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تدمير ثقافة اجلشع املادي ألبنائنا 
الطالب خريجي الثانوية

تفاصيل  ص 02

د. علي الشامي يكتب عن:

:» عضو مجلس الشورى أ. حسني العمري   لـ»

إرهاب الدول والشعوب 
اتخذت اإلدارة االمريكية هذه االحداث فرصة 
إلرهــــــــاب الــــــــدول واألنــــظــــمــــة والــــشــــعــــوب يف نــفــس 
الـــــوقـــــت فـــــراحـــــت تــــفــــرض اجـــنـــدتـــهـــا عـــــى الــجــمــيــع 
مــــســــتــــهــــدفــــة املــــجــــتــــمــــعــــات واألنــــــظــــــمــــــة والــــجــــيــــوش 

واألمن والتعليم واالعالم وكل املجاالت. 
اســـــــــتـــــــــفـــــــــادت واشــــــــنــــــــطــــــــن مــــــــــن حـــــــــالـــــــــة الــــــخــــــضــــــوع 
لــــــــــدى األنــــــظــــــمــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة فــــبــــعــــد تـــــلـــــك االحــــــــــــداث 
بــــدأت واشــنــطــن تــلــوح بــأنــهــا ســتــحــارب مـــا يسمى 
اإلرهـــاب يف هــذا البلد او ذاك وكــان ذلــك تلويحاً 
بشن الحرب فسارعت األنظمة اىل اعالن الوالء 

والطاعة لواشنطن وهنا بدأت تفرض ما تريد. 
لــم ينج مــن اإلجــــراءات االمريكية حتى حلفاء 

أمريكا ممن فتحوا لها بلدانهم وتركوها تفرض 
مــــــا تـــــريـــــد عـــلـــيـــهـــم فــــواشــــنــــطــــن اســــتــــغــــلــــت احــــــــداث 
الحادي عشر من سبتمرب ايما استغالل السيما 
عندما استخدمت تلك االحداث كوسيلة البتزاز 
األدوات واالتباع يف املنطقة منها عى سبيل املثال 

السعودية وبقية امارات الخليج.

إعادة تشكيل املنطقة
خــطــورة الــتــحــرك األمـــريـــي بــعــد تــلــك االحــــداث 
يـــــتـــــمـــــثـــــل يف انــــــــــــه كــــــــــــان ضــــــمــــــن مـــــــــشـــــــــروع مــــتــــكــــامــــل 
يستهدف إعادة تشكيل املنطقة ليس الجغرافيا 
الــســيــاســيــة واألنـــظـــمـــة فــحــســب بـــل واملــجــتــمــعــات 
كذلك إضافة اىل أنه فرض حالة من اإلرهاب عى 
الدول واألنظمة والشعوب فمن أراد أن يعرتض 
عى اإلجراءات والتحركات االمريكية كان يرفع 

امامه شعار "اإلرهاب" ومحاربته. 

اإلرهاب األمريكي للدول والشعوب بعد أحداث 11 سبتمبر
ظل  يف  خياراتها  مران  حددت  كيف   
الخضوع الذي طغى على الجميع بما 

يف ذلك التيارات اإلسالمية

سبتمرب   11 ألحداث  الحويث  حسني  السيد  قراءة   
كانت الوحيدة اليت تكشف حقيقة العدو وطبيعة 

مخططاته وأهدافه

تمثل  األمريكي  ــروع  امل
االحداث  تلك  استغالل  يف 
والشعوب  الدول  الخضاع 

يف نفس الوقت
بقية  ص 02

سنحرر كل بلدنا، ونستعيد كل املناطق التي احتلها 
تحالف العدوان ..سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقاًل، 
ال يخضع ألي احتالل من أي عــدٍو خارجي، وال يخضع 

ألي وصاية، بهذه العبارات حدد السيد القائد عبدامللك 
بدر الدين الحويث مسارات املعركة ضد تحالف العدوان 
واذنــــابــــه مـــن الــعــمــالء والـــخـــونـــة وبـــهـــذه الـــعـــبـــارات كــذلــك 

دشن السيد القائد مرحلة جديدة من الصمود اليماين 
ولعلها املرحلة االسرتاتيجية التي ستفيض نتائجها اىل 
تحرير البالد من دنــس الــغــزاة واملحتلني وكذلك تحرير 

العقول التي ال تزال خاضعة وخانعة لالعداء حتى وإن 
كانت يف صنعاء أو ذمار او الحديدة او صعدة.

عــلــمــت 26 ســبــتــمــرب أن زيــــــارة الـــرئـــيـــس مــهــدي 
املـــشـــاط األخـــــرة لــــــوزارة الــكــهــربــاء كــانــت بــغــرض 
االطالع عى جهود الوزارة املستمرة فيما يتعلق 
بالوصول اىل حل ملشكلة الكهرباء يف الحديدة .
وقـــــــــد ســـــبـــــق لـــــــــأخ الــــــرئــــــيــــــس أن وجـــــــــه الــــــــــــــوزارة 
بـــــــــضـــــــــرورة الـــــعـــــمـــــل عــــــــى حــــــــل مــــشــــكــــلــــة انـــــقـــــطـــــاع 
الكهرباء عى املناطق الساحلية منها الحديدة 
وان تــكــون هــذه املهمة أولــويــة قــصــوى بالنسبة 

لها. 
وعـــلـــمـــت 26ســـبـــتـــمـــرب كـــذلـــك أن األخ الــرئــيــس 
وقــف امـــام مــا وصــلــت الــيــه الــــوزارة فيما يتعلق 
بـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ هــــــــــــذه الــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــات واســـــــتـــــــمـــــــع كـــــذلـــــك 
للصعوبات واملــعــوقــات والــتــي عــى رأســهــا منع 
تحالف العدوان لسفن املازوت من الوصول اىل 
ميناء الحديدة حيث تعمل محطات الكهرباء 
يف الــــحــــديــــدة عــــى مـــــــادة املــــــــــازوت وهــــــو مــــا لــيــس 

متوفراً بسبب العدوان والحصار.
ووجـــــــه الـــرئـــيـــس وزارة الـــكـــهـــربـــاء عــــى تــقــديــم 
بـــدائـــل مــنــاســبــة يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا خــــالل الــقــريــب 
الـــــــــعـــــــــاجـــــــــل مــــــــحــــــــمــــــــاًل يف ذات الـــــــــــوقـــــــــــت تـــــحـــــالـــــف 
العدوان وعى رأسه الواليات املتحدة االمريكية 
مسؤولية معاناة اليمنيني السيما يف الحديدة

يف إطاِر التصدي لجرائِم العدواِن عى بلِدنا، نفذت قواُتنا 
املــســلــحــُة بـــعـــوِن الـــلـــِه تـــعـــاىل عــمــلــيــَة تــــــوازِن الــــــردِع الــســابــعــة.. 
وذلـــك بــاســتــهــداِف مــنــشــآٍت حــيــويــٍة وقـــواعـــَد عــســكــريــٍة تابعٍة 

للعدِوّ السعودِيّ وذلك عى النحِو التايل:
استهداُف منشآٍت تابعٍة لشركِة أرامكو يف )رأِس التنورة( 
بِمنطقِة الدماِم شرقَيّ السعوديِة بثماِن طائراٍت مسرٍة نوع 
صماد٣ وصاروٍخ باليستٍيّ نوع )ذو الفقار(.. قصُف منشآِت 
أرامـــكـــو يف مــنــاطــَق جــــدَة وجـــيـــزاَن ونـــجـــراَن بــخــمــســِة صــواريــَخ 

باليستيٍة نوع بدر وطائرتنِي مسرتنِي نوع صماد٣.
وقد حققِت العمليُة أهداَفها بنجاح بفضل الله.

إن الــقــواِت املسلحَة اليمنيَة تــحــذُر الــعــدَوّ الــســعــودَيّ من 
عــــواقــــِب اســــتــــمــــرارِه يف الـــــعـــــدواِن عــــى بـــلـــِدنـــا الـــعـــزيـــز وشــعــِبــنــا 
ها املــشــروَع يف تنفيِذ املــزيــِد من  الصامد املــجــاهــد.. وتــؤكــُد حَقّ
العملياِت العسكريِة النوعيِة دفاعاً عن بلِدنا العزيز وشعِبنا 

العظيم حتى وقِف العدواِن ورفِع الحصار.
إن القواِت املسلحَة اليمنية ماضيٌة بعوِن اللِه يف معركِتها 
الـــجـــهـــاديـــِة حـــتـــى تـــحـــريـــِر كــــافــــِة أرايض الـــجـــمـــهـــوريـــِة وتــحــقــيــِق 

الحريِة واالستقالل.
يــحــيــا شــعــُبــنــا الــعــظــيــُم حــــراً عـــزيـــزاً مــســتــقــاًل والــنــصــُر لليمِن 

ولكِل أحراِر األمة.
صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية.

صنعاء ٢٨ محرم 1443للهجرة - املوافق ٥ سبتمرب 2021م

توازن الردع السابعةاحلديدة وراء زيارة الرئيس لوزارة الكهرباء 
بيان القوات املسلحة :محطات الكهرباء في احلديدة تعمل باملازوت وحتالف العدوان مينع وصول السفن 

عبدالله بن عامر 

لم تكن أح��داث 11 سبتمرب اال ذريعة أمريكية لالنتقال اىل مرحلة جديدة من ف��رض الهيمنة عىل البلدان والشعوب 
السيما اإلسالمية منها. 

فقد رفعت إدارة بوش هذه االح��داث كالفتة وشعار تميض به نحو تحقيق أهدافها الخبيثة فكانت حرب أفغانستان 
واحتاللها وم��ن ث��م غ��زو ال��ع��راق واحتالله وم��ا ب��ني الحربني ك��ان هناك مشاريع ف��رض الهيمنة ع��ىل البلدان املختلفة من 

اليمن حتى مصر وكافة البلدان العربية واإلسالمية. 

تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذاً لــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــات قـــــائـــــد 
الـــــــثـــــــورة الــــســــيــــد عــــبــــداملــــلــــك بــــدر 
الدين الحويث ورئيس املجلس 
السيايس األعى فخامة املشر 
الــــــركــــــن مـــــهـــــدي املــــــشــــــاط بـــشـــأن 
تـــــــطـــــــهـــــــر مـــــــــؤســـــــــســـــــــات الــــــــــدولــــــــــة 
مـــــن الــــخــــونــــة وعـــــمـــــالء تــحــالــف 
الــعــدوان األمريي السعودي 
أصـــــدر مــجــلــس الـــــــوزراء الـــقـــرار 

اآليت:
يتم فصل التالية أسماؤهم 
من الوظيفة العامة وعددهم 
خـــــــــمـــــــــســـــــــة وثــــــــــــــــالثــــــــــــــــني شـــــــخـــــــصـــــــاً 
اللــــتــــحــــاقــــهــــم بـــــــــــدول الـــــــعـــــــدوان 
ومـــــــســـــــاهـــــــمـــــــتـــــــهـــــــم املــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة يف 
االعـــــــتـــــــداء عـــــى الـــــوطـــــن وأبــــنــــاء 

الشعب اليمني..

مجلس الوزراء

 يفصل 35 
من اخلونة

تفاصيل  ص 05

املرتزقة هم 
الذين أعطوا 

للسعودية 
فرصة للتدخل 

في شؤوننا

ترقب دولي 
وإقليمي عن 

مالمح التسوية 
السياسية 

حلكومة طالبان
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السيد القائد يضع النقطة الفاصلة بني ما كان وما سيكون

اخلطاب االستراتيجي
سنحرر كل بلدنا  وسنضمن  له  أن يكون حرًا مستقاًل : 
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مجلس النــواب يستمــع إلى استفســـــارات األعضـــــاء املوجهــــــة لعــدد مــــــن الـــــــــوزراء
استكمل مجلس النواب يف جلسته التي ُعقدت 
أمللللس بلللرئلللاسلللة نلللائلللب رئللليلللس املللجلللللس عللبللدالللسللام 
صالح هشول زابية استعراضه لتقرير موجز عن 
أعلللملللال املللجلللللس خلللال اللللفلللرة الللثللانلليللة ملللن الللللدورة 

األوىل لدور االنعقاد السنوي الل16.
واستمع املجلس بحضور وزير الدولة لشؤون 
مجليس النواب والشورى الدكتور عيل عبدالله 
أبللللللو حللللللليلللقلللة ملللللن علللضلللو امللللجلللللللس ملللحلللملللد مللنللصللور 
الللبللكللري إىل سللللؤال ملللوّجللله إىل وزيللللر املللاللليللة بللشللأن 
مللصللر جللمللارك الللسلليللارات املللحللّولللة واملللحللتللجللزة يف 

األحواش منذ أشهر.
كما استمع مجلس النواب من عضو املجلس 
الللللدكللللتللللور عللللليل ملللحلللملللد اللللللزنلللللم إىل االسللللتللللفللللسللللارات 
املوّجهة إىل وزير الربية والتعليم بشأن اعتزام 
اللللللللللوزارة صلللللرف 30أللللللللف ريللللللال للللللمللعلللللمللن كللحللافللز 

شللللللهللللللري السلللللللتلللللللملللللللرار الللللعللللمللللللللليللللة الللللتللللعللللللللليللللملللليللللة نللللظللللرا 
النلللقلللطلللاع املللللرتللللبللللات بللسللبللب اللللللعلللللدوان والللللحللللصللللار.. 
مللشلليللداً بللهللذه اللللخلللطلللوة.. مللتللسللائللًا هلللل ستشمل 

كافة العاملن يف الحقل التعليمي؟.
ويف سياق متصل استمع املجلس من الدكتور 
الللللزنللللم إىل سللللللؤال مللللوّجلللله لللللوزيللللر الللتللعللللليللم اللللعلللايل 
والبحث العلمي ورئيس جامعة صنعاء بشأن 
وضع الكادر التدرييس ومساعديهم يف الجامعة 
والجامعات الحكومية يف ظل الظروف الحالية 
وعلللدم صلللرف املللرتللبللات بسبب اسللتللمللرار الللعللدوان 

والحصار.
ويف هللذه الجلسة أقللّر املجلس تكليف اللجان 
الللللللللدائللللللللمللللللللة الللللللللتللللللللي للللللللللم تلللللللللقلللللللللّدم مللللللاحللللللظللللللاتللللللهللللللا بلللللشلللللأن 
مصفوفة الحكومة بتقديمها إىل املجلس خال 

يومن.

نلللللللللاقلللللللللش رئللللللللليلللللللللس مللللللجلللللللللللللس اللللللللللللللللللللللللللللللوزراء الللللللللدكللللللللتللللللللور 
عللللبللللدالللللعللللزيللللز صلللللاللللللح بللللللن حللللبللللتللللور أملللللللس مللللللع وزيللللللر 
التعليم العايل والبحث العلمي حسن حازب 
سللللر االسلللللتلللللعلللللدادات السلللتلللقلللبلللال وتللللدشللللن اللللعلللام 

الجامعي 2021 – 2022م.
حللليلللث اسلللتلللعلللرض اللللللوزيلللللر حلللللللازب خلللللال اللللللللقلللاء 
اللللللللللذي حلللللضلللللره وزيلللللللللر الللللللدولللللللة عللللبللللدالللللعللللزيللللز اللللبلللكلللر 
خللطللة اللللللللوزارة للللللعللام الللجللامللعللي الللجللديللد خللاصللة 
اإلجللللللراءات التنظيمية والللفللنلليللة لللضللمللان انللطللاق 
العملية األكاديمية يف عموم الجامعات اليمنية 

الحكومية واألهلية يف موعدها املحدد.
ولللللللفللللللت إىل جللللللهللللللود الللللللللللللللللللوزارة يف تللللقلللليلللليللللم بلللللراملللللج 
الدراسات العليا يف الجامعات وتأكيد التزامها 
بمعاير تجويد العملية التعليمية ومخرجاتها 
يف إطار استحقاقات -2020 2023م ويف مقدمتها 
برامج الطب البشري .. موضحا التسهيات التي 
تلللقلللدملللهلللا اللللللللللللوزارة للللكلللافلللة اللللجلللاملللعلللات بلللملللا يللخللدم 
الللعللمللللليللة الللتللعللللليللملليللة واألكلللاديلللمللليلللة واسلللتلللقلللرارهلللا 
ملللللللع اللللللتلللللأكللللليلللللد علللللللى االللللللللللتلللللللللزام بللللمللللعللللايللللر االعلللللتلللللملللللاد 

األكاديمي.

وأشللللللللللللللللار حلللللللللللللازب إىل الللللللنللللللتللللللائللللللج اإليللللللجللللللابلللللليللللللة الللللتللللي 
تلللللم تللحللقلليللقلليللهللا حلللتلللى الللللليلللللوم بللللشللللأن تلللللللك امللللعلللايلللر 
واالشللللللللراطللللللللات لللللضللللمللللان مللللخللللرجللللات كلللللفلللللوءة مللن 

كلللافلللة اللللجلللاملللعلللات وتلللعلللزيلللز الللللقللللدرات الللتللنللافللسلليللة 
للجامعات اليمنية مع نظراتها الخارجية.

وتطّرق وزيللر التعليم العايل إىل خطة الللوزارة 

لتشجيع االستثمارات النوعية يف مسار التعليم 
العايل والبحث العلمي والشروط املعتمدة من 
ِقلللبلللل الللللللللوزارة للللهلللذه االسلللتلللثلللملللارات ويف مللقللدمللتللهللا 

التقّيد بمعاير الجودة واالعتماد األكاديمي.
وقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ملعالجة 
اللللتلللحلللديلللات واإلشلللكلللالللليلللات اللللتلللي يلللواجلللهلللهلللا قللطللاع 

التعليم العايل.
وثللللللللّمللللللللن دور اللللللللللللللللللللللوزارة وتللللللأكلللللليللللللدهللللللا عللللللللى اللللللللتلللللللزام 
كللللافللللة اللللجلللاملللعلللات بلللملللعلللايلللر اللللللجلللللودة واالعلللتلللملللاد 
األكاديمي وجهدها يف تقييم برامج الدراسات 
العليا لضمان تنفيذ واجباتها تجاه الطلبة عى 
النحو املطلوب وضمان حصولهم عى التعليم 
والتأهيل يف مختلف التخصصات بجودة عالية 

خاصة العلمية منها واملعرفية.
ونّوه الدكتور بن حبتور بجهود قيادة الوزارة 
يف تشجيع االستثمار إلنشاء مؤسسات تعليم 
عايل تخدم التنمية بصورة عامة والتخصصات 
الللللللللجللللللللديللللللللدة املللللللطلللللللللللللوبللللللة يف سلللللللللللوق الللللللعللللللمللللللل امللللللحللللليل 

والخارجي.

رئيس الوزراء يثمن التزام كافة اجلامعات مبعايير اجلودة واالعتماد األكادميي

دشللللللللللللن وزيلللللللللللللللر االتللللللللللللصللللللللللللاالت وتللللللقللللللنلللللليللللللة املللللللعلللللللللللللومللللللات 
املهندس مسفر عبدالله النمر ونائب الوزير رئيس 
مجلس إدارة املؤسسة العامة لاتصاالت الدكتور 
هللاشللم الللشللامللي أمللس املللرحلللللة األوىل مللن املللشللروع 
االسراتيجي لخدمة اإلنرنت عرب األلياف الضوئية 

."FTTH" للمنازل
وأكلللللللللللللللد وزيلللللللللللللللر االتللللللللللللصللللللللللللاالت أن امللللللللللللشلللللللللللروع يللللللللللللأيت يف 
إطلللللللار تلللوجلللهلللات الللللللللللوزارة وخللللطللللة امللللؤسلللسلللة اللللعلللاملللة 
لللاتللصللاالت االسللراتلليللجلليللة بللهللدف تللطللويللر خللدمللات 
االتلللللللللصلللللللللاالت واالنلللللللللرنلللللللللت يف اللللللجلللللملللللهلللللوريلللللة ويلللللرجلللللم 
ملللوجلللهلللات الللللرؤيللللة الللوطللنلليللة لللبللنللاء الللللدولللللة اللليللمللنلليللة 

الحديثة.
ولفت إىل أن املشروع سرفع من مستوى اليمن 
يف املؤشرات الدولية ويعمل يف الوقت نفسه عى 
رفع سرعات االنرنت للمشركن واالستفادة من 

خدمات االنرنت.
وبن أن الوزارة واملؤسسة ستعمان عى تطوير 
وتلللحلللسلللن خللللدمللللات االتلللللصلللللاالت واالنلللللرنلللللت بللشللكللل 
مللسللتللمللر وملللواكلللبلللة كلللل جللديللد يف عللالللم تللكللنللولللوجلليللا 

االتصاالت.
وثلللملللن وزيللللللر االتلللللصلللللاالت جلللهلللود كلللللللوادر مللؤسللسللة 
االتصاالت لتحسن خدمات االتصاالت واالنرنت 
رغلللم اللللظلللروف الللصللعللبللة الللتللي تللمللر بللهللا الللبللاد جللراء 

العدوان والحصار.
فيما أشار نائب وزير االتصاالت إىل أن املشروع 
البالغ تكلفته 850 مليون ريال سيتم تنفيذه عى 
مللراحللل تتضمن املللرحلللللة األوىل 1102 خللط إنرنت 
بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وصواًل إىل 650 

ألف خط انرنت يف كافة املحافظات.
وأوضللللللللللللح أن خلللللدملللللة األلللللللليلللللللاف الللللضللللوئلللليللللة تللسللمللح 
للللرجلللال املللللال واألعللللمللللال وأصلللحلللاب امللللنلللازل بتجويد 

الخدمة بسرعات عالية.
بدوره أفاد مدير عام املؤسسة العامة لاتصاالت 

املهندس صادق محمد مصلح بأن خدمة األلياف 
الللللللضللللللوئلللللليللللللة تلللللملللللتلللللللللللك اللللللللعلللللللديلللللللد ملللللللللن املللللللللللزايللللللللللا الللللتللللقللللنلللليللللة 
واللللخلللدمللليلللة عللاللليللة اللللسلللرعلللة سللتللمللنللح امللللشلللركلللن يف 
قللللطللللاع األعلللللملللللال واألفلللللللللللراد فللللرصللللة لللتللنللملليللة وتلللطلللويلللر 

أعمالهم وتقديم خدمات ذات موثوقية.
وأشلللللللللللللار إىل أن املللللللللشللللللللروع قللللللابللللللل لللللللدعللللللم خلللللدملللللات 
مستقبلية مع إمكانية تغير السعات والسرعات 
ومع زيادة املسافة ستكون بنفس املزايا من حيث 

الجودة والدقة والنقاوة.
وأكد املهندس مصلح أن املشروع سيحل محل 
الللللشللللبللللكللللة الللللنللللحللللاسلللليللللة املللللتللللهللللالللللكللللة بلللللخلللللدملللللة األللللللليللللللاف 
اللللضلللوئللليلللة إىل املللللنللللازل األكللللللر أمللللانللللاً وسللللرعللللة مللللن 25 

ميجا بت إىل 100 ميجا بت بالثانية.
وبلللللللللللللن أن خللللللللدمللللللللة األللللللللللللليللللللللللللاف اللللللللضلللللللوئللللللليلللللللة تلللللللواكلللللللب 
التطورات العاملية يف عالم االتصاالت واالنرنت .. 
الفتاً إىل أن املرحلة األوىل بللدأت بأمانة العاصمة 
وملللحلللافلللظلللة صلللنلللعلللاء بللللللللل31 كلللبللليلللنلللة يف حلللللن سللتللكللون 
املللللللرحلللللللللللللة اللللللثلللللانللللليلللللة 100 كللللبلللليللللنللللة واملللللللللللراحللللللللللل األخللللللللللرى 
تللصللل تللبللاعللاً إىل 400 كللبلليللنللة يف جللملليللع مللحللافللظللات 

الجمهورية.
وكان وزير االتصاالت ونائبه ومدير عام املؤسسة 
استمعوا من مدير اإلنشاءات املهندس إسماعيل 
حلللمللليلللد الللللديللللن ومللللديللللر اتلللللصلللللاالت األملللللانلللللة امللللهلللنلللدس 
علللبلللدالللللللله علللقلللان مللللن أمللللللام أحلللللد اللللكلللبلللائلللن الللخللاصللة 
باملشروع إىل تفاصيل ونوعية الخدمة وفق أحدث 

تكنولوجيا االتصاالت واالنرنت.
حللضللر الللتللدشللن وكلليللل وزارة االتلللصلللاالت وتقنية 
املللللعلللللللللومللللات للللللللللشللللؤون اللللفلللنللليلللة املللللهللللنللللدس طللللله زبللللللارة 
ونلللللللللائلللللللللب مللللللللديللللللللر عللللللللللللام امللللللللؤسلللللللسلللللللة للللللللللللشلللللئلللللون الللللفللللنلللليللللة 
املللللهللللنللللدس ملللحلللملللد امللللللهلللللدي ورئللللليلللللس ملللجلللللللس ادارة 
يللمللن مللوبللايللل األسلللتلللاذ عللصللام الللحللملليل ومللديللر عللام 
اتللصللاالت محافظة صللنللعللاء فلللؤاد الللقللواس ومللديللر 

عام املبيعات يف املؤسسة نبيل السري.

عللللللقللللللدت امللللللحلللللكلللللملللللة اللللللعلللللسلللللكلللللريلللللة امللللللللركلللللللزيلللللللة بلللصلللنلللعلللاء 
جلستها العلنية األوىل للمحاكمة ثاثن من الخونة 
املللتللهللمللن يف الللقللضلليللة الللجللزائلليللة رقلللم 24 لللعللام 1442ه  
بللوقللائللع االنللضللمللام وتسهيل دخلللول الللعللدو إىل إقليم 
الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى.

وأقرت املحكمة خال الجلسة النشر عن املتهمن 
وفقا لنص املادة  28 إجراءات جزائية عسكرية.

حيث ضمت قائمة الخونة املتهمن كل من : - 
1 -  لواء  - أحمد صالح يحيى أبو حاتم    

2 -  عميد ركن  -  حيدر أحمد حسن محفل
3 -  عميد ركن  -  خالد حسن عيل اليميني

4 -  عميد ركن  -  محمد عيل أحمد العمري
5 -  عميد ركن  -  محسن محمد مبارك الحرميل
6 -  عميد ركن  -  محمد أحمد صالح الحاضري

7 -  عميد ركن  -  موفق محمد عبدالله منصر
8 -  عميد  -  أحمد حميد محسن مرح

9 -  عميد  -  جمال غالب أحمد الشمري
10 -  عميد  -  خالد عبدالله عيل النيس

11 -  عميد  -  صادق عبدالله املخايف

12 -  عميد -  صالح أحمد لقصم الحاريث
 13 -  عميد  - محمد هادي ضبعة العمليس

14 -  عميد  -  ياسر حسن عيل العابد
15 -  عميد  -  يحيي عيل سعيد حنشل

16 -  عميد  -  طه شمسان أحمد املعمري
17 -  عميد  -  محسن محمد حسن الداعري
18 -  عميد  -  محمد سالم عبدالله الخوالين

19 -  عميد  -  محمد صالح عبدالرب الغنيمي
20 -  عميد -  صالح يحيي ناصر القطيبي
21 -  عميد  -  عبدالله عبدالرحيم غيان

22 -  عميد  -  عيل سالم بن عوض الحاريث
23 -  عميد  -  محمد حربان مانع الوادعي

24 -  عميد  -  محمد عبدالله محمد  وهان
25 -  عقيد  -  محمد عزي الدروبي

26 -  عقيد  -   نبيل محمود مفتاح إسكندر
27 -  عقيد  -  حسن فتيني فضل

28 -  عقيد  -  محمد سلمان مجاهد
29 -  عقيد  -  مجاهد قائد حزام الغلييس

30 -  عقيد  -  مساعد عزام الحاريث.

خالل تدشين مشروع خدمة اإلنترنت عبر األلياف الضوئية:

النمير: املشروع سيرفع من مستوى
 اليمن في املؤشرات الدولية

ناقش مع وزير التعليم العالي استعدادات تدشين العام الجامعي الجديد

قرار بتعيني عبدالله يحيى 
القاسمي عضوًا مبجلس الشورى

صدر اليوم قللرار رئيس املجلس السيايس األعى 
رقللللللم )53( للللسلللنلللة 2021م بلللتلللعللليلللن علللبلللدالللللللله يللحلليللى 

القاسمي عضوا يف مجلس الشورى.

تلللنلللفللليلللذاً للللتلللوجللليلللهلللات قللللائللللد اللللللثلللللورة الللسلليللد 
عللللللبللللللدامللللللللللللللك بللللللللللللدر اللللللللللديلللللللللن اللللللللللحلللللللللويث ورئلللللليللللللس 
امللللجلللللللس الللللسلللليللللايس األعللللللللى فلللخلللاملللة امللللشلللر 
اللللللللللللللركلللللللللللللن ملللللللللللهلللللللللللدي امللللللللللللللشلللللللللللللاط بلللللللللللشلللللللللللأن تلللللطلللللهلللللر 
ملللللؤسلللللسلللللات اللللللللدوللللللللة مللللللن اللللللخلللللونلللللة وعللللمللللاء 
تحالف العدوان األمرييك السعودي أصدر 

مجلس الوزراء القرار اآليت:
يتم فصل التالية أسماؤهم من الوظيفة 
العامة وعللددهللم خمسة وثللاثللن شخصاً 
اللللتللحللاقللهللم بلللدول اللللعلللدوان ومساهمتهم 
املللللبللللاشللللرة يف االعللللللتللللللداء علللللى اللللللوطلللللن وأبللللنللللاء 

الشعب اليمني وهم:

1 -  خالد محفوظ عبدالله بحاح
2 -  عبدالله محسن األكوع
3 -  محمد عوض بن ربيعة

4 -  محمد عبداملجيد القباطي
5 -  عيل حسن األحمدي

6 -  محمد سعيد السعدي
7 -  حورية مشهور أحمد

8 -  نبيل عبده شمسان القديس
9 -  معمر مطهر محمد اإلرياين

10 -  يحيى محمد الشعيبي
11 -  واعد عبدالله باذيب

12 -  مرشد عيل العرشاين
13 -  عزي هبة الله عيل شريم

14 -  لطفي محمد سالم باشريف
15 -  محمد عيل ياسر

16 -  عبدالحافظ ناجي السمه
17 -  راجح حسن فرحان بادي
18 -  عيل محمد عبده الصراري

19 -  أنيس عوض حسن باحارثة
20 -  عبدالله عبده سعيد الحامدي

21 -  حمود خالد الصويف
22 -  فضل يحيى ناجي القويس

23 -  أحمد أحمد عبدالله امليسري
24 -  محمد منصور عيل زمام

25 -  ذياب محسن عيل بن معييل
26 -  فؤاد حسن عبدالقادر الحمري
27 -  عبدالله عيل عبدالله امليسري

28 -  صالح حسن سميع
29 -  شيخان عبدالرحمن الدبعي

30 – نبيل عبدالله محمد حاتم
31 -  زكية محمد عياش الهايل
32 -  محمد سعيد جازع فرحان
33 -  محمد عبدالحميد الفقيه

34 -  ناظم عبدالله سالم الحنيك
35 -  اسكندر محمد األصبحي.

مجلس الوزراء يصدر قرارًاً
 بفصل 35 من اخلونة والعمالء

افللتللتللح وزيللللر الللصللحللة الللعللامللة والللسللكللان الللدكللتللور 
طه املتوكل ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي 
علللللللدداً مللللن امللللشلللاريلللع الللصللحلليللة بلللملللديلللريلللة بلللنلللي مللطللر 

باملحافظة.
حلليللث افللتللتللح الللللوزيللللر امللللتلللوكلللل وامللللحلللافلللظ اللللهلللادي 
ومعهما مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور 
خالد املنتصر مللشللروع مبنى الللعلليللادات الخارجية 
بهيئة مستشفى 26 سبتمرب بمتنة مللديللريللة بني 
مطر.. واستمعوا من رئيس الهيئة الدكتور محمد 
العجل إىل شرح عن مكونات املشروع الذي يضم 
علللللليللللللادات "اللللللنلللللسلللللاء والللللللللللللللوالدة والللللللجللللللراحللللللة اللللعلللاملللة 
والللللقلللللللللب ورعلللللايلللللة الللللحللللوامللللل واللللبلللاطلللنللليلللة واللللعلللظلللام 

والعيون والجلدية والتحصن وغرها".
ودشلللللللن املللللتللللوكللللل والللللللهللللللادي اللللعلللملللل يف عللللللدد مللن 

أقسام الهيئة بعد إعادة تأهيلها وترميمها.
وأكللللللللد وزيللللللللر الللللصللللحللللة أهللللملللليللللة افللللتللللتللللاح الللللعلللليللللادات 
الللخللارجلليللة بالهيئة يف إطلللار تطوير مستوى األداء 
وتللللقللللديللللم الللللخللللدمللللات اللللصلللحللليلللة .. ملللشللليلللدا بلللحلللرص 
قلللللليللللللادة مللللحللللافللللظللللة صللللنللللعللللاء واهللللتللللمللللامللللهللللا بلللاللللقلللطلللاع 
اللللصلللحلللي.. ونلللللوه بلللللدور مللكللتللب الللصللحللة بللاملللحللافللظللة 
يف متابعة تنفيذ املشاريع الصحية .. مؤكداً دعم 
اللللوزارة للمبادرات التي تسهم يف تعزيز وتجويد 
اللللخلللدملللات الللصللحلليللة يف مللخللتلللللف امللللنلللاطلللق واللللقلللرى 
والعزل واملديريات يف مختلف املحافظات وتذليل 

الصعوبات أمامها.
فلليللمللا أشللللللار ملللحلللافلللظ صلللنلللعلللاء إىل أهلللمللليلللة افللتللتللاح 
املشروع لتخفيف معاناة املواطنن يف ظل استمرار 

العدوان والحصار.
وثمن دور الداعمن للقطاع الصحي باملحافظة 
واهلللللللتلللللللملللللللام وزارة اللللللصلللللحلللللة ومللللكللللتللللبللللهللللا بللللاملللللحللللافللللظللللة 
باملنشآت واملرافق الصحية .. منوها بصمود الكادر 
الصحي بالهيئة واستمرارهم يف تقديم الخدمات 
وتخفيف معاناة املواطنن رغم الظروف التي تمر 

بها الباد.
من جانبه أشار مدير مكتب الصحة باملحافظة 

الللللللللدكللللللللتللللللللور املللللللنللللللتللللللصللللللر إىل أن ملللللللللشلللللللللروع اللللللللعللللللليلللللللادات 
اللللللخلللللارجللللليلللللة بللللالللللهلللليللللئللللة تلللللللم تللللمللللويللللللللله ملللللللن اللللللصلللللنلللللدوق 
االجتماعي للتنمية بتكلفة 175 ألف دوالر .. مشراً 
إىل الللحللرص عللى إنللجللاز املللشللروع نللظللراً ألهميته يف 

تخفيف الضغط عى الهيئة.
فيما ثمن رئيس هيئة مستشفى "26 سبتمرب" 
الللللدكللللتللللور ملللحلللملللد اللللعلللجللليل اهللللتللللمللللام قللللليلللللاديت وزارة 
اللللصلللحلللة وملللحلللافلللظ صلللنلللعلللاء يف افلللتلللتلللاح اللللعللليلللادات 

الخارجية لتطوير مستوى أداء الهيئة.
وكللللللللان وزيللللللللر اللللصلللحلللة ومللللحللللافللللظ صلللنلللعلللاء اطلللللعللا 
عى سر العمل بالهيئة واحتياجاتها من األدوية 

واملستلزمات الطبية والكوادر الصحية.
إىل ذلللك افتتح وزيلللر الصحة ومللحللافللظ صنعاء 
مركز إمام املتقن عيل عليه السام الطبي بمنطقة 
الللحللرف بمديرية بني مطر مقدم هدية مللن دولللة 
الللكللويللت لللجللنللة الللحللاج أبلللو نللاصللر وتللنللفلليللذ مؤسسة 

"الصفي التنموية الخرية".
وطاف الوزير املتوكل واملحافظ الهادي ومعهما 
ملللديلللر مللكللتللب الللصللحللة بللاملللحللافللظللة بلللأقلللسلللام املللخللتللرب 

والطوارئ واالستقبال والعيادات وغرها.
وأشلللللللللار وزيللللللللر اللللصلللحلللة إىل أهلللمللليلللة افللللتللللتللللاح امللللركلللز 
الللللللصللللللحللللللي بلللللامللللللنلللللطلللللقلللللة الللللللللتللللللللي عللللللللانللللللللت الللللللللحللللللللرمللللللللان ملللن 

الخدمات الصحية عى مدى عقود.
وأكللللللللللللللد أن مللللللللن األولللللللللللللويللللللللللللات تللللللقللللللديللللللم الللللللخللللللدمللللللات 
الللصللحلليللة يف األريللللللاف .. مللشلليللداً بللللدور فللاعللل الللخللر 
علللللبلللللداللللللعلللللزيلللللز امللللللللطلللللللوع الللللللللللللذي دعلللللللللم امللللللللركلللللللز بللللللاألثللللللاث 

والتجهيزات الطبية.
ووجلللله وزيللللر الللصللحللة مللكللتللب الللصللحللة باملحافظة 
بلللللتلللللوفلللللر اللللللللللكلللللللللادر اللللللطلللللبلللللي وتلللللشلللللغللللليلللللل امللللللللركلللللللز بللللكللللافللللة 
تجهيزاته لتقديم خدمات طبية وتخفيف معاناة 
املللواطللنللن يف املنطقة الللبللعلليللدة مللن املللركللز واملللنللاطللق 

املجاورة له.
فيما أشار محافظ صنعاء إىل ضرورة استشعار 
الجميع للمسؤولية يف إيصال الخدمات الطبية 

للمواطنن يف مختلف املناطق باملحافظة.

وزير الصحة ومحافظ صنعاء يفتتحان 
مشاريع صحية في بني مطر

خالل مناقشة جهود تعزيز األمن واالستقرار بالمديريات المحررة بمأرب

طعيمان يؤكد أهمية تضافر اجلهود للحفاظ 
على األمن واالستقرار والسكينة العامة

نلللاقلللشلللت اللللللللجلللنلللة األملللنللليلللة بللمللحللافللظللة ملللللللأرب أملللللس بلللرئلللاسلللة 
املحافظ علليل محمد طعيمان أداء األجللهللزة األمنية وجهود 

تعزيز األمن واالستقرار يف املديريات املحررة باملحافظة.
واستعرض االجتماع الذي ضم مدير أمن املحافظة العميد 
عيل معقل ومدير شعبة االستخبارات العسكرية باملحافظة 
العقيد سيف منصر ونائب مشرف املحافظة حسن أبوناب 
مستوى ضبط الجريمة وخايا العدوان واملهربن واإلنجازات 

املحققة يف كشفها وضبطها.
ويف االجتماع أكد املحافظ طعيمان أهمية تضافر الجهود 
للحفاظ عى األمن واالستقرار والسكينة العامة خاصة يف 
ظللل الللظللروف الللراهللنللة الللتللي تمر بها املحافظة جلللراء استمرار 

العدوان األمرييك السعودي.
ونوه بما حققته األجهزة والوحدات األمنية من نجاحات 
خللللال اللللفلللرة املللاضلليللة .. الفلللتلللاً إىل أهللملليللة الللتللحلليل بللاملللزيللد من 
اليقظة ورفع الجاهزية والتصدي بحزم لكل من تسول له 

نفسه املساس بأمن واستقرار املجتمع.
وأشلللاد محافظ ملللأرب بما حققه أبللطللال الجيش واللجان 
الشعبية وأبناء قبائل مأرب من انتصارات ميدانية مهمة يف 

معركة تحرير املحافظة من قوى العدوان واالرتزاق.
كما أكد تضاعف املسؤولية عى األجهزة األمنية يف الوضع 

الراهن نظرا لاستهداف املستمر من قبل تحالف العدوان 
وخاياه املزروعة يف املناطق املحررة إلقاق األمن واالستقرار.
ودعللللللا اجلللتلللملللاع اللللللجللنللة األملللنللليلللة بللاملللحللافللظللة بلللحلللضلللور مللمللثللل 
عللللن امللللنلللطلللقلللة الللللرابللللعللللة اللللعلللقللليلللد نللللورالللللديللللن املللللللللراين وملللملللثلللل عللن 
جللللهللللاز األملللللللن وامللللللخلللللابلللللرات اللللعلللقللليلللد رائلللللللد الللللشللللريللللف وعلللللللدد مللن 
قلللادة األجللهللزة األمللنلليللة والللعللسللكللريللة الللنللازحللن مللن مناطقهم 
يف امللللديلللريلللات املللللحللللررة للللللللعلللودة إىل مللنللازلللهللم واسلللتلللغلللال قلللرار 

العفو العام.
وأقر االجتماع تشكيل فريق من الجهات املختصة للتنسيق 
مع مشايخ ووجهاء القبائل ممن ال يزالون يف صف العدوان 
للعودة إىل صف الوطن وحل مشاكل العائدين واملقبوض 

عليهم.
وشللللدد املللجللتللمللعللون عللى أهللملليللة مللتللابللعللة الللجللهللات املختصة 
لسرعة تنفيذ املشاريع الخدمية يف املديريات املحررة وتكثيف 

النشاط االجتماعي والثقايف وتطبيع األوضاع واستقرارها.
وباركت اللجنة األمنية عملية توازن الردع السابعة التي 
نفذتها الللقللوة الللصللاروخلليللة وسلللاح الللجللو املللسللر واستهدفت 
منشآت شللركللة أرامللكللو يف الللدمللام وجلللدة وجلليللزان ونللجللران .. 
مؤكدة أن العملية تللأيت يف إطللار الحق املللشللروع بالدفاع عن 

الشعب اليمني وردع العدوان.

التقى رئيس مجلس القضاء األعى 
اللللللللقلللللللايض أحللللللمللللللد يللللحلللليللللى امللللللتلللللوكلللللل أملللللس 
رئللليلللس لللجللنللة أرايض وعللللقللللارات اللللقلللوات 
املسلحة العميد عبدالله أحمد جحاف.

نلللاقلللش اللللللللقلللاء، الللللللذي حلللضلللره رئلليللس 
هللللليلللللئلللللة الللللتللللفللللتلللليللللش اللللللللقلللللللضلللللللايئ، اللللللقلللللايض 
أحلللملللد اللللشلللهلللاري، وأملللللن عللللام مجلس 
اللللقلللضلللاء الللللقللللايض سلللعلللد أحلللملللد هلللللادي، 
بعض القضايا املتعلقة بعمل اللجنة 
وملللللا تللللقللللوم بلللله مللللن أعللللمللللال وملللعلللاللللجلللات 

لقضايا أرايض القوات املسلحة.
وتلللللللطلللللللرق اللللللللللللللقللللللاء، إىل أهلللللللللم الللللقللللضللللايللللا 

املللللللللتللللللللعلللللللللللللللللقللللللللة بللللللللللللللللللللللللللللللللللاألرايض امللللللللللللللللشلللللللللللللللار إلللللللليلللللللهلللللللا 
واملللعللالللجللات املللقللدمللة ملللن وزارة الللدفللاع 
للللللمللشللاكللل الللنللاتللجللة علللن االسللتللحللداثللات 
الللللللواقللللللعللللللة علللللللى األرايض خلللللللللال اللللللفلللللرة 

السابقة.
وأكلللللللللللللللللللللد رئللللللللللليلللللللللللس ملللللللجلللللللللللللللس اللللللللللقلللللللللضلللللللللاء، 
أهللملليللة الللللدور اللللذي تضطلع بلله اللجنة 
يف ملللعلللاللللجلللة إشلللللكلللللاالت أرايض الللللقللللوات 
امللللسلللللللحلللة يف إطللللللللار اللللللقلللللوانلللللن اللللللنلللللافلللللذة.. 
مللبللديللا االسلللتلللعلللداد لللتللذللليللل الللصللعللوبللات 
الللللللللتللللللللي تلللللعللللليلللللق مللللللللهللللللللام اللللللللللللللجللللللنللللللة، خلللللاصلللللة 
ملللللللا يللللتللللعلللللللللق بللللقللللضللللايللللا ادعللللللللللللللللللاءات امللللللللكللليلللة 

والتصرفات غر القانونية خال الفرة 
السابقة من أرايض وممتلكات الدولة.

فيما تطرق رئيس اللجنة، إىل طبيعة 
عللللللمللللللل اللللللللللللجلللللنلللللة خلللللللللللال الللللللللفللللللللرة امللللللاضللللليلللللة 
والقضايا املنظورة أمامها، والجوانب 
املتصلة بتنظيم االنتفاع بأماك الدولة 

واإلجراءات الازمة للحفاظ عليها.
وأكللللللللللللللللللد اللللللللللللللللللللللقللللللللللاء، أهللللللللملللللللليللللللللة ملللللضلللللاعلللللفلللللة 
الجهود للحفاظ عى ممتلكات وأرايض 
وعللللللقللللللارات الللللللدولللللللة واتللللللخللللللاذ اإلجلللللللللللراءات 
الازمة ملعالجة االختاالت والتصرفات 

املتعلقة بها وفقا للقانون.

رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس جلنة أراضي وعقارات القوات املسلحة

مران من املجهول اىل املعلوم 
ارتللبللط مللشللروع املللسللرة الللقللرآنلليللة مللن حلليللث الللزمللن بلللأحلللداث الللللل11 من 
سبتمرب وان كانت بللدايللات املللشللروع تعود اىل قبل ذلللك التاريخ إال أن 
تلك األحلللداث الللقللت بظالها عللى العالم بللأسللره واألملللر ذاتللله بالنسبة 

ملنطقة مران أقىص الشمال الغربي لليمن. 
هللنللاك تللصللدى السيد حسن بللدر الللديللن الللحللويث ملللا يللجللري مللن خال 
قللللللراءتلللللله للللتلللللللك االحلللللللللللداث مللللللحللللللذراً ملللللن علللواقلللبلللهلللا ملللللن حللليلللث االسلللتلللغلللال 
األمللريلليك لها لللدرجللة أن اإلدارة االمريكية تقف خلفها وهللو مللا يتضح 
الحقاً من خال فرض الهيمنة االمريكية واستهداف الشعوب والدول 

السيما اإلسامية منها. 
قلللرأ مللؤسللس امللللشلللروع هلللذه االحلللللداث بشكل مللغللايللر وجللللاءت احلللداث 
الللعللقللديللن املللاضلليللن لللتللؤكللد مللصللداقلليللة تلللللك الللنللظللرة فلللاللللواليلللات املللتللحللدة 
رفعت شعار ما يسمى باإلرهاب من اجل فرض سيطرتها عى الدول 
والشعوب وراحت اساطيلها تجول البحار واملحيطات مهددًة الجميع. 
امللفت يف تحرك السيد حسن بدر الدين الحويث يرحمه الله هو أنه 
يكاد يكون الصوت األول إن لم يكن األوحد يف تلك املرحلة الذي وقف 
ليوضح طبيعة املخطط وحقيقة املشروع األمرييك يف وقللت كللان فيه 
معظم القادة واملسؤولن بل واألحزاب منها التي تتخذ اإلسام شعاراً 

ومنهجاً قد اختارت الخضوع وراحت تتخى عن شكليات محددة ال 
تزال تربطها مظهراً باإلسام.

جرائم بال حساب
ارتكب االمريكيون ابشع الجرائم بحق األفغان وكذلك بحق الشعب 
الللعللراقللي إضللافللة اىل استهدافهم بقية الشعوب العربية واإلسامية 
بوسائل شتى وطرق متعددة فكان التدخل األمرييك يف هذه البلدان 
يتجاوز اعراف الدبلوماسية والعاقات بن الدول وأصبحت األنظمة 
والللللسلللللللللطللللات يف ملللعلللظلللم اللللللبلللللللللللدان ملللللجلللللرد أدوات يلللتلللحلللكلللم بللللهللللا اللللسلللفلللر 

األمرييك وجرناالت البحرية االمريكية. 
وإذا كانت العراق وقبلها أفغانستان قد تعرضت الحتال امرييك 
ملللبلللاشلللر فلللللإن دواًل أخللللللرى تلللعلللرضلللت ملللللوجللللات مللخللتلللللفللة مللللن االعلللللتلللللداءات 
االمريكية تحت مربر "محاربة اإلرهاب" فاليمن تعرض لغارات طائرات 
بللللدون طلليللار وأصللبللحللت الللسلللللطللة اللليللمللنلليللة تللنللفللذ االجلللنلللدة االمللريللكلليللة من 
خلللال شللن الللحللروب وفلللرض املللزيللد مللن اإلجلللللراءات تحقيقاً للمصلحة 

االمريكية واألمر ذاته بالنسبة النظمة عربية وإسامية أخرى. 
لقد أدت التدخات االمريكية واالحتال األمرييك اىل وقوع عشرات 
اآلالف من الضحايا السيما يف العراق وأفغانستان ناهيك عن ضحايا 

آخللللرون قللتلللللوا بللشللكللل مللبللاشللر أو غللر مللبللاشللر إضللافللة اىل املللتللضللرريللن من 
التحرك األمرييك والخسائر املادية يف أكر من بلد. 

