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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

كـ ـشـ ــف امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ــرس ـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
القوات املسلحة العميد يحيى سريع يف
إيجاز صحفي بصنعاء تفاصيل تحرير
مديريتي ماهلية والرحبة ضمن املرحلة
الثالثة من عملية "النصر املبني".
وأش ــار اىل أن عـمـلـيــة تـطـهــر وتـحــريــر
مــديــريــة الــرحـبــة تــم مــن عــدة مـســارات
وب ـم ـش ــارك ــة م ــن أبـ ـن ــاء م ـ ــارب األح ـ ــرار
والشرفاء.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال" ش ـ ـن ـ ــت ق ـ ــواتـ ـ ـن ـ ــا الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
ال ـع ـس ـكــريــة وف ــق ال ـخ ـطــة الـعـمـلـيــاتـيــة
لتحرير مديريتي رحبة وماهلية حيث
حققت قواتنا وبعد ساعات فقط من
بدء العملية تقدماً كبراً بإتجاه مركز
املديرية".
تفاصيل ص 03

خالل لقاء الرئيس املشاط برئيس املؤمتر الشعبي العام ونائبه ..

التأكيد على توحيد اجلهود ملواجهة
العدوان وتعزيز متاسك اجلبهة الداخلية

الـتـقــى فـخــامــة األخ املـشــر الــركــن مـهــدي املـشــاط
رئـ ـيـ ــس امل ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــايس األعـ ـ ــى أم ـ ــس ع ـضــو
املجلس السيايس األعــى -رئيس املؤتمر الشعبي
الـعــام الـشـيــخ صــادق أمــني أب ــوراس ونــائــب رئيس
املؤتمر الشيخ يحيى الراعي.
ج ــرى خ ــال ال ـل ـقــاء م ـنــاق ـشــة امل ـس ـت ـجــدات عــى
الـ ـس ــاح ــة ال ــوط ـن ـي ــة يف ظـ ــل اسـ ـتـ ـمـ ــرار ال ـ ـعـ ــدوان
وال ـ ـح ـ ـص ـ ــار وتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان يف ال ـج ـب ـه ــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ..ويف ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء أكـ ــد
الــرئـيــس املـشــاط أن دول ال ـعــدوان بـقـيــادة أمــريـكــا
والـ ـسـ ـع ــودي ــة وب ــري ـط ــان ـي ــا واإلم ـ ـ ـ ــارات ت ـس ـت ـهــدف
ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي ب ـك ــل ف ـئ ــات ــه وم ـك ــون ــات ــه وت ــدم ــر
م ـق ــدرات الـبـلــد دون اس ـت ـث ـنــاء ..وأك ــد ال ـل ـقــاء عى
أهمية تعزيز العاقات والتنسيق بني أنصار الله
واملؤتمر الشعبي العام وتوحيد الجهود ملواجهة
الـ ـع ــدوان األم ــري ــي ال ـس ـع ــودي وت ـعــزيــز تـمــاســك
الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة إلف ـشــال مـخـطـطــات ال ـعــدوان
التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
وب ــارك الـلـقــاء االن ـت ـصــارات ال ـتــي حـقـقـهــا أبـطــال
الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب والتي
تكللت بتحرير مديريتي رحبة وماهلية.

تنديد واسع بجرمية
قتل السنباني

التقى منسق األمم املتحدة ..

رئيس الوزراء  :األمم املتحدة ومجلس األمن
يتحمالن مسؤولية استمرار إغالق مطار صنعاء

أك ـ ــد رئـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء،
الـ ــدكـ ـتـ ــور ع ـب ــدال ـع ــزي ــز صـ ــالـ ــح بــن
حبتور أن األمــم املتحدة ومجلس
األم ــن ال ــدويل يـتـحـمــان مـســؤولـيــة
قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة وأخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ــن اآلث ـ ـ ــار
اإلنسانية التي يتسبب بها استمرار
إغ ــاق م ـطــار صـنـعــاء الـ ــدويل أمــام
الطران التجاري.

وأشــار رئيس الــوزراء لــدى لقائه
أم ــس وم ـعــه نــائـبــه ل ـشــؤون األمــن
والـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ــرك ـ ــن ج ــال
الـ ــرويـ ـشـ ــان امل ـن ـس ــق امل ـق ـي ــم ل ــأم ــم
املتحدة للشؤون اإلنسانية ،وليام
ديفيد غريسي ،إىل حادثة مقتل
املـ ـغ ــرب ع ـب ــدامل ـل ــك ال ـس ـن ـب ــاين مــن
ِقـ ـب ــل م ـل ـي ـش ـي ــات ت ــاب ـع ــة لـلـمـحـتــل

اإلمارايت يف طريق رحلته من عدن
إىل صنعاء.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـح ـ ــادث ـ ــة امل ـ ــدان ـ ــة
م ــن ِق ـب ــل أب ـن ــاء ال ـش ـعــب الـيـمـنــي،
وامل ـعــانــاة الـكـبــرة لـلـمـســافــريــن عرب
مطاري عدن وسيئون ،هي نتيجة
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إغ ـ ـ ــاق مـ ـطـ ــار ص ـن ـع ــاء
الدويل..
تفاصيل ص 02

أدان مـجـلــس ال ـن ــواب يف جـلـسـتــه
يـ ـ ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـب ـ ــت  ،ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة رئـ ـيـ ــس
املـجـلــس ،األخ يـحـيــى عــي الــراعــي،
الـجــرائــم واالنـتـهــاكــات الـتــي يرتكبها
تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان وأدواتـ ـ ـ ـ ــه ب ـحــق
ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ،وآخ ــره ــا جــريـمــة
قتل املـغــرب عبد املـلــك السنباين يف
منطقة طور الباحة بمحافظة لحج،
ّ
مسلحة تابعة
عى أيدي مليشيات
ملا يسمى املجلس االنتقايل.
تفاصيل ص 02

االنتصار أعاد الطمأنينة في أوساط املواطنني مبارب
بعد حترير رحبة وماهلية ..

خيارات صعبة أمام مرتزقة العدوان
 -خاص:

فقيد الوطن الدكتور علي الشامي

جهود أثمرت في االرتقاء
بالتعليم اجلامعي

تفاصيل ص 09

ب ـعــد ال ـع ـم ـل ـيــات الـنــوعـيــة
الـتــي تـخـلـلــت ســر األعـمــال
الـقـتــالـيــة يف عـمـلـيــة "الـنـصــر
املبني "3والتي تكللت بالنصر
وت ـحــريــر مــديــري ـتــي رح ـبــة ومــاهـلـيــة
مـ ــن م ــرت ــزق ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ..ب ـ ــات مــا
ت ـب ـقــى م ــن م ــرت ــزق ــة الـ ـع ــدوان أم ــام
خ ـ ـي ـ ــارات ص ـع ـب ــة ام ـ ــا االس ـت ـس ــام
أو ال ـ ـهـ ــروب خ ــاص ــة يف ظ ــل تـخــي
الـعــدوان عنهم وتحمليه الهزيمة
والـفـشــل الــذريــع الــذي لــم يـجــد له
ق ـ ـيـ ــادات ت ـح ــال ــف ال ـ ـع ـ ــدوان س ــوى
ه ــذه الـشـمــاعــة نــاهـيــك عــن الـقـيــام
بضرب مرتزقته بغارة جوية وكما
هــي الـعــادة يتم الـتــربيــر انـهــا ضربة
خــاط ـئــة م ــن نـ ــران ص ــدي ـق ــة ..هــذه
الهزائم املتوالية لتحالف العدوان
ومــرتــزق ـتــه جـعـلـتــه يــدخــل يف تـحــد
ك ـب ــر خ ــاص ــة ب ـع ــد ح ــدي ــث اإلدارة
االمريكية عن فشل قيادة تحالف
العدوان السعودي..
تفاصيل ص 11

مراد يكتب عن:

أهمية اخلصوصية اليمنية
في شكل الدولة وبنيتها

تفاصيل ص 05

التخطيط
التشاركي..
تفاعل وتفاؤل
غير مسبوق

تفاصيل ص 04

محليات
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الرهوى وعباد يتفقدان مشروع الرصف احلجري
بشوارع مديرية الوحدة

خالل لقائه رئيسي هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة:

الرئيس املشاط يشدد على أهمية توحيد جهود األجهزة الرقابية ملكافحة الفساد
ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة األخ امل�ش��ر ال��رك��ن مهدي
امل �ش ��اط رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ى
أمس رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
ال�ف�س��اد ال�ق��ايض م�ج��اه��د ع�ب��دال�ل��ه ورئ�ي��س
ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل �ل��رق��اب��ة وامل �ح��اس �ب��ة ع��ي
العماد.
ن � ��اق � ��ش ال � �ل � �ق � ��اء آل� � �ي� � ��ات ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب ��ن
املنظومة الرقابية ملكافحة الفساد وتدشن
م��رح�ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال�ه�ي�ئ��ة
ال��وط�ن�ي��ة ملكافحة ال�ف�س��اد يف ظ��ل قيادتها
الجديدة.
وتطرق اللقاء إىل ما توصلت إليه اللجنة
املكلفة بتعديل املنظومة القانونية لتعزيز
جهود مكافحة الفساد وتجفيف منابعه
وسد الثغرات القانونية املتعلقة بمكافحة

ال �ف �س ��اد وت �ط ��وي ��ر ال �ت �ش ��ري �ع ��ات وال �ل ��وائ ��ح
لتحقيق دورها املنشود.
وأك��د ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ض ��رورة مضاعفة
ال �ج �ه ��ود وال �ع �م ��ل ب � ��روح ال �ف ��ري ��ق ال ��واح ��د
إلي� �ج� ��اد رؤي � ��ة م� ��وح� ��دة مل �ك ��اف �ح ��ة ال �ف �س ��اد
بالتنسيق بن أجهزة املنظومة الرقابية.
وأش� � ��ار إىل أه �م �ي ��ة ت �ط ��وي ��ر ال �ت �ش��ري �ع��ات
وال �ل��وائ��ح امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد بما
يسهم يف الحد من الفساد.
وش ��دد رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى
عى أهمية توحيد جهود األجهزة الرقابية
ملكافحة الفساد والتوعية بمخاطره عى
االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي س�ي�م��ا يف ظ��ل اس�ت�م��رار
ال �ع��دوان وال�ح�ص��ار وال �ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة
لتحالف العدوان عى اليمن.

 ..ويــؤكد أهمية ال ــدور املناط بنواب الشعب ف ـ ــي التعاطي مع القضايا الوطنية

التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط
رئ� �ي� ��س امل �ج �ل ��س ال� �س� �ي ��ايس األع � � ��ى أم ��س
رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س ال � �ن� ��واب األخ ي �ح �ي ��ى ع��ي
الراعي.
ج� � ��رى خ� � ��ال ال� �ل� �ق� ��اء م �ن ��اق �ش ��ة ج ��وان ��ب
التنسيق ب��ن مجلس ال�ن��واب والسلطات
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ت�غ�ل��ب ع ��ى ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ف� ��رض� �ه� ��ا ال � � �ع � � ��دوان وال � �ح � �ص � ��ار وت �ح �س ��ن
ال�خ��دم��ات املقدمة للمواطنن والتخفيف
من معاناتهم.
وت� � �ط � ��رق ال � �ل � �ق� ��اء إىل امل � �س � �ت � �ج� ��دات ع��ى
الساحة الوطنية يف ظل تصعيد العدوان
األم � ��ري � ��ي ال� �س� �ع� ��ودي وت� �ش ��دي ��د ال �ح �ص ��ار
والحرب االقتصادية عى الشعب اليمني.
وب� ��ارك ال �ل �ق��اء االن �ت �ص ��ارات ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف املرحلة

الثالثة من عملية النصر املبن والتي تكللت
بتحرير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة
م� � ��أرب ..م �ش �ي ��داً ب ��امل ��اح ��م ال �ب �ط��ول �ي��ة ال �ت��ي
ي�س�ط��ره��ا امل��راب �ط��ون يف ال�ج�ب�ه��ات وم�ع�ه��م
أب � �ن � ��اء م� � � ��أرب األح � � � � ��رار يف م� ��واج � �ه� ��ة ق ��وى
العدوان وأدواته.
ودعا اللقاء من تبقى من املغرر بهم إىل
االستفادة من ق��رار العفو العام بالعودة
إىل الصف الوطني وجادة الصواب.
وأكد الرئيس املشاط أهمية الدور املناط
ب �ن��واب ال�ش�ع��ب يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع ال�ق�ض��اي��ا
ال ��وط� �ن� �ي ��ة يف ظ � ��ل اس � �ت � �م� ��رار ت �ع �ن ��ت دول
ال �ع��دوان وع��ى راس�ه��ا ام��ري�ك��ا وتصعيدها
ع� ��ى ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي ب �ت �ض �ي �ي ��ق ال �خ �ن ��اق
ل �ي �ش �م ��ل م� �ق ��وم ��ات ال� �ح� �ي ��اة واح �ت �ي ��اج ��ات
املواطنن اليومية.

التقى منسق األمم المتحدة ..

رئيس الوزراء :األمم املتحدة ومجلس األمن يتحمالن مسؤولية استمرار إغالق مطار صنعاء

أك � � ��د رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ،ال� ��دك � �ت� ��ور
عبدالعزيز صالح بن حبتور أن األم��م املتحدة
وم �ج �ل��س األم� ��ن ال� ��دويل ي�ت�ح�م��ان م�س��ؤول�ي��ة
ق��ان��ون �ي��ة وأخ ��اق �ي ��ة ع ��ن اآلث� ��ار اإلن �س��ان �ي��ة ال�ت��ي
ي �ت �س �ب��ب ب �ه ��ا اس� �ت� �م ��رار إغ� � ��اق م� �ط ��ار ص �ن �ع��اء
الدويل أمام الطران التجاري.
وأشار رئيس الوزراء لدى لقائه أمس ومعه
ن��ائ �ب��ه ل �ش ��ؤون األم ��ن وال ��دف ��اع ال �ف��ري��ق ال��رك��ن
ج��ال ال��روي�ش��ان املنسق املقيم ل��أم��م املتحدة
ل�ل�ش��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة ،ول �ي��ام دي�ف�ي��د غ��ري�س��ي،
إىل ح��ادث��ة م�ق�ت��ل امل �غ��رب ع�ب��دامل�ل��ك ال�س�ن�ب��اين
من ِقبل مليشيات تابعة للمحتل اإلمارايت يف
طريق رحلته من عدن إىل صنعاء.
وأوض � ��ح أن ال �ح ��ادث ��ة امل ��دان ��ة م ��ن ِق �ب��ل أب �ن��اء
الشعب اليمني ،واملعاناة الكبرة للمسافرين
ع� � ��ر م� � �ط� � ��اري ع � � ��دن وس� � �ي� � �ئ � ��ون ،ه� � ��ي ن �ت �ي �ج ��ة
الستمرار إغاق مطار صنعاء الدويل دونما أي
م��رر أو م�س��وغ ق��ان��وين ،خ��اص��ة يف ظ��ل ال�ت��زام
ص �ن �ع��اء ب �ش ��روط "اإلي � �ك� ��او" م ��ع وج � ��ود ب�ع�ث��ة
أممية للتفتيش يف املطار.
وناقش اللقاء ،بحضور وزيرة الدولة علياء

فيصل عبداللطيف ،األوضاع اإلنسانية ُ
وسبل
ت �ع��زي��ز وت �ط��وي��ر ال �ج �ه��ود امل �ش��رك��ة ب ��ن ال�ي�م��ن
واألمم املتحدة ،ومختلف املنظمات والوكاالت
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف ال�ي�م��ن ح��ال�ي��ا ،مل��واج�ه��ة
ّ
التحديات اإلنسانية ،والتخفيف من جوانب
املأساة الطاحنة التي يعيشها الشعب اليمني

خالل لقائه الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة:

وزير اخلارجية :حكومة اإلنقاذ الوطني قدمت وستواصل
تقدمي كافة التسهيالت املطلوبة لعمل منظمة الهجرة

التقى وزير الخارجية املهندس هشام شرف أمس
املمثل املقيم للمنظمة الدولية للهجرة دينا بارمر.
جرى خال اللقاء الذي حضره مدير مكتب األمن
وال �س��ام��ة ل��أم��م امل �ت �ح��دة ب �ص �ن �ع��اء ،س�ي�ن�ي��و ك��وف��ا،
مناقشة أنشطة املنظمة الدولية للهجرة يف اليمن،
وسر برامجها.
ويف اللقاء ،أك��د ال��وزي��ر ش��رف ،أهمية إي��اء البعد
اإلن �س ��اين واإلغ � ��ايث ال �ق ��در األك ��ر يف أن �ش �ط��ة امل�ن�ظ�م��ة
خال هذه املرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن بسبب
العدوان والحصار.
ول �ف��ت إىل ض� ��رورة االه �ت �م��ام ب��ال �ن��ازح��ن ب��اإلض��اف��ة
ً
إىل الجوانب التي ترعاها املنظمة ..مشرا إىل تغافل
ال �ع ��ال ��م ع ��ن ق �ض �ي��ة أك� ��ر م ��ن ث ��اث ��ة م ��اي ��ن ون �ص��ف
ن��ازح أج��ره��م ال �ع��دوان وال�ق�ص��ف ال�ج��وي وعمليات
املليشيات املسلحة التي تدعمها دول ال�ع��دوان عى
ت��رك منازلهم وأم��اك��ن أعمالهم واللجوء إىل مناطق
أكر أمانا بانتظار انتهاء العدوان والحصار الشامل.

وأش� ��ار إىل أه �م �ي��ة ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ش ��رك ب ��ن م�ن�ظ�م��ة
ال�ه�ج��رة وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ،وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
امل �ع �ن �ي ��ة يف ت �ق ��دي ��م ال� �خ ��دم ��ات وت� ��وف� ��ر امل� �س ��اع ��دات
ل �ل �ن ��ازح ��ن ال� ��ذي� ��ن ب � ��دأ امل �ج �ت �م ��ع ال � � ��دويل يف ن �س �ي��ان
معاناتهم منذ وقت ليس بالقصر.
وشدد الوزير شرف ،عى أن حكومة اإلنقاذ الوطني
قدمت وستواصل تقديم كافة التسهيات املطلوبة
لعمل منظمة ال�ه�ج��رة وف�ق��اً ل��أع��راف الدبلوماسية
املتعارف عليها.
فيما أكدت املمثل املقيم للمنظمة الدولية للهجرة،
أن امل �ن �ظ �م��ة م �ل �ت��زم��ة ب ��إع �ط ��اء األول� ��وي� ��ة يف أن�ش�ط�ت��ه
للجانب اإلنساين واإلغايث للنازحن وطالبي اللجوء
وكذا التنسيق املستمر مع السلطات املحلية املعنية.
ب ��دوره أش ��اد م��دي��ر م�ك�ت��ب األم ��ن وال �س��ام��ة ل��أم��م
امل�ت�ح��دة ب�ص�ن�ع��اء ،ب��ال�ت�ع��اون اإلي�ج��اب��ي ال ��ذي تقدمه
وزارة الخارجية والسلطات املحلية وكافة املنظمات
الدولية العاملة بصنعاء.

نائبا رئيس مجلس النواب
يلتقيان نائب رئيس الوزراء مقبولي
التقى نائبا رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب أك��رم عبد الله
ع�ط�ي��ة وع�ب��دال��رح�م��ن ح�س��ن ال�ج�م��اع��ي أم��س نائب
رئيس ال��وزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور
حسن مقبويل.
ن��اق��ش ال�ل�ق��اء م��ا ي�ت�ع�رّض ل��ه امل��واط��ن يف محافظة
الحديدة واملناطق املجاورة لها عى الساحل الغربي
من معاناة جراء موجة الحر الشديد يف ظل استمرار
ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار وض �ع��ف ال �خ��دم��ات ال �ض��روري��ة
ومنها الكهرباء والخدمات الصحية والطبية واملياه.
وأك ��د ن��ائ�ب��ا رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن ��واب أه�م�ي��ة ت�ك��ات��ف

ج�ه��ود ال�ج�م�ي��ع للتخفيف م��ن م�ع��ان��اة امل��واط�ن��ن يف
محافظة الحديدة واملناطق املجاورة لها.
ف�ي�م��ا أش ��ار ال��دك�ت��ور م�ق�ب��ويل إىل ج�ه��ود ال�ح�ك��وم��ة
يف تخفيف معاناة أبناء الحديدة واملناطق املجاورة
لها عى الساحل الغربي جراء ارتفاع درجة الحرارة
فيها.
وث��مّ ��ن دور م�ج�ل��س ال �ن��واب ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ع��ان��اة
املواطنن يف الحديدة واملناطق املجاورة لها خاصة ما
يتعلق بتوفر الخدمات الضرورية من املياه والصحة
والكهرباء.
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منذ ما يقارب سبع سنوات ،والعمل املشرك
لضمان وصولها إىل الفئات املستهدفة.
وتطرّق اللقاء إىل اإلعان الجديد للمانحن
حول اليمن ،املقرر اإلفصاح عنه خال اجتماع
الجمعية العامة لأمم املتحدة يف 22سبتمر
ال �ج��اري ،وال�ت��وق�ع��ات اإلي�ج��اب�ي��ة امل��رج��وّ ة منه

ل�ف��ائ��دة الشعب اليمني ،وال�ح��د م��ن معاناته
عر الركيز عى إيجاد ف��رص عمل مستدامة
ّ
التحديات الكبرة
للشرائح املستفيدة ،يف ظل
التي يواجهها االقتصاد الوطني نتيجة الحرب
ال �ش ��ام �ل ��ة ل �ت �ح ��ال ��ف ال� � �ع � ��دوان ،ويف امل �ق ��دم ��ة
إض�ع��اف ال�ق�ي�م��ة ال�ش��رائ�ي��ة للعملة ال��وط�ن�ي��ة،
ووص��ول�ه��ا يف امل�ح��اف�ظ��ات وامل�ن��اط��ق امل�ح�ت�ل��ة إىل
مستوى كاريث.
وأك��د املنسق املقيم ل��أم��م امل�ت�ح��دة للشؤون
اإلنسانية عى املوقف ال��واض��ح لأمم املتحدة
من مطار صنعاء الدويل ودعوتها املستمرة إىل
إع ��ادة فتحه أم��ام ال�ط��ران ال�ت�ج��اري ك�ض��رورة
إنسانية للمواطنن.
وأش � � � ��ار إىل س� �ع� ��ي األم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل �ح �ش��د
ال� �ت� �م ��وي ��ات م� ��ن امل ��ان� �ح ��ن ،وزي� � � ��ادة ح�ج�م�ه��ا
ل �ص ��ال ��ح ال �ت ��دخ ��ات اإلن �س ��ان �ي ��ة واإلن �م ��ائ �ي ��ة يف
اليمن.
وث � ��مّ � ��ن غ ��ري� �س ��ي ت � �ع � ��اون ح� �ك ��وم ��ة اإلن � �ق� ��اذ
امل�س�ت�م��ر ،وح��رص�ه��ا ع��ى ت��ذل�ي��ل ال�ص�ع��وب��ات،
ومعالجة اإلشكاليات التي يواجهها النشاط
اإلنساين األممي والدويل يف اليمن.

تفقد عضو املجلس السيايس األعى أحمد الرهوي
وأم� � ��ن ال �ع ��اص �م ��ة ح� �م ��ود ع� �ب ��اد أم � ��س س� ��ر ال �ع �م��ل
بمشروع الرصف الحجري لعدد من الشوارع الفرعية
يف مديرية الوحدة بتكلفة  110ماين ريال.
ح� �ي ��ث اط � �ل� ��ع ال � ��ره � ��وي وع� � �ب � ��اد ،ع � ��ى س � ��ر أع� �م ��ال
ال �ص �ب �ي��ات ال �خ��رس��ان �ي��ة وال ��رص ��ف ال �ح �ج��ري ل �ل �ش��وارع
ال �ف��رع �ي��ة ج� ��وار ج ��ول ��ة ال ��روي �ش ��ان وال �ح ��ي ال �س �ي��ايس،
والتي ينفذها الصندوق االجتماعي للتنمية بإشراف
قطاع األشغال.
واس� �ت� �م� �ع ��ا م � ��ن وك � �ي� ��ل األم � ��ان � ��ة ل� �ق� �ط ��اع األش � �غ� ��ال

واملشاريع املهندس عبدالكريم الحويث ،إىل شرح حول
نسبة االنجاز يف املشروع ال��ذي يستهدف رص��ف ستة
آالف مر مربع يف إطار املشاريع املستدامة باألمانة.
وأك��د ع�ض��و ال�س�ي��ايس األع��ى ال��ره��وي ،أه�م�ي��ة ه��ذه
امل� �ش ��اري ��ع ال �خ ��دم �ي ��ة ل �ل �ح �ف ��اظ ع� ��ى ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
وتحسن مستوى الخدمات املقدمة للمواطنن رغم
التحديات وتداعيات استمرار العدوان والحصار.
وأشاد بمستوى إنجاز املشاريع الخدمية والتنموية
يف األم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،وح ��رص ق�ي��ادة ال�ع��اص�م��ة عى
االستمرار يف تنفيذ املشاريع واالرتقاء بالخدمات.

مجلس النواب يدين جرمية قتل املغترب السنباني
ويحمل دول العدوان واألمم املتحدة كامل املسؤولية
أدان م �ج �ل��س ال� �ن ��واب يف ج �ل �س �ت��ه ي� ��وم ال �س �ب��ت ،
ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي ��س امل �ج �ل ��س ،األخ ي �ح �ي��ى ع ��ي ال ��راع ��ي،
الجرائم واالنتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان
وأدواته بحق الشعب اليمني ،وآخرها جريمة قتل
امل�غ��رب ع�ب��د امل�ل��ك ال�س�ن�ب��اين يف م�ن�ط�ق��ة ط��ور ال�ب��اح��ة
ّ
مسلحة تابعة
بمحافظة لحج ،عى أيدي مليشيات
ملا يسمى املجلس االنتقايل.
واعتر نواب الشعب ما تعرّض له املغرب السنباين
من اختطاف وتعذيب ،وقتل ونهب ألمواله ،جريمة
ّ
الدويل
القانون
وأحكام
قواعد
وحشية ،تتنافى مع
ِ
ِ
ِ
ّ
ّات جنيف ،وكافة األعراف واملواثيق
اإلنساين ،واتفاق َي ِ
الدولية واإلنسانية.
تحالف العُ دوان بقياد ِة أمريكا
واستنكروا استمرار
ِ
�ارات وأدوات �ه ��ا يف ارت �ك ��اب أب�ش� ِ�ع
وال � ُّ
�س �ع ��ود َّي ��ة واإلم � � ِ
َ
ّ
ّ
�ب ال�ي�م�ن� ّ�ي،
ال�ج��رائ��م واالن�ت�ه��اك� ِ
�ات ب�ح� ِ�ق أب �ن� ِ
�اء ال��ش�ع� ِ
وم�ن�ه��ا م��ا ت�م��ارس��ه ال�ج�م��اع� ُ
�ات وامل�ل�ي�ش�ي��ات امل�ُس�ل�ح� ُ�ة
ُ
ُ
ّ
بحق
واملدفوعة من العُ دوان ،من انتهاكات
املدعومة
ِ
امل ُ
َ
َ
والعائدين إىل األرايض اليمن َيّة ع َ
املطارات
ر
سافرين
ِ
َ
تحت سيطرتها.
الواقعة
ِ
وحمّ ل نواب الشعب العدوان السعودي -اإلمارايت
وأدوات� ��ه ك��ام��ل امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة ،وك��ل
ال� �ج� ��رائ� ��م امل ��رت �ك �ب ��ة ب �ح ��ق أب � �ن� ��اء ال� �ي� �م ��ن ،س � � ��واء ع��ر
االس�ت�ه��داف العسكري أو ال�ح�ص��ار ال�خ��ان��ق ،وإغ��اق
مطار صنعاء الدويل.
كما حمّ لوا األمم املتحدة ،وكافة الهيئات التابعة
لها ،ومجلس األم��ن ،واملجتمع ال��دويل ،املسؤولية
ج ��راء ص�م�ت�ه��ا ت�ج��اه م��ا ي�ت�ع�رّض ل��ه ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
من جرائم حرب وحصار خانق منذ سبع سنوات.
وط� � ��ال� � ��ب ن � � � ��واب ال � �ش � �ع � ��ب ،امل � �ن � �ظ � �م� ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة
وال �ح �ق ��وق � َّي ��ة واإلن �س ��ان � َّي � ِ�ة وال �ق ��ان ��ون � َّي ��ة ب ��ال ��وق ��وف إىل
َّ
مجلس األمن
والضغط عى
اليمني،
جانب الشعب
ّ
ِ
ّ
كل الجرائم واالنتهاكات إىل املحاكم
لتقديم مُ رتكبي ِ
الدول َيّة ،لينالوا عقابهم الرادع.
ك �م��ا ط ��ال �ب ��وا ب �س��رع��ة ف �ت��ح ك ��اف ��ة امل� �ط ��ارات وامل� ��وائن
ال �ي �م �ن �ي ��ة ،ويف م �ق ��دم �ت �ه ��ا م� �ط ��ار ص� �ن� �ع ��اء ،وم � ��وائن
محافظة الحديدة ،للتخفيف من معاناة املسافرين،
وما ياقونه من ويات ومعامات غر إنسانية عى
أي��دي ت�ل��ك املليشيات وال�ع�ص��اب��ات ال�ت��اب�ع��ة لحكومة
الفار هادي يف املحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى
االحتال السعودي -اإلمارايت.
وخ��ال الجلسة ،أق� ّر مجلس ال�ن��واب تقرير لجنة
ال��دف��اع واألم ��ن ب�ش��أن ش�ك��وى ن�ق��اب��ة ت�ج��ار وأص�ح��اب
معارض السيارات ،بعد التزام الجانب الحكومي،
ً
ممثا بنائب وزير الداخلية اللواء عبد املجيد املرتىض،
بالعمل باملاحظات التي تط َرّق إليها نواب الشعب.

وت �ض��مّ �ن��ت ال �ت��وص �ي��ات :إل �غ ��اء امل �خ��ال �ف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ح��دي��د أوج ��ه إن�ف��اق رس ��وم خ��دم��ات امل��رور
املشار إليها يف ماحظات واستنتاجات اللجنة ،وعدم
م �خ��ال �ف��ة ال ��دس �ت ��ور وال �ق ��وان ��ن ال �ن ��اف ��ذة ،وت�خ�ف�ي��ض
مقدار رسوم خدمات املرور مراعاة لظروف املواطنن،
نتيجة العدوان.
وأكدت أهمية قيام اإلدارة العامة للمرور بمراجعة
م �ق��دار رس ��وم خ��دم��ات�ه��ا ب�م��ا ي�ض�م��ن ع ��دم وج ��ود أي
زيادة خارج إطار القانون ،ويف ضوء ما تم إيضاحه
يف ماحظات واستنتاجات اللجنة ،وإلزام الحكومة
باستكمال إجراءات صرف ّ
مرتبات العاملن باملرور يف
املحافظات التي لم يتم الصرف فيها ،وتقديم الدعم
ال��ازم للعاملن ب��امل��رور بما يضمن ع��دم حصول أي
تجاوزات أو مخالفات.
وأق� � � � ّر امل� �ج� �ل ��س ت ��وج� �ي ��ه رس � ��ال � ��ة إىل ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ه ��ذا
الخصوص.
ويف الجلسة ،أكد نواب الشعب عى أهمية مضاعفة
ال �ج �ه��ود ل�ت�ح�س��ن أداء ال �خ ��دم ��ات امل ��روري ��ة ب �م��ا ي�ح�ق��ق
انسيابية الحركة املرورية ،والحد من املخالفات ..مثمنن
ج �ه��ود رج ��ال امل ��رور أف� ��رادا وض �ب��اط��اً ،ب��اع�ت�ب��اره��م ج�ب�ه��ة
صمود يف امليدان.
وحثوا الحكومة عى دعم رجال املرور يف امليدان،
مؤكدين أهمية تعاون الجميع مع رجال املرور من
خ ��ال االل� �ت ��زام ب �ق��واع��د ال �س ��ر ،وإرش� � ��ادات امل� ��رور،
باعتبار أن النظام امل��روري يعكس املظهر الحضاري
للدولة.
وش� ��دد ن� ��واب ال �ش �ع��ب ع ��ى أه �م �ي��ة ض �ب��ط امل �خ��ال �ف��ن،
ووجّ هوا الشكر لأجهزة األمنية ،لقيامها بضبط املعتدي
عى جندي املرور أحمد نشوان ،يف جولة “الوالعة”.
وأك ��دوا ع��ى ض ��رورة ال�ت��زام ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��دم ف��رض أي
رسوم غر قانونية ،والعمل عى معالجة كافة القضايا
املتعلقة باملرور.
واس�ت�م��ع ن��واب ال�ش�ع��ب إىل إي�ض��اح��ات م��ن ن��ائ��ب وزي��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ،وم ��دي ��ر ع� ��ام امل � ��رور ال �ع �م �ي��د ال ��دك �ت ��ور ب�ك�ي��ل
الرايش ،اللذين ّ
عرا عن شكرهما للمجلس ،الهتمامه
وتقديره لجهود منتسبي شرطة املرور ..مؤكدين االهتمام
ب�م��اح�ظ��ات امل �ج �ل��س ،ال �ه��ادف��ة إىل ت�ص��وي��ب األخ �ط ��اء،
وتايف أوجه القصور ،لارتقاء بمستوى األداء املروري.
وت�ط� ّرق��ا إىل م��ا يبذله رج��ال امل��رور م��ن ج�ه��ود ،لتنظيم
حركة السر ،والصعوبات التي تواجههم.
وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر
جلسته السابقة وأقرّه ،وسيواصل عقد جلسات أعماله
غداً األحد ،بمشيئة الله تعاىل.
ح�ض��ر ال�ج�ل�س��ة وك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ع�م�ي��د أح�م��د
جعفر ،وعدد من املختصن يف الجهات ذات العاقة.

مجلس الشورى يدين جرمية قتل السنباني واختطاف أربعة طالب عائدين من املهجر
أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى يف اجتماعها
أم� � ��س ب� ��رئ� ��اس� ��ة رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س م �ح �م ��د ح �س��ن
العيدروس جريمة قتل املغرب عبدامللك السنباين
يف م�ن�ط�ق��ة ط��ور ال�ب��اح��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ل�ح��ج م��ن ِق�ب��ل
مليشيات مسلحة تابعة ملرتزقة تحالف العدوان.
واعتر املجلس يف اجتماعه بحضور نائب رئيس
امل�ج�ل��س ع �ب��ده م�ح�م��د ال �ج �ن��دي أن م��ا ت �ع �رّض ل��ه
ال�س�ن�ب��اين ال�ع��ائ��د م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األمريكية
من اعتداء وتعذيب أودى بحياته جريمة يندى له
جبن اإلنسانية تندرج تحت جرائم الحرب التي
ي�ن�ت�ه�ك�ه��ا ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان األم ��ري ��ي -ال�س�ع��ودي
اإلم � � ��ارايت وامل ��رت ��زق ��ة ب �ح��ق أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي
وم�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��وان��ن اإلن�س��ان�ي��ة وات�ف��اق�ي��ات جنيف
الخاصة بحقوق اإلنسان.
واس�ت�ن�ك��ر أع �ض��اء م�ج�ل��س ال �ش��ورى م��ا ت�ق��وم به
ال�ج�م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة ال�ت��اب�ع��ة ل ��دول ال �ع��دوان من
أع �م ��ال ت�ع�س�ف�ي��ة ب�ح��ق ال �ع��ائ��دي��ن م ��ن امل�ه�ج��ر ع��ر
املطارات واملنافذ الواقعة تحت سيطرتها وآخرها
ج��ري �م��ة ق �ت��ل ال �س �ن �ب��اين واخ �ت �ط ��اف أرب �ع ��ة ط��اب
ه � ��م :إب� ��راه� �ي� ��م أح� �م ��د ال� �ش� �ه� ��اري وأح � �م� ��د م �ع��ن
املداين وحسام الشيباين ويحيى العريفي عائدين
م ��ن إن��دون �ي �س �ي��ا وع ��رق �ل ��ة وص ��ول �ه ��م إىل أه��ال �ي �ه��م
يف ال��داخ��ل ون�ه��ب أم��وال�ه��م م��ا ي�ن��ذر ب��ال�خ�ط��ر عى

حياتهم ..وحمّ لوا دول تحالف العدوان واملرتزقة
املسؤولية الكاملة مل��ا يتعرّض ل��ه الشعب اليمني
أرض� ��اً وإن �س��ان��اً م��ن ج��رائ��م وق �ت��ل وت��دم��ر وح�ص��ار
خانق عى مدى سبع سنوات يف ظل صمت مُ عيب
لأمم املتحدة واملنظمات الدولية.
وط��ال�ب��وا ب�س��رع��ة ف�ت��ح امل �ط��ارات وامل ��وائن اليمنية
ّ
املقدمة مطار صنعاء الدويل وموائن محافظة
ويف
ال �ح ��دي ��دة ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن م �ع��ان��اة امل �س��اف��ري��ن وم��ا
ي��اق��ون��ه م��ن وي��ات وم�ع��ام��ات غ��ر إن�س��ان�ي��ة عى
أيدي تلك املليشيات والعصابات التابعة لحكومة
املرتزقة يف املحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى
االحتال األمريي السعودي  -اإلمارايت.
ودع ��ت ه�ي�ئ��ة رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال �ش��ورى امل�ج��ال��س
املماثلة يف الدول الشقيقة والصديقة إىل الوقوف
بجانب الشعب اليمني الذي يواجه أعتى تحالف
عدوان يف العصر الحديث أهلك الحرث والنسل
اس �ت �خ ��دم ��ت ف �ي ��ه األس �ل �ح ��ة واألس ��ال� �ي ��ب امل �ح � ّرم ��ة
دوليا.
ك� �م� ��ا دع � � ��ت امل� �ن� �ظ� �م� ��ات ال � ��دول � �ي � ��ة وال �ح �ق ��وق �ي ��ة
واإلن�س��ان�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة إىل ال�ض�غ��ط ع��ى مجلس
األم � ��ن ل �ت �ق ��دي ��م م ��رت �ك �ب ��ي ال� �ج ��رائ ��م ض� ��د ال �ش �ع��ب
اليمني إىل املحاكم الدولية لينالوا جزاءهم الرادع
إزاء كل ما ارتكبوه.

الصناعة ُتعلن حتديث القائمة السعرية والتطبيق اإللكتروني لتلقي البالغات والشكاوى

أع � �ل � ��ن ق � �ط � ��اع ال � �ت � �ج � ��ارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ب� � � ��وزارة
ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج ��ارة أم� ��س ت �ح��دي��ث ال �ق��ائ �م��ة
السعرية والتطبيق اإللكروين لتلقي الباغات
والشكاوى.
وخ ��ال امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح�ف��ي ال ��ذي ع�ق��د ال�ي��وم
بصنعاء أوضح وكيل ال��وزارة لقطاع التجارة
الداخلية بسام الغرباين أن القائمة السعرية
ال �ت��ي ت�ش�م��ل أك ��ر م��ن  ٤٣٠ص�ن�ف��اً م��ن امل ��واد
ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة واألس � ��اس � �ي � ��ة واالس � �ت � �ه� ��اك � �ي� ��ة ت��م
إعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص ممثا
ب ��االت �ح ��اد ال �ع ��ام ل �ل �غ��رف ال �ت �ج ��اري ��ة وم �ك��ات��ب
ال� � ��وزارة يف األم ��ان ��ة وامل �ح ��اف �ظ ��ات  ..م �ب �ي �ن��اَ أن��ه
ت��م إع ��داد ن�م��وذج��ن األول ألم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة
والثاين للمحافظات األخرى.
وأش��ار إىل أن��ه سيتم تحديث القائمة تباعا
وإضافة أصناف جديدة إليها كما تم اعتماد
تطبيق إلكروين عر متجر جوجل باي يسهل االطاع ومتابعة
القائمة السعرية واإلباغ عن أي مخالفات.
وذكر الوكيل الغرباين أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالوزارة
والتنسيق املستمر مع القطاع الخاص وحثهم عى االستراد
وتوفر مخزون غذايئ الفتاً إىل أنه تم إعداد القائمة بالسقوف
العليا  ..وأفاد بأنه تم تحديد سعر الكيلو جرام للخبز يف نطاق
أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة وم�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ب �  ٤٠٠ري ��ال ل�ل�م�خ��اب��ز

ً
ً
رياال
رياال لأفران الشعبية وبقية املحافظات ٤٥٠
اآللية و450
للمخابز اآلل�ي��ة و 500ري��ال ل��أف��ران الشعبية  ..داع�ي��ا وسائل
اإلعام إىل التعاون يف تعزيز وترسيخ ثقافه شراء رغيف الخبز
والرويت بالكيلوجرام وأجزائه.
وأك ��د وك�ي��ل ال� ��وزارة أن ه��ذه اإلج� ��راءات ج ��اءت ان�ط��اق��ا من
توجيهات املجلس السيايس األعى والحكومة ونظرا للظروف
االستثنائية التي يمر بها الوطن من عدوان وحصار واإلجراءات
الامسؤولة والكارثية من قبل حكومة املرتزقة يف تدير البنية

االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت ��ي ك ��ان آخ ��ره ��ا رف ��ع ال� ��دوالر
الجمريك بنسبة مائة باملائة.
وج� � ��دد ال � ��دع � ��وة ل �ل �م �س �ت �ه �ل �ك��ن مل ��راق� �ب ��ة أي
ت��اع��ب واالب ��اغ ع��ن امل�خ��ال�ف��ات ال�س�ع��ري��ة عر
التطبيق اإلل�ك��روين والرقم املجاين لعمليات
الوزارة ( .)١٧٤
م��ن ج�ه�ت��ه اس�ت�ع��رض وك�ي��ل ال� ��وزارة لقطاع
ال �ت �ج ��ارة ال �خ��ارج �ي��ة ع �ب��د ال �ل ��ه ن �ع �م��ان ج�ه��ود
ال ��وزارة ب��ال�ت�ع��اون م��ع السلطات املحلية التي
تمثل حجر األساس يف تنفيذ هذه القائمة.
وأك ��د أن ال� ��وزارة ل��دي�ه��ا آل �ي��ة م�ع�ي�ن��ة تضمن
ال�ت�ط�ب�ي��ق ال��دائ��م ل�ل�ق��ائ�م��ة وال��رق��اب��ة ال�س�ع��ري��ة
وضبط املتجاوزين لها.
م ��ن ج�ه�ت��ه ث �م��ن أم ��ن ع ��ام امل �ج �ل��س امل�ح��ي
بأمانة العاصمة أم��ن جمعان جهود وزارة
الصناعة يف توفر املخزون السلعي والغذايئ
وتفعيل دور مكاتبها يف عملية الرقابة عى األسعار واألسواق.
 .وأكد أن أمانة العاصمة ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القائمة
يف مختلف املديريات والتعاون مع الجهات املعنية يف ضبط
املخالفن ..ولفت جمعان إىل أن األم��ان��ة تشهد نزوحا كبرا
م��ن مختلف امل�ح��اف�ظ��ات األم��ر ال��ذي ش�ك��ل ض�غ��وط��ات كبرة
وي �ت �ط �ل ��ب ت ��وح �ي ��د ال �ج �ه ��ود ل �ض �ب ��ط األس � �ع� ��ار وال� ��رق� ��اب� ��ة ع��ى
األسواق.

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

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

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

اسبوعية
سياسية  .عامة

في ايجاز صحفي حول حترير مديريتي ماهلية والرحبة

العميد سريع :القوات املسلحة عقدت العزم على استكمال حترير كافة أراضي اجلمهورية
اجلمهوريون احلقيقيون في مارب هم من يعملون اليوم على حترير كافة أراضي اجلمهورية من الغزاة واحملتلني
عملت قواتنا على إعادة تطبيع احلياة مبشاركة السلطة احمللية مبحافظة مارب

عملية تطهير وحترير مديرية الرحبة مت من عدة
مسارات ومبشاركة من أبناء مارب األحرار والشرفاء
حققت قواتنا وبعد ساعات فقط من بدء العملية
تقدم ًا كبير ًا بإجتاه مركز املديرية

كشف املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى سريع
يف إي�ج��از صحفي بصنعاء تفاصيل تحرير مديريتي ماهلية والرحبة
ضمن املرحلة الثالثة من عملية "النصر املبني".
وأشار اىل أن عملية تطهري وتحرير مديرية الرحبة تم من عدة مسارات
وبمشاركة من أبناء مارب األحرار والشرفاء.
وقال" شنت قواتنا العملية العسكرية وفق الخطة العملياتية لتحرير
مديريتي رحبة وماهلية حيث حققت قواتنا وبعد ساعات فقط من
بدء العملية تقدماً كبرياً بإتجاه مركز املديرية".
وأوضح ان طريان تحالف العدوان شن خالل العملية 73غارة جوية
محاوال إعاقة قواتنا عن استكمال مهمة التحرير والتطهري  ..مؤكداً
ً
ان ق��وات�ن��ا ت�م�ك�ن��ت ب�ف�ض��ل ال�ل��ه م��ن ت�ح��ري��ر امل��دي��ري��ة خ��الل ف��رة وج�ي��زة
كما تعاملت قواتنا مع األسرى وكذلك جثث قتىل املرتزقة بما يتفق
وأخالق ومبادئ الدين اإلسالمي.
وأضاف" كان من ضمن نتائج العملية وقوع  151من مرتزقة تحالف
العدوان ما بني قتيل ومصاب إضافة اىل وقوع عدد آخر من األسرى
اىل جانب تحرير مساحة إجمالية من املديريتني تقدر بحوايل 0021
كم مربع".
ول�ف��ت العميد س��ري��ع اىل ان��ه وب�ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة عملت ق��وات�ن��ا عىل
إع��ادة تطبيع ال�ح�ي��اة بمشاركة االخ��وة يف السلطة املحلية بمحافظة
مارب.
وأش��ار اىل ان القوات املسلحة تثمن ال��دور الكبري لقبائل م��ارب االبية
يف م�ع��رك��ة ال�ت�ح��ري��ر واالس�ت�ق��الل ب�ش�ك��ل ع��ام وت�ح��ري��ر م�ح��اف�ظ��ة م��ارب
بشكل خاص  ..مؤكداً ان أبناء محافظة مارب لن يكونوا إال مع بلدهم
وشعبهم ضد الغزاة واملحتلني وان هذا املوقف هو ما يتفق مع مبادئ
وأعراف القبيلة اليمنية عرب التاريخ.
وقال" أبناء مارب  -قبائلها الحرة األبية لن تردد يف مواجهة املعتدين
وأذنابهم من الخونة والعمالء واملرتزقة فأبناء مارب اليوم هم أحفاد
م��ن ق��اوم��وا ال�غ��زو ال��روم��اين وش��ارك��وا يف م�ق��اوم��ة ال�غ��زاة ع��رب مختلف
املراحل التاريخية".
وأوضح متحدث القوات املسلحة ان الجمهوريني الحقيقيني يف مارب
هم من يعملون اليوم عىل تحرير كافة أرايض الجمهورية من الغزاة
واملحتلني ومن يقاتل يف صفوف املحتلني والغزاة من مرتزقة امللكية
السعودية.
وخ��اط��ب أب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب��ال �ق��ول" إن ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة وب�ع��د
التوكل عىل الله قد عقدت العزم عىل استكمال تحرير كافة أرايض
الجمهورية حتى يتحقق لشعبنا الحرية والكرامة واالستقالل".
وأض ��اف" ع��ىل ض��وء ذل��ك ف��إن ك��ل م�ج��اه��د م��ن م�ج��اه��دي�ن��ا األب �ط��ال -
يحفظهم الله  -كل ضابط وجندي وقائد يف ميادين العزة والكرامة
ومعهم كل أحرار الشعب يعاهدون السيد القائد عبدامللك بدر الدين

الحويث  -يحفظه الله  -عىل تنفيذ ما جاء يف خطابه األخري".
واردف ً
قائال" نعم سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل املناطق التي احتلها
ً
تحالف العدوان وسنضمن لبلدنا أن يكون حراً
مستقال ال يخضع ألي
اح �ت��الل وال ي�خ�ض��ع ألي وص��اي��ة ك�م��ا س�ن��واص��ل م�ش��وارن��ا يف ال�ت�ص��دي
للعدوان عىل بلدنا ويف نصرة أمتنا يف قضاياها الكربى وسيكون شعبنا
حراً كريماً عزيزا".
واكد العميد سريع أن هذا االلتزام وهذه املسؤولية ال تقع عىل عاتق
جهة أو مكون بل هي مسؤولية وهو واجب يقع عىل عاتق كل اليمنيني
األحرار.
وق ��ال" ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة وه ��ي ت�ج��دد ت��أك�ي��د ع��زم�ه��ا ع��ىل ت�ح��ري��ر ك��اف��ة
أرايض ال �ج �م �ه��وري��ة ت �ه �ي��ب ب �ك��اف��ة أب �ن ��اء ش�ع�ب�ن��ا ال �ح ��ر األب� ��ي ال �ص��ام��د
امل �ج��اه��د ع ��ىل اإلس �ت �م ��رار يف ال �ص �م��ود وامل �س��اه �م��ة ال �ف��اع �ل��ة يف م�ع��رك��ة
الحرية واالستقالل".
وخاطب املرتزقة بالقول" ست سنوات وأنتم تعملون مع أعداء الوطن
ً
ً
تقدمون لهم املساعدة وتمارسون دورا اجراميا وخيانة وطنية فماذا
جنيتم سوى عار الخيانة والعمالة لألجنبي وملن يحاول احتالل البلد
ون�ه��ب ث��روات�ه��ا ف�م�ت��ى س�ت�ك��ون��ون ي�م�ن�ي��ني م��ع ش�ع�ب�ك��م وب�ل��دك��م وم�ت��ى
تكونوا يف صف الوطن." .
واردف ً
قائال" الم تستوعبوا دروس التاريخ وكيف كان مصري املرتزقة
والعمالء يف كل بلد ومن مرتزقة الجزائر الذي تخىل عنهم االحتالل
ال�ف��رن��ي وك��ان ع��ار ال�خ�ي��ان��ة ي��الح�ق�ه��م ل�ي��س يف ال�ج��زائ��ر ف�ق��ط ب��ل ويف
فرنسا رغم خدمتهم لها ضد شعبهم وبلدهم وماذا كان مصري مرتزقة
فيتنام وأفغانستان كيف تخىل عنهم االح�ت��الل األم��ري��ي ل��درج��ة أنه
فضل الحيوانات عليهم".
وأض ��اف" اذا ل��م ت�ق��رؤوا ت��اري��خ ت�ل��ك ال�ب�ل��دان وك�ي��ف ت�ح��ررت وص�م��دت
ف��أق��رؤوا ت��اري��خ ب�ل��دك��م وك�ي��ف ك��ان��ت ن�ه��اي��ة ك��ل غ��از وك�ي��ف ك��ان مصري
ً
متسائال "هل تعتقدون أن مصريكم سيكون
كل عميل وكل مرتزق ..
أف �ض��ل وه ��ل ت�ظ�ن��ون أن ال�ي�م��ن ال �ح��ر األب ��ي ال �ص��ام��د امل �ج��اه��د س�ي�ق�ب��ل
بالعمالء والخونة..؟!
واك��د ال�ع�م�ي��د س��ري��ع ان ال�ف��رص��ة أم��ام امل��رت��زق��ة الت ��زال ق��ائ�م��ة ان ك��ان��وا
يعقلون  ..مستعرضاً مشاهد العملية األخرية لتحرير مديريتي رحبة
وماهلية.
واختتم متحدث القوات املسلحة االيجاز الصحفي بالقول" مع قدوم
عيد ثورة الحرية واالستقالل ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب نكرر
ما جاء يف الخطاب األخري للسيد القائد  -يحفظه الله  .. -سنحرر كل
بلدنا ونستعيد ك��ل املناطق التي احتلها تحالف ال�ع��دوان وسنضمن
ل�ب�ل��دن��ا أن ي�ك��ون ح ��راً م�س�ت�ق� ً
�ال ال ي�خ�ض��ع ألي اح �ت��الل وال ي�خ�ض��ع ألي
وصاية وسنواصل مشوارنا يف التصدي للعدوان عىل بلدنا ويف نصرة
أمتنا يف قضاياها الكربى وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً".

