اإلمام زيد ..بصيرة وجهاد

لم يكن اإلمام زيد عليه السام مجرد ثائر عىل الظلم والطغيان بل
كان إىل جانب ذلك عاملا زاهدا مرتبطا بالله ورسوله محمد صىل الله
عليه وآله وسلم حق االرتباط وحليفا صادقا للقرآن وعلما من أعام

األم��ة اإلسامية ورم��زا من رموزها الذين خلدهم التاريخ اإلسامي
يف أنصع صفحاته املشرقة..
لقد أدرك األم��ام زيد أهمية الجانب الثقايف وأهمية إحياء مبادئ

وق�ي��م ال��دي��ن اإلس��ام��ي وف ��ق ال�ن�ه��ج ال �ق��رآين يف ن�ف��وس م�ق��ات�ل�ي��ه ويف
ن �ف��وس أب �ن ��اء امل�ج�ت�م��ع اإلس ��ام ��ي ،ول �ع��ل يف ع �ب��ارت��ه امل �ش �ه ��ورة ال�ت��ي
ظ��ل ي��ردده��ا م�خ��اط�ب��ا م��ن ب��اي�ع��وه وث ��اروا م�ع��ه ع��ىل ال�ط�غ�ي��ان ب�ق��ول��ه:

"البصرية البصرية ثم الجهاد " الكثري من املعاين والدالالت التي تؤكد
حرصه الشديد عىل ضرورة وأهمية إدراك ووعي وبصرية أبناء األمة
اإلسامية..
تفاصيل ص 07

أكد أن املرتزقة أهدروا حياة املواطن اليمين

الرئيس املشاط :املسؤولية حتتم علينا أن يجد كل في مجال عمله
اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

أكد فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل
أن امل�ع��رك��ة م��ع ال�ع��دوان األم��ري��ي ال�س�ع��ودي ليست عسكرية فقط بل
ه��ي معركة ع��ىل كافة املستويات السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
واألمنية.
وأش��ار ال��رئ�ي��س امل�ش��اط خ��ال لقائه ال�ل�ج��ان األم�ن�ي��ة ب��أم��ان��ة العاصمة
واملحافظات إىل أن املعركة العسكرية هي آخر ما يفعله العدو عندما
ي�ع�ج��ز يف م�خ�ت�ل��ف م�س�ت��وي��ات امل�ع��رك��ة األم�ن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة  ..وق ��ال"
إذا ع �ج��ز ال �ع ��دو يف امل �ع ��رك ��ة األم �ن �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ي ��دخ ��ل يف امل �ع��رك��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة" ..وأض ��اف ال��رئ�ي��س امل�ش��اط خ��ال ال�ل�ق��اء "امل�س��ؤول�ي��ة علينا
ك�ب��رية س ��واء ه�ن��اك ع ��دوان أو ل��م ي�ك��ن أم ��ام ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف حفظ
هذه البيئة املقاومة املناضلة املناهضة التي ترفض الذل
تفاصيل ص 02
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

اطلع على العمل بمخيم العيون بمستشفى  22مايو:

وزير الصحة يدعو لدعم ومتويل إقامة املخيمات
الطبية املجانية في املناطق األكثر فقر ًا واحتياج ًا

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء
في وفاة والدة الفريق جالل الرويشان

اط�ل��ع وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة وال�س�ك��ان ال��دك�ت��ور
طه أحمد املتوكل أمس عىل سري العمل باملخيم
الطبي املجاين للعيون بمستشفى  22مايو بأمانة
العاصمة.
واس �ت �م��ع ال ��دك �ت ��ور امل �ت��وك ��ل م ��ن ال �ق��ائ �م��ني ع��ىل
املخيم إىل شرح عن طبيعة االجراءات واستقبال
املريض باملخيم الذي تنظمه يف ثمانية أيام جمعية
ال� �ع� ��ون امل �ب ��اش ��ر ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع م �ك �ت ��ب ال �ص �ح��ة
واإلدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة ..حيث
يستهدف املعاينة أللف حالة من الفقراء وإجراء
أك��ر من  300عملية إلزال��ة املياه البيضاء وزراع��ة
عدسات وصرف أدوية ونظارات.
وأك � ��د وزي � ��ر ال �ص �ح ��ة أه �م �ي ��ة إق ��ام ��ة م �ث ��ل ه ��ذه

زار رئ�ي��س ال ��وزراء عبدالعزيز ص��ال��ح ب��ن حبتور أم��س أس��رة امل��رح��وم ع��ي ال��روي�ش��ان لتقديم واج��ب
العزاء يف وفاة والدتهم الفاضلة.
ح�ي��ث ع ��ر رئ �ي��س ال� ��وزراء وم �ع��ه ن��ائ�ب��ه ل �ش��ؤون ال ��رؤي ��ة ال��وط�ن�ي��ة م�ح�م��ود ال�ج�ن�ي��د ووزراء ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ع�ب�ي��د ب��ن ض�ب�ي��ع وال��دول��ة ل�ش��ؤون م�خ��رج��ات ال�ح��وار وامل�ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة أحمد
القنع والكهرباء والطاقة أحمد العليي عن بالغ التعازي واملواساة لنائب رئيس الوزراء لشؤون األمن
والدفاع الفريق الركن جال عي الرويشان وإخوانه محمد وناجي وعبدالله وصالح يف هذا املصاب.
سائلني املوىل العي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم
أهلها وذويها الصر والسلوان.
فيما ع��ر الفريق ال��روي�ش��ان وإخ��وان��ه ع��ن شكرهم لرئيس ال��وزراء ونائبه وال��وزراء ع��ىل ه��ذه ال��زي��ارة
اإلنسانية داعني املوىل عز وجل أن يكتب أجر الجميع ويجنبهم وأهلهم ما يكرهون.

املخيمات الطبية لدورها يف التخفيف من معاناة
املواطن سيما يف ظل الظروف الراهنة التي يمر بها
الوطن جراء استمرار العدوان والحصار ..مشيداً
بجهود القائمني عىل املخيم والعاملني فيه.
ودع� ��ا ال ��دك �ت ��ور ط ��ه امل �ت ��وك ��ل ال �ج �م �ع �ي��ة وك ��اف ��ة
املنظمات ورجال األعمال والخري إىل دعم وتمويل
إقامة املخيمات الطبية املجانية يف املناطق األكر
ف�ق��راً واح�ت�ي��اج��اً وال�ت��ي ت�س�ه��م يف تخفيف م�ع��ان��اة
الشعب اليمني.
رافقه خال الزيارة مدير مكتب الصحة باألمانة
ال ��دك �ت ��ور م �ط �ه��ر امل� � ��روين وأس� �ت� ��اذ ط ��ب وج ��راح ��ة
العيون بجامعة صنعاء الدكتور توفيق الخطيب
ومسؤولو مكتب الصحة ومستشفى  22مايو.

»:

السيد املجاهد األستاذ /يحىي أبو عواضة لـ«

املسيرة القرآنية موعودة من الله
بالنصر والتمكني
أحداث ومتغريات عربت عما استوحاه الشهيد القائد من
خالل قراءته للواقع واألحــداث بنظرته القرآنية الواعية
جملة من القضايا واملواضيع
املرتبطة باملسرية القرآنية
والشهيد القائد رضوان الله عليه
وحالة العداء واالستهداف واملؤامرات
التي تتعرض لها االمة من اعدائها..
كلها محاور مهمة يف لقائنا بالسيد
املجاهد يحيى قاسم أبو عواضة..

ما حصل يف اليمن هو حلقة من سلسلة
تآمرية تستهدف األمة بكلها

تفاصيل ص 06
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عل ــى ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان أن يأخذ عص ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ويرحـ ـ ـ ـ ـ ــل
قراءة في أبعاد
االجتماع الهام في هيئة
االستخبارات واالستطالع

كوماندوز
بريطانيون
في املهرة

تفاصيل ص 06

رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس لـ«

أفغانستان..

بني نقطة خالف على
أرضية تقاسم السلطة
تفاصيل ص04

»:

االعتماد األكادميي
حتد لكل
العاملي هو ٍ
اجلامعات حتى
في الدول األكثر تطور ًا
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مراد يكتب عن :

حاالت الثبات والتعديل في القيم الثورية

محليات
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أكد أن المرتزقة أهدروا حياة المواطن اليمني:

الرئيس املشاط :املسؤولية حتتم علينا أن يجد كل في مجال عمله
أك � ��د ف� �خ ��ام ��ة امل� �ش� ��ر ال� ��رك� ��ن م �ه ��دي
املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل
أن امل� �ع� ��رك� ��ة م � ��ع ال� � �ع� � ��دوان األم� ��ري� ��ي
السعودي ليست عسكرية فقط بل هي
معركة عىل كافة املستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية.
وأش ��ار ال��رئ�ي��س امل �ش��اط خ ��ال ل�ق��ائ��ه
ال� �ل� �ج� ��ان األم� �ن� �ي� ��ة ب� ��أم� ��ان� ��ة ال �ع ��اص �م ��ة
واملحافظات إىل أن املعركة العسكرية
هي آخر ما يفعله العدو عندما يعجز
يف مختلف مستويات املعركة األمنية
واالجتماعية  ..وق��ال" إذا عجز العدو
يف املعركة األمنية واالجتماعية يدخل
يف املعركة العسكرية".
وأضاف الرئيس املشاط خال اللقاء
"امل �س��ؤول �ي��ة ع�ل�ي�ن��ا ك �ب��رة س ��واء ه�ن��اك
عدوان أو لم يكن أمام الشعب اليمني
يف حفظ ه��ذه البيئة املقاومة املناضلة
امل �ن ��اه �ض ��ة ال� �ت ��ي ت ��رف ��ض ال� � ��ذل وت ��أب ��ى
ال �ض �ي��م وه� ��ي م �س��ؤول �ي��ة ت �ح �ت��م ع�ل�ي�ن��ا
العمل بجد سواء عىل املستوى األمني
أو املخابرايت أو االستخبارايت أو املدين أو
السيايس وعىل كل املستويات ويحتم
علينا ال��واج��ب ال��دي�ن��ي ق�ب��ل امل�س��ؤول�ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة ال �ن �ه ��وض ب �م �س��ؤول �ي �ت �ن��ا ع��ىل
أرقى مستوى".

وق ��ال" امل�س��ؤول�ي��ة تحتم علينا الجد
ك� ��ل يف م� �ج ��ال ع �م �ل ��ه ل �ت �ح �ق �ي��ق امل ��زي ��د
م��ن النجاحات وال�ل��ه سبحانه وتعاىل
يتدخل يف كثر من هذه النجاحات".
وأش � � � ��ار ال� ��رئ� �ي� ��س امل � �ش � ��اط إىل أن م��ا
يتعرض ل��ه امل��واط��ن م��ن ع��دوان وحصار
وت� �ج ��وي ��ع وظ� �ل ��م واس� �ت� �ه� ��داف أخ ��اق ��ي
وسيايس واجتماعي وعىل كل املستويات
يتطلب م�ن��ا مضاعفة ال�ج�ه��ود واه�ت�م��ام
أكرث وأن نسهر عىل حياة املواطن.
وأكد أن يف مقدمة هذه املسؤولية
وق� ��اي� ��ة امل� ��واط� ��ن م� ��ن أن ت �ص ��ل إل �ي��ه
أن �ش �ط ��ة ال� �ع ��دو  ..وق� � ��ال" األج �ه ��زة
األمنية واملخابراتية واالستخباراتية
ع �م �ل �ه ��ا يف ال� � ��درج� � ��ة األوىل وق ��اي ��ة
امل��واط��ن ب�ح�ي��ث ال ي�ص��ل إل�ي��ه ال�ع��دو
بأنشطته وبرامجه".
ول �ف��ت ال��رئ �ي��س امل �ش��اط إىل اس�ت�ه�ت��ار
ال �ع ��دوان األم ��ري ��ي ال �س �ع��ودي ب�ح�ي��اة
ال � �ن � ��اس ع � ��ىل ك � ��ل امل � �س � �ت� ��وي� ��ات ح �ي ��ث
أص�ب��ح امل��واط��ن ي�ب��اع وي �ش��رى يف امل ��زاد
ال �ع �ل �ن��ي يف س� ��وق ال �ن �خ ��اس ��ة م ��ن ق�ب��ل
ش �ل��ة ال �ف��اس��دي��ن امل ��رت ��زق ��ة ..م ��ؤك ��دا أن
امل��رت��زق��ة أه ��دروا ح�ي��اة امل��واط��ن ال�ي�م�ن��ي
ول��م يبق للمواطن ال��ذي ي��دخ��ل تحت
لوائهم أي قيمة.

اجتماع حكومي يناقش القضايا المثارة في االجتماع المشترك للنواب والشورى:

التأكيد على أن وزارتي املالية والبنك املركزي اليمني
ماضية في إجراءاتها الرقابية ملنع تدفق العملة املزورة
ناقش اجتماع حكومي يف صنعاء أمس
ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال ��دك �ت ��ور
عبدالعزيز صالح بن حبتور القضايا املتصلة
بالحكومة التي أثرت يف االجتماع املشرك
لرئاسة مجليس النواب والشورى.
واس� �ت� �ع ��رض االج� �ت� �م ��اع ال � ��ذي ض ��م وزراء
ش ��ؤون م�ج�ل��يس ال �ن��واب وال �ش��ورى ال��دك�ت��ور
ع ��ي أب ��و ح�ل�ي�ق��ة وال� ��زراع� ��ة وال � ��ري امل �ه �ن��دس
عبدامللك ال�ث��ور والنقل عامر امل��راين وال��دول��ة
ع �ل �ي��اء ف �ي �ص��ل ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ون ��ائ �ب ��ي وزي� ��ري
األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال �ط��رق امل�ه�ن��دس محمد
الذاري وشؤون املغربني زايد الريامي وعدداً
م��ن وك��اء ال ��وزارات ذات ال�ص�ل��ة اإلج ��راءات
امل � �ت � �خ� ��ذة م � ��ن ِق � �ب � ��ل ال� � � � � � ��وزارات وال� �ج� �ه� ��ات
الحكومية املعنية إزاء تلك القضايا وم��ا تم
إنجازه عملياً منها وما هو قيد املعالجة.
وتضمّ نت القضايا املثارة خال االجتماع
املشرك اإلجراءات واملعالجات التي قامت
وت �ق��وم ب�ه��ا ح�ك��وم��ة اإلن �ق��اذ ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف من
م �ع ��ان ��اة امل �غ ��رب ��ني ج� ��راء ال �ت �ع �س �ف��ات ال�ت��ي
يتعرّضون لها من ِقبل النظام السعودي.
كما تضمّ نت اإلجراءات والتدابر الخاصة
ب �م ��واج �ه ��ة رف � ��ع م ��رت ��زق ��ة ال � �ع � ��دوان ل�س�ع��ر
التعريفة الجمركية بنسبة  100ب��امل��ائ��ة يف
امل ��وائن ال��واق�ع��ة ت�ح��ت االح�ت��ال األم��ري��ي -
ال �س �ع��ودي ع ��اوة ع��ىل إج � ��راءات م��واج�ه��ة
س �ي��اس��ة ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان وأدوات � ��ه إغ ��راق
ال �س ��وق ال��وط �ن �ي��ة ب��ال�ع�م�ل��ة امل��زي �ف��ة إم �ع��ان��اً

منهم يف تدمر االقتصاد الوطني وتأجيج
معاناة الشعب.
وت �ط � ّرق��ت ال �ق �ض��اي��ا إىل ج ��وان ��ب م��واج�ه��ة
الحكومة للحصار املفروض عىل اليمن من
ِقبل تحالف العدوان األمريي -السعودي
ب ��ال ��رك� �ي ��ز ع � ��ىل إن � �ش � ��اء وص� �ي� ��ان� ��ة ال � �س� ��دود
والحواجز املائية وتوحيد الجهود الرسمية
وال �ش �ع �ب �ي ��ة ل �ت �ن �م �ي ��ة امل �ح ��اص �ي ��ل ال ��زراع� �ي ��ة
ب�ش�ت��ى أن��واع�ه��ا ع��ىل ط��ري��ق االك�ت�ف��اء ال��ذايت
منها فضا عن اإلجراءات الصحية لتعزيز
وت�ط��وي��ر ع�م�ل�ي��ة ال��رص��د ال��وب��ايئ وم�ك��اف�ح��ة
األمراض املعدية والحد من انتشارها.
وق� ّ�دم��ت ال� ��وزارات امل�ش��ارك��ة يف االج�ت�م��اع
تقارير عن اإلجراءات املتخذة عملياً خاصة
م� ��ا ي �ت �ص ��ل ب �م ��واج �ه ��ة رف � ��ع س �ع ��ر ال � � ��دوالر
ال �ج �م��ريك ب��ات �خ��اذ س�ل�س�ل��ة م��ن اإلج� ��راءات
وال� �ت� �س� �ه� �ي ��ات امل� �ش � ّ
�ج� �ع ��ة ل� ��اس � �ت� ��راد ع��ر
م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة ب� ً
�دال ع��ن امل ��وائن الخاضعة
لاحتال وأدواته ومرتزقته التي لم يسبق
أن ت��م م�ن�ح�ه��ا ل�ل�م�س�ت��وردي��ن ع��ىل امل�س�ت��وى
الوطني مع العمل عىل تعزيز الشراكة مع
القطاع الخاص إزاء ذلك.
وجرى التأكيد عىل أن وزاريت املالية والبنك
املركزي اليمني ماضية يف إجراءاتها الرقابية
مل �ن��ع ت ��دف ��ق ال �ع �م �ل��ة امل� � ��زورة إىل ال �ع��اص �م��ة
صنعاء واملحافظات الحرة حيث ال تقتصر
ه ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ع ��ىل امل� �ص ��ادرة ف �ح �س��ب ب��ل
تتبّع من يقومون بتهريبها أو التعامل بها

ب��أي شكل من األش�ك��ال وات�خ��اذ اإلج��راءات
القانونية بحقهم.
ك �م ��ا ت ��م ال �ت ��أك �ي ��د ع ��ىل ح � ��رص ال �ح �ك��وم��ة
ع ��ىل اس �ت �ق �ب��ال امل � ّرح �ل ��ني م ��ن ِق �ب ��ل ال �ن �ظ��ام
ال �س �ع��ودي وت��رت �ي��ب ن�ق�ل�ه��م إىل م�ن��اط�ق�ه��م
وال � �ع � �م � ��ل ب� �م� �خ� �ت� �ل ��ف ال� � ��وس� � ��ائ� � ��ل امل � �ت� ��اح� ��ة
ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن م �ع ��ان ��ات �ه ��م ب ��ال �ت �ع ��اون م��ع
امل �ن �ظ �م ��ات ال ��دول �ي ��ة ذات ال �ص �ل ��ة وت �ك �ل �ي��ف
وزارات ال �خ ��ارج �ي ��ة وال � �ش � ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة
وشؤون املغربني بدراسة موضوع الرحيل
ال �ق �س ��ري ل �ل �م �غ��رب��ني م ��ن ك ��اف ��ة ال �ج��وان��ب
وإع� � � � ��داد م � �ش � ��روع ق � � ��رار م �ت �ك ��ام ��ل ل ��رف �ع ��ه
إىل امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ىل ل �ل �ن �ظ��ر ف�ي��ه
والتوجيه بما يراه مناسباً.
ّ
ووج� � � ��ه رئ� �ي� ��س ال� � � � ��وزراء ال �ل �ج �ن ��ة ال �ف �ن �ي��ة
ّ
املقدمة
املختصة بصياغة مختلف األوراق
م��ن ِق �ب��ل ال � ��وزارات امل �ش��ارك��ة خ��اص��ة امل��ال�ي��ة
وال � �ن � �ق � ��ل وال � � � ��زراع � � � ��ة وش� � � � � ��ؤون امل � �غ� ��رب� ��ني
واألشغال العامة والطرق والصحة العامة
والسكان وتضمينها يف التقرير الذي سيتم
ت�ق��دي�م��ه إىل االج �ت �م��اع ال �ت �ش��اوري امل�ش��رك
بني مجليس النواب والشورى املقرر عقده
خال الفرة القليلة املقبلة.
حضر االجتماع وكيا وزاريت املالية لقطاع
ال �ت �ن �ظ �ي��م م �ح �م��د ع ��ام ��ر وش � ��ؤون امل �غ��رب��ني
ل�ق�ط��اع التخطيط واالس�ت�ث�م��ار أح�م��د عبده
ق��ائ��د وم�س�ت�ش��ار وزارة ال�ص�ح��ة ع��ي أح�م��د
املضواحي.

ن ��اق ��ش ل �ق ��اء ت� �ش� ��اوري ع �ق ��د ي� ��وم أم� ��س  ،ب �م �ح �ك �م��ة اس �ت �ئ �ن��اف
محافظة ذمار برئاسة وزير العدل القايض نبيل العزاين ومحافظ
املحافظة محمد البخيتي تعزيز أداء املحاكم والنيابات وتعجيل
الفصل يف القضايا.
ويف اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع املحاكم القايض أحمد
الجرايف ورئيس محكمة اإلستئناف القايض إبراهيم الظرايف ورئيس
ن�ي��اب��ة االس �ت �ئ �ن��اف ال �ق ��ايض ع �ن��ان ش ��اي ��ع ،أك ��د وزي ��ر ال �ع ��دل أه�م�ي��ة
التعجيل يف الفصل بالقضايا والتخفيف من معاناة املواطنني.
وأشاد باإلنجازات التي تحققت يف إنجاز القضايا رغم الصعاب
وشحة اإلمكانيات يف ظ��ل ال�ظ��روف ال��راه�ن��ة ،الف�ت��اً إىل التحديات
التي تواجه السلطة القضائية والجهود التي تبذل لتعزيز األداء
وإنجاز القضايا أوال بأول..
وتطرق وزير العدل إىل جهود الوزارة يف استكمال عملية الربط
الشبي بني املحاكم.
فيما أك��د م�ح��اف��ظ ذم��ار اس�ت�ع��داد ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة دع��م جهود
امل�ح��اك��م وال�ن�ي��اب��ات ل�ل�ق�ي��ام ب��دوره��ا وت��وف��ر اإلم�ك��ان�ي��ات وف��ق امل�ت��اح

اجتماع مبجلس الشورى يناقش تفعيل
مخرجات اللقاء املشترك للنواب والشورى
عقدت اللجنة املكلفة من هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم ،برئاسة نائب رئيس
املجلس عبده محمد الجندي.
ناقشت اللجنة توجيهات هيئة رئاسة املجلس ،حول تفعيل مخرجات اللقاء املشرك بني مجليس
النواب والشورى ،بشأن معاناة أبناء املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة وترجمة توصيات اللقاء
إىل مخرجات عملية.
واستعرضت اللجنة ،البند الثاين الخاص بدعوة األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات
املجتمع املدين ،وأقرت تحديد موعد عقد اللقاء التشاوري الثاين مع املؤسسات ملناقشة املهام والقضايا
عىل الساحة الوطنية.

بعد احتجازهم في السجون اإلريترية

وصول  118صيادا إلى احلديدة
استقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية
يف البحر األحمر  118صيادا يف مينايئ االصطياد
السمي بالحديدة ،والخوبة ،الذين أحتجزوا
يف سجون إريريا لفرات متفاوتة.
وأوض � � ��ح رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ص��ائ��د
وم ��وائن االص �ط �ي��اد يف ال�ب�ح��ر األح �م��ر امل�ه�ن��دس
هاشم الدانعي ،لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)،
أن  68ص�ي��ادا وص�ل��وا الليلة امل��اض�ي��ة إىل ميناء
االصطياد السمي يف الحديدة.
وأشار إىل وصول  50صيادا الليلة قبل املاضية
إىل ميناء الخوبة السمي بعد احتجازهم من

ِقبل السلطات اإلرترية ،وإيداعهم السجون
ملدة تراوح بني  6إىل  9أشهر.
ّ
ووج ��ه ال��دان�ع��ي ب��إي��اء ال�ص�ي��ادي��ن ال�ع��ائ��دي��ن
ك��ل ال��رع��اي��ة وااله �ت �م ��ام ،وال �ع �م��ل ع��ىل ت�ه�ي�ئ��ة
ال � � �ظ � � ��روف واإلم� � �ك � ��ان� � �ي � ��ات مل � �م � ��ارس � ��ة ح �ي ��ات �ه ��م
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،وب �م ��ا ي �م� ّ�ك �ن �ه��م م ��ن ال �ت �غ �ل��ب ع��ىل
م��واج �ه��ة ال �ظ ��روف امل�ع�ي�ش�ي��ة ال�ص�ع�ب��ة يف ظ��ل
استمرار الحصار.
وأدان ما تقوم به دولة إريريا إىل جانب دول
العدوان من ممارسات عدائية ضد الصيادين،
واستمرارها يف تضييق الخناق عليهم.

التقى نائب منسق الشؤون اإلنسانية ومدير األوتشا باليمن

مقبولي :املوانئ واملطارات يجب أن تكون مفتوحة مبوجب القوانني واألعراف الدولية
ال �ت �ق ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء ل� �ش ��ؤون ال �خ ��دم ��ات
وال�ت�ن�م�ي��ة ال��دك �ت��ور ح�س��ني م�ق�ب��ويل ي ��وم أم ��س ن��ائ��ب
م�ن�س��ق ال �ش��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة ل��أم��م امل�ت�ح��دة يف اليمن
دي�ي�ج��و زوري��ا وم��دي��ر مكتب األم��م امل�ت�ح��دة لتنسيق
الشؤون االنسانية “أوتشا” سجاد محمد ساجد.
ج ��رى خ ��ال ال�ل�ق��اء م�ن��اق�ش��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا
حول الجوانب اإلنسانية واألوضاع يف اليمن يف ظل
استمرار الحصار من قبل تحالف العدوان األمريي
السعودي.
وت � �ط� ��رق ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ،إىل أه �م �ي ��ة دور
املنظمات األممية واإلنسانية يف التخفيف من معاناة
الشعب اليمني وتأثر الحصار عىل مختلف مجاالت
الحياة يف اليمن ومنها القطاعات الخدمية املتمثلة
يف الصحة والكهرباء واملياه والصرف الصحي.
وأش ��ار إىل م��ا وص�ل��ت إل�ي��ه ال�ق�ط��اع��ات ال�خ��دم�ي��ة يف
اليمن ،خاصة القطاع الصحي نتيجة إغ��اق املوائن
واملطارات واحتجاز سفن الوقود رغم حصولها عىل
تصاريح أممية للدخول إىل ميناء الحديدة.
واعتر الدكتور مقبويل ،احتجاز السفن ،انتهاكاً
للمواثيق والقوانني الدولية  ..مؤكداً ضرورة فصل
الجانب العسكري عن الجانب اإلنساين.
وط��ال��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ،امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
ال �ض �غ��ط ع ��ىل دول ال� �ع ��دوان األم ��ري ��ي ال �س �ع��ودي
الصهيوين اإلمارايت برفع الحصار ملا له من تأثر عىل
مختلف مناحي الحياة يف اليمن.
ك �م ��ا ط ��ال ��ب ب �ف �ت��ح م �ط ��ار ص �ن �ع ��اء ال� � ��دويل وإع � ��ادة
ال ��رح ��ات ال �ج��وي��ة وذل� ��ك ل �ل �ظ��روف اإلن �س��ان �ي��ة ال�ت��ي
ي � �ع � ��اين م� �ن� �ه ��ا ال � �ش � �ع� ��ب ال� �ي� �م� �ن ��ي وب � � ��ال � � ��ذات امل � ��رىض
والطاب ،ما يستدعي من املنظمات الدولية الوقوف
بحزم والعمل عىل فتح املطار.
وأكد مقبويل ،أن كل القطاعات الخدمية يف اليمن

وزير العدل يحث على سرعة الفصل في القضايا والتخفيف من معاناة املواطنني
ب�م��ا ي�ع��زز م��ن أداء ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ودوره ��ا يف تحقيق ال�ع��دل
وإنصاف املظلومني واستعادة الحقوق.
ول �ف ��ت إىل أه �م �ي ��ة اس �ت �ش �ع ��ار م �ع ��ان ��اة امل �ج �ت �م��ع وال �ع �م ��ل ع��ىل
ال �ت �ع �ج �ي��ل يف ال �ف �ص ��ل يف ال �ق �ض ��اي ��ا وال �ت �ص ��دي ل �ظ ��اه ��رة ال �س �ط��و
ع��ىل األرايض وغ��ره��ا م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ت�ت�س�ب��ب يف إق ��اق األم��ن
والسكينة العامة.
وك� ��ان رئ �ي ��س ن �ي��اب��ة االس �ت �ئ �ن ��اف ،اس �ت �ع ��رض ال �ت �ح ��دي ��ات ال �ت��ي
تواجهها املحاكم والنيابات نتيجة تراكم القضايا والضغط عىل
القضاة ..مثمناً دور السلطة املحلية يف دعم جهود القضاء من
خال توفر مقرات املحاكم.
ول �ف��ت إىل ال �ح��اج��ة إلن �ش��اء ش�ع�ب��ة ج��دي��دة ل�ت�خ�ف�ي��ف ال�ض�غ��ط
وتعجيل إصدار األحكام والبت يف القضايا ..مبينا أن هناك أكرث
من  1500قضية منظورة حاليا أمام القضاء وتشكل عائقا نظرا
لقلة عدد القضاة.
ح�ض��ر ال�ل�ق��اء م��دي��ر ع ��ام م�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف خ��ال��د ال�س��وس��وة
ونقيب املحامني بمحافظتي ذمار والبيضاء ناصر شداد.
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إىل ذلك تفقد وزير العدل ومحافظ ذمار ووكيل ال��وزارة سر
العمل يف عدد من املحاكم باملجمع القضايئ باملحافظة.
واستمعوا م��ن املختصني إىل ش��رح ع��ن ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ت�ب��ذل يف
الفصل يف القضايا وأهم الصعوبات وسبل معالجتها.
وأشاد الوزير العزاين بجهود القضاة ودورهم يف إنجاز القضايا
املنظورة والتعجيل يف استصدار األحكام.
كما اطلعوا عىل أحوال السجناء يف قسمي األحداث والنساء،
والتحديات التي تواجهها اإلصاحية املركزية نتيجة الزحام الذي
يفوق طاقتها اإلستيعابية.
وخ ��ال ال ��زي ��ارة ،أك��د ال��وزي��ر ال �ع��زاين أه�م�ي��ة ت��وف��ر اح�ت�ي��اج��ات
اإلص��اح�ي��ة م��ن األدوي��ة واملستلزمات الطبية ،ح��اث��ا ع��ىل تلمس
أوضاع السجناء ومراعاة وضع األحداث وإعادة تأهيلهم.
رافقهم وكيل نيابة األحداث القايض عبده القصيع ووكيل نيابة
شرق ذمار القايض عبداإلله صاح ورئيس نيابة السجن القايض
خالد بغزة ومدير عام محكمة االستئناف ونقيب املحامني وعدد
من املختصني.

محافظ تعز:

تعز (احملافظة واملدينة) قيمة عظيمة واالهتمام بها هو من صميم واجبنا ومسؤوليتنا ملواجهة التحديات
قرارات القيادة العليا نابعة من حرص وطين وسعي حثيث للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الناجمة عن العدوان والحصار

ت�ض��ررت م��ن الحصار وإغ��اق امل�ط��ار ،خاصة القطاع
الصحي.
وقال” إن نقل املرىض واملساعدات واألدوية تحتاج
ل�ت��ري��د ون�ق��ل ج ��وي ،وج�م�ي�ع�ه��ا أم ��ور ع��ال�ق��ة بسبب
سياسة الحصار “ ..مشرا إىل أن مطار صنعاء يخدم
أكرث من  80باملائة من السكان.
ودعا املنظمات األممية إىل االضطاع بمسؤولياتها
ب��ال�ض�غ��ط ع��ىل دول ال �ع��دوان ب�ف�ت��ح م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة
وم �ط ��ار ص �ن �ع ��اء  ..م �ش ��را إىل أن امل � ��وائن وامل� �ط ��ارات
يجب أن تكون مفتوحة بموجب القوانني واألعراف
الدولية خال فرات األزمات والحروب وما تقوم به
دول العدوان هو انتهاك صارخ للقوانني واألعراف
الدولية.
ك �م��ا ط��ال��ب ال��دك �ت��ور م �ق �ب��ويل ،امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة
ب��دع��م ال�ي�م��ن مل��واج�ه��ة أض ��رار ال�س�ي��ول ال�ت��ي تفاقمت

يف السنوات األخ��رة ونتج عنها ن��زوح وت�ض��رر البنية
التحتية يف مختلف املناطق.
ف�ي�م��ا ع��ر ن��ائ��ب م�ن�س��ق ال �ش��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة وم��دي��ر
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عن
تفهمهما لأوضاع اإلنسانية يف اليمن نتيجة الحصار
ً
مؤكدين أنهما سينقان هذه املعاناة إىل املنظمات
..
الدولية.
وأش��ارا إىل أن اليمن من ال��دول السباقة يف إنشاء
جهة خاصة بالشؤون اإلنسانية املتمثلة يف املجلس
األع� ��ىل إلدارة وت �ن �س �ي��ق ال �ش ��ؤون اإلن �س��ان �ي��ة وال ��ذي
يعتر املنظم لكافة العمليات اإلن�س��ان�ي��ة والتنسيق
مع املنظمات الدولية.
وأب ��دى زوري ��ا وس��اج��د االس�ت�ع��داد ل�ت�ق��دي��م بعض
االستشارات وتنظيم الدورات التدريبية يف املجاالت
اإلنسانية والحد من الكوارث.

النائب العام يؤكد على اجناز التحقيقات اخلاصة بجرائم العدوان

ن��اق��ش اج�ت�م��اع ب�ص�ن�ع��اء أم��س
ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��ام ال �ق ��ايض
ال � � ��دك � � �ت � � ��ور م � �ح � �م� ��د ب � � ��ن م �ح �م ��د
ال ��دي �ل �م ��ي أداء وأع � �م � ��ال وح� ��دة
رص� ��د وت ��وث �ي ��ق ج ��رائ ��م ال� �ع ��دوان
بالنيابة العامة.
وت � � �ط� � ��رق االج� � �ت� � �م � ��اع ب �ح �ض ��ور
رئ � �ي � ��س امل� �ك� �ت ��ب ال� �ف� �ن ��ي ال� �ق ��ايض
اح�م��د ال�ج�ن��دب��ي وأع�ض��اء لجنتي
ال �ت �ح �ق �ي ��ق يف ج � ��رائ � ��م ال � �ع � ��دوان
ب� ��أم� ��ان� ��ة ال� �ع ��اص� �م ��ة وم �ح ��اف �ظ ��ة
ص�ن�ع��اء ورئ �ي��س وأع �ض��اء وح��دة
رص��د ج��رائ��م ال �ع��دوان إىل آل�ي��ات
ال� �ع� �م ��ل وس � �ب� ��ل ت� �ع ��زي ��ز أدوات
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ج�ن��ايئ وال�ت�ن�س�ي��ق الن �ج��از ك��اف��ة امل �ه��ام امل�ت�ع�ل�ق��ة
بجميع جرائم العدوان.
واط�ل��ع االج�ت�م��اع ع��ىل ال�ت�ق��اري��ر وامل�ل�ف��ات امل�ع��دة م��ن قبل

وح � ��دة ال ��رص ��د وال ��رت �ي �ب ��ات األخ � ��رة
لتدشني أعمال التحقيق يف الجرائم
التي لم يسبق التحقيق فيها يف حجة
وتعز واملحويت لعدد  214جريمة.
ويف االج �ت �م��اع ك �ل��ف ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام
ب �ت �ع��زي��ز ل �ج ��ان ال �ت �ح �ق �ي��ق يف األم ��ان ��ة
ومحافظة صنعاء بأعضاء نيابة بما
ي �س �ه��م يف ان �ج ��از امل �ه ��ام امل ��وك �ل ��ة ب�ه��م
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق يف ج �م �ي��ع ال �ج ��رائ ��م ال �ت��ي
لم يسبق التحقيق فيها ومواكبة أي
جرائم جديدة.
وأكد القايض الديلمي عىل اإلعداد
املتكامل للملفات القضائية املتصلة
ب�ج��رائ��م دول ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان وف��ق
القواعد واألحكام القانونية الوطنية والدولية التي تندرج
حسب القانون الدويل ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية.

احملكمة تستمع إلى محامي الدفاع في قضية املتهم بقتل الدكتور نعيم

قوى العدوان تريد أن تجعل من محافظة تعز جرحًا نازفًا يف خارصة الوطن واألمة

أوضح محافظ تعز الشيخ صاح عبدالرحمن بجاش أن القرارات
الوطنية السيادية املتمثلة يف اخ�ت�ي��ار وتعيني محافظي املحافظات
ه ��ي ت��وج �ه��ات ع�ل�ي��ا م ��ن ع �ل��م ال �ه ��دى ق��ائ��د امل �س ��رة ال �ق��رآن �ي��ة ،وه��ي
مسؤولية كبرة تتصدر لها القيادات العليا التي تدرك حجم األعباء
واملسؤوليات التاريخية واالجتماعية والسياسية واألمنية امللقاة عىل
عاتقها لتحقيق إن�ج��ازات ملموسة وتلبية التطلعات والطموحات
يف البناء والتنمية والنهوض بواقع املحافظات إىل املستوى املنشود.
وع ��ر م �ح��اف��ظ ت �ع��ز ع ��ن ت�س�ل�ي�م��ه ال �ك��ام��ل وامل �ط �ل��ق ل �ق ��رار ال �ق �ي��ادة
ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا بتعيينه م�ح��اف�ظ��اً مل�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز يف ه��ذه
املرحلة التاريخية املفصلية التي يمر بها وطننا اليمني ..م��ؤك��داً انه
سيكون عىل الدوام بإذن الله عند مستوى ثقة القيادة والجهوزية
الكاملة الي توجيهات كمجاهد يف اي موقع يخدم فيه وطنه باذال
كل وقته وجهده يف سبيل األداء الكامل لواجب ومهمة إدارة شؤون
امل�ح��اف�ظ��ة وال�ن�ه��وض ب��امل�س��ؤول�ي��ة ال�ك�ب��رة واألم��ان��ة ال�ت��ي أل�ق�ي��ت عىل
عاتقه وبما من شأنه إرضاء املوىل سبحانه وتعاىل وتحقيق النجاح
وت�ل�ب�ي��ة ال�ت�ط�ل�ع��ات وخ��دم��ة أب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة ك��واج��ب وط�ن��ي وتنفيذا
لتوجيهات القيادة العليا.
وأش��ار محافظ تعز إىل أن القيادة الثورية والسياسية العليا هي
دوم��اً قريبة م��ن هموم أب�ن��اء محافظة تعز وتعطيهم أول��وي��ة كبرة
يف االه�ت�م��ام ب��أب�ن��اء ت�ع��ز واي�ض��ا ك��ل أب�ن��اء ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي يف مختلف

املحافظات ،وأن قراراتها واختياراتها نابعة من حرص وطني وسعي
ح�ث�ي��ث للتخفيف م��ن امل�ع��ان��اة الثقيلة ال�ت��ي أل�ق�ي��ت ع��ىل ك��اه��ل أب�ن��اء
ال�ش�ع��ب وم�ن�ه��م أب �ن��اء م�ح��اف�ظ��ة ت �ع��ز ..الف �ت��ا إىل أن ق ��وى ال �ع��دوان
وأنظمتها العميلة يف املنطقة ويف مقدمتها نظاما أبو ظبي والرياض
ت��ري��د أن ت�ج�ع��ل م��ن م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز ج��رح��اً ن ��ازف ��اً يف خ��اص��رة ال��وط��ن
واألمة.

وق��ال ص��اح بجاش" :تعز -املحافظة واملدينة -هي قيمة عظيمة
واالهتمام بها هو من صميم واجبنا ومسؤوليتنا ملواجهة التحديات
امل �ت �ع��اظ �م��ة ال �ت ��ي ت �ع ��رض ط ��ري ��ق أب �ن��ائ �ه��ا األح � ��رار ون �خ �ب �ه��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة
واالقتصادية واالجتماعية.
مؤكداً انه سيعتمد يف إدارته وقيادته ملحافظة تعز عىل اسراتيجية
نوعية أبرز خطوطها الرئيسية قائمة عىل املعالجات املتواصلة لكافة
ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي ت �ع��رض س ��ر ال �ح �ي��اة امل�ع�ي�ش�ي��ة وت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
التنموية ال�ت��ي يحتاجها امل��واط��ن يف م�ج��ال الصحة والتعليم وامل�ي��اه
وال �ط ��رق وت��رس �ي��خ دع ��ائ ��م االم� ��ن واالس �ت �ق ��رار ..م�ب�ي�ن��ا أن ال �ع ��دوان
وم��رت��زق�ت��ه ي�ت�ع�م��دون يف مخططاتهم الشيطانية مضاعفة معاناة
أب �ن ��اء ت �ع��ز واالس �ت �م ��رار يف ال �ت �غ��ري��ر وال ��دف ��ع ب��امل �خ��دوع��ني م�ن�ه��م إىل
م�ح��ارق مهلكة يف أت��ون ح��روب عبثية ت�خ��دم م�خ�ط�ط��ات وأج�ن��دات
امريكا واسرائيل وكل قوى الغطرسة والطغيان واالستكبار العاملي.
داع �ي��ا أب �ن��اء م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز ال �ش��رف��اء إىل ال�ت�ك��ات��ف ووح ��دة ال�ص��ف
وح�ش��د ال�ط��اق��ات وت��وح�ي��د ال�ج�ه��ود يف م��واج�ه��ة ال �ع ��دوان وع�م��ائ��ه
وم��رت��زق �ت��ه وك ��ذا ال �ت �ع��اون ال �ج ��اد وامل �ث �م��ر يف ب �ن��اء وت�ن�م�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة
وتحقيق نهوضها الحضاري الشامل.
سائا من املوىل عز وجل أن يوفقه ويعينه عىل حمل هذه األمانة
وال��وف��اء ب�ه��ا ع��ىل أك�م��ل وج��ه وع��ىل م��ا ي�ح�ب��ه ال�ل��ه وي��رض��اه ب��اع�ت�ب��اره
خادما لوطنه والبناء محافظة تعز األبية.

استمعت محكمة غرب أمانة العاصمة أمس إىل محامي
الدفاع يف قضية محاكمة املتهم بقتل الدكتور محمد عي
عي نعيم.
ويف ال �ج �ل �س ��ة ال � �ت� ��ي ُع � �ق � ��دت ب� ��رئ� ��اس� ��ة ال � �ق � ��ايض أس ��ام ��ة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ج�ن�ي��د ب �ح �ض��ور وك �ي��ل ال �ن �ي��اب��ة ال �ق ��ايض ي��اس��ر
ال��زن��داين وعضو النيابة ع��ادل الضاعني أق��ر محامي املتهم
بالتهم املوجهة إىل موكله بالقتل  ..مرجعاً السبب إىل أن
الجاين كان غر مدركاً ألفعاله عند ارتكاب جريمته.
فيما ر ّدت النيابة أن ذل��ك غ��ر وارد حيث تبني م��ن أدل��ة
اإلثبات أن الجاين فؤاد حسني حسني منصور صليح رتب
وخطط لجريمته بشكل دقيق وهو أمر مستحيل أن يأيت
من شخص غر مدرك ألفعاله.
كما رّد محامي أولياء الدم عىل الدفع املقدم من محامي
ال�ج��اين  ..م�ب�ي�ن��اً أن ال�ج��اين م�ه�ن��دس م�ع�م��اري ول��ه ال�ع��دي��د

من األعمال يف السعودية ويتمتع بقوى عقلية مكنته من
النجاح يف العمل والتخطيط للجريمة.
كما عرضت النيابة عىل املحكمة من أدلة اإلثبات مقاطع
ف �ي��دي��و مل �س ��رح ال �ج��ري �م��ة وامل �ت �ه��م ي �ط ��ارد امل �ج �ن��ي ع�ل�ي��ه م�ن��ذ
العاشرة صباحاً حتى التاسعة و 20دقيقة ليا وقت تنفيذ
ارتكاب الجريمة.
وأق ��رت امل�ح�ك�م��ة اس�ت�ك�م��ال اس �ت �ع��راض م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و
وأدلة اإلثبات إىل جلسة األحد املقبل.
وك��ان��ت ال�ن�ي��اب��ة وج�ه��ت للمتهم يف ال��راب��ع م��ن أغسطس
ً
 2021ت�ه�م��ة ال�ق�ت��ل ع �م��داً وع ��دوان ��اً إن �س��ان��ا م�ع�ص��وم ال��دم
ه��و امل�ج�ن��ي عليه ال��دك�ت��ور محمد نعيم ب��إط��اق أرب��ع أع��رة
ن��اري��ة م��ن س��اح ن��وع مسدس "ك��رك��ر" إم��ارايت الصنع عيار
تسعة مي يف اتجاه املجني عليه وإصابته مباشرة يف الصدر
والظهر أدت إىل إزهاق روحه.

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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طبّعون نسوا
ا َملُ ِ
أ ّنهم مُ لزمون أخالقيًا
ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا
ْ
بأن يَصط ّفوا مع
أهلنا يف فلسطني
وقضيتهم العادلة.

