يف اجتماع له  ..املجلس السيايس األعلى :

امللف اإلنساني هو املؤشر احلقيقي إلجناح الهدنة ومابعدها
اسبوعية
سياسية  .عامة

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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عقد املجلس السيايس األعىل اجتماعاً برئاسة فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
السيايس األع��ىل ،ملناقشة املستجدات الراهنة ع��ىل الساحة الوطنية يف ظ��ل الهدنة التي أعلنتها
األمم املتحدة.
وأكد االجتماع ،ضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة كل العوائق التي تعرتض وصول
السفن مليناء الحديدة وفتح مطار صنعاء ال��دويل ..معترباً أن ذلك هو املدخل للتعاطي مع بقية
القضايا وأن املماطلة يف ذلك تهز الثقة يف مصداقيتها تجاه الهدنة.
وتطرق االجتماع ،إىل اإلجراءات التي قام بها تحالف العدوان مؤخراً يف الرياض تحت ما سمى
باملشاورات وما رافقها من إطالق ما سمي بمجلس القيادة كبديل للفارين عبدربه منصور هادي،
وعيل محسن األحمر ،مشرياً إىل أن ذلك يؤكد زيف الشرعية املزعومة التي تم االنقالب عليها من
قبل من ادعاها واتخذها يافطة لتدمري اليمن وقتل اليمنيني

www.26september.net
تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

تفاصيل ص 2

يف محارضته الرمضانية التاسعة ..

السيد القائد  :ال ب َّد من الصبر في التصدي لكل مؤامرات األعداء

ناقش مع محافظ املحويت االحتياجات الخدمية واإلنسانية ..رئيس الوزراء :

مؤمتر االستثمار محطة لتعزيز الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص
هيئتا األوقاف والزكاة من املؤسسات املساهمة في حل مشاكل الفقراء واملساكني والتخفيف عنهم

اعترب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،مؤتمر االستثمار املقبل ،فرصة
للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص الستثمار القطاعات الواعدة والبحث العلمي يف تحسني البيئة
االستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء خالل لقائه رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو الهيئة
محمد االنيس ،أن املؤتمر يمثل محطة لتعزيز الشراكة بني الحكومة ومؤسساتها املعنية والقطاع الخاص إزاء
مختلف القضايا االستثمارية وذلك يف مسار تحقيق الدور املنشود من هذا القطاع يف خدمة االقتصاد الوطني
وتوليد فرص العمل الواسعة واملتنوعة أمام أبناء املجتمع واملساهمة يف الحد من البطالة.
وأشار يف اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة العلمية باللجنة التحضريية العليا ملؤتمر االستثمار وزير الخدمة املدنية
والتأمينات األسبق الدكتور أحمد الشامي ،إىل أن مؤتمر االستثمار سيتئك يف مختلف مفاصله عىل رؤية علمية
تخدم الدولة بمؤسساتها الرسمية والقطاع الخاص وجهدهما لتعظيم فوائد االستثمار لصالح التنمية.
إىل ذلك شارك رئيس الوزراء ،الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،يف فعالية تدشني املرحلة الثالثة من مشروع
"ويطعمون الطعام" ،الذي تنفذه الهيئة العامة لألوقاف بتكلفة ثالثة مليارات ريال
تفاصيل ص 2

الصبر وسيلة تساعدنا على أداء أعمالنا والنهوض مبسؤولياتنا

تفاصيل ص 3

املؤمنون يتوكلون على الله ،ويثقون ،بالنتائج املرجوة التي وعد الله بها الصابرين

ترتيبات أمريكية إلطالة أمد العدوان واحلصار
بعد إعالن ما سمي بمجلس
القيادة الرئايس يف عاصمة مملكة
العدوان السعودي التي أمىل نظامها
السيايس مضمون قراره عىل الفار
هادي بعد أيام قليلة من إعالن هانس
جروندبرج مبعوث األمم املتحدة
الخاص إىل اليمن عن هدنة وقف
إلطالق النار ملدة شهرين ،والسماح
لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة
وتشغيل رحالت جوية محددة من
مطار صنعاء ..تكشفت للجميع حقيقة
املؤامرة األمريكية السعودية اإلماراتية
الصهيونية الجديدة ضد شعبنا ووطننا
اليمني والتخطيط والرتتيب املقصود
واملمنهج الهادف إىل إطالة أمد العدوان
والحصار االقتصادي ومضاعفة معاناة
املاليني من أبناء الشعب اليمني الصامد
واملقاوم والرافض ملشاريع الطغيان
والهيمنة األمريكية الصهيونية يف املنطقة
 ..املزيد من التفاصيل يف السياق التايل .

تدشني مشروع الكسوة العيدية
لـ  59ألف يتيم من أبناء الشهداء

ص 05

مجلس (عاصفة
احلزم) املهزومة
شوقي عواضة

ص 08

األضرعي :نعلن إيقاف العمل بخطة الطوارئ

تفاصيل ص 4
ص 07

محليات
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في اجتماع برئاسة فخامة املشير الركن مهدي املشاط

السياسي األعلى :امللف اإلنساني هو املؤشر احلقيقي إلجناح الهدنة وما بعدها
ضرورة التزام السعودية برفع احلصار وفتح مطار صنعاء الدولي

ما سمي مبجلس القيادة كبديل للفارين هادي ومحسن يؤكد زيف الشرعية املزعومة

الشعب اليمني هو صاحب الشرعية احلقيقية وال مينحها إال ملن يدافع عن سيادته وحريته واستقالله

ع�ق��د امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى اج�ت�م��اع��اً ب��رئ��اس��ة ف�خ��ام��ة
املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعى،
مل�ن��اق�ش��ة امل�س�ت�ج��دات ال��راه�ن��ة ع��ى ال�س��اح��ة ال��وط�ن�ي��ة يف ظل
الهدنة التي أعلنتها األمم املتحدة.
وأك��د االج�ت�م��اع ،ض��رورة ال�ت��زام السعودية برفع الحصار
وإزال� � ��ة ك ��ل ال �ع ��وائ ��ق ال �ت ��ي ت �ع ��رض وص � ��ول ال �س �ف ��ن مل �ي �ن��اء
ال�ح��دي��دة وف�ت��ح م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال ��دويل ..م�ع�ت��راً أن ذل��ك هو
املدخل للتعاطي مع بقية القضايا وأن املماطلة يف ذلك تهز
الثقة يف مصداقيتها تجاه الهدنة.
وت �ط ��رق االج �ت �م ��اع ،إىل اإلج � ��راءات ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا ت�ح��ال��ف
ال�ع��دوان مؤخراً يف الرياض تحت ما سمى باملشاورات وما
رافقها من إطالق ما سمي بمجلس القيادة كبديل للفارين
عبدربه منصور هادي ،وعيل محسن األحمر ،مشرياً إىل أن
ذل��ك يؤكد زي��ف الشرعية املزعومة التي تم االن�ق��الب عليها
م��ن ق�ب��ل م��ن ادع��اه��ا وات�خ��ذه��ا ي��اف�ط��ة ل�ت��دم��ري ال�ي�م��ن وق�ت��ل
اليمنيني وح�ص��اره��م ألك��ر م��ن سبع س�ن��وات يف ظ��ل تواطؤ
املجتمع الدويل.
وأكد االجتماع أن الشعب اليمني ليس معنياً بإجراءات
غ ��ري ش��رع �ي��ة ص� ��ادرة ع ��ن ج �ه��ة غ ��ري ش��رع �ي��ة خ ��ارج ال��وط��ن،
وأن ال عالقة لهذه اإلج��راءات باليمن وال بمصالحه كما ال
تمت للسالم بأي صلة ،بل تخص املرتزقة وترتيب وضعهم
وم �ع��ال �ج��ة خ ��الف ��ات �ه ��م ،وأن ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ه ��و ص��اح��ب
ال�ش��رع�ي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة وال ي�م�ن�ح�ه��ا إال مل��ن ي��داف��ع ع��ن ال��وط��ن
وس�ي��ادت��ه وح��ري�ت��ه واس�ت�ق��الل��ه ..م�ش��ريا إىل أن م��ا ح��دث من
استبدال ألدوار املرتزقة ينبغي أن يكون عرة لبقية املرتزقة،
حيث ال شرعية تمنح من دول العدوان.
وخالل االجتماع ،أشاد املجلس السيايس األع��ى ،بوعي
ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ال� ��ذي أص �ب ��ح ع ��ى دراي � ��ة ب �ك��ل م ��ا ي�ح�ي�ك��ه
العدوان من مؤامرات للنيل من إرادته وثباته والتضحيات
ال�ج�ل�ي�ل��ة ال�ت��ي ق��دم�ه��ا ف � ً
�داء ل ��راب ال��وط��ن ،وأن ��ه إىل ج��ان��ب
ق �ي��ادت��ه س�ي�س�ت�م��ر يف ك�ش��ف األالع �ي ��ب وال �ت ��ي آخ ��ره ��ا ت��دوي��ر
املرتزقة وإع��ادة إنتاجهم بقالب جديد أويف إط��ار تشكيالت
ج ��دي ��دة ه ��ي م� �ح ��اوالت ف��اش �ل��ة ل��الل �ت �ف��اف ع ��ى إرادة أب �ن��اء
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ويف م�ق��دم�ت�ه��م أب �ن��اء امل�ح��اف�ظ��ات ال��واق�ع��ة
تحت االحتالل ..معتراً أن كل من يشارك يف ذلك هو جزء
من العدوان عى اليمن.
وجدد املجلس السيايس األعى يف اجتماعه ،التأكيد عى
م��وق�ف��ه ال�ث��اب��ت ت�ج��اه ال�س��الم امل�ش��رف ك��ون��ه ال�ح��ق الطبيعي

لم تظهر حتى اآلن مؤشرات
واضحة عن وجود نوايا
حقيقية من قبل دول العدوان
إلحال السام في اليمن
التحالف مستمر في
نهب ثروات اليمن النفطية
والغازية ومرتبات موظفي
الدولة

ندعو إلط��اق األس��رى مبناسبة ه��ذا الشهر الكرمي حتت قاعدة
الكل مقابل الكل ونحمل الطرف اآلخر أي انتقاص لهذا املبدأ
للصمود اليمني ،وأنه لم تظهر حتى اآلن مؤشرات واضحة
ع��ن وج ��ود ن��واي��ا ح�ق�ي�ق�ي��ة إلح��الل��ه يف ال�ي�م��ن م��ن ق�ب��ل دول
تحالف العدوان برعاية مباشرة من قبل أمريكا.
كما أكد االجتماع أن الحوار الصحيح ابتداء هو مع تحالف
ال�ع��دوان وأن للملف اإلن�س��اين وف��ك الحصار األول��وي��ة التي

تسبق الجوانب العسكرية والسياسية ،وأن هذا امللف هو
امل �ح��ك وامل ��ؤش ��ر ال�ح�ق�ي�ق��ي ع��ى ال�ت��وج��ه ن�ح��و إن �ج��اح ال�ه��دن��ة
واالنتقال إىل خطوات إيجابية عقبها.
وأكد املجلس السيايس األعى ،أنه يسعى بكل الوسائل
للتخفيف م��ن م�ع��ان��اة امل��واط�ن��ني ،م�ش��ددا ع��ى أن اس�ت�م��رار

العراقيل أمام وصول سفن املشتقات النفطية يضاعف من
م�ع��ان��ات�ه��م وأن األم ��م امل�ت�ح��دة وت�ح��ال��ف ال �ع��دوان يتحمالن
مسئولية ذل��ك وقبل ذل��ك يتحمالن مسئولية إغ��الق ميناء
الحديدة ملنع صرف نصف راتب ملوظفي الدولة كل شهرين
من اإليرادات النفطية خصوصاً وأن التحالف يف ذات الوقت

ناقش مع محافظ احملويت االحتياجات اخلدمية واإلنسانية

رئيس الوزراء :مؤمتر االستثمار محطة لتعزيز الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص
هيئتا األوقاف والزكاة من املؤسسات املساهمة في حل مشاكل الفقراء واملساكني والتخفيف عنهم

اع �ت��ر رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز
ص��ال��ح ب ��ن ح �ب �ت��ور ،م��ؤت�م��ر االس �ت �ث �م��ار امل �ق �ب��ل ،ف��رص��ة
ل �ل �ق �ط��اع��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ق �ط ��اع ال �خ ��اص الس �ت �ث �م��ار
القطاعات الواعدة والبحث العلمي يف تحسني البيئة
االستثمارية.
وأك � ��د رئ �ي ��س ال � � ��وزراء خ� ��الل ل �ق ��ائ ��ه رئ �ي ��س ال �غ��رف��ة
التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس
وعضو الهيئة محمد االنيس ،أن املؤتمر يمثل محطة
ل�ت�ع��زي��ز ال �ش��راك��ة ب��ني ال�ح�ك��وم��ة وم��ؤس�س��ات�ه��ا امل�ع�ن�ي��ة
وال�ق�ط��اع ال�خ��اص إزاء م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ض��اي��ا االس�ت�ث�م��اري��ة
وذلك يف مسار تحقيق الدور املنشود من هذا القطاع
يف خ ��دم ��ة االق �ت �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي وت ��ول �ي ��د ف� ��رص ال�ع�م��ل
ال��واس�ع��ة وامل�ت�ن��وع��ة أم��ام أب�ن��اء املجتمع وامل�س��اه�م��ة يف
الحد من البطالة.
وأشار يف اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة العلمية
ب��ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ض��ريي��ة ال �ع �ل �ي��ا مل��ؤت �م��ر االس �ت �ث �م ��ار وزي ��ر
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وال �ت��أم �ي �ن��ات األس �ب ��ق ال��دك �ت��ور أح�م��د
الشامي ،إىل أن مؤتمر االستثمار سيتئك يف مختلف
مفاصله ع��ى رؤي��ة علمية تخدم ال��دول��ة بمؤسساتها
الرسمية والقطاع الخاص وجهدهما لتعظيم فوائد
االستثمار لصالح التنمية.
إىل ذل��ك ش��ارك رئيس ال��وزراء ،الدكتور عبدالعزيز
ص��ال��ح ب��ن ح�ب�ت��ور ،يف ف�ع��ال�ي��ة ت��دش��ني امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة
من مشروع "ويطعمون الطعام" ،الذي تنفذه الهيئة
العامة لألوقاف بتكلفة ثالثة مليارات ريال ،ويستفيد
منه أكر من  200ألف من الفئات املستهدفة.
ويف الفعالية أشاد رئيس الوزراء فيها بهذا املشروع،
وغ ��اي ��ات ��ه االج �ت �م ��اع �ي ��ة واإلن �س ��ان �ي ��ة واألخ ��الق� �ي ��ة ،وم ��ا
يمثله م��ن أه�م�ي��ة يف ظ��ل ال�ظ��رف ال�ع�ص�ي��ب ال ��ذي يمر
به الوطن ،نتيجة أكر من سبع سنوات من العدوان
والحصار والحرب االقتصادية.

رّ
وعر عن الشكر لقيادة هيئة األوقاف والعاملني فيها
ع��ى ج�ه��وده��م ،وم��ا ق��دم��وه ل�ل��وص��ول إىل امل��واط�ن��ني،
ممن طحنتهم ظروف العدوان والحصار.
وق� ��ال" :ال �ت �ح �ي��ة ل��رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ى
فخامة املشري الركن مهدي املشاط ،وألعضاء املجلس
الذي يديرون ويوجرّ هون هذه األعمال الخريية ،التي
تصل بخرياتها إىل ال�ن��اس واملجتمع وال�ف�ق��راء ،منهم
واملعوزين عى وجه التحديد".
وأض ��اف" :ك�م��ا ن�ت��وجرّ ��ه ب��ال�ش�ك��ر ل�ق��ائ��د ال �ث��ورة السيد
ع �ب ��دامل �ل ��ك ب� ��در ال ��دي ��ن ال� �ح ��ويث ،ال � ��ذي ي �ح ��ث وي ��وجرّ ��ه
ال �ج �م �ي��ع وي ��أم ��ر ب ��ني وق� ��ت وآخ � ��ر ال �ج �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة
والحكومية لتقديم ال�خ��ري وال�ع�ط��اء ل�ل�ف�ق��راء ،الذين
ك��ان ل�ل�ج��ريان امل�ع�ت��دي��ن دور يف ت�ع��اظ��م أع��داده��م عر

سياسات اإلفقار والحصار ،وتدمري مقورّمات الحياة
ال �ي ��وم �ي ��ة ال� �ت ��ي ان �ت �ه �ج �ه ��ا ال � �ع � ��دوان ط �ي �ل ��ة ال �س �ن ��وات
املاضية".
وأشار رئيس الوزراء إىل أهمية الجهود التي بذلتها
ه �ي �ئ ��ة األوق� � � ��اف ل �ح �ص ��ر م �م �ت �ل �ك ��ات ال� ��وق� ��ف ال �ك �ب ��رية
والواسعة ،التي تدل عى الروح اإليمانية التي امتألت
ب�ه��ا ق �ل��وب وع �ق��ول أج ��دادن ��ا ال��واق �ف��ني ،ال��ذي��ن ت�ع��ود
وقفية بعضهم إىل ما يقرب ألف سنة خلت ..الفتاً إىل
أن هيئتي األوق��اف وال��زك��اة من املؤسسات الحكومية
الرئيسة املساهمة يف حل مشاكل الفقراء واملساكني،
والتخفيف عنهم خالل هذه الفرة.
وأوض ��ح ال��دك �ت��ور ب��ن ح�ب�ت��ور أن "ك��اف��ة امل��ؤس �س��ات،
مركزية كانت أم محلية ،بمسؤوليها واألفراد العاملني

فيها ،ينبغي أن يجسدوا جميعاً رؤي��ة قائد الثورة يف
ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات ل�ل�م��واط�ن��ني ،وال �س �ع��ي ب�م�س��ؤول�ي��ة
عالية للتخفيف من آالمهم وفقرهم ومعاناتهم".
ويف سياق آخر أش��اد رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور
عبدالعزيز صالح بن حبتور ،باألدوار الوطنية ملحافظة
امل�ح��وي��ت خ��الل ال�ف��رة االستثنائية ال��راه�ن��ة وتضحيات
أب �ن ��ائ �ه ��ا يف ال� ��دف� ��اع ع ��ن ال ��وط ��ن وح �ق ��ه يف االس �ت �ق ��الل
والعيش الكريم.
وأك� ��د رئ �ي ��س ال � ��وزراء أث �ن ��اء ل �ق��ائ��ه م �ح��اف��ظ امل�ح��وي��ت
حنني قطينة ،حرص الحكومة عى إسناد جهود قيادة
ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة يف ت��وف��ري امل�ت�ط�ل�ب��ات األس��اس�ي��ة امللحة
ألبناء املحافظة واحتياجاتها االنسانية املتزايدة نتيجة
أكر من سبع سنوات من العدوان والحصار األمرييك
السعودي اإلمارايت.
واستمع رئيس الوزراء من املحافظ قطينة ،إىل شرح
عن أوضاع املحافظة وواقعها الخدمي واالنمايئ وأبرز
امل�ش��اري��ع ال�خ��دم�ي��ة ال�ت��ي ت�ف�ت�ق��ر إل�ي�ه��ا س�ي�م��ا يف ج��وان��ب
امل� �ي ��اه وال� �ط ��اق ��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة وال� �ط� ��رق ال ��ري �ف �ي ��ة وال ��رب �ي ��ة
والتعليم والتعليم العايل ،عالوة عى الدعم واإلسناد
اإلن�س��اين للمجتمع يف مختلف مناطقها يف ظل زي��ادة
الفقر وانتشاره يف أوساط السكان.
وأش � ��ار ق �ط �ي �ن��ة إىل أه �م �ي��ة وج� ��ود م��ؤس �س��ة م�ح�ل�ي��ة
ل �ل �م �ي��اه وال �ص ��رف ال �ص �ح��ي يف امل �ح��اف �ظ��ة أس� ��وة ب�ب�ق�ي��ة
امل �ح ��اف �ظ ��ات ل �ل �ن �ه��وض ب ��واق ��ع ق �ط ��اع امل� �ي ��اه وال �ت ��وس ��ع
املستمر يف املشاريع املائية التي تواجه املحافظة نقصاً
كبرياً منها سيما يف مناطق الريف.
ون� ��وه ب �ت��وج �ي �ه��ات رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ى
ب �ش ��أن إن� �ش ��اء ج ��ام �ع ��ة امل �ح ��وي ��ت وأه �م �ي ��ة اس �ت �ك �م��ال
خ�ط��وات تأسيسها للنهوض ب��واق��ع التنمية البشرية
ع ��ى م �س �ت ��وى امل �ح ��اف �ظ ��ة وامل� �ن ��اط ��ق امل � �ج� ��اورة ل �ه ��ا م��ن
املحافظات املحيطة.

إذاعة صنعاء ..تطور ومواكبة

حمران :برغم شحة املوارد املالية خرجنا بحصيلة برامجية متميزة
الفقيه :هناك برامج متعددة وهادفة إلى جانب مسلسل اجتماعي شيق
أوض � � ��ح رئ� �ي ��س ق� �ط ��اع إذاع � � ��ة ص �ن �ع ��اء وال� ��رن� ��ام� ��ج ال � �ع� ��ام األس� �ت ��اذ
عبدالرحمن حمران أن إذاعة صنعاء تواصل إنتاجها اإلعالمي اإلذاعي
لليوم العاشر من شهر رمضان املبارك ,بخارطة برامج رمضانية عى
ال��رغ��م م��ن ال�ظ��روف العصيبة ال�ت��ي تمر بها ب��الدن��ا م��ن ع��دوان غاشم
وشحة يف املوارد املالية.
وأض��اف أن خ��ارط��ة ال��رام��ج الرمضانية لهذا ال�ع��ام تميزت باملهنية

واإلبداع والروحانية املعززة للهوية اإليمانية القرآنية.
ومن جانبه أوضح األستاذ مطيع الفقيه مدير عام الرامج يف إذاعة
صنعاء أن األي��ام القالئل يف شهر رمضان املعظم كرست لتعديالت
يف النصوص املعدة ووضع التجهيزات الفنية واإلذاعية الالزمة التي
تواكب كل حلقة من الرامج املقدمة داخل االستوديوهات من إخراج
وتقديم وإنتاج وموسيقى ومؤثرات صوتية وسماعية تخدم املوضوع

واملضمون بأسلوب فني وتقني إبداعي.
وأش ��ار إىل ت�ض�م��ن ال �خ��ارط��ة ال��رم�ض��ان�ي��ة ال �ع��دي��د م��ن ال ��رام ��ج منها
ب��رن��ام��ج ن�ه��ج ال�ب��الغ��ة وظ ��الل األس ��رة ،وب��رن��ام��ج خ �ط��وات ش�ف��اء وه��و
ب��رن��ام��ج صحي ب��اإلض��اف��ة إىل قضايا وأح ��داث ,خ��الص��ة ال�ق��ول ,وإي��اي
ف ��ات �ق ��ون ،ح ��وري ��ات ال �ب �ح��ر ،ب�ي�ت�ن��ا ع��امل �ن��ا ،ق �ي��د اإلن� �ج ��از ,ب �س �م��ة ,ق�ل��م
رصاص ,واملسلسل املحيل االجتماعي أبواب الريح.

مستمر يف ن�ه��ب ث��روات ال�ي�م��ن النفطية وال�غ��ازي��ة وم��رت�ب��ات
موظفي الدولة.
كما تطرق االجتماع إىل أهمية دور املؤسسات الحكومية
ال �ت ��ي ت �ع �م��ل ع ��ى ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن م �ع ��ان ��اة امل ��واط �ن ��ني ،ح��اث��اً
مختلف مؤسسات الدولة عى مضاعفة جهودها واستشعار
مسئوليتها والتكامل يف أعمالها والقيام بها عى أفضل وجه
خصوصاً يف هذا الشهر الفضيل.
وب� ��ارك ل�ل�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وال �ق ��وة ال �ص��اروخ �ي��ة
وال�ط��ريان املسري جهودهم العظيمة ،وحثهم ع��ى اليقظة
الكاملة ..داعيا إلطالق األسرى بمناسبة هذا الشهر الكريم
ت �ح��ت ق ��اع ��دة ال �ك��ل م �ق��اب��ل ال �ك��ل م �ح �م� ً�ال ال �ط ��رف اآلخ ��ر أي
انتقاص لهذا املبدأ.

قبائل اليمن تبارك قرارات
املجلس السياسي األعلى
إزاء الهدنة واملستجدات
أك � � � � ��دت ق� �ب� ��ائ� ��ل
ال � �ي � �م� ��ن ت ��أي� �ي ��ده ��ا
وم � � � �ب � � � ��ارك � � � �ت � � � �ه � � � ��ا
مل � � � � � ��ا ص � � � � � � � ��در ع � ��ن
اج �ت �م ��اع امل �ج �ل��س
السيايس األعى،
م � � � ��ن م� � � �ح � � ��ددات
ب � � �ش � � ��أن ال � �ه � ��دن � ��ة
واملستجدات عى
الساحة.
وأك � � � ��د م �ج �ل ��س
التالحم القبيل يف
بيان تلقت وكالة األن�ب��اء اليمنية (سبأ) أن الشرعية الحقيقية ،هي
شرعية الشعب اليمني التي جسدها يف امليدان بصموده وثباته دفاعاً
ع��ن ال�ث��واب��ت ال��وط�ن�ي��ة ب�ق�ي��ادة امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى وم��ؤس�س��ات��ه
التشريعية وال�ق�ض��ائ�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ال�ق��ائ�م��ة وف�ق��اً ل��دس�ت��ور وق��ان��ون
الجمهورية اليمنية.
واع �ت��ر م �ح��اوالت ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ال�ي��ائ�س��ة يف ت�ش�ك�ي��ل م��ا يسمى
ب�ق�ي��ادة املجلس ال��رئ��ايس ،مسرحية هزلية إلع��ادة ت��دوي��ر مرتزقته ..
مؤكداً أن تلك االجراءات ال تعني أبناء الشعب اليمني.
وحذر مجلس التالحم القبيل ،تحالف العدوان من عواقب التفافه
عى الهدنة ومقرراتها وتنصله عن اإليفاء بالتزاماته وترك املراوغات
التي لن تحقق السالم للشعب اليمني.
ودعا مشايخ وحكماء وقبائل اليمن إىل رفع حالة التأهب ومستوى
ال�ح�ي�ط��ة وال �ح��ذر ل�ل�ت�ص��دي مل��ؤام��رات ال �ع��دوان وم�خ�ط�ط��ات��ه ال�ه��ادف��ة
زعزعة الجبهة الوطنية الداخلية.

«املرور» ..بدء سريان
قرار تخفيضات
قيمة املخالفات املرورية
أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن بدء سريان قرار تخفيضات قيمة
املخالفات املرورية املرتكبة ما قبل  13أبريل 2022م.
وأوض�ح��ت إدارة امل��رور أن��ه سيتم االك�ت�ف��اء بدفع مبلغ أل��ف ري��ال
ع��ن ك��ل م�خ��ال�ف��ة س��اب�ق��ة بمختلف أن��واع�ه��ا ..م�ش��رية إىل أن��ه سيتم
اإلعفاء من رسوم التجديدات املتأخرة لرخصة تسيري املركبة "وثيقة
امللكية" ،لكافة السنوات املاضية وسيكتفى برسوم التجديد آلخر
سنة فقط.
وأك ��د ال�ب�ي��ان أن م��وع��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ س�ي�ب��دأ م��ن  13أب��ري��ل 2022م
ملدة ثالثة أشهر ..داعياً جميع ماليك املركبات لالستفادة من هذه
الفرصة واملبادرة بالسداد وتصحيح أوضاعهم خالل املهلة املحددة.
ول�ف�ت��ت اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور وف��روع�ه��ا ب��امل�ح��اف�ظ��ات ،إىل أن�ه��ا
س�ت�ت�خ��ذ اإلج � ��راءات ح �ي��ال امل�خ��ال�ف��ني ف ��ور ان �ت �ه��اء م ��دة ال�ت�خ�ف�ي��ض
املعلن عنها.

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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اسبوعية
سياسية  .عامة

ْ
الص ِاب ِرينَ ِفي ا ْل َب ْأ َسا ِء َو َّ
س)
(و َّ
َ
الض َّرا ِء َو ِحنيَ ا ْل َبأ ِ
في محاضرته الرمضانية التاسعة ..

السيد القائد  :ال َّ
بد من الصبر في التصدي لكل مؤامرات األعداء
الصبر وسيلة تساعدنا على أداء أعمالنا والنهوض مبسؤولياتنا

الصبر هو ٌ
مهم ،وهو من لوازم النجاح والفالح في كل األمور املهمة
عنوان ٌ

املؤمنون يتوكلون على الله ،ويثقون ،بالنتائج املرجوة التي وعد الله بها الصابرين

يف رحاب الشهر الكريم وبروحانية ايمانية
تمأل النفوس اطمئنانا بما تتلقاه من محاضرات
شاملة يف أمور الدنيا والدين التي يلقيها قائد
الثورة السيد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث..
ففي املحاضرة التاسعة تطرق اىل الصرب واهميته
يف شؤون الحياة وفضله وعظمة االجر والثواب
الذي يناله الصابرون يف الدنيا واآلخرة ..فيما ييل
نص املحاضرة:
َّ َ
َ ُ
ّجي ِْم
أ ُعـ ْوذ ِبالل ِه ِم ْن الشيْطان ال َر ِ
َ
ْ
ِب ْ
ـسـ ِـم الل ِه ال َرّحـم ِـن ال َر ِّحـ ْي ِـم

الله ُ
ُّ
شهَـد أن ال إل َه َّإال ُ
الحمد لله ر َِّب العاملني ،وأَ ُ
ُ
امللك
الحق املُبني،
أن َ
سيدنا مُ حَ َّمــداً ُ
ُ
وأشهَد َّ
عبد ُه ور َُسـو ُْله خاتمُ النبيني.
ْ
ّ
ّ
آل
اللهم َص ِل
وبارك عىل مُ حَ َّمـ ٍـد وعىل ِ
آل مُ حَ َّمــدِ ،
عىل مُ حَ َّمـ ٍـد ْوعىل ِ
َ
ّ
َ
َ
آل إبراهيمَ إنك حميدٌ
مُ حَ َّمــد ،كماَ َصليْت وبارَكت عىل إبراهيمَ وعىل ِ
ٌ
مجيد ،وارض اللهم برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني ،وعن سائر
عبادك الصالحني واملجاهدين.
أ ُيّها اإلخوة واألخوات
الس َـلمُ َع َلي ُْكمْ َورَحْ مَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُات ُه؛؛؛
َّ
اللهم اهــدنــا ،وتـقـ َّبــل مـنــا ،إنــك أنــت السميع العليم ،وتــب علينا،
إنك أنت التواب الرحيم.
مــن فــوائــد الـصـيــام يف شـهــر رمـضــان املـبــارك املـســاعــدة عــىل الـتـقــوى،
وتـحـقـيــق ه ــذه ال ـث ـمــرة الـعـمـلـيــة ل ـل ـص ـيــام ،ه ــي :ال ـص ــرب ،ال ـصــرب ال ــذي
نكتسبه من خلل الصيام يف تحملنا يف التحمل والعزم املكتسب تجاه
جانب
متاعب الظمأ والجوع ،وتجاه السيطرة عىل شهوات النفس من
ٍ
آخر ،فنحن نتع َوّد من خلل الصيام عىل التحمل ،التحمل النفيس
يف السيطرة عــىل شـهــوات النفس ،والتحمل الـبــدين يف التحمل عىل
عناء الجوع والظمأ بحسب األحوال املختلفة.
ٌ
عنوان مهمٌ  ،وهو من لوازم النجاح والفلح يف كل األمور
الصرب هو
املهمة ،وهــو لــدى البعض عـنـ ٌ
ـوان مزعج ،يقرتن به عىل الــدوام شبح
املعاناة واملشقة ،عندما يسمع كلمة (صرب) ،وكأنها ترادف (مر).
ال ـصــرب البـ ـ َّـد مـنــه م ــع ال ـع ـمــل ،وه ــو يشءٌ واق ـع ـ ٌـي وق ــائ ــمٌ يف حـيــاتـنــا
جميعاً ،الجميع يف شؤونهم املعيشية ،يف ظروف حياتهم املختلفة،
نحو مستمر يــواجــه الناس
ولربما قــد تكون
بشكل شبه يــومــي ،عــىل ٍ
ٍ
يف ال ـعــادة مــا يـحـتــاجــون فـيــه إىل الـصــرب ،إىل الـتـحـمــل ،وه ــذه مسألة
معروفة لدى اإلنسان ،لدى الناس يف مختلف ظروف حياتهم.
املــزارع وهــو يعمل يــدرك أنــه ال بـ َّـد مــن الـصــرب ،بــل يستحيل عواقب
الـصــرب ،عـنــدمــا يـصــل -يف نـهــايــة امل ـطــاف -إىل الـنـتــائــج الـطـ ِّـيـبــة لـجـهــوده
صرب معني يصل إىل أن يجني ثمار
وصربه ،فيحصل بعد
ٍ
جهد وبعد ٍ
ذلك الجهد ،فيما يحصل عليه نتيجة جهوده من زراعته ومن أموال.
التاجر كــذلــك ،الـعــامــل ،اإلنـســان يف ظــروفــه املعيشية وهــو يسعى
لـتــوفــر متطلبات حـيــاتــه ،يــدرك ذلــك ،اإلنـســان يـصــرب ويـتـفــاعــل بقدر
مــا يــؤمــن بــالـقـضـيــة الـتــي يـصــرب مــن أجـلـهــا ،بـقــدر مــا تمثله مــن أهـمـيـ ٍة
بالنسبة له ،سواءً عىل املستوى املعييش ،أو عىل مستوى أوسع من
ذلك ،املسألة مرتبطة بدرج ٍة أساسية بقدر ما يتفاعل اإلنسان ويؤمن
بالقضية التي يصرب من أجلها.
عــىل املـسـتــوى اإلي ـمــاين :الـصــرب مــن ل ــوازم اإلي ـمــان ،هــو مـنــه بـمـنــزلــة
ً
ٌ
ٌ
الرأس من الجسد كما ورد يف األثر ،وهو أيضا وسيلة مساعدة عىل
األساسية
العمل الصالح ،ولهذا يأيت يف
القرآن ْالكريم يف َّاملواصفات َ ْ ْ
ْ
للمؤمنني املـتـقــني{ :وَالـ َّ
س}
ّاء و َِح ـ
ـاء وَال ــض ـ َر ِ
ـابـ ِـريـ َـن ِيف ال ـ َبــأ َسـ ِ
ـني ال ـ َبــأ ِ
ـصـ ِ
[ال ـب ـقــرة :مــن اآلي ـ ــة ،]177فــالـصــرب هــو صـفــة أســاسـيــة لــديـهــمْ ،وهــو
ْ
ـاء
وسـيـلــة -يف نفس ا ْلــوقــت -لـتـجــاوز كــل تلك الـصـعــوبــات،
{يف الـ َبــأ َسـ ِ
ِ
َالض َرّاء وَح َ ْ
س}.
و َّ ِ ِ
ني البَأ ِ
َ
ُ
يـقــول الـلــه "سـبـحــانــه وت ـعــاىل" أي ـضــاًَ { :ي ــا أ ُّي ــهَ ــا َّال ـ ِـذي ـ َـن آمَ ــنــوا ْ
اص ـ ِـربُوا
َات ُقوا َّ
َصابرُوا َورَاب ُطوا و َّ
الل َه َلعَ َّل ُكمْ ُت ْف ِلحُ َ
ون}[آل عمران :اآلية،]200
ِ
و َ ِ
فيأيت التوجيه من الله "سبحانه وتعاىل" إىل الذين آمنوا ،من موقع
انتمائهم اإليماين؛ ألنه يف األعمال اإليمانية ،يف االلتزامات اإليمانية،
َّ
يف املسؤوليات اإليمانية ال بد من الصربَ .
اس َت ِع ُ
يــأيت أيـضــاً قــولــه "سبحانه وتـعــاىل"َ { :يــا أ ُّيــهَ ــا َّالـ ِـذيـ َـن آمَ ـ ُـنــوا ْ
ينوا
َالص َلة إ َّن َّ
الص ِاب ِر َ
الل َه مَ َع َّ
ِب َّ
ين}[البقرة :اآليــة ،]153فالصرب
رب و َّ ِ ِ
الص ْ ِ
وسـيـلــة أي ـضــاً تـســاعــدنــا عــىل أداء أعـمــالـنــا ،والـنـهــوض بـمـســؤولـيــاتـنــا،
وسيلة مساعدة ،والصرب يف األســاس هو قضية نفسية ،قوة إرادة،
وع ــزم ،ومـعـنــويــة ،وتـحـمــل ،هــذا كـلــه مـبـنـ ٌـي عــىل مــدى إيـمــانــك -كما
قلنا -بالقضية التي تصرب من أجلها.
ً
مثل :يف األمور املعيشية الناس يعتربون األمور الضرورية التي ال َّ
بد
ً
ً
منها لحياتهم ،ملعيشتهم ،يرون فيها دافعا كافيا ألن يصربوا ،وألن
يتحملوا ،ويستحلون النتائج التي تنتج عن ذلك فيما يتحقق لهم،
وبقدر ما يتحقق لهم ،كلما كان رضاهم عن جهدهم ،عن صربهم،
أكرث وأكرث ،وهكذا عىل مستوى شؤون الحياة كافة ،طموحات البشر
يف حياتهم ،متطلباتهم وآمالهم يف حياتهم ،ومــا يصلون إليه ،وما
يتحقق لهم يف شؤونهم السياسية واالقتصادية ...ومختلف شؤونهم.
فالصرب يف ميدان العمل ،والنهوض باملسؤولية ،والتزام طاعة الله
"سبحانه وتعاىل" ،والسيطرة عىل هوى النفس ،ال َّ
بد منه يف انتمائنا
اإليـمــاين ،وهــو أمـ ٌر بديهي ،وأمـ ٌر طبيعي ،طاملا اإلنـســان يصرب يف كل
األمور ،ليس معناهَّ :
أن هناك اتجا ٌه يف الحياة ال تحتاج فيه إىل الصرب
عىل يشء ،وال تواجه فيه املتاعب النفسية أو البدنية يف يشء ،الصرب ال
َّ
بد منه ،ولذلك يف االتجاه اإليماين ال تزال العوامل املساعدة أكرث من
غره ،أكرث من غره ،الحوافز املعنوية أكرث من غره ،النتائج املرجوة
أكرث من غره؛ فبالتايل يفرتض يف االتجاه اإليماين أن يكون اإلنسان
مقرراً للصرب ،موطناً نفسه عىل الصرب ،متجهاً للصرب ،وأن يتخذ قراراً
حاسماً بذلك ،عندما يتجه اإلنسان االتجاه اإليماين يف مسرة حياته،
ليوطن نفسه عىل الصرب ،وليتخذ قراره الحاسم بذلك ،هذه مسألة
أساسية ،الله "سبحانه وتعاىل" يقول{ :وَإِ ْن َت ْ
ص ِربُوا و ََت َّت ُقوا َفإِ َّن َذ ِل َك
مـ ْـن َعـ ْـزم ْ ُ
ـور}[آل عـ َمــران :مــن اآلي ــة ،]186يف وصية لقمان البنه
األمُ ـ
ِ
ْ
ُ
َ َ
َ
أيـضــاًِ { :و ْ ِ َ
ْ
ـور}[لـقـمــان :من
َاص ـ ِ ْـرب َعــىل مَ ــا أ َصــا َبــك إِ َّن ذ ِل ــك ِمـ ْـن َع ــز ِم األمُ ـ ِ
اآلي ــة ،]17فهي مــن األمــور املـعــزومــة ،املـحـســومــة ،الـتــي ال بـ َّـد منها،
األساسية املهمة ،والبديهية والطبيعية يف نفس الوقت ،ليست كارثة.
ويف مجال الصرب فتح الله لنا املجال للعودة إليه ،لللتجاء إليه،
رب وَمَ ا َص ْرب َُك إ َّال ب َّ
للستعانة به{ ،و ْ
َاص ِ ْ
الل ِه}[النحل :من اآلية،]127
ِ ِ
تـسـتـطـيــع أن تـعــود إىل الـلــه "سـبـحـ َـانــه وت ـعــاىل" ،وأن تـسـتـمــد مـنــه أن
يفرغ عليك املزيد من الصربَ { ،ر َب َّنا أ ْف ِر ْغ َع َلي َْنا َص ْربًا} ،تتفاوت املتاعب
بعض منها أيضاً إىل املزيد واملزيد
والظروف التي نصرب فيها ،فنحتاج يف
ٍ
من الصرب ،وقــد تضيق نفس البعض يف ذلــك ،الله فتح املجال عىل
َ
ّ
الدوام للستعانة به{ ،وَمَ ا َص ْرب َُك إِ َّال ِبالل ِه}[النحل :من اآلية،]127
ذلك ،ويف األدعية
"سبحانه
وتعاىل" َيف ْ َ
تحتاج ،أنت تحتاج إىل الله َ
ّت أ ْق َدامَ َنا وَانْ ُصر َْنا
املهمة يف القرآن الكريمَ { :ر َب َّنا أ ْف ِر ْغ َع َلي َْنا َص ْربًا وَث ِب
َع َىل ْال َقوْم ْال َكا ِف ِر َ
ين}[البقرة :من اآلية ،]250يف ميدان الجهاد ،يف
ِ
ميدان الثبات عىل اإليمان ،عىل الحق{ ،و ََتو ََّف َنا مُ ْس ِل ِم َ
ني}[األعراف:
من اآلية.]126
ال ـصــرب يف ال ــواق ــع اإلي ـم ــاين ل ــه ع ــلق ـ ٌـة بــال ـتــوكــل ع ــىل ال ـلــه "سـبـحــانــه
وتـ ـعـ ــاىل" ،وال ـث ـق ــة ب ــه "ج ـ ـ َّـل ش ــأن ــه" ،اإلنـ ـس ــان ع ـنــدمــا ي ـط ـمــن وي ـثــق