وقوع  151من مرتزقة حتالف العدوان ما بني قتيل
ومصاب إضافة الى وقوع عدد آخر من األسرى
تعاملت قواتنا مع األسرى وكذلك جثث املرتزقة
مبا يتفق وأخالق ومبادئ الدين اإلسالمي

الدور البريطاني املشبوه والباحث عن نفوذ قدمي
ال�ص�ه��اي�ن��ة ام االم��ري �ك��ان ام ال�ص�ه��اي�ن��ة ال��ربي�ط��ان�ي��ون مل��ن ال�غ�ل�ب��ة؟ ومل��ن
حسابات هذه العقود القادمة هذه اسئلة سهلة وصعيبة ومعقدة
هذه اسئلة املرحلة تجعلنا نتساءل ما الذي سوف تفيض نتائج الشد
والجذب واملؤامرات والدسائس الربيطانية الجديدة التي بدأت تلقى
ت�ب��اع��ا يف ال�س��اح��ة ال��دول�ي��ة ويف ع��دي��د م��ن ال�س��اح��ات االق�ل�ي�م�ي��ة ومنها
منطقتنا العربية.
وقد بدأت تلوح اصابع التدخالت الربيطانية يف اليمن املنطقة االثرية
ل�ل�س�ي��اس��ة ال��ربي�ط��ان�ي��ة ال�ق��دي�م��ة وال �ح��دي��دة ب ��دءا م��ن ف��رض�ه��ا م�ب�ع��وث
ام �م��ي ج��ري�ف�ي��ث ع��ىل امل �ل��ف ال�ي�م�ن��ي ال ��ذي ح�ظ��ي ب��دع��م ب��ري �ط��اين ك�ب��ري
وك�ل�ف��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال��ربي�ط��ان�ي��ة ق��درات �ه��ا ل��دع��م ج��ري�ف�ي��ث ط��وال
الفرة الزمنية التي قضاها يعبث بهذا امللف خدمة الجندة بريطانية
يف االساس ولعب دور مخفف صدمات كما هي السياسة الربيطانية
ايل تمتلك ملفات قديمة حديثة ملجمل االزمات والقضايا الشائكة يف
املنطقة العربية والشرق االوسط.
واليوم ويف هذه املرحلة الخطرية واملفتوحة عىل احتماالت شتى بدأت
بريطانيا تفرض وجودها السيايس ولم تردد ايضا يف فرض وجودها
ال�ع�س�ك��ري س ��واء م��ن خ ��الل ات �ف��اق �ي��ات دف��اع �ي��ة م��ع م�ن�ظ��وم��ة ال ��دول
واالنظمة يف الجزيرة والخليج ولديها قواعد عديدة يف مناطق مفصلية
ناهيك عن قدرتها عرب ال�ب��وارج وع��رب الفرقاطات الربيطانية س��واء يف
اطار االتحاد االوروبي عندما كانت منضوية يف اطار االتحاد االوروبي

لندن تفرض حساباتها على االقليم لفرض نفوذها اجلديد
التواجد العسكري البريطاني مؤشر على مرحلة
استعمارية بريطانية جديدة

ويف اط��ار الناتو وه��ي يف ذات الوقت تتحرك منفردة كواقع عسكري
تؤكد فيها تواجدها حتى عندما تصاعدت ازمة مضيق هرمز وتنامت
ال�ص��راع��ات ب��ني «ط �ه��ران وت��ل اب�ي��ب» ك��ان��ت ال ��ذراع ال��ربي�ط��ان�ي��ة تصعد
وت��رف��ع م��ن م��ؤش��ر ال�ت��دخ��ل يف م��ا س�م��ي ح�ي�ن�ه��ا ق ��وة اوروب �ي ��ة ل�ح�م��اي��ة
املمرات املائية ومنها مضيق هرمز ويالحظ ان الربيطانيني يف كل ازمة
تشهدها املنطقة يكونون حاضرين بل ومؤثرين وعندما تجد لندن ان
اوراق الصراعات االقليمية نتائجها ال تتوافق مع متطلبات الخارجية
الربيطانية تسارع اىل خلط تلك االوراق واىل فرض حاالت من السيولة
السياسية والعسكرية واالمنية حتى تصل االمور حد االنفالت ويبقى
انتظار النصيحة الربيطانية التي ال تقصر عن الدفع باتجاه املتطلبات

ال��ربي�ط��ان�ي��ة ب�ب�ع��ده��ا امل��رح��ي االين واالس��رات�ي�ج��ي وال تفيق منطقة اي
ازمة اال عىل ترتيبات بريطانية تدخل يف صميمية ومفاصل العديد من
القرارات الدولية سواء يف االمم املتحدة او مجلس االمن.
فهل نقول اآلن نحن ام��ام مرحلة بريطانية وام��ام استعمار بريطاين
محسن دخل املنطقة عرب وكالء ابرزهم محمد بن زايد واالمارات وعرب
عناصر مخابراتية بريطانية (محلية) من املخضرمني الذين يتغلغلون
يف مفاصل الحكم يف اليمن ..وهم يمتلكون وفاء عجيباً للتاج الربيطاين
حتى وان لم يظهروا ذلك علناً ،ولكن يف سياساتهم ويف تصرفاتهم
ويف تحركاتهم يدينون بالوفاء املطلق للتاج الربيطاين ..ويكفي اإلشارة
ملجموعة الشبكة الجاسوسية التي انكشفت م��ؤخ��راً ..لنعرف مدى
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التغلغل الربيطاين يف الكثري من املؤسسات ويف إطار القطاع الخاص
ويف إطار خفايا أخرى تحتفظ بريطانيا برموزها وتواجدها يف املفصلية
اليمنية وعندما نأيت لنقرأ تطورات املوقف يف املهرة فإننا نلمس اندفاعاً
ب��ري�ط��ان�ي��اً ن�ح��و ال�ي�م��ن ..وح��رص��اً ع��ىل االس �ت �ف��راد ب�ج�ن��وب ال�ي�م��ن تحت
م�س�م��ى (ال �ج �ن��وب ال �ع��رب��ي) وه ��ي ال�ت�س�م�ي��ة ال��ربي�ط��ان�ي��ة ال�ت��ي ح��رص��ت
القيادات املخابراتية الربيطانية ان تفرضها عىل جنوب اليمن يف مطلع
االربعينيات يف القرن العشرين املنصرم ..وهاهي اليوم بعد أكرث من
نصف قرن تعود أدواتها اىل تجذير هذا املفهوم وهذا النمط السيايس..
بحيث يمكنها م��ن االس�ت�ح��واذ ع��ىل حضرموت وش�ب��وة وع��دن واملهرة
وال مانع من ضم لحج وأبني.
ويف غالب األحوال هناك ترتيبات لتعز املحافظة واملخا امليناء واالطاللة
ع��ىل ب��اب امل�ن��دب ال ي ��درك ك�ث��ريون م��ا ه��ي ال��رت�ي�ب��ات ال��ربي�ط��ان�ي��ة ل�ه��ذه
امل�ع�ط�ي��ات ..ل�ك��ن تبقى (ص�ن�ع��اء) ال��دول��ة ..وص�ن�ع��اء ال�ت��اري��خ وصنعاء
املواجهة تقف باملرصاد لهذه الحسابات ..واألجهزة املعنية ترصد كل
التفاصيل ولن تجد مفراً من املواجهة القوية مع الربيطانيني وأدواتهم
يف قادم االيام والشهور.
ويكفي أن نشري هنا اىل ان جبهة الضالع وهناك ثغرة يف اتجاه يافع
وج�ب�ه��ات ت�ع��ز ب��ات�ج��اه ال�ج�ن��وب ..إض��اف��ة اىل ت��واج��د ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف اتجاه الصبيحة واتجاهات الساحل الغربي كداللة عىل
مقدرة صنعاء ان تكون اللعبة القوية يف مواجهة بريطانيا.

الرؤية الوطنية

 26september.net  26september.net

04

 26sept26@gmail.com www.26sep.net

االثنني  6 :صفر 1443هـ |  13سبتمرب 2021م | العدد  12 | 2223صفحة

التخطيط التشاركي..
تفاعل وتفاؤل غير مسبوق

أكد عدد من القيادات العليا يف الدولة ووزراء ومسؤولون ان منهجية التخطيط التشاريك يف إعداد الخطط الوطنية املنبثقة عن الرؤية الوطنية،
أحدثت حراكاً مؤسسياً يف مختلف الجهات والوزارات واملؤسسات ،من خال اتباع اساليب التحليل العلمي يف تشخيص املشكات والواقع
بمصداقية عالية ،واالنطاق للبحث عن الحلول املمكنة يف إطار خطة طموحة تمتد إىل خمس سنوات ،يف إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة
اليمنية الحديثة.
وأشاروا أثناء اجتماعاتهم وزياراتهم للفرق املحورية للتخطيط التشاريك إلعداد الخطة املرحلية الثانية 2025 2021-م ،أن كل الجهات مشاركة
من خال ممثليها يف تحديد القضايا ومؤشرات االهداف االسراتيجية واملرحلية ،وكذا صياغة املبادرات واملشاريع والرامج التي تحقق
مستهدفات الخطة واألهداف االسراتيجية للرؤية الوطنية.
 /عبدالحميد الحجازي

قيادات ووزراء ومسؤولون:

املنهجية املتبعة في اعداد اخلطط الوطنية أحدثت حراك ًا مؤسسي ًا في مختلف اجلهات
أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسني العيدروس،
أهمية الرؤية الوطنية كمشروع وطني جامع يهدف إىل إحداث
نهضة شاملة يف اليمن عىل كافة املستويات.
وخ� ��ال ت ��رأس ��ه اج �ت �م��اع��اً ل�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�ت�ن�س�ي��ق وامل�ت��اب�ع��ة
للرؤية الوطنية بمجلس الشورى ،أشار العيدروس إىل أهمية
الدور الذي يضطلع به املجلس يف تقديم املساندة االستشارية
لكافة الجهات يف الجهاز اإلداري للدولة بما يسهم يف تحسني
األداء وفقا ألهداف الرؤية الوطنية ..مؤكدا استعداد مجلس
الشورى تقديم املساندة االستشارية لكل الجهات.
وث�م��ن ال�ع�ي��دروس ،ج�ه��ود اللجنة الفنية يف متابعة املكتب
التنفيذي للرؤية الوطنية لتوفري الوثائق املطلوبة لعمل اللجان
ال ��دائ �م ��ة يف امل �ج �ل ��س ..م �ش ��ددا ع ��ىل أه �م �ي��ة اض �ط ��اع ال �ل �ج��ان
الدائمة باملجلس باملهام املناطة بها يف هذا اإلطار.

رسالة للعالم

>> ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ،م �س��ؤول م�ل��ف ال��رؤي��ة
ال ��وط �ن �ي ��ة م �ح �م ��د ص ��ال ��ح ال �ن �ع �ي �م ��ي ،أك � ��د أن ت �ج ��رب ��ة ال �ع �م��ل
التشاريك إلعداد الخطط ورغم حداثتها ،تعد بوابة االنطاق
إلي�ج��اد خ�ط��ة وط�ن�ي��ة متكاملة ت��رج��م تطلعات أب�ن��اء الشعب
اليمني.
وأش��ار النعيمي إىل أن تعدد الجهات وامل��ؤس�س��ات املشاركة
يف إع � ��داد ال �خ �ط ��ة امل ��رح �ل �ي ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة 2025 -2021م م�ث��ل
لوحة ورسالة للعالم بقدرة اليمنيني بإرادتهم الجمعية عىل
تجاوز الصعاب والتخطيط للحاضر ورسم مامح املستقبل،
خ �ص ��وص ��ا م� ��ع اس� �ت� �م ��رار ال � �ع � ��دوان وال � �ح � �ص� ��ار ..الف � �ت� ��اً إىل أن
التخطيط ال�ت�ش��اريك سيسهم يف اس�ت�ي�ع��اب ال��رؤى التطويرية
واس�ت�ن�ه��اض م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع وال�ق�ط��اع ال�خ��اص،
للخروج بأفضل االسراتيجيات والحلول املمكنة.
وأش ��اد ع�ض��و ال�س�ي��ايس األع��ىل
ال� � �ن� � �ع� � �ي� � �م � ��ي ب� � �ت� � �ف� � ��اع� � ��ل ف � � ��رق
ال� �ت� �خ� �ط� �ي� ��ط ال� � �ت� � �ش� � ��اريك ع ��ىل
م �س �ت ��وى ك ��ل امل � �ح� ��اور ،وع ��ىل
م � �س � �ت� ��وى ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج ال � �ت � ��ي ت ��م
التوصل إليها مقارنة بالفرة
الزمنية الوجيزة.
وب � � � ��ني أن امل � � �ش� � ��ارك� � ��ني م ��ن
خ � ��راء وم �خ �ت �ص ��ني ،يف ف ��رق
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش��اريك ،ك ��وادر
وط �ن �ي ��ة ي �ج ��ب أن ي �ك ��ون ل�ه��م
دور يف إرس � � � � � ��اء أس � ��اس � �ي � ��ات
التحول نحو النهج املؤسيس
ك� �م� �س ��ار م � �ض� ��اد ل �ل �ع �ش ��وائ �ي ��ة
واالرتجالية التي سادت املرحلة املاضية.
واض��اف النعيمي ان تداعيات استمرار ال�ع��دوان والحصار،
ت��دع��ون��ا إىل ال�ت��وج��ه ن�ح��و ت�ط��وي��ر وب�ن��اء ال �ق��درات ع��ىل مختلف
امل �س �ت ��وي ��ات ،واس �ت �ن �ه ��اض امل �ق ��وم ��ات واإلم� �ك ��ان ��ات ،وال �ت �ح��رك
يف م�ع��رك��ة ال�ب�ن��اء ب��روح وث��اب��ة ت ��وازي إق ��دام وش�ج��اع��ة األب�ط��ال
امل�ج��اه��دي��ن يف ج�ب�ه��ات ال �ع��زة وال �ك��رام��ة وه��م ي��واج�ه��ون اع�ت��ى
عدوان عرفه التاريخ.

جتويد اخلطة

>> نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس املكتب
التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد
أوضح أن منهجية إعداد الخطط املرحلية املنبثقة عن الرؤية،
ومشاركة الجميع يف صنعها ،أخرجت الوزارات والجهات من
دائرة العزلة يف التخطيط والتنفيذ ،وأوجدت الرابط والتكامل
الذي كان مفقوداً يف الخطط السابقة.
وأشار الجنيد إىل أن ممثيل الجهات يف التخطيط ومن خال
م �ش��ارك �ت �ه��م ال �ف��اع �ل��ة واس �ت �ش �ع��اره��م ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة ال��وط �ن �ي��ة،
أصبحوا يشعرون أنهم ج��زءٌ م��ن الخطة التي يجب أن تكون
أك ��ر إمل ��ام ��اً وت �ف �ص �ي� ً�ا ب��اح �ت �ي��اج��ات امل ��رح �ل ��ة إلح � ��داث ال �ن �ه��وض
املنشود.
ون ��وه ال�ج�ن�ي��د ب��ال�ت�ط��ور ال ��ذي ش�ه��دت��ه ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة
وم�س�ت��وى ال��وع��ي وال�ف�ه��م للخطوات وامل�ف��اه�ي��م األس��اس�ي��ة من
خال إعداد الخطة املرحلية األوىل 2020 -2019م وخطة
العام 2021م ،بما يسهم يف تجويد الخطة املرحلية الثانية
وف�ق��اً ألف�ض��ل امل�ع��اي��ري واأله ��داف ..م�ن��وه��اً بأهمية ال�ن�ت��ائ��ج التي
توصلت إليها ف��رق م�ح��اور التخطيط ال�ت�ش��اريك ،خصوصا يف
جانب م��ؤش��رات األه��داف االسراتيجية التي ينبغي التعاطي
معها كاستحقاقات وطنية.
وذك ��ر ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء أن��ه وب�ع��د اس�ت�ك�م��ال ع�م��ل ال�ف��رق
امل �ح��وري��ة س�ي�ت��م اس �ت �ع��راض ن�ت��ائ�ج�ه��ا يف ل �ق ��اءات ت�ض��م ممثيل
امل �ح ��اور األخ� ��رى خ �ص��وص��اً امل �ح ��اور امل �ت �ق��ارب��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل
املطلوب يف القضايا واملؤشرات.
وشدد الجنيد عىل ضرورة مساندة القطاع الخاص والنخب
ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ل��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة وت��وج�ه��ات�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة االق�ت�ص��ادي��ة
للنهوض بالواقع وتحقيق التحول املنشود ..مؤكداً أن القطاع
الخاص الوطني معول عليه يف املرحلة املقبلة ان يقود قاطرة
االقتصاد يف ظل توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع رأس املال
الوطني ،وعمل السياسات واإلجراءات الجاذبة لاستثمار يف
مشاريع البنى التحتية والتنموية.
وب��ني األس�ت��اذ م�ح�م��ود الجنيد أن��ه ويف إط��ار االع ��داد للخطة
ال �خ �م �س �ي��ة 2025-2021م ت ��م األخ � ��ذ ب��أف �ض��ل امل�ن�ه�ج�ي��ات
ال �ت �خ �ط �ي �ط �ي ��ة م � ��ن خ� � ��ال ال �ت �خ �ط �ي ��ط ال � �ت � �ش� ��اريك ال � � ��ذي ي ��وف ��ر
مل�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه ��ات ب �ي �ئ��ة ال �ع �م��ل ال �ت �ك��ام��يل امل ��وح ��د ،وم�ع��ال�ج��ة
ك��اف��ة االش�ك��االت وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه عمليتي التخطيط
والتنفيذ.

خطوة إيجابية

>> وزي��ر امل�ي��اه والبيئة املهندس عبدالرقيب ال�ش��رم��اين ،أكد
أهمية التخطيط التشاريك بني الجهات ذات العاقة خصوصاً

عند تحديد امل�ب��ادرات وامل�ش��اري��ع وال�خ�ط��ط املتعلقة بالتنمية..
م ��وض �ح ��اً أن أه �م �ي��ة ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ت �ش ��اريك ،ي �ك �م��ن يف ت�ح��دي��د
م��ؤش��رات األه ��داف بشكل صحيح ل�ل�خ��روج بنتائج وم�ب��ادرات
ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق دون أن ي �ك��ون ه �ن��اك أي ت �ع ��ارض يف م��راح��ل
التنفيذ للرامج واملشاريع.

تالفي السلبيات

ال� � �ع� � �ي� � ��دروس :ال� � ��رؤي� � ��ة ال� ��وط� �ن� �ي� ��ة م� � �ش � ��روع وط � �ن � ��ي ج � ��ام � ��ع إلح� � � � ��داث ن� �ه� �ض ��ة ش� ��ام� �ل� ��ة ف � ��ي ال� �ي� �م ��ن
النعيمي :جت��رب��ة العمل ال�ت�ش��ارك��ي ورغ��م حداثتها تعد ب��واب��ة ان�ط��الق إلي�ج��اد خطة وطنية متكاملة
امل �ه �ن��دس ال �ش��رم��ان��ي :أه�م�ي��ة اخل� ��روج بنتائج
اجلنيد  :بالتخطيط التشاركي أوجدنا الترابط
ومبادرات قابلة للتطبيق
والتكامل الذي كان مفقود ًا في اخلطط السابقة
ال � � � � � ��وزي � � � � � ��ر غ � � � � � � � � � ��ازي :ال � � �ت � � �خ � � �ط � � �ي� � ��ط ال � � � �ت � � � �ش� � � ��ارك� � � ��ي ات� � � � � � � � ��اح ط� � � � � � ��رح احل� � � � � �ل � � � � ��ول امل� � �م� � �ك� � �ن � ��ة
القاضي العزاني :من أهداف الرؤية ايجاد قضاء
ال ��وزي ��ر أب��وح �ل �ي �ق��ة :ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �م �ل��ي ل �ل��رؤي��ة
عادل وعاجل وناجز
يتطلب اجلدية وتضافر اجلهود

وزير الزراعة :اخلروج بخطة
ط� �م� ��وح� ��ة ت� �ل� �ب ��ي م �ت �ط �ل �ب��ات
التنمية
احل� � � � � �م� � � � � ��ران :ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط
ال �ت �ش��ارك��ي ج �ع��ل م��ؤس �س��ات
ال ��دول ��ة ت�ع�م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق
الواحد
وزي��ر النقل :االقتصاد رافعة
حقيقية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية
امل ��ؤي ��دي :ال ��رؤي ��ة ال��وط�ن�ي��ة
ج� �ب� �ه� ��ة ك � �ب � �ي� ��رة ل� �ل� �ن� �ه ��وض
مبؤسسات الدولة

أش��ار ال��وزي��ر ال�ش��رم��اين إىل أن تقييم ال��وض��ع ال��راه��ن يف ظل
ال �ع ��دوان ،م�ث��ل خ �ط��وة إي�ج��اب�ي��ة وم�ه�م��ة مل�ع��ال�ج��ة االش �ك��االت
والعوائق يف اي جهة وفقاَ لألهداف االسراتيجية التي حددتها
الرؤية الوطنية.
وقال" هناك نتائج مشرفة يف تقييم الوضع الراهن بالنسبة
ل ��وزارة امل�ي��اه وال�ب�ي�ئ��ة وال�ت��ي ك��ان��ت نسبة ن�ت��ائ��ج م��ؤش��رات األداء
واإلنجاز يف املرحلة األوىل من الرؤية ."%80

مصفوفة متكاملة

>> وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ف�ن��ي وال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي غ ��ازي أح�م��د عيل
م�ح�س��ن اش ��ار إىل أن ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش��اريك ات ��اح ل�ك��ل ال�ج�ه��ات
الوقوف عىل أهم املشكات والعوائق وطرح الحلول املمكنة يف
هذه املرحلة لجميع القضايا وفق اإلمكانيات املتاحة.
وأك��د أن التحول نحو التعليم املهني وتشجيع االلتحاق به
من أبرز أهداف التنمية املضمنة يف الرؤية الوطنية.
وق��ال ال��وزي��ر غ ��ازي :إن وزارة التعليم ال�ف�ن��ي عملت يف إط��ار
التخطيط ال�ت�ش��اريك ع��ىل إع ��داد م�ص�ف��وف��ة متكاملة للنهوض
بواقع املعاهد التقنية ومراكز التدريب وأهميتها يف خلق فرص
عمل ومواكبة احتياجات السوق.

ازالة التداخالت

>> أك ��د وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��يس ال �ن ��واب وال �ش ��ورى،
رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون األح� � ��زاب ال ��دك �ت ��ور ع ��يل اب ��و ح �ل �ي �ق��ة ،أن
ال�ت�ح��ول إىل التطبيق ال�ع�م��يل لخطط ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة يتطلب
تضافر الجهود واإلخاص والجدية يف العمل ،واضطاع كل
الجهات منظومة عمل واحدة بمسؤوليتها الوطنية.
وث�م��ن وزي ��ر ال��دول��ة ال�خ�ط��وات ال�ت��ي ان�ج��زت�ه��ا ف��رق التخطيط
ال �ت �ش ��اريك امل �ع �ن �ي��ة ب ��إع ��داد ال �خ �ط��ة امل��رح �ل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة -2021

2025م ،م � ��ن خ � � ��ال م �ن �ه �ج �ي ��ة
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش��اريك ال �ت��ي ض�م�ن��ت
ل �ك ��ل ال� �ج� �ه ��ات امل� �ش� ��ارك� ��ة ال �ف ��اع �ل ��ة
يف ص �ي ��اغ ��ة امل � ��ؤش � ��رات واأله � � ��داف،
وازال� � ��ة ال �ت ��داخ ��ات وح � ��االت ت �ن��ازع
ال � �ص� ��اح � �ي� ��ات ال � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت ت �س ��ود
الخطط السابقة.
مشيدا باملحددات التي انطلقت
م �ن �ه��ا ال �خ �ط��ة امل��رح �ل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
ال��رؤي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق األه� ��داف ال��وط�ن�ي��ة
ال �ش ��ام �ل ��ة وص� � � َ
�وال إىل ب �ن ��اء ال ��دول ��ة
اليمنية الحديثة.
وأش��ار الدكتور ابو حليقة إىل أن املكونات السياسية معنية
ب��درج��ة رئ�ي�س�ي��ة يف ت�ق��دي��م ال ��رؤى وال ��دراس ��ات امل��وض��وع�ي��ة من
خ��ال خ�ط��ط ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ال�ت��ي ت��ام��س قضايا
واحتياجات املجتمع ،وسبل تعزيز الصمود التاحم الشعبي
والرسمي يف مواجهة العدوان.
ون ��وه وزي ��ر ال��دول��ة ال�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة يف
ج ��ان ��ب إع � ��داد م �ص �ف��وف��ة ال �ت �ع��دي��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
املواكبة ألهداف الخطة الخمسية 2025 -2021م.

معاجلات مناسبة

>> أكد وزير العدل القايض نبيل ناصر العزاين ،أهمية عمل
الفرق املحورية التي تضم ممثلني من كافة أجهزة وسلطات
ال��دول��ة ،ل�ل�ع�م��ل يف إط ��ار ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ت�ش��اريك إلع ��داد ال�خ�ط��ة
املرّحلية الثانية للرؤية الوطنية 2025 -2021م.
وأوض � ��ح ال �ق ��ايض ال �ع ��زاين ض � ��رورة ال �ن ��زول امل �ي ��داين ل�ت�ع��زي��ز
ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ت �ش ��اريك وت �ش �خ �ي��ص ال ��واق ��ع ال �ع �م ��يل ،ووض ��ع
امل� �ع ��ال� �ج ��ات امل �ن ��اس �ب ��ة ل �ت �ض �م �ي �ن �ه��ا يف خ �ط ��ة ع �م �ل �ي ��ة م ��وح ��دة
ب ��ال �ت �ن �س �ي ��ق م � ��ع ال� �ج� �ه� ��ات ذات ال� �ص� �ل ��ة ل �ت �ح �ق �ي ��ق األه � � ��داف
االسراتيجية للرؤية الوطنية وعىل رأسها ايجاد قضاء عادل
وعاجل وناجز.
وبني وزير العدل أن التخطيط التشاريك يعتمد عىل نقاش
ع�م�ي��ق وواس ��ع ح��ول إم�ك��ان�ي��ة س��د ال�ف�ج��وة وم�ع��ال�ج��ة القضايا
الحرجة لوضع األهداف املرحلية واملبادرات وتحديد املشروعات
امللحة ،وما تتطلبه من إمكانات لتحقيق أهداف محور العدالة
وسيادة القانون وبقية املحاور األخرى يف إطار الرؤية الوطنية..
مشرياً إىل أن أهداف محور العدالة وسيادة القانون ،تسعى
إىل إي� �ج ��اد ق �ض ��اء م �س �ت �ق��ل ي �ح �ق��ق ال� �ع ��دال ��ة وي �ح �م ��ي ح �ق��وق
وح ��ري ��ات ك ��اف ��ة امل ��واط �ن ��ني وف �ق ��اً إلج � � ��راءات س��ري �ع��ة وم �ي �س��رة
باالستناد الكامل واألمني عىل أحكام القانون مع رقابية ذاتية
فعالة.
وش � ��دد وزي � ��ر ال� �ع ��دل ع ��ىل ض� � ��رورة أت �م �ت ��ة ال �ع �م ��ل ال �ق �ض��ايئ
واس�ت�ك�م��ال عملية ال��رب��ط الشبيك ملحاكم ال�ج�م�ه��وري��ة ،مل��ا من
شأنه سرعة إنجاز القضايا وتقييم أعمال الكادر اإلداري.

متطلبات التنمية

>> أك ��د وزي ��ر ال ��زراع ��ة وال ��ري امل�ه�ن��دس ع�ب��دامل�ل��ك ال �ث��ور ،أن
التفاعل الذي شهدته عملية التخطيط التشاريك إلعداد الخطة
امل��رح�ل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،ك�ف�ي��ل ب��ال�خ��روج بخطة
طموحة تلبي متطلبات التنمية الشاملة.
وأش��ار إىل أن االهتمام بالقطاع ال��زراع��ي يف اليمن ال يقتصر
ع��ىل األه�م�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة وال�غ��ذائ�ي��ة ب��ل ي�ت�ع��دى ذل��ك ليشكل
أهمية سياسية واجتماعية.
وقال" يف ظروف العدوان والحصار لن نبقى مكتويف األيدي،
ب��ل ي�م�ك�ن�ن��ا وض ��ع س�ي��اس��ات وإج � ��راءات م�ع�ي�ن��ة ل��زي��ادة اإلن�ت��اج
الزراعي".
وثمن وزير الزراعة والري جهود قيادة املكتب التنفيذي إلدارة
الرؤية الوطنية والفرق املحورية للتخطيط التشاريك يف إعداد
الخطة الخمسية 2025 -2021م.

توحيد الرؤى

>> أك��د ن��ائ��ب وزي��ر االدارة امل�ح�ل�ي��ة ق��اس��م ال�ح�م��ران ،أهمية
ال�ع�م��ل يف م �ح ��اور إع� ��داد ال�خ�ط��ة امل��رح�ل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة م ��ن ال��رؤي��ة
الوطنية وفق منهجية التخطيط التشاريك الهادف إىل توحيد
ال ��رؤى وامل �ب ��ادرات وامل �ش��اري��ع وال�ت�ن�س�ي��ق ب��ني ك��اف��ة م��ؤس�س��ات
الدولة.

ال � ��درة :وض ��ع خ �ط��ط تنطلق
من ال��واق��ع واالحتياج لتحقق
مستهدفات الرؤية الوطنية
امل �ه �ن ��دس ال �ن �م �ي��ر :ال ��رؤي ��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة خ � �ط� ��وة ط �م��وح��ة
وح � �ي� ��وي� ��ة رغ � � ��م ال� � �ع � ��دوان
واحلصار
ح �ي��درة :أه�م�ي��ة خ�ل��ق ال��وع��ي
املجتمعي املوجه نحو البناء
في إطار اخلطط الوطنية
ال� �ك� �ب ��وس :ال� �ق� �ط ��اع اخل� ��اص
م �ت �ف��ائ��ل ب ��ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة
وبرامجها وخططها

وأش � � ��ار إىل ال� �خ� �ط ��وات ال �ت ��ي ن �ف ��ذت �ه ��ا وزارة اإلدارة امل �ح �ل �ي��ة
وال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة وامل �ح��اف �ظ��ات ،يف م�ج��ال
ال �ت ��دري ��ب ع ��ىل ال�ت�خ�ط�ي��ط االس ��رات �ي �ج ��ي وال �ت �ش ��اريك ،وإع� ��داد
الخطط الوطنية والتنفيذية.
ول �ف ��ت ال �ح �م ��ران إىل أن ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش ��اريك ج �ع��ل ج�م�ي��ع
م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة ت �ع �م��ل ب � ��روح ال �ف ��ري ��ق ال� ��واح� ��د م ��ن ح�ي��ث
التكامل واالنسجام واالتفاق يف املفاهيم واأله��داف واملنهجية
املتبعة يف إعداد الخطط.
وتطرق إىل موجهات قائد الثورة الخاصة بإيجاد آلية املواءمة
ب��ني ال�ج�ه��د ال��رس�م��ي وال�ش�ع�ب��ي وال�ق�ط��اع ال�خ��اص ،وااله�ت�م��ام
ب�ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات ل �ل �م��واط �ن��ني ،وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وت�ط�ه��ري
مؤسسات ال��دول��ة من الفاسدين ..داع�ي��اً إىل ض��رورة ان تكون
الخطة املرحلية الثانية 2025 -2021م ملبية لاحتياجات
التنموية التي تامس متطلبات املجتمع.

التخطيط السليم

>> أك� ��د وزي � ��ر ال �ن �ق��ل ال� �ل ��واء ع ��ام ��ر امل � ��راين ض � ��رورة االرت �ق ��اء
بالعملية التنموية من خال الدراسات االقتصادية والتخطيط
السليم للمشاريع ذات األهمية القصوى.
وأش ��ار إىل أه�م�ي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش��اريك يف ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�م�ي��ة
واإلعمار وتقييم الخطط والرامج لتحقيق األهداف املرجوة.
ول�ف��ت ال��وزي��ر امل ��راين ،إىل أه�م�ي��ة م �ح��وري االق�ت�ص��اد وال�ب�ي�ئ��ة
ب ��اع� �ت� �ب ��ار االق � �ت � �ص� ��اد راف � �ع � ��ة ح �ق �ي �ق �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة وت�ط��وي��ر ال �خ ��دم ��ات ..م �ش��ريا إىل أه�م�ي��ة ال��رك�ي��ز
عىل املميزات التنافسية التي يتمتع بها اليمن.
وح ��ث أع �ض ��اء ال �ف ��رق امل �ح ��وري ��ة ع ��ىل م �ض��اع �ف��ة ال�ج�ه��ود
إلنجاز الخطة يف موعدها املحدد مع نهاية العام الجاري
2021م.

>> أشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة إىل أهمية
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش��اريك يف ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ق�ي�ي��م ل�ل�خ�ط��ط وال��رام��ج
واالستفادة منه لتايف السلبيات وتعزيز اإليجابيات لتحقيق
النجاح املطلوب.
وحث أعضاء فرق التخطيط التشاريك عىل مضاعفة الجهود
وفقاً لألسس واملعايري وإش��راك الجهات املركزية والسلطات
املحلية يف وضع خطط تنطلق من الواقع واالحتياج وصوال إىل
تحقيق األهداف االسراتيجية ومستهدفات الرؤية الوطنية.
وأكد الوزير الدرة سعي وزارة الصناعة لتشجيع زيادة النمو
االقتصادي ورفع أداء القطاعات اإلنتاجية لتحقيق االكتفاء
ال� ��ذايت وت �ط��وي��ر ال �س �ي��اس��ات االق �ت �ص��ادي��ة وت�خ�ف�ي��ض م �ع��دالت
البطالة.
وش� � ��دد ع� ��ىل ض � � ��رورة ت �ش �ج �ي��ع اإلن � �ت� ��اج ال � ��زراع � ��ي وال �س �م ��يك
وال �ح �ي��واين واالس �ت �ف ��ادة م�ن��ه يف ال �ص �ن��اع��ات ال �غ��ذائ �ي��ة وغ��ريه��ا
وتحويل تحديات العدوان والحصار إىل فرص للنهوض بالبلد
يف كافة امل�ج��االت ..داعيا القطاع الخاص إىل تحويل ج��زء من
استثماراته يف الصناعات املحلية واالستفادة من اإلنتاج الزراعي
واملواد الخام املحلية.

ثمار نضال

>> أك��د وزي��ر االت�ص��االت وتقنية امل�ع�ل��وم��ات امل�ه�ن��دس مسفر
النمري ،أن الرؤية ثمرة من ثمار نضال شعبنا اليمني يف طريق
استعادة السيادة الوطنية والقرار اليمني الذي ارتهن ملشاريع
الوصاية والتبعية طيلة الفرة املاضية.
واض� � ��اف :أن ال ��رؤي ��ة م �ش ��روع وط �ن ��ي ج �س��د ش �ع ��ار ال��رئ �ي��س
ال �ش �ه �ي ��د ص ��ال ��ح ال �ص �م ��اد (ي � ��د ت �ح �م ��ي وي � ��د ت �ب �ن ��ي) واأله � � ��داف
العظيمة التي انطلقت م��ن أجلها ث��ورة 21سبتمر املجيدة،
وتضحيات الشهداء الذين
ّ
قدموا أرواحهم رخيصة يف
س�ب�ي��ل ع ��زة وك ��رام ��ة ال�ي�م��ن
األرض واالنسان.
ك �م��ا اع �ت��ر ال ��وزي ��ر ال�ن�م��ريي
م � �ش � ��روع ال� � ��رؤي� � ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة
خطوة طموحة وحيوية رغم
ع��وائ��ق ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار..
م� ��وض � �ح� ��اً أن خ� �ط� ��ط وزارة
االتصاالت وتقنية املعلومات
وب ��رام� �ج� �ه ��ا ت �ت �ض �م ��ن ت �ط��وي��ر
ال � � �ت � � �ش � � ��ري � � �ع � � ��ات وق� � � ��وان� � � ��ني
االت� �ص ��االت إلن �ج ��اح امل�ح�ت��وى
الرقمي والحوسبة الرقمية وب�ن��اء سحابة رقمية وطنية للحفاظ
عىل أمن املعلومات ..وقال "إن الوزارة كجهة إشرافية وتنظيمية
ستعمل عىل فرض واقع تحول شركات الهاتف السيار إىل مساهمة
ع��ام��ة ل�ل�م��واط�ن��ني ب�ن�س�ب��ة  30ب��امل��ائ��ة ل�ت�ك��ون ش��رك��ات م�س��اه�م��ة يف
ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إىل ت�ب�ن��ي خ�م�س��ة م�ش��اري��ع ت�خ��رج
س �ن��وي��اً ل �خ��ري �ج��ي ك �ل �ي��ات ال �ه �ن��دس��ة يف م �ج��ال االت� �ص ��االت وت�ق�ن�ي��ة
املعلومات لتعود بالنفع عىل الوزارة والجهات التابعة لها.

توجهات جادة

>> أكد نائب وزير الثقافة محمد حيدرة أن الرؤية الوطنية
جاءت لترجم توجهات القيادة الثورية والسياسية وتحقيق
ت�ط�ل�ع��ات ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال�ص��ام��د يف ب�ن��اء ال��دول��ة ع��ىل اس��س
تخطيطية متكاملة ورؤية اسراتيجية مستقبلية.
وأوض ��ح ح �ي��درة أه�م�ي��ة خ�ل��ق ال��وع��ي امل�ج�ت�م�ع��ي امل��وج��ه نحو
ال�ب�ن��اء وال�ت�ن�م�ي��ة يف إط ��ار ال�خ�ط��ط ال��وط�ن�ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة ع��ن ال��رؤي��ة
ال��وط�ن�ي��ة ..الف�ت��اً إىل ان ه�ن��اك ت��وج�ه��ات ج��ادة م��ن ق�ي��ادة وزارة
الثقافة والجهات التابعة لها لرجمة االه��داف االسراتيجية
للرؤية الوطنية يف خططها وفق االمكانات املتاحة.

إرساء املؤسسية

>> أك ��د وزي ��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة م�ح�م��د امل��ؤي��دي أن ال��رؤي��ة
الوطنية تمثل جبهة كبرية للنهوض بمؤسسات الدولة ورفع
مستوى العمل والتنمية واستنهاض القدرات واملوارد الوطنية
لتنفيذ املشاريع التحولية.
وأشار املؤيدي إىل أهمية تعزيز التخطيط التشاريك واالرتقاء
ً
ب �م �س �ت��وى األداء واإلن � �ج � ��از وف� �ق ��ا مل �ص �ف��وف��ة ال� ��رؤي� ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لبناء ال��دول��ة اليمنية ال�ح��دي�ث��ة ...م�ش��دداً ع��ىل تضافر الجهود
والطاقات لتجاوز الصعوبات الناجمة عن استمرار العدوان
والحصار.
وق � ��ال" م �ص �ف��وف��ة ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت ��ي اس �ت �ه �ل �ه��ا ال��رئ �ي��س
الشهيد صالح الصماد بمشروع "ي��دي تبني  ..ي��د تحمي" تم
امل��ي ف�ي�ه��ا ب��إع��ان م �ش��روع ال��رؤي��ة ال�ت��ي ي�ع��د م�ش��روع��اً وط�ن�ي��اً
اسراتيجياً لبناء الدولة واستنهاض مقومات التنمية ومعالجة
الصعوبات التي تواجه مؤسساتها وإرساء العمل املؤسيس".
كما أكد الوزير املؤيدي ،أن وزارة الشباب والرياضة ،تعمل
بوترية عالية لتجاوز أي صعوبات وإنجاز مصفوفة الرؤية يف
مراحلها املختلفة.

متابعة وتقييم

>> أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
حسن ال�ك�ب��وس ح��رص ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ع��ىل تحقيق االه��داف
امل��رج��وة م��ن ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش��اريك ،وال �ت��ي ت�ت�م�ث��ل يف م�س��اع��دة
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ع��ىل وض��ع خططه االق�ت�ص��ادي��ة ذات العاقة
بالنشاط االقتصادي والتنموي ،وضرروة وجود متابعة وتقييم
للخطط ً
أوال بأول لتايف املعوقات وتذليل الصعوبات.
وت � �ط� ��رق ال� �ك� �ب ��وس إىل أن ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ت� �ع ��رض خ ��ال
ال�خ�م�س��ني ع��ام��اً امل��اض�ي��ة مل�ع��وق��ات ش��وه��ت دوره االق�ت�ص��ادي،
ب�س�ب��ب س��وء ال�ف�ه��م ل�ل��دور االق�ت�ص��ادي ل�ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن قبل
السياسيني وتدخل الحكومة يف شؤونه بشكل غري مدروس وال
مخطط وال حتى منهجي فكان القطاع الخاص يدور يف حلقة
مفرغة ولم يتمكن من النهوض بالشكل املطلوب.
واض��اف :أن القطاع ال�خ��اص متفائل ب�ق��وة ب��ال��رؤي��ة الوطنية
وبرامجها وخططها ،وينظر للمستقبل بتطلع وشغف رغم
ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار االق �ت �ص��ادي امل �ف ��روض ع��ىل ب��ادن��ا م�ن��ذ ما
يقارب سبع سنوات.
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حركة طالبان ..واملصير الغامض !

تقارير

بسيطرة حركة طالبان عىل
إقليم بنجشر ودخول مقاتي الحركة
إىل قلب مدينة بازاراك عاصمة الوالية
تكون قد انتهت آخر معاقل جبهة
املقاومة التي انظمت إليها بعض
القوات الحكومية األفغانية السابقة.
لم تمنح طالبان فرصة استمرار الحوار
مع أحمد مسعود وزعامات اإلقليم
فقد كانت الحركة عىل عجلة من أمرها
للحسم العسكري بدفع مسلحيها
لتطويق االقليم واعترت الحسم
العسكري هو الخيار األمثل إلسكات
أصوات معارضيها باستخدام العنف
املسلح لضرب جبهة املقاومة التي
يقودها الزعيم القبي أحمد مسعود
من األصول الطاجيكية لتنتهي املعركة
بتلك السرعة قبل أن تبدأ.

عبدالرحمن مراد

أهمية اخلصوصية اليمنية
في شكل الدولة وبنيتها

توفيق سالم
متخم باألزمات
إق � ��اع ح ��رك ��ة ط ��ال �ب ��ان ك ��ان أس �ه ��ل م ��ن ه �ب��وط �ه��ا يف ب�ل��د
مثقل ومتخم باألزمات ومنهارا اقتصاديا وماليا ومقسما
اج�ت�م��اع�ي��ا إىل ط��وائ��ف وع��رق �ي��ات وق��وم �ي��ات واث �ن �ي��ات غر
متجانسة ب��اإلض��اف��ة إىل ظ�ه��ور تنظيم ال��دول��ة اإلس��ام�ي��ة
ال � ��ذي ي �ش �ك��ل ت �ه ��دي ��دا آخ� ��ر يف ب �ي �ئ��ة ح��اض �ن��ة ل �ل �ج �م��اع��ات
امل�ت�ط��رف��ة وم�س��اع��دة ع��ىل تدجينها وت�ف��ري�خ�ه��ا وتفقيسها
وانتشارها.
حركة طالبان التي تم تشكيلها يوم  7سبتمر "حكومة
تصريف األعمال" برئاسة محمد حسن اخوند بلون إمارة
إسامية يقودها أم��ر الجماعة امل��ا هبة الله اخوند زادة
أع�ل�ن��ت ع��ن أول��وي��ات ج ��دول أع�م��ال�ه��ا خ��ال ه��ذه امل��رح�ل��ة
الحرجة كما جاء عىل لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد
إرس� ��اء دع ��ائ ��م األم ��ن واالس �ت �ق ��رار يف رب ��وع ال �ب �ل��د وإط ��اق
الدعوة إلقامة عاقات مع جميع دول العالم بما يف ذلك
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أي�ض��ا دع��وة ال�ح��رك��ة ل�ك��ل م��ن باكستان
وت��رك �ي��ا وإي � ��ران وق �ط ��ر وروس �ي ��ا وال �ص ��ن ح �ض ��ور ت�ن�ص�ي��ب
الحكومة .هذه كانت رسالتها األوىل منذ سيطرة الحركة
ع��ىل ال�ب��اد بالقوة يف  15أغسطس امل��ايض م��ع انسحاب
القوات األمريكية وقوات حلف األطليس وهي تجر ذيول
الهزيمة والخيبة.
وك ��ان م��ن ال��واض��ح أن ت �ق��دم ال�ح��رك��ة ن�ف�س�ه��ا ع��ىل تلك
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��ي ظ�ه��رت ب�ه��ا إذ ل��م ت�خ��رج ع��ن م�ح�ي��ط مكونها
الديني وال�ع��رق��ي واستبعاد مشاركة ط��وائ��ف املجتمع يف
ال�ح�ك��وم��ة وه ��و األم ��ر ال ��ذي ي�ج�ع��ل م��ن ال�ح��رك��ة أن ت�ب��دو
أمام العالم بلون واحد يف تشكيلة نظامها السيايس رغم
إلحاح املجتمع الدويل عىل املشاركة السياسية الواسعة
ل �ط ��وائ ��ف امل �ج �ت �م��ع وم� ��ا ك ��ان ��ت ت �ع ��د ب ��ه ط ��ال �ب ��ان ال �ش �ع��ب
األفغاين واملجتمع الدويل عن مشاركة الطوائف يف الحكم
أص�ب��ح م��ن امل ��ايض ل�ت�ب��دو ال�ح��رك��ة ب ��ذات ال�ع�م��ام��ة نفسها
وعىل قدم واحدة تقف عىل أرضية هشة وممزقة إال من
امل �س��اع��دات ال�ق�ط��ري��ة رغ ��م ح�ج��م ال �ك��ارث��ة اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي
خلفتها الواليات املتحدة للشعب األفغاين.