اسبوعية
سياسية  .عامة

تشكيل املقاومة الشعبية في املهرة وسقطرى:

على العدوان أن يأخذ عصاه ويرحل

الشيخ احلريزي :النظام السعودي ميارس االمتهان لقبائل املهرة التي أغرتها بالتجنيس
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تعيش محافظات ومناطق جنوب الوطن التي ترضخ تحت سيطرة
املحتل عىل صفيح ساخن يف ظل تنامي حدة الصراع الدامي بن فصائل
ومليشيات االنتقايل وجماعة االخوان املسلمن وتزايد االعمال االرهابية
االجرامية واالختطافات التي طالت العديد من الشخيصات واملواطنن
اعالم العدوان واالعالم املوازي له املستأجر واالجري التابع للمرتزقة
يروجون وبصورة مستمرة لعدد من الذرائع التي يرى فيها املحتل
الريطاين واالمــريــي انها مــرراً لتواجده وقــد تكون اكــر قبوال لدى
عــامــة اب ـنــاء املـحــافـظــات املـحـتـلــة خــاصــة بـعــد إن مــى سـبــع سـنــوات
مما يدعون "بتحريرها" ولــم يقدم لهم أي نــوع من الخدمات ولم
يتم ضبط االمن الذي بات العصا التي يستخدمها تحالف العدوان
كورقة إلخضاع ابناء تلك املحافظات لسياسة االمر الواقع وبتواطؤ
من قيادات تلك املليشيات التي دفع املحتل لها مسبقاً ثمن سكوتهم
بــل ومشاركتهم يف نشر الـفــوىض واعـمــال التخريب الستمرار نهب
االم ـ ــوال وال ـ ــروات وتـقــاسـمـهــا م ــع املـحـتـلــن واط ــال ــة ام ــد ال ـع ــدوان
لتمكن املحتل من كل ما يرغب يف تحقيقه والوصول اليه ومن تلك
الخيارات املرة اما القبول بالوضع الحايل وعودة االحتالل الريطاين
او انتشار الجماعات االرهابية التي ستزيد تعقيدات الوضع وتمكن
القوات االمريكية والريطانية من التواجد خاصة بعد االعالن االخري
بعد تدبري استهداف السفن بالبحر العربي وخليج عمان اضافة اىل
انزال قوات امريكية وبريطانية يف محافظتي املهرة وحضرموت.
أوضاع معيشية صعبة
ت ــده ــورت األوض ـ ــاع املـعـيـشـيــة يف امل ـنــاطــق ال ــواق ـع ــة ت ـحــت االح ـت ــالل
ووص ـلــت اىل وض ــع ال ي ـطــاق حـيــث اص ـبــح اب ـنــاء تـلــك امل ـحــاف ـظــات ال
يحصلون عىل الضروريات للحياة املعيشية اضافة اىل عدم حصولهم
عىل ادىن الخدمات االساسية والتي باإلمكان توفريها من ايــرادات
ميناء عــدن والـجـهــات االيــراديــة األخــرى يف بقية املحافظات املحتلة
األوض ـ ــاع امل ــأس ــاوي ــة ال ـت ــي فــرض ـهــا الـ ـع ــدوان وم ـن ـهــا ت ــده ــور ال ـح ـيــاة
املـعـيـشـيــة دفـعــت املــواطـنــن لـلـخــروج اىل ال ـشــارع للمطالبة بـكــل ما
يحمي حقوقهم واعراضهم ويشبع جوعهم بعد أن مس العدوان
كــرام ـت ـهــم ب ــإج ــراءات ــه الـقـمـعـيــة وتـضـيـيــق ال ـح ـيــاة املـعـيـشـيــة وض ـيــاع
فــرص العمل وصــرف املــرتـبــات وتــوفــري الـخــدمــات الـعــامــة للمجتمع
يف مناطقهم
تدمري وحدة النسيج االجتماعي
يف ظل تلك املمارسات الظاملة وارتكاب الجرائم البشعة بحق األبرياء
من قبل تحالف العدوان ومرتزقته بغية إذاللهم وانقيادهم خلف
من فرضهم املحتل عليهم ملقايضتهم وتخيريهم بن الوضع القائم
ال ـغ ــارق بــال ـفــوىض واالن ـت ـهــاكــات وج ــرائ ــم االرهـ ــاب وان ـت ـشــار عـنــاصــر
القاعدة املمول خليجيا واملدعوم امريكيا يف عدد من تلك املحافظات
وبن أن يقبلوا باالحتالل وحياة الهوان عىل ايدي حفنة من مرتزقة
ال ـغــزاة الـجــدد عــر أدوات ــه املـتـمـثـلــة بـمــرتــزقـتــه يف الــريــاض وأب ــو ظبي
الذين تفننوا يف ادارة الصراع بن تلك مجاميع املليشيات التي مولتها
ودربتها وزرعتها يف املحافظات املحتلة تحت مسميات احزمة ونخب
وغريها من املسميات والتي هدفت بالدرجة األوىل من خالل انشاء
معسكرات لتلك املليشيات اىل تكريس سياسة فرق تسد التي ترتكز
عــىل املـنــاطـقـيــة وتـجــذيــرهــا وال ــذي يـتـجـســد ال ـيــوم مــن خــالل الـصــراع
الدامي الذي تشهده املناطق املحتلة يف جنوب الوطن املحتل.
عودة املحتل الربيطاين ونذر ثورة قادمة
بـعــد احـتــالل دام 921عــامــا عــاد املـحـتــل الــريـطــاين الـيــوم اىل جـنــوب
الوطن من جديد ولكن من البوابة الخلفية متلبسا جلباب األعراب
يف الرياض وابو ظبي الذين يعملون عىل تنفيذ اجندته ومخططاته
يف الـتــوســع والـسـيـطــرة عــىل مـنــابــع الــروة وطــرق املــالحــة الــدولـيــة يف
الـبـحــريــن االحـمــر والـعــربــي والـشــريــط الـســاحــي الـطــويــل والـسـيـطــرة
عىل اهم الجزر واملمرات املالحية واملوائن التي اكسبت اليمن اهمية

الشيخ بن ياقوت :الهوية اليمنية والسقطرية مصونة برجال وأبناء سقطرى ولن يستطيع أحدا طمسها

يف املناطق الجنوبية والشرقية ..اىل جانب قيام املحتل بفتح عشرات
السجون السرية لتمارس عمليات االخفاء القسري والتعذيب فيها..
مما تسبب بموجة غضب شعبي عارم شمل محافظتي املهرة وسقطرى
والذي ينذر بثورة قادمة ضد أدوات املحتل الريطاين من اإلماراتين
والسعودين ومن معهم من املرتزقة ..تفاصيل هامة عما يدور يف
املحافظات املحتلة يف سياق التقرير التايل-:

كبرية من حيث موقعها الجيوبوليتيي بالنسبة للعالم.
وهكذا هم احــرار اليمن ال يقبلون بالغزاة واملحتلن عىل اراضيهم
وهناك شواهد عدة دونها التاريخ العسكري لليمن عن العمليات
الفدائية واملقاومة الشرسة التي واجهت املحتل الريطاين يف جنوب
الــوطــن وكـيــف تــالحــم احــرار اليمن شماله وجـنــوبــه يف خـنــدق واحــد
لطرد املحتل الذي اجر عىل الرحيل من مدينة عدن الباسلة يف الـ03
من نوفمر يف العام 7691م واليوم تتشابه االحداث فقد بات املحتل
يف قلق دائم من الحراك الشعبي الذي خرج منددا بسياسة املحتل
وجرائمه التي طالت كل مناحي الحياة فاألرض اليمنية ال تزال والدة
باألحرار والقادة الرافضن لتدنيس ارضهم او أن يقبلوا بمساومة
او بيع او شــراء بقدر مــا يــرون أن ارادتـهــم وكرامتهم وحريتهم هي
أغىل من كل ما يعرض عليهم من االموال والهبات فكانت الصدمة
والـصـفـعــة الـتــي تلقاها املـحـتــل االمــريــي والــريـطــاين مــن ابـنــاء املـهــرة
االحــرار وابـنــاء سقطرى وغــريهــا بقولهم ال مكان للغزاة عــىل ارضنا
ونحن عىل ظهرها.
تنامي الرفض الشعبي
الخروج الالفت يف تلك التظاهرات ألبناء تلك املحافظات والتالحم
والصمود الذي جمع احرار محافظتي املهرة وسقطرى لم يتوقعه
املحتل الريطاين وال ادواته السعودية واالماراتية بعد أن توهم بأن
املــرتــزقــة قــد يــوسـعــوا زمــن سيطرته واحـتــاللــه ملناطق الــروة والنفط
واهــم مناطق جنوب الوطن فالغضب الشعبي والـخــروج والتكتل
املـقــاوم للمحتل أكــد بــأن ال مـكــان وال قـبــول لـلـغــزاة واملحتلن مهما
كان الثمن ومهما بلغت التضحيات فقد تنامى املوقفن السيايس
والـقـبــي ضــد املـحـتــل ال ــذي ب ــدأ بــالــوقـفــات وت ـطــور اىل االعـتـصــامــات
وص ــوال اىل تـشـكـيــل م ـقــاومــة م ـشــروعــه ض ــد امل ـح ـتــل والـ ــذي كـشــف
عنه املؤتمر االخري للقبائل واالحزاب السياسية يف محافظتي املهرة
وسقطرى من خالل حديث الشيخ عي بن سالم الحريزي وتأكيده
يف تبني موقف معارض للوجود العسكري الريطاين والسعودي
يف محافظة املهرة ومحافظة أرخبيل سقطرى.
وك ــان ال ـش ـيــخ ال ـح ــري ــزي ،ال ــذي ي ـتــزعــم حــركــة االح ـت ـج ــاج الـسـلـمــي
ضــد ال ـتــواجــد ال ـس ـعــودي يف امل ـهــرة وال ــذي ق ــال" :إن وص ــول قــوات
بــريـطــانـيــة إىل املـحــافـظــة يمهد لــوصــول قــوات إضــافـيــة يف املستقبل"
و حــذر الحكومة الريطانية مــن تبعات ذلــكّ ،
وذكــرهــا بـ”هزيمتها
بعد احتالل جنوب اليمن  ،وطردها ذليلة مكسورة” وخاطب زعيم
حركة االعتصام السلمي باملهرة الحكومة الريطانية ،أنها “ستنهزم
مرة أخرى ،وسرتحل ومن معها أمام صالبة رجال اليمن األحرار،
ملوحا يف الوقت ذاته بمقاومتها وكل احتالل ملحافظة املهرة بشتى
الوسائل ،ومعهم كل اليمنين.
قنوات استخباراتية وتدريب جواسيس
أكد الشيخ الحريزي بأن الريطانين شكلوا خاليا تجسسية وقنوات
اسـتـخـبــاراتـيــة يف مـحــافـظــة املـهــرة تعمل لصالحهم مـنــذ أن ب ــدأوا يف
الـتــواجــد بــاملـحــافـظــة وان ـهــم قــامــوا بـبـنــاء وح ــدات تـجـسـسـيــة حــديـثــة
لــرصــد املـعـلــومــات ،وأن طــائــرات مــن دون طـيــار تــابـعــة لـهــا تحلق يف
كل أجواء املهرة ،مما تسببت بإزعاج كبري للمواطنن.
ويف شباط /فراير من العام الجاري أتهم الشيخ الحريزي بريطانيا
ب ـت ــدري ــب ع ـن ــاص ــر ع ــىل ال ـت ـج ـســس الس ـت ـه ــداف م ــا اس ـم ــاه ــا ال ــدول ــة
ومــؤسـســاتـهــا ورج ــال الـقـبــائــل يف مـحــافـظــة امل ـهــرة ال ـبــوابــة الـشــرقـيــة
لليمن.
وج ــدد الـشـيــخ ال ـحــريــزي دعــوتــه لـلـمـمـلـكــة املـتـحــدة إىل أن تـعــي كل
ال ـت ـجــارب الـنـضــالـيــة ضــد املـسـتـعـمــريــن واملـحـتـلــن ،مـطــالـبــا الـشـعــب

عودة احملتل البريطاني بعباءة
أدواته في الرياض وأبو ظبي
تنامي حدة الصراع الدامي
بني مليشيات االنتقالي واالخوان
بدعم اماراتي وسعودي
ال ــريـ ـط ــاين وب ــرمل ــان ــه ب ــوق ــف إرس ـ ـ ــال ق ــوات ـه ــم إىل م ـح ــاف ـظ ــة امل ـه ــرة
لالحتالل ،ومن أجل مصالح مجهولة وهاجم النظام السعودي،
واتـهـمــه بـتـشـكـيــل مـلـيـشـيــات قـبـلـيــة يف امل ـهــرة ،حـيــث ق ــام بـتــدريـبـهــم
ملــواجـهــة أحــرار املـهــرة ،مستدركا الـقــول لكنهم رفـضــوا ذلــك وقــال"
أن الـنـظــام الـسـعــودي ي ـحــارب الـيـمـنـيــن بـكــل الـسـبــل ،وآخــرهــا “مــا
ت ـع ــرض ل ــه امل ـغ ــرتب ــون ال ـي ـم ـن ـيــون يف املـ ــدن ال ـس ـع ــودي ــة وان ال ـن ـظــام
السعودي يمارس االمتهان لقبائل املهرة ،التي أغرتها بالتجنيس،
واآلن تمارس معهم أبشع أنواع التضييق وتعهد الشيخ الحريزي
باستمرار لجنة االعتصام يف التصعيد ضد جميع القوات األجنبية،
بمن فيها الريطانية والسعودية ،حتى الرحيل من مطار الغيضة
(كــرى مــدن امل ـهــرة) ،والـكــف عــن الـتـضـيـيــق عــىل املــواطـنــن ،وإغــالق
املطار واملنافذ الرية ،ولصق تهمة اإلرهاب والتهريب كذريعة لترير
تواجدها يف املحافظة” ويف السياق ذاته ،أكد أن انفراد اإلماراتين
بـجــزيــرة سـقـطــرى وسـقــوطـهــا بـيــد مـلـيـشـيــات االنـتـقــايل (املــدعــوم من
أبوظبي) جاء بتواطؤ من القوات السعودية ،معترا أن “ما حدث
انتهاك سافر للسيادة اليمنية” وقال إن بعض القيادات يف حكومة
ال ـفــار ه ــادي أصـبـحــت جـســر عـبــور ل ـقــوات االح ـت ــالل ،نـظــرا ملــواقـفـهــا
الضعيفة ..لكن التاريخ لن يرحم جميع املتقاعسن.
سقطرى ترفض وصراع دام بني ادوات املحتل
تــوس ـعــت امل ــواق ــف الـشـعـبـيــة ال ــراف ـض ــة لـلـمـحـتــل االم ـ ــارايت اي ـض ــا يف
ارخبيل سقطرى حيث أعلن شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى عيىس
بــن يــاقــوت ،الـبــدء بـمــرحـلــة تـصـعـيــد ضــد تــواجــد ال ـقــوات اإلمــاراتـيــة
يف األرخبيل مــؤكــدا إن القمع الــذي يـمــارس بحق لجنة االعتصام،
من مالحقة واعـتــداء وسجن ،لن يثنيها عن مواصلة نضالها ضد
تواجد القوات اإلماراتية وقال “إن الهوية اليمنية والسقطرية عىل
وجه الخصوص مصونة برجال وأبناء سقطرى ،ولن يستطيع أحدا
طمسها”.
ومــن جانب آخــر َّ
وسـعــت مليشيا اإلخــوان ،مــن دائــرة انتهاكاتها يف
مـحــافـظــة ش ـبــوة ،عــر ارت ـك ــاب جــرائــم اخ ـت ـطــاف لـشـخـصـيــات هــامــة
ومواطنن ضمن سياسة ينتهجها االخــوان تستهدف إحداث حالة
مــن الـقـمــع والــرته ـيــب بـمــا ي ـغــذي ن ـفــوذ ال ـتــواجــد اإلخـ ــواين اإلداري
وتقوية السيطرة عىل املحافظات الغنية بروة نفطية ضخمة وكانت
مليشيا االخوان قد نشرت الكثري من العناصر املسلحة التي ترتكب
جرائم اختطاف وتقطع للمسافرين بن عدن واملكال خاصة مع تطور

كوماندوز بريطانيون في املهرة

بريطانيا دخلت بكل ثقلها اىل اليمن بــدءا من املهرة بوابة اليمن
الـشــرقـيــة تــواجــدت دون ايــة مـشــروعـيــة بـطــريـقــة الـبـســط ووسـيـلــة
التأجري من الداخل الرايض الغري..
هذه هي الوضعية الراهنة للبوابة الشرقية لليمن التي استقبلت
وحــدات عسكرية خــاصــة بريطانية يـقــال انـهــا تـحــركــت مــن احــدى
املـنــاطــق الـقــريـبــة مــن امل ـهــرة وراب ـطــت يف الـغـيـضــة وقــد ات ـخــذت كل
االج ــراءات املـنــاسـبــة لـتــأمــن هــذه الــوحــدة الـكــومــانــدوز االنـجـلـيــزي
وبــالـطـبــع هــي رمــزيــة مـقـصــودة ارادت لـنــدن ان تــؤكــد حـضــورهــا يف
هــذه املـنـطـقــة ويف املـجـمــل تـتـجــه ان ـظــار لـنــدن اىل سـقـطــرى بـعــد ان
دفعت اليها نظام محمد بــن زايــد لفرض وجــود عسكري انتقايل
يف ال ـجــزيــرة ي ـكــون مـظـلــة ل ـتــواجــد اج ـن ـبــي ب ــدءا م ــن وج ــود خ ــراء
صـهــايـنــة وخ ــراء امــريـكـيــون ..وهــاهــم الــريـطــانـيــون يــدخـلــون بكل

ثقلهم اىل املهرة وغدا سيتجهون اىل سقطرى ويف الفرتة القادمة
العيون الريطانية سوف تتجه اىل حضرموت التي هي منبع الروة
بالتوافق مع االتصال الجغرايف مع شبوة..
وما نــراه اليوم هو فقط سيناريو ابتدايئ للسيناريو الكبري القادم
وخــاصــة وانـهــم اتـبـعــوا اسرتاتيجية االنـهــاك املـتـعــدد واملتشعب يف
اكر من جانب ويبدو ان الجانب االقتصادي والتنموي كان الجانب
االوفر لبدء وانتشار التامر عىل اليمن واقتصادها وعىل نسيجها
االجتماعي انطالقاً من القرار املشبوه بنقل البنك املركزي اىل عدن
واالستحواذ عىل القرار االقتصادي ثم توالت قــرارات اخــرى منها
ح ــرب الـعـمــالت وامل ـصــارفــة مــن داخ ــل الـبـنــك املــركــزي يف ع ــدن ثم
تــوالــت الـحــروب االقتصادية مــن منع سفن املشتقات النفطية يف
صنعاء والحديدة ولم تأمن عدن من حرب املشتقات النفطية ومن

انعدام املازوت وبيعه يف السوق السوداء..
كــل هــذه املـمــارســات والـحــرب الـخـفـيــة ال يستبعد ان تـقــف خلفها
امل ـخــابــرات الــريـطــانـيــة الـتــي ارادت ان تـعـيــش كــل املـنــاطــق اليمنية
ازمــاتـهــا املتوالية الشـغــال الجميع بـهــذه االزمــات واملـشـكــالت حتى
يتسنى لها االنفراد بالسطوة والنفوذ والتواجد العسكري واالمني
وامل ـخ ــاب ــرايت ال ــري ـط ــاين ب ــدرج ــة اوىل يف ج ـن ــوب ال ـج ــزي ــرة الـعــربـيــة
وجنوب البحر االحمر بعد قبول الــدوائــر االمريكية بالرتاجع عن
مشكالت منطقة الشرق االوسط واليمن بدرجة اوىل..
الـنـتــائــج ســوف ت ـتــواىل يف ق ــادم االي ــام وس ــوف تـظـهــر لـنــدن وجـهـهــا
ونفوذها يف املنطقة بعد ان ترفع االمارات يدها عن النفوذ االحمق
ال ــذي ت ـج ــاوز ك ـثــريا م ــا ه ــو م ــرس ــوم ل ـهــا م ــن ال ــدوائ ــر االسـتـخـبــاريــة
الريطانية.

حدة الخالفات واملواجهات بن فصائل وادوات املرتزقة يف املحافظات
املحتلة حيث تبادلت ميليشيا االنـتـقــايل املــدعــوم امــاراتـيــاً وميليشيا
االخوان املدعوم سعودياً عمليات االغتياالت واالختطافات واقتحام
امل ـن ــازل وان ـت ـه ــاك ال ـح ــرم ــات ل ـفــرض ت ــواج ــده ــا ح ـيــث كــانــت مـلـيـشـيــا
اإلخوانية قد اعتقلت ما يسمى برئيس الدائرة اإلعالمية للمجلس
االنتقايل املدعوم اماراتيا بمديرية عتق ثابت الخليفي ،وتم اقتياده
إىل جهة مجهولة ,باإلضافة اىل اختطاف عدد من ابناء حضرموت
اثناء مرورهم بالنقاط التابعة لها متجهن اىل محافظتهم كما شنت
مليشيا اإلخــوان أيـ ً
ـضــا حملة اعـتـقــاالت طــالــت الـعـشــرات مــن قبيلة
آل عي بافقري.
اختطافات ومواجهات
عىل وقــع تزايد االختطافات ألبناء القبائل قامت امليليشيا التابعة
لإلخوان باختطاف عدد من ابناء قبيلة بلحارث دون أن توجه اليهم
أي تـهــم واق ـتــادت ـهــم اىل جـهــة مـجـهــولــة وك ــان أب ـنــاء قـبـيـلــة بـلـحــارث
بقيادة بن شليل الحاريث ،قد تمكنوا من السيطرة عىل موقع رقابة
حقل جنة النفطي ،واسـتــولــوا عــىل مــدرعــات وأطـقــم تابعة ملليشيا
اإلخوان ،عقب مواجهات بينهما عىل خلفية مقتل أحد أبناء القبيلة
وهــو مــا يـخـشــاه االخ ــوان خــاصــة مــع اق ــرتاب تـلــك الـقـبــائــل مــن اهــم
املنشأة النفطية التي يسيطر عليها االخــوان وينهب ثرواتها لصالح
شخصيات يف جماعتهم فيما اختطفت عناصر تابعة ملليشيا اإلخوان
بما تسمى " األمــن املركزي "  53جند ًيا من ما يسمى بلواء بارشيد
يف شـبــوة مـمــا عـمــق مــوجــة الـصــراع والـتــي تـمــدده لتصل اىل املناطق
الـقـبـلـيــة ومـعـسـكــرات ميليشياتها وهــو مــا زاد سـخــط الـقـبــائــل الـتــي
تــداعــت ملــواجـهـتـهــا النـتـهــاكـهــا االس ــالف واالع ــراف القبيلة ولـهــذا فــان
تفاقم الجرائم اإلخوانية ضد ابناء محافظة شبوة وغريها يؤكد بأن
مليشيا االخوان تحاول قمع املواطنن وترهيبهم ،بما يمنع ويجهض
أي تحركات معارضة لهم ،ويحد من تمدد نفوذها جنوبا والــذي
بدأ باالنكماش والرتاجع مع تزايد موجات الغضب الشعبي يف كل
تـلــك املـحــافـظــات املـحـتـلــة نـتـيـجــة مــا تـقــوم بــه مــن مـمــارســات قمعية
وجرائم باإلضافة اىل رفعها شعارات مطالبة برحيل قوات االحتالل.
انتشار واسع لعناصر االرهاب
ويف لقاء لعيدروس الزبيدي املدعوم اماراتيا مع ما يسمى أعضاء
الجمعية الوطنية من أبناء محافظة شبوة الذين شاركوا يف الدورة
الــرابـعــة ملــا تسمى الجمعية الــوطـنـيــة الـتــابـعــة للمجلس االنـتـقــايل،
تــوعــد مــا اسـمــاهــا الـسـلـطــات العسكرية واألمـنـيــة بـشـبــوة بــالــرد عىل
ح ـمــالت الـقـمــع ضــد أب ـنــاء املـحــافـظــة ومـنـتـسـبــي مــا اس ـمــاهــا بـقــوات
الـنـخـبــة الـشـبــوانـيــة مـتـهــمً ــا مليشيا اإلخ ــوان بــالــوقــوف وراء االنـتـشــار
الــواســع لـعـنــاصــر اإلره ــاب السـتـهــداف مــا اسـمــاهــا بـمـنـتـسـبــي قــوات
النخبة االمــر الــذي يؤكد أن صــراعــاً ومــواجـهــات دامـيــة قــد تشهدها
املحافظات املحتلة يف قادم االيام خاصة مع التحشيدات التي يقوم
بها كال الطرفن يف كل من لحج وابن وشبوة وحضرموت وغريها
والتي تشهد مواجهات متقطعة بن وقت واخر فيها وهو االمر الذي
يحبذه املحتل السعو امارايت لتحقيق اهدافه وتنفيذ مخططاته يف
االبقاء عىل احتالل السواحل واملوائن ونهب الروات التي باتت تبتعد
يوما بعد يوم عن ايادي ابناء جنوب الوطن مما زاد من معاناتهم
وتفاقم وسوء اوضاعهم املعيشية.
احتدام الصراع
ومــع احـتــدام الـصــراع بمحافظة لحج عــززت قــوات االنـتـقــايل املــوايل
لــإلمــارات وجــودهــا يف مـنــاطــق جــديــدة بـمــديــريــة املـضــاربــة بمحافظة

لجج خالل األيام القليلة املاضية ،يف محاولة منها إلحكام السيطرة
ع ــىل مـضـيــق ب ــاب امل ـن ــدب وتـضـيـيــق ال ـخ ـي ــارات ام ــام مـيـلـيـشـيــا حــزب
اإلصـ ــالح ال ــذي يـتـمــدد بــات ـجــاه مـنــاطــق غ ــرب امل ـخــا ويف ط ــور الـبــاحــة
ومناطق جنوبية تحتل مكانة اسرتاتيجية بالنسبة ملضيق باب املندب
 ،ووفقاً ملصادر محلية فان قوات ما يسمى بالحزام األمني نشرت
آلياتها العسكرية يف اللسان البحري الواقع يف منطقة خور عمرية
بـمــديــريــة املـضــاربــة املـطـلــة عــىل مـضـيــق ب ــاب امل ـنــدب ،بـعــدمــا فــرضــت
سـيـطــرتـهــا ع ــىل ج ــزي ــرة م ـي ــون االســرتات ـي ـج ـيــة وت ــزام ــن ه ــذا ال ـت ـحــرك
العسكري الجديد بعدما كثفت فصائل ميليشيا حــزب اإلصــالح،
األرب ـع ــاء امل ــايض ،تـحــركــاتـهــا يف املــديــريــات الـغــربـيــة ملـحــافـظــة لـحــج،
لفصل هذه املناطق االسرتاتيجية عن مناطق سيطرة االنتقايل جنوباً.
امريكيون يشرفون عىل التدريب
عــىل وق ــع ال ـصــراع املـلـيـشـيــاوي ألدوات املـحـتــل س ــرب مـقـطــع فـيــديــو
ملجندين جدد يتبعون ما يسمى باللواء الثالث عمالقة داخل قاعدة
العند الجوية بمحافظة لحج وأظهر الفيديو ان مرتزقة سودانين
يـقــومــون بـتــدريــب مـجـنــدي تــابـعــن ملــا يسمى الـلــواء الـثــالــث عمالقة
داخل قاعدة العند الجوية تحت اشراف ضباط أمريكين وتسيطر
القوات األمريكية عىل قاعدة العند الجوية ،االمر الذي يؤكد صحة
املعلومات بخصوص وجود دور عسكري أمريي يف صناعة التكتالت
املـلـيـشـيــاتـيــة امل ـت ـع ــددة يف امل ـحــاف ـظــات امل ـح ـت ـلــة وه ــو م ــا ي ـع ـمــق حــدة
الخالف والصراع واطالة امده ليتمكن املحتل الريطاين واالمريي
من السيطرة وقيادة تلك املليشيات والتحكم بها يف ادارة الصراع.
معركة فاصلة
يف إط ــار الـتـحـضــري لـلـمـعــركــة الـفــاصـلــة ضــد مـيـلـيـشـيــا حــزب اإلصــالح
يف أبــن بهدف السيطرة عىل املحافظة ،استكمل االنتقايل املدعوم
ام ــارات ـي ــا ،ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ـي ــة ،تــرت ـي ـبــاتــه ال ـع ـس ـكــريــة وق ــال ــت م ـصــادر
عسكرية ،إن املحتل اإلمارايت عزز ميليشيا االنتقايل بعتاد عسكري
ضخم إضافة إىل إرسالها تعزيزات أخرى من الفصائل املوالية لها يف
ً
تمهيدا لنقلها إىل أبن وبحسب
الساحل الغربي ،إىل عدن ولحج،
امل ـصــادر ،فــإن الـتـعــزيــزات الـعـسـكــريــة املــرسـلــة إىل عــدن ولـحــج تلقى
أفرادها تدريبات عسكرية مكثفة ،مؤخرًا ،يف قاعدة عصب اإلرتريية
واشرف عليها ضباط اماراتيون حيث تمركزت هذه التعزيزات يف ما
يسمى بمعسكر برئ أحمد يف عــدن ،استعدا ًدا لنقلها إىل أبــن ،يف
إطار مساعي االنتقايل االمارايت لشن املعركة الفاصلة ضد ميليشيا
اإلصالح يف املحافظة التي تشهد تصاعد وترية الصراع بن ميليشيا
هادي واإلصالح وبن ميليشيا االنتقايل ،للسيطرة عليها.
مقاومة االحتالل
يقف ابناء جنوب الوطن اليوم امام خيارات البقاء تحت رحمة املحتل
اما أن يعيش يف اتون الفوىض وعصا الجماعات واملليشيات االرهابية
القمعية او القبول بتواجد املحتل االمــريــي والــريـطــاين والصهيوين
الذي يوهمهم بأن االمن واالستقرار لم يتم اال بوجود تلك القوات من
خالل بناء قواعدهم ومعسكراتهم وادارتها ملن انتجتهم من االدوات
املحلين املرتزقة والعمالء واخضاعهم المالءاتها وبذلك يكون جنوب
الوطن قد وضع تحت االحتالل االجنبي ..لكن كلمة االحرار والخروج
الـيــومــي يف تـلــك املـحــافـظــات بـمــا فـيـهــا املـحــافـظــات الـشــرقـيــة بــات يــدق
جرس االنذار والخطر يف وجه املحتل الريطاين واالمريي وان ال مجال
امامه سوى الرحيل بعد ان حاول كسر إرادتهم عىل مدى ما يقارب
سبع سنوات من العدوان فتعاظمت تلك االرادة لتعلن عن مقاومة
شاملة تنهي التواجد االجنبي وتدحر الغزاة واملحتلن.
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أفغانستان..

بني نقطة خالف على أرضية تقاسم السلطة

د.عيل عبدالقادر الشامي

تقع عند مفرتق طرق آسيا الوسطى وجنوب آسيا وغربها والشرق األوسط ،وهي بلد غري ساحيل تحيط معظم أنحائها جبال وتال
وعرة يحدها من الشمال طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان ،ومقاطعة كسنجيانغ الصينية يف الشمال الشرقي ،وإيران يف
الغرب وباكستان يف الشرق.
توفيق سالم

للمصالحة وال�ح��وار مع طالبان لتشكيل السلطة ،بينما لوح
املتحدث باسم الحركة محمد نعيم بالتصعيد يف حال فشلت
املفاوضات سلميا ،وقال  ":إنه ال مناص من الي كحل أخري،
وأضاف ":أن طالبان لن تسمح ألحد بإثارة املشاكل" ،وقال

يشكل امل�س�ل�م��ون أك��ر م��ن  %99,9م��ن ال�ش�ع��ب األف�غ��اين،
تشكل
منهم نحو  %20من الشيعة و %80من السنة فيما
ِّ
الجماعات غري املسلمة بمن فيهم الهندوس والسيخ واليهود
أق��ل م��ن  %0,1م��ن السكان ،وأب��رز الجماعات العرقية التي
ت�ع�ي��ش يف أف�غ��ان�س�ت��ان ال�ب��اش�ت��ون وي�م�ث�ل��ون  %50وال�ط��اج�ي��ك
 %30وال �ه��زارة  %9واألوزب ��ك وال��رتك�م��ان وال�ق��ريغ�ي��ز وال�ك��ازاخ
 ،%9اللغة الرسمية هي الفارسية إىل جانب الباشتو.
وم�ن��ذ منتصف ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�ش��ر لعبت ق��وم�ي��ة الباشتون
دورا م�ه�ي�م�ن��اً يف ت��اري��خ أف�غ��ان�س�ت��ان ال �س �ي��ايس ،وخ ��ال ال�ق��رن
ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ك��ان��ت أف �غ��ان �س �ت��ان س��اح��ة م �ع��رك��ة ت �ن��اف��س ب��ني
بريطانيا وروسيا يف محاوالتهما السيطرة عىل آسيا الوسطى،
واحتفظ الريطانيون ببعض السيطرة عىل الشؤون الخارجية
األفغانية إىل أن استقلت عام 1921م يف عهد امللك أمان الله
(1919 -1929م) ال� ��ذي أج� ��رى س�ل�س�ل��ة م ��ن اإلص ��اح ��ات
ال��دس�ت��وري��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة وال�ل�ي��رال�ي��ة يف م�ح��اول��ة ل�ت�ح��دي��ث البلد
واالن�ف�ت��اح ع��ىل ال�ع��ال��م ال�خ��ارج��ي ،فأنشئت امل ��دارس وال��رام��ج
التعليمية ال�ح��دي�ث��ة ،واق ��رار أول دس�ت��ور يف ع��ام 1923م يف
م�ح��اول��ة لتنظيم السلطة امل��رك��زي��ة األف�غ��ان�ي��ةُ ،
وس�م��ح للنساء
بالحرية واتخذت مبادرات للنهوض بتعليمهن.

طالبان من جديد

عفت حركة طالبان عن الرئيس أشرف غني قائا ":إن بإمكانه
ه ��و وم �س ��ؤول �ي ��ه يف ال �ح �ك��وم��ة ال �س��اب �ق��ة ال� �ع ��ودة إىل ح�ك��وم��ة
أفغانستان"وعىل صعيد آخر قال متحدث باسم طالبان إن أي
تمديد للقوات االمريكية بعد الحادي والثاثني من أغسطس
هو تمديد لاحتال هو خط أحمر.
وميدانيا تفيد تقارير بتوجه آالف من جنود الجيش االفغاين
وجماعات مسلحة إىل إقليم بانشري يقدر ع��دد ه��ذه القوات
ب�ع�ش��رة آالف ش�خ��ص وه ��ي م��رش�ح��ة ل �ل��زي��ادة ب��ان�ض�م��ام امل��زي��د
م��ن ال��راف �ض��ني ل�ح�ك��م ط��ال �ب��ان ،ك�م��ا ل�ج��أ إىل ب��ان�ش��ري ع ��دد من
مسؤويل النظام السابق يف كابول ومنهم أمر الله صالح نائب
ال��رئ �ي��س األف �غ ��اين أش� ��رف غ �ن��ي ال� ��ذي غ� ��ادر ال �ب ��اد م ��ع دخ ��ول
طالبان إىل العاصمة فيما كانت جبهة املقاومة وبعض القادة
أمثال رشيد دستم ومحمد نور تراقي وزعماء قبليني ،وقوات
م��ن الحكومة االف�غ��ان�ي��ة ق��د تجمعوا يف وادي بانشري وأعلنوا
جاهزيتهم ملواجهة حركة طالبان مالم تقبل الحركة بالتفاوض
عىل تشكيل حكومة شاملة ال مركزية.

قيام اجلمهورية

سمي بالجهاد وانتهى
أدت إصاحات امللك أمان الله إىل تمرد
ّ
بإسقاطه ويف الثاثينات من القرن املايض كانت محاوالت امللك
ظاهر لتحديث أفغانستان أكر تواضعاً وتوجها ًإىل ُ
التحضر،
ف ��أع �ي ��د إدخ� � ��ال ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ح ��دي ��ث يف امل � ��دن ووض � ��ع األس� ��اس
لجامعة كابول .ويف عام 1964م جرى إدخال دستور ليرايل
جديد تحت حكم امللك ظاهر ونظام ديمقراطي برملاين منتخب،
وشهد العقد التايل تحرراً غري مسبوق عىل الساحة السياسية،
وظهرت أحزاب سياسية كما ظهرت صحافة سياسية نشطة
وح ��رة ن�س�ب�ي��اً يف ك��اب��ول ،وت��زاي��د اس�ت�ق�ط��اب ال�ه�ي�ك��ل ال�س�ي��ايس
األف �غ ��اين يف ظ ��ل ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح �رُر ،ف��أث��ر ال �ف �ك��ر االش � ��رتايك ع��ىل
الطاب مثلما اجتذبت األصولية اإلسامية عدداً من الشباب
من املناطق الريفية وصغار الضباط يف الجيش األفغاين ،وكان
من بني األحزاب السياسية الوليدة حزب الشعب الديمقراطي
األفغاين.
يف ع ��ام 1973م أط ��اح م�ح�م��د داوود ال ��ذي خ ��دم ك��رئ�ي��س
ل�ل��وزراء يف عهد امل�ل��ك ظ��اه��ر بامللكية ال��دس�ت��وري��ة ،وأع�ل��ن قيام
الجمهورية ،وأوقف الرئيس داوود الصحافة الحرة واختفت
معظم األحزاب السياسية باستثناء حزب الشعب الديمقراطي
األفغاين .وقطعت العاقات مع االتحاد السوفيتي ،وأنشئت
ع��اق��ات م��ع ال�ب�ل��دان العربية واإلس��ام�ي��ة .وب��دأت حكومته يف
إج��راء مناقشات للتصالح م��ع باكستان لحل ال�خ��اف��ات التي
ف� َّرق��ت ب��ني البلدين وأدى ازدي��اد تباعد نظام حكم داوود عن
االتحاد السوفيتي إىل مواصلة دعم حزب الشعب الديمقراطي
األفغاين املعارض األم��ر ال��ذي َّ
مكنه من االستياء عىل الحكم
يف أب ��ري ��ل ع ��ام 1978م يف ان �ق ��اب ع �س �ك��ري دم� ��وي وإن �ش ��اء
جمهورية أفغانستان الديمقراطية ب��زع��ام��ة ال�ي�س��اري��ني تحت
رئ��اس��ة ن ��ور م�ح�م��د ت��راق��ي إال أن األح � ��زاب اإلس��ام �ي��ة ع��ارض��ت
ن�ظ��ام ال�ح�ك��م ال��دي�م�ق��راط��ي وت�م��ردت ع�ل�ي��ه ،ويف ال��وق��ت نفسه
حدث من داخل حزب الشعب الديمقراطي انقاب جديد أىت
بحفيظ الله أمني( من جناح خلقي) إىل السلطة يف العام ذاته
1978م .وب�ل��غ ع��دم االس �ت �ق��رار وال �ح��رب األه�ل�ي��ة ال�ت��ي ت�ب��دت
مامحها الذروة بالغزو السوفيتي يف نهاية عام 1979م الذي
أدى إىل تفاقم الصراع األهيلَّ ،
ونصب السوفييت بابراك كارمل
يف السلطة 1980-1986م .
ُ
اضطر السوفييت إىل االنسحاب واكتمل
يف ع��ام 1986م
انسحابهم التدريجي يف عام 1989م بفعل التكالب الدويل
ض��د وج ��ود ال �ق��وات ال�س��وف�ي�ت�ي��ة وادخ� ��ال ع�ن��اص��ر ال �ق��اع��دة إىل
جانب طالبان والتيارات اإلسامية لقتال القوات السوفيتية،
حل محمد نجيب الله ً
وكان يف غضون ذلك قد َّ
بدال من بابراك
ك��ارم��ل رئ �ي �س��اً ،وش ��رع يف ت�ن�ف�ي��ذ س�ي��اس��ة ت�س�ت�ه��دف امل�ص��ال�ح��ة
ال��وط �ن �ي��ة إلن �ه ��اء ال �ح ��رب األه �ل �ي ��ة ،وف �ش �ل��ت ه ��ذه امل �ح ��اوالت،
وأطاح املجاهدون األفغان بنظام حكمه يف عام 1992م.
وب��ال��رغ��م م��ن ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ُب��ذل��ت ل�ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة وح��دة
وطنية تضم األح��زاب اإلسامية الرئيسة التي انتخبت برهان
الدين رباين أول رئيس لها سرعان ما دخلت هذه األح��زاب يف
خافات كبرية واستؤنفت عىل الفور الحرب بني األجنحة أدت
إىل زيادة تدمري البلد.

تنظيم الدولة اإلسالمية من جديد

سلطة طالبان

يف ع��ام 1996م استولت طالبان ع��ىل السلطة التي نشأت
ب��دع��م ن�ش��ط وم ��ؤزر م��ن ب��اك�س�ت��ان وب�ع��ض ال�ك�ي��ان��ات اإلقليمية
وال��دول�ي��ة األخ ��رى ،وأن�ش��أت ن�ظ��ام��اً ص��ارم��اً (إم ��ارة أفغانستان
اإلسامية) فرضت قيوداً قاسية عىل حقوق اإلنسان األفغاين،
وخاصة حقوق املرأة ،وزاد ابتعاد مؤسسات الدولة األفغانية
ع ��ن األض� � ��واء ،وه ��ي ال �ت ��ي س �ب��ق أن أض�ع�ف�ت�ه��ا ب �ش ��دة ال �ح��رب
األه�ل�ي��ة ال�ط��وي�ل��ة ألن ال�س�ل�ط��ة الحقيقية ل��م ت�ك��ن ل �ل��وزارات يف
ك ��اب ��ول ب ��ل يف ي ��د ال ��دائ ��رة امل�ح�ي�ط��ة ب��امل��ا ع �م��ر زع �ي��م ط��ال �ب��ان يف
قندهار ولم تقهر طالبان كل أفغانستان ،بل جعلت الحرب
األه�ل�ي��ة ال��دائ��رة ال�ت��ي زادت�ه��ا تعقيداً ال�ع��زل��ة ال��دول�ي��ة والجفاف
الرهيب الذي أوصل الشعب األفغاين إىل حافة الهاك جوعاً.
ويف الوقت نفسه آوت طالبان التي تمتعت أيضاً بدعم كبري من
باكستان أعدادا ً متزايدة من اإلرهابيني الدوليني من بلدان شتى
من أنحاء العالم من خال شبكات القاعدة ،ومن بني الجرائم
األخرى املرتكبة ضد اإلنسانية والثقافة األفغانية.

ه��زي�م�ت�ه��ا وف�ش��ل خ�ط�ط�ه��ا يف ت�ص��دي��ر ح ��روب اإلره ��اب وت�ه��دي��د
حلفاء روسيا والصني يف الجوار األفغاين وهو ما جعلها تقرر
االن�س�ح��اب واالت �ف��اق م��ع ط��ال�ب��ان يف  29ف��راي��ر 2020م عىل
االنسحاب الكامل يف موعد اقصاه نهاية أغسطس 2021م.
ب �ع��د س �ي �ط��رة ح ��رك ��ة ط��ال �ب��ان ع ��ىل ال �ع��اص �م��ة ك ��اب ��ول اس �ت �ث��ار
ذلك حفيظة املعارضة برموزها وزعاماتها التاريخية والقبلية
يف املنطقة الشمالية (ح�ل��ف ال�ش�م��ال) ال��راف��ض لحكم طالبان
وإع� ��ان� ��ه امل� �ق ��اوم ��ة ،وه� ��و م ��ا دف� ��ع ح ��رك ��ة ط ��ال �ب ��ان إىل ت��وج �ي��ه
مسلحيها إىل وادي بانشري للسيطرة ومحاولة إخماد املقاومة
لكن هذا التحرك كان قد سبقه تحذير من أحمد مسعود نجل
القائد أحمد شاه مسعود من أي محاولة للسيطرة عىل إقليم
بانشري بالقوة سيتم التصدي لها .وكان أحمد مسعود قد دعا
ل�ل�ح��وار وامل�ش��ارك��ة يف ال�س�ل�ط��ة ،وت�ج�ن��ب إراق ��ة ال��دم��اء ،ووج��ه
م�س�ع��ود ت�ح��ذي��ره م�ع�ت��را أن��ه يستند إىل إرث ت��اري�خ��ي لتحالف
ال�ش�م��ال ال��ذي ك��ان ي�ق��وده وال ��ده ال��راح��ل أح�م��د ش��اه مسعود
وإىل معطيات ميدانية تعزز موقفه الرافض لتسليم اإلقليم
وطلب من دول الغرب دعمه بالساح.

ب �ع ��د ال �ه �ج �م ��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ع ��ىل م ��رك ��ز ال �ت �ج ��ارة ال �ع ��امل �ي ��ة يف
ن �ي��وي��ورك وع ��ىل واش �ن �ط��ن يف  11س�ب�ت�م��ر 2001م م��ن ق�ب��ل
عناصر القاعدة الذين لجأوا إىل أفغانستان التي أبت تسليمهم
ت� َّ
�دخ��ل املجتمع ال��دويل بزعامة ال��والي��ات املتحدة لوضع نهاية
ل�ن�ظ��ام ح�ك��م ط��ال�ب��ان ب�ع��د اغ�ت�ي��ال ال�ق��ائ��د أح�م��د ش ��اه م�س�ع��ود
زعيم الحركة 2001م ،وانتخاب حامد كرزاي رئيسا وخال
ع �ق��دي��ن م ��ن االح� �ت ��ال ف �ش �ل��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة يف ت��روي��ض
الشعب األفغاين ملشروعها االسرتاتيجي ملد نفوذها للسيطرة
ع��ىل دول وس��ط وج�ن��وب ش��رق آس�ي��ا ،وظ��ل الشعب األف�غ��اين
رافضا للوجود العسكري األجنبي ،ومتمسكا بإرثه التاريخي
والديني والوطني وعاداته وتقاليده وت��ورط األمريكان وحلف
األط �ل ��ي يف م�س�ت�ن�ق��ع أف �غ��ان �س �ت��ان ال� ��ذي ي�ك�ل�ف�ه��ا ت��ري�ل�ي��ون��ات
الدوالرات ،وأصبح جامدا عن تحريك الصراع يف املنطقة رغم
ح�ج��م اإلن �ف��اق ال�ك�ب��ري ال ��ذي ل��و س�خ��ر  -ك�م��ا ت��زع��م  -ب��ات�ج��اه��ات
أخرى يمكن مواجهة خصميها الرئيسني روسيا والصني بعد

هذا الصراع بني مراكز هذه القوى يتمحور هدفه الرئيس عىل
تقاسم السلطة هذا الخاف املرتفع سقفه بني تمسك طالبان
ب �ف ��رض ش��روط �ه��ا ع ��ىل م �ن��اخ��ات ال �ح ��وار وأط ��راف ��ه وس�ي�ط��رت�ه��ا
ع��ىل ك��اف��ة األق��ال �ي��م ،وب ��ني رف ��ض ق ��ادة ب��ان�ش��ري ال�ت�س�ل�ي��م ت�ب��دو
أفغانستان عىل أعتاب مرحلة جديدة من الصراع عىل السلطة
ال ي��زال م�ف�ت��وح��ا ،ب��ال��رغ��م م��ن امل�ف��اوض��ات ال�ج��اري��ة ب��ني أط��راف
س�ي��اس�ي��ة وط��ال �ب��ان مل�ن��ع وق ��وع أي ص ��دام ��ات م�س�ل�ح��ة يف والي��ة
ب ��ان �ش ��ري ،ف �ه �ن��اك ح � ��راك س �ي ��ايس ي �ج ��ري يف ك ��اب ��ول ب ��ني ق ��ادة
الحركة بالتوازي مع لقاءات مكثفة ومتواصلة يجريها الرئيس
األفغاين السابق حامد كرزاي وعبدالله عبدالله رئيس املجلس
األع��ىل للمصالحة الوطنية ،وقلب الدين حكمتيار ،وأط��راف
سياسية وزعماء من إقليم بانشري لتقريب وجهات النظر بني
كافة األطراف للتوصل إىل تسوية سياسية وتشكيل الحكومة
املقبلة .وتشري املصادر أن أحمد مسعود كان قد اجتمع يف والية
بانشري مع وجهاء وزعماء الوالية ،وقدم خطة تتضمن شروطه

تدخل دولي

مرحلة جديدة

عىل صعيد آخر عاود تنظيم الدولة اإلسامية يف الظهور من
جديد يف األي��ام املتبقية من انسحاب ال�ق��وات األجنبية .معلنا
عن تواجده بمذبحة بوابة مطار كابول التي أوقعت العشرات
من الضحايا املدنيني األبرياء بني قتىل وجرحى الذين اكتظوا
يف ب ��واب ��ة امل �ط ��ار ال �ش �م��ايل ل �ل �م �غ��ادرة ،وأي �ض ��ا ع ��دد م ��ن ال�ق�ت��ىل
وال�ج��رح��ى م��ن مسلحي ح��رك��ة ط��ال�ب��ان وج�ن��ود أم��ري�ك�ي��ني .هذا
العمل اإلجرامي بداية تدشني ملرحلة جديدة من الصراع بني
تنظيم ال��دول��ة اإلس��ام�ي��ة وح��رك��ة ط��ال�ب��ان ال�ت��ي ق��د تجعل من
أفغانستان بؤرة لتهديد السلم املجتمعي وإقاق دول الجوار
وكشف الحادث اإلرهابي عىل مطار كابول:
 أن ه�ن��اك تنسيقا أمنيا واستخباراتيا وت�ع��اون��ا مشرتكا بنيالقوات األمريكية وحركة طالبان وهذا ما اعرتف به األمريكان
رس�م�ي��ا يف ت�ص��ري�ح��ات�ه��م ل��وس��ائ��ل اإلع ��ام وال �ق �ن��وات ال�ف�ض��ائ�ي��ة
املختلفة.
 أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت��رغ��ب ب��إق��ام��ة ع ��اق ��ات وط �ي ��دة م��عطالبان لدعمها عىل مكافحة إرهاب تنظيم الدولة اإلسامية
كما تزعم.
 وصفت الواليات املتحدة أن تنظيم الدولة اإلسامية ( فرعخرسان) بالجماعات القوية وأن لديه قاعدة وتواجد كبري يف
والية خورسان ،وهي بذلك تحاول توصيل رسائلها للمجتمع
ال ��دويل وخ�ص��وص��ا ال�غ��رب��ي بمكافحة اس�ط��وان��ة اإلره ��اب ال��ذي
يتطلب من جديد اإلجماع الدويل للقضاء عليه وهي محاولة
جديدة للتدخل يف الشأن األفغاين .
 أوج��دت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة س��اح��ة ص��راع ج��دي��دة ب��ني ثاثق ��وى م�ت�ن��اح��رة األوىل :ط��ال�ب��ان وخ�ص�م�ه�م��ا ت�ح��ال��ف ال�ش�م��ال،
وتنظيم الدولة اإلسامية واألط��راف الثاثة تحركها الواليات
املتحدة.

جغرافية مليئة باألزمات

وإىل ذلك أبقت الواليات املتحدة أفغانستان جغرافية مليئة
باألزمات االقتصادية واالجتماعية ،وساحة مفتوحة للصراع
السيايس حول السلطة من جانب وبني أنشطة تنظيم الدولة
اإلس��ام�ي��ة وتوجيه أنشطتها اإلره��اب�ي��ة إىل ال��داخ��ل األفغاين
واستثمار ذلك ملرر بقاء عاقاتها لتواجد الفني واللوجستي
واالستخبارايت األمريي من جانب وفرض الشروط عىل حركة
طالبان القبول بشركائها يف السلطة .وب��ني ه��ذا وذاك تبدو
أف�غ��ان�س�ت��ان مفخخة ب��ال�ص��راع��ات ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ت�ث��ري الكثري
م��ن امل�خ��اوف وت�ش�ك��ل قلقا مجتمعيا ع��ىل اس�ت�ق��رار األوض��اع
وتفاقمها ب��ال�ص��راع��ات امل�س�ت��دام��ة وتعميق األزم��ة وال�ح��روب
ال ��داخ �ل �ي ��ة ون � ��زوح ال �س �ك ��ان م ��ع اس �ت �م ��رار ال �ع �ب ��ث وال �ف ��وىض
وع ��دم االس �ت �ق��رار ،وب �ه��ذا ت�ك��ون ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق��د ح��دت
م��ن ف �ض��اءات ال�ط�م��وح ال�ص�ي�ن��ي إلن �ش��اء م�ش��اري��ع اق�ت�ص��ادي��ة
اس �ت �ث �م��اري��ة يف أف �غ��ان �س �ت��ان ،وب ��ني م �خ ��اوف روس �ي ��ا الن�ت�ق��ال
اإلرهاب إىل دول آسيا الوسطى.

كيف أفهم حالتي
النفسية لكي أستطيع
التعامل معها ؟!
ح ��ال �ت ��ك ال �ن �ف �س �ي ��ة ال� �ت ��ي أن � ��ت ع �ل �ي �ه ��ا أي � ��ا ك ��ان ��ت
( غ � �ض � ��ب ،خ � � � ��وف ،رغ � �ب � ��ة ان � �ت � �ق � ��ام ،ش� � ��ح ي� ��أس
ق�ن��وط ،ع�ج��ب ،غ ��رور ،ك ��ر ،،،خ�ي��ال  ،أوه ��ام،
أماين)،،،؛؛
ليست أنت ؟؟ أي ال تعر عن ذاتك الحقيقية !!
ب��ل ه��ي مجموع م��ا جمعته م��ن بيئتك املحيطة
بك؟!
م��ا جمعته ع��ر س�م�ع��ك وب�ص��رك !! وم��ا حفزته
غرائزك ؛؛
وسيطر عىل عقلك وتفكريك !! همومك !! التي
أص�ب�ح��ت ك��ال�س�ي��ل امل�ت��دف��ق  ،،وف�ق��دت السيطرة
عليها !!
وإذا بها توجهك وتسري أفعالك ؟!!
إذن كما يقول أحد العلماء عليك التفريق بني
ذاتك الحقيقية وبني ذاتك املكتسبة ..
ذات� � ��ك ه� � ��ي :إن � ��ك ( إن � �س � ��ان ،ف � ��ان اب � ��ن ف� ��ان،
ذكر/أنثى ،،خلقني الله يف امتحان ،،وجعلني
بفضله من املسلمني وهداين إليه ،،وإىل معرفته
 ،،،الزل��ت ح�ي��اً ،أت�ن�ف��س ،ق�ل�ب��ي ي�ن�ب��ض ،مايني
العمليات الحيوية ب�ن��اء وه��دم ،صحة وعافية،
م ��رض ون �ق��ص  ،،،ك�ل�م��ا ي �ح��دث ب��داخ �ل��ك ك�ب��رية
وصغرية من إفرازات ومصانع وإنتاج واستهاك
وإدخال وإخراج ؛؛ كلها بتدبري وحكمة ورحمة
إلهية.) ،،،،
إذن يجب عليك العودة للذات..
كيف يمكنك العودة إىل ذاتك ؟؟
ف� �ك� ��ر يف ك � ��ل ج� ��زئ� �ي� ��ة م � ��ن ج� ��زئ � �ي� ��ات ذات� � � ��ك ..
حقيقتك !!
اربط كل جزئية بالله وقدرته وتسخريه وفضله
وك� ��رم� ��ه!! ، .أث �ن ��اء ال �ص �ل ��وات امل �ف ��روض ��ة ،وأث �ن ��اء
الخلوات مع ربك  ،،دائما افصل بني ذاتك وبني
م��ا جمعت م��ن بيئتك املحيطة  ،اج�ع��ل لنفسك
خ �ل ��وات خ ��اص ��ة؛ م ��ع ال �ل ��ه ال �خ ��ال ��ق امل ��دب ��ر ،ذك��ر
وتسبيح الله؛ يف نفسك وروح��ك  ،عند سعيك
وسريك  ،إقامتك ،قيلولتك ،وقبل نومك ،عند
استيقاظك ،.تذكر دائماً تدريب النفس يف أوقات
مختلفة باليوم الواحد  :العودة إىل الذات وربطها
بالله.
ماذا ستستفيد من ذلك؟؟
س �ت �س �ت �ف �ي��د  ..غ� � ��ذاء روح� � ��ي !! ش� �ف ��اء ل �ل �ص��در
وط �م��أن �ي �ن��ة ل �ل �ن �ف��س  ،،ت �ي �س��ري ل �ل �ت �ع �ل��م وال �ف �ه��م
وال �ح �ك �م ��ة يف ال �ت �ع ��ام ��ل م ��ع األم� � � ��ور ..ف �ص ��ل ب��ني
ال � �ه � �م� ��وم واألم� � � � ��اين وأه� � � � ��واء ال� �ن� �ف ��س وخ � �ط� ��وات
الشيطان وبني إرضاء لله واتباع أوامره،،
رض��ا ال�ل��ه امل�ت�م�ث��ل يف ال�ف��وز وال�ف��اح والطمأنينة
والسكينة ،،رضا الله املتمثل يف غايتك ومبتغى
وغاية كل مؤمن.
إذن معرفة ذات��ك الحقيقية نعمة عظيمة من
ال�ل��ه ل��ي تستطيع التعامل م��ع حالتك النفسية
 ،ك ��ون اإلن �س ��ان ال ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ع��ام��ل م ��ع يشء
يجهله !!
(ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ،وهب لنا من
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).