بــالـنـتــائــج املــرجــوة الـتــي وعــد الـلــه بـهــا الـصــابــريــن ،ينطلق فـيـصــرب؛ ألنــه
ـني مــن أنــه سيصل إىل تـلــك النتائج
واث ــق ،ألنــه مـطـمــن ،ألنــه عــىل يـقـ ٍ
املرجوة العظيمة ،فصدق التوكل ينتج عنه أيضاً الصرب ،والتحمل؛
ألنك ٌ
واثق من النتيجة التي وعدك الله بالوصول إليها.
نـجــد يف مـســرة حـيــاتـنــا ،يف ظ ــروف حـيــاتـنــا ،ال ـفــارق الـكـبــر مـثـ ً
ـل بني
الـعــامــل ال ــذي هــو واث ـ ٌـق بــأن ذلــك ال ــذي يـعـمــل مـعــه سـيـســدده أجــرتــه
بشكل كامل ،وبدون أي مماطلة ،وربما يزيده مكافآت إضافية عىل
ٍ
ذلك ،وبني العامل الذي ليس واثقاً بأنه سيحصل عىل أجرته ،وقد
يـتــوقــع أن يـمــاطـلــه ذلــك ال ــذي يـعـمــل مـعــه ،أو قــد يـتـنـكــر لــه ويـنـكــره،
ويجحده حقه ،فإذا أ َّدى العمل ،فيؤديه وهو يف حالة من الرتدد،
واالضـ ـطـ ــراب ،وغ ــر االط ـم ـئ ـن ــان ،وبـ ــدون ج ــد يف ال ـع ـمــل ،ع ــىل نـحـ ٍـو
مختلف.
ففي االتجاه اإليماين املؤمنون يتوكلون عىل الله ،ويثقون ،يثقون
بالنتائج املرجوة التي وعد الله بها الصابرين ،ولذلك يقول الله عنهم:
َّ
ين َص َربُوا و ََع َىل ر َِب ِّهمْ َي َتو ََّك ُل َ
{ال ِذ َ
ون} ،هم يدركون قيمة صربهم ،نتائج
صــربهــم ،ث ـمــرة صــربهــم ،لـيـســوا يــائ ـســني ،أو م ــرتددي ــن يف جــدوائـيــة
صربهم{ ،و َّ
َال ِذ َ
ين َص َربُوا ابْ ِت َغاءَ وَجْ ِه ر َِب ِّهمْ }[الرعد :من اآلية.]22
عندما نــأيت إىل الـغــايــات املــرجــوة مــن الـصــرب ،والـنـتــائــج املـهـمــة ،التي
تـحــدث عـنـهــا الـلــه يف ال ـقــرآن الـكــريــم ،ووع ــد بـهــا الـصــابــريــن يف الـقــرآن
الـكــريــم مــن عـبــاده املــؤمـنــني ،نجد الكثر الكثر مما يحفزنا جـ ًّـدا عىل
الصرب:
يف بــدايــة القائمة :معية الله "سبحانه وتـعــاىل" ،الله "جـ َّـل شأنه"
َاصربُوا إ َّن َّ
الص ِاب ِر َ
ْ
الل َه مَ َع َّ
ين}[األنفال :من
و
{
املؤمنني:
لعباده
يقول
ِ ِ
اآلية ،]46وهذا جامعٌ لكل خر ،جامعٌ لكل فلح ،جامعٌ لكل نجاح،
َ
ّ
ـاس مـهــمٌ ج ـ ًّـدا لـكــل الـغــايــات املــرجــوة{ ،إِ َّن الــل ـ َه مَ ـ َـع الـ َّ
أس ـ ٌ
ـابـ ِـريـ َـن}،
ـصـ ِ
مـعـهــم ،هــو يـعـلــم بــأحــوالـهــم ،بـمـعــانــاتـهــم ،بـظــروفـهــم ،وهــو املـعــني
لهم ،املؤيد لهم ،املثبت لهم ،املوفق لهم ،الــذي سيتوالهم برعايته
الواسعة ،سيحقق لهم يف األخر النتائج العظيمة ،والغايات املرجوة،
َاصربُوا إ َّن َّ
الص ِاب ِر َ
الل َه م ََع َّ
ين} ،واإلنسان لو لم يعتد بمعية الله ،لم
{و ْ ِ ِ
يحسب معية الله ،فلم يصرب ،فرتاجع عن التزامه اإليماين ،أو عن
عمله يف سبيل الله "سبحانه وتعاىل" ،فهي حالة سيئة ًّ
جدا ،حالة
ٌ
بعيدة كل البعد عن التقوى ،وال تنسجم أصـًـل مع اإليـمــان ،فكيف
يـفــرتض أن يـكــون اإلنـســان يف مــدى صــربه ،وهــو يشعر أن الـلــه معه،
أنــه لـيــس بـمـفــرده يف مــواجـهــة املـتــاعــب ،والـصـعــوبــات ،والـتـحــديــات،
وامل ـخ ــاط ــر ،أن ال ـلــه م ـعــه ،ه ــو س ـن ــده ،ه ــو مـ ــلذه ،ه ــو م ـل ـجــؤه ،هــو
نصره ،هو معينه؟ للمسألة أهمية كبرة ًّ
جدا عىل املستوى املعنوي،
املقدمة.
والصرب هو حالة معنوية يف ِّ
م ـمــا وعـ ــد ال ـل ــه ب ــه ال ـص ــاب ــري ــن :م ـح ـب ـتــه ،وت ـك ــرر يف الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم
َّ
ُ
َ
ّ
ُ
ّ
ُ
ـاب ـ ِـري ـ َـن}[آل ع ـمــران :من
ـ
ـص
ـ
ل
ا
ـب
ـ
ـح
ـ
ي
ـه
قــولــه "سـبـحــانــه وت ـع ــاىل"{ :وَال ــل ـ ِ
ِ
ٌ
ٌ
مكسب عظيم ،أن تحظى أنت أيها
مكسب كبر،
اآلية ،]146وهذا
اإلنسان العبد الصغر الحقر الفقر بمحبة الله "سبحانه وتعاىل"،
رب السماوات واألرض ،ملك السماوات واألرض ،امللك لهذا الكون
ِّ
بكله ،املدبر لشؤون السماوات واألرض ،الله "سبحانه وتعاىل" ربنا
الـعـظـيــم ،إلـهـنــا الـعـظـيــم ،تـحـظــى أنــت بـمـحـبـتــه ،وأن تـكــون يف عــداد
أوليائه ،بما يرتتب عىل ذلك من الشرف الكبر ،وبما يرتتب عىل ذلك
مــن الــرعــايــة الــواسـعــة ،والـتــدبــر الــذي هــو وفــق محبة الـلــه "سبحانه
وت ـع ــاىل" ،م ــن مـنـطـلــق مـحـبـتــه ل ــك ،ك ــم يــرتتــب ع ــىل امل ـح ـبــة م ــن الـلــه
"سبحانه وتـعــاىل" مــن النتائج العظيمة ،يف رعايته الــواسـعــة ،ومن
الشرف الكبر.
أيـضــاً مـمــا وعــد الـلــه بــه :األجــر الـعـظـيــم ،الــذي يــدخــل تحته الــيشء
ال ـك ـثــر يف الــدن ـيــا واآلخ ـ ــرة ،ال ـلــه " َس ـب ـحــانــه َوت ـع ــاىل" ي ـقــول يف ال ـقــرآن
الكريم{ :و ََلـ َـنــجْ ــز َيـ َّـن َّالـ ِـذيـ َـن َصـ َ ُـربوا أجْ ـر َُهــمْ بــأحْ ـ َـســن مَ ــا َكـ ُ
ـانــوا يَعْ مَ ُل َ
ون}
ِ
ِ
ِ
[النحل :من اآلية ،]96فالله "سبحانه وتعاىل" ال يضيع معاناتك،
ال ي ـض ـيــع ج ـه ــدك الـ ــذي صـ ــربت ع ـل ـيــه ،وصـ ــربت ف ـي ــه؛ إن ـم ــا ه ــو كـلــه
مـحـســوب ،ال يـخـفــى عــىل الـلــه "سـبـحــانــه وتـعــاىل" مـنــه يشء ،فتذكر
ـيشء م ــن ال ـض ـيــق ،أو
ـيشء م ــن امل ـل ــل ،أو ب ـ
ه ــذا ،تــذكــر إذا ش ـعــرت ب ـ
ٍ
ٍ
ـيشء مــن ال ــرتدد ،أن جـهــدك لــن يـضـيــع ،أن
ـيشء مــن الـتـعــب ،أو ب ـ
بـ
ٍ
ٍ
عناءك يف طاعة الله "سبحانه وتعاىل" ،يف سبيله ال تضيع ،بل الله
"سبحانه وتعاىل" سيوفيك أجرك ،وستحظى منه باألجر العظيم،
واملـكــافــأة الـكـبــرة ،هــو يـ َعـلــم بـكــل أحــوالــك ،هــو الـقــائــل "ج ـ َّـل شــأنــه":
َ
ـابـر َ
{إِ َّنــمَ ــا ُيـو ََّفــى الـ َّ
ـاب}[الــزمــر :مــن اآليــة،]10
ُون أجْ ـر َُهــمْ ِبــغـ ْ ِ
ـصـ ِ
ـر ِحـ َـسـ ٍ
فاألجر عىل الصرب أج ٌر عظيمٌ ووا ٌ
ســع جـ ًّـدا ،ويفوق كل تخيل{ ،إِ َّنمَ ا
َ
َ
الص ِابر َ
ُيو ََّفى َّ
اب} ،مثلما يقولون[ :رصيد مفتوح]
ُون أجْ ر َُهمْ ِبغ ْ ِ
ر ِح َس ٍ
للصابرين ،هذا أجر عظيم ًّ
تخيل.
جدا ،يفوق كل
ٍ
ً
تأيت أيضا عىل املستوى العميل يف النتائج العاجلة املرجوة يف الدنيا
يف الـنـجــاح يف األع ـمــال مــرتـبـطـ ًـة بــالـصــرب ،يف م ـيــدان الـجـهــاد يف سبيل
ال ـلــه ،والـتـصــدي لــألشــرار وال ـط ـغــاة ،يف إط ــار تـحــرك املــؤمـنــني يف أداء
ً
ً
ً
أمة ً
مسؤولياتهم ليكونوا ً
متحررة من سيطرة
مستقلة،
عزيزة،
حرة،
ً
متحررة من سيطرة الطغاة الظاملني الجائرين املفسدين
أعداء الله،
يف األرض ،البـ ـ َّـد مــن ال ـصــرب؛ لــي تـنـتـصــر ،أي أم ــة تـتـحــرك عــىل هــذا
ً
ـاس مــن هــدي الـلــه "سـبـحــانــه
األس ــاس ،تــريــد أن تـكــون ح ــرة عــىل أس ـ ٍ
وتعاىل" وانتمائها اإليـمــاين ،فيأيت الوعد من الله "سبحانه وتعاىل"
ُون َيـ ْـغ ـ ِل ـ ُبــوا ِمـ َ
مـقــرتنــاً بــالـصــرب{ ،إ ْن َيـ ُـكـ ْـن ِمـ ْـنـ ُـكــمْ ِع ـ ْ
ـاب ـر َ
ـش ـر َ
ـائـ َـتـ ِْ
َ
ـني}
ـ
ص
ُون
ِ
ِ
ً
مرتبطة بمدى الصرب،
[األنفال :من اآلية ،]65تأيت الغلبة يف امليدان
بمدى الصرب.

يف ال ـت ـص ــدي ل ـك ــل مـ ــؤامـ ــرات األع ـ ـ ــداء وم ـك ــائ ــده ــم ،وكـ ــل أش ـك ــال
عــدوانـهــم ،ال بـ َّـد مــن الـصــرب ،وتـقــوى الـلــه "سبحانه وتـعــاىل" يف فعل
ما ينبغي{ ،وَإِ ْن َت ْ
ص ِربُوا و ََت َّت ُقوا}[آل عمران :من اآلية ،]120صرب مع
العمل ،مع التقوى ،مع فعل ما ينبغي ،ما يلزم يف إطار املسؤولية،
َ
{ال َي ُض ُر ُّكمْ َكي ُْد ُهمْ َشي ًْئا}[آل عمران :من اآلية ،]120تسقط -يف نهاية
املطاف -كل مؤامراتهم ومكائدهم ،وتتلىش ،وال تحقق النتائج التي
أرادها األعداء من ورائها.
{كــمْ مـ ْـن فـ َـئـة َقل َ
ً
يل ٍة َغ َلب ْ
َت ِف َئ ًة
يقول الله "سبحانه وتـعــاىل" أيـضــاِ ٍ ِ ِ َ :
َّ
الله و َّ
الص ِاب ِر َ
َالل ُه مَ َع َّ
ين}[البقرة :من اآلية ،]249فارتبط
َك ِثر ًَة ِبإِ ْذ ِن ِ
ذلك واقرتن بمدى الصرب.
يف الـحـصــول عـ ْـىل امل ــدد اإلل ـهــي -كــذلــك -ال ب ـ َّـد مــن ال ـصــربَ { ،ب ـ َـىل إِ ْن
صربُوا و ََت َّت ُقوا َو َيأ ُت ُ
َ
وكمْ ِم ْن َفو ِْر ِهمْ َه َذا يُمْ ِد ْد ُكمْ َر ُب ُّكمْ ِب َخمْ َس ِة َآال ٍف
ت ْ ِ
ِم َن ْامل َ َل ِئ َك ِة مُ َس ِو ِّم َ
ني}[آل عمران :اآلية ،]125كان هذا الوعد اإللهي
ً
للمؤمنني مع رسول الله "صلوات الله عليه وعىل آله" مرتبطا بالصرب
نفسه.
تعرب عن كل نجاح ،عن الظفر بالخر ،عن
يف الغاية العامة التي ِّ
الوصول إىل النتائج العظيمة واملهمة ،مىض قوله "سبحانه وتعاىل":
َ
َص ــاب ـرُوا َورَاب ـ ُـط ــوا و َّ
{ َي ــا أ ُّي ــهَ ــا َّال ـ ِـذي ـ َـن آمَ ـ ُـنــوا ْ
َات ـ ُـق ــوا الـ َّـل ـ َه َلــعَ ـ َّـلـ ُـكــمْ
ِ
اصـ ـ ِـربُوا و َ َ ِ
َّ
{لعَ َّل ُكمْ ُت ْف ِلحُ َ
ُت ْف ِلحُ َ
ون}ِّ ،
يعرب عن الوصول
"جل شأنه":
ون} ،فقوله
إىل النتائج العظيمة ،عن العبور لتلك الظروف الصعبة والحساسة،
والوصول إىل نتائجها املرجوة التي وعد الله بها ،الوصول إىل النصر يف
ميدان الجهاد ،الوصول إىل النتائج العظيمة عىل املستوى املعنوي،
عىل مستوى ما يتحقق يف الواقع ،النتائج املهمة ،ثم النتائج الكربى
والعظيمة يف اآلخرةَ ،
{لعَ َّل ُكمْ ُت ْف ِلحُ َ
ون}.
كذلك فيما يتعلق أيضاً بالفوز برضوان الله وجنته ،والسلمة من
عذابه ،وهي الغايات الكربى لإلنسان املؤمنَّ ،
البد فيها من الصرب،
ويـتـجــىل يف ي ــوم الـقـيــامــة ويف الـجـنــة أي ـضــاً الـقـيـمــة الـعـظـيـمــة لـلـصــرب،
تتجىل القيمة العظيمة للصرب ،وحسن نتائجه العجيبة ،والعظيمة،
واملهمة ،والكبرة.
الـلــه "سـبـحــانــه وت ـعــاىل" يـقــول مـخــاطـبــاً ألهــل ال ـنــار ،وهــو يـبــني لهم
كيف فاز أولياؤه ،كيف فاز املؤمنون الصادقون الذين استجابوا له،
بــالــرغــم مما واجـهــوه يف هــذه الـحـيــاة (يف الـحـيــاة الــدنـيــا) مــن محاربة،
من سخرية ،من استهزاء ،من عداء ،من مشاق وصعوبات معينة،
وتحديات معينة ،فيقول الله "جـ َّـل شــأنــه"{ :إِ ّين جَ َز ْي ُتهُ مُ ْالـ َيـوْمَ ِبمَ ا
ِ
اآلية ،]111نتيجة عظيمة ًّ
َص َربُوا أَ َّنهُمْ ُهمُ الْ َفا ِئ ُز َ
جدا،
ون}[املؤمنون:
{إِ ّين جَ َز ْي ُتهُ مُ الْ َيوْمَ ِبمَ ا َص َربُوا} ،بصربهم ،صربوا عىل السخرية ،عىل
ِ
االستهزاء ،عىل الدعايات ،عىل املحاربة بكل أشكالها ،عىل مواجهة
الصعوبات والتحديات بكل أنواعها ،لكن يف األخــر فــازوا ،تحققت
لهم أعظم نتيجة ،تحقق لهم الـفــوز العظيم ،الــذي ال يماثله يشءٌ
أبداً{ ،أَ َّنهُ مْ ُهمُ ْال َفا ِئ ُز َ
ون}.
وح ـت ــى يف ت ـه ـن ـئــة امل ــلئ ـك ــة ل ـل ـمــؤم ـنــني يف ق ـص ــوره ــم يف ال ـج ـن ــة ،يف
مـســاكـنـهــم يف ال ـج ـنــة ،ب ـعــد وصــول ـهــم إل ـي ـهــا ،وه ــي ل ـح ـظــات عـجـيـبــة
جدا ،أوقات عجيبة ًّ
ًّ
جدا ،يعيشون فيها الفرحة الكربى ،والسعادة
العظيمة جـ ًّـدا ،بعد أن وصـلــوا إىل قصورهم يف الجنة ،ومساكنهم
الطيّبة يف الجنة ،فيقوم امللئكة بالزيارة لهم إىل مساكنهم يف الجنة،
ِ
يـهـنـئــونـهــم ،ويـبــاركــون لـهــم بـمــا وصـلــوا إلـيــه ،بـهــذا املـسـتـقــر العظيم،
ون َع َليْهمْ م ْن ُك ّ
{و َْامل َ َل ِئ َك ُة َي ْد ُخ ُ
َ
َ
اب}[الرعد :من اآلية ،]23أفواج
ب
ل
ل
ِ
ِ
ِ ٍ
كبرة من امللئكة تزورهم إىل كل منازلهمَ ،
{س َلمٌ َع َلي ُْكمْ ِبمَ ا َص َرب ُْتمْ
َفـ ِنــعْ ــمَ ُعـ ْـقـ َبــى الـ َّـد ِار}[الــرعــد :اآلي ــة ،]24فهم يـقــولــون لهم يف الـ َّـســلم
عليهم ،يف التهنئة لهمَّ :
أن هــذا هــو نتيجة صــربكــم ،فلحظوا كيف
ً
نتيجة عظيمةَ ،
{سـ َـلمٌ َع َلي ُْكمْ ِبمَ ا َص َرب ُْتمْ َف ِنعْ مَ ُع ْقبَى الـ َّـد ِار}،
كانت
وصلتم إىل جنة الله ،إىل السعادة األبدية ،إىل الحياة الهنيئة.
فــاإلن ـســان ي ــرى حـيـنـهــا َّ
ـاء يـمـكــن أن ي ـكــون قــد م ـ َّر بــه عىل
أن كــل ع ـنـ ٍ
املـسـتــوى الـنـفــيس ،أو عــىل املـسـتــوى الـجـســدي ،هــو ال يشء يف مقابل
تلك النتيجة العظيمة التي تحققت ،واملكسب الكبر العظيم الذي
ظفر به ،وفاز به.
يـقــول الـلــه "سبحانه وتـعــاىل"{ :وَجَ ـ َـز ُ
اهــمْ ِبــمَ ــا َص ـ َـربُوا جَ ـ َّـنـ ًـة وَحَ ـ ِـري ـرًا}
[اإلنسان :اآلية ،]12وتأيت التفاصيل يف سورة اإلنسان التي تتحدث
عن ذلك.
ً
ً
مغرية
مغرية عىل الصرب،
فنجد كل هذه النتائج العظيمة الكربى
ً
ع ــىل ال ـص ــرب ،ون ــرى ال ـصــرب م ـســألــة طـبـيـعـيــة يف ظ ــروف ه ــذه ال ـح ـيــاة،
ضمن املمارسات االعتيادية التي يتمرن عليها اإلنـســان ،بل إنــه حتى
قــد يـعـتــاد عــىل الـكـثــر مــن األمـ ــور ،يـحـتــاج إىل ال ـصــرب يف بــدايـتـهــا ،ثم
فيما بعد ذلك يعتاد عليها ،يكتسب قوة العزم ،قوة اإلرادة ،قوة
الـتـجـلــد ،قــوة الـتـحـمــل ،وهــذه مـســألــة واضـحــة يف ظــروف الـنــاس ويف
حـيــاتـهــم ،نـجــد األكــرث عـطــاءً األكــرث عـمـ ً
ـل ،األكــرث جـهــداً ،واملستمرين
عىل ذلك ،قد تر َوّضوا عىل القيام باألعمال الكثرة ،واألعمال املهمة،
إىل درجـ ــة أن ـه ــم ل ــو ت ـعـ َّـط ـلــوا ع ــن ذل ــك س ـي ـش ـعــرون م ــن الـ ـف ــراغ ،مــن
القعود ،من الجمود ،بامللل ،بالسآمة ،بالضجر الشديد ،أصبحوا
يستحلون العمل والجهد ،وأصبحوا يف مستوى قدرتهم عىل العمل،
ـرتوضــني ،معتادين عىل األعمال
جهدهم ،تحملهم ،متمرسني ،مـ ِّ
التي قد تصعب عىل الكثر من الناس اآلخرين ،الذين لم يتعودوا،
لم يتم َرّنوا ،لم يرت َوّضوا عىل القيام باألعمال.
ع ـنــدمــا ن ــأيت إىل ال ـصــرب ك ـحــالــة قــائ ـمــة يف ح ـيــاة ال ـب ـشــر فـيـمــا يـتـعـلــق
بــالـجــوانــب اإليـمــانـيــة والـعـظـيـمــة واملـهـمــة ،نـجــد الـنـمــوذج الـعـظـيــم يف

سرة األنبياء "عليهم الصلة والسلم" ،بدءاً من رسول الله "صلوات
الـلــه عليه وعــىل آلــه" ،الــذي تـكــرر األمــر لــه بالصرب يف الـقــرآن الكريم،
فصرب ،واستجاب لله "سبحانه وتعاىل" ،صرب عىل أرقى مستوى ،عىل
راق وعظيم ،وتحمل الــيشء الكثر؛ فوصل إىل مستويات
مستوى ٍ
عظيمة ،وحقق النتائج الكبرة.
رب لحُ ْكم رَب َّك و َ
يقول الله له يف القرآن الكريمَ :
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
اح ِب
ص
ك
ن
ك
ت
َال
اص
{ف
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ
وت}[القلم :من اآلية ،]48وهو يتحرك يف الدعوة إىل الله ،ويف
الحُ ِ
تبليغ الــرســالــة ،ويف إقــامــة ديــن الـلــه ،ويف هــدايــة عـبــاد الـلــه ،فيواجه
ب ــدءاً مــن مجتمع مـكــة -املـجـتـمــع األول الــذي تـحــرك فـيــه -الـتـكــذيــب،
وال ـت ـهــديــد ،وال ـص ــد ،وامل ـع ــارض ــة ،وال ــدع ــاي ــات ال ـكــاذبــة ،والـتـشــويــه،
والـســب ...وكــل أشـكــال املـحــاربــة الدعائية واإلعــلمـيــة ،والتشكيك يف
كل ما يأيت به ،ويف صحة رسالته ...إىل غر ذلك ،محاربة شرسة ًّ
جدا،
وإساءات بالغة ،واستفزازات يومية ،وإساءات متنوعة ،ومضايقات
كبرة ،فالله "سبحانه وتـعــاىل" يقول لــهَ :
{فـ ْ
ـاصـ ِـربْ} ،اصــرب واستمر،
واصل مشوارك ،واصل عملك ،فصرب "صلوات الله عليه وعىل آله"،
َ
رب لحُ ْكم رَب َّك و ََال َت ُك ْن َك َصاح ْ
{ف ْ
وت} ،الذي استعجل.
ب الحُ ِ
اص ِ ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
نبي الله يونس "عليه السلم" الذي استعجل وغادر قومه قبل أن
يكمل دوره يف تبليغ الرسالة إليهم ،ضاق من تكذيبهم ،ووصل إىل
اليأس من استجابتهم ،تصور أنــه قد أكمل ما عليه ،وأ َّدى ما عليه
فــذهــب ،فـكــانــت قـصـتــه املـعــروفــة يف ال ـقــرآن الـكــريــم ،عـنــدمــا ركــب يف
السفينة يف البحر ،ثم حصل أن ألقي يف البحر ،وابتلعه الحوت ،ثم
ً
نتيجة
ف ـ َرّج الـلــه عـنــه ،وعــاد ألداء مهمته ،لكنه حصل لــه مــا حصل
ألنــه لــم يـصــرب بــاملـسـتــوى املـطـلــوب يف االسـتـمــراريــة حـتــى يــأذن الـلــه لــه،
فاستعجل قبل ذلك.
فالله يقول للنبي "صـلــوات الله عليه وعــىل آلــه"َ :
{فـ ْ
ـاصـ ِ ْـرب} ،يقول
َ
َ
َ
ّ
ُ
ل ــه{ :و َّ
َ
ّ
َات ـ ِـب ــعْ مَ ــا ُي ــوحَ ــى إل ـ ْي ــك و ْ
َاص ـ ـ ِ ْ
ـرب حَ ــت ــى َيــحْ ــكــمَ ال ــل ـ ُـه }[ي ــون ــس :مــن
ـة ،]109اس ـت ـمــر ِ ،وواصـ ــل م ـســؤول ـي ـتــك ،وال ـت ــزم ب ـه ــذا{ :و َّ
َات ـ ِـب ــعْ
اآليـ ـ ـ
مَ ــا ُي ــوحَ ــى إ َلـ ـ ْيـ ـ َ
ـك} ،ات ـب ـعــه ،ح ـتــى ل ــو واج ـه ــت ع ــىل ذل ــك االن ـت ـق ــادات،
ِ
واإلس ــاءات ،والـحــرب الدعائية ،والـحــرب العسكرية ...وكــل أشكال
املحاربة ،ال يثنك ذلك ،ال يصدك ذلك عن إ ِّتباع ما أوحى الله إليك،
نتيجة لذلك{ ،حَ َّتى يَحْ ُكمَ َّ
ً
الل ُه}،
اصرب عىل ذلك ،عىل كل ما تواجهه
اصرب وستأيت النتيجة ،سيأيت الفرج ،الله سيحكم ،مهما كان هناك
من صعوبات ،وتحديات ،ومخاطر ،ومعاناة ،ومشاق ،ومحاربة،
ومؤامرات كثرة ،ومكر كبر من األعداء ،لكن ستصل إىل النتيجة.
ـسـ َـتــخـ َّـفـ َّـنـ َ
َ
يـقــول الـلــه لــهَ :
َّ
{فـ ْ
ـاصـ ِ ْ
ـك َّالـ ِـذيـ َـن َال
ـرب إِ َّن و َْع ـ َـد الــل ـ ِه حَ ـ ٌّـق وَال َيـ ْ ِ
ُي ــو ِق ـ ُـن ـ َ
ـون}[ال ــروم :اآليـ ــة ،]60فــاصــرب واسـتـمــر؛ ألن الـلــه قــد وعــدك،
وعدك بالنصر ،وعدك بتحقيق النتائج الكبرة{ ،و ََال َي ْس َت ِخ َّف َّن َك َّال ِذ َ
ين
َ
َال يُو ِق ُنون}؛ ألن الذين ال يوقنون ييأسون ،فريدون التوقف يف وسط
الـطــريــق ،يف وســط املـســافــة ،قـبــل الــوصــول إىل النتيجة ،يتململون،
يـضـجــرون ،يـســأمــون ،يـيــأســون ،يـفــرتون ،ي ــرتددون ،فتطلع لديهم
املقرتحات الخاطئة ،التي هي يف مضمونها عبارة عن الرتاجع ،عبارة
عــن الـيــأس ،عـبــارة عــن االسـتـســلم ،عـبــارة عــن الـتــوقــف عــن مــواصـلــة
الطريق املهم ،العظيم ،املـقـ َّـدس ...وهكذا الذين ال يوقنون ألنهم ال
يملكون اليقني؛ لم تتوفر لديهم اإلرادة اللزمة للستمرار ،للتحمل،
وللصرب بالتايل.
ـسـ َـتــخـ َّـفـ َّـنـ َ
َ
ـك} ،فيستعجلونك ،يستعجلونك َّ
إمــا للتوقف ،أو
{وَال َيـ ْ ِ
ً
يستعجلونك أيضا التخاذ خطوات لم يحن وقتها بعد ،أو أعمال لم
يحن وقتها بعد ،حالة االستمرارية وفق هدي الله "سبحانه وتعاىل"،
وفق املسرة الحكيمة يف التوجيهات والهداية اإللهية ،ال َّ
بد فيها من
الصرب ،فل يحصل التسرع الذي ال ينبغي ،وال يحصل الرتاجع الذي
ال ينبغي.
يقول الله لرسوله "صلوات الله عليه وعىل آله"َ :
{ف ْ
رب َكمَ ا َص َ َ
اص ِ ْ
رب
أُ ُ
ول ــو ْالــعَ ـ ْـز ِم ِمـ َـن الـ ُر ُّسـ ِـل}[األحـقــاف :مــن اآلي ــة ،]35حتى الــرســل كان
ال بـ َّـد لـهــم مــن الـصــرب ،ال يـمـكــن أن يـكــون هـنــاك عـمــل عـظـيــم ،بنتائج
عـظـيـمــة ،يـنــال اإلن ـســان مــن خــللــه الـشــرف الـكـبــر ،والـفـضــل الـكـبــر،
واألجر العظيم ،وتتحقق له النتائج الكبرة يف واقع الحياة ،يف مسرة
الـحـيــاة ،وتـتـحـقــق مــن خــللــه املـتـغــرات الـتــي يـصـنـعـهــا الـلــه "سـبـحــانــه
حد كبر ،من دون صرب ،فاألنبياء
وتعاىل" ،والتحوالت يف الواقع إىل ٍ
والرسل هم القدوة يف الصرب ،صربوا ،لم تكن املسألة :بما أنهم رسل،
وبما أنهم أنبياء ،أن تتحقق لهم كل النتائج دون حاج ٍة إىل الصرب،
دون حصول ما يحتاجون فيه إىل الصرب ،من :صعوبات ،أو عناء ،أو
مشاق معينة ،فيحظون بالدالل؛ ألنهم أنبياء ،وتميش لهم األمور
بدون أي مشقة ،بدون أي عناء؛ ألنهم رسل ،وألنهم أنبياء ،كان ال
َّ
بد لهم من الصرب عىل كل ما واجهوه من املعاناة يف إطار مسؤولياتهم،
وصربهم كبر؛ ألن مسؤولياتهم ومهامهم عظيمة وكبرة ،والظروف
ً
ً
ً
الـتــي واجـهــوهــا يف واق ــع الـحـيــاة لـيـســت ظــروفــا عــاديــة ،ظــروفــا كـبــرة
ًّ
وتحديات كبرة.
جدا،
ٍ
ي ــأيت يف ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ع ــىل امل ـس ـتــوى الـتـفـصـيــيل اإلش ـ ــارة إىل صــرب
األن ـب ـي ــاء ،وال ـح ــدي ــث ع ــن ص ــرب بـع ـضـهــم ،وت ـقــديــم ن ـم ــاذج ل ـنــا نـحــن،
نحن كمسلمني ،كمؤمنني؛ لي نستفيد منها يف الصرب ،يقول الله
"سبحانه وتعاىل" عن مجموعة من أنبيائه{ :وَإسْ مَ اع َ
يل وَإِ ْد ِر َ
يس و ََذا
ِ
ِ
الص ِاب ِر َ
ْال ِك ْف ِل ُكـ ٌّـل ِمـ َـن َّ
ين}[األنبياء :اآليــة ،]85هــؤالء من أنبياء الله
ً
صفة من صفاتهم املستمرة والثابتة،
الذين صربوا ،حتى أصبح الصرب
ين} ،أصبحوا ُ
الص ِاب ِر َ
{الص ِاب ِر َ
{ك ٌّل ِم َن َّ
َّ
ين}.
إسـمــاعـيــل "عـلـيــه الـســلم" الــذي بـلــغ بــه الـصــرب إىل درج ـ ٍة عــالـيـ ٍة من

االسـتـعــداد للتضحية والـصــرب عليها ،عـنــدمــا أىت االخـتـبــار لــه ولــوالــده
إبراهيم َ"عليهما السلم" يف قصة الذبح ،قال كلمته العظيمة لوالده:
{ق ـ َ
َ
ـال َيــا أ َب ــت ْ
افــعَ ـ ْـل مَ ــا ُت ـ ْـؤمَ ـ ُر َسـ َـتـ ِـجـ ُـدين إِ ْن َش ــاءَ الـ َّـلـ ُـه ِم ـ َـن الـ َّ
ـابـ ِـريـ َـن}
ِ
ـصـ ِ
ِ
[الصافات :من اآلية ،]102يعني :يف الصرب عىل الذبح ،يقول لوالده:
إذا صدر األمر من الله "سبحانه وتعاىل" بذبحي أنا ،فسأصرب إن شاء
{س َتج ُدين إ ْن َشاءَ َّ
الص ِاب ِر َ
الل ُه ِم َن َّ
ين}.
اللهِ ِ ِ َ ،
وهكذا يتحدث القرآن عن نبي الله يعقوب "عليه السلم" يف محنته
مــن أبـنــائــه ،يف قـصــة ابـنــه نـبــي الـلــه يــوســف "عـلـيــه ال ـســلم" ،وتـكــررت
محنته مع أبنائه ،فكان يقول لهم يف كل مــرة منهاَ :
ـرب جَ م ٌ
{فـ َ
يل}
ٍ
ـصـ ْ ٌ ِ
ً
[يــوســف :من اآليــة ،]18وصــرب صــرباً
جميل ،صــرباً بــوقــار ،ليس فيه
َ
رب جَ م ٌ
يل}.
كرثة التشي ،وكرثة الصراخ والصياح{ ،ف َص ْ ٌ ِ
كذلك يف قصة نبي الله يوسف "عليه السلم" عندما قال إلخوته يف
َّ َ
ص ْ َ
َ
َّ َ َ َّ
َ
ُضيعُ
رب فإِ َّن الل َه ال ي ِ
َنهاية ْ ُاملطاف{ :ق ْد مَ َّن الل ُه َعليْنا إِن ُه مَ ْن َي ّت ِق َو َي ْ ِ
أجْ َر املحْ ِس ِن َ
ني}[يوسف :من اآلية.]90
يف مـحـنــة أي ــوب "عـلـيــه ال ـس ــلم" ،يـعـنــي :نـجــد ال ـصــرب ت ـجــاه األن ــواع
املختلفة ،من املحن ،من املتاعب ،من الصعوبات ،من املشاق ،من
اآلالم ،نـجــد الـصــرب هــو املـهــم جـ ًّـدا يف كــل األح ــوال املختلفة والـظــروف
املـتـنــوعــة ،أيــوب "عليه الـســلم" يف محنته الصحية والنفسية ،التي
كــانــت ص ـع ـبـ ًـة جـ ـ ًّـدا ،ص ــرب ،وح ـظــي ب ـش ـهــاد ٍة عـجـيـبــة قــال ـهــا ال ـلــه عـنــه
"سبحانه وتعاىل" ،يقول الله "سبحانه وتعاىل"{ :إِ َّنا وَجَ ْد َنا ُه َص ِابرًا}
[ص :من اآلية ،]44هذا ثناءٌ عظيم من الله "سبحانه وتعاىل" ،أيوب
"عـلـيــه ال ـســلم" دخ ــل يف اخـتـبــار تـمـيــز فـيــه وت ـبــني فـيــه ص ــربه ،وخــرج
بنجاح من هذا االختبار ،وكــان اختباراً صعباً ،عىل مستوى معاناته
الصحية يف نفسه وبدنه ،ولكنه صرب عىل شدة املحنة ،شدة األلم،
شــدة املـعــانــاة ،طــول ا َملــدة ،فحظي بـهــذا الثناء العظيم{ :إِ َّن ــا وَجَ ـ ْـد َنــا ُه
َص ِابرًا ِنعْ مَ ْالعَ ب ُْد إِ َّن ُه أ َو ٌ
ّاب}[ص :من اآلية ،]44ونجد يف األخر كيف
ف َرّج الله عنه.
أيضاً كيف فـ َرّج الله عن نبيه يعقوب ،كيف فـ َرّج عن نبيه يوسف
"عليه السلم" ،كيف ف َرّج عن نبيه إسماعيل "عليه السلم" ،وفداه
طيّبة للصرب ،نتائج عظيمة ،نتائج
بــذبـ ٍـح عظيم ،تــأيت النتائج نتائج ِ
مبشرةِ { ،نــعْ ــمَ ْالــعَ ـ ْبـ ُـد} يف الثناء عــىل نبي الله أيــوب "عليه الـســلم"،
وأشاد به،
ثناء عظيم من الله "سبحانه وتعاىل" أثنى عليه ،ومدحهَ ،
وأعطاه الجزاء العظيم ،والخر الكبر يف الدنيا واآلخرة{ ،إِ َّن ُه أ َو ٌ
ّاب}.
نبي الله موىس "عليه السلم" يف تحمله ملسؤولي ٍة كبرة ،وقيامه
بدور عظيم ،يف إنقاذ قومه من طغيان فرعون وقومه ،فيما واجهه
ٍ
من صعوبات وتحديات ،وصلت إىل األمر من فرعون بقتل أبناء من
َ
َ
َ
يؤمن بموىس "عليه السلم" ،ومن يستجيب له{ ،قال مُ َ
وىس ِلق ْو ِم ِه
َّ ْ َ
األر َ
اسـ َـتـ ِـعـيـ ُـنــوا بــالـ َّـلـ ِه و ْ
ْ
ْض
َاصـ ـ ِـربُوا} ،االسـتـعــانــة بــالـلــه مــع الـصــرب{ ،إِن
لـ َّـل ـه ُيــور ُثــهَ ــا ِ مَ ـ ْـن َيـ َـشــاءُ م ـ ْـن ع ـ َب ــاده و ْ
َالــعَ ــا ِق ـ َبـ ُـة ِلـ ْـلــمُ ـ َّـت ـ ِقـ َ
ـني}[األعــراف :من
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ً
اآلية ،]128وفعل بالصرب ،باالستعانة بالله ،والصرب ،واالستمرارية
يف االستجابة العملية ،تحققت النتيجة ،التي لربما كان الكثر منهم
يائساً من حصولها ،أنقذهم الله من تلك الوضعية الصعبة ،وقال
ت َكلمَ ُت رَب َّك ْالحُ ْس َنى َع َىل َبني إ ْسرَائ َ
يل ِبمَ ا َص َربُوا}
ِ ِ ِ
يف األخر{ :و ََت َّم ْ ِ
ِ
[األع ـ ــراف :مــن اآلي ـ ــة]137؛ ألن ـهــم ص ــربوا فــاسـتـمــروا يف االسـتـجــابــة
الـعـمـلـيــة ،بــالــرغــم مــن الـتـضـحـيــة ،واآلالم ،واملـعــانــاة ،وقـتــل األبـنــاء،
واستحياء النساءَ { ،و َد َّمـر َْنــا مَ ــا َكـ َ
ـان َي ْ
ص َنعُ ِفـر َْعـو ُْن و ََقـوْمُ ـ ُـه وَمَ ــا َك ُانوا
يَعْ ِر ُش َ
ون}[األعراف :من اآلية ،]137فأنقذهم الله من تلك الوضعية
مختلف تماماً ،وف َرّج
وضع
الصعبة ،وبعد مرور سنوات خرجوا إىل
ٍ
ٍ
الـلــه عنهم بـشـكـ ٍـل تــام ،لـكــن هــذا كــان الب ـ َّـد فـيــه مــن الـصــرب ،كــان البـ َّـد
فيه من الصرب.
الرعاية اإللهية التي تحظى األمة املؤمنة فيها بالهداية الكبرة ،بأن
ً
ً
يـجـعــل الـلــه لـهــا دورا ب ـ َّـن ــاءً وعـظـيـمــا يف واق ــع ال ـح ـيــاة ،ال ب ـ َّـد فـيـهــا َ من
الصربَ ،أيضاً قال عن بني إسرائيل مع األنبياء{ :وَجَ عَ ْل َنا ِم ْنهُ مْ أ ِئ َّم ًة
ون ِبأم ِْر َنا َملَّا َص َربُوا و ََك ُانوا ِبآ َيا ِت َنا يُو ِق ُن َ
َيه ُْد َ
ون}[السجدة :اآلية ،]24ملا
كانوا يف مراحل معينة ً
أمة تصرب ،توقن بآيات الله ،الصالحون منهم،
ً
ً
هداة َ ،يتحقق عىل أيديهم
قادة يف املجتمع البشري،
جعل الله منهم
هــذا الــدور املهم جـ ًّـدا يف واقــع الحياةَ { :يـ ْهـ ُـد َ
ون ِبــأ ْمـ ِـر َنــا} ،لكن كل هذا
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
كان َّ
البد فيه من الصرب{ ،ملا َص َربُوا وَكانوا ِبآ َيا ِتنا يُو ِق ُن َ
ون}؛ ألن اليقني
أيضاً ملزمٌ للصرب ،ال يستمر الصرب إال من أهل اليقني.
يف امل ــواص ـف ــات اإلي ـمــان ـيــة ي ــأيت ال ــوص ــف لـلـمــؤمـنــني بــال ـصــرب؛ ألنـهــم
ّ
ـوطـ ـن ــون أن ـف ـس ـه ــم ع ـل ـي ــه ،ف ـي ـق ــول ال ـل ــه ع ـن ـهــم:
ي ـس ـت ـم ــرون ع ـل ـي ــه ،ي ـ ِ
ـابـ ِـريـ َـن} ،يف مقدمة مواصفاتهم كمؤمنني متقني{ ،الـ َّ
{الـ َّ
ـابـ ِـريـ َـن
ـصـ ِ
ـصـ ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ني و ْ
ُ
ُ
ْ
ني وَامل ْس َتغ ِف ِر َ
ني وَامل ْن ِف ِق َ
َال َقا ِن ِت َ
َالصا ِد ِق َ
و َّ
ار}[آل عمران:
ين ِباأل ْسحَ ِ
{الص ِاب ِر َ
اآلية ،]17فتأيت صفة الصرب لتتصدر قائمة املواصفاتَّ ،
ين}.
َالص ِاب ِر َ
ين و َّ
يقول عنهم أيضاً{ :و َّ
َات}[األحزاب :من اآلية]35؛
َالص ِابر ِ
للجميع رجـ ً
ـاال ونـســاءً  ،يف الــواقــع اإليـمــاين ال بـ َّـد
ألنــه ال بـ َّـد مــن الـصــرب
مــن الصرب حتى عــىل مستوى األســرة ،الصرب يف التضحية ،الصرب يف
التزام طاعة
مواجهة املعاناة واملشاق يف إطار النهوض
باملسؤولية ،يف َ
الـلــه "سـبـحــانــه وتـعــاىل" ،يـقــول عنهم {وَالـ َّ
ـابـ ِـريـ َـن َعـ َـىل مَ ــا أ َصــا َبــهُ ــمْ }
ـصـ ِ
[الحج :من اآلية.]35
فـنـجــد كـيــف هــذه الـصـفــة ُأســاسـيــة مــن الــرســل واألن ـب ـيــاء ،قــال الـلــه
لـنـبـيــهَ :
ـرب أ ُ
{فـ ـ ْ
ـاصـ ـ ِ ْـرب َك ــمَ ــا َصـ ـ َ َ
ول ـ ــو ْالـ ــعَ ـ ـ ْـز ِم ِمـ ـ َـن الـ ـ ُر ُّس ـ ِـل}[األحـ ـق ــاف :مــن
اآلي ــة ،]35وص ـ ً
ـوال إىل الــواقــع اإليـمــاين ،كـمــا هــي حــالـ ٌـة ال بـ َّـد منها يف
االخ ـت ـبــار ،يف االخـتـبــار مــن الـلــه "سـبـحــانــه وت ـعــاىل" ،هــو الـقــائــل "جـ َـلّ
َ ُْ
َ ُ
َالص ِاب ِر َ
اه ِد َ
ين ِم ْن ُكمْ و َّ
ين}[محمد:
شأنه"{ :وَل َنبْلو ََّن ُكمْ حَ َّتى َنعْ لمَ املجَ ِ
من اآلية]31؛ حتى يتبني من يستمرون يف صربهم ،فيواصلون أداء
مسؤولياتهم ،والقيام بواجباتهم ،والثبات يف موقف الحق.
ث ــم ع ـن ــدم ــا نـ ــأيت إىل ال ـع ــواق ــب ال ــوخ ـي ـم ــة ل ـع ــدم ال ـص ــرب يف االت ـج ــاه
الصحيح ،عواقب خطرة ًّ
جدا:
يف الدنيا :ال يتمكن أعداء الله من السيطرة عىل الناس ،ويستحكم
ال ـظ ـل ــم ،وي ـت ـم ـكــن ال ـط ـغ ــاة ،وي ـع ــم ال ـف ـس ــاد ،وي ـع ــم ال ـش ــر ،وي ـســود
الـبــاطــلَّ ،إال إذا فـقــدت األم ــة صــربهــا يف الـنـهــوض بـمـســؤولـيــاتـهــا الـتــي
ستحول دون ذلك.
ال ي ـع ــاين ال ـن ــاس وي ـخ ـف ـق ــون وي ـف ـش ـل ــون يف ح ـي ــات ـه ــم ،يف مـخـتـلــف
أمــورهــم املـهـمــة ،ويف مقدمتها :يف أن يـكــونــوا أمـ ًـة تـتـحــرك وفــق هــدى
الله "سبحانه وتعاىل"َّ ،إال إذا فقدوا الصرب ،لم يصربوا.
ٌ
وخيمة ًّ
جدا يف الدنيا ،األمة
فالعواقب التي تنتج عن عدم الصرب هي
ً
كلفة أكرب ،ما قد يتحاشاه الناس من الصرب ،من كلفة
تعاين وتدفع
معينة ،من ثمن معني ،من تضحية معينة ،يحصل ما هو أصعب
ـوان ،واضطها ٍد،
ـ
ه
و
،
ذل
مع
مقارنة،
بدون
بكثر،
منها
منها ،أكرب
ٍ
ٍ
شديد ًّ
جدا ،يف حالة عدم الصرب.
وعناء
وعناء شديد،
وقهر،
ٍ
ٍ
ٍ
وضيمٍ ً ،
ٍ
اآلالم الرهيبة،
وصــوال إىل دخــول جهنم والـعـيــاذ بــالـلــه ،ومـكــا َبــدة َ
والعذاب األليم الشديد ،حيث ال يجدي الصرب{ ،ف ْ
اص ِربُوا أ ْو َال َت ْص ِربُوا
َ َاءٌ َ َ ُ مْ
يقال ألهل النار ،هم حتى هم
ـةَ َ ،]16
سـو عليْك }[الطور :من اآليـ َ َ َ
َ ََ
يقولون عن أنفسهمَ :
يص}
{سوَاءٌ َعليْنا أجَ ِز ْعنا أمْ َص َربْنا مَ ا لنا ِم ْن مَ ِح ٍ
[إبراهيم :من اآلية.]21
مجد،
الصرب هنا يف إطار العمل يف طاعة الله "سبحانه وتعاىل" هو
ٍ
الطيّبة ،وهو
مثمر ،له نتيجته العظيمة ،له عواقبه الحسنة ،له آثاره ِ
متاحٌ وممكن مع االستعانة بالله "سبحانه وتعاىل" ،ويقي اإلنسان
من األمــور الرهيبة ،ومن أواخرها وعواقبها الفظيعة جـ ًّـدا والرهيبة
ًّ
جدا جهنم والعياذ بالله.
نكتفي بهذا املقدار...
ّ
ون ـســأل الـلــه "سـبـحــانــه وت ـعــاىل" أن يــو ِفـقـنــا وإ َّي ــاك ــم ملــا يــرضـيــه عـنــا،
وأن يجعلنا من الصابرين ،الصابرين يف طاعته ،وفيما يرضيه ،وأن
يــرحــم شـهــداءنــا األب ــرار ،وأن يشفي جــرحــانــا ،وأن يـفـ ِـرّج عــن أســرانــا،
وأن ينصرنا بنصره ،إنه سميع الدعاء ،نسأله "سبحانه وتعاىل" أن
يتقبل منا ومنكم الصيام ،والقيام ،وصالح األعمال.
َالس َـلمُ َع َلـي ُْكمْ َورَحْ ـمَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُاته؛؛؛
و َّ
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السعودية ُت ِنّ
عي مجلس ًا رئاسي ًا إلدارة املناطق
اليمنية الواقعة حتت احتالل دول العدوان
ُذه��ل الحاضرون وه��م يستمعون إىل السيناريو امل�ُع� ّ�د وفقاً ألحكام
وب �ن��ود دس �ت��ور وق��ان��ون ت��مّ اس�ت�ح�ض��اره م��ن خ ��ارج ح ��دود ال�ج�م�ه��وري��ة
اليمنية ،ليجري تكييفه من ِقبَل (الشقيقة ُ
الكربى) اململكة السعودية
وخربائها الدستوريني الجهابذة يف قوانني التزوير الدويل.
ُ
عني مجلساً رئاسياً إلدارة املناطق اليمنية الواقعة تحت
السعودية ت ِّ
احتالل دول العُ دوان
ي �ت��ذك��ر امل ��راق ��ب ال �ي �م �ن��ي ال �ح �ص �ي��ف ت �ل��ك اإلث� � ��ارة اإلع ��الم �ي ��ة ب��ال��دع��وة
ال �ت ��ي ق� ّ�دم �ه��ا األم� ��ني ال �ع ��ام مل �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي مل �ج��ام �ي��ع م��ن
اليمنيني اختلف ال ُرّواة يف أعدادها ومشاربها الحزبية واملناطقية ويف
اختصاصاتها ومرجعياتها الخارجية ،سواء كانت سعودية أم خليجية
إبراهيمية ،وما هو السيناريو والهدف املرسوم من وراء تلك الدعوة
وما هي مآالتها.
اح �ت �ش ��د امل � ��دع � ��وون (األت � �ب � ��اع) م ��ن ش � ��رق ال� �ك ��رة األرض � �ي� ��ة إىل غ��رب �ه��ا
(البعض ّ
شد رحاله من ماليزيا وبانكوك شرقاً ،وآخ��رون هرولوا من
لندن عاصمة املحتل القديم للشطر الجنوبي من اليمن ،وبعضهم
ّ
تجشم صعاب الرتحال من كندا أو من نيويورك غرباً) ،الجميع ،من
األتباع وغريهم ،أخ��ذوا مواقعهم بانتظام يف قاعة املؤتمرات األنيقة
التابعة ملجلس التعاون ومجلس األسياد عىل منصة القاعة ،ليُدلوا
بأحاديثهم وك� ٌّ�ل ُي�غ� ّ�ن��ي ع��ىل ل�ي��اله ،لكن األه��م م��ن ب��ني تلك الكلمات
ك��ان��ت ل �ل��دك �ت��ور ن��اي��ف ف ��الح م �ب ��ارك ال �ح �ج��رف ،األم ��ني ال �ع ��ام مل�ج�ل��س
التعاون الخليجي ،الذي ّ
حدد الخطوط العامة لهدف هذا التجميع
لألفرقاء السياسيني واإلخ��وة األع��داء ال��ذي��ن ب��دأوا ِحلفهم (األخ��وي)
قبل سبع سنوات ،وتمزقوا بعد ذل��ك ليتحوّلوا إىل أع��داء متحاربني
وم�ت�ق��ات�ل��ني ،ي�ق�ت��ل ب�ع�ض�ه��م ب�ع�ض��اً ب��وح�ش�ي��ة ق� ّ�ل ن�ظ��ريه��ا ،يف م��راح��ل
وتواريخ يتذكرها الشعب اليمني بحسرة.
امل�ه��م ،م��ا زال جميع م��ن ح�ض��روا وت� ّ
�راص��وا يف تلك القاعة األنيقة ال