لعنة الهزيمة وردود االفعال
االرتداد التاريخي مرة أخرى لحكم طالبان مثل فاجعة
مجتمعية كان مطار كابول قد أفصح عنها بلغة األرقام
امل �ه ��ول ��ة ب �ت �ل��ك ال� �ص ��ورة ال �ف ��وض ��وي ��ة ل �ه ��روب ال �ق �ط �ي��ع م��ن
ج �ح �ي��م ال� �ق ��ادم وك ��ان ��ت امل �ع ��اب ��ر ال �ح ��دودي ��ة ه ��ي األخ� ��رى
شهدت أسراب النزوح إىل دول الجوار ماين البشر تركوا
كل ما يملكون للبحث عن العيش الكريم والحرية فكانت
األقاليم تتساقط الواحد تلو اآلخر يف تقدمات متسارعة
وك��ان��ت ج�ي��وش األم��ري�ك��ان وح�ل��ف ال�ن��ات��و تنسحب ولعنة
الهزيمة ع��ىل جبينها ول��م يكن أم��ام اإلدارة األمريكية ما
ت�ت�م�س��ك ب��ه إال ق ��رار ت�ج�م�ي��د األم � ��وال األف �غ��ان �ي��ة ك�خ�ط��وة
استباقية يف مسار طالبان القادم.
ول� �ع ��ل ه � ��ذا م� ��ا ي� �ط ��رح ال � �ت � �س� ��اؤل ع� ��ن إم �ك ��ان �ي ��ة ح ��رك ��ة
طالبان يف إقناع املنظومة الدولية بما يف ذلك القوى التي
حاربتها عىل مدى عقدين من الزمن باالعراف بحكومتها
املعلنة دون تنفيذ اش��راط��ات ال��والي��ات املتحدة واالتحاد
األوروبي؟!
ك� ��ان م ��ن ال ��واض ��ح أن ت �ت �ب��اي��ن ردود األف� �ع ��ال ال ��دول �ي ��ة
وك��ان هناك شبه إجماع عن املخاوف الحقيقية ملستقبل
أف�غ��ان�س�ت��ان وه ��ذا م ��ا ج�ع��ل ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ت�ح��ت امل�ج�ه��ر
وال��رق��اب��ة ال��دول �ي��ة يف اش ��راط ��ات االع� ��راف ب�ه��ا وب��وض��وح
أفعالها عىل األرض واملشاركة املجتمعية لكافة الطوائف
والعرقيات واألحزاب السياسية يف الحكم ومدى احرامها
للحريات والحقوق املدنية وحقوق املرأة.
بيئة تهديد
ت�ش�ك�ي�ل��ة ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م ��ال ض�م��ت ش�خ�ص�ي��ات
غ ��ال �ب �ي �ت �ه ��م م � ��ن ق ��وم �ي ��ة ال �ب �ش �ت ��ون ك � ��ان � ��وا م� �س ��ؤول ��ن يف
ال�ح��رك��ة خ��ال حكمها ال�س��اب��ق ب��اإلض��اف��ة إىل شخصيات
م��ن م�ع�ت�ق��ي غ��وان �ت��ان��ام��و إض��اف��ة إىل ش�خ�ص�ي��ات ج��دي��دة
م��ن ال�ج�ي��ل ال �ث��اين يف ال �ح��رك��ة م��ن ق��وم�ي��ة ال�ب�ش�ت��ون رب�م��ا
ش�خ�ص�ي�ت��ن م ��ن ع ��رق �ي ��ات أخ� ��رى م ��ن ل �ه��م ص ��ات م�ع�ه��ا

قراءة في املشهد اللبناني
ب��األم��س ال�ق��ري��ب ش�ه��د ال�ج�م�ي��ع ت �ط��ورات ومنحنيات
خ �ط��رة يف ل�ب�ن��ان ال �ش �ق �ي��ق..أزم��ة س�ي��اس�ي��ة واق�ت�ص��ادي��ة
ومالية متافقمة انزلقت إليه .
ت ��داع �ي ��ات م��ؤس �ف��ة (اح �ت �ق ��ان ��ات وت �ج ��اذب ��ات س�ي��اس�ي��ة
ب��ن ق�ي��ادات األط ��راف السياسية وال�ح��زب�ي��ة وص�ل��ت حد
استقالة الحكومة ومواجهات عنيفة بن أفراد املجتمع
ال �ل �ب �ن ��اين وق � ��وات ال �ج �ي ��ش واألم � � ��ن ..أس �م ��اه ��ا ال �ب �ع��ض
بالكارثية ..حيث تعيش لبنان الشقيق منذ أكرث من عام
وضعا سياسيا واقتصاديا مأزوما بكل ما تعنيه الكلمة..
فالواقع املعاش يف لبنان يشر بأن البلد آمن من الحرب
األهلية وليس ب�غ��ارق يف ف��ن الطائفية واملذهبية وه��ذا
ي��دع��و ل�ل�ف�خ��ار ..ف��ال�ل�ب�ن��ان�ي��ن ع�ق��اء ح�ت��ى أن أم��ن ل�ب�ن��ان
واستقراره ووحدته الوطنية قائمة وال خوف عىل أبناء
لبنان الجميل والراقي واملحب للسام ..قد تكون هذه
ال�ت��داع�ي��ات ط��ارئ��ة ت�ع��رض ل�ه��ا ل�ب�ن��ان م�ث��ل م��ا ي�ح�ص��ل يف
ك �ث��ر م ��ن ب �ل ��دان ال �ع ��ال ��م ..ورغ� ��م ال �ت ��اح ��م االج �ت �م��اع��ي
إال أن ه ��ذه ال�ت��داع�ي��ات أث ��رت ب�ظ��ال�ه��ا ت��أث��را س�ل�ب�ي��ا عىل
ال��وض��ع ال�س�ي��ايس واالق�ت�ص��ادي رغ��م م�ح��اول��ة ال�ق�ي��ادات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق�ي��ادة وح�ك��وم��ة وم�ص�ف��وف��ة س�ي��اس�ي��ة اح�ت��واء
التداعيات املؤسفة حول الحيلولة دون استقالة حكومة
سعد الحريري التي مر عليها ثاثة عشر شهرا ووقف
ال�خ��اف��ات وال�ت�ج��اذب��ات السياسية ب��ن أط��راف املعادلة
أن �ص��ار ال�س�ل�ط��ة وامل �ع��ارض��ة وامل�س�ت�ق�ل��ن ون �خ��ب ث�ق��اف�ي��ة
واجتماعية يف ظل مناخ التعددية السياسية والحزبية
واملناخ الديمقراطي الذي تشهده لبنان.
ف��امل�ت��اب��ع للملف ال�ل�ب�ن��اين ال ي�ج�ه��ل حقيقة أن ال��وض��ع
يف ل �ب �ن ��ان م �ت �ف ��اق ��م وب �ح ��اج ��ة إىل ح �ك �م ��ة امل �ت �خ��اص �م��ن
ال �س �ي ��اس �ي ��ن وذل � ��ك ب ��اع �ت �م ��اد م �ب ��دأ ال� �ح� ��وار وال �ت �ف��اه��م
واالبتعاد عن كل املمارسات التي تضر لبنان وتزيد من
ش�ق��ة ال�ت�ب��اع��د ب�ي�ن�ه��م وت�ط�ل��ق ال �ع �ن��ان مل��زي��د م��ن ال�ت��أزي��م
والتصعيد ال��ذي ق��د يصل ب��أوض��اع ال�ب��اد ه��ذه امل��رة إىل
م� ��أزق م �ح �ف��وف ب��امل �خ��اط��ر وامل � ��اْيس وال �ع �ن ��ف واالق �ت �ت ��ال
ال� ��داخ� ��ي -ال س �م ��ح ال� �ل ��ه -ال � ��ذي الش� ��ك وأن ث �م �ن ��ه أن

وق ��ع س�ي�ك��ون ب��اه�ظ��ا ع��ىل ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ن ع�ل�ي�ه��م أن
ي�ع��وا وي��درك��وا ب��أن وط�ن�ه��م أح��ن إل�ي�ه��م م��ن ال�ص��راع��ات
التي جبل عليها البعض ع��ىل اشتعال الحرائق ولعب
امل �ك ��اي ��دات وامل �ن��اك �ف��ات وال �ت �ح��ري��ض ال �س �ي��ايس ال ��ذي ل��ن
ي ��ؤدي إال إىل ال �خ �س��ران وال �ض �ي��اع ال ��ذي ل ��ن ي ��رىض ع�ن��ه
امل��واط��ن العربي قبل اللبناين وك��اف��ة محبي لبنان عرب
وأصدقاء ما يدعو الجميع إىل التدخل العاجل لتمكن
لبنان من النهوض االقتصادي القوي الذي ال يقوده إىل
االنتكاسة من جديد.
وح �س �ب��ي أن ف��رن �س��ا ..ه ��ي م ��ن ك��ان��ت ال �س �ب��اق��ة ل��دع��م
ومساندة لبنان ..ولم يكن بمستغرب أن يقوم الرئيس
الفرنيس (ماكرون) بزيارة بروت ويلتقي بقيادات لبنان
وان ت �ص��ف األوس � ��اط ال �س �ي��اس �ي��ة واإلع ��ام �ي ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وال �ع ��رب �ي ��ة وال ��دول �ي ��ة ه� ��ذا االه �ت �م ��ام ال �ف ��رن ��يس ب�ت�ق��دي��م
م �ب ��ادرة ص �ل��ح وت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة م ��ن امل�س�ت�ق�ل��ن خ ��ارج
إط ��ار امل�ح��اص�ص��ة يف ل �ب �ن��ان ..ف�ق��د ك��ان��ت ف��رن�س��ا ب��ال�ف�ع��ل
هي السباقة إىل التواصل مع قيادات لبنان والكثر من
مسؤويل الباد بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الوظيفية.
ت� �ح ��رك س� �ي ��ايس ف ��رن ��يس ن ��اب ��ض ب� ��اإلح� �س� ��اس ي �م �ك��ن
وصفه باملسؤول الزال ه��ذا النابض اإلن�س��اين إىل اليوم
محسوس لدى الشعب اللبناين وان لم يتم يشء حتى
اللحظة مما قدمته فرنسا للوقوف مع الشعب اللبناين
يف محنته السياسية واالقتصادية ألسباب يفهمها رجال
املال واالقتصاد والساسة اللبنانين خاصة ..وال خاف
أن هذا االهتمام والتواصل الفرنيس ..اللبناين قد قوبل
ب ��ارت �ي ��اح واس� ��ع ل� ��دى ال � ��رأي ال �ع ��ام ال �ل �ب �ن��اين وال �ف��رن��يس
وال �ع ��رب ��ي وح �ت ��ى ال � ��دويل ل �ق �ن��اع��ة ال �ج �م �ي��ع ب��ال �ع��اق��ات
الطيبة بن البلدين.
رؤى واض�ح��ة أس��اس�ه��ا ح��رص ف��رن�س��ا دع��م وم�س��ان��دة
ل �ب �ن ��ان يف ال� �ح� �ف ��اظ ع� ��ىل أم� �ن� ��ة واس � �ت � �ق � ��راره ال �س �ي ��ايس
واالق �ت �ص��ادي وخ �ل��ق ش��راك��ة إن�م��ائ�ي��ة وامل �س �ت �غ��رب ..هنا
ول ��م ي�ك��ن م�ف��اج�ئ��ا ل�ن��ا ن�ح��ن ال �ع��رب أم ��ام ه ��ذه ال�ظ��روف
التي تمر بها لبنان أن قادة العرب واملسلمن لم يبذلوا

ل�ك��ن ال�ت�ش�ك�ي��ل اس�ت�ب�ع��د األح ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ق��وم�ي��ات
كما استبعد مشاركة املرأة.
أعربت الواليات املتحدة عىل لسان وزارة خارجيتها عن
قلقها البالغ من بعض التعيينات يف الحكومة األفغانية
م��ن ب�ي�ن�ه��م ش�خ�ص�ي��ات م�ش�م��ول��ن يف ال �ق��وائ��م ال �س ��وداء.
وق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال ��وزارة نيد ب��راي��س إن ب��اده تشعر
بقلق من "االنتماءات وسجات التتبع" لبعض األشخاص
ال ��ذي ��ن ع �ي �ن �ت �ه��م "ط ��ال� �ب ��ان" ل �ت ��ويل م �ن ��اص ��ب م �ح ��وري ��ة يف
حكومتها وأملح إىل عدم تحول أفغانستان إىل بيئة لتهديد
الواليات املتحدة وشركائها.
وكانت الواليات املتحدة قد عمدت إىل املسارعة باإلعان
ع��ن جولة طويلة لكل م��ن وزي��ر الخارجية ان�ت��وين بلينكن
ووزير الدفاع لويد اوسن إىل الدوحة ومن ثم املانيا يوم
االثنن  6أغسطس أي قبل يوم واحد من إعان طالبان
حكومتها يف جولة ملناقشة ملف األوض��اع يف أفغانستان
وتشكيل الحكومة ولقاءات الوزير مع قيادات من حركة
طالبان من املتواجدين يف الدوحة ,ويف نفس اليوم وصل
م��دي��ر ج�ه��از االس�ت�خ�ب��ارات العسكرية الباكستانية حميد
زادة ع��ىل رأس وف ��د رف �ي��ع امل�س�ت��وى إىل ك��اب��ول واالل�ت�ق��اء
بقادة طالبان .
السباق نحو كابول
ك ��ان م��ن ال ��واض ��ح أن ي�ظ�ه��ر ال �س �ب��اق ن�ح��و ك��اب��ول ال��ذي
اش �ت��د وت �ح ��ول إىل س �ب��اق ت�ت��اب��ع ل�ق�ط��ر وت��رك �ي��ا وب��اك�س�ت��ان
فأمريكا ت�ح��اول التواصل م��ع طالبان م��ن خ��ال حلفائها
يف دول اإلقليم وتنسيق أدوارها مللء الفراغ أمام الصن
الجيواقتصادي إىل جانب سد الخطوط أمام روسيا حتى
ال يظهر فراغا جيوسياسيا ناجما عن االنسحاب األمرييك.
وإىل ذل� ��ك ي �ظ ��ل االع � � ��راف ب �ح ��رك ��ة ط ��ال �ب ��ان م ��ن ج��ان��ب
املجتمع الدويل مرتبطا بالتزام طالبان باملصالحة الوطنية
وإشراك الطوائف واألحزاب السياسية واملرأة يف العملية
ال �س �ي��اس �ي��ة وع � ��دم ت �ح ��ول ت � ��راب أف �غ ��ان �س �ت ��ان م � ��اذا آم �ن��ا
للجماعات املتطرفة لتهديد السلم العاملي وليس الوعود

خالد األشموري
ال�ج�ه��ود الكفيلة ل��دع��م وم�س��ان��دة ل�ب�ن��ان وم��ا ينبغي أن
ي �ك��ون واض �ح��ا ان ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء دول �ت��ن أو
ث� ��اث ل ��م ي �ك ��ن ت �ح��رك �ه��ا واس �ع ��ا ت �ح ��رك م �خ �ج��ل ق��وب��ل
بعدم ارتياح من قبل األوساط السياسية واإلعامية يف
الداخل اللبناين ويف خارجة حتى الجامعة العربية لم
تقم بدورها املطلوب وإنما دعت القيادات اللبنانية اىل
إصاح ذات البن وعىل استحياء؟
ول �ك ��ل ه� ��ذه االع� �ت� �ب� ��ارات ي �ت �ع��ن ع ��ىل ال� �ق� ��ادة ال �ع ��رب
واملسلمن واألص��دق��اء احتضان ورع��اي��ة لبنان للخروج
م ��ن أزم� �ت ��ه م ��ن أه �م �ه ��ا رع ��اي ��ة امل �ص ��ال �ح ��ة ب ��ن األط � ��راف
السياسية املختلفة يف توجهاتها وتبايناتها وطموحاتها
ال �س �ي��اس �ي��ة ..دع� ��وة ال�ج�م�ي��ع اىل ال ��وف ��اق واالت� �ف ��اق ع��ر
ح ��وارات منبثقة م��ن ن��واي��ا ص��ادق��ة ت�ع��ر ع��ن إخاصهم
ل��وط�ن�ه��م ب �ع �ي��دا ع ��ن ال �ف��ن ال�ط��ائ�ف�ي��ة أو امل��ذه �ب �ي��ة ال�ت��ي
ق ��د ت� ��ؤدي يف ح ��ال ال �ت �ج��اه��ل ل �ل ��وف ��اق وال �ص �ل ��ح م�ن�ح��ى
خ �ط��ر(وه��و ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ) ح�ت��ى أن ال��وض��ع ال�ق��ائ��م
للمتأمل واملتابع للشأن اللبناين يشعر بأن نران الفتنة
عىل وشك االشتعال واالنهيار.
ويف ه��ذا ال أعتقد ان أي��ا ك��ان ي��رىض ان يحصل للبنان
ماال يحمد عقباه والبد من التوجه الجاد والحرص من
قبل القادة اللبنانين بما فيهم رئيس الحكومة املكلف
(ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ايت) ال ��ذي ع�م��ل ج��اه��دا أخ ��را ع��ىل تشكيل
ح �ك ��وم ��ة ن ��أم ��ل ان ت� ��رى ال �ن ��ور وم �ع ��ه رؤس � ��اء امل �ك ��ون ��ات
السياسية والقادة العرب واملسلمن وأصدقاء لبنان كآل
يؤدي دورة الفاعل يف خروج لبنان من أزمته الحاصلة
يف الساحة اللبنانية ..واملعيب ان يقف القادر يف موقف
امل�ت�ف��رج وال ي�ب��ذل أي��ة ج�ه��ود سياسية أو اق�ت�ص��ادي��ة من
ش��أن�ه��ا ال�ت�خ�ف�ي��ف ع ��ىل األق ��ل م ��ن ال �ت �ح��دي��ات واالخ �ط ��ار
ال �ت ��ي ت ��واج ��ه األش� �ق� ��اء ال �ل �ب �ن��ان �ي��ن وه� ��ي دع � ��وة خ��اص��ة
ل�ل�ق��ادة ال�ع��رب وامل�س�ل�م��ن الن واج�ب�ه��م ومسؤولياتهم
ال �ق��وم �ي��ة واإلس ��ام �ي ��ة واإلن �س ��ان �ي ��ة ت�ق�ت��ي م�ن �ه��م ذل��ك
اليوم وغدا وبعد غد..وليس بلبنان ويف اليمن وسوريا
والعراق وليبيا وأي قطر عربي أو اسامي بحاجة للدعم

التي قطعتها طالبان ب��األق��وال تكفي ملغازلة العالم إنما
باألفعال والوقائع واملمارسات وذلك ما هو مطلوب منها
إلدارة الحكم الذي يخرج أفغانستان إىل بر األمان.
إال أن ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة ل� ��ن ت �س �ت �ط �ي��ع اي � �ق� ��اف ت��وج��ه
طالبان إذا ما ق��ررت االس�ت��دارة نحو الصن السيما وأنها
ق��د اس�ت�ب�ق��ت بملف ال�ع�ق��وب��ات وت�ج�م�ي��د األم ��وال وال��دف��ع
بقطر إليصال املساعدات االنسانية.
النفوذ والتأثري األمرييك
م ��ا ي �ع �ن��ي أن ��ه ل ��م ي �ت �ب� َ�ق ألم��ري �ك��ا يف أف �غ��ان �س �ت��ان س��وى
محاولة معادلة النفوذ الصيني بنفوذ حلفائها وشركائها
يف اإلق �ل �ي ��م .ول �ع��ل واح � ��دة م ��ن ت ��ري ��رات ان �س �ح��اب �ه��ا م��ن
أف�غ��ان�س�ت��ان أن ه�ن��اك م�ت�غ��رات ك��ون�ي��ة ب�ص�ع��ود ال�ص��ن
إىل املنافسة الدولية وه��ذا يشكل خطرا ع��ىل مصالحها
ي�ت�ط�ل��ب م��واج�ه�ت��ه وك��ذل��ك روس �ي��ا ل�ك��ن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن
ترك أفغانستان للصن وروسيا ً
أما يف اإلبقاء عىل يشء
م��ن النفوذ وال�ت��أث��ر األم��ري��يك لتبقى أفغانستان محطة
يف ف�ض��اء السياسة األم��ري�ك�ي��ة ينفذها وك��اؤه��ا بطريقة
ت�ب��ادل�ي��ة الح�ت��وائ�ه��ا ول �ي��س م��واج�ه�ت�ه��ا أي ت �ب��ادل األدوار
ب ��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وح�ل�ف��ائ�ه��ا يف امل �ش��اري��ع امل �ت �ع��ددة
الجوانب.
ه��ذا ال��وض��ع ال�ج��دي��د األك ��رث ت�ع�ق�ي��دا ي�ض��ع ط��ال�ب��ان أم��ام
ت�ح��دي��ات ك�ب��رة الس�ي�م��ا وأن�ه��ا يف ل�ح�ظ��ة االن�ه�ي��ار ال�ش��ام��ل
اقتصاديا وماليا واجتماعيا مع استمرار رح��ات اإلخ��اء
ل��أج��ان��ب واألف �غ ��ان م �ع��ا يف ع�م�ل�ي��ة ش ��راك ��ة وت �ع ��اون ب��ن
طالبان والواليات املتحدة عر الوسيط القطري.
يرى مراقبون أن سباق دول اإلقليم إىل أفغانستان يف
ه ��ذا ال �ظ��رف ال �ح��رج الح �ت��وائ �ه��ا م��ن خ ��ال ت�ل��ك امل �ب ��ادرات
العاجلة وتقديم املساعدات اللوجستية والفنية وإذا ما
استجابت حركة طالبان لذلك تكون الواليات املتحدة قد
وصلت إىل ما كانت تطمح إليه قبل عشرين عاما لجعل
طالبان أمام سيناريوهات قادمة لتنفيذ أجندات السياسة
األمريكية يف بلدان الجوار األفغاين والشرق األوسط.
واملساعدة خاصة وان األوضاع حاليا يف الشرق األوسط
وج �ن ��وب ال �ب �ح��ر األح �م ��ر غ ��ر م�س�ت�ق��رة ح �ت��ى ان امل�ن�ط�ق��ة
العربية لم تعد تتحمل ظهور أي اضطرابات يف املنطقة
ف��ال�ح��اج��ة م��اس��ة وأك ��رث م��ن ض��روري��ة ل�ل�ت��دخ��ل ال�ع��رب��ي-
فمتى ما التقت اإلرادات وتوفرت النوايا فلن يستعيص
ع��ىل ال�ع��رب أزم��ة م��ن األزم ��ات م�ه�م��ا ب�ل�غ��ت تعقيداتها
وع��ىل اللبنانين وح��ده��م ان ي��درك��وا ان ال�ت�ط��ورات التي
ت ��ؤول إل�ي�ه��ا ت��داع�ي��ات األوض ��اع يف ب�ل��ده��م م��ن زي ��ادة يف
الفقر ومن هجرة للشباب للخارج ومن أوضاع معيشية
ص�ع�ب��ة ب�ن�س�ب��ة ال ت�ق��ل ع��ن  %75م��ن ال�س�ك��ان يف وض��ع
يسء ح �ي��ث أص �ب ��ح ل �ب �ن��ان ال �ش �ق �ي��ق م �غ �ل��وب ع ��ىل أم ��رة
ب�ح��اج��ة اىل ال�ل�ب�ن��ان�ي��ن أن�ف�س�ه��م إلي �ج��اد ال�ح�ل��ول وه��ذا
رأى عامة املطلعن عىل املشهد اللبناين.
والشك أن التجاهل واملكابرة إزاء الوضع يعد إساءة
للمجتمع اللبناين ككل وليس لفرد أو فئة حيث يتطلب
من النخب السياسية املتعددة التوجه والفكر والثقافة
ت�ع��دي��ل م��واق�ف�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ب�م��واق��ف تضامنية ك��إخ��وة
ي�ح�ك�م�ه��م امل �ص ��ر امل �ش ��رك ع ��ر اس �ت �ن �ف��ار ك ��ل ال �ط��اق��ات
واإلمكانات ملا من شأنه إدراك عواقب هذا املنزلق الخطر
وما سيجلبه عليهم من ويات ومآيس هم يف غنى عنها..
ف��ال �ق��ول أن ع�ل�ي�ه��م وح ��ده ��م دون غ��ره��م االس�ت�ش�ع��ار
بمسئولياتهم تجاه موطنهم وأجيالهم القادمة ..ومن
ه�ن��ا ..تبدو أهمية تشكيل حكومة نجيب ميقايت وه��ذا
االصطفاف والتماسك الداخي والوحدة الوطنية وذلك
لتفويت الفرصة عىل أي��ة محاوالت خارجية مسمومة
ت�س�ع��ى ل�ل��زج ب�ل�ب�ن��ان اىل ال�ه��اوي��ة وإن ف�ش�ل��ت الحكومة
خال الثاثة األشهر التي حددها ميقايت ودام الصراع
والخاف بن املكونات السياسية فإن املشهد السيايس
واالق �ت �ص��ادي ق��د ي�ص��ل اىل درج ��ة ال�غ�ل�ي��ان ب��ن اوس ��اط
امل�ج�ت�م��ع وذل� ��ك ي�ع�ن��ي ان �ح �س��ارا ل�ل�ق�ي��م واألخ � ��اق وك��ل
مفاهيم حقوق اإلنسان ..واملأمول من الشعب اللبناين
ال� ��ذي ك ��ان وال ي� ��زال م ��وض ��ع ال �ف �خ ��ار وم �ب �ع��ث االع �ت ��زاز
ال �ع ��رب ��ي يف م ��واج �ه ��ة ال� �ع ��دو اإلس� ��رائ� �ي� ��ي ..أال ي �س ��وده
اإلحباط املولد للكآبة وان يسوده االمل املفعم بالتفاؤل
والحيلولة دون الضعف أو االن�ك�س��ار ال�ت��ي تسعى إليه
إس ��رائ �ي ��ل ل�ت�م��زي�ق��ه وج� ��ره وإع ��ادت ��ه إىل م��رب��ع ال �ح��روب
األه�ل�ي��ة ل�ت��أث��ر ه��ي ب��االن�ت�ق��ام ..ف��امل�ع�ل��وم إن إس��رائ�ي��ل هي
األك � ��رث غ �م ��رة وف � ��رح يف ح� ��ال أص � ��اب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ن اآلالم
واألزم ��ات وال�ح��روب ال��داخ�ل�ي��ة ..فالضائقة ال�ي��وم يقف
خلفها الكيان الصهيوين  ..وما يجري هو جزء من حرب
اقتصادية..سلوك ع��دواين مخطط ل��ه م��ن قبل عناصر
الكيان اإلسرائيي وأمريكا التي تريد لبنان خاضعا وذليا
حسب األمن العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
ال ��ذي أك ��د ذل ��ك يف ك�ل�م�ت��ه يف  17أغ�س�ط��س 2021م
ب�م�ن��اس�ب��ة ع ��اش ��وراء ..م�ش��را وم��ؤك��دا ان امل�ق��اوم��ة ق��وي��ة
ومتينة ..وهي بالفعل كذلك فهي من جرعت إسرائيل
الهزائم العسكرية والسياسية.
ول�ع��ل ال�ج�م�ي��ع ي�ع�ل��م أن إس��رائ�ي��ل دون غ��ره��ا هي
م��ن ت�م��ارس ل�ع�ب��ة ال ��دس وال��وق�ي�ع��ة ب��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ن,
وه��ي العنصر الخبيث ال��ذي عمل ليا ون�ه��ارا ..سرا
وع��ان �ي��ة يف ال �ع ��ام 1975م ع ��ىل ت��ول �ي��د اح�ت�ق��ان��ات
ال �ح ��رب األه �ل �ي ��ة يف ل �ب �ن��ان ال �ح ��رب ال �ت ��ي أه � ��در ف�ي�ه��ا
اللبنانين الكثر م��ن طاقاتهم فيما ت��رت��ب ع��ىل تلك
ال �ح��روب ال�ك�ث��ر م��ن ال�ض�ح��اي��ا وال�خ�س��ائ��ر يف األرواح
ويف كل مقومات الحياة.

م�ش�ك�ل��ة ال�ي�م��ن م�ن��ذ ب ��دء ن �ش��أة ال ��دول ��ة ال�ح��دي�ث��ة يف م�ط�ل��ع
الستينيات يف القرن املايض أنها تنفق جل املوازنة العامة عىل
مفردات القوة وإدارة الصراع ولم تفكر يوماً يف أهمية البحث
العلمي يف التخفيف م��ن ح��دة ال�ص��راع وق��درت��ه ع��ىل إح��داث
عمليات االنتقال ,فالتعبرات السياسية املتعددة التي وصلت
إىل س��دة ال�ح�ك��م ت�س�ت�غ��رق ذات �ه��ا يف ص��راع�ه��ا م��ع اآلخ ��ر وف��ق
ح��االت ان�ف�ع��ال�ي��ة ,وه��ي ب��ذل��ك تستسلم ب�ك��ل إرادت�ه��ا لقانون
التاريخ وتفسح له املجال يك يكرر نفسه وأحداثه ووقائعه إىل
درجة تعطيل حركة املجتمع يف التحديث واالنتقال ,فالحرب
والصراعات والنزاعات تعمل عىل يقظة الهويات التاريخية
بكل تشوهاتها ونتوءاتها التي ال تتناغم مع روح العصر الذي
نعيش ,لذلك فكل الحروب التي حدثت بعد عام 1990م
ل��م ت ��رك إال م�ج�ت�م�ع��اً م�خ�ت�ل�ف��اً ,وث�ق��اف��ة ت�ق�ل�ي��دي��ة ,واق�ت�ص��ادا
راك��داً ,حتى تلك التحوالت التي ظننا انها ت�ح��والت ,ل��م تكن
تحوالت بنيوية عميقة فقد تركت ,وراءه��ا مجتمعاً مغرباً
وثقافة مستلبة ,وشخصية منقسمة عىل نفسها .فالحرب
ه��ي بمثابة االن�ق�ط��اع ال�ح�ض��اري امل�ت�ج��دد يف امل�ك��ان ال�ج�غ��رايف,
وال��زم��ان ال�ت��اري�خ��ي ب�م��ا ت��رك��ه م��ن أث��ر يف ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي
والثقايف واالخاقي ,ومثل ذلك يكون سبباً مباشراً يف ازدواج
الشخصية ,وتنافر السلوك ,بل يكاد يشكل تعارضاً بن الفكر
واملمارسة.
وأمام مثل ذلك تصبح حاجتنا إىل املعرفة يف البناء املتناغم
م��ع ال�ج��ذر ال�ت�ك��وي�ن��ي وامل�ت�ف��اع��ل م��ع امل�ت�غ��رات ال�ع�ص��ري��ة أك��رث
ض ��رورة وأش ��د إل �ح��اح��اً يف ظ��ل م��ا ش�ه��دن��اه م��ن ح ��االت ج��دل
واسع حول بناء الدولة يف مؤتمر الحوار الوطني ,فالقوالب
الجاهزة وال�ن�م��اذج العاملية يف شكل الحكم ونمطه ل��م تتأثر
بها ال��دول��ة اليمنية التاريخية ب��ل اب�ت�ك��رت نموذجها الخاص
وشكلها امل�ع��ر ع��ن تكوينها واب�ع��اده��ا االجتماعية والثقافية
والسياسية ,ولذلك رأينا التناقض بن النماذج واالشكال التي
خضنا تجربتها يف تاريخنا املعاصر بن حاجات املجتمع الذي
نسوس ضروراته التحديثية ,إذ نشأت حاالت تصادمية بن
مكونات املجتمع والتعبرات السياسية مثل حاالت الصدام
ب ��ن امل ��ؤس �س ��ة ال ��دي �ن �ي ��ة وال� �ق ��وى ال �ط ��ائ �ع �ي ��ة ,وال � �ص� ��دام ب��ن
ال��رم��وز االجتماعية وال��دول��ة ,فالصدام م��ع املؤسسة الدينية
اوقعنا يف حفرة ال�ف��راغ ال�ح�ض��اري وال�ث�ق��ايف ,ال��ذي عمل عىل
إنتاج ازدواج الشخصية ,وتنافر السلوك شكل تعارضاً بن
الفكر واملمارسة ,والصدام مع الرموز االجتماعية عمل عىل
ت�ع�ط�ي��ل س�ل�ط��ة ال �ق��ان��ون وغ �ي ��اب ال ��دول ��ة واغ � ��راب امل�ج�ت�م��ع,
وسيادة الثقافة التقليدية ,وبسبب ذلك ظلت كل العمليات
التحويلية يف ذات امل��رب��ع ال��ذي ب��دأت��ه إذ ك��ان��ت مظهراً شكلياً
ل��م ي��ام��س األس ��س ال�ب�ن�ي��وي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ,ف��ال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة
ً
مثا حملت م�ش��روع��اً نهضوياً وتحولياً ك��اد ان يصل اىل كل
البنى املجتمعية بيد أن حرب 1994م حولت ذلك املشروع
إىل ظ��اه��رة شكلية ,فالثقافة التقليدية تجلت مامحها من
خ��ال م�ش��روع ال�ش�ي��خ ال ��ذي ب��دأ ب�ع��د 1994 /7/7م وع��ىل
أث ��رة ك��ان��ت م�ن�ظ��وم��ة ال�ح�ك��م ك�ل�ه��ا ذات ب�ع��د م�ع�ي��اري واح��د,
فالسلطة التشريعية كان جل قوامها من الرموز االجتماعية,
وال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي واألم �ن ��ي وال �ع �س �ك��ري خ�ض��ع ل�ل�م�ع�ي��اري��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة وغ��اب ال�ق��ان��ون واالس�ت�ح�ق��اق ال��وظ�ي�ف��ي فالعرف
كان اقوى من القانون حتى يف معيارية الوظيفة العامة ,تلك
املقدمات كانت سبباً مباشراً وغر مباشر يف شعار الحراكن
باستعادة الدولة ,كرمزية عىل غيابها وطغيان مشروع الشيخ
ً
عاما
االجتماعي الذي تماهى مع مشروع الشيخ الديني كان
مهماً يف غ�ي��اب ال��دول��ة واغ��راب إن�س��ان املحافظات الجنوبية
أكرث من اغراب إنسان املحافظات الشمالية بسبب الحضور
املكثف للدولة يف الجنوب إب��ان ف��رة حكم الحزب االش��رايك
يف حن كان حضورها حضوراً جزئياً يف املحافظات الشمالية
وايضاً متفاوتاً بن الفينة واالخرى.
فالتاريخ اليمني يختلف عن غره ألنه يخضع ملنطق مختلف
وم�ت�غ��اي��ر ع�م��ا س ��واه ول��ذل��ك ن �ق��ول ب��اس�ت�ح��ال��ة ن�ق��ل ال�ت�ج��ارب
الغربية أو غ��ره��ا ,فالتاريخ ال يستورد كما نستورد السلع,
والوعي بضرورة االصاح ال يعني بالضرورة الرجوع اىل صدر
االسام كما تذهب بعض الفرق فذلك مستحيل ويف املقابل
ال يعني نقل ت�ج��ارب ال�غ��رب املتحضر ف��ذل��ك مستحيل أيضا
ب��اع �ت �ب��ار ال �ح ��داث ��ة ل�ي�س��ت ت�ح��دي�ث��ا ول�ك�ن�ه��ا ن �س��ق ف �ك��ري ث�ق��ايف
ح�ض��اري تقدمي تقدم عليه أم��ة أو جماعة إلن�ج��ازه بخطاب
وت �ق �ن �ي��ات وم �ع �ط �ي��ات ق � ��ادرة ع ��ىل ال �ت �ف��اع��ل وف� ��رض ط��اب�ع�ه��ا
الخاص التي تتسم به املرحلة أو يتسم به املستوى الحضاري
الحديث.
ف��ال�ح�ي��اة يف ت�ط��ور م�س�ت�م��ر وال�ج�م��ود ه��اك وت�ح�ل��ل وت��أس��ن
وهو حالة غر الئقة بالتمدن البشري يف كل مراحل التاريخ
ويف املقابل لوقوف عند نقاط مضيئة يف املايض ال يعني تطورا
وث��ورة بل يعني االستسام والهزيمة لشروط الواقع وايضا
فهما قاصرا للحدث وتموجاته وإرهاصاته ,فقدرة أي حدث
تقاس من خال االثر الذي تركه يف البناءات وليس من خال
املوقف الوجداين واالنفعايل منه.
وكل حركة ثورية حقيقية تطمح اىل تحول تاريخي عميق
يجعل منها مركزا مهما يف حركة التاريخ ويمكنها مع غرها
من صنع القرار واملبادرة واإلسهام يف الحضارة الكونية كند
ول�ي��س ك�ت��اب��ع وه��ذا م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ح��رك��ات ال�ت�ح��رر يف ال�ق��رن
امل ��ايض ق�ب��ل أن ت �ص��اب ب��ال�ث�ب��ات وال �ج �م��ود وق �ب��ل أن ت�ت�ع��رض
للمؤامرات واالستهداف كالناصرية مثا وهي تجربة يمكن
االستفادة من تفاعلها مع حركة التاريخ يف زمنها ومثل ذلك
من تمام الحكمة والعقل إذ لكل تجربة مراكز قوة ومراكز
ض�ع��ف وق ��راءة ال�ت�ج��ارب تجعلنا أك��رث ت�م�ك�ن��ا م��ن ال�ت�ح�ك��م يف
مقاليد الثورة واملستقبل.
م��ا ن�خ�ل��ص إل�ي��ه ه��و ال�ق��ول أن ث�م��ة خ�ص��وص�ي��ة ي�م�ن�ي��ة يجب
أن ت �ج��د ت �ع �ب��را ع�ن�ه��ا يف ش �ك��ل وب �ن �ي��ة ال ��دول ��ة ال �ق ��ادم ��ة ح�ت��ى
تمتد بصيغة تفاعلية م��ع امل��ايض لتبدع الحاضر واملستقبل,
ف��ال�ش�ع��ور ب��ال�ق�ي�م��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة وال �ح �ض��اري��ة ه��و االم �ت��اء ال��ذي
يبحث عن األجد واالروع ويحض عىل االبتكار واالبداع ويعمق
م��ن قيمة االن�ت�م��اء للفرد والجماعة وي��وث��ق م��ن ع��رى اآلص��رة
الوطنية ويعزز من قيمة يمنية اليمن.
اليمن ذات عمق تاريخي ولذلك يستحيل عليها أن تتقبل
قوالب االنظمة التي ابتكرها االنسان وال القانون الذي تنافر
مع منظومتها التشريعية الحضارية والتاريخية  ,وقد فشلت
تجارب املايض يف صوغ دولة حديثة متناغمة ومستقرة ألنها
ت� �ج ��ارب ل ��م ت �ب �ت �ك��ر ول� ��م ت �م �ت��د ب ��ل ج � ��اءت م ��ن ت� �ج ��ارب ال �غ��ر
فاألنظمة قوالب جاهزة ابتكرها االن�س��ان يف بيئة غر بيئتنا,
والقانون لم يكن متناغما مع التشريع الوطني والحضاري
"العرف" بل نقلناه عن مصر ومصر نقلته من فرنسا ولذلك
كان مغربا ولم يامس الواقع اليمني.
ومن هنا تتجىل حاجتنا اىل معرفة ثقافة اليمن الحضارية
وال�ت��اري�خ�ي��ة واالش �ت �غ��ال ع��ىل ت��راث�ن��ا ال ��ام ��ادي ل�ص��وغ واق�ع�ن��ا
امل�ت�ن��اغ��م وامل�س�ت�ق��ر م�ن�ط�ل�ق��ن م��ن خ�ص��ائ�ص�ن��ا وث�ق��اف�ت�ن��ا ال من
ث�ق��اف��ة وت �ج��ارب غ��رن��ا وت�ل��ك م�ه�م��ة س�ه�ل��ة ل��و أخ�ل�ص�ن��ا ال�ن��واي��ا
وأدركنا أهمية املعرفة يف البناء.

عسكرية

 26september.net  26september.net

 26sept26@gmail.com www.26sep.net

االثنني  6 :صفر 1443هـ |  13سبتمرب 2021م | العدد  12 | 2223صفحة

املنطقة العسكرية اخلامسة تختتم الدورة الـ 22للعائدين إلى صف الوطن

مقبولي :أمريكا تخ ّلت عن عمالئها في أفغانستان وعلى مرتزقة اليمن االتعاظ

ط ـ ــه :ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ي ــداف ــع ع ــن ق ـض ـيــة وميـ ـل ــك ح ــق الـ ــدفـ ــاع وال ق ـض ـيــة ل ـل ـخــونــة ال ـع ـمــاء
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ينظمها املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام

مشروع التوعية امليدانية حول مخاطر األلغام
والقنابل العنقودية للصم باحلديدة

اللواء املؤيد :العدو بدأ عدوانه على اليمن عندما الحظ أن الشعب اليمني خرج عن االرتهان والوصاية

تغطية :ماهر الدبعي  -تصوير :فهد الجويف

نظمت قيادة املنطقة العسكرية الخامسة بصنعاء حفل اختتام الدورة التأهيلية
ال� 22التي استهدفت  53عائداً من أبناء محافظة ريمة.
ويف الحفل أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسن
مقبويل إىل سلسلة املؤامرات األمريكية عى اليمن ،ومنها انتزاع الصواريخ وتفكيكها
ونقل األسلحة الثقيلة وغ��ريه��ا  ..موضحاً أن ث��ورة  21سبتمرب أن�ق��ذت اليمن من
الوصاية واالرتهان للخارج.
وأوض ��ح م��ا ح ��دث يف أف�غ��ان�س�ت��ان وت�خ��ي أم��ري�ك��ا ع��ن ع�م��الئ�ه��ا ،م��ا ي�ت�ط�ل��ب االت�ع��اظ
من مرتزقة العدوان  ..مشرياً إىل أن عملية ال��ردع السابعة أربكت النظام السعودي
وجعلته يستنجد بالعالم.
فيما أشار عضو مجلس الشورى حسن محمد طه إىل أن الشعب اليمني يدافع
عن قضية ويملك حق الدفاع ،يف حن ال قضية للخونة والعمالء واملرتزقة.
وأوضح أن قرار العفو العام ،كان بمثابة األمل يف طريق العودة إىل صف الوطن ..

مشرياً إىل ثمار الصمود يف تماسك الجبهة الداخلية وقوة الجيش واللجان الشعبية.
بدوره أشار املفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد املؤيد إىل أن العدو
ل��م يبدأ ال�ح��رب ع��ى اليمن ع��ام  2015إال عندما الح��ظ أن الشعب اليمني خرج
عن االرت�ه��ان والوصاية ،وب��ن أن السعودية واإلم��ارات ،مجرد أدوات بيد أمريكا
وإس��رائ�ي��ل  ..الف�ت��اً إىل أن ال�ع��دو يتعاطى م��ع مرتزقته بنظرة دون�ي��ة وه��ذه ال�ص��ورة
اتضحت اليوم لدى غالبية املغرر بهم الذين يعودون إىل صف الوطن.
وأك��د ال�ل��واء امل��ؤي��د أن امل�ع��ارك ال�ت��ي ي�خ��وض�ه��ا أب�ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
ّ
سيدونها التاريخ يف أنصع صفحاته.
وما يسطرونه من مالحم بطولية وانتصارات
من جهته تطرق أمن عام محي محافظة ريمة حسن العمري ،إىل االنتصارات
ال�ت��ي تجسدت ع��ى ال��واق��ع بفضل ص�م��ود الشعب اليمني وتضحيات األح ��رار من
الجيش واللجان الشعبية.
وجدد الدعوة ملن ال يزالون يف صف العدوان بالعودة إىل صف الوطن باالستفادة
من قرار العفو العام.
يف حن عرب العميد جمال القيز يف كلمة هيئة االستخبارات واالستطالع العسكري

عن التقدير للضباط واألفراد الذين نبذوا خلفهم معسكرات العدوان وعادو إىل
صف الوطن ،وانتمائهم ليمن اإليمان والحكمة.
وذك��ر أن أك��ر من ثالثن أل��ف من املغرر بهم ع��ادوا إىل ج��ادة ال�ص��واب ملعرفتهم
بالحقيقة وأنهم كانوا ضحايا التغرير وخداع العدوان لهم.
رئيس املركز الوطني للعائدين العميد الركن رشاد اليمني ،أكد أن الشعب اليمني يزداد
كل يوم قوة وتماسكاً ويؤكد للجميع أن املعادلة تغريت وعى العدو االنصياع للسالم.
وألقيت كلمة عن العائدين ،أشارت إىل أن أبناء ريمة ،رجال كفاح يف جميع املجاالت
 ..معترباً قرار العفو العام ،فرصة للمخدوعن للعودة إىل جادة الصواب وصف الوطن.
وجددت الكلمة الدعوة ملن ال يزال يف صف العدوان تحكيم العقل واملنطق والنظر
بعن االعتبار إىل حجم ال��دم��ار وال�خ��راب والتدمري وقتل األط�ف��ال والنساء من قبل
تحالف العدوان واغتنام فرصة العفو العام بالعودة إىل صف الوطن.
حضر الحفل وكيل وزارة اإلدارة املحلية عمار الهارب ومدير مديرية استخبارات
املنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض صالح بلذي ونائب مدير أمن محافظة
ريمة العقيد عبدالله عبود.

توازن الردع السابعة ..الصدمة االستراتيجية
أرعبت النظام
السعودي واخترقت
رأس اقتصاده
لقد مثلت العملية الكربى “توازن الردع السابعة” التي نفذتها القوة الصاروخية اليمنية
وسالح الجو املسري صدمة اسرتاتيجية اصابت النظام السعودي بالرعب وضربته يف مقتل،
فقد استهدفت العملية بفضل من الله تعاىل وبدون سابق انذار اهدافا حساسة وبالغة
االهمية يف العمق الحيوي السعودي عى رأسها شركة ارامكو يف رأس التنورة بالدمام
وفروعها من محطات الضخ يف جدة وجيزان ونجران وذلك بدفعات من الصواريخ
الباليستية والطائرات املسرية ..وذلك عى نحو  10طائرات مسرية و 6صواريخ باليستية
منها صاروخ بعيد املدى.
زين العابدين عثمان

االه��م ان القصف يف ه��ذه العملية الهجومية ت��رك��ز بزخم
كبري من حيث الكم والكيف واختيار هذه االهداف املفصلية
كتحول جديد يف مسار عمليات الردع االسرتاتيجي املتصاعدة
التي مضمونها تحقيق أكرب مستوى من التأثري عى اقتصاد
اململكة وإرغ ��ام ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي وم��ن خلفه االم��ري��ي عى
مراجعة الحسابات والتقديرات يف ما يخص ض��رورة ايقاف
العدوان والحصار عى الشعب اليمني.
ل� ��ذا ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة وب �م �س �ت ��وى م ��ا ت �ح �م �ل��ه م ��ن ح�س��اس�ي��ة
قصوى كونها كسرت كل التوازنات والحسابات العسكرية
واالمنية واالقتصادية التي اعتادها النظام السعودي والتي
ف ��رض �ه ��ا ال �ن �ظ ��ام االم ��ري ��ي ف �ي �م��ا ل ��ه ص �ل ��ه ب ��ال ��دف ��اع وح �م��اي��ة

الدفاع واألركان
ينعيان العميد الركن
محسن الهزمي

ن�ع��ت ق �ي��ادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة ه�ي�ئ��ة األرك ��ان
العامة العميد الركن محسن عي الهزمي مساعد
ق��ائ��د ل ��واء ال�ث�ق�ي��ل ل�ش�ئ��ون ال�ت��وج�ي��ه امل �ع �ن��وي ال��ذي
واف ��اه األج ��ل ب�ع��د ح�ي��اة ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء يف خ��دم��ة
ال � ��وط � ��ن وال � �ش � �ع� ��ب م � ��ن خ� � ��الل ع �م �ل ��ه يف ال � �ق� ��وات
املسلحة.
وأشاد بيان النعي بدور الفقيد الهزمي وإسهامه
يف االرتقاء بالعمل املعنوي يف القوات املسلحة من
خ ��الل امل �ن ��اص ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت ��ي ت �ق �ل��ده��ا وآخ ��ره ��ا
مساعداً لقائد لواء النقل الخفيف لشؤون التوجيه
املعنوي.
وأش��ار البيان إىل أن الفقيد كان من خرية القادة
العسكرين الذين عرفوا بالوفاء لوطنهم وشعبهم
ُ
وع�م�ل��وا بكل ت�ف��ان وإخ��الص يف تنفيذ ك��ل م��ا أسند
إليه من مهام وواجبات.
وعرب البيان عن تقديم أحر التعازي ألبناء وأسرة
ً
الفقيد وآل الهزمي كافة  ..سائال املوىل عز وجل أن
ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع ال��رح�م��ة وامل�غ�ف��رة وي�س�ك�ن��ه فسيح
جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

امل�م�ل�ك��ة ،ف�م�ع�ن��ى ان ت�ض��رب اه��داف��اً كمحطات

وح� �ق� ��ول ال �ن �ف ��ط ب ��أك ��ر م� ��ن  10ط� ��ائ� ��رات و6
ص � ��واري � ��خ ب ��ال �ي �س �ت �ي ��ة م� ��ن ع� ��ى م �س ��اف ��ة ت ��زي ��د
ع��ن  1300ك��م واي �ض��ا ب��دق��ة وب�ف��اع�ل�ي��ة كما
ح�ص��ل يف ض��رب��ة ح�ق��ل بقيق وخ��ري��ص فهذا
ي�ع��د مصيبة ع�ظ�م��ى ل�ل�س�ع��ودي��ة ول��أم��ري��ي
اي �ض��ا وض��رب��ة ل�ه��ا اب �ع��اده��ا وت��داع�ي��ات�ه��ا ال�ت��ي
يمكن تلخيصها يف- :
 1ان ال�ع�م�ل�ي��ة اس�ت�ه��دف��ت اه ��م ه ��دف ت��رت�ك��ز ع�ل�ي��ه ال�ق��وةاالقتصادية للسعودية وهي شركة ارامكو التي تمثل % 90
من بنيتها الحيوية واهم مورد رئييس لها خصوصا يف دعم

العملية كسرت كل التوازنات واحلسابات العسكرية
واألمنية واالقتصادية للنظام السعودي
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ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات
مسيرة

م�ش��روع عدوانها ال�ك��وين ع��ى اليمن ،كذلك ضربت
اك��رب امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م�ن�ه��ا ك��أم��ري�ك��ا وال�ك�ي��ان االس��رائ�ي��ي
ال��ذي��ن ي�ح�ل�ب��ون ث��روات �ه��ا وال��ذي��ن ي�ع�ت�م��دون ع�ل�ي�ه��ا يف
رفد خزائنهم واقتصادهم .
 -2اطاحت بحلم بن سلمان يف بيع اسهم الشركة
ل ��رج ��ال االع � �م� ��ال ال ��دول �ي ��ن وال� �ش ��رك ��ات االس �ت �ث �م ��اري ��ة
االج �ن �ب �ي ��ة ف �ب �ع ��د ه � ��ذه ال �ض ��رب ��ة اص� �ب ��ح ب �ي �ع �ه��ا أس �ه �م �ه��ا
مستحيال اكر من اي وقت كونها يف متناول نريان القوات
املسلحة اليمنية
 -3ثبوت انهيار املنظومات الدفاعية االمريكية الباتريوت
وان �ظ �م ��ة ال� � � ��رادارات واالن � � ��ذار امل �ب �ك��ر اوآك � ��س ال �ت ��ي ص�م�م��ت
لحماية اململكة وكذلك ثاليث االنظمة املستحدثة االكر تطورا
يف ال�ع��ال��م وه ��و ن �ظ��ام "ث ��اد" االم��ري��ي وم�ن�ظ��وم��ة "ب��ان�ت�س��ري"
ال��روس�ي��ة و"م�ن��وم��ة ك��ام" ال��ربي�ط��اين ال�ت��ي ت��م وض�ع�ه��ا م��ؤخ��را
ك �ح ��زام ن� ��اري ل �ل��دف��اع ع ��ن ح �ق��ول ال �ن �ف��ط وامل �ن ��اط ��ق ال�ح�ي��وي��ة
والعسكرية للمملكة ،
فمسرح العمليات اظهر ان الصواريخ واملسريات اخرتقت
ال�ع�م��ق ال �س �ع��ودي مل �ئ��ات االم �ي��ال دون ان ت �ع��رتض ب �ص��اروخ
واح��د فلم تستطع منظومة ال ��رادارات االرض�ي��ة والعمودية
الرابضة يف املناطق الجنوبية للمملكة ان تكتشفها او تالحظها

حيث ت��م تشييع جثامن ال�ش�ه��داء ،العقيد حميد عبدالله ش��ذان
والعقيد قايد عي املراين واملقدم تقي الدين االدرييس واملقدم إسماعيل
عي القطاع واملقدم املعتصم ناصر األهدل والرائد جالل يحيى الغرباين
وال��رائ��د ع�ب��دامل�ل��ك أح�م��د امل�ت��وك��ل وال��رائ��د ح ��زام ح�س��ن ال�ع�ك��ام وال��رائ��د
حسن أحمد بحري والرائد عبدالله يحيى النويف والرائد اشرف محمد
مجمل.
كما تم تشييع جثامن الشهداء ،النقيب حاتم ناشر همدان واملالزم
أول نجم الدين املرادي واملساعد زايد يحيى الحريبي واملساعد نجيب
ماس القديمي وشمسان زبن الله جميدة وأصيل خالد الحيمي.
وخ ��الل م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ب�ح�ض��ور ع�ض��و امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع��ى
م�ح�م��د ع ��ي ال �ح ��ويث ورئ �ي ��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع� ��ى ال �ق ��ايض أح�م��د
املتوكل ووزير النقل عامر املراين ومفتي الديار اليمنية العالمة شمس
ال��دي��ن ش��رف ال��دي��ن ،أك��د امل�ش�ي�ع��ون االس�ت�م��رار يف م�ع��رك��ة ال��دف��اع عن
ال ��وط ��ن ح �ت��ى ت�ح �ق�ي��ق ال �ن �ص��ر وت �ط �ه��ري ك ��ل أرايض ال ��وط ��ن م ��ن ال �غ ��زاة
واملعتدين.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم
ال�ج�م�ه��وري بعد ال�ص��الة عليهم يف ج��ام��ع الشعب ب��أم��ان��ة العاصمة،
لتوارى الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
شارك يف التشييع مستشار رئيس املجلس السيايس األعى العالمة
محمد مفتاح وعضو مجلس الشورى املهندس لطف الجرموزي ومدير
دائ ��رة تقييم ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��الح وق��ائ��د

 ..ويدشن التوعية امليدانية
مبحافظة حجة

ص ـ ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
بالستية

اال بعد وصولها اج��واء االه��داف املرسومة يف منطقة الدمام
اقىص شرق اململكة ..لذا كان هذا الفشل هو االكرب من نوعه
لهذه املنظومات الحديثة
4دخ��ول العمليات الردعية مسرح جديد من التصعيدك�م��ا اك��د ع�ل�ي�ه��ا ق��ائ��د ال �ث��ورة -ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه -يف خ�ط��اب��ه االخ��ري
والذي يتضمن تركيز القوة الرادعة عى عمود خيمة اقتصاد
ال�س�ع��ودي��ة ك�م�ح��ور رئ�ي��س ل��الس�ت�ه��داف وه ��ي ش��رك��ة ارام�ك��و
ومحطات النفط والعمق الحيوي للسعودية.
يف االخري من املفرتض ان يعيد النظام السعودي حساباته
ويرفع حصاره عن اليمن وع��ن سفن النفط ال��ذي يحتجزها
يف م �ي��اه ال�ب�ح��ر االح �م ��ر ألن ��ه ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب ل�ي�ت��الف��ى ن�ف�س��ه
م��ن اي ضربة ق��ادم��ة .فاليمن بقيادته ومؤسسته الدفاعية
ماضية يف توسيع دائ��رة العمليات االسرتاتيجية حتى كسر
ال �ح �ص��ار واي �ق ��اف ال �ح ��رب ب �م �ع��ادل��ة" االق �ت �ص ��اد ب��االق �ت �ص��اد"
وبالنسبة لعملية ت��وازن ال��ردع ال�س��اب�ع��ة ف�ه��ي رس��ال��ة كافية
وواض �ح ��ة ل�ي�ت��م ال �ت �ع��اط��ي م�ع�ه��ا ب��إي �ج��اب �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ال�ن�ظ��ام
ال�س�ع��ودي واالم ��ري ��ي ،م��ال��م ف��ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ث��ام�ن��ة يف ط��ري�ق�ه��ا
ل�ل�ع�م��ق ال�س�ع��ودي وس�ت�ك��ون م�ف��اع�ي�ل�ه��ا اك ��رب واوس ��ع وف��وق
مستوى الكارثة .
* باحث عسكري

تشييع كوكبة من شهداء الوطن بصنعاء

ُشيعت بصنعاء جثامن كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
حيث ت��م تشييع جثامن الشهداء العقيد خالد محمد الطرصاين
واملقدم عقيد محمد الهمام واملقدم احمد عايض سلمان واملقدم حزام
يحيى داوود واملقدم عمر حسن عفيف والنقيب يوسف حسن البوبي
وال�ن�ق�ي��ب ع�ب��دال�ج�ب��ار ش��وع��ي ع��وس�ج��ة وامل �س��اع��د ع �ص��ام س�ع��د ص��ال��ح
وامل�س��اع��د ع�ب��دال�ع��زي��ز غ��ال��ب ال�ع��زب وامل�س��اع��د ص��دام ح�س��ن خمويس
واملساعد أمن عبدالله دهقم واملساعد أحمد جابر صيبعان.
وخ � � ��الل م � ��راس � ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ال � �ت� ��ي ت� �ق � ّ�دم� �ه ��ا م� �س ��اع ��د وزي � � ��ر ال� ��دف� ��اع
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ون�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات ال �ل��واء ال��رك��ن أب ��و ب�ك��ر ال �غ��زايل وم��دي��ر
دائ��رة تقييم ال�ق��وى البشرية العميد ال��رك��ن عبدالعزيز ص��الح ،أش��اد
امل �ش �ي �ع ��ون ،ب ��ان� �ت� �ص ��ارات ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة وص �م ��وده ��م
واستبسالهم يف وجه العدوان ملا يقارب سبع سنوات.
وث�م�ن��وا تضحيات امل��راب�ط��ن وال�ش�ه��داء يف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وأم�ن��ه
واس�ت�ق��راره وس�ي��ادت��ه واس�ت�ق��الل��ه  ..داع��ن أح��رار الشعب اىل مواصلة
تقديم الدعم واإلسناد للمرابطن يف الجبهات لتعزيز مسرية النضال
لدحر املحتلن وأدواتهم من كل شرب يف أرض اليمن.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم
الجمهوري بعد الصالة عليها يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم
مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش ��ارك يف ال�ت�ش�ي�ي��ع ن��ائ��ب م��دي��ر دي ��وان وزارة ال��دف��اع ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
مجاهد السهاقي ونائب مدير دائرة الهندسة العسكرية العميد الركن
فاروق أحمد سعيد ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد
ال�ح�س�ي�ن��ي وق �ي��ادات ع�س�ك��ري��ة وأم�ن�ي��ة وش�خ�ص�ي��ات اج�ت�م��اع�ي��ة وأه��ايل
وأقارب الشهداء.
ك �م��ا ُش �ي �ع��ت ب �ص �ن �ع��اء ج �ث��ام��ن ال �ش �ه ��داء ال ��رائ ��د ح �س��ن ع ��ي ق��اي��د
ال �ط��رس��اين وامل � ��الزم ع �ب��دال��رح �م��ن وح �ي��د م�ح�م��د ال �ع �ي �س��اوي وامل �س��اع��د
س�ح��ويل ن��اج��ي ح�س��ن ال��وش��اح ،ال��ذي��ن اس�ت�ش�ه��دوا يف ج�ب�ه��ات ال�ع��زة
والكرامة دفاعاً عن الوطن.
وخ� ��الل م ��راس ��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا م��دي��ر دائ � ��رة ت�ق�ي�ي��م ال �ق��وى
البشرية العميد ال��رك��ن عبدالعزيز ص��الح ون��ائ��ب م��دي��ر دائ��رة التقاعد
العسكري العميد أحمد الحسيني ومساعد مدير دائرة االستخبارات
العسكرية العميد الركن حمود الحذيفي ،أشاد املشيعون ببطوالت
الشهداء وتضحياتهم يف التصدي للغزاة واملحتلن.
وق ��د ج ��رت م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل�ل�ش�ه��داء ال��ذي��ن ت��وش�ح��ت جثامينهم
ب��ال �ع �ل��م ال �ج �م �ه ��وري ب �ع��د ال �ص ��الة ع �ل �ي �ه��م يف ج ��ام ��ع ال �ش �ع��ب ب��أم��ان��ة
العاصمة لتتم مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذلك شيعت بصنعاء جثامن شهداء الوطن والقوات املسلحة
الذين استشهدوا وهم يدافعون عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره
ومواجهة العدوان ومرتزقته يف عدد من الجبهات.