حاالت الثبات والتعديل في القيم الثورية
أصبحنا نعيش زمناً جديداً تعدد فيه الواحد ليصبح أكر من واحد ,وتعددت فيه الكليات لتصبح أكر من كيان ,وتبعاً
مقبوال يف واقع يعيش تموجاً
ً
ً
شموال وأكر اتساعاً ,فضيق املفهوم لم يعد
لذلك التعدد يف الواحد تعدد املفهوم ليصبح أكر
ثقافيا منفتحاً عىل الكون املعريف وعىل األبعاد الفلسفية للعوملة ,لذلك فالقول بالبقاء يف النقاط املضيئة للمايض فناء

وفناء مضاعف ,والذين هم واقعون تحت تأثري املتغريات الجديدة لن يسعفهم هول اللحظة ودهشتها من التقاط األنفاس
والدخول يف دائرة الوعي باملتغري ,فاإليقاع أكر سرعة ويسري بسرعة الرق ومواكبة ذلك االيقاع لن يكون إال بالتهيئة النفسية
والثقافية واألخاقية لضرورات الزمن املتسارع الجديد ,وحني يتعلق الفرد أو الجماعة أو الحزب يف املحددات الثقافية
واالخاقية التي أنتجها املايض فتلك املقدمة املنطقية ستكون هي النتيجة بالشعور باالغرتاب والشعور بالغياب كنتيجة
منطقية يف الزمن اآليت من بني غيوم الغيب.
ف ��ال� �ث ��ورات ت �ح ��دث ت� �ب � ً
�دال يف ش �ك ��ل ال �ع ��اق ��ة ب ��ني ال� ��دول� ��ة وامل ��ؤس �س ��ات
االجتماعية والثقافية وبني فرق وطوائف املجتمع ,فالتبدل والتغيري من
خ��اص�ي��ة ال �ث��ورات وال �ه��زات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ع�ن�ي�ف��ة ال�ت��ي ح��دث��ت يف دول ما
ي�س�م��ى ب��ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ول��ذل��ك ال ت�ك��ف األخ �ب��ار يف ت�ن��اوالت�ه��ا ال�ي��وم�ي��ة عن
الحديث ع��ن دول الربيع ال�ع��رب��ي ,فالتدافع ال��ذي ي�ح��دث ه��و ص��راع بني
�اض ي�ت�ش�ب��ث ب��ال��وج��ود وح��اض��ر م�ت�ب��دل ي��رغ��ب يف ال ��وج ��ود ,وم�ث��ل ذل��ك
م� ٍ
ال�ت��داف��ع م��ن س��ن ال�ل��ه يف ك��ون��ه ,وي �ح��دث خ��وف ال�ف�س��اد وخ ��وف ال�ث�ب��ات
ً
وتبعا لذلك التدافع يتمايز الناس إىل جماعات وأحزاب ويحدث أن يطغى
األق��وى ويستبد ,والطغيان واالس�ت�ب��داد م��ن طبائع املنتصر يف أي تجمع
بشري ولن تحد منه إال الفنون التي تجهد يف تكثيف موضوعها يف صناعة
حيوات وبحيث تجعل من فردية الفرد كلية ,فهي عن طريق الفن تعمل
ع��ىل زي ��ادة ال��وع��ي باللحظة وال��وع��ي ب��ال��ذات يف إط��ار امل�ج�م��وع ال��وط�ن��ي أو
االقليمي أو العاملي.
ومن املاحظ أنه برز يف اآلونة األخرية الحديث عن التطورات االجتماعية
والثقافية وجدلية االندماج االجتماعي واالندماج السيايس للجماعات
واألح � ��زاب وال �ط ��وائ ��ف ,وم ��ا ي ��زال ال�ع�ق��ل االج �ت �م��اع��ي وال �ع �ق��ل ال�ف�ل�س�ف��ي
يخوض يف تفاصيل الحركة االجتماعية التي تعيد إنتاج نفسها من خال
االشتغال عىل التفكيك يف البنى التقليدية وذلك بحثا عن وسائل مثىل
لدعم التسامح وقبول اآلخر واالعرتاف بوجوده والتعايش معه واحرتام
معتقداته وثقافته ,ولعل البحث عن تلك العاقات الشكلية بني مكونات
املجتمع املختلفة والدولة وفق املفهوم الجديد الذي أفرزته وتفرزه حركة
املجتمع يقود إىل الحديث عن دمج كل الفرق والجماعات واألحزاب يف
إطار املفهوم الجامع الشامل الذي تستظله عبارة “املواطنة املتساوية”.
واملتأمل يف سياقات التاريخ املختلفة يلحظ أنه ظهرت جماعات وطوائف
ع��دة أف��رزت�ه��ا ع��وام��ل ال�ص��راع ،انحرفت بها معتقداتها اىل م��زال��ق خطرة
وخ��دش��ت وج��ه ال��دي��ن وأص��ول��ه وعقائده الثابتة ،ذل��ك لكون «األن��ا» كما

يقول «علم النفس» تقوم بسلطة اإلشراف عىل الحركة اإلرادية نتيجة
ل�ل�ع��اق��ة ال �ت��ي ت �ت �ك��ون م ��ن ق �ب��ل ،ب ��ني اإلدراك ال �ح��ي وح ��رك ��ة ال ��واق ��ع،
وي��رتك��ز دور «األن ��ا» يف ح�ف��ظ ال ��ذات ع��ن ط��ري��ق ت�خ��زي��ن ال�خ��رات املتعلقة
بها يف (الذاكرة( وبتجنب املنبهات املفرطة عن طريق (الهرب) وبالتصرف
يف املنبهات املعتدلة عن طريق (التكيف) وأخ��رياً بتعلم عمل التعديات
امل�ن��اس�ب��ة يف ال �ع��ال��م ال �خ��ارج��ي وف �ق��اً مل�ص�ل�ح��ة «األن� ��ا» ال �خ��اص��ة ع��ن ط��ري��ق
ال�ن�ش��اط ،وه��و األم��ر ال��ذي ح��دث يف سياقات ال�ت��اري��خ املختلفة ون�ت��ج عنه
ً
تعديا يف عاملها الخارجي يتوافق ورؤية
نشوء جماعات وطوائف أحدثت
«األنا» ومصالحها ،وما يزال يحدث  -كما ناحظ ذلك – يف جل املسارات
ال��وط�ن�ي��ة وس�ي�ظ��ل ي�ح��دث ط��امل��ا وك��ون�ن��ا ال�ن�ف��ي ت�ت�ج��اذب��ه ال �ق��وى ال�ث��اث
املتضادة «الهو» (سلطة امل��ايض) و«األن��ا» (سلطة الواقع) و«األن��ا العليا»
(سلطة املثل وااليديولوجي).
ً
مثا بما تحمله من
وباستحضار املماثل التاريخي للحاضر ك�«كرباء»
بُعد إن�س��اين م��أس��اوي م��دمّ ��ر نجد ّ
أن ال��ذاك��رة تمتئل بمخزون معريف عن
«الواقعة» وبتفاصيل دقيقة وجزئيات مهمة تبعث اإلحساس باأللم عن
طريق زيادة التوتر الذي تحدثه املنبهات عن طريق «الهروب» و«التكيف»
وص� ً
�وال اىل االح�س��اس باللذة وه��و م��ا يمكن لنا وص�ف��ه بالنشاط الحريك
امل �ص��اح��ب ل��«ال�ح�س�ي�ن�ي��ات» ب��اع�ت�ب��اره��ا ت �ع��دي� ً�ا م�ن��اس�ب��اً ل�ل�ش�ع��ور ال�ط��اغ��ي
بالذنب كان البد من الهروب منه اىل واقع مغاير أو أفضل.
ولذلك يمكن القول إن أنشطة «الحسينيات» عند شيعة العراق  -وهم
م��ن خ��ذل آل البيت  -ذات بُعد نفي عميق تتجاذبه امل�ض��ادات /زي��ادة/
ً
تعديا للشعور الطاغي بالذنب
خفض ،ألم /لذة ،..تمهيداً لانتقال أو
واملأساة ،وقد تطور ذلك النشاط بفعل عامل الزمن ليصبح طقساً تعبدياً
بلغ ذروته باملزج بني املعنوي والحي يف الوصول اىل األلم .
ً
تعديا لها يتجاوز مأساتها ويتكيف مع مفرداتها،
ف�«كرباء» أحدثت
ومثلها كل األح��داث التي م�رّت يف التاريخ ،والتفاوت كائن يف ق��درة كل

عبد الرحمن مراد
حدث عىل التأثري يف البنى العامة للمجتمعات اإلنسانية.
وما يحدث اآلن من قبل تحالف العدوان عىل اليمن هو تماثل وتشاكل
م��ع «ك��رب��اء» م��ن ح�ي��ث امل��أس��اة وال ��دم امل ��راق ،ذل��ك ّ
ألن «ال �ه��و» (امل ��ايض)
ظاهر عىل «األنا» (الحاضر) وغلبة البعد الثقايف املاضوي يف املكوّ ن العام
«لألنا» يجعلنا نعيش ذات اللحظة التاريخية التي أنتجته ونشعر بذات
االنفعال تجاهه كوننا ل��م نصل اىل حالة م��ن ح��االت ال�ت��وازن يك نحدث
االنتقال الثقايف وتبعاً له يحدث االنتقال النفي ،لذلك تشابهت مراحل
الهروب والتكيف والتعديل ،فالذي كان يعيبه أرباب السنة عىل الشيعة
وقعوا يف دائرته زمن االعتصامات والثورات التي عشنا تفاصيلها منذ عام
2011م ،ف�ق��د سمعنا حينها م��ن ي�ق��ول أن ال�ن�ش��اط ال�ح��ريك املصاحب
للشعار السيايس عبادة ،وكان مثل ذلك عند أرباب السنة من العقائد
ال �ض��ال��ة ول�ك�ن�ه��م أح ��دث ��وا ت �ع��دي� ً�ا ح ��ني ت�م��اث�ل��ت األح � ��داث وال ��دواف ��ع ،إذ
ّ
أن ال ��راب ��ط امل��وض��وع��ي ك ��ان م�ت�ش��اك� ً�ا م��ن ح�ي��ث ت�ف�ج��ر ال �ح��دث ودم��وي�ت��ه
ومأساويته ومن حيث الخروج واختال النظام العام والقانون الطبيعي،
وه��و األم��ر ال��ذي ف��رض ع��ىل «األن��ا» الحفظ يف الحالني م��ن خ��ال إح��داث
التعديات هروباً من مخزون الذاكرة وتكيفاً مع لحظة زمنية جديدة.
وم��ن هنا يمكن ال�ق��ول إن ال��ذي ح��دث يف 2011م بمامحه الدموية
املتشاكلة مع غريه يف السياق التاريخي أحدث تشعيباً وتشظياً ،فالسلفية
التي كانت تعزف عن السلطة والتمكني أصبحت تشريعن ذلك بالقول
بامتاك األرض لتحقيق حاكمية الله فيها ،وهناك من رأى ّ
أن التمكني
شرط إلقامة أركان الدين مستنداً اىل الداللة القطعية لنص اآلية ()41
م��ن س��ورة ال�ح��ج ،وث�م��ة تخريج ظهر زم��ن تفجر األح ��داث 2011(-م)-

ي�ب�ت�ع��د ع��ن ال�ت��أص�ي��ل ال�ف�ق�ه��ي وف ��ق ق��واع��ده واش��رتاط��ات��ه امل �ت �ع��ارف عليها
عند الفقهاء ليقرتب من ترير الفعل السيايس كالقول بجواز الخروج
باالستناد إىل حادثة تاريخية لم يجزم أحد بصحتها ،فالتاريخ ظل ظنياً
ول��م ي� َ
�رق اىل رتبة اليقني عند جل الفقهاء ،وال�ق��ول بالخروج ثابت عند
الزيدية ،والتعديل عند أهل السنة كان لضرورات الحفظ للذات ليس
أكر.
أن ما يُستغرب له ّ
بيد ّ
أن سنة 2011م رغم قدرتها عىل إثارة املنبهات
أن �ه ��ا ل ��م ت�ن�ت��ج اال ت�ف��اع��اً
وق ��درت �ه ��ا ع ��ىل ال�ت�ف�ج��ري وال �ت��وظ �ي��ف ل �ل �ح��دث إال ّ
أصولياً ،وقد ظل العقل اليساري والليرايل والحدايث وما بعد الحدايث
غائباً يف مظاهر الحدث وإفرازاته ويف تفاعاته ،وذلك دال عىل ُغ نْب يمكن
ال�ق��ول إن��ه م��ورس بشكل أو ب��آخ��ر ع��ىل ال�ع�ق��ول ،ودال أي�ض��اً ع��ىل هيمنة
األصويل والراغمايت  ..وتلك الهيمنة نتيجة منطقية لسياسة التوازنات
ال�ت��ي انتهجتها األن�ظ�م��ة ال�س��اب�ق��ة وت��رك�ي��زه��ا ع��ىل س�ي��اس��ة إض�ع��اف ال�ق��وى
�ا اىل ال�ع�ق��ل ،وت�ب�ع��اً ل�ت�ل��ك امل�ق��دم��ات ن�ش�ه��د اآلن ت �م��دداً رأس�ي��اً
األك ��ر م�ي� ً
وأفقياً لألصوليات وانحساراً للقوى العقانية ،وهو األمر الذي يجعلنا
يف مواجهة جدلية قادمة.
فكرباء التاريخية تتجدد اليوم بصور وأشكال شتى لكن تلك الصور
واالشكال ال تبعد من الجذر التاريخي للحدث فنحن نواجه طغاة االرض
ال��ذي��ن كونتهم ثقافة االم��س وحكاية االم��س وتشاكل ال�ح��ال م��ن حيث
الرتف واالستبداد والطغيان والعبث بمقدرات االمة العربية واالسامية
واالستهانة بالدم املسلم واالمعان يف القتل واملجازر ما يزال "الهو " يمتد
يف ص�م�ي��م ت�ج��رب�ت�ن��ا امل �ع��اص��رة ف��ال�ث�ق��اف��ة ال �ت��ي ج�ع�ل��ت م��ن آل ال�ب�ي��ت وم��ن
إلمام الحسني عدوا هي نفسها اليوم دون أن يحدث يف مسارها تعديل
أو انحراف حتى تتغاير عن كرباء.
ً
ولعل إشباع مفهوم “املواطنة” تنظريا ً
وجدال وتكثيفاً وتشريعاً وممارسة
هو الباب الذي نلج منه إىل البناء الصحيح يف توطيد الروابط االجتماعية
وامل�ش��ارك��ة يف ال�ن�ش��اط االج�ت�م��اع��ي امل�ت�ن��وع سياسياً واق�ت�ص��ادي��اً واجتماعياً
وثقافياً وبحيث نصل إىل حقيقة االستقرار والشعور بالوجود لكل أطياف
املجتمع ومكونه العام ,فالتعدد ظاهرة محمودة تمنع االستبداد وتحد
م��ن ال�ط�غ�ي��ان م��ن خ��ال ال�ت��داف��ع ال�ص��ام��ت ال ��ذي ي�ح��دث ب��ني م��ؤس�س��ات
الدولة املختلفة وبني املؤسسات املدنية .
وط �ب �ق��اً مل ��ا س �ب��ق ن��ذه��ب إىل ال �ق ��ول أن م ��ا ي �ح��دث يف واق �ع �ن��ا ه ��و ع�م�ل�ي��ة
ان�ت�ق��ال�ي��ة وت �ب��دل يف امل�ف�ه��وم ,وم�ث��ل ذل ��ك ي�ض�ع�ن��ا يف م��واج�ه��ة زم ��ن ج��دي��د
يتوجب التفاعل مع متغرياته ومظاهره العامة.
ففي كل مرحلة من مراحل التاريخ تعيش األم��ة كرباء جديدة حتى
تتمكن من تعديل االنحراف فكرباء أصبحت من سن الله يف التدافع
خوف الفساد يف األرض.
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حاوره :عبدالله عبدالسالم
* ه��ل ه �ن��اك خ�ط��ة م ��دروس ��ة ل��اه�ت�م��ام
ب��ال �ع �ل��وم اإلن �س��ان �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة؟ وم��ا
صحة التسريبات التي تتحدث عن إقدام
رئ��اس��ة الجامعة تجميد أو إغ��اق بعض
األقسام التي أع��داد طابها قليل؟ وملاذا
ال تحل مشكلة نسبة الطاب القليلة يف
تلك األقسام؟
** إشكالية عدم اقبال الطلبة عىل األقسام اإلنسانية
ليست مشكلة الجامعة ،إنما مشكلة ما قبل وما بعد
ال�ج��ام�ع��ة ،ق�ب�ل�ه��ا ي�ج��ب ت��وع�ي��ة ال �ط��اب ب��أه�م�ي��ة ه��ذه
األق �س ��ام وع ��ىل أول �ي ��اء أم ��وره ��م أن ي ��درك ��وا ه ��ذا األم ��ر
ويدفعوا أبناءهم باتجاه هذه التخصصات ،وما بعد
ال�ج��ام�ع��ة ه��و س��وق ال�ع�م��ل إذا وج��د ال�ط��ال��ب وظ�ي�ف��ة
م�ش��رف��ة ت�ض�م��ن ل��ه ال�ع�ي��ش ال�ك��ري��م ب��ال�ت��أك�ي��د سيتجه
نحوها.
اذاً ع� ��زوف ال �ط ��اب ع ��ن ه ��ذه ال �ت �خ �ص �ص��ات ل�ي�س��ت
م �ش �ك �ل ��ة ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ،ول � �ي � ��س ن� �ح ��ن م � ��ن ي� �ح ��ل ه ��ذه
املشكلة ،ألنها مشكلة توجه دولة ووعي مجتمعي،
لكن بالنسبة لعزوف الطلبة ليست الكليات اإلنسانية
فقط التي تعاين منه إنما أيضاً التخصصات العلمية
األساسية مثل الفيزياء والرياضيات وغريها من فروع
كلية العلوم وبخصوص موضوع إغاق بعض األقسام
وامل�س��اق��ات العلمية ه��ذا غ��ري صحيح ،بالعكس هذه
األقسام التي عدد طابها قليل لدينا أكرث من مساق
علمي يف نفس التخصص ،ولدينا كليات ف��روع مثل
ك�ل�ي��ة امل �ح��وي��ت ،خ� ��والن ،أرح� ��ب ،وف �ي �ه��ا ه ��ذا ال �ع��دد
القليل ورغ��م ذل��ك تستمر ال��دراس��ة ونتحمل تكاليف
غري عادية مثل أجور ساعات ومعامل وكل ذلك حتى
من أجل  4طاب.
ً
مثا جمع
* ملاذا ال يتم إقرار عدة حلول
ت �خ �ص �ص ��ات ال � �ف� ��روع ال �ت ��ي ت �ح �م��ل ن�ف��س
التخصص يف تخصص واحد؟
** ألن�ه��م م��ن س�ك��ان تلك امل�ن��اط��ق وب��رغ��م ذل��ك نحن
فكرنا يف هذا الحل خال العام الحايل.
* ه��ل ه�ن��اك خ�ط��ط إلض��اف��ة تخصصات
جديدة للجامعة ،أو تطوير التخصصات
الحالية حيث إنها تواكب التطور العلمي
ال� �ح ��اص ��ل يف ال� �ع� ��ال� ��م ،وك� ��ذل� ��ك أس � ��واق
العمل؟
** بكل تأكيد نحن العام املايض فتحنا العديد ليس
من التخصصات بل الكليات ،إضافة إىل تخصصات
كثرية يف الكليات املوجودة ،وفتحنا مساقات علمية
جديدة ً
مثا يف كلية الزراعة ُفتحت أكرث من  3أقسام،
يف الهندسة فتحنا قسم ويف الرتبية فتحنا عدة أقسام
وغري ذلك.
* ن � � � �ح� � � ��ن اآلن يف ع � � � �ص� � � ��ر ال � � �ت � � �ط � � ��ور
ال �ت �ك �ن ��ول ��وج ��ي ،م � � ��اذا ح �ق �ق ��ت ال �ج ��ام �ع ��ة
يف ه � ��ذا امل� �ج ��ال ومل� � ��اذا ال ت �ت ��م اإلج � � ��راءات
ً
إلكرتونيا؟
واملتابعات
** حققنا يف هذا املجال الكثري ،بدليل أتمتة شؤون
الطاب فكل املعلومات الخاصة بالطالب الجامعي
أص �ب �ح��ت م ��وج ��ودة ض �م��ن ن �ظ��ام ال �ك ��رتوين ب��ال�ت�ش��ارك
م��ع وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل وه ��ي ب�ي��ان��ات خ��اص��ة ألك��رث
من  100أل��ف طالب يف دراس��ة البكالوريوس يف كل
األق �س ��ام وامل �س �ت ��وي ��ات وخ� ��ال ه ��ذا ال �ن �ظ ��ام ي�س�ت�ط�ي��ع
ال�ط��ال��ب ان�ج��از ك��ل م�ع��ام��ات��ه امل��ال�ي��ة ع��ر امل��وق��ع ،لكن
التقصري هو من الطاب ألنه عندما يطلب أي خدمة
معينة ُي�ح�م��ل نفسه مشقة ال��ذه��اب إىل ال�ك�ل�ي��ة وه��و
ليس بالضرورة أن يذهب ألن كل الخدمات التعليمية
متمثلة بالتنسيق وتسديد أي خدمة يريدها ومعرفة
النتيجة كلها يجدها يف املوقع وهو مستقر يف البيت،
وأتمنى من وسائل اإلعام أن تسري يف قضية التعريف
بما يجري يف جامعة صنعاء من نقات نوعية يف إطار
حماية حقوق الطالب وتصحيح وضع شؤون الطاب
أو التقنية الجديدة.
* ل�ك��ن دك�ت��ور ه�ن��اك ال�ك�ث��ر م��ن ال�ط��اب
ل� � ��م ي� �س� �ت� �ط� �ي� �ع ��وا ال � � ��دخ � � ��ول إىل ال� ��ري� ��د
االلكرتوين؟
** نستطيع أن ن�ق��ول إن ال�ط��اب ك�س��اىل وال يمكن
أن ن�ق��ول إن�ه��م ي�ع��ان��ون م��ن ال�ج�ه��ل االل �ك��رتوين بدليل
أن ك ��ل ال �ط �ل �ب��ة يف األق� �س ��ام ي �م �ل �ك��ون ح �س ��اب ��ات ع��ىل
وسائل التواصل االجتماعي يف الفيس بوك والواتس
وص �ح �ي��ح ك� ��ان ه �ن ��اك يف ال ��ري ��د اإلل � �ك� ��رتوين إش �ك��ال �ي��ة
ربطها بجوجل ،لكن اآلن أصبح املوضوع سلس وبيد
الطالب بعد اعطائه كلمة سر وأسم مستخدم ملوقع
ال�ج��ام�ع��ة ،م��ن خ��ال�ك��م أط�ل��ب م��ن أب �ن��ايئ ال�ط�ل�ب��ة أن
يفعلوا التواصل االلكرتوين عر موقع جامعة صنعاء
الن ه��ذا سيوفر عليهم ال�س��ري إىل ال�ج��ام�ع��ة ،وأحيانا
األم��ور املالية يف غاية الحساسية ويتعرضون لابتزاز
او ل ��اح �ت �ي ��ال م ��ن ق �ب ��ل ب �ع ��ض األش � �خ� ��اص امل�ن�ت�ح�ل��ن
لشخصية املوظف وضبطنا الكثري منهم.
* هل هناك آلية تنظيمية لطريقة عمل
األج� �ه� ��زة األم �ن �ي ��ة يف ال� �ح ��رم ال �ج��ام �ع��ي،
ه � �ن� ��اك م � ��ن ي �ت �ح ��دث ع � ��ن ت � �ع� ��رض ب �ع��ض
الطاب والناشطني لعملية عنف جسدي
ولفظي؟
** ل��م ت�ص�ل�ن��ي أي ش �ك��وى ح ��ول ه ��ذا ،ول ��م أج ��د أي
خر يف املواقع.
*ول� �ك� ��ن ه � ��ذا ح �ص ��ل وأث � � ��ار ض �ج ��ة ح ��ول
عمل األجهزة األمنية يف الجامعة؟
** إىل اآلن ل��م ت�ص�ل�ن��ي أي ش�ك��وى ب�ع�ن��ف ج�س��دي،
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رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس لـ«

انتشرت يف اآلونة األخرية
العديد من القضايا املثارة
للجدل يف املجتمع العلمي
بخصوص سياسة جامعة صنعاء
وما يقال عن عملها خارج إطار
قانون الجامعات اليمنية ،منها ما
يندرج ضمن اإلشاعات التي تقوم
وسائل اإلعام التابعة للعدوان
برتويجها واستغالها للتوظيف
السيايس ،ومنها ما يتم تداوله
يف الداخل عر الكادر األكاديمي
والطاب والناشطن بسبب عدم
التوضيح من قبل رئاسة الجامعة
للعديد من اإلشكاليات التي
ً
ضجة يف وسائل التواصل
أثارت
االجتماعي مثل امتحانات القبول
والسكن الجامعي وقضية
املستشار الثقايف للجامعة ،ولفهم
وتفنيد كل تلك الشائعات التقت
صحيفة "26سبتمر" برئيس
جامعة صنعاء األستاذ الدكتور
القاسم محمد عباس ،فإىل
حصيلة الحوار:

حوار

»:

االعتماد األكادميي العاملي
حتد لكل اجلامعات
هو ٍ
حتى في الدول األكثر تطور ًا
تفوقنا على جامعات دولية ميزانيتها التشغيلية تفوق موازنة اليمن كاملة

مراكز األبحاث مستمرة وتؤدي مهمة بحثية كبيرة وفيها عدد كبير من الباحثني األكفاء
وأنا أقف إىل جانب الطالب بأبسط األمور ،فما بالك
ب�ع�ن��ف ج�س��دي ل��ن ن�س�ك��ت اب ��داً ،ل�ك��ن أح�ي��ان��ا تحصل
إش�ك��ال�ي��ات ب��ن طلبة ف�ي��ذه�ب��ون بنقل ب��اغ��ات خاطئة
ل��أم��ن ،واألخ ��ري ب ��دوره ي�ت�خ��ذ إج� ��راءات ل�ك��ن ال تصل
للعنف أب��داَ وخ��ال ف��رتة ق�ص��رية ع�ق��دت اجتماعاً مع
األمنين يف الجامعة ومنعتهم من التصرف يف شؤون
الطاب ماعدا يف حالة االشتباه األمني الخطري ،وإال
عند أي إشكالية عمادة الكلية هي من تتصرف فهناك
عميد ومشرف أكاديمي ورؤساء أقسام.

* ماهي سياسة القبول التي ستتخذها
ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ل � �ل � �ع� ��ام ال � �ج� ��ام � �ع� ��ي ال� �ج ��دي ��د
2022-2021م؟ وم � � � ��ا ردك � � � � ��م ع ��ى
االت�ه��ام��ات امل��وج�ه��ة للجامعة ب�ق�ب��ول من
ل ��دي ��ه وس � ��اط � ��ة ،أو ط � ��اب ذوي ال ��دخ ��ل
العايل؟
>> س�ي��اس��ة ال�ق�ب��ول ل�ه��ذا ال �ع��ام ه��ي ن�ف��س س�ي��اس��ة
العام املايض ،أما حول االتهام املوجه لنا فهو قديم،
ولأسف وسائل اإلعام مسئولة عن هذا االتهام وعن
ع��دم ن�ق��ل ال �ص��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل��ا ي�ج��ري يف ال�ج��ام�ع��ة،
ويمكنكم ال�ت��أك��د وال��رتك�ي��ز ع��ىل إج ��راءات االم�ت�ح��ان��ات
م��ن أج��ل تصل املعلومات الصحيحة للمواطن ،من
خال الزيارات امليدانية آلليات امتحانات القبول التي
ال يتدخل أحد فيها ألنها مؤتمتة والطالب يمتحن يف
جهاز الكمبيوتر بعد ذلك ترتحل نتيجته للنظام ،وهو
ال��ذي يعلن النتيجة من خ��ال املفاضلة االلكرتونية،
يعني نتائج القبول ال تتدخل فيه األيادي البشرية ال
أن��ا رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة وال غ��ريي ي�س�ت�ط�ي��ع ال�ت��دخ��ل ألن��ه
ن �ظ ��ام م �غ �ل��ق وك ��ذل ��ك وس ��ائ ��ل اإلع � ��ام ي �ن �ب �غ��ي ع�ل�ي�ه��ا
توعية املجتمع ونقل اإلج��راءات الشفافة غري القابلة
ل��اخ��رتاق وال��وس��اط��ة ،ل�ك��ن ه ��ذا امل�ف�ه��وم امل�ن�ت�ش��ر بن
امل�ج�ت�م��ع ه��و م�ن�ق��ول ع��ر ال�ط��ال��ب ال ��ذي ي��ذه��ب يختر
ف��ا ي�ن��ال ال�ن�ص�ي��ب يف ال�ق�ب��ول ،وي�ت�ع��ذر ألس��رت��ه بعدم
ق�ب��ول��ه ألن��ه ال يملك وس��اط��ة ،ال نسميه ف��اش��ل ولكن
لم يكن الحظ من نصيبه.

* ماهي مشاريعكم الجديدة نحن اآلن
ع��ى أب ��واب س�ن��ة ج��دي��دة ..وه�ن��اك ازدي��اد
يف الكثافة السكانية وخاصة يف صنعاء،
وينبغي معالجة مشكلة السقف املحدد
لبعض الكليات؟
** اع� �ت� �ق� ��د أن � � ��ا أن ال� �ك� �ل� �ي� ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
وال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وإىل ج��ان�ب�ه��ا ال �خ��اص��ة ،تفي
ب��ال �غ��رض ألن ��ه ل��دي �ن��ا  8ك �ل �ي��ات ط�ب�ي��ة ح�ك��وم�ي��ة وه ��ذا
ال �ع ��دد ي �ع��د ك �ب ��رياً ب �م��ا ف �ي �ه��ا ج��ام �ع �ت��ان ط �ب �ي �ت��ان وه��ي
جامعة جبلة وجامعة  21سبتمر ،و 6كليات طبية
يف الجامعات الحكومية األخرى ،وضعف هذا موجود
يف الجامعات األهلية ،وهو كفيل أن يستوعب الطلبة
يف هذا املجال ،لكن القصور ليس يف التعليم الجامعي
وانما يف التعليم الفني واملهني.
*ول �ك �ن �ن��ا دائ� �م � ً�ا م ��ا ن �س �م��ع ش �ك ��اوى م��ن
ال �ط �ل �ب ��ة ب �ع ��دم ق �ب ��ول �ه ��م ب �س �ب��ب ال �ط��اق��ة
االس � �ت � �ي � �ع� ��اب � �ي� ��ة خ � �ص � ��وص � � ً�ا يف ال� �ك� �ل� �ي ��ات
الطبية؟
>> ال�ط��ال��ب ل��دي��ه  7خ �ي��ارات غ��ري ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء،
ممكن اعددها لك اآلن وهي :جامعة  21سبتمر يف
أمانة العاصمة ،جامعة ذمار ،وإب وجبلة والحديدة
وج ��ام �ع ��ة ت �ع��ز وغ ��ريه ��ا م ��ن ال �ج ��ام �ع ��ات امل� ��وج� ��ودة يف
امل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية مثل جامعة ع��دن وحضرموت
ك �ل �ه��ا ط �ب �ي ��ة ،وك �م ��ا ذك � ��رت وض �ع ��ف ه� ��ذا ال �ع ��دد م��ن
الجامعات الخاصة.

*تحدثت يف ح��وار سابق أن هدفكم هو
السعي وراء االعتماد األكاديمي العاملي،
م ��اذا ح�ق�ق�ت��م يف ه��ذا ال�ج��ان��ب ح�ت��ى اآلن،
وم ��ا ت�ع�ل�ي�ق�ك��م ع��ى ت��روي��ج ال �ع ��دوان ب��أن
الجامعة غر معتمدة منذ بداية الحرب؟
** االع � �ت � �م� ��اد األك � ��ادي � �م � ��ي ال � �ع� ��امل� ��ي ه � ��و ت � �ح� � ٍ�د ل �ك��ل
ال�ج��ام�ع��ات ح�ت��ى يف ال ��دول األك ��رث ت �ط ��وراً ،وامل��وض��وع
ه��ذا ن�ص��ب أعيننا ون�خ�ط��و ف�ي��ه خ�ط��وات حثيثة ،وك��ل
ما ذكرته سابقاً من األتمتة االلكرتونية وأنظمة شؤون
ال�ط��اب وك��ذل��ك م�ش��روع كبري وه��و م��وض��وع توصيف
امل�ق��ررات لكل امل�س��اق��ات العلمية يف جامعة صنعاء،
ه ��و خ �ط ��وة م �ه �م ��ة ج � ��دا يف ال �ح �ص ��ول ع ��ىل االع �ت �م ��اد
األك ��ادي �م ��ي ال �ع��امل��ي وأوض� ��ح ل ��ك ول �ل �س��ادة ال �ق ��راء أن
االع�ت�م��اد األك��ادي�م��ي العاملي يختلف م��ن تخصص إىل
آخ ��ر الن ه �ن ��اك ه �ي �ئ��ات اع �ت �م ��اد ع��امل �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة يف
املجاالت املختلفة ،فهناك هيئات متخصصة يف مجال
الطب فقط وكذلك هناك أيضاً هيئات متخصصة يف
مجال الهندسة وال�ح��اس��وب ومثلها م�ج��االت اآلداب
والعلوم وغريها.

* وب � �خ � �ص � ��وص ت� � ��روي� � ��ج ال � � � �ع� � � ��دوان أن
الجامعة غر معتمدة؟
** ع �ن��د ب ��داي ��ة ت��روي �ج �ه��م ل �ه ��ذا ال �خ ��ر ال �ك ��اذب ن��زل
ت �ص �ن �ي��ف ج��ام �ع��ة ص �ن �ع��اء وت� �ج ��اوزت أك ��رث م ��ن 800
ن �ق �ط��ة أي أك � ��رث م ��ن  800ج ��ام �ع ��ات ع ��امل �ي ��ة ،وال �ت ��ي
يتلقى فيها أساتذتها مرتبات من ميزانية تشغيلية قد
تكون موازنة البحث العلمي لها يفوق موازنة اليمن
كاملة وبفضل جهود األكاديمين واإلداري��ن حققنا
ه��ذا النجاح الكبري يف ع��ام واح��د ،يف ظ��روف العدوان
وانعدام املرتبات واملوازنة التشغيلية للجامعة.
ً
أيضا سمعنا ردود بعض الدكاترة أن
*
هذا التصنيف خاص بأعمالهم العلمية
وليس له صلة بإدارة الجامعة؟

** هذا صحيح وهم محقون ،فالجامعة هي ليست
م�ب��اين وع �م��دان��اً ،ه��ي ال�ط��ال��ب وع�ض��و ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
وإدارة ،وب��ال�ت��أك�ي��د ع�ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ه��و أس��اس
ن�ج��اح�ن��ا يف ال�ت�ص�ن�ي��ف وه ��و "رأس م ��ال ال �ب �ل��د" ،وم��ن
خ ��ال ه ��ذا األس �ت ��اذ ال� ��ذي ص �م��د واس �ت �م��ر يف ال�ع�ط��اء
وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي ب ��دون م��رت��ب وب� ��دون ت��أم��ن ص�ح��ي
وقصور يف خدمات اإلسكان ارتفع تصنيفنا.
*ب �ع��ض ال�ك�ل�ي��ات اخ �ت��رت ط��اب�ه��ا ه��ذه
ال�س�ن��ة ب�ط��ري�ق��ة ن�ظ��ام األت�م�ت��ة وه��و تطور
ك �ب ��ر ،ل �ك �ن��ه ق ��وب ��ل ب ��رف ��ض ك �ب��ر م ��ن ق�ب��ل
ب� �ع ��ض ال � ��دك � ��ات � ��رة الن ه� � ��ذه ال� �ط ��ري� �ق ��ة ال
تناسب م��واد بعض الكليات وتعد كارثة
ف ��ال �ط ��ال ��ب ال �ج ��ام �ع ��ي ال ب ��د ل ��ه أن ي�ك�ت��ب
مقالة علمية ويحلل وينتقد ويقدم رأيه؟
** ه ��ذا امل ��وض ��وع ت �م��ت م�ن��اق�ش�ت��ه ك �ث ��رياً ،ف��امل �ه��ارات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ك��ال �ك �ت��اب��ة وال �ن �ق��د ي �ج��ب ً
أوال أن
ت � ��درب وه � ��ذا ي �ت��م م ��ن ب ��داي ��ة ال �ف �ص��ل ال� � ��درايس خ��ال
أع �م ��ال ال �س �ن��ة وب �ع ��د أن ت � ��درب ت �ق �ي��م ،ل �ك��ن أن ي��أيت
الطالب يف نهاية السنة وأقيم له أي مهارة ه��ذا خطأ
كبري فاملهارة البد أن تدرب ثم تقيم واالمتحان النهايئ
ليس له دخل باملهارات وتقييمها ألنها يجب تدريبها
وتقييمها بعيداً عن االمتحان ،ألن االمتحان النهايئ
ع�ب��ارة ع��ن ال�ص�ق��ل امل�ع��ريف ل�خ��اص��ة امل ��ادة وم��ن خ��ال
االم� �ت� �ح ��ان اإلل � �ك � ��رتوين ات �ض ��ح ل �ن ��ا م �ش ��اك ��ل يف األداء
العلمي وصححنا تلك امل�س��ارات يف كثري من الكليات
ال �ت��ي ف��رض�ن��ا ع�ل�ي�ه��ا ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ،وع ��ر ه ��ذه األع �م��ال
حققنا نقلة نوعية للعملية التعليمية ،باإلضافة إىل
ان أعمال السنة تكون مدخلة يف النظام ،تدخل تختر
وتعرف "مالك وما عليك ومابش حاجة اسمها زادوا
ع��ي غ�ل�ط��وا ع��ي يف ال�ك�ن��رتول" ألن النتيجة تظهر لك
مباشرة.
*ماهي الرامج يف جامعة صنعاء التي
توقف تمويلها جراء الحرب والعدوان؟
** بفضل الله نحن لم نوقف أي برنامج بل بالعكس
استحدثنا ك�ث��رياً م��ن ال��رام��ج يف دراس��ة البكالوريوس
واألكرث منها يف الدراسات العليا وتقدر تقول انه نحن
دخلنا أكرث من  100برنامج يف الدراسات العليا.
* ت � � �ع� � ��رض ع � �ل � �م � ��اء ج � ��ام � �ع � ��ة ص� �ن� �ع ��اء
وك � ��وادره � ��ا ال �ك �ب ��ار خ � ��ال ال� �ف ��رتة امل��اض �ي��ة
لانقراض بسبب األوضاع السيئة وعدم
قدرتهم يف توفر األدوية بعد معاناتهم
بأمراض مزمنة ،ملاذا ال يكون لكم تدخل

ال غ�ن��ى ع�ن��ه ألن��ه ح��ق م��ن ح�ق��وق ال��دك��ات��رة وه��و الحد
األدىن ،ح�ت��ى ال��رات��ب ك��م ه��و رات��ب األس�ت��اذ الجامعي
يف ح��ال وج��وده لن يتجاوز  500دوالر ،علماء بهذا
القدر يجب أن يعطوا أكرث من ذلك ،لكنهم "راضون
بالراتب هذا اينه".
* ت� �ح ��دث ��ت يف ح� � � ��وار س� ��اب� ��ق ل � ��ك أن �ك ��م
ت��واج �ه��ون م�ع�ض�ل��ة ك �ب��رة ب �ش��أن ال�س�ك��ن
ال �ج��ام �ع��ي وأن ق� �ي ��ادات يف ال ��دول ��ة ت�ق��ف
إىل ص � ��ف امل� �خ ��ال� �ف ��ني وت � �ت � �ن� ��اىس ع� �ض ��و *

جامعة صنعاء ترحب
باألكادمييني املطرودين
من السعودية
إضافة مادة (تاريخ
اليمن) كمتطلب أمر في
غاية األهمية
نقول للمرتزقة جامعة
صنعاء أكبر من دولتكم
الهشة
مهام املستشار الثقافي
كلها ثقافية بحتة
وليست بدي ًال عن أي
مكون جامعي
ادعو وسائل اإلعالم
واملشككني بزيارة
اجلامعة والتأكد من
قضية السكن اجلامعي

أثناء حديثه للمحرر
ً
حلوال ملعالجة هذه املشكلة؟
وتضعوا
** ه��ي ك��ارث��ة حلت بالشعب اليمني نتيجة ع��دوان
غ � ��اش � ��م ش � �م� ��ل ك � ��ام � ��ل ال � �ش � �ع� ��ب م� �ن� �ه ��م س� �ي ��اس� �ي ��ون
واق �ت �ص ��ادي ��ون ورج� � ��ال أع� �م� ��ال ،وأس� ��ات� ��ذة ج��ام �ع��ات
ت��وف��وا ن�ت�ي�ج��ة ع ��دم ت��وف��ر األدوي� ��ة واإلم �ك��ان��ات ال�ط�ب�ي��ة
وع � ��دم ال �س �ف ��ر إىل ال � �خ � ��ارج ،وك ��ذل ��ك ال ��دع ��م امل � ��ادي
ال ��ذي ي�ف�ق��ده ب��األس��اس األس �ت��اذ ال�ج��ام�ع��ي ألن��ه يفقد
أب ��رز ح�ق��وق��ه م�ن�ه��ا ال�ت��أم��ن ال�ص�ح��ي ون�ح��ن ال ن�ن�ك��ر أن
ال��دك��ات��رة ال ��رثوة ال��وط�ن�ي��ة األه��م يف أي دول��ة م��ن دول
العالم ومنها اليمن ،ومثل ما قلنا سابقاً نحن رفعنا
ت�ص�ن�ي��ف ال�ج��ام�ع��ة م��ن خ��ال ه��ذا ال��دك�ت��ور ال ��ذي ك��ان
م��وج��وداً م��ن قبل لكنه تلقى شيئاً بسيطاً م��ن الدعم
س �م �ي �ن ��اه أج � ��ور ال� �س ��اع ��ات ورف �ع �ن ��ا أج � ��ور امل �ن ��اق �ش ��ات
وال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ول��ذل��ك ان�ط�ل�ق��وا ان�ط��اق��ات حققت
العديد من النجاحات وكان بإمكاننا أن نتدارك هذه
املشكلة إذا التفتت الدولة إىل هذا األكاديمي من خال
التأمن الصحي والذي لن يكلف الدولة اليشء الكبري
مقارنة بالجهات األخرى ،مثل االتصاالت بكل فروعها
وال�ض��رائ��ب وامل��ال�ي��ة وال�ج�م��ارك وغ��ريه��ا ،إىل درج��ة انه
موظف يف وزارة الشباب والرياضة لديه تأمن صحي،
واألك ��ادي �م �ي ��ون ال ��ذي ��ن ن �ع �ت��ره��م ع �ل �م ��اء ورأس م ��ال
ال�ي�م��ن ل�ي��س ل��دي�ه��م ت��أم��ن ص �ح��ي ،وت�ح�ت�ج��ز جثثهم
يف امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�خ��اص��ة ألن أس��ره��م غ��ري ق ��ادرة عىل
الدفع ،والجامعة ال حول لها وال قوة يف هذه القضية.
*ت� �ك� �ل� �م ��ت ع � ��ن ال � �ب � ��دائ � ��ل امل� ��ال � �ي� ��ة ول �ك ��ن
ب�ع�ض�ه��م ي ��رى أن�ه��ا ال ت�ك�ف��ي وت�ن�ق�ط��ع بني
الحني واآلخر؟
** ب�ك��ل ت��أك�ي��د ه��ذا ل�ي��س م�ح��ل ل�ل�ن�ق��اش ،ألن أج��ور
ال� �س� ��اع� ��ات ه� ��ي ت �ع �ت ��ر ب � ��دل م � ��واص � ��ات ل ��أس� �ت ��اذ يك
ي �س �ت �ط �ي��ع ال �ح �ض ��ور ل �ل �ج��ام �ع��ة وت �ق ��دي ��م م �ح ��اض ��رات ��ه
وإي �ص ��ال رس��ال �ت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة وب��ال �ت��أك �ي��د أي �ض ��اً ف��ال��رات��ب

السكن اجلامعي من حق
عضو هيئة التدريس
الفقير الذي ال يجد سكن ًا
جامعة صنعاء أمام واقع
مرير بخصوص قضية
السكن اجلامعي
اإلعالم ملزم بتوعية
املجتمع ونقل اإلجراءات
الشفافة في جامعة
صنعاء
نتائج القبول في اجلامعة
ال تتدخل فيها األيادي
البشرية
ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ت � ��دري � ��س ،م � ��ا دورك� � � � ��م إلي� �ق� ��اف
ه ��ذه امل �ع �ض �ل��ة ال �ت��ي دائ �م � ً�ا م ��ا ت �ث��ر ض�ج��ة
ك �ب��رة آخ ��ره ��ا ط ��رد أس ��ر وع ��ائ ��ات ب�ع��ض
الدكاترة؟
** ن�ح��ن أم��ام واق��ع م��ري��ر ب�خ�ص��وص ه��ذه القضية،

الجامعة تملك  216وحدة سكنية ،وعدد الدكاترة
يف جامعة صنعاء تقريباً  2000عضو هيئة تدريس،
املعادلة معقدة كيف تسكن  2000دكتور يف 216
وح ��دة س�ك�ن�ي��ة ،م�س�ت�ح�ي��ل ي�س�ك��ن أك��رث م��ن دك �ت��ور يف
ش�ق��ة واح��دة ول��ذل��ك ت��م ال�ت�ع��دي��ل يف ال��ائ�ح��ة وإص��دار
ق � � ��رار ج� ��دي� ��د م � ��ن م �ج �ل ��س ال � � � � ��وزراء ب �ت �س �ك ��ن األك � ��رث
احتياجاً ،ونحن عملنا دراسة وجدنا أن أكرث من %70
من الدكاترة يملكون سكناً خارج الجامعة اما مؤجر
له أو مسكن ابنه ،واتخذنا قرار أن السكن الجامعي
من حق عضو هيئة التدريس الفقري الذي ال يجد سكناً
وقمنا بتنفيذ القرار ونحن اآلن يف صدد إخراج الدكاترة
الذين يملكون ً
فلا مؤجرة وزماؤهم "يتشرشحون"
يف امل�ح��اك��م واألق �س��ام ب�س�ب��ب ع��دم ق��درت�ه��م ع��ىل دف��ع
ت �ك��ال �ي��ف اإلي� �ج� ��ار ،وك � ��ان امل� �ف ��روض م �ن �ه��م أن ي�غ�ل�ب��وا
امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة م�ص�ل�ح��ة زم�ي�ل�ه��م وأن ي�خ��ي الشقة
ال�ج��ام�ع�ي��ة ب ��دون م�ش��اك��ل ل�ك��ن ل��أس��ف ه �ن��اك بعض
األشخاص األنانين وبخصوص وقوف بعض قيادات
الدولة إىل جانب بعض الدكاترة ،فهذا الدكتور كان
يف مناصب سيادية ومعه عاقات مع مسؤولن كبار
فيتصل امل �س��ؤول ي��دع��م ص��اح�ب��ه وع�ن��دم��ا أوض ��ح لهم
وجهة النظر ،يتقبلون هذه الفكرة ويسحبون الغطاء
عن األستاذ املخالف.
* إىل اين وصلت اجراءاتكم بخصوص
ً
إخ� � � ��راج  120س ��اك� �ن ��ا ت� ��م ت �س �ك �ي �ن �ه��م يف
مساكن الجامعة قبل توليكم رئاستها؟
** هؤالء شملتهم من ضمن الذين سيتم إخراجهم
م � ��ن م� �س ��اك ��ن ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،وإىل اآلن ن� �ح ��ن أخ ��رج �ن ��ا
م�ج�م��وع��ة ال ب ��أس ب�ه��ا م�م��ن ه��م ل�ي�س��وا أع �ض��اء هيئة
ت��دري��س وت ��م ت�س�ك�ي�ن�ه��م س��اب�ق��اً ب�س�ب��ب س�ف��ر ال��دك�ت��ور
وتأجريه للشقة لشخص آخر.
* أث � � ��ار أك ��ادي� �م� �ي ��ون ون� ��اش� �ط� ��ون ق �ض �ي��ة
ط� � ��رد ال� �ج ��ام� �ع ��ة ألس� � ��ر ب� �ع ��ض ال �ع �ل �م ��اء
ال �ك �ب��ار وم �م��ن ل �ه��م ف �ض��ل ع ��ى ال �ب �ل��د ،م��ا
تعليقكم؟
** كما قلت لك نحن لن ولم نطرد أحداً إال بحسب
القانون الجديد وكل من تم طردهم يملكون أكرث من
منزل خ��ارج الجامعة ،ولكن البعض من اإلعامين
واألكاديمين يقومون بدغدغة مشاعر الناس بأسماء
تحد كبري لدينا الفا
رنانة ،وال يعلم أن الجامعة أمام ٍ
عضو هيئة ت��دري��س وم��ائ�ت��ان وح��دة سكنية وأن��ا ادع��و
امل �ش �ك �ك��ن ب ��إج ��راءات ال �ج��ام �ع��ة ووس ��ائ ��ل اإلع � ��ام أن
ي �ح �ض ��روا ل �ل �ج��ام �ع��ة ن �ش �ك��ل ل �ج �ن��ة ف �ح��ص ون�س�م�ي�ه��ا
لجنة بيان حالة ،ونشوف وضع عضو هيئة التدريس
الفقري خارج الجامعة الذي ال يجد سكناً ،والدكتور
الذي يملك سكناً يف الخارج ومؤجرا ً له وأيضاً يتأكدون
حول إشاعة دول العدوان بطردنا الدكتور واستبداله
ب��دك�ت��ور آخ��ر م�ح�س��وب ع��ىل أن�ص��ار ال�ل��ه ،ن�ح��ن نعمل
ق��رع��ة وادع ��و ج�م�ي��ع وس��ائ��ل اإلع ��ام إىل ت�غ�ط�ي��ة تلك
ال �ق ��رع ��ة ون� �ش� ��وف م� ��ن س � ��وف ي �س �ك ��ن ،وإذا ث �ب ��ت أن
الجامعة تسكن م��ن ال يستحق عليهم أن يفضحونا
ويعلنوا ذلك للمأ.
*ال �ك �ث��ر م ��ن ال �ط ��اب ل��دي�ه��م ال�ح�م��اس
يف ال �ت �ق��دم ل �ل ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا امل��اج�س�ت��ر
وال ��دك �ت ��وراه ول �ك��ن ال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال �ي��ة ال�ت��ي
تحملها الطالب بكاملها تضع ح��داً لهذا
الحماس ،مل��اذا ال تقفون إىل جانبهم يف
تحصيل شهاداتهم العليا؟
** إذا وق �ف �ن ��ا إىل ج ��ان �ب �ه ��م م ��ن س �ي �ق��ف إىل ج��ان��ب
األستاذ املشرف ،الدراسات العليا تحتاج إىل تكاليف
ك �ب��رية ل�ل�م�ش��رف وك��ذل��ك أج ��ور ال �س��اع��ات ال�ت��دري�س�ي��ة
ال�ت��ي ه��ي أك ��رث ،ون�ح��ن ات�خ��ذن��ا ق ��راراً م��ن أج��ل نشجع
الدراسات العليا التي كانت قد أغلقت تماماً والسبب
ه ��و امل �ن �ط��ق ال � ��ذي ت�ت �ك �ل��م ع �ن��ه أن ال �ط ��ال ��ب ف �ق��ري وم��ن
خال التسليم بهذه الفكرة أغلقت الدراسات العليا
ألن عضو هيئة ال�ت��دري��س ،ل��ن يقبل ب��اإلش��راف مجاناً
وس�ي�ق��ول ل��ك" :أن ��ا ادرس م�ج��ان��ا يف ال�ب�ك��ال��وري��وس"،
وه��م مشكرون فالجامعات اليمنية ل��م تتوقف يوماً
واحداً يف ظل انقطاع املرتبات ملدى خمسة أعوام وإذا
أغ�ل�ق��ت ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا يف ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء ،ال��ذي
ي��ري��د أن ي ��درس أي��ن س�ي�ت�ج��ه؟ ب��ال�ت��أك�ي��د س��وف ي�س��اف��ر
للدراسة يف الخارج ،والرسوم التي سيدفعها للخارج
م ��ن األف �ض ��ل ي��دف �ع �ه��ا يف ال ��داخ ��ل وس �ت �ح ��ل م�ش�ك�ل��ة
امل�ش��رف وال�ق�س��م ون�ح��ن ات�خ��ذن��ا ق ��رارات ه��ي مساعدة
ت��دع��م ال��دك �ت��ور يف م��واص �ل��ة م �ش ��وراه ال�ع�ل�م��ي ،وك�م��ا
ت�ع�ل��م اج ��ور س ��اع ��ات ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا ض �ع��ف أج ��ور
ال�س��اع��ات ال�ت��دري�س�ي��ة يف ال�ب�ك��ال��وري��وس ،وال ت�ف�ك��ر أن
رس��وم ال��دراس��ات العليا تستفيد منها الجامعة فهي
توظفها للدكتور لأشراف واملناقشة.
* ال�ب�ع��ض ي�ق��ول مل ��اذا ال ي�س�ل��م ال�ط��ال��ب
ال� ��رس� ��وم ل �ل ��دك �ت ��ور م �ب ��اش ��رة م� � ��ادام وه ��ي
تصل إليه فلماذا تستلمها الجامعة؟
** الن الدكتور عندما يستلمها من الطالب مباشرة
ف �ي �ه ��ا إه� ��ان� ��ة ل � ��ه ،م� �ث � ً
�ا أن � ��ت ع �ن ��دم ��ا ت �ع �ط ��ي امل �ش ��رف
م�س�ت�ح�ق��ات��ه إىل ي ��ده وي �ق��وم ب�ت�ق�ي�ي��م رس��ال �ت��ك وي�ق��ول
إنها ال ترقى للمناقشة العلمية يأيت الطالب هنا يتهم
الدكتور "أنت شليت مني رشوة".
* ان � �ت � �ش � ��رت وث � �ي � �ق� ��ة مل � �ه � ��ام "امل� �س� �ت� �ش ��ار
ال � �ث � �ق� ��ايف" ل �ج ��ام �ع ��ة ص �ن �ع ��اء يف أوس � ��اط
ال � � � �ك� � � ��ادر األك � � ��ادي� � � �م � � ��ي ،وم � � � ��ا ي � � �ق� � ��ال ع ��ن
مخالفتها ل�ل�ق��وان��ني وال�ل��وائ��ح وتعارضها
مع مهام بعض املسؤولني يف الجامعة،
م ��ا ت��وض�ي�ح�ك��م ل �ه ��ذا امل ��وض ��وع ال� ��ذي أث ��ار