يعلمون م��اذا يختفي ويختبئ وراء األك�م��ة ،حتى أك��ر الحضور ُقرباً
وخ��دم� ً�ة والتصاقاً بالسفري السعودي يف اليمن محمد ب��ن سعيد آل
جابر ،والقائد اإلمارايت راشد الخلفي أبو محمد يف عدن.
�ات ف �ي �ه��ا أوراق م �ت �ن ��اث ��رة وم � �ح� ��اور م �ب �ع ��رة وأف �ك ��ار
ت ��م ت ��وزي ��ع م �ل �ف � ٍ
م�ت�ن��اق�ض��ة ،ال ي�ج�م�ع�ه��ا راب ��ط م�ن�ط�ق��ي وال م�ن�ه�ج�ي��ة أك��ادي�م�ي��ة ،وف�ي�ه��ا
ّ
لتسلم
عنوان املحاسب ال��ذي سي ّتجه إليه الجميع من دون استثناء
بدل الجلسات ،وحتى عناوين السكن مع أرقام غرف نوم املشاركني
يف عدد من الفنادق واالسرتاحات املجاورة ملقر انعقاد الجلسات املُزمع
انعقادها الجتماعات األفرقاء من اإلخوة األعداء.
وس ��ارت ال�ج�ل�س��ات ب�ه��ارم��ون�ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة م�ت�ف��ق ع��ىل ت��رت�ي�ب�ه��ا ال��زم�ن��ي
واللوجستي ،والحظ البعض ارتفاع بعض األصوات وانخفاض البعض
ُ
اآلخر ،وزاد حنق البعض الذي شاهد يف قاعته أناساً ِممّ ن اعتقد أنهم
أعداؤه ذات يوم.
بشكل
اس�ت�م��رت ال�ج�ل�س��ات ل�ل�ح��وار أو ل�ل�ت�ش��اور ب��ني اإلخ ��وة األع ��داء
ٍ
ط �ب �ي �ع��ي ،ورب �م ��ا ه � ��ادئ ،إىل م�ن�ت�ص��ف ت ��اري ��خ ال� �  6م ��ن ن �ي �س��ان/أب��ري��ل
 ،2022وهنا ت�غ� ّ�ريت جميع السيناريوهات التي كانت مرسومة يف
مخيّلة الحضور أو (الشهود) ،سيناريو افتقد الكياسة والعقالنية،
ّ
ريايض أو شركة تجارية صغرية
ناد
وحتى أبسط قواعد التغيري إلدارة ٍ
أو ح �ت��ى ت�غ�ي��ري يف ح ��زب ن ��ائش ال ي�م�ت�ل��ك م � ّ
�ؤس �س ��وه أب �س ��ط ال �خ ��ربات
التنظيمية.
ُذهل الحاضرون جميعاً أو (لنقل ُذهل الشهود الذين تم استئجارهم
بمبلغ بخس) وهم يستمعون إىل السيناريو امل ُ ّ
عد وفقاً ألحكام وبنود
دس�ت��ور وق��ان��ون ت��مّ استحضاره م��ن خ��ارج ح��دود الجمهورية اليمنية
وم ��ن ُت��رب�ت�ه��ا ال �ط��اه��رة ،ل�ي�ج��ري ت�ك�ي�ي�ف��ه م��ن ِق � َب��ل (ال�ش�ق�ي�ق��ة ال� ُ�ك��ربى)
اململكة السعودية وخربائها الدستوريني الجهابذة يف قوانني التزوير
الدويل ،من بريطانيا وأمريكا ،وربما من اإلسرائيليني الصهاينة.
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ا .د .عبد العزيز صالح بن حبتور*

ت��مّ ب�م��وج��ب ذل��ك (االخ ��رتاع ال�ق��ان��وين) ق�ي��ام ال��رئ�ي��س امل�ن�ت�ه�ي��ة والي�ت��ه
عبدربه منصور هادي ،يف الساعات األخرية من يوم األربعاء ومطلع
ال �س ��اع ��ات األوىل م ��ن ي ��وم ال �خ �م �ي��س ب �ت ��اري ��خ ال � �� 7م ��ن ن �ي �س��ان/أب��ري��ل
 ،2022ب�ق��راءة مُ رتجفة ل�ج��زء م��ن ب�ي��ان استقالته ون�ق��ل صالحياته
الرئاسية م��ن دون رج�ع��ة ،إىل مجلس ق�ي��ادة رئ��ايس برئاسة الدكتور
رشاد محمد العليمي ،وبعضوية  7أعضاء هم:
 -1سلطان عيل العرادة.
 -2طارق محمد صالح.
 -3عبدالرحمن اليافعي أبو زرعة.
 -4عبدالله العليمي باوزير.
 -5عثمان حسني مجيل.
 -6عيدروس قاسم الزبيدي.
 -7فرج ساملني البحسني.
ويف مساء رمضاين مضطرب ،وهو مساء يوم الخميس املوافق ال�7
من نيسان/أبريل  ،2022تم اإلعالن عن هذه األسماء كقيادة جديدة
ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة يف ال�ق��اع��ة ذات �ه��ا ال�ت��ي ب ��دأوا ف�ي�ه��ا ل�ق��اءه��م األول
ب�ت��اري��خ ال �� 30م��ن آذار/م ��ارس  ،2022ول�ك��ن ه��ذه امل��رة أت��ت األس�م��اء
الرئاسية الجديدة ممهورة بختم األمري محمد بن سلمان آل سعود،
ّ
ويل عهد اململكة السعودية ،وممهورة أيضاً بختم الشيخ محمد بن
زايد آل نهيانّ ،
ويل عهد مشيخة اإلمارات العربية املتحدة.
 500متحاور ومتحاورة ،مع أن البعض يقول إنهم  650متحاوراً
وم�ت�ح��اورة ،وأش��ار البعض إىل أن ع��دد امل� ّ
�وق�ع��ني ع��ىل ال�ك�ش��وف��ات قد
وصل إىل  800متحاور ومتحاورة .لم يعُ د العدد مهماً يف من حضر
ّ
القاعة ولكن املهم أنهم قد ّ
التسلم (للسامان) ،أي
وقعوا عىل قوائم
عىل املبالغ التي كانت ثمناً رخيصاً لحضورهم وشهادتهم ال��زور عىل
تلك املسرحية الخيانية للشعب اليمني وتضحياته طيلة  7أعوام ونيّف

من العدوان السعودي اإلمارايت األمرييك عىل اليمن العظيم.
 800ي�م�ن��ي وي�م�ن�ي��ة ،إذا ل��م ي�ك��ن ال��رق��م ق��د ت �ج��اوز ذل ��ك ،ح�ض��روا
الوليمة املشؤومة عىل رؤوس األشهاد ،ونقلتها أغلبية وسائل إعالم
دول ال �ع ��دوان ،وح�ت��ى امل�ح��اي��دة م�ن�ه��ا ،ج�م�ي�ع�ه��م ُي �ف��رتض أن ي�ك��ون��وا
م��ن (النخبة) السياسية والثقافية والدبلوماسية والقبلية اليمنية،
ويقبلون عىل أنفسهم أن ُتختار قيادتهم من عاصمة دولة مُ عادية،
ق�ت�ل��ت م �ئ��ات اآلالف م��ن ال�ي�م�ن�ي��ني ،م��ن األط �ف ��ال وال �ن �س��اء وال�ش�ي��وخ
ّ
ونيّف.
والشباب يف زمن العدوان الذي
امتد طيلة  7سنوات ِ
يربز التساؤل يف وجه هؤالء الحاضرين؛ ماذا سيُسجل التاريخ عن
املجتمعني م��ن ش��رق ال�ك��رة األرض�ي��ة حتى غربها ،أي (ش�ه��ود ال��زور)،
أو ِل ُ
نقل (شاهد ما شاف حاجة)؟!.
الحي يف أضابريه
اإلجابة بطبيعة الحال قد حفظها التاريخ اليمني
ّ
املُحكمة ،والتي ستبقى شاهداً عىل انحطاط العُ مالء ووقاحة األعداء
وصلفهم.
الخالصة:
الشعب اليمني صمد وق��اوم ال�ع��دوان ْ
َاب� ّ�ي مل��د ٍة تتجاوز السبع
األع�ر ِ
سنوات ،ولديه طاقة ذاتية هائلة ملواصلة الصمود والصرب والثبات،
وسيعترب أن ما حدث يف مدينة الرياض ،عاصمة دولة العدوان األوىل،
م��ن ت�غ�ي��ريات غ��ري دس �ت��وري��ة وال ق��ان��ون�ي��ة يف ال�ش�ك��ل ال�س�ي��ايس ل�ق�ي��ادة
دفة الدولة اليمنية يف األرايض اليمنية الخاضعة لالحتالل السعودي
اإلم��ارايت األم��رييك ،ما هو ّ
إال محطة عابرة من محطات التآمر ،وأنه
ق��ادر ع��ىل إفشالها بعون الله وه��مّ ��ة األب�ط��ال املجاهدين ،كما أفشل
حرب العدوان عىل الجزء األك��رب من شعبنا اليمني العظيم طيلة 7
ونيّف.
أعوام ِ
*رئيس مجلس الوزراء لحكومة اإلنقاذ الوطني  -صنعاء

ترتيبات أمريكية إلطالة أمد العدوان واحلصار

وال�ط�غ�ي��ان األم��ري��ي واش��رتاط �ه��ا إي �ق��اف ال �ع��دوان وإن�ه��اء
الحصار قبل الدخول يف ّ
أي مفاوضات ورفضها ملا سمي
بمجلس القيادة الرئايس ..
يمكن القول أن أبرز الحقائق املاثلة ذات الصلة الخاصة
وال ��رئ �ي �س �ي ��ة ب �ت �ل��ك ال ��رتت �ي �ب ��ات األم ��ري �ك �ي ��ة امل �ع �ل ��ن ع �ن �ه��ا م��ن
ع��اص�م��ة م�م�ل�ك��ة ال �ع ��دوان وك ��ذا األس �ب ��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة أي�ض��اً
ل �ح ��دوث ال�ت�غ�ي��ري ال �ح ��اد يف أول ��وي ��ات ال �س �ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة
لدول العدوان والواليات املتحدة األمريكية تتمثل فيما ييل:
 ال�ص�م��ود اليمني األس�ط��وري ال��ذي ك��ان ل��ه أث��ره الكبرييف إيجاد تغيري جدي يف ميزان القوى وخلق ردع وتهديد
اس ��رتات �ي �ج ��ي مل �م �ل �ك��ة آل س �ع ��ود وم � ��ن ي �ق ��ف وراءه � � ��ا م��ن
الصهاينة واألمريكان.
 ق ��وة ال� ��ردع ال�ه�ج��وم�ي��ة وال��دف��اع �ي��ة ال �ت��ي ت ��م إن�ش��اؤه��ابأياد يمنية ووفقاً للموقف واملبدأ الثابت وغري
وصنعها
ٍ
املتغري للقيادة ال�ث��وري��ة والسياسية والعسكرية اليمنية
املخلصة يف إيمانها ووالئها لله.
 ال�ت��وق�ي��ت ال��زم�ن��ي ل�ع�م�ل�ي��ة ك�س��ر ال�ح�ص��ار ال�ث��ال�ث��ة ال�ت��يمؤشر
نفذتها القوات الصاروخية اليمنية ولم تكن سوى
ٍ
لحصول ما هو أبعد خالل عام الصمود الوطني الثامن يف
وجه العدوان وما يحمله معه من بشائر النصر .
 املبادرة التي أعلن عنها رئيس املجلس السيايس األعىلامل�ش��ري م�ه��دي امل�ش��اط يف خ�ط��اب��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ي��وم ال��وط�ن��ي
للصمود .

بعد إعالن ما سمي بمجلس القيادة الرئايس يف عاصمة مملكة العدوان السعودي التي
أمىل نظامها السيايس مضمون قراره عىل الفار هادي بعد أيام قليلة من إعالن هانس
جروندبرج مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل اليمن عن هدنة وقف إلطالق النار ملدة
شهرين والسماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة وتشغيل رحالت جوية محددة
من مطار صنعاء ..تكشفت للجميع حقيقة املؤامرة األمريكية السعودية اإلماراتية
الصهيونية الجديدة ضد شعبنا ووطننا اليمني والتخطيط والرتتيب املقصود واملمنهج
الهادف إىل إطالة أمد العدوان والحصار االقتصادي ومضاعفة معاناة املاليني من
أبناء الشعب اليمني الصامد واملقاوم والرافض ملشاريع الطغيان والهيمنة األمريكية
الصهيونية يف املنطقة  ..املزيد من التفاصيل يف السياق التايل .
 خاصم ��ن ع ��اص �م ��ة م �م �ل �ك��ة ال � �ع � ��دوان وع � ��ىل ل �س ��ان امل �ب �ع��وث
األم��ري��ي غ��رون��دب��رغ ج��اء اإلع��الن ع��ن ه��دن��ة إنسانية ملدة
ش�ه��ري��ن م��ن ع��اص�م��ة امل�م�ل�ك��ة ال�س�ع��ودي��ة ال��ري��اض أث�ب�ت��ت
ح�ق�ي�ق��ة أن دول ال� �ع ��دوان امل �ت ��ورط ��ة ب �ص ��ورة م �ب��اش��رة يف
ع��دوان �ه��ا ع ��ىل وط �ن �ن��ا ال�ي�م�ن��ي ه ��ي امل �ت��ورط��ة أي �ض��ا ب �ص��ورة
م�ب��اش��رة يف ال�ح�ص��ار االق�ت�ص��ادي ال��ذي تجلت أب��رز ص��وره
اإلجرامية مؤخراً ومشاكله األكر حدة يف أزمة املشتقات
النفطية التي ع��اىن منها امل��الي��ني م��ن أب�ن��اء شعبنا اليمني
خالل اآلون��ة األخ��رية بسبب منع دخ��ول البواخر املحملة
بالوقود إىل ميناء الحديدة.
وعىل الرغم من ترحيب رئيس الوفد الوطني املفاوض
م�ح�م��د ع �ب��دال �س��الم ب��إع��الن امل �ب �ع��وث األم �م��ي ل�ل�ي�م��ن ع��ن
هدنة ملدة شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية
ويفتح مطار صنعاء ال��دويل لعدد من ال��رح��الت وكذلك
ف�ت��ح م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة أم ��ام امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ل�ع��دد من
السفن خالل شهري الهدنة.
ّ
الشك واملالحظات النقدية
تكشفت عىل الفور حقيقة
والتساؤالت واالستفسارات املتعلقة بحقيقة تلك الهدنة
التي توالت بصورة مستمرة يف كتابات ومنشورات وكالم
ال �ك �ث ��ري م ��ن ال� �خ ��رباء وامل �ح �ل �ل ��ني وال �ن ��اش �ط ��ني اإلع ��الم �ي ��ني
والسياسيني عىل مواقع التواصل االجتماعي ومختلف
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة عىل مستوى
الداخل اليمني وعىل املستويني اإلقليمي والدويل.
وم�ث��ل اإلع ��الن ع��ن ت�ش�ك�ي��ل م��ا س�م��ي ب�م�ج�ل��س ال�ق�ي��ادة
الرئايس بقرار من الفار هادي أبرز عناوين مؤامرة الرتتيب
األمريي السعودي الصهيوين اإلمارايت ملرحلة جديدة من
مراحل العدوان والحصار االقتصادي اإلجرامي املفروض
عىل شعبنا ووطننا اليمني .

التفاصيل الدقيقة للمؤامرة

ال�ت�ف��اص�ي��ل ال��دق�ي�ق��ة األخ ��رى امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ق�ي�ق��ة امل��ؤام��رة
جاءت يف تعليق رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسالم
عىل ما يمكن تسميته بمهزلة الرياض ..
حيث قال رئيس الوفد الوطني أنه بفضل الله وصمود
الشعب اليمني سقطت ك��ل ذرائ��ع ال�ع��دوان والحصار،

حتى الشرعية املزعومة تم إنهاؤها واالنقالب عليها من
قبل من ادعاها واختلقها راية لعدوانه.
م �ش ��رياً إىل أن� ��ه ل ��م ي �ع��د أم � ��ام امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل واألم� ��م
املتحدة أي مربر لالستمرار يف استخدام الشرعية ذريعة
لقتل شعبنا وحصاره.
م��وض �ح��اً أن إج� � ��راءات ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ال ع ��الق ��ة ل�ه��ا
باليمن وال بمصالحه وال تمت للسالم ب��أي صلة بل هي
إجراءات تدفع نحو التصعيد عرب إعادة تجميع ميليشيا
م�ت�ن��اث��رة م�ت�ص��ارع��ة يف إط ��ار واح ��د ي�خ��دم م�ص��ال��ح ال�خ��ارج
ودول العدوان.
م�ب�ي�ن��اً أن ط��ري��ق ال �س��الم م �ع��روف وه ��و وق ��ف ال �ع��دوان
وف��ك الحصار وإخ��راج ال�ق��وات األجنبية ث��م الحديث عن
ال �ح��وار ال�س�ي��ايس ال ��ذي ي�ج��ب أن ي��أيت يف أج ��واء مناسبة
وليس بالقفز عن وقف العدوان والحصار وإنهاء االحتالل
بإعادة تدوير املرتزقة وفرض إجراءات جديدة للعدوان
ال شرعية لها وصادرة من جهة غري شرعية وال تملك أي
صالحية ال دستورية وال قانونية وال شعبية صدرت خارج
ً
شكال ومضموناً .مضيفاً أن شعبنا ليس معنيا بما
اليمن
يقرره الخارج يف شؤونه الداخلية وأن اليمن ليس قاصراً
حتى يهندس له اآلخرون شكل دولته وحكومته ويقررون
له حاضره ومستقبله.
وم��ؤك��داً أن م�س��ؤول�ي��ة شعبنا ال�غ�ي��ور م��واص�ل��ة معركة
التحرر الوطني وبإذن الله سيصل إىل مبتغاه وستسقط
أمام صموده وتضحياته كل املؤامرات.

مؤامرات سابقة

وإذا ما أعدنا النظر فيما شهدته السنوات املاضية من
ع�ق��د ل�ل�م�ش��اورات امل�ت�ك��ررة ب��وس��اط��ات خليجية وأم��ريك�ي��ة
لعل أبرزها الجولة التي استضافتها العاصمة العُ مانية
م�س�ق��ط يف 2016م ب �ح �ض��ور وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم ��رييك
األسبق جون كريي والتي لم ُتفض إىل نتائج ملموسة.
ث ��م دخ � ��ول ال �ك ��وي ��ت ع ��ىل خ �ط ��ى امل � �ش � ��اورات م ��ن ش�ه��ر
أب��ري��ل وح�ت��ى ي��ول�ي��و م��ن ال�ع��ام 2016م يف إط ��ار ج��والت
م�س�ت�م��رة وم�ت�ص�ل��ة ببعضها ال�ب�ع��ض م��ن امل�ف��اوض��ات بني
ال��وف��د ال��وط�ن��ي ووف ��د ح�ك��وم��ة م��ا ي�س�م��ى ب��ال�ش��رع�ي��ة دون

ترتيبات تآمرية

أن تخرج بنتيجة تذكر.
وكذلك ما جرى يف ستوكهولم خالل شهر ديسمرب من
العام 2018م من مفاوضات جرت يف ستوكهولم برعاية
األم��م امل�ت�ح��دة أف�ض��ت إىل ت�ف��اه��م م�ش��رتك ح��ول ك�ث��ري من
النقاط واألمور الخالفية غري أنه سرعان ما تم خرق تلك
االتفاقات من قبل تحالف العدوان.

حقيقة املؤامرة

ت �ت �ج��ىل ل �ن ��ا ح �ق �ي �ق��ة أن م ��ا س �م ��ي ب� �م� �ش ��اورات ال ��ري ��اض
ال�ج��دي��دة وم��ا ت��رت��ب عنها م��ن ق��رارات أب��رزه��ا اإلع��الن عما
سمي بمجلس ال�ق�ي��ادة ال��رئ��ايس أو بمعنى أدق مجلس
االرتزاق السعودي وكذا اإلعالن عن دعم حكومة االرتزاق
بمبلغ  3مليارات و 600مليون دوالر تتأكد لنا حقيقة
امل��ؤام��رة الجديدة عىل اليمن من خ��الل جملة من األم��ور
أبرزها :
 ال �ت��الع��ب ب��أس �ع��ار ص ��رف ال ��ري ��ال ال�ي�م�ن��ي ال �ع��ائ��م ففيأع � �ق� ��اب اإلع � � ��الن ع� ��ن ت �ل ��ك امل � �ل � �ي� ��ارات ال� �ث ��الث ��ة ،ك �ت �م��وي��ل
سعودي وإمارايت إضايف لحكومة املرتزقة  ،سجل الريال
اليمني صعودا صاروخيا وعىل الجانب اآلخر ،فإن سوق

امل ��ال أش ��ارت ب��ال�ف�ع��ل إىل أن ال�ت�ع��ايف س��وف ي�ك��ون م��ؤق� ً�ت��ا
فحسب وب��ال�ت��ايل ف��إن امل ��زاج اإلي�ج��اب��ي ل�ل�س��وق يف أع�ق��اب
التغيري السيايس ما بني ليلة وضحاها لحكومة املرتزقة
باإلضافة إىل الدعم املايل السعودي اإلمارايت املذكور آنفا
ي�م�ك��ن رب�ط�ه�م��ا ب��امل�ك��اس��ب ال�س��ري�ع��ة ال�ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ال��ري��ال
قرابة منتصف النهار ،حيث سجل سعر الريال الجديد
صعودا بنسبة تناهز  %36مقابل الدوالر األمريي ،بينما
حقق ال��ري��ال القديم ص�ع��ودا  %18بيد أن تلك األسعار
ت�ن��اق�ص��ت ب �ح �ل��ول امل �س ��اء ح �ي��ث ت�ق�ل��ص ارت �ف ��اع األول إىل
 ،%21مقابل  %9للثاين.
 استمرار الخروقات التي ظلت ترتكبها قوى العدوانبشكل مستمر منذ إعالن الهدنة والتي بلغت قرابة 180
خرقاً بني تحليق لطائرات االستطالع يف أجواء املحافظات
ال �ي �م �ن �ي��ة وخ ��روق ��ات أخ� ��رى ارت �ك �ب �ت �ه��ا م �ل �ي �ش �ي��ات امل��رت��زق��ة
كالقصف املدفعي ومحاوالت التسلل.

موقف مبدئي ثابت

ويف ضوء استمرار املوقف املبديئ الثابت للقيادة الثورية
والسياسية الصامدة يف وجه العدوان ومشاريع الهيمنة

وب ��ال �ت ��ايل ف ��إن ت �ل��ك ال��رتت �ي �ب��ات ال �ت��آم��ري��ة وم� �ح ��اوالت ذر
الرماد عىل العيون تحت غطاء الهدنة اإلنسانية والسالم
امل ��زي ��ف ب �ع��د س �ب��ع س �ن ��وات م ��ن ال� �ع ��دوان ه ��ي دل �ي ��ل ع��ىل
ال�ت�ح��ول ال�ك�ب��ري ال��ذي اس�ت�ط��اع أن يصنعه شعبنا اليمني
يف موازين القوى العسكرية وموازين اللعبة السياسية
ومدى نجاحه يف التأثري عىل القرار السيايس داخل مملكة
ال �ع ��دوان ال�ت��اب�ع��ة وامل �ن �ق��ادة ل��ألم��ري��ي ال ��ذي أم ��ىل عليها
وعىل مرتزقتها اتخاذ تلك القرارات ولعل خري دليل عىل
ذلك هو ترحيب الرئيس األمريي "جو بايدن" ،بالهدنة
ال �ت��ي أع �ل��ن ع�ن�ه��ا امل �ب �ع��وث األم �م��ي ال �خ��اص ل�ل�ي�م��ن "ه��ان��ز
ج ��رون ��دب ��رج" وامل�ت�ض�م�ن��ة ق �ب��ول ج�م�ي��ع األط � ��راف م�ق��رتح��اً
ل�ع�ق��د ه��دن��ة مل ��دة ش �ه��ري��ن ،م �ع��ربا ع��ن ام�ت�ن��ان��ه مل��ا أس�م��اه
"ال��دور القيادي" للمملكة السعودية وسلطنة عمان يف
التوصل لهذه الهدنة.
ورغ � ��م ك ��ل ذل � ��ك ي �ب �ق��ى األم � ��ر امل �ه ��م ب ��ل واأله� � ��م ه ��و أن
ع��ىل ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة والسياسية اليمنية إي��الء مزيد من
االه�ت�م��ام للمتغريات ال�ظ��رف�ي��ة يف م��واق��ف دول ال�ع��دوان
وج �ع ��ل ذل� ��ك االه �ت �م ��ام ع �ن �ص ��راً إض ��اف �ي ��اً يف اس��رتات �ي �ج �ي��ة
الثبات والتمسك بموقف ثابت وأس��اس واض��ح للنشاط
املناهض والرافض للهيمنة ومحاوالت فرض الوصاية عىل
القرار اليمني واالستمرار يف الصمود واملقاومة والتصدي
وامل��واج �ه��ة ل �ل �ع��دوان وال �ح �ص��ار اإلج ��رام ��ي ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه
وصوره.

احملكمة العسكرية تبدأ محاكمة املتهمي بقصف وتدمير جناح الفروسية بالكلية احلربية
ع �ق��دت م�ح�ك�م��ة امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل��رك��زي��ة
ج�ل�س�ت�ه��ا ال�ع�ل�ن�ي��ة ل�ن�ظ��ر ال�ق�ض�ي��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة رق��م
( )31ل�س�ن��ة 1442ه� � امل�ت�ه��م ف�ي�ه��ا  /ف�ي��اض بن
ح ��ام ��د ب ��ن رق � ��اد ال �ع �ل �ي �م��ي ال ��وي ��يل رئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة
األركان املشرتكة يف الجيش السعودي وآخرين
ع � ��دد ( )9م �ت �ه �م��ني م ��ن ال �ج �ن �س �ي ��ات األج �ن �ب �ي��ة
واملحلية بتهمة قصف وتدمري جناح الفروسية
بالكلية الحربية مما نتج عنه تدمري كيل للجناح
وملحقاته واستشهاد وإصابة عدد من العاملني
فيه وإصابة ونفوق عدد من الخيول واألفراس
وق��د ق��ررت املحكمة النشر ع��ن املتهمني التالية
أسماؤهم :

وضعه القانوين

م

االسم

1

فياض بن حامد بن رقاد العليمي الوييل

فار من وجه العدالة

2

فهد بن تريك بن عبدالعزيز آل سعود

فار من وجه العدالة

3

تريك بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

فار من وجه العدالة

4

حمد محمد ثاين الرميثي

فار من وجه العدالة

9

5

محمد بن سويدان سعيد القمزي

فار من وجه العدالة

10

6

إبراهيم ناصر محمد العلوي

فار من وجه العدالة

7

عبدربه منصور هادي الدنبوع

فار من وجه العدالة

8

عيل محسن صالح األحمر

فار من وجه العدالة

محمد عيل أحمد املقديش

فار من وجه العدالة

صغري بن عزيز حمود السفياين

فار من وجه العدالة
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تدشني مشروع الكسوة العيدية لـ 59ألف يتيم من أبناء الشهداء

احلوثي :نلمس تطورا ملحوظا في معارض كسوة أبناء الشهداء
أبو نشطان :هيئة الزكاة ومؤسسة الشهداء حرصتا على أن تصل أسر الشهداء إلى االكتفاء الذاتي

تغطية ولقاءات :هالل جزيالن

دشنت مؤسسة "الشهداء"
بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة،
مشروع الكسوة العيدية لعدد 59
ألف يتيم من أبناء الشهداء يف عموم
محافظات الجمهورية.
جزء يسري أمام عطائهم
ويف ال� �ت� ��دش� ��ن أك� � ��د ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س ال �س �ي ��ايس
األعىل محمد عيل الحويث ،عىل أهمية النهوض
بأوضاع أسر وأبناء الشهداء اقتصاديا ..الفتا إىل
أن ما يقدم ألسر الشهداء يعد جزءا ً يسريا ً تجاه
عطاء الشهداء وتضحياتهم العظيمة.
وقال " نلمس تطورا ملحوظا يف معارض كسوة
أب �ن ��اء ال �ش �ه ��داء ،وال ��دول ��ة م�ع�ن�ي��ة ب��رع��اي��ة ه��ذه
األسر الكريمة".
وأك��د حرص الجميع عىل االهتمام بأبناء وأسر
ً
ال�ش�ه��داء ..مثمنا ج�ه��ود القائمن ع��ىل املعرض
لخدمة أبناء وأسر الشهداء.
يف جميع محافظات الجمهورية
ويف ال� �ت ��دش ��ن ب �ح �ض ��ور م �س ��اع ��د وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
ل�ل�م��وارد البشرية ال�ل��واء ال��رك��ن ع��يل الكحالين،
وم �ح��اف��ظ ص �ن �ع��اء ع �ب��دال �ب��اس��ط ال �ه ��ادي ،أش ��ار
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زك��اة ال �ش �ي��خ ش�م�س��ان
أب��و ن�ش�ط��ان ،إىل أن ت��دش��ن امل �ع��ارض ال�ت��ي تقدم
كسوة العيد ألبناء الشهداء بجميع املحافظات
يأيت بالشراكة مع مؤسسة الشهداء.
وأكد أن ما يتم تقديمه ألسر وأبناء الشهداء هو
جزء يسري إزاء تضحيات آبائهم الذين رووا األرض
بدمائهم  ..الفتا إىل أن الكسوة باملعرض هي من
إنتاج معامل أسر الشهداء والتي ساهمت هيئة
الزكاة يف توزيع مكائن الخياطة ألسر الشهداء.
كما أك��د ح��رص هيئة ال��زك��اة ومؤسسة الشهداء
ع��ىل أن ت�ص��ل أس��ر ال�ش�ه��داء إىل م��رح�ل��ة االك�ت�ف��اء
الذايت والدخول يف سوق العمل.

ً
معرضا
أكرث من 84
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أوض� � � ��ح امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي مل ��ؤس �س ��ة
"الشهداء" طه جران ،أن املشروع سيشمل أكرث
من  84معرضاً لتوفري احتياجات  59ألف يتيم
من أبناء الشهداء تحت سن  18عاماً يف عموم
محافظات الجمهورية.
وأشار إىل أن املشروع جرى اإلعداد له منذ أربعة
أشهر ملراعاة الجودة واملقاسات إىل جانب تحديث
بيانات املستفيدين من أبناء الشهداء ..مؤكداً أن
أب�ن��اء الشهداء ه��م ع��ز وفخر ك��ل يمني وت��اج عىل
رؤوس الجميع.
ويف ال�ت��دش��ن ب�ح�ض��ور وك�ي��ل هيئة ال��زك��اة لقطاع
ال �ت ��وع �ي ��ة وال �ت ��أه �ي ��ل أح� �م ��د م �ج ��يل ون� ��ائ� ��ب امل ��دي ��ر
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي مل ��ؤس� �س ��ة "ال� � �ش� � �ه � ��داء" ع� �ب ��دال� �س ��الم
الطالبي ،كرم املدير التنفيذي ملؤسسة الشهداء،

جـ ـ ــران :امل ـ ـشـ ــروع سـيـشـمــل
أكثر من  84معرض ًا
ال ـطــال ـبــي :املـ ـش ــروع يــوصــل
رسالة بأن شهداءنا عظماؤنا
املعافى :أبناء الشهداء أمانة
في أعناقنا جميعا
بـ ـص ــان :حــرص ـنــا أن ي ـكــون
غ ــالـ ـبـ ـي ــة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات م ـح ـل ـيــة
وتصنيع ميني
رئيس الهيئة العامة للزكاة بدرع املؤسسة لدور
ه�ي�ئ��ة ال ��زك ��اة يف م�س��ان��دة ج �ه��ود امل��ؤس�س��ة ودع��م
مشاريع األيتام الخريية.
وعىل هامش التدشن التقت "26سبتمرب" بعدد
من الشخصيات ضمن مؤسسة الشهداء والهيئة
العامة للزكاة..
* ع �ب ��دال �س ��الم ال �ط ��ال �ب ��ي ن ��ائ ��ب امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي

مل ��ؤس �س ��ة "ال � �ش � �ه� ��داء"،
قال:
** ت� � ��دش� � ��ن امل � ��ؤس � �س � ��ة
ل � �ه� ��ذه امل� � �ع � ��ارض ك �س ��وة
ألب� �ن� ��اء ال� �ش� �ه ��داء ل �ع��دد
59أل � � � � � � � � � � � � ��ف م � � � � � ��ن أس � � � ��ر
الشهداء ،يوصل رسالة
ب��أن شهداءنا عظماؤنا،
وأن �ن��ا م�ه�م��ا ق��دم�ن��ا ألس��ر
ال �ش �ه ��داء ف �ل��ن ن��وف�ي�ه��م
مقابل استشهادهم ،وما ندشنه اليوم ليس إال
القليل ج��دا ،للتعبري ع��ن إجاللنا وتقديرنا لهذه
االسر وما قدمته.
مسؤولية عىل عاتق الجميع
* ص � ��ادق امل �ع ��اف ��ى م ��دي ��ر إدارة ال �ت ��وع �ي ��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للزكاة من جهته أوضح:
** اال� �ي ��وم وب ��ال �ش ��راك ��ة م ��ع م��ؤس �س��ة ال �ش �ه ��داء،
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زك��اة ت��دش��ن م �ش ��روع ال�ك�س��وة
ال�ع�ي��دي��ة ل�ع��دد 59ال ��ف ي�ت�ي��م م��ن أب�ن��اء ال�ش�ه��داء
يف ع� �م ��وم م �ح ��اف �ظ ��ات ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،ألن أب �ن ��اء
الشهداء أمانة يف أعناقنا جميعا فاملسؤولية عىل
ع��ات��ق ال�ج�م�ي��ع ،ع��ىل ال�ج��ان��ب ال��رس�م��ي وال�خ��اص
وال�ش�ع�ب��ي أن ي�ل�ت�ف�ت��وا إىل أب �ن ��اء ه ��ؤالء ال�ع�ظ�م��اء
أبناء الشهداء.
شملت كل املناطق
* عيل بصالن مدير اإلدارة اإلعالمية يف مؤسسة
"الشهداء" من جهته قال:
** التجهيزات ملعرض مالبس اسر الشهداء ل�59
ال ��ف م�س�ت�ف�ي��د م��ن ق�ب��ل خ�م�س��ة اش �ه��ر ،وح��رص�ن��ا
أن يكون غالبية املنتجات ،محلية وتصنيع يمني
 %100إال القليل جدا منها كان مستوردا ،وقد
اس �ت �م ��رت ال �ت �ج �ه �ي ��زات ،ح �ت ��ى ق �ب ��ل ش �ه ��ر ان �ت �ق��ل
ال �ت �ج �ه �ي ��ز داخ� � ��ل امل � �ع � ��ارض ،ل �ج �ع �ل �ه��ا ع� ��ىل ن�م��ط
م �ع ��رض ،ع ��ىل م �س �ت��وى امل �ح��اف �ظ��ات وال �ع��اص �م��ة
صنعاء ،وباتت اليوم املعارض موجودة وتشمل
كل املناطق تحت سيطرة املجلس السيايس األعىل.