دش� ��ن امل ��رك ��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
األلغام ،مشروع التوعية امليدانية حول
م �خ ��اط ��ر األل� �غ ��ام وال �ق �ن ��اب ��ل ال �ع �ن �ق��ودي��ة
وم�خ�ل�ف��ات ال �ح ��روب ل�ل�ص��م وم�ح�ي�ط�ه��م
امل�ج�ت�م�ع��ي يف م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ت�ح��ت
ش �ع ��ار "األل � �غ � ��ام وال �ق �ن ��اب ��ل ال �ع �ن �ق��ودي��ة
ومخلفات الحروب خطر يهدد الجميع".
ي �ه��دف امل �ش ��روع ع ��ى م ��دى ع �ش��رة أي ��ام
بالشراكة مع جمعية رعاية وتأهيل الصم
وال �ب �ك ��م وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع امل �ج �ل��س األع ��ى
إلدارة وتنسيق ال�ش��ؤون اإلنسانية وف��رع
ال�ج�م�ع�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ب��دع��م م ��ن م�ن�ظ�م��ة
اليونيسف ،توعية شريحة الصم والبكم
ب �م �خ��اط��ر األل� �غ ��ام وال �ق �ن ��اب ��ل ال �ع �ن �ق��ودي��ة
وم �خ �ل �ف ��ات ال� �ح� ��روب وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل
معها أثناء العثور عليها من خالل تحذير
الناس وإبالغ السلطات املحلية.
ويف ال � �ت � ��دش � ��ن أك � � ��د م � �ش � ��رف امل� ��رك� ��ز
املدرب عبد العزيز راجح أهمية املشروع
ال �ت ��وع ��وي ال� ��ذي ي �س �ت �ه��دف أل ��ف و300
م �ت ��درب م ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة وم ��درس ��ة األم ��ل
للصم والبكم بمديريات مركز املحافظة.
وأشار إىل أنه سيتم تعريف املشاركن
ع� � ��ى األل � � �غ � � ��ام وال � �ق � �ن � ��اب � ��ل ال� �ع� �ن� �ق ��ودي ��ة
ومخاطرها وآث��اره��ا عى الفرد واملجتمع

وأم � ��اك � ��ن ت� ��واج� ��ده� ��ا ،ب �م ��ا ي �ك �ف ��ل ت �ع��زي��ز
ال ��وع ��ي ل ��دى ه ��ذه ال �ش��ري �ح��ة وم�ح�ي�ط�ه��ا
املجتمعي .
وأوضح أنه سيتم تعريف املستهدفن
ب ��أس ��اس �ي ��ات ال �خ �ط ��ر ،وال �س �ل ��وك اآلم ��ن
وال � � ��واج � � ��ب ات � �ب� ��اع� ��ه وال � �س � �ل � ��وك ال �خ �ط ��ر
وال��واج��ب تجنبه وكيفية ات�خ��اذ التدابري
ال �ت �ح��ذي��ري��ة واإلرش ��ادي ��ة ب��ال �س��الم��ة ق�ب��ل
وأث �ن ��اء وب �ع ��د ال �ق �ص��ف ال �ج ��وي وإي �ص ��ال
ال� ��رس� ��ال� ��ة األس� ��اس � �ي� ��ة م � ��ن أج � ��ل س ��الم ��ة
ال�ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ب��االب�ت�ع��اد ع��ن األج�س��ام
الغريبة وعدم العبث بها أو ملسها وإبالغ
السلطات املحلية فور العثور عليها.
من جانبهما أشار رئيس جمعية الصم
والبكم غمدان شمسان ومديرة مدرسة
األم ��ل إش ��راق م�ك��رم إىل أه�م�ي��ة امل�ش��روع
يف ت� �ع ��زي ��ز ال � ��وع � ��ي ب ��أس ��ال� �ي ��ب ال �ح �م ��اي ��ة
وإج � � � � � ��راءات ال � �س� ��الم� ��ة وك �ي �ف �ي ��ة ت �ج �ن��ب
مخاطر مخلفات الحرب لدى تجمعات
ال�ص��م وال�ب�ك��م وج�م�ع�ي��ات�ه��م وم��دارس�ه��م
واملحيط املجتمعي.
وح�ث��ا ف��رق ال�ت��وع�ي��ة ع��ى ال��وص��ول إىل
ك ��اف ��ة امل �س �ت �ه ��دف ��ن ب� �م ��دي ��ري ��ات امل ��دي �ن ��ة
 ..م �ث �م �ن ��ن ج � �ه� ��ود ال � �ج � �ه� ��ات ال ��داع� �م ��ة
واملشاركة يف تنفيذ هذا املشروع.

لواء النقل الخفيف العميد الركن أحمد عبدالله السياين ونائب مدير
دائرة التقاعد العميد أحمد الحسيني وقيادات عسكرية وأمنية وجمع
من املواطنن.
كما ُشيعت بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامن ثمانية من
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن
السيادة الوطنية ضد الغزاة واملرتزقة يف عدد من الجبهات.
حيث تم تشييع جثامن العميد نايف محمد العوسجي والنقيب
يونس أحسن سهيل والنقيب عمر عي ح��اج والنقيب حسن أحمد
امل �ط��ري وامل ��الزم أول ي�ح�ي��ى م�ح�م��د أب��و ع��ي وامل ��الزم أول ي�ح�ي��ى ع�ب��اس
ال �ب��اش��ا وامل � ��الزم ث ��اين م �خ �ت��ار ع ��ي ال�ح�ن�ي��ي وامل � ��الزم ث ��اين أح �م��د س��ال��م
محمد .
كما تم تشييع جثمان الفقيد القايض يحيى محمد العليي.
وخ��الل م��راس��م التشييع ال�ت��ي تقدمها ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
ع�ب��دال�س��الم ه �ش��ول وم�ح��اف��ظ م ��أرب ع��ي ط�ع�ي�م��ان وأع �ض ��اء مجلس
الشورى سلمان عوفان وصالح بدر الحاضري وعي غالب وعدد من
القيادات العسكرية واألمنية ،أشاد املشيعون بالدور البطويل واملواقف
ال�ش�ج��اع��ة ال�ت��ي ق��دم�ه��ا ال�ش�ه��داء وه��م ي�ت�ص��دون ل�ل�غ��زاة وأدوات �ه��م يف
جبهات العزة والكرامة.
وقد جرت مراسم التشييع لجثامن الشهداء التي توشحت بالعلم
الجمهوري بعد الصالة عليها يف جامع الشعب بأمانة العاصمة لتتم
مواراتها الرى يف مسقط رأس كل منهم.

ويف ذات السياق دشن املركز التنفيذي
للتعامل م��ع األل�غ��ام ،م�ش��روع التوعية
امليدانية ح��ول مخاطر األل�غ��ام والقنابل
ال�ع�ن�ق��ودي��ة وم�خ�ل�ف��ات ال �ح ��روب ل�ل�ص��م
ومحيطهم املجتمعي يف محافظة حجة.
ي� �س� �ت� �ه ��دف امل � � �ش� � ��روع ب� ��ال � �ش� ��راك� ��ة م ��ع
ج �م �ع �ي��ة رع ��اي ��ة وت ��أه �ي ��ل ال �ص ��م وال �ب �ك��م
وبالتنسيق مع فرع املجلس األعى إلدارة
وت �ن �س �ي��ق ال �ش �ئ��ون اإلن �س��ان �ي��ة وال �ت �ع��اون
مع جمعية قنوات األمل لرعاية وتأهيل
ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة
ب�ت�م��وي��ل م��ن منظمة ال�ي��ون�ي�س��ف250 ،
م� ��ن ال� �ص ��م و ث ��الث ��ة آالف م �س �ت �ف �ي��د م��ن
املجتمع املحيط.
ويف التدشن بحضور مشرف التوعية
ب��امل��رك��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذي أح �م��د ه��ري �ش��ة ،أش��ار
رئ� �ي� ��س ج �م �ع �ي ��ة رع � ��اي � ��ة وت ��أه� �ي ��ل ال �ص ��م
وال� � �ب� � �ك� � ��م ي � �ح � �ي� ��ى س � � � � � ��رور ،إىل أه� �م� �ي ��ة
استهداف هذه الشريحة بما يكفل تعزيز
توعيتهم ومحيطهم املجتمعي بمخاطر
األل�غ��ام والقنابل العنقودية ومخلفات
الحروب والغارات الجوية.
وأش ��اد ب�ج�ه��ود ج�م�ع�ي��ة ق �ن��وات األم��ل
واه�ت�م��ام�ه��ا ب �ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة رغ ��م ش�ح��ة
اإلمكانات ..داعيا إىل دعم الجمعية بما
يمكنها من تأدية دورها اإلنساين.

ب� � � ��دوره ح � ��ث رئ � �ي� ��س ج �م �ع �ي ��ة ق� �ن ��وات
األم � ��ل ص � ��ادق ش �م �ه ��ان ،ف � ��رق ال �ت��وع �ي��ة
ع � ��ى ال � ��وص � ��ول إىل ك� ��اف� ��ة امل �س �ت �ه ��دف ��ن
ب ��امل ��دي �ن ��ة وامل � ��دي � ��ري � ��ات ..م �ش �ي ��دا ب �ج �ه��ود
ال �ج �ه ��ات ال ��داع �م ��ة وامل �ش ��ارك ��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ
هذا الربنامج.
ف�ي�م��ا أوض ��ح م��دي��ر امل �ش��اري��ع ب�ج�م�ع�ي��ة
الصم والبكم ضابط املشروع عبدالسالم
العصار أن املشروع يستهدف عى مدى
ع� �ش� ��رة أي � � ��ام ت �ج �م �ع ��ات ال� �ص� ��م وال �ب �ك ��م
وج� �م� �ع� �ي� ��ات� �ه� ��م وم� � ��دارس � � �ه� � ��م وامل� �ح� �ي� ��ط
املجتمعي ،بهدف تعزيز الوعي بأساليب
ال �ح �م ��اي ��ة وإج� � � ��راءات ال �س ��الم ��ة وك�ي�ف�ي��ة
تجنب مخاطر مخلفات الحرب.
وب��ن أن عملية التوعية تشمل توزيع
مطبوعات وعرض فالشات بلغة اإلشارة
وج �ل �س��ات ت��وع �ي��ة ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ت��دري��ب
الصم عى طرق اإلبالغ عند املخاطر عرب
تطبيق "الواتس اب" باستخدام تقنيات
نظام تحديد املوقع وإرسال البالغات إىل
غرفة العمليات والطوارئ.
وأش ��ار ال�ع�ص��ار إىل أن أه�م�ي��ة امل�ش��روع
تتمثل يف الحفاظ عى الحياة من منظور
إنساين ووطني وإي�ص��ال رسائل التوعية
إىل املجتمعات املتضررة واملناطق امللوثة
بمخاطر القنابل العنقودية.

 ..وينفذ برنامج توعوي في رمية

من جهة أخرى نفذ املركز التنفيذي
للتعامل م��ع األل�غ��ام بمحافظة ريمة
ب��رن��ام��ج ت��وع��وي ح��ول م�خ��اط��ر األل�غ��ام
وال � �ق � �ن � ��اب � ��ل ال � �ع � �ن � �ق� ��ودي� ��ة وم� �خ� �ل� �ف ��ات
الحروب والغارات الجوية لفئة الصم
والبكم باملحافظة.
ي� � �ه � ��دف ال � ��ربن � ��ام � ��ج يف ع� � �ش � ��رة أي� � ��ام
ب��ال�ش��راك��ة م��ع ج�م�ع�ي��ة رع��اي��ة وت��أه�ي��ل
ال�ص��م وال�ب�ك��م ،إىل ت��زوي��د امل�ش��ارك��ن،
بمعارف حول أضرار األلغام ومخلفات
الحروب والغارات ومخاطرها.
واف � �ت � �ت � ��اح ال � ��ربن � ��ام � ��ج ،أش � � � ��ار وك �ي ��ل
امل �ح ��اف �ظ ��ة م �ح �م ��د م � � ��راد ،إىل أه �م �ي��ة
ال ��ربن ��ام ��ج يف ت �ع ��زي ��ز ال ��وع ��ي ل �ش��ري �ح��ة

ال� �ص ��م وال� �ب� �ك ��م وال� �ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
بمخاطر األلغام وأضرارها.
وأش� � � � ��اد ب� �ج� �ه� ��ود امل � ��رك � ��ز ال �ت �ن �ف �ي ��ذي
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع األل �غ��ام وج�م�ع�ي��ة رع��اي��ة
وت � ��أه � �ي � ��ل ال � �ص � ��م وال� � �ب� � �ك � ��م يف ت �ن �ف �ي ��ذ
ال��ربن��ام��ج ال �ت��وع��وي ل�ل�ح��د م��ن م�خ��اط��ر
األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات
الحروب ،سيما يف ظل املرحلة الراهنة
جراء استمرار العدوان والحصار.
ف�ي�م��ا أوض ��ح م ��درب ال��ربن��ام��ج م��اج��د
القباطي أن املرحلة األوىل من الربنامج
تستهدف ال�ن��زول مل��راك��ز ال�ص��م والبكم
وامل �ج �ت �م ��ع امل �ح �ي ��ط ب �ه ��م يف م ��دي ��ري ��ات
الجبن والجعفرية وبالد الطعام.
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مدير عام مديرية آزال لـ"

":

قال مدير مديرية آزال بأمانة العاصمة محمد احمد الغلييس ان السفارة االمريكية بصنعاء كانت هي من يحمى
عناصر تنظيم داعش والقاعدة يف العاصمة صنعاء حيث احاطت نفسها بعناصر القاعدة التي زرعتهم ووزعتهم يف
محيطها وبالقرب منها وخاصة يف منطقتي مسيك ونقم لضمان حماية السفارة وتنفيذ اجندة ومخططات امريكا
التخريبية يف اليمن ..مؤكداً ان ثورة ال� 21سبتمرب املباركة كشفت مخطط السفارة االمريكية وافشاله.
صحيفة "26سبتمرب" كان لها الحوار التايل مع مدير عام مديرية آزال محمد احمد الغلييس فاىل الحوار:

* تعاين العاصمة صنعاء من تفيش االسواق
ال �ع �ش ��وائ �ي ��ة ..م ��ا ال � ��ذي ت ��م ات� �خ ��اذه ح �ي ��ال ه ��ذه
األسواق بمديرية آزال؟
** رفع االس��واق من الشوارع العامة تمت وفق خطة من
القيادة السياسية ممثلة بتوجيهات الرئيس مهدي املشاط
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس االع ��ى وق ��د ت ��م اع� ��داد آل �ي��ة ل��ذل��ك
ت�ت�ن��اس��ب م��ع ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار وم ��ع امل ��واط ��ن وم ��ع ال�ح��ال��ة
املعيشية التي تمر بها اليمن وتم اتخاذ التدابري الازمة التي
تضمن ال�ح�ف��اظ ع��ى ك��رام��ة امل��واط��ن وم�ص��در رزق��ه وال�ح�ف��اظ
يف نفس الوقت عى نظافة ومظهر امانة العاصمة ومظهر
م ��دي ��ري ��ة آزال ب ��ال ��ذات ال �ت ��ي ه ��ي ذات ك �ث��اف��ة س �ك��ان �ي��ة ع��ال�ي��ة
ً
حلوال ومعالجات تتناسب مع الوضع الراهن
وبالتايل عملنا
واالن ت��م ت�ن�ظ�ي��م خ ��روج ق �ي��ادة امل��دي��ري��ة م��ع م�ك�ت��ب االش�غ��ال
ومكتب النظافة لتنظيم هذه االسواق التي تمثل عائقاً كبرياً
للسري وتدين مستوى النظافة يف مديرية آزال والحمد لله بعد
تنفيذ ه��ذه اآلل�ي��ة والخطة انضبطت اه��م االس��واق الرئيسية
يف مديرية آزال وه��ي ارب�ع��ة اس��واق ون�ف��ذت التعليمات التي
ع�م�م��ت علينا م��ن ق�ب��ل ام��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ون�ن�ف��ذ ال �ن��زول يوميا
ملراقبة هذه االسواق ليك يستديم النظام والنظافة .
* البناء العشوايئ كيف واجهتم هذه املشكلة
وخاصة ان مديرية ازال متاخمة ملحافظة صنعاء
وم� �ح� ��اذي� ��ة ل �س �ل �س �ل��ة ج �ب �ل �ي ��ة ش � ��رق ال �ع ��اص �م ��ة
صنعاء؟
** عندما تولينا قيادة املديرية تم توقيف مكتب االشغال
ع ��ن ال �ن ��زول وق �س��م امل ��راف ��ق وال�ت�ف�ت�ي��ش ح �ت��ى ي �ت��م ع �م��ل آل�ي��ة
تحفظ التخطيط العمراين وتحفظ كرامة امل��واط��ن التي كان
يف املايض يتم ابتزازه بطريقة غري منظمة وتذهب االموال اىل
جيوب متنفذين او متسلطن اخرين واالن تم توقيف النزول
واعددنا خطة وآلية ليك نحد من هذا االبتزاز الذي لم يكن يف
مديرية ازال فقط بل يف كل مديرية بأمانة العاصمة ولدينا
ت��داخ��ات م��ا ب��ن م�ح��اف�ظ��ة ص�ن�ع��اء وم��ا ب��ن أم��ان��ة العاصمة
ولهذا اعددنا خطة لفصل هذه التداخات ليك تقوم املديرية
او املحافظة بعملها عى اكمل وجه واملخالفات التي وجدت
ح ��ال �ي ��ا ك ��ان ��ت ب �س �ي �ط��ة ت �ت �م �ث��ل يف االدوار االض ��اف �ي ��ة ول�ي�س��ت
جسيمة.
* سيول االمطار القادمة من املنحدرات خاصة
وان م ��دي ��ري ��ة ازال م� �ح ��اذي ��ة ل �س �ل �س �ل ��ة ج �ب �ل �ي��ة
مرتفعة ..ما ال��ذي تم اتخاذه للحد من خطورة
تدفق السيول؟

* تمتلك م��دي��ري��ة ازال ث��روة كبرة
م �ت �م �ث �ل ��ة ب � ��رج � ��ال امل � � � ��ال واالع� � �م � ��ال
ووج ��ود االس�ت�ث�م��ارات ال�ك�ب��رة فيها
 ..م ��اذا ع��ن امل �ب ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف
املديرية ؟
** ل � ��دي � �ن � ��ا خ � �م � �س� ��ة م� � �ش � ��اري � ��ع ت ��م
رفعها اىل قيادة امانة العاصمة نفذ
م�ن�ه��ا م �ش ��روع وال �ب �ق �ي��ة س�ت�ن�ف��ذ ق��ري�ب��ا
وه � ��ي م� �ش ��اري ��ع رص � ��ف وزف� �ل� �ت ��ة ع ��دد
م ��ن ال� �ش ��وارع ك ��ان ��ت ن �س �ب��ة امل� �ب ��ادرات
املجتمعية يف هذه املشاريع .%25

حاوره :منصور اآلنيس

السفارة االمريكية بصنعاء ادارت داعش والقاعدة
واحاطت نفسها بالعديد من هذه اخلاليا
** خ��ال م��وس��م االم �ط��ار امل ��ايض ق�م�ن��ا ب��ال�ن��زول اىل منطقة
الفوارس التي شهدت العام املايض غرق بعض املنازل ونفذنا
ه��ذا ال �ع��ام اع �م��ال اس�ت�ب��اق�ي��ة ل�ع��دم ت �ك��رار م��ا ح��دث يف ال�ع��ام
املايض بعمل حاجز ليك ال تتضرر املنازل التي تحت جبل نقم
مباشرة.
* يف ظ ��ل ال �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي وخ ��اص ��ة يف م�ج��ال
م �ك ��اف �ح ��ة ال � �ج� ��ري � �م� ��ة ..ه � ��ل ت � ��م ت� ��أم� ��ن م ��دي ��ري ��ة
آزال ب �ك ��ام ��رات امل ��راق �ب ��ة يف ال �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة
واالسواق واملحالت التجارية؟
** هذه خطوة جيدة  ..واول خطوة اصدرتها يف هذا الصدد
ك��ان��ت ب�ع��دم م�ن��ح ت��رخ�ي��ص او ت�ج��دي��د ت��راخ�ي��ص الي م�ح��ات
تجارية مالم يتم تركيب كامريات مراقبة وقريبا سيتم تركيب
كامريات يف اسواق القات للحد من وقوع الجرائم ومتابعتها .
*م��اذا ع��ن امل��ول��دات الكهربائية ال�ت�ج��اري��ة التي
اص �ب �ح ��ت يف اغ� �ل ��ب االح � �ي � ��ان م � �ص� ��درا ل ��إزع ��اج
وت �ل ��وي ��ث ال �ب �ي �ئ��ة ب ��األدخ �ن ��ة وال � �ع � ��وادم وت �ش �ك��ل
خ � �ط� ��ورة ب �س �ب ��ب ال� ��رب� ��ط ال � �ع � �ش � ��وايئ ..م� ��ا ال� ��ذي
اتخذتموه حيال هذا الجانب؟
** يف ه ��ذا ال�ج��ان��ب ت��م اس �ت��دع��اء ب�ع��ض اص �ح��اب امل��ول��دات
والزال ه�ن��اك ال�ك�ث��ري م�م��ن ل��م ي�ت��م اس�ت��دع��اؤه��م م��ن اص�ح��اب
امل��ول��دات وسيتم اس�ت��دع��اؤه��م خ��ال ال�ف��رة القليلة القادمة
لعقد اجتماع موسع مع كافة اصحاب املولدات الكهربائية
ال�ت�ج��اري��ة يف م��دي��ري��ة ازال لتنظيم ال�ع�ش��وائ�ي��ة وح��ل املشاكل
الناتجة ع��ن امل��ول��دات ويف ه��ذا الجانب فقد ت��م توقيف اثنن
من ماليك هذه املولدات رغم الضغوطات التي واجهناها من
ن��اف��ذي��ن وغ��ريه��م ول�ك�ن�ن��ا م��اض��ون الت�م��ام عملية تنظيم عمل
امل ��ول ��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ت �ج��اري��ة ب�ح�ي��ث ت �ك��ون يف م �ك��ان ب�ع�ي��د
يضمن عدم ازع��اج الناس وتركيب الكاتم للصوت والحلول
املناسبة لعدم الربط العشوايئ ونتابع حاليا وزارة الكهرباء
وم ��ؤس �س ��ة ال �ك �ه ��رب ��اء ل �ل �ق �ي��ام ب �ت �ش �غ �ي��ل امل �ن �ظ ��وم ��ة ال��وط �ن �ي��ة
الحكومية للكهرباء واالعتماد عليها بشكل كيل بحيث تصبح
الكهرباء التجارية فقط احتياط او اسعافية فقط.

صرباً آل الصعيدي

نتقدم بصادق العزاء واملواساة

للعميد ركن طيار /عبدالكريم الصعيدي
وكافة آل الصعيدي وذلك يف وفاة

املهندس /أسامة عبدالكريم الصعيدي

سائلن املوىل عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وغفرانه وان يعصم قلوب اهله ومحبيه بالصرب ..
السلوان انا لله وانا اليه راجعون.
املعزون:
العميد يحيى العاقل وأوالده
العميد خالد العاقل وأوالده
العقيد لطف العاقل وأوالده
الشيخ يحيى الصربي
الشيخ صالح الجييش
وكافة سكان حي الجراف الغربي

تعازينا

نتقدم بخالص العزاء وعظيم املواساة لألخوة:

العقيد /محمد األثوري

وذلك بوفاة  -املغفور لها بإذن الله تعاىل -والدته
والعقيد /رفيق الصعدي
بوفاة -املغفور لها بإذن الله تعاىل -والدته
والزميل /أحمد صالح الظاهري
بوفاة -املغفور لها بإذن الله تعاىل -أبنته
والزميل /وسيم حليف
بوفاة -املغفور لها بإذن الله تعاىل -كريمته

تغمد الله الفقداء بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصرب
والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

االسيفون :جميع الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي
وصحيفتي  26سبتمرب واليمن

* ش �ه ��دت ال �ع��اص �م��ة ص �ن �ع��اء ن ��ازح ��ن ب�س�ب��ب
العدوان من بعض املحافظات  ..كيف عالجتم
م�ش�ك�ل��ة ال �ن ��ازح ��ن وم �ش �ك �ل��ة ارت �ف ��اع االي �ج ��ارات
وخ ��اص ��ة ان االغ� �ل ��ب ظ ��روف �ه ��م م �ت��دن �ي��ة ب�س�ب��ب
انقطاع املرتبات واالوضاع املحيطة ؟
** انشانا ادارة الجمهورية وادارة ال�ش�ك��اوى ال�ت��ي ل��م تكن
موجودة يف السابق ووجهنا االن مذكرة لاتصاالت إلصدار
ارق� � ��ام خ ��اص ��ة ب ��ال �ش �ك ��اوي وه� �ن ��اك ال �ع ��دي ��د م ��ن االش �خ ��اص
املستأجرين الذين تعرضوا ملحاولة الطرد من املنازل من قبل
املؤجرين وتم توقيف هذه االجراءات وخاصة يف ظل الوضع
الراهن الذي يستوجب ان نكون متعايشن ومنسجمن اال
من كان من اصحاب البيوت يريد املنزل لنفسه وفق ضمانة
فإننا نتعاون مع املستأجر واملؤجر يف هذه الحالة ونوجد الحل
امل�ن��اس��ب وف��ق امل�ح�ك�م��ة وال�ن�ي��اب��ة ام��ا م��ن ي�ح��اول م��ن اص�ح��اب
ال�ب�ي��وت ان ي�ب�ت��ز اي م��واط��ن او م�ع�س��ر ف �ض ��روري ان ن�ت�ع��اون
ون��وق��ف اص�ح��اب ال�ب�ي��وت ع�ن��د ح��ده��م الن��ه الم�ج��ال ل�ل�ت�ه��اون
يف مثل هكذا قضايا .
بالنسبة لقضايا الفساد يف املديرية ما الذي تم اتخاذه؟
اذا وج� ��دت ق �ي ��ادة ن��زي �ه��ة ف �ب��ال �ت��ايل س�ي�خ�ت�ف��ي ال �ف �س��اد ويف
مديرية ازال تم ايقاف احد املفتشن يف املديرية وقام بعملية
ابتزاز الحد املواطنن وتم ايقافه واستدعاؤه واحالته اىل امانة
العاصمة واي شخص يتم اكتشافه سيتم اتخاذ االجراءات
القانونية حياله.
*م ��دي ��ري ��ة ازال الش � ��ك ي �ن �ق �ص �ه��ا ال� �ع ��دي ��د م��ن
م �ش ��اري ��ع ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ..م ��اه ��ي م �ش��اري �ع �ك��م
املستقبلية؟
** ل��دي�ن��ا اول��وي��ات ت�م�ث�ل��ت يف ت�ن�ظ�ي��م امل��دي��ري��ة واي �ج��اد مبنى
خاص باملديرية ً
بدال عن املبنى الحايل املستأجر بعد ذلك يتم
تنفيذ االولويات املتمثلة باالهتمام بالنظافة وايجاد املعدات
الكافية لتنظيف ال�ش��وارع وتثقيف املجتمع بمعنى النظافة
والتعليم ألنها ال توجد مدارس بنن اال قليلة بينما مدارس
الفتيات كثرية يف املديرية.

* يحتاج املواطن اىل اماكن ترفيه
وبالذات الحدائق ..ما الذي لديكم
يف املديرية؟
** ينقصنا الديزل لتشغيل وصيانة
الحدائق عى اكمل وجه لدينا حديقة برلن يف منطقة ممتازة
ول�ك��ن ينقصنا م��ادة ال��دي��زل لتشغيل امل�ض�خ��ة وري االش�ج��ار
وامل �ن �ش ��آت ال �ت ��ي داخ � ��ل ال �ح��دي �ق��ة ول ��دي �ن ��ا م �ش ��روع ي�ت�م�ث��ل يف
االهتمام ب��ال��زراع��ة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات قائد الثورة
السيد عبدامللك الحويث واذا توفرت لدينا مادة الديزل سيتم
زراع ��ة اغ�ل��ب ال �ش��وارع وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع امل��واط�ن��ن لتنفيذ خطة
البستنة يف منازلهم للوصول اىل اكتفاء شبه ذايت للخضروات
اليومية البسيطة .
* كيف تقيمون التنسيق بينكم كقيادة املديرية
وبن اعضاء املجلس املحيل يف املديرية ؟
** تم استدعاء اعضاء املجلس املحيل الذين كانوا يف البيوت
وعقد اجتماع للتنسيق لانطاق كفريق واحد واالجتماع مع
الشخصيات االجتماعية يف امل��دي��ري��ة وك��ان��ت اب��رز ال�ن�ق��اط هي
ً
اوال التصدي للعدوان وافشال مخططاته الستقطاب عناصر

لصفوف العدوان والنهوض بالبنية التحتية باملديرية .

*م �س �ت��وى ال �ج��ري �م��ة يف م��دي��ري��ة ازال وخ��اص��ة
انها كانت يف املايض مرتعاً خصباً لعناصر تنظيم
القاعدة نظراً لتضاريسها وتداخلها مع محافظة
صنعاء ؟
** الحمد لله تدنت مستوى الجريمة بنسبة تجاوزت %80
ً
وخ��اص��ة ان امل��دي��ري��ة ك��ان��ت وك ��را ل�ع�ن��اص��ر ت�ن�ظ�ي��م ال�ق��اع��دة يف
منطقة مسيك ولم يكن هذا مستغرباً الن السفارة االمريكية
هي من زرعتها بالقرب منها الن ك��ان بينهم تواصل مستمر
وب�ع��د رح�ي��ل ع�ن��اص��ر ال�س�ف��ارة االم��ري�ك�ي��ة ب�ع��د ق�ي��ام ث��ورة 21
سبتمرب املباركة التي اخرجت املارينز االمرييك وعناصرهم من
تنظيم القاعدة وداعش من منطقة مسيك ومحيط السفارة
االمريكية ولم يبق للجريمة اي وجود اال ما يعادل  %1من
ال �ج��رائ��م امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال�ب�س�ي�ط��ة ك��ال�س��رق��ات ام ��ا ع��ى م�س�ت��وى
ال �ج��رائ��م ال�ب�ش�ع��ة او االغ �ت �ي��االت او ال�ت�ف�ج��ريات او ال�ث�ق��اف��ات
املغلوطة التي تبنتها الحركة الوهابية فقد تم القضاء عليها
بفضل الله واصبحت مديرية آزال مديرية نموذجية .

خواطر رسية

ثورة 21سبتمبر أفشلت مخططات السفارة االمريكية وطردت املارينز
االمريكي وقضت على عناصرها من داعش والقاعدة

عبدالسالم السياين

آال تعلو عليّ وأتوين مسلمني
وبعد ان تبن لكل ابناء مارب ..أن امللوك من آل سعود اذا دخلوا
قرية افسدوها وجعلوا اع��زة اهلها اذل��ة يتوجب علينا أن نتذكر ما
تحدث به الشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحويث ريض الله
ع�ن��ه (ت�ك��ون ن�ظ��رت�ن��ا ل�ل�ق��رآن ال�ك��ري��م ن�ظ��رة ص�ح�ي�ح��ة ،إن��ه ك�ت��اب ح��ي،
كتاب يتحرك بحركة الحياة).
ُ
ً
فعا  -ألنه أوسع من الحياة  -تستطيع إذا م�ا أ ْع ِطي�ت
بل تستطيع
فهم�ه ،إذا م�ا كن�ت تعي�ش مع�ه وفق نظرة صحيحة  -أن يُقيّم لك
األحداث فتكون أدق من أي محلل سيايس آخر ،أدق من أي صحفي
آخ ��ر ،أدق م��ن أي م�ه�ن��دس ل�س�ي��اس��ة أم��ري�ك��ا ويف غ��ريه��ا يف ت�ق��دي��رك
لألحداث ،وألنه يمنح اإلنسان ثوابت ،تعترب مقاييس ثابتة ،يربيه
عى أن تكون لديه رؤي��ة تمنحه املبادرة يف املواقف ،فهو ال يجعلك
بالشك�ل ال�ذي تنتظ�ر م�اذا سيعمل بك العدو؟!..
هاهي مديريات مارب تقف بخجل واعتذار امام الجيش واللجان
ال �ش �ع �ب �ي��ة وت �ص �ي ��ح ب ��أع ��ى ص ��وت �ه ��ا ..ل �ق ��د ض �ق �ن��ا ذرع � ��ا ب �ع ��دو ي�ن�ت�ه��ج
الركيع والذل واملهانة يف كل سلوكياته وجلبوا لنا شذاذ اآلفاق من
اقطار األرض وبما أن تحالف العدوان الشك قد اصبح هدفه املهرة
وح�ض��رم��وت يف خطوه اك��رث م��ا تكون اىل ال�ه��روب ع��ن واق��ع الهزيمة
وترك مرتزقته عى اى وجه.
ي �ت �ب��ن ذل� ��ك يف االس� � ��راع م ��ن ال ��دول ��ة ال��ربي �ط��ان �ي��ة ب �ك��ل وق ��اح ��ة اىل
ال�ت��واج��د ب�ع��دد م��ن ج�ن��وده��ا يف اراض�ي�ن��ا امل�ق��دس��ة ال�ط��اه��رة وح�ت��ى لو
كان العدد محدوداً فأرضنا ال تقبل الوصاية او اإلرهاب ولو بجندي
واح��د وعندما تذهب دول بكل قضيضها اىل املجهول يف مصالحها
وم�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا االس��رات �ي �ج��ى ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�غ�ط��رس��ة واالس �ت �ك �ب��ار ف�ق��د اذن
الله تعاىل أن يتم ن��زول هذه ال��دول اىل املستويات األدىن يف التاريخ
الحديث كل هذا بسبب نزوة امري او رغبة رئيس او طمع يف األموال
غري املشروعة..
حيث تم التخطيط لهذا العدوان الغاشم من قبل امريكا وبريطانيا
وب��أي� ٍ�د محسوبة ع��ى االس��ام ت��م ذل��ك م��ن ال�ع��ام 2006م ع�ن��دم��ا تم
سحب وترتيب وذهاب اغلب الشركات االستثمارية والدخول بشكل
ك �ب��ري وواس � ��ع يف ال �ت��دخ��ل امل �ب��اش��ر وال ��وق ��ح يف س �ي ��ادة وق � ��رار ال��وط��ن
ومستقبله حيث استخدموا كل قوتهم االستخبارية إلجبار النظام
ال�س��اب��ق ع��ى ال�س�ك��وت وال�ت�س�ل�ي��م ل�ك��ل م��ا ي��ري��دون وي�ط�ل�ب��ون بحجة
حرصهم عى املصالح العليا للدول العظمى مقابل البقاء والدعم
..عى حد اعتقادهم ولم يستشعر النظام السابق ان الله يؤىت امللك
من يشاء وينزعه ممن يشاء..
وألن الشعب الربيطاين االش��د حرصا عى تاريخ بلده حيث نخبه
السياسية وال�ث�ق��اف�ي��ة وب��رمل��ان��ات��ه تطلع ع��ى ك��ل م��ا ي��دور ف�ق��د عمدت
م�خ��اب��رات ال�ب�ل��دي��ن امل�ع�ت��دي��ن ب�ص��ورة او ب��أخ��رى ع��ى ت�ق��دي��م ال��والي��ات
املتحدة االمريكية للعدوان املباشر وبدعم لوجستي ومركزي وتجنيب
ب��ري�ط��ان�ي��ا ال�ظ�ه��ور امل�ب��اش��ر ...مل � ��اذا ؟ ف�ل�ي�ج��ب امل�ت�خ�ص�ص��ون وامل�ح�ل�ل��ون
العسكريون عى هذا السؤال كونه 50%من ايقاف الحرب ..وبالعودة
اىل مارب الخري والعطاء فبعودتها اىل التمسك بحبل الله سرى خريا ً
ً
وسعادة تغيض الحاقدين وسيستفيد جميع ابناء املحافظة
وع��ز ًه
من خرياتها وليس جماعة او اسرة او نفوذ ألن هذه سياسة الثقافة
القرآنية التي ح��اول الغزاة حجبها عن كل ف��رد يف م��ارب العطاء ...
والشك أنها ستسلم مع سليمان لله رب العاملن فقط.

مدير مستشفى الثورة العام في محافظة البيضاء لـ"

":

استمرار احلصار على ميناء احلديدة كارثة إنسانية تتحمل مسؤوليتها األمم املتحدة
يف لقاء اتسم بالصراحة كشف مدير مستشفى الثورة العام يف محافظة البيضاء،
الدكتور ناصر أحمد العجييل ،عن الوضع الفني والخدمي للمستشفى واصفا
اياها باملتهالكة جراء االنتكاسات املالية التي عاىن منها خال الفرة املاضية كما حذر

* بداية حدثنا دكتور عن الوضع الخدمي
للمستشفى يف الوقت الراهن؟
** يعترب مستشفى الثورة العام يف محافظة البيضاء
امل ��رج� �ع ��ي األول وال� ��وح� �ي� ��د ال � � ��ذي ت� ��م إن � �ش � ��اؤه م �ط �ل��ع
ثمانينات القرن املايض ،بسعة  60سريراً مناصفة يف
قسمي ال��رق��ود ل�ل��ذك��ور واإلن ��اث حينها ،لتصل سعته
الراهنة  131سريرا ،ويقدم خدماته ألبناء املحافظة
وع ��دد م ��ن م��دي��ري��ات امل �ح��اف �ظ��ات امل� �ج ��اورة ،إذ ي�ع�م��ل
ب�م��وازن��ة ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة مل�س�ت�ش�ف��ى ري�ف��ي ول�ي��س م�ح��اف�ظ��ة،
ب� ��االع � �ت � �م� ��اد ع � ��ى ال� � ��رس� � ��وم امل �ج �ت �م �ع �ي ��ة يف ال �ن �ف �ق ��ات
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة وم�س�ت�ح�ق��ات ال �ك ��ادر اإلداري وال �ص �ح��ي،
واصبحت مرافق املستشفى بحاجة للتأهيل والصيانة
وكما ترتبط محافظة البيضاء ب� 8محافظات "مارب،
ش�ب��وة ،أب��ن ،ال�ض��ال��ع ،ل�ح��ج ،ص�ن�ع��اء ،ذم��ار ،إب"،
يتطلب توفري خدمات اسعافية وجراحية وصحية يف
مستشفى الثورة العام بالبيضاء للمواطنن ،وألبطال
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح ��ور ال �ب �ي �ض��اء ،م��ع
انعدام وجود مستشفى عسكري ،األمر الذي يجعلنا
ن �ب ��ذل ج �ه ��ودا غ ��ري ع ��ادي ��ة مل �ض��اع �ف��ة م �س �ت��وى ال��رع��اي��ة
وااله� �ت� �م ��ام ب ��ال �خ ��دم ��ات امل �ق ��دم ��ة ل �ل �م ��رىض وال �ج ��رح ��ى
بشكل عام.
* م� � �ن � ��ذ ت � �ع � �ي � �ي � �ن � �ك� ��م م� � � ��ؤخ� � � ��را يف إدارة
املستشفى ..كيف وجدتم األداء الخدمي؟
**دعنا نتحدث بصراحة وشفافية مُ طلقة ..تعرض
امل �س �ت �ش �ف��ى خ ��ال ال� �ف ��رات ال �س��اب �ق��ة ل �ن �ك �س��ات م��ال�ي��ة
ب �س �ب��ب ض �ع ��ف امل � ��وازن � ��ة ،وق �ل ��ة ال �ن �ف �ق ��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ال�ش�ه��ري��ة ،أث ��ر ذل ��ك ع��ى ال�ك�ت��ل ال�ب��ائ�ي��ة ال�ب��ال��غ ع��دده��ا
 8كتل إنشائية طبية وخدمية يف املستشفى ،تحتوي
م��ا ي �ق��ارب  159غ��رف��ة ،م�ع�ظ�م�ه��ا اص�ب�ح��ت م�ت�ه��ال�ك��ة
وب�ح��اج��ة م��اس��ة ل�ل�ص�ي��ان��ة وال�ت��وس�ع��ة يف ع��دة اق�س��ام،
ب �م��ا يف ذل� ��ك امل �ط �ب��خ وال �غ �س ��ال ��ة ،وث ��اج ��ة امل � ��وىت ال �ت��ي
ت ��م ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا ب �ع��د ت ��وق ��ف اس �ت �م��ر ب �ح ��دود  20س�ن��ة،
وكذلك محرقة املستشفى ال تطابق املواصفات واملعايري
الصحية.
* م � ��ا أب � � � ��رز ال � �خ � ��دم � ��ات امل � �ت � ��وف � ��رة ح ��ال �ي ��ا
باملستشفى؟
**وضعنا الهدف األول من أجل إعادة ثقة املواطنن
ب��امل�س�ت�ش�ف��ى ،م ��ن خ ��ال االرت �ق ��اء ب��ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة
وال �ع��اج �ي��ة ال �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا يف م�خ�ت�ل��ف األق� �س ��ام ،م��ن
اه�م�ه��ا ،خ��دم��ات امل�ع��اي�ن��ة ،وال�ب��اط�ن�ي��ة واق�س��ام النساء
وال� � � � ��والدة وال � �ع � �ظ� ��ام وال� �ع� �ن ��اي ��ة امل � ��رك � ��زة ،وال� �ج ��راح ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ،وال� � �ط � ��وارئ ،وت �خ �ط �ي ��ط ال �ق �ل ��ب ،واألش �ع ��ة
ال��رق �م �ي��ة ال ��دي �ج �ت ��ال ،وال �س ��ون ��ار ،ب ��االض ��اف ��ة ل�ق�س�م��ي
األط� � �ف � ��ال وامل � �س� ��ال� ��ك ال� �ب ��ول� �ي ��ة ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إىل م ��رك ��ز
ال�ط��وارئ التوليدية الشاملة ،وم��رك��ز ال��رق��ود الداخيل
مل �ع��ال �ج��ة أم� � ��راض س� ��وء ال �ت �غ ��ذي ��ة ال� �ح ��اد وال ��وخ �ي ��م ال �
 ،T.F.Cوغريها من الخدمات التشخيصية التي تشمل
خدمة املختربات وبنك الدم ،ويجري حاليا استكمال
وتركيب وتشغيل خدمات األشعة املقطعية C.T.Scan
وجميعها تقدم عى مدار الساعة وبرسوم رمزية.
* أين يكمن ال��دور املجتمعي يف توسيع
الخدمات الصحية؟
** أم��ام بقاء املستشفى كما هو عليه منذ ثمانينات
القرن املايض ،تم توسعة الطاقة االستيعابية لقسمي
الرقود للرجال والنساء بسعة  60سريراً ،أي بواقع
 30س � ��ري � ��راً ل �ك ��ل ق �س ��م م� ��ن ق �ب ��ل أح � ��د رج � � ��ال ال �خ ��ري
ب��امل�ح��اف�ظ��ة ،وان �ش ��اء ق�س��م ال�ع�م�ل�ي��ات ،ب��اإلض��اف��ة إىل
ق�س��م ال�ع�ن��اي��ة امل ��رك ��زة ب�س�ع��ة  5أس ��رة وك ��ذل ��ك ان�ش��اء
وتجهيز مبنى قسم الطوارئ التوليدية وتأثيثه بتمويل

الدكتور العجييل من انهيار خزان املياه املتهالك الذي اصبح خطراً يهدد املبنى،
مطالباً الجهات املعنية بسرعة اجراء عملية الصيانة ،متناوال أوضاع املستشفى
املختلفة يف اطار الحوار التايل-:
حوار :محمد العلوي

وع ��دم ت��وف��ر ال ��ربوب ال �خ��اص ب��ال�ق�ل��ب ،وال �ك��ادر م�ع��ا..
واألكرث من ذلك كله شحة وقلة األدوية املعتمدة من
الربنامج الوطني لإلمداد الدوايئ.

خــدمــاتـنــا ألب ـنــاء احملــافـظــة
وألب ـط ــال اجل ـيــش وال ـل ـجــان
الشعبية في محور البيضاء
من الصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار البيضاء،
وبتشغيل من مؤسسة بناء للتنمية.
*ك � � �ي � � ��ف ت � �ق � �ي � ��م ال� � � �خ � � ��دم � � ��ات ال � �ص � �ح � �ي� ��ة
والعالجية املقدمة للمرىض؟
أخاقنا الدينية تحتم علينا قبل املهنية واإلنسانية،
أن ن �ق��دم ال �خ��دم��ة ل �ل �م��رىض م ��ن ف �ئ��ات امل �ج �ت �م��ع ،ك�م��ا
يجب ،ونسعى بكل جهد وعازمون مع الكوادر اإلدارية
والطبية ال��ذي يتجاوز عددهم  130ك��ادراً منهم 43
أس��اس �ي��اً ،وع ��دد  88م �ت �ع��اق��داً ،ع��ى االرت �ق ��اء ب ��األداء
ال �خ ��دم ��ي ،ب �م��ا ي ��ريض ال �ل ��ه وي � ��ريض ان �ف �س �ن��ا وامل � ��رىض،
م��ع اس�ت�م��رار اف�ت�ق��اد املستشفى ل�ل�ك��ادر ال�ت�م��ري��ي من
ال �ن �س��اء ،وه ��ذه م�ع�ض�ل��ة ن��واج�ه�ه��ا يف ق�س�م��ي ال�ن�س��اء
واألط�ف��ال ،ويرجع ذل��ك بسبب ت��دين مستوى التحاق
ال�ف�ت��اة ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ،وك ��ذا ع��دم ال�ت�ح��اق�ه��ا بالتخصصات
الصحية باملحافظة.
* ذك� � � � ��رت س � ��اب � �ق � ��ا أن م � �ع � �ظ� ��م امل � ��راف � ��ق
م � � �ت � � �ه� � ��ال � � �ك� � ��ة ..ه � � � ��ل ت � �ط � �ل � �ع � �ن � ��ا ع � � � ��ى ذل� � ��ك
بالتفصيل؟
**فعا ..هناك بعض املرافق بحاجة للصيانة وإعادة
ال�ت��أه�ي��ل ال�س��ري�ع��ة ،ال�ت��ي ت�ع��ود ب�ع�ض�ه��ا وم�ن�ه��ا شبكتا
خ �ط��وط ال �ك �ه��رب��اء وامل �ي ��اه ،اص�ب�ح��ت م�ت�ه��ال�ك��ة وان�ت�ه��ى
ع�م��ره��ا االف� ��رايض ،واألش ��د خ �ط��راً م��ن ذل��ك ه��و خ��زان
امل �ي ��اه ال �خ ��اص امل �ت ��واج ��د يف س �ط��ح امل �س �ت �ش �ف��ى ،أص�ب��ح
يشكل خطراً بحد ذاته عى املبنى جراء تسرب كميات
ك�ب��رية م��ن امل�ي��اه ،إذا حصل االن�ه�ي��ار امل�ف��اج��ئ ،ال سمح
الله سيكون كارثة ..هذا باإلضافة إىل خطر تواجد مادة
الديزل يف خزانات سطحية لعدم قدرة املستشفى عى
إن �ش��اء خ ��زان أريض ج��دي��د ل�ل��وق��ود ،أو ال�ق�ي��ام بصيانة
الخزان القديم.
* ملاذا ال يتم اجراء عملية صيانة للمبنى
كما ذكرت؟
**خال األشهر املاضية تسلمت إدارة املستشفى وهو
بحالة غ��ري ع��ادي��ة ،اتجهنا منذ ال��وه�ل��ة األوىل لتحديد
أول� ��وي� ��ات ال �ص �ي��ان��ة ول� ��و ج� ��زء ب �س �ي��ط م �م��ا ي �ت��م ت��وف��ريه
إلصاح ما أفسدته العقود املاضية ،وفق ماهو متاح،
ولكن التكاليف الباهظة تقف حجر عرثة أمام الصيانة
ال�ش��ام�ل��ة ،وال نستطيع م��واج�ه��ة ال�ن�ف�ق��ات بامكانياتنا
امل �ت ��واض �ع ��ة ،ب�س�ب��ب ت �ن��زي��ل م �خ �ص �ص��ات ال �ص �ي��ان��ة م��ن
م � ��وازن � ��ة امل �س �ت �ش �ف ��ى ل � ��ذا ن ��دع ��و ق � �ي� ��ادة وزارة ال �ص �ح��ة
ممثلة بمعايل ال��دك�ت��ور ط��ه امل�ت��وك��ل ،ومكتب الصحة
باملحافظة ،وقيادة السلطة املحلية باملحافظة ،إياء
ص�ي��ان��ة امل�س�ت�ش�ف��ى االه �ت �م��ام ال �ك �ب��ري ،ل�ل�ن�ه��وض ب�ك��اف��ة
الخدمات يف اقسام ومرافق املستشفى.
*ه � � ��ل ت � ��م م� �خ ��اط� �ب ��ة ال � �ج � �ه � ��ات امل �ع �ن �ي ��ة
بخصوص ذلك؟
ب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د ن� � �ع � ��م ..ت � ��م ال � ��رف � ��ع إىل م� �ك� �ت ��ب ال �ص �ح ��ة
ب��امل�ح��اف�ظ��ة ،وق�ي��ادة ال ��وزارة ،ووج��ه م�ع��ايل ال��وزي��ر طه
امل �ت��وك��ل ،م �ش �ك��ورا ب��إن �ش��اء م�ب�ن��ى م�س�ت�ق��ل ل �ل �ط��وارئ،
وإع ��ادة تأهيل امل�ب��اين املتهالكة ،ووص��ل ف��ري��ق هنديس
إلج ��راء ال ��دراس ��ات اإلن�ش��ائ�ي��ة ،ون�ح��ن ب�ص��دد مخاطبة

ال � �ي� ��ون � �ب� ��س ،وامل � �ج � �ل� ��س األع � � ��ى ل � �ل � �ش� ��ؤون اإلن �س ��ان �ي ��ة
بخصوص ذل��ك كما تقدمنا بطلب إىل مؤسسة "بناء
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة" ب�ت�ن�ف�ي��ذ أع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة يف ق�س��م ال�ع�م�ل�ي��ات
ال �ق ��دي �م ��ة وال � �ط � ��وارئ ال �ت ��ول �ي ��دي ��ة ،ول ��دي �ن ��ا ال �ك �ث ��ري م��ن
ال �ط �م ��وح ��ات ال �ت ��ي ن �س �ع��ى ل�ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ض �م��ن ال�خ�ط��ط
التنموية والتأهيلية القادمة للمستشفى.