ضجة كبرة؟
ً
أوال ل� ��رئ � �ي� ��س ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ح � ��ق يف أن ي �ع ��ن
**
م �س �ت �ش��اري��ن وال� �ق ��ان ��ون ي �ض �م��ن ذل � ��ك ،ث ��ان �ي ��اً مل�ج�ل��س
ال �ج ��ام �ع ��ة أن ي �س �ت �ع��ن ب �ث ��اث ��ة م ��ن خ � ��ارج ال �ج��ام �ع��ة
كأعضاء هيئة التدريس وأعضاء يف مجلس الجامعة
ل ��اس �ت �ن ��ارة ول ��دع ��م ال �ج ��ام �ع ��ة س � ��واء ك ��ان ��وا م�ث�ق�ف��ن
أو ع �ل �م��اء وأص �ح ��اب رؤوس أم � ��وال وم �س ��ؤول ��ن ه��ذا
القانون يكفل ذلك ونحن نعمل يف اطاره.
* وم ��اذا ع�م��ا ي�ق��ال ب�خ�ص��وص أن م�ه��ام
املستشار تعارض مهام مجالس األقسام
العلمية؟
** ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة الخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات� ��ه ه� � ��ي اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات
ً
ث�ق��اف�ي��ة ب�ح�ت��ة ول �ي �س��ت ب ��دي ��ا ع ��ن أي م �ك��ون مل�ك��ون��ات
ال�ه�ي�ك��ل األك��ادي �م��ي ل�ل�ج��ام�ع��ة وان �م��ا ه��ي ل��اس�ت�ش��ارة
واالس�ت�ئ�ن��اس ب��ال�ت�ن�ق�ي��ح ال�ف�ك��ري ال �ث �ق��ايف ،وامل�س�ت�ش��ار
الثقايف ليس بشخصه إن�م��ا لجنة ثقافية يرأسها هو
ومكونة من الكثري من املذاهب واألطياف السياسية،
ب�ح�ي��ث ت�ظ�ه��ر رس��ائ�ل�ن��ا وك�ت�ب�ن��ا وامل�ع�ل��وم��ات ال�ج��ام�ع�ي��ة
ب�ش�ك��ل الئ ��ق أخ��اق �ي��اً ودي �ن �ي��اً وح �ت��ى أي �ض��اً م��ن ن��اح�ي��ة
املضمون الفلسفي.
* ما اآلثار املرتتبة عى قرار حكومة عدن
ب �ع ��دم ق �ب ��ول أي ش �ه ��ادة ع �ل �ي��ا ل�خ��ري�ج��ي
ج ��ام �ع ��ة ص �ن �ع ��اء ب �ح �ج��ة ت �ع �ي��ني ج��ام�ع��ة
صنعاء "مستشار ثقايف"؟
** ال �ق ��رار ه ��ذا ل ��م ن�س�م��ع ب ��ه ول ��م ول ��ن ي �ط �ب��ق ،ألن
العالم يتكلم عن تصنيف أكاديمي للجامعات ،ومن
هم هؤالء ليك يسحبوا االعرتاف عن الجامعات ،أصا
هم ألحد يعرتف بهم وليس لديهم نشاط ثقايف ،بل
عىل العكس امللحقون يف الدول تسببوا بكوارث أمنية
يف تلك الدول ألنهم سرقوا حقوق الطلبة وأصبحوا
مفضوحن يف العالم وأقول أن جامعة صنعاء أكر
من وزارتهم ومن دولتهم الهشة.
* ما صحة ما يقال من اتهامات لرئاسة
ال�ج��ام�ع��ة م��ن ال�ع�م��ل خ ��ارج إط ��ار ق��ان��ون
الجامعات اليمنية واللوائح املنظمة مثا
بإحالة بعض الدكاترة يف بعض األقسام
دون املرور باملجالس العلمية لها؟
** ه��ذا الكام غري صحيح كل اإلج��راءات التي تتم
يف جامعة صنعاء وفقاً لائحة ،وإال لن يسكت علينا
أح ��د ،وك��ل م��ن ل��دي��ه م�ظ�ل��وم�ي��ة م��ن ط��ال��ب أو أس�ت��اذ
ض��دن��ا عليه أن يتوجه للقضاء ان��ا ال�ي��وم وان��ت عندي
وق�ع��ت أك��رث م��ن  6رس��ائ��ل م��ن ال�ق�ض��اء دع��وة حضور
ل �ج �ل �س ��ات" ،م �ح ��د ي �س �ت �ح��ي م �ن �ن ��ا" وأي � �ض� ��اً ال �ق �ض��اء
مستقل ويقف إىل جانب الطالب أو األس�ت��اذ ويكون
القضاة سعيدين بأن يصدروا أحكاماً ضد الجامعة.
*هل سيتم فتح النظام العام يف كليتي
ال �ب��رتول وال �ع �ل��وم ال�ط�ب�ي��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة أم
ستقتصر عى نظام النفقة الخاصة كما
حدث السنة املاضية وملاذا؟
** نعم ستقتصر عىل النظام املوازي..
* ملاذا؟
** نحن يف نفقات تأسيس هذه الكليات وهي كبرية
جداً ،ودعمنا كما يعلم الجميع دعم ذايت من خال
اي��رادات �ن��ا ول �ي��س ل��دي�ن��ا م ��وازن ��ات ،وال ي��وج��د أي جهة
داع�م��ة وق��دم��ت الجامعة لطابها خدمة ج��دي��دة لم
تكن موجودة وهي كبرية باإلضافة إىل ذلك تم فتح
م�س��اق��ات ع�ل�م�ي��ة أخ ��رى م�ج��ان�ي��ة ،م�ث��ا ك�ل�ي��ة ال��زراع��ة
رف �ع �ن ��ا ال �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة م ��ن  200إىل ،800
وف�ت�ح�ن��ا ك�ل�ي��ة ال�ط��ب ال�ب�ي�ط��ري وف�ي�ه��ا ال��دراس��ة مجانا
واإلقبال عليها كبري.
* م ��ا خ �ط��ة ج��ام �ع��ة ص �ن �ع��اء يف ت�م��وي��ل
م ��راك ��ز األب �ح ��اث ال �ت��اب �ع��ة ل �ه ��ا ،وه ��ل ه��ي
موقفة أم تؤدي عملها بالشكل املطلوب؟
** مراكز األبحاث ليست متوقفة بل عىل العكس
ت � ��ؤدي م �ه �م ��ة ب �ح �ث �ي��ة ك� �ب ��رية ،وف �ي �ه ��ا ع � ��دد ك �ب ��ري م��ن
الباحثن األكفاء والذين يقومون بالنشر يف مجات
عاملية محكمة سنوياً ،وعضو هيئة التدريس اسمه
الباحث يف هذه املراكز البحثية إذا مرت سنة ولم ينشر
ب�ح�ث��ه يف م�ج�ل��ة م�ح�ك�م��ة ي �ت��م اس �ت �ب �ع��اده م ��ن ال �ك��ادر
الباحث ،أيضاً هذه األبحاث سرتفد الوطن بالحلول
واآلراء واالبتكارات.

* مل ��اذا ال ي �ت��م ت ��دري ��س ط�ل�ب��ة ال�ج��ام�ع��ة
م��ادة (ت��اري��خ اليمن) كمتطلب مثل بقية
ال �ج��ام �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ،ل�ت�ع��ري��ف ال�ط��ال��ب
بتاريخ بلده فالكثر ال يعرف عنها يشء؟
** باعتبارنا عضو يف املجلس األعىل للتعليم سنقوم
ب �ت �ب �ن��ي ه � ��ذا ال� �ط ��رح وه � ��و يف غ ��اي ��ة األه �م �ي ��ة وارت� �ب ��اط
الطالب اليمني بتاريخه قد يكون ارتباطاً ضعيفاً جداً
ول ��ن ن �ق��ول م �ع ��دوم ألن ه �ن��اك ط�ل�ب��ة م ��درك ��ن ل�ك�ث��ري
م��ن ح�ق��ائ��ق ال�ت��اري��خ أي�ض��ا ه�ن��اك ال�ك�ث��ري م��ن ال�ت�ش��وي��ه
والتزوير يف حقائق التاريخ "من قيل وق��ال" والكتب
امل�ن�ش��ورة ب��دون رق��اب��ة عليها ،وليش نقولك إن مهام
املستشار الثقايف يف الجامعة مهمة لتقويم الكثري من
االختاالت.
* ه ��ل ج��ام �ع��ة ص �ن �ع��اء ع ��ى اس �ت �ع��داد
الس �ت �ق �ب ��ال ال � �ك � ��ادر األك� ��ادي � �م� ��ي ال �ي �م �ن��ي
املغرتب يف السعودية بعد ق��رار طردهم
كما سمعنا يف اآلونة األخرة؟
** بكل تأكيد نحن م��رح�ب��ون بهم جميعاً واتخذنا
ق � ��راراً يف ال �ج��ام �ع��ة ب ��إع ��ادة ج �م �ي��ع م ��ن ف �ص��ل ن�ت�ي�ج��ة
ان� �ق� �ط ��اع ��ه وغ� �ي� ��اب� ��ه يف ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،وم� � ��ن ل� �ي ��س يف
ال �ج��ام �ع��ة س�ن�س�ت�ق�ب�ل��ه ب �ش ��رط ح �ص��ول��ه ع ��ىل ش �ه��ادة
أكاديمية.
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قيادة املنطقتني العسكريتني الرابعة والسابعة تختتمان
دورة تأهيلية للعائدين إلى الصف الوطني

قراءة في أبعاد االجتماع الهام في
هيئة االستخبارات واالستطالع
جاء االجتماع الهام لرئيس هيئة االستخبارات واالستطاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم بمدير
دائرة االستخبارات العسكرية ونواب مدير الدائرة ومدراء املديريات ورؤساء الشعب الخارجية
ليضع النقاط عىل الحروف ،وليضف للعمل االستخباري دافعاً قوياً لنشاط استخباري
مطلوب ومواكب ..
قراءة :العميد /جمال محمد القيز

نظمت قيادة املنطقتن العسكرية الرابعة والسابعة ،حفل
اختتام دورة تأهيلية لعدد  58ضابطا وجنديا من العائدين
إىل الصف الوطني.
وخ��ال االختتام ،ب��ارك محافظ ذم��ار محمد ناصر البخيتي
للمشاركن يف الدورة عودتهم إىل صف الوطن.
وأش ��ار إىل أن م�ع��رك��ة ال��دف��اع ع��ن اس�ت�ق��ال وس �ي��ادة ال�ي�م��ن
م �س �ت �م ��رة ح �ت ��ى ت �ط �ه ��ري ك ��اف ��ة األرايض ال �ي �م �ن �ي ��ة م� ��ن ال� �غ ��زاة
وامل�ح�ت�ل��ن ..ح��اث��ا الجميع ع��ىل تحمل املسؤولية وع��دم القيام
بأي أعمال تخدم العدوان.
ودعا بقية املغرر بهم يف صف العدوان إىل االستفادة من قرار
العفو والعودة إىل جادة الصواب قبل فوات األوان.
فيما أكد مساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي بوزارة الدفاع
ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن ع ��اب ��د ال� �ث ��ور ،يف ال �ح �ف��ل ال � ��ذي ح �ض ��ره وك �ي��ا
املحافظة محمد ع�ب��دال��رزاق ،وم�ح�م��ود الجبن وم��دي��ر األم��ن
ً
رسالة لتحالف العدوان
العميد أحمد الشريف ،أن الدورة تمثل
بأن اليمنين أكرث وعياً بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات.
وأشار إىل أن االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان

الشعبية يف الجبهات تعد مبعث فخر واعتزاز لكل اليمنين.
من جانبه أشار مدير مكتب قائد املنطقة الرابعة املقدم عي
الشريف ،إىل أن األيام أثبتت أن العدوان يستهدف الجميع دون
استثناء ما يحتم عىل الجميع الوقوف صفاً واحداً ملواجهته.
وأشاد بجهود رئيس غرفة العمليات املشرتكة يف املنطقتن
وكل من ساهم يف إنجاح الدورات.
ب��دوره أك��د املقدم يحيى محسن يف كلمة العائدين ،أهمية
هذه ال��دورة يف إكساب املشاركن مهارات ومعلومات قتالية
ورفع املعنويات ،وإعادة البناء الذهني والجسدي.
من جهته أشار مدير مكتب اإلرشاد عبدالله الاحجي ،إىل
أه�م�ي��ة االس�ت�ف��ادة م��ن ق ��رار ال�ع�ف��و ال�ع��ام وال �ع��ودة إىل الصف
الوطني.
تخلل الحفل الذي حضره قائد اللواء  ٢٠٣العميد صالح
ال �ح ��اوري وأرك � ��ان ح ��رب ال �ل ��واء ال�ع�م�ي��د ع��زي��ز ط ��اه ��ر ،وم��دي��ر
االستخبارات باملنطقة السابعة العميد عباس املضواحي وقائد
شرطة النجدة العقيد عصام الغيي ،وقصيدة للشاعر مختار
الجمايل نالت إعجاب الحاضرين..

أسرة الشهيد أمني الشندقي تسير قافلة للمرابطني بجبهة مراد مبأرب
س�ريّت أس��رة الشهيد أم��ن الشندقي
م� ��ن أب � �ن� ��اء م ��دي ��ري ��ة ب� ��دب� ��دة ب �م �ح��اف �ظ��ة
م � � � � � � ��أرب ،ق � ��اف� � �ل � ��ة غ� � ��ذائ � � �ي� � ��ة ودوائ� � � �ي� � � ��ة
للمرابطن يف جبهة مراد.
وخ � � � ��ال ل � �ق � ��اء ق � �ب � ��ي ،اع � �ت � ��رب وك� �ي ��ل
محافظة مأرب ناصر الشندقي ،تسيري
القافلة وف� ً
�اء وع��رف��ان��اً ب��ال�ب�ط��والت التي
ي� �س� �ط ��ره ��ا أب � �ط � ��ال ال� �ج� �ي� ��ش وال� �ل� �ج� ��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف ج�ب�ه��ات وم�ح��اور
املحافظة.
وأشار إىل مواقف أبناء مأرب الداعمة
واملساندة باملال والرجال ملعركة تحرير
الوطن من دنس الغزاة واملحتلن.
وأك��د أق��ارب الشهيد الشندقي امليض
ع��ىل درب ال �ش �ه��داء وال �ج ��ود ب��األم��وال
واألن � �ف � ��س دف � ��اع � ��اً ع � ��ن ال � ��وط � ��ن وأم� �ن ��ه
واس� �ت� �ق ��ال ��ه  ..م� �ش ��ريي ��ن إىل أن ه ��ذه
القافلة ليست األوىل ولن تكون األخرية.

وب � ��ارك امل �ش ��ارك ��ون يف ال �ل �ق ��اء ال�ق�ب��ي
االن � � �ت � � �ص � � ��ارات ال � �ت � ��ي ي �ح �ق �ق �ه ��ا أب � �ط� ��ال
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة ب�ج�ب�ه��ات

م��أرب والبيضاء  ..مؤكدين صمودهم
ورف � � ��ده � � ��م ل� �ل� �ج� �ب� �ه ��ات ب � �ق � ��واف � ��ل امل� � ��ال
والرجال.

وقد مثل هذا االجتماع بهذا الحضور املكثف
واملهم محطة مهمة وحيوية استنادا ً للقضايا
ال �ت��ي ج ��رى ب�ح�ث�ه��ا وم�ن��اق�ش��ة ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل
االس�ت�خ�ب��اري ب�ب�ع��ده اآلين وامل��رح��ي وب��آف��اق��ه
االسرتاتيجية.
إذ من املقرر أن يتم تنشيط مساقات عمل
اس�ت�خ�ب��اري ف��اع��ل ي�س�ب��ق أي ن �ش��اط أم �ن��ي أو
اس �ت �خ �ب��اري م �ع��اد أو أي ��ة أع �م ��ال ذات س�م��ة
تخريبية أو مواجهة أساليب الحرب الناعمة
والحرب النفسية التي يقوم بها أعداء الوطن
وأعداء الشعب.
وك � ��ان م ��ن األه� �م� �ي ��ة ب �م �ك ��ان أن ي �ق ��ف ه ��ذا
االج �ت �م ��اع ب��رئ��اس��ة ال �ل ��واء ال��رك��ن/ع �ب��دال �ل��ه
ي �ح �ي��ى ال �ح ��اك ��م رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة االس �ت �خ �ب ��ارات
العسكرية وحضور مدير دائرة االستخبارات
ال�ع�س�ك��ري��ة ون� ��واب امل��دي��ر وم� ��دراء امل��دي��ري��ات
ورؤس � � � ��اء ال �ش �ع ��ب ال� �خ ��ارج� �ي ��ة أن ي �ض ��ع يف
ج� � ��دول أع� �م ��ال ��ه األع � �م � ��ال االس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة يف
املديريات واملحافظات ،وبما يضمن العمل
التكامي مع الجهات األمنية األخرى بحيث
يتمكن العنصر االستخباري من أداء وانجاز
املهام املسندة إليه بكفاءة ولقدراته الخاصة
وكفاءته وحرصه عىل إثبات جدارته بعمله
وقدرته وخربته األمنية والعسكرية واملدنية..
وم ��ن امل �ه ��م أن ي �ت �ع��زز ال �ت �ك��ام��ل وال �ت �ع��اون
ب��ن األج �ه��زة األم�ن�ي��ة يف م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
واألس ��ال �ي ��ب االل �ت��وائ �ي��ة ل�ل�ع�ن��اص��ر ال�ت�خ��ري�ب�ي��ة
واملتآمرة  ..وهذا التكامل يوصل إىل نجاحات
ملموسة يف العمل األمني واالستخباري..
ول ��ذل ��ك ع �ن��دم��ا ي ��ؤك ��د ال� �ل ��واء ال �ح ��اك ��م ب��ان
العمل االن�ف��رادي ال يحقق االن�ج��از املطلوب
يف ه� ��ذا ال �ع �م��ل االس �ت �خ �ب ��اري واألم � �ن� ��ي ..أم��ا
ي�ض��ع أص�ب�ع��ه ع��ىل م �ص��در اإلخ ��ال ال��واج��ب
معالجته..
م�م��ا ي��وج��ب أن ي �ك��ون ه �ن��اك ت�ك��ام��ل من
ً
إضافة إىل تعزيز
جميع الجهات األمنية ..
ج� ��وان� ��ب ال �ت �ن �س �ي ��ق وال � �ت � �ع� ��اون يف م ��واج �ه ��ة
األع� ��داء ال��ذي��ن ي �ق��وم��ون ب��ال�ت�ح�ش�ي��د ل�ص��ال��ح
املعتدين واملرتزقة من الداخل..
وم�ث��ل ه�ك��ذا ت�ح��د ي��وج��ب أن ي�ك��ون العمل
م� �ش ��رتك ��اً وم� �ت� �ن ��اس� �ق ��اً م� ��ع ج �م �ي ��ع ال �ج �ه ��ات
األمنية للعمل يف إطار خطة مشرتكة تأخذ
بكافة التفاصيل املهمة والضرورية ملواجهة
ف ��اع �ل ��ة وق� ��وي� ��ة ض � ��د أع� �م ��ال ال� �ع ��دو داخ ��ل
املناطق املحررة.
وع � �ن � ��دم � ��ا أك � � ��د ال � � �ل� � ��واء ال � �ح � ��اك � ��م ب ��ال� �ق ��ول
 :س �ب ��ق ل �ن ��ا أن ق �م �ن ��ا واس� �ت� �م ��ررن ��ا يف خ�ن��ق
منابع التحشيد للعدو وك��ان ل��ه ث�م��ار كبرية
واس� �ت� �ط� �ع� �ن ��ا أن ن � �ع � ��رف ك� � �ث � ��رياً م � ��ن أع� �م� ��ال
ال � �ع� ��دو واس� �ت� �ف ��دن ��ا م �ن �ه ��ا واس� �ت� �ف� ��اد ال� �ق ��ادة
م ��ن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات واالس �ت �ن �ت ��اج ��ات ال �ت ��ي ك�ن��ا
نستخلصها من املرتزقة.

ال �ع �م��ل االس �ت �خ �ب��اري
أفشل عمالء الداخل
ال� � � � ��ذي� � � � ��ن ي � � �ق � ��وم � ��ون
ب��ال �ت �ح �ش �ي��د ل �ص��ال��ح
املرتزقة
ض � � � � � ��رورة ال �ت �ن �س �ي ��ق
ب � � � � � � � � � � ��ن اجل � � � � � � � �ه � � � � � � ��ات
االس� � � � �ت� � � � �خ� � � � �ب � � � ��اري � � � ��ة
واألم� �ن� �ي ��ة مل��واج �ه��ة
األنشطة التخريبية
واحلرب الناعمة

ويف إط � � � � � � ��ار ال� � � �ت� � � �ح � � ��رك ب� � �ف � ��اع� � �ل� � �ي � ��ة ق � � ��ال
ال �ح��اك��م:ن �ح��ن يف األي� ��ام ال �ق��ادم��ة س�ن�ج�ت�م��ع
مع القيادات األمنية ونناقش املواضيع التي
شاركتمونا بها.
ك � �م � ��ا أن االس � � �ت � � �خ � � �ب � � ��ارات ق � � ��د ع � �م � �ل� ��ت يف

امل� � �ح� � ��اف� � �ظ� � ��ات م � � ��ع امل� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ن وامل� � �ش � ��اي � ��خ
والشخصيات االجتماعية م��ن وح��ي ال�ق��رآن
الكريم من قوله تعاىل " :وقل اعملوا فسري
الله عملكم ورسوله واملؤمنون"..
ورف �ع �ن��ا إىل ك ��ل ال �ج �ه��ات م ��ا ت��وص�ل�ن��ا إل�ي��ه
ون � �ح � ��ن اآلن ن� �ع� �م ��ل ع � ��ىل ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال �ع �م ��ل
ال�ج�م��اع��ي م��ع ك��ل ال �ج �ه��ات األم �ن �ي��ة األخ ��رى
وفق خطة موضوعة من القيادات العليا.

التنسيق والتكامل

األخ مدير دائ��رة االستخبارات أش��اد بدور
رئيس الهيئة ومتابعته لكافة أنشطة ومهام
الهيئة..
معربا عن تقديره أيضاً ملا تقوم به املديريات
والشعب من عمل استخباري واهتمامهم
يف ان �ج ��از م ��ا ي �س �ن��د إل �ي �ه��م م ��ن أع �م ��ال وم��ن
مهام..
وم � � ��ن اج � � ��ل اس� �ت� �ي� �ف� ��اء ال� �ع� �م� ��ل ك � � ��ان م��ن
ال �ض ��روري أن ي �ت��م ف �ت��ح ب ��اب ال �ن �ق��اش ح��ول
أع � �م� ��ال امل� ��دي� ��ري� ��ات وال� �ش� �ع ��ب ،وك� � ��ذا ح ��ول
ال� �ت� �ح� �ش� �ي ��د ،وامل � �ط � �ل � ��وب ه � ��و ال �ت �ن �س �ي ��ق ب��ن
الجهات األمنية واالستخبارية وعدم التجاوز
من بعض الجهات الن التجاوز يعيق العمل
 ..ول �ه��ذا ي�ج��ب أن ي�ك��ون ه�ن��اك ت�ن�س�ي��ق مع
جميع الجهات والعمل التكامي واملشرتك
الن�ج��از امل�ه��ام األم�ن�ي��ة واالس�ت�خ�ب��اري��ة ملواجهة
األن � �ش � �ط� ��ة ال �ت �خ ��ري �ب �ي ��ة وال� � �ح � ��رب ال �ن �ف �س �ي ��ة
والحرب الناعمة العدائية ..

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة وفقيد الوطن املناضل الدكتور عبدالوهاب محمود بصنعاء

ُشيع بصنعاء جثمان فقيد الوطن نائب رئيس مجلس
النواب املناضل الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد
ال��ذي واف ��اه األج��ل ب�ع��د م�س��رية ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء يف خدمة
الوطن.
وخ ��ال م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ال �ت��ي ت�ق� ّ�دم�ه��ا أع �ض��اء امل�ج�ل��س
ال �س �ي ��ايس األع � ��ىل م �ح �م ��د ع� ��ي ال� �ح� ��ويث وس �ل �ط ��ان أح �م ��د
السامعي ومحمد صالح النعيمي وجابر الوهباين ونائب
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال �ن ��واب ع �ب��دال �س��ام ص ��ال ��ح ه �ش ��ول زاب �ي��ه
ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال � ��وزراء ل �ش ��ؤون ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة م�ح�م��ود
الجنيد وأم��ن سر املجلس السيايس األع��ىل الدكتور ياسر
الحوري ،وأعضاء من مجالس الوزراء والنواب والشورى،
أشاد املشيعون بمناقب الفقيد وإسهاماته ونضاله الوطني
عىل امتداد الساحة اليمنية والقومية.
وأشاروا إىل ثبات مواقف الفقيد ،حيث كان هامة وطنية
ال تساوم عىل املصالح الوطنية وال حقوق الشعب ،ومن
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ت ��ي س ��اه �م ��ت ب� � ��أدوار ق �ي ��مّ ��ة ت �ج ��اه ال ��وط ��ن
واملجتمع.
وأك ��د امل�ش�ي�ع��ون أن ال��وط��ن خ�س��ر ب��رح�ي��ل ال�ف�ق�ي��د ه��ام��ة
وطنية وقومية وشخصية قيادية ،حظيت باحرتام وتقدير
الجميع ،ملكانته االجتماعية ودوره السيايس البارز خال
مسرية حياته الحافلة بالعطاء والعمل السيايس والربملاين.
وع ��ربوا ع��ن خ��ال��ص ال�ع��زاء وامل��واس��اة ألس��رة ال�ف�ق�ي��د وآل
محمود كافة بهذا املصاب  ..سائلن املوىل ّ
جلت قدرته أن
ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع رح�م�ت��ه وع�ظ�ي��م م�غ�ف��رت��ه وي�س�ك�ن��ه فسيح
جناته ويلهم الجميع الصرب والسلوان.

ف�ي�م��ا ع ��رب ال �ش �ي��خ رام ��ي وم �ح �م��ود ع �ب��دال��وه��اب م�ح�م��ود
ع ��ن االم �ت �ن ��ان ل �ح �ض��ور أع �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع ��ىل
وامل �س �ئ ��ول ��ن يف ال ��دول ��ة م ��راس ��م ت �ش �ي �ي��ع ج �ث �م ��ان ال ��دك �ت ��ور
ع� �ب ��دال ��وه ��اب م �ح �م ��ود ال� � ��ذي ك � ��ان رج � ��ل دول� � ��ة وم ��واق ��ف
وصاحب مبادئ.
وأك ��دا أن ال��دك �ت��ور ع �ب��دال��وه��اب م�ح�م��ود س�ت�ب�ق��ى ذك ��راه
ً
خالدة يف نفوس الجميع ،ملا تميز به من أخاق وتواضع،
وتغليبه ملصلحة الوطن العليا عىل املصالح الذاتية.
جرت مراسم التشييع الرسمية لفقيد الوطن بعد الصاة
عليه بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء ،ليوارى جثمانه
الرثى يف مقربة الشيخ عبدالله بن حسن األحمر.
وكان رئيس مجلس النواب األخ يحيى عي الراعي ّ
قدم
واجب العزاء ،لنجي الفقيد الدكتور عبدالوهاب محمود
خال حضوره مراسم العزاء عقب التشييع.
شارك يف التشييع عدد من محافظي املحافظات ورؤساء
وأم �ن ��اء ع �م��وم وم�م�ث��ي األح� ��زاب وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
وأقارب وأصدقاء الفقيد ومحبيه وأكاديمين وجمع من
املواطنن.
ك�م��ا ٌش �ي��ع يف ص�ن�ع��اء ج�ث�م��ان��ا ش�ه�ي��دي ال��وط��ن وال �ق��وات
املسلحة ،املقدم حسن عي شعان ،واملازم أول محمد
ه��زاع ج�ب��ارة ،ال�ل��ذان اس�ت�ش�ه��دا وه�م��ا ي��ؤدي��ان واج�ب�ه�م��ا يف
الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة واملعتدين ومرتزقتهم.
حيث أقيم لجثماين الشهيدين مراسم تشييع رسمية،
ّ
تقدمها مدير دائرة تقييم القوى البشرية ،العميد الركن
عبدالعزيز صاح ،وعدد من القيادات العسكرية واألمنية

وال �ش �خ �ص �ي��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،وأه� ��ايل وأق � ��ارب ال �ش �ه��داء،
وجمع من املواطنن.
وق� ��د ج� ��رت م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ل �ل �ش �ه �ي��دي��ن ب �ع ��د ال �ص ��اة
عليهما يف جامع " الشعب "
ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،ل�ي�ت��م م� ��واراة ج�ث�م��ان�ي�ه�م��ا ال ��رثى ،كل
شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذلك شيع بصنعاء جثامن أربعة من شهداء القوات
املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف الدفاع
عن الوطن ومواجهة الغزاة واملعتدين بعدد من الجبهات .
ح�ي��ث أق�ي�م��ت ل�ج�ث��ام��ن ال �ش �ه��داء امل �ق��دم م�ح�م��د ن�ع�م��ان
جبارة والرائد مجاهد صالح العفيف والرائد جساس حامد
ق�ه�ي��ش وال �ن �ق �ي��ب م�ن�ي��ف ع ��ي ال �س��ام��ي  ،م ��راس ��م ت�ش�ي�ي��ع
رس�م�ي��ة ب�ح�ض��ور وزي ��ر ال �ك �ه��رب��اء أح �م��د ال�ع�ل�ي��ي وم�ح��اف�ظ��ا
م�ح��اف�ظ�ت��ي ال�ض��ال��ع م�ح�م��د ص��ال��ح ال �ح��دي ,ول �ح��ج أح�م��د
جريب ومدير دائ��رة تقييم القوى البشرية العميد الركن
عبدالعزيز صاح وعد ٍد من القيادات العسكرية واألمنية
والشخصيات االجتماعية وأهايل  ،وأقارب الشهداء وجمع
غفري من املواطنن.
وق� ��د ج� ��رت م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ل �ل �ش �ه ��داء األب� � ��رار ال ��ذي ��ن

توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع " الشعب " بأمانة العاصمة ليتم نقل الجثامن
ملواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيع بصنعاء جثامن ثاثة من شهداء الوطن الرائد
شاكر قاسم املعزبي والنقيب فيصل عبدالله جابر واملازم
ثاين عي محمد طامش ،الذين استشهدوا وهم يدافعون
عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره ومواجهة العدوان.
وأقيمت لجثامن الشهداء مراسم تشييع رسمية ّ
تقدمها
م��دي��ر دائ ��رة االس�ت�خ�ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن عي
أب ��و ح�ل�ي�ق��ة وم��دي��ر ت�ق�ي�ي��م ال �ق��وى ال�ب�ش��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
عبدالعزيز صاح وقائد لواء النقل الخفيف العميد الركن
اح �م ��د ال �س �ي ��اين وق� �ي ��ادات ع �س �ك��ري��ة وأم �ن �ي ��ة وش�خ�ص�ي��ات
اجتماعية وأهايل وأقارب الشهداء وجمع من املواطنن.
وق ��د ج ��رت م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل�ل�ش�ه��داء ال��ذي��ن ت��وش�ح��ت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع
" ال�ش�ع��ب " ،ل�ي�ت��م م��وارات �ه��ا ال ��رثى ك��ل ش�ه�ي��د يف مسقط
رأسه.
ويف نفس ذات السياق ُشيع بصنعاء جثامن أربعة من
شهداء الوطن الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف
معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء العقيد يوسف احمد
املرشحي واملساعد محمد احمد املخيط واملساعد عي حمود
الزايدي واملساعد بدر حاتم املختار.
وأق �ي �م ��ت ل �ج �ث ��ام ��ن ال� �ش� �ه ��داء م ��راس ��م ت �ش �ي �ي��ع رس �م �ي��ة
تقدمها م��دي��ر دائ��رة تقييم ال�ق��وى البشرية العميد الركن

ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ص � ��اح وم� ��دي� ��ر دائ � � ��رة امل� �س ��اح ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة
العميد الركن احمد الخيواين ونائب مدير دائ��رة التقاعد
العسكري العميد أحمد الحسيني ونائب مدير ديوان عام
وزارة ال��دف��اع ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن م�ج��اه��د ال�س�ه��اق��ي وع ��دد من
ال�ق�ي��ادات ال�ع�س�ك��ري��ة واألم�ن�ي��ة وال�ش�خ�ص�ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وأهايل وأقارب الشهداء.
وج� � ��رت م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ل �ل �ش �ه ��داء ال� ��ذي� ��ن ت��وش �ح��ت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع
" الشعب " بأمانة العاصمة ليتم مواراتهم الرثى كل شهيد
يف مسقط رأسه.
كما شيعت بصنعاء جثامن أرب�ع��ة م��ن ش�ه��داء الوطن
الذين استشهدوا وهم ي��ؤدون واجبهم يف معركة الدفاع
عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء املقدم صادق حسن
ال�ج�ش�ي�م��ي وال�ن�ق�ي��ب ع��ي ع�ب��دال�ل��ه ال �س��راج��ي وامل ��ازم أول
جال احمد العاطنة واملساعد عرفات أحمد الغانمي.
وأقيمت لجثامن الشهداء مراسم تشييع رسمية تقدمها
مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز,
ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد احمد الحسيني
ون ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ� � ��رة اإلم� � ��داد وال �ت �م ��وي ��ن ال �ع �م �ي ��د ع �ب��دال �ل��ه
السباعي وقيادات عسكرية وزماء وأقارب الشهداء.
وج� � ��رت م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ل �ل �ش �ه ��داء ال� ��ذي� ��ن ت��وش �ح��ت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع
"الشعب " بأمانة العاصمة ليتم مواراتها الرثى كل شهيد
يف مسقط رأسه.
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السيد املجاهد األستاذ /يحيى أبو عواضة لـ«

املسيرة القرآنية موعودة
من الله بالنصر والتمكني
ماحصلفياليمنهوحلقةمنسلسلةتآمريةتستهدفاألمةبكلها
جملة من القضايا واملواضيع املرتبطة باملسرية القرآنية والشهيد القائد رضوان
الله عليه وحالة العداء واالستهداف واملؤامرات التي تتعرض لها االمة من
اعدائها ..كلها محاور مهمة يف لقائنا بالسيد املجاهد يحيى قاسم أبو عواضة
فاىل نص الحوار:
حاورته :عفاف الشريف

أحداث ومتغيرات عبرت عما استوحاه الشهيد القائد من خالل قراءته للواقع واألحداث بنظرته القرآنية الواعية
من خالل األحداث التي شهدتها اليمن ومرورا بما
ح��دث يف ح��رب صعدة ع��ام 2004م ..كيف تقرؤون
أزمة السلطة حينها يف التعامل مع املسرية القرآنية؟
>> النظام اليمني ك��ان كغريه من األنظمة العربية التي صارت
سياستها ه��ي السعي الس��رض��اء أمريكا ب��أي يشء ألنهم أصبحوا
يرون يف أمريكا الها من دون الله فالنظام يف اليمن بأجنحته الثالثة
ال�ع�س�ك��ري وال�ق�ب��ي وال��دي�ن��ي ت�ق��رب اىل ام��ري�ك��ا ب��دم��اء أب�ن��اء شعبه
طمعا منهم يف الحصول عىل رضا امريكا.
ع�ق��ب اس�ت�ش�ه��اد ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ح��دث��ت م�ت�غ��ريات
ع ��ى ال �س��اح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة وال ��دول �ي ��ة ..ف�ك�ي��ف
توضحونها وتكشفون حقائقها للرأي العام؟
>> م �ن��ذ ان �ط��الق��ة ال �ش �ه �ي��د ال �ق��ائ��د رض � ��وان ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه إىل ال �ي��وم
حصلت أحداث ومتغريات عىل مستوى بلدنا وعىل مستوى املنطقة
كلها تمثل مصاديق ملا تحدث عنه الشهيد القائد وما استوحاه من
خ��الل ق��راءت��ه للواقع واألح��داث بنظرته القرآنية الواعية والثاقبة
واملوفقة ،آخرها توقعاته بعودة طالبان إىل السلطة يف أفغانستان
من جديد.
ماهي أبرز التحديات التي وجهها مشروع الصرخة
وك �ي ��ف ت ��م ال �ت �غ �ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ب �ح �ك��م ان �ك ��م م ��ن امل �ق��رب��ن
للشهيد القائد حسن بدر الدين الحويث وكنتم ترون
األح ��داث خ��الف ال�ن��اس ب��رؤي��ة أخ ��رى؟ وك�ي��ف ملستم
س �ب ��ب ت �غ ��ري س �ي��اس �ي��ة م �ع �ظ��م ال� � ��دول ت �ج ��اه امل �س ��رية
القرآنية؟
>> ك��ان أب��رز ت�ح��دي ه��و ح��ال��ة اإلح�ب��اط وال�ي��أس وال�خ��وف وال��ذل��ة
التي كانت قد صارت ثقافة لدى أبناء مجتمعنا وقد تم بعون الله
التغلب عليها بثقافة القرآن الكريم ثقافة العزة والقوة ثقافة الثقة
بالله واالعتماد عليه واملواقف املنسجمة مع التوجيهات اإللهية يف
الصراع مع األعداء ومع تتابع األحداث وما من الله عىل شعبنا من
االنتصارات العظيمة ارتقى شعبنا ووصل إىل ما وصل إليه اليوم.
برأيكم هل العدوان عى اليمن كشف عن استعمار
ج��دي��د م�ق��اب��ل االع ��راف ب��إس��رائ�ي��ل ..أم ه�ن��اك م��راح��ل
اوصلت الوضع ملا نحن عليه؟
>> م��ا ح�ص��ل يف ال�ي�م��ن ه��و حلقة م��ن سلسلة ت��آم��ري��ة تستهدف
االم� ��ة ب�ك�ل�ه��ا ف �ق��د ت �ح ��رك أع � ��داء ه ��ذه األم� ��ة وع ��ىل رأس �ه ��م أم��ري�ك��ا
وإس ��رائ �ي ��ل ل �ل �س �ي �ط��رة امل �ب ��اش ��رة ع ��ىل ه� ��ذا ال �ب �ل��د ت �ح ��رك ��وا ب�ن��زع�ت�ه��م
االستعمارية وطمعهم ملا يف منطقتنا من ال��روة املادية والبشرية
واملوقع املتميز أضف اىل ذلك حقدهم عىل اإلسالم واملسلمني.
م��اه��ي ال �ج �ه��ود ال �ت��ي س��اه�م��ت يف ص�ي��اغ��ة ال�ش�ع��ب
ال�ي�م�ن��ي وإق �ن ��اع ��ه ب��أه�م�ي��ة م �ش ��روع امل �س ��رية ال�ق��رآن�ي��ة
كمشروع عاملي وأصبح مهيئا أكرث من اي وقت مىض؟
>> ق��وة امل�ش��روع ال�ق��رآين وعظمته ع�ن��دم��ا ق��دم��ه الشهيد القائد
ومن بعده السيد القائد مشروعا حضاريا ومثل الهوية الجامعة
للشعب ال�ي�م�ن��ي ول��أم��ة ول�ل�ب�ش��ري��ة ومل��س ال�ن��اس أث��ره يف أنفسهم
ويف واق��ع ال�ح�ي��اة  .أي�ض��ا عظمه ال�ق��ائ��د وحكمته وق��وة ب�ي��ان��ه وحبه
للناس وحرصه عليهم وتجىل ذلك يف مواقفه وتصرفاته وأعماله.
ك� �ي ��ف ت� � �ق � ��رؤون ال � �ي � ��وم أه� �م� �ي ��ة ث� � � ��ورة 21س �ب �ت �م ��ر



أبرز تحدي للصرخة
حالة اإلحباط واليأس
والخوف والذلة لدى أبناء
مجتمعنا وقد تم التغلب
عليها بثقافة القرآن والعزة
والقوة والثقة بالله

ب� � � � ��ن ال � � � ��واق � � � ��ع
والطموح والتحديات؟
>> ث ��ورة واح ��د وع �ش��ري��ن س�ب�ت�م��ر ه��ي ث ��ورة شعبية
خالصة قامت عىل أسس صحيحة نابعة من القرآن
ال�ك��ري��م وح��رك��ة ال��رس��ول ص��ىل ال�ل��ه عليه وع��ىل آل��ه
وس �ل ��م وم ��ن ت ��اري ��خ ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وأص��ال �ت��ه
قادها السيد عبد امللك بوعي وحكمة اذهلت
العالم وأوص��ل الشعب اليمني إىل حرية
كاملة غري منقوصة وه��ي ث��ورة تمتلك
مشروعا نهضويا بناء قادرا عىل بناء
ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي يف ك� ��ل امل� �ج ��االت
واع � � ��داده مل ��واج �ه ��ة ك ��ل ال �ت �ح��دي��ات
ك�م��ا ه��و ح��اص��ل ال�ي��وم وق��د ك��ان��ت
ض � ��رورة ي �ف��رض �ه��ا ال ��دي ��ن وال ��واق ��ع
والحاضر واملستقبل فقد انتزعت
اليمن من بني مخالب االستعمار
األمرييك وأدواته القذرة االقليمية
واملحلية.
م� � � ��ن ي � �ح � �ك � ��م ال � �ي � �م � ��ن؟
ت � �س� ��اؤل ك �ب ��ري أث� � ��ار والي� � ��زال
ج� � � � ً
�دال واس � � �ع� � � ً�ا يف األوس � � � ��اط
ال��دول�ي��ة ف�م��ا إج��اب�ت�ك��م عى
هذا التساؤل؟
>> ال شك بأن بلدنا قبل ثورة واحد

ملاذا كربالء من جديد ؟!

وع�ش��ري��ن
س �ب �ت �م��ر 2014م ك � ��ان ي ��رزح
امل �س �ت �ك ��ري ��ن وأدوات� � �ه � ��م اإلق �ل �ي �م �ي��ة
ت � �ح � ��ت ه �ي �م �ن ��ة
واملحلية ولكن بعد هذه الثورة املباركة خرج بلدنا من تحت
ال��وص��اي��ة األج�ن�ب�ي��ة وأص �ب��ح م��ن ي�ح�ك��م ال�ي�م��ن ه��م أب�ن��اؤه
وأحراره الشرفاء بعيدا عن أي تدخل خارجي.
ه � ��ل ب� ��اإلم � �ك� ��ان ال� �ت ��وض� �ي ��ح ع � ��ن م ��وق ��ف
م� �ش ��روع امل� �س ��رية ال �ق ��رآن �ي ��ة م ��ن ق�ض�ي��ة
فلسطن والسالم املزعوم مع إسرائيل؟
>> الشهيد القائد رضوان الله عليه كان
يعتر قضية فلسطني أنها قضية كل األمة
وك ��ان ��ت أول م �ح��اض��رة ق��دم �ه��ا ودش ��ن
بها امل�ش��روع ال�ق��رآين ثقافيا محاضرة
ب �ع �ن ��وان ي� ��وم ال� �ق ��دس ال �ع ��امل ��ي وم ��ا
زالت اىل اليوم من أولويات السيد
ال�ق��ائ��د وأب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي من
م �ن �ط �ل��ق دي� �ن ��ي وإن � �س � ��اين وم ��واق ��ف
الشعب اليمني اليوم واضحة لكل
ال�ع��ال��م  ،..ون�ح��ن ن�ع�ت��ر أن إس��رائ�ي��ل
ع��دوا ت��اري�خ�ي��ا ودي�ن�ي��ا وإن�س��ان�ي��ا ال يجوز
ال �س ��الم م �ع��ه وال ي �ج��دي م�ع�ه��م يشء إال
لغة الحرب والقوة هكذا طبعهم.
ه � � � �ن� � � ��اك م� � � �ش � � ��اري � � ��ع ل� � �ح � ��رك � ��ات
إس ��الم� �ي ��ة م� �ت� �ع ��ددة ول� � ��م ت �ت ��أث ��ر
بعالقاتها دوليا ..فلماذا تأثرت

التاكفل االجتماعي ()1

خواطر رسية
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ني ِمل َ ْن أَر َ
ْضعْ َن أَو َ
َاد
إن اإلس� � � � � � ��الم ي � �م � �ن � ��ح ال� � � �ف � � ��رد ح� ��ري� �ت� ��ه
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ف�ل�ل�م�ج�ت�م��ع ح �س��اب��ه ،ول ��أه ��داف ال�ع�ل�ي��ا
ضا َّر وَا ِل َد ٌة ِب
َل ُه ب َ
قيمتها يف مقابل الحرية الفردية ويقرر
وَل ِد ِه) (البقرة)233:
ِ
إىل ج ��ان �ب �ه ��ا ال �ت �ب �ع �ي ��ة ال �ج �م ��اع �ي ��ة ال �ت ��ي
وقيمة ه��ذا التكافل يف محيط األس��رة
تشمل الفرد والجماعة بتكاليفها وهذا
انه قوامها الذي يمسكها واألسرة اللبنة
ما ندعوه بالتكافل االجتماعي الذي هو
األوىل يف امل�ج�ت�م��ع وال م�ف��ر م��ن االع ��راف
ق ��وة ورح �م��ة ب��اإلن�س��ان�ي��ة ك�ل�ه��ا واإلس ��الم
بقيمتها فهي تقوم عىل عواطف الرحمة
ال � ��ذي ه ��و ق � ��وة ورح� �م ��ة ب �ج �م �ي��ع أف � ��راده
وامل��ودة ومقتضيات ال�ض��رورة واملصلحة
ب �ق ��رار م �ب ��دأ ال �ت �ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي يف ك��ل
ك�م��ا أن�ه��ا ال�ع��ش ال ��ذي ت�ن�ش��أ ف�ي��ه وح��ول��ه
م �ج �م ��وع ��ة اآلداب واألخ � � ��الق يف أس �م��ى
صوره وأشكاله فهناك التكافل بني الفرد
درج� ��ات ال �ت �ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي ب ��ني أف ��راد
ذات ��ه وب ��ني ال �ف ��رد وأس ��رت ��ه ال�ق��ري�ب��ة وب��ني
الفرد والجماعة وبني األمة واألمم وبني
املسلمني ومن مظاهر التكافل االجتماعي
القايض حسن الرصابي
ال �ج �ي��ل واألج� �ي ��ال األخ � ��رى ه �ن ��اك ت�ك��اف��ل
ب��ني ال �ف��رد واألس� ��رة يف اإلس� ��الم ال �ت��وارث
ب ��ني ال �ف ��رد وذات � ��ه ف �ه��و م �ك �ل��ف أن ي�ن�ه��ي
امل��ادي ل�ل��روة املفصل يف اآلي��ات الحادية
َ
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تهانينا أبا أياد

أجمل آيات التهان والتريكات نزفها
لألخ

عصام حسن املجود

بمناسبة ارتزاقه مولود جديد أسماه أياد
 ..جعله الله من مواليد السعادة ويرزق
والديه بره ..

تهانينا آل األسعدي

ً
ممزوجة برحيق الفل
أجمل التهاين وأعذب األماين نزفها
وعبق الورد والياسمن للشابن الخلوقن:

عبده  ،ومعاذ ناجي أحمد األسعدي

املهنئون:

عمار جبارة وكافة العاملن يف
جبارة اكسرس  -الحصبة

بمناسبة زفافهما امليمون ،متمنين لهما حياة زوجية
سعيدة.
املهنئون:

العقيد /أحمد مسعد القردعي وولداه عمران ،وأرجب.
العقيد /عبدالسالم محمد التويتي وأوالده.