للللم يللحللاسللب أحللللد واشللنللطللن علللى ملللا فللعلللللت ويلللبلللدو أن عللمللللليللة تللوثلليللق 
تلك الجرائم لم تحدث بالشكل املطلوب نتيجة الخشية من عواقب 

ردة الفعل االمريكية. 

واقع اليوم
ال يللللللزال اللللعلللاللللم يللعلليللش حلللتلللى اللللليللللوم ملللرحلللللللة مللللا بلللعلللد تلللللللك االحللللللداث 
الللتللي اسللتللفللادت منها واشنطن بللالللدرجللة األوىل فبالرغم مللن الضحايا 
األملللللريلللللكللللليلللللن الللللللذيللللللن سللللقللللطللللوا فلللليللللهللللا اال ان ادارتللللللللهللللللللم كلللللانلللللت امللللسلللتلللفللليلللدة 
الللكللربى منها فباسم تلك االحلللداث واالنللتللقللام مما يسمى بللل"اإلرهللاب" 
قلللتلللل عللللشللللرات اآلالف وتللللضللللرر املللللايللللن مللللن تلللللللك اللللتلللحلللركلللات االملللريلللكللليلللة 
والسياسات القائمة عى استخدام القوة واالحتال والغزو للبلدان 

والدول. 
ورغللللللللم اللللفلللشلللل يف الللللللعللللللراق وكلللللذللللللك يف أفلللغلللانلللسلللتلللان اال ان اإلدارات 
االمريكية املتعاقبة ال تزال ترى اىل شعار محاربة ما يسمى بل"اإلرهاب" 
كوسيلة ناجحة لاستمرار يف نهب الشعوب وابتزاز األنظمة والدول 

وفرض اجندتها عى العالم.

اإلرهاب األمريكي للدول والشعوب بعد أحداث 11 سبتمبر .. بقية
احملكمة العسكرية املركزية تعقد جلستها األولى

 حملاكمة 30 متهمًا من اخلونة



اختارت اسرتاتيجية الردع السابعة.. الشريان االقتصادي السعودي "أرامكو" لتؤكد 
ان وض��ع ه��ذه األه����داف ضمن بنك األه����داف ان إرادة ال���ردع يجب أن تصل إىل إرادة 

الشر والعدوان يف الرياض وما بعد وراء الرياض..
ويف وقفة تحد أكدت "اليمن".. واكدت صنعاء أن القدرات متوافرة ومتجددة وأن 
إم��ك��ان��ي��ات االخ����رتاق األم��ن��ي وامل��خ��اب��رايت وال��س��ي��ايس تمتلك مفاتيحها ال��ق��ي��ادة الثورية 

والقيادة السياسية والقيادة العسكرية يف صنعاء الصمود.. وصنعاء التاريخ..
وهي من اختارت التوقيت املناسب.. واملواقع املؤثرة لتصل الرسالة األقوى واملؤثرة إىل 
قيادة العدوان وتشري هذه الرسائل إىل أنه كلما أمعن العدوان يف صالفته ويف حصاره 
ويف استهدافه الراضينا وملدننا وشعبنا لن يجد غري الردع املناسب والضربات املزلزلة.. 
وأوىل هذه الضربات ستتجه إىل املواقع الحساسة واملوجعة يف مملكة الشر والطغيان 
والعدوان التي لم تقف بعد قيادتها املسرتخية يف غياهيب املغالطات واألوهام التي 
توغل كل يوم يف انزالقاتها نحو املجهول وه��ذا ما تشري إليه املعلومات الحقيقية ملا 
آلت إليه أوضاع "مملكة الشر" واملؤامرات بدءاً من اتجاهها املكشوف إىل االستدانة 
وعجز موازناتها السنوية التي أصبحت تسري يف اتجاه " السالب" والضعف والخسائر 
املتواصلة يف املوارد ويف برامج التطوير التي أعلنتها وتعلنها خطط موازاناتها الخاسرة.. 
وكان لزاماً عىل اليمن وعىل قوتها الصاروخية وطريانها املسري ان تختار أهدافها لتكون 
الضربات موجعة وشديدة اإلي��الم وه��ذا ما تجىل يف "ارام��ك��و" ومنشآتها يف كل من 

"الدمام" يف شرق اململكة ويف جنوبها يف جدة وجيزان ونجران..
وأوض���ح���ت ال��ن��ت��ائ��ج امل���ؤمل���ة ال��ت��ي أف��ص��ح��ت ب��ه��ا "راس ال���ت���ن���ورة" يف ال���دم���ام أن ال���دق���ة يف 
اإلصابة واتساع التدمري والنسف بعد أن تمكنت القوة الصاروخية والطريان املسري 

من الوصول بنجاح وبدقة عالية جداً.
وقد تكفل "ذو الفقار" الصاروخ الباليستي اليمني من إيصال الرسالة املزلزلة التي 
تقول أن املزيد من الضربات يف انتظار العديد من األه��داف يف بنك األه��داف اليمنية 
وهي أهداف كثرية وعديدة وقابلة لالستهداف واالخرتاق.. ومما له داللة أن هذا الرد 
القوي واملباشر والواسع واملتعدد أنه جاء إثر تعمد عاصمة العدوان "الرياض" إىل 
إيصال رسالة مشبوهة ومخادعة إىل األمم املتحدة التي اعلنت فيها انها سوف تتخذ 
اإلج������راءات امل��ن��اس��ب��ة لحماية اململكة – ول��ذل��ك ت��وج��ب أن ي��ق��وم الباليستي ذو الفقار 
واملسريات " صماد3" بتأكيد مفهوم الردع ضد عاصمة الشرور.. وعاصمة املؤامرات 

.. الرياض وما بعد الرياض.. 
وهذا يعزز من مفهوم الردع الذي اعتمدته صنعاء ضد املعتدين واملحتلني وقد عاشت 
الرياض والدمام وجدة وجيزان ونجران ليال ملتهبة ومشتعلة كان عليها ان تقوم 
بواجب اإلفاقة واإلنعاش للوعي العدواين املوهوم بالقوة الذي تغابى ربما عمداً عن 
امل��ق��درات العالية التي أصبحت ق��وة الشعب اليمني من جيش ولجان شعبية ومن 

قوة صاروخية ومن مسريات تمتلك اإلمكانات الرادعة والوسائل املتطورة واالنماط 
واألس�����ال�����ي�����ب.. وه�����ي ق�����وة م���ع���ادل���ة ل���رتس���ان���ة االس���ل���ح���ة وال����ع����ت����اد ال�������ذي ت��م��ل��ك��ه ع���واص���م 
ال��ع��دوان, مما يؤكد أن ت��وازن ال��ردع قد أبطل فاعلية التفوق ال��ع��دواين يف االسلحة 
وال��ع��ت��اد ويف ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ج��س��س واالس���ت���ط���الع م���ن أواك�����س واق���م���ار ص��ن��اع��ي��ة عسكرية 

متجسسة تستحوذ عليها واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب.
وم����ا اش����ار إل��ي��ه امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى س��ري��ع ق��اس��م من 
معلومات دقيقة إنما هي وضع النقاط عىل حروف العدوان املضطربة جراء تعرضها 
إىل ال��ض��رب��ات امل��ؤمل��ة وامل��وج��ع��ة لعملية "ال����ردع ال��س��اب��ع��ة" ال��ت��ي ق��دم��ت أس��س��اً جديدة 
إضافية للسياسة الدفاعية اليمنية محتواها يشري إىل أن كل مواقع العدو السعودي 
وغريه يف مرمى نرياننا وصواريخنا الباليستية وطائراتنا املسرية والغد مبشر بالجديد 
الذي سيكون أشد إيالماً وأعظم وجعاً وأقوى أثراً.. السيما وأن الصناعات العسكرية 
اليمنية تشهد نقالت نوعية يف التطور ويف التحديث ويف إرساء معادلة قوية للمواجهة 
مع عدوان غاشم وآثم وظالم ال يفهم غري التعامل بالقوة, ويحرتم مجرباً من يحرص 

ع��ىل "ال��ن��دي��ة" وع��ىل اح���رتام ال���ذات وع���دم ال��ق��ول ب��امل��س��اوم��ات أو ال��ع��الق��ات املشبوهة 
والسياسية امللتوية.. 

واليوم اصبح عىل قيادة الرياض وعىل رموزها السعودية يف املؤسسات السيادية يف 
مملكة الشر والطغيان أن تضع يف حسابها أن اليمن يتحرر يومياً مع كل قطرة دم 
زكية تقدم يف قربان املواجهة والحرية, وعليها كقيادة جارة ان تكون مجربة ومرغمة 
ان تتعامل مع اليمن وقيادتها الجديدة بندية واحرتام وحرص كامل عىل عدم حشر 
األن����ف ال���س���ع���ودي يف ال���ش���أن ال���داخ���ي ال��ي��م��ن��ي.. وه����ذا م��ف��ه��وم ب����دأ ي��رتس��خ يف ال��ق��ن��اع��ة 
اليمنية ومن املؤكد أنه يجري ترسيخه وثباته يف نسيج العالقات اإلقليمية الراهنة 

والقادمة املرحلية واملستقبلية..
اليوم حقيقة املنطقة عىل مفرتق طرق بعد عملية الردع السابعة والجميع يتدارس 
ال��ت��أث��ريات ال��ن��اج��م��ة عنها ب����دًءا م��ن ض���رب امل���ح���ددات االن��ت��اج��ي��ة ل��الس��ت��ث��م��ارات النفطية 
وال���غ���ازي���ة "ارام����ك����و" ال���دج���اج���ة ال��ب��ي��اض��ة ل��ل��ك��ارت��ل ال��ن��ف��ط��ي ال��ع��امل��ي وت���ح���دي���ًدا االم��ري��ي 

الربيطاين ومن يصطف معهم مخابراتًيا ومشاركة استثمارية خفية..
ام�����ا ال��ن��ق��ط��ة االخ�������رى امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���ف���ه���وم ال���ع���س���ك���ري وم���ع���ط���ي���ات امل���واج���ه���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
القائمة س��واء ع��دوان الرياض ومتحالفيها وداعميها.. هذه الرسالة وعىل العدوان 
وقيادته ان يقرأوها جيدا وان يستوعبوها جيدا الن عمليات الردع لن تقف عند حد 
ب��ل ستتواصل طاملا ال��ع��دوان استمر يف ع��دوان��ه ع��ىل شعبنا وارض��ن��ا, وط��امل��ا استمرت 
اه���داف���ه واغ���راض���ه امل��ري��ب��ة يف ال��س��ي��ط��رة وال��س��ط��وة وف���رض واق���ع االح���ت���الل ع��ىل مناطق 
يمنية مجتزأة, حينها لن يدوا غري "ذو الفقار" ومسريات "صماد 3" للتعامل بكثري 

من القوة والردع الحازم الحاسم.

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

  »ذو الفقار«.. يدك أرامكو الدمام وصماد 3 تزعزع استقرار مملكة الشيطان
  »معطيات معادلة عملية الردع السابعة تفرض حسابات صنعاء في املواجهة

يف إط����اِر ال��ت��ص��دي ل��ج��رائ��ِم ال���ع���دواِن ع��ىل ب��ل��ِدن��ا، ن��ف��ذت ق��واُت��ن��ا 
املسلحُة بعوِن اللِه تعاىل عمليَة توازِن الردِع السابعة.

وذل������ك ب���اس���ت���ه���داِف م���ن���ش���آٍت ح���ي���وي���ٍة وق�����واع�����َد ع���س���ك���ري���ٍة ت��اب��ع��ٍة 
للعدِوّ السعودِيّ وذلك عىل النحِو التايل:

اس���ت���ه���داُف م���ن���ش���آٍت ت���اب���ع���ٍة ل���ش���رك���ِة أرام����ك����و يف )رأِس ال���ت���ن���ورة( 
بِمنطقِة الدماِم شرقَيّ السعوديِة بثماِن طائراٍت مسريٍة نوع 

صماد٣ وصاروٍخ باليستٍيّ نوع )ذو الفقار(.
قصُف منشآِت أرامكو يف مناطَق جدَة وجيزاَن ونجراَن بخمسِة 

صواريَخ باليستيٍة نوع بدر وطائرتنِي مسريتنِي نوع صماد٣.
وقد حققِت العمليُة أهداَفها بنجاح بفضل الله.

إن القواِت املسلحَة اليمنيَة تحذُر العدَوّ السعودَيّ من عواقِب 
اس�����ت�����م�����رارِه يف ال�������ع�������دواِن ع�����ىل ب����ل����ِدن����ا ال����ع����زي����ز وش���ع���ِب���ن���ا ال���ص���ام���د 

املجاهد.
ها املشروَع يف تنفيِذ املزيِد من العملياِت العسكريِة  وتؤكُد حَقّ
النوعيِة دف��اع��اً ع��ن بلِدنا العزيز وشعِبنا العظيم حتى وق��ِف 

العدواِن ورفِع الحصار.

إن ال���ق���واِت امل��س��ل��ح��َة ال��ي��م��ن��ي��ة م��اض��ي��ٌة ب���ع���وِن ال���ل���ِه يف معركِتها 
الجهاديِة حتى تحريِر كافِة أرايض الجمهوريِة وتحقيِق الحريِة 

واالستقالل.
يحيا شعُبنا العظيُم حراً عزيزاً مستقاًل والنصُر لليمِن ولكِل 

أحراِر األمة.
صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية.
صنعاء ٨٢ محرم 3441للهجرة
املوافق ٥ سبتمرب 1202م

تـــــــوازن الــــــردع السابعة

ب:
كت

ر العسكري
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الردع السابعة.. القوة املتمكنة من املفاصل احلساسة للعدوان

 نفذت القوات 
املسلحة، عملية توازن 

الردع السابعة التي 
استهدفت منشآٍت حيويٍة 

وقواعَد عسكريٍة تابعٍة 
للعدِوّ السعودي.

وأوضح املتحدث باسم 
القوات املسلحة العميد 
يحيى سريع يف بيان أن 

العملية استهدفت منشآٍت 
تابعٍة لشركِة أرامكو يف 
)رأِس التنورة( بِمنطقِة 

الدماِم ومنشآِت أرامكو 
يف مناطَق جدَة وجيزاَن 

ونجراَن .. مؤكداً أن 
العملية حققت أهدافها 

بنجاح، محذراً من عواقب 
استمرار العدوان عىل 

اليمن فيما يي نص البيان :

استهداُف منشآٍت تابعٍة لشركِة أرامكو في )رأِس التنورة( بـ 8 طائراٍت مسيرٍة صماد 3 وصاروٍخ باليستٍيّ )ذو الفقار(
  6 صواريخ باليستية و 10 طائرات مسيرة تستهدف منشآت ارامكو

  قصُف منشآِت أرامكو في جدَة وجيزاَن وجنراَن بـ 5 صواريَخ 
باليستيٍة بدر وطائرتنِي مسيرتنِي صماد3

 سنحرر كل بلدنا، ونستعيد كل املناطق التي احتلها 
تحالف العدوان ..سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقاًل، ال 

يخضع ألي احتالل من أي عدٍو خارجي، وال يخضع ألي وصاية، 

بهذه العبارات حدد السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث مسارات املعركة ضد 
تحالف العدوان واذنابه من العمالء والخونة وبهذه العبارات كذلك دشن السيد 
القائد مرحلة جديدة من الصمود اليماين ولعلها املرحلة االسرتاتيجية التي ستفيض 
نتائجها اىل تحرير البالد من دنس الغزاة واملحتلني وكذلك تحرير العقول التي ال تزال 
خاضعة وخانعة لالعداء حتى وإن كانت يف صنعاء أو ذمار او الحديدة او صعدة.

لقد كانت تلك العبارات تضع نقطة فاصلة بني ما كان وما سيكون وعلينا جميعاً 
أن نتوقف عندها مطواًل وبكل مسؤولية كونها تضعنا أمام مرحلة جديدة تتطلب 
املزيد من اليقظة واملزيد من العمل ك��اًل يف موقعه وم��ن موقعه وقبل ذل��ك تضعنا 

أمام ما ينبغي فعله لإلسهام يف هذه املعركة املصريية والحتمية. 
لألسف الشديد أن هذه العبارات مرت مرور الكرام عىل الكثري ولم تخضع للتحليل 

وال��ت��ن��اول وال��ق��راءة رغ��م م��ا تحمله م��ن اب��ع��اد ودالالت ول��ن يتوقف عند ه��ذه املبادئ 
واالهداف واملسارات اال من كل له عقل يمتلك البصرية وقبل ذلك قلب يحمل من 
االي���م���ان م���ا ي��دف��ع��ه اىل م��ض��اع��ف��ة ال��ع��م��ل ب��ع��د ت��ق��دي��ر أه��م��ي��ة امل��ع��رك��ة وم���ا ب��ع��ده��ا من 

تحرير واستقالل. 
إن ما قاله السيد القائد يف خطابه األخ��ري ليس مجرد م��ن��اورة سياسية أو تلويح أو 
ح��رب نفسيه أو مراوغة بل التزام ديني واخالقي وواج��ب أك��ده ويؤكده ولعل هذا 
االل��ت��زام يف تحرير كل البلد ويف أن يكون شعبنا ح��راً مستقاًل ليس التزاماً يقع عىل 
عاتق السيد القائد فحسب بل عىل عاتق كل اليمنيني فالخطاب واضح وإن كان يعرب 
عن توجه االحرار من أبناء البلد اال انه يف النهاية يعرب عن اليمنيني بمختلف فئاتهم 
السيما أولئك الذين اختاروا البلد وانحازوا اىل الشعب يف لحظة تدافع املرتزقة نحو 

الحدود وانخراطهم يف صفوف العدو ضد شعبهم. 
ل��ق��د ح��م��ل��ت ال���ع���ب���ارات ال��ت��ي ت��ح��دث ب���ه ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د م���ا ي��ؤك��د م��ص��داق��ي��ة ال��ت��وج��ه يف 
تحقيق الحرية واالستقالل كهدف اسرتاتيجي ضاعف من أهميته ما جاء يف نفس 
الخطاب من عبارات تمس حياة اليمنيني وكرامتهم باعتبارها عبارات تدفعهم نحو 
املستقبل الذي يجب أن يكون فيه اليمني كريماً عزيزاً عىل أرضه وليس متسواًل يف 

قصور أمراء النفط وأبراج مشيخات الخليج. 
تضمنت املواقف املعلنة يف الخطاب األخري )ذكرى استشهاد االمام زيد عليه السالم( 

التأكيد ع��ىل أن اليمن ل��ن يخضع ألي اح��ت��الل او أي وص��اي��ة .. ف��ه��ذا امل��وق��ف يالمس 
أوجاع اليمنيني باجيالهم املختلفة وهم من عانوا طوال العقود املاضية من الوصاية 

والهيمنة األجنبية. 
لقد ك��ان السيد القائد يحفظه الله يتحدث يف ه��ذا الخطاب ع��ن البصرية فاشار 

اىل واقعنا الحايل من هذه الزاوية مؤكداً عىل ض��رورة االستمرار يف التصدي 
للعدوان وهذا املوقف جرى اتخاذه بمسؤولية وقبل ذلك ببصرية ووعي 

وتؤكد األيام صوابية ذلك املوقف.
م���ن ض��م��ن امل����س����ارات االس��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ح���دده���ا ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د 

وال���ت���ي ل��ه��ا ع���الق���ة ب��ك��ل ي��م��ن��ي ه���و أن ه����ذا ال��ش��ع��ب س��ي��ك��ون 
شعباً ح��راً كريماً ع��زي��زاً وأن اليمن سيواصل مشواره 

يف التصدي للعدوان وكذلك يف نصرة قضايا االمة 
الكربى. 

وبذلك يكون السيد القائد قد حدد كافة املسارات 
ابتداء من مواصلة مشوار الجهاد اليماين حتى 
ت���ح���ق���ي���ق ال�����ح�����ري�����ة واالس������ت������ق������الل وص�����������واًل اىل ع����زة 
وك���رام���ة ه���ذا ال��ش��ع��ب ال��ص��اب��ر ال��ص��ام��د ال����ذي لن 

يتخىل عن واجبه تجاه قضايا امته الكربى.

السيد القائد يضع النقطة الفاصلة بني ما كان وما سيكون

سنحـــرر كل بلدنا وسنضمن
 له أن يكون حـــرًا مستقاًل



وك������ان ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ق����د اس���ن���د م���رت���زق���ة ب���ع���ش���رات ال����غ����ارات 
ال��ج��وي��ة مل��ح��اول��ة اع���اق���ة ت��ق��دم ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة .. لكن 
االرادة وال���ص���م���ود وال���ث���ب���ات ال���ت���ي ي��ت��س��ل��ح ب��ه��ا امل���راب���ط���ون م���ن اب��ن��اء 
ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ة ك���ان���ت اق������وى م����ن ك����ل اس���ل���ح���ة وع���ت���اد 
تحالف العدوان الذين هزموا وفر ما تبقى منهم باتجاه مناطق 
قيفة يف البيضاء تاركني اسلحتهم ومعداتهم .. يف سياق التقرير 
ال��ت��ايل ن��ت��ن��اول اه��م ال��ت��ط��ورات العسكرية الس��ت��ع��ادة م��ا تبقى من 

مناطق محافظة مأرب اىل التفاصيل :

معركة التطهير مستمرة 
مديرية الجوبة هي املحطة التالية التي تتأهب للعودة اىل حضن 
الوطن بعد أن اصبح الجيش واللجان عىل مشارفها عقب املعارك 
ال��ت��ي دارت رح��اه��ا يف م��دي��ري��ة ال��رح��ب��ة.. ه��ذه ال��ت��ط��ورات املتسارعة 
واالن���ت���ص���ارات امل��ت��وال��ي��ة ت��ؤك��د ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات خ���راء ومحللني 
ع����س����ك����ري����ني وس����ي����اس����ي����ني أن م����ع����رك����ة ت����ح����ري����ر ال����ي����م����ن ب����ش����ك����ل ع����ام 
ل���ن ت��ت��وق��ف ح��ت��ى ي��ن��دح��ر رح���ي���ل آخ����ر ج���ن���دي م���ن ج���ن���ود االح���ت���ال 

ومرتزقتهم يف أي بقعة من اليمن .

تعزيز األمن واالستقرار 
اىل ذل����ك ن��اق��ش��ت ال��ل��ج��ن��ة األم���ن���ي���ة ب��م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب ي����وم أم��س  
ب���رئ���اس���ة امل���ح���اف���ظ، ع���ي م��ح��م��د ط��ع��ي��م��ان، أداء األج����ه����زة األم��ن��ي��ة 

وجهود تعزيز األمن واالستقرار يف املديريات املحررة باملحافظة.
واستعرض االج��ت��م��اع، ال��ذي ض��م مدير أم��ن املحافظة العميد 
ع���ي م��ع��ق��ل وم���دي���ر ش��ع��ب��ة االس���ت���خ���ب���ارات ال��ع��س��ك��ري��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
ال��ع��ق��ي��د س��ي��ف م��ن��ص��ر ون���ائ���ب م���ش���رف امل��ح��اف��ظ��ة ح��س��ني أب���ون���اب، 
م��س��ت��وى ض��ب��ط ال��ج��ري��م��ة وخ��اي��ا ال���ع���دوان وامل��ه��رب��ني واإلن���ج���ازات 

املحققة يف كشفها وضبطها.
ويف االج���ت���م���اع أك����د امل��ح��اف��ظ ط��ع��ي��م��ان، أه��م��ي��ة ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود 
للحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة العامة، خاصة يف ظل 
ال��ظ��روف الراهنة التي تمر بها املحافظة ج��راء استمرار ال��ع��دوان 

األمرييك السعودي.
ونوه بما حققته األجهزة والوحدات األمنية من نجاحات خال 
الفرتة املاضية .. الفتاً إىل أهمية التحي باملزيد من اليقظة، ورفع 
ال��ج��اه��زي��ة، وال���ت���ص���دي ب��ح��زم ل��ك��ل م���ن ت��س��ول ل���ه ن��ف��س��ه امل��س��اس 

بأمن واستقرار املجتمع.
وأش�����������اد م����ح����اف����ظ م����������أرب ب����م����ا ح����ق����ق����ه أب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال����ل����ج����ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وأب����ن����اء ق���ب���ائ���ل م������أرب م����ن ان����ت����ص����ارات م���ي���دان���ي���ة م��ه��م��ة يف 

معركة تحرير املحافظة من قوى العدوان واإلرتزاق.
ك���م���ا أك�����د ت���ض���اع���ف امل���س���ؤول���ي���ة ع����ىل األج����ه����زة األم���ن���ي���ة يف ال���وض���ع 
الراهن نظرا لاستهداف املستمر من قبل تحالف العدوان وخاياه 

املزروعة يف املناطق املحررة إلقاق األمن واالستقرار.
ودع����ا اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة األم��ن��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة، ب��ح��ض��ور م��م��ث��ل عن 

املنطقة الرابعة العقيد نورالدين امل��راين وممثل عن جهاز األمن 
واملخابرات العقيد رائد الشريف، وعدد من قادة األجهزة األمنية 
والعسكرية، النازحني من مناطقهم يف املديريات املحررة للعودة 

إىل منازلهم واستغال قرار العفو العام.
وأقر االجتماع تشكيل فريق من الجهات املختصة، للتنسيق مع 
مشايخ ووجهاء القبائل ممن ال يزالون يف صف العدوان، للعودة 

إىل صف الوطن وحل مشاكل العائدين واملقبوض عليهم.
وشدد املجتمعون عىل أهمية متابعة الجهات املختصة لسرعة 
ت��ن��ف��ي��ذ امل��ش��اري��ع ال��خ��دم��ي��ة يف امل���دي���ري���ات امل���ح���ررة وت��ك��ث��ي��ف ال��ن��ش��اط 

االجتماعي والثقايف، وتطبيع األوضاع واستقرارها.
وباركت اللجنة األمنية عملية توازن الردع السابعة التي نفذتها 
القوة الصاروخية وساح الجو املسري واستهدفت منشآت شركة 
أرامكو يف الدمام وجدة وجيزان ونجران .. مؤكدة أن العملية تأيت 
يف إطار الحق املشروع بالدفاع عن الشعب اليمني وردع العدوان.

دعوة للمواطنني 
 اىل ذل�������ك أك�������د م����ص����در أم����ن����ي ب���م���ح���اف���ظ���ة م�����������أرب،  ع��������ودة األم�����ن 
واالستقرار يف جميع مناطق مديرية رحبة جنوبي املحافظة بعد 

تأمينها بشكل كامل.
ودع��ا املصدر يف تصريح جميع أبناء مديرية رحبة والنازحني،  
ب���ال���ع���ودة إىل م��ن��ازل��ه��م وم���زارع���ه���م وم���م���ارس���ة ح��ي��ات��ه��م ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها مرتزقة العدوان لتخويف 

األهايل وترهيبهم.
وأش��������������ار امل�������ص�������در إىل أن ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة ورج����������ال 
األم����ن ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع ج��م��ي��ع أب��ن��اء امل��دي��ري��ة بمختلف ان��ت��م��اءات��ه��م 
وم����ك����ون����ات����ه����م  ك�������أخ�������وة،  وح�����ري�����ص�����ون ع������ىل أم����ن����ه����م واس����ت����ق����راره����م 

والحفاظ عىل السكينة العامة.
ول��ف��ت إىل ان األج��ه��زة األمنية بالتعاون م��ع ال��ش��رف��اء م��ن أبناء 
املديرية،  يبذلون جهودا كبرية لتأمني املمتلكات العامة والخاصة 

والحفاظ عىل منازل املواطنني ومزارعهم.
ك��م��ا دع����ا امل���ص���در األم����ن����ي،  امل���غ���رر ب��ه��م وامل���خ���دوع���ني يف ص��ف��وف 
ال��ع��دوان م��ن أب��ن��اء امل��دي��ري��ة الغتنام ق���رار العفو ال��ع��ام، وال��ع��ودة 
للصف الوطني كمواطنني صالحني لهم كامل حقوق املواطنة  

اس���ت���ع���ادت ال��ج��ب��ه��ات يف م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب وم��ح��ي��ط م���رك���زه���ا زاد 
زخ����م����ه����ا، ب����ع����د أس����اب����ي����ع م�����ن ال�������ه�������دوء، ل���ت���ش���ه���د ال���ج���ب���ه���ة ال���غ���رب���ي���ة 
للمدينة تقّدماً ملحوظاً ل��ق��وات صنعاء، ت���وازى م��ع استعادتها 
مديرية رحبة ومناطق متاخمة ملديرية الجوبة، األمر الذي يضع 

تلك القوات يف موقع املتحّكم بما تبّقى من الجبهة الجنوبية

خيار قبائل مارب
اليوم تقف قبائل مأرب امام خيار التحرير الذي ال خيار امامها 
س����واه خ��اص��ة ب��ع��د إن اط��ل��ق ال��س��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث 
مبادرة منصفة تمنحهم كافة الحقوق وترفع الظلم عنهم وهو 
م���ا ل���م ي��ت��ح��ق��ق ل��ه��م م���ن ق��ب��ل خ��اص��ة يف ع��ه��د ال��س��ل��ط��ات ال��س��اب��ق��ة 
واملليشيات الحالية التي ل��م تتغري ول��م تتبدل وم��ا زال��ت تمارس 

الظلم والنهب والسلب والقتل والعبث بالرثوات واملمتلكات .
رف���ض ق���ي���ادات ه����ادي واالخ������وان ل��ل��م��ب��ادرة ت��ض��ع م��ش��اي��خ واب��ن��اء 
م����ارب وم��ع��ه��م اب���ن���اء ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ام���ا خ��ي��ار وح��ي��د 
وه����و ت��ح��ري��ر م���ا ت��ب��ق��ى م���ن م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب وت��ط��ب��ي��ق م���ب���دأ ال��ع��دل 
وامل���س���اوة ورف���ع ال��ظ��ل��م وال���ج���روت واالس��ت��ب��داد ع��ن املستضعفني 
فيها ومنحهم كافة حقوقهم خاصة تنفيذ ما نصت عليه املبادرة 
ال��ت��ي الق���ت ت��رح��ي��ب��اً م���ن ق��ب��ل ك���ل دع����اة ال���س���ام ع��ام��ة وم���ن قبائل 
واب����ن����اء م�����أرب خ���اص���ة االم�����ر ال�����ذي ج��ع��ل ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة ت����ق����ف اىل ج����ان����ب����ه����م يف ت���ح���ق���ي���ق م���ط���ال���ب���ه���م واس�����ت�����ع�����ادة 
ح���ق���وق���ه���م امل����س����ل����وب����ة واالن�����ت�����ص�����ار ل���ق���ض���ي���ت���ه���م وك�������ل اب�����ن�����اء ال���ش���ع���ب 

واالرض والسيادة الوطنية .
ويرى مراقبون أن مرتزقة العدوان قد اضاعوا فرصة كبرية من 
خ��ال ع��دم تجاوبهم مع امل��ب��ادرة التي قدمها قائد ال��ث��ورة السيد 
عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث واع��ت��ر ع��دد م��ن امل��راق��ب��ني واملتابعني 
للشأن اليمني أن تمكن ق��وات الجيش واللجان الشعبية يمثل 
فتح بوابة العبور نحو املناطق الشرقية التي تشهد حراكا شعبيا 
ض��د امل��ح��ت��ل��ني وال��ت��ي ك���ان ق��د دش���ن ش��رارت��ه��ا م��ش��اي��خ يف محافظة 
امل����ه����رة ب���ق���ي���ادة ال���ش���ي���خ ال����ح����ري����زي وم���ش���اي���خ يف م���ح���اف���ظ���ة ارخ���ب���ي���ل 

سقطرى التي اعلنوا من جهتهم الثورة ضد املحتل االمارايت .
وأك�������د خ�������راء ع���س���ك���ري���ون  أن ال������ق������درات ال���دف���اع���ي���ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
اليمنية ق����ادرة ع��ىل ح��م��اي��ة ال��س��ي��ادة وت��ح��ري��ره��ا م��ن دن���س ال��غ��زاة 

واملحتلني .
وأشاروا بأن حديث السيد عبدامللك الحويث يف خطابه األخري عن 
التصميم عىل تحرير كافة الرتاب اليمني جاءت من موقع القوة 

والقدرة الدفاعية للقوات املسلحة اليمنية واللجان الشعبية .

بعد أن تطهرت كرى مديريات محافظة مأرب )الرحبة ( من دنس الغزاة ومرتزقتهم 
عىل ايدي ابطال الجيش واللجان الشعبية  .. عمت الفرحة يف اوساط املواطنني الذين 

كانوا قد نزحوا من املديرية بسبب األعمال االرهابية والتدمريية لتحالف العدوان 
ومرتزقته التي طالت ابناء مديرية الرحبة .. ويف اطار تطبيع االوضاع األمنية دعا مصدر 

أمني بمحافظة مارب  كافة املواطنني اىل العودة اىل منازلهم ليمارسوا حياتهم بكل أمن 
وسام .

ج���ه���ود ت��ح��ق��ي��ق امل��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة يف أف��غ��ان��س��ت��ان وال��ع��م��ل 
عىل تسوية سياسية شاملة لتشكيل الحكومة بصورة وازن��ة 
لانتقال السلمي للسلطة ذل��ك م��ا ترتقبه أن��ظ��ار العالم بعد 
م�����غ�����ادرة ال�����ق�����وات األم����ري����ك����ي����ة األرايض األف����غ����ان����ي����ة ال�������ذي ان��ت��ه��ى 
انسحابها بشكل فوضوي ودموي وميء بالعنف بعد فشل 
السياسة األمريكية طيلة عشرين عاما لنقل القيم األمريكية, 
وك���ذا فشلها ال��ع��س��ك��ري ب��ه��زي��م��ة ت��اري��خ��ي��ة م���رة خلفت وراءه���ا 
كارثة إنسانية مأساوية اقتصادية واجتماعية وأخاقية كبرية.
ك���ان���ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان ق����د ب������دأت يف األس���اب���ي���ع امل���اض���ي���ة ح���راك���ا 
س��ي��اس��ي��ا ل��ل��م��ص��ال��ح��ة ال���وط���ن���ي���ة وال�����دخ�����ول يف ع��م��ل��ي��ة س��ي��اس��ي��ة 
يف س���ل���س���ل���ة م�����ن ال��������ح��������وارات ب�����ني ال�����ف�����رق�����اء ال���س���ي���اس���ي���ني وس���ب���ق 
ه��ذه ال��ج��والت ات��ف��اق ب��ني ال��والي��ات املتحدة وح��رك��ة طالبان يف 
ال���دوح���ة يف ف���راي���ر 2020م يف ع��ه��د ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق دون��ال��د 
ت��رام��ب النسحاب ال��ق��وات األم��ري��ك��ي��ة. وع��ىل خ��ط األزم���ة كانت 
ال��دوح��ة وس��ي��ط��ا وراع��ي��ا ل��ل��م��ف��اوض��ات ب��ني ال��ط��رف��ني وم��ش��ارك��ة 
دول اق��ل��ي��م��ي��ة أس���ف���رت ع���ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ب���ني ال��ج��ان��ب��ني عىل 
ان��س��ح��اب ال��ق��وات األم��ري��ك��ي��ة وق����وات ح��ل��ف ال��ن��ات��و م��ن األرايض 
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أث��ن��اء عملية انسحاب ال��ق��وات االمريكية وت��وف��ري املمر اآلم��ن 
ل����ج����ائ����ه����ا ك��������ان ال�������ح�������راك ال�����س�����ي�����ايس ل�����ل�����ح�����وار ب������ني ق����������ادة امل���ك���ت���ب 
السيايس لطالبان وق��ادة األح��زاب السياسية وزعماء القبائل 
وال��وس��ط��اء ق��د ب���دأ يف ك��اب��ول ب��ع��د س��ي��ط��رة ح��رك��ة ط��ال��ب��ان عىل 
ال���ع���اص���م���ة ك�����اب�����ول  ل����ت����ب����دو  ال���ب���ل���د ع�����ىل أع�����ت�����اب م���رح���ل���ة ج���دي���دة 
ي��ش��وب��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن امل����خ����اوف وال���غ���م���وض وال���ت���ح���دي���ات ال��ك��ب��رية 
واالن������ق������س������ام امل���ج���ت���م���ع���ي واألزم�������������ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وظ������ه������ور ج��ب��ه��ة 
م���ق���اوم���ة يف إق���ل���ي���م ب��ن��ج��ش��ري ال���ت���ي أع���ل���ن���ت م���ع���ارض���ت���ه���ا  ل��ح��رك��ة 
طالبان وبروز أنشطة إرهابية لتنظيم الدولة االسامية الذي 
أعلن عن نفسه يف مذبحة مطار كابول ما يرتك الباب مفتوحا 
الح��ت��م��االت ع��دي��دة بالرغم م��ن ال��ح��وارات ال��ج��اري��ة ب��ني أط��راف 
العملية السياسية وتدخل وسطاء من بينهم الرئيس األفغاين 
السابق حامد كرزاي وعبدالله عبدالله رئيس املجلس األعىل 
ل��ل��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وق��ل��ب ال���دي���ن ح��ك��م��ت��ي��ار وزع���م���اء ال��ق��ب��ائ��ل 
وغريهم للتوصل إىل تفاهمات مشرتكة يف حصيلة املشاورات 
امل�����وس�����ع�����ة ل���ت���ش���ك���ي���ل ح����ك����وم����ة ت����ش����م����ل ك�����اف�����ة األط�������������راف وي���ن���ت���ظ���ر  
املجتمع الدويل واإلقليمي وأيضا الشارع األفغاين والدة هذه 
الحكومة وش��ك��ل ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��ايس. بيد أن م��راق��ب��ني ي���رون أن 
ح���رك���ة ط���ال���ب���ان س����وف ت��س��ع��ى ل��ت��ع��ي��ني ش��خ��ص��ي��ات م���ن ق��وم��ي��ة 
ال��ب��ش��ت��ون بينما ت���أيت ت��أك��ي��دات م��ن ق���ادة ط��ال��ب��ان ب���أن التشكيل 
الحكومي سوف يشمل قادة األحزاب والعرقيات والقوميات 
واملذاهب املختلفة وهناك استثناء ملشاركة املرأة وربما محاذير 
من رجال الدولة يف النظام السابق. وتشري املصادر اإلعامية 
ع��ن وص����ول وف���د رس��م��ي ع��ىل ال��ط��ائ��رة اإلم���ارات���ي���ة ي���وم الجمعة 

املاضية إلجراء املفاوضات مع طالبان.
وع���������ىل ذات ال������س������ي������اق  ه������ن������اك م�����س�����اع�����ي وح�������������راك دب�����ل�����وم�����ايس 
وسيايس دويل وإقليمي وزير الخارجية األمريكية أنتوين بلينكن 
يقول أن ب��اده تتوقع م��ن الحكومة املقبلة يف أفغانستان أن 
ال تقيص أح��دا وأن تفي طالبان بالتزاماتها فيما يخص حرية 
السفر وع���دم ال��س��م��اح ب��اس��ت��خ��دام أفغانستان ق��اع��دة انطاق 
لإلرهاب ضد عىل الواليات املتحدة وأي من شركائها يف الوقت 
ال����ذي ت��ؤك��د ف��ي��ه اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة أن��ه��ا س��ت��ح��اف��ظ ع��ىل ق��ن��وات 
االتصال مع طالبان والسماح بمغادرة أفغانستان للحاصلني 
عىل الجنسية األمريكية ملن يختار ذلك ودعم الحقوق للشعب 
األف����غ����اين ب���م���ا يف ذل�����ك ال���ن���س���اء واألق����ل����ي����ات وع������دم االن�����خ�����راط يف 

األعمال االنتقامية وقالت الخارجية األمريكية أن الوزير أنتوين 
بلينكن سيزور قطر األحد ثم يتوجه إىل أملانيا.

وتشري املصادر أنه سوف يلتقي بأمري دولة قطر الشيخ تميم 
ب��ن حمد آل ث��اين وك��ب��ار امل��س��ؤول��ني لتقديم الشكر ع��ىل تعاون 
ال�����دوح�����ة يف ال���ع���ب���ور اآلم�������ن ل���ل���م���واط���ن���ني األم���ري���ك���ي���ني واألف����غ����ان 
وأضافت الخارجية أن بلينكن سيناقش مع املسؤولني تنسيق 

جهود اإلجاء واألولويات اإلقليمية األخرى.
ويف الوقت ذات��ه وص��ل إىل كابول مدير املخابرات العسكرية 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ح��م��ي��د زادة ع���ىل رأس وف���د رف��ي��ع امل��س��ت��وى ب��دع��وة 
رسمية من حركة طالبان ملناقشة العاقات االقتصادية واألمنية 
بني الجانبني ناقش املا عبد الغني برادر رئيس املكتب السيايس 
ل��ح��رك��ة ط��ال��ب��ان م��ب��ع��وث ال��خ��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة م��ط��ل��ق القحطاين 
الذي وصل إىل كابول آلية نقل السلطة سلميا وتشكيل حكومة 

شاملة تشمل جميع أطياف الشعب األفغاين.

إدارة حوارات
وخ����ال االس���ب���وع امل����ايض ك����ان ق����ادة ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ق���د س��ع��وا 
إىل إدارة ح��وارات مع أطرافها والقوى السياسية واملعارضني 
لها وقد تمثل ذلك بوصول زعيم حركة طالبان املا هبة الله 
آخوند زاده إىل مدينة قندهار قادما من باكستان ويف الوقت 
ذاته كان قد وصل إىل قندهار رئيس املكتب السيايس لطالبان 
املا عبد الغني برادر قادما من العاصمة كابول وبرفقته عدد 
م��ن ق���ادة ال��ح��رك��ة وال��ت��ق��ى زع��ي��م ال��ح��رك��ة ال��ق��ي��ادات السياسية 
ل��ل��ح��رك��ة وذل������ك يف إط������ار امل������ش������اورات امل��ك��ث��ف��ة م����ن أج�����ل ت��ش��ك��ي��ل 

الحكومة الجديدة.
م���ص���ادر يف ط���ال���ب���ان ت���ؤك���د أن آخ���ون���د زاده ون���ائ���ب���ه امل����ا محمد 
يعقوب أجريا سلسلة مشاورات يف قندهار مع قادة سياسيني 
وزعماء القبائل وأضافت املصادر أن اللقاء بني زعيم طالبان 

وال���ق���ي���ادات ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��ح��رك��ة ه��و األول وج��ه��ا ل��وج��ه داخ��ل 
أفغانستان.

وص����ول ال���وف���د ع���ىل رأس زع��ي��م ال��ح��رك��ة إىل ق��ن��ده��ار معقل 
ال��ح��رك��ة ت��ه��دف إىل ترتيب األوراق السياسية ووض���ع الحركة 
أم���ام مستجدات ال��ظ��رف ال��راه��ن وإج���راء امل��ش��اورات م��ع ق��ادة 
ال��ح��رك��ة وال��ف��اع��ل��ني امل��ح��ل��ي��ني ب��ش��أن تشكيل ال��ح��ك��وم��ة املقبلة 
وتشري املصادر أن هناك قادة من طالبان قادمون من مدينة 

كويتا الباكستانية للغرض نفسه.
وقال املتحدث باسم املكتب السيايس لحركة طالبان محمد 
نعيم -عىل تويرت-إن وفدا من املكتب السيايس للحركة التقى 
بمختلف الشخصيات السياسية وشيوخ العشائر والناشطني 
يف ک�����اب�����ول وأض���������اف ن���ع���ي���م يف ت����غ����ري����دة أخ��������رى أن وف������د امل��ك��ت��ب 
السيايس طمأن الجميع عىل أمنهم وسامتهم واستمع إىل 
آرائ��ه��م وم��ق��رتح��ات��ه��م ب��ش��أن مستقبل ال��ب��اد وم���ن جهته نفى 
املتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوسائل إعام 
تحديد موعد لتشكيل الحكومة أو التحدث بهذا ال��ش��أن مع 
أح���د م��ؤك��دا أن ال��ح��رك��ة س��ت��ق��وم ب��ج��ول��ة م���ش���اورات م��ع جهات 
مختلفة ملزيد من التنسيق لتشكيل الحكومة وحتى اآلن لم 
تعلن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان بشكل واض���ح إن ك��ان��ت ال��ح��رك��ة ستعيد 
إعان اإلمارة اإلسامية عىل غرار حكمها السابق الذي سقط 
عام 2001 إثر الغزو األمرييك أم أنها ستسعى لتشكيل نظام 
س���ي���ايس م��خ��ت��ل��ف ع����ن ذل�����ك وه�����و م����ا ي��ش��غ��ل ال���ع���ال���م وامل��ج��ت��م��ع 

املحي ؟!

تهيئة الظروف
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب وال���ب���اح���ث ال��س��ي��ايس ع��ب��د ال��ج��ب��ار ب��ه��ري "ه��ن��اك 
ت��ي��اران يف امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس ل��ط��ال��ب��ان ي��ري��د ال��ت��ي��ار األول تشكيل 
حكومة مؤقتة مل��دة ال تتجاوز سنة ونصف وستكون مهمتها 
األساسية تهيئة الظروف إلجراء انتخابات الختيار زعيم يحصل 
ع��ىل ش��رع��ي��ت��ه م��ن ال��ص��ن��دوق وت��ع��ي��ني ل��ج��ن��ة ل��ت��ع��دي��ل ال��دس��ت��ور 
الوطني" وإذا ما س��ارت األم��ور عىل ه��ذا امل��ن��وال ستكون محل 
ترحيب املجتمع الدويل ولن تواجه أفغانستان العزلة الدولية 
كما ان هناك تيار آخر يف املكتب السيايس يتحدث عن تشكيل 
ح��ك��وم��ة ائ��ت��اف��ي��ة ي��ج��ري اخ��ت��ي��ار أع��ض��ائ��ه��ا م��ن ق��ب��ل ط��ال��ب��ان أي 

من قومية البشتون.
وق���ال م��ص��در يف ح��رك��ة ط��ال��ب��ان الخميس امل���ايض إن الحركة 
قررت شن عملية عسكرية واسعة يف والية بنجشري بعد فشل 
املفاوضات مع زعيم االنتفاضة الشعبية أحمد مسعود وهناك 
أنباء حول سيطرة طالبان عىل وادي بنجشري بحسب املتحدث 
باسم املكتب السيايس لطالبان يف الوقت الذي ينفي أمر الله 
صالح نائب رئيس الجمهورية السابق أي سيطرة لطالبان عىل 
وادي ب��ن��ج��ش��ري وأن امل��ق��اوم��ة ت���واج���ه ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف م��ع��ارك 

شرسة بني الطرفني.
وحسب املصادر اإلعامية فإن مسعود قدم شروطا تعترها 
ح����رك����ة ط���ال���ب���ان غ����ري م��ن��ط��ق��ي��ة وت���ت���م���ث���ل ه������ذه ال�����ش�����روط يف أن ال 
تسحب طالبان األسلحة وامل��ع��دات العسكرية من قواته وأن 
ُتمنح االنتفاضة الشعبية حصة 30% يف تشكيلة الحكومة 
ال��ق��ادم��ة وي��ت��م ت��ع��ي��ني ك��اف��ة امل��س��ؤول��ني ب��م��واف��ق��ة "االن��ت��ف��اض��ة" 

وال يخضع من يريد زيارة والية بنجشري للمراقبة والتعقب.

النظام املستقبلي
 وك���ش���ف���ت م���ج���ل���ة "ف������وري������ن ب����ول����ي����ي" ع�����ن م�����ص�����ادر وص��ف��ت��ه��ا 
باملطلعة أن قادة طالبان سيشكلون مجلسا للحكم يتألف من 
12 شخصا فيما ك��ان املتحدث الرسمي باسم حركة طالبان 
ذب���ي���ح ال���ل���ه م���ج���اه���د ق�����ال إن ال���ن���ظ���ام امل��س��ت��ق��ب��ي يف أف��غ��ان��س��ت��ان 
سيضم كل أطياف املجتمع ومسؤولني شاركوا يف الحكومات 
ال��س��اب��ق��ة وأض�����اف م��ج��اه��د خ���ال م��ؤت��م��ر ص��ح��ف��ي يف ك���اب���ول أن 
الحركة تتحمل مسؤولية تحقيق األمن واألمان يف أفغانستان 
وقال إن الشعب األفغاين عاش حياة تفتقر إىل الحرية طوال 
ال�20 عاما املاضية مؤكدا أن طالبان ال يهمها املاض وإنما تنظر 
إىل املستقبل وتفتح صفحة ج��دي��دة وال ت��ري��د االن��ت��ق��ام م��ن أي 
شخص ع��ىل ح��د ق��ول��ه وإىل ذل��ك ي��رتق��ب ال��ع��ال��م والدة سلطة 
تشاركية شاملة للطوائف وال��ق��وم��ي��ات وال��ع��رق��ي��ات وامل��ذاه��ب 
واالحزاب السياسية يمكن للعالم إقامة عاقات معها وتؤكد 
تصريحات اإلدارة األمريكية واالت��ح��اد األوروب���ي ب��أن االع��رتاف 
ال��رس��م��ي ب��ال��ح��ك��وم��ة ال���ج���دي���دة وامل���س���اع���دات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي 
يمكن أن تقدم لها يتوقف عىل االلتزام بالوعود والعمل عىل 

أرض الواقع.
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سيناريو أفغانستان ..
 الثابت واملتحول في النظام الدولي 

يف املستوى الحضاري الذي نعيشه اليوم خيار الفناء موجود يف مقابل خيار البقاء, والبقاء فيه 
ليس وفق املعادلة القديمة لألقوى بل لألكرث فهما وتوظيفا لسيل املعلومات التي كانت تصنع 

وأضحت يف مراتب التوظيف لها من خال القدرة عىل إدارتها وتحقيق مصالح الشعوب من 
خال حسن الدراية والوعي املتفاعل مع مجريات االحداث .