* كم عدد املستفيدين من خدمات املستشفى؟
**ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�م�س�ت�ف�ي��دي��ن م ��ن خ ��دم ��ات امل�س�ت�ش�ف��ى
تجاوز عددهم  81ألف مستفيد خال النصف األول
من العام الجاري2021م ،حيث استقبلت العيادات
الخارجية ما يقارب  25ألفاً و 700مستفيد ،منهم
 12ألفاً و 620من فئة اإلناث ،و عدد  9آالف و323
م��ن ال��ذك��ور ،و ع��دد  3آالف و 789م��ن األط�ف��ال كما
ت ��م اج� ��راء ب �ح ��دود  2000ع�م�ل�ي��ة ج��راح �ي��ة ص �غ��رى،
منها ع��دد  133عملية ك��ربى ،و 20عملية صغرى،
باإلضافة إىل  266عملية قيصرية ،وتسجيل 712
والدة طبيعية وف�ي�م��ا ي�خ��ص امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن األش�ع��ة
ال �س �ي �ن �ي ��ة ف �ق ��د ت � �ج� ��اوز ع� ��دده� ��م  3792م �س �ت �ف �ي ��داً،
معظمها يف األطراف السفلية والصدر ،واستقبال عدد
 6780يف عيادة الباطنية والقلب يف حن استقبلت 5
حاضنات لألطفال الخدج ع��دد  454م��ول��وداً ،منهم
 259من الذكور و 195من اإلناث ،فيما ال تزال عدد
 6حاضنات معطلة وتحتاج للصيانة ،واستقبال 56
حالة يف العناية امل��رك��زة ،وتسجيل حالة وف��اة واح��دة
خ��ال ال�ن�ص��ف األول م��ن ال�ع��ام ال �ج��اري ،ول��م يقتصر
األمر عى ذلك ،بل تم معالجة الحاالت الخاصة من
الفقراء واملعدمن والنازحن وجرحى الجيش واللجان
الشعبية بتكلفة تجاوزت  6ماين و 400ألف ريال.

*م� � � � � ��اذا ع � � ��ن ال � � ��وض � � ��ع ال � �ف � �ن � ��ي ل� ��أج � �ه� ��زة
واملعدات الطبية؟
**بعضها لم تكن أحسن حاال من املرافق املتهالكة،
ول�ك��ن ب�ع��ض ال�ت�ج�ه�ي��زات اص�ب�ح��ت م�ت�ه��ال�ك��ة ،وان�ت�ه��ى
ع �م��ره��ا االف� � ��رايض ،وع� ��دم ت ��واج ��د األج �ه ��زة يف ب�ع��ض
االقسام منها الغسيل الكلوي ،وان�ع��دام وح��دة الدم
املتكاملة ،والعيون واألنف واألذن والحنجرة ،وافتقاد
امل �س �ت �ش �ف��ى مل �ش ��روع ش �ب �ك��ة األك �س �ج ��ن امل ��رك ��زي ��ة ،م��ع
العلم إذا وج��دت بعض األجهزة إال أن بعضها تفتقد
للكادر املؤهل ،كما هو الحال يف قسم منظار الجهاز
ال�ه�ض�م��ي ،وج�ه��از االي�ك��و ال�خ��اص بتشخيص القلب،

*م � ��ا ال � ��ذي اس �ت �ط �ع �ت��م ت ��وف ��ره وادخ � ��ال
الخدمات خالل فرتة تواجدكم؟
**ت ��م االن �ت �ه��اء م ��ن ت��رك �ي��ب ج �ه��از األش �ع ��ة امل�ق�ط�ع�ي��ة
بنسبة  ،%90وتركيب وتشغيل مولد الكهرباء بقوة
 400كيلو وات ،وإعادة تشغيل محطة األكسجن،
وت��رك�ي��ب وتشغيل ج�ه��از األش�ع��ة ال��رق�م�ي��ة ال��دي�ج�ت��ال،
وتشغيل قسم العناية املركزة كما تم رفد املستشفى
ب ��أج� �ه ��زة ال �ت �ش �خ �ي ��ص ال� �ح ��دي� �ث ��ة" األل � � �ي� � ��زا" ،وأج� �ه ��زة
منيتورات وادخال حضانات جديدة للمواليد الخدج،
باإلضافة إىل صيانة األجهزة يف بعض األقسام ،و إعادة
ترتيبها وتجهيز قسم العمليات ال�ج��دي��دة ،وادخالها
الخدمة ،والحصول عى أسرة خمس حركات للعناية
امل� ��رك� ��زة ،وإدراج م� �ش ��روع امل �ح ��رق ��ة ل �ل �ت��أه �ي��ل ،ون �ح��ن
بصدد تسليمه للمقاول ول��م يقتصر األم��ر عى ذلك،
ب��ل ت��م ان �ش��اء ق�س��م ل�ل�ص�ي��ان��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،م�ن��ذ ال��وه�ل��ة
األوىل ،وإع� ��ادة ت��أه�ي��ل ورش ��ة ص�ي��ان��ة األث� ��اث ال�ت��ال��ف،
ح�ي��ث ت�م�ك�ن��ا خ��ال�ه��ا م��ن إع ��ادة ب�ع��ض ال�ق�ط��ع ال�ت��ال�ف��ة
ل�ل�خ��دم��ة ،وت�ن�ف�ي��ذ اج� ��راءات اإلص ��اح ��ات امل��ال�ي��ة للحد
م��ن ال�ع�ش��وائ�ي��ة وت��رش �ي��د ال�ن�ف�ق��ات وف ��ق آل �ي��ة رق��اب�ي��ة،
وإع� �ط ��اء األول� ��وي� ��ات يف ص ��رف امل �س �ت �ح �ق��ات ل�ل�ع��ام�ل��ن
والكادر الذين هم الركيزة األساسية للنجاح يف األداء
واالرتقاء بالخدمات الطبية والعاجية للمواطنن.
*ما الذي يعيق استمرار األداء الخدمي
باملستشفى؟
**م ��ا ي�ع�ي��ق اس �ت �م��رار األداء ال �خ��دم��ي ن ��درة ال �ك ��وادر
ال �ط �ب �ي��ة ال �ن ��وع �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ف �ت �ق��ر ال �ي �ه ��ا امل �ح ��اف �ظ ��ة ،ك ��ون
م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ي �ض��اء ن��ائ �ي��ة وت �ع ��اين م ��ن ه �ج ��رة ال�ع�ق��ول
إىل م �ح��اف �ظ��ات أخ ��رى وخ� ��ارج ال ��وط ��ن ،ب��اإلض��اف��ة إىل
أن بعض ال�ك��وادر الطبية لديها مفاهيم مغلوطة عن
الوضع األمني يف البيضاء التي تنعم باألمن واالستقرار
خ ��اف ��ا ل �ل �ف��رات امل��اض �ي��ة وه �ن ��اك ع �ج��ز يف ت ��وف ��ري م ��ادة
الديزل لتشغيل املولدات الكهربائية مع استمرار حصار
تحالف العدوان عى ميناء الحديدة ومنع دخول سفن
املشتقات النفطية واألدوي��ة وغريها من سفن الغذاء
إىل امل�ي�ن��اء ..تلك اإلج ��راءات غ��ري اإلن�س��ان�ي��ة ك��ارث��ة تهدد
ح �ي ��اة آالف امل � ��رىض ال �ي �م �ن �ي��ن يف م �ع �ظ��م امل �ح��اف �ظ��ات،
اص�ب�ح�ن��ا ن��واج��ه م��رح�ل��ة ال�خ�ط��ر ب�م��ا ت��وف��ره ل�ن��ا منظمة
الصحة العاملية من مادة الديزل للمستشفى إذ ندين
اس�ت�م��رار ح�ص��ار ال�ت�ح��ال��ف امل�ف��روض ع��ى م�ط��ار صنعاء
وم �ي �ن��اء ال �ح ��دي ��دة ،وس ��ط ص �م��ت األم� ��م امل �ت �ح��دة ال�ت��ي
ت��درك حجم الكارثة اإلنسانية يف اليمن ،وتحذر منها
بن الحن واآلخ��ر ،ولكنها لألسف الشديد لم تحرك
س��اك �ن��ا ج� ��راء ف ��رض ال �ح �ص ��ار ،األم� ��ر ال� ��ذي وف ��ر غ�ط��اء
للمنظمات التابعة لها للعمل اإلنساين يف اليمن.
* باختصار شديد ..ما الذي تتجهون لتحقيقه؟
**اجماال من ذلك كله نتجه لتطبيق معايري الجودة
وامل��واص �ف��ات يف م�خ�ت�ل��ف ال�خ��دم��ات ،ون�ط�م��ح الع�ت�م��اد
وت��رف�ي��ع امل�س�ت�ش�ف��ى خ��ال ال�ف��رة ال�ق��ري�ب��ة ل�ي�ك��ون هيئة
م�س�ت�ق�ل��ة ،ن�س�ت�ط�ي��ع م ��ن خ��ال �ه��ا ال �ت ��وس��ع وال �ن �ه��وض
ب��ال �خ��دم��ات امل �ق��دم��ة ألب �ن��اء وأه� ��ايل م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء
ولدينا توجه جاد إلنشاء عدد من املراكز املتخصصة،
واف � �ت � �ت � ��اح امل � �ج � �ل� ��س ال� �ي� �م� �ن ��ي ل �ل �ت �خ �ص �ص ��ات ال �ط �ب �ي ��ة
باملحافظة ،وتأمن املستشفى من املياه عن طريق حفر
برئ خاص باملستشفى.
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بوح الرياع

عبدالسالم التويتي

حكومة (طالبان) يف املزيان

منذ أن استولت حركة "طالبان" األفغانية عى
العاصمة "ك��ا ُب��ل" -يف ال�� 15من أغسطس امل��ايض-
وال �ح ��رك ��ة ت �ط �ل��ق خ �ط ��ا ًب ��ا ت �ص ��ال �ح � ًّي ��ا م ��ع ال ��داخ ��ل
األفغاين بما يف ذلك األح��زاب والشخصيات التي
وال��ت االح�ت��ال األم��ري��يك ،وم��ع ال�ع��ال��م الخارجي
بما يف ذلك أمريكا التي ُعرض عليها -أثناء إجاء
تمثيل دبلومايس.
قواتها -إمكانية استبقاء
ٍ
ب �ي ��د أن أه � ��م ج ��زئ� �ي � ٍ�ة ك� ��ان� ��ت ت �ت �خ �ل ��ل ال �خ �ط ��اب
كبر من االرتقاب هي تلك املتعلقة
وحظيت
بقدر ٍ
ٍ
ب �ت �ش �ك �ي ��ل ال �ح �ك ��وم ��ة االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة ،إذ ك � ��ان ق� ��ادة
حكومة
"طالبان" يؤكدون حرصهم عى تشكيل
ٍ
وطنية تشارُكية تضم َّ
كافة ألوان الطيف العرقي
ٍ
وال �س �ي ��ايس األف� �غ ��اين ب �م ��ن يف ذل� ��ك أرك � ��ان ن �ظ��ام
الرئيس الفار "أشرف غني".
لكنهم بعد مُ ي أسبوعن من تحمل مسئولية
ال �ب ��اد -ب �ي �ن �م��ا ل ��م ي ��زال ��وا يف غ ��اي ��ة االن �ش �غ ��ال ع��ن
ال�ت�ش��اور امل��وس��ع ح��ول م��ا ينتظر ب�ل��ده��م م��ن م��آل-
ش �ع ��روا -ع ��ى م ��ا ي �ب ��دو -ب �ض ��رورة االس �ت �ع �ج��ال يف
تشكيل "حكومة تصريف أعمال" ُ
تخدم وتسيطر
عى الفوىض التي أوشكت أن تعُ م.
وألن ك � ��ل اس� �ت� �ع� �ج� ��ال ي� �ن� � ُ�ج� ��م ع� �ن� ��ه ق� � � ��د ٌر م ��ن
االخ�ت��ال ،ف�ق��د ن�ج��م ع��ن االس�ت�ع�ج��ال يف تشكيل
ه� ��ذه ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ت ��ي اق �ت �ص ��رت ع ��ى ش�خ�ص�ي��ات
"ط��ال�ب��ان�ي��ة" اخ�ت��ال االف�ت�ق��ار إىل ال �ح� ِّ�د األدىن من
التن ُوّع ،وهو اختال ع َرّض الحركة لانتقاد الحاد
غر اآلخذ يف االعتبار اقتصار مهمتها عى تصريف
األع�م��ال التي غالبًا م��ا تكون قصرة اآلج��ال ،ولم
ي�ل�ت�ف��ت م��ن األط ��راف إىل م��ا س��اق�ت��ه "ط��ال�ب��ان" من
تعليل إال القليل ،وسنستعرض هنا بنماذجَ من
املواقف املتخذة منها.

مسعود "االبن" يحرض ضدها

لعل "أح�م��د أحمد ش��اه مسعود" ال��ذي اشتهر
منذ أن ظهر -ب�"مسعود االبن" الذي أعلن التمرديف إق�ل�ي��م "ب�ن�ج�ش��ر" ح�ت��ى ت�م�ك�ن��ت "ط��ال �ب��ان" من
إس �ق ��اط ��ه يف األخ� ��ر ه ��و أب� ��رز األص � ��وات ال��داخ �ل �ي��ة
ٌ
ً
ومطالبة بعدم االعرتاف بها ،فقد
اعرتاضا عليها
ورد ض�م��ن أخ�ب��ار " "CNN ARABيف  9سبتمر:
(ودع��ا مسعود األفغان إىل القيام بانتفاضة ضد
ح�ك��م ط��ال�ب��ان يف م�خ�ت�ل��ف أن�ح��اء ال �ب��اد ،ك�م��ا دع��ا
املجتمع الدويل إىل عدم االعرتاف بحكومة طالبان
ال �ت��ي ت ��م اإلع� ��ان ع �ن �ه ��ا) ..وه ��و ُّ
رد ف �ع� ٍ�ل ت�ش�ن�ج��ي
ي�ع�ك��س ح ��داث ��ة ع �ه��د م ��ا مُ �ن��ي ب ��ه "م �س �ع��ود" ع��ي
أيدي قوات "طالبان" من انهزام عسكري.

برفض غبي
اضطالع االتحاد األوروبي
ٍ

ب��ال��رغ��م م��ن أن اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة أوىل ب��ال��وق��وف
م ��ن ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة م ��وق ��ف ال �خ �ص��وم��ة ،أوك �ل��ت
كعادتها -إىل االتحاد األوروبي تب ِّني املوقف الذييعر عن إرادتها ،فقد ورد يف سياق أخبار "وكالة
الصحافة الفرنسية أ ف ب" بتأريخ  8سبتمر هذا
ال�خ��ر( :وان�ت�ق��د االت �ح��اد األوروب ��ي ال�ي��وم األرب�ع��اء
بشدة الحكومة املؤقتة التي شكلتها حركة طالبان
يف أفغانستان ،معترًا أنها غر "جامعة" وال ذات
صفة "تمثيلية" للتنوع اإلثني والديني يف الباد).

حذر أمرييك مراوغ

م��ع أن إع��ان م��وق��ف االت�ح��اد األوروب ��ي وموقف
أم ��ري �ك ��ا ق ��د ج ��اء ب �ع��د اج �ت �م ��اع ل �ه �م��ا ت ��رأس ��ه وزي ��ر
خ��ارج �ي �ت �ه��ا ،ج ��اء م��وق �ف �ه��ا أه� ��دأ ن ��رة م ��ن م��وق��ف
االت �ح ��اد ،ف �ق��د ج ��اء ض �م��ن أخ �ب ��ار م��وق��ع "ف��رن��س
 "24يف ال �� 8م��ن س�ب�ت�م��ر ال �ح��ايل م��ا ي ��ي( :وأع ��رب
"ب �ل �ي �ن �ك ��ن" وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة األم� ��ري� ��يك ع ��ن ح ��ذر
باده من رغبة طالبان يف الحصول عى الشرعية
وال� ��دع� ��م ال � � ��دويل ،م �ض �ي � ّ�ف ��ا يف ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه أن
متطلبات الحركة يجب أن تكون "مكتسبة").

ترحيب صيني واختفاء نكاية بأمريكا

ألن ال �ص ��ن داخ �ل ��ة م ��ع أم ��ري �ك ��ا يف ص� ��راع ن �ف��و ٍذ
ق� ��وي وب� ��ال� ��ذات ع ��ى امل� �ج ��ال ال �ح �ي ��وي اآلس� �ي ��وي،
جاء موقف الصن من تشكيل حكومة "طالبان"
األفغانية متضا ًّدا مع رغبة األمريكان ،وبحسب
ما نشرت "وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب" يف
ال �� 8م��ن س�ب�ت�م��ر ف�ق��د (رح �ب��ت ال�ص��ن م��ن ج��ان�ب�ه��ا
وه��ي إح��دى ال ��دول القليلة ال�ت��ي أب�ق��ت سفارتهامفتوحة يف كابول -بتشكيل حكومة أفغانية تضع
ًّ
حدا "ألكرث من ثاثة أسابيع من الفوىض).

ُ
وبل من أملانيا بالتفاؤل
إعالنها ق ِ

ما من شك َّ
أن أملانيا تحتل املرتبة األوىل بن دول
أوروب��ا يف استقال ال�ق��رار ع��ن هيمنة أم��ري�ك��ا ،لذا
ج ��اء م��وق�ف�ه��ا م ��ن ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة م �غ��اي �رًا ب�ش�ك��ل
جذري ملوقف االتحاد األوروبي ،فقد ذهب موقع
"فرنس  "24يف خر مختصر يوم  9سبتمر إىل أن
(أملانيا أعربت عن تفاؤلها بإعان الحركة لتشكيل
ال �ح �ك��وم��ة) ..وب��اس�ت�ث�ن��اء ه ��ذا ال�ت�ف��اؤل ال��وح�ي��د لم
ي�ط��رأ ع��ى أن�ظ�م��ة أوروب ��ا -ب�س�ب��ب دوران �ه��ا يف فلك
أمريكاُّ -
أي جديد.

إعراب فرنسا عن خيبة أملها

ب�ي�ن�م��ا ج ��اء م��وق��ف ف��رن�س��ا م�ج��رد ص ��دى ل�ص��وت
أم ��ري �ك ��ا ،ف �ق��د ع ��ر م ��وق ��ع "اس� �ك ��اي ن �ي ��وز ع��رب �ي��ة"
ع ��ن امل ��وق ��ف ال �ف��رن��ي يف رص ��د إخ �ب ��اري ن �ش��ر ي��وم
ال�ث��اث��اء ال �� 8سبتمر ب��ال�ت��ايل( :وع��رت ب��اري��س عن
خيبة أملها يف حكومة طالبان الجديدة ،وقالت
ال�خ��ارج�ي��ة الفرنسية ال�ي��وم األرب �ع��اء ،إن تشكيلة
الحركة الوزارية "ال تلبي متطلباتنا).

ً
ُّ
شماتة باألمريكيني
تحمس "بوتني"

أما موقف روسيا فقد قابل تشكيلها بالكثر من
ال�ح�م��اس ب�ه��دف إغ��اظ��ة ع��دوه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي أم��ري�ك��ا
ال �ت ��ي ت �ج ��رع ��ت يف أف �غ ��ان �س �ت ��ان ه ��زي �م ��ة أش� ��د م��ن
هزيمتها وأنىك ،فقد أخ ُت ِتمَ الخر املختصر الذي
نشره موقع "فرنس  "24يف ال� 9من سبتمر الحايل
بالتايل( :أما روسيا ،فقد أكدت ،من جانبها ،أنها
بصدد إرسال سفراء للمشاركة يف مراسم تنصيب
الحكومة األفغانية الجديدة).

ً
تأييدا ضمن ّيا
تب ِّني "قطر،باكستان،تركيا"

وإذا ك ��ان ��ت م �ع �ظ ��م دول ال �ع ��ال ��م ق ��د ال �ت ��زم ��ت
م��وق��ف ال�ص�م��ت امل�ب�ه��م ،ف��إن األدوار ال�ت��ي تلعبها
"قطر وتركيا وباكستان" ملحاولة إصاح ما أفسده
الدهر بن املجتمع الدويل وبن "طالبان" تعكس
تأييدها الضمني لتشكيل حكومة مؤقتة ،ملا من
شأنه السيطرة عى األوضاع األمنية املنفلتة.

أما بقية خطة البوكريك فقد تركزت يف سد املنافذ
العربية ليحرم العرب من وصول التجارة الشرقية
ال�ي�ه��م  ,وي �ق��ي ع��ى أم ��ل ال �ه �ن��ود يف وص ��ول ن�ج��دة
مملوكية جديدة كما كان شائعاً بينهم منذ معركة
"دي � ��و" ال �ب �ح��ري��ة ال �ق��ري �ب��ة م ��ن ع �ه ��ده وك� ��ان ق ��د مل��س
ذل��ك بنفسه عندما ش��اه��د ش��اه " مملكة بيجابور "
اإلسامية الواقعة إىل الجنوب من كحرات يساعد
ف �ل��ول امل�م��ال�ي��ك ب�ع��د ه��زي�م�ت�ه��م يف " دي ��و" وي�م��ده��م
ب ��األخ �ش ��اب وامل� �ع ��دات ل �ب �ن��اء ال �س �ف��ن ال �ت ��ي ض��اي�ق��ت
ال�ن�ش��اط ال��رت �غ��ايل ه �ن��اك ب�ع��ض ال��وق��ت ح�ت��ى قىض
ال �ب ��وك ��ري ��ك ع �ل �ي �ه ��م ث ��م اس� �ت ��وىل ع ��ى م �ي �ن ��اء ج ��واء
ال��ذي ك��ان ت��اب�ع��اً ل�ه��ذه اململكة ك�م��ا ذك��رن��ا ي��اح��ظ أن
أك��رث ب�ح��ارة الحملة اململوكية ك��ان��وا م��ن امل�غ��ارب��ة ألن
املماليك كانوا فرساناً أكرث من أن يكونوا بحارة .
وق��د نجح ال�ب��وك��رك يف االس�ت�ي��اء ع��ى ج��زر هرمز
عند مدخل الخليج العربي وبنى بها محطة تجارية
وق �ل �ع��ة ح �ص �ي �ن��ة ب �ع ��د أن ع �ق��د م ��ع م�ل�ي�ك�ه��ا ص�ل�ح��اً
مهيناً فقد قبلت السيادة الرتغالية كما كان عليها
أن ت��دف��ع ج��زي��ة س�ن��وي��ة ل�ل��رت�غ��ال�ي��ن ب��ل ل��م ي�س�م��ح
الرتغاليون لسفنها بالتجول داخل الخليج إال بعد
ال�ح�ص��ول ع��ى ت��رخ�ي��ص ك�ت��اب��ي م�ن�ه��م وذل ��ك مثلما
ع �م �ل��وا م ��ع س �ف��ن ال ��والي ��ات ال �ه �ن��دي��ة ال �ت��ي خ�ض�ع��ت
لسيطرتهم .
وهكذا لم يبق أمام البوكريك سوى االستياء
ع ��ى "ع � ��دن " م �ف �ت ��اح ال �ب �ح ��ر األح� �م ��ر ال �ج �ن ��وب ��ي ,
وق ��د وص ��ل إل�ي�ه��ا ب�ح�م�ل��ة ك�ب��رة ع��ى ظ�ه��ر ع�ش��ري��ن
س�ف�ي�ن��ة يف م ��ارس 1513م م�ح��رم 919ه �ج��ري��ة وق��د
نهب ك��ل م��ا تحمله السفن ال��واق�ف��ة يف امليناء وتم
أحراقها وإغراقها دون أن يجد أية مقاومة إذ كانت
املدينة قد ق��ررت ال��دف��اع عن نفسها ب��راً لحصانتها
الطبيعية وملعرفتها بقوة األسطول الرتغايل وقد
ش �ج��ع ال� �ه ��دوء ال� ��ذي ت ��م يف امل �ي �ن ��اء إرس � ��ال ب�ع��ض

اللواء /حميد فاضل

الجنود إىل ال��ر لكنهم ردوا ع��ى أعقابهم بعد أن
ف �ق��دوا ب�ع��ض ال�ق�ت��ى  ,ف��واص��ل ال �ب��وك��رك أع�م��ال��ه
التخريبية يف امليناء لعدة أي��ام قبل تحول اتجاهه
إىل ب��اب امل�ن��دب  .يبدو أن مقاومة ع��دن ق��د ط��ورت
أو كشفت عن خطة البوكريك تجاه حوض البحر
األحمر  ,فلم تعد لحصاراً بحرياً أو سداً للمنافذ ,
بل تجاوزت ذلك إىل ضرب سكان الحوض يف عقر
دارهم لضمان تأمن الطريق البحري الجديد حول
رأس الرجاء الصالح وليقي عى أيه إشاعات يف
الهند كما ذكرنا .
والواقع إن البوكرك لم يقدم عى دخول البحر
األح�م��ر كما س��رى إال بعد أن تهيأت جميع أوض��اع
املحيط الهندي لصالح الرتغالين أو باألحرى تهيأت
الت �خ ��اذ ه ��ذه ال �خ �ط��وة ال �ج��ري �ئ��ة وإىل ج��ان��ب إح �ك��ام
س�ي�ط��رت�ه��م ع��ى س��اح��ل ال�ه�ن��د ال�غ��رب��ي وع ��ى م�ل�ق��اء
وإقدامهم عى إغراق كل سفينة يف عرض البحر أويف

موائن جنوب الجزيرة العربية فكانت جميع املراكز
التجارية اإلسامية عى شاطئ إفريقيا الشرقي قد
خضعت للسيطرة الرتغالية من سوفاال جنوباً إىل
ب ��راوة ش�م� ً
�اال ك��ذل��ك ج��زر ه��ذا ال�س��اح��ل م�ث��ل زن�ج�ب��ار
وموزمبيق وبمبا ومافيا .
وزي� � � ��ادة ع� ��ى ذل � ��ك ت� ��م يف ع �ه ��د ال � �ب� ��وك� ��رك أول
ات�ص��ال مباشر ب��ن الحبشة وال��رت�غ��ال فقد أرسلت
اإلم��راط��ورة هيلينا الوصية عى ع��رش ابنها الطفل
يف ع ��ام 1509م م ��ع أح ��د ات �ب��اع �ه��ا وي ��دع ��ى م��اث�ي��وس
إىل ن��ائ��ب امل�ل��ك يف ال�ه�ن��د ل�ي�ع��رض عليه ال�ت�ع��اون بن
ال �ب �ل ��دي ��ن يف إع � ��ان ال� �ح ��رب ال �ع ��ام ��ة ع ��ى امل �س �ل �م��ن
وخ��اص��ة امل�م��ال�ي��ك يف م�ص��ر غ��ر أن ه ��ذا ال ��رس ��ول ل��م
يقابل البوكرك إال متأخراً يف عام 1512م نظراً لكرثة
أخ�ط��ار ال�ط��ري��ق ب��راً وب�ح��راً وق��د أرس�ل��ه ال�ب��وك��رك إىل
ل�ش�ب��ون��ه مل�ق��اب�ل��ة امل�ل��ك ال��رت�غ��ايل ب�ع��د أن ح�ص��ل منه
عى معلومات كثرة خاصة بمدخل البحر األحمر
وم ��وان �ئ ��ه إىل م �ي �ن ��اء "زي� �ل ��ع" ج �ن ��وب ��اً وي �ب ��دو أن ه ��ذا
الرسول قد نجح يف مهمته فقد أمر امللك بأن تصحبه
أول بعثة دبلوماسية برتغالية إىل الحبشة  ,إال أن
ه ��ذه ال�ب�ع�ث��ة ل��م ت�ص��ل إىل ه �ن��اك إال يف ع ��ام 1520م
ومات الرسول قبل أن يقابل نجايش الحبشة .
وك�ي�ف�م��ا ك��ان األم ��ر ف�ق��د ك��ان��ت ج��زي��رة ك�م��ران أول
م�ح�ط��ة ي�ص��ل ال�ي�ه��ا ال�ب��وك��رك ب�ع��د أن ه��اج��م امل��وائن
ال�ي�م�ن�ي��ة وأغ � ��رق م ��ا ف �ي �ه��ا م ��ن س �ف��ن وق� ��ام ب�ت�خ��ري��ب
وهدم كل ما يصل إىل الحياة بصلة يف كمران وأمر
ب��ردم آب��اره��ا وق��د غ��ادره��ا بعد قليل ق��اص��داً "ج��دة "
غر أن الرياح لم تساعده عى الوصول اليها فعاد
إىل ك �م��ران واق ��ام ب�ه��ا م ��دة ش�ه��ري��ن ويف خ ��ال ه��ذه
امل� ��دة ج �م��ع ال �ب ��وك ��رك ك ��ل م ��ا اس �ت �ط ��اع أن ي�ج�م�ع��ه
م� ��ن م �ع �ل ��وم ��ات ع� ��ن ال �ب �ح ��ر األح� �م� ��ر ك ��ذل ��ك أرس� ��ل
س�ف�ي�ن�ت��ن ح��رب�ي�ت��ن إىل زي �ل��ع ف�ق��ام�ت��ا ب �ض��رب امل�ي�ن��اء
باملدافع وأحرقت وأغرقت ما فيه من سفن  ,وعاد

ال�ب��وك��رك إىل ع��دن وأخ ��ذ ي�ض��رب�ه��ا ب�م��داف��ع السفن
خمسة عشر يوماً دون طائل فأضطر إىل مغادرتها
عائداً إىل الهند.
والش � ��ك أن ق �ي ��ام ال �ب ��وك ��ري ��ك ب �ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة
ق��د أف��ادت��ه ك�ث��راً رغ��م فشله يف تحقيق أه��داف��ه
فقد ع��رف خالها الكثر عن طبيعة ه��ذا البحر
وطبوغرافيتة وعن العاقات البشرية والتجارية
فيه وقد أنعكس هذا كله عى خطاباته ورسائله
إىل مليكه التي يمكن أن نستشف منها إصراره
ع��ى ال�ع��ودة إىل ال�ب�ح��ر األح�م��ر واالس�ت�ي��اء عى
عدن وإقامة قلعة حصينة بها ألنها مفتاح هذا
البحر كما ق��ال وم��ن أج��ل ال�ت�ع��رف ع��ى وسيلة
ل ��ات� �ص ��ال ب �م �ل ��وك ال �ح �ب �ش ��ة وال � �ت � �ع� ��اون م �ع�ه��ا
وال �ق �ض��اء ع ��ى س �ل �ط��ان امل �م��ال �ي��ك يف ه ��ذا ال�ب�ح��ر
ول �ت �خ��ري��ب م �ك��ة وم ��ن م �ق��رتح��ات��ه أي �ض ��اً أن ��ه رأى
ض ��رورة االس �ت �ي��اء ع ��ى م�ي�ن��اء "م �ص��وع" وج��زر
دهلك لتوفر املاء والطعام لحماتهم فيما بعد
 ,وألن�ه��ا ت��واج��ه ميناء ج��دة ون�ج��د أن البوكرك
قد أع��د حملة بحرية أك��ر من سابقاتها وخرج
بها من الهند يف أوائل عام 1515م لكن لم يقدر
ل��ه ال��وص��ول إىل ع��دن فقد شغلته أخ�ب��ار الثورة
يف ه ��رم ��ز ف �ع ��رج إل �ي �ه��ا وه �ن ��اك أش �ت ��د ب ��ه امل ��رض
فعاد إىل الهند حيث مات بها فور وصوله وقد
رس��م ال�ب��وك��رك للرتغالين خطة املستقبل يف
وصيته وهو عى فراش املوت وأرسلها يف خطاب
أخر إىل امللك يف لشبونة فقد قال إنه قد بسط
السيادة الرتغالية عى مصادر التجارة الشرقية
وأنه لم يرتك لخلفائه سوى أن يعملوا عى سد
م�ن��اف��ذ امل �ض��ائ��ق ال�ع��رب�ي��ة وق ��د ن�ف��ذ ال��رت�غ��ال�ي��ون
وصية البوكرك فيما بعد فأرسلوا حملتن إىل
داخل البحر األحمر  ..يتبع.

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)95( ..

صالح املقداد

واليمن الكرى ,أو "اليمن التاريخية" ,التي تشمل
ك�م��ا ه��و م�ع�ل��وم ,ت�ل��ك األرض ال��واق�ع��ة ج�ن��وب ش��رق
 /ج�ن��وب غ��رب ال�ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ,إىل ع��دن يف أق��ى
ال �ج �ن ��وب ,إىل ب ��اب امل �ن ��دب غ ��رب ��اً ,إىل م �ض �ي��ق ه��رم��ز
شرقاً ,إىل تخوم كاظمة (الكويت حالياً) يف الشمال
ال �ش ��رق ��ي ,ك ��ان ��ت وس �ت �ظ ��ل ه� ��ذه ال ��رق �ع ��ة وامل �ن �ط �ق��ة
الجغرافية املشهورة واملعروفة من األرض ,والعالم
بما تمثله من أهمية اسرتاتيجية ملوقعها الجغرايف
الذي يتوسط العالم وتمر به التجارة الدولية مابن
ال �ش��رق وال �غ ��رب وص � ً
�وال إىل أب �ع��د م��ن ذل ��ك مقصد
ال �ط��ام �ع��ن وه� ��دف وغ ��اي ��ة امل �ح �ت �ل��ن وامل �س �ت �ع �م��ري��ن
والغزاة عى اختاف أجناسهم وأنواعهم وأغراضهم
وت ��وج �ه ��ات �ه ��م وس �ت �ب �ق��ى ال �ي �م ��ن ب �ك ��ل ت �ل ��ك امل �م �ي ��زات

وغرها محور االرتكاز واالهتمام للجميع ,ويف ذات
ال��وق��ت ل��ن ت�ك��ون أب ��داً م��ع ذل ��ك ب�م�ن��أى وم �ع��زل عن
ال �خ �ط��ر ال ��ذي ي��رتص��ده��ا وي�س�ت�ه��دف�ه��ا دوم � � ٌ�ا ,م�م�ث� ً
�ا
بهذا الغازي ,وذاك املحتل الطامع فيها ويف خراتها
وامل �ت �ط �ل��ع ل�ن�ه�ب�ه��ا واح �ت ��ال �ه ��ا وإخ �ض ��اع �ه ��ا ل�س�ط��وت��ه
ونفوذه ويف اليمن التي وصفها الله يف القرآن الكريم
م��ن ب��ن ب�ل��دان ال�ع��ال��م ب��ال�ب�ل��دة ال�ط�ي�ب��ة م��ا ي�ط�م��ع به
اآلخ � ��ري � ��ن ب ��اس� �ت� �م ��رار ,ول� �ك ��ل ط ��ام ��ع ف �ي �ه ��ا اس �ل ��وب ��ه
وطريقته وحجته يف استهدافها والنيل منها ونهب
وس ��رق خ��رات�ه��ا وث��روات �ه��ا ,وه ��ذا م��ا ي�ع�ن��ي "ت�ع��ددت
ُ
واحد"! .وتزخر أرض اليمن الخرة,
األسباب والشر
املعطاءة بكل ما يجعلها ُع ً
رضة لألخطار واألطماع
التي تتهددها عر التاريخ ,وألنها كذلك فا َب َد َع وال
غرابة أن يقصدها ويستهدفها الغزاة واملستعمرين
ال�ط��ام�ع��ن ب�ج�ي��وش�ه��م وم�ش��اري�ع�ه��م االس�ت�ع�م��اري��ة,
ويجعلونها نصب أعينهم ,بحيث ال يفوتون فرصة
سانحة للتدخل يف شؤونها الداخلية ,ويعمدون كل
فرتة وأخرى إىل تبني أطراف يمنية تتبعهم لتتصارع
وتتنازع مع أط��راف أخ��رى يف الداخل اليمني خدمة
ملصالحهم وأجندتهم الخاصة وإن أدعوا يف الظاهر
حرصاً عى اليمن واليمنين
وألن اليمن كانت وال زال��ت بما تمتلكه من تاريخ
وح �ض��ارات ع��ري�ق��ة ض��ارب��ة ج��ذوره��ا يف أع�م��اق ت��اري��خ
اإلنسانية وال��وج��ود البشري ع��ى األرض ,ومل��ا تمثله
أي �ض��اً م��ن رم��زي��ة وم�ع�ن��ى وق�ي�م��ة ح �ض��اري��ة إن�س��ان�ي��ة
ت�ف��ردت بها دون س��واه��ا ,فقد ك��ان ه��ذا ب��دوره سبباً

لتحريك دوافع الغرة والنقص بكل ُعقده الدفينة
ل ��دى ال �ب �ع��ض م �م��ن ال ي�م�ل�ك��ون ذل ��ك ,أو ح �ت��ى ل�ه��م
ن�ص�ي��ب أدىن وأق ��ل م�ن��ه ل�ل�ت��آم��ر وال�ح�ق��د ع��ى ال�ي�م��ن
واالنتقام منها ومن أهلها بأية طريقة كانت ,وهذا ما
جسد ُه ويجسده عى أرض الواقع ( بني سعود وبني
نهيان ) عى وجه الخصوص من خال هذه الحرب
ال�ع��دوان�ي��ة ال �ت��ي ي�ش�ن��وه��ا ع��ى ه ��ذا ال�ب�ل��د ب��ال�ت�ح��ال��ف
والتعاون مع حلفائهم من مُ رتزقة األرض منذ أكرث
من سبع سنوات وال زالوا وال يغيب عن البال ذلك
االستهداف املُتعمد واملُمنهج من قبل دول تحالف
العدوان وعى رأسهم السعودية واألمارات ,لكل ما
هو تاريخي وحضاري وله قيمته اإلنسانية يف اليمن
ف� �ع ��ى م� � ��دى س �ب �ع ��ة أع � � � ��وام خ� �ل ��ت وح � �ت� ��ى اآلن
اس�ت�ه��دف ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ع��ى ال�ي�م��ن ك��ل امل�ع��ال��م
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة وال� �ح� �ض ��اري ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة ,ج �م �ي ��ع امل �ع ��ال ��م
الحضارية بطول الباد وعرضها بالقصف والتدمر
حتى سووها باألرض ,وحتى األطال أو ما تبقى منها
ك��آث��ار ش��اه��دة ع��ى ح �ض��ارات ع��ري�ق��ة ط��ال�ه��ا القصف
والتدمر بالقنابل والصواريخ الغربية الذكية.
ب �ي ��د أن أع � ��راب ال �خ �ل �ي��ج ال ��ذي ��ن ل �ي ��س ل �ه ��م س�ب��ق
حضاري وليس لديهم إرث تاريخي خالد كاليمنين,
ال ي�ه�م�ه��م وال ي�ع�ن�ي�ه��م أن ي�ن�ط�م��س ه�ن��ا ك��ل م�ع�ل��م
حضاري وتاريخي يُخلد أصحابه اليمنين ,ودافعهم
يف ذلك الحقد ُ
وعقد النقص التي تحركهم ودفعتهم
وتدفعهم لهذا التنمر والتوحش واإلصرار العجيب
عى هوية اليمن واليمنين الحضارية ومحاولة محو

وإف��راغ م�خ��زون ذاك��رت�ه��م التاريخية بما تشمله من
تراث إنساين
وألن ه ��ؤالء امل�ع�ت��دي��ن ي�ف�ت�ق��دون ك��ل ذل ��ك ال ��رتاث
اإلنساين والحضاري الخالد الذي تمتلكه اليمن فا
يهمهم أن ي�ط��ال��ه ال�ت��دم��ر وال �خ��راب ع��ى أي��دي�ه��م أو
أيدي غرهم حقداً
ً
وغيلة ,ألن بقائه واملحافظة عليه
يشعرهم بالدونية والنقصان والتقزم كونهم ليسوا
من أهله وأصحابه .
واأله ��م أن�ه��م ل�ي�س��وا ُب�ن��اة ح�ض��ارة ول��ن ي�ك��ون��وا وال
ي�م�ك��ن اع�ت�ب��اره��م أص �ح��اب م �ش��روع ح �ض��اري أو غر
حضاري عى اإلطاقُ ,هم فقط مجرد وعاء لنفايات
الغرب وإسقاطات حضارته ومجرد مُ ستهلك ومُ روج
لبضائعه وسلعه ال�ت��ي يتم اس�ت��راده��ا م��ا يعني أن
هؤالء األعراب الذين يشنون حربهم العدوانية عى
اليمن مجرد عالة عى اآلخرين ,ال ينتجون شيئاً إال
ال��دم��ار وال �خ��راب وال�ت��آم��ر ع��ى س��واه��م ,وم��ا ف�ع�ل��وه
وي�ف�ع�ل��وه ب��ال�ي�م��ن أك ��ر ش��اه��د ودل �ي��ل ع��ى ذل ��ك ال
ت��رثي��ب علينا ت��أس�ي�س� ٌ�ا ع��ى م��ا ت�ق��دم أن ن�ق��ول وه��ذا,
وصفهم وحالهم ومآلهم  :إنهم حُ ثالة البشر ,وال
ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون��وا رق�م��اً ص�ع�ب� ٌ�ا يف ت��اري��خ اإلن�س��ان�ي��ة أو
ت��اري��خ أم�ت�ه��م ال ��ذي ي�م�ث�ل��ون وي �ج �س��دون ف�ي��ه أس��وأ
م��ا فيه ب�س��وء أفعالهم ,وم��ا أش��د كفرهم ونفاقهم
ه ��ؤالء األع ��راب إن�ه��م ال ي�ص�ل�ح��ون ل��يشء إال ل��ألذى
واإلض� ��رار ب��اآلخ��ري��ن واإلف �س ��اد يف األرض ,وال م�ك��ان
لهم يف التاريخ إال مزبلته ,وهذا هو املكان الطبيعي
واملُستحق لهم وألمثالهم!.
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قال يل سكرتر وزير الخارجية كما يفهم من التقارير التي أرسلها
ج��واس�ي�س�ن��ا ح�ت��ى اآلن ف��إن م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب ه��و ال�ش�خ��ص
املناسب للغاية لتحقيق أهدافنا الترتدد تحدث بصراحة مع محمد
بن عبد الوهاب لقد تحدث عماؤنا معه بصراحة يف أصفهان وقبل
رغباتنا بالشروط التي نص عليها وهي أن يتم دعمه ماديا وبالساح
الكافين لحماية نفسه ضد الدول ورجال الدين الذين من املؤكد
أن �ه ��م س�ي�ه��اج�م�ه��ون��ه ب �م �ج��رد إع ��ان ��ه ع ��ن أف �ك ��اره ووج �ه ��ات ن�ظ��ره
ال �ج��دي��دة وس�ت�ق��وم امل �خ��اب��رات ال��ري�ط��ان�ي��ة ب��دع�م��ه م��ن أج��ل إن�ش��اء
إم��ارة يف بلده عى ان تكون صغرة يف البداية  ،وقد قبلت ال��وزارة
هذه الشروط .
ت� �ع ��ودت ال �ح �ك ��وم ��ة ال ��ري �ط ��ان �ي ��ة ع ��ى ت �ط ��وي ��ر م� �ه� ��ارات ال �ص ��ر يف
تجنيد عمائها وان تقوم بالتحرك خطوة بعد خطوة بعد ان يتم
تحديد جميع الخطوات مسبقا أخ��رين السكرتر بان اق��ول ملحمد
عبد ال��وه��اب م��ا ي��ي أل��م يكن النبي محمد منجز ال�ث��ورة اإلسامية
ال�ع�ظ�ي�م��ة وامل��ده �ش��ة م �ج��رد إن �س��ان ب��رغ��م ك��ل يشء وان ال�ن�ب��ي
ق��د وع��د املسلمن ب��ان ي��أيت شخص اس�م��ه محمد ليكمل ثورته
العظيمة وهذا الشخص هو انت محمد بن عبد الوهاب ونحن
سنقف معك وندعمك من أجل اكمال هذه الثورة العظيمة بعد
ذلك بيومن حصلت عى إذن من الوزير والسكرتر ودعت أسريت
وأصدقايئ وتوجهت إىل البصرة عندما غادرت من املنزل قال ابني
الصغر ع��د بسرعة ي��ا أب��ي ترقرقت عيني بالدموع عندما سمعت
ق��ول اب�ن��ي ل��م أستطع إخ�ف��اء ح��زين ع��ن زوج�ت��ي بعد رح�ل��ة مرهقة
وص�ل��ت إىل ال�ب�ص��رة ل�ي��ا ذه�ب��ت إىل م�ن��زل ع�ب��د ال��رض��ا ك��ان س�ع�ي� ً�دا
ً
جدا عندما استيقظ ورآين كان مريضا ومضيافا معي قضيت الليل
هناك قال يل يف صباح اليوم التايل اتصل بي محمد بن عبد الوهاب
وترك هذه الرسالة من أجلك وغادر فتحت الرسالة كتب فيها انه
سيغادر اىل نجد من اجل بدء الدعوة هناك عى الفور بعد قرآيت
للرساله انطلقت خلفه اىل نجد.
بعد رحلة شاقة للغاية وصلت إىل هناك لقد وجدت محمد بن
ع�ب��د ال��وه��اب يف م�ن��زل��ه ك��ان ه��زي��ا ج��دا ف�ق��د ال�ك�ث��ر م��ن وزن��ه ولكني
ل��م ات�ك�ل��م ب ��يشء م�ع��ه ب�ع��د ذل ��ك ع�ل�م��ت أن ��ه ق��د ت ��زوج ام ��رأة ث��ال�ث��ة
وأن��ه ينهك ق��واه مع زوجاته فنصحته بالتخفيف من ذلك فسمع
كامي وال أعرف اذا كان سيطبقه أم ال فقد أصبح مولع بالجنس
والنساء وشرب الخمر ولم يكتفي بزوجتن فقط هم صفية وآسيا
الجاسوستن الريطانيتن فتزوج إمرأة أخرى من أصفهان أتفقنا
أن��ه سيخر اآلخ��ري��ن ب��أن�ن��ي ع�ب��د م�م�ل��وك ل��ه وأن�ن��ي ع��دت م��ن مكان
أرس �ل �ن��ي إل �ي��ه وف �ع��ا ق��دم�ن��ي ل�ل�ن��اس ع��ى ه ��ذا ال�ن�ح��و  ،م�ك�ث��ت م��ع
محمد بن عبد الوهاب سنتن وأعددت برنامجا خاصا له من أجل
إع��ان دع��وت��ه وب��دأ تنفيذ خطتنا يف ال�ن�ه��اي��ة ب��دأت يف تحريضه من
أجل البدء يف تنفيذ الخطة بدء محمد بن عبد الوهاب با لتلميح
اىل مشروعه يف لقاءات مع بعض املؤيدين يف عام 1730بدء تنفيذ
الخطة لنشر دعوته بإلقاء بيانات سرية ألولئك الذين كانوا قريبن

ً
حراسا من حوله
منه ث��م يوما بعد ي��وم وس��ع ندائه وق��د وضعت
لحمايته من أعدائه أعطيتهم الكثر من املال كلما أراد وكلما كان
أعداء محمد يهاجمونه كنت ألهم الحراس وأشجعهم مع انتشار
دع��وت��ه ع��ى ن�ط��اق أوس��ع ازداد ع��دد خصومه واع��دائ��ه وب��دء يرتنح
تحت ضغط االنتقاد والتشكيك والهجوم املستمر عليه ألن اغلب
ال �ن ��اس أن �ك ��روا ع�ل�ي��ه دع ��وت ��ه واع �ت ��روه ��ا م �خ��ال �ف��ة ل ��إس ��ام ول ��روح
وسماحة الدين واعتروا دعوته انقاب عى اإلسام ويف اكرث من
مرة حاول أن يتخى عن دعوته خصوصا مع كرثة الهجمات التي
شنت عليه و مع ذلك لم أتركه وحيدا ولم اسمح له بالتخي عن
خطتنا ابدا.
شجعته دائما وكنت أقول له يا محمد هل تعلم ان النبي عاىن
أك��رث م�م��ا ع��ان�ي��ت ح�ت��ى اآلن ه��ذا ط��ري��ق ش��رف
م ��ن اإلض �ط �ه��اد
م �ث ��ل أي ث � ��وري او م �ص �ل ��ح آخ � ��ر ي �ج ��ب أن
ت �ت �ح �م ��ل ب �ع ��ض ال �ص �ع ��وب ��ة م� ��ن أج � ��ل أن
ت �ن �ش ��ر دع� ��وت� ��ك وس �ن �ك ��ون داع� �م� ��ن ل��ك
ب� ��امل� ��ال وال � �س� ��اح وك � ��ل م� ��ا ت �ط �ل ��ب م��ن
أج��ل ن�ش��ر دع��وت��ك وإص��اح ال�ن��اس ،
كنت اتوقع ان يتعرض للهجوم يف
أي لحظة ل��ذل��ك اس�ت��أج��رت ع��ددا
م��ن ال�ج��واس�ي��س ع��ى خ�ص��وم��ه
وكانوا يقدمون يل تقارير يومية
عن خطط اعدائه وكنت مستعد
لهم يف كل لحظة.
كان املال هو العامل األسايس يف شراء الوالءات
وه��و ال��داف��ع وامل�ح��رك ال��رئ�ي��ي ألت�ب��اع محمد ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب وق��د
ك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة ال��ري�ط��ان�ي��ة س�خ�ي��ة ج ��دا م��ن أج ��ل إن �ج��اح م�ش��روع
م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة خ�ص��وص��ا ويف ال�ع��ال��م
االس ��ام ��ي ك �ل ��ه وك ��ان ��ت ال �ح �ك �م��ة ال ��ري �ط ��ان �ي ��ة ال �ت ��ي ق ��ال �ه ��ا يل وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ق�ب��ل س�ف��ري ت��رن دائ �م��ا يف إذين ويف ف�ك��ري ي��اه�م��ر ف �رًق
تسد كلما زادت النزاعات والتفرقة كلما زادت سيادتنا عليهم وزاد
ُ
تحكمنا بهم بدأت بإخبار الناس عن املؤامرات املزعومة لقتل محمد
بن عبد الوهاب من قبل اعدائه وزاد تقرب الناس منه وتصديقهم
له .
ل �ق��د وع� ��دين م �ح �م��د أن ��ه س�ي�ن�ف��ذ ج �م �ي��ع امل � ��واد ال �س ��ت ل�ل�م�خ�ط��ط
ً
وأض ��اف يف ال��وق��ت ال �ح��ايل يمكنني ت�ن�ف�ي��ذه��ا ج��زئ�ي��ا ف�ق��ط ل�ق��د ك��ان
م�ح� ً�ق��ا يف ه��ذه النقطة يف ذل��ك ال��وق��ت ك��ان م��ن املستحيل عليه أن
ينفذها جميعً ا وجد أنه من املستحيل هدم الكعبة وقد تخى عن
ف �ك��رة إع ��ان أن (ال�ك�ع�ب��ة) ص�ن��م ت�ع�ب��د م��ن دون ال �ل��ه ب��اإلض��اف��ة إىل
ذلك رفض فكريت يف نشر نسخة محرفة من القرآن وكانت معظم
مخاوفه يف ه��ذا الصدد من الشريف حسن يف مكة وم��ن حكومة
إسطنبول ،أخرين أنه إذا صرحنا بهذا اليشء اآلن فسوف نتعرض
لهجوم قوي وسيثور الناس ضدنا وسنخسر كل يشء قبلت عذره

ترجمة :كاتبة يحيى السني
كندا
ألنه كان عى حق ،كانت الظروف غر مواتية عى اإلطاق بعد ذلك
بسنتن تمكنت وزارة الكومنولث من إقناع بن سعود أمر الدرعية
باالنضمام إىل خطتنا.
أرس �ل ��وا يل رس� � ً�ا إلب ��اغ ��ي ب �ه ��ذا األم� ��ر وإلق ��ام ��ة ت �ع ��ارف وت �ع ��اون
متبادلن بن املحمدين لكسب قلوب املسلمن وثقتهم استطعنا أن
نستغل محمد بن عبد الوهاب دينياً  ،ومحمد بن سعود سياسياً،
ومن الحقائق التاريخية أن الدول القائمة عى الدين السيايس قد
عاشت فرتة أط��ول وكانت أكرث قوة وفخامة وهكذا بمرور الوقت
أصبحنا أك��رث ان�ت�ش��ارا وأك��رث ق��وة ق��ررت الحكومة الريطانية جعل
م��دي�ن��ة ال��درع�ي��ة ع��اص�م�ت�ن��ا وأط�ل�ق�ن��ا ع��ى دي�ن�ن��ا ال�ج��دي��د اس��م ال��دي��ن
الوهابي تيمنا وتقديرا لدور محمد بن عبد الوهاب يف تنفيذ خطتنا
دعمت الوزارة الحركة الوهابية وعاصمتها الدرعية وعززتها بطريقة
ً
ضابطا بريطانيًا يجيدون
مخيفة عينت الحكومة الجديدة أحد عشر
اللغة العربية بطاقة ومتمرسن يف حرب الصحراء وجندتهم مع
محمد بن عبد الوهاب عى أنهم عبيد اشرتاهم وقد أعددنا خططنا
بالتعاون مع هؤالء الضباط ،كا املحمدين محمد بن عبد الوهاب
ومحمد ب��ن س�ع��ود اتبعوا أوام��رن��ا ب��دق��ة يف بعض األح�ي��ان ل��م نكن
ن�س�ت�ل��م أوام ��ر م��ن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال��ري�ط��ان�ي��ة ف�ك�ن��ا ن��رت�ج��ل بعض
األوام��ر حسب الظرف املناسب ونوجه محمد بن سعود بتنفيذها
وكان مطيعا جدا ،جاءت األوامر الجديدة من الوزارة بتقوية أواصر
الصلة مع قبائل نجد بالزواج فتزوجنا جميعا من بنات القبائل أ
ستمتعنا ك�ث��را ب�ه��ذا ال�ق��رار وق��د أده�ش�ن��ي ب�س��رور إخ��اص ال��زوج��ة
امل�س�ل�م��ة ل��زوج�ه��ا وإط��اع�ت�ه��ا ل��ه يف ك��ل يشء وه�ك��ذا أص�ب�ح��ت لدينا
عاقات أقوى مع القبائل وكل يشء عى ما يرام اآلن .يتبع

من تاريخ مديرية دمت  ..األرض واالنسان ..
امل �ي��اه ال�ك��ري�ت�ي��ة يف ج ��وف األرض يف دم ��ت تجمعت
ع��ى م ��دى م��اي��ن ال�س�ن��ن وخ��رج��ت إىل ال�س�ط��ح ع��ام
 526ق  .م .
أوىص ال � �خ � ��راء ب� �ع� ��دم ال� �ح� �ف ��رال� �ع� �ش ��وايئ ح �ت ��ى ال
يتناقص مع مرور الزمن.
امل� �ي ��اه ال �ك��ري �ت �ي��ة ص ��ال �ح ��ة ل �ل ��زراع ��ة ب �ش ��رط ت��ري��ده��ا
وترسيب الكريت وامللح منها .
أواص ��ل س ��رد امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ت��اري��خ امل �ي��اه ال�ك��ري�ت�ي��ة
وال �ت �غ ��رات األرض� �ي ��ة وال �ج �غ ��راف �ي ��ة يف م �ن �ط �ق��ة دم ��ت
وتحليلها والتعليق عى بعضها .
لم يكن وج��ود املياه الكريتية الساخنة عام  526ق
م يف منطقة دم��ت وه��و العام ال��ذي ث��ارت فيه براكن
امل �ي ��اه ال �ك��ري �ت �ي��ة أو ال �ب ��ارودي ��ة ب ��ل ت �ك��ون��ت وت�ج�م�ع��ت
خ � ��ال م� ��اي� ��ن ال �س �ن ��ن وق � ��د أوىص ال � �خ � ��راء ب �ع ��دم
الحفرالعشوايئ حتى ال تتناقص مع الزمن .
يف ع� ��ام  526ق .م ك ��ان ��ت ال �ه �ض �ب��ة ال ��رك ��ان �ي ��ة أو م��ا
نسميها الحرضة الكرى مجرد قاع منخفضة كثرا ً عن
مستوى ارتفاع األرض املجاورة لها وكانت أرض رخوة
أم��ا اآلن ف�ه��ي أع��ى ه�ض�ب��ة ب��داخ��ل م��دي�ن��ة دم��ت وه��ي
م��رك��ز ذروة امل�ي��اه ال��رك��ان�ي��ة تحيطها م��ن ك��ل ال�ج�ه��ات
امل �ي ��اه ال�ك��ري�ت�ي��ة ب�م�س��اف��ة 15ك ��م م ��ن ك ��ل ج �ه��ة وك�ل�م��ا
ب�ع��دت امل�س��اف��ة م��ن امل��رك��ز كلما ب�ع��دت امل�ي��اه الكريتية
يف جوف األرض .
ي�ف�ص��ل ب�ي�ن�ه��ا وب ��ن امل �ي��اه ال�ج��وف�ي��ة م�س��اف��ة بسيطة
أي أن منطقة دمت وما حولها بمسافة 30كم تربض
فوق بحرة هائلة من املياه الكريتية واملدعومة بمياه
جوفية من حوض دمت وما جاورها .
إن م�ي��اه ح�م��ام��ات دم��ت ت�ع��د ع��اج��اً طبيعياً م�م�ت��ازاً

ألم ��راض ال��روم��ات �ي��زم واألم� ��راض ال�ج�ل��دي��ة وت�ق�ل��ل من
ت �ج ��اع �ي ��د امل �س �ن ��ن وه � ��ذه امل� �ي ��اه ت �ن �ف ��رد ب �ج ��ودت �ه ��ا ع��ى
م�س�ت��وى ال �ع��ال��م وت ��أيت ب�ع��ده��ا ال �ح �م��ام��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
يف تشيكوسلوفاكيا املوجودة حاليا يف سلوفاكيا بعد
انفصال التشيك والسلوفاك .
إن ك�م�ي��ة امل �ي ��اه ال�ك��ري�ت�ي��ة يف دم ��ت ه��ائ�ل��ة وص��ال�ح��ة
لري امل��زارع بشرط تريدها يف خزانات أسمنتية كبرة
وكذلك ترسيب أهم مكوناتها من الكريت وامللح .