فقدان

كيف يصنع كتاب اليوم والذين يستخدمون
إذا كانت تلك القلوب القاسية قد تجرأت
ك��ل وس�ي�ل��ة ح��دي�ث��ة ل�ت��ري��ر م��وق��ف ال�ت�ح��ال��ف
ع��ىل ج��ز رأس ال�ح�س��ني ع�ل�ي��ه ال�س��الم سبط
بصورة او بأخرى ولجرمهم وملا ارتكبوه من
ال��رس��ول األع�ظ��م وخ��ات��م األن�ب�ي��اء ع�ل�ي��ه وآل��ه
ظلم بحق الشعب اليمنى غ��ري م��درك��ني ان
الصالة والسالم ولم يمض عىل رحيل جده
املصطفى املبعوث رحمة للعاملني خمسون
ذلك هو مشاركة يف تلك الدماء الريئة وهم
س�ن��ة ت�ق��ري�ب��ا ف�ه��ذا م��ا ي�ح��ري ال�ع�ق��ول وي��دم��ي
ال يشعرون.
األف �ئ ��دة ف�ق��د وص ��ل امل�س�ل�م��ون إىل خ�ب��ث يف
لذلك ..أذن الله تعاىل بخروج حسني هذا
ال�ن��واة ال�ت�ك��وي�ن�ي��ة للعقل وال �ف��ؤاد وان�ح��راف
ال�ع�ص��ر وك��رب��الء ب�ج�م�ي��ع ارك��ان�ه��ا وف�ص��ول�ه��ا
ع ��ن ال �خ��ط امل�س�ت�ق�ي��م ب�ح��ب امل ��ال وس�ي�ط��رت��ه
ف �ب��دأت ف �ق��رات وف �ص��ول ه ��ذه ال�ق�ص��ة ال�ت��ي
عىل املوقف وإذا كان النظام الحاكم حينها
مر عليها  1400سنة.
م ��ن ج ��دي ��د ف �ي �ح��اص��ر ال �س �ي��د ح �س��ني ب��در
يستشعر عدم شرعيته ببقاء الحسني عليه
ال��دي��ن ال�ح��ويث ويظلم وي�ع�ت��دى عليه ب��دون
السالم حيا يف اوساط األمة فهذا ال يعطيه
اي م��رر وتجتمع ألوية وط��ائ��رات وراجمات
ال� �ع ��ذر الرت� �ك� ��اب أم ال �ج ��رائ ��م ال �ت ��ي اه �ت ��زت
عبدالسالم السياين
ص ��واري ��خ ع ��ىل ث �ل��ة م��ؤم �ن��ة ال ت �ت �ج��اوز ن�ف��س
ل �ه��ا ال �س �م ��اوات واألرض وألن ه ��ذه ال�ق�ص��ة
العدد الذي كان مع الحسني عليه السالم.
ال �ح��زي �ن��ة ت��رس �خ��ت يف اذه � ��ان األج �ي ��ال ول��م
ي�ت�م�ك��ن ال �ت��اري��خ م��ن م�س��ح م�ع��امل�ه��ا ف�ل�ل��ه يف
ويتحدث معهم الشهيد القائد ويأذن ملن
ذل��ك حكمه ول��ن ن�س��رد هنا تلك الحكم وال ��دروس املستفادة ألن ذلك ي��ري��د ال��ذه��اب يف ال��وق��ت الصعب ب�ج��رف سلمان ويثبت املخلصون لله
تم يف الكثري من الفعاليات واملناسبات والقروبات وألننا نعيش يف عصر ول��رس��ول��ه ب�ص��ورة ع�ج�ي�ب��ة ل�ت�ك��ون ح�ج��ة س��اط�ع��ة واخ�ت�ب��ارا أخ ��ريا يف آخ��ر
ذروة ال�ت�ق��دم وال �ح �ض��ارة ف��إن�ن��ا س�ن�خ��اط��ب ع�ق��وال واس �ع��ة ال�ن�ظ��ر ل��ذل��ك ال��زم��ان إال ان ال�ف��ارق ه�ن��ا ه��و ع��دم تمكن ق��ائ��د ال�ض��الل (ال�ش�ي�ط��ان) من
ركزوا معي إن األمة منذ مقتل الحسني عليه السالم وإىل هذا العصر تهكري عقول املتلقني للمنهج وال حتى التشويش عليها فاستمرت ست
لم تتقدم خطوة واح��دة لبناء هذا الكون عىل قواعد املنهج الرباين بل سنوات حربا ضروسا عىل ثلة الحسني بن بدر الدين الحويث ريض الله
العكس تماما التاريخ يحيك الكثري من الدماء والحروب العبثية والظاملة عنه بصعدة بشكل غري طبيعي يوحي أن امريكا واسرائيل ذراع القائد
ب��ني امل�س�ل�م��ني ..ل��م يطبقوا معنى االس�ت�خ��الف يف األرض ك�م��ا ي�ج��ب بل العام للضالل لم يقر لها قرار لوجود جماعة تتمسك بحبل واحد فقط
تمزقوا وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون طبعا مع مرور بعض فرات هو حبل ال�ل��ه ..مل��اذا؟ ألن ه��ذا ممنوع يف النظام العاملي الجديد بمعنى
االستقرار واألدب وبعض العلوم التي استفاد منها اآلخرون لكنها لم يجب أن تكون تابعا ألي حبل قوي يف االرض وليس بحبل الله يف السماء
تؤسس لأمة واإلنسانية شيئا.
واالرض مل ��اذا؟ ألن�ه��م ل��ن ي�ت�م�ك�ن��وا ح�ي�ن�ه��ا ان ي�ف��رض��وا ع�ل�ي��ك إم��الءات�ه��م
وب��ال�ع��ودة ل��أس�ب��اب الرئيسية ملقتل ال�ح�س��ني عليه ال�س��الم ال�ت��ي أم��ر وت��وج�ي�ه��ات�ه��م امل�غ��اي��رة ل�ل�س�ل��م االن �س��اين يف ح��ال��ة ان ه��ذه ال�ج�م��اع��ة ويف
ب�ه��ا ال�ق��ائ��د ال�ع��ام ل�ل�ض��الل (ال�ش�ي�ط��ان) ألول�ي��ائ��ه ب��ال�س�ي�ط��رة ع��ىل معظم ش�ب��ه ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة س�ت�ك��ون ق ��رارا م�س�ت�ق��ال غ��ري م�ن�ص��اع ألي ت��وج�ي��ه
املسلمني واتخاذ قرار ذبح الحسني وسباية أهل بيته وذلك بسبب عدم غ��ري م�ن��اس��ب وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق اس�ت�م��رت ال�ح��رب ع��ىل ص�ع��دة ورج��ال�ه��ا
تقبل قائد الضالل (الشيطان) وأوليائه أن تكون هناك ثلة من املؤمنني ومجاهديها ب��دون شفقة أو رح�م��ة ألن التوجيهات ص��درت م��ن أروق��ة
متمسكني بحبل الله فقط ..ألن ذلك يؤرق عروشهم ويهددها باالنكسار ال�س�ف��ارات بكل وض��وح يجب أن يمنع ه��ؤالء م��ن االس�ت�م��رار بالتمسك
ف��ال يستطيعون ال�خ��روج ع��ن تطبيق منهج الله يف االرض واك��ل ام��وال بحبل الله وليختاروا أي حبل آخر حتى لو كان هذا الحبل من الحبال
بيت املسلمني واالستكبار والتوريث وغريه فهم يعرفون معنى مجموعة التي تواجهنا يف املنطقة.
ول��م يكونوا يعرفون ان ال�ل��ه خ��ري امل��اك��ري��ن أي يجعلهم يمكرون عىل
تتمسك بحبل واح��د وم�ت��ني ..لكن باملقابل ال ض��رر وال خ��وف م��ن الثلة
التي تتمسك بحبال متعددة ..فتتمسك بحبل الحزب وحبل املذهب أن�ف�س�ه��م ول��م ي�ك��ون��وا ي�ت��وق�ع��ون ظ�ه��ور ك��رب��الء ال�ع�ص��ر ال�ج��دي��د بجميع
وحبل العصبية وحبل القبيلة وغريها فهذا النمط واألنواع ال يمكن أن ف�ص��ول�ه��ا وس �ط ��وره ��ا ب ��ل أش ��د وع �ن��دم��ا ق �ت��ل ال �ح �س��ني ع�ل�ي��ه ال �س ��الم يف
يحدثوا تغيريا ايجابيا لأمة ولذلك يتم دعمهم ورعايتهم والدفاع عنهم جرف سلمان اعتقدت اذرع الشيطان نجاحها يف السيطرة عىل العالم
وه��و م��ا جعل األم��ة تسري كمعصرة الجمل عند إن�ت��اج ال��زي��ت فبعد ما ول�ك�ن�ه��م ت �ف��اج��أوا ب��ان �ت �ع��اش رج ��ال امل �س ��رية ال �ق��رآن �ي��ة ب �ص ��ورة أف�ق��دت�ه��م
م��ى وق��ت م��ن ال��زم��ن ي��رف��ع ال�غ�ط��اء ع��ن عيني ال�ج�م��ل فيعتقد ان��ه قد الصواب والحسبان فتآمروا مع املنافقني الخباث واملنافقني الضعاف
قام بمهام عمله وسفره وخدمة البشرية والناس وهو يف الحقيقة لم ح�ت��ى أم��ره��م وزج ب�ه��م ال�ش�ي�ط��ان وه��و م��رت�ب��ك ال�ج�ن��اح ب��ارت�ك��اب ع��دوان
يرح املكان ابدا وهذا حال األمة منذ مقتل الحسني عليه السالم وألن عام وشامل عىل الشعب اليمنى العظيم وملدة 7سنوات اىل اآلن وهم
االنسانية قد وصلت إىل مرحلة أن يكون الحق باطال والباطل حقا وظهر يسعون بكل قواهم ملنع التشبث بحبل الله لكنهم كل سنة يتقهقرون
هناك من العلماء واملفكرين من يرر بصورة او بأخرى ليزيد واعوانه قتل للخلف وتتقدم الثلة الصادقة مع شركائهم ومن ادركوا عظمة املهمة
الحسني فهناك من قال قتل بسيف جده وهناك من برر ذلك بأنه لم وشرفها وقدسيتها جميعا مع الله.
لكن كربالء الحسني يف العصر الحديث قسمت العالم ال��واح��د اىل
يبايع وهناك الكثري من الذين يكتبون املقاالت والقصص وحتى بوسائل
التواصل ويبطنون موافقتهم عىل ما جرى للحسني عليه السالم واهل نصفني مع الحق أو الباطل وألن كربالء هذا الزمن مستمرة يف تقديم
بيته غري مدركني ان ذلك مشاركة يف دم الحسني سوف يحاسبهم الله رج��ال ال�ح�س��ني أن�ف�س�ه��م وأم��وال�ه��م وج�م�ي��ع م��ا ي�ح�ب��وا ل�ل��ه ول��رس��ول��ه يف
عليها بدليل أن الله تعاىل :قال لنبيه االعظم عليه واله افضل الصالة مشهد ل��م ول��ن ي�ح��دث يف ال�ك��ون م��رة اخ ��رى ..ل�ه��ذا ك�ل��ه اح�ت��ارت اي��ادي
والسالم مخاطبا اليهود (قل فلم تقتلون انبياء الله إن كنتم مؤمنني) الشيطان وأولياؤه وباتوا يدركون أن هناك واقعا مفروضا بقوة الحرام
وهنا الخطاب تقتلون فعل مضارع مستمر واليهود حينها لم يقتلوا الشعب اليمني العظيم الذي سيستأذن منه العالم قريبا عندما يتخذ
نبيا وإنما أمتهم السابقة فلماذا حملهم الله قتل االنبياء؟ ألنهم ساروا قرارا عامليا بأي شأن وستكون اليمن وحكومته مهبطا للسالم واإلنسانية
ع��ىل ذل��ك املنهج وم��واف�ق��ني بما ج��رى فتحملوا ذل��ك وم��ن ه��ذا املنطلق وسينقلب أبصار التحالف خاسرا وهو حسري (فهل انتم منتهون)؟؟؟



قوة المشروع القرآني
وعظمته تمثل الهوية
الجامعة للشعب اليمني
ولألمة وللبشرية ولمس
الناس أثره في أنفسهم
وفي واقع الحياة

العالقات العربية واإلقليمية والدولية من مشروع
امل �س��رية ال�ق��رآن�ي��ة وأوج� ��دت امل�ش��اك��ل وال�ع�ق�ب��ات عى
الصعيدين الداخيل والخارجي؟
>> ح��ال األح ��زاب وال�ك�ي��ان��ات ه��و ح��ال األن�ظ�م��ة فمن تجند منها
م��ع املستعمرين إم��ا ب��ال��وق��وف معهم أو بالسكوت ع��ىل جرائمهم
وتآمرهم فهو معهم ويف فلكهم ومحط اهتمامهم لتجنيده طبعا
ل �خ��دم �ت �ه��م وم ��ن وق ��ف يف م ��واج �ه ��ة امل �س �ت �ع �م��ري��ن ال �ج ��دد ي �ح��ارب
ويقاطع ويتآمرون عليه كما هو حال حزب الله يف لبنان واملسرية
القرآنية يف اليمن.
أال تخشون أن تتعرض املسرية القرآنية لتحديات
اكرث مما سبق ونحن يف ظل العدوان وقد تمكنت من
كشفت حقائق هامة ..فماهي االجراءات التي ترونها
ملواجهة ذلك؟
>> امل�س��رية القرآنية م�س��رية م��وع��ودة م��ن ال�ل��ه بالنصر والتمكني
فهي مشروع انتصار ولديها كل مقومات القوة من القيادة واملنهج
واألم� ��ة وه ��ي ل��أم��ة ض� ��رورة ول �ي��س ه �ن��اك ب��دي��ل أف �ض��ل م�ن�ه��ا ع��ىل
اإلطالق انها مسرية الله القوي العزيز الغالب عىل أمره فال يوجد
خوف عليها من أي جهة يف الدنيا اللهم إال من التقصري والتفريط
م ��ن أت �ب��اع �ه��ا وه� ��ذا ل ��ن ي �ح ��دث أن ش ��اء ال �ل ��ه ف �ل��دي �ن��ا م ��ن ال �ت �ج��ارب
والدروس ما يكفينا.
م��اه��ي دع��وات �ك��م ل��إع��الم�ي��ن وامل�ث �ق�ف��ن وامل�ف�ك��ري��ن
وال �س �ي ��اس �ي ��ن واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ن ورج� � � ��ال ال � ��دي � ��ن ازاء
التطورات التي تشاهدها بالدنا ؟
>> ندعو الجميع إىل التفهم لهذا امل�ش��روع والسري عىل أساسه
واالستجابة الكاملة فهو سفينة النجاة الوحيدة التي تستطيع أن
توصل الناس إىل بر األمان يف الدنيا واآلخرة.
ً
وخاصة بعد مرور
ما تقييمكم لأوضاع التي يمر بها الوطن حاليا
س��ت س�ن��وات ع��ىل ال�ع��دوان؟ وك�ي��ف ت��رون األوض��اع يف ظ��ل املسرية
القرآنية مقارنة بما قبلها؟
>> ب�ل��دن��ا ب�ف�ض��ل ال�ل��ه ال�ي��وم ي�ن�ع��م ب��ال�ح��ري��ة واالس�ت�ق��الل واألم��ن
واألم � ��ان وال �ع ��زة وال �ك ��رام ��ة وه ��و ي��رت �ق��ي ك ��ل ي ��وم وي �ع �ي��ش م��رح�ل��ة
ت�ص��اع��دي��ة يف ك��ل م�ج��االت ال�ح�ي��اة وي��واج��ه ك��ل ال�ت�ح��دي��ات ويحقق
االنتصارات يف كل مجاالت الحياة واملقارنة بني هذه الفرة والفرة
املاضية يف ظل النظام السابق كمن يقارن بني النور والظالم.
ك �ي ��ف ن �ف �ه ��م ق �ض ��اي ��ان ��ا امل� �ع ��اص ��رة يف ظ� ��ل ال �ت ��الع ��ب
باأللفاظ واملفاهيم واألف�ك��ار والقناعات التي يسعى
اعدائنا تغيري مسارات شبابنا؟
>> يف املشروع القرآين ما يحصن األم��ة أم��ام كل امل��ؤام��رات وكل
أس��ال�ي��ب التضليل وال �خ��داع واألف �ك��ار ال�ظ��الم�ي��ة ف�ه��و م�ش��روع وع��ي
وب �ص��رية م �ش��روع ق�ي�م��ي وأخ ��الق ��ي م �ش��روع ن�ه�ض��وي ب �ن��اء م�ش��روع
ت�ص�ح�ي�ح��ي م �ش��روع ح �ض��اري س�ي�ح�ص��ن األم ��ة وي�ج�ع�ل�ه��ا يف م��وق��ع
الهجوم ويمكنها من زمام املبادرة مشروع سيصلنا بالله ربنا ملك
السماوات واألرض إن تمسكنا به وسرنا عىل أساسه.
ما الذي تودون الحديث عنه ولم نتطرق إليه؟
>> أشكركم عىل اهتمامكم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.

 يعلن محمد عي أحمد املطري عنف�ق��دان بصرية ش��راء أرض�ي��ة فعىل من
وج��ده��ا تسليمها ألق��رب م��رك��ز شرطة
أو االتصال عىل الرقم (.)771191251

محمد عيل الذيفاين

اإلمام زيد عليه السالم
روح اإلرادة اإلنسانية
وشعار البصرية ثم الجهاد
ل � ��م ي� �ك ��ن اإلم � � � ��ام زي� � ��د ع �ل �ي ��ه ال� �س ��الم
م �ج��رد ث��ائ��ر ع ��ى ال �ظ �ل��م وال �ط �غ �ي��ان ب��ل
ك��ان إىل ج��ان��ب ذل��ك ع��امل��ا زاه��دا مرتبطا
ب��ال�ل��ه ورس ��ول ��ه م�ح�م��د ص ��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه
وآل � � � ��ه وس � �ل � ��م ح � ��ق االرت � � �ب � � ��اط وح �ل �ي �ف ��ا
ص��ادق��ا ل�ل�ق��رآن وع�ل�م��ا م��ن أع ��الم األم��ة
اإلس ��الم� �ي ��ة ورم � � ��زا م ��ن رم� ��وزه� ��ا ال ��ذي ��ن
خ �ل��ده��م ال �ت ��اري ��خ اإلس ��الم ��ي يف أن�ص��ع
صفحاته املشرقة..
ل �ق ��د أدرك األم� � � ��ام زي � ��د أه �م �ي ��ة ال� �ج ��ان ��ب ال �ث �ق ��ايف
وأه �م �ي��ة إح �ي��اء م �ب��ادئ وق �ي��م ال��دي��ن اإلس ��الم ��ي وف��ق
ال�ن�ه��ج ال �ق��رآين يف ن�ف��وس م�ق��ات�ل�ي��ه ويف ن�ف��وس أب�ن��اء
امل�ج�ت�م��ع اإلس��الم��ي ،ول�ع��ل يف ع�ب��ارت��ه امل�ش�ه��ورة التي
ظ ��ل ي ��ردده ��ا م�خ��اط�ب��ا م ��ن ب��اي �ع��وه وث � ��اروا م �ع��ه ع��ىل
الطغيان بقوله" :البصرية البصرية ثم الجهاد " الكثري
من املعاين والدالالت التي تؤكد حرصه الشديد عىل
ض � ��رورة وأه �م �ي��ة إدراك ووع� ��ي وب �ص ��رية أب �ن ��اء األم ��ة
اإلس��الم �ي��ة ب�ح�ق�ي�ق��ة األم� ��ور وق��درت �ه��م ع ��ىل ال�ت�ف��ري��ق
بني الحق والباطل قبل انطالقهم إىل ميادين الجهاد
والرفض واملقاومة للطغيان والتصدي لكل مؤامرات
وم�خ�ط�ط��ات أع ��داء اإلس ��الم وأع�م��ال�ه��م ال�ه��ادف��ة إىل
التضليل والتدجني وحرف األمة عن النهج القرآين.
ويف س�ب�ي��ل ال�ع�م��ل ع��ىل ت�ط�ب�ي��ق ذل ��ك امل �ب��دأ ب��ال�ث��ورة
ال�ع�م�ل�ي��ة يف وج ��ه ال�ط�غ�ي��ان ت �ح��رك اإلم� ��ام زي ��د ع�ل�ي��ه
ال� �س ��الم إىل ال � �ع� ��راق ووص � ��ل إىل ال �ك ��وف ��ة ب �ك ��ل ق ��وة
وعزيمة وبروحية عظيمة يستنهض األمة من واقعها
امل��ؤل��م وامل��ري��ر ح�ي��ث ك��ان��ت ت�ع�ي��ش ح��ال��ة م��ن ال�ج�م��ود
وال��رض��وخ واإلذع ��ان والتقاعس الكبري والخطري عن
القيام بمسؤولياتها الدينية يف نصرة الحق والوقوف
يف وج��ه ال�ب��اط��ل ،ق��ائ� ً�ال“ :وال�ل��ه م��ا ك��ره ق��وم ق��ط حر
ال� �س� �ي ��وف إال ذل � � � ��وا” ..وب �ت �ل ��ك ال ��روح� �ي ��ة وال �ع ��زي �م ��ة
العظيمة جدد يف نفوس أبناء األمة عزيمة النهوض
م��ن واق ��ع االس�ت�ك��ان��ة وال�خ�ض��وع واإلذع ��ان للطغيان
والظلم ولصوالت وجوالت الباطل ،لتتجه األمة نحو
واقع العزة كأمة مسلمة أعزها الله بدين اإلسالم..
وظ��ل اإلم ��ام زي��د ب��ن ع��ي عليه ال�س��الم إم��ام الجهاد
وح�ل�ي��ف ال�ق��رآن ي��واص��ل ت�ح��رك��ه ال�ع�ظ�ي��م مستنهضاً
روح ال �ت �ض �ح �ي ��ة واإلب � � � ��اء وال � �ع � ��زة ورف � � ��ض ال �خ �ن ��وع
والخضوع واالستسالم للظلم والطغيان حتى قدر
له أن يرتقي شهيدا كما ارتقى جده اإلم��ام الحسني
وجده اإلمام عي عليهم السالم.
وب��ذل��ك ي�ك��ون اإلم ��ام زي��د ق��د ق��دم ب�ث��ورت��ه وم��وق�ف��ه
الرافض للخنوع وباستشهاده درسا تاريخيا لأجيال
امل�ت�ع��اق�ب��ة م �ف ��اده أن ال �س �ك��وت واالس �ت �ك��ان��ة ل�ل�ط�غ��اة
وال� �ظ ��امل ��ني أم � ��ور ال ت �ل �ي��ق ب �م ��ن ي �ع �ش �ق ��ون ال �ش �ه ��ادة
وبتلك الروحية العظيمة وتلك الشجاعة واإلق��دام
وال�ح��ب للتضحية واالس�ت�ش�ه��اد يف سبيل ال�ل��ه أحيا
اإلم ��ام زي��د ع�ل�ي��ه ال�س��الم يف ق�ل��وب ون�ف��وس امل��ؤم�ن��ني
ال � �ص� ��ادق� ��ني م �ش ��اع ��ر ال � ��رف � ��ض ل �ل �ط �غ �ي ��ان واالن� �ق� �ي ��اد
وال�خ�ن��وع واالس�ت�س��الم ل��دع��اة ال�ب��اط��ل واالس�ت�م��رار يف
مقاومة ومقارعة الظاملني من خالل االستنارة بهديه
وال �س��ري ع��ىل ن�ه�ج��ه امل�ت��وق��د ب�ع��زي�م��ة ال�ج�ه��اد وال�ب��ذل
والتضحية يف سبيل نصرة الحق وإعالء رايته وإزهاق
الباطل وكسر شوكته..
ذل��ك ال�ن�ه��ج ال ��ذي ي�ق�ت�ف��ي أث ��ره وي�س��ري وف�ق��ا مل�ب��ادئ��ه
علم الهدى السيد عبدامللك ب��در الدين ويعمل عىل
تطبيقه يف قيادة أبناء شعبنا اليمني وتعزيز صموده
يف وجه قوى الطغيان والعدوان الغاشم عىل بالدنا
ب��وع��ي وب�ص��رية وت�ح��رك وان��دف��اع إىل م�ي��ادي��ن الجهاد
وال �ن �ض ��ال م �ت �س �ل �ح��ني ب ��ال ��وع ��ي وال �ب �ص ��رية ال �ت ��ي ه��ي
مشكاة لطريق النصر ومنارة لصناعة مستقبل اليمن
املتحرر من الوصاية والهيمنة لطغاة العصر أمريكا
وإسرائيل واألنظمة العميلة والتابعة لهم يف املنطقة
العربية ويف مقدمتها النظام السعودي واإلمارايت.
ويف ظل استمرار ذلك العدوان والحصار املفروض
ع��ىل ش�ع�ب�ن��ا م��ا أح��وج�ن��ا ال �ي��وم إىل ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�م��ي
ل ��ذل ��ك امل� �ب ��دأ وال �ع �م ��ل ب �ت �ل��ك ال ��وص �ي ��ة وام� �ت� ��الك ن ��ور
الهدى والوعي والبصرية التي دعانا إليها اإلمام زيد
عليه السالم وتجسيدها كمنهج عمل يف واقع حياتنا
ويف سلوكنا وتحركنا وانطالقنا إىل ميادين املقاومة
وال �ت �ص ��دي واإلف � �ش� ��ال مل �خ �ط �ط��ات أع � ��داء ال �ي ��وم م��ن
الصهاينة واألم��ري�ك��ان ومرتزقتهم وعمالئهم الذين
يريدون طمس الهوية اإليمانية وتدجني أبناء األمة
اإلسالمية واالنحراف بها عن مسارها الصحيح.
وم � ��ا أح ��وج� �ن ��ا إىل أن ن �ت ��ذك ��ر وب� ��اس� �ت� �م� ��رار ك �ل �م �ت��ه
ال�ع�ظ�ي�م��ة ال�ح�ك�ي�م��ة امل �ش �ه ��ورة “ال �ب �ص ��رية ال �ب �ص��رية”
وه ��ي دالل ��ة ع ��ىل ح��رص��ه ال�ك�ب��ري ع ��ىل أن ت �ك��ون األم ��ة
م�ت�ح�ل�ي��ة وم�ت�س�ل�ح��ة أوال ب��ال��وع��ي وال �ع �ل��م وامل �ع��رف��ة
وم� ��ن ث ��م ال �ت �ح��ي وال �ت �س �ل��ح ب �ع��زي �م��ة وح� ��ب وع �ش��ق
الجهاد والشهادة يف سبيل الله ..وهذا ما أشار إليه
السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه الله
ب �ق��ول��ه ":األم ��ة أول م��ا ت�ح�ت��اج إل�ي��ه دائ �م��اً ه��و ال��وع��ي
وال �ب �ص ��رية ألن م �ش �ك �ل��ة األم � ��ة أول م ��ا ت �ك ��ون ه ��ي يف
ه��ذه امل�س��أل��ة ب��ال��ذات ،األم��ة أول م��ا ت�خ�س��ره وأخ�ط��ر
ما تخسره هو الوعي ،الوعي والبصرية ،إذا فقدت
ال ��وع ��ي وال �ب �ص ��رية أم �ك ��ن أن ُت ��دج ��ن ،أم �ك ��ن ل �ه ��ا أن
ُت �خ��دع ،أم�ك��ن ل�ه��ا أن ت�ض��ل ،أم�ك��ن ل�ه��ا أن تستعبد
ب�ف�ك��رة وأن ت�ق�ي��ده��ا ف�ت��وى خ��اط�ئ��ة وأن ت�ك�ب�ل�ه��ا ف�ك��رة
ضالة ،فكرة ضالة تمثل حالة من القيود التي تجعل
الكثري م��ن ال�ن��اس يسكتون ويستكينون ويتعطلون
عن النهوض باملسؤولية".
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البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية)86( :

الصراع الدويل حول البحر األحمر يف بداية القرون الحديثة

بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

رغيف الخزب يف اليمن
خفيف الوزن ثقيل الثمن

م � َّ�م ��ا ي �ن ��دى ل ��ه ال �ج �ب��ن وت ��دم ��ع م �ن��ه ال �ع ��ن م��ا
ُع�ه��د ع�ن��ا يف ي�م��ن اإلي�م��ان -ع��ىل م� ِّ�ر ال�س�ن��ن -من
تحايل عىل اللوائح والقوانن ال سيما ذات الصلة
بأسعار امل��واد الغذائية الضرورية بكل ما يرتتب
ع ��ىل ذل� ��ك ال �ت �ح��اي��ل م ��ن إض � ��رار أف �ظ ��ع ب��ال �س��واد
األعظم من أبناء املجتمع الذين ال يكاد معظمهم
حده األدىن َّ
إال بالكثر
يظفرون بقوت يومهم يف ِّ
من الجهد العناء.
تصاعد أسعار الخبز بشكل مستفز
إذا ك��ان��ت أس �ع ��ار امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة (واألط �ع �م��ة
بالذات) يف مختلف املجتمعات متفاوتة األسعار
ت� �ب ��عً ��ا ل� �ت� �ع ��دد م� �س� �ت ��وي ��ات م �ع �ي �ش �ي ��ة ال� �ش ��رائ ��ح
وال �ف �ئ ��ات ،ف ��إن ال �خ �ب��ز -ك �م ��ا ه ��و م �ت �ع ��ارف ع�ل�ي��ه
ع��امل� ًّي��ا -أرخ�ص�ه��ا س�ع��را ،وأك��ره��ا ت� ُ
�واف��را ح�ت��ى يف
أوساط الفقراء واألشد فقرا.
ب �ي��د أن وق��وع �ن��ا -ن �ح��ن ال�ي�م�ن�ي��ن -ب ��ن س �ن��دان
ج� �ش ��ع امل� �ن� �ت� �ج ��ن وم � �ط� ��رق� ��ة ت �ق �ص ��ر امل �خ �ت �ص ��ن
ب��واج�ب��ات�ه��م يف م�ت��اب�ع��ة تنفيذ ال�ل��وائ��ح وال�ق��وان��ن
وص��ل بالبعض إىل ح��ال��ة العجز ع��ن س��د حاجة
أسرته من الخبز.
فما أكر ما يفاجئنا ماك املخابز من وقت إىل
آخ��ر باتخاذ ق��رار رف��ع األس�ع��ار ب��دون سابق إن��ذار
مطمئنن إىل م��ا ع�ه��دوه يف مستهلكن ُك� ُ�ر من
ّ
أي متغر ب��"ال مباالة العابث املستهرت" أو
تق ُبّل ِ
ع��ىل األك��ر -باليسر م��ن التذمر ال��ذي ال يمكنل ��ه أن ي ��ؤث ��ر ه� ��ذا م ��ن ن ��اح �ي ��ة ،وم �ط �م �ئ �ن��ن -م ��ن
ن ��اح �ي ��ة ث ��ان �ي ��ة -إىل م ��ا اع � �ت� ��ادوه م ��ن ان �ش �غ ��ال أو
ُ
تشاغل الجهات ذات االختصاص عن هذا الشأن
ً
مساسا بحياة الناس،
املجتمعي الحساس األشد
فقد أثبتت لهم تجاربهم املتكررة أن تلك الجهات
السادرة يف ما يشبه السبات ال تعر ما يرتكبونه
من مخالفات أدىن التفات قبل مُ يض فرتة طويلة
نسبياً وبعد أن يجنوا مكاسب مالية كبرة من
َع ِر ِق الفئة املجتمعية الفقرة.
وب �ع��د أن ت�ص�ح��و ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة -ب �ع��د ط��ول
ت�ث� ُ
�اق��ل -ع��ىل ص��دى أن��ن ال�ف�ئ��ة املجتمعية األش��د
فقرًا التي لم تجد -بسبب ارتفاع أسعار الخبز-
م��ا ت�ت�ن��اول ،ت�ب��دأ ب��وض��ع خ�ط��ط ن��زول م�ي��داين إىل
امل�خ��اب��ز امل�ن�ت�ش��رة يف ك��ل ح ��ارة ،ف�ي�ن��زل مندوبوها
إىل م�خ��اب��ز ع��دة وي�ط�ل�ع��ون م��اك�ه��ا ع��ىل م��ا ليس
بخاف عنهم من التسعرات التموينية املعتمدة،
ٍ
وب� �ع ��د ط � ��ول ج � � ��دل ي �م � ُّ
�ض ��ون �ه ��م ع� ��ىل ت �ع �ه ��دات
ٍ
بالتق ُيّد الصارم بتلك التسعرات يف املستقبل،
مُ خطريهم -يف الوقت ذات��ه -بقانونية مضاعفة
ال�ع�ق��وب��ة ض��د م��ن ي�ع��ود إىل م�خ��ال�ف��ة ال�ن�ص��وص
التسعرية املكتوبة.
ال منطقية اختيان آلية األوزان
غ ��ال � ًب ��ا م ��ا ت �ت �ص��در م �ه ��ام ال� �ن� ��زوالت ال�ت�ف�ت�ي�ش�ي��ة
ال�ت�م��وي�ن�ي��ة م�ه�م��ة ت�ح��دي��د أس�ع��ار ال�خ�ب��ز بمقادير
م� ��وزون� ��ة ،مل ��ا م ��ن ش ��أن ��ه ث �ب ��ات وت� �س ��اوي أث �م��ان �ه��ا
ً
تلكؤا عن
ب��دق� ٍ�ة مضمونة ،فيُبدي م��اك املخابز
تطبيق تلك اآللية ،ثم بعد مزيد من األخذ والرد
ي��واف�ق��ون ع��ىل تطبيق اآلل�ي��ة بعد أن ينتزعوا من
أولئك املندوبن وع� ً
�ودا بمنحهم تسهيات أكر
م��ن ال�ت�س�ه�ي��ات ال�ح��ال�ي��ة ،ل�ك��ن غ��ال� ًب��ا م��ا يقتصر
أوان تطبيقهم ع��ىل أزم��ان ب��ل دق��ائ��ق أو لحظات
ب�ق��اء ت�ل��ك ال�ل�ج��ان ،وم ��ا إن ت�ن�ص��رف ح�ت��ى تعمد
املخابز –م��ن جديد -إىل أسلوب العمل املختل،
ف �م ��ع ت ��ز ُّي ��ن واج� �ه ��ات امل �خ �ب ��ز ب��امل �ل �ص �ق��ات امل�ب�ي�ن��ة
ل�ل�ت�س�ع��رات ي�س�ت�ب��دل امل��ال��ك آل�ي��ة ال�ب�ي��ع امل�ح��ددة
األوزان ب �م��ا دأب ع�ل�ي��ه م ��ن آل �ي��ة االرت� �ج ��ال ال�ت��ي
تمنحه أرحب مجال الستغال املستهلك.
ول� �ع� ��ل واض � �ع� ��ي ال �ت �س �ع ��رة ال �ت �م ��وي �ن �ي ��ة ال �ت ��ي
حددت "سعر الكيلو الخبز ب� 400ريال قد أخذوا
يف ال �ح �س �ب��ان ت �ق �ل �ب��ات األس� �ع ��ار م ��ن آن إىل آن،
ح� ً
�رص��ا منهم -وف��ق ق��اع��دة "ال ض��رر وال ض��رار"-
ع��ىل ح�ص��ول امل�س�ت�ه�ل��ك ع��ىل ال�خ�ب��ز -يف مختلف
األوقات -بسعر أقرب إىل الثبات ،وعىل حصول
ماك املخابز عىل مكاسب معقولة تمكنهم من
م��واج�ه��ة األع�ب��اء ال�ح�ي��ات�ي��ة ال�ي��وم�ي��ة وب�م��ا يضمن
استمرارهم يف تقديم خدمة مجتمعية مدفوعة
الثمن.
َّ
"عبوة  50كيلو
فمع ارتفاع ثمن كيس الدقيق
ج ��رام" -ب�ح�س��ب ش �ك��اواه��م -إىل  14000ري ��ال،
ي �ب �ق ��ى أم ��ام� �ه ��م -يف ظ � ��ل ت �ق �ي ��ده ��م ب ��ال �ت �س �ع ��رة
امل� ��ذك� ��ورة -امل �ج ��ال ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ك �س��ب ال ي �ق��ل ع��ن
 6000أل��ف ري��ال بعد الكيس ال��واح��د ،علمً ا أن
ّ
ألي مخبز ال يقل عن 10
متوسط البيع اليومي ِ
أكياس يف أسوأ احتمال.
اقرتان خفة األوزان بزيادة األثمان
ولعل أج� َّ�د م��ا استجد يف ه��ذا ال�ص��دد أن ج��رأة
أصحاب املخابز قد حملتهم -باإلضافة إىل عدم
ال�ت��زام�ه��م ب��آل�ي��ة ال�ب�ي��ع امل��رت�ب�ط��ة ب ��األوزان امل�ح��ددة
ب�ك��ل م��ا ي�ل�ح�ق��ه ع��دم االل �ت��زام ب�م��ا ت�ق��رر بجمهور
ّ
مخالفايت
املستهلكن من ضرر -عىل اقرتاف ُجرم
ٍ
سابقه وأمر ،فقد أقدموا بشكل
آخر أدهى من
ِ
ش�ب��ه ج�م��اع��ي ع��ىل رف ��ع س�ع��ر ال��رغ �ي��ف ال�خ�ب��ز أو
ال��رويت ال��ذي ال يكاد ي��زن  40ج��رامً ��ا م��ن  20ري��اال
إىل  25ري��اال ب��زي��ارة سعرية فعلية بلغت ،20%
ف�ض� ً
�ا ع� َّ�م��ا ل�ح��ق ب�ت�ل��ك األرغ �ف��ة امل�ت��زاي��دة األث�م��ان
�اص يف األوزان،
ب�ح�س��ب ش�ه��ود ع�ي��ان -م��ن إن �ق� ٍف �ص��ارت -ب�س�ب��ب ذل��ك ال�ت�ن� ُ
�اس��ب ال�ع�ك��يس ال��ذي
ً
أها لنيل صفقة
أحدثه يف واقعها أرباب املهنة-
(ما خف وزنه وغا ثمنه).
مخابز خرية منزوعة الخرية
وه � �ن � ��اك ب� �ع ��ض امل �س �ت �ث �م ��ري ��ن يف ه� � ��ذا امل� �ج ��ال
ي�س�ت�غ�ل��ون امل �ل �ك �ي��ة ال �ع��ام��ة أس� ��وأ اس �ت �غ ��ال ،إذ
يذهب املرء منهم إىل جهة حكومية ذات صاحية
عقارية ويطلب منها -متظاهرًا بمظهر الخرية-
منحه ح��ق االس�ت�ف��ادة م��ن محل مطل ع��ىل أحد
أس ��واق ال�ع�م��ل ب ��دون إي �ج��ار أو ب��إي�ج��ار أق ��ل ،يك
يفتح ف�ي��ه م�خ�ب� ً�زا خ��ر ًّي��ا ي�ق��دم لشريحة ال�ف�ق��راء
بأسعار رمزية.
الخدمة "املخبزية"
ٍ
وم � � ��ا إن ي � �م� ��ض ال� �ق� �ل� �ي ��ل ع� � ��ىل ان � �ت � ��زاع � ��ه ذل� ��ك
ال �ت �س �ه �ي ��ل ،ح� �ت ��ى ي� �ت� �ح ��ول ب� ��رن� ��ام� ��ج ع �م �ل ��ه م��ن
ال�خ��ري��ة ذات األس �ع��ار ال��رم��زي��ة إىل االس�ت�ث�م��اري��ة
ذات األسعار االستغالية العالية.
ف � � ��إذا خ� ��ري� ��ة ذل� � ��ك امل� �خ� �ب ��ز ق � ��د اق� �ت� �ص� ��رت ع��ىل
اليافطة املرفوعة يف واجهاته ،يف مقابل امتناح
متبنيْه من االعفاءات والتسهيات ما يبعث عىل
االنبهار بدءً ا بالفوز ب�"عقار غر مدفوع اإليجار".

اإلش ��ارة إىل ع��دن ه�ن��ا إن�م��ا ه��ي إش ��ارة إىل "ال��رم��ز"
فقط الذي يعر عن جميع ما وراءها حتى شواطئ
البحر األبيض  ,فقد اصبحت تلك البقعة من العالم
م��وض��ع ص��راع دويل منذ أوائ��ل ال�ق��رن 16م  ,القرن
 10ال �ه �ج��ري  ,ول ��م ي �ك��ن ال �ط��اه��ر ي ��ون س ��وى إح ��دى
ال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ع ��اص ��رة ل ��ذل ��ك ال �ص ��راع وال �ت��ي
انهارت نتيجة له .
ول��م ت�ن� ُ�ج البندقية م��ن آث��ار ذل��ك ال�ص��راع  ,وك��ان��ت
قد نجحت يف أن تكون الوسيط األول – أو املحتكر –
للتجارة الشرقية بن م��وائن مصر وال�ش��ام البحرية
يف ش��رق البحر األبيض املتوسط  ,وك��ان من عوامل
ن�ج��اح�ه��ا وش �ه��رت �ه��ا ح �ي �ن��ذاك أن �ه��ا ك��ان��ت أس �ب��ق م��ن
غ��ره��ا إىل ال�ت�م��رد ع��ىل ق ��رار ال �ح��رم��ان ال ��ذي أص ��دره
ال �ب��اب��ا ض ��د ك ��ل م ��ن ي �ت��اج��ر م ��ع امل � ��وائن ال �ع��رب �ي��ة ع�ن��د
نهاية الحرب الصليبية  ,غر أن البندقية استمرت
يف ت�م��رده��ا ح��رص��اً ع��ىل ض�خ��ام��ة األرب ��اح ال�ت��ي كانت
تجنيها من وراء هذه التجارة قد أثار نجاح البندقية
غ��رة اب�ن��اء امل��دن اإلي�ط��ال�ي��ة األخ��رى وخ��اص��ة " جنوة
" ف ��ذه ��ب ك��ري �س �ت��وف��ر ك��ومل �ب��س ال �ج �ن��وي إىل م�ل��وك
الرتغال واالس�ب��ان إلقناعهم ب��أن هناك طريقاً آخر
للوصول إىل الهند بعيداً عن البندقية وأبناء البحر
األحمر  .ومن املعروف ان كوملبس كان أول أوروبي
ي�ض��ع ق��دم��ه ع��ىل أرض ال �ع��ال��م ال �ج��دي��د ( 1492م )
ب��اس��م االس �ب ��ان  ,وأم ��أ ال��رت �غ��ال ف �ك��ان��ت ق ��د أخ ��ذت
خطواتها عىل الساحل الغربي إلفريقيا حتى وصلت
إىل رأس الرجاء الصالح ثم إىل الهند (1498م )
وك �ي �ف �م��ا ك� ��ان األم � ��ر ف ��إن ��ا ل ��م ن �س ��ق ه� ��ذه ال �ص ��ورة
التاريخية املوجزة إال لنؤكد أن للبحر األحمر ثوابته
" البحرة – املمر  ,وانه طاملا حافظ الجميع – سكاناً
وعابرين – عىل الجانبن معاً وع��ىل ال�ت��وازن بينهما
ط��امل��ا ق ��دم ال �ب �ح��ر ل�ل�ج�م�ي��ع ال �خ��ر ك ��ل ال �خ��ر وع ��رف
الجميع كيف يستفيدون منه  .أما إذا اختل توازن
ث��واب�ت��ه  ,وع �م��ل ال�ب�ع��ض م��ن داخ ��ل ال �ح��وض أوم��ن

خارجه – عىل إضعاف جانب من ثوابته لاستئثار
بالجانب اآلخر أوعمل هذا البعض عىل القضاء عىل
الجانبن معاً لتحقيق مصالح خاصة  ,فستضطرب
أم� ��واج ال �ب �ح��ر  ,وس�ت�س�ي��ل ال ��دم ��اء ع ��ىل س �ط��ح ه��ذه
األمواج  ,وعىل جانبيه يف أنحاء حوضه .
وقد شهد القرن السادس عشر ( العاشر الهجري
) مجئ من خلخل ثوابت البحر األحمر  ,بل وحاول
أن ي�ح�ط�م�ه��ا  ,ف �ق��د ك��ان��ت أوروب � ��ا ق ��د ع��رف��ت ع�ص��ر
ال �ن �ه �ض ��ة وش� ��اه� ��دت ح ��رك ��ة ال �ك �ش ��وف ال �ج �غ��راف �ي��ة
ح�ي�ن��ذاك وك��ان وص��ول الرتغالين اىل م�ي��اه املحيط
ال�ه�ن��دي ع�ن��د ف�ج��ر ه��ذا ال �ق��رن إي��ذان��اً ب��وص��ول ب��داي��ة
امل��وج��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن " األج�س��ام ال�غ��ري�ب��ة " إىل ح��وض
ال�ب�ح��ر األح �م��ر أو إىل أط ��راف ��ه  ,وذل ��ك ب�ع��د م��وج�ت��ي
ال ��روم ��ان وال�ص�ل�ي�ب�ي��ن م ��ن ق �ب��ل وال ن��رم��ي م ��ن وراء
هذا التعبر – األجسام الغريبة – اإلشارة إىل أديان
بذاتها بل املقصود هو تلك الجماعات التي تأيت إىل
ال�ب�ح��ر األح �م��ر وح��وض��ه وه ��ي ت�ح�م��ل روح� ��اً ع��دائ�ي��ة
ألهله ولثوابته فتعمل عىل سحق السكان وتحطيم
الثوابت لتحقيق مصالحها الخاصة .
فقد عرفت الهجرات املتعددة طريقها إىل حوض
ال �ب �ح��ر األح �م ��ر  ,واالس �ت �ق ��رار ف �ي��ه  ,ك �م��ا ش��اه��د ه��ذا
ال�ح��وض ظ�ه��ور األدي ��ان ال�س�م��اوي��ة ال�ث��اث وتعايش
أصحابها فيه جنباً إىل جنب  ,حتى أنه من املعروف
أن ح��ادث��ة " ن�ج��ران " امل�ع��روف��ة ك��ان��ت تخفي وراءه��ا
أص ��اب ��ع أج �ن �ب �ي��ة وص� ��راع� ��ات س �ي��اس �ي��ة ب ��ن ال �ق��وت��ن
ال �ك �ب��رت��ن – ال �ف ��رس وال� � ��روم – ح �ي �ن ��ذاك  ,وف �ض� ً
�ا
ع��ن ذل��ك فقد ن��زح كثر م��ن " ال�ب��ان�ي��ان " ال�ه�ن��ود إىل
املنطقة م�ن��ذ أق��دم ال�ع�ص��ور ل�ل�ت�ج��ارة أو ل��اس�ت�ق��رار ,
حتى أنهم تركوا بعض آثارهم عىل سواحل املغرب
العربي .ومن الثابت تاريخياً أن اإلمام املتوكل عىل
ال�ل��ه إس�م��اع�ي��ل ال��ذي ح�ك��م ال�ي�م��ن يف ال�ن�ص��ف ال�ث��اين
م��ن ال�ق��رن السابع عشرقد رد كيد التجار اليمنين
ض��د ال �ت �ج��ار " ال �ب��ان �ي��ان " امل�ق�ي�م��ن يف ال�ي�م��ن  ,وألن��ه

معهم " تكنو لوجيا حديثة" إن
جاز التعبر – لم تكن معروفة
يف ح��وض امل�ح�ي��ط ال�ه�ن��دي فقد
أدرك أن ات� �ه ��ام ��ات األول � � ��ن إن �م��ا
ج ��اءوا ع��ىل ظ�ه��ر س�ف��ن ضخمة
ه � ��ي ب �س �ب ��ب غ ��رت� �ه ��م وح �ق ��ده ��م
ت �ح �م��ل امل ��دف ��ع وال �ب �ن��دق �ي��ة .أم��ا
تجاه نشاط "البانيان" التجاري ,
سفن حوض املحيط حتى ذلك
ورف ��ض ط��رده��م م��ن ال�ب��اد ورغ��م
ال ��وق ��ت ف �ل ��م ت �ك ��ن س� ��وى س�ف��ن
االت �ه��ام��ات ال��دي�ن�ي��ة  -وال�س�ي��اس�ي��ة
ن � �ق� ��ل ص � �غ � ��رة أو ك � �ب � ��رة ف �ق��ط
– ال�ت��ي ك��ال�ه��ا ل�ه��م ال�ت�ج��ار وبعض
وك ��ان ال�ت�ن��اف��س ال �ت �ج��اري ي��دور
الفقها اليمنين (.تحفة األسماع
اللواء /حميد فاضل
ف ��وق م �ي��اه��ه وب ��ن س ��واح �ل ��ه يف
واالبصار للجرموزي بما يف السرة
ج ��و م ��ن ال �س ��ام دون رغ �ب ��ة يف
املتوكلية من غرائب األخبار )
االستئثار أو االحتكار رغم اختاف األجناس واألديان
أما الرتغاليون فلم ينطلقوا من بادهم واألسبان
يف أرجاء هذا الحوض .
بعد انتهاء حروب األندلس إال ملطاردة املسلمن يف
ودون الدخول يف تفاصيل تلك الفرتة التاريخية
ع�ق��ر داره ��م  ,وإال ل�ل�س�ي�ط��رة ع��ىل ت �ج��ارة ال �ش��رق أو
الهامة التي شاهدت أول انقاب يف االقتصاد العاملي
للحصول عىل نصيب منها وعندما فشل هؤال ء يف
وه��و م��ا ي�م�ك��ن ان ن�س�م�ي��ه ب��االن�ق��اب ال�ت�ج��اري ف��إن��ه
التوغل إىل باد املغرب واص��ل الرتغاليون زحفهم
يمكن القول بأنه كان من الطبيعي أن يقوم تحالف
عىل ساحل إفريقيا الغربي إىل رأس الرجاء الصالح
ب��ن ج�م��اع��ة امل�ت�ض��رري��ن م��ن وص ��ول ال��رت�غ��ال�ي��ن إىل
ث� ��م إىل ال �ه �ن ��د أم � ��ا األس � �ب � ��ان ف �ق ��د ق ��ادت� �ه ��م رح� ��ات
املحيط الهندي غر أن التحول التجاري كان أعمق أثر
"ك��ومل �ب��س "إىل ال �ع��ال��م ال �ج��دي��د ف ��رك ��زوا ج�ه��وده��م
واس��رع خطوة من الخطوات البطيئة التي أتخذها
هناك إىل جانب ما قاموا به من هجمات عىل ساحل
ه��ذا التحالف لصد ذل��ك االع�ت��داء وق��د نتج عن هذا
افريقيا الشمايل  ,وعىل السفن العربية واالسامية
ان �ه �ي ��ار اق �ت �ص ��ادي يف ح� ��وض ال �ب �ح��ر األح �م ��ر ف��رتت��ب
يف عرض البحر املتوسط مما أدى إىل انتشار حركة
ع�ن��ه إن�ه�ي��ار س�ي��ايس  ,وس�ق�ط��ت سلطنة امل�م��ال�ي��ك يف
ال�ق��راص�ن��ة ه�ن��اك يف ذل��ك ال��وق��ت  .وه�ك��ذا يتضح أن
م �ص��ر وال �ش ��ام وال �ح �ج ��از  ,وس �ل �ط �ن��ة ال �ط��اه��ري��ن يف
الرتغالين كانوا يحملون هدفن رئيسين عند ما
ال�ي�م��ن يف اي��دي سلطنة ج��دي��دة تملك التكنولوجيا
وصلوا إىل مياه املحيط الهندي األول هو االستحواذ
ال �ح ��دي �ث ��ة وه � ��ي ال �س �ل �ط �ن ��ة ال �ع �ث �م ��ان �ي ��ة  .ول � ��م ت �ن��ج
عىل تجارة الشرق وتحويل طرقها بعيداً عن البحر
م�ن��اط��ق س��اح��ل ال�ب�ح��ر األح�م��ر ال�ج�ن��وب��ي ال�غ��رب��ي من
األح� �م ��ر – أي ت �ح �ط �ي��م "امل� �م� ��ر" وال� �ه� ��دف ال� �ث ��اين ه��و
ً
ً
اإلنهيار االقتصادي – السيايس أيضا فنظرا للضيق
م �ح ��اول ��ة ال ��وص ��ول إىل م �م �ل �ك��ة "ال �ق ��دي ��س ي��وح �ن��ا "
االقتصادي ال��ذي اص��اب املنطقة اشتعلت الحروب
أي الحبشة وال�ت�ع��رف عليها حتي يتم ال�ت�ع��اون مع
القبلية بن السهل والجبل وبن الساحل والداخل
ملوكها يف ش��ن ال�ح��روب ع��ىل ح��وض ه��ذا البحر أي
وب��األخ��ص ج��رى ب��ن دوي ��ات " ال �ط��راز" االس��ام�ي��ة
تحطيم "البحرة " وقد نجح الرتغاليون يف تحقيق
وبن ممالك الهضبة الحبشية املسيحية وفد ترتب
اه��داف�ه��م  ,واس�ت�ط��اع��وا ل�ع��دة ع�ق��ود ع��ىل األق��ل من
ع ��ىل ذل� ��ك أن س �ق �ط��ت امل �ن �ط �ق��ة ج �م �ي �ع �ه��ا يف أي ��دي
أن ي�ح��ول��وا ت�ج��ارة ال�ش��رق إىل رأس ال��رج��اء ال�ص��ال��ح
القوتن الكبرتن اللتن ظهرتا يف املنطقة حينذاك
وأن يقيموا تحالفاً مع ملوك الحبشة وكان من أهم
 ,وهما العثمانيون والرتغاليون .
أس �ب��اب ه ��ذا ال�ن�ج��اح ه��و أن ال��رت�غ��ال�ي��ن ق��د ح�م�ل��وا
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ع ��ىل و َْق� � ��عَ أص � ��وات امل� ��داف� ��ع وال� ��دب� ��اب� ��ات ,وأزي� ��ز
الطائرات الحربية التابعة لدول تحالف العدوان,
ودوي انفجارات القنابل والصواريخ التي تحصد
أرواح اليمنين كل يوم ,يف سياق الحرب املستمرة
ع � ��ىل ال� �ي� �م� ��ن م � ��ن ق� �ب� ��ل ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وح �ل �ف ��ائ �ه ��ا
ومُ رتزقتها ,يتجدد الحديث هذه األيام ُهنا وهناك
عن مبادرات سلمية قديمة ,جديدة إلنهاء الحرب
عىل اليمن املُستعرة منذ أكر من سبع سنوات.
ويرتدد الحديث يف العاصمة هذه ,أو تلك عن
�اع إلي �ج ��اد ح ��ل س�ل�م��ي يف ال �ي �م��ن ي�ش�م��ل ك��ل
م �س � ٍ
أطراف الصراع دون استثناء ,ويكفل إيجاد املخارج
وامل�ع��ال�ج��ات امل�ن��اس�ب��ة مل��ا خلفته ال�ح��رب م��ن م��آيس
ونتائج كارثية ال يمكن إغفالها والسكوت عليها.
وآخر هذه املبادرات والخطط واملساعي السلمية
املتعلقة ب�م��وض��وع ال�ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة ع��ىل اليمن
وك�ي�ف�ي��ة ان�ه��ائ�ه��ا ع��ر ح��ل س�ل�م��ي ال ي�س�ت�ث�ن��ي أح��داً
م ��ن أط� ��راف ال �ص ��راع يف ال ��داخ ��ل وال �خ ��ارج ُك�ش��ف
ال�ن�ق��اب مُ ��ؤخ��راً ع��ن خ�ط��ة ت�ت�ض�م��ن  21ب �ن��داً للحل
الشامل وإنهاء الحرب يف اليمن ,من بينها تشكيل
م �ج �ل ��س رئ� � ��ايس ي �ض ��م خ �م �س ��ة أع � �ض� ��اء وت� ��وزي� ��ع
ح �ص ��ص ال �ح �ك ��وم ��ة ب ��ن األط � � ��راف وق� � ��وات ح�ف��ظ
سام يف 17منطقة يمنية و 100مليار دوالر أمرييك
كتعويضات وهيئة إلدارة البنك املركزي اليمني.
وق � ��د ن� �ش� ��رت وك� ��ال� ��ة أن � �ب� ��اء روس � �ي � ��ة ،يف وق ��ت
سابق من الشهر الجاري نص ما قالت إنها خطة
أم��ري�ك�ي��ة -أم�م�ي��ة ي�ت��م مناقشتها يف سلطنة عمان
كاسرتاتيجية للحل الشامل يف اليمن.
وأف� ��ادت وك��ال��ة س�ب��وت�ن�ي��ك ب ��أن ال�خ�ط��ة تتضمن
 21ب �ن��داً ،أب��رزه��ا وق��ف إط ��اق ال �ن��ار وإل �غ��اء ال�ق��رار
األممي  ،2216وإنشاء مجلس رئايس من  5أعضاء
مناصفة بن الشمال والجنوب وبرئيس توافقي،
واعتماد نظام الكونفدرالية يف الحكم.
كما ُ
تن ُّ
ص املبادرة بحسب الوكالة الروسية عىل
حُ �ك� ٍ�م ذايت ك��ام��ل ال�ص��اح�ي��ات ل��ألق��ال�ي��م ،ع��ىل أن
يتم إسقاط خارطتها وفق للسيطرة الحالية وبما
يسمح بإقليمن يف الشمال ومثلهما يف الجنوب
ومل ��دة خ�م��س س �ن ��وات ي�ع�ق�ب�ه��ا اس�ت�ف�ت��اء ش�ع�ب��ي،