االس���ت���ث���م���ار ال����ي����وم أض���ح���ى يف االف���������راد ويف 
ال�������ج�������م�������اع�������ات م���������ن خ������������ال ت�����ن�����م�����ي�����ة ال���������ق���������درات 
وت�����ف�����ج�����ري ال�������ط�������اق�������ات , وال������ت������ف������اع������ل م��������ع ق���ي���م 
االن��ت��اج , ول��ي��س م��ن خ��ال ح��ال��ة ال��رته��ل يف 

مؤسسات التكاثر الثقايف . 
الب���������������د م������������ن ال������������وع������������ي ب��������امل��������رح��������ل��������ة وص�������ي�������اغ�������ة 
مجموعة أهداف والقيام بالتحديث يف بناء 
الكيانات وامل��ؤس��س��ات حتى ت��واك��ب املرحلة 

من أجل التحكم بمسارات املستقبل . 
ف������م������ن������ذ ك�������ت�������ب ب������ري������ج������ن������س������يك ك�������ت�������اب�������ه »ب�������ني 
ع������ص������ري������ن« وال��������������ذي ت������ح������دث ف�����ي�����ه ق��������ائ��������ًا: إن 
ال�����رأس�����م�����ال�����ي�����ة ت������واج������ه ه����زي����م����ة اي����دي����ول����وج����ي����ة 
وفكرية كبرية جداً، ويقول يف سياق كتابه 
ذل��ك أن الحل الوحيد هو احياء ما أسماه 
»األصوليات الدينية« ودفعها للتصادم مع 
املنظومة الشيوعية واالشرتاكية وحركات 
ال��ت��ح��رر ع��ن��ده��ا - ح��س��ب رؤي��ت��ه يف مضمون 
كتابه الصادر يف مطلع عقد السبعينيات- 
س���������������وف ت����������ه����������زم ال�������ش�������ي�������وع�������ي�������ة واالش����������رتاك����������ي����������ة 
ب����ق����وة األص����ول����ي����ات ال���دي���ن���ي���ة، وه����زي����م����ة ت��ل��ك 
امل����ن����ظ����وم����ة س����ي����وف����ر ل���ل���رأس���م���ال���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة 
ف������رص������اً اس����رتات����ي����ج����ي����ة ك��������رى إلع�����������ادة ت��ن��ظ��ي��م 
العالم تحت قيادتها.. ووفقاً لهذا املنطلق 
ال�����ن�����ظ�����ري ت����ب����ن����ت ال����س����ي����اس����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة م��ن��ذ 
عهد كارتر الذي رأس أمريكا يف الفرتة من 
»1977م-1981م« خ��ط��ة اس��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل����دع����م األص����ول����ي����ات ال���دي���ن���ي���ة، ل���ي���س ح����ب����اً يف 
ال�����دي�����ن وإن�����م�����ا م�����ن ب������اب ك����راه����ي����ة ال���ش���ي���وع���ي���ة 
وحركات التحرر، ورغبة يف حماية املصالح 

االسرتاتيجية ألمريكا.
وامل������������������������اح������������������������ظ أن����������������������������ه يف ف����������������������������رتة ال������������رئ������������ي������������س 
األم������������ري������������يك رون������������ال������������د ري����������غ����������ان وامل���������م���������ت���������دة م����ن 
األص��������ويل  امل��������د  ت����ع����اظ����م  »81م-1989م« 
وق�����������وي�����������ت ال���������ح���������رك���������ات األص���������ول���������ي���������ة ال������دي������ن������ي������ة 
»االس��������������ام��������������ي��������������ة وال������������ي������������ه������������ودي������������ة وامل�������س�������ي�������ح�������ي�������ة 
وال�������ه�������ن�������دوس�������ي�������ة« يف ال������ع������ال������م ك�������ل�������ه، وذل��������ك 
النشاط املستعر واملحموم أدى اىل تحقيق 
أه�������������م ال���������خ���������ط���������وات ال������ت������م������ه������ي������دي������ة ل����ل����س����ي����ط����رة 
ع����ىل ال���ع���ال���م وت��م��ث��ل��ت يف ت��ف��ك��ي��ك امل��ن��ظ��وم��ة 
االش�������رتاك�������ي�������ة وإزال����������������ة ال����ع����ق����ب����ة ال����ش����ي����وع����ي����ة، 
وإش������ع������ال أو اس�����ت�����ن�����زاف وش������رذم������ة ح����رك����ات 
التحرر يف األقطار العربية، وفرض شروط 

االستسام للصهيونية يف فلسطني. 
يف نهاية عقد السبعينيات وص��ل اإلم��ام 
ال���خ���م���ي���ن���ي ل���ل���ح���ك���م يف إي���������ران وب�������رز يف ن��ف��س 
ال�������ف�������رتة امل�������ج�������اه�������دون األف���������غ���������ان، وي�������وم�������ذاك 
ت����أص����ل����ت يف امل����ع����ت����ق����دات األص�����ول�����ي�����ة ال���دي���ن���ي���ة 
االسامية فكرة أن انتصار االسام مرهون 
ب��دح��ر بقية ال��دي��ان��ات ول��ي��س ع��ر التعايش 
ال������س������ل������م������ي ب������ي������ن������ه������ا وك�����������ان�����������ت االس��������ت��������خ��������ب��������ارات 
االمريكية تغذي مثل ذلك املعتقد وتنميه 
يف ال��وع��ي الجمعي ال��ع��ام , وم��ن ي��ع��ود اىل 
مرجعيات تلك الحقبة الزمنية يجد ذلك 
ش������ائ������ع������اً يف ال������خ������ط������اب ال������ث������ق������ايف وال�����س�����ي�����ايس 

واالعامي .
 وم����������������ن ن��������اف��������ل��������ة ال������������ق������������ول إن ال������������ه������������دف م����ن 
ت����ل����ك االس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت���ت���ب���ن���اه���ا 
دوائ������ر ص��ن��ع ال���ق���رار األم���ري���يك »ال��ك��ون��ج��رس 
وال���������ب���������ن���������ت���������اج���������ون ب��������ك��������ل م������ن������ظ������وم������ت������ه األم�������ن�������ي�������ة 

وال����ع����س����ك����ري����ة واالس�����ت�����خ�����ب�����اري�����ة« ه������و ت��ف��ت��ي��ت 
وتفكيك العرب عىل أسس ما قبل الدولة 
ال�������وط�������ن�������ي�������ة ل�����ت�����س�����ه�����ي�����ل ال�������س�������ي�������ط�������رة ع����ل����ي����ه����م، 
وذل�����������ك ع�������ن ط������ري������ق ال����ع����ص����ب����ي����ات ال����ط����ائ����ف����ي����ة 
والعرقية والحضارية لكون أمريكا وصلت 
اىل م����رح����ل����ة ال����ش����ي����خ����وخ����ة وأص������ب������ح ن���ظ���ام���ه���ا 
ال������رأس������م������ايل ع�������اج�������زاً ع������ن ت�����وف�����ري اح����ت����ي����اج����ات 
إم����راط����وري����ت����ه����ا وم�����ال�����م ي���ت���م ت���م���زي���ق ال���ع���رب 
لتغذية الخافات والصراعات بينهم فهي 
ت�������درك أن����ه����ا س���ت���ك���ون ع����اج����زة ع����ن ال��س��ي��ط��رة 
ع��ىل امل����وارد وب��ال��ت��ايل ت����زداد أزم��ت��ه��ا البنيوية 
ات���س���اع���اً، ول���ذل���ك س��ع��ت ع���ىل ال���ق���ض���اء عىل 
محركات الثورة كالحركة القومية »حزب 
ال�������ب�������ع�������ث«، وأع������ل������ن������ت ح�����رب�����ه�����ا ع��������ىل ال������ع������راق 
يف م���ط���ل���ع ع����ق����د ال���ت���س���ع���ي���ن���ي���ات وك��������ان ح����زب 
البعث هو حركة التحرر التي تهددها بعد 
انهيار االتحاد السوفييتي، لذلك أشعلت 
الفنت الطائفية يف العراق وحروب األديان 
ح����ت����ى ت���س���ت���ط���ي���ع ف�������رض ن����م����ط ي���خ���ّل���ص���ه���ا م��ن 
الصراعات ويبعدها عن شبح االنهيارات، 
وه����������ي ال��������ي��������وم ك�����م�����ا ه��������و واض������������ح ل�����ل�����ع�����ي�����ان ق���د 
س��اه��م��ت يف خ��ل��ق إس����ام س��ن��ي ي��واج��ه بكل 
رب�����اط�����ة ج������أش االس���������ام ال���ش���ي���ع���ي ول������م ن��ع��د 
نسمع عن األزمات االقتصادية التي كانت 
ت�����ب�����دو ك����ش����ب����ح ي�����ه�����دد ب���ن���ي���ت���ه���ا االم������راط������وري������ة 
ب��ال��ف��ن��اء وال���ت���ايش واالض���م���ح���ال ب���ل ك���ادت 
أن ت������ت������ج������اوز ت�����ل�����ك األزم�����������������ات ب����ف����ض����ل ح����رك����ة 
ال������دم������ار ال����ش����ام����ل ال�����ت�����ي ي����ق����وده����ا امل���س���ل���م���ون 
ض��د بعضهم بعضا , وب��ع��د أم��د ل��ن يطول 
ي��ص��ب��ح ال��ت��وف��ي��ق ب���ني امل��س��ل��م��ني م��س��ت��ح��ي��ًا، 
وت��س��ع��ى ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة اىل أن ت��ك��ون 
املواجهة بني املعسكرين السني والشيعي 
أب���دي���ة ل��ت��ص��ل اىل م��رح��ل��ة ال���ت���دم���ري ال��ش��ام��ل 
وبحيث يتحول العرب واملسلمون اىل كتلة 
تاريخية محاربة ال تحب السام واالستقرار 
ت���ح���رك���ه���م االح�����ق�����اد وال���ع���ص���ب���ي���ات وال�����ث�����ارات 
وه��������ي ح�����ال�����ة ال ت���ن���س���ج���م م������ع ح�����ال�����ة ال���ع���ال���م 
وال م���ع م��ص��ال��ح��ه، وع��ن��د ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة قد 
ي����ن����ش����أ ت������واف������ق ع�����امل�����ي ع������ىل ض������������رورة ال����ق����ض����اء 
عىل اإلس��ام باعتباره الحل الوحيد إلنقاذ 

العالم من شروره.
مثل هذه الرؤى ليست من نسج الخيال 
ولكنها اسرتاتيجيات م��درك��ة وواع��ي��ة، بيد 
أن ال�������ع�������رب ق���������وم ال ي����ف����ق����ه����ون وال ي������ق������رأون 

وه�������م ي����ت����ع����رض����ون ل���ت���ل���ك امل��������ؤام��������رات ول���ك���ن���ه���ا 
سوف تتكسر عىل صخور جبالهم وتنكسر 
املوجات عىل صابة إرادة قاهرة هي األقوى 

وهي إرادة الله .
ال������ي������وم أم����ري����ك����ا ت���ش���ه���د ث���������ورة ع������ارم������ة ت���ك���اد 
ت��ع��ص��ف ب��ه��ا , وك����ل امل����ؤش����رات ال���ت���ي ظ��ه��رت 
م���ن ح����رب ف�����ريوس ك���ورون���ا ت���ق���ول : أن ثمة 
تراجع يحدث يف مسار النظام العاملي ينذر 
ب���ت���ب���دل وت����غ����ري ل����م ت���ك���ن أم���ري���ك���ا وال ن��ظ��ام��ه��ا 
الرأسمايل يحسب حسابا له , هذا الرتاجع 
ي��ف��س��ح امل���ج���ال ل��ل��ص��ني يك ت��ك��ون يف ص����دارة 
ال���ن���ظ���ام ال���ع���امل���ي ال���ج���دي���د , وت����ل����ك ه����ي س��ن 
ال��ل��ه يف ك��ون��ه ب��ق��اء ال���ح���ال ع���ىل م���ا ه���و عليه 
من املستحيات التي ال تتسق مع عقل وال 

منطق وال تاريخ .
س��ق��وط ال��ن��ظ��ام ال��رأس��م��ايل أص��ب��ح وشيكا 
ول��ن ي��ك��ون ح��ال ال��ع��ال��م وال ال��ن��ظ��ام العاملي 
كما كان عليه قبل كورونا فكورونا أدار حربا 
عاملية أح��دث��ت ت��ب��دال عميقا يف بنية النظام 
العاملي ما كان للبشر أن يبلغوه , فإذا كان 
ال�����ع�����ال�����م خ����س����ر ال����ك����ث����ري م������ن األرواح - وه����ي 
طبيعة ك��ل ال���ح���روب – ف��ه��و ي��ك��س��ب واق��ع��ا 
ج���دي���دا ون���ظ���ام���ا ع��امل��ي��ا ج���دي���دا ق���د ي���ك���ون هو 
األقرب اىل الحق والعدل وهما غايتان ظل 
ال��ب��ش��ر ي��ن��ش��دون��ه��ا ع���ر ت��اري��خ��ه��م وث���ورات���ه���م 

القديمة والحديثة .
ال����������ي����������وم أم��������ري��������ك��������ا ت������ع������ل������ن االن���������س���������ح���������اب م����ن 
أف������غ������ان������س������ت������ان - وق������������د اح�����ت�����ل�����ت�����ه�����ا ع���������ىل م������دى 
ع��ش��ري��ن ع���ام���ا -  ه����ذا ال��س��ي��ن��اري��و ي��ع��ل��ن عن 
تغري وتبدل يف النظام ال��دويل , نظام بسري 
عىل ذات املنهج التي أدارها إبان صراعه مع 
ال��ن��ظ��ام االش����رتايك , حيث ت��رك أفغانستان 
ل��ح��رك��ة ط��ال��ب��ان , وه���ي ح��رك��ة أص��ول��ي��ة وق��د 
أراد م�����ن خ���ال���ه���ا م�����ن أراده م�����ن غ����ريه����م يف 

القرن املايض .
فتسليم أمريكا أفغانستان لطالبان يأيت 
يف السياق نفسه أي أنها أرادت أن تحدث 
ت�����وازن�����ا س���ي���اس���ي���ا م����ع ال���ص���ني واي���������ران وال��ه��ن��د 
وب��اك��س��ت��ان وب���ال���ت���ايل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ال��ض��ف��ة 
املقابلة لبحر العرب وباب املندب والسيطرة 
ع���ىل ج���زي���رة م���ي���ون وج����زي����رة س��ق��ط��رى حتى 
ت��ف��رض ح��ص��ارا ع��ىل م��ش��روع ال��ص��ني الكبري 
الذي تسميه طريق الحرير, والصني اليوم 
ت��ط��ل��ب م��ن أم��ري��ك��ا أن ال ت��ج��ع��ل م��ن��ه��ا ع��دوا 
م����ت����خ����ي����ا ل�����ك�����ن أم�����ري�����ك�����ا ال ي���م���ك���ن���ه���ا أن ت����دي����ر 
ال��ع��ال��م دون أن ت��خ��ل��ق ل��ه��ا أع�����داء وه��م��ي��ني 
تصارعهم وتهرب اليهم من أزماتها البنيوية 

التي تتفاقم ويتسع خرقها كل يوم .
ك��ان��ت أفغانستان ه��ي مرتكز ال��ت��ح��ول يف 
القرن العشرين حيث من خالها وبها تم 
القضاء ع��ىل املنافس ال��ش��رس للرأسمالية 
واليوم يتم التعامل معها كثابت يف تغيري 
امل������وازي������ن ال���س���ي���اس���ي���ة , ف���ه���ل ي���ن���ج���ح ال���ن���ظ���ام 
الدويل فيما ذهب اليه من اجتهاد , بعد أن 
رأت الدول الصناعية  السبع يف هذا املذهب 
طريقا لبقاء سيطرتها عىل مقاليد العالم؟ 
قابل أيامنا ال دابرها يحمل االجابات فربما 

كانت النهاية من حيث كانت البداية.

عبد الرحمن مراد

أم����ري����ك����ا ت���خ���ل���ف وراءه������������ا ك����ارث����ة 
إن����س����ان����ي����ة م�����أس�����اوي�����ة اق���ت���ص���ادي���ة 

واجتماعية وأخالقية كبيرة
ال����ش����ع����ب األف�����غ�����ان�����ي ع����اش 
ح���ي���اة ت��ف��ت��ق��ر إل�����ى احل���ري���ة 

طوال ال�20 عاما املاضية
س���ل���ط���ة  والدة  ال�����ع�����ال�����م  ي�����ت�����رق�����ب 
ت�����ش�����ارك�����ي�����ة ش�����ام�����ل�����ة ل����ل����ط����وائ����ف 
والقوميات والعرقيات واملذاهب 

واالحزاب السياسية

ترقب دولي وإقليمي عن مالمح التسوية السياسية حلكومة طالبان !
أصبحنا نعيش زمناً جديداً تعدد فيه الواحد ليصبح أكرث من واحد, وتعددت فيه الكليات 

لتصبح أكرث من كيان, وتبعاً لذلك التعدد يف الواحد تعدد املفهوم ليصبح أكرث شمواًل وأكرث اتساعاً, 
فضيق املفهوم لم يعد مقبواًل يف واقع يعيش تموجاً 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 أكرث 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 
توفيق سالم غيوم الغيب.

مارب .. 
معركة التحرير مستمرة  

محافظ م��ارب : نشيد مب��ا حققه 
أبطال اجليش واللجان الشعبية 
وأبناء قبائل مأرب من انتصارات 

ميدانية مهمة
ت����ش����ك����ي����ل ف������ري������ق م�������ن اجل�����ه�����ات 
مشايخ  م��ع  للتنسيق  املختصة، 
ووج��ه��اء ال��ق��ب��ائ��ل مم��ن ال ي��زال��ون 
ف���ي ص���ف ال����ع����دوان ل���ل���ع���ودة ال��ى 

الصف الوطني .
للجمهورية  الدفاعية  القدرات 
ال���ي���م���ن���ي���ة ق�����������ادرة ع����ل����ى ح���م���اي���ة 
ال����س����ي����ادة وحت����ري����ره����ا م����ن دن���س 

الغزاة واحملتلني
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:" عضو مجلس الشورى األستاذ الدكتور حسني العمري  لـ"

املرتزقة هم أعطوا للسعودية 
فرصة للتدخل في شؤوننا
عضو مجلس الشورى اليمني األستاذ الدكتور حسني عبدالله العمري هو علم من أعالم اليمن، وهو أحد املؤرخني اليمنيني 

الذين كان لهم الدور الكبري يف التعريف بتاريخنا وثقافتنا ومخطوطاتنا فمؤلفاته التي ال تحىص وال تعد طرقت كل أبواب املعرفة، 
إضافة إىل ذلك فهو سيايس ودبلومايس محنك تدرج يف العديد من املناصب السيادية الكبرية منها وزارة الخارجية والزراعة 

ووزارة الرتبية والتعليم، كما مثل بلدنا يف الكثري من املحافل الدولية، وللتعرف أكرث عىل هذه الشخصية، أجرت صحيفة 
"26سبتمرب" معه حواراً صحفياً إىل الحصيلة:

أواخر السبعينات فترة صعبة ألنها رافقت اغتيال رئيسني ومجيئ رئيس مجهول هو علي عبدالله صالح

ك���ي���ف ي���ك���ون دور امل�������ؤرخ ع���ن���دم���ا ي���خ���وض غ���م���ار ال��ح��ي��اة 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة ك�����م�����ا ف����ع����ل����ت����م أن��������ت��������م؟ وم����������ا ه��������و ال���������راب���������ط ب���ن 

السيايس واملؤرخ؟
<< املؤرخ هو الذي يؤرخ للسياسة، بل يصل بعضهم إىل صنع 
السياسة وه��ن��ال��ك ع��الق��ة وثيقة ب��ني ال��ت��اري��خ وال��س��ي��اس��ة، ويمكن 
للمؤرخ أن يستفيد م��ن كتاباته املوضوعية، فالتاريخ ال يحتمل 
التزييف واملراوغة لقلب الحقائق ومن يصنع ذلك ليس مؤرخاً..

< ع���������اش���������رت ال�������ع�������دي�������د م���������ن ال������س������ي������اس������ي������ن امل������ع������اص������ري������ن 
واألحداث الهامة، هل كتبت مذكرات خاصة بك؟

<< نشرت أربعة مجلدات اسمها "يمانيات يف التاريخ والثقافة 
والسياسة"، الخامس يتم تجهيزه يف مطبعة يف بريوت، وفيها 
معلومات كثرية تشملها الذكريات إضافة إىل مواضيع تاريخية 

مهمة وأبحاث وتحقيقات..
< ت�������درج�������ت يف ال�����ع�����دي�����د م�������ن امل�����ن�����اص�����ب ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة 
والحكومية ماهي الصعوبات التي واجهتك خالل تلك 

الفرتة؟
<< ه������ن������اك ل������أس������ف ال�����ك�����ث�����ري م�������ن ال�����ص�����ع�����وب�����ات وت����ت����م����ث����ل يف ع�����دم 
استقرار الحكومة يف صنعاء، والتناقضات يف األوامر التي تعطى 
ل����ل����س����ف����ارات، وع�������دم إي����ج����اد ف����رص����ة ل���الج���ت���ه���اد مل����ن ي���م���ث���ل ال���ي���م���ن يف 

الخارج، ولو جاءت تعليمات أحيانا متناقضة أو غري سليمة..
< انت عاصرت حكم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي 
كيف كانت فرتة حكمه، وبعيداً عما تم تداوله شعبياً ما 

هو السبب الحقيقي الذي أدى إىل اغتياله؟
<< عاصرته وكان زمياًل وصديقاً، وسبب اغتياله أنه كان ال شك 

جاداً ومخلصاً لكنه كان متسرعاً وكثري األعداء. 
< كيف كانت عالقات اليمن الخارجية يف فرتة توليك 

منصب وزارة الخارجية عام 1979م؟
<< كانت فرتة صعبة جداً ألنها رافقت اغتيال رئيسيني ومجيء 
رئيس مجهول هو عيل عبدالله صالح، وكان الوضع مع الجنوب 
متوتراً لدرجة الحرب بل كنا قد دخلنا يف حرب بني الشطرين لوال 
التدخل السوري العراقي األردين إليقاف تلك الكارثة، وكانت يف 
الحقيقة م��دخ��ال ل��ي نتفق كيمنيني، وتيقنا أن السبيل الوحيد 
هو تحقيق الوحدة وهذا ما صدر يف بيان الكويت يومها ولكن لن 
ي��ط��ول ب���ي ال���ح���ال يف م��ن��ص��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة، ألين ك��ن��ت سجلت 

الدكتوراه وبقت 4 أشهر واستأذنت وعدت إىل بريطانيا.
< ب���خ���رت���ك ال����ك����ب����رة يف م����ج����ال ال���س���ي���اس���ة وال����ع����الق����ات 
ال��خ��ارج��ي��ة م��اه��ي ال��ن��ق��اط اإلي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي تتمكن اليمن 

من خاللها تكوين عالقات خارجية مميزة؟
<< باستثناء الصني قديماً واالتحاد السوفيتي الحقاً لم يكن لنا إال 
عالقات تدريجية مع الدول األخرى باستثناء مصر يف الحرب اليمنية 
السعودية، وكانت وال زال��ت عالقات طبية ألن مصر ترعى الوطن 
العربي كله بغض النظر عن القيادات املختلفة بعد رحيل الرئيس 
ج���م���ال ع��ب��دال��ن��اص��ر- رح���م���ه ال���ل���ه- وم���ص���ر ب���ال���ذات ل��ن��ا م��ع��ه��ا ع��الق��ات 
ت��اري��خ��ي��ة وخ���رج���ت ع��ل��م��اء ي��م��ن��ي��ني وأس���ات���ذة ي��م��ن��ي��ني وت��ح��م��ل��ت ح��رب��ا 
ذهب منها 15 الف ضابط جندي مصري، وواجهت االستعمار يف 

عدن وساعدتنا كثري وكانت النتيجة لأسف هزيمة 67م.
< لك العديد من الكتب واملؤلفات واألبحاث السابقة، 
م������ا ه������و ال����ع����م����ل ال���������ذي أخ�������ذ م������ن ج�����ه�����دك ووق������ت������ك ال���ك���ث���ر 

ويستحق أن تلقبه بمشروع العمر؟
<< املؤلف كاالب لأوالد ال يستطيع أن يميز ولد عن آخر، لكن 
ربما كتابي األخري "ثروات وأمالك خمسة أئمة" وهو كتاب ضخم 
ص���در يف ب��اري��س أول دراس����ة يف ال��ي��م��ن ب��ل يف ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي كما 
ق���ي���ل، ت���ش���رح امل��ل��ك��ي��ات وت��ق��س��ي��م��ه��ا ال�������ورايث وغ����ري ال�������ورايث وت��ح��ي 

ثروات خمسة أئمة عرب أكرث من 100 عام.
< م���ا دور امل������ؤرخ ال��ي��م��ن��ي وال���ع���رب���ي خ����الل ه����ذه ال��ف��رتة 

الصعبة بالنسبة لألمتن؟  
<< الدور أن يكون حياديا يف وضع الحقائق، والوضع الراهن ال 
شك مرتبط بأوضاع متمثلة يف الوطن العربي كله ونحن كذلك 
يف اليمن لدينا هذه اإلشكاليات فالبد للموضوعية واالقرتاب من 
الحقائق ولأسف املؤرخون العرب يف هذه الفرتة يعمهم الخمول 
وعدم املتابعة، والسبب يف ذلك ربما الخالفات الدائرة يف الوطن 

العربي وكرثة التفاسري الصحيحة والكاذبة ملختلف العالقات. 
< إذا ات��ي��ن��ا ل��ك��ت��اب��ة ت��اري��خ ال��ي��م��ن بشكل خ���اص وت��اري��خ 
ال���ع���رب ب��ش��ك��ل ع����ام، ك��ي��ف ي��م��ك��ن وص���ف ه���ذه األح����داث 
ال���ت���ي ن��ع��ي��ش��ه��ا يف ظ���ل ت��ط��ب��ي��ع ع���رب���ي م���ع ع����دو إس��رائ��ي��ي 
وهيمنة أوروبية وأمريكية وحرب عىل اليمن واألحداث 

األخرى التي نعرفها؟
<< أن ي���ك���ون ح����ال ال���وط���ن ال���ع���رب���ي ب��ش��ك��ل ع����ام وال���ي���م���ن بشكل 
خاص فيما نحن اآلن فيه أمر ومؤسف جداً والشك أن دور املؤرخ 
صعب جداً، وهذه األحداث واملواقف السياسية متناقضة ال تمثل 

الروح العربية األصيلة وال دعاوى الوحدة القومية، فنحن نعيش 
ف��ي��م��ا ي��م��ك��ن أن ي��س��م��ى "ب��غ��ي س��ي��ايس" للتعامل ال��ص��ح��ف��ي وكثري 
م��ن األك��اذي��ب واالدع�����اءات تنشر، وامل���ال العربي ال��ح��رام ينفق يف 

مختلف االتجاهات بما يفسد العالقات العربية يف ما بيننا.
< امل��خ��ط��وط��ات ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ع��د ك���ن���زاً ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ن���ا، أن��ت��م 
ك���م���ؤرخ���ن ك���ي���ف ت���ن���ظ���رون إل���ي���ه���ا ع���ل���م���اً أن�����ك س���اه���م���ت يف 

إنعاش املخطوطات اليمنية وتحقيقها؟ 
<< ال شك ب��أن اليمن يملك كنزا كبريا من املخطوطات املوزعة 
يف معظم مكتبات العالم مثاًل يف إيطاليا وبريطانيا وأمريكا ويف 
م���ص���ر، وان�����ا ك��ت��ب��ت يف ه����ذا ك���ث���ريا وح���اض���رت ك���ث���ريا م���ن أج����ل ت��ب��ادل 
املنافع واملصالح مع ال��دول واملؤسسات العلمية الستعادة يشء 

من تراثنا وان كانوا حافظوا عليها أكرث من اليمنيني أنفسهم.
وامل���خ���ط���وط���ات ال��ي��م��ن��ي��ة م���ن���ذ وق�����ت م��ب��ك��ر ي���رج���ع رب���م���ا إىل ال���ق���رن 
التاسع عشر تسربت إىل الخارج، وانا لست ممن يحارب أن يحفظ 
امل��خ��ط��وط ال��ي��م��ن��ي يف م��ك��ت��ب��ة أوروب����ي����ة، ف��ق��د زرت م��ع��ظ��م امل��ك��ت��ب��ات 
يف برلني لندن ويف اسبانيا ووج��دت أمهات الكتب اليمنية املهمة 
يف ه��ذه املكتبات وعندما حققت مع صديقي املرحومني العاملني 
ال���دك���ت���ور ي���وس���ف م��ح��م��د ع���ب���دال���ل���ه وم���ط���ه���ر اإلري��������اين ك���ت���اب ش��م��س 
العلوم لم اجد النسخة األهم واألق��رب إىل عصر الهمداين إال يف 

أسبانيا، وذهبت إىل هناك وسمح يل بتصويرها.
وامل���خ���ط���وط���ات ال��ي��م��ن��ي��ة ث�����روة م��ه��م��ل��ة ل���أس���ف وغ����ري منسقة 
بشكل مطلوب، وكان لأملان وبعض الهولنديني فضل أيام 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ك��ري��م اإلري�����اين- رح��م��ه ال��ل��ه- ح��ي��ث أت���ت بعثات 
وق��������دم��������ت خ��������دم��������ات ت�����ص�����وي�����ر وت�����ص�����ح�����ي�����ح ب�����ع�����ض امل�����خ�����ط�����وط�����ات 
ووض��ع��ت أرش��ي��ف��ا ل��ه��ا يف ال��ج��ام��ع ال��ك��ب��ري فيما يسمى بمكتبة 
األوق��اف، ومخطوطات اليمن عىل كل حال ال تزيد عن 15 

إىل عشرين الف مخطوطة. 
< ما داللة تهريب آثار ومخطوطات اليمن إىل متاحف 
ع����رب����ي����ة وأوروب���������ي���������ة، وم�������ا ه�����و دورك����������م يف ال�����ح�����د م�����ن ه����ذه 

املشكلة؟
<< الحقيقة ليس لنا دور باملعنى ال��دق��ي��ق، وامل��س��ؤول��ي��ة ضمن 
م����ه����ام وزارة ال����ث����ق����اف����ة وأج������ه������زة األم��������ن وامل��������ط��������ارات، ق�����د ي����ك����ون م��ن 
املصلحة وج���ود مخطوطاتنا يف مكتبات عاملية م��ش��ه��ورة وتعطي 

مايكروفيلم لطالبيها وان���ا ع��ن��دم��ا زرت ت��ل��ك امل��ك��ت��ب��ات تمكنت من 
زي���ارت���ه���ا وأن�����ا اع��ت��ق��د ج���ازم���اً ب����أن م���ا ح��ف��ظ يف امل��ك��ت��ب��ات االوروب����ي����ة يف 
مكان آم��ن، وبدليل كتابي ال��ذي أصدرته املخطوطات اليمنية يف 
املتحف الربيطاين أو املكتبة الربيطانية كما سميت فيما بعد اليمنية 
وال��ع��رب��ي��ة وك��ذل��ك م��ا يف ت��رك��ي��ا، م��ح��ف��وظ أك���رث م��م��ا يحفظ ال��ق��رآن 
الكريم أما لدينا نعاين من االهمال والسرقات، واضرب لك مثال 
عندما حققت تاريخ صنعاء يف عام 70 جمعت كل املخطوطات 
وك��ان��ت 7 او 8، وع���دت إىل ص��ن��ع��اء م��ن دم��ش��ق أب��ح��ث يف مكتبة 

صنعاء وانا اعرفها ووجدتها مسروقة وغريها كثري لأسف. 
< وانا بمعية املؤرخ الكبر بل شيخ املؤرخن اليمنين.. 
أود ط��������رح ت����ج����رب����ت����ك����م األك�����ادي�����م�����ي�����ة يف ح����ق����ل ال����ت����دري����س 

بالنسبة للتاريخ؟
<< انا وكثري من زماليئ ابذل الكثري من الجهد لكن املستجيب 
ضعيف، معظم الطالب لم يختاروا قسم التاريخ ألنهم يحبونه 
أو يريدون أن يدرسوا التاريخ وينخرطوا يف علمه، انما يف بعضهم 
ول����ي����س ك���ل���ه���م ت�����م رم����ي����ه����م يف ال����ق����س����م ألن�������ه ل����ي����س ل����دي����ه����م إم���ك���ان���ي���ة 
ل��ل��دخ��ول يف أق���س���ام أخ�����رى، وم���ع ذل���ك ن��م��ل��ك ع����ددا م���ن امل��ؤرخ��ني 
يف قسم التاريخ واآلثار، ولأسف افتقدنا شخصية كبرية وعاملا ال 
حدود له الدكتور يوسف محمد عبدالله وهو أهم أستاذ ليس يف 
جامعة صنعاء بل يف الجزيرة العربية وكان لأسف مهمال حتى 

يف أوساط الجامعة.
< ج��ي��ل امل���ؤرخ���ن ال���ج���دد ه��ن��اك ث��م��ة أش���ي���اء ت��ق��ف ام���ام 

طموحاتهم...ماهي نصيحتكم لهم؟
<< عليهم أن يكونوا طموحني ويبحثون وإال ليسوا طموحني..
< من خالل تجربتكم يف مجال التدريس األكاديمي 

..ماهي نصيحتكم. ألساتذة اليوم؟
<< لقد مضت فرتة عىل قيامي بالتدريس املباشر للطالب، ألين 
أشرفت عىل كثري من ط��الب املاجستري والدكتوراه بالتايل اسمع 
اخبارا من بعض الزمالء عن عدم اهتمام الطالب وعدم متابعتهم 
للكتب امل��ق��ررة أو حتى اس��ت��ع��ارة الكتب خ���ارج املكتبة، ول��و م��ررت 
للمكتبة ال��ع��ام��ة ل��ن ت��ج��د أك���رث م��ن 2 أو ث��الث��ة ط���الب، ونصيحتي 

لأساتذة أن يزيدوا من القراءة واجادة اللغات األجنبية.
< خ�����ض�����ت�����م غ�������م�������ار ال����ت����ح����ق����ي����ق يف م�������ج�������ال امل�����خ�����ط�����وط�����ات 
واب��دع��ت��م ف��ي��ه��ا.. ف��ه��ل واص����ل ت��الم��ذت��ك��م ن��ف��س امل��س��رة, 
أم�����ث�����ال ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ح���ك���ي���م ال����ه����ج����ري, ال�����دك�����ت�����ورة ام���ة 
امللك ال��ث��ور, ال��دك��ت��ورة أم��ة الغفور االم��ر وغ��ره��م ممن 
ال تسعفني ال��ذاك��رة ل��ذك��ر أس��م��ائ��ه��م.. ه��ل ان��ت��م راض��ن 

عن ما أنجزوه؟
<< ه��������������ؤالء ال���������ذي���������ن ذك�������رت�������ه�������م أح�������س�������ن م���������ن درس�������ت�������ه�������م ت������دري������س������اً 
واش���رف���ت ع���ىل أط����روح����ات ب��ع��ض��ه��م ل��ي��ت اآلخ���ري���ن ي��ق��ت��دون ب��ه��م، 
ول����أس����ف ال����دك����ت����ورة أم�����ة ال���غ���ف���ور األم�������ري وزم���ي���ل���ت���ه���ا ال����دك����ت����ورة أم���ة 
امل��ل��ك ال���ث���ور م��وش��ك��ات ع���ىل ال��ت��ق��اع��د، وخ���ائ���ف ع��ن��دم��ا ي��ح��دث ه��ذا 
من سيقوم محلهم، والدكتور عبدالحكيم الهجري من أحسن 
ال����ط����الب وم���ج���ت���ه���د، ل��ك��ن��ه اآلن م��ح��م��ل ب��ق��س��م ال���ت���اري���خ )ح���ي���ث ت��م 
تعيينه مؤخراً رئيساً لقسم التاريخ والعالقات الدولية بجامعة 
صنعاء(، وما كنت اظن بمثله أن يقبل بهذا العمل الروتيني وهو 
غري اختصاصه، وك��ان عليه أن يركز يف األبحاث وال��دراس��ات وله 

مستقبل إن شاء الله..
< ي���الح���ظ ع�����زوف ط����الب ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة ع���ن دخ���ول 
أق���������س���������ام ال��������ت��������اري��������خ يف ك���������ل ال�������ج�������ام�������ع�������ات ال������ح������ك������وم������ي������ة م���ا 
تعليقكم؟ وما خطابكم الذي توجهونه سواء للقائمن 
يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي؟ أو للطالب؟
<< ال أدري إذا ك��ان��ت وزارة التعليم ال��ع��ايل ل��دي��ه��ا م��ن ال��ك��وادر 
العلمية لتدارك بعض األخطاء، اعرف بعض وكالئهم السابقني 
واعرف األخ الوزير شخصياً، لكن هي كالرتبية والتعليم مشتتة 

األفكار واملناهج وليس هناك خطة فيما يبدو واضحة لتتبعها.
< م��������ن خ����������الل ق�������راءت�������ك�������م ودراس��������ت��������ك��������م ل������ت������اري������خ ال����ي����م����ن 
ال��ح��دي��ث وامل��ع��اص��ر م��اه��ي ال������دروس وال���ع���ر ال��ت��ي يمكن 
أن ن��س��ت��خ��ل��ص��ه��ا يف ن���ق���اط ي��م��ك��ن ل��ل��م��ك��ون��ات ال��س��ي��اس��ي��ة 

الحالية أن تستفيد منها؟
<< الحقيقة اننا لم نستفد كثرياً من تاريخنا والدليل ما يحدث 
يف السنوات األخرية من خالفات واقتتال وتمرد يف قضايا خارجية 
وت��دخ��ل أج��ن��ب��ي وع��رب��ي يف ش��ؤون��ن��ا ال��داخ��ل��ي��ة ل��م نستفد ب��ع��د من 
تاريخنا يف الحقيقة والتاريخ سلسلة من األحداث والتجارب وما 
علينا اال ان نستفيد منها وال���ذي يبدو فيما ح��دث يف 100 سنة 

املاضية إىل اليوم اننا لم نستفد بعد من تجاربنا.
< ب���رأي���ك ه���ل ي��ح��ت��اج ت���اري���خ ال��ي��م��ن ال��ح��دي��ث وامل��ع��اص��ر 
لجهود كبرة لتأريخه بالشكل املناسب؟ أم أن املوجود 

يفي بالغرض؟
<< ال ليس هناك ما يفي بالغرض املجال واسع ونحتاج ابحاث 
كثرية يف مختلف مجاالت التاريخ والحياة االجتماعية والسياسية، 
ال زال ه��ن��اك متسعا ل��ل��ك��ت��اب��ة يف ت��اري��خ ال��ي��م��ن ال��ح��دي��ث وامل��ع��اص��ر 
والبد للجيل الجديد أن يتحمل مسؤولياته وينظر نظرة جديدة 
وم��وض��وع��ي��ة ل��ت��اري��خ��ه، وال ن���دري ق��د يأتينا ج��ي��ال مليئا ب��االح��رتاف 

وليس هناك باب يوصد أمام األجيال القادمة.
ما أدوار الواليات املتحدة الذي لعبته يف تاريخ اليمن 
خالل العقود املاضية؟ وما الذي تسعى لتحقيقه؟ وملاذا 

اليمن بالنسبة لها مهمة جداً؟
<< ال نعطي انفسنا أكرث ما نستحق أمريكا أكرب قوة يف العالم 

ول��ه��ا مصالح يف ك��ل م��ك��ان، وال مصالح خ��ط��رية لها عندنا كما يف 
ال���س���ع���ودي���ة ودول ال���خ���ل���ي���ج، ل��ك��ن��ن��ا ن���دع���و ل��ت��أس��ي��س ع����الق����ات ع��ىل 

االحرتام املتبادل واملصالح املشرتكة..
< وأح������داث أف��غ��ان��س��ت��ان م��م��ك��ن ت���رد ع���ىل ه���ذا ال��س��ؤال 

املوقف األمرييك يف أفغانستان.. املعنى؟
 << املعنى أنها أنفقت املليارات وعشرين سنة بعد عشرين سنة 
وانسحبت فجأة بدون أن ترتك شيئا, بل تركت أسلحة جسيمة 
ربما ليستخدمها األفغان يف قتال بعضهم وأمريكا قوة مهيمنة 
وعظيمة وعادة االمرباطوريات وهي امرباطورية عصرنا، ال بد ان 

تمتد هنا وهناك وتأمر وتنهي وتساعد والخ.
< السعودية منذ تأسيسها وهي تسعى لكبح جماح 
اليمن وتعترها حديقتها الخلفية، ما دورها يف ضعف 

بلدنا حتى اليوم؟
<< ال شك ان دورها كبري ويسء للغاية ولكن السعودية دولة 
غنية وجار مهم، وال بد أن نسعى لتحسني عالقاتنا، برغم الحرب 
السيئة القائمة اآلن ومصري ال��دول هو السالم والتنافر الحاصل 
فيما بني اليمنيني انفسهم يعطون لأخوة يف اململكة الفرصة ال 
أريد أن أسميهم باملرتزقة وهم كذلك لكن هؤالء يعطون فرصة 

للسعودية للتدخل يف شؤوننا.
< م���ن خ����الل ال��س��ي��ن��اري��و امل���ؤس���ف ال�����ذي ي���ح���دث ل��ب��ل��دن��ا 

حالياً من عدوان وحصار، ما توقعكم للمستقبل؟
<< توقعي السالم القريب إن شاء الله.. 

< باعتبارك مؤرخ وسيايس ما هي نصيحتك للساسة 
اليمنين بكل أطيافهم وانتماءاتهم، للخروج باليمن 

من هذه املحنة؟ 
<< عليهم أن يخففوا من أطماعهم ومن طموحاتهم الشخصية 
وي���ج���ع���ل���وا ال���ي���م���ن ف�����وق ك����ل اع���ت���ب���ار وه����ن����اك ع�����دد ال ب�����أس ب���ه���م م��ن 
ال��وط��ن��ي��ني ب��وس��ع��ه��م أن ي��ق��وم��وا ب���ه���ذا ال�����دور ل��ك��ن األم�����ر ل��ي��س بيد 

اليمنيني تماماً.
< أخ��������راً.. ن���رج���و م��ن��ك ش���رح���اً ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل ل���ل���رد ع���ىل ما 
يطرحه فاضل الربيعي من معلومات تاريخية ونظريته 
الخاصة بجغرافية التوراة يف اليمن، علماً أن الكثر من 

اليمنين تأثروا به؟
<< فاضل الربيعي صديقي وهو ال شك باحث وعالم، لكن ما 
ذهب اليه من نظريات ما زالت بحاجة إىل التمحيص وإىل التعليل 
وإىل االختصاص وانا من سوء الطالع لست متخصصا يف التاريخ 
القديم قبل اإلسالم يف اليمن، فكيف اتحدث عن وجود املسيحية 

واليهودية والصراع الفاريس السابق ال استطيع ان أديل بيشء..
< ادع�������ى ال���ن���اش���ر ]دار ال���ف���ك���ر[ يف م���ق���دم���ة اح�������دى ك��ت��ب 
ال���رب���ي���ع���ي )ف���ل���س���ط���ن امل����ت����خ����ي����ل����ة-أرض ال������ت������وراة يف ال��ي��م��ن 
القديم(، طلب من سيادتكم والدكتور يوسف محمد 
ع�����ب�����دال�����ل�����ه- رح������م������ه ال�������ل�������ه- رداً ع�������ىل ن�����ش�����ر ال�����ك�����ت�����اب وان�����ت�����م 
وافقتم، وذلك يعني موافقتك عىل النظرية بالكامل، 

هل هذا صحيح؟
<< ل��أس��ف ك��ت��ب ال��رب��ي��ع��ي ان���ه اس���ت���أذن م��ن��ي وم���ن ال��دك��ت��ور يوسف 
محمد عبدالله لي نجيز ما كتب وهذا غري صحيح، بهذا املعنى لم 

اطلع تماماً عىل ما كتب حتى أوافق عليه.

التاريخ ال يحتمل التزييف واملراوغة 
لقلب احلقائق

اغتيل احلمدي ألنه كان جادًا ومخلصًا 
لكنه كان متسرعًا 

لــــأســــف املــــــؤرخــــــون الـــــعـــــرب فـــــي هـــذه 
الفترة يعمهم اخلمول وعدم املتابعة

ال ضــــيــــر أن حتــــفــــظ املـــخـــطـــوطـــات 
اليمنية في املكتبات األوروبية

افـــــتـــــقـــــدنـــــا الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
عــبــدالــلــه عــلــى مــســتــوى الــيــمــن 

واجلزيرة العربية
بعض الــطــاب مت رميهم فــي قسم 
التاريخ ألنهم لم ميتلكون امكانية 

دخول أقسام أخرى

ادعــــى الــربــيــعــي مــوافــقــتــي على 
أطروحته وهذا غير صحيح

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم ال متـــلـــكـــان خــطــة 

ومناهجها مشتقة األفكار
مـــــصـــــر بــــــــالــــــــذات لـــــنـــــا مـــعـــهـــا 

عاقات تاريخية جميلة
كــتــابــي األخــيــر "ثــــروات وأمـــاك 
خمسة أئــمــة" يعد أول دراســة 

في العالم العربي

الدكتور حسني العمري مع املحرر..