مالحظات :ـ
املاحظة األوىل :الخمسة البنود يف الحلقة السابقة
واألربعة البنود أعاه يف هذه املادة هي اختزال مختصر
عام 1283م من ملزمة كبرة مخطوطة بقلم املرحوم
إدري��س حنبلة وال��ذي ك��ان ق��د دون�ه��ا م��ن تقارير ثاثة
خ��راء تشيكسلوفاكين يف الستينيات وقد فاته ذكر
ال �ت �ق��ري��ر ب��ال �ع��ام ول �ي��س ب��ال �ع �ق��د ,ك �م��ا ف��ات��ه ذك ��ر اس��م
أح��ده��م وال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ثاثتهم ك��ان��وا ق��د مكثوا
يف دمت ملدة أسبوعن وكتبوا عن بعض شؤون املنطقة
بشكل عام وتاريخ املياه الكريتية والتغرات األرضية
يف دمت بشكل خاص.
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي دون �ه��ا إدري ��س ج�ي��دة وق ��د أق�ت�ص��ر
ً
قليا منها أو التعليق عى بعضها
دوري عى تصحيح
أو ت�ح�ل�ي�ل�ه��ا ,وع ��ى ك ��ل ح ��ال ل �ي��س م�ه�م��ا ذك ��ر ال �ع��ام
واألس �م��اء امل�ه��م ه��و ذك��ر ع�ق��د ال�س�ت�ي�ن�ي��ات واأله ��م أن��ه
دون بعض املعلومات عن تاريخ دمت وأعتقد أن هذا
ال�ت�ق��ري��ر م��اي��زال م�ح�ف��وظ��اً ل ��دى ورث ��ة امل��رح��وم إدري ��س
حنبلة.
املاحظة الثانية �:الخراء الثاثة رفعوا التقرير عن
ً
بحثهم مطبوعا ب��اآلل��ة الكاتبة إىل ال�ق�ي��ادة يف صنعاء

ومنسوخاً إىل قيادة ل��واء إب آن��ذاك لكن أظ��ن أن��ه لم
يعد موجوداً ال يف صنعاء وال يف إب لسبب بسيط وهو
أننا لم نعتد عى األرشفة و ال نحرتم تاريخنا فلو طلبنا
من مرفق حكومي إخ��راج ورقة عمرها خمسة أعوام
فلن يستطع إخراجها.
امل��اح �ظ��ة ال �ث��ال �ث��ة  �:أت �ي �ح��ت يل ف��رص��ة ق �ض��اء أج ��ازة
أس �ب ��وع ��ن يف ب� ��راغ ع��اص �م��ة ت �ش �ي �ك��وس �ل��وف��اك �ي��ا ض�م��ن
مجموعة من الضباط وذهبنا إىل الحمامات الطبيعية
ال�ت��ي ت�ق��ع يف ال�ن�ط��اق ال�ج�غ��رايف ل�ج�م�ه��وري��ة سلوفاكيا
وتحممنا فيها ووجدنا أن مياه حمامات دمت أفضل
م�ن�ه��ا ل�ك��ن ال�س�ل��وف��اك أوج ��دوا ل�ه��ا م�ق��وم��ات سياحية
رائ �ع ��ة أم ��ا ن �ح��ن يف ال �ي �م��ن ف ��إن امل �ن��اط��ق ال�س�ي��اح�ي��ة أو
األث ��ري ��ة يف دم ��ت أو غ��ر دم ��ت ع �ب��ارة ع��ن ج��وه��رة ب�ي��د
فحام فإىل متى نظل هكذا ال نفلح بيشء؟
ع��ودة إىل امل��وض��وع تخمن أو تقدير الثاثة الخراء
ب ��أن امل �ي��اه ال�ك��ري�ت�ي��ة ت�ب�ع��د ع��ن م�ن�ط�ق��ة دم ��ت ب � 15ك��م
اث �ب��ت ص�ح�ت�ه��ا ف �ش��ل ب �ع��ض م �ش��اري��ع امل �ي ��اه ال�ص��ال�ح��ة
ل �ل �ش��رب وح �ض ��ور امل �ي ��اه ال��رك��ان �ي��ة ال�ك��ري�ت�ي��ة ب�ك�م�ي��ات
كبرة وهي غر صالحة للشرب أو الري املباشر إال إذا
ت�م��ت معالجتها م��ن خ��ال ال��رتس�ي��ب وك�ث��ر م��ن اآلب��ار
فشلت بسبب التعميق ال��زائ��د ع��ن ال�ل��زوم ال��ذي أدى
إىل وج��ود امل�ي��اه الكريتية بسبب الحفر غ��ر امل��دروس
للذين قاموا بالحفر وهم كثر ال داعي لذكرهم وتلك
اآلب��ار تبعد ع��ن مدينة دم��ت ب�ح��دود ح��وايل تسعة أو
عشرة كيلومرت .
ثانيا معلومات ال�ل��واء ع��ي محمد ص��اح ع��ن دمت
اقتصرت عى عشرة أسطر من صفحة  351وصفحة
352م��ن كتابه امل��وس��وم "م��ن م��ذك��رايت" ال�ج��زء الثالث

احمد الفقيه

اليمن سينترص..
رغم تدويل أزمته!! ..
أص�ب��ح م�س��ار ال�ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة ع��ى ال�ي�م��ن واض�ح��اً وض��وح ال�ش�م��س يف

راب�ع��ة ال�ن�ه��ار ،الكل يسعى لتقسيم الكعكة اليمنية وت��وزي��ع الغنائم بن
الفرقاء والشركاء  ..ولكن نسوا أو تناسوا هؤالء البعران أن اليمن عصية،
ومن يتجرأ عى غزوها سيدفع الثمن مضاعفاً ،وباهظاً ،والتاريخ خر دليل
عى ذلك ..التاريخ اليرحم  ..وستظل األجيال تتداوله ً
جيا بعد جيل ،ألن
االزم��ة يف اليمن ازم��ة سياسية ،ومجتمعية شاملة ،وأي تدخل خارجي
سيؤثر عى مسار الحوار اليمني -اليمني—هناك إشكالية أن بعض النخب
�ول لها  ..وه��ذا ما
السياسية يصنعون االح ��داث واألزم ��ات دون وض��ع ح�ل� ٍ
سيؤدي اىل تفاقم املوقف.
ف��ال�ي�م�ن�ي��ون ع��ر ال �ق ��رون أه ��ل ش�ه��ام��ة ون �خ��وة ورج ��ول ��ة ،وب ��أس ش��دي��د،
ك��ل يشء ي�ه��ون إال األرض وال �ع ��رض ،وال �ش��رف وال �ك��رام��ة ،ف�ه��ي خ�ط��وط
ح �م��راء م��ن ي�ق��رتب م�ن�ه��ا س�ي�ح��رق ع��ن ب�ك��رة أب�ي��ه  ،وك ��ل ق�ط��رة دم س��ال��ت
جوراً وظلماً وغبناً عى تراب هذا الوطن املعطاء ،سيدفع ثمنها غالياً كل
مرتزق وخائن وعميل ،مهما طالت األيام  ..فالتاريخ سيدون كل شاردة
وواردة ع��ى ج ��دار ال ��زم ��ن..أم ال��ذي��ن ت�ج��اه�ل��وا خ��ارط��ة األرض وال�ج�غ��راف�ي��ا
اليمنية ،والتاريخ والحضارة العريقة  ،زاعمن أنهم أصل العرب والعروبة
 ،ومهد الحضارات  ،هم كانوا باألمس القريب رعاة إبل  ،حفاة عراة ،ال
يجدون ما يقتاتون به  ،بل كانوا ً
عالة عى اآلخرين ..وعندما شبعوا بطروا..
وعاثوا فساداً ،يحسبون كل صيحة عليهم من خوفهم ورعبهم ،ألنهم
أساءوا اىل عروبتهم ،واىل شعوبهم  ،واىل معتقداتهم ..باعوا مقدساتهم
بعرض دنيوي زائل..
ٍ
هؤالء البعران تناسوا ما ارتكبوه من جرائم نكراء ،ومجازر شنعاء بحق
ً
ً
اطفاال،ونسا ًء  ،وشيوخا ..ليدرك الجميع أن الحرب العدوانية
اليمنين

عى اليمن ،حرب مفتعلة بامتياز لتنفيذ أجندة إقليمية ودولية ،وجعل
اليمن تحت البند السابع  ،يك يحلو له رسم خارطة جيوسياسية جديدة
يف املنطقة كيفما يشاؤون..
كل هذا يسر وفق خطة مدروسة برعاية املشروع األمرييك –الريطاين-
ودوي � �ل � ��ة ال� �ك� �ي ��ان اإلس� ��رائ� �ي� ��ي ظ� ��اه� ��ره ت ��وج ��ه إن � �س � ��اين ،وب ��اط� �ن ��ه م �ص��ال��ح
جيوسياسية وتقسيم اليمن اىل كانتونات متناحرة  ..وإمارات متنافرة.
لذا سعت تلك الدول اىل توسيع فجوة الخافات بن الفرقاء ،وتمديد
فرتة الحرب ،لتضع لنفسها موطئ قدم عى املواقع االسرتاتيجية املهمة
املطلة عى البحر األحمر ،وبحر العرب ،والجزر الغنية بمواردها الطبيعية..
ً
طفا يحبو عى ركبتيه ..بل
ويف زحم االحداث تناسوا هؤالء أن اليمن ما عاد
شب عن الطوق ..وأصبح فتياً يافعاً ،فاتركوا ياآل� سعود وصية اجدادكم
التي أك��ل عليها ال��ده��ر وش��رب  ..وص��ارت
عارا عى جباهكم..
ف��ال�ي�م��ن ال �ي��وم غ�ن�ي��ة ب��رج��ال�ه��ا االوف �ي��اء
الشرفاء ،الذين ع��اه��دوا الله أن يقدموا
أغ ��ى م ��ا ي �م �ل �ك��ون ف ��داءًوت �ض �ح �ي � ً�ة ل ��رتاب
ه ��ذا ال��وط��ن ال �غ ��ايل ،م�ه�م��ا ك�ل�ف�ه��م ذل��ك
م ��ن ث �م� ٍ�ن وت �ض �ح �ي��ات..ول �ي �ع �ل��م ال�ج�م�ي��ع
أن السياسة االمريكية تجاه دول املنطقة
وش �ب ��ه ال �ج ��زي ��رة ال �ع ��رب �ي ��ة ت �ل �ج��أ اىل زرع
ال �ف��ن ب��ن ال �ش �ع��وب ،وش�ي�ط�ن��ة امل�ن�ط�ق��ة
ب � ��ال � �ص � ��راع � ��ات وال� � �خ � ��اف � ��ات امل� ��ذه� �ب� �ي� ��ة،
وامل �ن ��اط �ق �ي ��ة ،واح� �ي ��اء ال �ن �ع ��رات ال��دي �ن �ي��ة
والطائفية ،واالثنية يك يخلو لها الجو ..
كما هو حاصل اليوم يف العراق ،ولبنان،
وس ��وري ��ا ،ول�ي�ب�ي��ا ،وال�ي�م��ن ،وف�ل�س�ط��ن..
ك� � ��ل ه� � � ��ذا ب � �ه � ��دف ه� � � ��دم امل� �ج� �ت� �م� �ع� ��ات،
وت �م ��زي �ق �ه ��ا  ..وط� �م ��س ت ��راث �ه ��ا وه��وي �ت �ه��ا
ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ح�ض��اري��ة وال��دي�ن�ي��ة ألن زرع
الفن والخافات املذهبية والحروب بن
ال �ش �ع��وب وال � ��دول ه ��ي إح� ��دى ال��وس��ائ��ل
الذكية لتنفيذ املشروع األمرييك –الريطاين-الصهيوين يف املنطقة.
فالعالم اليوم يعيش فراغاً سياسياً بسبب افتقاده لسياسات التوازنات
بن ال��دول الكرى التي تفاقمت فيها الكثر من الصراعات واالضطرابات
واألزم� � ��ات ب ��ن ال� � ��دول ..ون �ت ��ج ع �ن �ه��ا إف � ��راز م ��وج ��ات ال� �ح ��روب وال �ف ��وىض،
والتنظيمات اإلره��اب�ي��ة  ..وه��ذا م��ا اره��ق كاهل الكثر م��ن األنظمة وال��دول
والشعوب..
ل��ذا ع�ل�ي�ن��ا أن ن ��درك أن ع�م�ل�ي��ة ال�س��ام ال�ش��ام��ل ل��م ول��ن ت�ت�ح�ق��ق يف ظل
ع��دم اح��رتام ال�ق��وان��ن ال��دول�ي��ة ،وت�ج��اوز األع��راف وال��دس��ات��ر والتشريعات
وال�ه�ي�ئ��ات ال��دول�ي��ة م��ن ق�ب��ل ال�ك�ث��ر م��ن ال ��دول واألن�ظ�م��ة ال�ت��ي ت��دع��ي بأنها
حامية للسام..

الــــتــــدخــــل
الخارجي سيؤدي
اىل تعقيد مسار
الحرب يف اليمن

عواقب الحرب
سيكون لها نتائج
كارثية خطرية على
دول الــخــلــيــج بل
على دول املنطقة
قاطبة

كلمات مضيئة:

احتفا ًء بالذكرى السادسة والخمسن للشهيد الثائر ال��زاه��د ..املناضل
الجسور ..محمد محمود الزبري..لقد كان شاعراً وطنياً وقومياً وانسانياً
فذاً ،قل أن يُوجد نظره يف زماننا هذا ..فهو شاعر السيف وامليدان والفرس،
مناضا  ..وشاعراً مناهضاً لكل اشكال الظلم والظام ..ومادحاً
ً
عاش زاهداً
حيناً..وقادحاً حيناً حسب ما تتطلبه االحداث واملواقف ..حتى سقط شهيداً
مضرجاً بدمائه ،يف  30مارس 1965م وكأنه تنبأ بنهايته:

فهو القائل:

بحثت عن هبة أحبوك يا وطني
فلم أجد لك إال قلبي الدامي
ف�ح�ي��اة ال�ش�ه�ي��د ال��زب��ري ح��اف�ل��ة ب��امل��آث��ر ال�ب�ط��ول�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة ال
تكفيها البحوث وال املجلدات..ولكن ما نقدمه عبارة عن قطرة من خضم
ع�ظ�ي��م م��ن م��آث��ره واع �م��ال��ه ال��وط�ن�ي��ة وال �ق��وم �ي��ة ال �خ��ال��دة م��ن ب ��اب ت�م�ج�ي��د
وتخليد الشرفاء االوف�ي��اء لهذا الوطن الغايل ف��إىل جنات الخلد والخلود
ً
محفورة يف عقول
يا أب��ا األح��رار ..رحلت ج�س��داً ..وبقيت أعمالك وم��آث��رك
ً
جيا بعد جيل اىل أن يرث الله األرض ومن عليها!!..
األجيال

(الحلقة الثانية )

وهي معلومات مفيدة وهي كالتايل -:

مديرية دمت
ت�ق��ع ع��ى ب�ع��د  15ك��م م��ن م��دي��ري��ة ال��رض�م��ة ت�ح��ده��ا
من الشمال مديريتي الرضمة وصباح ومن الجنوب
قعطبة وم��ن الشرق ُج��ن وم��ن الغرب ال�ن��ادرة ويبلغ
تعداد سكان املديرية ( )61,430نسمة وقد اشتهرت
مدينة دمت باسم حمام دمت وذلك لكرثة حماماتها
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ال �ع��اج �ي��ة ال �ت ��ي ي �ص��ل ع ��دده ��ا إىل ث�م��ان�ي��ة
حمامات تقريباً وهي حمام األسدي وحمام الحمدي
وح� �م ��ام ال �ح �س ��ن وح� �م ��ام ال �ظ �ل �ي �م��ي وح� �م ��ام ال ��رب ��رة
العليا وال��رب��رة السفى وح�م��ام ال�ع��ودي وفيها ثمان
ح ��رض ��ات ث ��ائ ��رات م �ت �ف��اوت��ة األح �ج ��ام واألش �ك ��ال وه��ي
عبارة عن هضاب كلسية مخروطية عريضة القاعدة
يقل عرضها كلما ارتفعت اىل األعى وأكرها الحرضة
الكرى الواقعة شرق مدينة دمت .وتعتر مدينة دمت
ذات أهمية تاريخية زادت أهميتها خال حكم الدولة
الطاهرية لعده أسباب أهمها قرب املسافة من مركز
الدولة يف املقرانة وأهمية طريق الحجيج التي تمر عر
الهضبة الوسطى ..
وم �ع �ظ ��م امل �ع ��ال ��م ت �ن �س ��ب إىل ال �س �ل �ط ��ان ع ��ام ��ر ب��ن
ع� �ب� ��دال� ��وه� ��اب وب� ��اق� ��ي اآلث � � ��ار ت � �ع � ��ودإىل ف � ��رتة ال� ��دول� ��ة
الصليحية الرت�ب��اط املدينة وميناء ع��دن بمراكز هاتن
ال��دول �ت��ن وم ��ن أه ��م امل �ع��ال��م ق�ل�ع��ة دم ��ت ال �ت��ي ي��رج��ع
ت��اري�خ�ه��ا إىل م��ا ق�ب��ل اإلس ��ام وم�ن�ه��ا ك ��ان ي�ت��م م��راق�ب��ة
ك � ��ل م � ��داخ � ��ل امل� ��دي� �ن� ��ة وح � ��راس � ��ة م� �ح� �ط� ��ات ال� �ط ��ري ��ق
ال�ت�ج��اري��ة وط��ري��ق ال�ح�ج�ي��ج ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ب��دأ م��ن ع��دن
ثم لحج ثم الضالع فقعطبة ودمت ثم ذمار وصنعاء
وع� �م ��ران وص �ع ��دة ون� �ج ��ران ون �ج ��د وال �ح �ج ��از وب ��ذل ��ك

كلك نظر

احمد القردعي

اك�ت�س�ب��ت م��دي��ري��ة دم��ت م�ي��زة أخ ��رى إىل ج��ان��ب غناها
برثواتها الزراعية والطبيعية ومن مآثرها القيمة سد
ال �غ��رف��اف وق�ف�ل��ة ال �ع��رف��ان وامل �ق��اب��ر ال�ق��دي�م��ة وم��داف��ن
الحبوب الصخرية وسد عامر بن عبدالوهاب املحفور
م ��ن ال �ص �خ ��ر وس� ��ور ع ��ام ��ر ع �ب ��دال ��وه ��اب وج �س ��ر ع��ام��ر
ع �ب ��دال ��وه ��اب ال �ل ��ذي ��ن ش �ي ��دا ل ��رب ��ط ض �ف �ت ��ي وادي ب�ن��ا
لتسهيل الحركة والتنقل وال يزال الجسر قائماً حتى
اليوم ..
األس�ط��ر أع ��اه م�ع�ل��وم��ات ق�ي�م��ة ل�ل�ف�ن��دم ع��ي ص��اح
ولم اتدخل يف إضافة أو أي شطب باستثناء تصحيح
ك�ل�م��ة ال �ع ��رف ��اف ب � ً
�دال م ��ن ال �ع��رف��ان وال �ع ��رف ��اف ق��ري��ة
مشهورة تقع شرق مخاف العود ..

09

 26september.net  26september.net

تغطية

 26sept26@gmail.com www.26sep.net

االثنني  6 :صفر 1443هـ |  13سبتمرب 2021م | العدد  12 | 2223صفحة

فقيد الوطن الدكتور علي الشامي

جهود أثمرت في االرتقاء بالتعليم اجلامعي
أكدت القيادة السياسية العليا وقيادة مجليس الوزراء والشورى ورئاسة جامعة صنعاء وعدد من القيادات السياسية واألكاديمية يف برقيات التعازي يف وفاة فقيد الوطن والتعليم األكاديمي
الدكتور عي عبدالقادر الشامي أن الوطن والشعب قد خسر قامة وطنية وأكاديمي متميز استطاع أن ينهض بمستوى التعليم الجامعي والنظم اإلدارية يف جامعة صنعاء وخاصة يف كلية
الشريعة والقانون .
وأشاروا يف برقيات التعازي املقدمة لوالد الفقيد اللواء دكتور عبدالقادر قاسم الشامي أن الرحيل املبكر لنجله مثل خسارة كبرية عىل التعليم الجامعي بشكل خاص وعىل الوطن والشعب
بشكل عام ويف سياق التقرير التايل نتناول أهم تلك الربقيات كما وردت إىل جانب التغطية لفعاليات تشييع جثمان الفقيد واجراء لقاءات مع عدد من زمالء وأقارب الفقيد وطالبه إىل
التفاصيل :
تغطية :نائب مدير التحرير  -تصوير :فهد الجويف

الرئيس املشاط :

جتلى حضور ًا في مسيرته العلمية وأخالقه الرفيعة

مثل رحيله خسارة على الوطن

بشكل عام والتعليم األكاديمي بشكل خاص.
بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس
املجلس السيايس األعىل ،برقية عزاء ومواساة
يف وف ��اة ن��ائ��ب ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ش��ري�ع��ة وال �ق��ان��ون
ب �ج ��ام �ع ��ة ص� �ن� �ع ��اء ال� ��دك � �ت� ��ور ع � ��ي ع� �ب ��دال� �ق ��ادر
ال�ش��ام��ي ،بعد ح�ي��اة حافلة بالعطاء يف خدمة
الوطن.
وأش� ��اد رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ىل ،يف
الربقية التي بعثها إىل والد الفقيد اللواء دكتور
ع �ب ��دال �ق ��ادر ال �ش ��ام ��ي ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ج �ه ��از األم ��ن
وامل �خ��اب��رات وأف ��راد أس��رت��ه وآل ال�ش��ام��ي ك��اف��ة،
بمناقب الفقيد وإسهاماته يف خدمة الوطن يف

الرهوي عضو السياسي األعلى :

املجال األكاديمي.
وأش � � � � ��ار إىل أن ال� �ف� �ق� �ي ��د ك � � ��ان م� � ��ن ال� � �ك� � ��وادر
األك ��ادي� �م� �ي ��ة امل �ت �م �ي ��زة ال� �ت ��ي ك � ��ان ل �ه ��ا ب �ص �م��ات
واض�ح��ة يف التعليم ال�ج��ام�ع��ي ..م�ع�ت��ربا رحيله
خ � �س � ��ارة ع � ��ىل ال � ��وط � ��ن ب �ش �ك ��ل ع� � ��ام وال �ت �ع �ل �ي ��م
األكاديمي بشكل خاص.
وع� ��رب ال ��رئ �ي ��س امل� �ش� ��اط ،ع ��ن خ ��ال ��ص ال �ع ��زاء
وامل ��واس ��اة ل ��وال ��د ال�ف�ق�ي��د وأس ��رت ��ه وآل ال�ش��ام��ي
ك��اف��ة يف ه ��ذا امل �ص��اب ..س ��ائ ��ال ال �ع��ي ال�ق��دي��ر أن
ي �ت �غ �م ��ده ب� ��واس� ��ع ال ��رح �م ��ة وامل� �غ� �ف ��رة وي �س �ك �ن��ه
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزمالئه الصرب
والسلوان " .إنا لله و إنا إليه راجعون".

ب�ع��ث ع�ض��و امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ىل أح�م��د
غالب ال��ره��وي برقية ع��زاء وم��واس��اة ،إىل نائب
رئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء عبد القادر
ال �ش ��ام ��ي ،يف وف� ��اة ن�ج�ل��ه ال ��دك �ت ��ور ع ��ي ،ن��ائ��ب
عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
بعد عمر حافل بالعطاء.
وأش � ��اد ال ��ره ��وي يف ب��رق �ي��ة ال� �ع� ��زاء ،ب�م�ن��اق��ب
الفقيد وإسهاماته يف املجال األكاديمي ومواقفه
االنسانية والوطنية.
وق ��ال "ك ��ان ال�ف�ق�ي��د ص��اح��ب م��واق��ف إنسانية

وه� ُ�ج روح��ه م��ن وه� ِ�ج وطنه ومجتمعه ،تجىل
حضوراً يف مسريته العلمية وأخالقه الرفيعة"..
م �ع �ت ��رباً رح� �ي ��ل ال �ف �ق �ي ��د م �ث ��ل خ� �س� ��ارة ل �ل��وس��ط
األكاديمي والشعب اليمني بصورة عامة.
وع� ��رب ع �ض ��و ال �س �ي ��ايس األع � ��ىل ال� ��ره� ��وي ،ع��ن
خالص التعازي واملواساة لوالد الفقيد وأسرته
ب �ه ��ذا امل� �ص ��اب  ..س ��ائ � ً
�ال ال �ل ��ه ال �ع ��ي ال �ق ��دي ��ر أن
يتغمده ب��واس��ع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه ومحبيه بالصرب والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

رئيس مجلس الشورى :

كان من الكوادر العلمية التي لها إسهامات بارزة

رئيس الوزراء :

فقد الوطن برحيله شخصية سياسية مميزة وأكادمييا بارزا وكفؤ ًا

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز
ص��ال��ح ب��ن ح�ب�ت��ور ،ب��رق�ي��ة ع��زاء وم��واس��اة يف وف��اة
ن ��ائ ��ب ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة وال �ق ��ان ��ون ب�ج��ام�ع��ة
ص�ن�ع��اء ال��دك �ت��ور ع��ي ع �ب��دال �ق��ادر ال �ش��ام��ي ،بعد
مسرية وطنية ومهنية اكاديمية زاخرة بالعطاء.
وأشاد رئيس الوزراء يف الربقية التي بعثها اىل
وال��د الفقيد ال�ل��واء ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ق��ادر الشامي
نائب رئيس جهاز األمن واملخابرات وأفراد أسرته
وآل الشامي كافة بمناقب الفقيد وإسهامه يف
خ��دم��ة ال ��وط ��ن ك��أس �ت��اذ ج��ام �ع��ي ع ��رف ب��ان�ت�م��ائ��ه
ال �ك �ب��ري ل��وط �ن��ه وع �ط ��ائ ��ه األك ��ادي �م ��ي ت �ج ��اه ط�ل�ب��ة
الجامعة يف مجال تخصصه .
واع �ت ��رب رح �ي �ل��ه امل �ب �ك��ر ب��ال �ف��اج �ع��ة ،ح �ي��ث ف�ق��د
ال � ��وط � ��ن ب ��رح� �ي� �ل ��ه ش �خ �ص �ي ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة م �م �ي ��زة
وأكاديميا بارزا وكفؤاً .
وعرب رئيس الوزراء عن خالص العزاء واملواساة

جامعة صنعاء :

نقل النظام اإلداري
والتعليمي الى مصاف
األنظمة العاملية

ن �ع ��ت ج ��ام �ع ��ة ص� �ن� �ع ��اء ،ن ��ائ ��ب ع �م �ي��د
ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة وال �ق ��ان ��ون ال ��دك �ت ��ور ع��ي
ع�ب��دال�ق��ادر ال�ش��ام��ي ،ال ��ذي واف ��اه األج��ل
ب �ع ��د ح � �ي� ��ا ٍة ح ��اف� �ل � ٍ�ة ب ��ال �ع �ط ��اء يف خ��دم��ة
الوطن.
وأش� � � ��ار ب � �ي� ��ان ال� �ن� �ع ��ي إىل دور ال �ف �ق �ي��د
وإس� �ه ��ام ��ه ال �ف ��اع ��ل يف ت �ص �ح �ي��ح أوض � ��اع
الجامعة ونقل نظامها اإلداري والتعليمي
إىل م�ص��اف األنظمة اإلداري ��ة والتعليمية
العاملية سيما يف كلية الشريعة والقانون.
ول�ف��ت إىل أن ال��راح��ل ت�م�ي��ز ب��أط��روح��ات��ه
ال�ق��ان��ون�ي��ة املنبثقة م��ن ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة،
وم��وق�ف��ه ال��واض��ح وال�ص��ري��ح يف م��واج�ه��ة
العدوان عىل اليمن.
وع� � � ��رب ال � �ب � �ي � ��ان ع� � ��ن خ � ��ال � ��ص ال � �ت � �ع� ��ازي
وامل� � � � ��واس� � � � ��اة إىل وال � � � � ��د ال � �ف � �ق � �ي� ��د ال� � �ل� � ��واء
ع �ب ��دال �ق ��ادر ال �ش ��ام ��ي ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ج �ه��از
األم � ��ن وامل � �خ� ��اب� ��رات ،وإىل إخ ��وت ��ه وأه �ل ��ه
وذوي � � � � ��ه وم � �ح � �ب � �ي � ��ه،وزم � ��الئ � ��ه وط � ��الب � ��ه،
س ��ائ � ً
�ال امل� ��وىل ال �ق��دي��ر أن ي�ت �غ �م��ده ب��واس��ع
املغفرة والرحمة ،ويلهم الجميع الصرب
والسلوان.

ب � �ع � ��ث رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س ال� � � �ش � � ��ورى م � �ح � �م� ��د ح �س ��ني
العيدروس برقية عزاء ومواساة ،إىل نائب رئيس جهاز
األمن واملخابرات اللواء دكتور عبد القادر الشامي ،يف
وف ��اة ن�ج�ل��ه ال��دك �ت��ور ع��ي ال �ش��ام��ي ،ن��ائ��ب ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة
الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ،بعد حياة حافلة
بالعطاء يف خدمة الوطن باملجال األكاديمي.
وأش ��اد ال�ع�ي��دروس ب�م�ن��اق��ب ال�ف�ق�ي��د ودم��اث��ة أخ��الق��ه
وت��واض�ع��ه وح�س��ن ت�ع��ام�ل��ه م��ع ط��الب��ه ،ح�ي��ث ك��ان من

للدكتور الشامي وأفراد أسرته وآل الشامي يف هذا
امل�ص��اب ..س��ائ��ال ال�ع��ي ال�ق��دي��ر أن يتغمده بواسع
ال��رح�م��ة وامل �غ �ف��رة وي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وي�ل�ه��م
أهله وذويه وزمالئه وطالبه الصرب والسلوان.
" إنا لله و إنا إليه راجعون "

يتابع كل جديد

ل�ق��د ع��رف��ت ال��دك�ت��ور ع��ي ع�ب��د ال�ق��ادر ق��اس��م ال�ش��ام��ي عن
ك�ث��ب ف�ق��د ك ��ان رح �م��ه ال �ل��ه ن�ش�ي�ط��ا م�ج�ت�ه��دا يف ع�م�ل��ه ع��امل��ا
فاضال يتابع كل جديد يسعى دائما لتطوير الكلية كما كان
مخلصا يف ع�م�ل��ه يبتغي رض��ا ال�ل��ه ألن��ه ك��ان ص��اح��ب دي��ن،
وك��ذا عرفته رحمه الله محبا لزمالئه ساعيا يف خدمتهم،
كما أنه كان راعيا ملصالح الطالب يتلمس همومهم ويرعى
مصالحهم ،حقيقة ك��ان��ت وف��ات��ه ص��دم��ة شخصية يل لقد
افتقدت اخا عزيزا شهما مخلصا ،كما أن الكلية فقدت برحيله علما من اعالمها نسال
الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ونسال الله أن يخلف عىل ال الشامي
الكرام بأحسن خالفه إنه سميع مجيب
أ.دعبداملؤمن شجاع الدين
نائب عميد كلية الشريعة والقانون للشئون االكاديمية

يخدم كل الناس

ل�ل��ه م��ا أخ��ذ ول�ل��ه م��ا أع�ط��ى وال�ح�م��د ل�ل��ه ع��ىل ق�ض��ائ��ه ه�ك��ذا ك��ان ي�ق��ول ف�ق�ي��د ال��وط��ن
االس�ت��اذ ال��دك�ت��ور العميد  /ع��ي ع�ب��دال�ق��ادر ال�ش��ام��ي رح�م��ه ال�ل��ه ت�غ�ش��اه ع�ن��د وف��اة اح��د
يعرفه لقد كنت اعترب امل��رح��وم م�ش��روع عالم سيعطي الكثري لوطنه وت��الم�ي��ذه فكان
مفكرا يف علوم القرآن الكريم والعلوم االخرى باحثا مطلعا له فلسفة وكفاءة عالية
كنت استمع ال�ي��ه باهتمام وان�ص��ات واق��رأ ل��ه كتابات يف ك��ل يشء واستفيد منها ألنه
رحمه الله يحرص عىل إرسالها إيل بشكل شبه يومي أما عىل املستوى الشخيص فهو
صادقا وفيا كريما متواضعا بسيطا رحيما يخدم كل الناس ويتمتع بأخالق عالية
وج�م�ع�ت�ن��ي ب��ه أم�ت��ع ال�ل�ح�ظ��ات ف��رغ��م امل ��دة ال�ق�ص��رية ال�ت��ي ش�غ�ل�ه��ا ن��ائ��ب ل�ع�م�ي��د كلية
الشريعة اال ان��ه أح��دث ف��ارق��ا يف العمل االك��ادي�م��ي بشهادة ط��الب ودك��ات��رة الجامعة
وسعى لحشد وتوفري االمكانات املتاحة من خالل عالقاته الشخصية ملا كان يحظى به
من محبه وتقدير لدى كل من يعرفه فهو ينتمي للمدرسة املحمدية وآل بيته الطاهرين
رحم الله فقيدنا الغايل العميد الدكتور  /عي عبدالقادر الشامي وألهم والده اللواء
ال��دك�ت��ور امل�ج��اه��د ع�ب��دال�ق��ادر ال�ش��ام��ي ووال��دت��ه واه�ل��ه وجميع
محبيه الصرب والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون .
العميد /محمد حزام الرداعي

مدرسة في العلم واالخالق

ال��دك �ت��ور ع ��ي س ��الم ال �ل��ه ع�ل�ي��ه ل ��م ي�ك��ن يل م �ج��رد م��دي��ر وال
حتى مجرد صديق وال أخ بل ك��ان عندي بمقام االب تعلمت
منه الكثري من االشياء التي تنفعني يف الدنيا واآلخرة ويف هذ
املوضوع سأقدم نبذة بسيطة عن قدويت الفاضل فقد ربطتني
ب��ه ع��الق��ة طيبة منذ نهاية ال�ع��ام ٢٠١٧م وم�ن��ذ ذل��ك الحني
ف�ق��د ت�ع��رف��ت ع�ل�ي��ه وع��اي�ش�ت��ه ع��ن ق ��رب  ..ك ��ان ي�م�ت�ل��ك س�ج��اي��ا
وص �ف��ات ح�م�ي��دة ف�ق��د ك ��ان رح�م��ه ال �ل��ه ك�ث��ري ال �ع �ط��اء ي�ج��ود
ب�س�خ��اء ل��م اع��رف��ه يف ي��وم م��ن االي ��ام أن��ه ي�ع�ط��ي ل��ي ي��أخ��ذ بل
كانت أعماله كلها ابتغاء ملرضاة الله تعاىل حتى وهو يف اشد
حاجته ملا يعطيه لكن شهادة لله وانا مسؤول عليها انه كان
يعطي وال يبايل كان يعمل عىل أساس ان رزق بكره يف يد الله
هذه إحدى خصاله القيمة واخالقه ،األمر اآلخر كان يف عمله
شديد ملتزم يبذل جهودا كبرية يف ليله ونهاره لي يقدم عمله

كان صاحب واجب صاحب أمانه صاحب علم كل أعماله وحياته
كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعاىل فقط .
ويف هذا املقام فإنني لم استطع أن افيه حقه دكتورنا العزيز رحمة
الله عليه حقه فالحديث عنه يطول نظرا وال يتسع املقام لسرده هنا
 .ويف األخري أسال من الله العزيز القدير أن يتغمدك بواسع رحمته
ويجعل الجنة ه��ي دارك ومقامك وأن يغفر ل��ك ذن��وب��ك ويطهرك
ويجعل القرآن والنور والضياء مصاحب لك ,عظم الله أجرنا جميعا
من فقدناك وانا لله وانا اليه راجعون
إبراهيم نبيل الدرة
رفيق الفقيد وأحد طالبه

قالوا عن الفقيد
عىل الوجه الذي يريض الله تعاىل وهذا مشهود له من كل زمالئه العاملني معه إىل
جانب ذلك كان الفقيد رحمه ال يحب ان يقدم االعمال ناقصه أو مبتورة بل كان شديد
الحرص إعطاء كل يشء حقه يف العمل والعلم وغريه .
لقد تميز باألخالق الفاضلة والصفات الحميدة تراه بشوش الوجه يحب عمل الخري
ومساعدة اآلخرين وهنا أتذكر بعض املواقف التي شاهدتها له يف اليوم العاملي للنظافة
عندما ذهب اىل كلية الشريعة وكنت بصحبته يف ذلك اليوم وعند مشاهدته للطالب
يقومون بأعمال النظافة للكلية أبى إال أن يشاركهم فقد كان متواضعا يحرص عىل
تشجيع الطالب وتحفيزيهم للقيام بكل مهامهم وواجباتهم يف الجانب العلمي ويف
الجوانب الخريية ايضا واملجتمعية أيضا .
ومما ميز الفقيد أنه كان من السباقني يف األعمال الجهادية من خالل قيامه بالتوعية
بأهمية التصدي لتحالف العدوان ودعم املرابطني بقوافل الدعم واالسناد وكذا حرصه
أيضا عىل تفقد الجرحى وزيارة اسر الشهداء.
كما كان له بصمة يف املجالس التي يحضرها من خالل حديثه يف التذكري بطاعة الله
ورس��ول��ه وت��أك�ي��ده ع��ىل تجنب الظلم واألع�م��ال امل�ن�ك��رة وك��ان ي�ق��ول  " :إن ال�ل��ه ق��د خلق
لنا نعم كثرية لي نتأملها وحرم علينا أشياء قليله فال نتمسك بالقليل الفاين املحرم
ونرتك الكثري الباقي الذي يستحق التأمل " .
ومما اتذكره أيضا أنه عمل يل جدول يك أنظم حيايت  ,وكان يقول ايضا  " :اإلنسان
م �س��ؤول ع��ىل ال��وق��ت ال ��ذي ي�ض�ي��ع م�ن��ه "  ..ه��ذه ك�ل�م��ات��ه ال�ت��ي ال زال وق�ع�ه��ا يف أذن��اي
وغريها من الكلمات التي ال مكان لها يف االذن فقط بل ان مكانها األص��ي هو العقل
والقلب ،كان ناصحا للجميع  .كان معلم يف الثقافة والتوعية كان مدرسة يف العلم
واالخالق والقيم ،ايضا كان سندا لكل مظلوم رزح لكل مغلوب ظهر لكل مكسور ،

ال �ك ��وادر ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ل�ه��ا إس �ه��ام��ات ب� ��ارزة  ..م�ع�ت��ربا
رح �ي �ل ��ه خ � �س� ��ارة ع� ��ىل ال� ��وط� ��ن ب �ش �ك ��ل ع � ��ام وال �ت �ع �ل �ي��م
األكاديمي بشكل خاص.
وعرب رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن هيئة
رئ��اس��ة وأع�ض��اء مجلس ال�ش��ورى ع��ن خ��ال��ص التعازي
واملواساة لوالد الفقيد وأفراد أسرته وكافة آل الشامي
ب�ه��ذا امل �ص��اب ..س��ائ��ال امل ��وىل ال�ق��دي��ر أن ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع
رح �م �ت ��ه وي �س �ك �ن��ه ف �س �ي��ح ج �ن ��ات ��ه وي �ل �ه ��م أه �ل ��ه وذوي� ��ه
ومحبيه بالصرب والسلوان.

الناصح األمني

كان وقع خرب وفاة فقيد الوطن الدكتور عي عبد القادر الشامي صادما ومؤثرا يف
نفوسنا ألن الدكتور عي رحمه الله ك��ان يمثل لنا كل شيئ فكان بمثابة األب واملربي
الفاضل والناصح األمني كان يقدم لنا كل ما يهم حياتنا كطالب حتى يف أدق التفاصيل
اليومية التي تعيننا عىل أم��ور الحياة الدنيا واآلخ��رة فكان يحثنا عىل االهتمام باللغة
العربية يف ال�ب�ح��وث األك��ادي�م�ي��ة وال��رج��وع ل��آي��ات القرآنية ك��أه��م امل��راج��ع إلث��ر البحوث
والخروج بحصيلة علمية تساهم يف خدمة التعليم الجامعي كما كان فقيدنا رحمه
الله ورع��ا متزنا يحث ع��ىل االرت�ب��اط بكتاب الله فكان يف ك��ل اح��ادي�ث��ه يضرب لنا أمثلة
من القرآن الكريم يف كل أوقاته يف (الجامعة ،املجالس ،اللقاءات).
م��ا ذك��رت��ه أع ��اله ل�ي�س��ت إال ن �ق��اط ي �س��رية م�م��ا ت�ح�م�ل��ه م�ش��اع��ري وت�ت�س�ن��ى يل ذاك ��ريت
بحفظ بعض أفعاله وأقواله ومن خاللهما كان حريصاً كل الحرص عىل تعليم أبنائه
الطالب يف الشريعة اإلسالمية الصحيحة ،وكان لنا كاألب واالخ ولم نجد له أي تقصري
يف م�ج��ال��ه ،وك��ان دق�ي��ق يف م��واع�ي��ده وم�ح��اض��رات��ه م��ع الطلبة وال��زم��الء ،ه��ذا بالنسبة
ملعاملته لطالبه أم��ا معاملته م��ع اإلداري ��ني ول��زم��الئ��ه ال��دك��ات��رة يف الجامعة ك��ان��ت من
أرقى التعامالت املتمثلة بالقدوة والنموذج الذي لم يسبق ألحد من قبل الوصول إىل
ما وصل إليه الفقيد.
وق��د عرفنا األب د .ع��ي عبدالقادر الشامي متواضعا ه��ادئ��ا قنوعا ،ملتزما بالدين
وب��واج�ب��ات��ه ،ويتمتع بخصال مميزة يتصف بها االن�س��ان امل��ؤم��ن ،بتواضعه واح��رتام��ه
للطالب وال��دك��ات��رة واالداري��ني يف الكلية وك��ل من
عرفه ،االح��رتام والتقدير واملحبة ل��ه ،وم��ن أحبه
الله احبة الناس وبوفاته فقدت اليمن وجامعة
صنعاء أحد الكوادر الكبرية واملتميزة..
صالح الدين عامر
طالب يف كلية الشريعة والقانون

حلظات حزن في وداع فقيد الوطن والتعليم األكادميي

شهدت أمانة العاصمة يف ال�  8من سبتمرب الجاري تدفقا كبريا للمشاركني يف تشييع جثمان فقيد الوطن والتعليم األكاديمي الدكتور عي عبدالقادر
الشامي – نائب عميد كلية الشريعة والقانون – أستاذ القانون الجنايئ بجامعة صنعاء يتقدمهم عدد من الوزراء ومحافظي املحافظات وأعضاء مجليس
النواب والشورى واملسؤولني من القيادات العسكرية واملدنية ورئاسة جامعة صنعاء و أه��ايل وأق��ارب الفقيد وطالبه ومحبيه الذين ع��ربوا عن حزنهم
العميق يف رحيل قامة وطنية وأكاديمية تفردت بالكفاءة والنزاهة والتفاين يف حب الوطن وخدمة الشعب يف مجال التعليم الجامعي بشكل عام وعىل
وجه الخصوص يف كلية الشريعة والقانون .
وخالل التشييع أشاد املشيعون بمناقب الفقيد ودماثة أخالقه وثقافته اإليمانية التي تميز بها ،وفرضت حبه يف قلوب كل من عرفه.
وأشاروا إىل أن ما قدمه الفقيد خالل مسرية حياته العلمية واألكاديمية من دراسات وأبحاث علمية يف مجال القانون الجنايئ وعلم النفس القضايئ
وإسهامه الفاعل يف تصحيح أوضاع الجامعة ونقل نظامها اإلداري والتعليمي إىل مصاف األنظمة اإلدارية والتعليمية يف الجامعات املماثلة يف العالم.
ولفت املشيعون إىل أن ال��وط��ن والتعليم األك��ادي�م��ي خسر برحيل الدكتور الشامي واح��داً م��ن أب��رز ال�ك�ف��اءات العلمية التي ُع��رف��ت بتفانيها وإخالصها
لعملها وحبها لوطنها.
وعربوا عن خالص التعازي لوالد الفقيد اللواء الدكتور عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز األمن واملخابرات وآل الشامي كافة يف هذا املصاب  ..سائلني
املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
وقد وُوري جثمان الفقيد الرثى يف مقربة جار الله بعد الصالة عليه عقب صالة الظهر يف جامع العدل بأمانة العاصمة.

لن ننسى مواقفه

لقد فقدنا برحيل الدكتور عي الشامي اخاً عزيزاً
وغ��ال �ي��اً ع ��ىل ق�ل��وب�ن��ا .ول ��ن ن�ن��ى م��واق �ف��ه ال�ع�ظ�ي�م��ة

م�ع�ن��ا ط ��ول ف ��رتة ع�م�ل�ن��ا م �ع��ه ف �ق��د ك ��ان ل �ن��ا ب�م�ث��اب��ة
امل �ع �ل��م وامل ��رب ��ي .وك ��ان دائ �م ��ا م ��ا ي��ذك��رن��ا ب��اس�ت�ش�ع��ار
م ��راق �ب ��ة ال �ل ��ه ل �ن��ا يف ك ��ل ت �ص��رف��ات �ن��ا وأع �م ��ال �ن ��ا وك ��ان
يتلمس احوالنا ومشاكلنا ويعمل كل ما يف وسعه
ملساعدتنا بتواضع وابتسامه وسعة صدر .
لقد فجعنا برحيله ونسأل من الله أن يتغشاه
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
مساعد /ابراهيم عبدالله الغرباين

اللواء القهالي :

أسهم الفقيد
في االرتقاء
بالعمل التعليمي
االكادميي

ب�ع��ث ال �ل��واء م�ج��اه��دال�ق�ه��ايل رئ�ي��س
ت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ص�ح�ي��ح ال�ش�ع�ب��ي ال�ن��اص��ري
برقية عزاء ومواساة اىل اللواء دكتور
عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز
األم� � � ��ن وامل� � �خ � ��اب � ��رات يف وف� � � ��اة ن �ج �ل��ه
ال ��دك �ت ��ور ع ��ي ال �ش��ام��ي  -ن��ائ��ب ع�م�ي��د
ك �ل �ي��ة ال �ش ��ري �ع ��ة وال� �ق ��ان ��ون ب �ج��ام �ع��ة
صنعاء .
وق � ��ال ال� �ل� ��واء ال �ق �ه ��ايل يف ال��ربق �ي��ة
واألىس ت�ل�ق�ي�ن��ا ن�ب��اء
 " :ب�ب��ال��غ ال �ح��زن
ٰ
وفاة نجلكم الدكتور عي عبد القادر
ال �ش��ام��ي ن��ائ��ب ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ش��ري�ع��ة
والقانون بجامعة صنعاء
واشار اللواء القهايل أن فقيد الوطن
ت �م �ي ��ز ب ��ال� �ب ��ذل وال� �ع� �ط ��اء يف االرت � �ق� ��اء
بالعمل التعليمي االكاديمي يف كلية
الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
وأضاف " بهذا املصاب األليم ونيابة
ع��ن اللجنة العليا لتنظيم التصحيح
ال �ش �ع �ب ��ي ال� �ن ��اص ��ري ن �ت �ق ��دم ب �خ��ال��ص
ت�ع��ازي�ن��ا وم��واس��ات�ن��ا ل�ك��م ول�ك��اف��ة إوالد
الفقيد وكافة آسرة الفقيد ال الشامي
وكل أصدقائه ومحبيه
سائلني الله العي القدير أن يتغمد
ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع ال��رح�م��ة وامل�غ�ف��رة وان
ي �س �ك �ن ��ه ف �س �ي ��ح ج� �ن ��ات ��ه وان ي �ع �ص��م
قلوبكم بالصرب والسلوان .