صالح املقداد

إىل جانب إنشاء مجلس إلعادة اإلعمار والعدالة
التصالحية واالحتفاظ بساح ُك ّ�ل إقليم مع التزام
التحالف بدفع  100مليار دوالر كتعويضات.
وط �ب �ق ��اً ل �ن �ف ��س امل� �ص� ��در ت �ح �ت ��وي ب� �ن ��ود امل� �ب� ��ادرة
السلمية الجديدة الخاصة بإنهاء الصراع يف اليمن
ً
َ
مستقبا فيما يتعلق
تفاصيل حول وضع اليمن

بالوصاية الدولية والقضية الجنوبية واملجموعة
الدولية املوسعة لتأمن البحر األحمر مع إسقاط
امل��رج �ع �ي��ات ال �ث ��اث ،وت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة م�ص�غ��رة
ونشر قوات حفظ سام يف  17منطقة.
وت � ّ
�ؤك� � ��د ّ
االت �ف ��اق �ي ��ة أي� �ض� ��اً ,وف� �ق ��اً ل � ��ذات امل �ص ��در
إب�ق��اء م��وائن ال�ح��دي��دة تحت سلطة صنعاء وفتح
امل �ط ��ارات ،إىل ج��ان��ب ت�ش�ك�ي��ل ه�ي�ئ��ة إلدارة ال�ب�ن��ك
امل� ��رك� ��زي ب �ي �ن �ه��م خ �ب ��ر إق �ل �ي �م ��ي ودويل ،وت ��وزي ��ع
حصص الحكومة بن األطراف.
ي ��أيت ذل ��ك يف ح ��ن ي� ��دور ال �ن �ق ��اش حَ � ��ال � ًّي ��ا ح��ول
ث � ��اث ,ن �ق ��اط خ ��اف �ي ��ة ل ��م ت �س � ِّ�م �ه ��ا وك ��ال ��ة األن �ب ��اء
الروسية املذكورة.
وكان رئيُس وفد صنعاء الوطني املفاوض محمد
ً
ُ
ّ
عبد السام أملح يف تصريح ن ِش َر مؤخرا إىل وجود
نقاش حول خط ٍة جديد ٍة للحل السيايس يف اليمن

دون أن يكشف تفاصيلها.
ويف ال� �س� �ي ��اق ذات � � ��ه ،ك �ش ��ف ال ��دك� �ت ��ور أب � ��و ب �ك��ر
ال � �ق� ��رب� ��ي ،وزي � � ��ر ال� �خ� ��ارج� �ي� ��ة ال �ي �م �ن ��ي االس � �ب� ��ق يف
تصريحات له األربعاء املايض  ،عن خارطة طريق
جديدة إلنهاء الحرب يف اليمن.
وذكر القربي يف تغريدة له عىل حسابه ب�"تويرت":
أن “ال �ف ��ري ��ق االس� �ت� �ش ��اري ال ��دس� �ت ��وري" ع ��ىل ح��د
تعبره ,بادر بتقديم خارطة لوقف النزاع يف اليمن
بنظرة دستورية وَحيادية من أطراف الصراع”.
وأب��دى أمله بأن ترى بنقاش موضوعي يسهم
يف ب�ل��ورة رؤي��ة إلن�ه��اء ال�ص��راعَ .وي�ق��ود األط��راف إىل
كلمة سواء وحل عادل وَشامل ينهيه.
وك� ��ان ال �ق��رب��ي ت �ح��دث ع ��ن ت ��واف ��ق ل�ن�ق��ل س�ل�ط��ة
هادي ،ما أثار ردود فعل يمنية واسعة ومتباينة.
وت� ��أيت ه ��ذه ال �ت �س��ري �ب� ُ
�ات اإلع ��ام �ي ��ة ح ��ول ان �ه��اء
الصراع يف اليمن وسط حراك دويل للدفع بوقف
الحرب املستمرة عىل هذا البلد منذ أكر من سبع
س�ن��وات وال زال��ت م�س�ت�م��رة ح�ت��ى ال�ي��وم ,وتسببت
يف ال �ك �ث ��ر م ��ن امل � ��ايس وال � �ك� ��وارث اإلن �س ��ان �ي ��ة ال �ت��ي
ُتلقي بظالها القاتمة عىل ُك ِل يشء ُهنا ,وسترتك
اثارها السلبية عىل حياة اليمنين لسنوات طويلة
قادمة.
وك � � ��ان امل� �ب� �ع� ��وث األم � �م � ��ي ال� �س� ��اب� ��ق إىل ال �ي �م ��ن
الريطاين مارتن غريفيت قد أكد يف آخر احاطة له
قدمه ملجلس األمن الدويل يف يونيو املايض حاجة
اليمن إىل دعم دويل وخطة شاملة.
وق� � ��ال غ ��ري �ف �ي ��ت" :إن � �ه� ��ا ب �ح ��اج ��ة إىل ن � ��وع م��ن
الصفقة الكرى التي يمكن أن تربط جميع جوانب
ال� �ص� ��راع -امل �ح ��ي واإلق �ل �ي �م ��ي -يف ح ��زم ��ة واح � ��دة,
خ ��اف ذل ��ك ي�م�ك��ن ل�ل�ي�م��ن أن ي�ن��زل��ق ب�س�ه��ول��ة إىل
س�ي�ن�ل��ري��و ك ��اب ��وس ,ح �ي��ث ت�ع�ق��د امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة ص�ف�ق��ة م��ع ال�ح��وث�ي��ن ,وت ��رتك ال�ح��رب
األهلية املحلية دون معالجة ,ويتضاءل االهتمام
الدويل مع االنسحاب السعودي ويستمر القتال
عىل األرض".

احمد الفقيه

أكاديمية اليمن:
إبداع وتألق!!

التعليم ومدارسه..

خالد الصرابي

املدرسة وأهميتها يف بناء املجتمع رك��ن وموضوع ومشكلة أيضاً من
الصعب تجاهل دورها الريادي واالنتاجي.
نمر يف ه��ذه املرحلة ب�ظ��روف بيئية واقتصادية معقدة للغاية نتيجة
الحرب العدوانية وحصارها الجائر وليس لدينا خاف حول هذه النقطة
وامل�ب��دأ لكن ه��ذا ال يعني عىل اإلط��اق تركها دون البحث الجاد لحلول
ت�ن�ه��ي وب�ش�ك��ل ج ��ذري ك��اف��ة م�ك��ون��ات�ه��ا وم�س�ب�ب��ات�ه��ا يف ال�س�ن��وات القليلة
املاضية ك��ان��ت معاناة الطالب اليمني وم�ع��ه قلق ويل األم��ر ترتكز حول
غ�ي��اب امل ��درس املنقطع مرتبه ل�ه��ذا أصبحت جميع امل ��دارس الحكومية
شبه خالية ليجر معه األهايل اللجوء صوب املدارس الخاصة ليولد هذا
األمر بعينه عملية ازدحام يف هذه املدارس نتج عنها ارتفاع حاد يف نسبة
الرسوم الدراسية فكيف لنا ان نتخيل هذا األمر يف ظل انقطاع املرتبات
وشحة السيولة املادية لدى غالبية أبناء الشعب قد تعمل مجمل هذه
امل�ع�ض��ات يف ت��وق��ف ال�ك�ث��ر م��ن ال�ط��اب ع��ن التعليم ل�ك��ن ج�م��وح رغبة
األه��ايل يف الحفاظ ع��ىل مستقبل أبناؤهم التعليمي يعتر ح��د الكفاح
الفاصل يف هذه املرحلة..
اليوم وبدال من حدوث تايش ملحوظ ملجمل هموم ومشاكل التعليم
نجد فجوتها يف اتساع متزايد يتقدمه ارتفاع رسوم التعليم يف املدارس
ال�ب��دي��ل واخ�ت�ف��اء ح��اد للكتاب امل ��دريس يف م ��دارس ال�ح�ك��وم��ة ف�ه��ل تعي
الجهات املعنية حجم هذه املعضلة؟ وهل تبدي ولو بشكل مفاجئ بوادر
الحلول املنتظرة بفارغ الصر الذي يكتم انفاس كل يمني!?.
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وباملثل سيتم جعل املسلمن يشعرون
ب�ش�ك��وك ح��ول األح��ادي��ث وي�ج��ب تطبيق
ال ��رتج �م ��ات واالن �ت �ق ��ادات واالس �ت �ي �ف��اءات
املخططة للقرآن عىل األحاديث ً
أيضا.
ع� �ن ��دم ��ا ق � � ��رأت يف ال� �ك� �ت ��اب ال � � ��ذي ك ��ان
ب � �ع � �ن � ��وان ك � �ي� ��ف ي �م �ك �ن �ن ��ا ه � � ��دم اإلس � � ��ام
وج � � ��دت أن � ��ه م �م �ت ��از ح� � ً�ق� ��ا ك � ��ان دل � �ي� � ً�ا ال
ن �ظ ��ر ل ��ه ل� �ل ��دراس ��ات ال �ت ��ي ك �ن ��ت اع�م�ل�ه��ا
وأق ��وم ب��دراس �ت �ه��ا وع�ن��دم��ا أع �ي��د ال�ك�ت��اب
إىل ال �س �ك ��رت ��ر وأخ� ��رت� ��ه أن � ��ه م ��ن دواع � ��ي
س ��روري أن أق ��رأه ق��ال يمكنك أن تتأكد
من أنك لست وحدك يف هذا املجال لدينا
الكثر من الرجال يقومون بنفس العمل
الذي تقوم به لقد كلفت وزارتنا أكر من
خ�م�س��ة آالف رج��ل ب�ه��ذه امل�ه�م��ة وت��درس
ال � ��وزارة زي� ��ادة ه ��ذا ال �ع ��دد إىل م��ائ��ة أل��ف
وعندما نصل إىل هذا الرقم سنضع كل
امل�س�ل�م��ن ت �ح��ت س�ي�ط��رت�ن��ا ون �ح �ص��ل ع��ىل
جميع الدول اإلسامية .
يف وق ��ت الح ��ق ق ��ال يل س �ك��رت��ر ال��وزي��ر
ل ��دي أخ �ب ��ار س ��ارة ل ��ك ت�ح�ت��اج وزارت �ن ��ا إىل
ق ��رن ع ��ىل األك� ��ر ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال��رن��ام��ج

ق��د ال نعيش ل��رى ت�ل��ك األي ��ام السعيدة
ولكن أطفالنا سوف يعيشون هذه األيام
ويروها بأعينهم يا له من قول جميل هذا
ل�ق��د أك�ل�ن��ا م��ا زرع ��ه اآلخ� ��رون ل��ذل��ك نحن
ن�ب��ذر ل��آخ��ري��ن ع�ن��دم��ا ي��دي��ر ال��ري�ط��ان�ي��ون
ذل��ك س�ي�ك��ون ال�ع��ال��م م��دي��ن ل�ه��م بأكمله
وس� �ي� �ك ��ون ��ون ق� ��د أن� �ق� ��ذوه� ��م م� ��ن م �ص ��در
إزعاج يرجع إىل القرن الثاين عشر ومىض
السكرتر قائا عىل النحو التايل الحمات
الصليبية ال�ت��ي اس�ت�م��رت ل�ع��دة ق��رون لم
ت�ك��ن ذات ف��ائ��دة ك�م��ا ل��م ي�ك��ن م��ن املمكن
ال�ق��ول ب��أن امل�غ��ول ج�ي��وش جنكيز ق��ام��وا
ب��أي يشء الج�ت�ث��اث اإلس ��ام ألن
ع �م �ل �ه ��م ك� � ��ان م �ف ��اج � ً�ئ ��ا
غ � � � � � � � � ��ر م � � �م � � �ن � � �ه � � ��ج
وب ��ال �ت ��ايل أص �ب �ح��وا
م� �ت� �ع� �ب ��ن يف وق� ��ت
ق� � �ص � ��ر ول � � �ك � � ��ن اآلن
يحاول قادتنا العظام
هدم اإلسام عن طريق
خطة دقيقة للغاية وصر
ط ��وي ��ل امل� � ��دى ي �ج ��ب ع �ل �ي �ن��ا

اس� �ت� �خ ��دام ال� �ق� ��وة ال �ع �س �ك ��ري ��ة أي� �ض ��ا إذا
اح �ت��اج األم ��ر ي��وم��ا م ��ا وم ��ع ذل ��ك ينبغي
أن ت �ك��ون ه ��ذه ه ��ي امل��رح �ل��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة أي
بعد أن أنهكنا ال��دول اإلسامية تمامً ا و
بعد أن حاصرناها من جميع االتجاهات
وجعلناها يف حالة بائسة لن تتعافى ً
أبدا
وغ��ر ق��ادرة عىل محاربتنا ألنها معتمده
عىل الغرب بنسبه كبرة دول استهاكية
وغر منتجة وضعيفة.
ك � �ل � �م � ��ات ال � �س � �ك � ��رت � ��ر األخ� � � � � ��رة ك ��ان ��ت
ك��ال�ت��ايل ع�م��اؤن��ا يف اس�ط�ن�ب��ول ق��د ن�ف��ذوا
خ �ط �ت �ن ��ا ب � ��دق � ��ة ..س� ��أل� ��ت ب �ش �غ ��ف م� ��اذا
ف�ع�ل��وا؟ ق ��ال اخ�ت�ل�ط��وا م��ع امل�ح�م��دي��ن
ي�ق�ص��د امل�س�ل�م��ن واف�ت�ت�ح��وا م��دارس
وك � �ن � ��ائ � ��س ،ل � �ق� ��د ن � �ج � �ح� ��وا ت� �م ��امً ��ا
يف ن� �ش ��ر امل � �ش � ��روب � ��ات ال �ك �ح ��ول �ي ��ة
وال �ق �م��ار وال �ف �س��اد وتقسيمهم
إىل ط� � ��وائ� � ��ف وم � � ��ذاه � � ��ب ع ��ن
طريق التحريض.
واه � � � � ��م يشء ه � � ��و إث � � � ��ارة
الشكوك يف عقول الشباب
املسلم لقد أدخلوا الخافات

ترجمة :كاتبة يحيى السني
كندا
وامل �ع ��ارض ��ات يف ح�ك��وم��ات�ه��م ل �ق��د ن �ش��روا
األذى يف ك � ��ل م � �ك � ��ان .وق � ��ام � ��وا ب ��إف �س ��اد
امل � �س� ��ؤول� ��ن ورج� � � ��ال ال � ��دول � ��ة ع � ��ن ط ��ري ��ق
اس �ت �خ��دام ال �ن �س��اء وال �ج �ن��س واألم � ��وال،
لقد كانوا يرسلون النساء إىل منازل كبار

من تاريخ دمت األرض واإلنسان
ال �ك �ت ��اب ��ة يف م ��وض ��وع ال �ع �ن ��وان أع � ��اه ل ��ن ي�ق�ت�ص��ر
ع��ىل ق��ري��ة دم��ت األث��ري��ة القديمة ول��ن يقتصر أيضاً

ع��ىل مدينة ح�م��ام دم��ت عاصمة م��دي��ري��ة دم��ت بل
س�ي�ش�م��ل ك ��ل ق ��رى امل ��دي ��ري ��ة وم�ع�ظ�م�ه��ا ل �ه��ا ت��اري��خ
زراع � ��ي ون �ض ��ايل ال ي �س �ت �ه��ان ب ��ه  ,ل �ك��ن ب �م��ا أن م�ي��زة
مدينة حمام دمت تكمن يف وجود حمامات كريتية
عاجية فأنني سأبدأ بتدوين ما تيسر من معلومات
عن املياه الكريتية ثم ما تيسر من تاريخ املدينة ثم
بقية القرى ..فهذه املديرية التي تعتر ج��زءاً مهماً
م ��ن ال ��وط ��ن ال �ي �م �ن��ي وت �ح �ت ��اج إىل م ��ا ي �ج ��دد ذاك� ��رة
أهلها لبلورة مامح تميزها وتفردها باملياه الصحية
وم�ي��زات أك��ر أه�م�ي��ة ف��أه��ل امل��دي��ري��ة ق��د س��اه�م��وا يف
ال�ن�ض��ال ل�ص��د ال�غ��زوات األج�ن�ب�ي��ة ض��د ال�ي�م��ن خ��ال
ع��دة ق��رون ماضية وس��اه�م��وا يف ال�ث��ورات التحررية
خ ��ال ال �ق��رن امل ��ايض وامل ��وض ��وع ال ��ذي س��أك�ت�ب��ه عىل
حلقات أع�ت��ره ش��ذرات م��ن ال�ت��اري��خ القديم املنيس
أو ال�ت��اري��خ ال�ح��دي��ث امل�ه�م��ل أو ق�ب�س��ات م��ن ال�ح�ي��اة
ال �ي��وم �ي��ة ..ق ��د أخ �ط ��ىء أو أص �ي��ب ل �ك��ن ح�س�ب��ي أين
حاولت والله املوفق..
ت��اري��خ امل �ي��اه ال�ك��ري�ت�ي��ة وال �ت �غ��رات األرض �ي��ة يف
دمت
ك�ث��ر م��ن ال �ق ��راء وب�ي�ن�ه��م أب �ن��اء امل �ن��اط��ق ال��وس�ط��ى
م �ع ��رف �ت �ه ��م ب �م ��دي �ن ��ة ح � �م� ��ام دم� � ��ت م �ق �ت �ص ��رة ع��ىل
أن �ه ��ا م ��دي �ن ��ة س �ي��اح �ي��ة ُ
س �م �ي ��ت ح �م ��ام دم� ��ت ل �ك��رة
ح�م��ام��ات�ه��ا الطبيعية ال�ك��ري�ت�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي تعد
ع ��اج ��اً ل �ل �ك �ث��ر م ��ن األم � � ��راض إذن  ,وم� ��ا دام ت�ل��ك
ال�ح�م��ام��ات الطبيعية ه��ي السبب ال��رئ�ي��يس لشهرة
امل ��دي �ن ��ة ي�ن�ب�غ��ي م �ع��رف��ة ت ��اري ��خ امل �ي ��اه ال �ك��ري �ت �ي��ة ول��و

بشكل تقريبي لكن املعرفة م�ح��دودة بهذه الشأن
ب�ع��ض ك�ب��ارال�س��ن م��ن أب�ن��اء املنطقة ال��وس�ط��ى ق��ال��وا
أن وجود الحمامات الساخنة الطبيعية يف منطقة
دمت موغل يف القدم وبعضهم قال أنها موجودة
م��ن ق�ب��ل اإلس ��ام ب�م�ئ��ات ال�س�ن��ن وأن ��ا وأع ��وذ بالله
من كلمة أنا عندما نويت كتابة موضوع يف حلقات
وتخص تاريخ جغرافيا منطقة دمت رأيت ضرورة
وجود مراجع عن املنطقة مكتوبة تداولتها أألجيال
خاصة واملعلومة الجغرافية ينبغي أن تكون سليمة
واألرقام التاريخية ينبغي أن تكون مضبوطة ولهذا
الغرض جمعت مراجع مختلفة ُكتبت -عن دمت
ووج��دت أن أفضلها ما كتبه امل��ؤرخ أدري��س حنبله
وال� �ل ��واء ع ��ي م �ح �م��د ص ��اح ول ��ذل ��ك س ��أ ق ��رأه ��ا ه�ن��ا
وأع�ط��ي ل�ن�ف��يس ال�ح��ق يف ت�ص�ح�ي��ح ب�ع��ض ق�ص��وره��ا
بصفتي مواطن من أبناء مديرية دمت وأعرف عنها
أكر ممن هم من خارجها.
• ً
أوال :األس�ت��اذ امل��ؤرخ وال�ب��اح��ث أدري��س حنبله-
ال �ل ��ه ي ��رح �م ��ه -أع� �ت ��ره أس � �ت� ��اذي يف م �ج ��ال ال �ب �ح��ث
واألرش�ف��ة وج� ُ
�دت يف م��رك��زه التوثيقي ع��ام 1983م
ال�ك��ائ��ن يف م��دي�ن��ة ال�ش�ي��خ ع�ث�م��ان يف م�ح��اف�ظ��ة ع��دن
معلومات مخطوطة عن منطقة دمت وما حولها
استأذنته يف نقل معلومات كنت أجهلها واآلن أفرغ
بعضها هنا كالتايل:
• يف عام 1517م مرعدد كبر من جيش املماليك
من منطقة مريس دون مقاومة وحاول أبناء قرى
الحغب وحاب -الصحيح الحقب وخاب -مقاومة
ال �غ��زو ل�ك��ن ال �غ ��زاة اس�ك�ت��وه��م واس �ت �ق��روا يف دم��ت
ي ��وم ��ن ل��اس �ت �ح �م��ام ووص� �ف ��وا ه �ض��اب �ه��ا ال��رك��ان �ي��ة

ب�"األهرامات" ثم واصلوا تقدمهم إىل منطقة عمار
وهناك جوبهوا بمقاومة شرسة من قبل أهايل عمار
الذين هزموا الجيش اململويك وقتلوا العشرات من
ج �ن ��وده -وال�ص�ح�ي��ح ق�ت�ل��وا 200م ��ن ج �ن��وده بينهم
قائدهم برسباي الغوري -حسب ما أك��ده األستاذ
الباحث عبدالله بن عامر يف كتابه املعنون":اليمن
مقرة الغزاة".
• يف ع��ام  526قبل امل�ي��اد تقريباً ظ�ه��رت يف أرض
دمت العديد من الحمامات الكريتية نتيجة ثورات
ال �ع��دي��د م ��ن ال ��راك ��ن امل �ض �غ��وط��ة ب��امل �ي��اه امل �م��زوج��ة
ب��ال�ك��ري��ت -ال �ب��ارود -وامل�ل��ح وال�ح��دي��د وه��ي تختلف
ع��ن ال��راك��ن ال�ج��اف��ة ال�ت��ي ت�ق��ذف ال�ح�م��م الركانية
ثم تخمد سنن طويلة.
• أه � ��ل امل �ن �ط �ق ��ة وم � ��ا ح ��ول �ه ��ا ي �س �م ��ون ال �ه �ض ��اب
ال � ��رك � ��ان � �ي � ��ة ب� � ��"ال� � �ح � ��رض � ��ة" ك� ��ون � �ه� ��ا ت� �ش� �ب ��ه ال � ��وع � ��اء
ال �خ ��اص ب ��امل ��أك ��والت ال �س��اخ �ن��ة وال �ت ��ى ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا
اسم"الحرضة" وذاك أو تلك األوعية هي مصنوعة
م ��ن ال �ط��ن "امل � ��در" وأف �ض ��ل م ��ن ك ��ان ي�ص�ن��ع أوع �ي��ة
"املدر" هم اليهود قبل رحيل معظمهم من اليمن
عام 1948م.
• الهضاب الكلسية الربكانية الحالية كانت قبل
مئات السنن أرض رخوة ساعدت عىل خروج املياه
الركانية املمزوجة بعدة عناصر معدنية وه��ذا قد
أدى إىل ت �غ ��رات أرض �ي ��ة الف �ت ��ة وأب� ��رزه� ��ا ت�ك�ل�س��ات
للعديد من املناطق الصخرية التي لم تعد صالحة
للبناء وكذلك هبوط بعض الجبال التى تبعد عن
مركز الركان يف دمت مسافة 15كم.
• ك�م��ا أن ال�ج��روف "امل �غ��ارات" م��ع م��رور السنني

ال �ق ��وم م ��ن اج ��ل إخ �ض��اع �ه��م وال �س �ي �ط��رة
عليهم م��ن خ��ال أن�ش�ط��ة م��ن ه��ذا ال�ن��وع
كسروا قوتهم وأصبحوا لعبة بيد هؤالء
ال� �ن� �س ��اء وزع � ��زع � ��وا ت �م �س �ك �ه��م ب��إي �م��ان �ه��م
وح�ط�م��وا وح��دت�ه��م وت��واص�ل�ه��م لقد حان
الوقت اآلن لبدء ح��رب مفاجئة وإخ��راج
اإلس� ��ام م��ن م�ح�ت��واه ال�ح�ق�ي�ق��ي وت�ح��ول
ال�ش�ب��اب امل�س�ل��م إىل ش�ب��اب ب��دون عقيدة
ت�ف�ك��ره ف�ق��ط ب��ال�غ��رائ��ز ال�ن�س��اء وال�ج�ن��س
واملال .
كان هذا هو السر األول الذي أطلعني
عليه السكرتر و كنت أتطلع ب�ش��وق إىل
معرفة السر الثاين كما وعدين ويف النهاية
أوض ��ح ال�س�ك��رت��ر يف ي ��وم م��ا ال �س��ر ال�ث��اين
ال��ذي وع��د ب��ه ك��ان ال�س��ر ال�ث��اين ع�ب��ارة عن
م�خ�ط��ط م �ك��ون م��ن خ�م�س��ن ص�ف�ح��ة تم
إعداده من قبل كبار املسؤولن العاملن
يف ال��وزارة إلب��ادة اإلس��ام بالكامل خال
قرن من الزمان.
يف العدد ال�ق��ادم ننشر بنود الخطة
الريطانية لهدم االسالم

أك ��ادي �م �ي ��ة ال �ي �م ��ن واألدب ص� � � ٌ
�رح ع �م ��اق،
وم �ن � ُ
�ارة إب ��داع وت ��أل � ٍ�ق ،ش �ع��اره��ا :رأي ��ي ص��واب
يحتمل ال�خ�ط��أ ،ورأي م�ع��اريض خ�ط��أ يحتمل
ال �ص ��واب ..ف�ل�ي�ك��ن ك��ل م�ن��ا ص��اح��ب رأي وح��ق
يف ع ��رض م��ا ل��دي��ه م��ن أف �ك��ار وآراء م��ع حسن
االصغاء اىل الرأي اآلخر
نحن أم��ة ٌلنا حضارتنا اإلسامية التي نعتز
ب � �ج� ��ذوره� ��ا ون �ف �ت �خ ��ر ب� �ه� ��ا ،ع �ل �م �ن ��ا رب� �ن� ��ا ل �ط��ف
ال �ح ��وار ،وح �س��ن اإلص �غ ��اء ،وت�ل�م��س وس��ائ��ل
املعرفة دون افراط أو تفريط ،فهو القائل( ُ
ادع
اىل سبيل رب��ك بالحكمة وامل��وع�ظ��ة الحسنة،
وجادلهم بالتي هي احسن  ،إن ربك هو أعلم
بمن ضل عن سبيله  ،وهو أعلم باملهتدين)
ي �ق��ود ه ��ذه االك��ادي �م �ي��ة امل�ت��أل�ق��ة ش ��اب م�ب��دع
ن �ش ��ط ان � ��ه ال� ��دك� �ت� ��ور  /ام � ��ن ال� ��ري� �ش� ��اين ال� ��ذي
م ��ا ف �ت��ئ ي�ت�ح�ف�ن��ا ب��وم �ض��ات��ه ال��رائ �ع��ة،ول �ف �ت��ات��ه
ال�ب��ارع��ة ،وقبساته ال�ن��رة ت�ج��اه تكريم كوكبة
من ذوي األق��ام املبدعة ،والقامات الوطنية
الشريفة ،والهامات األدبية والفكرية املتألقة
 ..فكان بحق بحراً زاخ��راً ..وف�ج��راً زاهياً يتألأل
يف سماء الوطن..ومن ضمن النجوم املتأللئة
التي تم تكريمها زميلنا الغايل العميد الدكتور
 /م �ح �م ��د ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز االع � ��ام � ��ي امل� �خ� �ض ��رم ،
والكاتب الحصيف وص��اح��ب القلم الرشيق،
ص� �ح� �ف ��ي م � ��ن ال � � �ط � � ��راز األول  ،ت� �س� �ن ��م ع� ��دة
م �ن ��اص ��ب ق� �ي ��ادي ��ة ب � ��دائ � ��رة ال �ت ��وج �ي ��ه امل �ع �ن ��وي
ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة  ،وه��و أك��ادي�م��ي متخصص
متمرس يف العمل اإلعامي  ،عمل نائباً ملدير
ال�ت�ح��ري��ر ،ث��م م��دي��راً للتحرير ث��م ن��ائ�ب��اً لرئيس
ال �ت �ح��ري��ر ب�ص�ح�ي�ف��ة " 26س �ب �ت �م��ر" ك �م��ا ت�س�ن��م
م �ن��اص��ب ق �ي��ادي��ة يف م�ج�ل��ة " ال �ج �ي��ش "  ..ث��م
اخ ��ر امل �ن��اص��ب امل �س �ت �ش��ار اإلع ��ام ��ي مل��دي��ر دائ ��رة
ال�ت��وج�ي��ه امل�ع�ن��وي  ..ف�ه��و ك��ات��ب م�ت�م�ك��ن وق�ل��م
رش� �ي ��ق ،وص ��اح ��ب رؤى واه � � ��داف وق �ي ��م ..ل ��ه
ال�ع��دي��د م��ن امل�س��اه�م��ات وال�ك�ت��اب��ات وامل �ق��االت
الرائعة  ،والتحليات السياسية والعسكرية
وال� ��دراس� ��ات األدب �ي ��ة امل �ت �ع �م �ق��ة ت �س �ل��م ق �ي��ادة
الصحيفة " 26سبتمر" يف ظ��روف استثنائية
عند ان��دالع الحرب العدوانية عىل اليمن عام
2015م وكان حقا بحجم املسؤولية واإلخاص
 ،حينما الذ املرجفون بالفرار ،وان��زوا يف ركن
ركن ،ظل صامدا ً  ،راسخاً رسوخ جبال اليمن
الشماء ..فا غرابة عندما تسعى إليه شهادة
ال��دك�ت��وراه الفخرية حانية ً رأس�ه��ا إليه مهداة
م��ن أك��ادي�م�ي��ة ال�ي�م��ن ي�ت�ق��دم�ه��ا رئ�ي�س�ه��ا امل�ب��دع
ال�ش��اب ال��دك�ت��ور /أم��ن ال��ري�ش��اين ال��ذي ع��ودن��ا
دوماً بتكريم املبدعن ،وذوي القامات الفكرية
والوطنية املتألقة ..فتهانينا القلبية الصادقة
ملايسرتو الصحافة ،ومهندسها األغ��ر االب��ر ..
ألف مليون مبارك للعميد الدكتور /محمد هذ
ا ال��وس��ام ال�ع�ل�م��ي ،وه ��ذه ال�ش�ه��ادة ال�ف�خ��ري��ة
وف ��اءً وت�ق��دي��راً مل��ا ق��دم ون�ح��ن يف ان�ت�ظ��ار تكريم
ال�ع�م�ي��د ال��دك �ت��ور  /م�ح�م��د ع �ب��دال �ع��زي��ز وس ��ام
الشرف والوطنية والوفاء من القيادة العليا،
ك��أق��ل ت �ق��دي��ر مل ��ا ق ��ام ب ��ه ت �ج ��اه م�ه�ن�ت��ه ووط �ن��ه
وشعبه  ..والتحية والتقدير واالجال موصول
ل ��ألدي ��ب وال �ك ��ات ��ب وال �ش ��اع ��ر امل �ب ��دع ال ��دك �ت ��ور /
امن الريشاين رئيس اكاديمية اليمن للثقافة
واالدب والذي كان له القدح املعىل  ،والبصمة
الفاعلة يف تكريم تلك الكوكبة املبدعة  ،من
القامات الفكرية والوطنية واإلعامية املتألقة
 ..وهل جزاء اإلحسان إال االحسان.
ومضات ندية :للدكتور الريشاين
ُ
الدجى..
إىل الرائعن رغم
يناجون نسائم الفجر..
قطرات الندى..
حملوا مشاعل النور..
اشراقات املنى..
توشحوا بماء الوفاء..
فكان السنا..
هذاحصادي..
فما أروع الحصاد!!..
هذي الحياة ليست لنا..
ما أجمل سويعات املنى
إالم ُ
الخلف ..؟!
عام الخاف.؟!
وال�ت�ه��اين م��وص��ول��ة لكل ال��ذي��ن ت��م تكريمهم
م� ��ن ال� �ه ��ام ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة وال� �ق� ��ام� ��ات ال �ف �ك��ري��ة
واإلعامية !!..
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ت ��رت� �ف ��ع أرض � �ي� ��ات � �ه� ��ا وي� �ن� �خ� �ف ��ض س� �ق ��وف� �ه ��ا وت �ض �ي ��ق
ب��ال�ت��دري��ج ح�ت��ى تنتهي ت�م��ام��اً -ح�س��ب ق��ول ال�خ��راء
األوروبين.
• ال� �ت� �غ ��رات األرض � �ي � ��ة ه� ��ي ب �ح ��د ذات � �ه� ��ا ت �غ ��رات
ج�غ��راف�ي��ة وب ��ال ��ذات األرض ال �ت��ي ت��رب��ض ع��ىل م��رك��ز
الركان أو تكون قريبة منه بعدة أمتار وكلما أبتعد
ت املسافة م��ن امل��رك��ز كلما ابتعدت امل�ي��اه الكريتية
املخزونة يف باطن األرض ..أما مكونات املاء الكريتي
أكان ذلك يف املركز أو األطراف فإنه ال يتغر.
• م ��اح �ظ ��ة :ت �خ �م��ني ال� �خ ��رباء ال �خ ��اص ب��ال�ض�ي��ق
ال �ت��دري �ج��ي ل �ل �ج��روف ع ��ىل ح ��ق ف �ع��ىل س�ب�ي��ل امل �ث��ال
ال �ج��رف ال�ش�ه��ر ال ��ذي ي�ق��ع غ ��رب ق��ري��ة ب�ي��ت ط��وي��ل
وب �ح �س ��ب ال � ��رواي � ��ات ال �ش �ف �ه �ي��ة ل �ل �م �س �ن��ن ك � ��ان يف
أوائ ��ل ال �ق��رن امل ��ايض ك ��ان أق ��ى ارت�ف��اع��ه م��ن ط��رف��ه
ب �ح��دود س�ب�ع��ة أم �ت��ار وي �ق��ل االرت �ف ��اع ن�ح��و ال��داخ��ل
ويف خمسينات القرن املايض انخفض أقى ارتفاع
للجرف إىل خمسة أمتار أما يف الوقت الراهن فقد
وصل انخفاضه إىل ثاثة أمتار وأعتقد والله أعلم
أن الجرف املذكور سيختفي بعد ستن أو سبعن
عاماً..
ون �ف ��س ت �خ �م��ن ان �خ �ف ��اض ال �ج �ب ��ال ك� ��ان ت�خ�م��ن
الخراء ولعل املسنن قد الحظوا ذلك.
عودة إىل املوضوع :الخراء قالوا أن املياه الكريتية
وفرة -هذا القول الذي دونه املرحوم أدريس حنبله
يف ستينات القرن املايض أي قبل ستن عاماً.
ويف الوقت الراهن ما زالت املياه الكريتية وفرة
ب�ن�ف��س وف��رت�ه��ا يف س�ت�ي�ن��ات ال �ق��رن امل ��ايض وب��امل�ق��اب��ل
ف� ��ان امل �ي ��اه ال �ج ��وف �ي ��ة ال �ص ��ال �ح ��ة ل �ل �ش ��رب ول �ل ��ري يف

كلك نظر

احمد القردعي

دمت وما حولها بمسافة 15كم من كل االتجاهات
تعتر شحيحة مقارنة باملناطق التي تبعد من دمت
ب �م �س��اف��ة أك� ��ر م ��ن 15ك � ��م وال ي ��وج ��د ت �ف �س��ر ل �ه��ذه
الحالة غر أن املياه الجوفية التي تهبط من الشروخ
الصخرية الجبلية ت�غ��ذي ب�ح��رة امل�ي��اه الكريتية أو
تختلط بها يف بعض األماكن الصخرية ومع مرور
السنن -سوف تقل كمية الكريت وامللح فيها.
يف خ �ت��ام ه ��ذه امل� ��ادة أق ��ول أن امل �ي ��اه ال�ك��ري�ت�ي��ة يف
دمت تكتسب أهمية كبرة ويتوجب الحفاظ عليها
وترشيد استهاكها..
يتبع العدد بعد القادم.
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المرصد اإلعالمي

قيس النقيب

صبيانية "بن سلمان"
وقراره

سقوط املارينز في كابل

شرفاء يقاطعون
ترفية "بن سلمان"

م ��ن اس� �ب ��وع وع� ��رب وس ��ائ ��ل
وف والتحذيرات األمريكية
ف ��أك ��ر لفة وال زال ��وا وه��م ي�ك��ررون
ملينا طرح سيناريو املخا
خططت اإلع �ام املخت
رب حدوث عمليات إرهابية..
وأزمات هي من اشعلتها و
والغربية يف حروب
ق
عن
يث
حد
ال
من يلعب بالنار وال يسلم
ويمنعوا حدوثه ولديهم
لها ومولت منفذيها ,إال أن
ض فلماذا لم يوقفوه
ناره كما يظن ,إضافة إىل خو
خيالية التي "يشيطونها"
أو القوات والقدرات ال
لضاها وإن كانت النار
�رة يف اإلق� �دام ب�ت�ن�ف�ي��ذ ج��زء
كيف ومتى شاءوا!!؟؟
ال�ع�ن�ص��ر األج�ن�ب��ي امل�غ��ام�
بناه ليشتت الركيز عليه
�ج��ة ساقطة سيسقطون
قاط من السيناريو الذي يت
ه��ذا أم��ر مفضوح وح
ن
تكون النتائج
ً وآ ً
جا.
كمختلق ومنفذ له ,وليس بالضرورة أن دون خسائر معها عاجا
وك�م��ا يشتهي ويطمح وب �
دائ�م� ً�ا لصالحه
بشرية أو مادية.
مؤ ً
خرا باألمس القريب يف
مثال ذلك ما حصل
�ل وس�ق�وط ال�ع�ش�رات من
�ار ك��اب�
ت�ف�ج�رات م�ط� ييك قتىل وجرحى ,حادث
جنود املارينز األمر
دن ل�ص��ال�ح�ه��ا ف�س�ت�ط��رح
دارة ب ��اي �
س�ت��وظ�ف��ه إ �ام خ �ي ��اري ��ن إم ��ا ق �ب ��ول ق ��رار
األم ��ري �ك �ي ��ن أم� �
يف االنسحاب أو املزيد من
بايدن ومربراته
ال.
القتىل كما ق بايدن وأمثاله عىل التبايك
فليتوقف جو
�ا وه� ��م ي �ع ��رف ��ون م �س �ب �ق� ً�ا
ع ��ىل ق� �ت� �اه ..ط ��امل �
هزتهم املخابراتية بالهجوم
دش� ��ن ن ��اش �ط ��ون وم� �غ� ��ردون س �ع ��ودي ��ون ح�م�ل��ة
وأج
�ل وال� ��وش� �ي� ��ك وم� �ص� �دره
مستمرة هدفها مقاطعة موسم الرياض الرفيهي
ال� �ق� ��ات� �
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ,ال �ح �م �ل ��ة ج� � ��اءت اع � ��راض � ��اً ع� ��ىل ن�ش��ر
!!؟؟؟
وم�ت��ى واي��ن

الفساد والعبث بتعاليم الدين اإلسامي والعبث
ب ��امل ��ال ال �ع ��ام ,يف ح ��ن ت�ش�ه��د امل�م�ل�ك��ة زي � ��ادة ن�س�ب��ة
الفقر والبطالة داخل املجتمع السعودي.
ك�م��ا ع��رب امل��واط �ن��ون ع��ن غ�ض�ب�ه��م ل�ف�ع��ال�ي��ات هيئة
الرفية التي تنفق األموال عىل االنحال وهدر أموال
اململكة لصالح الفنانن األجانب.
ال�ح�م�ل��ة ش �ه��دت ت �ف��اع� ً�ا ك �ب��راً ج ��اءت ت�ح��ت وس��م
#مقاطعة_موسم_ الرياض خالها تم الكشف عن
ال��رق��م ال�خ�ي��ايل ال��ذي بلغ  121مليار ري��ال م��ا انفقه
ن�ظ��ام آل س�ع��ود ع��ىل ال��رف�ي��ة م��ا ب��ن ع��ام��ي -2018
2019م وه � ��و م �ب �ل ��غ ض� �خ ��م ه� ��ز امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة
وع��رض �ه��ا ل ��إف ��اس األم� ��ر ال� ��ذي دف ��ع ال �ن �ظ��ام ل�ف��رض
الضرائب.
مبلغ هائل يكفي لبناء  135ألف وحدة سكنية كانت
سرفه  135ألف عائلة سعودية العمر كله..
ل�ك��ن ال�ح��اك��م املتصهن وح�ك��وم�ت��ه ل��م ي�ح��رم��وا هوية
ال �ب �ل ��د ال� �ح ��رام امل� �ح ��اف ��ظ ..ل ��م ي �ح ��رم ��وا ع � ��ادات ال �ن ��اس
وت �ق��ال �ي��ده��م ,ب ��ل ق ��دم ��وا ل �ل �م��واط �ن��ن م �ح �ت��وى ت��رف�ي�ه�ي��ا
س��اف��ا وم �ن �ح �ط��ا ,وح ��اول ��وا س �ل��خ ال �ن ��اس ع ��ن م�ب��ادئ�ه��م
واخاقهم باسم الرفية؟!!

ارتهان مريع !!؟
م �ح ��اف ��ظ ش �ب ��وة م�ح�م��د
ص ��ال ��ح ب� ��ن ع ��دي ��و امل �ع ��ن
م � � ��ن ه � � � � ��ادي ي� �م� �ت ��دح
وي �ت �غ �ن ��ى ب ��االح� �ت ��ال
ال� � � � � � �س� � � � � � �ع � � � � � ��ودي ويف
ن�ف��س ال��وق��ت ي�ك�ش��ر يف
وج ��ه االح �ت��ال اإلم ��ارايت
ويرفض تواجده وتدخله
يف الشأن اليمني!!؟
م � � �س � � ��ؤول م � �خ � �ب � ��ول ع �ق �ل �ي ��اً
م � � � � ��رت � � � � ��زق ع � � � ��دي � � � ��م ال� � ��وط� � �ن� � �ي� � ��ة

اجتماع للجنة الفنية املشتركة
حلل إشكاليات شركات
اخلطوط املالحية
ع�ق��د أم ��س ب�ص�ن�ع��اء االج �ت �م��اع األول ل�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة
امل�ش��رك��ة ل�ح��ل إش�ك��ال�ي��ات ال�ش��رك��ات امل��اح�ي��ة ب��رئ��اس��ة
ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م��ؤس �س��ة م� ��وائن ال �ب �ح��ر األح �م ��ر ال�ي�م�ن�ي��ة
املهندس يحيى شرف الدين.
واستعرضت اللجنة بحضور وكيل وزارة النقل
ل �ل �ش ��ؤون ال �ب �ح ��ري ��ة وامل � � ��وائن خ ��ال ��د ال �ن �م ��ر وم�م�ث��ي
الغرف التجارية واملاحية ومؤسسة موائن البحر
األحمر والجهات ذات العاقة آلية العمل واملهام
املناطة باللجنة لتسهيل دخول الحاويات التجارية
إىل ميناء الحديدة عرب شركات الخطوط املاحية
املعتمدة.
ون��اق��ش االج�ت�م��اع ال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ش��رك��ات
الخطوط املاحية الناقلة للحاويات التجارية بما يسهم
يف تسهيل دخولها إىل ميناء الحديدة.
وتطرقت اللجنة إىل اإلشكاليات الخاصة بشركات
ال �خ �ط ��وط امل ��اح �ي ��ة خ� ��ال ال� �ف ��رة ال �س ��اب �ق ��ة وال �س �ب��ل
الكفيلة بحلها.
ويف االجتماع أكد رئيس اللجنة الفنية أهمية عمل
اللجنة يف تسهيل دخ��ول ناقات الحاويات التجارية
إىل ميناء الحديدة من خال وضع الخطط والدراسات
العملية.
ك �م��ا أك ��د ح ��رص م �ي �ن��اء ال �ح ��دي ��دة ع ��ىل ت �ق��دي��م ك��اف��ة
ال �ت �س �ه �ي ��ات وال �ع �م ��ل ب �م �ه �ن �ي��ة ف �ن �ي��ة ح �س ��ب امل �ع��اي��ر
امل�ع�م��ول ب��ه يف امل��وائن ال��دول�ي��ة  ..م�ش��را إىل أهمية دور
خ�ط��وط ش��رك��ات امل��اح�ي��ة يف نقل ال�ح��اوي��ات إىل ميناء
الحديدة لتخفيف معاناة املواطن .
ولفت شرف الدين إىل أن مؤسسة موائن البحر األحمر
ق��دم��ت ح��زم��ة م��ن ال�ت�س�ه�ي��ات ل�ك��اف��ة ال �ش��رك��ات ال�ن��اق�ل��ة
ب��اإلض��اف��ة إىل م ��ا أق ��رت ��ه ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ت�خ�ف�ي��ض ال��رس��وم
الجمركية بنسبة  49باملائة.

تقارير

والضمر ينفذ أجندات خارجية
وم� �ش ��اري� �ع ��ه ال� �ت ��ي وض � ��ع ح �ج��ر
أس��اس�ه��ا ب�ش�ب��وة وه�م��ة بحسب
ش � �ه� ��ادات أب� �ن� ��اء امل �ح ��اف �ظ ��ة وم ��ا
ن � � �ش � � ��روه ع � � ��ىل اإلن� � � ��رن� � � ��ت وع � ��رب
ال�ق�ن��وات ال�ف�ض��ائ�ي��ة ك�ق�ن��اة ال�غ��د
املشرق وعدن املستقلة؟؟
ويف ت� �ض ��اد ع �ج �ي ��ب ظ �ه ��ر ع��ىل
وس � ��ائ � ��ل اإلع � � � � ��ام ال � �ش � �ي� ��خ ع ��ي
ال �ح��ري��دي ق��ائ��د ت�ن�س�ي��ق ال�ق�ب��ائ��ل
امل �ه ��ري ��ة ق ��ائ � ً
�ا ب ��أن ��ه ي �ع ��د ال �ع ��دة
واملقاتلن من أبناء املهرة لطرد
االحتال السعودي ومرتزقته
م ��ن ك ��ام ��ل م �ح��اف �ظ��ة امل �ه ��رة,
ك �م��ا أش � ��اد ب ��دع ��م االح �ت ��ال
االم � � � � � � ��ارايت ل� � ��ه والت � �ب� ��اع� ��ه
وش�ك��ر ح�ك��ام االم ��ارات
عىل جهودهم الخراج
امل �ح �ت �ل ��ن واس� �ت� �ع ��ادة
األم� � � � � � ��ن واالس� � � �ت� � � �ق� � � ��رار
ل �ل �م �ه ��رة ك � ��ام غ �ن ��ي ع��ن
التعليق..

ك�ش�ف��ت ال�ح�م�ل��ة ال�س�ع��ودي��ة
العنصرية لطرد اليمنين من
األرايض السعودية عن خبث
ن � �ظ � ��ام آل س � �ع � ��ود ال� �غ ��اش ��م
وق � � ��راره ال �ح �ق ��ر ال � ��ذي ل�ف�ل��ف
ش� ��رذم� ��ة ال� �ح� �ق� ��راء وأوب � � ��اش
املجتمع السعودي..
ال �ح �م �ل��ة ال �ت �ح��ري �ض �ي��ة ع��ىل
مواقع التواصل االجتماعي
بالسعودية إلخراج اليمنين
ق� �س� ��ري� ��اً ل � ��م ي � �ج� ��رؤ م �ط �ل �ق��و
ال �ح �م �ل ��ة ح �ت ��ى ع� ��ىل إظ �ه ��ار
أن�ف�س�ه��م ف �ن �ش��روا ب��أس�م��اء
م� �ج� �ه� ��ول� ��ة م � �ث� ��ل "ح � �س� ��اب
األع � � � ��رج � � � ��ي" ،ف� �ي� �م� ��ا خ �ل ��ع
ال� �ب� �ع ��ض رداء إن �س ��ان �ي �ت ��ه
بحسات
ومبادئه ونشروا
ٍ
م � �ع � ��روف � ��ة وك � �ل � �ه � ��ا ت� �ف ��وح
ح �ق��د وع �ن �ص��ري��ة ت ��داول ��ت
ف � �ك � ��رة ط � � ��رد  100أل� ��ف
يمني مقابل ك��ل ص��اروخ
ح� ��ويث واح � ��د س �ق��ط ع��ىل
السعودية ،وطرد 200
أل� � ��ف ي �م �ن ��ي م� �ق ��اب ��ل ك��ل
س �ع ��ودي واح� ��د ي�س�ق��ط
ق�ت�ي� ً
�ا ن�ت�ي�ج��ة ال �ح��رب يف
اليمن..
وإذا ك��ان ه��م املعتدي

الشرعية
بني احلقيقة
واخليال

ت � �ت � ��وات � ��ر األن � � �ب � � ��اء ع ��ن
ت � � �س � � �ل � � �ي� � ��ح االح� � � � �ت � � � ��ال
اإلم � � � � � � � ��ارايت مل � � ��ا ت �س �م ��ى
ق � � � � � � � � � � ��وات االن� � � � �ت� � � � �ق � � � ��ايل
ب� � ��أس � � �ل � � �ح� � ��ة م� � �ت� � �ط � ��ورة
وط � � � � � ��ائ � � � � � ��رات م � � �س � � � رّ�رة
ل� � � � � �خ � � � � ��وض امل � � � �ع� � � ��رك� � � ��ة
األخ� � � � � � � � � � � ��رة ل� � �ل� � �ق� � �ض � ��اء
ن�ه��ائ�ي��اً ع ��ىل م ��ا أس�م��وه
"الشرعية"..
فيما شرعية الفنادق
ت �ت �غ��اب��ى ع �م��ا ي�ن�ت�ظ��ره��ا
م� ��ن م �ص ��ر م �ج �ه ��ول،
ل � �ت � �ن � �ص� ��ب م� �ح ��اك� �م� �ه ��ا
مل� � �ح� � ��اك� � �م� � ��ة اآلخ� � � ��ري� � � ��ن
وإص � � � � � � � � � � ��دار األح � � � �ك � � � ��ام
ض ��ده ��م ب� ��ا ح� �ي ��اء وال
خجل..
ويا ليت شعري ..من
يحاكم من؟!!..
وك � � �م � � ��ا ق � � �ي � � ��ل" :ش � ��ر
البلية ما يضحك"..