حاوره: عبدالله عبدالسالم 

نـــــــــعـــــــــيـــــــــش بــــــــــغــــــــــي ســــــــــيــــــــــاســــــــــي واملــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــي احلــــــــــــــــــــــــــــــرام يـــــــــفـــــــــســـــــــد الـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــات الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة

احملكمة العسكرية املركزية تعقد جلستها األولى حملاكمة 30 متهمًا من اخلونة
ع��ق��دت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��س��ك��ري��ة امل��رك��زي��ة بصنعاء 
ج��ل��س��ت��ه��ا ال��ع��ل��ن��ي��ة األوىل ل�����م��ح��اك��م��ة ث���الث���ني م��ن 
ال��خ��ون��ة امل��ت��ه��م��ني يف ال��ق��ض��ي��ة ال��ج��زائ��ي��ة رق���م 24 
لعام 1442ه  بوقائع االنضمام وتسهيل دخول 
ال���ع���دو إىل إق��ل��ي��م ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة وان��ت��ح��ال 

الصفات ووقائع أخرى.
وأق�����������رت امل����ح����ك����م����ة خ�������الل ال����ج����ل����س����ة ال����ن����ش����ر ع��ن 
املتهمني وفقا لنص املادة  28 إج��راءات جزائية 

عسكرية.
ح���ي���ث ض���م���ت ق���ائ���م���ة ال����خ����ون����ة امل���ت���ه���م���ني ك��ل 

من :-
1 -  لواء -أحمد صالح يحيى أبو حاتم    

2 - عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل
3 - عميد ركن - خالد حسني عيل اليميني
4 - عميد ركن - محمد عيل أحمد العمري

5- ع������م������ي������د رك�������������ن - م������ح������س������ن م������ح������م������د م�������ب�������ارك 

الحرميل
6 - عميد ركن - محمد أحمد صالح الحاضري
7- عميد ركن - موفق محمد عبدالله منصر

8 - عميد - أحمد حميد محسن مرح
  9- عميد - جمال غالب أحمد الشمريي

10- عميد - خالد عبدالله عيل النيس
- 11  عميد - صادق عبدالله املخاليف

12- عميد- صالح أحمد لقصم الحاريث
 - 13 عميد -محمد هادي ضبعة العمليس

14- عميد - ياسر حسن عيل العابد

15- عميد - يحيي عيل سعيد حنشل
16- عميد - طه شمسان أحمد املعمري

 -17 عميد - محسن محمد حسني الداعري
18- عميد - محمد سالم عبدالله الخوالين

19- عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي
20- عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي
21- عميد - عبدالله عبدالرحيم غيالن

22- عميد - عيل سالم بن عوض الحاريث
23- عميد - محمد حربان مانع الوادعي

24- عميد - محمد عبدالله محمد  وهان
25- عقيد - محمد عزي الدروبي

26- عقيد -  نبيل محمود مفتاح إسكندر
27- عقيد - حسن فتيني فضل

28- عقيد - محمد سلمان مجاهد
29- عقيد - مجاهد قائد حزام الغلييس

30- عقيد - مساعد عزام الحاريث.
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خالل لقائه رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة

اجلانب الوطني نفذ جميع التزاماته وقدم العديد من التنازالت للمضي في تنفيذ اتفاق السويد

اللواء املوشكي: قوى العدوان تستخدم ميناء املخاء 
محطة الستقدام عناصر تكفيرية إرهابية 

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ال���ف���ري���ق ال���وط���ن���ي إلع������ادة االن���ت���ش���ار ال����ل����واء ال���رك���ن ع���ي ح��م��ود 
املوشيك ، بميناء الحديدة رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة 

الجرنال أبهيجيت جوها.
ويف اللقاء الذي ضم أعضاء الفريق الوطني ، تم مناقشة الجوانب املتصلة 
بتطبيق اتفاق استكهولم يف ضوء تهرب الطرف اآلخر من التزاماته بحسب 

االتفاق.
واس��ت��ع��رض رئ��ي��س ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي  ال���ل���واء امل��وش��يك األع���م���ال االس��ت��ف��زازي��ة 
لقوى ال��ع��دوان وخروقاته املستمرة لبنود االت��ف��اق بقصف األح��ي��اء واملناطق 

السكنية، واستحداث التحصينات وحفر الخنادق القتالية.
ونوه بخطورة استقدام قوى العدوان للعناصر التكفريية واملنتمية ملا يسمى 
بتنظيم الدولة اإلسالمية عرب ميناء املخاء ، واستخدامها له كمحطة وصول 
مل��خ��ت��ل��ف أن������واع األس��ل��ح��ة وامل���ت���ف���ج���رات واألل����غ����ام ، ودور ذل����ك يف زع���زع���ة أم��ن 

املالحة البحرية يف البحر األحمر .
ودع��ا اللواء املوشيك،  رئيس البعثة األممية إىل الوفاء بالتزاماتها بشأن 

تأهيل موائن الصليف ورأس عيىس وتوفري الكهرباء ألبناء الحديدة.
وع��رب ع��ن أسفه لتصريحات أم��ن ع��ام األم��م املتحدة امل��ن��ح��ازة لطرف قوى 
ال�����ع�����دوان رغ�����م م����ا ي��ع��ان��ي��ه ش��ع��ب��ن��ا م����ن ق���ت���ل ودم�������ار وح����ص����ار ع����ى م�����دى س��ب��ع 
سنوات، يف الوقت الذي كان يجب عليه االلتزام بأهم املبادئ التي أنشئت 

من اجله هذه املنظومة الدولية وهو الحياد  .
  وأك���د ال��ل��واء امل��وش��يك أن ال��ج��ان��ب ال��وط��ن��ي ق��د نفذ جميع ال��ت��زام��ات��ه وق��دم 
العديد من التنازالت يف سبيل امليض قدماً لتنفيذ اتفاق استوكهولم ، رغم أن 
الطرف اآلخر وإىل اللحظة لم ينفذ شيئاً من التزاماته .. معترباً تهرب الطرف 

اآلخر من تنفيذ االتفاق ، يجعل الوضع يف الحديدة ضبابياً ومستعصياً عى 
الحل، كما يعيق إبداء الطرف الوطني مزيداً من التعاون رغم حرصه عى 

حقن الدماء اليمنية من أي طرف كان.
وطالب رئيس الفريق الوطني ، البعثة االممية إلزام الطرف اآلخر بتنفيذ ما 
عليه من التزامات وإعادة تفعيل نقاط الرقابات والعمل باآلليات املشرتكة 

للجنة تنسيق إعادة االنتشار بحسب ما تم االتفاق عليه مسبقاً.
ك��م��ا ط��ال��ب��ه��ا ب��ال��ق��ي��ام ب���دوره���ا اإلن���س���اين واألخ���الق���ي الت��خ��اذ ق���رار ح���ازم بمنع 
ال��ق��رص��ن��ة ال��ب��ح��ري��ة واح���ت���ج���از ال��س��ف��ن ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة ب��اع��ت��ب��ار أن ات��ف��اق 

استوكهولم كان إنسانيا بالدرجة الألوىل.
من جانبه عرب رئيس بعثة األمم املتحدة عن شكره لتعاون الفريق الوطني 

والتزامه بالتفاهمات املربمة.
وأك�����د ح����رص ال��ب��ع��ث��ة خ����الل امل���رح���ل���ة ال��ح��ال��ي��ة ل��الل��ت��ق��اء م���ع ج��م��ي��ع األط�����راف 
لتنفيذ خ��ط��ة إع����ادة االن��ت��ش��ار وتفعيل ن��ق��اط ال��رق��اب��ة واس��ت��ك��م��ال تنفيذ بنود 
ات��ف��اق استوكهولم . وع��رب ع��ن قلقه م��ن االس��ت��خ��دام العسكري مليناء املخاء 
وم��ا يشكله ذل��ك م��ن زع��زع��ة ألم��ن امل��الح��ة البحرية.. الف��ت��اً إىل أن امليناء ُيعد 

خارج إطار اتفاق استوكهولم وخارج أجندة عمل البعثة.
وأشار إىل سعي البعثة لتحشيد املجتمع الدويل والدول األعضاء يف مجلس 
األم���ن الت��خ��اذ ق���رار م��ل��زم بتخفيف ف��رتة االح��ت��ج��از لسفن املشتقات النفطية 

واملواد الغذائية، باعتبار ذلك من األولويات امللحة .
ولفت إىل االتفاق مع الربنامج اإلنمايئ لألمم املتحدة إلعادة تأهيل موائن 
الحديدة ورأس عيىس والصليف وتأمن الكهرباء ألبناء الحديدة وتقديم 

الدعم الالزم للمركز الوطني للتعامل مع األلغام ..

بحضور مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية

اللواء الكحالني: اخلدمات الطبية العسكرية حتمل على عاتقها مسؤولية تأهيل الكوادر الطبية

العميد القعود: اجنازاتنا الطبية مستمرة لرفد اجلبهات بكوادر طبية مؤهلة

دائرة اخلدمات الطبية العسكرية حتتفي بتخرج دفعة إسعاف حربي جديدة

تغطية: أحمد طامش
تصوير: فهد الجويف

اح��ت��ف��ت دائ�����رة ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
ب�����ت�����خ�����رج ال������دف������ع������ة ال�������راب�������ع�������ة وال������خ������ام������س������ة ل���������٨٦ 
إس���ع���اف ح���رب���ي دف���ع���ة ال��ش��ه��ي��د "ه�����اين محسن 
ط��وم��ر"، بالتزامن م��ع ذك��رى استشهاد اإلم��ام 

زيد عليه السالم.
ويف الفعالية نوه مساعد وزير الدفاع للموارد 
ال��ب��ش��ري��ة ال���ل���واء ال��رك��ن ع��ي م��ح��م��د ال��ك��ح��الين، 
بتخرج دف��ع��ات ج��دي��دة م��ن اإلس��ع��اف الحربي 
يف ت��خ��ص��ص م��س��اع��د ط��ب��ي يف ظ���ل االن���ت���ص���ارات 
التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية 

يف مختلف الجبهات.
وأكد أن دائرة الخدمات الطبية العسكرية، 
ت����ح����م����ل ع������ى ع����ات����ق����ه����ا خ��������الل امل�����رح�����ل�����ة ال�����راه�����ن�����ة، 
م�����س�����ؤول�����ي�����ة ت�����أه�����ي�����ل ال����������ك����������وادر ال�����ط�����ب�����ي�����ة مل���ع���ال���ج���ة 
ال�������ج�������رح�������ى .. م��������ش��������رياً إىل أن ال�����������دائ�����������رة ح���ق���ق���ت 

نجاحاٍت إيجابيًة خالل الفرتة املاضية.

وأث������ن������ى ال�������ل�������واء ال�����ك�����ح�����الين ع������ى ج�����ه�����ود ق����ي����ادة 
ومنتسبي دائ����رة ال��خ��دم��ات الطبية العسكرية 
يف ت���ق���دي���م خ�����دم�����ات ال����رع����اي����ة ال���ص���ح���ي���ة ألب���ط���ال 

الجيش واللجان الشعبية.
ب��������������دوره اع������ت������رب م������دي������ر ال����������دائ����������رة ال�����ع�����م�����ي�����د ن����اش����ر 
ال���ق���ع���ود، ت���خ���رج ال���دف���ع���ة ال���راب���ع���ة وال��خ��ام��س��ة 
من اإلسعاف الحربي تخصص مساعد طبي، 
ان��ج��ازاً ل��ل��دائ��رة، بما يعزز م��ن دوره���ا يف تقديم 
الخدمات الطبية ورفد الجبهات بكوادر طبية 

مؤهلة.
وأش�����������ار إىل أن ت�����خ�����رج ك����وك����ب����ة م������ن اإلس�����ع�����اف 
الحربي من شأنه املساهمة يف تقديم الخدمات 
ال��ط��ب��ي��ة يف ال��ج��ب��ه��ات .. م��وض��ح��اً أن س��ت��ة اشهر 
م����ن ال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���ط���ب���ي���ق ال���ع���م���ي ل��ل��خ��ري��ج��ن، 
أك���س���ب���ه���م خ��������ربات ط���ب���ي���ة ن����وع����ي����ة، ت��م��ك��ن��ه��م م��ن 

تقديم الخدمات اإلسعافية للجرحى.
وأل��ق��ي��ت يف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ح��ض��ره��ا مستشار 
رئيس هيئة األركان العامة العميد الركن عي 
غالب الحرازي، ومديرا دائريت التقاعد العميد 

ع����ب����دال����ل����ه ال�����ك�����ب�����ودي وامل�����س�����اح�����ة ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن 
أحمد الخيواين، كلمتان من قبل رئيس شعبة 
التدريب والتأهيل الدكتور يوسف املداين وعن 
ال��خ��ري��ج��ن ال��دك��ت��ور ح��س��ن ال��خ��اش��ب، أش��ارت��ا 
إىل أن ال��خ��ري��ج��ن ت��ل��ق��وا ت��دري��ب��ات عملية ح��ول 
تقديم خدمات إسعافية وإنعاشية يف مختلف 

الجبهات.
وأك��دا الحرص عى تقديم الخدمات الطبية 
واالس��ع��اف��ي��ة ل��ل��ج��رح��ى، ان��ط��الق��اً م��ن املسئولية 

امللقاة عى عاتقهم.
ول���ف���ت امل�������داين وال���خ���اش���ب إىل أن ت���خ���رج ه���ذه 
ال����دف����ع����ة ي����ت����زام����ن م�����ع ذك�������رى اس���ت���ش���ه���اد اإلم������ام 
زيد، ما يتطلب استلهام الدروس والعرب منها 

يف التضحية ملقارعة الطغاة والظاملن.
ويف ختام الحفل الذي حضره قائد لواء النقل 
الخفيف العميد الركن أحمد عبدالله السياين 
ومساعد مدير دائ��رة التوجية املعنوي العميد 
ال��رك��ن ع��اب��د ال��ث��ور، ت��م تقديم ف��ق��رات انشادية 

وقصائد شعرية وتكريم الدفعة املتخرجة.

متابعة: نبيل السياغي
اختتمت بصنعاء دورة تدريبية لناشري 
التوعية امليدانية للصم بمخاطر األلغام 
والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب 
ن����ظ����م����ه����ا امل�������رك�������ز ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ل����ت����ع����ام����ل م���ع 
األل��������غ��������ام ب������ال������ش������راك������ة م�������ع ج����م����ع����ي����ة رع�����اي�����ة 

وتأهيل الصم والبكم.
تلقى 1٨ مشاركاً ومشاركة من أمانة 
ال��ع��اص��م��ة وم��ح��اف��ظ��ات ال���ح���دي���دة وح��ج��ة 
وامل��ح��وي��ت وري��م��ة، م��ع��ارف ح��ول األل��غ��ام 
وال��ق��ن��اب��ل وم��خ��ل��ف��ات ال���ح���روب وال���غ���ارات 
ال��������ج��������وي��������ة وامل���������ن���������اط���������ق امل��������ل��������وث��������ة ب�������ه�������ا واآلث����������������ار 
النفسية واالقتصادية والبيئية عى الفرد 
واملجتمع. كما تعرفوا عى تدابري السالمة 
وال��������س��������ل��������وك��������ي��������ات ال��������خ��������ط��������رة ال���������ت���������ي ي����ن����ب����غ����ي 
تجنبها، ب��اإلض��اف��ة إىل م��ه��ارات وم��ع��ارف 
لغة اإلشارة واإلعاقة السمعية وأساليب 
ال����ت����واص����ل م����ع ال����ص����م وخ�����ط�����وات ال��ت��وع��ي��ة 

امليدانية والتنسيق وتكوين الفرق.
ويف االخ������������ت������������ت������������ام أك�����������������د وزي����������������������ر ال��������ش��������ئ��������ون 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال������ع������م������ل ع����ب����ي����د ب��������ن ض���ب���ي���ع 
ضرورة االهتمام بالتوعية املجتمعية حول 
مخاطر األل��غ��ام ومخلفات ال��ح��روب عى 
مستوى املحافظات لكافة فئات املجتمع 
ول��������ألش��������خ��������اص ذوي اإلع����������اق����������ة ع���������ى وج������ه 

الخصوص.
وأشار إىل أن دول العدوان استخدمت 
يف ح��رب��ه��ا ال���ظ���امل���ة ع���ى ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، 
ج���م���ي���ع أن��������واع األس���ل���ح���ة ال���ف���ت���اك���ة امل���ح���رم���ة 

دول���������ي���������اً، ال������ت������ي الزال�������������ت م�����خ�����اط�����ره�����ا ق���ائ���م���ة 
وت��ه��دد حياة امل��واط��ن��ن، الف��ت��اً إىل أن مثل 
ه����ذه ال�������دورات ال��ت��وع��وي��ة ت��س��ه��م يف ال��ح��د 

من تلك املخاطر وتقلل من ضحاياها.
وأش���اد ال��وزي��ر اب��ن ضبيع بجهود املركز 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع األل���غ���ام و جمعية 
رع�����اي�����ة وت����أه����ي����ل ال����ص����م وال����ب����ك����م  يف ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��������دورة واس����ت����ه����داف ش���ري���ح���ة ال���ص���م ال��ت��ي 

تعد جزءا مهما وفاعال يف املجتمع.
من جانبه أكد نائب وزير اإلعالم فهمي 
ال���ي���وس���ف���ي أن ال���ت���وع���ي���ة ب���م���خ���اط���ر األل����غ����ام 
وم�������خ�������ل�������ف�������ات ال�����������ح�����������روب م������ه������م������ة إن�����س�����ان�����ي�����ة 
ووط����ن����ي����ة ب����اع����ت����ب����ار ال�����وع�����ي ح����ج����ر األس�������اس 

لفهم املشكلة و العمل عى  معالجتها.
وأش�����������ار إىل أن ق��������وى ال��������ع��������دوان ع���م���دت 
إىل استهداف الحياة واإلنسانية وتلغيم 
الفكر والجسد واألرض بوسائل مختلفة.
واع��ت��رب اليوسفي ه��ذه ال���دورة مشروعاً 
إن���������س���������ان���������ي���������اً ي�������ع�������ك�������س ت����������وج����������ه����������ات ال��������ق��������ي��������ادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة و ال��ح��ك��وم��ة ل��ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع 
من األخطار وتعزيز األمن والحفاظ عى 

سالمة املواطنن.
فيما أوضح رئيس جمعية رعاية الصم 
والبكم يحيى سرور ومدير التوعية باملركز 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ع����ي ال���ص���غ���ري وم��������درب ال�������دورة 
ع�������ب�������دال�������س�������الم ال�������ع�������ص�������ار وع������������ن امل������ش������ارك������ن 
غ��م��دان ش��م��س��ان، أن ال�����دورة ه��ي الثانية 
ال���ت���ي ت���ه���دف إىل ت���أه���ي���ل ك�������وادر م����ن ال��ص��م 
ح������ول أس������س ال���ع���م���ل ال����ت����وع����وي ب��م��خ��اط��ر 

األلغام ومخلفات الحروب.

... واختتام  دورة للتوعية 
مبدارس أمانة العاصمة

م���ن ج���ه أخ�����رى اخ��ت��ت��م��ت ب��م��درس��ة ن��س��ي��ب��ة ب��ن��ت ك��ع��ب ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة دورة ت��دري��ب��ي��ة 
للتوعية بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب والغارات، نظمها املركز 
التنفيذي للتعامل مع األلغام بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ومكاتبها باملحافظات.
ه����دف����ت ال�����������دورة يف خ���م���س���ة أي��������ام إىل إك�����س�����اب 11٦ م���ع���ل���م���اً وم���ع���ل���م���ة م�����ن م����دي����ري����ات" 
السبعن، بني الحارث ومعن "معارف بمخاطر األلغام ومخلفات الغارات التي شنها 
العدوان واستهدفت من خاللها األحياء السكنية واألسواق ومجالس األعراس والعزاء.
ويف االختتام أش��ار مدير التعليم األس��ايس والثانوي ب��وزارة الرتبية محمد الشامي إىل 
ال����دور امل��ع��ول ع��ى امل��ع��ل��م��ن وامل��ع��ل��م��ات امل��ش��ارك��ن يف ال�����دورة يف ت��وع��ي��ة ال��ط��الب بمخاطر 
مخلفات الغارات والحروب وضرورة تجنبها واالبتعاد عنها. ونوه بجهود املركز التنفيذي 

للتعامل مع األلغام يف تنظيم الدورة.
فيما أوضح مدير إدارة التوعية باملركز التنفيذي عي الصغري أنه تم تدريب املشاركن 
يف ال���دورة عى دليل التوعية بمخاطر األل��غ��ام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب 
لنشر التوعية يف أوساط املجتمعات املتأثرة لضمان تجنيبها املخاطر واألضرار التي تسببها 
األلغام ومخلفات الغارات ومعالجتها وتخفيف اآلثار الناتجة عنها. وثمن دعم منظمة 

اليونيسف يف تمويل الدورة.

نظمها املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 

اختتام دورة لناشري التوعية امليدانية 
للصم مبخاطر األلغام ومخلفات احلروب

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُشيع بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامن كوكبة  من شهداء الوطن 
وال��ق��وات املسلحة ال��ذي��ن استشهدوا وه��م يدافعون ع��ن السيادة الوطنية 

ضد تحالف العدوان يف مختلف الجبهات.
  حيث تم تشييع كل من العميد عي حسن عوض واملقدم  ياسر عبدالله 
املنحمي  وامل��ق��دم عي محمد املظفري وال��رائ��د محمد عبد الحميد الرباعي 
وال���رائ���د ع��ب��دال��ل��ه ف���رج ال���رداع���ي  وال���رائ���د أح��م��د يحيي ه���ادي امل��ع��دين وال��رائ��د 
سيف حسن العصيمي والرائد سامي يحيي طامي والرائد محمد عايش 

أحمد األهدل والرائد عبدالحافظ ناصر العامري.
كما تم تشييع النقيب مرتىض عبدالله مهدي املؤيد والنقيب صادق يحيى 
النبهان وامل����الزم أول ه��اش��م عبد ال��رح��م��ن ال��ل��س��اين وامل����الزم أول محمد عي 
العنس واملالزم أول يحيى عي محمد عومان واملساعد عارف محمد فالفل 

واملساعد سالم ناصر السمي.
وخالل مراسم التشييع التي تقدمها عضو مجلس النواب محمد الريض 
ون����ائ����ب وزي�������ر ال������زراع������ة ال����دك����ت����ور رض��������وان ال����رب����اع����ي ورئ����ي����س ع���م���ل���ي���ات امل��ن��ط��ق��ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال����س����ادس����ة ال���ع���م���ي���د ع�����ي ال����ع����اق����ل وم�����دي�����ر دائ���������رة ت���ق���ي���ي���م ال���ق���وى 
البشرية العميد الركن عبدالعزيز صالح، عرب املشيعون عن الفخر واالعتزاز 
ب��االن��ت��ص��ارات املتتالية ال��ت��ي يحققها امل��راب��ط��ون م��ن أب��ط��ال الجيش واللجان 

الشعبية يف مختلف الجبهات.
ج������رت م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل���ل���ش���ه���داء ال�����ذي�����ن ت���وش���ح���ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب��ال��ع��ل��م 
ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��ا يف ج��ام��ع ال���ش���ه���داء ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة ليتم 

مواراتها الرثى كل يف مسقط رأسه.
ش�������ارك يف ال��ت��ش��ي��ي��ع وك����ي����ل م���ح���اف���ظ���ة إب أح����م����د امل���ن���ح���م���ي وم����دي����ر م���درس���ة 
االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية العميد ال��رك��ن محمد أس��ح��م ون��ائ��ب م��دي��ر دائ���رة 
اإلم��داد والتموين العسكري العميد عبدالله السباعي وع��دد من الضباط 

وجمع غفري من املواطنن.
كما ُشيعت بصنعاء جثامن كوكبة من شهداء الوطن  والقوات املسلحة 

الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
ح���ي���ث ت����م ت��ش��ي��ي��ع ج���ث���ام���ن ال����ش����ه����داء ال���ع���م���ي���د ع����ب����دال����ب����اري خ����ال����د ال���ش���م���ام 
والعقيد عبده سعد الخدروش واملالزم أول هاين أحمد السريحي واملالزم 
أول صالح أحسن أبو خضارة واملالزم أول مجد الدين حسن راصع واملساعد 

صالح أحمد الجبني واملساعد سفري عبدالله املرغمي.
وخ��الل مراسم التشييع التي تقّدمها مدير مكتب القائد األع��ى للقوات 
املسلحة اللواء عبدالعزيز سداد ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد 
ال��رك��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���الح وق��ائ��د ل���واء ال��ن��ق��ل الخفيف العميد ال��رك��ن أحمد 
عبدالله السياين وأهايل وأقارب الشهداء، أشاد املشيعون بالدور البطويل 
وامل���واق���ف ال��ش��ج��اع��ة ل��ل��ش��ه��داء م��ن أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية وه��م 

يواجهون البغاة املعتدين يف عدد من الجبهات.
ج������رت م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل���ل���ش���ه���داء ال�����ذي�����ن ت���وش���ح���ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب��ال��ع��ل��م 
الجمهوري بعد ال��ص��الة عليهم يف ج��ام��ع الشعب بأمانة العاصمة، لتتم 

مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش�����ارك يف ال��ت��ش��ي��ي��ع ن���ائ���ب م���دي���ر دائ������رة ال��ت��ق��اع��د ال��ع��س��ك��ري ال��ع��م��ي��د أح��م��د 

الحسيني ونائب مدير دائ��رة االت��ص��االت العسكرية العميد أحمد الشامي 
وعدد من الضباط والشخصيات االجتماعية وجمع من املواطنن.

إىل ذل���ك ش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء يف م��وك��ب ج��ن��ائ��زي م��ه��ي��ب ج��ث��ام��ن ت��س��ع��ة من 
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن 

ويواجهون املعتدين والغزاة ومرتزقتهم يف عدد من الجبهات.
حيث تم تشييع كل من املقدم رامي عيىس املطريي والنقيب طيار محمد 
حاتم ال��ش��اليل وامل���الزم أول اب��راه��ي��م محمد شويل وامل���الزم أول محمد عي 
ال���ع���س���ك���ري وامل��������الزم ث�����اين ن��ب��ي��ل ع���ب���دال���ل���ه ع��ك��ي��ش وامل��������الزم ث�����اين ع������ادل م��ح��م��د 
الزيادي وامل��الزم ثاين مصلح عي شبيل وامل��الزم ثاين أسامة سليم السمن 

واملساعد بشار منصور النهاري .
وخ��الل مراسم التشييع التي تقدمها مدير دائ��رة تقييم القوى البشرية 
العميد الركن عبدالعزيز صالح ومدير دائرة املساحة العميد الركن أحمد 
الخيواين أش��اد املشيعون بتضحيات الشهداء وم��ا يسطره أبطال الجيش 
واللجان الشعبية من مالحم بطولية يف مواجهة قوى العدوان ومرتزقتها 
يف مختلف الجبهات. وقد جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت 
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم يف جامع الشعب بأمانة 

العاصمة لتنقل الجثامن ملواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش��ارك يف مراسم التشييع نائب مدير دي��وان وزارة الدفاع العميد الركن 
م���ج���اه���د ال���س���ه���اق���ي ون����ائ����ب م����دي����ر دائ��������رة ال���ت���ق���اع���د ال���ع���م���ي���د اح����م����د ال��ح��س��ي��ن��ي 
وم��س��اع��د م��دي��ر دائ���رة االس��ت��خ��ب��ارات العميد ال��رك��ن ح��م��ود الحذيفي وع��دد 
من القيادات العسكرية والضباط والشخصيات االجتماعية وأهايل واقارب 

الشهداء وجمع من املواطنن.
ك���م���ا ُش����ي����ع ب���ص���ن���ع���اء يف م����وك����ب ج���ن���ائ���زي م���ه���ي���ب ج���ث���م���ان���ا ش���ه���ي���دي ال���وط���ن 
وال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال���رائ���د أح��م��د م��ح��م��د رض�����وان وامل������الزم أول ع����ارف محمد 

ال��ح��ري��ي، ال���ل���ذان اس��ت��ش��ه��دا وه��م��ا ي���ؤدي���ان واج��ب��ه��م��ا ال��وط��ن��ي يف م��واج��ه��ة 
قوى العدوان.

وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها  مدير دائرة تقييم القوى البشرية 
العميد الركن عبدالعزيز صالح ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد 
أح���م���د ال��ح��س��ي��ن��ي 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 
ال��س��ب��اع��ي، أش�����اد امل��ش��ي��ع��ون ب��اس��ت��ب��س��ال ال��ش��ه��ي��دي��ن وزم��الئ��ه��م��ا م���ن أب��ط��ال 

الجيش واللجان الشعبية يف الدفاع عن الوطن.
ج�������رت م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل���ج���ث���م���اين ال���ش���ه���ي���دي���ن ال����ل����ذي����ن ت����وش����ح����ا ب���ال���ع���ل���م 
ال��ج��م��ه��وري بعد ال��ص��الة عليهما يف ج��ام��ع الشعب ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة  لتتم 

مواراتهما الرثى يف مسقط رأسيهما.
ويف نفس ذات السياق شيعت بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامن 
ستة من شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون 

عن السيادة الوطنية ضد الغزاة واملرتزقة.
حيث تم تشييع جثامن كل من العميد حميد محسن العرويس والرائد 
عبدالقوي أحمد الحداء والرائد هارون يحيى العفيف والرائد عامر مقبل 

عامر والرائد محمد ناصر عامر والنقيب حذيفة عبدالله الرازي.
وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية 
العميد الركن عبدالعزيز صالح ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد 
أحمد الحسيني ورئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري، أشاد املشيعون 
بالدور البطويل واملواقف الشجاعة التي قدمها الشهداء وهم  يذودون عن 

الوطن ويتصدون لقوى العدوان ومرتزقته.
ج��������رت م������راس������م ت���ش���ي���ي���ع ال������ش������ه������داء ال������ذي������ن ت����وش����ح����ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب���ال���ع���ل���م 
الجمهوري بعد ال��ص��الة عليهم يف ج��ام��ع الشعب بأمانة العاصمة، لتتم 

مواراتها الرثى يف مسقط رأس كل منهم .

القوات البحرية والدفاع الساحلي حتيي ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم
الحديدة:عىل الشرعبي 

أح�����ي�����ت ق������ي������ادة ال�������ق�������وات ال����ب����ح����ري����ة وال������دف������اع 
ال���س���اح���ي ف���ع���ال���ي���ة خ���ط���اب���ي���ة وف���ن���ي���ة وث��ق��اف��ي��ة 
ب��م��ن��اس��ب��ة ذك����رى اس��ت��ش��ه��اد اإلم�����ام زي���د عليه 

السالم تحت شعار "بصرية وجهاد". 
ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي ح����ض����ره����ا وك����ي����ل أول  
م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة األس����ت����اذ اح���م���د م��ه��دي 
ال��������ب��������ش��������رى أل��������ق��������ى ق��������ائ��������د ال������������ق������������وات ال�����ب�����ح�����ري�����ة 
وال��������دف��������اع ال�����س�����اح�����ي ال�������ل�������واء ال������رك������ن ب���ح���ري 
فضل محمد عبدالنبي كلمة أكد فيها بأن 
اإلم�����ام زي����د ع��ل��ي��ه ال���س���الم  م���درس���ة ج��ه��ادي��ة  
عظيمة قارعت الظلم والطغيان وناصرت 
امل����س����ت����ض����ع����ف����ن.. م������ش������رياً إىل أه����م����ي����ة إح����ي����اء 
ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة مل���ا ل��ه��ا م���ن دالالت 
عظيمة يف الثبات والصمود يف وجه الطغاة 

واملتكربين.
متناواًل .. م��ا يتعرض ل��ه ال��وط��ن ال��ي��وم من 
عدواٍن غاشم وحصار جائر ومؤامرات دولية 
وإقليمية تهدف إىل تمزيق الوطن وتدمريه.

وقال: إن قوى تحالف الشر والعدوان  قد 
ت����ج����ردوا م���ن ك���ل ال��ق��ي��م واألخ�������الق اإلن��س��ان��ي��ة 

التي نبذها ديننا اإلسالمي.
الف�����ت�����اً إىل ال����ص����م����ود ال���ي���م���ن���ى ال���������ذي ج���س���ده 
أبناء الشعب يف مواجهة العدوان، مشيداً 

ب���ح���ك���م���ة ق�����ائ�����د ال������ث������ورة ال����س����ي����د ال����ع����ل����م ال���س���ي���د 
ع�������ب�������دامل�������ل�������ك ال����������ح����������وىث وال����������ق����������ي����������ادة ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة  
وال��ع��س��ك��ري��ة يف م��واج��ه��ة ال�����ع�����دوان.. م���ؤك���داً 
ب���������أن ال��������ق��������وات ال�����ب�����ح�����ري�����ة وال���������دف���������اع ال����س����اح����ي 
س����ت����ظ����ل ال�����ح�����ص�����ن ال�����ح�����ص�����ن يف ال��������دف��������اع ع���ن 

الوطن وسيادته. 
ك��م��ا أل���ق���ى ال���دك���ت���ور ال��ق��ل��ي��ى ك��ل��م��ة ت��ط��رق 

ف���ي���ه���ا إىل ج�����وان�����ب ف����ك����ر اإلم����������ام زي�������د ووق����وف����ه 
مع األم��ة واملستضعفن ونصرتهم.. معترباً 
أن اإلم���ام  زي��د ك��ان ث��ائ��راً يف وج��ه املستكربين 

الظاملن.
ح��ض��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ق���ي���ادات ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة 
والدفاع الساحي والشرطة العسكرية وعدد 

من القيادات العسكرية باملحافظة.

 »الشعب« تدشن حملة التبرع بالدم 
جلرحى اجليش واللجان الشعبية  

  دشنت مؤسسة  "الشعب االجتماعية للتنمية " حملة التربع بالدم لجرحى 
الجيش واللجان الشعبية  تحت شعار " دمك يا أبا فاضل طومر جسر االنتصار"، 
بالشراكة مع فريق أزال التطوعي و بالتعاون مع مركز نقل الدم وأبحاثه. وأكد 
مدير الخدمات الطبية يف مؤسسة "الشعب االجتماعية للتنمية" مجيب الفقيه 
أن حملة التربع بالدم تستهدف الوصول إىل 300 مستفيد من جرحى اللجيش 
واللجان الشعبية.. مبينا أن الحملة التي ستستمر 3 أيام تنفذ يف 3 جامعات.

ويف حملة التربع  التطوعية أعرب املتربعون بالدم عن بذلهم الغايل  والنفيس 
م��ن أج���ل دع���م ص��م��ود ق����وات ال��ل��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��واج��ه��ة ال��ع��دوان 
ال��غ��اش��م.. م��ؤك��دي��ن أن ال��ت��ربع ب��ال��دم للجرحى  م��ن رج���ال ال��رج��ال ه��و اق��ل واج��ب��اً 

عى كل يمني غيور عى وطنه وعرضه.



م�����������������س�����������������ان�����������������دة 
ال������������������������ع������������������������دوان 
أعماله  وتسويغ 

العدائية

أش����������اد رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال���������������وزراء ال�����دك�����ت�����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ب���ن ح��ب��ت��ور ب������األداء ال��وط��ن��ي وال��وظ��ي��ف��ي ل������وزارة ال��ص��ن��اع��ة 

والتجارة خالل هذه الفرتة االستثنائية.
ج������اء ذل������ك خ������الل زي��������ارة رئ����ي����س ال������������وزراء، وم����ع����ه ن��ائ��ب��ه 
ل��ش��ؤون األم��ن وال��دف��اع ال��ل��واء ال��رك��ن ج��الل الرويشان، 
ووزيري اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، 
وال����دول����ة، ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د م���زج���اج���ي، ي����وم أم����س االول 

السبت لوزارة الصناعة والتجارة.
وناقش رئيس ال��وزراء مع وزير الصناعة الدرة ونائبه 
م��ح��م��د ال��ه��اش��م��ي، وال���وك���الء وم�����دراء ال��ع��م��وم، أوض���اع 
الوزارة والصعوبات التي تواجهها خالل الفرتة الراهنة، 
وك��ذل��ك أنشطتها الرقابية امليدانية ع��ى امل���واد الغذائية 
والسلع االستهالكية وأسعارها بالتعاون مع السلطة 

املحلية يف أمانة العاصمة واملحافظات.
وت��ط��رق ال��ل��ق��اء، إىل مستوى خ��دم��ات ال����وزارة املقدمة 
للجمهور والتسهيالت للقطاعني الصناعي  والتجاري 
وانعكاساتها اإليجابية عى نشاطهما والتزامهما الوطني 
واألخالقي تجاه املواطنني يف ظل الظرف العصيب الذي 
يمر به الوطن بسبب استمرار العدوان والحصار  للسنة 
ال��س��اب��ع��ة..وأش��ار رئ��ي��س ال����وزراء، إىل أن وزارة الصناعة 
م����ت����ص����ل����ة ب�������إح�������دى امل�������ه�������ام امل�����رت�����ب�����ط�����ة م������ب������اش������رة ب����امل����واط����ن����ني 
وح�����ي�����ات�����ه�����م امل����ع����ي����ش����ي����ة، م�����ن�����وه�����اً ب�����ج�����ه�����ود ق�������ي�������ادة ال�������������وزارة 
وال��ع��ام��ل��ني فيها ونجاحهم يف أداء مهامهم الوظيفية 

والخدمية والرقابية.
وق����������������ال" ك��������ل م��������ن ث������ب������ت يف ع�����م�����ل�����ه خ�����������الل ه�����������ذه ال������ف������رتة 
االستثنائية ينبغي تقديره وتكريمه من قبل الجميع".. 
مؤكدا أن أي انتقاص من املوظف العام هو انتقاص من 

مكانة الدولة بمختلف مؤسساتها الرسمية.
وأوض���������ح رئ����ي����س ال�������������وزراء، أن ق�����ي�����ادة ال�����دول�����ة ال���ح���ال���ي���ة 
ج��������اءت م�����ن أج�������ل ت����ص����وي����ب وم����ع����ال����ج����ة األخ������ط������اء ول���ي���س 

تكرارها، وهو ما ينبغي عى الجميع إدراكه واملساهمة 
بإيجابية يف سبيل تحقيقه.. وق��ال "ال يجوز لإلعالم أو 
غريه االستخفاف بسمعة الناس وكيل االتهامات إليهم 

دون دليل أو إثبات مادي".
وأض���اف " يف العمل اإلداري يتحمل املخطئ املتجاوز 
للقانون املسئولية عن أي خطأ يرتكبه وتوجيه األصابع 
ن���ح���و امل���خ���ط���ئ���ني وامل�����ت�����ج�����اوزي�����ن ل���ل���ق���وان���ني وال�����ل�����وائ�����ح دون 

تعميم اإلساءة".
ك��م��ا أك���د أن ال��ع��ش��وائ��ي��ة واالرت��ج��ال��ي��ة وامل��زاج��ي��ة وع��دم 
االلتزام بالنصوص القانونية واللوائح من عوامل إرباك 
وإض��ع��اف األداء امل��ؤس��ي ال��ت��ي ينبغي تجنبها م��ن قبل 

الجميع.
وخاطب رئيس الوزراء املجتمعني قائاًل "أنتم أمام تحٍد 
كبري يحتم عى الجميع دعمكم بصورة مستمرة لضمان 
ح����ص����ول امل������واط������ن ع�����ى ب����ض����اع����ة س���ل���ي���م���ة غ�����ري م��غ��ش��وش��ة 
وبأسعار مناسبة وتشجيع القطاع االستثماري وقطاعي 

الصناعة والتجارة لخدمة االقتصاد الوطني".
وأفاد بأن الحرية االقتصادية جزء من فلسفة الدولة 
اليمنية والضمان لتنمية االستثمار وتحريك االقتصاد 
ال����وط����ن����ي.. وب�����ني ال����دك����ت����ور ب����ن ح���ب���ت���ور، أن ح���اج���ة ال��ي��م��ن 
ل��الس��ت��ث��م��ار م��ط��ل��ق��ة، ول������ذا ي��ن��ب��غ��ي ت��ش��ج��ي��ع امل��س��ت��ث��م��ري��ن 
واالس����ت����ث����م����ار وال���ت���خ���ل���ص م����ن م���خ���ل���ف���ات ال���ف���ك���ر ال���ش���م���ويل 
الذي أثبتت التجربة فشله .. مؤكدا أنه سيتم التعامل 
بمسئولية مع كافة القضايا املثارة خالل اللقاء بما يعزز 
من األدوار اإليجابية للوزارة وقيادتها خالل هذه الفرتة 

العصيبة.
وك������ان وزي������ر ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة، اس����ت����ع����رض، ج��ه��ود 
ال����������������وزارة الس������ت������م������رار ال�������ن�������زول امل�������ي�������داين م������ن ق����ب����ل م���ك���ات���ب���ه���ا 
باملحافظات واملجالس املحلية واألجهزة املختصة للرقابة 
عى األسواق وأسعار وجودة وصالحية البضائع واتخاذ 

اإلجراءات بحق املخالفني.
وأك�������د ح������رص ال�����������وزارة ع����ى م���ت���اب���ع���ة ت����وف����ري اح���ت���ي���اج���ات 
املستهلكني من املواد األساسية والسلع بكميات كافية 

وحصولهم عليها باألسعار التنافسية.
وأشار الوزير الدرة، إىل خطط وبرامج الوزارة يف تعزيز 
دور قطاع الصناعة يف االقتصاد الوطني وإقامة املناطق 
الصناعية يف عدد من املحافظات وتوفري متطلبات البيئة 
االس���ت���ث���م���اري���ة وإي����ج����اد ال���ت���س���ه���ي���الت وال����ح����واف����ز امل��ش��ج��ع��ة 
وتفعيل التنسيق مع ال���وزارات والجهات ذات العالقة 
ل����ت����ط����وي����ر ال������ش������راك������ة ب�����م�����ا ي����س����ه����م يف ت����ب����س����ي����ط اإلج���������������راءات 

للمستثمرين يف القطاع الصناعي.
وأوضح أن الوزارة حددت جملة من املشاريع والربامج 
ل���ت���ن���ف���ي���ذه���ا ض����م����ن خ����ط����ط ال������رؤي������ة ال����وط����ن����ي����ة ل����إلس����ه����ام يف 
ت���ح���ق���ي���ق ت���ن���م���ي���ة اق����ت����ص����ادي����ة م����س����ت����دام����ة، ت�����وف�����ر م���س���ت���وًى 
معيشياً كريماً وعاداًل للمواطنني وتهيئة البيئة املناسبة 
للنمو االقتصادي وتحفيز الصناعات املحلية وتحسني 
بيئة خدمات األعمال وتطوير خدمات الوزارة يف مختلف 

الجوانب.
وذك������ر وزي������ر ال���ص���ن���اع���ة، أن�����ه ت����م اع���ت���م���اد ٦٦ م��ش��روع��ا 
ن��ف��ذ م��ن��ه��ا ٧٠ ب���امل���ائ���ة ف��ي��م��ا س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ب��ق��ي��ة امل��ش��اري��ع 
واملبادرات خالل الفرتة املقبلة، كما سيتم إعالن القائمة 
ال��س��ع��ري��ة ال���ج���دي���دة م���ع ال��ت��ط��ب��ي��ق اإلل����ك����رتوين الس��ت��ق��ب��ال 
ش��ك��اوى املواطنني ح��ول أي مخالفات إض��اف��ة إىل الرقم 

املجاين للوزارة ١٧٤.
ك���م���ا اس���ت���ع���رض ال���رتت���ي���ب���ات ال����ت����ي ت���م���ت ل��ت��ج��ه��ي��ز م��ي��ن��اء 
ال���������ح���������دي���������دة الس�������ت�������ق�������ب�������ال ال����������ح����������اوي����������ات وس���������ف���������ن ال�����ب�����ض�����ائ�����ع 
وال�����ت�����س�����ه�����ي�����الت امل�����م�����ن�����وح�����ة م�������ن ق�����ب�����ل ال�����ح�����ك�����وم�����ة ل���ل���ت���ج���ار 
ل��ت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ى ال���ع���ودة إىل م��ي��ن��اء ال���ح���دي���دة.. م��ؤك��دا 
أن ال��������وزارة ق���دم���ت ك���اف���ة ال��ت��س��ه��ي��الت ل��ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 

واملستوردين .

متابعات 07
تدمري ثقافة الجشع املادي ألبنائنا الطالب خريجي 

الثانوية الراغبني يف مواصلة الدراسة الجامعية

فتاوى مدفوعة الثمن ودفع مسبق؟!
ان تقدم عى بناء مقاربات سياسية 
ودي�������ن�������ي�������ة وث������ق������اف������ي������ة م��������ع ت�������ي�������ار اع��������ت��������اد ان 
يرتزق من مواقفه وعرف عنه السطوة 
ال��������س��������ي��������اس��������ي��������ة واالع���������������الم���������������ي���������������ة.. وص���������وت���������ه 
وضجيجه األعى ويف الفرتة األخرية من 
السنوات السبع العجاف الذي امتطى 
امل��������رت��������زق��������ة م�������وج�������ة ال����������وق����������وف اىل ج�����ان�����ب 
ال�������ع�������دوان وال�������غ�������زاة ويف ه�����ك�����ذا م���ض���م���ار 
ع�������ن�������دم�������ا ت��������خ��������وض ف�������ي�������ه ت��������ك��������ون ش�������ه�������ادة 
ع�������ى ش�����ج�����اع�����ة أدب�������ي�������ة وت�����م�����ث�����ل إس����ه����ام����ا 
م����ه����م����ا يف امل�����س�����ك�����وت ع����ن����ه م������ن ال���ق���ض���اي���ا 
وتحديداً يف الجوانب الدينية والرسالة 
القيمية واالخ��الق��ي��ة لهذا املعطى املهم 
والحيوي يف املحددات الوطنية الراهنة 
ك����ون ال����ع����دوان وم����ن ي�����دور يف ف��ل��ك��ه��م.. 
وخ���اص���ة ع��ن��دم��ا ي���أيت ال��ت��ن��اول االع��الم��ي 
والثقايف والتوثيقي من مصدر موثوق 
وم���ن رج���ل ع��ص��رت��ه ال��ت��ج��ارب واخ��ت��ربت��ه 
املواقف.. فكان مع الوطن ومع شعب 
م��ص��ط��ن��ع��اً م���داف���ع���اً م���ن���اف���ح���اً ع����ن ال��ق��ي��م 

الوطنية والدينية..
وم�������ت�������ص�������دي�������اً ع���������ن إدراك وع������������ن وع������ي 
ل�����������ع�����������دوان م�������������������راوغ وق����������������������درات ك��������ب��������رية يف 
ال�����ن�����واح�����ي االع�����الم�����ي�����ة وال����س����ي����اس����ي����ة ويف 
ق�������ي�������ادة ح���������رب ن�����اع�����م�����ة ش�������دي�������دة ال������وط������أة 
وشديدة الخطورة طوال سنوات سبع 
م�����ض�����ت، ول������ذل������ك ي��������أيت أي ج����ه����د أو أي 
عمل اعالمي او توثيقي او ثقايف او ديني 
ليمثل جبهة قتالية معنوية ومعرفية 
ضد كل األطروحات املخادعة واملناوئة 
وامل��������ع��������ادي��������ة ل����������ع����������دوان غ�������اش�������م ال ي��������رتدد 
ل��ح��ظ��ة يف ال��ل��ع��ب ب��ك��ل األوراق يف إط���ار 
ح���رب���ه ال���ن���اع���م���ة وال���خ���ش���ن���ة ض����د ش��ع��ب��ن��ا 
وض������������د وط������ن������ن������ا وض������������د ق�����ي�����م�����ن�����ا ال�����وط�����ن�����ي�����ة 

والدينية واالخالقية..
ولالمانة وال��ت��اري��خ ان نخبة م��ن ابناء 
هذا الوطن ومن كفاءاته ومن مثقفيه 
وأركانه االعالمية والثقافية قد تصدروا 
ل�����ه�����ك�����ذا م��������وق��������ف.. وواج���������ه���������وا ب���ال���ح���ك���م���ة 
واملنطق وبالتحليل واالقتباس القرآين 
واالستشهاد بآيات الله سبحانه وتعاىل 
ليكشفوا أب��اط��ي��ل وأراج���ي���ف وادع����اءات 
ق���وى ال��ش��ر وق���ي���ادات ال��ط��غ��ي��ان وأذي����ال 
امل����ع����ت����دي����ن وس������دن������ة ح����رب����ه����م اإلع����الم����ي����ة 

وال���ن���اع���م���ة ض����د ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال��ص��اب��ر 
الصامد الذي يتعرض لعدوان ولتدمري 
ملقومات بناه األساسية من مستشفيات 
وم����راك����ز ص��ح��ي��ة وم���ؤس���س���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وجامعية ومؤسسات وهيئات معنية 

ب���ال���زراع���ة وال���ص���ن���اع���ة وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
واألسماك، لذلك فإن ما يقوم به هذا 
ال��ق��ائ��د ال��ع��س��ك��ري وال��ق��ايض واإلع��الم��ي 
وال����ك����ات����ب ح���س���ن ح���س���ني ال����رص����اب����ي ه��و 
ج�����ه�����اد م����ش����ه����ود ل������ه وم������ق������ارع������ة م����ؤك����دة 
ض��د أع����داء األم����ة وض���د ص��ه��اي��ن��ة ال��ق��رن 
من أعراب أجالف منبطحني ومرتهنني 
لألعداء ومن أشباه العلماء الذين لم 
يحرتموا مسماهم.. ولم يراعوا القيمة 
ال����دي����ن����ي����ة ال�����ت�����ي ت�������ص�������دروا ل����ه����ا وان�����س�����اق�����وا 
اىل حملة تبعاتها ف��اس��رتخ��ص��وا الثمن 
وذه���ب���وا ع��ن��وة ن��ح��و االن������زالق امل��ق��ي��ت اىل 
م����واق����ف����ه����م امل����رت����ع����ش����ة امل�������ه�������زوزة ال�����ت�����ي ال 
ت����ض����ع اع������ت������ب������اراً ل���ل���م���س���ؤول���ي���ة األخ����الق����ي����ة 
ال������دي������ن������ي������ة ال��������ت��������ي ك������������ان ي������ت������وج������ب ع���ل���ي���ه���م 
احرتامها ولكنهم انساقوا وتماهوا مع 
األه������داف وامل���ق���اص���د ال��س��ي��ئ��ة ال��ع��دوان��ي��ة 
لقوى الصهيونية املتكالبة التي تسعى 
بكل ما أوتيت من دسائس ومؤامرات 
ومن مخططات عدائية جهنمية إليجاد 
م���وط���ئ ق����دم ل��ه��ا يف ال��ي��م��ن ووج�����دت يف 
مثل هذه القوى االنبطاحية الرخيصة 
ره����ان����ه����ا ورأت ف���ي���ه���ا وس���ي���ل���ت���ه���ا امل���ل���ت���وي���ة 
ل����ل����وص����ول اىل اه���������داف م���ري���ب���ة وع���دائ���ي���ة 

واىل تحقيق أطماع مشبوهة..
يف ه�����������ذا اإلط�����������������ار ال���������ق���������ايض وال�������ق�������ي�������ادي 
ال���ع���س���ك���ري ح���س���ن ال����رص����اب����ي ويف ع��م��ل 
ط���������وع���������ي ق��������������دم م�����������ن خ��������������الل إس�������ه�������ام�������ات�������ه 
ال��ك��ت��اب��ي��ة ويف امل���ق���دم���ة ك���ت���اب���ه "ال���رس���ال���ة 
ال��وط��ن��ي��ة" "ح���اج���ج" ف��ي��ه امل��رت��زق��ة وف��ن��د 
ادعاءات علماء الغفلة الذين انصاعوا 
الم���������الءات ق�����ي�����ادات ال�����ع�����دوان س�������واء يف 
إص��������������دار ف�������ت�������اوى م������داه������ن������ة أو يف إط�������الق 
ال�����ت�����ص�����ري�����ح�����ات اإلع�������الم�������ي�������ة ال����ت����س����وي����ق����ي����ة 
التي تسوغ وتشرعن لالحتالل والغزو 
األج�����ن�����ب�����ي وان�����ت�����ه�����اك ال�����س�����ي�����ادة ال���وط���ن���ي���ة 
وال�����������رض�����������وخ الم������������������الءات أول��������ئ��������ك ال�������غ�������زاة 

والطامعني..
وه���ن���ا ت��ك��م��ن ال���ك���ارث���ة ع��ن��دم��ا ت��ج��د من 
يعتقد ان��ه داع���ي للحق وم��ح��ب لله ان 
يذهب يف اتجاه غري محمود ويف طريق 
م������م������االة أع������������داء ال�����ل�����ه وأع��������������داء ال���ش���ع���ب 

وأعداء تاريخه العريق.
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وزير الصناعة والتجارة : قريبا إعالن القائمة السعرية اجلديدة مع التطبيق اإللكتروني 
الستقبال شكاوى املواطنني

رئيس الوزراء يشيد بأداء وزارة الصناعة 
والتجارة خالل هذه الفترة االستثنائية

مالحظة: )سأحاول اختصار املوضوع 
يف ع��������دة ن������ق������اط، ب�����ق�����در اإلم�������ك�������ان وي���م���ك���ن 
ل����ك����ل ق���������ارئ وب������اح������ث وم����ه����ت����م أن ي��ض��ي��ف 
وي��������������ري امل�����������وض�����������وع؛ ب������م������ا ي�����ح�����ق�����ق ال�����غ�����اي�����ة 
منه، فالكمال لله، وواجبنا البحث عن 
ال���ح���ق���ائ���ق، وال���ت���وص���ل ل��ل��ن��ت��ائ��ج ال��س��ل��ي��م��ة 
وال���ت���وص���ي���ات ال��ع��م��ل��ي��ة امل����ف����ي����دة، ل��ش��ع��ب 

اإليمان والحكمة، دنيا وآخرة(.
أواًل: يتقدم اآلالف من أبنائنا الطالب 
للتنسيق يف الكليات الطبية!! معتقدين 
أن هذه التخصصات ذات أهمية، وهي 
كذلك, وأن الدراسة فيها مصدر للشهرة 
ول�����ل�����راء امل���������ادي وال�����دخ�����ل امل����م����ت����از؛ وه�����ذه 

النقطة ليست صحيحة ملاذا؟!
- الطالب املتخرج من الثانوية والراغب 
يف استكمال دراسته الجامعية يجب أن 
ي�����ك�����ون ج������ل اه����ت����م����ام����ه أن ي����ط����ل����ب ال���ع���ل���م 
م�����ن ال�����ل�����ه، وي���ت���ب���ع األس������ب������اب، وأن ت���ك���ون 
غايته) إخالص النية( يف كيف ينفع أهله 

ومجتمعه وأمته والناس, ثم يستنفع.
وه���������������ذا م������م������ا س�������ي�������واك�������ب وي��������ت��������زام��������ن م���ع 
ت���أه���ي���ل���ه، وإخ�������الص ن��ي��ت��ه ل���ل���ه، وم���ب���ادرت���ه 
مل��ن��ف��ع��ة ال����ن����اس، وس��ي��ن��ع��ك��س أو س��ي��ن��ت��ج 
ع��ن��ه بشكل م����وازي وم��ت��زام��ن؛ التسخري 
اإلل��ه��ي ل��ه ب��ال��س��رت وال��ع��اف��ي��ة، وال��ص��الح، 
وال����ربك����ة يف ال�������رزق ال������ذي س��ي��س��خ��ره ال��ل��ه 
ت������ع������اىل ال���������������رزاق ال�����ك�����ري�����م ل���������ه، ومل���������ن ي���ه���م���ه 
أم������ره������م؛ ف����ال����ل����ه ال ول�������ن ي���ض���ي���ع أج�������ر م��ن 

أحسن عمال.
- طغيان حب املادة وحب الشهرة يزين 
ل��ل��ن��ف��س ؛؛ ال���ت���زوي���ر وال���ك���ذب وال��ف��ج��ور, 

مقابل الغاية تربر الوسيلة؟
- ه���ن���اك ع���ش���رات ال����ح����االت م���ن ال��غ��ش 
وال����ت����زوي����ر ال�����ال أخ����الق����ي؛ امل����ح����رم امل���ج���رم؛  
مل��������ج��������رد ال�������رغ�������ب�������ة يف ال�����ت�����س�����ج�����ي�����ل يف ك���ل���ي���ة 

الطب !!.
ثانياً: لألسف !!