املرصد
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المرصد اإلعالمي

قيس النقيب

تناطح األبقار

ل ��ه ع ��ن ت �ع �ه��دات��ه
ن �ص �
ط� �ب� �ط� �ب ��ة م ��ن أف �غ ��ان �س �ت �ان وت � ح �ل �ف��ائ��ه زاد ال�ق�ل��ق
رب ال � �ش � �ك � �ي وال� �
ل�
رغ� � � ��م ال� � �ت� � �ق � ��ا
وض �م ��ان ��ات ��ه ال �ك ��اذب � ً�ة �ا ك �ش �ف �ت دول �ت ��ي
ع �ل �ن ��ي ف�ق��ط
�ي �م�
امل �ص �ط �ن �ع ��ة ع� �ىل امل �س �ت �وى ال � يف ظلمات ال �خ �ل �ي �ج��ي ع �م ��وم ��ا ف لسعودي واإلمارات
طبا الشر والعدوان ا
ما ،إال أن ما يحدث
��اي ��ا ت �ف �ض ��ح ق� �وة
تناطح بقرتا ق
فيما بينه
� �ض
ً
يظهر ان
م� � ��زي� � ��دا م � ��ن أوراق ق راع ال�خ�ف��ي بينهما،
االصطبل الخليجي اإلم �ارات يعلو أث�ره
رهما وح �دة ال�ص�
و
دية
الحلوب السعو
تناف
�اب �ع �ن��ا ه ��و س�ح�ب
وخ��ارج�ه��ا يف ظل
�ن وت�
رة
م �م��ا ظ �ه��ر إىل ال �ع �ل� اإلع��الم �ي��ة م ��ن دب��ي
وت��أث�ره داخ��ل ال�ح�ظ� األم� ��ري � �ي ل�ل�ج��م
ع �ودي��ة ل�ق�ن��وات�ه��ا
�ر
�
ق
�
ب
�
ل
�ج ��ز ت � �ام ل ��راع ��ي ا
ل �ح ��واف ��ر ال �س �
�اض وه��ي خطوة
ع
�ار ا
ل��ري�
ال � �ص � �راع أو ح �ت ��ى إخ � �ف� ��اء غ� �ب � م ��ن ط �وع اىل م�ق��ار ج��دي�دة يف ا عديد من الدوافع
رة تخفي وراءها ال
�ي أف�ل�ت�ت��ه ل�ج��ام�ه��ا
ل �ت�
�أن��ه امهر خط
ادات ل�ش�أن م�ت��وق��ع
لبا رغ��م ش�ه��رت��ه ب�
امل �ت �ع��ارك��ة ا ص ً
ه� ��داف واالس �ت �ع ��د
ي�ده وج�ث��ا مت وال�ع�ج�ول ع��امل�ي� ً�ا ف�ص��رت��ه واأل حليفتن كما زعما.
م �روض ل��أب�ق��ار
اع فيها بن ال
م �ي ��ع أط �م ��اع �ه ��ا يف
ج�
إىل ف��اش��ل وس��ط ح�ظ�رة ك�ان ل��ه ب� منف ً
ول � ��م ي �خ �ف ع� �ىل ال � ل�ن�ف��ط ال�ي�م�ن��ي من
ردا
لتامة عىل ثرواتها
ت ال�ي�م��ن وس��رق��ة ا
ا
وبسط سيطرته
ث �روا
قريب األمر الذي
س ال
ميناء بلحاف باألم عسكرية واستخدام
بال منافس.
وح يف األف � � ��ق م��ن
ت
ركا
�
�
ل
تح
�
�
ي
ان
ب
له
�
�
�
ك
ق��رن�ي��ة صعدا
�ه
هد أكرث من فاضح
ال ش � �ك ب ��أن � ح��ال �ف ال� �ع� �دوان ب�
قة كليهما يف مش
�
ت
رة
م �ل �ف ��ات مرتز
�م ��ق غ � �ب � ��اء ط � �ريف
ب ��داي ��ة م ��ؤام� � يت أط � �م � �اع ك� � �ربى و
ل� �ع�
�ارا
كل طرف وم� � �خ� � �زي وك � ��اش� � �ف حليهما لأبد من
الل ال�ذي أوش�ك ر
ال � �س � �ع� ��وإم �شاريع سرية يحملها
قها عىل االحت
خ�ذوا ال�ع�ربة من
غامضة وم ويستميت يف تحقي
ال�ح��ر األب �ي ،ول�ي��أ
دنا
منهما لوحده
األفغاين األحدث
بل
سة شريك إجرامهم
املشهد
ال مناف
ً عا ً
مليا..
عهدا
حساب إفش ش � �ع � �ب� ��ه ال� �ص� ��ام� ��د
ب � �ح� ��ق ال � �ي � �م� ��ن و
ه �م ��ا وح �ص ��اره �م ��ا
يف وج � ��ه ع �دوان �
وحيش.
ال ح� � �ي � ��ل امل� �س� �ت� �ع� �م ��ر
ب � ��ر
األم � � � � ��ري� � � � � �ي

 26sept26@gmail.com www.26sep.net

اعراف جوبايدن بأن األمريكان لم يغزوا أفغانستان
لبناء دولة لأفغان فاحتلوها لتكون أمريكا والعالم
ب ��أم ��ان ،ك ��الم ��ه ه ��ذا ع ��رى إدم � ��ان ال�ت�ض�ل�ي��ل وال �ك ��ذب
ل� �ل� ��رؤس� ��اء وال� �ح� �ك ��وم ��ات األم ��ري� �ك� �ي ��ة ال �س ��اب �ق ��ة ع��ىل
أن �ف �س �ه��م وش �ع��وب �ه��م ً
أوال ث ��م ع ��ىل امل �ج �ت �م��ع ال ��دويل
والعالم ككل ،حتى شريكهم األوروبي الذي اعرف
متحسرا ً بأن أجهزته االستخباراتية لم تكشف الزيف
األم ��ري ��ي ب��أف �غ��ان �س �ت��ان ف��أخ �ط��أت ت��وق �ع��ات �ه��ا يف أن
العاصمة كابل قادرة عىل الصمود بعد االنسحاب
األمريي لشهر عىل األقل.
ال �ي��وم وب �ع��د ك��ل ال ��ذي ح�ص��ل ي ��أيت وزي ��ر ال��دف��اع
األم ��ري ��ي ب �ت �ح ��ذي ��رات "ج ��دي ��ة" ك �م��ا أس �م ��اه ��ا ب��أن
أف � �غ� ��ان � �س � �ت� ��ان دول � � � ��ة ق � ��ادم � ��ة ع � ��ىل ح � � ��رب أه �ل �ي ��ة
ش ��ام �ل ��ة!!؟ ..وال ن ��دري ه��ل ك��الم��ه ه ��ذا م��ن ح�ق��د
ال�ه��زي�م��ة وال �ع ��ار ال ��ذي ل�ح��ق ب�ه��م أو ي �ق��ول ذل��ك
لعل وعىس أن يستمر اآلخرون يصدقون الكذب
وال �ت �ض �ل �ي��ل األم ��ري ��ي ب��أف �غ��ان �س �ت��ان وغ ��ره ��ا م��ن
القضايا الدولية.
يف الختام ان لم يكن حديث الوزير األمريي
عن حرب أهلية بأفغانستان يكشف عن مؤامرة
خ �ب �ي �ث��ة م �ن ��ه ك�م�س�ت�ع�م��ر م �ه ��زوم ف ��وق ��وع �ه ��ا ال
س �م��ح ال �ل��ه س�ي�ف�ض��ح اإلدارة األم��ري �ك �ي��ة ب��أن�ه��ا

تخبط ..أم مؤامرة

ال�ف��اع��ل وامل�ن�ت�ق��م ،ون��ؤك��د أن�ه��م ح�ت��ى وإن ح ��ذروا من
أن أف�غ��ان�س�ت��ان ع��ىل وش ��ك ح ��دوث ح ��رب أه�ل�ي��ة ول��م

مناهج مبعايير التطبيع

دولة فصل عنصرية

ي�ق��وم��وا ب��إش�ع��ال�ه��ا وت�م��وي�ل�ه��ا ..ف�ل��ن ت�ح��دث أي ح��رب
وأفغانستان بدونهم أفضل..

 120جامعة أمريكية مُ عتربة تعترب "إسرائيل" دولة فصل عنصرية وإسرائيل ال يرف
لها جفن بعد أن طوعت أنظمة العالم وقوانينه لصالحهاٍ ،فقد وجه  120مركزاً بحثياً
ً
دعوة مماثلة العتبار إسرائيل تمارس
لدراسات "الجندر" يف جامعات أمريكية مرموقة
الفصل العنصري ضد الفلسطينين ،ويمثل املوقعن عىل البيان الجامعات املرموقة
يف أمريكا ،حيث وقعت عليه خمس من أصل ثمان كليات تتبع ما يسمى "أي بي ليج"
وهو مصطلح يستخدم لوصف اعرق ثمان جامعات أمريكية..
ه��ي دول��ة ه��دم عنصري حقاً وال تأبه لتوصيفها املشن وسلوكها ال�ق��ذر التي تمارسه
يومياً بحق اإلنسان واألرض الفلسطينية املحتلة..
هذا موقف من أمريكا ..يتناقض مع موقف "املطبعن" حثالة األعراب الذين انسلخوا
من جلودهم العربية وبدلوها بالعربية!!..

وقفة في احلديدة تنديد ًا بخروقات العدوان

الحديدة  /عىل الشرعبى

ن�ظ�م��ت ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال �خ��دم �ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة وق�ف��ة
احتجاجية حاشدة تنديداً بخروقات ال�ع��دوان التفاق السويد وآخ��ره��ا استهداف عددا
من املناطق يف حيس و التحيتا و شارع الخمسن.
وخ��الل الوقفة االحتجاجية التي ش��ارك فيها محافظ املحافظة محمد عياش قحيم
ووك �ي ��ل امل �ح��اف �ظ��ة اح �م ��د ال �ب �ش ��ري وال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع ��ي ك �ب ��اري وم � ��دراء
عموم املكاتب التنفيذية والخدمية باملحافظة رف��ع املشاركون الالفتات املنددة واملعربة
ع��ن اس�ت�ن�ك��اره��م للتصعيد األخ��ر ل�ق��وى ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت�ه��م ع��ىل امل��دي��ري��ات الجنوبية
للمحافظة يف خرق صارخ التفاق السويد ..محملن األمم املتحدة وبعثتها الخاصة بتنفيذ
اتفاق السويد املسؤولية الكاملة الستمرار هذه الخروقات التصعيدية.
وأشار قحيم والبشري إىل أن الجيش واللجان الشعبية ملتزمون تماما باتفاق السويد،
إال أنهم بنفس الوقت ج��اه��زون لتلقن ق��وى ال�ع��دوان ومرتزقتهم ال��دروس يف ميادين
ال�ب�ط��ول��ة وال �ش ��رف ..م��ؤك��دي��ن أن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي م�س�ت�ق��ل ت�م��ام��ا ب �ق��رارات��ه ع��ن ال��وص��اي��ا
الخارجية يف الدفاع عن الوطن وحماية من املعتدين.
واس�ت�ن�ك��ر ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن وال��وق�ف��ة م��ا ي�ق��وم ب��ه ال �ع��دوان ال�ظ��ال��م وال�ه�م�ج��ي م��ن قطع
شراين الحياة يف اليمن بدعم أمريي وصمت أممي من خالل استمرار احتجاز السفن
ال�ن�ف�ط�ي��ة امل�ص��رح ل�ه��ا م��ن األم ��م امل�ت�ح��دة ب�ع��د ات�خ��اذ ج�م�ي��ع اإلج ��راءات التعسفية لخنق
الشعب اليمني وزي��ادة معاناته بعد أخذ الضوء األخضر من اإلدارة األمريكية وتواطؤ
م��ن األم ��م امل�ت�ح��دة .وب ��ارك ع�م�ل�ي��ة ت ��وازن ال ��ردع ال�س��اب�ع��ة ال�ت��ي ح�ق�ق��ت أه��داف�ه��ا يف عمق
العدوان وما حققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات يف محافظة مأرب
بتحرير مديريات رحبة وماهلية.

تكرمي عدد من الشخصيات التربوية والصحية

تزامناً مع احتفاالت بالدنا بذكرى ث��ورة ال�� 21من سبتمرب املجيدة ..كرم ملتقى أبناء
الشهداء ومناضي الثورة اليمنية عدداً من الشخصيات الربوية والطبية الذين كرسوا
جهودهم يف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لكل فئات املجتمع بما يف ذلك أبناء
الشهداء واملتضررين من العدوان والحصار.
حيث كرم امللتقى األستاذة جميله جربان محمد السمان مديرة مدارس أبناء الوحدة
األهلية ،واألستاذ نشوان عبدالرؤف القديس مدير مدارس شموخ املجد األهلية ،واألستاذ
عبدالله محمد محسن العنجري مدير م��دارس اإلص��رار النموذجية ،واألس�ت��اذ محمد
احمد اليازيل مدير مدارس أرض العروبة األهلية ،واألستاذ خالد ناجي عبدالله حسن
مدير مدرسة احمد ياسن الحكومية ،والدكتور عبدالله محمد صالح الهاب عيادة دار
النخبة االسعافية ،والدكتورة أح��الم احمد غالب الزنم والدكتورة أروى ياسن ناجي
العطاب والدكتورة إيمان محمد يحي الربوي.

اإلم � � � � ��ارات ت � �س� ��رق ت � ��اري � ��خ س �ل �ط �ن ��ة ع � �م� ��ان..
وتنسبه إليها!؟
ً
أوال :قيام اإلمارات بعرض خريطة مشوهة
يف فضيحة منقطعة ال�ن�ظ��ر أظ�ه��رت منطقة
س � �ن � ��دم ال� �ع� �م� ��ان� �ي� ��ة ض �م ��ن
حدودها..
ث ��ان� �ي ��اً :س ��رق ��ة اإلم � � ��ارات
ح �ض ��ارة ب ��اج ��ان ال �ع �م��ان �ي��ة
ع � ��رب إدراج� � � �ه � � ��ا يف امل� �ن ��اه ��ج
الدراسية تحت اسم حضارة
ب��اج��ان يف دول ��ة اإلم� ��ارات ،األم��ر
ال� � � ��ذي أث� � � ��ار ح � ��ال � ��ة م � ��ن ال �غ �ض ��ب
العارم..
ث � � � � ��ال � � � � �ث � � � � ��اً :س� � � � ��رق� � � � ��ة اإلم � � � � � � � � � � ��ارات
ل �ش �خ �ص �ي ��ات ع �م ��ان �ي ��ة ت ��اري �خ �ي ��ة
ون � �س � �ب � �ت � �ه � ��ا إل� � �ي� � �ه � ��ا ك� ��إن � �ت� ��اج � �ه� ��ا
ل �ل �م �س �ل �س��ل ال �ت ��اري �خ ��ي "امل �ه �ل��ب
ب��ن أب��ي ص�ف��رة" يف م�ح��اول��ة للسطو
عىل التاريخ العماين عرب نسب هذه
الشخصية لإلمارات..
ويف م� ��ارس 2018م ب �ث��ت وس��ائ��ل
ً
إع ��الم إم��ارات �ي��ة ف�ل�م��اً وث��ائ�ق�ي��ا ب�ع�ن��وان:
"زاي � ��د األول -ذاك � ��رة وم �س ��رة" ت�س�ب��ب
�ب ع��ارم��ة يف سلطنة عمان
ب�م��وج��ة غ�ض� ٍ
إثر تلفيقه لوقائع تاريخية مشوهة وغر
حقيقية..
دويلة عيال زايد
ما عندهم تاريخ
ف �ي �س��رق��ون��ه م��ن
ال� � � ��دول امل � �ج � ��اورة
لهم وينسبوه إليهم بال
خ �ج��ل ..ن�ق��ول ل�ه��م ال�ي��وم
يكفيكم تاريخكم األسود..

مطبات وحفر التطبيع
م�ط��ب أردين :ط��ال�ب��ة أردن �ي��ة تنسحب م��ن "م�ش��روع
عاملي" بسبب وجود إسرائيي..
ت�ص��دع إس��رائ�ي��ي :ال��رئ�ي��ي اإلس��رائ�ي��ي ي��دع��و إلع��ادة
العالقات مع السلطة الفلسطينية..
حفرة للبحرين :السفر البحريني يف تل أبيب يوجه
رس ��ال ��ة ش �ك ��ر ل ��إلس ��رائ �ي �ل �ي ��ن وي �ه �ن �ئ �ه��م ب � ��رأس ال �س �ن��ة
اليهودية..
م�ط��ب ج��زائ��ري :ل��وال تطبيع امل�غ��رب م��ع إس��رائ�ي��ل ملا
تجرأ لدعوة ودعم انفصال القبائل الجزائرية..
ت�ص��دع إس��رائ�ي��ي :كاتبة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ..ف��وائ��د التطبيع
منخفضة رغم مرور عام كامل..
حفرة ملصر :السيي يهاتف الرئيس
اإلس � ��رائ � �ي � ��ي وي� �ه� �ن� �ئ ��ه ب � �ت� ��ويل م �ن �ص �ب��ه
وبرأس السنة العربية..
ت �ص ��دع إس ��رائ� �ي ��ي :ال �ق �ن ��اة "13
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة" ..ل� �ق� ��اء ب ��اي ��دن
وب�ي�ن�ي��ت ف��اش��ل وال ي�ف�ي��دن��ا،
أمريكا اليوم عاجزة تماماً
أم� � � ��ام ت� �ع� ��اظ� ��م ال � �ق � ��وات
والقدرات اإليرانية..
ت �ص ��دع إس ��رائ �ي ��ي:
ك��ات �ب��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة..
ب� � � � � � ��اي� � � � � � ��دن ل� � �ي � ��س
ح� �ل� �ي� �ف� ��اً وث� �ي� �ق ��اً
ب � � �ش� � ��أن امل � �ل� ��ف
ال� � � � � � � �ن � � � � � � ��ووي
اإليراين..
م� � � � �ط� � � � ��ب
أوروب � � � � � � � � � � � � ��ي:
ت��وص�ي��ة أوروب �ي��ة
ل � � �ش � � �ط� � ��ب إس � � ��رائ� � � �ي � � ��ل
م� ��ن ق ��ائ �م ��ة وج �ه ��ات
السفر اآلمن..
ت� � � � � � � � � � � � � � � �ص � � � � � � � � � � � � � � ��دع
إس��رائ �ي��ي :م�ي��زان
ه � � � � �ج � � � � ��رة س � �ل � �ب � ��ي
يف م � �س � �ت� ��وط � �ن� ��ات
الضفة ألول مرة منذ

قسمة عادلة
في نظري
محمد درهم املهلل

"ب ��ن س �ل �م��ان" ال ��ذي ي�ن�س�ل��خ م ��ن ج �ل��ده ب��ال�ت�ط�ب�ي��ع ي �ج��ر خ�ل�ف��ه األج �ي ��ال م ��ن أب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
ال�س�ع��ودي ل�ي�ح�ق��ق ل�ل�ي�ه��ود ه��دف ط�م��س ال�ه��وي��ة وت�ب��دي��ل ال�ث�ق��اف��ة ،ف�ه��اه��و م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام
الدرايس الجديد هناك يعلن تعديالت يف املناهج الدراسية للطالب بما يشبع نهمه وتلهفه
للتطبيع م��ع الكيان اإلس��رائ�ي��ي ،إض��اف��ة اىل م��ا ج��اء ع��ىل لسان وزي��ر الربية يف نظامه الغث
عن األم��ر بتعليم اللغة االنجليزية من الصف األول االبتدايئ وكذلك تعلم اللغة الصينية
يف ثمان مدارس بالرياض ..ومع وجود نموذج ساقط من السعودين ظهروا متفاخرين عرب
االن��رن��ت ب��ارت��داده��م ع��ن اإلس��الم اىل اليهودية أو النصرانية ،فأكيد سيطرح لهم ولغرهم
الحق يف تعلم اللغة "العربية" ملن يرغب أو حسب الطلب..

"بن زايد"..
اللص

10

عام 1987م..
حفرة لإلمارات :وزير خارجية اإلمارات عبدالله بن
زايد يهنئ اإلسرائيلين بالسنة اليهودية الجديدة..
ت�ص��دع إس��رائ�ي��ي :أش�ت�ي��ه ..غيتس ج��اء بما ه��و دون
ال�س�ق��ف ال�س�ي��ايس واإلدارة األم��ري�ك�ي��ة ل�ي��س ل��دي�ه��ا ما
تقدمه..
تصدع إسرائيي :البيد ..قوة "حماس" تتعاظم..
م �ط ��ب أردين :األردن ي ��رف ��ض م � �ش� ��روع إس ��رائ �ي ��ي
لتسوية الحقوق العقارية يف مدينة القدس املحتلة..
م �ط��ب أف �غ ��اين :ط��ال �ب��ان ت��رف��ض إق ��ام ��ة ع ��الق ��ات م��ع
"إسرائيل"..
ت�ص��دع إس��رائ�ي��ي :ح��ال��ة م��ن ال�ص��دم��ة وال�ه�ل��ع داخ��ل
إس��رائ �ي��ل ب �ع��د ف� ��رار  6س �ج �ن��اء ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن ع ��رب ن�ف��ق
حفروه يف سجن جلبوع قرب منطقة بيسان..
تصدع إسرائيي :اتهامات إسرائيلية لحكومة بينيت
بإلغاء اإلرث السيايس لنتنياهو..
تصدع إسرائيي :الحكومة اإلسرائيلية تعرف بأن
فرار السجناء الفلسطينين "إخفاق خطر للغاية"..
ت �ص ��دع إس ��رائ �ي ��ي :ت �ب ��ادل االت �ه ��ام ��ات ب ��ن م �س��ؤويل
االح �ت ��الل اإلس ��رائ �ي ��ي ب �ع��د ف� ��رار ال �س �ج �ن��اء م ��ن س�ج��ن
جلبوع "ذات الحراسة املشددة"..
م�ط��ب ح�م�س��اوي :ال��ربدوي��ل ..ف��رار ال�س�ج�ن��اء ضربة
أمنية لالحتالل اإلسرائيي وانتصارنا عقيدة..
ت�ص��دع إس��رائ�ي��ي :ال�ش��رط��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة تقيم 260
حاجزاً للبحث عن السجناء الفلسطينين الفارين..
مطب ُعماين :مفتي سلطنة عمان يشيد بعملية فرار
السجناء الفلسطينين من سجن إسرائيي..
تصدع إسرائيي :مصادر إسرائيلية ..عملية مالحقة
ال�س�ج�ن��اء ال�ف��اري��ن ت�ح�ت��اج وق��ت ط��وي��ل وق��د ت�ص��ل اىل
طريق مسدود..
ت�ص��دع إس��رائ�ي��ي :خ��رباء إس��رائ�ي�ل�ي��ون ..فقدنا األم��ن
الداخي وفقدنا ثقتنا بالدولة..
ت �ص��دع إس ��رائ �ي ��ي :ن�ت�ج�ه��ز ل �ح��رب ش��ام �ل��ة يف س��وري��ا
ولبنان وإيران وغزة..
م�ط��ب أف �غ��اين :إج ��الء آخ ��ر ي �ه��ودي م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان
بعد استالم طالبان الحكم..
ت�ص��دع إس��رائ �ي��ي" :ه��اك��ر" ي�ق��ول ب�س��رق��ة  %80من
املعلومات اإلسرائيلية.

من كان يتصور؟ ويتصور ماذا؟!
أن ت�ن�ق�ل��ب ال��رج �ع �ي��ة م ��ن ع�م�ي��ل
لالستعمار إىل التماهي والتوحد
م��ع االس �ت �ع �م��ار ،وم�ع��اي�ش�ت��ه عىل
أرض�ه��ا "أي أرض ال��رج�ع�ي��ة" ،هذا
ت�ح��ول ل��م ت�ع��رف��ه ت��اري��خ الشعوب
والحركات من قبل!..
وأن ي� � �ت� � �ح � ��ول م � � ��وق � � ��ف خ� � � ��ادم
ال � � �ح � � ��رم � � ��ن امل� � � � �ف� � � � ��رض ،ف � �ي� ��دع� ��و
األمريكان إىل األرض املقدسة التي
حرمها الله ع��ىل الكافرين ،وعلة
ال �ت �ح ��ري ��م أن �ه ��م ن �ج ��س ،ف�ي�ص�ب��ح
ه ��ؤالء ال�ن�ج��س ي��رم��ون ب��زج��اج��ات
ال� �خ� �م ��ر ال � �ف � ��ارغ � ��ة إىل ج � � ��وار ب �ي��ت
ال �ل��ه ال� �ح ��رام ،وإىل ج� ��وار م�س�ج��د
وقرب الرسول صىل الله عليه وآله
وسلم!!..
ه � � ��ل ق� � ��ام� � ��ت ال� � � �ق� � � �ي � � ��ام � � ��ة؟! ..أم
ت �ب��دل��ت األرض غ ��ر األرض؟! ..أم
م��اذا؟! ..س��ؤال يلح علينا كإلحاح
صاحب الحاجة إىل حاجته ،فأين
ال �ع ��روب ��ة؟ وأي� ��ن ال �ع ��رب أص �ح��اب
اإلب ��اء وال �ن �خ��وة وال �ع ��زة وال �ك��رام��ة
وأص � � � �ح� � � ��اب ال� � � ��دف� � � ��اع ع � � ��ن ال � �ع � ��ار
والحمى؟ أي��ن عمر بن كلثوم؟ أم
أي ��ن ع�م��ر ب��ن ه �ن��د؟ ل�ي��ت ش�ع��ري،
ه� ��ل ه� ��ي ب� ��داي� ��ة ال �ن �ه ��اي ��ة ل �ل �م �ل��وك
ال��ذي��ن ق��ال ال�ل��ه ت�ع��اىل ف�ي�ه��م( :إن
امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها،
وجعلوا أعزة أهلها أذلة ،وكذلك
ي�ف�ع�ل��ون)؟ أم إن م��ا وق��ع يصادف
ق � � ��ول ال� � ��رس� � ��ول ص � ��ىل ال � �ل � ��ه ع �ل �ي��ه
وآل ��ه وس �ل��م" :ال�ج�ن��ة ت�ح��ت ظ��الل
السيوف" فهل من مجيب؟!..
ل� �ق� ��د وج � � ��ب ال � �ج � �ه � ��اد ،وأص� �ب� ��ح
ف � � ��رض ع� � ��ن ع� � ��ىل ك� � ��ل م� �س� �ل ��م يف
ش ��رق األرض ك ��ان ،أو يف غ��رب�ه��ا،
وج� ��ب ع �ل �ي��ه أن ي �ح �م��ل س ��الح ��ه،
ل�ي�خ��رج األم��ري �ك��ان م��ن ج ��وار بيت
ال �ل��ه ال �ح ��رام ،وم ��ن ج ��وار مسجد
رس � � � ��ول � � � ��ه ،أن ي � �خ � ��رج � �ه � ��م أذل� � � ��ة
ص��اغ��ري��ن ،ق��ال ت�ع��اىل( :إن ال�ع��زة
ل �ل��ه ول ��رس ��ول ��ه ول �ل �م��ؤم �ن��ن) وق ��ال
تعاىل( :ولن يجعل الله للكافرين
عىل املسلمن سبيال) وقد قرأتم،
أو سمعتم إخ��وان�ن��ا األع ��زاء فتوى
ع � �ل � �م � ��اء ال � � ��دي � � ��ن يف ب � � ��الدن � � ��ا ب� �ه ��ذا
الصدد؟!..
ب � �ي� ��ت ال � �ل � ��ه ال � � �ح � � ��رام ي �س �ت �ص ��رخ
ض� � �م � ��ائ � ��رك � ��م ،وم � �س � �ج � ��د رس � � ��ول
ال �ل ��ه ص ��ىل ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل� ��ه وس�ل��م
ي�ش�ت��ي إىل ال �ل��ه ل �ع��دم ح�م��اي�ت�ك��م
ل ��ه ،واألرض امل �ق ��دس ��ة ،أص�ب�ح��ت
ً
أرض� ��ا ي��دن�س�ه��ا األم ��ري �ك ��ان ،ف�ه�ب��وا
لتطهرها..
أم ك � � � � � � ��ان م� � � � � ��ن ال � � � �ع � � � �ج� � � ��ب أن
ي� � �ص� � �ب � ��ح األم � � � ��ري� � � � �ك � � � ��ان ي � �ح � �ت � �ل � ��ون
ال �س �ع ��ودي ��ة واإلم � � � � ��ارات ،وت �ح �ت��ل
ب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ب �ح��ري��ن ،ب�ي�ن�م��ا ي�ح�ت��ل
ال � �ف� ��رن � �س � �ي� ��ون ق � �ط� ��ر واإلم� � � � � � ��ارات،
أج� � �ي� � �ب � ��وا ف � �ف � ��ي ال� � �ت� � �ح � ��دي ت �ت �ج ��ىل
شجاعة الشجعان ،ويف الصراحة
ال �ص ��دف ،ت�ج��د ال�ح�ق�ي�ق��ة اح��رامً ��ا
لها؟!.
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النصر املبني  .. 3تضع املرتزقة أمام خيارات صعبة

بعد هزيمته يف رحبة وماهلية ..
العدوان يستهدف مرتزقته

خ��ي��ارات صعبة تحتم على مرتزقة
العدوان الهروب أو االستسالم

"ال��ن��ر امل��ب��ن  .."3ان��ت��ص��ارات
خاطفة أربكت تحالف العدوان

االنتصار الكبري أعاد الطمأنينة يف أوساط
املواطنن من أبناء محافظة مارب

بعد العمليات النوعية التي تخللت سر األعمال
القتالية يف عملية "النصر املبن "3والتي تكللت
بالنصر وتحرير مديريتي رحبة وماهلية من
مرتزقة العدوان ..بات ما تبقى من مرتزقة
العدوان أمام خيارات صعبة اما االستسام
أو الهروب خاصة يف ظل تخي العدوان عنهم
وتحمليه الهزيمة والفشل الذريع الذي لم يجد
له قيادات تحالف العدوان سوى هذه الشماعة
ناهيك عن القيام بضرب مرتزقته بغارة جوية
وكما هي العادة يتم التربير انها ضربة خاطئة
من نران صديقة ..هذه الهزائم املتوالية لتحالف
العدوان ومرتزقته جعلته يدخل يف تحد كبر
خاصة بعد حديث اإلدارة االمريكية عن فشل
قيادة تحالف العدوان السعودي ..تفاصيل
هامة يف سياق التقرير التايل عما تركته عملية
"النصر املبن "3يف اوساط املرتزقة وقيادة تحالف
العدوان السعودي واالمريي-:
خاص

انتصار خاطف

يف وقي ييت وج يي ييز ت يم يكيين ابي يط ييال ال يج يي ييش وال يل يج ييان ال يش يع يب يييية ميين
خ ييال عيميليييية "ال ين يصيير امل يب يين "3م يين تيحيقييييق ان يت يصييار خيياطييف أرب ييك
تحالف العدوان خاصة بعد أن فشل يف اعاقة تقدم الجيش نحو
مييديييرييتييي رح يبيية وامليياه يل يييية ال يتييي ت يح ييررت م يين املييرتييزقيية رغ ييم االس ينيياد
اليجييوي الكثيف بيياليغييارات اليتييي تيجيياوزت ال يي 484غييارة بيهييدف إعاقة
تيقييدم ابيطييال الجيش واليجييان الشعبية ميين تحقيق ذلييك االنتصار
الكبر يف تحرير مساحة قدرت بي 1200كيلو مرت مربع والوصول اىل
أهييم املييواقييع االسرتاتيجية املشرفة عييى مدينة مييأرب وهييو مييا يضع
تحالف اليعييدوان ومرتزقته امييام خييييارات اكيير صعوبة االميير الييذي
يحتم عليهم االستسام بعد أن انهزموا شر هزيمة خاصة مع فشل
طرانهم وكثافة غاراتهم يف ايقاف عملية النصر املبن.

فرحة كبرية

هذا االنتصار الكبر أعاد الطمأنينة يف أوساط املواطنن من أبناء
محافظة مارب وخاصة يف مديريتي رحبة وماهلية الذين عربوا عن
فرحتهم الكبرة يف دحر مرتزقة العدوان من مناطقهم التي كان
مرتزقة العدوان قد شردهم منها.
إىل ذلك باركت قيادة السلطة املحلية بمحافظة مأرب االنتصارات
التي حققها املييرابيطييون ميين أبينيياء الجيش واللجان الشعبية ضمن
املييرحيليية اليثيياليثيية ميين عيميليييية "الينيصيير امل يبيين" ،وال يتييي تيكيليلييت بيتيحييرييير
مييديييرييتييي ميياهيليييية ورح يبيية وأك ييدت ق ييييادة اليسيليطيية امليحيليييية يف بييييان
صيحيفييي أن تيحييرييير أغ يلييب مييديييريييات امليحييافيظيية ميين دن ييس االح يتييال
ومرتزقته ،يعد انتصارا تاريخيا ومكسبا كبرا ألبناء مأرب والشعب
اليمني ،الذين يخوضون للعام السابع عى التوايل معركة وطنية
يف مواجهة قوى العدوان واالرتزاق.

اقرتاب من املدينة

وعقب تحرير مديريتي رحبة وماهلية يف عملية "النصر املبن"3
واق ي ييرتاب اليجييييش وال يل يجييان اليشيعيبيييية م يين م ييارب املييدي ينيية وال يت ييي لييم
يفصلهم عنها سوى بضعة كيلومرتات أكييدت مصادر مطلعة أن
عددا كبرا من مرتزقة العدوان وعناصرهم يف املدينة بدأوا بالفرار
نحو محافظة شبوة خاصة ..وأوضحت املصادر أن هناك محاوالت
من قبل قيادات اإلخوان الستقطاب مشايخ ووجهاء شبوه بعد أن
اقرتب الخطر أكر من آخر معاقلهم يف مدينة مأرب.

خالفات وتبادل للتهم

اىل ذلييك اوضيحييت امليصييادر أن قييييادة تحالف اليعييدوان ومرتزقته
باتوا يعيشون يف وضع سيئ وانهيار نفيس ومعنوي عقب اقرتاب
قي ييوات ال يج ييييش وال يل يج ييان اليشيعيبيييية م يين مي ييأرب املييدي ينيية االمي يير ال ييذي
وسع رقعة الخافات بن تحالف العدوان ومرتزقتهم يف تحميل
فشلهم وهزائمهم لبعضهم البعض حيث شن الخبر العسكري
السعودي “حسن الشهري” هجوماً الذعاً عى قيادات ما تسمى
بيي" الشرعية العسكرية" وعييى رأسهم نائب الفار هييادي ،الجرنال
العجوز “عي محسن األحمر” وأكد الشهري -يف تصريحات أدىل
بها لقناة "الغد املشرق" أن الحرب يف اليمن أثبتت فشل القيادات
اليعيسيكييرييية اليتييابيعيية ل يهييادي وعييى رأس يهييا ال يجييرنال اليعيجييوز األحيميير
األحمر ،واصفاً تلك القيادات بالخونة واملتآمرين واتهم “الشهري”
تلك القيادات بالفساد .

تتدخل يف كل التفاصيل الحياتية

املخابرات األمريكية على حقيقتها
العميد /أنور املاوري
امل يخ يياب ييرات األم ييري يك يي يية ه ييي إخ يط يب ييوط ال يع يص يير..
نيجييدهييا يف كييل مييؤسيسيية ويف كييل منظمة ويف كل
بنك تحشر أنفها يف كل صغرة وكبرة..
وت يت ييدخ ييل يف ك ييل ال يت يفيياص ييييل ل يل ييدول واألن يظ يميية
والشعوب ويشر كتاب أمنيون إىل أن املخابرات
األمييرييكيييية ت يشييارك يف امل يضيياربييات امليياليييية وال تييرتدد
عيين تيقييديييم خييدميياتيهييا ألشيخيياص تييرى أنيهييم سييوف
يخدمونها يف قادم األيام ويف املستقبل الذي تعد
له ..ويف كتاب ملف الثمانينات عن حرب املخابرات
ال ييذي أع ييده وأصي ييدره اليصيحيفييي سيعييييد اليجييزائييري
يذكر بأن املخابرات األمريكية تشارك باملضاربات
وتعمل عى تقديم الخدمات الشخصية ملريديها
وأتباعها واملرتبطن بها من العماء.
ف يه ييو ي يك يتييب أن أي ك ييات ييب ال ي يس يت يط ييييع ال يك يتييابيية
عيين أع يمييال امل يخييابييرات لييو كييانييت ميعييادييية ليبيلييده أو
عقيدته إال بقدر ما يخرج عن هذه املخابرات من
م يع يلييومييات ليلينيشيير سي ييواء م يين ض يب يياط سيياب يقيين أو
عماء أو بواسطة الصحافة التي تحظى بالحرية
اليكيبييرة يف أمييرييكييا وهينيياك الكثر ميين األدليية منها:
إقالة الرئيس نيكسون بعد كشف الصحافة ونشر
الكثر من املسائل فيما يخص فضيحة ووترغيت،
وقد اهتزت أمريكا عندما تسربت وثائق البنتاجون
وزارة الدفاع األمريكية إىل الصحافة حول التورط
األمريي يف الحرب الفيتنامية وسرعان ما تدخلت
أدوات القمع األمريي ملنع الصحافة من نشر أي
من هذه الوثائق...
ويف إطار مساهمة املخابرات بالبحث والتنمية..
تتفاخر املخابرات األمريكية بقدراتها التكنولوجية
ويي يقي ييوم ن ييائ ييب م ييدي يير املي يخي ييابي ييرات ل يق يط يياع ال يع يل ييوم
واليتيكينييولييوجييييا ب ييإب ييرام ع يشييرات ال يع يقييود س ينييوييياً يف
م يجييال اليصينيياعيية وي يتييم ذل ييك ع ييادة بيياسييم وك يياالت

أخرى تابعة للحكومة حيث يصل حجم األموال
والتمويات إىل ماين الدوالرات سنوياً ..وتصل

نيسيبيية تيمييويييات امل يخييابييرات مليثييل ه ييذه امل يشيياريييع إىل
نسبة .85%
وعي ي ييى ني يف ييس امل ي ين ي ييوال يي ي ييأيت تي يحي ييرك املي يخي ييابي ييرات
األمييرييكيييية يف جييانييب فييرض سيطرتها عييى املعاهد
واملؤسسات التعليمية.
وتيحيتيفييظ امل يخييابييرات األمييرييكيييية بيحيقيهييا يف دعييم
وإسينيياد املعاهد واملؤسسات التعليمية يف أمريكا
ليفييرض مييزيييد ميين االرت يب يياط بيسيييياسيياتيهييا وبيميصييادر
م يع يل ييوم ييات م يه يم يية ل يع يم ييل املي يخ يياب ييرات األم ييري يك يي يية
واستطاعت املخابرات األمريكية أن تحتفظ بحق
إبرام عقود سرية مع الكليات والجامعات بشكل
استثنايئ تحت مسمى مقتضيات األمن القومي..
وي يش يير ال يس يي ييد م ييارت يين ك يياب ييرز ال يص ين يياع ييي امل يع ييروف
إىل ان ييه س يلييم  80%م يين م يع ييدات اج يه ييزة املييراق يبيية
واإلشراف االلكرتونية ومعدات اإلجراءات املعتادة
ك ييال ييوص ييات ال يخ يياص يية بييال يت ين يصييت ع ييى ال يخ يط ييوط
ال يهييات يف يييية إىل امل يخ يياب ييرات األم ييري يك يي يية رأس ي يياً و20%
من هييذه املعدات سلمها إىل املخابرات عن طريق
شييركيية رييكييوردنييغ األمييرييكيييية وميقييرهييا "واشينيطيين"
وقييد أش ييار كييابييرز إىل انييه الحييظ أن إح ييدى اليفييواتيير
اليصييادرة عيين شييركيية رييكييو رديينييغ بخصوص قيمة
صفقة من صفات املعدات التي يقوم بتصنيعها
وقام بإمداد املخابرات بها.
ويف ات يجيياه آخ يير ييشيير اليكيياتييب إىل أن امليخييابييرات
األمريكية تشرتي لعب األطفال لعمائها وتشر
الوثائق إىل أن املخابرات األمريكية اشرتت طائرات
مسرة يعلب بها األطفال ألحد عمائها كان ابنه
اليصيغيير يييرغييب بيياليحيصييول عيليييهييا وتييوضييح وثيييقيية
وفاتورة الشراء مثل هذه األعمال.

أناس يتطهرون
اقتلوهم ..إنهم ٌ
وفاء الكبيس

جييري يميية ق يتييل ون يه ييب ال يش يه ييييد ع يبييد امل يل ييك اليسينيبيياين
إح ي ييدى ال يج ييرائ ييم ال يت ييي ُيي ين ييدى ل يه ييا ج يب يين اإلن يس ييان يي يية،
وتتنافى مييع اليغييريييزة واليفيطييرة اإلنيسييانيييية ،حيث قام
مييرتييزقيية االم ييارات بيتييوقييييف اليشيهييييد امليغييدور عبدامللك
السنباين ونهب ممتلكاته وأمواله التي كان يحملها
يف حقيبته التي جناها يف سنوات اغرتابه الثمان ،ثم
اقتادوه إىل معسكر يتبعهم  ،وهناك قاموا بتعذيبه
حتى أصيب باإلغماء ،وبعدها قاموا بتصفيته بإطاق
ثاث رصاص عليه.
أي ُجرم ُ
وقبح ُ
وخبث هذا ؟!
ذنب قتلوه؟
بأي ٍ
لييييس لييه ذنييب ولييييس ليهييم دافييع لقتله سييوى أنهم
وحوش بشرية سال لعابهم طمعاً يف ماله ،فنهشوا
جسده با رحمة وال وازع ديني أو إنساين،
وعندما بدت سوأتهم أمام العالم لم يكن منهم إال
أن بربروا قتله بقولهم "أنه حويث" عذر أقبح من ذنب
وهل هذه تهمه ومربر لنهبه وهدر دمه؟ !
كي يلي يمي يية حي ي ي ييويث جي يعي يلي ييوهي ييا مي ي ي ييربر ل ي يكي ييل ج ييرائي يمي يه ييم
وان يحييرافييات يهييم اليعيقييائييدييية وارت ييزاق يه ييم وخييييانيتيهييم ليلييه
والوطن ،هذا املربر ذكرين بقول الله تعاىلَ :
"فمَ ا َك َ
ان
َّ َ َ ُ َ
َ
َجو َ
وط ِّمن َق ْر َي ِت ُكمْ
َاب َقو ِْم ِه إِال أن ق
الوا أ ْخ ِر ُجوا آل ُل ٍ
ُ
اس ي ََت َط َّهر َ
ۖ إِ َّنهُ مْ أ َن ٌ
ُون"
نفس االنيحييراف اليعيقييائييدي واالخيياقييي واالنيسيياين،
فيمييا حييدث آلل لييوط ييحييدث ال ييييوم ألح ييرار اليييميين من
ي يح يم ييون ال ييوط يين ب ييارواحي يه ييم ودم ييائي يه ييم ،وهي ييو لييييس
بيغييريييب يف هييذا الييزميين زميين اليجيياهيليييية األخ ييرى  ،زميين
الظلم والقهر أن تكون التهمة هي التطهُ ر وأن تكون
الجريمة هييي اليشييرف وأن تكون الجناية هييي السعي
لكرامة الوطن ورفعة شعب اليمن وأن تكون أعظم
الجرائم أن تكون من املجاهدين الطاهرين الصادقن
الشرفاء املدافعن عن حياض الوطن من أنصار الله
اليشييرفيياء  ،فيكييييف ال ..وهييم ش ييذاذ األف يياق املينيحييرفييون
عقائدياً وفكرياً وإنسانيا ً ،عباد املال املرتزقة الخائنون
الضالون ميين بيياعييوا أنفسهم وبييادهييم بثمن بخس،
من عربدوا وعاثوا يف األرض ظلما وفسادا وطغياناً،
وج يع يلييوا م يين ال يج ينييوب سيياحيية ليليتيقي ّيطييع واالغ يت يي يياالت

دروع بشرية

وك ييان ع ييدد ميين أب ينيياء ووج يهيياء قيبييائييل م ييأرب الييذييين مييا يييزالييون يف
امل ينيياطييق امليحيتيليية ق ييد ات يه يمييوا ق يي ييادات يف ميييليييشييييا هي ييادي واالخ ي ييوان
بمأرب بالتمرتس خلف السكان كدروع بشرية يف مناطق املواجهات

وال يع يص يياب ييات امل ييدج يج يية وامل ين يف يل يتيية م يين كي ي ّيل ال يق ييوان يين
واألعراف واألخاق اإلنسانية.
هييذه الجريمة الينيكييراء الوحشية أصييابييت كييل ابناء
اليييميين يف الييداخييل وال يخ ييارج بيياليصييدميية ال يك يبييرة ،مما
دعا الجميع للمطالبة بفتح مطار صنعاء وهو مطلب
شييرعييي ،ليس فقط رد فعل لهذه الجريمة ،بييل هو
ميطيلييب إن يس يياين ييخيفييف ك يثيير م يين م يعييانيياة امل يسييافييرييين
واملرىض الذي بات سفرهم من عدن بمثابة االنتحار،
وهييي إمييا يتم أسييره وتعذيبه وبيعه لييدول اليعييدوان،
وإمي ييا ي يتييم قيتيلييه ك يمييا ح ييدث ليليشيهييييد ال يس ين يبيياين  ،مييع
أن هييذه اليجييرييميية ليييسييت األوىل وليين تيكييون األخ ييرة،
ح يتييى ُي يف يتييح م يط ييار ص ين يع يياء ،ألن ف يتييح م يط ييار صينيعيياء
سيييكييون صيمييام األم ييان ليسيفيير كييل اليييمينيييين بمختلف
االنتماءات ،فصنعاء بشهادة الجميع تتسع للجميع
وحيياضينيية ليكييل امليحييافيظييات ،وألن ييه كييذلييك عينييدمييا كييان
البنك املركزي بصنعاء كان يتم صرف مرتبات الجميع
با استثناء وهذا دليل عى أن سلطة صنعاء وحدها
ال يق ييادرة ع ييى إدارة ال يب يياد ب يج ييدارة وع ييدل وان يص يياف،
وأن وحييده مطار صنعاء يكفي لعبور الجميع بأمان
وسام واحرتام.
جييري يميية ق يتييل ال يس ين يبيياين رب يم ييا ت يك ييون ص يح ييوة ضيميير
ليلييذييين مييازالييوا يف ضيياليهييم ييصييدقييون تضليل األعييام
امل ي يع ي ييادي ،ب يت ييزي يي ييف ال يح يق ييائ ييق وق يل يب يه ييا ،ف يب يع ييد ه ييذه
ال يج ييري يم يية الي يني يك ييراء اع يت يق ييد أن ي ييه اتي يض ييح ل يل يج يم ييييع ب ييأن
ال يشييرع يييية ل يي يسييت إال ل ييأح ييرار ال يش ييرف يياء م يين ي يبييذلييون
ارواحهم ودمائهم رخيصة ألجل الدفاع عن حياض
الوطن،
أل ييم ييحيين الييوقييت ل يلييرجييوع ل يل يصييواب وال يح ييق ،ألييم
يحن الوقت إلزالة الغشاوة من عى قلوبكم؟!
ييجييب عييى جميع ابينيياء اليشيعييب اليمني أن يتوحد
صيفيهييم وييعيلينييوا الينيكييف اليقيبييي ألخ ييذ ال يثييأر ميين قتلة
الشهيد السنباين  ،وطرد كل محتل وخائن يف بادي،
ف يهييذه اليجييرييميية ليييسييت ضييد قيبيييليية بيعييينيهييا ،وال ضد
منطقة بعينها ،بل ضد اليمن ،كل اليمن ،شمالها
وجنوبها وشرقها وغربها.

واصييدرت بيانات حملتها فيها املسؤولية عيين مييا يحدث للمدنين
ميين تييرويييع واقيتيحييام ليليمينييازل ،وكييان "تيجيمييع شيبيياب قيبييائييل مييأرب"
قييد اص ييدر بييييانييا اتيهييم فييييه مييرتييزقيية ال يعييدوان ب يمييأرب بيياليتيخييي عنهم
واقتصار دفاعهم عن مديريتي املدينة والوادي التي توجد بها ثروات
املحافظة لجني االموال لحساباتهم وتمويل مشاريعهم الخاصة
يف الخارج حسب البيان.
ومع توسع رقعة الخافات بن ادوات املرتزقة وتبادل االتهامات
بالتخوين أدت اىل حييدوث انشقاقات كبرة ألبييرز مشايخ القبائل
املييواليييية مليليييشييييا ه ييادي واالخي ييوان وال ييذي كييان أبييرزهييم اليشييييخ نيياصيير
الحلييس الذي يعد أبرز ايادي املقديش يف قبيلة مراد.

العدوان يستهدف مرتزقته
يف ظييل اليتيقييدم امليسيتيميير ليليجييييش واليليجييان اليشيعيبيييية نيحييو تحرير
مأرب املدينة اىل جانب ما تعرض له النظام السعودي من استهداف
م ييوج ييع يف ع يم يل يييية ال ي ي ييردع ال يس يياب يع يية  ..ق ي ييام ال ي يع ي ييدوان ال يس يع ييودي
باستهداف مرتزقته بشن غارة جوية عى مرتزقتهم من مليشيات
"هييادي واالصيياح" حيث استهدفت الغارة تجمعا لهم يف منطقة
حيميية الييذئيياب شيمييال غييربييي م ييأرب أدى إىل سيقييوط عيشييرات القتى
وامليصييابيين وهييو مييا ُي ييربره تيحييالييف ال يعييدوان كيياليعييادة بييأنييه نيياجييم عن
خطأ غر مقصود.

محاولة استقطاب

وعى وقع اقرتاب تحرير مدينة مارب آخر معاقل ميليشيا هادي
واالخوان كشف شيخ قبي بارز يف شبوة ،مطلع األسبوع عن قيام
الجرنال العجوز "عييي محسن" بعملية استقطاب واسعة لعدد
ميين امليشييايييخ والييوجيياهييات بييامليحييافيظيية لتعزيز قبضته عييى املحافظة
النفطية حييييث يييرى مييراقيبييون انيهييا قييد تيكييون اليبييديييل ألعييوانييه الييذييين
بدأوا بالفرار من مدينة مأرب حيث تشهد محافظة شبوة تصاعد

يف وترة الصراع بن ادوات املحتل السعودي واالمييارايت "االخييوان
واالنيتيقييايل "  ..وك ييان اليشييييخ سييالييم أبييو زيييد اليحيليقييي اليقييييادي فيما
تسمى بي"الجمعية الوطنية لانتقايل" ،املدعوم إماراتيا ،قد كشف
يف تغريدة له عى صفحته الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي
بتلقيه اتيصييال ميين احييد ميقييربييي ميحيسيين يطلبه بيياليقييدوم إىل منفذ
الوديعة الستام سيارة جديدة وارفييق الحلقي صييورة من مذكرة
بعثت له من محسن لتسهيل مييروره من النقاط بمعية مرافقيه
وساحه.

استقبل ويل العهد مسؤولن من مجلس الدوما الرويس يف الوقت
الييذي رفضت الييرييياض فيه استقبال وزييير الييدفيياع األمييريييي وهييو ما
يشر اىل تغير املييوقييف اليسيعييودي ميين اليحييرب يف املنطقة والبحث
عن حلفاء جييدد خاصة بعد بييروز القطب الييرويس الصيني والييذي
ترى فيهما قوة عسكرية واقتصادية قد تواجه من خالهما النفوذ
االمييارايت االمريي خاصة بعد صراع املصالح بن نظامي االحتال
االمارايت السعودي عى موائن وثروات جنوب الوطن املحتل والذي
برز مؤخراً.