تغطية

خال الفعالية التي نظمتها هيئة رعاية السجناء بيوم السجني اليمني

القاضي السماوي يشيد بدعم الهيئة العامة للزكاة ورعايتها للسجناء ومساعدة املعسرين
الـقــاضــي الديلمي  :وصــل عــدد السجناء املفرج
عنهم في مختلف احملافظات قرابة ألفي سجني

"26سبتمرب"– متابعات
ّ
نظمت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة
امل �ع �س ��ري ��ن ي� ��وم أم� ��س األول ب �ص �ن �ع��اء ال �ف �ع��ال �ي��ة
ال �خ �ط ��اب �ي ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة ال� �س ��اب� �ع ��ة ل� �ي� ��وم ال �س �ج ��ن
اليمني تحت شعار "رعاية السجناء واجب ديني
وإنساين".
ويف ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي ح�ض��ره��ا رئ�ي��س مجلس القضاء
األع� ��ىل ال �ق ��ايض أح �م ��د ي �ح �ي��ى امل �ت ��وك ��ل ،أك ��د رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ج �ن��اء ال �ق ��ايض ال��دك �ت��ور
ع� �ص ��ام ال� �س� �م ��اوي ح � ��رص ال �ل �ج �ن ��ة ع� ��ىل االض� �ط ��الع
بواجبها تجاه السجناء عىل مدى العام.
وأش ��ار إىل أن إن�ج��اح أع�م��ال ال�ل�ج�ن��ة م�ق��رون بنجاح
أع �ض ��ائ �ه ��ا يف ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ه ��ام امل ��وك �ل ��ة إل �ي �ه ��م م ��ن ق�ب��ل
ال �ل�ج�ن��ة ،وم �ن �ه��ا ت�ف�ق��د أح� ��وال ال�س�ج �ن��اء ورع��اي�ت�ه��م
وت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة ل�ه��م وإع� ��ادة ت��أه�ي�ل�ه��م
ل�ي�ك��ون��وا ف��اع�ل��ن يف امل�ج�ت�م��ع وق ��ادري ��ن ع��ىل ال�ك�س��ب
الحالل.
وت �ط ��رق ال �ق ��ايض ال �س �م ��اوي ،إىل ال ��زي ��ارات امل�ي��دان�ي��ة
ألع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة خ��الل ال �ف��رة امل��اض�ي��ة إىل ال�س�ج��ون
واإلصالحيات لالطالع عىل أوضاع السجناء الصحية
واإلنسانية والعمل عىل تحسينها وحل اإلشكاليات
وف �ق ��اً ل�ل�ق��ان��ون  ..م ��ؤك ��داً أن ��ه ت ��م اإلف� ��راج ع ��ن 200
سجن كإفراج شرطي أو نصف املدة وغري ذلك من
اإلفراج ،وفقاً للقانون.
وأشاد بدعم الهيئة العامة للزكاة ورعايتها للسجناء
وم �س��اع��دة امل�ع�س��ري��ن م�ن�ه��م وال ��ذي ي�ع��د ذل ��ك أح��د
مصارف الزكاة  ..حاثا الهيئة عىل أال يقتصر دعمها
للمشاريع ال�ص�غ��رية ،م��ن معامل الخياطة وورش
النجارة وإنما املساهمة يف تبني مشاريع تنموية تعود
بالفائدة عىل السجناء بصورة مباشرة.
ف �ي �م ��ا اس �ت �ع ��رض ال �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��ام ال� �ق ��ايض م�ح�م��د
ال ��دي �ل �م ��ي ،ج �ه ��ود ال �ن �ي ��اب ��ة ال �ع ��ام ��ة خ� ��الل ال �ف ��رة
امل ��اض� �ي ��ة يف اإلف� � � ��راج ع� ��ن ال� �س� �ج� �ن ��اء يف م �خ �ت �ل��ف
امل�ح��اف�ظ��ات وص��ل ع��دده��م إىل ق��راب��ة أل�ف��ي سجن
ب �م ��ا ف �ي �ه��م م ��ن أم� �ض ��وا ث ��الث ��ة أرب � ��اع امل � ��دة ون �ص��ف
امل ��دة يف ال�ق�ض��اي��ا غ��ري ال�ج�س�م�ي��ة م�م��ن ث�ب��ت حسن
سريتهم وسلوكهم وتنطبق عليهم شروط اإلفراج
الشرطي.
وأش� ��ار إىل أن إج �م ��ايل امل �ب��ال��غ امل��ال �ي��ة امل �ح �ك��وم ب�ه��ا
ع ��ىل ال�س�ج�ن��اء امل�ع�س��ري��ن وال �غ ��ارم ��ن يف م�خ�ت�ل��ف
ال �س �ج ��ون وع� �ج� ��زوا ع ��ن س� ��داده� ��ا ب �ل �غ��ت ث �م��ان �ي��ة
مليارات ريال.
وأك ��د ال �ق��ايض ال��دي�ل�م��ي ،أه�م�ي��ة دور ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة
يف رفع املعاناة عن املعسرين والغارمن وضرورة
ت ��وس� �ي ��ع م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا  ..داع� � �ي � ��اً رج � � ��ال األم � � ��ن يف
االصالحيات وكافة الهيئات املعنية إىل استشعار
املسؤولية أمام الله تجاه السجناء.
من جانبه اعترب رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ
ش �م �س ��ان أب� ��و ن �ش �ط ��ان ،ي� ��وم ال �س �ج ��ن ال �ي �م �ن��ي،
محطة الض�ط��الع الجهات الرسمية ب��دوره��ا تجاه
السجناء واملعسرين.
وشدد عىل أهمية استشعار اللجنة العليا لرعاية
ً
ال �س �ج �ن��اء ل��واج �ب��ات �ه��ا وم �س��ؤول �ي��ات �ه��ا  ..م �ش ��ريا إىل

الشيخ أبو نشطان  :الهيئة العامة للزكاة رصدت ثاثة
مليارات ريال للغارمني في السجون واملعسرين

ضرورة أن تكون الفعالية انطالقة وخطوة عملية
إلصالح وضع السجناء واإلصالحيات يف مختلف
املحافظات.
ول�ف��ت أب��و ن�ش�ط��ان إىل أن ه�ن��اك ت��راك�م��ات لعقود
من الظلم واملعاناة يف السجون ،ما يتطلب العمل
ع��ىل م�ع��ال�ج��ة ال�ق�ض��اي��ا م��ن ق�ب��ل ال�ق�ض��اء وال�ن�ي��اب��ة
العامة والجهات املعنية.
وأع�ل��ن ع��ن رص��د هيئة ال��زك��اة ث��الث��ة م�ل�ي��ارات ري��ال
للغارمن يف ال�س�ج��ون وامل�ع�س��ري��ن ع��ن ال��دي��ون يف
امل �ح��اك��م وت �ف��ري��ج ال �ك ��رب ع�ن�ه��م وم �ش ��اري ��ع أخ ��رى
خاصة بتقديم العون للسجناء منها خالل رمضان
بقيمة ال تقل عن  500مليون ريال.
وق ��ال رئ�ي��س ه�ي�ئ��ة ال ��زك ��اة" ن�م��ي يف ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة
بخطوات مرسومة مع مصلحة التأهيل واإلصالح
س ��واء يف ت��أه�ي��ل اإلص��الح�ي��ات وم�ش��اري��ع أخ ��رى يف
الجانب الصحي أو تقديم مساعدات نقدية وعينية
وهدايا عيدية للسجناء وغريها من املشاريع".
ويف الفعالية بحضور املفتش العام بوزارة الداخلية
اللواء عبدالله الهادي ووكييل هيئة الزكاة لقطاع
امل��وارد الدكتور عيل األهنومي والتوعية والتأهيل
أح�م��د م�ج��يل ،أش ��ار وك�ي��ل وزارة ح�ق��وق اإلن�س��ان
ع ��يل ت �ي �س ��ري ،إىل أه �م �ي ��ة ي� ��وم ال �س �ج ��ن ال �ي �م �ن��ي،
الستحضار الواجبات تجاه السجناء.
ون��وه ب��دور اللجنة العليا لرعاية السجناء املعول
ع �ل �ي �ه ��ا االض � �ط � ��الع ب ��واج �ب �ه ��ا ع� ��ىل ال �ن �ح ��و األم �ث ��ل
واألوف � ��ى ،واس �ت �م ��رار ع�م�ل�ه��ا وأال ي �ك��ون م��وس�م�ي��اً
 ..الف �ت ��اً إىل أه �م �ي��ة ت��وف��ري م�ت�ط�ل�ب��ات واح �ت �ي��اج��ات
ال � �ن� ��زالء ،خ ��اص ��ة م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال �ت �ه ��ذي ��ب وإص� ��الح
أوضاعه وإدماجه يف املجتمع.
فيما أكد وكيل مصلحة التأهيل واالصالح اللواء
عبد الباري الطالبي ،الحرص عىل تكاتف الجهود
يف حل قضايا السجناء.
وح ��ث ع��ىل اس�ت�ش�ع��ار ال�ج�م�ي��ع ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة ت�ج��اه
ال� �س� �ج� �ن ��اء ،خ� ��اص� ��ة امل� �ع� �س ��ري ��ن م �ن �ه ��م وال �ع �م ��ل

ع��ىل ت�خ�ف�ي��ف م�ع��ان��ات�ه��م وال ت�ق�ت�ص��ر األع �م��ال عىل
الفعاليات الخطابية واإلعالمية.
واس �ت �ع ��رض ال �ط ��ال �ب ��ي ،ال �ص �ع ��وب ��ات ال �ت ��ي ت��واج��ه
مصلحة التأهيل واإلص��الح وإشكاليات السجناء
 ..مؤكداً أن السجون مكتظة جراء تراكم القضايا
منذ العقود املاضية  ..مقدماً ن�م��اذج م��ن سجناء
ت � �ج� ��اوزت م � ��دة س �ج �ن �ه ��م  ٣6س� �ن ��ة ،م� ��ا ي�ت�ط�ل��ب
م��ن ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وم�ن�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا لرعاية
السجناء النظر يف قضاياهم ومعالجتها.
ويف كلمة ع��ن م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دين وال ��دويل،
أكد مدير مؤسسة السجن فضل محرز ،أهمية
توحيد الجهود بن املنظمات والجهات الرسمية
وت�ع��زي��ز ال�ش��راك��ة وال�ت�ع��اون ،بما ي�خ��دم السجناء
والتخفيف من معاناتهم.
ب� ��دوره أوض� ��ح رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ض��ريي��ة رئ�ي��س
ف ��ري ��ق م �ت��اب �ع��ة م �خ ��رج ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل��رع��اي��ة
السجناء القايض عبدالعزيز العنيس ،أن تنظيم
الفعالية السنوية السابعة ليوم السجن اليمني
يأيت بالشراكة بن اللجنة العليا لرعاية السجناء
وال� �ج� �ه� ��ات ال ��رس �م �ي ��ة ذات ال� �ع ��الق ��ة ب ��ال �س �ج ��ون
وال�س�ج�ن��اء ومنظمات املجتمع امل��دين ومؤسستي
ميسرة والسجن الوطنية.
ولفت إىل أن أهمية يوم السجن ،يكمن يف التأكيد
عىل تكثيف الجهود الرسمية واملجتمعية لالهتمام
بالسجناء من أبناء املجتمع التي قضت الظروف
يف أن يقبعوا خلف القضبان  ..معترباً هذا اليوم،
ف��رص��ة ل��إف��راج ع��ن ال�س�ج�ن��اء امل�ع�س��ري��ن ،يف ظل
ت�ك�ف��ل ه�ي�ئ��ة ال ��زك ��اة وك �ث��ري م��ن رج ��ال ال �خ��ري وامل ��ال
واألعمال والنيابة العامة باإلفراج عنهم.
ت�خ�ل�ل��ت ال�ف�ع��ال�ي��ة ري �ب��ورت��اج خ ��اص ب�ف�ع��ال�ي��ة ي��وم
ال �س �ج ��ن ال ��وط �ن ��ي وآخ � ��ر خ� ��اص ب �م �ش ��اري ��ع ه�ي�ئ��ة
ال��زك��اة امل�ق��دم��ة ل�ل�س�ج�ن��اء وال �غ��ارم��ن وامل�ع�س��ري��ن
خالل الفرة املاضية والتي بلغت قيمتها أكرث من
اثنن مليار ريال.
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للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

 86خرق ًا لقوى العدوان باحلديدة و
159خرقا للهدنة

األربعاء

األحد

 101خرق للهدنة و 119باحلديدة

االثنني

اجلمعة

الثالثاء
األربعاء

س� �ج� �ل� ��ت غ � ��رف � ��ة ع� �م� �ل� �ي� ��ات ض � �ب � ��اط االرت� � �ب� � ��اط
وال�ت�ن�س�ي��ق ل��رص��د خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة 116 ،خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خروقات قوى العدوان ،غارة للطريان التجسي
عى حيس وتحليق ط��ائ��رات تجسسية يف أج��واء

س � �ج� � ّ�ل� ��ت غ � ��رف � ��ة ع� �م� �ل� �ي� ��ات ض � �ب � ��اط االرت� � �ب� � ��اط
وال�ت�ن�س�ي��ق ل��رص��د خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة 83 ،خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان اس �ت �ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات
ق�ت��ال�ي��ة يف ح�ي��س وال�ج�ب�ل�ي��ة ،وت�ح�ل�ي��ق  16ط��ائ��رة
تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل الخروقات شملت أيضا ثالثة
بقصف صاروخي ومدفعي ،و 60خرقا باألعرية
النارية املختلفة.
ك�م��ا ارت�ك�ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا 152
خرقاً للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان
تمثلت يف  19عملية تحليق للطريان الحربي يف
أج ��واء م�ح��اف�ظ�ت��ي ح�ج��ة وال �ج��وف ،و 59عملية
ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ريان االس �ت �ط��الع��ي امل �س �ل��ح يف أج ��واء
محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة ولحج
والبيضاء وعمران وما وراء الحدود.
وأك ��د امل �ص ��در أن م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان اس�ت�ح��دث��وا
ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت ��ال �ي ��ة ،خ �ل ��ف ت �ب ��ة ال �ف �ي ��ه يف وادي
عبيدة بمحافظة مأرب ،ونفذوا عملية تسلل يف
ال�ح��د ب�م�ح��اف�ظ��ة ل�ح��ج وع�م�ل�ي��ة ه�ج��وم�ي��ة وزح��ف
عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد
بمأرب.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد  14عملية قصف
ص��اروخ��ي ومدفعي ملرتزقة ال�ع��دوان عى مواقع
ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة ،ح �ي ��ث اس �ت �ه ��دف
املرتزقة بعشرة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش
واللجان الشعبية يف الفلج وملعا بمأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي مكثف م��ن قبل
مرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان يف البلق
الشرقي والجرداء والعكد ويف الفليحة والنقعة
ال�س�ف��ى وال�س��ائ�ل��ة ب�م��أرب ،ويف م��زرع��ة ال�ه�م��داين
ووادي أم ال �خ �ش ��ب غ� ��رب ح� ��رض ب �ح �ج ��ة ،ويف
امل ��داف ��ن ب �ص �ع��دة .وذك� ��ر امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل
 57خرقا بإطالق نار كثيف عى منازل املواطنني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات
مأرب والجوف وصعدة وحجة ولحج والضالع.
ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط
اىل ذلك
وال�ت�ن�س�ي��ق ل��رص��د خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة
ً
الحديدة 67 ،خرقا خالل ال�  24ساعة املاضية.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان اس �ت �ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات
قتالية يف ح�ي��س ،وتحليق ط��ائ��رات تجسسية يف
أج� ��واء ح �ي��س .وأش� ��ار امل �ص ��در إىل أن ال �خ��روق��ات
شملت  10بقصف مدفعي ،و 40خرقا باألعرية
النارية املختلفة.

 108خروقات للهدنة و105
باحلديدة

السبت

 116خرق ًا لقوى العدوان باحلديدة
و 119خرق ًا للهدنة

للهدنة اإلنسانية والعسكرية .
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان
ت �م �ث �ل��ت يف ت �ح �ل �ي��ق ط � ��ريان األب� ��ات� ��ي ال �ح ��رب ��ي يف
أج � ��واء ج �ب �ه��ات ال� �ح� ��دود ،و 40ع �م �ل �ي��ة ت�ح�ل�ي��ق
للطريان االستطالعي املسلح يف أجواء محافظات
م��أرب وال�ج��وف وح�ج��ة وص�ع��دة ول�ح��ج والضالع
والبيضاء وعمران وما وراء الحدود.
وأك ��د امل �ص ��در أن م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان اس�ت�ح��دث��وا
ث ��الث ��ة ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت��ال �ي��ة ،يف ت �ب��ة ال � ��رويس ب�ت�ع��ز
وغرب الكدف يف مديرية حريان بحجة ويف موقع
سلطان يف جيزان.
ول�ف��ت امل�ص��در إىل أن��ه ت��م رص��د خمس عمليات
ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي مل ��رت ��زق ��ة ال � �ع � ��دوان ع� ��ى م ��واق ��ع
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ع �ك��د ب �م ��أرب،
والحقول بالجوف ،والضباب بتعز ،والبتول يف
امل��الح�ي��ظ ب�ص�ع��دة ،ويف م�ن�ط�ق��ة م��ال��ح بمحافظة
البيضاء.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  43خرقا بإطالق
ن��ار كثيف ع��ى م�ن��ازل امل��واط�ن��ني وم��واق��ع الجيش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح ��اف �ظ ��ات م � ��أرب وت �ع��ز
وال� � �ج � ��وف وص � �ع � ��دة وح � �ج� ��ة ول � �ح� ��ج وال� �ب� �ي� �ض ��اء
والضالع وما وراء الحدود.

 150خرق ًا لقوى العدوان باحلديدة
و  152خرق ًا للهدنة

 82خرق ًا لقوى العدوان باحلديدة
و 137خرقا للهدنة

س � �ج� � ّ�ل� ��ت غ � ��رف � ��ة ع� �م� �ل� �ي� ��ات ض � �ب � ��اط االرت� � �ب� � ��اط
وال�ت�ن�س�ي��ق ل��رص��د خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة  82خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان اس �ت �ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات
ق�ت��ال�ي��ة يف ح�ي��س وت�ح�ل�ي��ق ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف
مقبنة وحيس والجبلية.
وأش ��ار امل�ص��در إىل أن ال�خ��روق��ات ش�م�ل��ت ث��الث��ة
خروق بقصف مدفعي و 69خرقا باألعرية النارية
املختلفة.
ك�م��ا ارت�ك�ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا 137
خرقاً للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان
ت �م �ث �ل��ت يف ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ريان ال �ح ��رب ��ي يف أج� ��واء
محافظة الضالع والحدود ،و 34عملية تحليق
للطريان االستطالعي املسلح يف أجواء محافظات
مأرب وحجة وصعدة ولحج وما وراء الحدود
وأش��ار امل�ص��در إىل أن ط��ريان االس�ت�ط��الع املسلح
ش��ن غ��ارة ع��ى م�ن��ازل امل��واط�ن��ني وم��واق��ع الجيش
واللجان الشعبية يف الوازعية بمحافظة تعز.
وأك ��د امل �ص ��در أن م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان اس�ت�ح��دث��وا
أربعة تحصينات قتالية وطرق جديدة ،يف البلق
ال� �ش� ��رق وح� ��ري� ��ب ب �م �ح ��اف �ظ ��ة م � � ��أرب ،وم ��دي ��ري ��ة
قعطبة بمحافظة الضالع.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد  20عملية قصف
ص��اروخ��ي ومدفعي ملرتزقة ال�ع��دوان عى مواقع
الجيش واللجان الشعبية.
حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ موجه
أحد األطقم التابعة للجيش واللجان الشعبية يف
ال�ك�س��ارة ب�م��أرب ،فيما اس�ت�ه��دف قصف مدفعي
م� ��واق� ��ع ال� �ج� �ي ��ش وال � �ل � �ج� ��ان يف ال� �ب� �ل ��ق ال �ش ��رق ��ي
وص � � ��رواح ب� �م� ��أرب وال� �ع ��ري ��م وص � �ح� ��راء ال �ش ��رف ��ة
بمحافظة الجوف.
وذك ��ر امل �ص��در أن م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان اس�ت�ه��دف��وا
بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف رتب الصوتيات بجبهة األحطوب بمحافظة تعز
ويف حيد الحنيش بالحد محافظة لحج.
ك �م��ا اس �ت �ه��دف ق �ص��ف م��دف �ع��ي م�ك�ث��ف مل��رت��زق��ة
ال �ع ��دوان م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
جيزان ونجران.
وأك� ��د امل �ص ��در ت �س �ج �ي��ل  75خ ��رق ��ا ب ��إط ��الق ن ��ار
ك �ث �ي��ف ع ��ى م� �ن ��ازل امل ��واط �ن ��ني وم� ��واق� ��ع ال �ج �ي��ش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح ��اف �ظ ��ات م � ��أرب وت �ع��ز
وح � �ج� ��ة وال� � �ج� � ��وف وص � �ع � ��دة ول � �ح� ��ج وال� �ض� ��ال� ��ع
والبيضاء وجبهات الحدود.

نزع األلغام يحتاج إمكانيات كبيرة األمر الذي يتطلب اإلفراج عن املعدات احملتجزة

 98خرق ًا للهدنة

ارت�ك�ب��ت ق��وى ال�ع��دوان ومرتزقتها  101خرقاً

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان
تمثلت يف  27تحليقا للطريان االستطالعي املسلح
يف أجواء محافظات مأرب وحجة وصعدة ولحج
وم��ا وراء ال �ح��دود ،و 16غ ��ارة ل �ط��ريان األب��ات��ي
واالستطالعي املسلح عى منازل املواطنني ومواقع
ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ب �ل ��ق ال �ش��رق��ي
ب �م �ح��اف �ظ��ة م � ��أرب وال �ف ��اخ ��ر ب �م �ح��اف �ظ��ة ال �ض��ال��ع
وموقع شامخ قعبان بمحافظة لحج.
وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استحدثوا
ثالثة تحصينات قتالية ،يف األقوز بمديرية مريس
بمحافظة الضالع ومنطقة ش��رق الشيخ وش��رق
تبة الشرقي يف جيزان.
ول �ف ��ت امل� �ص ��در إىل ت �س �ج �ي��ل ع �م �ل �ي��ة ه �ج��وم �ي��ة
مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ع ��ى م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
الشعبية يف العكد بمحافظة مأرب.
وذك ��ر امل �ص ��در أن ��ه ت ��م رص ��د  23ع�م�ل�ي��ة ق�ص��ف
ص��اروخ��ي ومدفعي ملرتزقة ال�ع��دوان عى مواقع
الجيش واللجان الشعبية.
حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ موجه
أحد األطقم التابعة للجيش واللجان الشعبية يف
الشرفة بنجران ،فيما استهدف قصف مدفعي
مواقع الجيش واللجان يف البلق بمحافظة مأرب
ويف م ��زرع ��ة ال �ه �م ��داين وغ� ��رب ح ��رض ب�م�ح��اف�ظ��ة
حجة.
وذك ��ر امل �ص��در أن م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان اس�ت�ه��دف��وا
بقصف مدفعي مكثف م��واق��ع الجيش واللجان
الشعبية يف جيزان ونجران.
وأك� ��د امل �ص ��در ت �س �ج �ي��ل  41خ ��رق ��ا ب ��إط ��الق ن ��ار
كثيف ع��ى ممتلكات امل��واط�ن��ني وم��واق��ع الجيش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح��اف �ظ��ات ح �ج��ة ول�ح��ج
والضالع وجبهات ما وراء الحدود.
ك �م��ا س �ج� ّ�ل��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب ��اط االرت �ب ��اط
وال�ت�ن�س�ي��ق ل��رص��د خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة 119 ،خرقا
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان اس �ت �ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات
ق�ت��ال�ي��ة ،وه�ج��وم��ني ل�ط��ريان ت�ج�س��ي م�ع��ا ٍد عى
مديرية حيس.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال �خ��روق ش�م�ل��ت ت�ح�ل�ي�ق��اً
ً
مكثفات وإطالق األعرية النارية املختلفة.

اللواء املوشكي :يؤكد على أهمية وضع آلية مشتركة لنزع األلغام

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  98خ��رق��اً

اخلميس

س� �ج� �ل� ��ت غ � ��رف � ��ة ع� �م� �ل� �ي� ��ات ض � �ب � ��اط االرت� � �ب� � ��اط
وال�ت�ن�س�ي��ق ل��رص��د خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة 86 ،خرقاً
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خ��روق��ات ق��وى ال�ع��دوان ،اس�ت�ح��داث تحصينات
قتالية يف حيس ،وتحليق ثمان طائرات تجسسية
يف أجواء حيس والجبلية.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال �خ��روق��ات ش�م�ل��ت أي�ض��ا
 14خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 61خرقا
باألعرية النارية املختلفة.
ك �م��ا ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت��ه 159
خرقاً للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� � ��ح م �ص ��در ع �س �ك ��ري أن خ� ��روق� ��ات ق ��وى
ال �ع ��دوان ت�م�ث�ل��ت يف ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ريان ال �ح��رب��ي يف
أجواء محافظتي الجوف وعمران ،و 62تحليقاً
للطريان االستطالعي املسلح يف أجواء محافظات
تعز والجوف وحجة وصعدة وعمران والبيضاء
وما وراء الحدود.
وأشار املصدر إىل أنه تم رصد خمسة خروقات
ل �ل �ط��ريان األب ��ات ��ي واالس �ت �ط ��الع ��ي امل �س �ل��ح ح�ي��ث
ش ��ن ط ��ريان األب ��ات ��ي غ ��ارة ع ��ى م ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
واللجان عى منطقة الوجرة يف نجران ،فيما شن
طريان االستطالع املسلح ثمان غارات عى منازل
امل��واط�ن��ني وم��واق��ع الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية يف
الربح والوازعية بمحافظة تعز والفاخر وباب غلق
بمحافظة الضالع.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  36عملية قصف
مدفعي ملرتزقة العدوان ،حيث استهدف القصف
املدفعي مواقع الجيش واللجان يف العكد بمأرب
واإلم��ارة والطلعة يف البقع واملالحيظ بمحافظة
صعدة وغرب حرض بمحافظة حجة وباب غلق
بمحافظة الضالع.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي
مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف جيزان
ونجران.
وأكد املصدر تسجيل  52خرق إطالق نار كثيف
من قبل مرتزقة العدوان عى ممتلكات املواطنني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات
حجة وصعدة وتعز ولحج والضالع والبيضاء وما
وراء الحدود.

مقبنة وحيس والجبلية.
وأش � � � ��ار امل � �ص � ��در إىل أن ال � �خ � ��روق � ��ات ش �م �ل��ت
استحداث تحصينات قتالية يف حيس والجبلية
و 12خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و 84خرقا
باألعرية النارية املختلفة.
كما واصلت قوى العدوان ومرتزقتها خروقاتها
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� � ��ح م �ص ��در ع �س �ك ��ري أن ق� ��وى ال� �ع ��دوان
ومرتزقتها ارتكبت  119خرقا للهدنة.
وأشار املصدر إىل أن خروقات العدوان تمثلت
يف  40عملية تحليق للطريان االستطالعي املسلح
يف أجواء محافظات مأرب والجوف وتعز وحجة
وص �ع ��دة ول �ح ��ج وم� ��ا وراء ال� �ح� ��دود ،ف �ي �م��ا ش��ن
طريان االستطالع تسع غارات عى مواقع الجيش
وال�ل�ج��ان الشعبية يف ال�ف��اخ��ر بمحافظة الضالع
ومنطقة ملعا ومديرية الجوبة بمحافظة مأرب.
وأك ��د امل �ص ��در أن م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان اس�ت�ح��دث��وا
ث� ��الث� ��ة ت �ح �ص �ي �ن ��ات ق� �ت ��ال� �ي ��ة ،يف ال� �ب� �ل ��ق ال �ش ��رق ��ي
بمحافظة مأرب ،ومنطقة الربح بمحافظة تعز.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد  15عملية قصف
م��دف �ع��ي مل ��رت ��زق ��ة ال� �ع ��دوان ع ��ى م ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ال �ب �ل��ق ال �ش��رق��ي وص� ��رواح
بمأرب.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  58خرقا بإطالق
ن��ار كثيف ع��ى م�ن��ازل امل��واط�ن��ني وم��واق��ع الجيش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح ��اف �ظ ��ات م � ��أرب وت �ع��ز
والجوف وصعدة ولحج والضالع والبيضاء ويف
جبهات الحدود.

في اجتماع مشترك ناقش آلية نزع األلغام في احلديدة

ارت� �ك� �ب� ��ت ق� � ��وى ال� � �ع� � ��دوان وم ��رت ��زق� �ت� �ه ��ا 108
خروقات للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأك� � ��د م� �ص ��در ع �س �ك ��ري اس �ت �ش �ه ��اد م ��واط �ن ��ني
اث�ن��ني وإص��اب��ة ث��الث��ة ج��راء قصف مدفعي ملرتزقة
العدوان عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.
وأوضح املصدر إىل أن خروقات العدوان تمثلت
يف  76عملية تحليق للطريان االستطالعي املسلح
يف أج � ��واء م �ح ��اف �ظ ��ات ال �ج ��وف وح �ج ��ة وص �ع ��دة
وال�ب�ي�ض��اء وم��ا وراء ال �ح��دود ،فيما ش��ن ال�ط��ريان
االس �ت �ط ��الع ��ي ث � ��الث غ� � ��ارات ع� ��ى م �ن �ط �ق��ة ال� ��ربح
بمحافظة تعز.
وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استحدثوا
تحصينات قتالية ،يف رأس جبل الطعز بمنطقة
العكد بمحافظة مأرب ،ونفذوا عملية تسلل عى
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الصلو بتعز.
ول �ف��ت امل �ص ��در إىل أن ��ه ت ��م رص ��د ث �م��ان ع�م�ل�ي��ات
قصف صاروخي ومدفعي ملرتزقة العدوان ،حيث
استهدف املرتزقة بصاروخ موجه مواقع الجيش
واللجان الشعبية يف العكد بمأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي مكثف م��ن قبل
م ��رت ��زق ��ة ال � �ع � ��دوان ،م� �ن� ��ازل امل ��واط� �ن ��ني وم ��واق ��ع
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ق��ري��ة ال ��زور ب�ص��رواح وملعا
والبلق الشرقي بمأرب ،وتباب العالمة والروقي
والكمب يف نجران وجيزان.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  21خرقا بإطالق
نار عى منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان
الشعبية يف محافظات م��أرب وال�ج��وف وصعدة
وحدة وتعز والضالع.
ك �م��ا س �ج� ّ�ل��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب ��اط االرت �ب ��اط
وال�ت�ن�س�ي��ق ل��رص��د خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة 105 ،خروقات.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خ��روق��ات ق��وى ال�ع��دوان ،اس�ت�ح��داث تحصينات
قتالية يف مقبنة ،وتحليق  19ط��ائ��رة تجسسية
يف أجواء الجبلية وحيس ومقبنة.
وأشار املصدر إىل أن الخروق شملت  11خرقا
ب�ق�ص��ف م��دف �ع��ي ل �ع ��دد  58ق��ذي �ف��ة و 73خ��رق��ا
باألعرية النارية املختلفة.

تغطية :أحمد طامش  -تصوير :نبيل شبيل

ناقش اجتماع مشرتك بصنعاء برئاسة نائب رئيس هيئة
األرك � ��ان ال �ع��ام��ة  -رئ �ي ��س ال �ف��ري��ق ال��وط �ن��ي يف ل �ج �ن��ة إع ��ادة
االنتشار بالحديدة اللواء الركن عيل املوشيك ،وضم رئيس
بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة (االونمها) اللواء
مايكل بريي خطوات وإجراءات بعثة األمم املتحدة وتنسيق
الجهود فيما يتعلق بنزع األلغام.
وأقر االجتماع الذي ضم نائب املمثل املقيم لربنامج األمم
امل �ت �ح��دة اإلن �م ��ايئ س�ل�م��ى ي��وس��ف ورئ �ي ��س امل ��رك ��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع األل �غ��ام ال�ع�م�ي��د ع��يل ص�ف��رة وأع �ض��اء ال�ف��ري��ق

ال��وط �ن��ي ب�ل�ج�ن��ة إع � ��ادة االن �ت �ش ��ار ب��ال �ح��دي��دة ال �ل ��واء م�ح�م��د
ال� �ق ��ادري وال �ع �م �ي��د ح �س��ني ه ��اش ��م وال �ع �م �ي��د ع ��يل ال ��رزام ��ي
وال �ع �م �ي��د م �ن �ص��ور ال �س �ع ��ادي ،وض� ��ع آل �ي ��ة م �ش��رتك��ة ل �ن��زع
األلغام بالحديدة بني بعثة األمم املتحدة والربنامج اإلنمايئ
والفريق الوطني واملركز التنفيذي للتعامل مع األلغام.
وأوضح اللواء املوشيك ،أن الشعب اليمني بقدر ما يشعر
ب��ارت�ي��اح ل�ل�ه��دن��ة إال أن ه�ن��اك اس�ت�ي��اء م��ن اس�ت�م��رار ال�ح�ص��ار
وخروقات العدوان خاصة يف مأرب والساحل الغربي .وأكد
عى أهمية وضع آلية مشرتكة لتطهري املناطق من األلغام،
بحيث يتحمل الجميع ه��ذه املسئولية ..الفتا إىل أن هناك
ضحايا بشكل يومي جراء األلغام.

وأش� ��ار ال �ل ��واء امل ��وش ��يك ،إىل أن األول ��وي ��ة يف ن ��زع األل �غ��ام
س�ت�ك��ون يف م��دي�ن��ة ال�ح��دي��دة وامل�ن��اط��ق امل�ح�ي�ط��ة ب�ه��ا وبعدها
امل��دي��ري��ات وال �ق��رى  ..م��ؤك��دا أن ج�ه��ود ن��زع األل �غ��ام تتطلب
إمكانيات.
من جهته أكد رئيس بعثة األمم املتحدة ،أن األجواء مهيأة
يف ظ��ل ال�ه��دن��ة ل�ت�ك�ث�ي��ف ال�ج�ه��ود وإن �ج��از ك�ث��ري م��ن ال�ق�ض��اي��ا
ومنها نزع األلغام لحماية املواطنني من مخاطرها.
فيما تطرق العميد صفرة ،إىل الجهود التي يبذلها املركز
التنفيذي للتعامل مع األلغام يف هذا الجانب.
تخلل االجتماع عرض عن األعمال التي سيقوم بها فريق
نزع األلغام يف الحديدة.

خالل اإلفراج عن  40من املنضمني إلى صفوف املرتزقة

العميد أبو حليقة :اإلفراج فرصة ملراجعة النفس خاصة وقد اتضحت للمفرج عنهم حقيقة العدوان
ج� ��رى ب �ص �ن �ع��اء اإلف � � ��راج ع ��ن  40م��ن
امل �ن �ض �م��ني إىل ص �ف ��وف امل ��رت ��زق ��ة وال ��ذي ��ن
تم القبض عليهم يف عدد من النقاط يف
مناطق ومحافظات مختلفة.
وخ � � ��الل ع �م �ل �ي ��ة اإلف � � � ��راج ال� �ت� ��ي ج ��رت
بحضور نائبي مدير دائ��رة االستخبارات
ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة ال� �ع� �م� �ي� ��د ح � �س� ��ني ه ��اش ��م
والعميد الركن محمد زهرة أشار مدير
دائ��رة االس�ت�خ�ب��ارات العسكرية العميد
ال ��رك ��ن ع ��يل م �ح �م��د أب � ��و ح �ل �ي �ق��ة إىل أن
ع�م�ل�ي��ة اإلف ��راج ت��أيت ت��رج�م��ة ل�ت��وج�ي�ه��ات
ق��ائ��د ال �ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��درال��دي��ن
الحويث ورئيس املجلس السيايس األعى
املشري الركن مهدي املشاط ،إلعطائهم
ف��رص��ة مل��راج�ع��ة ال�ن�ف��س خ��اص��ة ب�ع��د أن

استقبال  20أسير ًا
محرر ًا مبدينة حجة

استقبل أب�ن��اء مدينة ح�ج��ة 20 ،أس��ريا
محررا بوساطة قبلية.
ويف االستقبال أش��اد أم��ني ع��ام املجلس
امل � �ح � ��يل ب ��امل� �ح ��اف� �ظ ��ة إس� �م� ��اع� �ي� ��ل امل� �ه� �ي ��م،
ب�ح�ض��ور وك �ي��ل امل�ح��اف�ظ��ة م�ح�م��د ال�ق��ايض
وع� � � ��دد م � ��ن م � � � ��دراء امل � �ك� ��ات� ��ب ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة
واملديريات ،بتضحيات األسرى يف الدفاع
عن الوطن وأمنه واستقالله.
وأك ��د اه�ت�م��ام ال �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة وامل�ج�ل��س
السيايس األعى باإلفراج عن كافة األسرى،
م �ش �ي ��داً ب �ج �ه��ود ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ش�ئ��ون
األس� ��رى وال ��وس ��اط ��ات ال�ق�ب�ل�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة يف
هذا الجانب.
ف�ي�م��ا أش ��اد م ��دي ��را األس� ��رى وامل �ف �ق��ودي��ن
ب�ش�ع�ب��ة ال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة
عبدالعزيز املدومي ومكتب شعبة الرعاية
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ال �ن �ق �ي ��ب ال �ح �س ��ني ق � � ��وارة،
ب �ت �ض �ح �ي ��ات األس � � ��رى دف � ��اع � ��اً ع� ��ن األرض
والعرض والسيادة الوطنية.
ع �ق ��ب ذل � ��ك ،ك � � َّرم� ��ت ق� �ي ��ادة امل �ح��اف �ظ��ة
األس��رى بمبالغ مالية مقدمة م��ن مكتب
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة وص�ن��دوق النظافة
والتحسني.

اتضحت للمفرج عنهم حقيقة العدوان
وأن�ه��م وق�ع��وا ضحية التغرير والدعاية
الكاذبة للعدوان ومرتزقته.
وحث العميد أبو حليقة املفرج عنهم
إىل استغالل ه��ذه الفرصة التي منحت
لهم وأن ال يعودوا إىل طريق الخطأ.
م � ��ن ج �ه �ت �ه ��م ع � ��رب امل � �ف � ��رج ع �ن �ه ��م ع��ن
ش � �ك � ��ره � ��م وام � �ت � �ن � ��ان � �ه � ��م ل � �ق � ��ائ � ��د ال� � �ث � ��ورة
ورئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس ومل � ��ا مل �س��وه
من حسن املعاملة والتي تجسد عظمة
ال�ن�ه��ج ال�ق��وي��م للمسرية ال�ق��رآن�ي��ة وال�ت��ي
سيقتدون بها يف حياتهم.
ح �ض ��ر اإلف � � � ��راج رئ� �ي ��س ش �ع �ب ��ة األم� ��ن
العسكري بدائرة االستخبارات العميد
جمال القيز.

استهدفت أكثر من  15ألف مواطن

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم التوعية الطارئة مبحافظة مارب

علوان :مارب قصفها العدوان عنوة بآالف الغارات اجلوية والقنابل العنقودية
متابعة :نبيل السياغي

اختتمت بصنعاء فعالية م�ش��روع التوعية
الطارئة بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية
وم�خ�ل�ف��ات ال �ح��رب وال �غ ��ارات ال�ج��وي��ة وال�ت��ي
نفذها املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يف
محافظة مأرب بالتنسيق مع املجلس األعى
إلدارة ال �ش��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة وال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة
وب ��دع ��م م ��ن م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س�ي��ف وامل �ن �ع �ق��دة
خ� ��الل ال� �ف ��رتة  -25ف ��رباي ��ر ح �ت ��ى  10أب ��ري ��ل
2022م يف امل ��دي ��ري ��ات امل �ت ��أث ��رة وامل�س�ت�ه��دف��ة
بالتوعية (مجزر -حريب القراميش -صرواح-
رحبة  -ماهلية).
ويف ح � �ف� ��ل االخ � �ت � �ت � ��ام أوض � � � ��ح وك � �ي � ��ل أول
م �ح��اف �ظ��ة م � ��أرب م �ح �م��د م �ح �س��ن ع �ل ��وان أن
مأرب عانت كثريا من الصراع املسلح والعدوان
ال �ه �م �ج ��ي ال� � ��ذي رك � ��ز ع �ل �ي �ه��ا ع� �ن ��وة وق �ص �ف �ه��ا
أالف ال �غ ��ارات ال�ج��وي��ة وال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة
وت �ح �ت ��اج إىل امل ��زي ��د م ��ن األن �ش �ط ��ة ال �ت��وع��وي��ة,
م ��ؤك ��دا ب ��أن م ��أرب م ��ع ال ��وط ��ن وس�ت�ب�ق��ى ح��رة
مهما كانت التحديات التي يواجهها أبناؤها
من املخططات التي يستهدفها من قبل قوى

العدوان واملرتزقة.
من جانبه أوضح رئيس فرع املجلس األعى
إلدارة ال �ش ��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ص��ال��ح
ال�ش��ري��ف ب��أن ف��رق ال�ت��وع�ي��ة امل�ي��دان�ي��ة واج�ه��ت
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ص �ع ��اب خ ��الل ان �ج ��از م�ه��ام�ه��ا
اإلنسانية يف املحافظة وحققت الفرق انجازات
ميدانية ,داع�ي��ا إىل توسيع نشاط التوعية يف
بقية املديريات ,مشيدا يف الوقت نفسه بدور

امل ��رك ��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع األل� �غ ��ام ع��ى
جهوده اإلنسانية.
فيما أكد القائمون عى املركز التنفيذي أن
التوعية استهدفت خالل ال� 45يوما أكرث من
 15أل��ف م��واط��ن م��ن ك��اف��ة ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة
والنازحني.
ويف خ �ت��ام ال�ح�ف��ل ت��م ت�ك��ري��م ف ��رق ال�ت��وع�ي��ة
والسلطة املحلية بشهادات تكريمية.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة بصنعاء

ُشيع بصنعاء جثمانا شهيدي الوطن والقوات
املسلحة املالزم أول عماد محمد الراجحي واملالزم
أول لهيم محمد مصلح ،اللذين استشهدا وهما
يؤديان واجبهما يف معركة الدفاع عن الوطن.
وخ��الل م��راس��م التشييع التي ش��ارك��ت قيادات
ع �س �ك��ري��ة وأم �ن �ي ��ة وأه � ��ايل وأق� � ��ارب ال �ش �ه �ي��دي��ن،
ثمن املشيعون تضحيات الشهداء يف الدفاع عن
الوطن وأمنه واستقراره.
ج ��رت م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ل �ج �ث �م��اين ال�ش�ه�ي��دي��ن
ال�ل��ذي��ن ت��وش�ح��ا ب��ال�ع�ل��م ال�ج�م�ه��وري ب�ع��د ال�ص��الة
عليهما يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم
مواراتهما الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ك �م ��ا ُش �ي �ع ��ت يف ص� �ن� �ع ��اء ،ج �ث ��ام ��ني ع � ��دد م��ن
ش�ه��داء ال��وط��ن وال�ق��وات املسلحة ،ال��ذي��ن ارت�ق��وا
شهداء وهم يدافعون عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامني :الرائد جمال عبدالله
ج�ح�ي��ش ،وال�ن�ق�ي��ب م�ح�م��د ع�ب��دال�ع��زي��ز ش��اي��ف،
ويوسف محمد الداعري.
وخالل مراسم التشييع ،التي شارك فيها عدد
من القيادات العسكرية واألمنية وأهايل وأقارب
الشهداء ..أشاد املشيعون بتضحيات الشهداء يف
سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن .
ج � ��رت م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ل �ل �ش �ه ��داء ،ال ��ذي ��ن
ت ��وش� �ح ��ت ج �ث ��ام �ي �ن �ه ��م ب ��ال� �ع� �ل ��م ال� �ج� �م� �ه ��وري،
ب �ع��د ال �ص ��الة ع�ل�ي�ه��م يف ج ��ام ��ع ال �ش �ع ��ب ب��أم��ان��ة

ال � �ع� ��اص � �م� ��ة ..ح� �ي ��ث ت � �ح� ��رك امل � ��وك � ��ب ال� �ج� �ن ��ائ ��زي
ب �ج �ث ��ام ��ني ال � �ش � �ه� ��داء ،ب �ي �ن �م ��ا ك� ��ان� ��ت امل ��وس �ي �ق ��ى
ال�ع�س�ك��ري��ة ت �ع��زف م�ق�ط��وع��ات وأل �ح��ان��ا ج�ن��ائ��زي��ة
ّ
معربة.
وق � ��د ت� ��م ت� ��ودي� ��ع ج �ث ��ام ��ني ال� �ش� �ه ��داء ب ��ال �س ��الم

الجمهوري ،التي تم مواراتها ال��رثى يف مسقط
رأس كل منهم.
اىل ذل ��ك ُش �ي��ع ب�ص�ن�ع��اء ج�ث�م��ان ش�ه�ي��د ال��وط��ن
والقوات املسلحة املالزم أول بالل محمد الدهم،
ال � ��ذي ارت� �ق ��ى ش �ه �ي ��داً وه� ��و ي ��داف ��ع ع ��ن ال �س �ي ��ادة

الوطنية.
وخ��الل م��راس��م التشييع التي ش��ارك��ت قيادات
عسكرية وأم�ن�ي��ة وأه��ايل وأق ��ارب الشهيد ،أش��اد
املشيعون ب��دور الشهيد الدهم وزمالئه األبطال
م ��ن م�ن�ت�س�ب��ي ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وه��م
يتصدون لتحالف العدوان يف مختلف الجبهات.
ج ��رت م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل�ل�ش�ه�ي��د ال ��ذي ت��وش��ح
جثمانه بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليه يف
ج��ام��ع ال�ش�ع��ب ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،ل�ي�ت��م م��وارات��ه
الرثى يف مسقط رأسه.
ك �م ��ا ُش �ي ��ع ب �ص �ن �ع��اء ج �ث �م��ان��ا ش �ه �ي ��دي ال ��وط ��ن
وال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة امل� � � ��الزم أول ك� �م� ��ال ال� �ع ��زي
ال �ش �م ��ريي وامل� � ��الزم ث� ��اين ج� ��الل ع ��يل أب� ��و س��رع��ة،
اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما يف الدفاع
عن السيادة الوطنية ضد تحالف العدوان.
وخ� � � � ��الل م � � ��راس � � ��م ال� �ت� �ش� �ي� �ي� ��ع ال� � �ت � ��ي ش � ��ارك � ��ت
ف �ي �ه��ا ق �ي ��ادات ع �س �ك��ري��ة وأم �ن �ي��ة وأه � ��ايل وأق� ��ارب
ال �ش �ه �ي��دي��ن ،أش� ��اد امل �ش �ي �ع��ون ب� ��دور ال�ش�ه�ي��دي��ن
وزمالئهما من أبطال الجيش واللجان الشعبية
وم��واق �ف �ه��م واس�ت�ب�س��ال�ه��م يف ال �ت �ص��دي ل�ت�ح��ال��ف
العدوان واملرتزقة يف مختلف الجبهات.
ج ��رت م ��راس ��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل �ج �ث �م��اين ال�ش�ه�ي��دي��ن
ال�ل��ذي��ن ت��وش�ح��ا ب��ال�ع�ل��م ال�ج�م�ه��وري ب�ع��د ال�ص��الة
عليهما يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم
مواراتهما الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
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في مؤمتر صحفي لشركة النفط اليمنية..