- ض���ب���ط���ت وت����ض����ب����ط ح���������االت زواج غ��ري 
م��������ش��������روع ك�����وس�����ي�����ل�����ة ل������ل������دخ������ول إىل ك���ل���ي���ة 
ط����ب����ي����ة!! م����وظ����ف ت��������زوج أك�������ر م�����ن خ��م��س 
طالبات ؛ بعقود, األب حاضر بها؟؟ ما 
هو املربر؟؟ ليك تسجل يف كلية الطب!!.

- ط��������الب ي����س����ج����ل����ون ب�����أس�����م�����اء م���خ���ال���ف���ة 
آلبائهم ونسبهم الحقيقي! ملاذا كل هذا 
الطمع؟؟ ناهيك عن مئات حاالت رشوة 
وارت������ش������اء!! ن���اه���ي���ك ع����ن ال����ن����دم وال���ح���س���رة 
واإلح��������ب��������اط ال����������ذي ق������د ي�����ص�����اب ب������ه م������ن ل��م 
ي��ح��ال��ف��ه ال����ح����ظ!! ق����د ي��م��ت��د أث������ره ع���ش���رات 

السنني ..ملاذا؟! 
- ن��ت��ي��ج��ة ال��ب��ع��د ع���ن ال���ل���ه وع����ن ال��ت��وك��ل 
عليه وال��س��ري وال��ن��ظ��ر,، بما أم��ر ووج��ه,، 

واالعتماد عليه وهو الرزاق الكريم.
س����������������ؤال :  م����������������اذا ت�������ت�������وق�������ع م����������ن ط�����ب�����ي�����ب/
طبيبة ب��ه��ذه النفسية وه���ذه ال��ت��ص��رف��ات 
وال�������س�������ل�������وك�������ي�������ات ؟ م���������ن س�����ي�����ن�����ف�����ع ؟ ك���ي���ف 
سينفع املجتمع ؟ من الطبيعي : أن جل 
همه سيكون جمع امل���ال !! فهو يحسب 
خ�����س�����ارت�����ه وم��������ا دف��������ع وق����������دم م������ن رش����������وة!! 
ومن نصب وإحتيال.. ألن غايته وثقافته 
وت����ف����ك����ريه ؟ ك����ي����ف ي���ص���ب���ح ث������ري������اً وص����اح����ب 
شهرة !! ماذا الذي يمكن أن يقدمه مثل 

هذا لوطنه ؟؟  
ث��ال��ث��اً : م��ن األم���ور ال��ت��ي ال يعيها أول��ي��اء 

األمور, والطالب والطالبات؛ أيضاً :
- أن ب�������الدن�������ا ب�����ك�����ر وف�����ي�����ه�����ا م�������ن ال�����������روات 
ال���ع���ظ���ي���م���ة ال�����ت�����ي س����خ����ره����ا ال�����ل�����ه وأودع�����ه�����ا 
ف������ي������ه������ا ؛؛ ل�������ل�������ن�������اس أله�������ل�������ه�������ا وس������ك������ان������ه������ا، 
ل������ي������س������ت������ث������م������روه������ا، ل�������ي�������ع�������م�������روه�������ا يف ك������اف������ة 

املجاالت،،
بالدنا بحاجة للمهندسني واملبتكرين, 
ل����ل����م����ن����ت����ج����ني، ل����ل����م����خ����رتع����ني اإلخ���������رتاع���������ات 
النافعة,بحاجة ماسة للمتخصصني,، 
يف جميع العلوم, يف الزراعة، والتصنيع 
واإلنتاج, والهندسة, القضاء، والقانون، 

وال�������ب�������ي�������ط�������رة )ال���������ط���������ب ال�������ب�������ي�������ط�������ري( وت�����رب�����ي�����ة 
ال�����روة ال��ح��ي��وان��ي��ة، وك���ذل���ك يف ال��ت��ع��دي��ن 
وامل��ع��ادن، والعلوم، واللغات؛ وتنمية 
ال������������روة ال���س���م���ك���ي���ة امل����ن����ه����وب����ة امل�������دم�������رة م��ن 
ق��وى الشر، أعني أن بالدنا ب��الد اإليمان 
والحكمة بحاجة إىل مختصني يف كافة 

التخصصات،، وليس الطب فقط!!
هل تعلم أن الرأسمالية حولت الطب 

إىل تجارة وربح !!
وأن أك����رب ن��س��ب��ة ت��ص��ن��ي��ع يف ال��ع��ال��م ؛؛ 
صناعة الدواء ؟؟ ملاذا ؟؟ سؤال : بحاجة 

لجواب وتعمق !!
 - نعلم جميعا أن بالدنا ظلت لعقود 
تحت وصاية وتجميد للروات أو نهبها, 
ب����الدن����ا م��س��ه��ا ال���ض���ر م����ن ع�������دوان وح���ص���ار 
لسبع سنوات لم يسبق لها مثيل!! وهذا 
درس ي��ج��ع��ل��ن��ا م��ل��زم��ني ب��ت��ح��وي��ل ال��ش��دة 
وال������������ض������������رورة، ال������ف������رص������ة ؛؛ إىل ح���ق���ي���ق���ة 
وواق������ع ون����ج����اح؛؛ ب�����إذن ال���ل���ه وت��وف��ي��ق��ه.. 
ل���ل���خ���روج م����ن ع����ب����اءة ال���وص���اي���ة وال��ت��ب��ع��ي��ة 
ل���������دول ال�����ش�����ر ال����ن����اه����ب����ة ل����ل����ش����ع����وب، وم����ن 
حياة شعب مستهلك!! تحول إىل سوق 

مل���ن���ت���ج���ات غ������ريه م�����ن أع������دائ������ه، امل��س��ت��غ��ل��ني 
الناهبني لرواته!! وفق سياسة ممنهجة 

لعشرات السنني !!.
- ال����ل����ه ال����������رزاق ال����ك����ري����م س���خ���ر ل���إلن���س���ان 
وللناس ما يف األرض جميعا منه، وأمر 
بالسري والعمل املتزامن مع النظر والتدبر 
وال��ت��ف��ك��ر ؟؟ ب��ح��ث��ا ع���ن ال��ح��ك��م��ة وال���رش���اد 
واملنفعة وبما يحقق العدالة, وبما يدفع 

الضرر والشر والظلم..
والله الرزاق الكريم..

يف األخري : أهم التوصيات بإيجاز  : 
أرج����و أن ت��ق��وم ال��ج��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة 
أوق�������������اف وإرش�����������������اد، وس�������ائ�������ل إع�����������الم ع����ام����ة 
وخ���اص���ة، م������دارس وج���ام���ع���ات، وم���راك���ز 
ب��ح��ث��ي��ة،،آب��اء وأم���ه���ات، ب��اس��ت��ي��ع��اب كل 
منهم م��ا عليه م��ن واج���ب وال��ق��ي��ام ب��ه،، 
يف التوعية املفيدة النافعة،،بعيدا عن 

املادية ؛؛ ليصلح الله أمرنا، وشأننا..
- وبما يحقق معرفة الحقائق والغاية 
من الخلق، وبما ينفع يف تصويب أفكار 
أبنائنا وب��ن��ات��ن��ا، ب��ع��ي��داً ع��ن س��م��وم امل��ادي��ة 

والطمع واألماين،  والظلم والفساد..
-وبما يحسن مخرجات التعليم، وبما 
ي����س����اع����د ع������ى ت����أس����ي����س وب������ن������اء اق����ت����ص����ادن����ا 
واس����ت����ث����م����ار م�����ا س���خ���ر ال����ل����ه ل���ن���ا م�����ن ع��ظ��ي��م 

وكثري النعم.
- وب����ح����س����ب م������ا ع���ل���م���ن���ا وأم�������رن�������ا خ���ال���ق���ن���ا 
وخ�����ال�����ق امل����خ����ل����وق����ات م����دب����ر األم�������ر م��ف��ص��ل 

اآليات، العليم الخبري العزيز العليم.
- وبما يحقق العدالة, ويحارب كل ما 

فيه فساد وظلم وجور.
- وب������م������ا ي����ح����ق����ق ل�����ن�����ا األم������������ن وال����س����ك����ي����ن����ة 

والعدالة يف الدنيا؛
ورضا الله غايتنا وغاية كل مؤمن.

- وبما يحقق لنا ال��ف��وز وال��ف��الح يف دار 
م��ع��ادن��ا ومقامنا األزيل األب����دي, والنجاة 

من النار وسوء العاقبة وسوء املصري.

د. عيل عبدالقادر الشامي

ن��������س��������وا ال��������ل��������ه.. 
ون��س��وا واجبهم 
األخ����������������������الق����������������������ي 
وان������س������اق������وا ال����ى 
صفوف العدوان

امل�����واط�����ن ي���ح���ت���اج اىل م���ن���ظ���وم���ة أم��ن��ي��ة 
م�����ت�����ك�����ام�����ل�����ة.. ي�����ح�����ت�����اج اىل أم���������ن غ�����������ذايئ.. 

ويحتاج أيضاً اىل أمن مايئ..
وه�������ن�������اك م�������ن ي���������رى أن ه������ن������اك ح����اج����ة 
مجتمعية اىل أمن ثقايف ومجتمعي.. 
وه�������ي ح�����اج�����ات ذات ب����ع����د إس���رتات���ي���ج���ي 
وج������ي������وس������رتات������ي������ج������ي ول���������ذل���������ك ي������ج������ب ان 
ي��ك��ون معلوما ل���دى الجميع ان األم��ن 
م����ن����ظ����وم����ة ك����ام����ل����ة وم����ت����ك����ام����ل����ة، ك���ام���ل���ة 
ألن ذل���������ك ض�������������رورة ح����ي����ات����ي����ة ل����ل����م����واط����ن 
وامل��������ج��������ت��������م��������ع.. وم������ت������ك������ام������ل������ة ي�������ح�������ت�������اج اىل 
ت��ن��اس��ق يف األداء.. وت����ع����اون يف امل���ه���ام.. 
وعدم إهمال أي منظومة أو معطيات 

محددة من هذه املنظومة..
ويف م������ض������م������ار امل��������واج��������ه��������ة ال�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة 
امل����ت����ع����ددة وال����واس����ع����ة م����ع اع��������داء االم����ة 
وال���������وط���������ن ت�����ب�����ق�����ى ه�����ي�����ئ�����ة االس������ت������خ������ب������ارات 
واالس����ت����ط����الع ه����ي امل����ح����ور واألس���������اس يف 
اطار هذه املن ألنها تجمع بني الجانب 
ال��ع��س��ك��ري واألم���ن���ي.. وب���ني القطاعات 

املدنية..
وم���������������������ن ه���������������������ذا امل����������ن����������ط����������ل����������ق ف���������������������إن ه������ي������ئ������ة 
االس�������ت�������خ�������ب�������ارات واالس�������ت�������ط�������الع ن���ش���ط���ت 
م����������ؤخ����������راً يف م�������س�������اق أع��������م��������ال م����ت����ك����ام����ل����ة 
بدءاً من العمل يف الجانب العسكري 
ال�������ب�������ع�������د  ذات  امل���������������ه���������������ام  اىل  ووص����������������������������������واًل 
اإلس��رتات��ي��ج��ي م���ن ق��درت��ه��ا ع���ى اخ���رتاق 
ص��ف��وف ال����ع����دوان امل��دن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
وه��������������ذا ن�������ج�������اح ي�����ح�����س�����ب ل������ه������ا وي����ح����س����ب 

لضباطها وقيادتها..
ويف كل عمليات املواجهة العسكرية 
ت������ج������د ع������م������ل ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ح����������اض����������راً وم���������ؤث���������راً 
وف����اع����اًل، وي������درك ال����ق����ادة ال��ع��س��ك��ري��ون 
والقيادة السياسية ان أنشطة الهيئة 
ح�������اض�������رة وم��������ؤث��������رة وخ�������ط�������رية اذ اص����ب����ح 
بامكانها كشف خفايا األعداء وتوضيح 
ح��ق��ي��ق��ة م����ا ي���ق���وم���ون ب����ه م����ن م����ؤام����رات 
ودسائس وهي كثرية ألنها تقع ضمن 
ال�������ح�������رب ال����ن����ف����س����ي����ة وال��������ح��������رب ال����ن����اع����م����ة 
ال��ت��ي تشنها أج��ه��زة امل��خ��اب��رات ال��دول��ي��ة 

ضد اليمن..
وق������د اض���ط���ل���ع���ت ال���ه���ي���ئ���ة ب��������دور ام���ن���ي 
واس�������������ت�������������خ�������������ب�������������اري واس������������ت������������ط������������الع������������ي أك�����������ر 
ف���اع���ل���ي���ة وأك��������ر ح������ض������وراً م���ك���ن���ه���ا وم���ك���ن 
ك������وادره������ا م����ن ان����ج����از ن���ج���اح���ات ع���دي���دة 
يف م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال وم��واق��ع امل��واج��ه��ات 
وت��ح��ق��ي��ق اخ����رتاق����ات م��ه��م��ة يف ص��ف��وف 
األعداء وصواًل اىل عمق عواصم مدن 
ال��ع��دوان ويف أع��ى امل��رات��ب وم��ث��ل ذلك 
االخ�������������رتاق وف���������رت ال����ك����ث����ري ع������ى ال�����ق�����وات 
املسلحة وعى أبطال الجيش واللجان 
ال�������ش�������ع�������ب�������ي�������ة.. وأس��������ه��������م��������ت امل������ع������ل������وم������ات 
االستخبارية واالستطالعية يف التهيئة 

لالنتصارات املحققة..
ذل�������������������ك ال�����������ن�����������ج�����������اح امل�����������ل�����������م�����������وس ل�����ه�����ي�����ئ�����ة 
االس�����ت�����خ�����ب�����ارات واالس�����ت�����ط�����الع ه�����و ال�����ذي 
ت�������أم�������ل�������ه ال���������ق���������ي���������ادة ال���������ث���������وري���������ة وال��������ق��������ي��������ادة 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة وال����������ق����������ي����������ادات ال����ع����س����ك����ري����ة 
امل���ي���دان���ي���ة، ألن���ه���ا ت��ث��ق ب��م��ا ت��ق��دم��ه هيئة 
االس��������ت��������خ��������ب��������ارات واالس��������ت��������ط��������الع وت������ؤم������ن 
أن��������ه��������ا رائ�������������������دة وح��������ري��������ص��������ة ع����������ى االن��������ج��������از 
امل�������خ�������اب�������رايت واالس������ت������ط������الع������ي، وه�����������ذا م���ا 
ت����ت����ح����دث ب�����ه األرق�����������ام وت����ش����ري ب�����ه وق����ائ����ع 
املعارك واملواجهات يف ميادين القتال 
وذل��ك م��ا يشهد ب��ه التاريخ العسكري 
املعاصر والراهن الذي تسجله األقالم 

والصحافة أواًل فأول..
والوطن والشعب وه��و ي��رى حقائق 
ال���ن���ج���اح واالن�����ج�����از ن�����ود ان ن���وج���ه ت��ح��ي��ة 
إج������������������الل ل��������ل��������رم��������وز ال��������ق��������ي��������ادي��������ة يف ه����ي����ئ����ة 
االس�����ت�����خ�����ب�����ارات واالس�������ت�������ط�������الع.. ون����ق����ول 
ل���������ه���������م: أن���������ت���������م رج������������������ال امل�����������وق�����������ف ورج��������������ال 
امل������واج������ه������ة امل�����خ�����اب�����رات�����ي�����ة ال�����ش�����رس�����ة ال����ت����ي 
تجري مع أع��داء األم��ة وأع���داء الوطن 
وال������ش������ع������ب وأع����������������داء ال������ح������ي������اة ال����ي����م����ان����ي����ة 

اآلمنة واملستقرة.

األمن 
الشامل

محطات

جمال القيز



 

ت���ت���ب���ع���اً ل���������ردود ال���ف���ع���ل ب�����ن ال���������رأي وال��������رأي 
اآلخ������������ر وال����������������رأي اآلخ��������������ر, ه�������م ال�����ي�����م�����ن ون����ح����ن 
اليسار ,ردودن��ا هادئة وردوده��م متشنجة 

بالصيغة أدناه 
نص رسالة الفندم للشيخ حميد طويل 

ي���ا ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ل��غ أص��ح��اب��ن��ا أه����ايل ع��زل��ة 
رخ��م��ة ح���ول م��ا ح���دث م��ن أح��م��د ال��ق��ردع��ي 
الذي يريد إثارة الفنت من جديد يف املنطقة 
أل�������م ي���ك���ف���ه���م م�����ا ح����ص����ل يف امل��������ايض م�����ن ق��ت��ل 

ودمار واغتياالت وأناس مخطوفن؟!
وكم أبادت ألغام الجبهة من أبرياء نقول 
كفى ما قد مىض وهذا املقال حجة عليكم. 
ن�����ص ال����رس����ال����ة أع��������اه ه�����و رد ال����ف����ن����دم ع��ى 
م������وض������وع������ي امل������ع������ن������ون إح���������������راق ال������ن������س������اء ع�����ام 
1978م أك���������ر ج�����ري�����م�����ة يف ال������ت������اري������خ ال���ي���م���ن���ي 
ال����������ذي ت������م ن�����ش�����ره يف ش����ه����ر م�����اي�����و م������ن ال����ع����ام 
امل�����������ايض 2020م ع�������ى ح����ل����ق����ت����ن ل�������و ال����ف����ن����دم 
أرس����ل رداً إىل ال��ص��ح��ي��ف��ة ك����ان س��ي��ت��م ن��ش��ره 
م��ه��م��ا ك���ان ك����ره, ل��ك��ن��ه أوج����ز رده ب��ال��رس��ال��ة 
ال��ص��غ��رة أع����اه وت��ع��ق��ي��ب��ي ع��ل��ي��ه ف��ض��ل��ت أن 

يكون مختصراً عى النحو التايل :-
أواًل ال��رس��ال��ة ل��م ت��أخ��ذ صيغتها السليمة 
م���ث���ل األخ ف������ان امل�����ح�����رم ي����رج����ى ك������ذا ب�����ل م��ا 
جاء أعاه هو صيغة أمر ليس إال : يا شيخ 

حميد بلغ أصحابنا الخ ...
ثانيا : ما ذكره عني بأنني أريد إثارة الفنت 
حسب قوله فهذا غر صحيح فأنا لم أكتب 
غ����ر ال���ح���ق���ائ���ق ال���ت���ي ي���ع���رف���ه���ا ال���ج���م���ي���ع وه���ي 

حقائق من العيار الثقيل .
ث��������ال��������ث��������ا: ق�������������ال أل�������������م ي�����ك�����ف�����ه�����م م����������ا ح�������ص�������ل يف 
امل������ايض م����ن ق���ت���ل ودم��������ار واغ����ت����ي����االت وأن�����اس 
مخطوفن .. أعتقد وال��ل��ه أعلم أن��ه يقصد 
ب������ذل������ك أص�����ح�����اب�����ن�����ا م�������ن امل������واط������ن������ن ال����ث����م����ان����ي����ة 
ال������ش������ه������داء  وامل�����خ�����ط�����وف�����ن ال����س����ت����ة ال������ذي������ن ال 
ي���زال���ون م��خ��ف��ي��ن ق���س���راً إىل ي��وم��ن��ا ه����ذا وم��ر 
عى إخفائهم ما يقارب 42عاماً وعى ذكرى 
امل��خ��ط��وف��ن ف��أن��ن��ي أك�����رر ال���ت���س���اؤل للجميع 
وأق������ول ب��ال��ف��م امل���ل���ي���ان ي���ا ي��م��ن وي����ا ي���س���ار إىل 
م������ت������ى س�����ي�����س�����م�����ر إخ���������ف���������اء ال������س������ت������ة امل������واط������ن������ن 
امل��خ��ف��ي��ن ق���س���راً م���ن ع����ام 1978م إىل ال��ي��وم 
أي 42ع�������ام ؟؟ وإىل م���ت���ى س��ت��ظ��ل م��ل��ف��ات��ه��م 
م�������ف�������ت�������وح�������ة وإىل م�������ت�������ى س������ي������ظ������ل م�����ص�����ره�����م 

مجهواًل وال يعرف عنه أحد ؟
راب����ع����ا: ت���س���أل ال���ف���ن���دم وك����م أب������ادت أل��غ��ام 

الجبهة من أبرياء ؟
تسمية الجبهة اسم مجرد كان قد تعود 
ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق م����ن ع�����ام 1978م إىل ي���وم 
م���ق���ت���ل���ه ع�����ى ن����ط����ق ت���س���م���ي���ة ال���ج���ب���ه���ة ك���اس���م 

م���ج���رد و ح������ذى  ح������ذوه ك���ب���ار امل����س����ؤول����ن يف 
ع�������ه�������ده ع��������ى إط�������������اق ن������ف������س ال�����ت�����س�����م�����ي�����ة ع���ى 
الجبهة واس��ت��خ��س��روا كلمة الوطنية وك��أن 
ص���ك���وك ال��وط��ن��ي��ة م��ل��ك��اً ل��ه��م ي��م��ن��ح��ون��ه��ا ملن 

يشاءون ويحجبونها عمن يريدون .
اكتفي ببنود التعقيب املذكورة أعاه 

وخاصة فيما يتعلق بالشخص املستهدف 
يف م����ق����ايل م��������اي��������و2020م امل����ن����ش����ور يف ال����ع����دد 
-2146 ال��ع��دد 2147 وت��وج��د ع��دة تساؤالت 

وان����ت����ق����ادات ل��ش��خ��ي ع���ى م���ا ك��ت��ب��ت��ه الح��ق��اً 
م���ن ي��ول��ي��و 2020م إىل ق��ب��ل أس��ب��وع��ن ق��ال 
واحد من جماعة اليمن الرجعي : ما هذه 
الخبرات التي كتبتها ؟ قلت ليست خبرات 
إنها حقائق مدعومة باملستندات الرسمية 
م����ع أق�������ول ش����ه����ود ع����ي����ان م����وث����وق ب����ه����م, ق���ال 
أي����وه ب��س خ��ب��رات زم����ان ق��د ان��ت��ه��ت ,ال��ي��م��ن 
اآلن غ�������ارق�������ة يف أزم��������������ات ج�������دي�������دة ,ق������ل������ت ل���ه 
األزمات الحالية هي نتيجة لراكم األخطاء 
السابقة والسكوت عنها إن مظالم وأخطاء 
وتجاوزات املايض هي سبب ما نعانيه اليوم 
, أزماتنا الطاحنة اليوم هي نتيجة السكوت 

عن أخطاء األمس .
م��اح��ظ��ة : ح���رص���ت يف ال��ح��ل��ق��ة ال��س��اب��ق��ة 
وه�������ذه ال���ح���ل���ق���ة أن أت����ي����ح امل����ج����ال ل��خ��ص��وم��ن��ا 
ال�������رج�������ع�������ي�������ن ال������ع������ف������اش������ي������ن ألن ي��������ق��������ول��������وا م����ا 
ب��أن��ف��س��ه��م ول�����م أح���ج���ب م��ن��ه��م إال أص���ح���اب 

العبارات السوقية .
ع��������ودة إىل امل������وض������وع : أي ك����ات����ب وب����اح����ث 
أو ص���ح���ف���ي ي���ش���ع���ر ب����االرت����ي����اح ع���ن���دم���ا ي��ك��ون 
ملقاالته أو بحثه ردود فعل أو صدى مؤيد 

أو حتى معارض .
أم��ا ذوي امليول الرجعية اليمينية فإنهم 

غر ذلك وال تعجبهم غر آرائهم .

يتكون املخطط من أربعة عشر بندا وتمت حراسة املخطط 
ع���ن ك��ث��ب خ���وًف���ا م���ن ح���ص���ول امل��س��ل��م��ن ع��ل��ي��ه ف��ي��م��ا ي���ي ب��ن��ود 

املخطط :
-1 يتعن علينا تشكيل تحالف راس���خ وات��ف��اق للمساعدة 
امل��ت��ب��ادل��ة م���ع ال��ق��ي��ص��ر ال�����رويس م���ن أج����ل غ����زو ب���خ���ارى وت��اج��ي 
كيستان وأذربيجان وأرمينيا وخراسان وجوارها مرة أخرى 

وضمها إىل روسيا. 
2 - ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا إق���ام���ة ت���ع���اون م���ع ف��رن��س��ا يف ه����دم ال��ع��ال��م 

اإلسامي من الداخل ومن الخارج.
3-  ي����ج����ب أن ن���������زرع ال�����خ�����اف�����ات ب������ن ال����ح����ك����وم����ت����ن ال���رك���ي���ة 
واإلي�����ران�����ي�����ة ون����ؤك����د ع����ى امل���ش���اع���ر ال���ق���وم���ي���ة وال���ع���ن���ص���ري���ة ل���دى 
الطرفن باإلضافة إىل ذلك يجب أن تكون القبائل اإلسامية 
واألمم والدول املجاورة بعضها البعض ضد بعضها البعض 
ويجب انتشال جميع الطوائف الدينية، بما فيها الطوائف 
امل����ن����ق����رض����ة ووض����ع����ه����ا ض�����د ب���ع���ض���ه���ا ال����ب����ع����ض وإش������ع������ال ال���ف���نت 

واملشاكل والحروب بن الدول بصورة مستمرة.
4-  يجب تسليم أجزاء من الدول اإلسامية إىل املجتمعات 
غ��ر اإلس��ام��ي��ة ع��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال ي��ج��ب إع��ط��اء امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة 
ل��ل��ي��ه��ود واإلس���ك���ن���دري���ة ل��ل��م��س��ي��ح��ي��ن  وال���ع���م���ارة  إىل ال��ص��اب��ئ��ة 
وك��رم��ان��ش��اه إىل مجموعة ال��ن��ص��ري��ة وامل��وص��ل إىل اليزيدين 
والخليج الفاريس إىل الهندوس  وطرابلس إىل الدروز وفارس 
إىل ال��ع��ل��وي��ن وم��س��ق��ط إىل ق��ب��ائ��ل ال���خ���رج���ي ي��ج��ب أن ت��ك��ون 
الخطوة التالية هي تسليح ه��ذه الجماعات حتى يكون كل 

م��ن��ه��م ش���وك���ة يف ج��س��د اإلس�����ام وي���ج���ب ت��وس��ي��ع 
مناطقهم حتى ينهار اإلسام ويهلك.

 5-  ي���������ج���������ب وض�����������������ع ج���������������������دول زم�������ن�������ي 
لتقسيم ال��دول اإلسامية والعثمانية 

إىل واليات محلية صغرة دائًما ما تكون 
دائًما عى خاف مع بعضها البعض مثال 

عى ذلك هو الهند اليوم النظرية الريطانية 
ش��ائ��ع��ة  ف����رق و س����وف ت��ه��ي��م��ن و ف����رق وس���وف 

تدمر. 
6 - م����ن ال�����ض�����روري ت���زي���ي���ف ج���وه���ر اإلس�������ام م��ن 

خال إضافة األديان والطوائف املحرفة فيها، وهذا 
يجب أن نبتكره  بطريقة خفية بحيث يجب أن تكون األديان 
ال���ت���ي ن��خ��رع��ه��ا م���ت���واف���ق���ة م����ع األذواق وال���ت���ط���ل���ع���ات ال��ح��س��ي��ة 

للناس الذين نعيش بينهم.
 7- ن��ش��ر ب�����ذور ال��خ��ب��ث وال����ف����وىض، م��ث��ل ال���زن���ا وال���ق���م���ار بن 
املسلمن، سيتم استخدام غر املسلمن الذين يعيشون يف 
الدول املعنية لهذا الغرض لتحقيق هذا الهدف مجموعة من 
النساء املجندات لهذا الغرض من اجل إغواء الشباب املسلم. 
 8- ي�����ج�����ب أال ن������دخ������ر وس�������ع�������اً يف ت�������دري�������ب وت����ج����ه����ي����ز ال������ق������ادة 
ال���ف���اس���دي���ن وامل���ج���رم���ن يف ال������دول اإلس���ام���ي���ة، ودع���م���ه���م من 
أج������ل ال�����وص�����ول إىل ال���س���ل���ط���ة وم������ن ث�����م اس����ت����غ����ال ال�����دي�����ن م��ن 
اج����ل ط��اع��ة ه����ؤالء ال���ق���ادة وع����دم ع��ص��ي��ان��ه��م ف��ي��م��ا س��ي��أم��رون 
شعوبهم ي��ج��ب اس��ت��خ��دام ك��ل ال��وس��ائ��ل م��ن اج���ل تمكينهم 

من هذه الدول والعمل من اجل مصلحتنا أواًل وأخراً 
ويجب أن يكونوا خاضعن بما يكفي للقيام بكل ما 
تطلبه وزارة الكومنولث منهم، والعكس بالعكس 
م���ن خ��ال��ه��م ي��ج��ب أن ن���ك���ون ق����ادري����ن ع���ى ف��رض 
رغ���ب���ات���ن���ا ع����ى امل��س��ل��م��ن وال��������دول اإلس���ام���ي���ة م��ن 
خال استخدام القوانن كقوة إنفاذ يجب أن 
نؤسس طريقة اجتماعية للحياة، وجو يتم 
ف��ي��ه ال��ن��ظ��ر إىل ال���واج���ب���ات ال��دي��ن��ي��ة واالل���ت���زام 
ال��دي��ن��ي ك��ذن��ب ي��ح��اس��ب ع��ل��ي��ه امل��س��ل��م للقيام 
بذلك يجب أن نخفي بعض عمائنا داخل القيادات 
اإلسامية ونضعهم يف مناصب عليا حتى يتمكنوا من تنفيذ 

رغباتنا. 
9-  بذل قصارى جهدك لجعل اللغة العربية لغة ميتة با 
قيمة قم بتعميم اللغات األخرى غر العربية و إحياء اللغات 
األجنبية يف الدول العربية وتعميم اللهجات املحلية من أجل 
إبادة اللغة العربية وجعل اللغة االنجليزية هي السائدة. 

 10- وض���ع رج��ال��ن��ا ح���ول رج����ال ال���دول���ة ك��م��س��ت��ش��اري��ن وان 
يكونوا أم��ن��اء ألس��راره��م وم��ن خالهم يجب أن ننفذ رغبات 
الوزارة أسهل طريقة للقيام بذلك هي تجارة الرقيق  بادئ ذي 
بدء، يجب علينا تدريب الجواسيس بشكل كاٍف إلرسالهم 
ت��ح��ت س���ت���ار ال���خ���ادم���ات وامل���رب���ي���ات أو ك����ج����واري وم��ح��ظ��ي��ات، 
س��وف نقرب تدريجياً م��ن رج��ال ال��دول��ة ليصبحوا أمهاتهم 
ومربياتهم، سيطوقون رجال الدولة املسلمن مثل السوار 

الذي يلبس يف املعصم.
 11- ي��ج��ب ت��وس��ي��ع امل��ن��اط��ق التبشرية لتتغلغل يف جميع 
ال����ط����ب����ق����ات االج����ت����م����اع����ي����ة وامل�����ه�����ن ال س���ي���م���ا يف م����ه����ن ال����ت����دري����س 
وامل������دارس امل��س��ي��ح��ي��ة وك���ذل���ك يف ب��ن��اء م��س��ت��ش��ف��ي��ات مسيحية 
ي���ج���ب أن ن���ف���ت���ح م����راك����ز ل���ل���دع���اي���ة وال���ن���ش���ر ت���ح���ت أس����م����اء م��ث��ل 
ال���ك���ن���ائ���س وامل�����������دارس وامل���س���ت���ش���ف���ي���ات وامل���ك���ت���ب���ات وامل���ؤس���س���ات 
الخرية يف الدول اإلسامية ونشرها يف كل مكان ويجب أن 
نوزع ماين الكتب املسيحية مجاناً يجب علينا نشر التاريخ 
امل���س���ي���ح���ي وال�����ق�����ان�����ون ال����ح����ك����وم����ي ال����������دويل إىل ج�����ان�����ب ال����ت����اري����خ 

اإلسامي.
 12- ي��ج��ب أن ن���دخ���ل ع���ق���ول ال���ش���ب���اب اإلس����ام����ي، األوالد 
والبنات عى حد سواء، وإثارة الشكوك والردد يف عقولهم 
فيما يتعلق باإلسام يجب علينا تجريدهم تماماً من قيمهم 
األخ�����اق�����ي�����ة ع�����ن ط����ري����ق امل������������دارس وال����ك����ت����ب ووك�����ائ�����ن�����ا امل��ع��ن��ي��ن 

املدربن عى هذه الوظيفة. 
 13- ي��ج��ب إث�����ارة ال���ح���روب األه��ل��ي��ة وال���ن���زاع���ات وأن يتقاتل 
امل�����س�����ل�����م�����ون دائ��������م��������اً م�������ع ب����ع����ض����ه����م ال�����ب�����ع�����ض وك�������ذل�������ك ض�������د غ���ر 
امل���س���ل���م���ن ح���ت���ى ت��ض��ي��ع ط���اق���ات���ه���م وي���ص���ب���ح ال���ت���ط���ور وال����وح����دة 
م���س���ت���ح���ي���ا ع���ل���ي���ه���م وال�����ق�����ض�����اء ع������ى دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات���ه���م ال���ع���ق���ل���ي���ة 
وم����ص����ادره����م امل���ال���ي���ة وال����ش����ب����اب وال���ن���اش���ط���ن ي���ج���ب ال��ت��خ��ل��ص 

منهم.
 14- ي���ج���ب ه������دم اق���ت���ص���اده���م يف ج���م���ي���ع امل����ن����اط����ق، وي��ج��ب 
إف���س���اد م���ص���ادر دخ��ل��ه��م وامل��ن��اط��ق ال���زراع���ي���ة وت���دم���ر ق��ن��وات��ه��م 

وخطوطهم وتجفيف األن��ه��ار وي��ج��ب جعل ال��ن��اس يكرهون 
أداء العمل و جعل الكسل عى نطاق واسع .

ت�������م ش���������رح ال������ن������ق������اط ال������ت������ي ذك������رن������اه������ا أع�����������اه ب�������وض�������وح ش����دي����د 
باستخدام وسائل توضيحية مثل الخرائط والصور والرسوم 
البيانية شكرت السكرتر عى إعطايئ نسخة من هذه الوثيقة 

الرائعة.
ب��ع��د إق��ام��ة مل���دة ش��ه��ر يف ل��ن��دن، تلقيت رس��ال��ة م��ن ال����وزارة 
تأمرين بالذهاب إىل العراق لرؤية محمد بن عبد الوهاب مرة 
أخ���رى وال��ب��دء يف تنفيذ م��ش��روع وزارة ال��خ��ارج��ي��ة الريطانية 
يف املنطقة وسيكون محمد بن عبد الوهاب هو أساس هذه 

الخطة التدمرية لإلسام والدول اإلسامية .
قبل  مغادريت إىل مهمتي ، قال يل الوزير: ”إياك أن تهمل 
محمد ب��ن ع��ي��د ال��وه��اب أب����داً  ك��م��ا وص��ل��ن��ي م��ن ال��ت��ق��اري��ر التي 
أرس��ل��ه��ا جواسيسنا حتى اآلن، ف��إن محمد ب��ن عبد ال��وه��اب 

هو األحمق النموذجي واملناسب ج��داً لتحقيق أهدافنا فهو 
تتلخص فيه أهم النقاط املطلوبة وهي: 

1-  يعتر جميع املسلمن كفاراً ويعلن أنه  حال قتلهم، 
واالس���ت���ي���اء ع���ى م��م��ت��ل��ك��ات��ه��م، واغ���ت���ص���اب ن��س��ائ��ه��م، وج��ع��ل 

رجالهم عبيد ونسائهم جواري وبيعهم يف أسواق العبيد.
 2- يعتر أن الكعبة حجارة والناس تعبدها وبالتايل يجب 
ه���دم���ه���ا وه������و ي���ش���ج���ع ال���ق���ب���ائ���ل مل���ه���اج���م���ة ال����ح����ج����اج، ل��ن��ه��ب��ه��م 

وقتلهم.
3-  يثني املسلمن عن إطاعة الخليفة العثماين ويشجعهم 
ل��ل��ث��ورة ض��د ه وه���و ي��ع��د ال��ج��ي��وش ل��ه��ذا ال��غ��رض إن���ه يستغل 
كل فرصة لنشر القناعة بضرورة القتال ضد أم��راء الحجاز 

والشريف حسن .
-4  ي�����زع�����م أن األض������رح������ة وال�����ق�����ب�����اب واألم�������اك�������ن امل����ق����دس����ة يف 
ال���ب���ل���دان اإلس���ام���ي���ة ه����ي أص����ن����ام وأوث��������ان ت��ع��ب��د م����ن دون ال��ل��ه  

ويجب بالتايل هدمها.
 5- ي��ب��ذل ق��ص��ارى ج��ه��ده لتشجيع العصيان وال��ف��وىض يف 

الدول اإلسامية.
 6-  محاولة نشر نسخ مزورة من األحاديث من اجل دعم 

مشروعه. 
ب�����ع�����د أن ق����������ام س�����ك�����رت�����ر ال���������وزي���������ر ب������ش������رح ه����������ذه ال�������ف�������ق�������رات يل 
ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل، أض�����اف ق���ائ���ًا ال داع�����ي ل��ل��ذع��ر إزاء ه����ذا ال��رن��ام��ج 
ال��ض��خ��م الت��ق��ل��ق واج���ب���ك اآلن ه���و زرع ب�����ذور إب������ادة امل��س��ل��م��ن 

وسننتظر النتائج الحقا.

ويٌل للطغاة من يوم 
تشخص فيه األبصار..!!

الرايئ يف تاريخ األمم السابقة الذين مألوا الدنيا حضارًة 
ورق���ي���اً وف��ن��ون��اً وع���م���ران���اً، ك��ي��ف ك���ان���وا، وك��ي��ف أص���ب���ح���وا..؟! 

فالكيس من وٌعظ بغره، واتعظ من تجارب اآلخرين.
يقول عز وجل: )أفلم يسروا يف األرض فلينظروا كيف كان 
عاقبٌة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها(- 
م��ح��م��د )10(.. ف��ال��ظ��ل��م ظ��ل��م��ات يف ال���دن���ي���ا واآلخ��������رة.. وع��ن��دم��ا 
ترتكب امل��ع��ايص وال���ذن���وب، وٌت��س��ف��ك ال��دم��اء ال��ري��ئ��ة، وتهتك 
األع��������راض، وت���ؤك���ل أم������وال ال���ن���اس ب���ال���ب���اط���ل، ف��ل��ن��ح��ذر ع���ذاب 
ال��س��م��اء، م��ص��داق��اً ل��ق��ول��ه ج��ل ج��ال��ه: )وك��ذل��ك أخ���ذ رب���ك إذا 

أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد(- هود )102(..
وع���ل���ي���ن���ا أن ن����ح����ذر ال���ظ���ل���م يف ج���م���ي���ع أن������واع������ه وأش����ك����ال����ه، 
واع����ل����م����وا ان ال����ل����ه وع������د امل����ظ����ل����وم ب���ال���ن���ص���ر ع����اج����ًا أم اج������ًا، 
وك��م قصم الله أمما ودواًل وأع��م��اراً وأن��ص��اراً، ودم��ر دي��اراً 
وق����ص����وراً.. ق���ال ج��ل ش��أن��ه: )وك����م قصمنا م��ن ق��ري��ٍة كانت 

ظاملًة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين(- األنبياء )11(..
فاآليات القرآنية يف مسائل وقضايا الظلم وأكل أموال 
الناس بالباطل ال ُتحىص، وال ٌتعد، يأمرنا رب العزة فيها 
ب��االع��ت��ب��ار، واخ����ذ ال������دروس وال���ع���ر م���ن���ه���ا..ف���اح���ذروا ال��دن��ي��ا 
وزخ��ارف��ه��ا وزي��ن��ت��ه��ا، كلها زائ��ل��ة، وزائ��ف��ة، وب����ادروا باملتاب 
واالع��م��ال الصالحة قبل دن��و اآلج��ال،وإي��اك��م والتسويف 
وال����ت����ح����ري����ف، ف������إن األع�����م�����ار م������ح������دودة، وك������ل ي������وم ي���م���ر ل��ن 
يعود، بل محسوب لك أو عليك، وم��ا يلبس من جديد 

سيبى..
فاملتأمل اليوم ما يحدث يف شعوب العالم من مفاسد 
وف������ج������ور ي����ش����ي����ب ل����ه����ا ال���������ول���������دان، أن����ظ����م����ة ف������اس������دة ط����اغ����ي����ة، 
وش��������ع��������وب م�����غ�����ل�����وب�����ة ع��������ى أم���������ره���������ا، ول�������ك�������ن ب�������ق�������در امل�����ع�����ايص 
واملفاسد يكون الجزاء والعقاب.. حيث يسلط الله الظلمة 
ب���ال���ظ���امل���ن. وال���ف���س���دة ب��امل��ف��س��دي��ن، ب��ع��ض��ه��م ع���ى ب��ع��ض.. 

نسوا الله فنسيهم..
إن ال�����ذي�����ن ي���س���ت���ب���دل���ون ن���ع���م���ة ال����ل����ه ك�����ف�����راً وع����ص����ي����ان����اً ل��ه��م 
ع���������ذاب أل������ي������م، وم��������ا ٌن�����������درة ال��������رك��������ات، وق�����ل�����ة ال��������خ��������رات، إال 
ب���س���وء أع����م����ال ال���ظ���امل���ن امل���ف���س���دي���ن ال����ذي����ن ط���غ���وا يف ال���ب���اد 
ف��أك��روا فيها ال��ف��س��اد..ف��آل س��ع��ود وآل زاي���د ب��غ��وا وطغوا 
يف األرض، وازدادوا ع����ت����واً وف�����س�����اداً أس��������اءوا ل��ع��روب��ت��ه��م، 
وع��ق��ي��دت��ه��م، وت��اري��خ��ه��م- إن ك���ان ل��ه��م ت���اري���خ- ط��ب��ع��وا مع 
اليهود، وتعاونوا مع العماء واملنافقن.. فشاع الفساد 
والظلم يف ارجاء األرض بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 

الله بعض الذي عملوا 
ل����������ع����������ل����������ه����������م ي�����������رج�����������ع�����������ون 
ويتوبون.. ولكن حقت 
ع��ل��ي��ه��م ك��ل��م��ة ال��ع��ذاب 
ك����م����ا ج�������اء يف ق�����ول�����ه ع��ز 
وج�����������ل )وك����������ذل����������ك ٌن��������ويل 
ب��ع��ض ال���ظ���امل���ن ب��ع��ض��اً 
ب���م���ا ك�����ان�����وا ي���ك���س���ب���ون(- 
األن���ع���ام )122(، وج���اء 
يف األث���������������ر: "أع�����م�����ال�����ك�����م 
ع��م��ال��ك��م، ك��م��ا ت��ك��ون��وا 
ي���������وىل ع�����ل�����ي�����ك�����م"، ن���ح���ن 
ن���ع���ي���ش يف زم�����ن اغ����ر، 
ت��������ج��������اه��������ر ف��������ي��������ه ال��������ن��������اس 
ب���ال���ف���واح���ش وال���ف���ج���ور 
وامل������������������������������ع������������������������������ايص ف�����������������خ�����������������راً 
وت���ب���اه���ي���اً، واس���ت���ع���اًء، 
وص�����������������������������������دق امل�����������������������������������وىل ع�������ز 
وج���ل: )ق���ل ه��و ال��ق��ادر 
ع���ى أن ي��ب��ع��ث عليكم 
ع������ذاب������اً م������ن ف����وق����ك����م أو 
م�����ن ت���ح���ت أرج����ل����ك����م أو 

يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض(- األنعام )65(..
ف���ل���ن���ع���ل���م أن ع����اق����ب����ة ال����ظ����ل����م وخ�����ي�����م�����ة، ون����ت����ائ����ج����ه ك���ارث���ي���ة 
يف ال���دن���ي���ا واآلخ��������رة، وك��ل��ن��ا ي��ع��ل��م أن االن����س����ان م��ه��م��ا ع��اش 
آالف السنن وبلغ من العمر عتياً الب��د أن يرحل، ويحيا 
حياة أخرى فيها يخذل ويندم الظاملون، وينتصر عليهم 

املظلمون..
وص�������دق امل�������وىل ال����ق����دي����ر: )ون�����ض�����ع امل������وازي������ن ال���ق���س���ط ل���ي���وم 
ال��ق��ي��ام��ة ف���ا ٌت��ظ��ل��م ن��ف��س ش��ي��ئ��اً وإن ك����ان م��ث��ق��ال ح���ب���ٍة من 

خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبن( األنبياء- )47(..
لذا فلنحذر عواقب الظلم, وأكل أموال الناس بالباطل 
وسفك دماء األبرياء والتعايل واالستعاء عى البشر فإن 
عواقبها خطرة ومهلكة يف الدنيا واآلخ��رة وص��دق العي 
القدير القائل )واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم 

خاصة وأعلموا أن الله شديد العقاب( األنفال- )25(..
ل���و ت��أم��ل ال��ط��غ��اة ال���ظ���امل���ون امل���ج���رم���ون امل��س��ت��ب��دون ع��اق��ب��ة 
ظلمهم واستبدادهم وجروتهم وفكروا يف مصر الطغاة 
السابقن لكفوا عن طغيانهم وظلمهم وفسادهم, وكفى 
الظاملن الطغاة البغاة ذل��ة ومهانة وع���اراً وخسًة أن الله 
يبغضهم وامل��ائ��ك��ة تلعنهم وال���رس���ول ي��ت��رأ م��ن��ه��م ي���وم ال 

ينفع مال وال بنون إال من أىت الله بقلب سليم..
كلمات مضيئة : 

جاء يف الحديث النبوي الشريف قال رجل يا رسول الله 
م��ن أزه��د ال��ن��اس..؟ ق��ال "م��ن ل��م ينس القر وال��ب��ى وت��رك 
أفضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى عى ما يفنى, ولم يعد عداً 

يف أيامه, وعد نفسه من املوىت"..
وسئل أحد الصالحن: ما لنا نكره املوت..؟

قال: ألنكم عمرتم الدنيا وخربتم اآلخرة, فإنكم تكرهون 
أن ُتنقلوا من العمران اىل الخراب..