االخيفيياق واليفيشييل اليسيعييودي يف ال يعييدوان عييى بييادنييا ومييا كانت
تييأمييل يف تيحيقيييقييه م يين اهي ييداف وم يخ يط يطييات يف ال يي يميين خيياصيية بيعييد
اق ييرتاب سيقييوط آخ يير اوراق يه ييا بيتيحييرييير اج ييزاء واس يعيية ميين مييديييريييات
ميحييافيظيية م ييارب وعيجييزهييا عيين اليحيفيياظ عييى مييديينيية م ييأرب ومينيياطييق
الييروة فيها جعل املحتل االمريي يفقد الثقة بالنظام السعودي
كشريك فاعل يف املنطقة بعد انكشاف ضعفه يف التصدي ألسلحة
الردع االسرتاتيجية التي استهدفت العمق السعودي وكذلك فشل
استخدام ادواته من مرتزقته وعماء يف ادارة واطالة الصراع والتي
بدأت تلك االدوات بالتأكل واالنحسار امام قوة ارادة وايمان وبسالة
ابطال الجيش واللجان الشعبية واحرار شعب يمن االيمان الذي
يييأبييى ال ييذل واليخينييوع ،مييا جيعييل االدارة االمييرييكيييية تيعييييد حساباتها
وقراءتها للمتغرات باملنطقة خاصة منطقة الخليج بعد إن كانت
ترى من خالها بوابتها الواسعة لنشر الفوىض باملنطقة ،فلجأت
اىل لييف اليحيبييل حييول رق يياب حيليفييائيهييا بيياليتيحييديييد الينيظييام اليسيعييودي
ح ييييث اق ي ييرت رفي ييع ال يس ييري يية ع يين ت يح يق يي يقييات أج يهييزت يهييا ب يش ييأن قيضيييية
خيياشيقيجييي وهيجيمييات 11سيبيتيمييرب اليتييي بييرز فييييه دور س يعييودي كبر
بعد ضلوع امراء من االسرة الحاكمة بتمويل تلك الهجمات.
وكانت الرياض قد لوحت بالهروب نحو املعسكر الرويس حيث

يظل تحرير كافة املحافظات املحتلة قرارا اسرتاتيجيا ال رجعة عنه
خيياصيية بيعييد خيطيياب اليسييييد عيبييد امليلييك بييدر الييدييين اليحييويث االخيير يف
مناسبة استشهاد االمام زيد الذي أشار فيه اىل أن معركة الدفاع
الوطني والتحرير مستمرة لتحرير كامل الرتاب اليمني ودحر الغزاة
وأدواتهم وهو ما ترجمه التقدم الكبر الذي احرزه ابطال الجيش
واللجان الشعبية يف تحرير اكر من مديرية يف محافظتي البيضاء
ومارب بثاث عمليات متتالية اعلن عنها بعمليات "النصر املبن"
بيياإلضييافيية اىل اليتيطييور الينييوعييي ألسيليحيية ال ييردع االسييرتاتيييجييي واليتييي
استهدف به العمق السعود الهم منشأته بسبع عمليات ردع فيما
تستمر عمليات الردع وتتوسع خياراتها يف كل عمليات االستهداف
والذي بات يخشاه النظام السعودي بعد إن ضاق به الحال ودفع
كيليفيية ع ينيياده وغيطييرسيتييه ميمييا دفييع االدارة االمييرييكيييية بييرمييي فشلها
عى النظام السعودي الييذي رمييى هو االخيير بفشله عى مرتزقته،
وجينييى اب يطييال اليجييييش وال يل يجييان اليشيعيبيييية ثيمييرة سيبييع س ينييوات من
العدوان نصراً مبيناً يف ثاث عمليات للنصر املبن وسبع عمليات
ردع فماذا عىس النظام السعودي بعدها أن يجني سييوى الخزي
والهزائم والخسران.

فشل امرييك وهروب سعودي

مناقشة خطط الغرف التجارية الصناعية للعام القادم

ع يق ييد االجي يتي يم يياع الي يتي يش يياوري األول بيين
االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية
اليمنية مع مدراء عموم الغرف التجارية
الصناعية باملحافظات بهدف تطوير األداء
والتنسيق يف اعداد وتنفيذ الخطط للغرف
التجارية الصناعية للعام القادم 2022م.
ون يياق ييش االج يت يم يياع آل يي ييات ق يي ييام ال يغييرف
اليتيجييارييية اليصينيياعيييية بييإعييداد أدل يية تيجييارييية
صناعية خيياص بكل محافظة ،باإلضافة
اىل سيبييل تيطييوييير خييدمييات ال يغييرف وتيعييزيييز
املي ييوارد املييال يييية لييات يحيياد وال يغ ييرف اليتيجييارييية
بييامليحييافيظييات بيمييا ييسيهييم يف تيطييوييير األداء
وخ ي ييدم ي يية ال ي يق ي يطي يياع ال ي ي يخ ي ي يياص ..واسي يتي يم ييع
االجي يتي يم يياع اىل تي يج ييارب الي يغ ييرف ال يت يج يياري يية
ال ي يص ي يني يياع ي ييي يية ب ي ييامل ي يح ي يياف ي يظ ي ييات يف ت يح يس يين
الي يخ ييدم ييات امل يق ييدم يية ل يل يق يط يياع الي يخ يياص يف
مجال رواد وسيدات األعمال والخدمات
االلكرتونية املباشرة وإعادة هيكلية الغرف
وتي ييوسي ييي ييع أن يش يط يت يه ييا وم ي ييراك ي ييز ال يت يح يك يي ييم
التجاري.
ويف االج يت يم يياع أكي ييد م ييدي يير عي ييام االت يح يياد
العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية

ميحيمييد قيفيليية أه يم يييية االج يت يميياع يف تينيظييييم
ع ي يمي ييل ال ي ي يغ ي ي ييرف ،والي يتي يني يسي ييي ييق يف اع ي ي ييداد
ال يخ يط ييط ال يس ين ييوي يية ب يش يك ييل مي يش ييرتك بيين
جيمييييع ال يغييرف وبييإشييراف االت يحيياد اليعييام،
بيمييا ييسيهييم يف اليعيمييل بييوتييرة وأداء واحييد
يف كي ييل املي يحي ييافي يظي ييات ..وأب ي ي ييدى اس يت يع ييداد

االت ي يح ي يياد ال ي يعي ييام تي يق ييدي ييم امل ي يش ي ييورة يف كييل
م ييا م يين ش ييأن ييه االس يه ييام يف خ ييدم يية ال يغييرف
ال يت يجييارييية ال يص ينيياع يييية وت يح يسيين عيميليهييا يف
خ ييدم يية ال يق يط يياع الي يخ يياص ..وق ي ييال ":نييأمييل
من الغرف أن تحسن من خدماتها وتعزز
ميين إيييرادات يهييا يف إط ييار كييل ميحييافيظيية ،بما

يي يس يياع ييده ييا عي ييى الي يثي يبي ييات واالس ي يت ي يق ي ييرار يف
ع يم يل يه ييا ..وأش ي ييار إىل أن اج يت يم يياع ميجيلييس
اإلدارة األخيير شييدد عييى ض ييرورة مناقشة
مشكات وصعوبات القطاع الخاص مع
اليغييرف التجارية الصناعية باملحافظات،
وعمل دراسة يف هذا الجانب للعمل عى
حللت املشاكل وإيجاد الحلول.
فيما اكييد مييدييير اإلدارة اليتيجييارييية عصام
الزبري أه يم يي يية ق يي ييام الي يغ ييرف ال يت يجييارييية
ال يص ين يياع يي يية ب ييامل يح يياف يظ ييات يف اع ي ي ييداد ادلي يية
م يت يخ يص يص يية يف ك ي ييل غ ي ييرف ي يية حي يسي ييب ني ييوع
الي يني يش يياط وخ يص ييوص يي يية كي ييل م يح يياف يظ يية يف
ال ي يق ي يطي يياعي ييات االق ي يت ي يصي يياديي يية والي يسي يي يياحي يي يية
والنفطية والتجارية والسمكية املختلفة.
ميين جهته اسيتيعييرض ميسيئييول االتيصييال
وال ي يعي يياقي ييات الي يعي ييامي يية بي يياالتي يحي يياد م ين يص ييور
الي يجي ييرادي االس يت يب يي ييان ال ي ييذي أج ييرت ييه إدارة
االتيصييال باالتحاد العام للغرف التجارية
ال يص ينيياع يييية ح ييول أف يض ييل أداء الس يت يخييدام
الي ييوسي ييائي ييل اإلعي ييامي ييي يية الي يح ييديي يث يية يف ه ييذه
اليغييرف ،وتحديد صعوبات التواصل مع
اآلخر.

تهانينا

تهانيا طارق

نهنئ ونبارك للولد

أجمل التهاين والتربيكات نزفها اىل

طارق أحمد الفهيم

الشيخ أحمد خالد عيل قايد
(أبو عصام)
بمناسبة العودة من جبهة العز والشرف
بعد املشاركة يف تحرير مديرة الرحبة من
مرتزقة العدوان..فألف الحمد لله عى
السامة يا أبو عصام .
املهنئون:
أوالدك عصام وصدام وعاصم وصادق
وعارف وعبدالله وعقالن وجميع أفراد
األسرة وعيل سعيد الكبودي

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف
املهنئون:
العقيد عبدالقادر الشاطر
والدك أحمد عبدالله عيل الفهيم
واحباؤك وائل الفهيم ومحمد الفهيم
واعمامك نبيل ومحمد وحسني وسامي
الفهيم وكذلك من اخوالك طه وسلمان
وعيل ومحمد وبالل ويحيى شاطر وأيمن
عبدالرزاق وجميع األهل واألصدقاء فالف
الف مربوك الخطوبة

تهانينا آل بادة

اجمل التهاين والتربيكات نهديها محملة
بالفل والورد والياسمن للشاب الخلوق/

عبدربه احمد بادة

وذلك بمناسبة زفافه امليمون فألف مربوك
املهنئون:
والدك احمد عيل بادة  -الحاج محمد
فرحان بادة – احمد بادة – الشيخ عبدالله
بادة – مانع بادة محمد بادة – د  /منري
بادة وكافة األهل واالصدقاء

تهانينا آل التويت

باقة ورد معطرة نهديها للشابن الخلوقن /

بندر وبسام محمد سعد تويت

بمناسبة زفافهما امليمون متمنن لهم حياة
زوجية سعيدة وبالرفاه والبنن.
املهنئون:
العميد الركن/صالح عايض التويت
وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا

نهنئ ونبارك لاستاذ  /عيل النهارى

مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ريمة
زفاف نجليه  /زين العابدين وصالح الدين ومحي الدين
فألف ألف مربوك..

املهنؤن  :االستاذ  /عىل يوسف الشرعبى -مدير مكتب
صحيفة  ٢٦سبتمرب واليمن بمحافظة الحديدة واالستاذ عىل الوعيق
نائب مدير عام مكتب الهيئة العامه للزكاه بمحافظة ريمة

ً
اهال نسيم

رزق األخ /عبدالكريم احمد ناصر الجمال
مولوده البكر الذي اسماه "نسيم"..
جعله الله من مواليد السعادة وقرة عن
والديه وأنبته نباتاً حسناً..

املهنئون:
عمار وعمر وعم ُر الجعدبي
وخاله احمد عيل ,والباش ويحيى ابو زبنه
وعمه محمد ناصر الجمال
وجميع الزمالء واألهل واألصدقاء

فقدان

> تي يعي يلي يين م ي ييري ي ييم ب ين ييت
مي يني يص ييور حي يس يين ال ييري يم ييي
ع يين ف يق ييدان ب يصييرة ش ييراء
أرض ي ي يي ي ي يية ل ي يه ي ييا بي يمي يس يياح يية
سي ي ي ييت لي ي ي يين ع ي ي ي يشي ي ي يياري يف
ق يياع ال يس يهييل ب ييييت ع ييذران
– صي يني يعي يياء  -في يعي ييى م يين
وجي ي ييدهي ي ييا االت ي ي يص ي ي ييال ع ييى
الييرقييم 773111776
وله جزيل الشكر.
> يي ي يعي ي يلي ي يين عي ي يب ي ييدالي ي يل ي ييه
ع يبييدالييرق ييييب ع ييي يييوسييف
ع ي ي ي يين ف ي ي يق ي ي ييدان ي ي ييه ب ي يط ي يياق ي يية
شي ي يخي ي يصي ي يي ي يية ف ي ي يع ي ي ييى مي يين
وج ييده ييا االت يص ييال بييالييرقييم
 774117990ولي ييه
جزيل الشكر.

قرار اسرتاتيجي

توازن الردع السابعة..
وإنهيار االقتصاد السعودي
يف ظل استمرار العدوان
الي ييوهي يلي يية األوىل ل ي يعي ييدواني ييه الي ييرببي ييري
الغاشم يف  26مارس 2015م مخالفا
االم ي ي ي ييري ي ي ي ييي الي ي يسي ي يعي ي ييودي
بييذلييك اليقييوانيين الييدوليييية وميتيجيياوزا
ع ي ييى الي ييي يمي يين ويف إط ي ييار
كي ييل أخ يياقي يي ييات ال ي يحي ييروب وش يم ييل
الي ي يح ي ييرب االق ي يت ي يصي يياديي يية
ك ي ييذل ي ييك ه ي ي ييذا ال ي ي يع ي ي ييدوان الي يغ يياش ييم
ال ي يتي ييي اهي يلي يك ييت الي يح ييرث
ح ييرب ييا م ييال يي يية ون يق ييدي يية واق يت يص ييادي يية
وال ي ي ين ي ي يس ي ي ييل وت ي يس ي يب ي يبي ييت
ونهب فيها ثييروات اليمن ومييوارده
بمجاعة وازمة انسانية
السيادية من النفط والغاز وجميع
ل ييم ييشيهييد ل يهييا ال يتيياريييخ
اإليرادات يف املنافذ الربية والجوية
مثيل وعى مدى سبع
واليبيحييرييية وتييوريييدهييا إىل حيسييابيياتييه
سي ي يني ي ييوات ت ي ي ييأيت ع يم يل يي يية
ال ي يخي ييارج ي ييي يية يف الي يبي يني ييك األهي ي ي ييي يف
تي ييوازن الي ييردع اليسييابيعيية
الرياض ومنع دخول سفن النفط
اليتييي اسيتيهييدفييت شييركيية
يف م يي ين يياء الي يحي ييديي ييدة ومي يني ييع ص ييرف
أرام يكييو يف رأس اليتينييوره
د .يحيى عيل السقاف* مرتبات املوظفن وفرض القيود عى
ب يم ين يط يق يية ال ي ييدم ي ييام ش ييرق ييي
ال يصييادرات وال ييواردات وخيلييف الكثر
اليسيعييودييية بيثيمييان طييائييرات
ميين األزم ييات إضييافيية إىل طيبيياعيية أالف
م ي ي ي يسي ي ي ييرة ن ي ي ي ي ي ييوع ص ي ي يم ي ي يياد3
وصي ي يياروخ بييال يي يس يتييي ني ييوع ذو ال يف يق ييار وك ييذل ييك تييم امل يل يي ييارات م يين ال يع يم يليية امل ي ييزورة ح ييييث ض ييرب فيييهييا
قيصييف مينيشييآت أرام يك ييو يف مينيياطييق ج ييدة وج ييييزان االس يت يقييرار امليعييييي واالق يت يص ييادي يف بيلييد اإلي يمييان
وني يجي ييران ب يخ يم يسيية صي ييواريي ييخ بييال يي يس يت يييية ني ييوع ب ييدر والحكمة وأثر ذلك عى انخفاض كبر يف نصيب
وطييائييرتيين ميسييرتيين نييوع صيميياد 3حييييث تييأيت هييذه دخ ييل ال يفييرد وال ينيياتييج امل يحييي اإلج يم ييايل  ..وج يياءت
العملية اإلسرتاتيجية يف إطار حق اليمن الطبيعي ه ييذه اليعيميليييية اإلسييرتاتيييجيييية ونيحيين تيفيصيلينييا أيييام
وامل يش ييروع يف كييل ال يشييرائييع ال يس يميياوييية وال يقييوانيين قييائييل عييى قييرب الييذكييرى اليسييابيعيية ليثييورة الييواحييد
واألع ييراف امليحيليييية والييدول يييية يف ال ييرد عييى تصعيد والعشرون من سبتمرب وعى مدى ما يقارب من
العدوان الغاشم والحصار الجائر ولهذه العملية سيبييع س ين ييوات اس يت يخييدم فيييهييا ال يع ييدوان اليغيياشييم
أبعاد إسرتاتيجية قصرة وطويلة املدى تتمثل يف والحصار الجائر كافة الوسائل املحرمة دوليا يف
بعدين اسرتاتيجين االول يشمل االضرار الكارثية سيبييييل تيحيقييييق أه ييداف ييه اإلجييرام يييية بيحييق اليشيعييب
اليمني الذي يصنف كواحد من أفقر الشعوب يف
التي سوف تصيب االقتصاد السعودي يف مقتل
وسوف يتضرر النظام السعودي ماليا واقتصاديا املنطقة استهدف فيها الشيخ واملرأة والطفل ودمر
املزرعة واملدرسة واملصنع والسوق والطريق العام
ويؤدي إىل انخفاض األسهم يف شركة أرامكو إىل
واستهدف مخازن الغذاء وخزانات وشبكات املياه
نسبة  5%وهي نسبة كبرة مقارنة بما يرتتب علية
من خسائر فادحة يف ميزانية النظام السعودي وفي ييرض ح يض ييرا ج ييوي ييا وب يح ييري ييا وب ييري ييا ع ييى شيعيبينييا
تيصييل إىل م يئييات امل يل ييييارات ميين ال ي ييدوالرات وي ييؤدي اليمني .
إىل ف يق ييدان ال يث يقيية ل ييدى امل يسيياه يميين وسيتيعيمييد إىل
وك ييذل ييك م ييا أوج ييع األع ي ييداء ث يبييات وص يم ييود هييذا
سحب رؤس أموالهم والذي سيرتتب علية عدم ال يش يع ييب ال يي يم ين ييي ال يع يظ يي ييم والي يتي يح ييدي واإلقي ي ييدام
القدرة يف الوفاء بااللتزامات والنفقات الضرورية واالسي يتي يبي يسي ييال يف املي ييواجي يهي يية ومي ييواصي يلي يية ال يك يف يياح
للنظام اليسيعييودي وتييآكييل احيتيييياطيياتيهييا الخارجية واالس ي يت ي يم ي ييراري ي يية يف رف ي ي ييد الي يجي يبي يهي ييات ب ييامل يق ييات يل يين
م يين ال ين يقييد األج ين يبييي وال يب يعييد االسييرتات يي يجييي ال يثيياين واإلمي ييدادات بييأنييواعيهييا يف ظييل ال يعييدوان واليحيصييار
يتمثل يف الرسائل التي يبعثها الجيش واللجان اليظييالييم وه ييذا مييا ييقيهيير األعي ييداء الن ه ييذا اليشيعييب
ال يش يع يب يييية م يم يثييا ب ييال يق ييوة ال يص يياروخ يي يية وال يط ييران اليعيظييييم بييإميكييانيييياتييه امل يحييدودة وقييدراتييه وم ييوارده
املسر ومضمونه ما وصل إلية من قدرات دفاعية اليبيسيييطيية ال ي ييزال ييتيصييدر مييواقييع اليهيجييوم وليس
ميتيطييورة وتييدعييوا إىل ف ييرض ميعييادليية جييديييدة عى الي ييدفي يياع يف املي يع ييرك يية وال ي ي ييذي أني يه ييك ف يي يه ييا ال يع ييدو
الواقع السيايس وهي أن خيار التفاوض سيصبح وت يف يك يكييت ج يي ييوش ييه وم ييرت ييزق يت ييه واني يهي ييارت تييرسييانيية
مطلبا لدى النظام السعودي للخروج من الوحل أسلحته امليتيطييورة والحديثة وأصيبيحييت غنيمة يف
الذي تورط فيه باليمن.
ارض املعركة للجيش واللجان الشعبية .
وميين امليعيلييوم بييأن االقيتيصيياد اليييمينييي واج ييه كيميياً
والقوة الصاروخية والطران املسر يف عمليات
ال ييردع اليسييابيقيية ال يتييي اسيتيهييدفييت عيمييق االقيتيصيياد ميين امل يت يغييرات اليسيييياسيييية واألم ين يييية واليتيشييرييعيييية
ال يس يع ييودي يف أرامي يك ييو ويف ك ييل م ييرة ك ييان ييصييييب وال يت ييي ك ييان ييت ل يهييا ان يع يكيياسييات يهييا امل يب يياش ييرة يف رسييم
ال يه ييدف ب ييدق يية ع ييال يي يية وت يح ييرتق أرامي يك ييو وييصيييبيهييا م ييام ييح االق يت يص يياد يف املييرح يليية ال ييراه ين يية ح ييييث ييميير
الشلل التام وتبى بخسائر فادحه وتعترب أرامكو االقتصاد اليمني بعدوان وحصار غاشم أوهنت
شركة سعودية تعمل يف مجاالت النفط والغاز قييواه اليحيييية وأضيعيفييت قييدراتييه اإلنيتيياجيييية وبييددت
الطبيعي واألعمال املتعلقة بها من تنقيب وإنتاج ط يياق ييات ييه املي يياديي يية وامل ييالي يي يية وال يب يش ييري يية ف يياالق يت يص يياد
وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق وتعد اكرب شركة ال يي يم ينييي م يين االق يت يص ييادي ييات ال يض يع يي يفيية م يين حييييث
يف اليعييالييم حييييث ق ييدرت قيمتها اليسييوقيييية يف عييام هيييياكيلييه اإلن يتيياج يييية نيتيييجيية ال يس يييياسييات وال يقييوانيين
2015م ب يحييوايل  10تييرييلييييون دوالر وبيلييغ إجيمييايل واالتفاقيات والربامج املستوردة بغرض إضعافه
أرب يياحي يه ييا يف الي يعي ييام 2018م بي يحي ييوايل  111م يل ييييار والتي جاء بها برنامج اإلصاح املايل واإلداري من
دوالر أي م ييا ي يع ييادل أربي يياح ال يشييركييات ال يك ييربى يف صينييدوق البنك الييدويل وبيعييض التشريعات التي
العالم وتعترب عصب االقتصاد السعودي الذي تعرقل عملية التنمية االقيتيصييادييية واالجتماعية
دخل املراحل األخييرة لانهيار االقتصادي نتيجة وألهداف استعمارية تم فرضها .
ل يع يم يل يي ييات ني ي ييوازن الي ي ييردع ال يت ييي ي ين يف ييذه ييا ال يج ييييش
يف ح ي يين ت يت يب ين ييى ال ي يب ي يلي ييدان سي ييي يياسي ييات م يت ين ييوع يية
وال يل يج ييان ال يش يع يب يييية م يم يثييا ب ييال يق ييوة ال يص يياروخ يي يية بي يه ييدف إني يجي يياز أه ييدافي يه ييا االقي يتي يص ييادي يية الييرئ يي يس يييية
والي ي يط ي ييران املي يسي يير وعي يمي ييا بي يق ييول يية تي يعي يياىل ( ف يميين ولعل السياسات املالية واالقتصادية وتوجيهات
اع يت ييدى ع يل يي يكييم ف يياع يت ييدوا ع يل ييييه ب يم يثييل م ييا اع يت ييدى ال يق يي ييادة ال يث ييوري يية وال يس يييياس يييية وص يم ييود اليشيعييب
عليكم ) جيياء ال ييرد وك ييان ضييروريييا نتيجة تصعيد اليمني العظيم هي احد ابرز الاعبن املساعدين
اليعييدوان والحصار الشامل عييى اليمن علما بان يف ال ييوص ييول إىل امل يح يطييات امل ين يشييودة وك ييذل ييك عييرب
ه ييذا االس يت يه ييداف ل ييييس األول ول يين ي يك ييون األخ يير ت يط يب ييييق أه ي ييداف وب ييرام ييج ت ييرم ييي إىل ال يح يف يياظ عييى
ويأيت من منطلق القاعدة الربانية العن بالعن ب يع ييض امل ي ييؤش ي ييرات االقي يتي يص ييادي يية وع يل يي ييه ك ي ييان ميين
واليسيين بالسن واليجييروح قيصيياص وميين بيياب الييرد ال ي يضي ييروري ال يت يح ييرك إىل ب ين يياء اق يت يص يياد قي ييوي ميين
بييامليثييل والييدفيياع عيين الينيفييس وعيمييا بيقييوليية تيعيياىل ( خ ييال تيغيييير امليفيياهييييم االسيتيعيمييارييية امليغيلييوطيية يف
وال تهنوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإنهم جيمييييع امليجيياالت امليياليييية واالقيتيصييادييية والسياسية
يييأملييون كيمييا تييأملييون وتييرجييون ميين اليلييه مييا ال يييرجييون واالج يت يم يياع يي يية وال ي يس يت يق ييييم ذلي ييك إال مي يين خ ييال
وكييان الله عليما حكيما ) ويينييدرج هييذا الييرد أيضا أهداف وبرامج وسياسات ومعالجات ضرورية .
ض يميين دائ ي ييرة ال يح ييرب االق يت يص ييادي يية ال يت ييي يييرتيكيبيهييا
تحالف العدوان والييذي استهدف البنية التحتية
* وكيل وزارة املالية
ليياقيتيصيياد اليمني وجعلها أهييداف عسكرية منذ

أم �ت �ن��ا ال �ي ��وم يف ح��رك�ت�ه��ا ويف ن�ه�ض��ة أح ��راره ��ا واح �ت �ض��ان
شعوبها هي يف موقع متقدم ،تشهد له التغرات الراهنة
يف ك ��ل ال �ج �ب �ه ��ات ب � ��دءا م ��ن ف �ل �س �ط��ني ول �ب �ن ��ان وال �ع ��راق
وسوريا ويف اليمن.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي
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ما يجري في اليمن
يتصدر اهتمام العالم

فقيد الوطن الدكتور الشامي..

أح َّبـه الله فأح َّبـه الناس

أع � ��رتف ً
أوال أن �ن ��ي ل �س � ُ
�ت يف م �س �ت��وى ال� �ق ��درة ع ��ى ال �ب �ن ��اء ب��ال �ح��روف
وال�ك�ل�م��ات م�ق��ال رث ��اء ي�ل�ي��ق ب�م�ق��ام��ه ال�س��ام��ق ،وال يف م�س�ت��وى ال�ق��درة
ع��ى إج �م��ال م��واق��ف وذك��ري��ات ع��اق��ة األخ ��وة وال �ص��داق��ة ال�ط�ي�ب��ة ال�ت��ي
ظلت عراها تتوثق أكرث وأكرث مع كل اتصال هاتفي أو تواصل عرب مواقع
التواصل اإلجتماعي وكذا يف كل لقاء من لقاءايت املتكررة به.
دت ك �ث ��راً يف ك �ت��اب��ة ه ��ذه امل �ق��ال��ة امل �ت��واض �ع��ة وامل ُ� َ
�رد ُ
ول ��ذا ف �ق��د ت � � ّ
�خ � ِّل ��دة
للنزر اليسر من فيض عطائه الزاخر وصفاته وسجاياه النادرة وقيمه
ومبادئه الشريفة وأخاقه الحسنة.
�ت أو َف� َّ�ك� ُ
�ت كلما َه��مَ ��مْ � ُ
ك�ن� ُ
�رت بالكتابة ،أج��د نفيس متجمداً ع��اج��زاً،
يحبس األنني واأللم حرويف ،وتعصف بي رياح األىس واألسف لرحيله
وت��واري��ه خلف غياهب امل��وت ،عى ذل��ك النحو املفاجئ وال�ص��ادم ..غر
ّ
أنني وبعد طول تردد وج� ُ
�دت يف ذلك العجز ،سبباً لتجدد واستمرار
ش �ع��وري ب��ال�ح��زن واألل ��م ال�ش��دي��د ل��رح�ي�ل��ه دون وداع ،ف �ق� ُ
�ررت ت�ج��اوز
مأزق العجز عن الكتابة باالرتجال لهذه السطور واألح��رف والكلمات
امل�ت��واض�ع��ة ..إن��ه األخ وال�ص��دي��ق ال�ع��زي��ز امل��رح��وم وامل�غ�ف��ور ل��ه ب��إذن الله
الدكتور عيل عبدالقادر الشامي نائب عميد كلية الشريعة والقانون
بجامعة صنعاء.
نعم ..كان تصديق خرب وفاته ورحيله املفاجئ بالنسبة يل أمراً صعباً
ع�ج��زت م ��داريك ع��ن اس�ت�ي�ع��اب��ه ،ب��ل ك��ان أش�ب��ه ب�ص��وت ص��اع�ق��ة رع��دي��ة
وأص َّم ْ
نزلت قريبة أشد ما يكون القرب مني فأفقدتني توازين َ
ت أذناي
وزلزلت كياين.
وال ع �ج��ب يف ذل ��ك م ��ا دام خ ��رب ال��رح �ي��ل وال �ف �ق ��دان م�ت�ع�ل��ق ب�ص��دي��ق
ص��دوق وأخ ك��ري��م ،ط��امل��ا ص��ال وج��ال ب��وع�ي��ه ال�ك�ب��ر وف�ك��ره املستنر يف
م�ي��ادي��ن ال�ع�ط��اء ال��وط�ن��ي واإلن �س��اين وال��دي�ن��ي ال��زاخ��ر وامل�ت�م�ي��ز ب��اإلب��داع
وك��ان��ت آخ��ر لحظات ت��واص��يل معه واط��اع��ي ع��ى منشوراته ومقاالته
امل�ع��ربة وامل�ج�س��دة لحقيقة ح�ب��ه ل�ل��ه وتعلقه ب��آي��ات ك�ت��اب��ه ال�ك��ري��م قبل
سويعات قليلة من إعان خرب وفاته ..لكنها إرادة الله شاءت أن يرتجل
ذلك الفارس من عى صهوة جواده وأن يتوارى نجمه املتوهج يف سماء
الوطن لتنتقل روحه الطاهرة إىل بارئها يف دار الخلود األبدي ،بعد حياة
مفعمة بالبذل والعطاء يف سبيل الله والوطن والشعب.
غ��ادر فقيدنا رح�م��ه ال�ل��ه دن�ي��ان��ا الفانية وت��رك خلفه إرث��اً م��ن األع�م��ال
الصالحة والسرة العطرة والذكرى الطيبة والبصمات الجميلة التي
فاحت اليوم يف قلوب أقربائه وزمائه وطابه ومعارفه لتذكرهم بقيمة
رجل صادق ونبيل َّ
مثل رحيله خسارة كبرة لهم بشكل خاص وللوطن
والشعب والتعليم األكاديمي بشكل عام ..كيف ال؟! وقد حمل ذلك
اإلنسان البهي والتقي والنقي بني جنبيه قلباً محباً لكل بني البشر من
حوله ،يتمنى ويرجو لهم الخر والصاح يف كل أمور حياتهم.
إن��ه القلب ال�ع��ام��ر ب��اإلي�م��ان ،وال�ع�ق��ل املفعم بفكر ال�ب�ي��ان واإلف�ه��ام،
واللسان الناطق دوماً بدرر الكام الذي ال تمل من االستماع إليه؟ ألنه

ك��ام التعبر ع��ن حبه لإلنسان ومناقشة قضايا املجتمع بموضوعية
وص � ��دق وم �ح ��اول ��ة اإلس � �ه� ��ام يف إص ��اح ��ه م ��ن خ � ��ال ت �ق ��دي ��م ال �ح �ل��ول
واملقرتحات املعززة بآيات من كتاب الله الكريم.
لقد تفرد الفقيد رحمه الله بعدد من السمات والسجايا التي أكسبته
حب واحرتام وتقدير الجميع ..لم يكن يعرف املجاملة ألحد عى حساب
ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ك ��ان ك ��ل م ��ا يف ق�ل�ب��ه ي �ج��ري ع ��ى ل �س ��ان ��ه ..ت�م�ي��ز ب��ال�ت��واض��ع
وال ��ذك ��اء امل �ت �ق��د وام �ت ��اك ال �ن �ظ ��رة ال �ث��اق �ب��ة وال ��رؤي ��ة ال �ص��ائ �ب��ة وال �ق ��درة
والكفاءة العلمية العالية التي سخرها يف خدمة وطنه وشعبه.
تفاىن وأخلص يف عمله مستشعراً عظمة املسؤولية الدينية والوطنية
امللقاة عى عاتقه تجاه من توىل أمرهم يف العملية التعليمية يف كلية
الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ً
أوال ،وتجاه مجتمعه ال��ذي كان
عى ارتباط مع شريحة واسعة منه ثانياً ،من خال كتاباته القيمة التي
أثرى بها الوسط اإلعامي سواء عرب الصحف واملواقع الرسيمة أو عرب
منصات ال�ت��واص��ل االجتماعي التي كانت تتناقل منشوراته و مقاالته
ال�ت��ي ك��رس�ه��ا مل�ن��اق�ش��ة وت�ق��دي��م ال�ح�ل��ول ال�ن��اج�ح��ة ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا

واملواضيع التي تهم الوطن والشعب يف مختلف الجوانب السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والدينية.
ويف جانب الرتبية والتعليم وال سيما التعليم األكاديمي تميز الفقيد
الراحل الدكتور عيل عبدالقادر عن غره باعتماده عى منهج البحث
العلمي املرتبط بالقرآن الكريم الذي ّ
مثل إضافة نوعية ملناهج التدريس
يف جامعة صنعاء.
لم نجده يوماً ما يتذمر أو يشتيك من العمل ،بل تماهى معه وصوال
إىل حد العشق ،كان ال يبحث عن جاه أو منصب أو مادة أو أي شيئ
من متاع الدنيا وزينتها ،بل ظل يؤدي رسالته التعليمية بصدق وأمانة
و إخاص يعامل طابه وكأنهم أبناؤه ..كان كل همه هو كيفية الوصول
بالعملية التعليمية إىل مستوى متقدم يواكب التطورات املتسارعة يف
التعليم الجامعي عى مستوى املنطقة والعالم.
ويف بضع سنني استطاع الدكتور الشاب الذي لم يكمل العقد الرابع
م��ن ع�م��ره أن ي�ح�ق��ق ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ن�ظ��م اإلداري� ��ة يف ج��ام�ع��ة
صنعاء وخ��اص��ة كلية الشريعة وال�ق��ان��ون م��ا ل��م يستطع تحقيقه من
سبقه م��ن أك��ادي�م�ي��ي ال�ج��ام�ع��ة ..وب�ج�ه��ود حثيثة وع�م��ل دؤوب أرىس
الفقيد مداميك قوية للعملية التعليمية من خال إيجاد مسار متقدم
مل�ن��اه��ج ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ال�ح��دي��ث وت�ط��وي��ر م�ن��اه��ج ال�ت��دري��س وب�م��ا يلبي
اآلمال والتطلعات ملخرجات التعليم الجامعي يف بادنا ويف فرتة وجيزة
ب��زغ نجمه وت��وه��ج يف س�م��اء ال��وط��ن لينر دورب ال�ع�ل��م وال�ع�ط��اء التي
ملسها كل من تتلمذ عى يديه يف كلية الشريعة والقانون.
يف الجانب الثقايف واالجتماعي كان له عطاؤه املتميز أيضاً الذي تجسد
من خال مقاالته و منشوراته القيمة ومحاضراته وكتاباته ونقاشاته
وأحاديثه التي لم يكن يكمل فقرة من فقراتها دون ربطها أو االستدالل
عليها بآية من آيات القرآن الكريم ..وكم كانت تشده وتؤثر عليه مواقف
املحتاجني والضعفاء ؟!! ..كان يشعر بمعاناة من حوله ويحاول بكل ما
يستطيع أن يقدم كل ما بيده من إمكانات متاحة ليؤثر غره عى نفسه.
عطاء باد حدود ،أخاق عالية ،لم يحمل يف قلبه الحقد عى أحد،
وعى الدوام يحب فعل الخر للجميع ويحث غره عى فعله.
ستظل دك�ت��ورن��ا ال�ع��زي��ز بما تركته م��ن األع�م��ال الصالحة واألخ��اق
العالية منارة تستقي منها األجيال املتعاقبة كل معاين الحب والوفاء
واإلخاص لله ثم الوطن والشعب ..وسيظل الوطن يحتفظ بسجلك
امل�ش��رق وال�ن�ظ�ي��ف وال �ص��ايف ك�ص�ف��اء ون�ق��اء ن�ف�س��ك وك��إش��راق��ة حياتك
املتوشحة بالفخر والوفاء والعزة والكرامة ..فنم قرير العني أبا خالد..
ط � َّي��ب ال �ل��ه ث ��راك وأس �ك �ن��ك ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه م��ع ال �ش �ه��داء وال�ص��ال�ح��ني
وحسن أولئك رفيقا ورحمة الله تغشاك ..عشت عزيزاً كريماً ومُ ّ
ت
أبياً شامخاً.

األسيف /املقدم  /ناصر الخذري

وزير التربية يشيد بجهود منتسبي القطاع التربوي وصموده في ميدان التعليم

ت�ف�ق��د وزي ��ر ال��رتب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ي�ح�ي��ى ب ��در ال��دي��ن ال�ح��ويث
ومحافظ ذمار محمد ناصر البخيتي ،أمس سر العملية
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف م��درس �ت��ي أس �م ��اء ل�ل�ب�ن��ات وع �ق �ب��ة ب ��ن ن��اف��ع
للبنني بمدينة ذمار.
وخ� ��ال ال ��زي ��ارة وم�ع�ه�م��ا وك �ي��ل وزارة ال��رتب �ي��ة إب��راه �ي��م
ش ��رف ،ن ��وه وزي ��ر ال��رتب �ي��ة ع ��ن س� ��روره ب��ان �ض �ب��اط ال�ت�ع�ل�ي��م
بمدارس مدينة ذمار ،خاصة وأن العام الدرايس يف بدايته.
وأش � ��اد ب �ج �ه ��ود م �ن �ت �س �ب��ي ال �ق �ط ��اع ال� ��رتب� ��وي وص �م ��وده
يف م �ي��دان ال�ت�ع�ل�ي��م ..داع �ي��اً ب�ق�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ات إىل االق �ت��داء
ب �م �ح��اف �ظ��ة ذم� ��ار م ��ن ان �ض �ب ��اط ال �ت �ع �ل �ي��م ..وح ��ث ال �ط��اب
وال �ط��ال �ب��ات ع ��ى امل �ث��اب��رة وال�ت�ح�ص�ي��ل ال�ع�ل�م��ي وااله �ت �م��ام
ب��ال�ث�ق��اف��ة ال �ق��رآن �ي��ة وال �ه ��وي ��ة اإلي �م��ان �ي��ة مل��واج �ه��ة ت�ح��دي��ات
املرحلة الراهنة.

مؤسسة "املسند" تدعو
للمشاركة في معرض اخلط العربي
مبهرجان الرسول االعظم

للتواصل مع الهيئة العامة لألراضي
واملساحة والتخطيط العمراني
عبر الرقم املجاني ()8000034

اط�ل�ق��ت م��ؤس�س��ة "امل�س�ن��د" ل�ل��رتاث وال�ف�ن��ون م�ع��رض�ه��ا ال�ف�ن��ي للخط
العربي بمناسبة املولد النبوي الشريف والذي تحييه بادنا وسائر االمة
االسامية الشهر القادم..
ووج �ه ��ت امل ��ؤس �س ��ة دع� ��وة ل�ل�خ�ط��اط��ني وامل ��وه ��وب ��ني يف ف �ن��ون ال�خ��ط
للمشاركة يف املعرض احتفاءً بهذه املناسبة الكريمة عى صاحبها واله
افضل الصاة والتسليم..
ورح�ب��ت م��ؤس�س��ة "امل�س�ن��د" بجميع م��ن ي��رغ��ب ب��امل�ش��ارك��ة ب��ال�ت��واص��ل
مع املؤسسة عرب االيميل او الهاتف او الوتس او صفحتها عى الفيس
بوك وإرس��ال االسم وعدد اللوحات التي سيشارك فيها ..كما اعلنت
املؤسسة بتزويد امل�ش��ارك��ني وم��واف��ات�ه��م بالنصوص وتحديد اللوحات
املشاركة التي سيتم اختيارها وشراؤها من قبل املؤسسة بسعر يتناسب
مع جهد الخطاط وعمله.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

بعد سماعها املرافعات اخلتامية

محكمة غرب األمانة حتجز قضية
الدكتور نعيم لالطالع
اس �ت �م �ع ��ت م �ح �ك �م ��ة غ� � ��رب أم ��ان ��ة
ال� �ع ��اص� �م ��ة أم � ��س ب� ��رئ� ��اس� ��ة ال� �ق ��ايض
أس � ��ام � ��ة ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال� �ج� �ن� �ي ��د ،إىل
امل � ��راف � �ع � ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة م � ��ن م �م �ث��يل
االدع� � � � ��اء وال � �ن � �ي� ��اب� ��ة يف ق� �ض� �ي ��ة ق �ت��ل
الدكتور محمد عيل عيل نعيم.
ق � ّ�دم ��ت يف ال�ج�ل�س��ة ال �ت��ي ح�ض��ره��ا
وك�ي��ل ال�ن�ي��اب��ة ال�ق��ايض ي��اس��ر ال��زن��داين
وع� � �ض� � ��و ال � �ن � �ي � ��اب � ��ة ال � � �ق � � ��ايض ع � � ��ادل
ال �ض��اع �ن��ي ،أدل ��ة ج ��دي ��دة م ��ن م�م�ث��ل
االدع� � � � ��اءُ ،ت� �ث� ��ب ع� �ك ��س م� ��ا ي �ط ��رح ��ه
محامي املتهم يف مرافعته بأن ّ
موكله
الجاين ،فؤاد حسني حسني صليح،

يُعاين حالة نفسية ،ولم يكن مدركا
ألف �ع ��ال ��ه أث� �ن� ��اء ارت � �ك� ��اب ال �ج ��ري �م ��ة..
واع� � � ��رتض� � � ��ت ال � �ن � �ي � ��اب � ��ة ع � � ��ى س� �م� ��اع
الشهود ،الذين جاء بهم ممثل دفاع
ال�ج��اين ،القصد منها إث��ارة الشكوك
ح��ول ص�ح��ة ال�ق��ات��ل ..م�ط��ال�ب��ة بحجز
ال �ق �ض �ي��ة ل �ل �ح �ك��م ،وان� �ض ��م م �ح��ام��ي
أولياء الدم إىل هذا الطلب.ت
وأت� � ��اح� � ��ت م� �ح� �ك� �م ��ة غ � � ��رب أم� ��ان� ��ة
ال �ع��اص �م��ة امل �ج ��ال ل �س �م��اع ش �ه ��ادات
ال � �ش � �ه� ��ود ،وأق � � � �رّت ح� �ج ��ز ال �ق �ض �ي ��ة
ل��اط��اع ،وت�ق��ري��ر م��ا ي �ل��زم يف جلسة
األحد املقبل.

يتصاعد االهتمام ال��دويل باليمن هذه األي��ام ليأخذ بعدا أكرب
وت �ف ��اع ��ا ي� ��دل دالل � ��ة ق��اط �ع��ة ع ��ى م ��ا أص �ب ��ح ال �ي �م��ن ي �ح �ت �ل��ه م��ن
أهمية لدى دول العالم قاطبة خاصة بعد ثبات جيشه ولجانه
الشعبية يف امليدان ويف مختلف الجبهات الداخلية والخارجية
دف��اع��ا ع��ن ال��وط��ن ال�ي�م�ن��ي وح��ري�ت��ه واس�ت�ق��ال��ه ،وب�ص��رف النظر
عن دوافع البعض املبطنة بسوء النوايا لكن الغالبية العظمى
ينطلقون من فهم ملا يمثله اليمن الجديد من مكانة لدى تلك
ال��دول وه��ي املكانة التي ت�ع��ززت بتحقيق االن�ت�ص��ارات العظيمة
ومواجهة أعتى تحالف عدوان لم يشهد له التاريخ مثيل حيث
ت �ش ��ارك ف �ي��ه وت ��رع ��اه أق� ��وى دول ال �ع��ال��م ويف م�ق��دم�ت�ه��ا أم��ري�ك��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا وإس��رائ �ي��ل وأذي��ال �ه��م يف امل�ن�ط�ق��ة وه��و م��ا أع�ط��ى ل�ه��ذا
االه �ت �م ��ام امل �ت ��زاي ��د ب��ال �ي �م��ن م �ع �ن ��اه وب� �ع ��ده ل �ي ��س ع ��ى امل �س �ت��وى
اإلقليمي فحسب بل عى املستوى الدويل بشكل عام.
ونحن يف اليمن الجديد إذ نعتز ونحيي هذا االهتمام ونقدره
غ��اي��ة التقدير ون��ؤك��د أن م��ا حققه اليمنيون ممثلني بجيشهم
ول�ج��ان�ه��م ال�ش�ع�ب�ي��ة م��ن ان �ت �ص��ارات ع�ظ�ي�م��ة ل�ل�ع��ام ال�س��اب��ع عى
التوايل قد قلبت معادلة اسرتاتيجية الحروب بشهادة العديد
م ��ن م ��راك ��ز األب � �ح� ��اث ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة ب �م ��ا يف ذل� ��ك امل ��راك ��ز
امل ��وج ��ودة داخ ��ل أم��ري �ك��ا ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ت�ت�ص��در ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
ض��د ال�ي�م��ن وت��رع��اه وق��د ل�ق��ي ه��ذا ص ��داً واس �ع��اً واه�ت�م��ام��اً ع��رب�ي��ا
ودول� � � �ي � � ��ا ك� � �ب � ��را ج � �س � ��دت � ��ه ك ��اف ��ة
ال� � �ت� � �ح� � �ل� � �ي� � ��ات وال� � �ت� � �ص� � ��ري� � �ح� � ��ات
اإلع��ام �ي��ة وال�ص�ح�ف�ي��ة امل�س�ت�م��رة
حتى يف أوساط تلك الدول التي
تشارك يف تحالف العدوان ضد
ال�ي�م��ن وش�ع�ب��ه ال�ع�ظ�ي��م ،وكما
ه��و م�ع��روف ف��إن ال�ي�م��ن امل��وح��د
ت� ��اري � �خ� ��ا وح � � �ض� � ��ارة وج� �غ ��راف� �ي ��ا
وكثافة سكانية وثروات طبيعية
وموقعا اسرتاتيجيا كان له وزنه
وت� ��أث� ��ره ال � ��ذي ت �ت �ب ��دى ح �ق��ائ �ق��ه
واض�ح��ة وجلية مما جعل هذا
االه�ت�م��ام ال�ع��امل��ي ي�ت��زاي��د وي��رك��ز
احمد الشريف
ع��ى ك��ل ال �ت �ط��ورات ال�ج��اري��ة يف
ال �ي �م ��ن س �ل �ب��ا وإي� �ج ��اب ��ا ,ك �م ��ا أن
مجمل املتغرات العاملية الحالية وما أفرزته األح��داث القريبة
والبعيدة قد أعطت بدورها لليمن نظرة دولية جديدة واهتماما
غ��ر ع ��ادي ح�ي��ث ي�ش�ك��ل ص�م��ود ال�ي�م�ن�ي��ني يف وج��ه دول تحالف
العدوان وتحقيق االنتصارات املتعاظمة عليها العمود الفقري
لهذا االهتمام وتلك النظرة نحو اليمن.
إن ال �ي �م �ن �ي��ني ال ��ذي ��ن ح �ق �ق��وا ه� ��ذه اإلن � �ج� ��ازات ال �ك �ب ��رة ب�ف�ض��ل
التضحيات التي يقدمها يوميا أبناء الجيش واللجان الشعبية
يدركون أنهم أمام تحول كبر وعظيم يفرض عى العالم رفع
القبعة لهم وأنهم يعرفون قبل غرهم أن ما يعيشونه اليوم
هو مخاض طبيعي لتلك التحوالت التي أفرزها الواقع الجديد
لليمن السيما م��ا يتعلق بتوجهاتهم نحو بناء ال��دول��ة الوطنية
الحديثة ,دولة النظام والقانون وتحقيق العدل واملساواة وهم
ي ��درك ��ون أي �ض��اً ج�س��ام��ة امل�س��ؤول�ي��ة وأع �ب ��اء ال��رتك��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة ال�ت��ي
ورثوها من األنظمة السابقة ومن عهد املايض التشطري ،لذلك
فهم أكرب وأقوى من الوقوع يف شرك من يحاولون أو يتصورون
أن�ه��م س�ي�ع�ي��دون ع�ج�ل��ة ال�ت��اري��خ إىل ال ��وراء يف ال�ي�م��ن ,ف��ال��وح��دة
والديمقراطية من الثوابت التي ال خاف حولها بني أبناء الوطن
ال��واح��د وت�ح��ري��ر ك��ل منطقة يف ال�ي�م��ن أح�ت�ل�ه��ا ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
واجب مقدس ال يمكن التهاون فيه أبدا ً وهذا ما أكد عليه مؤخرا
قائد الثورة الشعبية السيد عبد امللك الحويث وتبنته القيادتان
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة وه ��و م�ط�ل��ب ش�ع�ب��ي ب ��ال ��درج ��ة األوىل,
واليمنيون ليسوا أول ال�ن��اس أو آخ��ره��م ح��ني تتباين آراؤه��م أو
تختلف ف��ذل��ك وض��ع طبيعي ل�ك��ن امل��رتب�ص��ني باليمن وبشعبه
ال�ع�ظ�ي��م ي �ح��اول��ون ل��أس��ف ال �ش��دي��د ت�ج�س�ي��م وت �ش��وي��ه ال �ص��ورة
ألغ ��راض يف أن�ف�س�ه��م م�س�ت�غ�ل��ني يف ذل ��ك آل ��ة دع��ائ�ي��ة وإع��ام�ي��ة
ض�خ�م��ة أن�ف�ق��وا عليها م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات ت�ك��رس ك��ل ج�ه��وده��ا
لتشويه التجربة اليمنية بسبب إصرار الشعب اليمني عى تحرير
قراره السيايس من الوصاية الخارجية وعدم التدخل يف شؤونه
ال��داخ�ل�ي��ة م ��رة أخ ��رى ك�م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه ال �ح��ال يف ال�ع�ق��ود امل��اض�ي��ة
وعليه نقول لكل محبي اليمن وشعبه ولكل أصدقائه اطمئنوا
فإن اليمن بخر وأبناءه قادرون عى تجاوز الصعاب واملحن التي
فرضت عليهم وسينتصرون عى دول تحالف العدوان انطاقا
م ��ن ال�خ�ص��وص�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ال�ج�م�ي��ع وب �م��ا ي�ع��زز
ويرسخ أكرث من وحدتهم وتاحمهم ،صحيح أن طريق الوصول
إىل تحقيق النصر املبني ليس مفروشا بالورود وإنما يحتاج إىل
تضحيات وسيتحقق حتما ب��إذن ال�ل��ه وك��ذل��ك ف��إن ب�ن��اء ال��دول��ة
امل��وح��دة ال�ج��دي��دة يتطلب أي�ض��ا ب��ذل ج�ه��ود مضنية وتضحيات
ك �ب��رة ك ��ون ذل ��ك ي�م�ث��ل ال�ج�ه��اد األك ��رب وه ��و ج �ه��اد ال�ن�ف��س ول��ن
يرتدد اليمنيون عن بذله يف أي وقت مهما بلغ الثمن وعظم.
بقي أن نقول أن أعداء الحياة واملتضررين من الوضع اليمني
الجديد يف الداخل والخارج لن يسكتوا أبداً وسيقاومون بشدة
كل توجه نحو البناء والتغير وف��رض النظام والقانون حفاظا
ع��ى م�ص��ال�ح�ه��م ال�خ��اص��ة ب��دل�ي��ل أن ه�ن��اك ف��اس��دي��ن يف ال��دوائ��ر
وامل�ص��ال��ح الحكومية ي��زداد نشاطهم التخريبي كلما تعاظمت
االن� �ت� �ص ��ارات ال �ت ��ي ي �ح �ق �ق �ه��ا رج � ��ال ال� ��رج� ��ال م ��ن أب� �ن ��اء ال �ج �ي��ش
واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات بهدف التشويش عليها
مما يؤكد ارتباطهم املباشر بتحالف العدوان وما حدث مؤخرا
م��ن ان�ت�ص��ارات يف محافظة م��أرب وال��رد ال�ق��وي ع��ى م��ا ت�ق��وم به
السعودية من اع�ت��داءات حيث يتم قصف أه��داف اسرتاتيجية
يف عقر داره��ا ب��واس�ط��ة ال�ط��ران امل�س��ر وال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة يعد
إنموذجا وإن كنا ال نعتقد ومتأكدون أنهم لن يكونوا أقوى من
اإلرادة الشعبية مهما استخدموا من وسائل وأساليب بحكم ما
يمتلكونه من خربة يف التدمر والتخريب واستقوائهم بالخارج
ب�ه��دف إي�ق��اف عجلة التغير ال�ت��ي انطلقت وه��م يعلمون جيدا
أنها لن تعود إىل ال��وراء متحدين بما يقومون به من أفعال ال
يستفيد منها سوى تحالف العدوان إرادة الشعوب الحرة التي
تستمد قوتها من إرادة الله لن تقهر أبدا.
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