األضرعي :نعلن إيقاف العمل بخطة الطوارئ وتدشني االستقرار التمويني في كافة احملافظات واملناطق احلرة
الشركة ستقوم بإعادة النظر في التكلفة الفعلية كل
عشرة أيام نظر ًا للتغيرات اإليجابية في أسعار الصرف

أكثر من  644مليون دوالر خسائر الشعب اليمني بسبب
احلصار والعدوان والقرصنة على سفن الوقود

التكاليف الفعلية مل ��ادة ال�ب�ن��زي��ن ال��واص�ل��ة ع�ب��ر ميناء
احلديدة تصل إلى  12604رياالت للدبة سعة  20لتر ًا

متابعة :عبدالحميد الحجازي

أك��د امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ش��رك��ة امل�ه�ن��دس ع�م��ار األض��رع��ي ،أن ال�ش��رك��ة
تعلن إيقاف العمل بخطة الطوارئ وتدشني االستقرار التمويني يف كافة
املحافظات واملناطق الحرة..مشرياً خالل املؤتمر الصحفي الذي نظمته
ش��رك��ة النفط أم��س ،إىل أن ال�ش��رك��ة ستقوم ب��إع��ادة النظر يف التكلفة
الفعلية كل عشرة أيام نظراً للتغريات اإليجابية يف أسعار الصرف.
وأوضح االضرعي أن املؤشرات يف أسعار وكلفة الوقود تتأثر بمجموعة
م��ن امل�ت�غ��ريات م�ن�ه��ا أس�ع��ار ال�ب��ورص��ة ال�ع��امل�ي��ة وأس�ع��ار ال�ص��رف للعملة
املحلية مقارنة بالعمالت األجنبية ،وهناك متغري آخ��ر ال يوجد يف أي
دول��ة يف العالم وه��و "ال��دام��رج" والقرصنة واح�ت�ج��از السفن يف البحر
األح�م��ر ..مبيناً أن��ه ت��م إع��الن الهدنة مل��دة شهرين م��ع أن ال��وق��ود سلعة
أس��اس�ي��ة وح��ق م��ن ح�ق��وق امل��واط��ن ول��ه ال�ح��ق يف ال�ح�ص��ول ع��ى ال��وق��ود
بأقل كلفة وسهولة ويُسر.
ولفت املدير التنفيذي لشركة النفط إىل ف��ارق كلفة الوقود الواصل
عرب ميناء الحديدة من خالل السفن األربع الخاصة بالوقود اإلسعافية
" قيصر ،وسندس ،ويس أدور ،ويس هارت" ..مبينا أن سعر الربميل
يرتفع سعره  %100وهو ما زال مرتفعا ألن ما تم اإلعالن عنه مبادرة
هدنة وليست رف��ع الحصار وإيقاف الحصار وال�ع��دوان ..مشرياً إىل أن
إجمايل التكاليف الفعلية ملادة البنزين الواصلة عرب ميناء الحديدة من
خالل األربع السفن إىل عموم مناطق الجمهورية ،يصل إىل  12ألفا
و 604ري ��االت "ل�ل��دب��ة س�ع��ة  20ل ��راً" ش��ام�ل��ة غ��رام��ات ت��أخ��ري احتجاز
ال�س�ف��ن وك ��ذا ال ��رس ��وم ال�ج�م��رك�ي��ة وع �م��ول��ة ال �ش��رك��ة ورس ��وم ال�ت�خ��زي��ن
ومتوسط أجور النقل الداخيل يف املناطق الحرة وعمولة وكالء املحطات
وغريها.
وأكد املدير التنفيذي لشركة النفط ،أن التكلفة الفعلية ملادة البنزين
ال�ت��ي ك��ان سيتحملها امل��واط��ن فيما ل��و دخ�ل��ت السفن األرب��ع ع��رب ميناء
ع��دن ،ستصل "سعر الدبة  20لر" إىل  18ألف و 589ري��ال ..مبيناً
أن الفارق يف تكلفة دبة  20لر بنزين بني الوارد من ميناء عدن وميناء

املتوكل :شركة النفط مستعدة إلي�ص��ال امل��واد واملشتقات النفطية إل��ى مختلف
محافظات اجلمهورية بسعر موحد في حال إزالة كافة العراقيل
الحديدة عند سعر بورصة  127.60دوالر للربميل الواحد ،خمسة
آالف و 985ريال.
ولفت إىل أن متوسط إجمايل التكاليف اإلضافية عى السفن األربع
ح�م��ول��ة  125أل��ف ط��ن م��ري ب�ن��زي��ن يف ح��ال وص��ول�ه��ا ع��رب م�ي�ن��اء ع��دن
يصل إىل  52مليارا و 468مليونا و 500ألف ريال ..مبينا أن ما نسبته

 48ب��امل��ائ��ة ه ��ي ن�س�ب��ة ان �خ �ف��اض ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ل �ل �م��واد ب ��ني م�ي�ن��ايئ
الحديدة وعدن.
وحمل املدير التنفيذي للشركة ،دول تحالف العدوان واألم��م املتحدة
امل�س��ؤول�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة يف اس�ت�م��رار اح�ت�ج��از س�ف��ن ال��وق��ود وم�ن��ع دخ��ول�ه��ا إىل
ميناء الحديدة كونها سلعة حيوية ،كما يتحملون املسؤولية عن التكاليف

في تكييف قانوني لقرار الفار هادي بإنشاء مجلس رئاسي من اخلونة

القاضي احملبشي :ما سمي باإلعالن الدستوري مجرد عمل باطل وغير قانوني وليس إعالن ًا دستوري ًا
القرار املذكور ومثيالته يفتقر للمشروعية القانونية لصدوره من غير ذي صفة

أكد القايض املجاهد أنور عبدالله املحبيش -أمني عام
الجبهة القانونية الحقوقية ملناهضة الفساد وحماية
ال�ح�ق��وق وال �ح��ري��ات ،أن ق ��رار ال �ف��ار وال�خ��ائ��ن ع�ب��درب��ه
منصور ه��ادي ال��ذي اص��دره ب بتاريخ 2022/4/7م
ً
من الرياض ،قرارا ً
باطال ال يتفق مع أي املبادئ القانونية
التي اتفق عليها فقهاء وشراح القانون االداري وجري
عليه القضاء االداري يف احكامه قديماً وحديثاً.
وقال القايض املحبيش" :باالطالع و التمعن يف صيغة
وم �ض �م ��ون ق � ��رار ال� �ف ��ار ه � ��ادي امل ��وص ��وف ت �ح ��ت ع �ن ��وان
(إعالن دستوري) بإنشاء مجلس قيادة رئايس وتعيني
أع �ض��ائ��ه وت �ف��وي �ض �ه��م ب �ص��الح �ي��ات رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ونائبه وانشاء هيئات اخرى وتعيني اعضائها وتحديد
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��م ،وب��ال��رج��وع اىل امل �ب��ادئ ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي
اتفق عليها فقهاء وشراح القانون االداري وجري عليه
القضاء اإلداري يف احكامه قديماً وحديثاً بشأن معيار
التفرقة بني طبيعة القرارات السياسية غري الخاضعة
ل��رق��اب��ة ال �ق �ض��اء اإلداري وط �ب �ي �ع��ة األع �م ��ال ال�ق��ان��ون�ي��ة
ال �خ ��اض �ع ��ة ل ��رق ��اب ��ة ال �ق �ض ��اء اإلداري ،ف � ��إن األع� �م ��ال

ال�س�ي��اس�ي��ة ه ��ي ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب �ن �ظ��ام ال �ح �ك��م يف ال��دول��ة
ويصدرها رئيس الدولة بوصفه سلطة حكم وتتضمن
نصوصاً دستورية عامة ومجردة ،أما األعمال القانونية

فتتعلق ب��إن�ش��اء وت�ن�ظ�ي��م م��رف��ق ع��ام وت�ع�ي��ني املوظفني
وتحديد اختصاصهم فتصدر من رئيس الدولة بوصفه
سلطة ادارة".
واضاف أمني عام الجبهة الحقوقية :وبتطبيق املعيار
س��ال��ف ال��ذك��ر ع��ى ال�ق��رار امل��ذك��ور ال��ذي ت�ب��ني أن��ه مجرد
ع�م��ل ب��اط��ل وغ��ري ق��ان��وين ول�ي��س إع��الن��اً دس�ت��وري��اً ك��ون��ه
لم يتضمن نصوصا ذات طابع دستوري تتعلق بنظام
الحكم يف الدولة.
وأوض � � � ��ح أن ال � � �ق � � ��رارات ال � �ت� ��ي ص � � ��درت م � ��ن ال �خ ��ائ ��ن
"ه��ادي" ال��ذي ال لم يعد يوصف بسلطة حكم فعلية
وفقاً لقاعدة الشرعية الدستورية ،هي مجرد قرارات
اداري��ة ذات شقني ،األول يتضمن انشاء مرافق عامة
م�س�ت�ح��دث��ة ب�م�س�م�ي��ات ج��دي��دة غ��ري م�ع�ت�م��دة يف ن�ظ��ام
وظائف الجهاز االداري للسلطة التنفيذية يف الدولة..
وال�ث��اين يتضمن تعيني م��وظ�ف��ني لشغل وظ�ي�ف��ة ادارة
تلك املرافق املستحدثة وتفويضهم بممارسة صالحيات
م ��وظ ��ف ع � ��ام ال ي �ت �م �ت��ع ب ��أي ��ة س �ل �ط ��ة ادارة ،وب ��ال �ت ��ايل
ف�ت�ل��ك ق ��رارات اداري ��ة م�ش��وب��ة ب�ع�ي��ب ع��دم االخ�ت�ص��اص

املوضوعي واملكاين والزماين ،لصدوره من غري ذي صفة
وم��ن م�ك��ان غ��ري م�ق��ر دار ال��رئ��اس��ة يف ص�ن�ع��اء ويف زم��ان
ل��م ي�ع��د مل �ص��دره ص�ف��ة يف اص� ��داره الن�ت�ه��اء م ��دة والي�ت��ه
ك��رئ�ي��س ان�ت�ق��ايل م��ؤق��ت ل�ف��رة ع��ام��ني ت��م ت�م��دي��ده��ا مل��دة
عام واحد فقط بموافقة القوى السياسية آنذاك ،ولم
تمدد بعد ذلك خاصة وأن التمديد لم يتم أخذ موافقة
الشعب عليه بصفته صاحب السيادة ومصدر السلطة
يف البالد.
ول �ف ��ت ال� �ق ��ايض امل �ح �ب ��يش إىل أن م ��ا ص� ��در ع ��ن ال �ف ��ار
"ه��ادي" من القرار املذكور ومثيالته تعد باطلة تفتقر
ل�ل�م�ش��روع�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ص��دوره��ا م��ن غ��ري ذي ص�ف��ة..
مؤكداً أن عيب عدم االختصاص هو من العيوب املؤثرة
يف صحة وسالمة القرار االداري ،كما يعترب عيب عدم
االختصاص من النظام العام الذي ال يجوز مخالفته،
ألن ق ��واع ��د ال �ن �ظ ��ام ال �ع ��ام وض �ع ��ت ل �ح �م��اي��ة امل�ج�ت�م��ع
والحفاظ عى أمنه واستقراره وكيانه يف الدولة ،األمر
ال ��ذي ي�ج�ع��ل ال �ق��رار امل��ذك��ور وال �ع��دم س ��واء وال ي��رت��ب
عليه أي أثر قانوين ملا عللناه آنفاً.

املحتسبة نتيجة القرصنة عى سفن ال��وق��ود ..وق��ال" :نحن اليمنيون تم
وض�ع�ن��ا أم ��ام ال�ع��ني ال �ع��وراء مل�ج�ل��س األم ��ن وامل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ول��ذل��ك هم
من تسببوا يف معاناة الشعب اليمني" ..الفتاً إىل أن املواطن يتكبد عشرة
أض�ع��اف م��ا ي�ت��ربع��ون ب��ه م��ن م�س��اع��دات ،إىل ج��ان��ب م��ا ي�ت��م نهبه م��ن قبل
العدوان واملرتزقة من الرثوات النفطية والنفط الخام املنهوب.
وأك� ��د أن أك ��رث م ��ن  400م �ل �ي��ار ري� ��ال ف� ��ارق ت�ك�ل�ف��ة ال ��وق ��ود يف ال �ع��ام
2020م نتيجة القرصنة عى سفن الوقود ،فيما بلغت خسار الشعب
اليمني أكرث من  644مليون دوالر بسبب الحصار والعدوان والقرصنة
عى سفن الوقود.
من جانبه أش��ار املتحدث الرسمي لشركة النفط عصام املتوكل ،إىل
أن شركة النفط وعدت املواطنني بأنه عند دخول السفن النفطية إىل
ميناء الحديدة سيتم تخفيض أسعار املشتقات النفطية ،ولكن هناك
متوسطا لسعر البورصة وهو ما جعل الشركة تحاول تخفيض أسعار
الوقود للمواطنني بصورة تدريجية وسلسلة ..وقال " نطالب بضرورة
رفع الحصار بشكل كامل وعدم احتجاز السفن بحيث ال تتحمل تلك
السفن أية غرامات تضاف عى أسعار الوقود ويتحمل أعباءها املواطن".
وأكد املتوكل أن العدوان والحصار هو من فرض األزم��ات عى الشعب
اليمني وجعل املواطنني يعشون يف معاناة إنسانية ..وق��ال "ليس هناك
م��ربر إلغ��الق ميناء الحديدة ومنع السفن التي تحمل طابعا إنسانيا من
الدخول إىل امليناء ،كون الوقود سلعة أساسية وحق من حقوق املواطن".
وأشار إىل أن الشركة تسعى لتخفيض أسعار املشتقات بشكل سلس
حيث ستقوم ب��إع��ادة النظر يف ذل��ك ك��ل عشرة أي��ام ..م��ؤك��داً استعداد
شركة النفط إليصال املواد واملشتقات النفطية إىل مختلف محافظات
الجمهورية من الحديدة إىل املهرة بسعر موحد يف حال تم إزالة كافة
العراقيل.
وكشف الناطق الرسمي للشركة بأن هناك سفينة نفطية دخلت
إىل ميناء شحن باملكال لنهب 2مليون و 375برميل نفط خام تتجاوز
قيمته م��ا ي�ع��ادل  226مليار ري��ال يمني وه��ذه م��ن ث��روات الشعب
اليمني.

املواصفات تتلف كمية من منظمات
ومحابس أسطوانة غاز مخالفة للمقاييس
أت �ل �ف ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ل �ل �م ��واص �ف ��ات وامل �ق ��اي �ي ��س وض �ب ��ط ال� �ج ��ودة يف
الديوان العام ومركز الهيئة بالراهدة ثمانية آالف و 500محبس ومنظم
أسطوانات غاز وذلك ملخالفتها للمواصفات القياسية املعتمدة.
وأوض ��ح م��دي��ر ع��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال��دك�ت��ور إب��راه�ي��م امل��ؤي��د أن اإلت ��الف ت��م وف�ق��اً
ل��إج��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ويف إط��ار ال ��دور ال��رق��اب��ي للهيئة ع��ى ال�س�ل��ع وامل��واد
التي تصل إىل األسواق اليمنية عرب املوائن واملنافذ املختلفة للمحافظات.
ول�ف��ت إىل أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�ع�م��ل ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�م��ارك واألج �ه��زة األم�ن�ي��ة
وال�ج�ه��ات املعنية ع��ى ت�ش��دي��د اإلج ��راءات يف امل�ن��اف��ذ وامل��راك��ز ال��رق��اب�ي��ة ملنع
التهريب ألي سلع أو بضائع مغشوشة أو مخالف للمواصفات واملقاييس
املعتمدة وغري الصالحة لالستخدام.
وأش��ار امل��ؤي��د إىل ح��رص الهيئة ع��ى حماية املستهلك م��ن خ��الل اعتماد
املواصفات القياسية ومن ثم متابعة مدى االلتزام بها وإجراء الفحوصات
ومنع دخ��ول أي سلع أو بضائع مخالفة للمواصفات  ..مبيناً أن الهيئة
ن �ف��ذت أن �ش �ط��ة ت��دري �ب �ي��ة وت��وع �ي��ة ل�ل�م�س�ت��وردي��ن وت�ع��ري�ف�ه��م ب��امل��واص �ف��ات
واالشراطات املطلوبة.
ودع��ا كافة التجار واملستوردين واملصنعني إىل عدم استرياد أو تصنيع
أي سلع إال بعد الحصول عى اشراطات املواصفات القياسية املعتمدة
للمنتجات.
وأكد أن الهيئة تعمل ،وضمن أنشطتها وخططها عى تطبيق املعايري
واالشراطات املطلوبة عى السلع واملنتجات ،بما يحقق صحة وسالمة
املستهلك واالرتقاء بمستوى األداء وتطوير عمل الهيئة لخدمة املجتمع
باعتبارها خط الدفاع األول لحماية املستهلك.

«السمبوسة»..
ظهرت في األربعينيات بعدن وانتقلت إلى صنعاء وبقية احملافظات

تتربع مائدة اإلفطار الرمضانية
تعد السمبوسة من املأكوالت الشعبية الرمضانية التي ال تخلو منها أية مائدة إفطار ،بل
أنها تحولت إىل إحدى الطقوس الثقافية الرمضانية.
ومع إقبال اليمنيني عى السمبوسة وشرائها من محالت تفننت يف إعدادها بأنواع
مختلفة وحشوات متنوعة ،أو شراء مكوناتها إلعدادها يف املنازل ..فما هو تاريخ وأصول
هذه االكلة الشعبية ،وما هي مراحل التطور يف إعدادها وانتاجها حتى القت هذا الرواج
واإلقبال الكبريين ؟!

>> يف البداية ما لفت انتباهنا هو ذلك التجمهر واالزدحام الكبري
يف اي ��ام ال�ش�ه��ر ال�ف�ض�ي��ل م��ن ب�ع��د ص ��الة ال�ع�ص��ر ،أم ��ام م �ح��الت بيع
ال �ح �ل ��وي ��ات وال �س �م �ب ��وس ��ة ،خ �ص ��وص ��اً ت �ل��ك امل �ح ��الت ال �ت ��ي اش �ت �ه��رت
ل �س �ن ��وات يف إع � ��داد وب �ي ��ع ال �س �م �ب��وس��ة ..ك �م��ا أن زب ��ائ ��ن وم�س�ت�ه�ل��ي
السمبوسة من اغلب شرائح املجتمع األغنياء والفقراء ومتوسطي
الدخل ،كلهم حريصون عى أن تزين السمبوسة مائدة اإلفطار.
ف�م��ن أم ��ام " ال �ع��دين" ل�ل�ح�ل��وي��ات وال�س�م�ب��وس��ة ح��دث�ن��ا األخ أح�م��د
وه��و م��ن س�ك��ان ش�ب��ام ك��وك�ب��ان ،ب��أن��ه ق��دم للعاصمة صنعاء إلنجاز
ع�م��ل م�ع��ني ،ل�ك�ن��ه ح��ري��ص وق�ب��ل أن ي�ع��ود إىل م�ن�ط�ق�ت��ه ع��ى ش��راء
السمبوسة من هذه املحالت التي لها تميز خاص يف إعدادها بخالف
بقية املطاعم والبوفيات.
>> أم ��ا األخ ول �ي ��د وه ��و م ��ن أب �ن ��اء ال �ع��اص �م��ة ص �ن �ع��اء ،ف �ي �ق��ول" :
السمبوسة يف رمضان جزء من مأكوالت اإلفطار لكل األسر اليمنية
وب� ��ال� ��ذات يف ص� �ن� �ع ��اء" ..وأض� � ��اف أن ال �ج �م �ي��ع ي �ش ��ري ال �س �م �ب��وس��ة
أو ال��رق��ائ��ق وال ��دق ��ة وال �ج��ن ل�ع�م��ل ال�س�م�ب��وس��ة يف ال �ب �ي��وت ،لكنهم
يفضلون شراءها جاهزة من تلك املحالت.
>> وق ��اب �ل �ن ��ا أي �ض ��اً ال �ك �ث ��ري م ��ن امل ��واط �ن ��ني م ��ن م �ن ��اط ��ق م�خ�ت�ل�ف��ة،
وجميعهم ي��ؤك��دون عشقهم ل�ه��ذه األك�ل��ة الشعبية ال�ت��ي ارتبطت
ب�ش�ه��ر رم �ض ��ان ،وال � ��ذوق يف ت �ن��وع م ��ائ ��دة اإلف �ط ��ار ب��أش �ك��ال وأن� ��واع
م �ت �ع ��ددة م ��ن األط �ع �م ��ة ،ل�ك�ن�ه��ا الت �خ �ل��و م ��ن ال �س �م �ب��وس��ة ب�ش�ك�ل�ه��ا
الثاليث الفريد.

أصل احلكاية

وج ��دن ��ا أن�ف�س�ن��ا ون �ح��ن ن �ط��وف م �ح��الت ب �ي��ع ال�س�م�ب��وس��ة أن �ن��ا أم ��ام

حكاية لها ارت�ب��اط بالثقافة اليمنية
وال � �ت � �ق� ��اء ال � �ح � �ض � ��ارات ب � ��ني ال� �ش ��رق
والغرب ..وهذا ما أكده األخ مروان
ح�م�ي��د ال��زب��ريي -ال�ع��دين للحلويات
والسمبوسة -بأن ظهور السمبوسة
يف ال�ي�م��ن ك��ان يف أرب�ع�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
امل� � � ��ايض يف ع � � ��دن إب� � � ��ان االس� �ت� �ع� �م ��ار
الربيطاين ،وكان ظهورها نتاج للقاء
حضاري هندي عدين.
واض � � ��اف أن ه � ��ذه األك� �ل ��ة دخ �ل��ت
إىل ال �ع ��اص �م ��ة ص �ن �ع ��اء ع �ق ��ب ث ��ورة
26س �ب �ت �م ��رب وت �ق ��ري �ب ��ا يف -1963
1964م ..وظلت مالزمة ملائدة إفطار الصائم سواءً يف شهر رمضان
أو يف األي ��ام امل�س�ت�ح�ب��ة ف�ي�ه��ا ال�ص�ي��ام يف غ��ري رم �ض��ان ،ك�ي��وم��ي االث�ن��ني
والخميس من كل أسبوع.
ويشري األخ مروان إىل أن السمبوسة كغريها من املأكوالت ظهرت
نتيجة ثقافات شعوب وحضارات حطت رحالها يف اليمن ،ومن خالل
تلك الثقافات وجدت مأكوالت وعادات متنوعة.

تفرد اليمن

ان �ت��اج ال�س�م�ب��وس��ة يف ال�ي�م��ن أخ ��ذ م��راح��ل م�ت�ع��ددة م��ن ال�ت�ط��ور يف
ش�ك�ل�ه��ا وط��ري �ق��ة إع ��داده ��ا ح�ت��ى اض �ح��ت م ��ن أف �ض��ل امل ��أك ��والت ال�ت��ي
ت �ت �م �ي��ز ب �ه ��ا ال �ي �م ��ن ب ��ني دول امل �ن �ط �ق ��ة ..وه �ن ��ا ي ��وض ��ح م ��دي ��ر م �ح��الت
العدين للحلويات والسمبوسة مروان الزبريي أنه يشرف عى انتاج

نحو  10أن��واع من السمبوسة ،وجميعها ح��از عى رىض املستهلك
ليس فقط يف اليمن ولكن أيضاً يف دول الجزيرة العربية ..وأضاف":
قبل العدوان كنت أشارك يف مهرجان بدبي ،وكنت اقوم بعرض "
ً
إقباال غري عادي من املواطنني
الرقائق" عجينة السمبوسة ،فوجدت
يف دول ال�خ�ل�ي��ج ،ف�م��واط�ن��ي ال�خ�ل�ي��ج ه��م بطبعهم ي�ع�ش�ق��ون اليمن
وف �ن �ه��ا وذوق �ه ��ا ب ��ل م�ن�ه��م أص� ��ول ي�م�ن�ي��ة يف ال �س �ع��ودي��ة وغ ��ريه ��ا م��ن
ال ��دول ،ل�ك��ن ال�س�ي��اس��ة واص�ح��اب ال�ق��رار يف ت�ل��ك ال ��دول م��ن صنعوا
العوائق وتنكروا لليمن وفضله عليهم.

تنوع وثراء

ال يمكن ألحد أن ينكر التفرد
وال �ت �م �ي ��ز ال �ي �م �ن ��ي يف ال � �ع� ��ادات
وال �ت �ق��ال �ي��د واألك � ��والت وال �ف��ن،
وب��ال�ت��ايل تصدير ه��ذه الثقافات
إىل دول ال � �ج� ��وار ..وه �ن ��ا ي�ق��ول
م � ��روان ال ��زب ��ريي :أن امل �س��أل��ة ال
ت �ق �ت �ص ��ر ع � ��ى االغ� � � ��اين ال �ي �م �ن �ي��ة
وال ��دان ال�ح�ض��رم��ي ال��ذي طغى
ع ��ى أل � � ��وان ال �غ �ن ��اء يف م�ن�ط�ق��ة
ال �خ �ل �ي��ج ،ب ��ل ك ��ان ل �ل �م��أك��والت
ح � � � � �ض � � � � ��ور رائ � � � � � � � � � ��ع خ� � � �ص � � ��وص � � ��اً
ال �ح �ل ��وي ��ات ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ت ��ي ت��زي��د
ع��ن 30ص �ن �ف��اً ،ب�ع�ك��س م�ث� ً�ال ال�ح�ل��وي��ات يف ع�م��ان ال�ت��ي ت�ق�ت�ص��ر عى
نوع واحد فقط هو "الصوري" الذي يسمى يف بالدنا "بكبد الفرس"
أو الحالوة الحمراء وأصلها يف االساس حلوى يمينة.
وأض � � ��اف :ب ��الدن ��ا ل ��دي �ه ��ا ت �ن ��وع وث� � ��راء غ ��ري ع � ��ادي يف ك ��ل يشء ،يف
املأكوالت والحلويات ويف الثقافة واألغاين واملوشحات الدينية ،وكل
دول اإلقليم خصوصاً ال��دول الخليجية اخ��ذت واستقت من ثقافة
وفن اليمن ومأكوالتها وحضارتها ،لكنها تتنكر لليمن وترفض حتى
االعراف بفضل اليمن عليها.

أصعب األعوام

مع نسبة اإلقبال الكبري من املواطنني خصوصاً يف العاصمة صنعاء
ع��ى ش��راء ال�س�م�ب��وس��ة ،إال أن م ��روان ال��زب��ريي ي�ق��ول :إن ه��ذا ال�ع��ام

م� � ��روان ال� �ع ��دن ��ي :ن �ن �ت��ج 10
أن� � ��واع ب� �ج ��ودة ح � ��ازت ع�ل��ى
رض��ى املستهلك ف��ي اليمن
وفي دول اجلزيرة العربية
عبدالسالم مهيوب :يعتبر
ال �ي �م �ن �ي��ون ال �س �م �ب��وس��ة م��ن
الوجبات املفضلة في مائدة
اإلفطار
م��ن أص �ع��ب األع� ��وام س ��واءً م��ن ح�ي��ث ال �ق ��درة ال �ش��رائ �ي��ة ل�ل�م��واط��ن،
أو م��ن خ��الل االرت�ف��اع ال�ك�ب��ري يف م��دخ��الت إن�ت��اج السمبوسة وارت�ف��اع
اس�ع��ار ال��زي��وت ب�ش�ك��ل ج�ن��وين ،واش�ك��ال�ي��ة ت��واف��ر اس�ط��وان��ات ال�غ��از،
وك��ذل��ك ارت �ف��اع أس�ع��ار امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ..ول�ك�ن��ه ي�ع��ود ل�ي��ؤك��د ب��أن
العالقة الحميمة التي بنيت خالل عشرات السنوات بينه وبني زبائنه
م��ن م�ح�ب��ي ال�س�م�ب��وس��ة ،ه��ي م��ن ج�ع�ل�ت��ه ك�م��دي��ر ألك��رب م�ح��الت بيع
السمبوسة يكتفي ب��أق��ل األرب ��اح ه��ذا ال�ع��ام ل��الس�ت�م��رار ،وه��ي أرب��اح
– ح�س��ب وص �ف��ه -ال ت��ذك��ر م�ق��اب��ل م�ت�ط�ل�ب��ات وأس �ع��ار امل ��واد ال��داخ�ل��ة
يف اإلن �ت ��اج ،وألن اي رف ��ع ل��أس �ع��ار يف ه ��ذه ال �ظ ��روف ي�ع�ن��ي خ�س��ارة
 %40-30من املستهلكني.

مفاصل اإلنتاج

يف ظ� ��ل االن� �ت� �ش ��ار ال �ك �ب ��ري مل� �ح ��الت ل �ب �ي ��ع ال �س �م �ب ��وس ��ة يف االس� � ��واق
والشوارع الرئيسية والفرعية ،بحكم اتجاه الناس للعمل الخاص
بسب الوضع االقتصادي وتوقف ال��روات��ب بالنسبة للموظفني ،إال

أن مسألة الجودة تظل هي بيت القصيد وسبباً يف اإلقبال والشراء..
وه�ن��ا ي��ؤك��د م��دي��ر م�ح��الت ال �ع��دين ح��رص��ه وإش��راف��ه ب�ش�ك��ل شخيص
عى كل مفاصل اإلنتاج الخمسة بداية من إنتاج " الرقائق" عجينة
السمبوسة ،وق�س��م التقطيع ،قسم خلط امل ��واد ،بما يحافظ عى
الجودة وسر املهنة.

أفضل األنواع

وع��ن النظرة التطويرية يتحدث م��روان الزبريي بالقول " :نسعى
خالل العام املقبل إىل انشاء مصنع مصغر إلنتاج رقائق السمبوسة،
علماً بأننا وصلنا إىل إن�ت��اج أف�ض��ل أن��واع ال��رق��ائ��ق ،وي�ف��وق م��ن حيث
ال� �ج� ��ودة ال ��رق ��ائ ��ق امل �ص �ن ��ع يف ال � �خ� ��ارج ،ف �ه �ن ��اك س �ن �ب��وس��ه ت� ��أيت م��ن
ال��دن�م��ارك واإلم ��ارات وم��ن ال�س�ع��ودي��ة ،ول�ك��ن م��ا ننتجه م��ن الرقائق
وال �س �م �ب ��وس ��ة ه� ��و األف � �ض � ��ل ،ل ��ذل ��ك ن �ح ��ن م �س �ت �ع ��دي ��ن ل �ل �م �ن��اف �س��ة
والتصدير بعد استكمال اشياء متعلقة بامليكنة وهي مكلفة نوعاً ما.
واض��اف :بعد استكمال املكينة سنكون ق��ادري��ن ع��ى فتح خطوط
إنتاج ،اما يف الوقت الحايل لسنا قادرين عى تغطية احتياج السوق
املحلية للعاصمة صنعاء والذي يصل من طن إىل طنني يومياً.

وجبة مفضلة

>> م ��ن ج ��ان �ب ��ه ي ��وض ��ح األخ ع �ب ��دال �س ��الم م �ه �ي ��وب ،وه � ��و م�ع�ل��م
س �م �ب��وس��ة يف ح �ل ��وي ��ات ال �س �ع �ي��دة ،أن اق �ب ��ال امل ��واط �ن ��ني ع ��ى ش ��راء
السمبوسة يكون ط��وال العام ولكنه اك��رث ما يكون يف شهر رمضان
امل � �ب� ��ارك ..م �ش ��رياً إىل أن اغ �ل ��ب ال �ي �م �ن �ي��ني ي �ع �ت ��ربون ال �س �م �ب��وس��ة م��ن
الوجبات املفضلة يف مائدة اإلفطار الرمضانية.
ويوضح عبدالسالم مهيوب أن ما يميز إنتاج السمبوسة هو إنتاج
الرقائق وفق الطريقة العدنية ،وكذلك تعدد األصناف كالسمبوسة
ب��دق��ة اللحم وال�ج��ن والكاتلكس وال�ب��اج�ي��ة ..م��ؤك��داً أن مهنة إع��داد
ال �س �م �ب��وس��ة م ��ن امل �ه ��ن ال �ت ��ي ي �ت ��وارث �ه ��ا األب� �ن ��اء ع ��ن اآلب� � ��اء واألج� � ��داد
جيل بعد ج�ي��ل ..وق��ال ":منذ السبعينات ونحن ك��أس��رة ن�ت��وارث يف
ه ��ذه امل �ه �ن��ة ،ون �ح ��اول ت�ق��دي��م اف �ض��ل م��ا ل��دي�ن��ا ل�ت�ط��وي��ر ط��ري�ق��ة عمل
السمبوسة ،باإلضافة إىل أن لدينا املنتجات األخ��رى من الحلويات
امل �ت �ع ��ددة امل �ت �ن ��وع ��ة ،وم �ن �ه��ا امل �ش �ب��ك ال � ��ذي ن �ت �م �ي��ز ب �ع �م �ل��ه ب��ال�ط��ري�ق��ة
الحديدية باستخدام زيت السمسم".

كتابات
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

يف رحيل الوجه
الباسم (العميد
محمد غانم)

م ��ا زل ��ت أت ��ذك ��ر ي ��وم ان �ت �ق ��ايل -يف م�ن�ت�ص��ف
1995م -من وحديت السابقة "اللواء الثامن
ص ��اع �ق ��ة" ب��رت �ب��ة م� ��ازم إىل "دائ � ��رة ال�ت��وج�ي��ه
امل�ع�ن��وي" أن م��ن ب��ن ال��زم��اء ال��ذي��ن سعدت
ب��ال �ع �م��ل م�ع�ه��م األخ امل� ��ازم "م �ح �م��د أح�م��د
غ� ��ان� ��م" ال� � ��ذي ق ��اب �ل �ن ��ي م �ن ��ذ ال ��وه� �ل ��ة األوىل
لقدومي ببشاش ٍة ووج��ه ب��اس��م ،وق��د كانت
ت�ل��ك ال�ب�ش��اش��ة ال�ت��ي ل��م ت�ك��ن ت�ف��ارق م�ح�ي��اه،
باإلضافة إىل تقارب السلوك وتشابه الطباع
لدى كلينا وراء ما نشأ بيننا -عىل مدى ثاثة
أعوام من عملنا املشرتك يف "مجلة الجيش"
و"شعبة الصحافة" -من أخو ٍة وألفة.
وب��ال��رغ��م م � َّ�م ��ا اق�ت�ض�ت��ه م�ص�ل�ح��ة وط�ب�ي�ع��ة
العمل واخ�ت��اف امل�ي��والت لكل َّ
منا من تنقل
أس �ف ��ر ع ��ن اس �ت �ق ��رار ك ��ل واح� ��د يف ش �ع �ب��ة ال
ت �ن ��اس ��ب م � �ي� ��والت اآلخ � � ��ر ،ف �ق ��د ظ �ل �ل �ن ��ا ع��ىل
ّ
أخوي حميمي شبه يومي ،ولم يكن
اتصال
ٍ
أحدنا -لقرابة ثاثة عقود -يبخل عىل اآلخر
بنصيحة الناصح اللبيب وب��ال��دع��اء ل��ه بظهر
ٌ
شروق أو مغيب
الغيب ،إذ لم يكن يمر علينا
ليس ألحدنا من دعاء أخيه نصيب.
وبصفة عامة فقد كان الراحل -بالنظر إىل
ك��ون��ه م��وظ� ً�ف��ا يف واح ��دة م��ن أه��م مؤسسات
اإلع � � � ��ام -ق � � ��دوة ح �س �ن ��ة يف ح� �س ��ن امل �ظ �ه ��ر
وال � �ه � �ن � ��دام ،ك� �م ��ا ك � ��ان ُي � �ض� ��رب ب� ��ه امل� �ث� ��ل يف
ال�ن�ش��اط واالل�ت��زام وامل��واظ�ب��ة ع��ىل ال��دوام ويف
ال��دق��ة وال�س��رع��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ م��ا ي�س�ن��د إل�ي��ه من
م�ه��ام ،ف�ض� ً
�ا ع��ن أن��ه ك��ان -مل��ا ُع��رف ع�ن��ه من
إشاعة روح التعاون يف أوساط زماء العمل-
الزميل الذي ال يُمل.
ٌ
جهد متواصل يف مواقع التواصل
ي� �ب ��دو أن ال� ��راح� ��ل م� �ج� �ب � ٌ
�ول ب �ف �ط ��رت ��ه ع��ىل
ال�ت�ف��اين يف ال�ق�ي��ام ب��واج�ب��ات��ه امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وف��ق
األعراف املرعية ،إذ لم يكن يفوته حضور أية
مناسبة اجتماعية ّ
ألي من األه��ل أو الزماء
ٍ
أو األصدقاء ،مع األخذ يف الحسبان أنه كان
ً
أكر تفانيًا يف أداء واجب العزاء ،إدراكا منه
أن املفجوع ّ
بأي من أهله أو ذوي ُقرباه يكون
ٍ
ب ��أم ��س ال �ح ��اج ��ة إىل ال �ت �س ��ري ��ة ع �ن ��ه ب ��أص ��دق
عبارات املواساة التي من شأنها تصبره عىل
بلواه.
ويف ضوء تجذر القيم الدينية واملجتمعية
ّ
ُ
يف وع��ي ال��راح��ل ت�ج��ذرًا ق��و ًّي��ا ،فقد اتخذ من
م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي م �ن ��ربً ا ت ��رب ��و ًّي ��ا
ودعو ًيّا ،ويف سبيل إجاء الغموض عن هذا
املعنى أشر إىل مثالية الراحل يف االستفادة
القصوى من تلك الوسائل بما ييل:
 - 1ت ��وظ �ي ��ف "وات � � ��س اب" :م �ن ��ذ إن �ش ��ائ ��ه
ي ��رح� �م ��ه ال� �ل ��ه وي �ج �ع ��ل م � �ث� ��واه ال � �ف� ��ردوساألع��ىل م��ن الجنة -مجموعة (ط��ري��ق الجنة)
ال �ت ��ي ض �م��ت -ع ��ىل م ��دى ع �ق��د زم �ن ��ي -م�ئ��ات
األع � �ض � ��اء اض �ط �ل ��ع -م � ��ن خ � ��ال امل� �ن� �ش ��ورات
ًّ
ّ
ودعوي رفع
تنويري
التوعوية الهادفة -بدور
ٍ
مستوى وعي مئات األعضاء بعظمة الخالق
ج� َّ�ل وع��ا -وبكرة نعمه املبسوطة وصححما كان لديهم من مفاهيم مغلوطة ،متسببًا
ربما يف زمن قيايس -برجوع الكثر من جيلالشباب املُسرف عىل نفسه باقرتاف املعايص
إىل الصراط السوي.
ً
وحرصا منه عىل تحقيق فائدة مجتمعية
م � �ت � ��زاي � ��دة ،ف� �ق ��د أس� �ت� �غ ��ل ع ��اق� �ت ��ه ال �ط �ي �ب ��ة
ببعض ال�ث�ق��ات م��ن العلماء األج��اء وجعل
املجموعة -من ناحية أخ��رى -منربًا لإلفتاء،
ف�ك��ان يستقبل ف�ت��اوى األع�ض��اء ،ث��م يرسلها
إىل أولئك العلماء ،ومتى تفضلوا -بدورهم-
ب ��إرس ��ال ال � ��ردود ال �ش��اف �ي��ة ع�ل�ي�ه��ا ن �ش��ره��ا يف
املجموعة حتى تعم الفائدة َّ
كافة األعضاء،
ف��أس�ه��م -ب��ذل��ك ال�ج�ه��د ال�ط�ي��ب -ب�ح��ل الكثر
م��ن امل�ش�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت أق��رب
إىل االستعصاء.
 - 2ت ��وظ �ي ��ف "ف� �ي ��س ب � � ��وك)" :أم � ��ا م ��وق ��ع
"فيس بوك" الذي هو -بطبيعة الحال -أكر
انفتاحً ا من تطبيق "واتس أب" عىل الفضاء،
إذ ي�ت�م�ك��ن ال�ع�ض��و م��ن إي �ص��ال م�ن�ش��وره -إىل
آالف األصدقاء وربما إىل أصدقاء األصدقاء،
فقد وظفه الراحل الذي كانت طبيعة عمله
تقتيض ات�ص��ال��ه بالشبكة العنكبوتية بشكل
ش�ب��ه م�ت��واص��ل يف ن�ش��ر األخ �ب��ار امل�ت�ع�ل�ق��ة ب� ّ
�أي
ٍ
من األصدقاء وكذا نشر األخبار ذات الطابع
امل �ج �ت �م �ع ��ي ال� �ع� ��ام ً
أوال ب� � ��أول وب� �م ��ا ي �ض �م��ن
وص� ��ول� �ه� ��ا ل� �ك ��ل م �ت �ت �ب ��ع وراغ� � � ��ب يف ال ��وق ��ت
املناسب.
تشاركنا يف مهمة كانت لنا نعمة
وم�ن��ذ س�ن��وات خ�ل��ت جمعتني ب��ه وب��زم��اء
آخ��ري��ن م�ه�م��ة ت�خ�ص�ص�ي��ة اس�ت�غ��رق تنفيذها
ث �م��ان �ي��ة أي� ��ام ب �ل �ي��ال �ي �ه��ا ،ك ��ان ي�ت�خ�ل��ل ب��رن��ام��ج
ع �م ��ل ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل ��ك امل �ه �م ��ة أوق � ��ات ف � ��راغ أب ��ت
همته العالية وسلوكياته املثالية أن تضاع،
فما كان منه ّ
إال أن دعا بعض الزماء الذين
أ َمّل فيهم التجاوب ملا فيه فائدتهم -وكنت يف
مقدمتهم -إىل استثمار ذلك الوقت الفائض
ع��ن ب��رن��ام��ج ت�ن�ف�ي��ذ امل�ه�م��ة وع ��ن أوق� ��ات أداء
برنامج
الفرائض يف ق��راءة أورا ٍد قرآنية وفق
ٍ
زم�ن� ّ�ي ش��ام��ل يمكننا م��ن التغلب ع��ىل م��ا قد
ٍ
يعرتينا من تهاون أو تكاسل ،فلم تنت ِه مدة
تنفيذ مهمتنا ّ
إال وقد تا كل منا -بفضل الله
ث��م ب�ف�ض��ل روح ال�ت�ن��اف��س ال�ت��ي أش��اع�ه��ا بيننا
الحبيب الراحل -املصحف بالكامل.
ف��إذا ب�ك��آب��ة أج��واء تنفيذ امل�ه�م��ة -نتيجة ما
بذرته شدة حرصه علينا يف نفوسنا من علو
ال�ه�م��ة -ق��د غ ��دت أع�ظ��م ن�ع�م��ة ،وأي ��ة نعمة
أعظم من االرتباط اليومي املتعدد بكتاب الله
جل يف عاه ،بكل ما يرتتب عىل تزود الروح
من مائدة القران الكريم -باإلضافة إىل األجر
األخ��روي العظيم وال�خ��ر الدنيوي العميم-
من طمأنينة النفس وسامة القلب املفضية
ٌ َ
َ
ۡه��مۡ و ََال
ب��أول�ي��اء ال�ل��ه ال��ذي��ن (ال َخ ��وۡف َع��يل ِ
ُه ��مۡ َي� � َ
�حۡز ُن� � َ
�ون) ي��ون��س م ��ن اآلي� ��ة )62( :إىل
ج�ن��ات النعيم ( َي ��وۡمَ َال َي�ن� َ�ف��عُ مَ � ٌ
�ال و ََال َب� ُ�ن� َ
�ون
َّ
َ َ َّ َ
�لۡب َس � ِل �ي��م) ال�ش�ع��راء
إِال مَ ��نۡ أت ٱل ��ل � َه ِب ��ق � ٍ
اآليتان 88( :و )89؟!