ولكن سوف تعلمون غداً إذا وضع الله عز وجل الكريس 
وج��م��ع األول�����ن واآلخ����ري����ن ف��ن��ط��ق��ت أي��دي��ه��م وأرج���ل���ه���م بما 
كانوا يكسبون, حينها تعلم يوم القصاص الحق.. فالظلم 
أياً كان عواقبه وخيمة يف الدنيا واآلخرة كيف دمر قصوراً 
واهلك شعوباً وأمماً ودواًل فصاروا أثر بعد عن.. ولنا يف 

قصص األمم السابقة عظاٌت ودروٌس وعر..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية )87(
سبق أن ذكرنا أن الرتغالين  كانوا يف شوق 
للوصول إىل الحبشة والتحالف معها , ولكن 
م����ا ح������دث ك������ان ت���ح���ال���ف���اً ب����ن ال����ن����د وغ������ر ال����ن����د إذ 
ب��ع��د  أن م��د ال��رت��غ��ال��ي��ون األح���ب���اش باألسلحة 
وال��������خ��������راء وال����ف����ن����ي����ن ل����ت����أج����ي����ج ال������ح������رب ب��ي��ن��ه��م 
وب�����ن ج���ران���ه���م امل��س��ل��م��ن ب�����دأ م���ل���وك ال��ح��ب��ش��ة 
ي��������ش��������ع��������رون ب�������������أن ال�������رت�������غ�������ال�������ي�������ن ي������ع������م������ل������ون ع����ى 
ال����ت����دخ����ل يف ش���ئ���ؤون���ه���م ال����داخ����ل����ي����ة وي���ف���رض���ون 
س����ي����ط����رت����ه����م ع����ل����ي����ه����م ب�������ل وي�����ع�����م�����ل�����ون ع�������ى ن���ش���ر 
املذهب الكاثولويك بن األحباش ليحل محل 
مذهبهم األرث���وذك���ي ف��ب��دأ التحالف يضعف 
تدريجياً وبعد قليل تحول إىل فتور ونفور ثم 

إىل تخلص وقطيعة .
أم��ا العثمانيون فقد ع��رف��وا أهمية الساحل 
األفريقي لهم بعد وصولهم إىل اليمن بقليل 
إذ طلب أحد األمراء املسلمن هناك مساعدته 
ب����ق����وة ع���س���ك���ري���ة ف�����أرس�����ل أول وايل ع����ث����م����اين يف 
اليمن إليه ) -1540 1545م ( هذه النجدة التي 
حققت له بعض النصرغر أن هذا األمر طلب 
التخلص من هذه القوة بعد قليل وإعادتها إىل 
اليمن ألن��ه شعر بثقل وج��وده��ا يف ب���اده وقد 
زاد إحساس ثالث الوالة يف اليمن أزدمر باشا 
) -1549 1554م ( بأهمية هذا الساحل فعمل 
بعد عزله من والية اليمن عى إقناع السلطان 
سليمان القانوين بإرسال حملة تحت قيادته 
للسيطرة عى ساحل البحر األحمر األفريقي 
امل�����واج�����ه ل��ل��ي��م��ن ل���ي���ت���م ل��ل��ع��ث��م��ان��ي��ن ال���ت���ح���ك���م يف 
مدخل البحر األحمر الجنوبي , إغاقه بوجه 
الرتغالين , وق��د نجح ازدم��ر باشا يف مهمته 
وك����ون يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة م���ا ُع����رف ب��اس��م والي����ة " 
الحبش " وارتبطت إدارياً بوايل جدة العثماين .

وهكذا يتضح أمامنا أن حوض البحر األحمر 
قد فقد استقاله وازدهاره االقتصادي يف أوائل 
ال���ق���رن ) 16م - 10ال���ه���ج���ري ( ألن����ه ف��ق��د ث��واب��ت��ه  
"ال����ب����ح����رة , وامل������م������ر"  ف���ق���د ح����رم����ه ال���رت���غ���ال���ي���ون 

آن����ذاك أن ي��ك��ون م��م��راً وح��ول��ه ال��ع��ث��م��ان��ي��ون إىل 
بحرة فقط بعد أن فشلوا يف أبعاد الرتغالين 
ع���ن ح����وض امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي وق����د ي��ح��ت��اج األم���ر 
ه���ن���ا إىل ت��س��ل��ي��ط ب���ع���ض ال����ض����وء ع����ى األح�������داث 
ل��������ي ن����ف����ه����م ك�����ي�����ف ح����������دث االن���������ق���������اب ال�����ت�����ج�����اري 
ال�����������ذي أدى ب�������������دوره إىل االس�����ت�����ع�����م�����ار األوروب�������������ي 
وقد سبق أن أشرنا دوافع األسبان والرتغال 
ال�����ت�����ي ق�����ادت�����ه�����م إىل ال����ب����ح����ر األح������م������ر ك����م����ا ذك����رن����ا 
أن���ه���م غ���ل���ف���وا األه��������داف االق���ت���ص���ادي���ة ب���ش���ع���ارات 
دي���ن���ي���ة ي���ب���ارك���ه���ا ال����ب����اب����ا ،ألن����ه����ا ت�������دور ح������ول ن��ش��ر 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وم��ح��اب��ة امل��س��ل��م��ن وق����د ات��ض��ح��ت 
أه����������داف ال����رت����غ����ال����ي����ن م����ن����ذ رح���ل���ت���ه���م ال��ك��ش��ف��ي��ة 
األوىل ب�����ق�����ي�����ادة ف����اس����ك����و داج�������ام�������ا ف����ق����د ت���ع���ام���ل 
ب��ع��ن��ج��ه��ي��ة وت����ع����ال م����ع ال���س���ام���ري ح���اك���م والي����ة 
كاليكوت الهندية مما أدى إىل فشله يف عقد إ 
تفاق تجاري معه, وكما أغرق بسفينة بضائع 
عربية أث��ن��ا رح��ل��ة ال��ع��ودة إىل ال��رت��غ��ال بعد أن 
صادر محتوياتها . وتابعت الرحات الرتغالية 
السنوية إىل الهند نفس الخطة فكانت تطارد 
وت����غ����رق ال���س���ف���ن ال���ع���رب���ي���ة أو اإلس����ام����ي����ة أو أي 
سفن متجهة إىل السواحل العربية ونجحت 
ال��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ب��اش��رة يف اس��ت��غ��ال ال��خ��اف 
بن السامري يف كاليكوت وبن حاكم كوشن 
ال���ت���اب���ع ل����ه ف����أق����ام����ت  يف األخ������ر ق��ل��ع��ة وم��ح��ط��ة 
ت���ج���اري���ة ألول م����رة يف ت���اري���خ ال���س���اح���ل ال��ه��ن��دي 
, وأص����ب����ح����ت أول م����ق����ر ل���ل���رت���غ���ال���ي���ن ع�����ى ه����ذا 
الساحل وك��ان��ت الخطوة الثانية ه��ي تعين " 
نائب ملك " يف كوش لرعاية املصالح الرتغالية 
يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي ف��ع��م��ل " دا امل����ي����دا"  -1505 
1509م ع���������ى االس��������ت��������ي��������اء ع���������ى " ك������ي������ل������وة "و" 
م��م��اس��ا"وه��م��ا أه����م م���رك���زي���ن ع��رب��ي��ن ت��ج��اري��ن 
ع������ى ال�����س�����اح�����ل ال�����ش�����رق�����ي ألف����ري����ق����ي����ا وق��������د ع��م��ل 
خال إقامته يف كوشن عى التدخل يف شؤون 
ال���والي���ات ال��ه��ن��دي��ة ال��واق��ع��ة ع��ى س��اح��ل الهند 
الغربي وفرض عليهم فتح أبواب التجارة مع 

ال������رت������غ������ال������ي������ن ب������ال������ق������وة ويف 
أواخ����������������ر ع������ه������د ه�����������ذا ال�����ن�����ائ�����ب 
وص��ل��ت ال��ح��م��ل��ة اململوكية 
إىل ش������ب������ه ج���������زي���������رة " دي���������و" 
عند أقىص شمال الساحل 
الهندي , وحققت نصراً يف 
البداية عى بعض السفن 
ال������ت������ي ك������ان������ت ت�����ت�����ج�����ول ام�������ام 
ال���س���اح���ل ال���ه���ن���دي إلح���ك���ام 

ال���س���ي���ط���رة ع�����ى ح����رك����ة ال���س���ف���ن أم�����ام�����ه إال أن���ه���ا 
القت الهزيمة أمام " دا امليدا" نفسه يف معركة 
دي���و ال��ب��ح��ري��ة امل��ش��ه��ورة )ف���راي���ر 1509م (وع���اد 
قائدها إىل مصر بماتبقى من سفنه وجنوده.

وح�����ت�����ى ال ن����ن����زل����ق إىل ت���ف���اص���ي���ل أح����������داث ت��ل��ك 
ال������ف������رة ن���ك���ت���ف���ي ب�������اإلش�������ارة إىل ب����ع����ض أع������م������ال " 
ال��ف��ون��س��و دا ال���ب���وك���ري���ك " ال�����ذي ي���ش���ار إل���ي���ه ان��ه 
م��������ؤس��������س االس�������ت�������ع�������م�������ار ال�������غ�������رب�������ي يف ال���������ش���������رق , 
وال��������ذي ق������ادت أع���م���ال���ه ح���ق���اً إىل ت��ح��ط��ي��م ك��ي��ان 
ح���������وض ال�����ب�����ح�����ر األح�������م�������ر ك�����م�����ا س���������رى . وك�����ان�����ت 
م���ه���م���ة ال����ب����وك����ري����ك ع���ن���د وص�����ول�����ه ألول م������رة إىل 
ال��������ش��������رق ض�����م�����ن ح����م����ل����ة ك������ب������رة ه��������ي االس�����ت�����ي�����اء 
ع���ى ج���زي���رة  س��ق��ط��رى  وات���خ���اذ  ال��ج��زي��رة م��ق��راً 
ل����ه مل����ط����اردة ال���س���ف���ن ال���ت���ج���اري���ة أم������ام ال���س���واح���ل 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال����ج����ن����وب����ي����ة وق���������د م�����������ارس أش���������د أن���������واع 
ال�����ع�����ن�����ف وال�������ق�������س�������وة خ����������ال ال�������س�������ن�������وات ال�����ث�����اث 
-1506 1509م التي قضاها يف تك املهمة فلم 
ي���ت���وق���ف ع���ن���د ح������دود إغ�������راق ال���س���ف���ن وأس������ر م��ن 
فيها الستخدامهم يف سفنه , بل هاجم املوائن 
املمتدة عى ساحل الجزيرة العربية الجنوبي 
م��ث��ل م��س��ق��ط وغ���ره���ا ع���ى س��اح��ل ع��م��ان حتى 
وص��������ل إىل ج������زي������رة ه�����رم�����ز ف�����ك�����ان ي�����ض�����رب امل������دن 
ب��م��داف��ع السفن وي��خ��رب مبانيها ث��م ي��ح��رق ما 
ي���ج���ده م����ن س���ف���ن وي���غ���رق���ه���ا ث����م ي���أس���ر ال��ش��ب��اب 
للخدمة يف سفنه أم��ا الشيوخ وال��ن��س��اء فكان 
يقطع أنوفهم وأذانهم إلثارة الرعب واالنهيار 

يف نفوس األهايل.
  وق���������د اس�����ت�����ف�����اد ال����ب����وك����ري����ك  
خال تلك الفرة من دراسة 
ط��ب��ي��ع��ة امل��ن��ط��ق��ة ل���ذل���ك وض���ع 
خطة جديدة عند تعيينه نائباً 
ل���ل���م���ل���ك يف ك������وش������ن  )-1509 
1515م ( قائمة عى أساس أن 
السيطرة عى مراكز التجارة 
أفضل من مطاردة السفن يف 
عرض البحار , وقد استوىل عى ميناء " جو" 
ب���ال���ق���وة  1510م وه����و ذا م���وق���ع م��ت��وس��ط عى 
ساحل الهند الغربي وقام بتحصينه بالقاع  
ف�����أض�����ع�����ف ه����������ذا م��������ن م�������وق�������ف ب�������اق�������ي ال��������والي��������ات 
الهندية املمتدة عى ذلك الساحل واضطرها  
إىل عقد صلح معه بل وإقامة محطات تجارية 
محصنة عى سواحلهم وكانت هذه الواليات 
إسامية وغر إسامية من كجرات شمااًل إىل 
كاليكوت جنوباً – هي التي شجعت املماليك 
عى الوصول إليهم والوقوف إىل جانبهم ضد 
الرتغالين والتي ظلت تراسل سراً السلطنة 
اإلس���ام���ي���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ب��ع��د س��ق��وط السلطنة 
امل���م���ل���وك���ي���ة وإم����ع����ان����اً يف ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ت���ه ب���ع���د أن 
أح�����ك�����م ال����س����ي����ط����رة ع������ى ح�����رك�����ة ال�����ت�����ج�����ارة أم������ام 
س��اح��ل ال��ه��ن��د ال��غ��رب��ي أت��ج��ه ش��رق��اً لاستياء 
ع��������ى م�����ي�����ن�����اء م����ل����ق����ى ال������������ذي ي�����ق�����ع ع�����ن�����د ال�����ط�����رف 
الجنوبي لشبه جزيرة املايو والذي  كان أكر 
م��رك��ز ت��ج��اري يف ي��د امل��س��ل��م��ن ه��ن��اك إذ كانت 
تجتمع فيه تجارة جزر الهند الشرقية والصن 
, وق��د ج��اء يف خطبته الحماسية ب��ن جنوده 
" وأين ع��ى ي��ق��ن ل��و أن��ن��ا ان��ت��زع��ن��ا ت��ج��ارة ملقى 
ه���ذه م��ن أي��دي��ه��م ألص��ب��ح��ت ك���ًا م���ن  ال��ق��اه��رة 
ومكة أثراً بعد عن , وال متنعت عن البندقية 
ك����ل ت����ج����ارة ال���ت���واب���ل م���ال���م ي���ذه���ب ت���ج���اره���ا إىل 

الرتغال لشرائها من هناك .
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ويف ظ��ل التغييب ال��ق��س��ري امل��س��ت��م��ر للعقل 
وامل�������ن�������ط�������ق، الَب���������������َد أن ي����س����ت����م����ر أب��������ن��������اء ال�����ي�����م�����ن يف 
ص�������راع�������ات وح�����������روب دام������ي������ة وب�����اه�����ض�����ة األث�����م�����ان 
وال���ت���ك���ال���ي���ف, ف���ي���م���ا ب��ي��ن��ه��م إىل م����االن����ه����اي����ة, وب���ا 
ان��ق��ط��اع وال ت��وق��ف, أو حتى " م��ج��رد اس��راح��ة 
م�������ح�������ارب" ك����م����ا ي�����ق�����ول�����ون, ي���ل���ت���ق���ط خ����ال����ه����ا م��ن 
ي���ت���ح���ارب���ون وي���ت���ص���ارع���ون ك��ال��دي��ك��ة ع��ب��ث��اً بعض 
أنفاسهم املُجهدة, املُتعبة, املُستنزفة يف لعبة 

الدم واملوت الاُمنتهية ُهنا.
ص�����������راع�����������ات وح������������������روب ت������ن������دل������ع أح��������ي��������ان��������اً ألت�����ف�����ه 
األس���ب���اب, وال ط��ائ��ل منها إال ال���خ���راب وال��دم��ار 
وتمزيق النسيج اإلجتماعي الواحد, وحرمان 
ال���ب���اد ع��ام��ة م���ن ف���رص ُم��ت��اح��ة ُت���ه���در لتحقيق 
ُ���ب���ت���غ���ى  ال���ن���م���و وال����ن����ه����وض وال����ت����ق����دم امل���ن���ش���ود وامل
حتى ولو كان هذا املأمول واملرُجو تحقيقه من 

ذل����ك ع���ى األق�����ل يف ح������دوده ال���دن���ي���ا يف ب��ع��ض ال����ف����رات واألح���اي���ن 
واللحظات التاريخية .

وكأنُه ُقدر عى أبناء هذا البلد العربي املنكوب واملضطرب دوماً 
أن يظل يف صراع ونزاع وحروب التنتهي فيما بن أبنائه, لدرجة 
أن��ن��ا الن��ك��اد ن��ن��ى اس���م ال��ح��رب ال��ت��ي ش��ه��دن��اه��ا ب��األم��س ال��ق��ري��ب, 
ُ���ت���س���ب���ب���ن ف���ي���ه���ا, ح���ت���ى ت���ن���دل���ع ح���رب  ون����ت����ذك����ر ب���ع���ض ض���ح���اي���اه���ا وامل
جديدة, وتتجدد دورات عنف دامية لم تكن بالحسبان, فُتنسينا 
ح��رب مضت وال نكاد نتذكر بعض أسماء من سقطوا فيها من 
الضحايا, وننشغل ُمجدداً بالحرب الجديدة وتستغرقنا لحن, 

وهكذا دواليك !.
وكأننا ُخلقنا ووجدنا هنا لنحارب ونقتل بعضنا بعضا, وُيرسل 
من نجا منا من الحروب إخوة أو أباء أو أصدقاء لهم إىل املقابر 
ونبكيهم لفرة قصرة, ويبقى الحزن ُمخيم علينا وعى كل يشء 
يف حياتنا التي تشبه ساحة ح��رب مفتوحة عى كل اإلحتماالت 
والتوقعات, وال يشء غر املوت وروائحه النتنة تنتشر يف أرجاء 

أرض اليمن الغر سعيد !.
وك�������ان أح�������رى وأوىل ب����أب����ن����اء ال����وط����ن ال�����واح�����د ال����ذي����ن ي���ت���ح���ارب���ون 

ويتصارعون عادًة وغالباً عى السلطة والروة 
وما يمثانه من مصالح, أن يتفقوا عى كلمة 
سواء فيما بينهم وُيحكمون العقل واملنطق 
وي������رف������ق������ون ب����أن����ف����س����ه����م وب������ب������اده������م وي����ؤم����ن����ون 
بمبدأ الشراكة والتعايش ويدركون ويعون 
جيداً أن الوطن يتسع لجميع أبنائه, وأنهم 
ُم���ط���ال���ب���ون يف ك����ل األح��������وال وال�����ظ�����روف ب��ت��ق��ب��ل 
ب�����ع�����ض�����ه�����م ال�������ب�������ع�������ض, وع���������������دم اإلن������������ج������������رار وراء 
اإلص��������رار ع����ى اإلل����غ����اء وال���ت���ه���م���ي���ش واإلق����ص����اء 
والتخوين لبعضهم البعض, يف انسياٍق فج 
خ���ل���ف دواف���������ع س���ي���اس���ي���ة وم����ص����ال����ح ش��خ��ص��ي��ة 
آن���ي���ة ون���رج���س���ي���ات م��ق��ي��ت��ة ت��ج��ع��ل��ه��م ي��خ��ت��زل��ون 
ال������وط������ن وال�����ش�����ع�����ب يف أش������خ������اص وج����م����اع����ات 
فئوية محدودة, ويفكرون بعقليات مريضة .
ل����ي����س����ت ال��������ح��������روب وال�������ص�������راع�������ات ول���������ن ت����ك����ون 
عى اإلطاق هي الوسيلة والطريقة املُثى والسليمة لتسوية أية 
حسابات وخ��اف��ات, وال البغي عى بعضنا البعض هو األنسب 
واألض��م��ن ل��ف��رض ال��ح��ل��ول وس��ي��اس��ة األم���ر ال��واق��ع, ه��ن��اك وسائل 
وطرق حضارية يتوجب اللجوء إليها إن أردنا بناء وطن وحضارة 
ي��ت��وف��ر ل��ه ه��ن��ا ك��ل امل��ق��وم��ات وامل���ؤه���ات واإلم��ك��ان��ي��ات ال���ازم���ة, وال 

ينقصنا يشء إن أردنا فعل ذلك وتحقيقه .
ويف م��خ��ت��ل��ف م���راح���ل ال��ت��اري��خ ال��ي��م��ن��ي, ق��دي��م��ه وح��دي��ث��ه, وال��ت��ي 
شهدت صراعات وحروب دامية بن اليمنين, إما عى السلطة 
وال��ن��ف��وذ, وإم���ا ع��ى ال����روة وت��ق��اس��م امل��ص��ال��ح وم��ن��اط��ق السيطرة, 
ل���م ي����درك ه����ؤالء ال��ح��م��ق��ى أن ت��ن��ازع��ه��م ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ق���د أفشلهم 
وذهب بريحهم, وجعلهم أمام أعدائهم والطامعن واملربصن 
ب��ه��م وب���اده���م م���ن امل��ح��ت��ل��ن وامل��س��ت��ع��م��ري��ن ل��ق��م��ة س��ائ��غ��ة وه���دف 

سهل التحقيق واملنال.
وليت أبناء اليمن الذين كانوا وال يزالون يتحاربون ويتصارعون 
فيما بينهم, بل ويستدعون العامل الخارجي, أو باألصح املُتدخل 
اإلقليمي وال���دويل يف حروبهم األهلية الداخلية, ك��ان��وا ع��ى قدر 
كاف من الوعي والعقانية واإلدراك, بل واإليمان بأن اعتمادهم 

ال����ح����رب ك���وس���ي���ل���ة ل���ت���س���وي���ة ال����خ����اف����ات وال����ح����س����اب����ات ف���ي���م���ا ب��ي��ن��ه��م 
ماكان ولن يكون هو الحل األنسب ملا يعرضهم ويصادفهم من 
اشكاالت, وأن األمر لو كانوا يعقلون ويفقهون اليستدعي أبدا 
ال��ل��ج��وء ل��ل��ح��رب وتشبيب ال��ن��ران ل��ح��ل أي���ة ُمعضلة مهما كانت 

األسباب .
وك���ان ب��اإلم��ك��ان ب��دل ال��ح��رب وال��دم��ار وال��خ��راب وس��ف��ك ال��دم��اء 
وت�����ب�����دي�����د اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات وج�����ل�����ب ال�����خ�����س�����ران ووي�����������ات ال�������ح�������روب ع��ى 
أنفسهم أن يحكموا مابينهم العقل واملنطق وأن اليذهبوا بعيداً 

عن ذلك .
وال���ي���م���ن يف ك����ل األح���������وال ل����م ت���ع���د ت��ح��ت��م��ل م����زي����د م����ن ال����ح����روب 
والصراعات, يكفيها مامرت به ومر بها من أهوال الحروب ونشر 

لغة املوت وتكريس األحقاد والحض عى ثقافة الكراهية .
ولو ُعدنا عى سبيل املثال ال الحصر إىل ماشهدته الباد خال 
ال��ع��ق��ود الخمسة امل��ن��ص��رم��ة م��ن ت��اري��خ ال��ي��م��ن ال��ح��دي��ث وامل��ع��اص��ر 
ف���ق���ط, ل���وج���دن���ا أن ال���ي���م���ن ش���ه���دت خ�����ال ه�����ذه ال����ف����رة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وحدها عشرات الحروب والصراعات الدامية واملعارك املهيلة بن 
أبنائها كلها ك��ان وال ي���زال داف��ع��ه��ا السلطة وامل����ال, حيث تمحور 
صراع املتصارعن وال يزال هنا حول أمر الحكم والروة ومن هو 

األحق بالسيطرة واإلستياء عليهما, بل واإلستئثار بهما .
وق���د س��ع��ى ال��س��اع��ون م���ن ال��ط��ام��ع��ن وامل��غ��ام��ري��ن وال زال�����وا هنا 
إلستخاص أمر السلطة واملال ألنفسهم وإبعاد وإقصاء اآلخرين, 
ومن وصل منهم لسدة الحكم وسيطر عى موارد الباد والعباد 
أدع������ى أح��ق��ي��ت��ه ب���ذل���ك وم�����ىض ق���دم���ا يف ت���ك���ري���س س��ل��ط��ت��ه ال���ف���ردي���ة 
وإع��ت��ب��ار ال��ي��م��ن إق��ط��اع��ي��ة خ��اص��ة ورث��ه��ا ع��ن آب��ائ��ه وأج�����داده وأع��ت��ر 
ن���ف���س���ه ف�����وق م���س���ت���وى ال���ن���ق���د وال���ش���ب���ه���ات وأع���ت���ق���د ب����أن����ه ُم����ن����زه ع��ن 
النقصان, ولي يكون بارعاً يف التدجيل وخداع الشعب رفع وتبنى 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ش���ع���ارات ال���رن���ان���ة ال���راق���ة ال���ت���ي ي��ظ��ه��ر ب��ه��ا ح��رص 
ع��ى مصالح الشعب وال��وط��ن وخدمتها والسهر ع��ى حمايتها, 
وأب������دى ُن��س��ك��ا وزه������داً وورع������اً وزع�����م ط���ه���ارة وع���ف���ة ون���زاه���ة ودغ����دغ 
بخطبه الحماسية وكلماته املعسولة مشاعر وع��واط��ف السذج 

واملخدوعن به من عامة الشعب, وهو يبطن خاف مايظهر .
......يتبع .......

اليمن.. لعبة الدم واملوت إىل أين؟!.. )94(

صالح املقداد 

احتفاالُت الليل ُتربُك 
)إرسائيل(

ال���ش���ع���ب ال����ع����رب����ي ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ش����ع����ٌب ف���������والذي اإلرادة، 
فبالرغم من تواطؤ الغرب الصهيوصليبي مع عدوه الجاثم 
ع���ى م���س���رى خ���ر األن������ام م��ن��ذ ع���ش���رات األع�������وام وب���ال���رغ���م من 
ت���خ���اذل ال���ع���رب وامل��س��ل��م��ن ع���ن ن���ص���رة ه����ذا ال��ش��ع��ب ال��ه��م��ام 
ال��������ذي ي����ج����ود ب���ال���ت���ض���ح���ي���ات ال����ج����س����ام دف������اًع������ا ع�����ن م���ق���دس���ات 
اإلس������������ام، ف����ل����م ي�����رف�����ع راي���������ة االس������ت������س������ام، ول�������م ي����ع����ر ع����وام����ل 
االنهزام أَيّ اهتمام، بقدر ما تسعى مقاومته الظافرة -بكل 
مثابرة- إىل تطوير وسائل وأساليب املقاومة بصورة دائمة، 
ح���ت���ى ب������ات أداء أس���ل���ح���ت���ه���ا ال���ب���دائ���ي���ة ال���ص���ن���ع -يف امل����واج����ه����ات 
املتأخرة- يكافئ بتأثراته النفسية املتكررة أداء أسلحة العدو 

الحديثة واملتطورة.
وألن ال����ت����وس����ع االس����ت����ي����ط����اين ُي����ق����اب����ل ب���ت���ج���اه���ل ع�����رب�����ي، ف��ق��د 
ت���ح���ت���م ع�����ى ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن -ل����ل����ح����د م�����ن ه�������ذا ال����ت����وس����ع ال�����ذي 
يلتهم أراض��ي��ه��م ب��ت��س��اُرع م��ف��ج��ع- خ���وض م��واج��ه��ات ق��دم��وا 
خ��ال��ه��ا ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت��ض��ح��ي��ات، ح��ت��ى تفتقت أذه����ان بعض 
��ي -بالنظر  شبابهم امل��ق��اوم ع��ن أس��ل��وب م��ق��اوم��ة ج��دي��د س��ِمّ
إىل زمن ممارسته- "اإلرباك الليي" وجه صوب مستوطني 
امل���س���ت���وط���ن���ات ال���ق���ري���ب���ة م�����ن ج��������دار ال���ف���ص���ل ال���ع���ن���ص���ري ال�����ذي 
ي����ف����ص����ل ق������ط������اع غ���������زة ع�������ن األرايض امل����ح����ت����ل����ة وأب����������������راج امل�����راق�����ب�����ة 
املنتشرة يف عرض الشريط الحدودي وطوله، وقد بدأ هذا 
األس����ل����وب ال������ذي ل����م ي���ت���ج���اوز ع���م���ره ث���اث���ة أع�������وام ي�����ؤيت أك���ل���ه، 
فقد ورد يف تقرير إخباري بعنوان: "]اإلرب��اك الليي[ ابتكار 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي إلزع�����اج اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن ق����رب ح�����دود غ�����زة" ن��ش��ر يف 
م��وق��ع )DW( األمل�����اين م��س��اء ال�����2 م���ن أك��ت��وب��ر 2018: )ش��ك��ل 
الفلسطينيون مجموعات تسمى "وح��دات اإلرب��اك الليي" 
ت��ض��م م��ئ��ات ال��ش��ب��ان وال��ص��ب��ي��ة ومهمتها خ��ل��ق أج����واء "رع��ب 
وإزعاج" ملئات السكان اإلسرائيلين يف املستوطنات والبلدات 
الزراعية الحدودية، ولعشرات الجنود اإلسرائيلين الذين 
ي���راق���ب���ون ال����ح����دود م���ن أب������راج م���راق���ب���ة ع��س��ك��ري��ة أو يف م��واق��ع 
أقيمت مؤخًرا خلف تال رملية عى طول الحدود الشرقية 

والشمالية للقطاع(.
أم��ا م��اك تلك ال��وح��دات فلم يكن يتجاوز يف ب��ادئ أمرها 
ال������ع������ش������رات، ف����ق����د اس����ت����ه����ل ال����ص����ح����ف����ي "أي������م������ن ال�����ج�����رج�����اوي" 
مقاله املعنون "]اإلرباك الليي[.. غزة تقاوم جنود االحتال 
بحرمانهم من النوم" الذي نشر يف "الجزيرة نت" بتأريخ 26 
سبتمر 2018م بقوله: )يتقدم الشاب يوسف أبو الوليد ذو 
ال���29 بحذر شديد تحت جنح الظام إىل املنطقة الحدودية 
بن قطاع غزة وإسرائيل شرقي رفح، ويرصد بعينيه حركة 
الجنود اإلسرائيلين يف املنطقة، قبل أن ُيعطي لرفاقه إشارة 
للتقدم نحو ألفي مر، وهي مسافة أقرب منزل سكني إليه.
وما هي إال خمس دقائق -بعد التاسعة ليًا- حتى وصل 
إىل ذلك املكان نحو خمسن شابًا وفتى عى منت ثاثة تكاتك 

"دراجات نارية بثاث عجات"(.
وتقتصر أنشطة تلك الوحدات عى تنظيم فعاليات ليلية 
حافلة بالرقصات الشعبية واألناشيد الوطنية التي ترهف 
اإلح����س����اس وت���ل���ه���ب ال���ح���م���اس، ف���ق���د اش���ت���م���ل ت���ق���ري���ر م���ي���داين 
بعنوان "وح���دة اإلرب���اك الليي التي تمنع اإلسرائيلين من 
النوم.. عندما تصبح األغاين الوطنية ساًحا فتاًكا يستغل 
نقطة ضعف جنود االحتال" نشره موقع "عربي بوست" 
ع قرابة ثاثمائة  بتأريخ 2019م عى: )يف إح��دى امل��رات تجَمّ
م���ن امل��واط��ن��ن امل��ش��ارك��ن يف وح����دة اإلرب�����اك ال��ل��ي��ي ع���ى بعد 
عشرات األمتار من السياج الحدودي شرقي غزة، وأقاموا 
ف�����ع�����ال�����ي�����ات ش����ع����ب����ي����ة ع�������ى وق���������ع ال������ط������ب������ول واألغ����������������اين وال�����دب�����ك�����ة 
الفلكلورية، مستخدمن سماعات ومكرات صوت، إضافًة 
إىل إطاق العنان ألبواق مزامرهم(، ويف إشارة من التقرير 
إىل أهمية األغاين واألناشيد الوطنية اسُتهل باآليت: )اكتشف 
الفلسطينيون ساًحا جديًدا فعااًل ضد االحتال اإلسرائيي، 
إن��ه��ا األغ�����اين واأله����ازي����ج ال��وط��ن��ي��ة وغ���ره���ا م���ن األن��ش��ط��ة ال��ت��ي 

ُتنفذها وحدة اإلرباك الليي بغزة(.
أما األدوات املستخدمة يف تلك الفعاليات فيركز معظمها 
يف أدوات إحياء املناسبات كالدف والطبل واملزمار ومكرات 
الصوت التي عادة ما تستخدم أثناء ترديد األناشيد، ومن 
ناحية أخرى فقد أضيف عليها -يف ما أشر يف التقرير األخر 
إىل توزيع املهام-: )فمنهم َمن سُيشعل النار باإلطارات عى 
ال��ح��دود، وآخ��رون مهمتهم تشغيل مكّرات الصوت وبّث 
األغاين الوطنية والثورّية، يف حن ستهتّم مجموعة أخرى 
ب���رم���ي ال���ح���ج���ارة وق���ن���اب���ل "امل����ول����وت����وف" امل��ش��ت��ع��ل��ة وال��ب��ال��ون��ات 
الحارقة عى املواقع اإلسرائيلية، وتسليط ضوء الليزر عى 

عيون جنود صهيون(.
وع�������ى ال������رغ������م م������ن م����ك����اب����رة ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����وين وان���ت���ق���اص���ه 
م��ن أه��م��ي��ة "اإلرب������اك ال��ل��ي��ي"، ف��ق��د أش����ارت ب��ع��ض وج��اه��ات��ه 
املجتمعية إىل وضوح أثره وتعاًظم خطره بشكل جي، فقد 
أورد م���وق���ع )DW( األمل������اين يف اس���ت���ط���اع ال������رأي ال�����ذي أج����راه 
حول هذه القضية مطلع أكتوبر2018م ما يي: )تقول "روين 
ك��ي��س��ن" ال��ن��اط��ق��ة ب��اس��م امل��ج��ل��س امل��ح��ي يف "ك����رم ش��ال��وم" 
الواقعة قرب ح��دود "غ��زة": "إن التظاهرات الليلية تشكل 
كابوًسا". وقالت، "لقد بدُءوا بإلقاء قنابل صوتية، واألمر 
ا،  ا. فاألطفال خائفون جداً منها، إنها خطرة جًدّ مخيف جًدّ

وتعتر فعًا بتأثره مثل الساح(.
أم�����ا أه�����م وآخ������ر اع�����راف�����ات ال���ك���ي���ان ع����ى امل���س���ت���وى ال���رس���م���ي- 
ف��ي��ت��م��ث��ل -ك���م���ا ورد أم����س األول يف "وك����ال����ة م��ع��ا اإلخ���ب���اري���ة" 
ن��ق��ًا ع��ن ق��ن��اة "ك���ان" ال��ع��ري��ة- يف م��ا ب���دأت "م��ص��ر" و"ق��ط��ر" 
تمارسانه من ضغط عى "حماس" إليقاف "اإلرباك"، وما 
كان الكيان ليسعى إليقافه، لوال ما ترتب عليه من إخافة.

  الحاكم الطغاة 
ــــادًا  ــــس ــــــــر ف أك
دخلوا  إذا  وفجورًا، 
أرضـــًا أفــســدوهــا 
ــــزة  ـــوا اع ـــل ـــع وج

أهلها اذلة

الزمان  اخــر  يف    
ــم،  ــل ــع ــض ال ــب ــق ُي
وُتــــنــــر الـــفـــن، 

ويكر القتل 

 ترجمة: كاتبة يحيى السني   -   كندا              الجاسوس الربيطاين هيمرب يكشف خطة بريطانيا لهدم اإلسالم )11(  



 ت�������زام�������ن�������ا م���������ع ذك���������������رى اس�����ت�����ش�����ه�����اد 
اإلم��������������ام زي���������د ع����ل����ي����ه ال��������س��������ام، وم�����ع 
اق������������������������راب ذك��������������������رى ث��������������������ورة 21  م����ن 
س����ب����ت����م����ر امل���������ج���������ي���������دة..  ك����������رم م���ل���ت���ق���ى 
أب�����ن�����اء ال�����ش�����ه�����داء وم����ن����اض����ي ال����ث����ورة 
ال��������ي��������م��������ن��������ي��������ة ع�����������������������������دداً م���������������ن م����������س����������ؤويل 
امل������ؤس������س������ات وامل������ك������ات������ب ال���ح���ك���وم���ي���ة 
ال����ب����ارزي����ن يف أع���م���ال���ه���م وال���خ���دم���ات 
ال��ت��ي يقدمونها إىل أب��ن��اء الشهداء 
وال���������������ج���������������رح���������������ى وامل��������������ت��������������ض��������������رري��������������ن م������ن 

العدوان. 
ح��ي��ث ك���رم امللتقى ال��ل��واء محمد 
ع���������ب���������د ال��������ع��������ظ��������ي��������م ال����������ح����������اك����������م رئ�������ي�������س 
مصلحة األح��وال املدنية والسجل 
امل��������������دين،  وال����ع����ق����ي����د ن�����اج�����ي روض��������ان 
مدير ع��ام اإلدارة العامة لألحوال 
امل��دن��ي��ة وال��س��ج��ل امل�����دين بمحافظة 

صنعاء، والعقيد أب��و نصر عسكر 
م�����دي�����ر ع��������ام م����ج����م����ع اإلص��������������دار اآليل 
املوحد بمحافظة صنعاء، والعقيد 
صالح السياين مدير األحوال املدنية 
وال��س��ج��ل امل����دين امل��ن��ط��ق��ة الجنوبية 
م����ح����اف����ظ����ة ص�����ن�����ع�����اء، وال��������رائ��������د ع��ب��د 
ال��ل��ط��ي��ف أح���س���ن ض���ي���ف ال���ل���ه م��دي��ر 
األح�����������������وال امل������دن������ي������ة ل�����س�����ن�����ح�����ان وب����ن����ي 
بهلول محافظة صنعاء، واألستاذ 
زيك املنتصر مدير عام ضرائب أمانة 
العاصمة، واألستاذ فؤاد الغفاري 
م������������دي������������ر ع������������������ام ض��������������رائ��������������ب م������ح������اف������ظ������ة 
ص���ن���ع���اء، وال����دك����ت����ور م��ط��ه��ر امل�����روين 
مدير عام مكتب الصحة والسكان 
ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة، وال���دك���ت���ور عي 
الشعيبي  مكتب الصحة والسكان 

بأمانة العاصمة.

املرصد 09
محمد درهم املهلل
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احلرب في قيس النقيبالمرصد اإلعالمي
اإلسالم

اإلس����ام ي��أم��ر ب��ال��ح��رب امل��ق��دس��ة من 
أج���ل ح��م��اي��ة ال��ع��ق��ي��دة، وت��أم��ن حياة 
املستضعفن، كما أنه َيِعُد بالسام، 
فألي يشء يحارب اإلسام، وضد أي 

يشء يحارب؟!..
اإلسام يقصد بالجهاد تأكيد حرية 
ال����ع����ب����ادة، وم���ن���ع االن���ش���ق���اق ال���دي���ن���ي، 
وت��������أم��������ن ح�������ي�������اة امل�����س�����ت�����ض�����ع�����ف�����ن.. ك���ل 
ذل���ك م���ن خ���ال وص���اي���ا ال��ل��ه سبحانه 

وتعاىل:
إن اإلس����������������ام ي�������ه�������دف إىل ت����وص����ي����ل 
ص����وت اإلس������ام إىل ج��م��ي��ع ال���ن���اس، 
ول�����ه�����م ال����ح����ري����ة يف أن ي���ت���ب���ع���وه أو ال 

يتبعوه..
وال���������������������ذي ي�������ق�������ف اإلس���������������������ام ض��������������ده ه����و 
استعمال القوة لفرض ديانة معينة، 
أو بذر الشقاق والتفرقة بن الناس، 
وك������ذل������ك أي ض����غ����ط ع������ى ال����ج����م����اع����ات 

املستضعفة إلنقاصها حقوقها..
وه����������������������ذا م�������������ذك�������������ور يف آي����������������������ات ق��������رآن��������ي��������ة 
ك���ث���رة م��ن��ه��ا ق����ال ت���ع���اىل: )أُذن ل��ل��ذي��ن 
ي��ق��ات��ل��ون ب��أن��ه��م ظ���ل���م���وا( س�����ورة ال��ح��ج 
أية 39, )وقاتلوا يف سبيل الله الذين 
ي��ق��ات��ل��ون��ك��م وال ت���ع���ت���دوا(س���ورة ال��ب��ق��رة 
اآلي���������ة 190,  )ف�����م�����ن اع������ت������دى ع��ل��ي��ك��م 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( 
سورة البقرة اآلية 194, )وقاتلوهم 
حتى ال تكون فتنة وي��ك��ون ال��دي��ن لله 
فإن انتهوا فا عدوان إال عى الظاملن(

سورة البقرة اآلية 193..
وإن�����������ه ل�������واض�������ح م�������ن ه���������ذه اآلي�������������ات أن 
اإلسام يأذن بالحروب فقط لحماية 
ال����ع����ق����ي����دة، ول������وص������ول دع��������وة ال����ل����ه إىل 
الناس بدون إكراه عى قبولها، وهذا 
ي�����وض�����ح أن اإلس�����������ام ل������م ي�����ف�����رض ب��ح��د 
ال����س����ي����ف ك����م����ا ي�����دع�����ي خ����ص����وم����ه، وق����د 
دخل الناس اإلسام بمحض رغبتهم 
ألن الحياة يف ظل اإلسام أفضل لهم 

من الحياة يف ظل غره من النظم..
وق���د غ���زا امل��س��ل��م��ون األٌق���ط���ار األخ���رى 
ل��ت��ب��ل��ي��غ دع������وة ال���ل���ه اىل ال����ن����اس يف ك��ل 
م�����ك�����ان ي����م����ك����ن أن ي����ب����ل����غ����وه����ا، وال�����ذي�����ن 
ظ���ل���وا ع���ى دي��ن��ه��م األص�����ي ل���م ي��ق��ه��روا 
ع������ى اع�����ت�����ن�����اق اإلس�������������ام، وال ي���������زال إىل 
ال������وق������ت ال�����ح�����اض�����ر ت�����وج�����د أق�����ل�����ي�����ات ب��ن 
ال�����ش�����ع�����وب اإلس������ام������ي������ة ع������ى دي����ان����ات����ه����ا 
ال��ت��ي ك��ان��ت ق��ب��ل اإلس�����ام- ي��ه��ودي��ة أو 
مسيحية- وه���م ي��م��ارس��ون عباداتهم 
تحت حماية اإلسام، وهذا عكس ما 
يفعله ال��ن��ص��ارى وال��ي��ه��ود وال��ب��وذي��ون 

اليوم..
ف������ه������ن������اك ال������ت������ع������ص������ب امل������س������ي������ح������ي ض���د 
امل����س����ل����م����ن يف ان�����دون�����ي�����س�����ي�����ا، وم������ذاب������ح 
امل����������س����������ل����������م����������ن يف ال�����������ه�����������ن�����������د وأوغ�������������������ن�������������������دا، 
وم��������ح��������ارب��������ة ال������ف������ل������ب������ن ل�����ج�����ب�����ه�����ة ت����ح����ري����ر 
م���������������ورو اإلس���������ام���������ي���������ة، وأخ���������������������راً ول�����ي�����س 
آخ���راً م��ا رأي��ن��اه يف ش��اش��ات التلفزيون 
م�����ن م������ط������اردة ال����وث����ن����ي����ون ال���ب���ورم���ي���ون 
ل����������ل����������م����������س����������ل����������م����������ن ه������������������ن������������������اك وق���������ت���������ل���������ه���������م 
ب�����ال�����س�����ي�����وف وال������س������ك������اك������ن يف م�����ج�����ازر 
وح������ش������ي������ة- ت����ق����ش����ع����ر م����ن����ه����ا األب��������������دان- 
ف��أي��ن ه��ي منظمة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ال���ع���امل���ي���ة ال����ت����ي ت����دع����و اىل ح���ق���وق 
األقليات؟!.. وما هي العقوبات 
ال�����������������ت�����������������ي ات����������������خ����������������ذه����������������ا ال��������������ع��������������رب 
واملسلمون ضد تلك املجازر 
البشعة.. فلم نسمع دولة 
تطلب عقد مجلس األمن 
أو ال����ج����م����ع����ي����ة ال���ع���م���وم���ي���ة 
للمنظمة ال��دول��ي��ة ملناقشة 

تلك املذابح!!.

ن����������ال ش����������رف ال�����ش�����ه�����ادة 
اإلم�������������������ام األع����������ظ����������م زي�������������د ب����������ن زي�������ن 
العابدين عليهم السام مظلوماً 

ألن���ه ال��ث��ائ��ر ال��ش��اه��ر س��ي��ف��ه يف وج��ه 
ال���ط���واغ���ي���ت ح���ك���ام ال���ج���ور وع��ل��م��اء 
ال����س����وء أع�����دائ�����ه ج���ب���اب���رة ب���ن���ي أم��ي��ة 
م���ن أرادوا أن ي��غ��ي��ب��وا أث����ره وذك����ره 
يف اآلخرين، لكن بقدرة الله بقي 

اإلم���ام زي��د عليه ال��س��ام يف أوس��اط 
األم���ة منهجاً وث����ورة ع���دل مستمرة 
ومنبع قوة وقدوة ملقارعة الظاملن، 
ك�����ي�����ف ال وه���������و ال������ق������ائ������ل: "وال��������ل��������ه م���ا 

يدعني كتاب الله أن أسكت"..
ه��������������و اإلم���������������������������ام ال��������ش��������ه��������ي��������د ال������������������درس 
ال���ع���ظ���ي���م ل�����ه�����ذه األم���������ة ال�����ت�����ي ت��ح��م��ل 
ل�����ه يف م����ش����اع����ره����ا ال�����ح�����ب واالع������ت������زاز 
وأع�����ظ�����م األث��������ر إلح����ي����ائ����ه����ا وت���ح���ري���ك���ه���ا 
واس���ت���ن���ه���اض ه���م���م���ه���ا، ه����و ص��اح��ب 
الشعار الشجاع: "من أحب الحياة 
عاش ذليًا"، وقد ورثه لكل أحرار 
األم������ة اإلس���ام���ي���ة ل��ي��م��ت��ط��وا ال��ج��ه��اد 
لنيل ال��ن��ص��ر وال��ح��ي��اة ال��ك��ري��م��ة.. لم 

يمنعه 
ن  أ

ي��������ث��������ور وي������ج������اب������ه 
ال������������ط������������غ������������اة وامل��������������ج��������������رم��������������ن ع���������ت���������اده���������م 
وإم����ك����ان����ات����ه����م وم������ا وص�����ل�����وا إل����ي����ه م��ن 
جروت، بل واجه كل ذلك ببسالة 
ج��ن��دي ال��ح��ق ال���واث���ق ب��رب��ه ع��زوج��ل 
وم���������ع���������ه ث�������ل�������ة ق�����ل�����ي�����ل�����ة م����������ن امل������ؤم������ن������ن 
ال���������ذي���������ن ت�������ح�������رك�������وا ل������ن������ص������رت������ه، ول�����ق�����د 
أس������س ل����ث����ورة ت��س��ت��م��ر ع����ى ال���ط���غ���اة 
وال������ظ������امل������ن ف�������أوص�������ل مل�������ن ب������ع������ده م���ن 
األم��م أعظم نموذج واستقينا منه 
ن�����ح�����ن ك������ذل������ك وج�����������وب وح����ت����م����ي����ة أن 
ي��ك��ون ه��ن��اك ص���وت وس��ي��ف يسطع 
ب��ال��ح��ق مل��ن��اه��ض��ة ال���ب���اط���ل وامل��ب��ط��ل��ن 
ح��ت��ى وإن ك����ان ال��ث��م��ن ب����ذل ال��ن��ف��س 
رخ��ي��ص��ة يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه ت���ع���اىل وه��و 

م���ا ارت���ض���اه ال��ش��ه��ي��د اإلم�����ام األع��ظ��م 
عليه السام..