مطبات وحفر الـ"تطبيع"

م �ط ��ب ك ��وي �ت ��ي :ح �م �ل��ة مل �ق ��اط �ع ��ة ش��رك��ة
"إت � � � � ��ش ب � � � ��ي" ال � �ع � ��امل � �ي � ��ة ب � �س � �ب� ��ب دع� �م� �ه ��ا
إلسرائيل.
حفرة للبحرين :عودة الصاة والراتيل
يف ك�ن�ي�س��ة ي�ه��ودي��ة ب��امل�ن��ام��ة ب�ع��د 74ع��ام��اً
من إغاقها.
م � �ط� ��ب ل � �ب � �ن � ��اين :ال � �س � �ج� ��ن ل� � � �� 3م� ��دان� ��ن
للتعامل والتطبيع مع إسرائيل.
ح � � �ف� � ��رة ل � �ل � �م � �غ � ��رب :ان � � �ط � � ��اق م � �ش � ��روع
إس � ��رائ � �ي � ��ي إلن� � �ت � ��اج األف� � � ��وك� � � ��ادو ك �ت �ط �ب �ي��ع
بالفواكه مع املغرب.
مطب جزائري :الحكومة الجزائرية تقرر
ق�ط��ع ال �ع��اق��ات م��ع امل �غ��رب وت�ل�ق��ى ال�ل��وم
عىل تطبيعه مع إسرائيل.
ح �ف ��رة ل� ��إم� ��ارات :إس ��رائ �ي ��ل ت ��واف ��ق ع��ىل
تعين س�ف��راً ل�ه��ا ل��دى أب��و ظ�ب��ي ه��و األول

خالل مناقشة تحديث القائمة السعرية الجديدة وإصدارها:

الدرة يشدد على تطوير آليات العمل والتقييم
املستمر واملتابعة حلركة األسواق يوميا

ن� ��اق� ��ش اج� �ت� �م� ��اع ب� ��رئ� ��اس� ��ة وزي � � ��ر ال� �ص� �ن ��اع ��ة وال� �ت� �ج� ��ارة
عبدالوهاب يحيى الدرة أمس بصنعاء ترتيبات تحديث
القائمة السعرية الجديدة وإصدارها.
واس �ت �ع��رض االج �ت �م��اع ب �ح �ض��ور وك �ي��ل ال � ��وزارة ل�ق�ط��اع
التجارة الداخلية بسام الغرباين ومسئويل القطاع تقرير
ح ��ول م�س�ت��وى األداء وت�ن�ف�ي��ذ امل �ه��ام وم��وج �ه��ات ال�ع�م��ل
وم�ع��اي��ر ت�ح��دي��ث ال�ق��ائ�م��ة ال�س�ع��ري��ة ال�ج��دي��دة وال�خ�ط��ة
التنفيذية لقطاع التجارة الداخلية لضبط أسعار السلع
ال�غ��ذائ�ي��ة األس��اس�ي��ة واالس�ت�ه��اك�ي��ة وال�ي��ة ع��رض وإش�ه��ار
األسعار.
ويف االجتماع شدد وزير الصناعة عىل مضاعفة الجهود
وسرعة استكمال إجراءات التحديث للقائمة السعرية
الجديدة وتحديد السقوف العليا ألهم السلع األساسية
وامل �ن �ت �ج ��ات امل �س �ت �ه��دف��ة ال �ت ��ي ت �ش �ك��ل أول ��وي ��ة يف ال �ح �ي��اة
املعيشية للمستهلك.
وأش��ار إىل أهمية أن تشمل الخطة التنفيذية ال�ن��زول
امليداين ومتابعة االلتزام بالقائمة السعرية التي سيتم
اصدارها والتنسيق مع األجهزة املعنية بأمانة العاصمة
واملحافظات.
وق� � ��ال" إن ت �ح ��دي ��ث ال �ق ��ائ �م ��ة ال �س �ع ��ري ��ة ي� ��أيت يف إط ��ار
جهود الوزارة لضبط استقرار األسواق واألسعار نتيجة
ع��دم توفر مبدأ املنافسة الفعلية وف�ق��اً لقانون التجارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة رق � ��م  5ل �س �ن ��ة 2007م والئ� �ح� �ت ��ه ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
والقوانن النافذة".
وح� ��ث ع ��ىل ت �ط ��وي ��ر آل� �ي ��ات ال �ع �م ��ل وال �ت �ق �ي �ي��م امل�س�ت�م��ر
وامل �ت ��اب �ع ��ة ل �ح ��رك ��ة األس� � ��واق ي ��وم �ي ��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق االس �ت �ق ��رار
التمويني والسلعي لحماية املستهلك وتايف السلبيات
وال� �ق� �ص ��ور يف ال �ع �م ��ل  ..م� ��ؤك� ��دا ع� ��ىل ت �ك ��ام ��ل ال �ج �ه ��ود
وت�ض��اف��ره��ا ب��ن م�خ�ت�ل��ف األج �ه��زة وامل�ج��ال��س امل�ح�ل�ي��ة بما
يسهم يف استمرار الرقابة عىل األسعار والنزول بصورة

ول �ي ��س ال �ي �م ��ن إض ��اف ��ة اىل ه ��ذا
ال � �ق� ��رار غ ��ر امل �ن �ط �ق ��ي ول �ي ��س ل��ه
أس �ب ��اب وال ت �ف �س ��رات واض �ح��ة
وال ح�ت��ى ت�س�ن��ده أي وث��ائ��ق كما
أف�ص��ح ال�ن��اش�ط��ون ال�ح�ق��وق�ي��ون
وت�ح��دث��وا ع��ن غ�ي��اب األس�ب��اب أو
املسببات التي تدعو سلطات آل
سعود التخاذ مثل هكذا قرار،
ف� �ه ��و ب� ��اط� ��ل وظ � ��ال � ��م ب � � � ��دءاً م��ن
ال�ن��اح�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة اىل ال�ن��اح�ي��ة
اإلنسانية ونحوها..
أك��ر م��ا يجعله ق ��رارا عنصريا
ح��اق��دا أن ��ه خ��ص ط ��رد ال�ع�م��ال��ة
ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة ف � �ق� ��ط دون غ� ��ره� ��ا،
وبالفعل صدق من وصفه بأنه
ق� � ��رار ص �ب �ي ��اين م �ث �ل ��ه م �ث ��ل ب�ق�ي��ة
ال� �ت� �ص ��رف ��ات ال� �س� �ع ��ودي ��ة ت �ج ��اه
ال� �ي� �م ��ن وال� �ي� �م� �ن� �ي ��ن وس �ل ��وك �ه ��ا
ال� � �ع � ��دواين ال � � ��ذي ي �ج ��اب ��ه ب ��ال ��رد
امل ��زل ��زل م ��ن ق �ب��ل أب �ط ��ال ال�ي�م��ن
وح � � �م � � ��ات � � ��ه ج � �ي � �ش � �ن � ��ا ال � ��وط� � �ن � ��ي
واللجان الشعبية الشرفاء من
ي ��ردون االع�ت�ب��ار وال �ع��زة ل��وط�ن�ن��ا
أرض � � � ��اً وإن � �س � ��ان � ��اً ،ف � �س � ��روا م��ن
نصر اىل نصر ب��إذن الله تعاىل،
ٍ
ول ��ن ت �خ��ذل��وا وأن �ت ��م م ��ن ي�ن�ت�ص��ر
للمظلوم من الظالم مهما كان
حجمه وجربوته..

متواصلة.
ول� �ف ��ت ال � ��وزي � ��ر ال � � ��درة إىل ت ��وج �ي �ه ��ات رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
السيايس األعىل ومتابعته للحكومة باالهتمام بالجانب
ال�ت�م��وي�ن��ي ب�ت��أم��ن امل�خ��زون ال�غ��ذايئ م��ن امل ��واد األس��اس�ي��ة
وال �غ��ذائ �ي��ة وال �ع �م��ل ع��ىل ان�س�ي��اب�ه��ا يف األس� ��واق وت�ع��زي��ز
الرقابة عىل األسعار واألسواق وكل ما من شأنه حماية
املواطن.
وأه� � ��اب ب �م �س �ئ��ويل ق �ط ��اع ال �ت �ج ��ارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ض� ��رورة
مواصلة الجهود واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول
امل� �ي� ��داين ل �ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ع ��ىل م � ��دار ال� �ع ��ام وت �ض��اف��ر
الجهود الرسمية واملجتمعية وتكاملها لتحقيق األهداف
والغايات املنشودة.
م ��ن ج�ه�ت��ه ت �ط��رق وك �ي��ل ق �ط��اع ال �ت �ج��ارة ال��داخ �ل �ي��ة إىل
عمليات ضبط املخالفات التي تمت األسبوع املايض بأمانة
العاصمة واملحافظات.
ولفت إىل أن املخالفات بلغت  396مخالفة متنوعة
م �ن �ه��ا  224ع ��دم اش �ه ��ار اس �ع ��ار و 117م �خ��ال �ف��ة رف��ع
أس �ع ��ار و 99ب �ي��ع ب � ��دون ف ��وات ��ر و 14ب �ي��ع س �ل��ع ت��ال�ف��ة
ومنتهية و29بيع بدون ميزان و 3نقص وزن خبز و66
مخالفات رفض تفتيش وسوء تخزين و 11اشراطات
صحية و 28مخالفات أخرى.
واشار اىل انه تم إغاق  38محا تجاريا مخالفا منها
ً
 4يف محافظة البيضاء و 25يف تعز ومحا واحدا بأمانة
ال �ع��اص �م��ة و 4يف ذم ��ار وم �ح �ل��ن يف اب ف�ي�م��ا ت ��م إح��ال��ة
74م �خ��ال �ف��ا إىل ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وإص � ��دار  159اش �ع��ار
حضور و 20اشعار إغاق.
ح�ض��ر االج�ت�م��اع م��دراء ع�م��وم اس�ت�ق��رار األس ��واق خالد
الخوالين وحماية املستهلك عبدالله الضاعني وتشجيع
امل �ن��اف �س��ة وم �ن ��ع االح �ت �ك ��ار ق �ي��س ال �ط ��ي وم ��دي ��ر م�ك�ت��ب
الصناعة بأمانة العاصمة ابراهيم عبد القادر.

منذ بداية التطبيع.
م �ط ��ب ق� �ط� ��ري :ح �م �ل ��ة مل �ق ��اط �ع ��ة ش��رك��ة
"بوما" لدعمها نوادي إسرائيلية.
ح �ف��رة ل�ل�ب�ح��ري��ن :إع ��ام ع ��ربي ي �ق��ول ان
امل �ن��ام��ة اس �ت �ض��اف��ت ال �س �ف ��ارة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
منذ  11عاما.
م�ط��ب ع��راق��ي :ق�م��ة ب �غ��داد ال�ت��ي ع�ق��دت
ي� � � ��وم أم� � � ��س ل� � � � ��دول امل � �ن � �ط � �ق� ��ة ب� �م� �ش ��ارك ��ة
فرنسية ،كان قد استبق منظموها القول:
"ال قبول للتطبيع".
ت �ص ��دع إس ��رائ� �ي ��ي :ص �ح �ي �ف��ة ي ��دي �ع ��وت-
عار حليفنا أمريكا يف أفغانستان أكرب من
فيتنام.
تصدع إسرائيي :زعيمة حزب إسرائيي-
ج �ي �ش �ن ��ا ع� �ص� ��اب� ��ة ون � �ح � ��ن يف ط ��ري� �ق� �ن ��ا اىل
الهاوية.

شعب
وجيش
محمد درهم املهلل

إن األمم والشعوب ُتقيم عىل
أس � ��اس ح �ض ��ارات �ه ��ا ال �س��اب �ق��ة،
وم � �ج � ��ده � ��ا ال � �غ � ��اب � ��ر وم� �ب ��ادئ� �ه ��ا
األس � � ��اس � � �ي � � ��ة ،ألن ت � � ��اري � � ��خ أي � ��ة
أم ��ة ي �ع �ك��س ب �ج ��اء أص��ال �ت �ه��ا،
وأعمالها الخالدة التي صنعها
أب �ن ��اؤه ��ا األوائ � ��ل ،ك �م��ا ي�ع�ك��س
ت �ف��اع �ل �ه��ا م ��ع ال �ح �ي ��اة ،وال � ��دور
ال � � ��ذي ق� ��ام� ��ت ب � ��ه يف ح �ي ��ات �ه ��ا،
وأمتنا اليمنية لها تاريخ ناصع،
وحضارة مجيدة ..نستمد منها
امل�ق��اوم��ة وال�ص�م��ود والبطوالت
واألمجاد ،ألننا شعب حضاري
ق� � ��دم وي � �ق � ��دم آالف ال� �ش� �ه ��داء
يف س� �ب� �ي� ��ل ال� � ��دي� � ��ن وال� ��وط� �ن� �ي� ��ة
ً
وجيشا؟..
واالستقال شعبًا
وم� � ��اذا ت �ع �ن��ي ذاك� � ��رة ال �ت ��اري ��خ
ب��ال �ن �س �ب��ة ل � �ن � ��ا؟! ..إن �ه ��ا ت�ع�ط�ي�ن��ا
أن� �ص ��ع األدل � � ��ة ع� ��ىل ق ��درت� �ن ��ا أن
ن ��رب ��ع أع� � ��ايل امل � ��رات � ��ب ،ون �ق ��دم
ال ��دل �ي ��ل ال �ق ��اط ��ع ع ��ىل ح�ي��وي�ت�ن��ا
القادرة عىل شق طريقها وسط
زح ��ام األم ��م وال �ش �ع��وب س�ل��مً ��ا
ً
جيشا وشعبًا..
وحر ًبا
وم� � � � ��ن ه� � �ن � ��ا ف� � �ش � ��ل وي � �ف � �ش� ��ل
م� �خ� �ط ��ط ح � �ل� ��ف األع� � � � � ��داء ض ��د
ال � �ي � �م� ��ن ،وه� � ��ا ن� �ح ��ن يف ال� �ع ��ام
ال� � �س � ��اب � ��ع ل � � �ل � � �ع� � ��دوان ب � �ع � ��د أن
ه��زم�ن��اه يف ك��ل م��وق��ع وجبهة،
وان� �ت� �ص ��ر ال �ي �م �ن �ي ��ون ب ��إرادت� �ه ��م
الحرة ،وإرادة الحياة والكفاح
فلم تأخذهم دعايات العدوان
املذهبية والعشائرية واملناطقية
ولم يقعوا يف فخها كما وقعت
بعض البلدان العربية..
شعبنا ناضج سياسيًا ودينيًا
وح � �ض � ��ار ًي � ��ا ..رف � ��ض م� ��ؤام� ��رات
األع� ��داء وأف�ش�ل�ه��ا ،ألن ��ه يملك
رصيدا حضار ًيا وفكرًا واقعيًا،
وي�م�ل��ك إرادة ال �ح �ي��اة ..ال�ح�ي��اة
الحرة األبية التي ترفض الظلم
وال � � ��ذل وال ت �ق �ب ��ل إال ب��ال �ح��ري��ة
والعدل واملساواة..
شعبنا انتصر عىل العدوان،
وخ � � � � � ��رج م� � � ��ن ن� � �ص� � ��ر إىل ن� �ص ��ر
ب� � �ف� � �ض� � ��ل ال � � � �ل� � � ��ه ث� � � � ��م ت � �م � ��اس � ��ك
الشعب والجيش ،والقيادة،
ألن� �ن� ��ا ن� ��داف� ��ع ع� ��ن دي � ��ن ووط� ��ن
وشعب ،ولسنا نخدم إسرائيل
أو أمريكا..
وب� � � � ��رغ� � � � ��م ه � � ��زي � � �م � � ��ة ت � �ح � ��ال � ��ف
ال � �ع � ��دوان اق� �ت� �ص ��اد ًي ��ا وم ��ال � ًي ��ا،
وعسكر ًيا فلم يجنحوا للسلم،
ألن � �ه � ��م ي � �خ � ��اف � ��ون م � ��ن ال �ل �ع �ن ��ة
وال �خ��زي وال �ع��ار م��ن شعوبهم
ف ��رادى وم�ج�ت�م�ع��ن ،وه��ذا هو
ال�س�ب��ب يف إط��ال��ة أم��د ال�ح��رب،
ف ��ال� �ع ��اق� �ب ��ة وخ� �ي� �م ��ة وامل �ن �ق �ل ��ب
م � �ش � ��ؤوم ،وم � ��ن ي� �ب ��دأ ال �ح ��رب
ض� ��د ال �ي �م ��ن وال �ي �م �ن �ي ��ن ي�ج�ن��ي
ال � �ج � ��راح ح � ��اض � �رًا وم �س �ت �ق �ب � ً
�ا،
وعىل نفسها جنت براقش..
غ � ��اض م� ��وق� ��ف ال� �ي� �م ��ن ق� ��ائ� � ً�دا
وج� � � �ي � � � ً
�ش � � ��ا وش� � � �ع� � � � ًب � � ��ا ال � �ح � �ل � ��ف
العدواين ،وفشلت مؤامراتهم
واح � ��دة ب �ع��د األخ� � ��رى ..ف�ن�ق��ول
ل �ه��م م ��وت ��وا ب �غ �ي �ظ �ك��م ..ف�ن�ح��ن
ً
وجيشا قادرين
اليمانين شعبًا
عىل أن نضحي بالغايل والنفس
من أجل ديننا ووطننا وحريتنا
واس�ت�ق��ال�ن��ا ،ألن �ن��ا ن�ع�ت�م��د عىل
إرادة ال �ل��ه ال �ت��ي ال ت �ق �ه��ر ،ودم
الشهيد الذي ال ينىس.

جمعية "الفجر" مبدينة حبابة تدشن
مشروع توزيع احلقيبة املدرسية
كتب :عبدالقادر الشاطر

ن� � � � � �ف � � � � ��ذت ج� � � �م� � � �ع� � � �ي � � ��ة ال � � �ف � � �ج � � ��ر
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �خ��ري��ة وال�ت�ن�م��وي��ة
ب�م��دي�ن��ة ح�ب��اب��ة م �ش��روع ال�ح�ق�ي�ب��ة
امل � � � ��درس � � � �ي � � � ��ة ل � � �ل � � �ع � � ��ام ال � � � � � � ��درايس
2022\2021ل � � � � � �ع � � � � � ��دد 711
ط��ال��ب وط��ال �ب��ة م��ن ذوي ال��دخ��ل
امل� �ح ��دود واألي � �ت� ��ام وال �ف �ق ��راء م��ن
أبناء املدينة.
ويف ت� �ص� ��ري� ��ح ل� ��"26س� �ب� �ت� �م� ��رب"
أوض � � ��ح األس � �ت � ��اذ ع� �ل� ��وي ال �ف �ه �ي��م
امل �س ��ؤول اإلع ��ام ��ي ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ان
ت ��وزي ��ع ال �ح �ق �ي �ب��ة امل ��درس� �ي ��ة ل �ه��ذا
ال�ع��ام ي��أيت يف ظ��ل ظ��روف صعبة
ت� �م ��ر ب� �ه ��ا ب � ��ادن � ��ا وه � � ��ذا امل � �ش� ��روع
ال � ��ذي ت �ن �ف��ذه ال �ج �م �ع �ي��ة ك ��ل ع��ام
ل ��يك ال ي �ح ��رم أي ط ��ال ��ب وط��ال �ب��ة
م��ن التعليم وتشجيعا لهم عىل
م��واص�ل��ة ال��دراس��ة وااله�ت�م��ام بها
كونها من أهم الركائز التي يبنى
بها األوطان وال وطن با تعليم.
وق� ��ال ال �ف �ه �ي��م ان ه ��ذا امل �ش ��روع
ي � � � ��أيت ل� �س� �ل� �س� �ل� ��ة م � � ��ن امل � �ش � ��اري � ��ع
التنموية والخدمية التي تنفذها

الجمعية خال العام كاما منها
سلة رمضان.
وتوزيع لحوم األضاحي وكسوة
ال �ع �ي��د وت ��وزي ��ع األدوي� � ��ة امل �ج��ان �ي��ة
ل� � ��إم� � ��راض امل� ��زم � �ن� ��ة وغ � ��ره � ��ا م��ن
امل �ش��روع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة وال�خ��دم�ي��ة
ال � �ت � ��ي ت� �ق ��دم� �ه ��ا ج �م �ع �ي ��ة ال �ف �ج ��ر
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ت �ن �م ��وي ��ة ب�م��دي�ن��ة

حبابة.
وأش � � � � � ��اد يف خ� � �ت� � ��ام ت� �ص ��ري� �ح ��ه
ب��امل �غ��رب��ن وال �ت �ج ��ار ال ��ذي ��ن ل�ه��م
دور كبر يف استمرارية املشاريع
التي تقدمها الجمعية عىل مدار
ال �ع��ام دون ان�ق�ط��اع فالجمعية
ح � �ل � �ق � ��ة وص � � � � ��ل ب� � � ��ن األغ� � �ن� � �ي� � ��اء
والفقراء..
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الصندوق االجتماعي للتنمية ينفذ  800مشروع
بكلفة  184.4مليون دوالر خالل الربع الثالث من العام الماضي
تقرير :فؤاد القايض
نفذ الصندوق االجتماعي للتنمية خالل الربع الثالث
من عام 2020م ما يقارب  800مشروعا موزعة عىل جميع
الفروع واملحافظات وبتكلفة تقديرية تصل إىل 184.4
مليون دوالر ،وتم التعاقد بمبلغ  153مليون دوالر ،ونسبة
الصرف بلغت قرابة  % 71من إجمايل ما تم التعاقد به...
حيث توزعت املشاريع عىل الفروع واملحافظات والقطاعات
الرئيسية واملمول واتفاقيات التمويل .
واوضح الصندوق يف تقرير صدر عنه مؤخرا اىل ان هذه
املشاريع ممولة من عدة مصادر تمويل تشمل الحكومة
األملانية والبنك الدويل وإدارة التنمية الدولية الربيطانية،
باإلضافة إىل البنك اإلسالمي والصندوق العربي والحكومة
الهولندية ...ويقول التقرير ان من أبرزها مشروع
االستجابة الطارئة املمول من البنك الدويل عرب الربنامج
اإلنمايئ لألمم املتحدة ،والذي يهدف إىل مساعدة األسر
والفئات االجتماعية األكرث تضررا باألزمة اإلنسانية الكبرية
يف اليمن ،حيث تخطى
مستوى التنفيذ بشكل عام  ،% 72كما تحقق ما نسبته
 % 100مما خطط له يف بعض مؤشرا ت هذه املنحة .
وفيما يتعلق بانعكاسات هذه املشاريع عىل مستوى
التخفيف من الفقر وتوفري فرص عمل اكد التقرير الصادر
عن الصندوق انه تم تحقيق ما يقارب  8.3مليو ن يوم عمل
يف برنامج النقد مقابل العمل والخدمات االجتماعية،
شارك فيها أكرث من  269ألف عامل من مختلف محافظات
الجمهورية .كما استفاد أكرث من  351ألف طفل وامرأة
حامل أو مرضع أو أم لطفل تحت سن  5سنوات من أفقر
شرائح املجتمع ،وهم يف الغالب من املسجلني يف صندوق
الرعاية االجتماعية وممن يعانون من سوء التغذية .
ويقول الصندوق ان خطة االستجابة الطارئة الثانية
التي أطلقها لألعوام – 2018



مشاريع الصندوق تهدف الى استمرار
عمل بر امج التمويل األصغر والوصول
الى الخدمات األساسية في التعليم والصحة
والمياه

 2020م تتم من خالل برا مجه الرئيسية واملتمثلة
يف برنامج التنمية املجتمعية واملحلية وبرنامج األمان
االجتماعي وبرنامج تنمية املنشآت الصغرية واألصغر
وتهدف خطة االستجابة الطارئة اىل تلبية االحتياجات
األكرث إلحاحا وإيجاد فرص لسبل العيش والوصول اىل
الخدمات األساسية يف التعليم والصحة واملياه باإلضافة
اىل استمرار عمل بر امج التمويل األصغر من أجل خدمة
أصحاب األعمال الصغرية واألصغر .وتستهدف الخطة
شرائح املجتمع األكرث تأثرا بالحرب  ،وخصوصا النازحني
والفئات الضعيفة واألكرث تضر ا ر من آثار الحرب القائمة
عىل بالدنا .
و يحاول الصندوق يف ظل الظروف الراهنة والصعبة التى
تمر بها البالد أ ن يستفيد من البيانات املتاحة التي يتم
جمعها من املنظمات اإلنسانية العاملة يف اليمن وتطويعها
بما يحقق أفضل اآلليات الستهداف الفقراء واملجتمعات
التي تعاين من األزمات املتفاقمة التي تتمثل يف ظواهر
أساسية تؤثر عىل معيشة الناس وحياتهم بشكل مباشر.
ويف هذا اإلطار  ،أعتمد الصندوق عىل منهجية االستهداف
وفقا لعدد من مؤشرات رئيسية تعكس حدة األزمات التي
يعاين منها الناس يف البالد ،واملتمثلة يف مؤشرات انعدا م
األمن الغذايئ ومؤشرات الفقر الغذايئ الذي فاقم أزمة
السكان يف اليمن يف كل املحافظات واملديريات ،وهو مؤشر

تهانينا آل الشامي
يف أجواء فرائحية بهيجة وسط مشاركة األهل واألصدقاء واملحبني
احتفل الشاب الخلوق:

محمد عباس علي الشامي

مستخلص من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ
لتحليل األمن الغذايئ الحاد خالل الفرتة ديسمرب- 2018
يناير  2019والذي شارك يف إعداده العديد من املنظمات
الدولية وعىل ا رسها منظمة األغذية والزراعة يف اليمن
الفاو والسكرتارية الفنية لألمن الغذايئ يف اليمن
باإلضافة اىل مؤشر االحتياجات اإلنسانية يف اليمن 2019
واملتمثل يف احتياج الناس للخدمات األساسية أو بعضها
مثل مؤشرات االحتياج للتعليم واالحتياج للغذاء والزراعة
والصحة واملياه واملسكن واملأوى وغريها من االحتياجات.
وتقوم منظمة أوتشا يف اليمن بإصدار تقرير سنوي
تستعرض فيه آخر املستجدات فيما يتعلق باالحتياجات
األساسية للسكان ويف نهاية عام  2018قدر عدد السكان
الذين يحتاجون إىل مساعدة خالل عام  2019م بحوايل
 24.1مليون نسمة يشكلون حوايل  % 80من إجمايل سكان
الجمهورية .
وقد تم نشر هذه البيانات عىل مستوى املحافظات
واملديريات ،ويقوم الصندوق بتحويلها إىل مؤشرات
تعكس حدة ووزن وحجم كل احتياج يف إطار كل
محافظة ومديرياتها ومن ثم يتم استنتاج مؤشر أزمة
االحتياج كمتوسط لهذه املؤشرات لكل محافظة وكل
مديرية من خالل تلك البيانات وتبويبها وترتيبها بما
يعكس مقياس حجم وحدة األزمة يف كل من املحافظات

واملديريات
كما يعتمد الصندوق يف تحديد االولويات للمشاريع يف
عملية النزوح من واىل املناطق التي تعاين كثريا جراء الحر
ب وفقا لبيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة والتي
بينت ان اليمن التزال تعاين أسوأ أزمة إنسانية حول
العالم ،حيث يحتاج أكرث من  % 80من السكان إىل شكل
من أشكال املساعدة ،ويواجه  20مليون شخص منهم
انعدام األمن الغذايئ ويحتاج  14مليونا إىل تدخل إنساين
عاجل  ..وفقا لبيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة
فان عدد النازحني داخليا يف اليمن قد وصل إىل حوايل
 4ماليني شخص بحلول نهاية عام  ، 2019وبناءا عىل
تلك املؤشرات يتم استهداف النازحني وإعطائهم أولوية
للعمل والحصول عىل فرص عمل يف مشاريع الصندوق
للتخفيف من آثار األزمة اإلنسانية
كما يعتمد الصندوق يف توزيع املشاريع واملساعدات
بناء عىل  -مشاريع موجهه ملواجهة انتشا ر سو ء
التغذية بني االطفال واالمهات ,باإلضافة إىل ذلك  ،يتم
توجيه مخصصات إضافية إىل املناطق التي ترتفع فيها
مؤشرات سوء التغذية بني األطفال يف  21مديرية يف ست
محافظات وهي الحديدة وتعز ولحج وذمار والضالع وإب
 ,,ويف العام  2020تم الدخول يف ست مديريات جديدة
 ،خمس منها يف الحديدة باإلضافة اىل مديرية يف حجة،
وجاري العمل عىل استهداف عشر مديريات يف كل من
محافظات اب ،البيضاء ،املحويت ،ابني ،الضالع ،تعز،
حضرموت ،لحج
كما خصص بعض املمولني منح معينة اىل محافظات
محدودة مثل تمويل البنك الدويل لتعزيز نشاط صغار
املزارعني واملوجهة لسبع محافظات و  21مديرية و تمويل
االتحاد األوربي املوجه لتسع محافظات وهي أبني وتعز
وحجة والحديدة وشبوه وصعده وصنعاء وعدن ولحج..
ويتم ذلك بنا ء عىل معايري ومؤشرا تقطاعية ذات عالقة
بمجاالت تلك املنح.

تقرير حديث لوزارة التخطيط :العدوان والحصار تسبب
في انخفاض نصيب الفرد بشكل كبير خالل العام الماضي

بزفافه امليمون
وبهذه املناسبة نزف أطيب التهاين والتربياكت للعريس الغايل..
متمنني له حياة زوجية سعيدة ..وبالرفاه والبنني
فألف ألف مربوك
املهنئون:

السيد العالمة :شمس الدين شرف الدين -السيد العالمة :يونس
محمد المنصور -السيد العالمة :علوي سهل بن عقيل -القاضي:
محمد سهل بن عقيل -القاضي :إبراهيم محمد المنصور-
األستاذ :إبراهيم محمد الماخذي -األستاذ :إبراهيم عباس
الشامي -الشيخ :إبراهيم محمد الوزان -الشيخ :حمد بن راكان
الشريف -المهندس :محمد يحيى المتوكل -المقدم :محمود
يحيى الوزان -عبدالملك يحيى الوزان -هاشم إبراهيم الوزان
وجميع األهل واألصدقاء

كل التقدير للدكتور ماهر أسلم إسماعيل
األطباء الخريون عنوان اإلنسانية والرتاحم فهم
يقدمون أفضل ما لديهم من خربات خدمة
للبسطاء ..خدمة لناس وللمهنية الطبية
العالجية ..ونحن يف دائرة التوجيه املعنوي
وصحيفيت "26سبتمرب واليمن" نقف باحرتام
كبري ..ونثين ونقدر عاليًا إنسانية ومهنية الدكتور
ماهر أسلم إسماعيل الذي يعترب قيمة طبية عالية
وخربة تحرتم فله جزيل الشكر والتقدير ألنه اهتم
بالزميلة اإلعالمية خديجة الرشيف

كتب :املحرر االقتصادي
مع استمرار الحرب والعدوان عىل بالدنا باإلضافة اىل
الحصار االقتصادي املمنهج عىل املوائن واملطارات واستمرار
قوى العدوان يف التضييق عىل الحياة املعيشية للمواطن
من خالل تبني قوى العدوان وحكومة املرتزقة اجراءات
وسياسات غري مسؤولة هدفت يف مجملها اىل التضييق
عىل الحياة املعيشة ألبناء الشعب ,كل تلك السياسات
االقتصادية الخاطئة غري مسؤولة أدت اىل ارتفاع كبري يف
تكلفة الغذاء واملستلزمات الطبية واالدوية كما ادى ذلك
اىل انخفاض كبري يف متوسط دخل الفرد بحسب الكثري
من التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية او الجهات
الحكومية وكان اخرها تقرير وزارة التخطيط والتنمية يف
صنعاء الذي اكد عىل حدوث انخفاض كبري يف متوسط
دخل الفرد خالل العام املايض بشكل كبري..
ويقول التقرير انه نتيجة لالنكماش االقتصادي تراجع
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمايل من
 1191دوالراً عام 2014م إىل 867دوالراً عام 2020م بسعر

الصرف الرسمي  250ريال/دوالر ،ومن  1191دوالر عام
2014م إىل  362دوالراً عام 2020م بسعر الصرف املوازي
 600ريال/دوالر..
واوضح التقرير ان نصيب الفرد من الناتج فقد حوايل
 69,6%من قيمته مقوما بالدوالر عام 2020م مقارنة مع
2014م ،وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام العمالت
األجنبية بنسبة  180,4%من قيمتها خالل نفس الفرتة..
كما أدى العدوان والحرب عىل اليمن إىل ارتفاع نسبة
السكان الواقعني تحت خط الفقر الوطني من  48,6%عام
2014م إىل  78,8%عام 2019م ومع استمرار الوضع الحايل
املرتدي فإن معدالت الفقر مرشحة نحو املزيد من االرتفاع،
وترتفع نسبة الفقر بني األسر التي ترتأسها النساء إىل
حوايل  ،72,0%عىل مستوى الريف مقارنة مع 58,2%
بني األسر التي يرتأسها الرجال ،وعىل مستوى الحضر نجد
أن نسبة الفقر بني األسر التي ترتأسها النساء 39 20,1%
وبحسب دراسة لربنامج األمم املتحدة اإلنمايئ يف سبتمرب
2019م ،فإن اليمن سيصبح أفقر بلد يف العالم بحلول
عام 2022م إذا استمر العدوان والحصار عىل اليمن؛ حيث
سيعيش  79%من السكان تحت خط الفقر..

14
(العدوان االقتصادي وركائز
االقتصاد اليمني المدفونة)

د .يحيى عيل السقاف
ال يختلف اثنان عىل القول أن العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي
تعيشه اليمن عىل مدى سبع سنوات خلف أزمة اقتصادية بكل املقاييس
وأدت إىل أسوء كارثة إنسانية عىل مستوى العالم يف العصر الحديث ومن
املعلوم بأن االقتصاد اليمني واجه كماً من املتغريات السياسية واألمنية
والتشريعية والتي كانت لها انعكاساتها املباشرة يف رسم مالمح االقتصاد يف
املرحلة الراهنة حيث يمر االقتصاد اليمني بعدوان غاشم وحصار اقتصادي
جائر أوهنت قواه الحية وأضعفت قدراته اإلنتاجية وبددت طاقاته املادية
واملالية والبشرية فاالقتصاد اليمني من االقتصاديات الضعيفة من حيث
هياكله اإلنتاجية نتيجة السياسات والقوانني واالتفاقيات والربامج
املستوردة بغرض إضعافه وقد استهدفت دول العدوان االقتصاد الوطني
بشكل مباشر وغري مباشر من خالل تدهور حاد وعدم استقرار يف االوضاع
االقتصادية واملالية والنقدية أفضت اىل خسائر وتكاليف اقتصادية جسيمة
ترتب عىل ذلك بروز عدد من األزمات والعدوان االقتصادي الذي كان وما
يزال يرتكبها تحالف العدوان االمرييك السعودي حيث حول البنية التحتية
لالقتصاد اليمني إىل أهداف عسكرية منذ الوهلة األوىل لعدوانه الرببري
مخالفا بذلك القوانني الدولية ومتجاوزا كل أخالقيات الحروب وشمل
كذلك هذا العدوان الغاشم حربا مالية ونقدية واقتصادية ضربت االستقرار
املعييش واالقتصادي يف بلد اإليمان والحكمة ومع سبق اإلصرار والرتصد
ويتعمد تحالف العدوان استخدام كافة الوسائل املحرمة دوليا يف سبيل
تحقيق أهدافه اإلجرامية يف تدمري العملة املحلية واالقتصاد الوطني بحق
الشعب اليمني.
والن الرثوات العاملية ُتعترب الرافد االقتصادي للدخل اليومي للفرد
والعمود الفقري القتصاد الدول حيث تعتمد الدول العظمى وبقية
الدول املتقدمة عىل ركائزها االقتصادية من الرثوات الطبيعية والبشرية
يف بناء اقتصادها وتعترب اليمن بلد ضعيف اقتصاديا واالقتصاد اليمني غري
متطور وريعي رغم قلة املوارد النفطية ويعتمد بشكل كبري عىل املساعدات
الدولية ويعاين من مشاكل هيكلية أهمها الفساد وعدم استغالل الرثوات
الطبيعية والزراعية والبشرية وتصنف اليمن بأنها من أشد الدول النامية
ذات االقتصاد املتدهور باملقارنة من أنها تحتل املرتبة األقل يف متوسط دخل
الفرد بني الدول العربية وقد تأثر االقتصاد اليمني بشكل كبري بعد قيام
الوحدة اليمنية لعدة أسباب أهمها سياسية حيث كان يقف وراء تدمري
وانهيار االقتصاد اليمني النظام السعودي الذي كان ينفذ عدوانا منظما
وبتواطؤ من عمالئه ومرتزقتة يف النظام السابق وفق مخطط امرييك
صهيوين بهدف تدمري اليمن اقتصاديا عن طريق فرض تعني عمالئه يف
مؤسسات الدولة االقتصادية الذي فضلوا مصالحهم الشخصية عىل
املصلحة العامة للوطن وشرعنوا لفسادهم املايل واإلداري وكل ذلك من
تعمد واضح لشن عدوانهم وحصارهم عىل االقتصاد اليمني ما هو إال عبارة
عن مقدمات الحتالله والن اليمن لم يكن دولة منتجة يأكل ويلبس شعبة
مما يزرع وينتج فقد تأثر اقتصاده الوطني بشكل كبري وكانت هذه البداية
لسيناريو التدمري املمنهج لالقتصاد الوطني وعملته املحلية بالرغم من أن
اليمن يمتلك ركائز اقتصادية ضخمة طبيعية وبشرية تؤهله ملنافسة الدول
املتقدمة وكانت األنظمة السابقة تلعب دورا كبريا من خالل عدم استغالل
موارد وثروات اليمن الطبيعية والبشرية يف تحقيق التنمية االقتصادية لعدة
أسباب منها تنفيذها ألجندات خارجية وتغليب مصالحها الشخصية التي
كانت السبب يف تأخري النهضة االقتصادية وانتشار الفساد املايل واإلداري
والثقايف يف املجتمع اليمني.
ٌ
وتعترب ركائز االقتصاد اليمني من الرثوات الطبيعية والبشرية غري
مستغلة من قبل الدولة فإذا تم استغاللها ستصبح اليمن دولة ذات قرار
عاملي لذلك يطلق عليها أفقر دولة يميش سكانها فوق الذهب فاليمن تتميز
برثوات نفطية ومعدنية وسمكية وحيوانية وزراعية وغري ذلك إضافة إىل
الرثوة البشرية التي تعترب كنز مدفون لم يتم استغالله وتوجيهه التوجيه
الصحيح ومن تلك الركائز االقتصادية الرثوات السيادية من النفط والغاز
حيث يمثل هذا القطاع أهمية إسرتاتيجية منذ اكتشافه وحتى اليوم وكذلك
الرثوات املعدنية يف اليمن تنتشر يف أغلب املحافظات وتتنوع من صخور
نارية ورسوبية ومتحولة ومعادن غالية الثمن مثل مناجم الذهب والعقيق
األملاس والنحاس والحديد واألملنيوم والزيواليت وغريها وتشكل أهمية
كبرية لالقتصاد اليمني يف البناء والتصنيع وكل املجاالت وأيضا املوقع
االسرتاتيجي لليمن الذي يهيمن عىل الطرق التجارية كنقطة متوسطة يف
العالم تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وكذلك القطاع الزراعي
حيث يعيش أكرث من نصف سكان اليمن عىل الزراعة وما تتميز به اليمن
من أرايض زراعية واسعة وأكرث خصوبة يف الجزيرة العربية حيث تزرع فيها
العديد من املحاصيل الزراعية إىل جانب الخضروات والفواكه ذات التنوع
الكبري يف املناخ وتؤهلها لإلنتاج حتى الوصول لالكتفاء الذايت والتصدير
للخارج وتعد الرثوة السمكية غنية بشكل غري اعتيادي بمجموعة متنوعة
من األسماك املرغوب بها من أجل التجارة وتساهم بشكل رئييس يف
االقتصاد الوطني للبالد ومن الرثوات اليمنية املوائن حيث تعترب من أهم
املوائن العاملية من حيث املوقع الجغرايف واالسرتاتيجي وال يتم استغاللها
منذ زمن طويل وتخضع حاليا تحت احتالل دول تحالف العدوان الذي
يقوم بنهب ثرواتها ومقدراتها.
وبالحديث عن الطرق والوسائل التي نستطيع من خاللها استغالل
الركائز االقتصادية يف اليمن يلزم علينا معرفة أن زيادة تطور التكنولوجيا
واستخدامها له دور كبري يف استخراج املوارد الطبيعية بسرعة وكفاءة
لتحقيق التنمية االقتصادية واملستدامة وما لم تستقر اليمن اقتصاديا فلن
تستقر سياسيا مع العلم أن الشركات األجنبية التي وصلت إىل اليمن تؤكد
عىل أن هناك مخزون كبري من الرثوات اليمنية وما تم استخراجه ال يشكل
 20%من املخزون وتعترب املوارد البشرية العامل الرئييس يف تنمية اقتصاد
الدول فعىل الرغم من أن توفر املوارد الطبيعية يؤثر يف االقتصاد إال انه لوال
وجود املوارد البشرية ملا تم استغالل هذه املوارد الطبيعية وأكرث الدول التي
استغلت هذه النقطة هي اليابان واملانيا فهي قليلة املوارد الطبيعية ولكنها
قوية املوارد البشرية مما جعلها يف الصف األول مع الدول القوية واملتقدمة
اقتصاديا يف العالم ويمكن االستفادة من املوارد البشرية من خالل استغالل
جميع األفراد يف الدولة وال يمكن ذلك إال بعد العمل عىل تطويرها وتنميتها
من خالل الدورات والخربات التي تمكن الفرد من تحقيق أهدافه ويجب
عىل الدولة يف هذا الجانب أن تأخذ بعني االعتبار توفري فرص العمل تبعا
الهتمامات األفراد من اجل استغالل املوارد البشرية يف اإلنتاجية .
ويتعني عىل الدولة لتحقيق السياسة الصناعية الحالية واملستقبلية
توحيد آفاق مستقبلية تعتمد عىل عنصري املوارد الطبيعية والبشرية من
خالل تثمني املوارد الطبيعية حيث تعترب وفرة وجودة املوارد الطبيعية
نقطة بداية املسار الصناعي خاصة ما يتعلق بموارد الطاقة لكون االقتصاد
الوطني اقتصاداً ريعياً ومعنى ذلك انه يعتمد عىل النفط والغاز ما دفع
بالحكومة إىل إيجاد وسائل للتكييف مع هذه العراقيل والتحديات من
خالل تفعيل عدة برامج يف إطار التنمية االقتصادية ويلزم اقرتاح سياسة
جديدة للتأهيل نظراً ألهمية تأهيل مؤسسات الدولة االقتصادية يف
تحسني القدرة التنافسية ملواجهة املنافسة الدولية وال بد من تأسيس مركز
تخطيطي وتنموي شامل يقوم بإعداد ومراجعة الخطط والدراسات
االقتصادية لجميع القطاعات العاملة عىل األرض يف املجاالت املالية
والزراعية والصناعية والتجارية والفنية والهندسية ومتابعتها وذلك لضمان
استمرار اإلنتاج وتحقيق استقرار العمل يف الوحدات اإلنتاجية والخدمية.
ويجب بالتوازي مع هذا اإلطار تفعيل أداء الجهات اإليرادية يف الدولة
ومنها الجهاز الضريبي والجمريك وتوصيف الوضع الراهن يف معالجة
نقاط الضعف ووضع املقرتحات والحلول وبما يعزز من رفع كفاءة األداء
وتوسيع الوعاء الضريبي والجمريك وإعادة الهيكلية التنظيمية والتشريعية
ملصلحتي الضرائب والجمارك وفروعها التنفيذية وتبسيط اإلجراءات الفنية
واإلدارية وجعلها أكرث شفافية وقابلية للتنفيذ من املكلفني وإدارتها بكفاءة
عالية من القيادة العليا وبما يسهم يف الحد من فرص الفساد والتهرب
الضريبي والتهريب الجمريك واعتماد أساليب عمل وإجراءات تنفيذية
واضحة ومبسطة لربط وتحصيل الرسوم ومعالجة كافة االختالالت يف
آلية التحصيل والتوريد واالستفادة من تجارب الدول يف هذا املجال وبما
يكفل تحسني وتنمية اإليرادات العامة للدولة بما يتناسب مع حجم هذا
الوعاء وتقديم خدمات متميزة وبما يحقق الثقة والشفافية بني اإلدارة
الضريبية والجمركية واملكلفني.
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عدد من الرتبوين ل��(

استمرار العملية التعليمية ..جبهة بناء وحتدي

مع بدء العام الدرايس الجديد ،اتجه الطالب
والطالبات واملعلمون واملعلمات إىل مدارسهم
بعزيمة التحدي والصمود واإلصرار عىل أن
يكون هذا العام مميزاً من حيث التحصيل
العلمي وانتظام الدراسة.
يف املقابل تتابع قيادة وزارة الرتبية والتعليم من
خالل مناطقها ومكاتبها يف املديريات انتظام
العملية التعليمية ،وحث املواطنن عىل الدفع
بأبنائهم وبناتهم إىل املدارس ،باإلضافة إىل
اإلعالن عن صرف حافز شهري لكل املعلمن
واملعلمات بمقدار  30ألف ريال ابتداءً من شهر
سبتمرب املقبل . .يف هذه املساحة ،استطلعت
"26سبتمرب" أراء عدد من الرتبوين ،حول
واقع التعليم يف ظل استمرار العدوان
والحصار ،و الخسائر التي طالت قطاع
التعليم ،باإلضافة إىل إجراءات وزارة الرتبية
التعليم وأثرها يف انتظام العملية التعليمية..
وإليكم الحصيلة:

أكد وكيل محافظة الجوف الشيخ فهد
أب��و راس أن ال�ه��دف ال��وط�ن��ي ال�ك�ب��ري ال��ذي
جمع األح ��رار وال�ش��رف��اء واملخلصن من
كافة شرائح ومكونات الشعب اليمني،
ه��و ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وس�ي��ادت��ه ووح��دة
أراض� �ي� ��ه ،وم ��واج �ه ��ة ال� �ع� ��دوان ال �غ��اش��م
بالرجال وامل��ال ..وأوضح الشيخ أبو راس
يف تصريح إعالمي ،انه ال قبول ألي خائن
يخرج عن الثوابت الوطنية ،أو ينال من
ص�م��ود شعبنا اليمني وق��واف��ل ال�ش�ه��داء
التي قدمها من خرية أبنائه الذين انطلقوا
إىل م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ب �ه ��ات ل �ص ��د وم ��واج �ه ��ة
العدوان ..ودعا وكيل محافظة الجوف
إىل ضرورة إعادة النظر يف صياغة الشراكة
ال��وط �ن �ي��ة ب ��ن م �ك ��ون أن �ص ��ار ال �ل ��ه وح ��زب
املؤتمر الشعبي العام ،بحيث تكون هذه

صمود املعلم وص��ره على انقطاع
الراتب افشل مخططات العدوان

العدوان راهن على تعطيل التعليم
منخاللاستهدافاملدارسوالطالب

وح��رص��ه ع��ىل تلقى التعليم دون
ال�خ��وف م��ن القصف ،ال يقل عن
ص �م��ود أب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف م �خ �ت �ل ��ف ج �ب �ه ��ات
العزة والكرامة ،فجبهة التعليم
م��ن ال�ج�ب�ه��ات امل�ه�م��ة ألن�ه��ا تتعلق
بالتنوير وبناء اإلنسان ال��ذي يعد
أساس التنمية وصانعها.
وأض� � � ��اف :ص� �م ��ودن ��ا ك ��رتب ��وي ��ن
ش � ��رف ع �ظ �ي ��م ل� �ن� ��ا ،ح �ت ��ى ن �ق ��دم
ألبنائنا وفلذات أكبادنا الحصيلة
ال �ع �ل �م �ي��ة ال �ت ��ي ت�م�ك�ن�ه��م م ��ن ب�ن��اء
مجتمعهم وأم�ت�ه��م ،وأن يكونوا
ج�ي� ً
�ال ق��ادراً ع��ىل تحمل املسؤولية
وال � � �ن � � �ه� � ��وض ب � � ��واق � � ��ع األم � � � � ��ة إىل
األفضل.

رسائل مهمة

انتصار التعليم

بناء اإلنسان
> من جانبه قال االستاذ محمد
م �ح �م ��د ف� � ��ارع ال � �س� ��وي� ��دي -م ��دي ��ر
مدارس األندلس الحديثة-
>> إن ص �م ��ود امل �ع �ل ��م ال �ي �م �ن��ي
يف م� � ��درس� � �ت� � ��ه ألك � � � ��ر م � � ��ن س �ت ��ة
أع � ��وام ،وك ��ذل ��ك ص �م��ود ال�ط��ال��ب

تسبب ال� �ع ��دوان يف
ت ��دم ��ر أك� ��ر م���ن 400
منشأة تعليمية تدمرًا
كليًا و 1465منشأة بشكل
ج��زيئ وحرمان 134210
طالب من التعليم
األج� �ي ��ال وت �ح �ق �ي��ق اآلم � ��ال ي� ��وازي
االن� � �ت� � �ص� � ��ارات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال �ت ��ي
أرك � �ع� ��ت ال � �ع � ��دوان وأل� �ح� �ق ��ت ب��ه
الهزائم النكراء.

مربوك التخرج
نهنئ ونبارك للدكتور

بمناسبة تخرجه من معهد الحكمة جامعة
الحكمة ..فالف مربوك
املهنئون:
والدك العقيدمحمدمحسن السعيدي خالك
االستاذوالشاعرمحمدناصرالسعيديعمك
االستاذعارف السعيدي االخ نادرعبدالله
السعيدي الولدجوادفيصل السعيدي حميد واصل

املهنئون :والدك :
القايض /زيد عي الشامي
الدكتور /عي عبدالقادر الشامي
املهندس /يحيى عبدالقادر الشامي
املقدم /عبدالله عبدالقادر الشامي
املقدم /ناصر الخذري
املهندس /حسن عي الشامي
املهندس /شرف محمد الشامي
االستاذ /عي قاسم الشامي
م  / 1طه حسن الشامي
وكافة األهل واألصدقاء

ي�ت�ع�ل��ق ه ��دف ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ال �ث��اين ع�ش��ر (إس دي ج��ي  12أو ال �ه��دف ال�ع��امل��ي  )12ب ��«االس �ت �ه��الك واإلن �ت��اج
املسؤوالن».
يسعى ال�ه��دف ال�ث��اين عشر إىل ض�م��ان االس�ت�خ��دام الجيد ل�ل�م��وارد ،وتحسني ك�ف��اءة ال�ط��اق��ة ،واس�ت��دام��ة البنية التحتية ،ب��اإلض��اف��ة إىل توفري
الوصول إىل الخدمات األساسية ،وتوفري فرص عمل الئقة وغري مضرة للبيئة وضمان نوعية حياة أفضل للجميع.