ّ
أمرييك
بقرار
سقط هادي وأسقطت معه شرعيّته
ٍ
ٍ
ّ
وبأيد سعودي ٍّة إماراتي ٍّة انقلبت عىل شرعيّته
بريطاين
ٍ
ٍ
�رار م��ن ال � ّ�دي ��وان امل �ل��يك يف ال � ّري��اض
ال �ت��ي اك�ت�س�ب�ه��ا ب �ق � ٍ
وح �ك��ام ال �ب��اط يف أب ��و ظ �ب��ي .س�ق��ط ه ��ادي ب��ا رج�ع� ٍ�ة
دون أن ي �ح� ّ�ق��ق أم �ن �ي �ت��ه ب ��ال �ع ��ودة م �ن �ت �ص��راً ح � ّت ��ى إىل
قلم
عدن ومعه سقط نائبه محسن األحمر بشطبة ٍ
ب �ع��د س �ب��ع س �ن ��وات م ��ن ال � ّت �ف��اين يف خ��دم��ة ال �ع ��دوان
وأه ��داف ��ه ،ل��م ي�ش�ف��ع ل�ه�م��ا ع ��دد ال� ّ
�ض �ح��اي��ا ال�ي�م�ن�ي��ن
وال امل�ج��ازر وال�ح�ص��ار وال�ق�ت��ل وال� ّ�دم��ار عند أسيادهم
األمريكين والربيطانين وا ّل��س�ع��ودي��ن واإلم��ارات�ي��ن
ال��ذي��ن ل��م ي ��روا ف�ي�ه�م��ا س ��وى ق�م�ي�ص��اً وس �خ��اً خ�ل�ع��وه
وت �خ � ّ�ل �ص ��وا م �ن ��ه ل �ي �م �س �ح��وا ب ��ه ك � � ّ�ل ج ��رائ �م �ه ��م أم ��ام
ال�ع��ال��م ،ول��رت��دوا ط�ق�م��ا ج��دي��داً ص�ن��ع ب �ق��رار أم��ري� ّ
�يك
ٍ
ٍ
ب ��ري �ط � ّ
�اين أي �ض ��اً ل �ي �ظ �ه��روا ب ��ه ب� ��دور ال ��وس �ي ��ط ال � ّ�داع ��ي
ٍ
�س��ام ذل��ك ال� ّ�ط�ق��م امل�س��مّ ��ى ب��امل�ج�ل��س ال � ّرئ��ايس وم��ا
ل�ل� ّ
ٌّ
�دواين لليمن وشعبه ت��مّ جمعه يف
مجلس ع�
ه��و ّإال
ٌ
ّ
ال� ّري��اض ب��ال� ّرغ��م م��ن التناقضات ال�ك�ب��رة وال�خ��اف��ات
ال�ع�م�ي�ق��ة ب��ن أع �ض��ائ��ه .ش� ّ�ك��ل م��ن ج�ن��اح��ن ي�ض��مّ ��ان
ثمانية أعضاء وهم:
السعودي:
 – 1الجناح ّ
�س ل �ل �م �ج �ل ��س
 رش � � � ��اد م� �ح� �م ��د ال� �ع� �ل� �ي� �م� ��ي رئ� � �ي� � � ٌ�ودي ال ��والء ض��اب� ٌ
ال �ع��دواين س�ع� ّ
�ط ب��رت�ب��ة ل ��واء ،ت��د َرّج
مناصب أمني ٍّة يف وزارة ّ
َ
الداخلية ،ومن أبرز
يف ع� ّ�دة
ال�ع�س�ك��ري��ن ال��ذي��ن ل�ه��م ت��اري� ٌ�خ إج��رام� ٌّ�ي ح��اف� ٌ�ل ب�ح� ّ�ق
أنصار الله.
 محافظ م��أرب ال� ّ�ل��واء سلطان ال�ع��رادة ال��ذي قادعمليّات العدوان يف مأرب وجوارها منذ عام 2015
 ّاللواء فرج البحسني عيّنه هادي قائداً للمنطقة
العسكريّة ّ
الثانية عام  2015ثمّ عيّنه الحقاً محافظ
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مجلس (عاصفة الحزم) املهزومة
لحضر موت عام .2017
ٌ
عثمان مجيل ٌسابق عن حزب املؤتمر
نائب ووزي ٌر
ّ
الشعبي معروف بوالئه ال ّتاريخي ّ
السعودي
للنظام ّ
و م ��ن أب ��رز ال� ّ
�ش �خ �ص �ي��ات ال �ت��ي ق��ات �ل��ت ب �ش��راس� ٍ�ة ض� ّ�د
أنصار الله (الحوثين) منذ الحرب األوىل عام 2004
ع �ب ��د ال �ل ��ه ال �ع �ل �ي �م��ي ،امل �ق �رّب م ��ن ح ��زب اإلص ��احوالذي كان مديراً ملكتب هادي
 – 2الجناح اإلمارايت ويضمّ ثاثة أعضاء وهم:
 رئ �ي ��س امل �ج �ل ��س االن� �ت� �ق ��ايل ال �ج �ن ��وب � ّ�ي ع �ي ��دروسال� ّ�زب�ي��دي امل��دع��وم م��ال� ّي��اً وع�س�ك��ر ّي��اً م��ن اإلم ��ارات منذ
ال �ع��ام  2015وم��ن أب ��رز امل�ط��ال�ب��ن ب��ان�ف�ص��ال ال�ج�ن��وب
عن اليمن ،وأحد ركائز قيادة عمليّات العدوان عىل
اليمن.
 طارق صالح،ابن شقيق الرّئيس األسبق عيل عبدً
ال�ل��ه ص��ال��ح ق��ائ��د ال�ح��رس ال�خ��اص س��اب�ق��ا وم��ا يسمى
ب�ح��راس الجمهورية حالياً ول��ه ت��اري� ٌ�خ ح��اف� ٌ�ل يف قمع
واع�ت�ق��ال اليمنين ال سيّما م��ن ح��رك��ة أن�ص��ار ال�ل��ه يف
عهد عمه املخلوع ،بعد فراره عام  2017من صنعاء
�ا ع�س�ك��ر ّي��اً م�س��ان��داً
�ارايت وش� ّ�ك��ل ف�ص�ي� ً
ع ��اد ب��دع��م إم � � ّ
ٍ
ٍ
الساحل الغربي.
للعدوان يف منطقة ّ
 ع �ب ��د ال ��رح �م ��ن أب � ��و زرع� � ��ة امل �ح ��رم ��ي ق ��ائ ��د ف�ص�ي��ل�س�ل�ف� ّي��ة ال�ت��ي ك ��ان لها
ع�س�ك��ري ي�س��مّ ��ى ب��ال�ع�م��ال�ق��ة ال� ّ
دو ٌر كب ٌ
ر يف العدوان عىل املحافظات اليمنيّة.
يف ال � ّ
�ش� �ك ��ل ت �ت �ض ��ح ال� �غ ��اي ��ة م� ��ن ت �ش �ك �ي ��ل امل �ج �ل��س
ال �ع ��دواين ت�ح�ق�ي��ق م ��ا ع �ج��ز ع �ن��ه ه� ��ادي م ��ن ت�خ�ف�ي��ف
�ودي اإلم� ّ
�س�ع� ّ
ح� ّ�دة ال� ّ
�ارايت يف اليمن وتوحيد
�ص��راع ال� ّ
صفوف املرتزقة وهذا يعني إصرار دول العدوان عىل
م��واص�ل��ة ع��دوان�ه��ا ع��ىل ال�ي�م��ن ب��ل ّ
إن م �ج �رّد تشكيل
املجلس ال� ّرئ��ايس امل��زع��وم ه��و ع��ودة لنقطة ّ
الصفر يف

النزاع وإصرار عىل ال ّت ّ
ّ
�س�ع��ودي��ة اإلم��ارات� ّي��ة
دخل بشؤون
األج �ن��دات ال� ّ
وب ��ال� �ت ��ايل ف �ه ��م ل �ي �س ��وا م��ؤه �ل��ن
ال � �ي � �م� ��ن يف ظ � � � ّ�ل ان � �ك � �ش � ��اف ال �ع �ج ��ز
ل� �ق� �ي ��ادة أ ّي � � ��ة ع �م �ل � ّي � ٍ�ة س �ل �م � ّي � ٍ�ة ال
السعودي وهزائمه املتتالية
اإلمارايت ّ
ال سيّما بعد نجاح الجيش ّ
سيّما ّ
شرعي
مجلس غر
وأنهم
واللجان
ٌ
ٍّ
ّ
م� �ع � ّ ٌ
�ن م ��ن ق �ب ��ل أن �ظ �م � ٍ�ة دمّ � ��رت
الشعبيّة بنقل املعركة إىل العمقن
�وات
�س � � �ع� � ��ودي واإلم � � � � � � � ��ارايت وإدراك
ال � � � ّ
ال �ي �م��ن ع ��ىل م ��دى س �ب��ع س �ن � ٍ
ّ
األم��ري��يك ب� ّ
حرب
وحاصرته وارتكبت جرائم
�أن أن�ص��ار ال�ل��ه ب��ات��ت ق� ّوة
ٍ
ّ
بحق أبنائه.
ت �غ �ي��ر يف امل �ع ��ادل ��ة اإلق �ل �ي �م � ّي��ة وه��ي
حقيقة ّ
أكدتها ّ
وع��ىل دول ال �ع��دوان أن ت��درك
الصواريخ البالستيّة
ً
حقيقة مر ًّة تقول ّ
بأن ما عجز عن
ال �ي �م �ن � ّي ��ة وال� � ّ�ط� ��ائ� ��رات امل � �س� � ّ�رة ال �ت��ي
استهدفت أبو ظبي والرّياض حيث
تحقيقه هادي سيفشل يف إنجازه
ّ
ً
ً
أعضاء مجلسهم ال�ع��دواين وإن
قاسية
ضربة
شكلت تلك العمليّات
#
عواضة
شوقي
ك ��ان ��وا ي ��راه� �ن ��ون ع ��ىل ق � ّوت �ه ��م يف
ل �ي ��س ل �ل ��ري ��اض وأب ��وظ �ب ��ي ف�ح�س��ب
ب � ��ل ل ��اق� �ت� �ص ��اد ال � �ع� ��امل� � ّ�ي وت � �ح� ��دي� ��داً
امليدان فعليهم أن يعيدوا تقييم
أقزام
لواشنطن املنهمكة بالحرب الرّوسيّة األوكرانيّة التي قوّة تلك املرتزقة التي تحوّل فيها العمالقة إىل
ٍ
ت �س � ّب �ب��ت ب ��أزم � ٍ�ة ن �ف �ط � ّي� ٍ�ة اس �ت��دع��ت واش �ن �ط��ن ال� ّ�ط�ل��ب ت �ح ��ت ض ��رب ��ات رج � ��ال ال �ل ��ه يف ال �ي �م ��ن ،ال �ت ��ي ه��زم��ت
ّ
م��ن ال� ّري��اض زي��ادة إنتاجها ّ
وأذل �ت ��ه وب��ال� ّت�ج��رب��ة ث�ب��ت ع��ىل م��دى
النفطي يف ظ� ّ�ل مقاطعة امل�ع�ت��دي األص �ي��ل
�س�ب��ع ّ
أن ه��زي�م��ة ال �ع��د ّو األص�ي��ل ال�ع��اج��ز
�س�ن��وات ال� ّ
ال� ّ�ن �ف��ط ال� � �رّويس وه ��و أم ��ر ي�س�ت�ح�ي��ل ت�ل�ب�ي�ت��ه وف ��ق م��ا ال� ّ
أع �ل �ن ��ت ال � � ّري� ��اض ب �س �ب��ب ال � ّ
�ض ��رب ��ات ال �ت ��ي ت�س�ت�ه��دف ع ��ن م �ن��ع وص� ��ول ال � ّ
�ص ��واري ��خ ال �ب��ال �س �ت � ّي��ة وال � ّ�ط ��ائ ��رات
مصايف أرامكو من قبل الجيش
�ارات عىل
ّ
اليمني وأنصار الله امل �س� ّ�رة إىل ع�ق��ر داره ل��ن ت�ت�ح�وّل اىل ان �ت �ص� ٍ
ال سيّما سلسلة العمليّات األخ��رة التي استهدفت ي��د امل��رت��زق ال��وك�ي��ل ال�ع��اج��ز ع��ن ح�م��اي��ة ن�ف�س��ه .وب�ك� ّ�ل
ٌ
السعوديّة من بينها
محطة األح ��وال ل��ن ي�غ� ّ�ر ت�ع�ي��ن امل�ج�ل��س م��ن ال��واق��ع ش�ي�ئ��اً،
منشآت لشركة أرامكو ّ
ٍ
ُ
السعودية ل ��ن ي �ح � ّ�ق ��ق س ��ام ��اً ول� ��ن ي �س � ّ�ج ��ل ان� �ت� �ص ��اراً ول� ��ن ي �غ� ّ�ر
للغاز
بنية تحتيّة أخرى يف جنوب ّ
ومرافق ٍ
يف ّ
الثاين والعشرين من آذار املايض وبال ّتايل لم يكن يف امل � �ع� ��ادالت ش �ي �ئ ��اً ،وس �ت �ب �ق��ى ال � � ّري� ��اض وأب � ��و ظ�ب��ي
ً
ً
سهلة ّ
للصواريخ
�ارات س ��وى ال� ّ�ل �ج��وء إىل بمطاراتها وشركاتها ونفطها أهدافا
أم ��ام دول ال �ع ��دوان م��ن خ �ي � ٍ
ّ
إعان وقف إطاق ّ
النار والعمليّات العسكريّة ورفع البالستيّة وال��ط��ائ��رات امل�س� ّ�رة لطاملا استم ّر ال�ع��دوان
ملدة شهرين تبع ذلك اجتماع الرّياض وإعان مهما ّ
الحصار ّ
تبدلت وجوهه وأسماؤه.
�ات ع��دوان � ّي��ةً
امل �ج �ل��س ال �ع ��دواين ال ��ذي ض ��مّ ش �خ �ص � ّي� ٍ
 #كاتب واعامي لبناين
يشهد تاريخها بعدائها لليمنين وبالتزامهم بتنفيذ

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)122( ..
ب �ع ��د س �ب ��ع س �ن ��ن ع� �ج ��اف م� ��ن ال � �ح� ��رب امل�ُ ��دم� ��رة
وال �ع �ب �ث �ي��ة ع ��ىل ال �ي �م��ن ال �ت ��ي ت �ش ��ارك ف �ي �ه��ا أط� ��راف
عربية وإس��ام�ي��ة وإقليمية ودول�ي��ة وت��ورط��ت فيها
ب �ش �ك ��ل م �ب ��اش ��ر وغ � ��ر م �ب ��اش ��ر  ,وب� �ع ��د أن أن �ه �ك��ت
أط ��راف ال �ص��راع امل�ت��ورط��ة يف ت�ل��ك ال�ح��رب ووص�ل��ت
جميعها إىل قناعة تامة وراسخة باستحالة تحقيق
الغلبة يف حرب كهذه  ,يأيت اإلعان من العاصمة
ال�س�ع��ودي��ة ال��ري��اض ق�ب��ل أي��ام ع��ىل ل�س��ان امل�ب�ع��وث
الدويل إىل اليمن عن توصل األطراف املعنية بهذه
الحرب املُستعرة يف الباد إىل اتفاق قىض بهدنة بن
امل�ت�ح��ارب��ن مل��دة ش�ه��ري��ن ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د  ,ويسمح
ب��وص��ول املشتقات النفطية وغ��ره��ا إىل اليمن عرب
م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة  ,اىل ج��ان��ب ال�س�م��اح ب��إع��ادة فتح
مطار صنعاء الستقبال الرحات الجوية للطران
امل ��دين وإن�ط��اق�ه��ا م�ن��ه اىل ج�ه��ات م �ح��ددة يف دول
امل�ن�ط�ق��ة وك ��ذا ف�ت��ح ال �ط��رق��ات امل�غ�ل�ق��ة يف م�ح��اف�ظ��ة
تعز ,تمهيداً لتسوية سلمية شاملة قد تأيت الحقاً
وي�ت��م ال��رتت�ي��ب لها م��ن قبل األم��م امل�ت�ح��دة وأط��راف
إقليمية ودول�ي��ة ع��ىل صلة بامللف اليمني الشائك
واملُعقد .
وال��اف��ت أن ات�ف��اق ال��ري��اض األخ ��ر ال ��ذي تضمن
النقاط امل��ذك��ورة آن�ف��اً  ,ق��د ُق��وب��ل برتحيب كبر من
ق �ب��ل أط � ��راف ال� �ن ��زاع وال� �ص ��راع  ,ك �م��ا ل �ق��ي م �ب��ارك��ة
وت��أي �ي��د ع��ىل امل �س �ت��وى ال �ع��رب��ي واإلق �ل �ي �م��ي وال ��دويل
غر متوقع .
وه��و ات�ف��اق ي�ب��دو أن واشنطن ضغطت لتمريره
عىل السعودية وغرها وإن كانت بنوده املحدودة
ال ت�ل�ب��ي ت�ط�ل�ع��ات وط �م��وح��ات ال�ي�م�ن�ي��ن امل�ش��روع��ة
وامل ��رج ��وة ع��ىل األق ��ل يف ح��دوده��ا األدىن وامل�ت�م�ث�ل��ة
ُه� �ن ��ا ب ��إن �ه ��اء ال� �ح� ��رب ووق� � ��ف ن ��زي ��ف ال� � ��دم ال �ي �م �ن��ي

صالح املقداد

املسفوك عىل ثرى أرض محروقة  ,واستعادة األمن
واإلستقرار والتنعم بالسام ال��ذي .فقده املواطن
اليمني يف باده التي دمرتها ومزقتها الحرب عىل
م ��دى س�ب��ع س �ن��وات وج�ع�ل��ت ال�ي�م�ن�ي��ن ج�م�ي�ع��اً يف
أسوأ حال ومُ نقلب !.

وك��ان املُفرتض وامل��أم��ول أن يكون اتفاق أو اعان
الرياض األخر الذي تم التوصل إليه برعاية أممية
اتفاق سام شامل  ,كامل غر منقوص وال مُ جزأ
ُي�ن�ه��ي م��أس��اة إن�س��ان�ي��ة ط ��ال أم��ده��ا ك �ث��راً وت�ت�ف��اق��م
ك ��ل ي ��وم وك ��ل ل�ح�ظ��ة ه �ن��ا ب�ش�ك��ل ل ��م ي �ع��د م�ق�ب��وال
م�ع��ه ال�ص�م��ت وال�س�ك��وت وغ��ض ال�ط��رف  ,السيما
وم ��ا ح ��دث وي �ح ��دث يف ال �ي �م��ن ق ��د ت �ج ��اوز امل �ح��ذور
وامل �ح �ظ ��ور وع� ��دا ط� ��وره ع ��ن ك ��ل م �ع �ق��ول وم�ق�ب��ول
ومشروع ووصل إىل نقطة الخطر األكرب واألعظم
الذي يمس بضرره املباشر كل يشء هنا با استثناء
 ,وال يُستنى منه أحداً .

كان املأمول واملُفرتض أن يتم طرح وفرض اتفاقية
س ��ام ت �ن �ه��ي ال �ح ��رب وال� �ص ��راع يف ال �ي �م��ن وت�ض�م��ن
عاج كل آثاره ونتائجه عىل املدى القريب والبعيد
 ,وتضمن استعادة اليمن لعافيته ودوره الوطني
وال �ع��رب��ي واإلس ��ام ��ي واإلق�ل�ي�م��ي وال� ��دويل ُ ,
وت�ل��زم
ال �س �ع ��ودي ��ة واألم � � ��ارات ب ��وج ��ه خ� ��اص ب��إع �ت �ب��اره �م��ا
ض �ل �ع��ي ال� �ع ��دوان األب � ��رز يف ال� �ع ��دوان ع ��ىل ال�ي�م��ن
بتحمل مسؤوليتهما األخ��اق�ي��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة فيما
ح��ل ويحل باليمن م��ن دم��ار وم��وت وخ��راب ج��راء
حرب السبع السنوات املاضية عليه ُ ,
وتجرب الرياض
وأب ��و ظ �ب��ي ع ��ىل دف ��ع م�ب�ل��غ  200م �ل �ي��ار دوالر ع��ىل
األق ��ل ك��دف�ع��ة أوىل ل�ح��ل ج��زء م��ن م�ش�ك�ل��ة ال�ي�م��ن
الناجمة عن الحرب والعدوان عليه ُتخصص لدفع
مرتبات جميع موظفي الدولة يف اليمن والشروع
يف إع��ادة البناء واإلعمار لكل مادمرته الحرب هنا
والعمل بجدية عىل إعادة تأهيل اإلقتصاد الوطني
يف اليمن وفق آليات وخطط ناجحة وعملية وتلبي
ك ��ل اح �ت �ي��اج��ات ال �ب ��اد وال �س �ك ��ان وت �ض �م��ن ت��رم�ي��م
جسور العاقات التي تربط اليمن بمحيطه العربي
واالقليمي بما يعزز أمنه واستقراره ويحافظ عىل
س �ي��ادت��ه ووح ��دت ��ه وس ��ام ��ة أراض �ي ��ه  ,وال �ت �ع �ه��د يف
ن�ف��س ال��وق��ت ب�ع��دم ال�ت��دخ��ل يف ش��ؤون��ه ال��داخ�ل�ي��ة
ب��أي ح��ال م��ن األح ��وال  ,م��ع ض ��رورة إل ��زام أط��راف
الصراع اليمني  -اليمني يف الداخل بالقبول بميثاق
ش� ��رف ي �ت �ض �م��ن ق �ب ��ول ك ��ل ط� ��رف ب ��اآلخ ��ر وت �ق��دي��م
تنازالت مشرتكة تكون املصالحة الوطنية الشاملة
غ��اي �ت �ه��ا وه ��دف �ه ��ا وب �ن ��اء ال ��دول ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة
امل ��ؤس �س ��ات �ي ��ة ه ��و ال� �ه ��دف األس� �م ��ى وال �ج ��ام ��ع ل�ك��ل
اليمنين وعدم السماح ألي طرف سيايس بالهيمنة
واالس�ت�ق��واء وتهميش وت�خ��وي��ن اآلخ��ري��ن أو ف��رض

تاريخ اليمن الحديث..
ل ��م ي �ك ��ن ل� ��دى ه �ي �ن��ز أص� ��دق� ��اء يف م �ن ��اص ��ب ع��ال �ي��ة
وذه �ب��ت ط�ل�ب��ات��ه ل�ل�ح�ص��ول ع��ىل امل �س��اع��دة اإلداري� ��ة
أدراج الرياح لقد كان ديكتاتورًا افرتاضيًا لكن كان
عليه أن يكتب كل حرف بنفسه ولم يأخذ إجازة ملدة
خمسة عشر ع��امً ��ا وع�ن��دم��ا وص��ل امل��دق�ق��ون وج��دوا
ً
عجزا ق��دره  28ألف جنيه ألنه مع عدم وج��ود بنك
اس �ت �خ��دم ه�ي�ن��ز ال�خ��زي�ن��ة ل�ت�غ�ط�ي��ة ن�ف�ق��ات س�ي��اس�ي��ة
وإداري � � � ��ة دون االح� �ت� �ف� ��اظ ب �س �ج ��ات م �ن ��اس �ب ��ة ت��م
استدعاؤه إىل بومباي من قبل شركة الهند الشرقية
يف ف ��رباي ��ر 1854م وت ��م ت�ق��دي�م��ه ل�ل�م�ح��اك�م��ة ب�ت�ه�م��ة
االحتيال واالختاس وعىل الرغم من تربئته مرتن
إال أنه تمت إدانته أخ��راً بتهمة التضليل امل��ايل لكن
الحاكم جون إلفينستون طالب بإعادة األموال كان
هينز يعمل ب��رات��ب س�ن��وي ق��دره  2400جنيه لذلك
لم يتمكن من السداد وتم إيداعه يف سجن املدينن
وب�ق��ي ه�ن��اك مل��دة س��ت س�ن��وات ح�ت��ى أش�ف��ق عليه
حاكم بومباي الجديد السر جورج كلرك
أطلق سراحه يف  9يونيو 1860م
ك��ان هينز م��زي��جً ��ا غ��ري� ًب��ا رج��ل ذو رؤي��ة روم��ان�س�ي��ة
ملستقبل الغزو األول لحكم امللكة فيكتوريا سيايس

بول دريش جامعة أكسفورد
هينز يقال إن املنزل الذي سكنه
هينز يف كريرت ت��م استئجاره من
ت��اج��ر ه�ن��دويس م�ح��يل وأن��ه يقع
بالقرب من معبد هندويس..
ك��ان م�ن��زال م�ت��داع� ًي��ا وسقطت
أج ��زاء م�ن��ه ب�س�ب��ب االرت �ج��اج��ات
ال� �ن ��اج� �م ��ة ع � ��ن م ��دف ��ع
ال� � � �س� � � ��اع� � � ��ة 8

م ��اه ��ر ب ��ن ال� �ع ��رب ول �ك ��ن ل�ي��س
ك� ��ذل� ��ك ب � ��ن رف � ��اق � ��ه م � ��ن أب� �ن� ��اء
وط�ن��ه ال��ذي ك��ان يمتلك الخربة
ال�ك�ب��رة يف أم ��ور ك�ث��رة وك�م�ث��ال
ك��ان ق��ادرا عىل بناء بلدة كاملة
ولكن ليس خبرا يف اإلدارة لقد
ك ��ان رج � ً�ا غ��ري�ب��ا غ��ال� ًب��ا م��ا ي�ك��ون
م�خ� ً
�ادع��ا ل�ك�ن��ه ك��ان م�ح�ب��و ًب��ا من
قبل زمائه ومرؤوسية..
ح� �ي� ��و ًي� ��ا وح � ��ازم � ��اً ك � ��ان غ �ل �ي ��ظً
امل��ام��ح وجبهته عريضة ولحية
ك �ث ��ة ول ��ون ��ه ف ��ات ��ح ج � � ً�دا وع �ي �ن��اه
متسعتان األم��ر ال��ذي ق��د يكون ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
ً
مخيفا للغاية..
تويف هينز يف  16يونيو 1860م ،يف ميناء بومباي م � � � � �س� � � � ��اءً " م � � � ��ن ع� � ��ام
ع ��ىل م ��ن س�ف�ي�ن��ة ك��ان��ت س �ت��أخ��ذه إىل إن �ج �ل��رتا ب�ع��د  1948حتى عام 1954م
أسبوع واحد من إطاق سراحه من السجن..
أصبح منزله املقر الرئييس
ل� �ك ��ن يف ج� �ن� ��وب غ � ��رب ش� �ب ��ه ال� �ج� ��زي� ��رة ال �ع ��رب �ي ��ة ل� �ل� ��وك� ��ال� ��ة ال� ��ربي� �ط� ��ان� �ي� ��ة يف
ع��اش اس�م��ه وع��ىل م��دى ع�ق��ود أش��ار رج��ال القبائل محمية عدن الغربية..
املحليون إىل سكان عدن باسم أوالد هينز أو أطفال
تاريخيًا  ،كانت مدينة عدن

نفسه ومعتقداته عىل الكل بإعتبار الوطن يتسع
للجميع  ,جميع اليمنين عىل اختاف مشاربهم
ومعتقداتهم وانتمائتهم وتوجهاتهم السياسية ,
وتغليب مصلحة اليمن عىل ما عداها من مصالح
فئوية وشخصية وحزبية ضيقة .
كان املأمول واملفرتض واملُبتغى واملنشود أن يكون
هكذا اتفاق السام  ,ويتضمن ماذكرناه فيما تقدم
 ,المجرد هدنة مؤقتة  ,وتجدد إذا دعت الحاجة
 ,فأنصاف الحلول أثبتت عىل الدوام عدم جدواها
لحل مشكلة اليمن التاريخية املزمنة قديماً وحديثاً
واملتمثلة هنا بالصراع والتنازع عىل األمر واملال وما
يرتبط بهما من قريب أو بعيد .
وال ح� ��ل مل �ش �ك �ل ��ة ال �ي �م ��ن دون م � ��راع � ��اة ال �ع ��ام ��ة
وامل�ج�م��وع وال�ك��ل وت��ذوي��ب ك��ل املصالح الضيقة يف
م�ص�ل�ح��ة ال ��وط ��ن ع��ام��ة وت�غ�ل�ي��ب األخ� ��رة ع ��ىل ك��ل
املصالح  ,وال حل ملشكلة اليمن من خ��ال تغليب
أو باألصح غلبة طرف عىل أطراف  ,يجب أن يشرتك
ال �ك ��ل يف ت �س �ي ��ر دف � ��ة األم � � ��ور يف ال� �ب ��اد وي �ل �ت ��زم ��وا
جميعاً ب�م��ا م��ن ش��أن��ه ال�ن�ه��وض بوطنهم وتحقيق
رخائه ونمائه وضمان بنائه والتعاون فيه عىل الرب
والتقوى وما يضمن الوصول ببادهم إىل مصاف
البلدان املتقدمة  .واملتحضرة واملزدهرة .
وعىل جميع أبناء اليمن اإليمان والقبول بمبدأ
التعايش املشرتك  ,والتنبه إىل أننا شركاء يف هذا
ال��وط��ن الأفضلية ألح��د ع��ىل أح��د وال م�ي��زة ل�ه��ذا أو
ذاك ل�ت�ج�ع�ل��ه ي �س �ت��أث��ر ب �ك��ل يشء وي �ق ��ي ال�ب�ق�ي��ة
ويعتربهم مُ لحق أو تبع  ,وللحديث بقية !.
 .......يتبع ........
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ً
مركزا تجار ًيا مزدهرًا للتجارة مع
الواقعة يف كريرت
إفريقيا والهند والصن .ولكن عندما استوىل عليها
ال �ق �ب �ط��ان س �ت ��اف ��ورد ب �ي �ت �س ��وورث ه �ي �ن��ز يف  19ي�ن��اي��ر
1839م نيابة عن شركة الهند الشرقية الستخدامها
ك�م�ح�ط��ة ف�ح��م ل�ل�س�ف��ن ال �ت��ي ت�ب�ح��ر م��ن وإىل ال�ه�ن��د
كانت قرية مهجورة يبلغ عدد سكانها حوايل 600
ن�س�م��ة ع��رب وص��وم��ال�ي��ون وي�ه��ود و ه�ن��ود يسكنون
معظمهم يف أكواخ من القصب أقيمت بن أنقاض
ت��ذك��ر ب�ع�ص��ر ت ��اىش م��ن ال ��روة واالزده� ��ار بالنسبة
ل �ل �م �ل �ك��ة ف �ي �ك �ت��وري��ا ك� ��ان االس �ت �ي ��اء ع ��ىل ع� ��دن أول
إضافة لإلمرباطورية الربيطانية منذ توليها العرش
يف عام 1837م إن معرفة هينز بتاريخ عدن جعلته
م�ت�ف��ائ� ً
�ا ب �ش��أن اح �ت �م��االت م�س�ت�ق�ب��ل ه ��ذه امل��دي�ن��ة
التي تحتل املرتبة األوىل ب��ن األس��واق التجارية
يف الشرق تفوق عدن يف موانئها املمتازة شرقا
وغ��رب��ا وأه�م�ي��ة م�ث��ل ه��ذه امل�ح�ط��ة ح�ي��ث أن�ه��ا
ت ��وف ��ر م �ل �ج��أ آم � ً�ن ��ا ل �ل �ش �ح��ن وق �ل �ع��ة م�ن�ي�ع��ة
ت�ق��ري� ًب��ا وس �ه��ول��ة ال ��وص ��ول إىل م�ح��اف�ظ��ات
ح�ض��رم��وت ال�غ�ن�ي��ة وب��اق��ي ال�ي�م��ن أم ��ر واض��ح
للغاية.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1967م1990-م وأرسار تنرش ألول مرة
• ال�ج�ل�س��ة ال��راب �ع��ة واألخ� ��رة م��ن ال �ل �ق��اء ال�ث�ن��ايئ
ال �س ��ري ب ��ن رئ �ي �س��ا ش �ط ��ري ال ��وط ��ن ال� ��ذي ع �ق��د يف
م ��دي �ن ��ة ت �ع ��ز اواخ � � ��ر ع � ��ام 1980م ،اق �ت �ص ��ر ق� ��وام
الحاضرين فيها مثلها مثل الجلسة الثانية والثالثة
اق �ت �ص ��رت ع ��ىل ال ��رئ �ي �س ��ان وك ��ات ��ب امل �ح �ض��ر وه ��و م��ا
اص�ط�ل��ح ع��ىل ت�س�م�ي�ت��ه امل �ق��رر يف ه��ذه ال�ج�ل�س��ة ق��ال
ال��رئ �ي��س ع ��يل ع �ب��دال �ل��ه ص ��ال ��ح ل �ل��رئ �ي��س ع ��يل ن��اص��ر
م �ح �م��د م ��رتج �ي ��اً :ي ��ا ف �خ��ام��ة ال ��رئ �ي ��س ن ��ري ��د ن�ح�س��م
النقطة األوىل :املطلوبن أمنياً وقاطعه عيل ناصر
ب�ق��ول��ه ي��ا ع��يل أن��ا ق�ل��ت ل��ك رأي��ي ح��ول ه��ذه النقطة
أك��ر م��ن م��رة يف الجلستن السابقتن وق�ل��ت أنني
ارفضها رفض بات وانت الزلت ملح أكر من الازم
وكررت هذا الطلب أكر من الازم لقد بررت كامي
ولم اقتنع بكامك .قال عيل عبدالله صالح لنظره
ع��يل ناصر محمد :طيب أسمعني يف ه��ذه النقطة
ل�ل�م��رة األخ ��رة وق ��ل رأي ��ك ال�ن�ه��ايئ ث��م ق ��ال ص��ال��ح:
أه��م املطلوبن أمنياً بالنسبة للشطر الشمايل من
ال ��وط ��ن..ه ��م س�ب�ع��ة أش �خ ��اص ج�م�ي�ع�ه��م م ��ن ل ��واء
اب خمسة منهم من منطقة عمار وشخصن من
م�ن�ط�ق��ة ال�ح�ب�ي�ش�ي��ة وال�س�ب�ع��ة االش �خ ��اص ه��م ع��ىل
النحو التايل:
• جار الله عمر الكهايل.
• عيل عباد حسن الحصيني.
• عبداللطيف محمد عبدالغني الهمزة.
• حسني محمد عبدالغني الهمزة.
• محمد صالح عبدالله الحدي.
• محسن عبدالحميد جعفر.
• أحمد عيل الشفري.
ك�ش��ف األس �م��اء امل��ذك��ور أع ��اه ق ��رأه ال��رئ�ي��س عيل
ع�ب��دال�ل��ه ل�ن�ظ��ره ع��يل ن��اص��ر ووض ��ع ورق ��ة ال�ك�ش��ف
امل�ص�غ��ر ه ��ذه امل ��رة ع��ىل ال �ط��اول��ة أم ��ام ال��رئ �ي��س ع��يل
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ن��اص��ر ق��ائ� ً�ا ل��ه :واآلن أي��ش رأي ��ك ال�ن�ه��ايئ؟ رد عيل
ن��اص��ر :رأي ��ي ق��د ق�ل�ت��ه يف أول ج�ل�س��ة م�غ�ل�ق��ة وه��ذا
الكشف الذي اسميته مصغر واسميته ":املطلوبن
أم�ن�ي��اً" م��رف��وض أي�ض��اً ك��ون م��ن شملهم مجموعة
من املعارضة السياسية عندكم ..السبعة األسماء
هم من أبرز قيادات الصف األول للجبهة الوطنية
الديمقراطية ويف نفس الوقت جميعهم من رفاقنا
وزم� ��اءن� ��ا يف امل �ك �ت ��ب ال �س �ي ��ايس وال �ل �ج �ن ��ة امل ��رك ��زي ��ة
للحزب االشرتايك اليمني بعد أن اندمجت املكونات
واألح � � ��زاب ال �ي �س ��اري ��ة يف ش �م ��ال ال ��وط ��ن وج �ن��وب��ه
م ��ع ب�ع�ض�ه��ا يف إط� ��ار وح� ��دة وط �ن �ي��ة واح� ��دة وك��ون��ا
جميعاً حزب يساري قوي عام 1978م هو املعروف
ح��ال�ي��اً"ال�ح��زب االش��رتايك ال�ي�م�ن��ي"وأض��اف الرئيس
عيل ناصر وصالح ينصت إىل كامه باهتمام :عىل
ك ��ل ح� ��ال ل ��و ت �ط �ل �ب��وا م �ن��ا م �ب ��ادل ��ة أص �غ ��ر ع �ض��و يف
الجبهة الوطنية الديمقراطية مقابل ألف شخص
معارض للجنوب سرنفض ذلك رفضاً باتاً..
سكت عيل عبدالله صالح ولم ينبس بكلمة.
م��اح�ظ��ة :ال�س�ل�ط��ة يف ش�م��ال ال��وط��ن ط�ل�ب��وا من
السلطة يف جنوب الوطن 379مطلوباً أمنياً حسب
تعبرهم وه��و سقف مرتفع شمل 26شخص من
الصف األول لقيادات الجبهة الوطنية وبقية العدد
م��ن ق�ي��ادات الصفن ال�ث��اين وال�ث��ال��ث وق��د أنخفض
السقف يف الجلسة األخ��رة إىل 7أش�خ��اص سبعة
أش �خ ��اص ف �ق��ط وب �ص ��رف ال �ن �ظ��ر ع ��ن ح �ج��م ال �ع��دد
فهذا يدل عىل عدم التفريق بالتصنيف الدويل بن
املعارض السيايس واملطلوب أمنياً من قبل سلطة
صنعاء آنذاك
ع��ودة إىل امل��وض��وع :بعد صمت غاضب لحظات
ت �ح��دث ال��رئ �ي��س ع ��يل ع �ب��دال �ل��ه ص��ال��ح ع ��ن ال�ن�ق�ط��ة
الثانية واألخرة معنونة" :وقف الحرب يف املناطق

ال ��وس �ط ��ى" ت �ح ��دث ع ��ن أه �م �ي ��ة األم � ��ن واألم� � ��ان يف
تقريب إع��ان الوحدة اليمنية ..سأله الرئيس عيل
ن ��اص ��ر أي ��ش م ��ن ح ��رب ي ��ا ع ��يل أن ��ا ل ��م أس ��أل ��ك ب�ه��ذا
السؤال يف أول جلسة بحضور بعض املسؤولن من
الشطرين الذي أعرفه أن الجبهة الوطنية املعارضة
يف ال�ش�م��ال ه��ي ال�ت��ي ب��اس�ط��ة ن�ف��وذه��ا ع��ىل امل�ن��اط��ق
الوسطى يعني ما فيش حرب قال عيل عبدالله هذه
ه��ي املشكلة ولحلها املطلوب منكم سحب عناصر
ال�ج�ب�ه��ة م��ن امل�ن�ط�ق��ة ال��وس�ط��ى إىل أرايض ال�ج�ن��وب
فوراً بدون شروط.
يتبع العدد القادم
الهوامش:
• جار الله عمر الكهايل :مناضل وسيايس من أبزر
السياسين اليمنين.
• من ضباط الشرطة املدافعني عن صنعاء خالل
حرب السبعن يوماً.
• من أوائل املؤسسني ملنظمة املقاومني الثوريني
عام .1969
• م� � ��ن أوائ� � � � ��ل امل � ��ؤس � �س � ��ني ل� �ل� �ج� �ب� �ه ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
الديمقراطية عام 1978م.
• من أوائل املؤسسني ألحزاب اللقاء املشرتك يف
ظل الوحدة اليمنية.
• وزير الثقافة يف أوائل التسعينات.
• ع �ض��و يف امل �ك �ت��ب ال �س �ي��ايس ل �ل �ح��زب االش� ��رتايك
ال �ي �م �ن ��ي م �ن ��ذ ت ��أس �ي �س ��ه ع � ��ام 1978م وح� �ت ��ى ي ��وم
استشهاده عام 2002م.
• ال� � �ل� � ��واء ع � ��يل ع � �ب � ��اد ح� �س� ��ن ال� �ح� �ص� �ي� �ن� ��ي :م ��ن
ض�ب��اط ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال��ذي��ن داف �ع��وا ع��ن ال�ث��ورة
وال�ج�م�ه��وري��ة ببسالة ح�ي��ث ش��ارك يف ع��دة م�ع��ارك
أبرزها معركة رازح ...خدم يف عدة ألوية منها لواء
الثورة لواء العروبة اللواء العاشر.
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احمد الفقيه

العدل واألمن توأمان
الحكم الرشيد!!..
ال �ق �ض��اء ال �ع ��ادل ال �ن��زي��ه ع �ن ��وان ال��دول��ة
ال� ��رش� �ي� ��دة ،وال � ��دول � ��ة ال� �ت ��ي ال ت� �ق ��وم ع��ىل
أس � � � ��س م � � ��ن ال� � �ق� � �ي � ��م وم � � � �ب � � � ��ادئ ال� � �ع � ��دل
واألخ � � � � � ��اق وال� � � ��رتاح� � � ��م ،وال � � ��وق � � ��وف م ��ع
�ق
ال�ح��ق وال�ض�ع�ف��اء ،وإع �ط��اء ك��ل ذي ح� ٍ
ح� �ق ��ه ،دون م � ��وارب � ��ة أو م �ج ��ام �ل ��ة ،ف�ي��ه
ض�ي��اع لحقوق اآلخ��ري��ن ..م�ص��داق��اً لقوله
ع� ��زوج� ��ل( :ول� �ك ��م يف ال �ق �ص ��اص ح� �ي � ٌ
�اة ي��ا
أويل األل �ب ��اب) ف��ال �ع��دل أس ��اس ال �ح �ك��م..
ٌ
ٌ
واق لألمة واملجتمعات..
حصن
بل
ودرع ٍ
ع�ن��دم��ا خ��اط��ب ال�ل��ه ع��زوج��ل س�ي��دن��ا داود
ع�ل�ي��ه ال�س��ام يف ق��ول��ه ت�ب��ارك وت �ع��اىل( :ي��ا
ً
خليفة يف األرض فاحكم
داود إنا جعلناك
بن الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك
ع��ن س�ب�ي��ل ال �ل ��ه ..)..وق ��ال اإلم ��ام ع��يل بن
أب��ي ط��ال��ب -رض��وان ال�ل��ه ع�ل�ي��ه" -ال�ع��دل:
اإلن � � � �ص � � � ��اف ..واإلح � � � �س � � � ��ان :ال � �ت � �ف � �ض� ��ل"..
ف��ال�ح��اك��م ال�ع��ادل ح�ص��ن األم��ة وأم��ان�ه��ا..
وب��ه يسود األم��ن واالس�ت�ق��رار والسكينة..
ب � � ��ل ه � � ��و رك � � � ��ن ي � �ع � �ت � �ص� ��م ب � � ��ه ال � �ض � �ع � �ف� ��اء
وال �ف �ق��راء ..وال �ع��اج��زون وذوو ال�ح��اج��ة..
فاإلمام العادل يظله الله يف ظله يوم ال
ظل إال ظله ..كما جاء يف الحديث النبوي
الشريف" :إن الحاكم العادل يظله الله
يف ظله يوم ال ظل إال ظله"..
ويف غ� � �ي � ��اب ال � � �ع� � ��دل ت� � �س � ��ود ال � �ف � ��وىض
والغوغائية ..ويستأسد الجهاء ،وينزوي
ال �ع �ل �م��اء ..وي �ك��ر ال �ه ��رج وامل � ��رج ..وت �ش��اع
ال ��رذي� �ل ��ة ع� ��ىل م � ��رأى وم �س �م ��ع م� ��ن ع �ل � ّي��ة
ال�ق��وم ..وال�ل��ه يختص برحمته م��ن يشاء
من عباده ..وقد مدح رسولنا األعظم عليه
وآله الصاة والسام الحاكم العادل كما
جاء يف الحديث" :إن املقسطن عندالله
ي��وم القيامة عىل منابر من ن��ور عن يمن
الرحمن"..
ف � � � ��ال� � � � �ع � � � ��دل
ع �ن ��دم ��ا ي �س��ود
ب� � � � ��ن ال � � �ن � � ��اس
ت � �ن � �ع � ��م األم� � � ��ة
ب� � � � � � � � � � � ��األم� � � � � � � � � � � ��ن
واألم� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ان
واالس � �ت � �ق� ��رار..
اهلل ينرص الدولة
ال ف� � � � � � � � � � � ��رق
ب � � � � � � � � � ��ن س� � � �
�ود..ي � � �أو�د العادلة حىت لو كانت
وم � � �س� � �
أم� � � � ��ر وح � �ق� ��ر كافرة ..فما بال بالدولة
ع � � �ن � � ��د إق � � ��ام � � ��ة املسلمة غري العادلة
ال � � � � � � � � � �ح� � � � � � � � � ��دود
واألح � � � � � � � �ك� � � � � � � ��ام
ال �ش ��رع �ي ��ة ف ��رس ��ول �ن ��ا األع� �ظ ��م ع �ل �ي ��ه وآل ��ه
ال �ص ��اة وال �س ��ام أم ��ر ب��إق��ام��ة ال �ح ��د ع��ىل
املرأة املخزومية الهاشمية التي سرقت يف
عهده ،ولم يشفع لها حسبها وال نسبها..
وال عشرتها وال قبيلتها ..وع�ن��دم��ا ج��اءه
أسامة حب رسول الله وهو أقرب الناس
من رسول الله ليشفع لها فغضب عليه
ال �ص��اة وال �س��ام وق ��ال ق��ول�ت��ه امل�ش�ه��ورة:
حد من حدود الله؟! "..ثم قام
"أتشفع يف ٍ
فأختطب ف�ق��ال" :أي�ه��ا ال�ن��اس إنما أهلك
ال ��ذي ��ن م ��ن ق �ب �ل �ك��م أن �ه ��م ك ��ان ��وا إذا س��رق
فيهم ال�ش��ري��ف ت��رك��وه ،وإذا س��رق فيهم
الضعيف أق��ام��وا عليه ال�ح��د ،ث��م أقسم:
ً
محمد سرقت
فاطمة بنت
وأيم الله لو أن
ٍ
لقطعت يدها"..