ال�������ي�������وم ي����ع����م����ل أع�������������داء األم�����������ة ع���ى 
ت��غ��ي��ي��ب ال����ت����اري����خ اإلس�����ام�����ي م����ن أن 
ي�����ط�����ل�����ع ع�����ل�����ي�����ه األج����������ي����������ال وه��������������ذا ي���ع���د 
ج����ري����م����ة ك����������رى، ه����دف����ه����م ت��س��ط��ي��ح 
أفكار الناس وليتمكنوا من تحريف 
ك�����������ل م�������ع�������ال�������م اإلس���������������������ام ال�����ع�����ظ�����ي�����م�����ة 
واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��أف��ك��ار وع��ق��ائ��د تحرف 
ب��������وص��������ل��������ة ال����������ح����������ق ع������������ن أه����������������ل ال������ح������ق 
وم�������س�������اره�������ا ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ي، وب����������ا ري�����ب 
أن إح���ي���اء ه���ذه ال���ذك���رى ت��ح��ي��ي فينا 
ال���ت���أيس ب��ال��ق��دوة ال��ح��س��ن��ة وث��ب��ات��ه��م 
وش�����ج�����اع�����ت�����ه�����م وع������ظ������ي������م ال����ت����ض����ح����ي����ة 

والفداء..

اإلمام األعظم..
 جهاد 

واستشهاد

حصار ذوي 
اإلعاقة 

تزايد نقص الخدمات الصحية 
والتعليمية وفرص العمل يفاقم 
املعاناة الطويلة التي يعيشها ذوو 
اإلعاقة يف اليمن، ومع عدم إنهاء 
العدوان السعودي وفك الحصار 
ال�������ج�������ائ�������ر ت������وق������ف������ت غ�����ال�����ب�����ي�����ة م������راك������ز 
التدريب والتأهيل الخاصة بهذه 

الشريحة من املجتمع..
ي��س��ت��ق��ب��ل م���رك���ز ت��أه��ي��ل امل��ع��اق��ن 
ب����ص����ن����ع����اء 400 ح������ال������ة يف ال�����ي�����وم 
ج����م����ي����ع����ه����م ي�����ن�����ت�����ظ�����رون امل�����س�����اع�����دة 
الطبية والرعاية والتأهيل، فيما 
ال��ص��ن��دوق يفتقر اىل ال��دع��م امل��ايل 
ال�������������ذي ان������خ������ف������ض اىل ن������ح������و %20 
قياساً اىل ما كان عليه قبل حرب 

التحالف السعودي..
يبلغ عدد ذوي اإلعاقة يف اليمن 
م������ا ي�����زي�����د ع������ى 3 م�����اي�����ن ش��خ��ص 
وفق تقارير رسمية أي ما يعادل 
10% م����ن ال���س���ك���ان، وه�����ي أرق�����ام 
كبرة، معاناة أصحابها تتضاعف 
بسبب توقف حواىل 350 مركزاً 

للتأهيل والتدريب..
امل�����ؤس�����ف أن اس����ت����م����رار ال�����ع�����دوان 
وال�����ح�����ص�����ار ال���س���ع���وص���ه���ي���وأم���ري���ي 
ع������������������ى ال������������ي������������م������������ن واس�����������ت�����������ه�����������داف�����������ه�����������م 
للمدنين يخلف اآلالف من ذوي 
اإلع��������اق��������ة ال�������ج�������دد م�������ا ي������وس������ع ه�����ذه 
ال�����ش�����ري�����ح�����ة م�������ن ال����ي����م����ن����ي����ن، ال����ت����ي 
كما أشرنا ال تحصل عى حقها يف 
التعليم والصحة نتيجة األسباب 
آنفة الذكر وما زاد الطن بلة هو 
ت��������وق��������ف ال����������دع����������م ال�������������������دويل وش�����ح�����ة 

املوارد املحلية..

سحب الثقة من املهزوم

م����ه����م����ا ح������اول������ت اإلدارة األم�����ري�����ك�����ي�����ة ت���ري���ر 
ان�������ه�������زام�������ه�������ا وف������������راره������������ا م���������ن أف������غ������ان������س������ت������ان إال 
أن����������ه����������ا ك�������ش�������ف�������ت ع������������ن ض��������ع��������ف م�����ع�����ل�����وم�����ات�����ه�����ا 
االس����ت����خ����ب����ارات����ي����ة وع���������دم م����ع����رف����ة ال�����ت�����وازن�����ات 

األفغانية بعد عشرين عاماً من الغزو..
شاهد العالم احتفاالت طالبان والشعب 
األف�������غ�������اين ب����م����ا أس������م������وه "ي����������وم االس�����ت�����ق�����ال" 
ويحق لهم ذلك بعد إجبار املحتل األمريي 
عى الرحيل منكسراً خائفاً مرتبكاً وبصورة 
"مهينة" كما اعرف جوبايدن ونطق بذلك 

أمام مرأى ومسمع من العالم..
وكما نشرت صحيفة "الواشنطن بوست" 

ب��������������������������������������������������أن ه��������������������������������������روب 
أم�����������������ري�����������������ك�����������������ا ب�����������ه�����������ذا 
ال������������ش������������ك������������ل زع������������������زع 
ث��������������ق��������������ة ال����������ح����������ل����������ف����������اء 
األوروب����������������������������������������������ي����������������������������������������������ن 
ب������ه������ا، األم�����������ر ال�������ذي 
ج��ع��ل��ه��م ي��ع��ق��دون 
ل������������������ق������������������اًء أوروب���������������������ي���������������������اً 
الت��������������������خ��������������������اذ خ����������ط����������وة 
م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ج��ري��ئ��ة 

جداً وهي أن يكون قرارهم بأيديهم بمنأى 
عن الحليف األمريي الذي لم يعد يحظى 
بثقتهم وال���ذي تصاغر شأنه وحجمه بعد 
الهزيمة بأفغانستان، ورغم تمسك أمريكا 
ب��ق��ش��ة ال��غ��ري��ق ع��ر ت��ص��ري��ح��ات ع��ودت��ه��ا اىل 
آسيا الوسطى بالدبلوماسية أو باملال، إال 
أن أي ت��ص��ري��ح��ات ت��ص��در م��ن��ه��ا ل���م ي��ع��د لها 

بريقاً وال تلقى صدى أو تأثراً..
وك��م��ا ق��ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األف��غ��اين أش��رف 
غني أن أمريكا اليوم أصبحت دولة صغرى 

وليس عظمى..

م����ط����ب دويل: أك��������ر م������ن 120 م��ن��ظ��م��ة 
دولية تطالب بفرض حظر األسلحة عى 

إسرائيل..
ح��ف��رة ل���ألردن: إع���ام ع��ري يكشف عن 
زي����������ارة س�����ري�����ة ل����رئ����ي����س ال����ك����ي����ان اإلس����رائ����ي����ي 

للقاء ملك األردن يف قصره بعّمان..
ت��ص��دع إس���رائ���ي���ي: ص��ح��ي��ف��ة "ه���أرت���س".. 
ع���ى إس���رائ���ي���ل ف��ح��ص م��ك��ان��ت��ه��ا ب��ع��د تغر 

العاقات يف املنطقة..
م����ط����ب ح�����م�����س�����اوي: ح�������م�������اس.. م����ص����رون 
ع�������������ى ان����������������ت����������������زاع ك���������س���������ر ح�����������ص�����������ار غ������������������زة وك���������ل 
الخيارات مفتوحة للضغط عى االحتال 

الصهيوين..
ت����ص����دع إس�����رائ�����ي�����ي: ب���ي���ن���ي���ت ي���ع���ن رئ���ي���س 
ج������������دي������������د ل����������اس����������ت����������خ����������ب����������ارات اإلس���������رائ���������ي���������ل���������ي���������ة 
ال�������������ش�������������اب�������������اك- دون ك�����ش�����ف  ال�����������داخ�����������ل�����������ي�����������ة- 

األسباب..
ح���������ف���������رة ل���������������إم���������������ارات: ت�������ص�������اع�������د خ�������ط�������وات 
التطبيع ب��ن ت��ل أب��ي��ب ودب���ي- االس��ت��ع��داد 

التفاق شحن النفط..
تصدع إسرائيي: وزير إسرائيي- نخوض 
حرب استنزاف طويلة األمد مع حماس..
ح�����ف�����رة ل���ل���ب���ح���ري���ن: إس�����رائ�����ي�����ل ت����ع����ن أول 

سفر لها لدى البحرين..
ت�����ص�����دع ف���ل���س���ط���ي���ن���ي: ال�������غ�������اردي�������ان.. وف�����اة 
ن�����زار ب���ن���ات ك��ش��ف وح��ش��ي��ة ق��م��ع ال��س��ل��ط��ة 

الفلسطينية لشعبها..

ح��ف��رة ل��ل��ب��ح��ري��ن: س��ف��ر ال��ب��ح��ري��ن يف تل 
أبيب يغرد بثاث لغات وإسرائيل ترحب 

به..

مطب حمساوي: السلطات اإلسرائيلية 
تسمح بدخول حديد البناء اىل غزة بعد 

3 أشهر من املنع..

ت�������������ص�������������دع إس����������������رائ����������������ي����������������ي: ص������ح������ي������ف������ة 
"ي����دي����ع����وت".. ت���أخ���ر ال��ت��س��وي��ة ي��زي��د 
م����������ن االس�������ت�������ي�������ط�������ان وي����������ق����������رب ال��������دول��������ة 

الثنائية..
حفرة للبحرين: مباحثات بحرينية 
إسرائيلية لتعزيز التعاون يف املجال 

الطبي..
م��������ط��������ب ع�������������راق�������������ي: رئ����������ي����������س ال����������������������وزراء 
العراقي.. ال تطبيع مع إسرائيل ولن 

نمد أيدينا لها..
ت���ص���دع إس���رائ���ي���ي: ص��ح��ي��ف��ة ع���ري���ة.. 
ح���دود غ��زة مربكة وت��ح��رك��ات جنودنا 

مراقبة ومرصودة..
م�������ط�������ب ل��������ب��������ن��������اين: أك�������������ر م����������ن %60 

ي����ؤي����دون ق������رار ح�����زب ال���ل���ه اس���ت���راد 
النفط من إيران..

مطب أممي: تقرير أممي يرصد 
ج���������رائ���������م االح�����������ت�����������ال اإلس���������رائ���������ي���������ي يف 
ال���ض���ف���ة خ������ال ال���ن���ص���ف األول م��ن 

العام 2021م..
ح���������ف���������رة ل������ف������ل������س������ط������ن: ان������ب������ط������اح 

س�������������ل�������������ط�������������ة م����������������ح����������������م����������������ود ع������������ب������������اس 
ل�����اح�����ت�����ال ب����ع����د االج�����ت�����م�����اع م��ع 
وزي����ر األم����ن اإلس���رائ���ي���ي غيتس 
يف رام الله، كأول لقاء لعباس 
م����ع م����س����ؤول ي����ه����ودي ب�������ارز م��ن��ذ 

أكر من 10 سنوات..

أمريكا عطشى.. بترول
عى النفط الخام وزي��ادات أسعاره عامليًا متجاوزًا توقعات أس��وأ م��ن املتوقع مل��ا يعكس استمرار تضاعف وت��رة الطلب لألسبوع الخامس عى التوايل، ولكن مازالت وترة الراجع ت���س���ج���ي���ل م������خ������زون������ات ال����ن����ف����ط األم�����ري�����ك�����ي�����ة ان�����خ�����ف�����اض�����ًا ج�����دي�����دًا أظ���ه���رت ال���ب���ي���ان���ات ال����ص����ادرة ع���ن م��ع��ه��د ال����ب����رول األم���ري���ي 

ضخمة عى االقتصاد األمريي املتأزم أصًا..امل��دم��ر قبل أي���ام ض��اع��ف م��ن األزم���ة وأض���اف مصاعب مالية يف أدىن مستوى منذ 6 ش��ه��ور، وال ش��ك ب��أن إع��ص��ار "آي���دا" بحوايل 81 مليون برميل مما جعل ثقة املستهلك األمريي ال���ق���راءات األخ����رة ل��ل��م��ؤش��ر خ���ال األس���ب���وع األس��ب��ق ت��راج��ع��ًا م���ل���ي���ون و160 أل������ف ب���رم���ي���ل خ������ال ت���ل���ك ال�����ف�����رة، وش���ه���دت األس�������واق ال���ت���ي أش������ارت اىل ت��س��ج��ي��ل امل���ؤش���ر ت���راج���ع���ًا ب��ح��وايل أل��������ف ب����رم����ي����ل ف����ق����ط خ��������ال األس�������ب�������وع األخ����������ر دون ت����وق����ع����ات م��خ��زون��ات النفط األمريكية انخفاضًا بنحو مليون و250 ووفقًا للبيانات الصادرة عن معهد البرول فقد سجلت األسواق الدولية..

ملتقى أبناء الشهداء يكرم 
عددًا من مسؤولي املؤسسات 

واملكاتب احلكومية

مطبات وحفر التطبيع



امس  يوم  والزراعي  التعاوين  التسليف  بنك  اقام 
موين  موبايل  محفظة  تحديثات  اطالق  فعالية 
"املرحلة األوىل" بهويتها الجديدة "موبايل موين – بنك 

بمحفظتك". 
وقد أعلن يف بداية الفعالية رئيس مجلس إدارة بنك 
التسليف التعاوين والزراعي، إبراهيم احمد الحويث، 
إطالق تحديثات املحفظة، الذي اعقبه شرح مفصل 
عن الخدمات واملزايا التي تم تطويرها بمحفظة موبايل 
موين، التي تحتاج اليها مختلف شرائح العمالء األفراد 
واالنشطة املالية التجارية )شركات تجارية ومنشآت 

الصرافة(،
ويف كلمة راعي الحفل، أكد وزير الصناعة والتجارة 
عبدالوهاب يحيى الدرة، أهمية اطالق هذه التحديثات 
التعاوين  التسليف  لبنك  املصرفية  والخدمات 
والزراعي، الذي يعد البنك الرائد يف النشاط البنيك 

املتميز بقيادته وكوادره، 
وأشار إىل أهمية تطوير وتدشني خدمات مصرفية 
جديدة بإعتبار الوضع االقتصادي الذي يمر به البلد 
بحاجة ماسة إىل مثل هكذا تطوير يدعم وضع وتداول 

النقدية التي تواجه الفرتة الراهنة تحديات خطرية، 
كما أوضح الوزير الدرة، أن اللجنة االقتصادية العليا 
والبنك املركزي اليمني والوزارات املعنية، اتخذوا جملة 
من التدابري واملعالجات املسؤولة للحفاظ عىل استقرار 
أسعار الصرف وقيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية، 
التي أثبتت حرصها تجنيب أصول وأموال املواطنني 
أيه خسائر أكيدة خاصًة بعد طباعة ُكتل نقدية غري 
قانونية بأحجام كبرية، األمر الذي يحتم علينا التوجه 
نحو التعامل باملحافظ االلكرتونية لنتفادى التأثريات 
السلبية عىل االقتصاد القومي، مؤكداً أن املؤسسات 
والشركات املالية والتجارية ستتجه نحو التعامالت 
االلكرتونية للحد من املخاطر والتكاليف التي تتعرض 
بالتداول  املرتبطة  واملحاذير  الصعوبات  بسبب  لها 
النقدي القائم، وذلك بخلق الثقة وتكثيف الرتويج 
استخدام  أهمية  املجتمع  وتوعية  الخدمات،  لهذه 

تعامالت  تعزز  التي  الحديثة  املصرفية  املدفوعات 
العمالء األفراد والتجار، ودعا للتوجه نحو التعامالت 
اإللكرتونية عند تسديد الرسوم أو دفع وتحصيل املبالغ 

الخاصة بأالنشطة التجارية أسوة ببقية الدول، 
 وأفاد بأن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتشكيل 
لجنة إلعداد قانون التجارة االلكرتونية، التي وضعت 
اللمسات األخرية بعد اشراكها الجهات املعنية كالبنك 
املركزي اليمني وجميعة البنوك وجمعية الصرافني 
ووزارة املالية والجهات األخرى، وبحيث يتم عرضه 
عىل مجليس الوزراء والنواب إلقراره كمشروع قانون، 
الذي سيحمي حقوق التعامالت االلكرتونية ويتفادى 

اإلشكاليات القائمة. 
من جانبه أكد وكيل قطاع الرقابة عىل البنوك يف 
البنك املركزي اليمني، سامي عيل السياغي، أهمية 
االستفادة من خدمات  املجتمعية وكيفية  الشراكة 
الحد من حجم  التي تسهم يف  االلكرتونية  املحافظ 
الخسائر االقتصادية نتيجة املتغريات والتحديات التي 
تواجه القطاعني املايل واملصريف، وأكد عىل دور الدفع 
االلكرتوين يف توفري الوقت والجهد، ويجنب املتعاملني 

مخاطر وتكاليف كبريه يعانون منها. 
كما أشار إىل ضرورة الخدمات االلكرتونية املتنوعة 
بما يخدم نشاط واعمال القطاع الخاص، ويؤسس 

املتعاملني بمختلف  ُتعزز استقطاب  بيانات  لقاعدة 
املصرفية  الخدمات  توسيع  وتكفل  احتياجاتهم، 

للوصول اىل حدود الشمول املايل املطلوب. 
فيما تطرق مدير عام أنظمة املدفوعات بالبنك املركزي 
اليمني، يحيى أحمد الخطيب، إىل أهمية التحديثات 
عىل  وحث  البنك  يف  تطويرها  تم  التي  اإللكرتونية 
استمرار واستكمال ما تبقى من مقرتحات تحديث 
املرحلة الثانية، كونها ستعزز توسيع دائرة التعامالت 
التجاري  والنشاط  باملواطن  املرتبطة  االلكرتونية 
الصرافة،  وشركات  البنوك  عرب  املالية  واملعامالت 
التطوير  من  تتطلب مزيداً  الراهنة  املرحلة  أن  مبيناً 
بأن البنك  الفني الجاد يف هذا الجانب الهام، علماً 
اليمني املركزي يسعى ويشجع الخدمات االلكرتونية 
بمفهومها الشامل ويدعم الربط البيني الذي يحقق 

االستقرار النقدي ويدعم ايصال هذه العمليات . 
التجارية  الغرفة  إدارة  مجلس  رئيس  أكد  بدوره 
والصناعية بأمانة العاصمة، حسن محمد الكبوس، 
تطوير  وبرامج  وخطط  دعم  عىل  الغرفة  حرص 
تخدم  كونها  املختلفة  االلكرتونية  املالية  العمليات 
الجوانب واملتطلبات التجارية والصناعية واالنتاجية 
بشكل عام، ولفت إىل أن القطاع املصريف يف حاجة 
ماسة ملثل هكذا تحديثات وخدمات الكرتونية ويتوقع 
من البنك تطوير تقني يلبي احتياج النشاط التجاري 
يضمن توسيع عملياته عرب املحافظ االلكرتونية، خاصًة 
التجار مخاطر  لتجنيب  ُملحة  اصبحت حاجة  وقد 
وتكلفة تداول النقدية، وستقدم كثري من التسهيالت 

يف ظل األوضاع االستثنائية، 
وعىل هامش الفعالية التي حضرها رئيس جمعية 
البنوك محمود ناجي قائد، ورئيس جمعية الصرافني 
الشركات  تكريم عدد من  تم  الحظا،  نبيل عيل  د. 
الصرافة  وشركات  الجمريك  والتخليص  التجارية 
تعامالتها  بحجم وعدد  املاضية  الفرتة  تميزت  التي 
عرب املدفوعات االلكرتونية املُقدمة عرب محفظة بنك 

التسليف التعاوين والزراعي "موبايل موين".

10 االقتصادية
بنك التسليف التعاوني والزراعي يدشن اطالق تحديثات محفظة "موبايل موني"

وزير الصناعة يدعو القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الحكومية للتوجه نحو التعامل االلكتروني

دشنت الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين أمس، املشروع الوطني 
للتخطيط العمراين التشاريك املجتمعي، بالتنسيق مع وزارة اإلدارة املحلية واملجالس املحلية 

باملحافظات "املرحلة األوىل مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة".
ويف كلمته بهذه املناسبة أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني 
مقبويل، أهمية التخطيط التشاريك الذي يعتمد عىل مشاركة مؤسسات الدولة يف وضع 
األهداف املرحلية واملبادرات وتحديد املشاريع لبناء دولة يمنية ترتكز يف تخطيطها عىل أسس 

علمية لتحقيق الكفاءة يف الخدمات واملرافق والتنمية املستدامة.
واعترب التخطيط التشاريك، أنموذجاً حضرياً، يؤكد إشراك املجتمع يف التخطيط الحضري 
عىل مستوى املجتمع باملناطق الحضرية والريفية.. مبيناً أن التخطيط التشاريك يهدف لتنسيق 
وجهات النظر، بما يلبي احتياج املجتمع من الخدمات وفرص االستثمار للموارد يف اليمن.. 
وشدد نائب رئيس الوزراء عىل ضرورة أن يدرك الجميع أهمية التخطيط العمراين كخارطة 
طريق ووسيلة للحفاظ عىل ثروات البالد .. وقال "من غري املعقول أن نرتك التوسع العمراين 
العشوايئ يتسلل بمناطق الرثوات السيادية كمناجم الذهب واملعادن وحقول النفط".. 
من جانبه اعترب رئيس الهيئة العامة لألرايض القايض عبدالعزيز العنيس، املشروع الوطني 
للتخطيط العمراين التشاريك املجتمعي، األول من نوعه يف اليمن وعىل مستوى الدول 
العربية..مؤكداً أن املشروع يأيت وفقاً لتوجهات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
ومحاضراته التوجيهية للتخطيط العمراين السليم وتقديم الخدمات للتجمعات السكانية 
والحد من الهجرة للمدن والحفاظ عىل األرايض الزراعي، وكذا توجيهات رئيس املجلس 

السيايس األعىل بهذا الشأن.
وأشار القايض العنيس إىل أنه تم تدريب 313 مهندساً معمارياً وفنياً من موظفي الهيئة 
وخريجي الجامعات وأكاديميني، بمشاركة املجتمع املحيل لرسم طموحات وتطلعات 
املستقبل وتحقيق أهداف التخطيط العمراين وسلوك ونهج التنمية املستدامة بدءاً بتطوير 
قدرات الوحدات اإلدارية يف التخطيط وصوالً إىل التنمية املحلية والحفاظ عىل األرايض 
الزراعية.. ويف التدشني بحضور نائب وزير اإلدارة املحلية قاسم الحمران، أكد الدكتور 
عبدالرحمن العلفي يف كلمة منظمات املجتمع املدين بمديرية بني الحارث، استعداد املنظمات 
والجمعيات التعاون مع هيئة األرايض ووزارة اإلدارة املحلية للتخطيط العمراين يف املديرية.

بقدر ما مثل االستقرار والسالم عامالً النتقال عدد من دول العالم للتعامل بالعملة 
اإللكرتونية إىل جانب العملة الورقية الرسمية، فإن الحروب واملخاطر وتدهور االقتصاد 
وانهيار سعر صرف العملة إىل أدىن املستويات دفعت دوالً أخرى البعض منها انشقت 
عنها دول رسمية "كأرض الصومال" أو ما تسمى ب:"صوماليالند" التي انشقت عن 
جمهورية الصومال عام 1991، إىل التعامل بأنظمة تحويالت مالية عرب الهاتف املحمول 
ألسباب عدة منها أن قيمة " الشلن" - العملة الرسمية املتعامل به يف تلك الدويلة غري 
املعرتف بها دولياً و التي تعاين من اقتصاد ضعيف بفعل الحروب األهلية واملجاعة- وصل 
إىل أدىن مستوياته وذلك يف ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وسوء البنية التحتية، 

حيث فقدت تلك العملة ثقة مجتمع األعمال واملواطنني يف آن واحد.

العبث بالعملة 
ويعود السبب األول إىل فشل جمهورية أرض الصومال املنفصلة عن الصومال يف إدارة 
السياسة النقدية، إقدامها عىل طباعة كمية غري قانونية من العملة" الشلن" عام 1994، 
كما اتجهت لطباعة ما يصل %80 من العملة املزورة التي طبعت يف دول شرق آسيا 
بكميات ضخمة، بشكل عشوايئ وبدون ضوابط بناء عىل طلب مسؤولني يف الحكومة، 
و قد بددت تلك األموال عىل شراء األسلحة وتمويل الحرب األهلية التي خاضتها يف 
مواجهة جماعات مسلحة معارضة لها، ما أدى إىل تدهور تلك العملة " الشلن " حتى 
وصل األمر لحدوث حالة التضخم الجامح، بحيث أصبح شراء االحتياجات األساسية 

من أسواق عاصمة ارض الصومال بالعاصمة 
"هارغيسا"، بحاجة إىل حمل كمية كبرية 
من النقود، فكان البديل التعامل بأنظمة 
اإللكرتونية  الرسائل  مالية عرب  تحويالت 
التي تقدمها شركات الهاتف املحمول وهو 
الصومال  أرض  يتناسب مع ظروف  حل 
التي  الثقافية واالجتماعية  والخصوصية 
من  وتعاين  أساسية  تحتية  لبنية  تفتقد 
املستدامة، فمصادر دخلها  املوارد  شحة 
األسايس ال تتجاوز امللياري دوالر سنوياً، 
املستشري،  السيايس  للفساد  باإلضافة 
اقتصادياً  انهياراً  نتيجته  كان  الذي 
ومعيشياً كارثياً، ورغم أن التوجه للتعامل 
بالتحويالت املالية عرب الهاتف املحمول كان 

اضطرارياً و جاء ملواجهة مشكلة انهيار 
سعر صرف العملة، لكن أنظمة الدفع 
اإللكرتونية هذه سهلت عىل املغرتبني 
الصوماليني يف قرابة 17 دولة يف العالم 

إرسال حواالتهم املالية إىل اسرهم وأهاليهم يف ارض الصومال بالدوالر دون مخاطر. 
تأجري ميناء بربرة يطيح بالسلطة 

وقد أدى تصاعد وترية التدخالت اإلماراتية واألجنبية إىل انعدام استقرار النظام السيايس 
بسبب تأجري النظام السابق برئاسة رئيس ارض الصومال غري املعرتف بها، أحمد محمد 
سيالنيو، ميناء بربرة لشركة موائن دبي، ولذات السبب اشتد الصراع بني حزب الوحدة 
والتنمية الحاكم، واألحزاب املعارضة كالحزب الديمقراطي الشعبي املتحد " وداين ، 
والحزب العدالة والرفاة، ومؤخراً فازت املعارضة عىل الحزب الحاكم ب:59 مقعداً برملانياً 
من أصل 82 مقعداً يف برملان اإلقليم مقابل 30 مقعداً حصل عليها الحزب الحاكم، بسبب 
وقوف املعارضة أمام فساد الحزب الحاكم وفشله يف اإلدارة املالية العامة والسياسة 

النقدية وضلوعه يف ارتفاع معاناة املواطنني يف جمهورية أرض الصومال.

الدولرة بدل الشلن 
كما أدى التضخم الكبري الناتج عن طباعة كميات كبرية من العملة املحلية دون غطاء 
نقدي يف أرض الصومال خالل العقدين املاضيني، إىل انهيار ثقة التجار بالعملة الرسمية 
واتجاههم نحو الدولرة لحماية أموالهم من التقلب واالنهيار اليومي، ويقدر الخرباء 
استخدام الدوالر يف التعامل التجاري اليومي يف أرض الصومال من قبل التجار والصرافني 
بنسبة %90 ، ونتيجة لفقدان " الشلن " قيمته املادية والرمزية أصبح مقتصراً عىل 
التعامالت الهامشية يف املجتمع، حيث يدفع الفقراء وأصحاب الدخل املحدود ثمن 
ذلك، وعالوة عىل التضخم الحاد الذي تعانيه العملة املحلية يف أرض الصومال والتي 
ال يعد تتجاوز نسبة التعامل بها ال%10 من إجمايل التداوالت الورقية، ومع ذلك تكاد 
أوراق النقد من عملة "الشلن" أن تختفي من التداول، مهددة ببقاء فئة واحدة منها 
فقط قيد التداول، وهي فئة ال"1000 شلن"، ونتيجة أزمة السيولة التي تواجهها دولة 
أرض الصومال غري املعرتف وعجزها عن رفع سعر تلك العملة أو إعادة ثقة السوق التي 
فقدتها بسبب عبث الطباعة املتواصل، ومع اتساع رقعة املطالب الشعبية بحظر طباعة 
العملة وتهريبها، لكن الطباعة دون ضوابط استمرت حتى بلغ سعر الدوالر 80000 شلن 

، وارتفعت األسعار بنسبة %300 خالل العامني املاضيني.
ورغم كل الصعوبات واملعوقات إال أن أرض الصومال تقرتب اليوم من االستغناء 
عن النقود الورقية يف تعامالتها املالية، و بشهادة مؤسسات نقد وبنوك دولية فإن 
"صوماليالند" أصبحت تربة خصبة النتشار أنظمة الدفع الرقمي التي تقدمها شركتا 
اتصاالت "زاد" التي دشنت يف عام 2009، و من بعدها "أي-دهب"، الخاصتان، وتقدم 

بذلك اقتصاداً بديالً يقوم عىل تقديم الخدمات املصرفية عرب الهاتف.
وتحقق أنظمة التحويالت املالية عرب الهاتف املحمول انتشاراً واسعاً يف هذه الجمهورية 
غري املعرتف بها منذ 20 عاماً، والتي بدأت تجربتها عام 2014، بطرق تدريجية بمشاركة 
%5 فقط من السكان، بمساهمة عوامل أخرى كانت تبدو كارثية كموجة الجفاف التي 
ضربت أرض الصومال واستهدفت الريف قبل عامني وكذلك وباء كورونا العام املايض 

إىل ارتفاع نسبة مستخدمي هذه الخدمة إىل أكرث من 50%.

مقاربات
و من املالحظ أن واقع أرض الصومال البنيوي أضعف حاالً من اليمن، ومستوى 
معدالت األمية يتجاوز ال %70، وعدد مستخدمي اإلنرتنت أقل بكثري من عدد املستخدمني 
يف اليمن و كما أن هذه العمليات املاليةواملصرفية يديرها البنوك بنك حكومي وبنكان 
تابعان للقطاع الخاص مقابل أكرث من 17بنكاً يمنياً، ومع ذلك استطاعت شركتا اتصاالت 
فقط أن تقدمان خدمة ميسورة وسريعة فلم يحتاج املستفيد من خدمة التحويالت املالية 
السريعة لإلنرتنت أثناء قيامه بتحويل األموال من حسابة إىل حساب الشخص اآلخر سواء 
أكان محالً تجارياً أو بائعاً عىل قارعة الطريق أو حتى تعرفة النقل بني األقاليم التي تتبع 
ارض الصومال، ويستطيع املستخدمون تحويل املال من حسابهم املصريف عىل هاتفهم 
املحمول إىل حسابات آخرى عن طريق االتصال بأرقام وإدخال رموز بالطريقة نفسها التي 
تضيف بها رصيداً لهاتفك املحمول عرب خدمات التحويل التي تقدمها خدمتي " زاد " أو" 

أي-دهب"، و أي هاتف جوال بسيط سيفي بالغرض.
ورغم ذلك، ال تخضع أنظمة الدفع عرب الهاتف املحمول لضوابط أو قواعد تنظيمية 
من قبل الجهات الحكومية رغم سرعة انتشارها واستخدامها من قبل شرائح واسعة 
يف املناطق الريفية والحضرية معاً، وتخطو أرض الصومال أوىل خطواتها نحو بناء أول 
مجتمع خال من النقود، يف قلب القارة السمراء، وقد كشف بحث أجري يف عام 2016 
أن 88 % من الصوماليني اليافعني يمتلكون شريحة هاتف محمول واحدة عىل األقل، 
ويستخدم 81 %من سكان املدن و62 % من سكان املناطق القروية يف أرض الصومال 

خدمات التحويالت املالية عرب الهاتف.
رغم الوضع الكاريث الذي يمر به اقتصاد أرض الصومال لكنها حققت نموذجاً مهمايًف 
مجال أنظمة الدفع عرب الهاتف املحمول وتمكنت شركتا اتصاالت أن تحل مشكلة انهيار 
النقود إىل األسواق  الذي يستحيل معه حمل  الجامح  التضخم  إىل  العملة ووصوالً 
بسهولة، كون تلك األنظمة األكرث يسراً وسهولة يف التطبيق وتتناسب مع مختلف الشرائح 
االجتماعية، لذا فإننا أمام تجربة يجب دراستها ومعرفة إمكانية االستفادة منها لحل 

أزمة السيولة النقدية وحل الكثري من املشاكل املتعلقة بهذا الجانب.

رشيد الحداد

أرض الصومال دولة خارج االعتراف الدولي 
تقترب من االستغناء عن النقود الورقية

هيئة األراضي تدشن المشروع الوطني 
للتخطيط العمراني التشاركي المجتمعي
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* ان�������ط�������اق�������ًا م��������ن م�����وج�����ه�����ات 
ق���������ائ���������د ال���������������ث���������������ورة، وت��������وج��������ه��������ات 
القيادة السياسية لاهتمام 
ب���ج���ان���ب ب���ن���اد ال������ق������درات.. أي���ن 
ي���ك���م���ن دور امل����ع����ه����د ال���وط���ن���ي 

للعلوم اإلدارية؟ 
** يف البداية نرحب بكم ونشكر زيارتكم 
ل����ل����م����ع����ه����د ال�������وط�������ن�������ي ل�����ل�����ع�����ل�����وم اإلداري����������������������ة.. 
ويكمن دور املعهد منذ إنشائه يف العام 
1963م يف تدريب وتأهيل كوادر وحدات 
الخدمة العامة والقطاع العام والخاص 
وامل���خ���ت���ل���ط يف امل����ج����االت اإلداري���������ة َوامل���ال���ي���ة، 
ورف����ده����ا ب���ال���ك���وادر ال���ك���ف���ؤة وامل���ؤه���ل���ة، إىل 
ج��ان��ب ال��ق��ي��ام بتنظيم ال��رام��ج التدريبية 
بحسب احتياجات الجهات واملؤسسات، 
باإلضافة إىل إع��داد ال��دراس��ات والبحوث 

واالستشارات يف املجاالت اإلدارية. 

الكفاءات الوظيفية
* لكن.. ويف إطار مسؤولية  
امل��������ع��������ه��������د ال���������وط���������ن���������ي ل�����ل�����ع�����ل�����وم 
اإلداري������������������������������ة، ك�������ي�������ف ت�����رج�����م�����ت�����م 
توجيهات القيادة لاهتمام 

بجانب التأهيل والتدريب؟
 ** ل���دي���ن���ا ف���ري���ق ي���ق���وم ح���ال���ي���اً ويف إط����ار 
ت������ن������ف������ي������ذ ت��������وج��������ه��������ات ال��������ق��������ي��������ادت��������ن ال�������ث�������وري�������ة 
وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة، ب��������إع��������داد ب�������رام�������ج ت����دري����ب����ي����ة 
وت��أه��ي��ل��ي��ة ت��ه��ت��م ب��ب��ن��اء ال���ق���درات يف م��ج��ال 
الكفاءات الوظيفية ويف املجاالت اإلدارية 
األخ������������رى، ب�����ه�����دف ب�����ن�����اء ال�������ق�������درات وص���ق���ل 
امل����ه����ارات مل��وظ��ف��ي ال����دول����ة ب���درج���ة رئ��ي��س��ي��ة 

والقطاع العام الخاص واملختلط.
وم������������ن ت������ل������ك ال�����������رام�����������ج أي�����������ض�����������اً، ب�����رن�����ام�����ج 
م�������وج�������ه مل�����������������دراء ع�������م�������وم امل��������������������وارد ال�����ب�����ش�����ري�����ة 
وم��������دراء ال���ت���دري���ب يف ال���ج���ه���ات، ل��ت��ح��دي��د 
االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ع��ى ضوئها 
س������ي������ت������م ت�������ح�������دي�������د ال������������رام������������ج امل������ل������ب������ي������ة ل����ت����ل����ك 
االحتياجات لتأهيل وتطوير وبناء قدرات 

املوظفن.

محور كامل
* وماذا عن الرؤية الوطنية 
وارت����ب����اط امل��ع��ه��د ب��م��وج��ه��ات��ه��ا 

وأهدافها؟
** ال��رؤي��ة الوطنية ه��ذا امل��ش��روع الكبري 

ال�����������ذي ج���������اء ل����ي����ج����س����د ش������ع������ار " ي�������د ت���ح���م���ي 
وي��د تبني" ال���ذي أطلقه الرئيس الشهيد 
ص��������ال��������ح ال���������ص���������م���������اد،  وج�������س�������دت�������ه ال������ق������ي������ادة 
السياسية ممثلة بالرئيس املشري مهدي 
املشاط، من خالل إطالق الرؤية الوطنية 
وب�������دء ال���ع���م���ل ب���ه���ا يف ال�����ع�����ام 2019م م��ن 
خ������������الل إع������������������داد ال������خ������ط������ة امل������رح������ل������ي������ة األوىل 
ال���ت���خ���ط���ي���ط  مل����ن����ه����ج  وف�������ق�������اً  2019-2020م 
االسرتاتيجي القومي، حيث كان للمعهد 
دور يف ت���دري���ب أك����ر م���ن 100 م���ن ك����وادر 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
وم��������دراء ال��ت��خ��ط��ي��ط يف م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات 
ع�����ى ال���ت���خ���ط���ي���ط االس����رتات����ي����ج����ي ال���ق���وم���ي، 
باإلضافة إىل تدريب نحو 500 آخرين يف 

مبادئ الحكم الرشيد. 
وح�����ال�����ي�����ا وم���������ن خ���������الل اإلع���������������داد ل���ل���خ���ط���ة 
ال����ت����ي  2021-2025م  ال������ث������ان������ي������ة  امل������رح������ل������ي������ة 
تعمل عليها كافة مؤسسات الدولة، تم 
تخصيص م��ح��وراً ك��ام��اًل للتنمية اإلداري���ة 
يمثل املعهد من خالله الرافعة الرئيسية 
يف عملية إعداد وتنمية القيادات اإلدارية 
وب�����ن�����اء ق���������درات ال������ك������ادر ال���وظ���ي���ف���ي ل���ل���دول���ة 

وتعميق قدراته البحثية واالستشارية.
ك�����م�����ا امل�����ع�����ه�����د ب��������إع��������داد خ�����ط�����ة ب����ال����ت����ع����اون 
وال��������ش��������راك��������ة م��������ع وزارة ال������خ������دم������ة امل�����دن�����ي�����ة 
وال��ت��أم��ي��ن��ات، ورف��ع��ه��ا للجهات العليا يف 
إط���ار  محور التنمية اإلداري���ة اح��د محاور 
ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط ال��������ت��������ش��������اريك إلع������������������داد ال����خ����ط����ة 

املرحلية الخمسية 2021-2025م.

إعادة تأهيل
* م����������������ن خ���������������������ال م�������وق�������ع�������ك�������م 
ع��������م��������ي��������داً ل�����ل�����م�����ع�����ه�����د ال������وط������ن������ي 
ل��ل��ع��ل��وم اإلداري������������ة.. م����ا ال����ذي 
ي���ح���ت���اج���ه امل����ع����ه����د الس����ت����ع����ادة 
م���������ؤس���������س���������ات  ل��������������رف��������������د  دوره 
الدولة بالخربات والقدرات؟ 
** يعاين املعهد خالل هذه املرحلة من 
ش��ح��ة اإلم��ك��ان��ات، ك��م��ا أن ه��ن��اك العديد 
م��ن ال��ق��اع��ات وامل��ع��ام��ل بحاجة إىل إع��ادة 
تأهيل ورف��ده��ا بأجهزة ال��ع��رض الحديثة 

والصوتيات.
وبالنسبة للكادر البشري، لدينا كادر 
مؤهل وكفؤ وعدد ال باس به من الخراء 
ب���امل���ع���ه���د، ول����ك����ن م��ع��ظ��م��ه��م ق����د ب���ل���غ س��ن 

التقاعد، ويف حالة تنفيذ قانون التقاعد 
س���ت���ح���دث ف����ج����وة ك����ب����رية يف ك��������ادر أع���ض���اء 
ال����ت����دري����س وال�����ت�����دري�����ب، ل����ذل����ك ي���ج���ب رف���د 
امل����ع����ه����د ب������ك������وادر ش�����اب�����ه وم����ؤه����ل����ة ل���ي���ك���ون���وا 
ن��ظ��راء ل��ل��خ��راء وي��س��ت��ف��ي��دون منهم وم��ن 
خرتهم املرتاكمة للقيام بالواجب املنوط 

باملعهد.

مشكلة إدارية
* ك�������ي�������ف ت��������ن��������ظ��������رون م�����ع�����ايل 
ال���ع���م���ي���د إىل واق��������ع ال��ع��م��ل��ي��ة 
اإلداري�������ة يف ب����ادن����ا.. وم����ا هي 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن��ه��وض اإلداري 

كأولوية يف هذه املرحلة؟ 
** دائ��م��اً م��ا نقول ون��ك��رر إن املشكلة يف 
ب���الدن���ا م��ن��ذ زم����ن ل��ي��س ب��ال��ق��ري��ب مشكلة 
إداري����ة.. صحيح لدينا ك���ادر وظيفي كبري 
ل��ك��ن��ه يف أغ��ل��ب األح���ي���ان ك���ان أح���د أس��ب��اب 
ال��ب��ط��ال��ة امل��ق��ن��ع��ة، ب��م��ع��ن��ى أن ل��دي��ن��ا ك���ادر 
وال ي��وج��د ل���ه أع���م���ال أو ك����ادر ال يستطيع 
القيام باألعمال املوكلة إليه، فهذا الكادر 
ه��������و ب�����ح�����اج�����ة إىل ت��������دري��������ب وت������أه������ي������ل ل����ب����ن����اء 
ق��درات��ه��م وتنمية مهاراتهم وف��ق��اً للمهام 
واألع���������م���������ال واالخ������ت������ص������اص������ات ال������ت������ي ي���ج���ب 
ع��ل��ي��ه��م ال���ق���ي���ام ب����ه����ا.. خ���اص���ة وان امل��رح��ل��ة 
الحالية التي تمر بها ب��الدن��ا وم��ا تتعرض 
له من عدوان غاشم وحصار خانق ألكر 
من ست سنوات، قد أثر سلباً عى كافة 
ن���واح���ي ال���ح���ي���اة، ول����م ت��ع��د ال����دول����ة ق����ادرة 
عى دفع مرتبات املوظفن بشكل شهري 
بعد نقل عمليات البنك املركزي من قبل 
مرتزقة العدوان إىل عدن ، وكذلك عدم 
ق��درت��ه��ا ع��ى ف��ت��ح ب���اب ال��ت��وظ��ي��ف وتحمل 
أعباء مالية جديدة، لذلك البد أن تتجه 
مؤسسات الدولة إىل عملية بناد القدرات 
للكادر الوظيفي ال��ح��ايل بما يتواكب مع 
م���ت���ط���ل���ب���ات م����رح����ل����ة ب����ن����اء ال������دول������ة ال��ي��م��ن��ي��ة 

الحديثة.

خربات وطنية
* ل����������ك����������ن ه���������������ل م��������ؤس��������س��������ات 
ال�������دول�������ة م���ت���ح���م���س���ة ب���ال���ف���ع���ل 

لعملية بناء القدرات؟ 
** ق�����د ال ن���س���ت���ط���ي���ع ت���ق���ي���ي���م اه���ت���م���ام���ات 
م�����ؤس�����س�����ات ال�������دول�������ة يف ج�����ان�����ب ال����ت����دري����ب 

والتأهيل ألننا لم نتخاطب معهم بشكل 
رس�����م�����ي.. ل���ك���ن وم������ن خ������الل م����ا ي����ت����ب����ادر إىل 
م����س����ام����ع����ن����ا ب��������أن ه������ن������اك  دورات ت���دري���ب���ي���ة 
وت�����أه�����ي�����ل�����ي�����ة ت����ق����ي����م����ه����ا م�����ع�����ظ�����م م�����ؤس�����س�����ات 
ال��������دول��������ة خ������������ارج ن������ط������اق امل�����ع�����ه�����د ال�����وط�����ن�����ي، 
تنفذ من خالل معاهد خاصة ال ترق وال 
يمكن أن تصل إىل مستوى املعهد الوطني 
للعلوم اإلداري��ة من حيث البنى التحتية 

والخرات الوطنية. 
وال����ذي نتمناه أن ي��ت��م االه��ت��م��ام بوضع 
امل��������ع��������ه��������د ال���������وط���������ن���������ي وت�������خ�������ص�������ي�������ص م����������وازن����������ة 
تشغيلية تفي بالحد األدىن لقيام املعهد 
بمهامه، وك��ذا توجيه مؤسسات الدولة 

لتدريب موظفيها باملعهد. 

برامج ودورات
* هل لديكم أية إحصاءات 
عن عدد ال��دورات التدريبية 
ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 
للعلوم اإلدارية خال العام 

املايض؟ 
** خ������الل ال�����ع�����ام 2020م ع���م���ل امل��ع��ه��د 
م���������ن خ������������الل 4-5 ب���������رام���������ج ت������دري������ب������ي������ة م���ن���ه���ا 
ع���������ى س�����ب�����ي�����ل امل���������ث���������ال ب�������رن�������ام�������ج ال����ت����خ����ط����ي����ط 
االس����رتات����ي����ج����ي ال����ق����وم����ي وب����رن����ام����ج ال��ح��ك��م 
الرشيد ، ويف العام الحايل 2021م دربنا 
ب������ع������ض ال������ج������ه������ات ع��������ى ب������رن������ام������ج ال�������ج�������ودة 
وإدارة ال�����وق�����ت وإع����������داد ال����ت����ق����اري����ر وك���ت���اب���ة 
امل��ح��اض��ر وإدارة االج��ت��م��اع��ات، وال��ت��دري��ب 
يف املجال املحاسبي للنيابة العامة ووزارة 
العدل ومكتب النائب العام.. وبلغ عدد 
املستفيدين من الدورات التدريبية خالل 
العام 2020م نحو 500 متدرب يف مجال 
الحكم الرشيد، و250 متدرباً يف املجاالت 
األخ��������������رى وأك������������ر م�������ن 120 م������ت������درب������اً خ�����الل 

النصف األول من هذا العام. 

برامج جديدة
* ك����م����ا رأي�����ن�����ا أن����ك����م ف��ت��ح��ت��م 
ب���������������اب ال������ت������س������ج������ي������ل وال��������ق��������ب��������ول 
ج������������دي������������د  م������������������������ا   .. ب��������������امل��������������ع��������������ه��������������د 

التخصصات لهذا العام؟ 
** ن���ع���م ف��ت��ح��ن��ا ب�����اب ال��ت��س��ج��ي��ل ل��ل��ع��ام 
خ���������الل  م�������������ن  2021-2022م  ال�����������������������������درايس 
ال�����������دب�����������ل�����������وم�����������ات ال���������س���������اب���������ق���������ة يف امل�������ح�������اس�������ب�������ة 

وال��ح��اس��وب وال��ت��س��وي��ق واإلدارة، وإدارة 
امل������ك������ات������ب.. أض����ف����ن����ا ه�������ذا ال������ع������ام ب���رن���ام���ج���ن 
جديدين هما الجرافيكس ودبلوم اللغة 

اإلنجليزية. 
ك���م���ا ت����م يف ف�����رع امل���ع���ه���د ب��م��ح��اف��ظ��ة إب 
إضافة دبلوم إدارة املستشفيات واملنشآت 
ال��ط��ب��ي��ة.. وكلها تخصصات تلبي احتياج 
س����������وق ال�����ع�����م�����ل وف��������ق��������اً ل����������دراس����������ات أع�����ده�����ا 

املعهد. 
ك��م��ا أن��ن��ا ب��ص��دد ف��ت��ح دورات تنشيطية 
أو ت����ك����م����ي����ل����ي����ة ل�����خ�����ري�����ج�����ي ك�����ل�����ي�����ات ال����ع����ل����وم 
اإلن�����������س�����������ان�����������ي�����������ة ت�������م�������ك�������ن�������ه�������م م���������������ن االن�������������ط�������������الق 
والحصول عى فرص العمل، ومن ذلك 
مثاًل دورات لخريجي الشريعة والقانون 
يف م��ج��ال ال��ت��س��وي��ق واإلدارة وال��ح��اس��وب 
إض���������اف���������ة مل���������ا ل������دي������ه������م م���������ن م���������ؤه���������الت ل���ي���ت���م 

االستفادة منهم وفقاً االحتياج القائم. 
وي�����م�����ك�����ن ال��������ق��������ول أن م�����س�����ت�����وى اإلق������ب������ال 
ل������ه������ذا ال�������ع�������ام ال ب���������أس ب�������ه م�����ن�����ذ أن ف���ت���ح���ن���ا 
باب التسجيل يف بداية شهر أغسطس، 
ول��ك��ن��ه ل��ي��س اإلق���ب���ال امل��ت��وق��ع ل��ذل��ك نحن 
ب���ص���دد ع���م���ل ل����وح����ات إع���الن���ي���ة وف���الش���ات 
يف اإلذاع����������������������ات ع��������ن م�������وع�������د ب�����������دء وان������ت������ه������اء 
ال����ت����س����ج����ي����ل ح�����ت�����ى ي����ل����ت����ح����ق اك���������ر ع���������دد م���ن 

الطالب واملوظفن. 