وغ��اي��ة ال �ه��دف ال �ث��اين ع�ش��ر إح ��دى ع�ش��ر ال �ت��ي ي�ت�ع��ن تحقيقها
بحلول عام  2030عىل أقل تقدير ،ويقاس التقدم نحو األهداف
باستخدام ثالثة عشر مؤشرًا.
تعد الغايات اإلحدى عشر للهدف هي:
تنفيذ اإلطار العشري لربامج االستهالك واإلنتاج املستدامن؛
وت �ح �ق �ي ��ق اإلدارة امل� �س� �ت ��دام ��ة واالس � �ت � �خ � ��دام ال� �ف� �ع ��ال ل �ل �م ��وارد
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة؛ وخ�ف��ض ه��در ال �غ��ذاء ال�ع��امل��ي ل�ل�ف��رد ب�م�ق��دار النصف
عىل مستوى متاجر البيع بالتجزئة واملستهلكن؛ وتحقيق اإلدارة
السليمة بيئيًا ل�ل�م��واد الكيميائية وج�م�ي��ع امل�خ�ل�ف��ات ط��وال دورة
ع�م��ره��ا؛ وال�ح��د م��ن إن�ت��اج املخلفات ع��ن ط��ري��ق امل�ن��ع ،والتقليل،
وإع� ��ادة ال �ت��دوي��ر وإع� ��ادة االس �ت �خ ��دام؛ وت�ش�ج�ي��ع ال �ش��رك��ات عىل
اع�ت�م��اد م�م��ارس��ات م�س�ت��دام��ة؛ وت�ع��زي��ز م�م��ارس��ات ال�ش��راء ال�ع��ام
املستدامة؛ وضمان امتالك األفراد يف كل مكان املعلومات الهامة
والوعي بالتنمية املستدامة.
أما «وسائل تحقيق» األهداف الثالثة هي :دعم البلدان النامية
ل�ت�ع��زي��ز ق��درت�ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة؛ وت�ط��وي��ر أدوات ل��رص��د
آثار التنمية املستدامة وتنفيذها؛ وإزالة تشوهات السوق ،مثل
إعانات الوقود األحفوري ،التي تشجع االستهالك املسرف.
أبلغت  79دول��ة واالت�ح��اد األوروب��ي بحلول ع��ام  ،2019عن
وثيقة سياسة وطنية واحدة عىل األقل لتعزيز أنماط االستهالك
واإلن�ت��اج امل�س�ت��دام��ة ..وأج��ري ذل��ك للعمل م��ن أج��ل تنفيذ «إط��ار
ُ
عشري ل��ربام��ج لالستهالك واإلن�ت��اج املستدامن» .أن�ف��ق أك��ر من
 400مليار دوالر أم��ري��يك ع��ىل إع��ان��ات ال��وق��ود األح�ف��وري يف عام
 .2018شكل ذلك ضعف اإلعانات املقدرة للطاقة املتجددة وضر
بمهمة الحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية.
تشمل غايات الهدف الثاين عشر استخدام طرق إنتاج صديقة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة وت �ق �ل �ي��ل ك �م �ي��ة امل �خ �ل �ف��ات .ي�ن�ب�غ��ي زي � ��ادة م �ع ��دالت إع ��ادة
ً
مقاسة بأطنان امل��واد امل�ع��اد ت��دوي��ره��ا ،بحلول
ال�ت��دوي��ر الوطنية،
ع ��ام  .2030ب��اإلض��اف��ة إىل ذل ��ك ،ي�ج��ب ع��ىل ال �ش��رك��ات اع�ت�م��اد
ممارسات مستدامة ونشر تقارير االستدامة.

خلفية
ُي��وص��ف االس �ت �ه��الك واإلن �ت ��اج ب��أن�ه�م��ا م �ص ��درًا داف ��عً ��ا ل��الق�ت�ص��اد
ال �ع��امل��ي .ول�ك�ن�ه�م��ا ي�ع�ت�م��دان ف�ق��ط ع��ىل اس �ت �خ��دام ال�ب�ي�ئ��ة وامل ��وارد
الطبيعية بطريقة تستمر يف إحداث آثارًا ضارة عىل الكوكب.
ً
ووفقا لربنامج األمم املتحدة للبيئة (يو إن إي بّي) ،ما يزال دمج
االس�ت��دام��ة البيئية وال�ن�م��و االق�ت�ص��ادي يمثل ت�ح��د ًي��ا ع��امل� ًي��ا رئيسيًا
حتى اليوم .ورافق التقدم االقتصادي واالجتماعي يف القرن املايض
تدهورًا بيئيًا أضر باألنظمة التي يعتمد عليها مستقبلنا.
ً
عاجال من بصمتنا البيئية يف االستخدام من أجل
يجب أن نحد
تحقيق النمو االق�ت�ص��ادي والتنمية املستدامة ،ع��ن طريق تغيري
إن �ت��اج واس �ت �ه��الك ال�س�ل��ع وامل � ��وارد .ت�ع�ت��رب ال ��زراع ��ة أك ��رب مستهلك
للمياه يف جميع أنحاء العالم ،ويستهلك الري اآلن ما يصل إىل
 70يف املئة من املياه العذبة لالستخدام البشري.
األهداف واملؤشرات والتقدم
يتضمن الهدف الثاين عشر إح��دى عشر غاية .يتوجب تحقيق
أربعة منها بحلول عام  ،2030وواح��دة بحلول عام ،2020
وستة لم يحدد لها عام مستهدف.
تتناول الغايات قضايا مختلفة ترتاوح بن تنفيذ اإلطار العشري
لربامج االستهالك واإلنتاج املستدامن.

تهانينا

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد الطبيعية.
ت�خ�ف�ي��ض ن �ص �ي��ب ال �ف ��رد م ��ن امل �خ �ل �ف��ات ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ع��ىل
مستوى متاجر البيع بالتجزئة واملستهلكن.
تحقيق اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية وجميع املخلفات
طوال دورة عمرها.
الحد بشكل كبري من إنتاج املخلفات عن طريق املنع ،والحد،
وإعادة التدوير وإعادة االستخدام.
تشجيع الشركات عىل اعتماد ممارسات مستدامة.
ت�ع��زي��ز م�م��ارس��ات ال �ش��راء ال �ع��ام امل�س�ت��دام��ة ،وف� ً�ق��ا ل�ل�س�ي��اس��ات
واألولويات الوطنية.
ض�م��ان ام�ت��الك األف ��راد يف ك��ل م�ك��ان امل�ع�ل��وم��ات امل�ه�م��ة وال��وع��ي
بالتنمية املستدامة.
دعم البلدان النامية لتعزيزها قدرتها العلمية والتكنولوجية.
تطوير أدوات لرصد آثار التنمية املستدامة عىل النمو املستدام
وتنفيذها.
ت��رش �ي��د إع ��ان ��ات ال ��وق ��ود األح� �ف ��وري غ ��ري ال �ف �ع��ال ال� ��ذي ي�ش�ج��ع
االستهالك املسرف عن طريق إزالة تشوهات السوق.
التحديات
أث� � ��ر ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��وف� � �ي � ��د ..19-أت � ��اح � ��ت ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��وف � �ي � ��د 19-يف
ع ��ام  2020ف��رص� ً�ة ل�ل�ب�ل��دان ل�ب�ن��اء خ�ط��ط ال�ت�ع��ايف ال�ت��ي ق��د ُت�غ� ّ�ري
وت�غ� ّ�ري أي� ً
االت�ج��اه��ات الحالية ُ
�ض��ا أن�م��اط االس�ت�ه��الك واإلن�ت��اج نحو
تحقيق مستقبل أكر استدامة.
أثبتت الجائحة أن نقاط الضعف تنشأ من أنظمتنا ،ويجب أن
تبدأ املسؤولية من حكوماتنا وص� ً
�وال إىل موظفي الخدمة املدنية
اآلخرين ،من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ومن املهم للغاية فصل التدهور البيئي عن النمو االقتصادي
م ��ن أج ��ل ت�ع��زي��ز االس �ت �ه��الك امل �س �ت ��دام .ي�ش�م��ل ه ��ذا أي � ً
�ض ��ا أن�م��اط
اإلنتاج والتحول نحو اقتصاد عاملي أكر شمولية وأخضر أكر.
حدثت العديد من التداخالت يف سلسلة اإلم��دادات الغذائية
العاملية بسبب ت��أث��ريات جائحة ك��وف�ي��د .19-إذ ع��اىن العديد من
ً
نتيجة
األشخاص يف جميع أنحاء العالم بسبب فقدان الدخل،
الض�ط��راب��ات ال�ع�م��ل ..وج��رى التخلص م��ن العديد م��ن املنتجات
ال ��زراع �ي ��ة وال �ح �ي��وان �ي��ة وإت ��الف �ه ��ا ،ب�س�ب��ب وج� ��ود ف��ائ��ض م ��ن ه��ذه
املنتجات.
وظهرت مخاوف ً
أيضا بشأن التجارة العاملية لألغذية واملنتجات
ال ��زراع �ي ��ة .ت�س�ب�ب��ت ع �م �ل �ي��ات إغ� ��الق ال �ح ��دود وت �ح ��دي ��ات ال�ت�ب��اع��د
ً
فضال عن انقطاع النقل الجوي والبحري ،يف نقص
االجتماعي،
الغذاء يف سلسلة متاجر التجزئة.
أدى ذل��ك إىل اختيار العديد م��ن املستهلكن لسالسل التوريد
الغذائية املحلية ،وشراء األطعمة واملنتجات املتوفرة عىل املستوى
اإلق �ل �ي �م ��ي .ول �ك ��ن ،ل �ي��س واض � ً�ح ��ا ب �ع��د ك �ي��ف س�ت�ت�ك�ي��ف س��الس��ل
التوريد هذه مع التحديات الخاصة بكل منطقة ،مثل الطقس
وال�ج�ف��اف وال �ج��راد .ب��اإلض��اف��ة إىل ذل ��ك ،ي��وج��د ت�ح��دي يتمثل يف
ال �ت �خ��زي��ن ،ال� ��ذي ت �س �ب��ب يف ن �ق��ص ال �غ ��ذاء واألدوي � � ��ة وم�ن�ت�ج��ات
العناية الشخصية األخرى.
وتسبب هذا ً
أيضا يف العديد من االضطرابات لسالسل املتاجر
ال �ك��ربى ،ول�ك��ن يف م�ع�ظ��م ال �ظ ��روف ،ال ي�ع��د ال�ت�خ��زي��ن ض��رور ًي��ا،
ب��ل إن��ه يف ال��واق��ع أك��ر ض ��ررًا ألن��ه ي ��ؤدي إىل زي ��ادة ه��در ال�ط�ع��ام،
وان�ع��دام األم��ن ال�غ��ذايئ ،وي��ؤث��ر سلبًا ع��ىل ال�ف�ئ��ات الضعيفة من
السكان ،مثل كبار السن.

بمناسبه زفاف الشاب
الخلوق/

عبدالستار عبدالحافظ زيظ
نتقدم باحر التهاين
والتربيكات معطرة بالفل
والياسمن بمناسبة زفافه امليمون
فألف مربوك
املهنئون:
امن الخالدي

تهانينا أبا كيان

أجمل آيات التهاين والتربيكات نزفها إىل
األخ /وليد عي لطف الله نشوان
بمناسبة ارتزاقه باملولود الجديد الذي اسماه

( كيان)

فألف ألف مربوك.
املهنئون :عقيد /خالد الحمادي
عقيد /عيبان الكوكباين -عقيد /أمن
الشعباين -مقدم/توفيق القديس-
مقدم /عبدالودود لقمان -مقدم/عبدالرحمن
أبوطالب -أكرم السياين -معن املطري -مراد
مقبويل -عبدالحميد حيدره -طالل معوضة
وكافة الزمالء والعاملن بدائرة التوجيه
املعنوي وصحيفة 26سبتمرب واليمن
وموقع سبتمرب نت اإلخباري

تهانينا ال قاسم

نهنئ ونبارك للشابن الخلوقن:

صالح واحمد عي احمد قاسم

بمناسبة زفافهما امليمون ودخولهما القفص الذهبي..
والف الف مربوك.
املهنئون :والدكما عي احمد قاسم -عبدالله صالح الجربي-
د.عادل الجربي -ناصر واحمد قاسم -م/عبدالوهاب ابو محنقة

تهانينا
أبا الزهراء

نهنئ ونبارك لألخ

ناقد صالح غالب

تهانينا آل شايف

أجمل آيات التهاين والتربيكات نهديها
للشاب الخلوق املجاهد/

غمدان عي شايف

بمناسبة دخوله القفص الذهبي..
فألف مربوك
املهنئون :اخوتك /قحطان ومناع
وحمري ومعن
املقدم /عي مبارك وولده
وكافة األهل واألصدقاء

بمناسبة ارتزاقه املولودة
الجديدة التي اسماها
"الزهراء"
جعلها الله من مواليد
السعادة وقر بها عن
والديها وأنبتها نباتا
حسنا ..ألف مربوك..
املهنئون:
العقيد عسكر
الشعيبي -املهندس
محمد صادق غالب-
املحامي عي عبدالله
غالب -املساعد عمار
غالب وكافة أسرة
آل غالب

تعازينا آل الصبيحي

نتقدم بخالص العزاء واملواساة

لألخ /ناصر الصبيحي..

وذلك بوفاة والدته ..تغمدالله
الفقيدة بواسع الرحمة واملغفرة
وألهم أهلها وذويها الصرب
والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.
املعزون :عقيد /وهبان
النزاري -عقيد/حسن الواقدي-
مساعد األمن /عبدالله معصار-
وكافة أفراد األمن وموظفي
دائرة التوجيه املعنوي

فقدان

املهنئون :والدك العميد
احمد عي معيض
وكافة األهل واألصدقاء

هدف التنمية المستدامة الثاني عشر

الف الف مربووك
املهنئون :
اكرم االشول
وجميع األهل واالصدقاء

وذلك بمناسبة زفافه امليمون فألف
مربوك ..

بمناسبة دخوله القفص
الذهبي  ..متمنن له حياة
زوجية سعيدة  ..فألف ألف
مربوك.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

مهدي
عي السواري

أكرم زيد الشامي

عبدالله أحمد معيض

دشن رئيس جامعة الحديدة األستاذ
ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د أح �م ��د األه � � ��دل م�ط�ل��ع
االس � � �ب � � ��وع إم � �ت � �ح � ��ان � ��ات ن � �ه � ��اي � ��ة ال �ف �ص ��ل
ال ��درايس ال�ث��اين للعام الجامعي -2020
2021م لطالب كليتي الصيدلة السريرية
وال �ش��ري �ع��ة وال �ق ��ان ��ون وال �ت ��ي ت�ع�ت��رب آخ��ر
كليات الجامعة يف إجراء اإلمتحانات .

فرص التنمية المستدامة ()SDGs
في اليمن وفق التحرك العالمي 17-12

اجمل التهاين والتربيكات
الشاب الخلوق املجاهد/

نتقدم بأجمل التهاين والتربيكات
للشاب الخلوق املهندس/

أجمل آيات التهاين

عي الشرعبي

ويف التدشن أكد رئيس الجامعة عىل
إس �ت �م ��رار ال �ص �م ��ود األس� �ط ��وري مل�ن�ت�س�ب��ي
ال�ج��ام�ع��ة يف ه ��ذة ال �ظ ��روف اإلس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ال � �ت� ��ي ت� �م ��ر ب� �ه ��ا ال � �ب � ��الد ج� � � ��راء ال � �ع � ��دوان
وال �ح �ص ��ار امل� �ف ��روض ع ��ىل ب ��الدن ��ا م �ن��ذ م��ا
يقارب السبع سنوات كما أكد رئيس عىل
أه�م�ي��ة ت�س�ي��ري ال�ع�م�ل�ي��ة اإلم�ت�ح��ان�ي��ة دون
أي إخ �ت ��الالت م��ن خ ��الل ال �ت��وزي��ع ال�ج�ي��د
ل �ل �ط��الب وامل ��الح �ظ ��ن داخ � ��ل ال �ق ��اع ��ات،

وخ �ت ��م ح��دي �ث��ه ب��ال �ش �ك��ر وال �ث �ن ��اء ل �ق �ي��ادة
الكليات للدور الذي يقومون به يف تجاوز
التحديات والصعوبات لتسري العملية
اإلمتحانات بكل يسر وسهولة.
ح � �ض � ��ر ال� � �ت � ��دش � ��ن ع � � �م � � ��داء ال� �ك� �ل� �ي ��ات
وم �ج �م��وع��ة م ��ن أع �ض ��اء ه �ئ �ي��ة ال ��دري ��س
ومساعديهم كما حضر التدشن رؤساء
الكنرتوالت بالكليات.

ال �ش ��راك ��ة م �ب �ن �ي��ة ع ��ىل أس� ��س وت �ف��اه �م��ات
ج��دي��دة وواض�ح��ة تجاه امل��واق��ف املتذبذبة
التي ظهرت من البعض.
وقال الشيخ فهد ابوراس" :خالل أكر
م ��ن س �ت ��ة أع� � ��وام م ��ن ال� �ح ��رب ال �غ��اش �م��ة

ال �ت��ي اس�ت�ب��اح��ت دم ��اء األط �ف ��ال وال�ن�س��اء
والشيوخ ،ودم��رت كل م�ق��درات اليمن،
وال� �ح� �ص ��ار ج � ��واً وب� � ��راً وب � �ح � ��راً ،ت ��وح ��دت
م ��واق ��ف وج� �ه ��ود ك ��ل أط� �ي ��اف وم �ك ��ون ��ات
شعبنا يف كيان واحد وحزب واحد سيبقى
ع� ��ىل ه � ��ذا ال �ن �ح ��و ب� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي ��د ال �ع �ل��م
امل�ج��اه��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث
حتى تحقيق النصر ".
وك ��رر وك �ي��ل م�ح��اف�ظ��ة ال �ج��وف ال��دع��وة
للسعودية إلعادة التفكري يف كل دعوات
ال � �س � ��الم ال� �ت� ��ي أط �ل �ق �ه ��ا ق � �ي � ��ادة امل �ج �ل ��س
ال �س �ي��ايس األع ��ىل م�م�ث�ل��ه ب��ال��رئ�ي��س امل�ش��ري
مهدي املشاط وأعضاء املجلس السيايس
األعىل ..مؤكداً أن عىل النظام السعودي
أن يستفيد من املتغريات الدولية ،وأن ما
ح�ص��ل يف أف�غ��ان�س�ت��ان خ��ري دل �ي��ل ع��ىل أن
زم��ن صنع القيادات والزعامات العميلة
وتدجن الشعوب قد وىل.

تهانينا آل السواري

تهانيا
مهندس أكرم

والتربيكات نزفها إىل الشاب
الخلوق/

الحافز الشهري
>> يف ح� � ��ن ي � ��ؤك � ��د ال� ��دك � �ت� ��ور
محمد سمري املحبيش أن األضرار

> االس� � � �ت� � � ��اذ ع� ��زي� ��ز
سرحان عي الشحب-
م ��دي ��ر م� � ��دارس أوائ � ��ل
اليمن -قال:
>> ص�م��ود العملية التعليمية
يحمل العديد من رسائل الصمود
والتحدي ،رسائل مهمة للداخل
وال� � �خ� � ��ارج ب �ع �ظ �م ��ة ه� � ��ذا ش �ع �ب �ن��ا
اليمني رغ��م تكالب وحقد أنظمة
دول ال �ع ��دوان ال�ع�م�ي�ل��ة وامل�ن�ف��ذة
ألجندة االستكبار الصهيوأمرييك،
وال �ت ��ي أرادت م ��ن ع��دوان �ه��ا إب ��ادة
شعب اإلي�م��ان والحكمة وإي�ق��اف
كل مظاهر الحياة ،ويف مقدمتها
خ � � ��دم � � ��ات ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م وال � �ص � �ح� ��ة
والطرق واالتصاالت.
وأض ��اف ال�ش�ح��ب أن توجيهات
وزارة ال ��رتب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م األخ ��رية
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب � ��ال � �ح � ��اف � ��ز ال � �ش � �ه� ��ري
ل�ل�م�ع�ل�م��ن ،س �ت �ع��زز م ��ن ص�م��ود
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م واس� � �ت� � �م � ��رار ال �ع �م �ل �ي ��ة
التعليمية وانتظامها إن شاء الله.

استهداف ممنهج

> وأوضح االستاذ حميد بن
حميد شاطر -مدير التعليم
األهي والخاص يف وزارة الرتبية
والتعليم-
>> ان ال � � �ع � � ��دوان راه� � � ��ن م �ن ��ذ
ال � �ب� ��داي� ��ة ع � ��ىل ت �ع �ط �ي ��ل ال �ت �ع �ل �ي ��م
ب �م �خ �ت �ل��ف م �س �ت ��وي ��ات ��ه م� ��ن خ ��الل
اس� �ت� �ه� ��داف امل� � � ��دارس ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
وال� �خ ��اص ��ة واس� �ت� �ه� ��داف ال �ط ��الب
وامل� � ��درس� � ��ن وم � �ك� ��ات� ��ب ال� ��رتب� �ي� ��ة،
وإي�ق��اف ط�ب��اع��ة ال�ك�ت��اب امل��دريس،
ل � �ك � ��ن وم � � � ��ع ه � � � ��ذا االس� � �ت� � �ه� � ��داف
العدواين املمنهج ،صمد الجميع
وك� ��ان� ��وا ع ��ىل ق� ��در م ��ن امل �س ��ؤول �ي ��ة
ليستمر التعليم وال�ت�ح��اق أبنائنا
ب� �ص� �ف� ��وف ال � � ��دراس � � ��ة ..وأض � � ��اف:
أن امل� � � ��دارس األه� �ل� �ي ��ة وال �خ ��اص ��ة
ك��ان��ت ال ��رائ ��دة خ ��الل ه ��ذه ال�ف��رتة
يف االن�ت�ظ��ام ب��ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
ومواكبة التطور العلمي بمدارس
ن�م��وذج�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ،ت�خ��رج منها
أوائ � � � ��ل ال� �ط� �ل� �ب ��ة يف ال� �ش� �ه ��ادت ��ن
األساسية والثانوية.
وت �ط ��رق م��دي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م األه ��ي
وال� � � �خ� � � ��اص إىل ان � � � � ��ه وب� �ح� �س� ��ب
ب �ي��ان��ات وزارة ال��رتب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م،
ف ��إن ال �ع ��دوان ت�س�ب��ب خ ��الل أرب��ع
س �ن ��وات يف ت ��دم ��ري أك� ��ر م ��ن 400
م �ن �ش ��أة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ت� ��دم� ��رياً ك �ل �ي ��اً،
وت� � �ض� � ��رر  1465م � �ن � �ش� ��أة ب �ش �ك ��ل
ج � � � ��زيئ ،م � �م� ��ا أدى إىل ح� ��رم� ��ان
 134210ط � ��الب م� ��ن ال �ت �ع �ل �ي ��م..
يف ال � ��وق � ��ت ال � � ��ذي ب� �ل� ��غ م �ت ��وس ��ط
العجز يف الكتاب املدريس املطبوع
 58875679كتاباً.

األهدل يدشن إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي
2020-2021م لكليتي الصيدلة السريرية والشريعة والقانون

وجيد محمد محسن السعيدي

تهانينا آل معيض

الحافز الشهري للمعلمني خطوة جيدة
للتخفيف من معاناتهم
التي لحقت بقطاع التعليم جراء
االس �ت �ه ��داف امل �ب��اش��ر وغ ��ري امل�ب��اش��ر
من قبل العدوان ،انعكست سلباً
وب �ش �ك ��ل ك �ب ��ري ع� ��ىل واق � ��ع امل �ع �ل��م
والطالب وأولياء األمور.
وأش� � � ��ار إىل ال� �ح� ��اف� ��ز ال �ش �ه ��ري
للمعلمن الذي أعلنت عنه قيادة
وزارة ال��رتب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ،خ�ط��وة
ج � �ي � ��دة ل �ل �ت �خ �ف �ي ��ف م � ��ن م� �ع ��ان ��اة
املعلم ج��راء انقطاع املرتبات بعد
قيام املرتزقة بنقل البنك املركزي
إىل عدن.

> يف ح � ��ن ت� �ح ��دث
االس � � � � � � �ت� � � � � � ��اذ اح � � �م � � ��د
ال � �س � ��ري � �ح � ��ي -ع �م �ي ��د
م�ع�ه��د س�ت��ارز ال��دويل
ل �ل �غ��ات وال�ك�م�ب�ي��وت��ر-
بالقول:

>> تضرر قطاع التعليم بشقيه
العام والخاص بشكل كبري جراء
اس � �ت � �م � ��رار ال � � �ع � � ��دوان وال� �ح� �ص� ��ار
واس�ت�ه��داف امل�ن�ش��آت التعليمية،
ول� � �ك � ��ن وم� � � ��ع إص � � � � � ��رار م� �ك� ��ون� ��ات
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة (ق� �ي� ��ادات،
وتربويون ،وطالب) عىل استمرار
التعليم ،وج��دن��ا زي��ادة ملحوظة
يف إع ��داد امل�ن�ش��آت ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة من
م� � ��دارس وم� �ع� ��اه� ��د ،وه � ��ذا ي ��دل
ع� ��ىل ان� �ت� �ص ��ار ش �ع �ب �ن ��ا ال �ي �م �ن ��ي يف
قطاع التعليم ،وهو انتصار لبناء

وكيل محافظة اجلوف :الدفاع عن الوطن هدف جمع كل
األحرار والشرفاء وال قبول ألي خائن يخرج عن الثوابت

خاص  -عبدالحميد الحجازي

خاص

* يف ال� � � � �ب � � � ��داي � � � ��ة
ت�ح��دث إل�ي�ن��ا األس�ت��اذ
ن� ��اص� ��ر ع� �ب ��دال� �ل ��ه ع��ي
ال� � � � � � �ق � � � � � ��ديس -م� � ��دي� � ��ر
م� � � � � � � � � ��دارس امل � � ��دي � � �ن � � ��ة
الجديدة  -بالقول:
** شهد قطاع التعليم يف ظل
ال � �ع� ��دوان وال� �ح� �ص ��ار ن� �م ��واً ج �ي ��داً
ربما أفضل من الفرتات املاضية،
خ �ص ��وص ��اً يف امل �ح ��اف �ظ ��ات ال �ح ��رة
التي تتواجد فيها سلطة املجلس
السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ
الوطني.
وأض� ��اف :ه ��ذا ال�ن�م��و ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
أن ��ذه ��ل م �ن��ه ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت��ه
ألن هدف العدوان كان يف القضاء
ع� ��ىل ال �ع �م �ل �ي ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة ،م��ن
خالل استهداف املدارس والطالب
وامل��درس��ن ،ب�غ�ي��ة تجهيل أج�ي��ال
ال�ي�م��ن وح��رم��ان �ه��م م ��ن ال�ح�ص��ول
عىل التعليم بمختلف مستوياته.
وأكد القديس أن صمود املعلم
اليمني وصربه عىل انقطاع الراتب
ه � � ��و ال � � � � ��ذي اف� � �ش� � ��ل م� �خ� �ط� �ط ��ات
ال� �ع� ��دوان اإلج ��رام �ي ��ة ال �ت ��ي ك��ان��ت
ت �س �ت �ه ��دف ال �ع �م �ل �ي ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
كما استهدفت االقتصاد الوطني
واستهدفت كافة املقومات والبنى
التحتية.

دعا إىل إعادة النظر يف صياغة الشراكة الوطنية :

< ي�ع�ل��ن ع��ي ح�س��ن اح �م��د ال �ن �ظ��اري ع��ن ف�ق��دان��ه ب�ط��اق�ت��ه
الشخصية الصادرة من محافظة الحديدة فعىل من وجدها
إيطالها ملقر الصحيفة.

> يعلن األخ عمر عبدالله محمد ع��ي زاي��د ع��ن ف�ق��دان ل��وح��ة معدنية
لدراجة نارية تحمل رقم(  / 9555د) فعىل من وجدها يرجى االتصال
عىل الرقم  777582719أو تسليمها ألقرب مركز شرطة ..وله الشكر.

بالتمسك بالحق ،والثبات عليه ،والتحرك تحت رايته ،ننتصر ،وانتصر
الـحـســن «عـلـيــه ال ـس ــالم» بـخـلــود ث ــورت ــه ،واس ـت ـمــرار نـهـجــه ،وام ـتــداد
الحق عر األجيال ،وانتصر األحرار يف ميادين العزة والكرامة بإسقاط
مؤامرات األعداء.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة
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اخلطاب التضليلي
للحاقدين!!..

خالل زيارته ملؤسسة "الشعب االجتماعية للتنمية"

العميد سريع :يشيد بدور املؤسسة في دعم جبهات العزة والشرف

د .عبدالعزيز محمد الترب

رفض نظرية املؤامرة

أقول ان الصمود واليقظة طريقنا للنصر واستقالل
الـفــرار(بـسـيــادة وعــزة) ولــن يـكــون اسـتـقــرار وســالم يف
املنطقة اال بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار
صنعاء الدويل.
لن يكون هناك سالم واستقرار يف املنطقة مالم تتخذ
أمريكا قراراً بوقف الحرب ورفع الحصار علينا يف اليمن.
ال تـفـكــري او الـنـظــر يف تـســريـبــات الـصـحــف ووســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي عــىل ل ـســان امل ـب ـعــوث األمــريــيك
الخاص لليمن.
الشعب ال ولــن يقبل بـعــودة سـفــارة الشر والظلم
العاملي بعد انتصار ثورة  21سبتمر  2014ومباركتها
شن العدوان يف  26مارس .2015
ع ــىل ض ــوء م ــا ت ـق ــدم اقـ ــول اين ك ـنــت وم ــازل ــت مــن
مدرسة الـثــورة والنضال ورفــض االستعمار (مــا أخذ
بــالـقــوة لــن يستعاد إال بــالـقــوة) -ال احـتــالل يــدوم وال
استعمار يستمر وكما اخرجنا بريطانيا بقوة السالح
وكـفــاح مـسـلــح دام ارب ــع سـنــوات مــن(14أكـتــوبــر عــام
 )1963وحتى (30نوفمر عام  )1967بطرد آخر جندي
م ــن ال ـج ـنــوب وإعـ ــالن االس ـت ـق ــالل ودولــة(ج ـم ـهــوريــة
اليمن الجنوبية الشعبية)
فـشـكــرا للسيد الـقــائــد الــذي زرع يف جـســد الشعب
ال ـح ــق اإلي ـم ــاين وال ـع ــزة وال ـش ـم ــوخ ورفـ ــض الـتـبـعـيــة
واالحتالل بكل معاين التكر واالحتالل.
انني عىل يقن تام بأن النصر قريب وقادم بقوة الله
وحكمة ورؤى السيد العلم قائد الـثــورة الــذي نطالبه
بالسري بنا لأمام وإصالح األخطاء وفرض هيبة الدولة
وحـســن اخـتـيــار ال ـكــوادر والـقـيــادات للمرحلة الـقــادمــة
واالب ـت ـعــاد عــن الـتـبــايـنــات وت ــرك ال ـخــالفــات يف وجـهــات
النظر يف هذا الظرف .كون اليمن يتسع لنا جميعا.

إزالة  268تعدي ًا على أراض
وأمالك الوقف بأمانة العاصمة

نفذ مكتب الهيئة العامة لــأوقــاف بأمانة العاصمة خالل
النصف األول من العام الجاري حمالت ميدانية مكثفه إلزالة
ال ـت ـعــديــات عــىل أم ــالك األوقـ ــاف وحـمــايـتـهــا وتــأمـيـنـهــا وضـبــط
املعتدين واملمتنعن عن سداد حقوقها يف مختلف مديريات
االمانة.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الهيئة يف األمانة أن املكتب
نـفــذ ألـفــا و 291مـهـمــة مـيــدانـيــة أس ـفــرت عــن إزال ــة  268حــالــة
تعديات واستحداثات جديدة عىل أرايض أمالك األوقاف و656
حالة ضبط ملمتنعن عن سداد حقوق األوقاف بينهم  613من
املحالت واملنشآت التجارية.
وذك ــر الـتـقــريــر أن ــه تــم تـنـفـيــذ  166ن ــزوال مـيــدانـيــا لـلـتـعـقـيــب
عىل ارايض األوقــاف وتأمينها وحمايتها يف مختلف مديريات
أمانة العاصمة بنفس الفرتة حيث تلقى املكتب بالغات كثرية
ب ــاع ـت ــداءات واس ـت ـحــداثــات جــديــدة عــىل ام ــالك األوقـ ــاف عــىل
مستوى مديريات األمانة العشر.
وأك ــد مــديــر مـكـتــب هـيـئــة األوق ـ ــاف بــاألم ــان ــة ع ـبــدال ـلــه عــامــر
استمرار جهود املكتب إلزالة التعديات القائمة أو املستحدثة
عــىل مـمـتـلـكــات واع ـيــان االوق ــاف وضـبــط املـعـتــديــن واملنتفعن
املمتنعن عن سداد ما عليهم من حقوق لأوقاف بالتنسيق
مع الجهات املعنية بأمانة العاصمة.
ونوه بما توليه قيادة الهيئة من اهتمام كبري للحفاظ عىل
مـمـتـلـكــات األوقـ ــاف ومــواج ـهــة كــافــة أش ـك ــال ال ـت ـعــديــات عــىل
اراضيها وفق القانون.

هيئة مستشفى 26سبتمبر مبحافظة
صنعاء تتسلم جتهيزات طبية

تـسـلـمــت هـيـئــة مـسـتـشـفــى 26سـبـتـمــر يف مــديــريــة بـنــي مطر
مـحــافـظــة صـنـعــاء أمــس تـجـهـيــزات طبية مـقــدمــة مــن منظمة
الصحة العاملية.
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد العجي أن التجهيزات
الطبية شملت جهاز فحص غازات الدم وأجهزة ومستلزمات
متنوعة بكلفة  48ألف دوالر.
وذكــر أن رفــد املستشفى بـهــذه األجـهــزة يــأيت يف إطــار جهود
وخطة الهيئة لتحسن خدماتها الطبية والصحية والعالجية
لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وثمن العجي تعاون املنظمة ودور مكتب الصحة باملحافظة يف
مساندة هيئة املستشفى وتوفري احتياجاتها لتعزيز دورها يف كفاءة
جودة الخدمات الصحية املقدمة للمواطنن.

اطلع مدير دائرة التوجيه املعنوي
ب ــالـ ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـع ـم ـي ــد يـحـيــى
س ـ ــري ـ ــع ع ـ ـ ــىل أن ـ ـش ـ ـط ـ ــة وم ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
م ــؤسـ ـس ــة "ال ـ ـش ـ ـعـ ــب االج ـت ـم ــاع ـي ــة
لـلـتـنـمـيــة" والـخـطــط املــزمــع تـنـفـيــذهــا
خالل املرحلة املقبلة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد س ـ ــري ـ ــع ب ـ ـ ــدور
امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ومـ ـ ـبـ ـ ــادراتـ ـ ـهـ ـ ــا يف دع ـ ــم
ج ـب ـهــات ال ـع ــزة وال ـش ــرف م ــن خــالل
زيــاراتـهــا لـلـخـطــوط األمــامـيــة وتــوزيــع
الـ ـهـ ــدايـ ــا ال ـع ـي ـن ـي ــة عـ ــىل امل ــرابـ ـط ــن،
وكــذلــك االهـتـمــام بالجرحى وتبنيها
مل ــرك ــز ال ـش ـع ــب ل ــرع ــاي ــة ال ـج ــرح ــى،
واإلس ـ ـهـ ــام يف ت ـق ــدي ــم م ـب ــال ــغ مــال ـيــة
شهرية كمرتبات للجرحى.
وخالل الزيارة طاف العميد سريع

ومـعــه مــديــر عــام املــؤسـســة الــدكـتــور
أحـ ـمـ ــد الـ ـكـ ـب ــي ب ــأج ـن ـح ــة م ـع ــرض
الـفــن الـتـشـكـيــي (مـظـلــومـيــة الـيـمــن)
ال ــذي تـنـظـمــه املــؤس ـســة ،مـعــربــاً عن
إعـ ـج ــاب ــه ب ـم ــا ت ـض ـم ـن ــه املـ ـعـ ــرض مــن
لــوحــات فـنـيــة وثـقــت مــآيس الشعب
الـيـمـنــي ج ــراء ال ـع ــدوان وال ـح ـصــار،
كـمــا أب ــرزت شـمــوخــه وصـمــوده رغــم
املعاناة التي يعيشها.
فـيـمــا أك ــد الـكـبــي ،أن مــا تـقــدمــه
املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن دعـ ـ ـ ـ ــم واهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
للمرابطن يف الجبهات أو للجرحى
أو ألبناء الشهداء والجرحى ،يعتر
أقــل واج ـبــاً تـجــاه رج ــال الــرجــال ومــا
ي ـقــدمــونــه م ــن تـضـحـيــات دف ــاع ــاً عــن
الوطن.

النائب العام يلتقي املدير التنفيذي لشركة النفط

الـتـقــى الـنــائــب الـعــام الـقــايض الــدكـتــور محمد بن
مـحـمــد الــدي ـل ـمــي أم ــس ب ـص ـن ـعــاء امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
لشركة النفط اليمنية عمار االضرعي.
ويف ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي حـ ـض ــره رئـ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـف ـنــي
ال ـقــايض أحـمــد الـجـنــدبــي اسـتـمــع الـنــائــب ال ـعــام من
مــديــر الـشــركــة االضــرعــي ومــديــر الـشــؤون القانونية
ب ــال ـش ــرك ــة ن ـج ـي ــب قـ ــايض حـ ــول عـ ــدد مـ ــن ال ـق ـضــايــا
املتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة وأطرها القانونية.
وت ـط ــرق ال ـل ـق ــاء إىل ب ـعــض امل ـخــال ـفــات وم ـحــاولــة
االعتداء عىل أرضية الشركة يف منطقة رأس عيىس
والتعامالت مع بعض الشركات وإجراءات ضبط

امل ــواد الـنـفـطـيــة املـخــالـفــة لـلـمــواصـفــات ومـتـطـلـبــات
ت ـعــزيــز أدوات ح ـمــايــة امل ـس ـت ـه ـلــك وم ـن ــع "ال ـس ــوق
السوداء" والحفاظ عىل استقرار السوق.
وشدد النائب العام عىل اتخاذ اإلجراءات املناسبة
ح ـي ــال أي أع ـم ــال م ــن شــأن ـهــا اإلضـ ـ ــرار بــاالق ـت ـصــاد
الوطني ..مشريا إىل أن النيابة العامة لن تألو جهدا
يف الـقـيــام بـمـســؤولـيــاتـهــا يف رفــع الــدعــاوى ضــد كل
مــن يثبت تــورطــه يف مـمــارســات وأنشطة لتعريض
مصالح الشعب والدولة للخطر.
حـضــر الـلـقــاء مــديــر مكتب الـنــائــب الـعــام الـقــايض
عىل املتوكل وناطق شركة النفط عصام املتوكل.

هيئة مكافحة الفساد تختار باإلجماع القاضي مجاهد
أحمد عبدالله رئيس ًا لها وريدان املتوكل نائبا

ع ـق ــدت ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة الـعـلـيــا
مل ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد أم ــس اج ـت ـمــاعــاً
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــاً إلج ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخـ ــابـ ــات

ال ـن ـص ـف ـي ــة الخ ـت ـي ــار رئـ ـي ــس ون ــائ ــب
رئيس للهيئة وفقاً لقانون مكافحة
الفساد.
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية
ال ـخــاصــة بــاالج ـت ـمــاع الـ ــذي تــرأســه
أك ــر أع ـض ــاء الـهـيـئــة س ـنــاً الــدك ـتــور
أحـمــد عـبــدالـلــه الـشـيــخ أبــو بـكــر تم
االختيار باإلجماع القايض مجاهد
أح ـ ـمـ ــد عـ ـبـ ــدالـ ـلـ ــه رئ ـ ـي ـ ـسـ ــاً ل ـل ـه ـي ـئــة

وريـ ــدان مـحـمــد ع ـبــدامل ـلــك املـتــوكــل
نائباً للرئيس.
وتنص الفقرة (ج) من املــادة ()11
من قانون مكافحة الفساد عىل أن
ينتخب أعضاء الهيئة يف أول اجتماع
لهم مــن بينهم رئـيـســاً للهيئة ونائباً
للرئيس وتــوزيــع املهام بن األعضاء
بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة عىل
أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه
كل سنتن ونصف.
ويف االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع بـ ـ ـ ـ ــارك رئـ ـيـ ــس
االج ـت ـمــاع وأع ـضــاء هـيـئــة مـكــافـحــة

اخلارجية الفلسطينية:

التقارير األممية حول انتهاكات
االحتالل تؤكد عدوانية بينيت
اعـتــرت وزارة الـخــارجـيــة واملـغــرتبــن الفلسطينية أمــس إن "الـتـقــاريــر
األممية األخرية حول انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيي بحق أبناء
شعبنا ومقدراته تؤكد عدوانية رئيس وزراء االحتالل االسرائيي نفتايل
بينيت وحكومته".
ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة أن
هــذا التصعيد اإلســرائـيــي الخطري الـهــادف لتقويض أيــة فــرصــة لوجود
وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة هي دعوة صريحة لدوامة العنف
واالس ـت ـنــزاف وم ـحــاولــة الس ـت ـبــدال الـطــابــع الـسـيــايس لـلـصــراع بـمـفــاهـيــم
ومقوالت "النزاع الديني عىل أرض مختلف عليها".
وأوضـحــت الخارجية أنــه منذ تــويل حكومة "بينيت -لبيد" الحكم يف
دولة االحتالل شهدت ساحة الصراع تصعيدا خطريا يف األوضاع ناتجة
عن تعدد أشكال العدوان عىل شعبنا وتفاقم حدة االنتهاكات والجرائم
ال ـتــي ارتـكـبـتـهــا ق ــوات االح ـتــالل يف ع ـمــوم فـلـسـطــن املـحـتـلــة وه ــو مــا بــرز
مجددا يف اليومن املاضين.
وتطرّقت وزارة الخارجية إىل انتهاكات قــوات االحتالل واملستوطنن
الـتــي وثقها التقرير األخــري الـصــادر عــن األمــم املـتـحــدة لتنسيق الـشــؤون
اإلنسانية (اوتـشــا) يف األرض الفلسطينية الــذي أشــار إىل هــدم سلطات
االحتالل  31مبنى فلسطينيا خالل أسبوعن ما أدى إىل تهجري  32مواطنا
بمن فيهم  14طفال وإلحاق الضرر بنحو  680آخرين إضافة إىل اعتقال
ألف طفل قاصر منذ مطلع العام.
وح ـم ـل ــت ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة س ـل ـط ــات االح ـ ـتـ ــالل اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
املسؤولية كاملة عن تلك الجرائم مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج
وتداعيات امعان دولة االحتالل يف عدوانها عىل شعبنا الفلسطيني.

الـ ـفـ ـسـ ــاد ل ــرئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ون ــائ ـب ــه
نيلهما ثقة األعـضــاء متمنن لهما
النجاح يف مهامها.
وأوضح الدكتور أبو بكر أن الفرتة
األوىل م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـحــال ـيــة مـثـلــت
تـجــربــة بـكــل إيـجــابـيــاتـهــا وسلبياتها
 ..مؤكداً أهمية االستفادة منها يف
تـطــويــر اإليـجــابـيــات وت ـفــادي أوجــه
القصور خالل املرحلة القادمة.
وأشـ ــار إىل م ــا يـنـتـظــر الـهـيـئــة مــن
م ـه ــام ت ـس ـتــوجــب ت ـضــافــر ال ـج ـهــود
إلنجاز املهام املناطة بها.

قبل أن أدخل يف موضوع املقال أود أن أشري أوال إىل أن الضرورة القصوى
تـقـتــي أن ي ـكــون لـلـشـعــب ال ـس ـع ــودي نـصـيــب م ــن امل ـع ــان ــاة ال ـتــي ي ـعــاين مـنـهــا
الشعب اليمني جراء الحصار املفروض عليه من قبل تحالف العدوان بقيادة
السعودية ,ليك تشكل معاناته ورقة ضغط ضد النظام السعودي من الداخل
وإن لم يتحقق ذلك فإن العدوان عىل اليمن وشعبه العظيم سيستمر إىل ما
النهاية ونحن قادرون عىل إحداث هذا التحول من خالل ضرب مصالح تمس
حياة الشعب السعودي بشكل مباشر وذلك كرد فعل عىل ما يقومون به من
تعمد لفرض املعاناة عىل الشعب اليمني بكل فئاته ال يرحمون فيه طفل وال
شيخ وال مريض بحاجة للعالج يف الخارج وهناك توجيه الهي ورد يف القرآن
الكريم بمشروعية رد االعتداء باملثل قال تعاىل (وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا
عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم) قرآن كريم ،نعود إىل موضوع املقال:
مــن خــالل متابعتي وجــدت أن هـنــاك سـهــام تــوجــه إىل صــدور أبـنــاء الجيش
والـلـجــان الـشـعـبـيــة مــن قـبــل بـعــض الـحــاقــديــن خــاصــة هــذه األي ــام ال لــيء إال
ألنهم يواجهون العدوان ويدافعون عن الوطن وسيادته واستقالله ويحققون
االنتصارات املتتالية وصوال إىل تحقيق السيادة الكاملة للشعب اليمني التي
حرم منها عقودا طويلة وان كان هذا هو ديدنهم دائما ويشهد لهم تاريخهم
األس ــود بــذلــك مـهـمــا ح ــاول ــوا أن يـتـجـمـلــوا أو أن ي ـخــدعــوا اآلخ ــري ــن بـخـطــابـهــم
اإلعــالمــي الـتـضـلـيــي املـثــري لـلـفـتـنــة ومــا يـحـمـلــه مــن كـلـمــات اإلث ــارة املـنـمـقــة الـتــي
يتقنون استخدامها جيداً يف محاولة يائسة منهم الكتساب ثقة من يستمع
إلـيـهــم مــع أنـهــم يــدركــون سـلـفــاً بــأن مــن يـطـلــع عــىل خـطــابـهــم اإلعــالمــي الــذي
أصبح مكرراً كاالسطوانة املشروخة لم يعد
يـصــدقـهــم أو حـتــى تـسـتـثــريه تـلـفـيــق الـتـهــم
امل ـف ـضــوحــة ب ـق ــدر م ــا ي ــيء ه ــذا الـخـطــاب
املضلل إىل سمعة اليمن يف الـخــارج لدى
أول ـئــك الــذيــن ال يـعــرفــون حـقـيـقــة هــؤالء
وكيف يتعاطون مع القضايا الوطنية من
منطلق يخدم بشكل مباشر مصالحهم
الـضـيـقــة مـسـتـغـلــن حــريــة ال ــرأي وهــو ما
يتماىش مع خطاب دول تحالف العدوان
ضــد اليمن وشعبه العظيم ،وبعضهم
يـلـجــأون إىل مـمــارســة الـفـســاد يف الــدوائــر
واملـصــالــح الحكومية الـتــي يعملون فيها
ل ـت ـشــويــه ص ـ ــورة املـ ـس ــرية ال ـق ــرآن ـي ــة أم ــام
احمد الشريف
أعدائها.
لـقــد كــان املــواطــن اليمني يــعّ ــول الكثري
عىل أحزاب املعارضة ،بل ويراهن عليها لكن كم كانت صدمة املواطن اليمني
كبرية حينما اكتشف أن هــذه األحــزاب ليست إال أحــزابــاً من ورق وأن الفساد
الذي ينخرها من الداخل وينخر قياداتها التي أنظمت إىل تحالف العدوان قد
عطل دورها تماماً ليجعلها خارج التغطية حيث أصبحت عاجزة عن فعل أي
يشء سوى ما تقوم به من خالل خطابها اإلعالمي املسموم بالصياح والعويل
ال ــذي ال يـسـمـعــه أح ــد وي ــا لـيـتـهــا تــوقـفــت عـنــد ه ــذا ال ـحــد ولـكـنـهــا ت ـجــاوزت كل
األخــالقـيــات وذهـبــت مــن خــالل خـطــابـهــا املـمـجــوج لتصطف مــع ال ـعــدوان عىل
اليمن وتقدح يف الثوابت الوطنية وتــيء إليها وأكــر برهان ودليل عىل ذلك
تركيزها مؤخراً عىل ما تسميه الشمال والجنوب واملناداة بفك االرتباط والتبايك
عىل حقوق هــذا املواطن أو ذاك ووصــف ثــورة  21سبتمر الشعبية باالنقالب
ومحاولتها بث التفرقة بن أبناء الشعب اليمني الواحد الــذي ال يعرف عىل
مر العصور إال أنه شعبا موحدا مهما فرقت السياسات بن مواطنيه يف فرتات
متباعدة ،فأية معارضة هذه وماذا يصح أن نسميها؟ وهي ال تستطيع أن تهز
شعرة واحدة يف رأس فاسد مهما استخدمت من أساليب القذف والتطاول
واإلس ـفــاف وطــرحـهــم املـتـجـنــي عــىل الـشـعــب الـيـمـنــي وثــوابـتــه الــوطـنـيــة وهــو ما
يفرض عىل الجهات القضائية القيام بالتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
ألـيــس مــن حــق املــواطــن الـيـمـنــي الـشــريــف أن يـتـســاءل :ملــاذا ال يسلك هــؤالء
الـطــريــق السليم الــذي يقربهم مــن الـشـعــب ويكسبهم ثقته ويـكــونــوا عــونــاً له
ضد أولئك الذين يعيثون يف األرض فساداً ويقفون يف وجه العدوان الظالم
الذي يستهدف الجميع بما يف ذلك العمالء واملرتزقة الذين يعيشون يف كنفه
ويساعدونه عىل تدمري وقتل شعبهم وملاذا ال تستفيد املعارضة يف بالدنا من
النهج الذي تتبعه أحزاب املعارضة يف الدول األخرى وهو نهج حضاري يبتعد
عن التجريح واإليذاء ,لكن ألن فاقد اليء ال يعطيه فإن املعارضة يف بالدنا
ووسائلها اإلعالمية قد أثبتت فشلها منذ وقــت مبكر فلم يكن أمامها سوى
الـلـجــوء إىل الـصــراخ والـعــويــل بـعـيــداً عــن هـمــوم وقـضــايــا الــوطــن وهــذا لــن يأيت
بنتيجة أبدا مهما ارتفع صوتها وستظل تدور يف حلقة مفرغة.

وزير الدفاع الروسي :واشنطن تركت في أفغانستان أسلحة عالية الدقة

أعـلــن وزيــر الــدفــاع ال ــرويس ســريغــي شويغو
أن ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة األم ـ ــري ـ ـك ـ ـي ـ ــة ت ــرك ــت
ورائ ـه ــا ال ـعــديــد مــن األس ـل ـحــة عــالـيــة الــدقــة يف
أفغانستان.
وقال شويغو يف مقابلة مع قناة "سولوفيوف
اليف" التي تبث عر "اليوتيوب" وفق ما نقلته
وكـ ــالـ ــة" س ـب ــوت ـن ـي ــك" إن ب ـع ــض م ــن األس ـل ـحــة
عــالـيــة الــدقــة الـتــي تــركـتـهــا الــواليــات املـتـحــدة يف

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة
وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.
وحول عمليات اإلجالء من أفغانستان قال
شــوي ـغــو" :ن ــأم ــل أن ت ـمــر ع ــىل م ــا ي ـ ــرام ..نـحــن
نعتزم إنجاز املهمة".
وينظم شويغو عملية إجــالء أكــر مــن 500
مواطن رويس من أفغانستان بواسطة طائرات
النقل العسكرية ( )MTAحسبما ذكرت وزارة

الدفاع الروسية قبل أيام.
ي ـ ـشـ ــار إىل أن حـ ــركـ ــة طـ ــال ـ ـبـ ــان ق ـ ــد ب ـس ـطــت
سـيـطــرتـهــا عــىل مـعـظــم أرايض أفـغــانـسـتــان إثــر
سقوط املدن تباعا بيدها خالل أيام والسيطرة
عىل جميع املعابر الحدودية ومن ثم دخولها
قـصــر الــرئــاســة بـعــد ف ــرار الــرئـيــس أش ــرف غني
إىل اإلمـ ــارات والـعــديــد مــن املــواقــع الـحـكــومـيــة
يف العاصمة كابول يوم  15أغسطس الجاري.

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا ،وتؤكد للجميع
بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية ..ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين)176( :
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