العدل قبل األمن..
ولـــكـــم يف الــقــصــاص
ٌ
حياة ..وال أمن وأمان
بدون عدل

هكذا عدالة اإلسام ال تفرق بن شريف
ووضيع عند إقامة حدود الله ..وكلنا عىل
علم ما ج��رى بن اليهودي واإلم��ام عيل-
ٍ
ع�ل�ي��ه ال �س ��ام -ح�ت��ى ق ��ال ال �ي �ه��ودي" :إن
ه��ذا ه��و دي��ن ال�ل��ه ال�ح��ق ال�ح�ن�ي��ف ،ول��و ال
قسوة اليهود وغلظتهم ،ما كان لنا دين
سواه.."..

أيها القضاة أنتم خلفاء الله يف األرض،
ف� � � ��إذا ح �ك �م �ت ��م ب � ��ن ال� � �ن � ��اس ،ف ��اح �ك �م ��وا
بالعدل ..وال تغرتوا بزخارف وزينة الحياة
ال��دن�ي��ا ال�ف��ان�ي��ة ..ف�ه��ي دار ف �ن��اء ..ال ب�ق��اء..
وص � ��دق امل � ��وىل ال �ق ��دي ��ر ال �ق ��ائ ��ل( :إن ال �ل��ه
يأمركم أن تؤدوا األمانات اىل أهلها ،وإذا
حكمتم بن الناس أن تحكموا بالعدل)..
ف ��ال �ح �ي ��اة ب� � ��دون ع � ��دل ال ت �س �ت �ق �ي ��م ..وال
ح�ي��اة ب��دون ع��دل وأم ��ن ..وإي��اك��م ودع��وة
امل� �ظ� �ل� ��وم ..ف ��إن �ه ��ا ل �ي ��س ب �ي �ن �ه��ا وب � ��ن ال �ل��ه
حجاب.!!..
كلمات مضيئة:

كلك نظر

احمد القردعي

• من أوائل املؤسسني ملنظمة املقاومني الثوريني
اليمنين عام 1969م والجبهة الوطنية الديمقراطية
عام 1978م.
• املناضل البارز عيل عباد عضواً يف اللجنة املركزية
للحزب االشرتايك اليمني منذ تأسيسه وحتى اليوم.
• ال�ل��واء امل�ن��اض��ل عبداللطيف محمد عبدالغني
ال� �ه� �م� ��زة م� ��ن ض� �ب� ��اط ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة ال �ش �ب ��اب
املدافعن عن الثورة والجمهورية من أوائل مؤسيس
منظمة املقاومن والجبهة الوطنية مستشار وزارة
الداخلية واألمن بعد الوحدة.
• عضو يف اللجنة املركزية للحزب االشرتايك منذ
تأسيسه وحتى وفاته عام 2010م الله يرحمه.
• ال ��دك �ت ��ور ح �س��ني م �ح �م��د ع �ب��دال �غ �ن��ي ال �ه �م��زة-
مناضل ب��ارز م��ن أوائ��ل م��ؤس��يس منظمة املقاومن
والجبهة الوطنية عضو يف املكتب السيايس للحزب
االش � ��رتايك ال �ي �م �ن��ي م �ن��ذ ت��أس �ي �س��ه وح �ت ��ى وف ��ات ��ه يف
 1994-/11/24الله يرحمه.

لقد ك��ان يف قصص عدالة األول��ن آيات
للسائلن ..وعظات وعرب للسابقن ..فا
ت �ن �س��وا أن م �ع �ظ��م ال� �ك� ��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة،
وان �ت �ش ��ار األم� � ��راض واألوب� �ئ� ��ة م��رت �ب��ط ب�م��ا
�ور وظ �ل � ٍ�م
ك �س �ب ��ت أي � � ��دي ال � �ن� ��اس م� ��ن ج � � � ٍ
ومعاص وآثام..
وذنوب
وفساد،
ٍ
ٍ
ٍ
وع�ل�ي�ن��ا أن ن��درك حقيقة ال�ق��ول امل��أث��ور:
"ل ��ن ي�ص�ل��ح آخ ��ر ه ��ذه األم ��ة إال ب�م��ا صلح
ب ��ه أول� �ه� ��ا" ..ويف آخ ��ر ال ��زم ��ان ت �ك��ر ال�ف��ن
والحروب ،وتنتشر األمراض املستعصية..
وم��ا ن��زل ب��اء من السماء إال ب��ذن��ب ..وما
رف��ع إال ب�ت��وب��ة ..ف��ال�ل��ه ق ��ادر أن ي��أم��ر ه��ذه
�وان ف�ي�ج�ع�ل�ه��ا
األرض أن ًت�ت�ح� ً�رك ب�ض��ع ث� � ٍ
هباءً منبثا ..أثرا بعد عن..
وصدق العيل القدير( :وما أصابكم من
مصيبة فبما كسبت أي��دي�ك��م ويعفو عن
ٍ
كثر)..

فالعدل ..العدل ..أس��اس الحكم ..وال
أم ��ن ب ��دون ع ��دل ..وال ع ��دل ب ��دون أم ��ن..
"وس� �ي� �ع� �ل ��م ال � ��ذي � ��ن ظ� �ل� �م ��وا أي م �ن �ق �ل��ب
ينقلبون".!!..
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مدير عام مكتب الصناعة والتجارة يف محافظة ذمار لـ «

االقتصادية
»:

القائمة السعرية راعت ظروف املواطن وملتزمون بتطبيقها
أكد مدير عام الصناعة والتجارة في محافظة ذمار األستاذ فيصل حسان ،أن لجان الرقابة التابعة
للمكتب ضبطت عدد  ٥٨٣مخالفة خالل الربع األول من العام الجاري ٢٠٢٢م في عموم مديريات
المحافظة ،منها  ٢٣٤مخالفة عدم إشهار أسعار السلع ٢١١ ،مخالفة رفع األسعار السلع ،باإلضافة
إلى  ٥مخالفات البيع بدون فواتير ..وأوضح حسان أن القائمة السعرية راعت ظروف المستهلك
واتاحت الفرصة لخلق تنافس بين التجار للبيع بأقل منها.
وأشار إلى أن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ينفذ مهام الرقابة المباشرة على توزيع مادة
الغاز المنزلي من قبل الوكالء ،منذ خروج الكميات من المحطة وتوزيعها على المواطنين  ،مشددا
باتخاذ اإلجراءات الصارمة على الوكالء المخالفين.
حوار :محمد العلوي

ضــــبــــط  ٥٨٣مــــخــــالــــفــــة خــــــــال الــــــربــــــع األول بـــــأكـــــر مــــــن  ١٧مــــلــــيــــون ريــــــال
< ما الوضع التمويني يف محافظة ذمار؟
<< يحرص مكتب الصناعة خالل أزمة املشتقات
النفطية عىل استقرار الوضع التمويني ،وذلك عرب تشكيل
عدد من اللجان الرقابية عىل األسعار يف عاصمة املحافظة
ومراكز املديريات ،أسهمت جميعها إىل حد كبري يف ضبط
االختالالت السعرية ملختلف البضائع واملواد الغذائية
ومنع االحتكار ،قبل اصدار القائمة السعرية بنسختها
السابعة ،التي راعت ظروف كافة املواطنني يف املناطق
البعيدة والقريبة عىل حد سواء.
االرتفاعات السعرية بسبب تكلفة النقل التي زادت من
قيمة األسعار نتيجة ارتفاع املشتقات النفطية مع استمرار
منع تحالف العدوان دخول سفن املشتقات النفطية إىل
ميناء الحديدة ،باإلضافة إىل انخفاض سعر العملة
املحلية أمام العمالت األجنبية ،األمر الذي أنعكس سلباً
عىل األسعار وضاعف من معاناة املواطنني.
ونالحظ اختالف األسعار عىل مستوى مديريات ذمار،
حيث تعترب األسعار يف مدينة الشرق ،ومديرية وصاب
السافل ،أقل عن مدينة ذمار ،لقرب تلك املناطق من
الحديدة.
لجان رقابية
< ما مستوى تفعيل لجان الرقابة عىل األسعار من
الواقع امليداين؟
<< كما أسلفت تم تشكيل أربع لجان رقابية يف عاصمة
املحافظة بناء عىل توجيهات من قيادة وزارة الصناعة
والتجارة بعد منتصف شهر مارس املايض ،ونزول اللجان
الرقابية إىل العديد من مراكز املديريات يف جهران،
وضوران ،وجبل الشرق ومديرية وصاب السافل،
جميعها قامت بضبط العديد من املخالفات التجارية يف
األسعار ،وتنفيذ محاضر ضبط بحق التجار املخالفني.
جهود كبرية
< كم عدد املخالفات التي تم ضبطها؟
<< هناك العديد من املدن الرئيسية يف محافظة
ذمار بعد عاصمة املحافظة منها "معرب ومدينة الشرق
ومديريات وصابني وعتمة" التي تزدهر فيها الحركة
التجارية النشطة بشكل كبري.
بذلت لجان الرقابة التابعة ملكتب الصناعة يف جميع
مديريات املحافظة جهوداً كبرية ،حيث ضبطت عدد
 ٥٨٣مخالفة خالل الربع األول من العام الجاري
٢٠٢٢م ،منها  ٢٣٤مخالفة عدم إشهار اسعار السلع،
و عدد  ٢١١مخالفة رفع أسعار السلع ،باإلضافة إىل
 ٥مخالفات البيع بدون فواتري ،و عدد  62عملية ضبط
مواد منتهية ،فيما بلغت مخالفات نقص وزن الخبز ٣٨
مخالفة ،و  ٩مخالفات احتكار البيع  ،وعدم وجود ميزان
مخالفة واحدة ،وعدم البيع بميزان مخالفتني ،ونقص
العبوات ثالث مخالفات ،وبلغت إيرادات الربع األول
أكرث من  ١٧مليون ريال ،بنسبة زيادة  %٦٠عن الربع
األول من العام املايض٢٠٢١م.
< ماذا عن مضبوطات البضائع املنتهية والغش
التجاري؟
<< هناك الكثري من السلع والبضائع املنتهية التي تم
ضبطها خالل الفرتة املاضية ،ومنها عىل سبيل املثال
التمور التي دفع بها التجار إىل السوق يف محاولة تصريفها
قبل شهر رمضان املبارك.
كما ضبطت لجان الرقابة عدد  ٥مخالفات يف مجال
الغش التجاري ،منها ضبط معمل يقوم بتقليد زيت
الزيتون ماركة "رؤى" بنفس العبوة من التي ال تنطبق
عليها أدىن املواصفات ،حيث تم احالة املتهم للبحث
الجنايئ التخاذ اإلجراءات القانونية تمهيدا إلحالته للنيابة
لينال جزاءه الرادع.

نسعى للقضاء على منح مــدراء الفروع
بعض االخــتــاالت عن بــاملــديــريــات  6أشهر
طريق مــروع الربط لــلــتــقــيــيــم وتــصــحــيــح
األوضاع
الشبكي
تطبيق الالئحة
< ما االجراءات القانونية املتخذة بحق املخالفني؟
<< تم اتحاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني ،وفتح
ملف لكل مخالف من قبل إدارة االستقرار ،والزامهم
البعض منهم بتعهدات عدم تكرار املخالفات املسجلة،
ونحرص عىل تطبيق الالئحة الصادرة من الصناعة
والتجارة بحق التجار املستوردين والجملة ،والتجزئة،
التي اسهمت بضبط األسعار والحد من ارتفاعها ،ويف
حالة تكرار املخالفات يتم مضاعفة الغرامة.
معاناة الحرب والحصار
< ما مدى التزام التجار بالقائمة السعرية املحددة
من الوزارة؟
<< نوجه الشكر والتقدير لألخوة التجار الذين التزموا
بالقائمة السعرية والبيع بأقل منها عند االنخفاض،
وهذا يدل عىل مدى أمانتهم ووعيهم تجاه أبناء املجتمع،
ألنهم يدركون جيدا مدى معاناة املواطن التي اصبحت
القوة الشرائية للسواد األعظم منهم محدودة وضئيلة
واقتصرت عىل شراء املواد األساسية بسبب استمرار
الحرب والحصار ،وانقطاع املرتبات جراء نقل البنك
املركزي إىل عدن نهاية ٢٠١٦م.
فيما هناك القليل جدا من التجار املخالفني الذين ال
يحسون بمعاناة الناس ،وهمهم تحقيق األرباح عىل
حساب معاناة املواطنني ،وأمثال هوالء يتم ضبطهم
بأكرث من مخالفة ويتم احالتهم للنيابة.
حقيقة أننا ملتزمون بتطبيق القائمة السعرية ،ولكنها
اتاحت الفرصة لخلق تنافس بني التجار البيع بأقل منها
السيما من التجار الذين يمتلكون مخزون من البضائع
واملواد الغذائية.
مخالفات متعددة
< هل لكم تعقيبات ميدانية عىل أداء لجان الرقابة
يف الفروع؟
<< عملنا ميداين ومكتبي ،حيث نفذنا خالل األسابيع
املاضية نزوالً ميدانياً مفاجئاً بمعية نائب مدير املكتب
التجاري وعدداً من املختصني إىل بعض املناطق واألسواق
ذات الحركة التجارية ومنها مدينة الشرق ،التي تغطي
عدد من املديريات وأجزاء واسعة من محافظة ريمة
بالسلع واملواد الغذائية ،ووجدنا حركة تجارية نشطة
جدا واألسعار مناسبة والتخزين ممتاز ،واملخابز شبه
منضبطة ،وفوق كل هذا تم رصد وتسجيل العديد من
املخالفات تجاوزت إيراداتها  ١مليون و ٣٣٠ألف ريال،
منها عدم اشهار األسعار ،وعدم تطابق الفواتري مع لوحة
االشهار ،إىل جانب ضبط بعض املواد املنتهية ،وبيع
األدوية يف بعض البقاالت ،كما قمنا بالنزول إىل مديرية
جهران التي تعترب من الفروع النشطة ،تم ضبط عدد
من املخالفات بلغت إيراداتها ما يقارب  ٥٢٠ألف ريال.
< عىل ذكر املخابز واألفران ..ما الذي تم تنفيذه؟
<< نفذ املكتب عدداً من الحمالت التفتيش امليدانية
برئاسة النائب األول للمكتب األخ هاشم الوريث ،وإلزام
املخابز واألفران يف بيع الرغيف والرويت بالوزن وحدد سعر

الكيلو بـ  ٦٠٠ريال ،تم إغالق  ٧مخابز مخالفة لم تلتزم
باألوزان وتكررت املخالفات عليها ،باإلضافة إىل ضبط ٣٨
مخالفة نقص وزن الخبز.
كما اطلق املكتب مبادرة توزيع رغيف الخبز التكافيل
لألسر الفقرية خالل شهر رمضان الكريم.
فرصة للتقييم
< ما تقيمكم ألداء فروع مكتب الصناعة باملديريات؟
<< حقيقة فروع مكتب الصناعة باملديريات تعمل
وفق االمكانيات املتاحة لها ،ال توجد اعتمادات ونفقات
تشغيلية ،ورغم ذلك ينفذون املهام الواقعة عىل عاتقهم
بجهود ذاتية انطالقاً من روح املسؤولية يف إطار السلطات
املحلية ،ونتابع تنفيذ اعمالهم أوالً بأول.
بصراحة بعض املديريات تعاين من الركود وهي ذات
حركة تجارية ،والبعض تشهد نشاط للفرع ولكن الحركة
التجارية ضعيفة ،وهكذا بحسب نشاط وكفاءة واهتمام
مدراء الفروع.
طبعا تم استالمي إلدارة مكتب الصناعة باملحافظة
ُ
والزلت بطور التقييم ملدراء
خالل األشهر القليلة املاضية،
الفروع وإعطائهم فرصة  ٦أشهر للتقييم ،وتصحيح
أوضاع فروع املديريات واالرتقاء بالعمل بما يصب يف
مصلحة املواطن خالل املرحلة الراهنة.
رقابة وإجراءات صارمة
< بالنسبة للغاز املنزيل يف السوق السوداء ما دوركم
يف الحد من ذلك؟
<< أزمة الغاز املنزيل كبرية وتؤرق مضاجع املواطنني،
ناتجه عن التقطع وتقليل الكمية من منشأة صافر يف
مارب بحسب إفادة الجهات املعنية.
بالنسبة لنا يف مكتب الصناعة والتجارة ،كان لشركة
الغاز اعرتاض بأن الصناعة والتجارة تتدخل يف مهامها
واختصاصها ،وحرصنا أن نقيم عملنا يف جوانب الوزن
والسعر والرقابة عىل توزيع الكميات عىل املواطنني،
واستقبال الشكاوى بذلك من املجالس املحلية أو عقال
الحارات ،ليتم اتخاذ االجراءات األولية واحالتها إىل
الشركة ومحطات الغاز ،إال ان مشكلة االحتياج الزالت
قائمة نظرا لعدم تغطية نسبة العجز لألسر يف الحارات
الكبرية.
مكتب الصناعة والتجارة بذمار عازم عىل اتباع آلية
تفعيل الرسائل النصية للمستفيدين للحد من التالعب
بالكميات يف السوق السوداء حرصا عىل وصول حصة
كل مواطن دون تالعب.
وعملنا عىل الرقابة املباشرة عند توزيع الكميات من
قبل الوكالء ،واتخاذ إجراءات صارمة عىل املخالفني
بحسب اللوائح الخاصة بالوزارة ،ونقوم بإبالغ شركة
الغاز باملخالفات.
دورنا رقابي
< ولكن من أين يتم إغراق السوق السوداء بالغاز
املنزيل؟
<< بالنسبة لتواجد الغاز املنزيل يف السوق السوداء
ال نعرف مصدرها األسايس تحديدا ،وشركة الغاز هي

املعنية بالضبط ،ودورنا رقابي عن طريق مندوبينا يف
املحطات التجارية ،لضمان وصول الكميات التي تخرج
منها للمواطن عن طريق الوكالء بالسعر الرسمي،
وصرفها بحسب كشوفات االهايل املسجلني لكل حارة
ومراقبة عملية الصرف من قبل الوكالء بطريقة مباشرة.
السوق السوداء منتشرة يف كافة املحافظات اليمنية
سواء الجنوبية أو الشمالية عىل حد سواء ،وللحد منها
يحتاج إىل قرار مركزي باشرتاك كافة الجهات املعنية.
< ما أوجه التعاون بينكم وبني السلطة املحلية؟
<< مهامنا جزء ال يتجزأ من نجاح السلطة املحلية عىل
مستوى املحافظة يف استقرار األسعار وضبط املخالفات،
والرقابة امليدانية التي تحظى باملتابعة املستمرة من األخ
االستاذ محمد ناصر البخيتي محافظ املحافظة رئيس
املجلس املحيل ،حرصا عىل مصلحة املواطن من جشع
بعض التجار.
نتعشم خريا باألخوة رؤساء وأعضاء املجالس املحلية
باملديريات من أجل االسهام الفاعل يف تحقيق نجاحات
املسار االقتصادي التنموي ،بالعمل عىل تشجيع
الصناعات الصغرية يف الريف وصوالً لتحقيق األهداف
االسرتاتيجية للرؤية الوطنية.
اصطناع األزمات
< ملاذا عند حدوث أي أزمة دولية تنعكس فجأة عىل
أسعار السوق املحيل؟
<< لألسف الشديد يف مجتمعنا اليمني تنعكس
األحداث الدولية علينا بصورة مباشرة كما حصل مع
الحرب الروسية األوكرانية ،حني يتجه بعض التجار
واملواطنني انفسهم إىل خلق األزمات من ال يشء ،وكأن
املخزون الغذايئ سينفذ ،يتم اصطناع األزمات عن طريق
مضاعفة الشراء للمواد األساسية من املواطنني وتخزينها
يف محاولة ايجاد مخزون غذايئ لهم ،بعيدا عن االحتياج
اليومي أو الشهري.
طبعا هذا يؤثر بصورة مباشرة عىل األسعار ويوجد
االحتكار بسبب الثقافة الغذائية املتدنية التي تسهم يف
اختالل توازن سعر السوق ،عندما يصبح الطلب ضعف
العرض.
املستفيد األول
< ما الدور الذي يقع عىل عاتق املواطن يف الرقابة
وضبط األسعار؟
<< املستهلك هو املستفيد األول من ضبط األسعار
والرقابة عليها ،وتعاونه مع الجهات املختصة وإبالغها
عن املخالفات سيخلق شراكة حقيقية للحد من جشع
التجار واحتكارهم للسلع والبضائع.
لذلك ندعو املواطنني من أبناء محافظة ذمار ومديرياتها
اإلبالغ عن املخالفات السعرية لعمليات املكتب عىل الرقم
(  ) ٧٧١١١٢٧٨١وعليه أن يدرك جيدا أن ذلك يصب
يف مصلحته ..بعيدا عن البالغات الكيدية.
نفقات وتأثيث
< ما الصعوبات التي تعيق تنفيذ مهامكم
وتوجهاتكم املستقبلية؟
<< هناك العديد من الصعوبات ،تأيت يف مقدمتها
عدم وجود نفقات تشغيلية السيما والصناعة والتجارة
جهة ضبطية ورقابة ميدانية ،باإلضافة إىل الحاجة املاسة
للتأثيث التي أصبحت متهالكة.
كما يتجه مكتب الصناعة بذمار نحو تنفيذ مشروع
الربط الشبيك واالنتقال من العمل اليدوي إىل اإللكرتوين
وأتمتة العمل للقضاء عىل بعض االختالالت وتجويد
الخدمات وتبسيط االجراءات مع املستفيدين ،الزلنا
بصدد البحث عن مصادر تمويل عرب السلطة املحلية
التي تويل هذا الجانب االهتمام الكبري.

بحسب تقرير حديث لوزارة الزراعة

القمح يشهد ارتفاعا يف كمية اإلنتاج وصلت إىل 789.527
طنا خالل العام 2020م ومحافظة الحديدة تتصدر القائمة

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة والري يف
العاصمة صنعاء ان املنتجات الزراعية شهدت تطورات
ملحوظة خالل السنتني املاضتني خاصة بعد تبنى
حكومة االنقاذ سياسات خاصة موجهة نحو القطاع
الزراعي  ..وهدفت هذه السياسات واالسرتاتيجيات اىل
تنمية القطاع الزراعي وزيادة نسبة املساحات املزروعة
وكذا كمية االنتاج وعملت تلك السياسات عىل التخفيف
من حجم االسترياد من املنتجات التي يمكن زراعتها يف
البلد والتي تكلف الدولة الكثري من العملة الصعبة
وترهق املوازنة العامة للدولة  ..ويف هذا االطار وجهت
وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بمنع
استرياد املنتجات الزراعية من الخارج خاصة يف مواسم
االنتاج وتشجيع املزارعني لبيع منتجاتهم حيث انعكست
تلك االجراءات والسياسات عىل ارتفاع نسبة املحاصيل
الزراعية خالل السنتني املاضيتني ,,
ويقول تقرير االحصاء الحديث والذي حصلت
الصحيفة عىل نسخة منه ان انتاج اليمن من محاصيل
الحبوب والفاكهة والخضروات والبقوليات قد ارتفع
بشكل ملحوظ يف نهاية العام 2020م حيث سجل انتاج
القمح ارتفاعا يف الكمية وصلت اىل 789,527طناً بعد ان
كان يف العام  2016م  357,068وبنسبة ارتفاع وصلت اىل
اكرث من  50%كما ارتفعت املساحة املزروعة بمادة القمح
من  519,765هكتاراً اىل  554,687هكتاراً .
وفيما يتعلق بزراعة الفاكهة قفد شهد تطورات
وزيادة يف االنتاج وتشري التقديرات اىل ان انتاج اليمن
من محصول الفاكهة قد سجل خالل العام 2020م
ارتفاعا ملحوظا يف االنتاج حيث وصل انتاج اليمن من

الفاكهة اىل 962,155طنا بعد ان كان يف العام  2016م
 906,955طنا كما ارتفعت املساحة املزروعة بالفاكهة
اىل  93,421هكتارا وشهدت زراعة الخضروات ارتفاعا
ملحوظا يف كمية االنتاج وصلت اىل  904,492طنا كما
شهدت زراعة البقوليات ارتفاعا يف كمية االنتاج واملساحة
حيث ارتفع انتاج اليمن من البقوليات اىل  99,273طنا
خالل العام 2020م .
واوضح التقرير ان محافظة الحديدة تصدرت
املحافظات من حيث االنتاج واملساحة حيث انتجت
الحديدة خالل العام 2020م 153,833طن من الحبوب
وتشمل القمح والذرة وغريها من انواع الحبوب االخرى
كما انتجت اكرث من  99طنا من الخضروات باإلضافة
اىل  206أطنان من الفاكهة وقرابة  56طنا من البقوليات
تلتها محافظة صنعاء يف االنتاج حيث قامت محافظة
صنعاء خالل العام  2020بزراعة  122 ,848هكتارا من
االرايض الزراعية انتجت فيها مختلف اصناف الحبوب
والفاكهة والبقوليات حيث وصل انتاج الحبوب يف
محافظة صنعاء خالل العام 2020م اىل  47 ,345طنا
وكذا محصول الفاكهة ارتفع يف محافظة صنعاء اىل
 131 ,672طنا كما توسعت املحافظة يف زراعة الخضروات
وتعترب املحافظة الثانية من حيث زراعة الخضروات بعد
محافظة الحديدة والتي تعترب سلة الغذاء اليمني وبني
التقرير ان محافظة صنعاء انتجت كمية كبرية من
الخضروات خالل العام 2020م وصلت اىل  87,656طنا
تلتها انتاجا ومساحة مزروعة كل من محافظة ذمار وكذا
محافظة اب وتعز ومارب وتوزع بقية االنتاج عىل جميع
محافظات الجمهورية

االتحاد العام للغرف التجارية
والصناعية يعقد حلقة نقاشية حول
التحدبات والصعوبات اليت يواجهها

عقد أمس يف االتحاد العام للغرف التجارية
الصناعية حلقة نقاشية بخصوص دراسة القطاع
الصناعي و التحديات و الصعوبات التي تواجهها.
و يف افتتاح الحلقة النقاشية قدم مدير عام
االتحادة األستاذ محمد محمد قفلة شرحاً
توضيحياً عن الجهود التي بذلها االتحاد العام يف
التواصل مع منظمة العمل الدولية مكتب بريوت
و التي أثمرت تنفيذ الخطة االسرتاتيجية لالتحاد
و التي كان من أهمها مسروع استحداث مركز
الدراسات والبحوث.
و أكد األستاذ قفله :أن اإلتحاد العام أول من
طالب بتحييد االقتصاد و امللف اإلقتصادي عن

الصراع والحرب الدائرة.
كما قدم األستاذ منصور البشريي املستشار
االقتصادي لإلتحاد العام عرضاً عن مشروع
الدراسات و البحوث..بعدها تم االستماع
ملداخالت و اقرتاحات لجنة قطاع الصناعة و
املشاركني يف الحلقة النقاشية.
حضر االجتماع الدكتور طه املحبيش املكلف
من منظمة العمل الدولية بتنفيذ الخطة
االسرتاتيجية لالتحاد و األستاذ أنور جارالله رئيس
لجنة الصناعة يف االتحاد و األستاذ عبدالرحمن
العلفي رئيس مركز منارات للدراسات و للبحوث.

معهد الدراسات املرصفية ينفذ
دبلوم أخصايئ املخاطر لتأهيل
الكوادر خالل العام الجاري 2022م

بدأ معهد الدراسات املصرفية هذا العام تنفيذ دبلوم أخصايئ املخاطر املصرفية لتأهيل
كوادر مصرفية قادرة عىل فهم واستقراء املخاطر خصوصاً يف ظل التعقيدات التي
يشهدها العالم اليوم.
وأوضح مدير معهد الدراسات املصرفية عبدالغني السماوي أن إدارة املعهد بالتعاون
مع مجموعة من الخرباء يف مجال إدارة املخاطر قامت بتصميم وتوصيف دبلوم مهني
يهدف إىل إعداد أخصائيني محرتفني يف إدارة املخاطر املصرفية من خالل تزويدهم
باملهارات والتطبيقات الالزمة إلدارة املخاطر املصرفية بصورة علمية وعملية من خالل
برنامج دبلوم أخصايئ املخاطر املصرفية.
وأشار السماوي إىل أن برنامج الدبلوم يحتوي عىل ستة برامج تدريبية مهنية وكل
برنامج يتضمن عدة محاور داعمة لسوق العمل وملبية ملتطلبات املصارف ودعمها
باملهارات العلمية والعملية بما يتوافق مع الظروف الراهنة ويخفف من آثار املخاطر
بشكل عام و يزود املشاركني بخربة احرتافية تساعدهم عىل أداء مهامهم وفقاً للمعايري
واإلجراءات الخاصة بإدارة املخاطر.
وقال السماوي  " :نظراً ألهمية إدارة املخاطر يف القطاع املصريف  ،كونه يواجه أكرث
من غريه مشكلة مخاطر املستقبل خصوصاً أننا نعيش يف عالم الفوكا (( )VUCA
التقلب  ،volatilityعدم اليقني  ، uncertaintyالتعقيد  ،complexityالغموض
 ) Ambiguityوهو مصطلح حديث يستخدم لوصف الظروف التي تواجهها جميع
املؤسسات التي ترتبط بظروف تتصف بالتقلب وعدم اليقني والتعقيد والغموض والتي
توجب عىل القطاع املصريف أن يطور األساليب واألدوات التي تمكنه من التعامل مع
هذه املخاطر بكفاءة".
وأضاف السماوي " إن االقتصاد الحديث يتميز بالتغيري املستمر يف ظروف الطلب
والعرض  ،وأيضاً يف زيادة حدة تداخل املصالح بني مختلف القطاعات والدول ومع
زيادة مظاهر العوملة فقد وصل التداخل يف االقتصاد الدويل درجة لم تعرفها البشرية
معني ال بد أن تنعكس عىل
من قبل ومن هنا فظهور مشكلة يف مكان ما أو قطاع
نّ
أنشطة أخرى".
وأكد أن املنتج لم يعد يواجه املخاطر التي يتعرض لها يف قطاعه  ،وإنما أصبح مهدداً
ً
بالتأثر بأية أزمة تقع يف أي مكان يف العالم  ،وهكذا أصبحت املخاطر جزءا من االقتصاد
الحديث عىل نحو لم يكن معروفاً يف السابق وبذلك تعددت االحتماالت واالختيارات
وزادت بالتايل املخاطر كما زادت أيضاً الفرص.
وبني مدير معهد الدراسات املصرفية أن املعهد ونتيجة لتلك التحديات عقد اجتماعاً
نّ
مع مدراء ومسؤويل إدارة املخاطر يف البنوك اليمنية إلثراء مفردات ومحاور برامج
الدبلوم والذين قدموا نموذجاً متميزاً لتكامل املعلومات وتبادل الخربات.
مثمناً جهود األخوة مدراء ومسؤويل املخاطر يف البنوك اليمنية ويف مقدمتهم األستاذ
نبيل الشهايل واألستاذ خالد الجرادي اللذان تم اختيارهما كمنسقني للدبلوم.
وأوضح مدير املعهد األستاذ عبدالغني السماوي أن الدبلوم يشمل ستة برامج:
الربنامج األول يف إدارة املخاطر وفقاً أليزو ( ، )31000ويتضمن تعريف األنواع
الرئيسية للمخاطر وتعريف املخاطر وفقاً لأليزو ( )31000وكذا التعريف بمواصفات
املعيار ( )31000ونطاق عمل املعيار و مبادئه وآليات تطبيقه عىل أرض الواقع  ،ومدة
الربنامج  21ساعة مقسمة عىل  7أيام  ،بمعدل ( 3ساعات يومياً) .
فيما يشتمل الربنامج الثاين عىل إدارة مخاطر االئتمان  ،ويهدف إىل التعريف بأسس
تقييم الجدارة االئتمانية ومعرفة التصنيفات ومؤشرات اإلنذار املبكر ،وكيفية إدارة
مخاطر االئتمان يف البنوك اإلسالمية  ،ومدة الربنامج  15ساعة مقسمة عىل  5أيام ،
بمعدل ( 3ساعات يومياً).
بينما يتضمن الربنامج الثالث إدارة مخاطر السوق والسيولة  ،ويهدف إىل تعريف
كيفية قياس وإدارة املخاطر املتعلقه بأدوات السيولة وآليات االستثمار ،والتدرب
عىل كيفية قياس القيمة املعرضة للخطر ( )VARو اختبارات الجهد (Stress
 ، )Testingوإدارة مخاطر املوجودات و املطلوبات (cash inflow-outflow -
 ، ) LCR+NSFR+Levearage Ratioومدة الربنامج  9ساعات مقسمة عىل  3أيام
 ،بمعدل ( 3ساعات يومياً).
أما الربنامج الرابع فيتضمن إدارة مخاطر التشغيل  ،ويهدف إىل التعريف بأنواع
املخاطر التشغيلية و املصرفية وكيفية إدارتها وقياسها وتقييمها و التخفيف من
آثارها  ،وتعلم املؤشرات الرئيسية للمخاطر( )KRIsوالعناصر الرئيسية للمخاطر
التشغيلية ،والتدريب عىل التقييم الذايت للمخاطر وسجل املخاطر و كيفية إدارة
الحوادث التشغيلية ،عناصر املخاطر التشغيلية (مخاطر العنصر البشري -مخاطر
األنظمة -مخاطر العمليات  -مخاطر األحداث ) و اسرتاتيجيات معالجتها  ،ومدة
الربنامج  9ساعات مقسمة عىل  3أيام  ،بمعدل ( 3ساعات يومياً) ..وأفاد السماوي
أن الربنامج الخامس يتضمن إدارة األزمات واستمرارية األعمال  ،ويهدف إىل اإلملام
بخطط استمرارية العمل وإدارة األزمات " تعلم تحليل أثر األعمال ( ، )BIAالتدرب
عىل خطط تقييم األضرار( ، )IRPاالستجابة للضرر وإدارة اإلخالء والطوارئ ()EEP
 ،خطة استمرارية األعمال ( ، )CP-BASإدارة األزمات ( ." )CMPومدة الربنامج 15
ساعة مقسمة عىل  5أيام  ،بمعدل ( 3ساعات يومياً).
ويشتمل الربنامج السادس عىل إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات  ،ويهدف إىل
التعريف بمخاطر تكنولوجيا املعلومات " املماراسات املتبعة يف إدارة مخاطر تكنولوجيا
املعلومات  ،األمن السيرباين يف القطاع املصريف ،مخاطر تكنولوجيا املعلومات عىل
القطاع املصريف ،الضوابط والتحكمات املقرتحة ملخاطر تكنولوجيا املعلومات يف القطاع
املصريف ،تقنيات التكنولوجيا املالية ( )Fintechومخاطرها عىل القطاع املصريف،
مصفوفة التحكمات ملخاطر تكنولوجيا املعلومات ،منشورات البنك املركزي" .ومدة
الربنامج  9ساعات مقسمة عىل  3أيام  ،بمعدل ( 3ساعات يومياً).
ويف ختام تصريحه أكد مدير معهد الدراسات املصرفية األستاذ عبدالغني السماوي
أن عىل املتدرب ليتمكن من اجتياز الدبلوم أن يحصل عىل درجة  70%فما فوق عند
االختبار وتقديم مشروع لكل برنامج ضمن (النماذج والخطط املأخوذة يف كل قسم).
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فتاوى
رمضانية
أجاب عليها مفتي الديار اليمنية فضيلة العالمة شمس الدين محمد شرف الدين
م��ا رأي ال �ش��رع ال�ش��ري��ف ف�ي�م��ن ي�ت�خ��ر األط�ع�م��ة
يف ش�ه��ر رم �ض��ان ،وخ �ص��وص� ً�ا م��ع وج ��ود ع ��دوان
ظ��ال��م ،اف�ت�ق��ر ف�ي��ه غ��ال�ب�ي��ة ال�ن��اس وال ي�ج��دون ما
يأكلون.
ال�ج��واب وب��ال�ل��ه ال�ت��وف�ي��ق :ق��ال ال�ل��ه ت�ع��اىلُ :
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الر ّْز ِق﴾[األعراف.]3٢
�ح � َّرم��اً
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�اع� ٍ�م ي��ط��ع��مُ ��ه﴾[األن�ع��ام ،]١45وق��ال ت�ع��اىل :
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�ات مَ ��ا ر ََز ْق� َ�ن� ُ
�اك��مْ ﴾[ال �ب �ق��رة ،]57وق��ال
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َ
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�س � ِ�ر ُف ��وا إِ َّن � � ُ�ه ال ُي� ِ
س ِر ِف َ
ني﴾[األعراف ،]3١فاآليات واضحة يف إباحة
ْامل ُ ْ
امل�ط�ع��وم��ات إال م��ا ح��رم ال�ل��ه ،ول��إن�س��ان أن ي��أك��ل ما
ش ��اء م �م��ا ل ��ذ وط� ��اب وأن ي ��رتك م ��ا ش � ��اء ..غ ��ري أن ��ه ال
ينبغي أيضاً ال ينى ما عليه الناس وما هم فيه من
محنة وب��الء سيما هذه األي��ام س��واء كان يف رمضان
أو غري رمضان ،وأنه ال بد من تعاهد الجريان وصلة
األرح��ام  ،وق��د ورد يف الحديث الشريف عن رسول
ال �ل��ه « :م ��ا آم ��ن م��ن ب ��ات ش�ب�ع��ان��اً وج ��اره ج��ائ��ع وه��و
ي�ع�ل��م» وألن ت �خ��ريه ل��ألط�ع�م��ة وق ��درت ��ه ع��ىل ال �ش��راء
يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ي �ع �ل��م أن ج � ��اره ج ��ائ ��ع ي �ت �ن��اف��ى م��ع
اإليمان ،بينما املوفق هو الذي حىك الله عنه بقوله:
سكيناً َو َيتيماً وَأَسرياً
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ني﴾ [املدثر ،]45 :وقال تعاىل ﴿ :أَرَأَيْ َ
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ام امل ِ ْ
س ِك ِ
ط َع ِ
�ىل امل��ؤم��ن أن ي�ك��ون ك� ّ�ي�س��اً ف�ط�ن��اً م��راع�ي��اً
وال ��واج ��ب ع�
ِ
لألحوال والظروف واملناسبات  ،ال يحرم نفسه وال
ي�س��رتس��ل يف امل �ل��ذات ،ح��ري�ص��اً ع��ىل ف�ع��ل ال �خ��ريات..
والله تعاىل أعلم.
حكم من يقصر يف أعماله بحجة الصيام
ي ��دخ ��ل ش �ه ��ر رم� �ض ��ان وي� �ك ��ون ل � ��دى ب �ع �ض �ه��م ش �ه � َر
�ص��ر يف عملها األس ��ايس يف
خ�م��ول وك�س��ل؛ امل ��رأة ُت�ق� ِّ
البيت بحجة التعبد والصيام «والشهر شهر عبادة»،
وال ��رج ��ل ي�ق�ص��ر يف ع�م�ل��ه وي ��ؤخ ��ر م �ع��ام��الت ال �ن��اس
يقول« :رمضان!! وأنا صايم ..ونوم الصايم عبادة»
فما القول الوسط يف هذا الشأن؟ أفتونا كفاكم الله
مؤنة الدارين؟.