معهد لإلدارة العامة
* م�������ا ه�������ي إس����رات����ي����ج����ي����ت����ك����م 
املستقبلية للنهوض باملعهد 

الوطني للعلوم اإلدارية؟ 

** ن����ه����دف م���س���ت���ق���ب���ال ب��������إذن ال����ل����ه ت���ع���اىل  
االرتقاء باملعهد إىل املستوى الذي يمكنه 
م��ن امل���ي ب��ال��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال��دول��ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ح����دي����ث����ة، وت����ح����وي����ل امل���ع���ه���د إىل 
م���ع���ه���د ل���������إدارة ال���ع���ام���ة ورف��������ده ب���ال���ك���وادر 
األكاديمية املتخصصة، ومن ثم االنطالق 
لفتح برامج أع��ى مثل برنامج املاجستري 
ال�������ت�������ن�������ف�������ي�������ذي وال�������������دك�������������ت�������������وراه ال������ت������ن������ف������ي������ذي������ة، 
باإلضافة إىل الدبلومات املهنية، كدبلوم 
رخ�������ص�������ة م�������دي�������ر م�����������ايل م�����ع�����ت�����م�����د، ودب�������ل�������وم 
رخ������ص������ة م������دي������ر م��������������وارد ب�����ش�����ري�����ة م���ع���ت���م���د، 
ودب��ل��وم رخ��ص��ة محاسب م��ايل محرتف، 

وغريها من الرامج.

مجتمع11

ورفده  باملعهد  االرتقاء  مستقبال  نهدف 
بالكوادر األكاديمية املتخصصة

ال��دورات  من  املستفيدين  ع��دد  متدربًا   750  
خالل العام 2020م وأكرث من 120 متدربًا خالل 

النصف األول من 2021م

 أضفنا هذا العام برنامجي الجرافيكس ودبلوم 
اإلنجلزيية بصنعاء ودبلوم إدارة املستشفيات 

واملنشآت الطبية بفرع إب

أوضح الدكتور محمد يحيى الخالد عميد املعهد الوطني 
للعلوم اإلدارية أن عملية بناء الدولة وتجسيد شعار الرئيس 

الشهيد صالح الصماد "يد تحمي ويد تبني" يتطلب تضافر 
وتكامل  كافة جهود مؤسسات الدولة، وبناء قدرات موظفي 
الدولة بمختلف مستوياتهم إلحداث التحول املنشود وإرساء 

مداميك الدولة اليمنية الحديثة.. وأضاف: بأن الرؤية الوطنية  
أولت جانب بناد القدرات أهمية كبرية وأفردت له محوراَ خاصاَ 

ضمن املحاور ال�12 الرئيسية للرؤية التي تعمل مؤسسات الدولة 
حالياً عى إعداد الخطة املرحلية الثانية -2021 2025م.

كما تحدث عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية لصحيفة 
٢٦ سبتمر عن جملة من القضايا املتعلقة برامج التدريب 
والتأهيل، وأولويات اإلصالح املؤسيس يف إطار توجه القيادة 

الثورية والسياسية.. فإىل حصيلة الحوار:-

حوار: عبدالحميد الحجازي

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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 )SDGs( فرص التنمية المستدامة
في اليمن وفق التحرك العالمي  17-13

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

التغر املناخي وتعزيز القدرة عىل الصمود والقدرة عىل التكيف مع الكوارث املتعلقة باملناخ للوصول إىل اهداف 
وغايات التنمية املستدامة.

الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة حول العمل املناخي الصياغة الرسمية »اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ وآثاره«. الهدف 
له غايات يجب تحقيقها بحلول عام 2030. ُيقاس التقدم املحرز نحو األهداف باملؤشرات.

ك���ان ال��ع��ق��د ب��ن ع��ام��ي ٢010 - ٢019 ال��ع��ق��د األك���ر دف��ًئ��ا يف 
التاريخ. يؤثر التغري املناخي حالًيا عى املجتمع العاملي يف كل بلد 

يف العالم.
ال يشمل ت��أث��ريه االق��ت��ص��ادات ال��وط��ن��ي��ة ف��ح��س��ب، ب��ل ي��ؤث��ر أي��ًض��ا 
ع���ى ال��ح��ي��اة وس��ب��ل ال��ع��ي��ش، ال س��ي��م��ا أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ع��ي��ش��ون يف 

ظروف معرضة للخطر.
تغطي الغايات مجموعة واسعة من القضايا املتعلقة بالعمل 
امل��ن��اخ��ي، ب��م��ا يف ذل���ك ت��ع��زي��ز ال��ق��درة ع��ى ال��ص��م��ود، وال���ق���درة عى 
التكيف مع الكوارث املتعلقة باملناخ ، ودمج تدابري التغري املناخي 
يف السياسات والتخطيط ، وب��ن��اء املعرفة وال��ق��درة ع��ى مواجهة 
التغري املناخي ، وتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

املناخ ، وتعزيز آليات رفع القدرة عى التخطيط واإلدارة. 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي، هي املنتدى 
ال���دويل وال��ح��ك��وم��ي ال���دويل األس���ايس للتفاوض ب��ش��أن االستجابة 

العاملية للتغري املناخي.
اعتر عام ٢019 العام الثاين األكر دفًئا عى اإلطالق، يف نهاية 
العقد األك���ر دف��ًئ��ا )م��ن ٢010 حتى ٢019(. م��ن امل��ت��وق��ع- مع 
نموذج املناخ الحايل- أن ترتفع درجات الحرارة العاملية بقدر ٢.3 

درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
اع����ُت����م����دت ات���ف���اق���ي���ة ب�����اري�����س امل���ب���ن���ي���ة ع�����ى ات���ف���اق���ي���ة األم��������م امل���ت���ح���دة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ )يو إن إف يس يس يس(، يف مؤتمر األمم 
املتحدة لتغري املناخ ) يس أو ّبي ٢1( لعام ٢015 يف باريس، يف 
ديسمر عام ٢015 من قبل األطراف )الدول األعضاء(. اجتمعت 
جميع الدول عى قضية مشرتكة ملكافحة تغري املناخ، والتكيف 
مع آثاره إلبقاء االرتفاع يف درجة الحرارة هذا القرن دون ٢ درجة 
مئوية.. حددت مناقشات ومفاوضات األمم املتحدة الروابط بن 
عملية أه����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة مل��ا ب��ع��د ع���ام ٢015، وعملية 
ت��م��وي��ل ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت يف أدي����س أب���اب���ا يف ي��ول��ي��و ٢015، 
وم���ؤت���م���ر ت���غ���ري امل����ن����اخ ال����ح����ادي وال���ع���ش���ري���ن يف ب����اري����س يف دي��س��م��ر 

.٢015
خ��ل��ص ت��ق��ري��ر يف م���اي���و ٢015، إىل أن ات���ف���اًق���ا م��ن��اخ��ًي��ا ط��م��وًح��ا 
ل���ل���غ���اي���ة يف ب����اري����س يف ع�����ام ٢015 وح��������ده، م����ن ش����أن����ه أن ي��م��ّك��ن 

البلدان من الوصول إىل أهداف وغايات التنمية املستدامة.
 يشري التقرير أيًضا إىل أن معالجة تغري املناخ لن تكون ممكنة إال 
إذا تحققت أهداف التنمية املستدامة. ترتبط التنمية االقتصادية 
والتغري املناخي ارتباًطا وثيًقا، ال سيما فيما يتعلق بالفقر واملساواة 
بن الجنسن والطاقة. تشجع األم��م املتحدة القطاع العام عى 

اتخاذ املبادرة يف هذه الجهود لتقليل اآلثار السلبية عى البيئة.
ن���ش���رت ال��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة ل���ل���ت���غ���ريات امل���ن���اخ���ي���ة )آي ّب�����ي يس يس(- 
هيئة األم��م املتحدة لتقييم العلوم املتعلقة بتغري امل��ن��اخ- يف عام 
٢018، ت��ق��ري��ًرا خ���اًص���ا ب��ع��ن��وان »االح���ت���ب���اس ال���ح���راري ع��ن��د 1.5 
درج����ة م���ئ���وي���ة«، وق����د أوج�����زت آث����ار ارت���ف���اع درج����ة ال����ح����رارة ال��ع��امل��ي��ة 
بمقدار 1.5 درجة مئوية عى مستويات ما قبل الثورة الصناعية 
ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العاملية ذات الصلة، وسلطت 
ال��ض��وء ع��ى إم��ك��ان��ي��ة تجنب ع���دد م��ن ه���ذه اآلث����ار ع��ن ط��ري��ق الحد 
من االحتباس الحراري إىل 1.5 درج��ة مئوية مقارنة ب� ٢ درجة 
م��ئ��وي��ة، أو أك����ر. ذك����ر ال��ت��ق��ري��ر أن ه����ذا س��ي��ت��ط��ل��ب ان��خ��ف��اض ص��ايف 
يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون التي يتسبب بها اإلنسان بنحو 
45% عن مستويات عام ٢010 بحلول عام ٢030، لتصل إىل 

»صفر ص��ايف« ح��وايل ع��ام ٢050، م��ن خ��الل ت��ح��والت »سريعة 
وبعيدة املدى« يف األرض والطاقة والصناعة واملباين والنقل واملدن.
أص�����درت ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة يف م��اي��و ٢019، 
تدقيق عام ٢019 إلرشادات اللجنة الدولية للتغريات املناخية 
ل��ع��ام ٢00٦، ب��ش��أن ق���وائ���م ال���ج���رد ال��وط��ن��ي��ة ل���غ���ازات االح��ت��ب��اس 
ال��ح��راري. ب��دأ العمل ع��ى تقرير خ��اص للجنة ال��دول��ي��ة للتغريات 
املناخية بشأن تغري املناخ، والتصحر، وتدهور األرايض، واإلدارة 
املستدامة لألرايض، واألمن الغذايئ، وتدفقات غازات االحتباس 
الحراري يف النظم البيئية األرضية يف أغسطس عام ٢019. صدر 
ال��ت��ق��ري��ر ال���خ���اص، امل��ح��ي��ط وال���غ���الف امل�����ايئ يف ظ���ل م���ن���اخ م��ت��غ��ري يف 

سبتمر ٢019.
ش��ه��د ع���ام ٢0٢0 ان��خ��ف��اًض��ا يف األزم������ات امل��ن��اخ��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ل��وب��اء 
كوفيد-19، وقد لوحظ انخفاض بنسبة ٦% يف انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري يف هذا العام، وربما يصل إىل 8%، وهو أكر 
انخفاض سنوي مسجل. أدى ذلك إىل دعم برنامج األمم املتحدة 
للبيئة لجميع املستثمرين وصانعي السياسات، لحزم التمويل 
والحوافز املالية وإع��ط��اء األول��وي��ة للوظائف الخضراء والوظائف 
الالئقة.. تسببت جائحة كوفيد-19 يف عام ٢0٢0 باضطرابات 
ع����امل����ي����ة ل����ك����ل م������ن اإلن������ت������اج وال�����ن�����ش�����اط ال����ب����ش����ري م������ع ب����ع����ض ال���ن���ت���ائ���ج 

اإليجابية عى البيئة من حيث انبعاثات غازات الدفيئة.
 شهدت الصن عى وجه الخصوص انخفاًضا حاًدا يف استخدام 
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بسبب انخفاض الطلب عى 
الطاقة بنسبة 5 باملائة عى مستوى الدولة وعى مستوى العالم. 
ش����ه����دت أج���������زاء ك����ث����رية م�����ن ال����ع����ال����م ان����خ����ف����اًض����ا يف ت����ل����وث ال����ه����واء 

وانبعاثات ثاين أكسيد النيرتوجن يف الغالف الجوي.
م��ن امل��ت��وق��ع أن ج���ودة ال��ه��واء إىل ج��ان��ب تقلب امل��ن��اخ م��ث��ل امل��دى 
ودرج��ة ال��ح��رارة والرطوبة قد أث��رت عى معدالت تفيش كوفيد-

 .٢019
إذا ك���ان ه���ذا ه��و ال���ح���ال، ف���إن األم����ر يتعلق ف��ق��ط ب��إث��ب��ات أهمية 
امل��ت��اب��ع��ة ال��وث��ي��ق��ة وال���ت���واص���ل ال������دويل ال���ف���ع���ال وال���ت���ع���اوين وأن��ظ��م��ة 
اإلنذار املبكر، وكذلك االلتزام بأهداف التنمية املستدامة لرتكيزها 
عى التأهب والتكيف والقدرة عى الصمود يف مواجهة الكوارث 

الطبيعية واألوبئة.
ما زال أمام تقدم الهدف 13 العديد من التهديدات، عى الرغم 
من الفوائد الطفيفة لخفض االنبعاثات كنتيجة لجائحة كوفيد-
٢019. من املتوقع أن ينعكس االنخفاض املتوقع يف االنبعاثات 
يف ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ع���ال���م وامل����ق����در ب���� ٦% ب���اإلض���اف���ة إىل االن��خ��ف��اض 
القيايس يف انبعاثات الكربون، إىل مستويات أكر من االنخفاض 
األويل ل��ص��ال��ح التحفيز االق��ت��ص��ادي. م��ن امل��رج��ح أن ي���ؤدي تمويل 
ال���س���ي���اس���ات االق����ت����ص����ادي����ة إىل ت���ح���وي���ل أم��������وال ال������ط������وارئ امل��م��ن��وح��ة 
ع��������ادًة ل���ت���م���وي���ل امل����ن����اخ م���ث���ل ص����ن����دوق امل����ن����اخ األخ����ض����ر وال���س���ي���اس���ات 
املستدامة، ما لم ُيرّكز عى الصفقات الخضراء يف إعادة توجيه 

األموال النقدية.
من املتوقع حدوث انتعاش يف التلوث الذي تسببه وسائل النقل 
مع تخفيف قيود الحظر من قبل الحكومات، وذلك ألن دواًل مثل 
الواليات املتحدة تعمل عى تقليل معايري الكفاءة وتقييد تطبيق 
املعايري البيئية. أُّجلت نتائج مؤتمر األم��م املتحدة لتغري املناخ يف 
اململكة املتحدة ٢0، أو يس أو ّبي ٢٦، وهذه نكسة أخرى ومثال 

عى كيفية تعليق العمل الجماعي.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة

لدينا فريق يقوم حاليًا بتنفيذ توجهات القيادتني الثورية والسياسية  
بإعداد برامج لبناء القدرات في مجال الكفاءات الوظيفية

عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية الدكتور محمد الخالد ل��)                             (   :

تهانينا عبد الكريم 
نزف أسمى آيات التهاين والتريكات 

للشاب الخلوق/ 

عبد الكريم يحيى الشمهاين 
بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف.. 

فألف ألف مروك

املهنئون: 

هال جزيان 
ووالدك الحاج يحيى الشمهاين 
وإخوانك فتحي ومحمد وياسني 

الشمهاين وكافة األهل واألصحاب  

ع����������ي  االخ  ي����������������ع����������������ل����������������ن   >
ع�����������������ب�����������������دال�����������������رح�����������������م�����������������ن م���������ح���������م���������د 
ال�������������دح�������������م�������������يس ع�����������������ن ف�����������ق�����������دان 
بطاقة شخصية صادرة  من 
م���ح���اف���ظ���ة ح����ج����ة  ف���ع���ى م��ن 
وج������ده������ا االت�������ص�������ال  ب����ال����رق����م: 
779٢5٢1٦٦ وله جزيل 

الشكر.
< يعلن االخ ف���ؤاد محمد 
ن���وري ع��ب��دال��رح��م��ن امل��س��وري 
عن فقدان بطاقة شخصية  
ص����������������ادرة م��������ن االم����������ان����������ة ب����رق����م 
 0 1 0 1 0 4 5 ٢ ٦ 9 5
ف���ع���ى م����ن وج����ده����ا االت���ص���ال  
ب�����ال�����رق�����م  7711٦٢٦٢5 

وله الشكر .
< يعلن االخ فيصل ضيف 
ال��������ل��������ه ج����������������ران ال�����������ع�����������روي ع����ن 
ف��ق��دان مبلغ م���ايل س��ع��ودي 
ف���وق س���ي���ارة م��ج��ه��ول��ة ب���دون 
لوحات فعى من وجد املبلغ 
أو ال��������س��������ي��������ارة االت����������ص����������ال ع���ى 
 )774555809( ال�����رق�����م 

وله مكافأة مالية .

فقدان

صرباً آل املذحجي 
خالص العزاء وعظيم املواساة لألخوة:

 أحمد صالح أحمد املدحجي واالستاذ عبدالرحمن 
صالح أحمد املدحجي والدكتور يحيى صالح أحمد 

املدحجي يف وفاة والدتهم الفاضلة.. 
تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.
االسيفون: 

العقيد أحمد مسعد القردعي –عمران أحمد 
مسعد القردعي – أرحب أحمد مسعد القردعي

تعازينا ال الهندي
صادق العزاء واملواساة إىل 

العقيد الركن/ محمد احمد الهندي
 وذلك بوفاة  عمته.. 

سائلن املوىل عز وجل ان يسكنها فسيح جناته
 وأن يلهم أهلها وذويها الصر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون..

املعزون: كافة العاملني يف صحيفتي 
"26سبتمرب" و"اليمن" ودائرة التوجيه املعنوي

تعازينا
 آل رياش

لقد تلقينا بحزن شديد نبأ وفاة  العميد الركن/ محمد أحمد معصار رياش .. وبهذا املصاب 

الجلل نعزي نجله محمد محمد رياش وكافة آل رياش.. سائلن املوىل عز وجل له الرحمة واملغفرة .
املعزون:  الشيخ نبيل العرويس- النقيب محمد جمال مكرم – النقيب ماهر املنصوري – النقيب يحيى 

معصار رياش – االستاذ حسني رياش- االستاذ محمد صالح رياش- االستاذ عبدالله عبدالوهاب معياد.

تهانينا برهان

اجمل آيات التهاين 

والتريكات نزفها

 للشاب الخلوق/

 برهان اليوسفي
 بمناسبة الخطوبة وقرب 

الزفاف .. الف الف مروك 

املهنئون :

عمار جباره

عبدالجليل القايض

نهنئ ونبارك للطالب/
م/وليدعبدالغني نعمان

 بمناسبة حفل  التخرج وحصوله عى 
شهادة البكالوريوس من جامعة العلوم 

الحديثة قسم نظم املعلومات االدارية.
 ونقول الف الف الف مروك ومن نجاح اىل 

نجاح وعقبال املاجستري والدكتورة
املهنئون:  محمد شمسان

 يوسف محمدشمسان عبد الغني مراد
    وكافة االهل واالصدقاء

تهانينا آل الشريف!!
جاء " أمن" .. بشرى خري وبركة جاء مثل فيض نور إىل منزل الدكتور 

العزيز/ عيل عبدامللك الشريف ليشرق بآماله الجميلة.. 
ندعو الله أن يكون مزدان باألمل الجميل وليمأل أركان منزل أبويه 
فرحاً وبشائر خري وأهازيج .. جعله قرة عن لوالديه.. ومبارك هذا 

املولود الجميل الذي اختار لها اسم جميل "أمن عي الشريف"..

املهنئون: الدكتور وليد الشريف – الدكتور صاح الشردويف
الدكتور محمد الشريف.

تهانينا جنى
أجمل وأطيب التهاين والتريكات القلبية املمزوجة بمشاعر الحب 

والتقدير والفخر واالعتزاز نزفها للطالبة املتميزة
جنى يوسف عبده عباس

بمناسبة حصولها عى املرتبة الثانية عى مستوى الجمهورية 
بالشهادة األساسية.. فألف ألف مروك..

املهنئون: والدك/ يوسف عبده عيل صغر عباس، ووالدتك، 
إخوانك وأخواتك، رائد/ حسني مغربي، وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا
أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها لألخ

 صدام حسني املفزر 
بمناسبة ارتزاقه مولودا جديدا اسماه عدي جعله الله قرة لوالديه 

وأنبته ونباتاً حسنا، فألف مروك
املهنئون: حسني عيل املفزر، عسكر عيل عسكر

محمد عسكر، وجميع األهل واألصدقاء

مليون مربوك
تهانينا الحارة للمبدعة ابنه محمد صاح الفقيه

 بمناسبة إحرازها املرتبة األوىل يف امتحانات الشهادة األساسية 
بتقدير امتياز )98.50( متمنن لها حياة علمية زاخرة بالنجاح 

والتفوق.. وألف مروك.
املهنئون: األستاذ/ احمد الفقيه- د. نصر الدين الفقيه 

 يحيى الفقيه- وكافة  األهل واألصدقاء

تهانينا
اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها للشاب 

الخلوق / وائل حسني صالح حيدر
وذلك بمناسبة دخوله القفص الذهبي..

فألف مروك.
املهنئون: أسامة حسني صالح حيدر- عيل 
عبدالله املسوري- وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا معني
نهنئ ونبارك للشاب الخلوق/

 معني محمد عيل الجوحي
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص 

الذهبي.. ألف مروك..
املهنئون: 

أفراد الدائرة والشرطة العسكرية
 عنهم: أحمد يحيى العمراين

الف مربوك
اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها 

للشاب الخلوق/ اسام احمد عيل 
الجحدري بمناسبة الزفاف ودخوله القفص 

الذهبي..فألف مروك.

املهنئون: الشيخ حمر يحيى الكول
محمد احمد القميل-عيل  مبارك
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نائب مدير التحرير
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بالعزمية واجلهاد
 نحرر كل البالد

تأكيد قائد الثورة الشعبية السيد عبد امللك الحويث يف خطابه 
مؤخرا عىل أهمية تحرير كل شرب أحتله العدو من األرض اليمنية 
بــرهــا وبــحــرهــا  بــمــا يضمن لبلدنا الــيــمــن أن يــكــون حـــرا مستقال ال 
يخضع الحتالل أو وصاية يجعل كل أبناء الشعب اليمني األحرار 
يشعرون بالفخر واالعتزاز وبكل ثقة بأن طموحاتهم وتطلعاتهم 
املــســتــقــبــلــيــة أصــبــحــت تــنــحــصــر يف الــتــحــرر مـــن الــوصــايــة الــخــارجــيــة 
والعمل عىل بناء الدولة القوية العادلة وال يمكن أن يرتاجعوا 
إىل الــــــــوراء أبــــــدا مــهــمــا كــلــفــهــم ذلـــــك مــــن الـــتـــضـــحـــيـــات ألنـــهـــا تــهــون 
أمــام تحرير الوطن من الهيمنة الخارجية والسيطرة عىل قــراره 

السيايس.
صحيح أن هناك أخطاء ترتكب يف ظل الوضع االستثنايئ الذي 
نعيشه بفعل ما يواجهه اليمنيون من عدوان بربري فرض عليهم 
وهذا يشء طبيعي حيث أنه ال يوجد مجتمع مالئيك عرب التاريخ 
بما يف ذلك مجتمعات األنبياء والرسل عليهم السالم فقد كانت 
تأتيهم الخيانات من داخل بيوتهم ومن أقرب الناس إليهم وقد 
ذكــر الــلــه سبحانه وتــعــاىل ذلــك يف الــقــرآن الــكــريــم  وهـــذه حقيقة 
تطرقنا إليها يف مقال سابق بل وليس عيبا أن ننتقد أخطاءنا بشدة 
ونطالب بتصحيحها ونتعامل مــع الحقائق بتجّرد وموضوعية 
حتى لو كانت ُمــّرة, كما يجب علينا أن نحّمل أنفسنا مسؤولية 
مــا يــجــري لــنــا مــن مــصــائــب ومــحــن صنعناها بــأيــديــنــا قــبــل تحميل 

اآلخــــــــريــــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــتـــــدخـــــل يف 
شؤوننا ونحن الذين سمحنا لهذا 
اآلخــــر بــإرادتــنــا أن يــكــون شــوكــة يف 
حلوقنا عــنــدمــا أثبتنا يف العقود 
املـــــاضـــــيـــــة أنـــــنـــــا عـــــــاجـــــــزون عــــــن حــل 
مشاكلنا بأنفسنا بسبب فقداننا 
لــلــثــقــة فــيــمــا بــيــنــنــا وهــــو مـــا جعل 
اآلخــــــــــريــــــــــن يــــــتــــــدخــــــلــــــون يف شــــأنــــنــــا 
الــــــداخــــــي ويـــــنـــــظـــــرون إىل الــــوطــــن 
الــــيــــمــــنــــي وكــــــأنــــــه قــــــد أصـــــبـــــح مــثــل 
البيت الذي هجره أهله وصارت 
نوافذه وأبوابه مخٌلعة فيدخل 
إلــــيــــه كـــــل مـــــن هـــــــّب ودّب بــــمــــا يف 
ذلـــــك الـــحـــيـــوانـــات والــــجــــن الـــذيـــن 
يتخذون منه مسكناً  ثم نتباىك 

ونقول إن اآلخرين يتدخلون يف شؤوننا الداخلية ويفرضون علينا 
رؤاهم الشخصية لحل مشاكلنا التي عجزنا عن حلها.

كم هو مؤسف أن يكون تعاملنا محصوراً مع نتائج ما يحدث لنا 
وليس مع األسباب التي أدت إىل هذه النتائج خوفاً من محاسبة 
املتسّببني وتحميلهم املسؤولية وهذا يف حد ذاته تعامل وتقييم 
خاطئ لن يزيد قضايانا إال تعقيداً، ولو توقفنا قلياًل أمام بعض 
اآليات القرآنية التي يتحّدث الله سبحانه وتعاىل فيها عن مواقف 
وقـــضـــايـــا لـــوجـــدنـــا أن الـــحـــديـــث عــــن هـــــذه الـــقـــضـــايـــا يـــبـــدأ بـــاألســـبـــاب 
وينتهي بــاإلشــارة إىل النتائج بحيث يعترب الــنــاس بها ويتجّنبون 
وقوعهم يف األخطاء التي قد تقود أحياناً إىل التهلكة, وهنا البد 
أن نتساءل هــل  مــن املعقول أن يــرتاجــع وعينا بالنسبة ملعالجة 
قضايانا إىل الخلف يف الوقت الذي ُيسارع فيه العالم من حولنا 
إىل تحقيق املعجزات واملحافظة عىل وحدتهم الوطنية والفكرية 
لــــــيــــــزدادوا قـــــوة ومـــنـــعـــة تـــبـــعـــدهـــم عــــن تـــلـــك األفـــــكـــــار والـــســـلـــوكـــيـــات 
الــتــي تــفــّرق املجتمعات وتضعفها وتــدمــر بنيتها بــل وتجعلها يف 
الــنــهــايــة لــقــمــة ســائــغــة يــســهــل ابــتــالعــهــا مـــن قــبــل أعـــدائـــهـــا خــاصــة 
عــنــدمــا يــتــعــّلــق األمــــر بــاالخــتــالفــات الــحــزبــيــة غــر الــصــالــحــة لــلــدول 

والشعوب املتخلفة؟!
إن األحــــــــزاب الـــتـــي نـــشـــأت يف الــــوطــــن الـــعـــربـــي لــــم تـــقـــم مــــن أجـــل 
تحقيق مهام إسرتاتيجية بعيدة املدى تتمثل يف إنجاز واستكمال 
االستقالل السيايس واالقتصادي ويف القضاء عىل األوضاع القبلية 
واملناطقية وصواًل إىل سلوك طريق التطور الوطني الديمقراطي 
الذي يستلزم إعادة النظر يف بعض تركيبات الوضع االجتماعي 
وتنوعاته وفــرز العناصر املستهلكة التي لم تعد تستطيع السر 
إىل نهاية الطريق وإنما هذه األحزاب التي نشأت يف عدد محدود 
من الدول العربية كمصر وسوريا والعراق قد ابتعدت كثراً عن 
هذا الواقع الذي يخدم تحقيق تطلعات األمة بقدر ما كان يهمها 
الوصول فقط إىل السلطة بواسطة االنقالبات وتصفية خصومها 
الــســيــاســيــني املــخــتــلــفــني مــعــهــا يف مــبــادئــهــا وأفـــكـــارهـــا وتـــمـــّددهـــا يف 
الـــــدول الــعــربــيــة مـــن خــــالل فــتــح فــــروع حــزبــيــة فــيــهــا يــكــون والؤهــــا 

لها وليس ألوطانها.
وعــــنــــدمــــا نــــتــــوقــــف أمــــــــام نـــــضـــــاالت الــــشــــعــــوب ورفــــضــــهــــا لــلــمــحــتــل 
الــخــارجــي ســنــجــد أن اليمنيني قــد ضــربــوا الــرقــم الــقــيــايس يف هــذا 
الــجــانــب خــاصــة أثـــنـــاء مــواجــهــتــهــم حــالــيــا لــــدول تــحــالــف الـــعـــدوان 
لــلــعــام الــســابــع عـــىل الـــتـــوايل حــيــث اســتــطــاعــوا بــتــوكــلــهــم عـــىل الــلــه 
وبـــــمـــــا يـــمـــتـــلـــكـــونـــه مــــــن إرادة الـــــتـــــحـــــدي أن يـــــهـــــزمـــــوا الــــــــعــــــــدوان وأن 
يجعلونه يخسر رهــانــه حــتــى يف اخــــرتاق الجبهة الــداخــلــيــة وشــق 
الـــــصـــــف الـــــوطـــــنـــــي املـــــــقـــــــاوم، وهـــــــو مــــــا يـــشـــكـــل هــــزيــــمــــة كـــــبـــــرة لــــــدول 
تحالف العدوان تضاف إىل الهزائم املتتالية التي ُيمنى بها يوميا 
يف مختلف الــجــبــهــات الــداخــلــيــة وفــيــمــا وراء الـــحـــدود، لــكــن تظل 
مشكلتنا يف أولـــئـــك الــنــفــر مـــن الــســيــاســيــني واإلعـــالمـــيـــني الـــذيـــن ال 
يعجبهم العجب وما يزالون غر مصدقني بأن الوضع يف اليمن 
قــد تغر ولــم يعد هــو ذلــك الــوضــع الخاضع للوصاية الخارجية 
منذ عدة عقود وأن حقيقة األحزاب الورقية قد انكشفت وتعرت 
فــال يــوجــد حـــزب أو تنظيم ســيــايس مهما ادعـــى الــوطــنــيــة إال وهــو 
مرتبط بالخارج بدليل أن هناك أحزاباً وتنظيمات سياسية تتفاخر 
بشعاراتها غر الوطنية، وإذا لم تكن عالقتها عضوية باملرجعية 
الــــخــــارجــــيــــة فــــعــــىل األقـــــــــل هـــــنـــــاك تـــنـــســـيـــق وتـــــــعـــــــاون يــــغــــّلــــب خـــدمـــة 
القضايا الخارجية عىل خدمة القضايا الوطنية وال نريد الدخول 
يف التفاصيل حتى ال يتم تفسر مــا أشــرنــا إليه بسوء نية ويقال 
أننا نتحامل عىل األحزاب والتنظيمات السياسية املنقسمة أصاًل 
عىل نفسها وأصبحت مفرخة فكيف بموقفها من قضايا الوطن 
السيما يف ظل املرحلة الحالية التي تشهد اليمن فيها عدوانا لم 
يعرف له التاريخ مثيال من حيث قوته وشراسته ولكن بالعزيمة 
واإلرادة والجهاد سيحرر  اليمنيون كل شرب من  األرض اليمنية 

ويطهرونها من دنس كل غاز ومحتل بإذن الله تعاىل.

الــبــصــرة نــحــتــاج إلــيــهــا ونــحــن يف مــرحــلــة ال تــقــل خــطــورة عــن مــرحــلــة االمــــام زيـــد التي 
نــادى فيها البصرة البصرة ثم الجهاد، ننحن ننادي بها يف أوســاط شعبنا وأمتنا 
من ادراك ملا تعنيه املسالة وألهميتها القصوى ونحن نرى األخرين الذين لم يكونوا 
عىل بصرة من أمرهم للحياة كان البديل عن البصرة هو العمي الله يقول »فمن 

أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها«.

الرئاسة الفلسطينية ترفض 
»مشروع التسوية االسرائيلي«

رفـــــضـــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمـــــــس "مــــــشــــــروع الـــتـــســـويـــة 
اإلسرائيي "، املتعلق بتسجيل األمالك والعقارات يف القدس 
املــحــتــلــة، وقــــــررت عــــدم االعـــــــرتاف بــــه  ودعـــــت الــفــلــســطــيــنــيــني إىل 

عدم التعاطي معه.
وحـــســـب وكـــالـــة االنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا( شـــــددت الــرئــاســة 
عــىل أن "املـــشـــروع ســيــؤدي إىل االســتــيــالء عــىل أمــــالك املــواطــنــني 
الــفــلــســطــيــنــيــني، الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــغــيــر طـــابـــع املـــديـــنـــة الـــقـــانـــوين 

وتركيبتها، ما يؤدي إىل تهويدها" .
وحذرت من أن "يكون بمثابة مقدمة لالستيالء عىل عقارات 
املــواطــنــني، بــذريــعــة مــا يسمى قــانــون أمـــالك الــغــائــبــني". ودعــت 
الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــني يف مـــديـــنـــة الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة، إىل عـــدم 

التعاطي مع املشروع.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "املشروع يمثل جزءا خطرا 
مــــن املـــخـــطـــط االســـتـــعـــمـــاري اإلســــرائــــيــــي لـــضـــم املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة، 
والــــذي يــجــري تنفيذه تــحــت عــنــوان الــقــدس الــعــاصــمــة املــوحــدة 
إلســرائــيــل" .. وأضــافــت: "سيتم تكليف لجنة عليا ملتابعة هذه 
القضية الخطرة، حفاظا عىل املوقف الفلسطيني املوحد، ومنع 

املخاطر املرتتبة عىل تنفيذه" .
وجددت "التأكيد عىل أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة 
فلسطني األبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية 

الدولية والقانون الدويل".
ويـــنـــص قـــانـــون أمـــــالك الــغــائــبــني اإلســـرائـــيـــي لـــعـــام 1950 عىل 
مصادرة عقارات الفلسطينيني الذين "غادروا البالد إىل الدول 

املعادية" خالل حرب عام 1948.

زيارات الرئيس تحمل الكثر من الدالالت سواء فيما يتعلق بإرادة بناء 
الدولة أو ما يتعلق بالظروف التي تعيشها بالدنا من عدوان وحصار. 

فالرئيس مهدي املشاط ووفق ما تقتضيه الظروف الحالية له طريقته 
يف تسير أمور الدولة وهذه الطريقة لم تجعله بعيداً عن الوضع القائم 
ألنه وبشكل يومي له تواصل مع مختلف الجهات وتصل اليه مختلف 
الــقــضــايــا والـــشـــكـــاوى, إضـــافـــة اىل اشـــرافـــه املــبــاشــر عـــىل الــكــثــر مـــن املــلــفــات 

املتعلقة بحياة املواطنني وبصمود البالد يف وجه العدوان الغاشم. 
قـــد يـــقـــوم الـــرئـــيـــس بــــزيــــارات لــلــمــنــاطــق واملـــؤســـســـات املــخــتــلــفــة ال تحظى 
بالتغطية اإلعالمية وقد يقوم بزيارات للمؤسسات الحكومية ويجري 
تغطيتها إعالمياً كما حدث مع الزيارة األخرة ولعل األمر هنا ال يتعلق 
بــمــا تــمــر بـــه الـــبـــالد مـــن ظــــروف الــــعــــدوان والـــحـــصـــار فــقــط بـــل ألن الــرئــيــس 
يحاول أن يرسخ مفهوم األعمال قبل األقوال.. وبمعنى أوضح فإن األخ 
الــرئــيــس ال يــويل كــثــراً مسألة اإلعـــالم اهتماماً أكــرب فيما يتعلق بحركته 
اليومية وتوجيهاته ونشاطه املستمر يف متابعة ابرز امللفات ليس ألنه ال 
يدرك أهمية اإلعالم, بل ألنه متمسك بمبدأ العمل أواًل, وهو املبدأ الذي 
يــفــرض عـــىل الــرئــيــس تــحــمــل املـــزيـــد مـــن املــســؤولــيــة يف مــثــل هــــذه الــظــروف 
الصعبة واملعقدة وهــي الــظــروف التي تقتيض املزيد من اإلجـــراءات التي 

تفرض نفسها عىل حركة الرئيس فالعدوان لم يتوقف يوماً عن محاولة 
تجنيد الجواسيس والعمالء وكذلك عن االستمرار يف نشاطه التجسيس 
والــرصــد واالســتــطــالع مــن أجـــل الــوصــول اىل الــقــيــادات واســتــهــدافــهــا كما 

حدث مع الرئيس الشهيد صالح الصماد.
ومن يطلع عىل مقدمات وتفاصيل استهداف الرئيس الصماد سيدرك 
تماماً أهمية اتخاذ املزيد من اإلجراءات حتى ال يحقق العدو أهدافه يف 

استهداف املزيد من القيادات واملسؤولني. 
ولنبتعد قلياًل عما يمكن قــولــه تعليقاً عــىل زيــــارات الــرئــيــس مــن حيث 
األبعاد السياسية واألمنية واإلداريــة اىل ما لفت انظار الكثرين وهو ما 
كـــان يــرتــديــه الــرئــيــس وتــحــديــداً "املـــعـــوز" او كــمــا يــســمــى يف بــعــض املــنــاطــق 

"املقطب". 
ظهور الرئيس بـ"املعوز" قرأه كاًل بطريقته.. ولسنا هنا بمعرض تقديم 
تفسر محدد لذلك الظهور ســوى أن الرئيس يحرص دائماً عىل ارتــداء 
ما يؤكد تمسكه بالهوية السيما يف مثل هذه الظروف التي يتعرض فيها 

اليمن ملحاوالت طمس تاريخه وهويته. 
بالتأكيد ان البعض لن يكتفي بهذا التفسر وان كان منطقياً وواقعياً 
الن الــتــســاؤالت الــتــي رصــدنــاهــا كــانــت كــثــرة لــدرجــة أن تــحــالــف الــعــدوان 

بإعالمه راح يوظف ظهور الرئيس بالزي الشعبي وتحديداً باملعوز حتى 
يــشــوش عــىل ذلــك الــظــهــور مــن خــالل الــحــديــث عــن املــعــوز وألــوانــه واملـــواد 

التي صنع منها. 
لقد كان ذلك تشويشاً واضحاً السيما بعد ان بلغ مستوى تناول الزيارة 
يف املنصات ووسائل اإلعــالم ما اثــار انزعاج العدو خاصة والتناوالت قد 
بلغت اليمن بمشرقه ومغربه وتجاوزت الجغرافيا اليمنية وكانت معظم 
تلك التناوالت إيجابية وتحمل املزيد من األسئلة حول الرسالة التي أراد 

الرئيس ايصالها من وراء ذلك.
ولعل مــا ضاعف مــن قلق الــعــدو أن الرئيس ظهر بـــ معوز مــن املناطق 
الشرقية لبلدنا العزيز وهذا بالتأكيد له داللة خاصة يفهمها الراسخون 
يف عــلــم املــقــاطــب واملــــعــــاوز ولـــعـــل رئــيــســنــا أبـــرزهـــم الســيــمــا إذا ربــطــنــا ذلــك 
بــمــعــركــة الــتــحــرر واالســـتـــقـــالل وهــــي املــعــركــة الــتــي تــفــرض عــلــيــنــا كيمنيني 
ضــــرورة تــحــريــر كــل شــرب مــن ارضــنــا وهـــو مــا أكــــده قــائــد مــســرتــنــا اليمانية 

يف خطابه األخر. 
عموماً توقف الكثر عند معوز الرئيس وقليلون فقط هم من توقفوا 

عند زيارة الرئيس بما تحمله من داللة امنية- سياسية- إدارية. 
يف األخر لم يعد الرئيس فقط هو املزعج لهم.. بل ومعوزه أيضاً. 

خالد محسن دالق

كــانــت ليلة طــويــلــة وقــاســيــة جـــدآ، مــن لــيــايل حـــرب صيف 
العام 1994م، وبــدت أن النهاية لها، وكنت أعمل حينها 
عــىل مــشــروع قــدمــتــه لــتــطــويــر صحيفة 26 سبتمرب ومجلة 
الــــجــــيــــش، بـــــاالضـــــافـــــة إىل عــــمــــي االســـــــــــايس بــــــإصــــــدار الــــعــــدد 
اليومي من ملحق الصحيفة 26 سبتمرب، والذي كنت قد 
عرضت مشروعه عىل رئيس النظام البائد عي صالح أثناء 
إفتتاحه ملعرض صور إنتصارات حرب صيف العام: 1994م، 
والقى إستحسانه وأمر وقتها بتقديم ذلك املشروع مكتوبا، 
والذي إختصاره طلب تحويل إصدار الصحيفة 26سبتمرب 
مــــــن إســــبــــوعــــيــــة اىل يـــــومـــــيـــــة، وإعــــــــــــــادة إصــــــــدارهــــــــا كــصــحــيــفــة 
حكومية، وهــو مــا أثــار غضب العقيد عــي الشاطر وعبده 
بورجي آنذاك  ليقوما بحجزي شهراً كاماًل، داخل ما كان 

يسمى آنذاك بدائرة الصحافة والطباعة والنشر.
لم أكن وحيدا بتلك الليلة االوىل يف حجزي داخل دائرة 
عسكرية جمعتني بــزمــالء يف املهنة أجـــاد مديرها طحنهم 

بامتياز .
كـــان مــنــهــم مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز، وأمــــني مــنــصــور، وأحــمــد 
الرمعي )رحمه الله(, وعيبان الكوكباين ويحيى السدمي، 
واخرين يعجز الناظر اىل بؤسهم عن سؤالهم عن حالهم, 
فمنهم من قىض نحبه, ومنهم من اليــزال ينتظر، يف تلك 
الليلة كــان الفقيد يحيى حسني غاضبا وهــو يــعــاود قــراءة 
قـــــــراراً بــمــنــح اوســـمـــة لــلــشــجــاعــة لــبــعــض مـــن اذرعــــــة طــغــيــان 
وبـــطـــش ذلـــــك املــــديــــر الـــطـــاغـــيـــة، حـــتـــى، بـــــدأ بـــكـــتـــابـــة االحـــــرف 
االوىل من: )وسام البدروم( وهو من اشهر مقاالت الفقيد 

الساخرة والتي صاغ حروفها بدمه وروحه، حكاية تحيك 
كيفية الضياع، ونهاية االبداع، يف "غياهب للجب" أمعن 
الــــطــــاغــــيــــة يف رفــــــــع أســــــــــــــواره الــــشــــائــــكــــة حــــتــــى حــــجــــب أي نــــور 
لــلــحــقــيــقــة او لـــلـــعـــدالـــة مــــن الـــــوصـــــول اىل ســــاحــــاتــــه، يف ظــل 
نظام اعطى للظاملني والفاسدين امتياز البطش واالستبداد 

والنهب والطغيان دون رادع.
اقول: كان اول لقاء يل بالفقيد السدمي بعد قرار تعييني 
كـــمـــخـــرج لــلــصــحــيــفــة وصــــحــــايف )مــــــــدين( يف دائــــــــرة عــســكــريــة 
للصحافة والطباعة والنشر، ويف مواجهتي قال مبتسما: 
اخىش ان تكون قد ورطت نفسك ومضيت باوىل خطواتك 

يف عالم للضياع والبؤس والشقاء والظلم والطغيان.
ادركــــــت حــيــنــهــا كــصــحــايف شــــاب خـــطـــورة الــــقــــادم عـــي من 

االيام يف مؤسسة عسكرية واعالمية يديرها طاغية.
كـــانـــت كـــتـــابـــات الـــســـدمـــي الـــســـاخـــرة تــنــطــق بــمــعــانــاتــه واملـــه 
يف مواجهة غــر عــادلــة مــع ظالم امتهن الطغيان كوسيلة 
الستعباد املــبــدعــني وتسخرهم واذاللـــهـــم، ولــكــن ذلــك لم 
يــــزد "يـــحـــيـــى" اال ابــــداعــــا ونـــضـــوجـــا، حــتــى وصــــل ملــرحــلــة من 
االبـــداع بــدأ فيها بكتابة استثنائية عــن: " ســقــوط املــؤامــرة" 
وهـــو عــنــوان لــكــتــاب يــحــيك احــــداث عــاشــهــا املــؤلــف الــســدمــي 
اثناء حرب صيف العام 1994م بعد ان قام بتوثيقها بشكل 
متميز وخيال عاٍل ودقة متناهية لكاتب استثنايئ .. ولكن 
"الكاتب السدمي" ارتكب خطأ عمره بعد أن قدم كل ذلك 
الجهد الخرايف ملن كان يحذر االخرين من ظلمه وطغيانه, 
وبـــــدأت مــعــانــاة جـــديـــدة لــلــكــاتــب والــفــقــيــد الــســدمــي مثلتها 
مصادرة الطاغية لجهوده وابداعه، وتخللها صراع دار بني 
ظاملني انفردا بامتياز القرب من راس النظام البائد صالح 

ومن يظهر بجهود "الكاتب السدمي" منفردا، حتى وجد 
كاتب هذا نفسه وسط كل هذه الفوىض والعبث بحقوق 

االخرين .
 وبرغم اين كنت مع الكاتب اال ان الظالم مىض بطغيانه 
واقحم كاتب مأجور )ع.ت( بكتابة جزء هزيل من الكتاب 
لينتزع من خالله جهود السدمي وحقوقه عنوة، ويصدر 
مؤامراته، بكتاب أسقط به السدمي، ونال بمؤامرة دنيئة، 
رضــا رأس النظام البائد صالح، ومباركته، وأيضا جائزته 
املـــالـــيـــة، والـــتـــي لـــم يــحــصــل الــكــاتــب مــنــهــا حــتــى الـــفـــتـــات، وال 
كـــــاتـــــب هـــــــــذا، رغــــــــم مــــــا بـــــذلـــــه يف تـــصـــمـــيـــم واخـــــــــــــراج "ســــقــــوط 

املؤامرة"
رحـــــمـــــك الـــــلـــــه يــــــا أخــــــــي وصـــــديـــــقـــــي وزمــــــيــــــي يــــحــــيــــى حــســني 
الــــســــدمــــي" أيـــهـــا الــــرجــــل الـــحـــبـــيـــب صـــاحـــب الـــقـــلـــب الــطــيــب، 
عشت حياة صعبة، وتركت الدنيا موجوع القلب، متأملاً، 
بإساءات ال تستحقها، ولم تحصل عىل أي حق تستحقه، 
رغــــم صـــمـــودك وتــفــانــيــك يف خـــدمـــة "يـــمـــن" لـــم يـــوفـــك حتى 
أبسط تكريم تستحقه، نم قرير العني يا يحيى، فأنت اليوم 
بني يدي من ال يظلم عنده أحد، وأصــرخ يا صديقي حتى 
يسمعك كــل مــن بــإذنــه صــمــم، مــن الــظــاملــني والــفــاســديــن, 
واطــلــب مــن مالك الــكــون إنصافا تستحقه، فالله ال يحب 
الظاملني، وال الفاسدين، وسريهم عجائب قدرته، ومهما 

مكروا، فالله خر املاكرين يا صديقي.
املدير املجاهد العميد يحيى سريع .. تدين دائرة التوجيه 
والــصــحــيــفــة لــيــحــيــى حـــســـني الـــســـدمـــي بــتــكــريــم يــســتــحــقــه .. 
فأعطه "ميتا" حق أوالك الله مسؤوليته، بعد أن انتزعه 

منه "حيا" كل ظالم وطاغية لعني.

لم يعد الرئيس مزعجًا لهم.. بل ومعوزه أيضًا

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

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

سنوات الضياع .. السدمي.. يحيى حسني )1(