ال�ج��واب وب��ال�ل��ه ال�ت��وف�ي��ق :ينبغي ل�ل�م��ؤم��ن أن يكون
أك��ر نشاطاً يف رمضان بطاعة الله سبحانه ،وذلك
ال ي�ش� ّ�ك��ل ع��ائ �ق��اً وم��ان �ع��اً م��ن ن �ش��اط امل� ��رأة يف ب�ي�ت�ه��ا،
وال�ق�ي��ام ب��واج�ب�ه��ا ن�ح��و زوج �ه��ا وأوالده � ��ا ،وال م��ان�ع��اً
م ��ن ق �ي ��ام امل ��وظ ��ف يف م �ج ��ال ع �م �ل��ه ب �م��ا ي �ج��ب ع�ل�ي��ه
ال �ق �ي��ام ب��ه  ،ال س� ّي�م��ا إذا ت��وق�ف��ت م �ع��ام� ُ
�الت ال�ن��اس
ع��ىل م��زاج��ه وراح ��ة ب��ال��ه  ،ف�ه��ذا ال ي�ج��وز مل��ا ف�ي��ه من
إلحاق الضرر باآلخرين ،وه��ذا يف حد ذات��ه ذن��ب قد
ي��أيت ع��ىل ص�ي��ام��ه ف�ي�ف�س��ده  ..وع��ىل اإلن �س��ان م��راع��اة
الشهر الكريم ،وم��راع��اة إخ��وان��ه م��ن املسلمني ،فال
ْ
حق الضرر بهم  ،وال األذي��ة السيما وهو يتقاىض
يُل ِ
عىل عمله راتباً من الدولة..
ون ��وم ال�ص��ائ��م ع �ب��ادة ال ش��ك يف ذل��ك ألن��ه م��ا ن��ام إال
بعد قيام الليل ص� ً
�الة وت��الوة واس�ت�غ�ف��اراً وذك��راً لله
تعاىل  ،وكل ذلك خري  ،غري أن قضاء حوائج الناس
 سيما املتوقف حصولها عليه كونه موظفاً يف الدولة واج �ب��ه  ،وال غ�ن��ى ب��ال�ن��واف��ل إذا أض ��رت ب��ال�ف��رائ��ض ،وك� ��ذل� ��ك ح � ��ال ال � ��زوج � ��ة ف �ي �م ��ا ي �ج ��ب ع �ل �ي �ه ��ا ن �ح��و
زوج�ه��ا وأوالده ��ا  ،وق��د ذك��ر ال�ط��ري يف ال ��در امل�ن�ث��ور
أن عبدالرزاق قد أخرج عن محمد بن واسع األزدي
ق��ال  :ق��ال رس��ول ال�ل��ه َ
ص� َّ�ىل ال�ل� ُ�ه َع� َ�ل� ْي� ِ�ه وآل��ة و َ
َس� َّ�ل��مَ :
«من أعان أخاه يوماً كان خرياً له من اعتكاف شهر»
 ،وهذا يف أمر مندوب فكيف لو كان واجباً وتكليفاً
مناطاً به يتقاىض عليه راتباً شهرياً .
وذكر صاحب سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل
 :أن رج� ً�ال ج��اء إىل الحسني عليه ال�س��الم فاستعان
ب��ه يف ح��اج�ت��ه ف��وج��ده م�ع�ت�ك�ف��اً ف��اع�ت��ذر إل�ي��ه وق ��ال :
ل��وال االع�ت�ك��اف لخرجت معك فقضيت حاجتك ثم
خ��رج م��ن ع�ن��ده  ،ف��أت ال�ح�س��ن ع�ل�ي��ه ال�س��الم فذكر
حاجته ف�خ��رج معه لحاجته وك��ان معتكفاً وق��ال :

الشاعر صالح حسني لـ"26سبتمبر":

الشعر كان ومازال جبهة ادبية
قوية ملقارعة العدوان
الشاعر صالح حسني أبو أحمد من
ابناء بيحان محافظة شبوة بدأ كتابة الشعر
املناهض للعدوان منذ نهاية عام ٢٠١٦م
إىل اآلن وتشرف بالجهاد بحرفه ضد العدوان
السعودي األمرييك وال زال اىل اليوم وله عدة
قصائد وزوامل يف الجهاد ضد املحتل االجنبي
ويدعو اىل شحذ الهمم والعمل عىل وحدة
الصف والوقوف جنباً اىل جنب مع الجيش
واللجان الشعبية حتى بالكلمة

ويف ت �ص��ري��ح ل ��"٢٦س �ب �ت �م ��ر" أوض � ��ح ال �ش ��اع ��ر ص��ال��ح
حسني ابو احمد بالقول :هناك العديد من األحداث
م� ��ات� ��زال ع ��ال �ق ��ة يف ذه� �ن ��ي وأذه� � � ��ان ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي
العظيم الصامد يتنوع صداها بني الفرح والحمد لله
كقصف العمق السعودي وبعد االمارايت واخبار آيات
االنتصار يف جبهات العزة والكرامة فيما وراء الحدود.
واض ��اف" :وال ان��ى ك�م��واط��ن يمني ال�ج��رائ��م ال��دام�ي��ة
يف حق أبناء شعبنا اليمني والتي حتما سيدفع ثمنها
العدوان.
وع� ��ن دور ال �ش �ع ��ر يف م ��واج �ه ��ه ال � �ع� ��دوان ق � ��ال :ن�ع��م
الشعر ك��ان وم ��ازال وسيظل اىل االب��د جبهة وص��رح��اً
ادبياً عظيماً ال يستغنى عنها لشحذ الهمم والتعبئة

العامة ضد االستكبار العاملي ،نظرا ألث��ره الكبري جدا
يف دفع معنويات ابطال الجيش واللجان الشعبية يف
جبهات العزة والكرامة ،وعن نفيس اتمنى ان تصل
اب �ي��ايت امل�ت��واض�ع��ة إىل امل�ج��اه��دي��ن يف م�ي��ادي��ن ال�ب�ط��ول��ة
وهذا شرف وفخر بحد ذاته.
اما عن دور الجهات املعنية يف دعم الشعر والشعراء
أك ��د ب ��ال �ق ��ول :ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ودوره� � ��ا يف
دعم الشعراء واملنشدين ،نجد بان ما تقوم به قيادة
اتحاد الشعراء واملنشدين هي جهود جبارة رغم شحة
املوارد وقلة االمكانات ال تخفى عىل الجميع من دعم
معنوي ومادي المس اثره اغلب الشعراء ان لم يكن
جميعهم .صحيح بان هناك شيئاً من القصور احيانا
ولكن ه��ذا ال يخفي شمس الجهود امل�ب��ذول��ة ،واج��زم
بان هذه الجهود ستتحسن بشكل كبري جدا وتلقايئ
بعد انتهاء هذه الحرب العبثية إن شاء الله.
واشار عن املعوقات والصعوبات التي تواجه الشاعر
واملبدع بالقول :املعوقات التي تواجه الشاعر -:اضافة
ملا سبق اإلشارة إليه من معوقات ،نجد بأن أهم عائق
يقف أم��ام ال�ش�ع��راء ه��ي ال�ظ��روف القاسية والصعبة
لالقتصاد اليمني التي يعاين منها كثري من الشعراء
بسبب إجرام العدوان وستنجيل عما قريب بإذن الله
تعاىل.

عبدالرحمن مراد

ل�ق�ض��اء ح��اج��ة أخ يل يف ال�ل��ه ع��ز وج��ل أح��ب إيل من
اعتكاف شهر .
ف�م��ن ي�ظ��ن أن ��ه ي �ح��رز أج ��راً ب��ال �ن��وم وه ��و ي �ح��ول دون
قضاء حوائج الناس وتيسري معامالتهم فهو مخطئ
وليس ماجوراً بل مأزوراً مثبوراً  ..وفق الله الجميع
ملا يحب ويرىض ..
أفضل وقت للسحور
م ��ا ه ��و أف �ض��ل وق ��ت ل �ل �س �ح��ور  ..س�م�ع�ن��ا م ��ن امل��أث��ور
ع��ن ت�ع�ج�ي��ل ال�ف�ط��ور وت��أخ��ري ال�س�ح��ور ،ل�ك��ن نخىش
يف تأخريه أن يدخل وق��ت الفجر ونحن مازلنا نأكل
السحور؟؟ أفتونا جزاكم الله خري.
ال �ج ��واب وب��ال �ل��ه ال �ت��وف �ي��ق :ق ��ال ي�ح�ي��ى ب ��ن ال�ح�س��ني
صلوات الله عليه :وقت السحور ما لم يدخل الشك
يف أول ال�ف�ج��ر ،وي�ن�ب�غ��ي للمسلمني أن ي�ح�ت��اط��وا يف
دينهم وال يقاربوا شيئاً م��ن الشك يف أم��ره��م  ،وأال
يقاربوا الشبهات ،وأن يتبعوا األعالم النريات ،ومن
تسحر يف فسحة م��ن أم��ره ك��ان أفضل ل��ه يف دينه ،
ف��أم��ا م��ا ي �ق��ال ب��ه م��ن ت��أخ��ري ال �س �ح��ور ،ف��إن�م��ا معنى
ت��أخ��ريه إىل آخ��ر ال�ل�ي��ل ،وم��ن ت�س�ح��ر يف ال�ث�ل��ث اآلخ��ر
فقد أخره ،وينبغي له أن يتقي دنو الفجر بجهده ،
والسحور فيه أفضل ،ويف ذلك ما بلغنا عن رسول
ال�ل��ه ص��ىل ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وع��ىل آل��ة وس�ل��م أن��ه ق ��ال« :إن
ال �ل��ه وم��الئ�ك�ت��ه ي�ص�ل��ون ع��ىل امل�س�ت�غ�ف��ري��ن ب��األس�ح��ار
واملتسحرين فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء».
قال يحيى بن الحسني عليه السالم :ولو أن إنساناً
تسحر يوما أو أياماً يف رمضان وهو يرى أنه قد تسحر
يف وق ��ت ،ث��م ع�ل��م ب�ع��د ذل ��ك أن ��ه ت�س�ح��ر ع�ن��د ط�ل��وع
ال �ف �ج��ر ف��ان��ه ي �ج��ب ع�ل�ي��ه أن ي �ق��ي ت �ل��ك األي � ��ام ،وال
كفارة عليه ،ألنه لم يعلم يف وقت ما تسحر بطلوع
الفجر.

املجلس
االنبطاحي
الجديد
نقيب /مروان عبدالواحد الشرجبي
أنئش مجلس اختري له اسم عجيب غريب لكن ..اكسبوه طابعاً يمنياً..
ف �ه �ن��اك "امل �ج �ل��س االن �ت �ق ��ايل" وه �ن ��اك م�ج�ل��س ج �ن��وب��ي ل �ل �ت �ض��ام��ن ..وه �ن ��اك م�س�م�ي��ات
أخرى فاتجهوا إىل تسمية عجيبة هذه املرة ..أسموه املجلس القيادي الرئايس ..وثمنوه
بشخصيات م�خ�ت��ارة تمثل مليشيات وات�ج��اه��ات وت�ش�ع�ب��ات كلها ذات طبيعة جهوية
ومناطقية وذات بعد سيايس وحزبي ،أما اليمن ومصلحتها العليا فإنها آخر ما يفكرون
بها ..أو حتى الحد األدىن من ضوابط احرتام الذات اليمنية واالعتزاز بالهوية اليمنية..
واملشكلة أن املسمى رشاد العليمي رئيس هذا املجلس املشبوه عندما ألقى خطاباً اعتمد
خ��ارط��ة ميتة خلفية ل��ه أي أن ه��ذا امل�ج�ل��س االرت�ه��اين املنبطح ل��ن ي�ق��دم ش�ي�ئ��اً وال يمكن
أن يقدم خرياً لليمن أو حتى ملناطقهم التي يحبون أن يسموها "محررة" وهي مناطق
محورة ومرتهنة وواقعة تحت االحتالل الكامل ..وال سيادة لهم فيها حتى املليشيات
التي يحكمونها ويريدونها هي أشبة بمقاويل قتل ..ومقاويل اب�ت��زاز ..ومليشيات بسط
عىل األرايض يف عدن ويف لحج وأبني وحضرموت وشبوة!!.
ترى هل هذا "املجلس" املشبوه واملهزوز قادر عىل إحداث فارق ،أو تغيري لصالح الناس
والبسطاء ول��رف��ع معاناة أب�ن��اء ع��دن وأب�ن��اء لحج وأب�ن��اء أب��ني وش�ب��وة وح�ض��رم��وت ..هنا
تكمن املسألة وهنا سوف تتضح ال��رؤي��ة ..وس��وف تنكشف كل أوهامهم التي يبيعونها
اىل بسطاء الناس واىل الرأي العام املحيل ..فيما هم مكشوفون ولن يقدموا شيئاً ولن
يتمكنوا من فعل يشء ،بل أن "الرعاة" الطغاة وكبار العناصر االستخبارية السعودية
واإلم��ارات�ي��ة وال��ري�ط��ان�ي��ة ل��ن يسمحوا ب�ت�ج��اوز أي خ�ط��وط م��رس��وم��ة ل�ه��ذا امل�ج�ل��س ال��ذي
تحول سبعة منهم اىل ن��واب رئيس جمهورية فهل بعد ه��ذا اإلدع��اء مهزلة وه��ل بعد
هذه السخرية من عمل يحرتم مثل هؤالء "االرج��وازات" سوف يقومون بدور مرسوم
منهم اىل حيث اكتمال املهمة وسوف يذهبون اىل مزبلة التاريخ!!..
وهذا قدرهم وهذا اختيارهم الذي أجرتهم عليه نفوسهم الهلعة عىل األموال القذرة
ً
ً
وامل ��وارد امللوثة وب�ك��ل تأكيد سيذهب ه��ؤالء وسيبقى اليمن ق��وي��اً م��وح��دا ع��زي��زا وس��وف
نرى تساقط كل هذه األوراق بعد أن تستنفد مهمتها وبعد أن تستكمل ما فرض عليها
من أدوار..
ونقول لهؤالء لقد أخطأتم وتماديتم يف الخطأ ..وغداً سوف تعضون أصابع الندم وال
جدوى من الندم بعد فوات األوان.

محطات إيمانية!!..
هاين العيدروس
املحطة األوىل :الصوم أنواع ودرجات:
ص ��وم ال �ع �م��وم :ف�ه��و ك��ف ال�ب�ط��ن وال �ف ��رج ع��ن
قضاء الشهوة.
ص ��وم ال �خ �ص ��وص :ف �ه��و ك ��ف ال �س �م��ع وال�ب�ص��ر
وال �ل �س ��ان وال �ي ��د وال ��رج ��ل وس ��ائ ��ر ال� �ج� ��وارح ع��ن
اآلثام.
ج� �� -أم� ��ا ص� ��وم خ �ص ��وص ال �خ �ص ��وص :ف �ص��وم
ال�ق�ل��ب ع��ن ال�ه�م��م ال��دن�ي�ئ��ة ،واألف�ك��ار ال��دن�ي��وي��ة،
وكفه عما سوى الله عزوجل بالكلية..
وال� �ص� ��وم ح �ص ��ن م ��ن ال� �ش� �ه ��وات ،وم� ��ن ال �ن ��ار
ج �ن��ة وأن ال �ل ��ه ت �ب ��ارك وت �ع ��اىل خ � ّ
�ص ��ه ب �ب ��اب م��ن
أبواب الجنة ،وأنه يفطم األنفس عن شهواتها
وغرائزها ،فتصبح مطمئنة ،وهذا األجر الوفري،
والفضل الر الكبري..
وقد ذهب بعض أهل العلم اىل أن األحاديث
النبوية جاءت يف تبيان فضل الصيام يف الجهاد
والقتال يف سبيل الله ،والظاهر ان كل الصوم إذا
كان خالصاً لوجه الله تعاىل ،وفق ما بينه رسول
ال�ل��ه ص��ىل ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس�ل��م ف�ه��و يف سبيل
ال �ل��ه ..ف��ال�ص�ي��ام وال �ق ��رآن ي�ش�ف�ع��ان ل�ص��اح�ب�ه�م��ا:
قال صىل الله عليه وآله وسلم" :الصيام والقرآن
يشفعان للعبد يوم القيامة ،يقول الصيام :أي
رب منعته ال�ط�ع��ام وال�ش�ه��وة ،فشفعني فيه،
ويقول القرآن :منعته النوم بالليل ،فشفعني
فيه ،قال :فيشفعان" ..ومما ينفرد به الصيام
من فضائل ،أن الله عزوجل جعله من كفارات
لعذر من مرض ،أو أذى
حلق الرأس يف اإلحرام
ٍ
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يف ال� � ��رأس ،وع � ��دم ال� �ق ��درة ع ��ىل ال� �ه� ��دي ..وم ��ن
فضائل الصيام تصفيد الشياطني وإغالق أبواب
النريان وفتح أبواب الجنان..
ق� ��ال ص ��ىل ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل � ��ه وس� �ل ��م" :إذا ج ��اء
رم �ض ��ان ف�ت�ح��ت أب� ��واب ال �ج �ن��ة ،وغ �ل �ق��ت أب ��واب
النريان ،وصفدت الشياطني"..
املحطة الثانية:
يا ابن آدم ال تجزع ،وال تفزع ،ألن الله عزوجل
ق �س ��م األرزاق وق� ��دره� ��ا ب ��ني ال �ع �ب ��اد ،ك �م ��ا ق ��در
بميقات معلوم ..قال عزوجل:
اآلجال ..وحددها
ٍ
(ل �ك� ٍ�ل أج ��ل ك �ت ��اب) ..وق ��ال ت �ب��ارك وت �ع��اىل( :وم��ا
ت��دري نفس م��اذا تكسب غ��داً ،وم��ا ت��دري نفس
بأي أرض تموت)..
ف�ك��ل ن�ف��س أج�ل�ه��ا ورزق �ه��ا م �ح ��دود ..ف ��األرزاق
واآلج��ال بيده جل عاله يف ملكوته ..لذا ال داعي
ل �ل �ق �ل��ق ،وال� �ف ��زع ،ط ��امل ��ا ه �ن ��اك رب ح �ك �ي��م خ�ب��ري
يقسم األرزاق واآلجال بني الخلق كيفما يشاء..
فأغنى البعض ..وأفقر اآلخر لحكمة يعلمها هو
جل جالله ..ورفع البعض عىل بعض درجات..
فما ب��ال بعض العباد يحسدون ال�ن��اس ع��ىل ما
رزق�ه��م ال�ل��ه م��ن ال�ن�ع��م وال �خ��ري ..ي�ق��ول ال�ل��ه جل
جالله( :أه��م يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا
ب �ي �ن �ه ��م م �ع �ي �ش �ت �ه��م يف ال� �ح� �ي ��اة ال ��دن� �ي ��ا ورف �ع �ن ��ا
ب�ع�ض�ه��م ف ��وق ب �ع��ض درج � ��ات ل�ي�ت�خ��ذ ب�ع�ض�ه��م
بعضاً سخرياً ورحمة ربك خري مما يجمعون)..
وصدق رسولنا الكريم صىل الله عليه وآله وسلم
القائل" :إن لنعم الله أعداء ،قيل :ومن أولئك؟
ق��ال :ال��ذي يحسدون ال�ن��اس ع��ىل م��ا آت��اه��م الله
من فضله"..

اليمن ..على اعتاب مرحلة
جهادية جديدة
طوت السعودية ودول التحالف صفحة هادي لألبد,
وبدأت يف صناعة صفحة جديدة ,هذه الصفحة الجديدة
تريدها حامال للخروج من مأزق اليمن خاصة والتفاعالت
الدولية الجديدة بدأت تفرض شروطا جديدة ال يمكن
للسعودية أن تتفاعل معها وهي مستمرة يف عدوانها عىل
اليمن ,لذلك نرى خطوات متسارعة الهدف منها الترير
ملخارج تحفظ لها ماء الوجه خوف أن يقال أنها هزمت يف
عدوانها عىل اليمن -والهزيمة حقيقة ال مناص للسعودية
منها -وقد أدركها عوام الناس قبل خواصهم والكثري من
آراء الناس نجدها مبثوثة يف شبكات التواصل االجتماعي.
انتهت حقبة هادي بكل محموالتها وربما تجرهم الكثري من الحقائق
ع��ىل ن�ه��اي��ة م�ت��وق�ع��ة ل �ه��ادي ن�ف�س��ه ,ف�ب�ق��اء ه ��ادي ح�ي��ا رب�م��ا ش�ك��ل خ�ط��را
ع�ل�ي�ه��م ول��ذل��ك ف��ال�غ��ال��ب أن ن�ه��اي�ت��ه س�ت�ك��ون ح�ت�م�ي��ة يف ق��اب��ل األي ��ام ,وال
أتوقع أن يطول به األم��د فهو رج��ل مشهور بالحمق ,قد يقوم بحماقة
ت�ح�ش��ره��م يف زواي� ��ا أخ��الق �ي��ة ض�ي�ق��ة أو ت�ض�ع�ه��م يف م��وق��ف امل��ذن��ب أم��ام
ال �ق��ان��ون ال � ��دويل ,وم �ث��ل ذل ��ك م �ت��وق��ع م ��ن ه� ��ادي ,وم �ت��وق��ع م�ن�ه��م ق�ت�ل��ه
فاملررات كثرية والحالة الصحية لهادي حاضرة للترير أيضا.
ل��م ت�ك��ن ف�ك��رة امل �ش��اورات ال�ي�م�ن�ي��ة -اليمنية ال�ت��ي تحتضنها ال��ري��اض إال
س�ي�ن��اري��و مل�ش��اه��د س�ب��ق االت �ف��اق ع��ىل ح��رك�ت�ه��ا وح ��واره ��ا ,وه ��ا ه��ي تفصح
ع��ن نفسها يف ال �ق��رارات ال�ت��ي ال ي�ع�ل��م ع�ن�ه��ا ف��ري��ق امل �ش��اورات السياسية
شيئا ,وربما شكلت حالة صادمة للكثري ممن ظنوا أن امل�ش��اورات فكرة
يمكنها التحقق يف عاصمة هي نفسها ال تعرتف باآلخر وال بمبدأ الحوار
واملشاورات ,فما بالك حني تكون تلك العاصمة متورطة بالعدوان وتريد
رسم خارطة طريق للخروج من املأزق اليمني.
لم يكن هادي إال مجرا وهو يعلن قراره يف نقل صالحياته اىل مجلس
ق�ي��ادة ,وك��ان م�ج��را يف السنني ال�خ��وايل ع��ىل م��ا فعله أو ق��ال��ه أو أص��دره
م��ن ق ��رارات ف��ال�ت��اب��ع ال ي�م�ك�ن��ه أن ي�م�ت��از ب�ص�ف��ات ال�ق��ائ��د م�ه�م��ا ب�ل�غ��ت به
األحوال واإلمكانات من مبالغ أو فتحت له من آفاق ,واليمن تعرف ذلك
من حقائق التاريخ ,فالجغرافيا اليمنية عر تاريخها تنبئك بخصائصها
ومميزاتها ,ولذلك ال أرى التاريخ إال أنه يعيد تجسيد نفسه يف مشاهد
ربما كانت عىل اتساق تام مع مماثل لها يف القرن املايض ,وسوف يتكرر
ذات السيناريو لكن سوف يتغري جوهر األشياء ,فالتبعية أمدها لن يطول
زم �ن��ه ,وق ��درة ال�س�ع��ودي��ة ع��ىل ف��رض أس �ب��اب ال�خ�ض��وع,وم�ح��اص��رة أه��ل
اليمن بعناصر الهيمنة أصبحت مفقودة وغري قابلة للتحقق ,فاملتغري
الثقايف الذي حدث خالل السنني الخوايل بسبب العدوان وتداعياته ترك
أثرا عميقا يف البنية الديمغرافية ويف العالقات الجيوسياسية بني اليمن
والسعودية ,وهذا التحول قادر عىل بعث اليمن حتى يستعيد مركزيته
الثقافية والسياسية والحضارية والتاريخية.
فاليمن يف حاضرها اليوم أصبحت أمام مفرتق طرق ,فأمامها طريق
امل� ��آالت ال �ت��اري �خ �ي��ة ,وأم��ام �ه��ا ط��ري��ق امل�س�ت�ق�ب��ل ,وأم��ام �ه��ا ط��ري��ق ال�ع�م��ال��ة
وال �ت �ب �ع �ي��ة وك ��ل امل ��ؤش ��رات ت �ق ��ول أن ال �ي �م��ن اس �ت �ف ��ادت م ��ن ك ��ل ت �ج��ارب
القرن العشرين وهي اليوم يف حالة مخاض وقد تختار طريق املستقبل
وتستلهم من عراقته وتاريخه وألقه الحضاري القديم وهجا جديدا قادرا
عىل صناعتها وفرض وجودها الحضاري يف خارطة العالم الجديد الذي
ي�ت�ش�ك��ل ال �ي��وم وي �خ��وض م �ع��ارك وج ��وده يف ال�ك�ث��ري م��ن ب�ق��اع ال�ج�غ��راف�ي��ا
شرقها وغربها..
ظهر املرتزق هادي يف حالة بائسة وهو يعلن نقل صالحيته الدستورية
اىل مجلس قيادة  -وتلك نهاية متوقعة لكل خائن -كان مشهد اإلعالن
الدستوري صادما لكثري من الذين باتوا يقتاتون عىل الدم املسال ,وصادما
للذين لم يرحوا قاعات مؤتمر مشاورات الرياض وهم مازالوا يف جدل
حول املرجعيات التي كان هادي يتشدق بها يف كل خطاباته ,وهي املبادرة
الخليجية ,القرارات األممية ,ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ,وقد ثار
جدل واسع يف املشاورات حول هذه املرجعيات فالكثري ال يرى فيها حال
جوهريا ملا يحدث يف اليمن ,فاملبادرة الخليجية جاءت بهادي اىل الرئاسة,
والقرارات األممية شرعنت سلطة سفراء الدول العشر ,ومؤتمر الحوار
مات قبل والدت��ه ,وكانت مخرجاته كسيحة غري ذات قيمة ,وكل الذي
ح��دث خ��الل س�ن��وات ال�ع��دوان ف��رض واق�ع��ا ج��دي��دا ت�ج��اوز م�ف��ردات تلك
املرجعيات كما يرى الكثري من الذين طرحوا سؤال املرجعيات الثالث.
ان �ق �س��م امل ��ؤت �م ��رون يف م� �ش ��اورات ال ��ري ��اض ع ��ىل أن �ف �س �ه��م ف �ف��ري��ق ي��رى
ض ��رورة ت�ل��ك امل��رج�ع�ي��ات وف��ري��ق ي��رى ع��دم ج��دواه��ا ,وخ ��رج ال�ن�ق��اش اىل
مستوى الصراع وجدل التصريحات ,وبيان املواقف للمكونات الفاعلة يف
الساحة الوطنية اليمنية ,ويبدو هادي حسم موضوع الجدل حول هذه
املرجعيات من خ��الل إعالنه الدستوري ال��ذي بموجبه نقل السلطة اىل
مجلس قيادة ,وستكون مخرجات املشاورات هي البديل ملؤتمر الحوار,
والقرارات األممية هي العصا التي تدير الحوار خاصة تلك املتعلقة بإدراج
ال�ي�م��ن ت�ح��ت أح�ك��ام ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع ,ف��ال��وص��اي��ة ال��دول�ي��ة ق��د ت�ط�ي��ل أم��د
ال �ص��راع يف ال�ي�م��ن ل�ك�ن�ه��ا ب��ال�ض��رورة ل��ن ت�ك��ون ح��ال أب ��دا ,ول��ذل��ك ف��ال�ح��وار
ي�ب��دأ م��ن م��وض��وع إل�غ��اء ال�ق��رارات األممية ب�ش��أن اليمن إن أرادوا سالما
حقيقيا ,وكما اجتهدوا يف الخروج من مرجعياتهم التي ظلوا زمنا طويال
ي��دورون حولها البد لهم من إيجاد مخارج للقرارات األممية ,فالسالم
 إن صدقوا فيه – يتطلب صدق التعامل من الواقع وفق معطياته والوفق قضايا تجاوزها منطق اللحظة التفاعلية التي صنعها منطق الدفاع
ومنطق ال�ع��دوان ومنطق ال�ص��راع ع��ىل م�ص��ادر الطاقة وامل�ن��اف��ذ البحرية
من قبل الدول الكرى.
ط��ي ص�ف�ح��ة ه ��ادي ف �ك��رة ق��دي�م��ة ول�ي�س��ت ب��ال�ج��دي��دة ب��ل ك ��ان م�ت��وق�ع��ا
ذلك باالستناد اىل تاريخ الخيانات والعمالء يف كل حقب التاريخ ,وقد
سبق يل الكتابة عنها يف أك��ر م��ن م�ق��ال ,ول�ع��ل أق��رب اىل ال��ذاك��رة مقال
بعنوان "الرغاليون الجدد" وفيه تحدثت عن مرتزقة الزمن الحديث وعن
العماالت وفصلت القول عن املآالت التي يصلون اليها ومنها هذا املصري
امل�ج�ه��ول ال��ذي س��وف يمزقهم ك��ل م�م��زق ,وي�ص�ب�ح��ون ع��الم��ات منتشرة
يف أصقاع األرض للعظة والعرة ليس أكر من ذلك ,فمجلس القيادة
املشكل سيظل عاجزا كل العجز عن تحقيق أي تقدم أو إح��داث متغري
فجله م��ن ال��ذي��ن ال يملكون رؤي��ة ول�ي��س يف بالهم إال ال�خ�ض��وع وتمكني
املستعمر من مفردات اللعبة يف اليمن خاصة وأن هناك من بينهم من
قالت األيام بانتمائهم اىل جهاز املخابرات الريطاين وقفزوا اىل املناصب
بدعم لوجستي من أجهزة االستخبارات الريطانية واألمريكية ,فاالنتقال
ك��ان واض�ح��ا ,فريطانيا م��ازال��ت تمسك ب��ال�ق��رار يف اليمن خ��الل شبكتها
امل�ح�ك�م��ة ال�ت��ي ص�ن�ع�ت�ه��ا يف امل ��ايض وم��ا ت ��زال ت�س��ري ب�ن�ف��س ال�س�ي��اس��ة دون
ت�ح��دي��ث أو ت�غ�ي��ري ,ف�ه��ادي ك��ان ج��اس��وس��ا ل��ري�ط��ان�ي��ا ,ويف س��ريت��ه ال��ذات�ي��ة
أحكام تدينه بالتجسس لصالح دولة أجنبية.
إذن مجلس القيادة الذي نقل هادي صالحيته إليه هو حامل املشروع
االستعماري الجديد ,وق��د يستند اىل مرجعيات جديدة هي مشاورات
ال��ري��اض ووثيقة إع��الن االنتقال وبها وم��ن خاللها يشرعن ل��واق��ع جديد
رس�م��ه املستعمر وه��و يعلم ط��رق ال��وص��ول اىل غ��اي��ات��ه ,فالعميل ال يرى
ال ��وط ��ن ،ول�ك�ن��ه ي ��رى ب��ري��ق ال��ذه��ب وي�س�م��ع خ�ش�خ�ش��ة ال� ��ورق األخ �ض��ر,
وه��و ي��درك أن ال��وط��ن ال يقبله منتميا ال�ي��ه ،ول��ذل��ك ي�س��اوم ال��وط��ن فهو
يستبدله ب��دراه��م م �ع��دودات وي�ب�ي�ع��ه ب�ث�م��ن ب�خ��س ك�م�ع��ادل م��وض��وع��ي
ب�ع��د أن ال�ت�ب��س ع�ل�ي��ه م�ف�ه��وم االن�ت�م��اء وال��وط�ن�ي��ة وال�س�ي��ادة واالس�ت�ق��الل
والحرية ،ووج��د نفسه يف حالة تيه وضياع دون مبادئ وال قيم ودون
فكرة تنظمه يف عقد من املثاليات.
ن �ح ��ن ال� �ي� ��وم ع� ��ىل أع� �ت� ��اب م ��رح �ل ��ة ج� ��دي� ��دة رب� �م ��ا ح �م �ل ��ت ال �ق �ل �ي ��ل م��ن
االنفراجات ،لكنها لن تحمل حمامات السالم ،فاملعركة ما تزال طويلة
لكن بطرق وآليات وأساليب جديدة لها مثال يف املنطقة ويف العالم لكن
نتوقع أن حركة ال�ت��وازن ال��دويل تفرض رؤي��ة جديدة ومستوى حضاريا
جديدا يف التعامل مع السالم واالستقرار يف اليمن ويف العالم.
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مدير أمن األم ــانة لـ"

مجتمع

":

انخفاض معدل اجلرمية في املناطق احملررة يقابله ارتفاع في املناطق احملتلة

أوضح مدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن محمد صالح هراش ان خطة البناء والتطوير االمني مستمرة وفق رؤية شاملة لالرتقاء
بالعمل االمني وكفاءة رجال االمن وذلك ضمن االهداف االسرتاتيجية للرؤية الوطنية ..وأكد ان هناك جهوداً مبذولة لتعزيز األمن ورفع
مستوى الضبط للمطلوبني امنياً ,كذلك العمل الوقايئ ملنع الجريمة قبل وقوعها إضافة إىل تعزيز عمل دوريات متحركة.
وتطرق العميد هراش اىل ان االستشعار باملسؤولية وتفعيل دور الرقابة يف األجهزة األمنية كان له األثر االيجابي لتجاوز السلبيات وهذا
ما يلمسه املواطن يف حياته اليومية من خالل ما ينعم به من أمن واستقرار ..مبيناً ان لجان الشكاوى ساهمت يف الحد من التجاوزات
والسلبيات وتحسني أداء األجهزة األمنية
كل هذا يف حوار لـ"26سبتمرب" ملعرفة التفاصيل أكرث يف لقاء مع مدير امن األمانة فايل الحوار:
ح ـ ــاوره /وليد الريمي
> ما هو تقييمكم لألداء األمني يف
العاصمة صنعاء للعام املايض وخطتكم
لهذا العام لتحسني وتطوير العمل
األمني ..وما مدى انسجامها مع الرؤية
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة؟
>> بالنسبة للعام املايض كان من أفضل ما يمكن
وارتفع مستوى ضبط املطلوبني امنياً وكذلك تحسني
يف األداء وارتفاع اكتشاف القضايا املجهولة.
وكان العمل الوقايئ هو منع الجريمة قبل وقوعها
اىل جانب ذلك كان هناك دوريات متحركة بدل
النقاط الثابتة وعمل كمائن من قبل النجدة لتعزيز
العمل الوقايئ والتحريات يف املناطق امللتهبة وتم
تقوية مصادر املعلومات وكشف أصحاب السوابق
واالستدعاء األسبوعي لهم.
أما عن خطة التي ضمتها الوزارة وهي املنبثقة
من الرؤية الوطنية فتم هذا العام تركيب كامريات
"الرقابة املرئية" ،وفقاً لخطة البناء والتطوير وهي
خطة شاملة بدءاً من تلقي البالغ من املواطن وخدمة
الجمهور وتحديد الرسوم لكل خدمة مع األحوال
والجوازات اىل مجانية أقسام الشرطة.
ويتم يف هذا العام تطوير أداء رجل األمن من خالل
الدورات األمنية املكثفة والثقافية توفري الوسائل,
أجهزة الكمبيوتر ,االتصاالت ,الربط الشبي
للمناطق وأقسام الشرطة كامريات املراقبة 95%
من شوارع العاصمة تم تغطيتها وتكاد تكون شبه
مكتملة إضافة إىل ذلك تحسني السجون وأوضاع
النزالء ومعاملة النزالء باإلحسان وفق خطة البناء
والتطوير املنبثقة والعالقة الوثيقة والتنسيق مع

االجهزة القضائية  ,النيابة واملحاكم و اللقاء الدوري
ملعالجة السلبيات وتعزيز االيجابيات.
> انخفاض معدل الجريمة يف املناطق
الحرة تحت قيادة املجلس السيايس
االعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني ..مقابل
ارتفاعها يف املناطق املحتلة برأيكم ما
تفسري ذلك؟
>> هذا يعود لتوحيد القيادة ممثلة بالسيد العلم
قائد الثورة واملجلس السيايس األعىل ما انعكس عىل
القيادة األمنية املوحدة والجهود املبذولة لتعزيز
األداء األمني انطالقاً من االستشعار باملسؤولية
والرقابة اإللهية يف األعمال األمنية.
> ضرب املنشآت األمنية واملدنية من قبل
تحالف العدوان ما الهدف من ذلك؟
>> الهدف من وراء ذلك هو خلخلة العمل األمني
ونشر الفوىض األمنية من خالل استهداف املرافق
األمنية وتكثيف العمل التخريبي لزعزعة استقرار
املواطنني
> كيف تصفون دور رجال األمن يف ضبط
العصابات اإلجرامية وما انعكاس ذلك يف
حياة املواطنني؟
>> األمن من األشياء امللموسة التي يلمسها
املواطن من خالل حياته اليومية وما ينعم فيه
من امن واستقرار وأيضا من حفاظ عىل املمتلكات
الشخصية ساهم رجل األمن يف هذا من خالل ضبط
عصابات متخصصة يف سرقة السيارات والتي كانت
تحدث من  4 3-سيارات يومياً ,فيما تم القضاء عىل
أكرث من عصابة لتنخفض معدل هذه الجريمة

إنّ ِشهر رمضان شهر الرحيم الرحمن فيه نفحات ورحمات
َّ
للصائمني،
وفوائد فى الدنيا واآلخرة ،فتفتح الج َّنة أبوابها
َّ
َّ
والطائعني لربِّهم سبحانه وتعاىلُ ،
وتغلق يف شهر
والذاكرين،
وت َّ
صفد َّ
رمضان أبواب ال َّنارُ ،
النبي عليه أفضل
الشياطني ،لِقول
ِّ
ُ
ّ
ّ
َ
ُ
ْواب الجَ َنةِ ،وغ ِلق ْ
الصالة وازىك السالم( :إذا جاءَ رَمَضانُ ف ِّتحَ ْ
ت
ت أب ُ
دَت َّ
ارُ ،
الشياطِ نيُ ) ،فيبتعد اإلنسان املؤمن فيه عن
أب ُ
وص ِّف ِ
ْواب ال َّن ِ
ُعر ُ
ض عنها لِضعف الشيطان الرجيم ومكائده
املعايص واآلثام وي ِ
ّ
وت َّ
وتغفر فيه ُ
الذنوبُ ،
وحيله يف شهر رمضان املباركُ ،
كفر فيه
الخطايا ،لِقول النبئ صلوات الله وسالمه عليه وعىل آلهَّ :
(الص َلو ُ
َات
س ،و ْ
ضانُ إىل رَمَ َ
َالجُ مْ عَ ُة إىل الجُ مْ عَ ةَِ ،ورَمَ َ
َ
ضانَ  ،مُ َك ِّفر ٌ
َات ما
الخمْ ُ
ّ
ب َ
ب ْي َن َّ
هُن إِ َذا اجْ َت َن َ
الكبَا ِئرَ) شه ُر العِ تق من ال َّنار ،وذلك يف ُك ِل ليلةٍ
نبي الرحمة ّ
صىل الله وسلم عليه واله( :ويُنادي
لقول
لياليه،
من
ّ
منادٍ يا باغي الخري أقب ْل ويا باغي َّ
ار
الش ِّر ِ
ِ ِ
َ
َ
أقص ْر وله عُ تقاءُ من ال َّن ِ
وذلك يف َّ
كل ليلةٍ )[ ،ويرفع الله عز وجل املُسلم املؤمن بصيامه

من ضمن خطة البناء
والتطوير تم تركيب
كامريات الرقابة

اىل نسبة  1%اي أن سرقة السيارات أصبحت شبه
معدومة.
ضبط عصابات سرقة املنازل واملحالت التجارية
وإعادة املسروقات ألصحابها وهذا كله ينعكس يف
استقرار وأمن املواطنني كما تم ضبط خاليا تابعة
للعدوان استهدفت شخصيات اعتبارية محاولة
منهم لخلط األوراق وخلق خلل امني داخل
العاصمة صنعاء كل هذا بفضل الله تم ضبطه.
> عودة املغرر بهم اىل حضن الوطن..
ما هي إسهاماتكم يف تأمني عودتهم
وتمكينهم من أعمالهم وممارسة حياتهم
الطبيعية ؟
> االستفادة من قرار العفو الصادر من قبل السيد
العلم واملجلس السيايس بهذا الخصوص ينقسم اىل
قسمني :االول يعود بتنسيق املركز الوطني للعائدين
وهذا يتوىل رعاية الشخص منذ اتصاله من املكان
املتواجد فيه داخل مناطق قوى املرتزقة او املخدوعني.
الرعاية والتسهيل لحركته وتنقالته وتسهيل
مروره يف املناطق األمنية حتى وصوله اىل اقرب مركز
شرطة لعمل ملف أمني واخذ الضمانات والتعهدات
الالزمة لعدم العودة لصفوف املرتزقة كل هذا يف اقل
من ساعة وبعدها باإلمكان ممارسة حياته الطبيعية
بدون اي مضايقات ولم تسجل أي حالة تم فيها
استدعاء اي شخص من هؤالء او مضايقته او اتخاذ
اي إجراء ضده ما لم يكن مطلوباً يف قضايا جنائية
او أحكام قضائية.
القسم الثان :العائدون بدون تنسيق يتم التبليغ

ش ـ ـ ـ ــهر الط ـ ـ ــاعات
عبدامللك الوزان

األجهزة األمنية نجحت
يف ضبط قضية اغتيال بعض
السياسيني يف اقل من ساعة

الدرجات العال َّية ،وتتضاعف فيه ُ
َّ
األجور والحسنات وينال املرء
املُسلم مغفرة الله سبحانه وتعاىل ويهتدي بهدي ُ
القرآن الكريم؛
ألن شهر رمضان شه ُر ُ
َّ
القرآن الذي انزل فيه الهُدى والبينات كما
َّ
أن فيه ليلة القدر التي يضاعف فيها األجر والثواب ألف شهر.
ّ
النبي األعظم صلوات الله وسالمه
بني
ي
ُجاب فيه الدُ عاء ،فقد ّ
ُ
ّ
ً
دعوة ال ُتردّ ،كما
عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين أنّ للصائم
َّ
ُ
والقرب من الله سبحانه وتعاىل والبُعد عن
أنه شهر العبادة،

لجان الشاكوى حدت
من التجاوزات يف إجراءات
قضية املواطن
من قبل عقال الحارات وشرطة اإلحياء للقيام بنفس
اإلجراءات يف القسم االول من هذا السؤال.
بل يف الفرتة األخرية شكلت لجان من قبل
توجيهات القيادة عىل مستوى الحارات واألحياء
بالتواصل هاتفياً مع كل املنضمني لصفوف العدوان
بالعدول عن ارتزاقهم والعودة اىل حضن الوطن
وأثمرت تلك الجهود عن عودة كثري من القيادات
واألفراد كل ذلك من اجل التسهيل وحقن دماء
اليمنيني وإقامة الحجة عىل كل املتبقني لالستفادة
من قرار العفو وسريانه.
> إىل أي مدى أسهمت لجان الشكاوى
والبالغات يف البت بالقضايا املقدمة من
املواطنني؟
>> أسهمت لجان الشكاوى بشكل كبري يف الحد
من تجاوزات بعض افراد وضباط الشرطة وقد

َّ
الشهوات وامللذات واملُغريات املاد َيّة ،واالرتقاء بال َّنفس وال ُّروح
وال ِفكر ،فهو شه ُر اإلحسان والعبادة ،واملغفرة وال َرّحمة ،والتقرب
إىل الله سبحانه وتعاىل ويُربي املُسلم نفسه عىل َّ
الصرب والتحمل
ُّ
والشكر للرحمن الرحيم عىل نعمه وكرمه يف شهر رمضان الذي
ضاعف فيه الحسنات ،ويُجاب فيه ّ
ُ
الدُ عاء ،لِقولهِ سبحانه وتعاىل:
ُت
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ْشدُ ونَ ) يُطهّر نفس املسلم
َف ْلي ْ
ّ
وي ّ
وتحليه باألخالق الحسنة؛
ُزكيها من خالل عمله للصالحات
كالكرم والجود والحلم ،والصرب ،واجتناب األخالق السيئة واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر وفيه يشعر املسلم املؤمن بنِعم الله
سبحانه وتعاىل ويؤدّي شكرها ،ويتجنب اآلثام واملنكرات واملعايص
ويفعل الخريات والطاعات كقراءة القرآن ،ومساعدة جريانه
وأقاربه وتفقد إخوانه املؤمنني واسر الشهداء واملرابطني يف سبيل
النبي صلوات الله وسالمه
الله وإقامة النوافل وقيام الليل ،قال
ِّ

مربوك الثقة
نهنئ ونبارك لألستاذ

تعازينا آل غانم

بقلوب حزينة ومؤمنة بقضاء الله
وقدره نتقدم بصادق العزاء
وعظيم املواساة إىل نجل الفقيد

فايز محمد أحمد غانم
وإىل كافة آل غانم

وذلك بوفاة املغفور له -بإذن الله تعاىل-

والده

العقيد الركن /محمد أحمد غانم
نائب رئيس مركز املعلومات
بدائرة التوجيه املعنوي

داعني الله أن يتغمده بواسع الرحمة
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون"..
األسيفون:
كافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي
وصحيفتي "26سبتمرب واليمن
وموقع 26سبتمرب نت"

فقدان

>يـعـلــن االخ احـمــدعـبــدالـلــه يـحـيــى هـيــج عــن فـقــدان بـطــاقـتــه الـشـخـصـيــة..
فعىل ومن وجدها ايصالها اىل اقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

الدكتور  /عمرو بن معد
يكرب حسني الهمداين

الثقة الغالية من القيادة السياسية
وصدور قرار رئيس املجلس السيايس األعىل
رقم ( )33لسنة 2022م بتعيينه عضواً يف مجلس
الشورى ..متمنني له التوفيق والنجاح بمهامه
االستشارية.
املهنئون :العميد الركن/عيل غالب الحرازي
االستاذ /يحيى احمد العرايس
االستاذ/محمد عبدالله اسماعيل

تم اتخاذ إجراءات صارمة وقوية يف حق من ثبت
تورطهم يف تجاوزات او إهمال أو التقصري يف إجراءات
قضية اي مواطن.
وتفعيل دور ادارة الرقابة يف أي منطقة أمنية
ساهم بتجاوز السلبيات ،واالستشعار بالرقابة
االلهية واخالص العمل لله من قبل منتسبي وزارة
الداخلية وتحديداً أمن األمانة ساهم بشكل الفت
يف تحسني االداء وتجاوز سلبيات الرشوة والتقصري
والحبس بشكل غري قانون  ،وكذلك التنسيق
واالرتباط مع األجهزة القضائية أسهم يف منع تجاوز
املدة القانونية يف االحتجاز داخل اقسام الشرطة.
> استعادة أرايض الدولة وضبط
املسروقات واستعادة املمتلكات اىل جانب
االشكاليات بني املستأجر واملؤجر وظاهرة
اطالق النار يف املناسبات ..ما دوركم يف أمن
أمانة العاصمة لحلحلة هذه القضايا؟
>> بالنسبة الستعادة أرايض الدولة تم تفعيل
هذا الجانب بشكل لجنة من عقارات وأرايض الدولة
واالجهزة القضائية والداخلية وتم استعادة كثري
من ارايض الدولة حيث تم تفعيل الجهات املختصة
يف متابعة هذه القضايا كما هو دور االجهزة االمنية
للقيام بعملية الضبط والحماية اىل ذلك املنظومة

ضانَ إيمَ ً
عليه وعىل آله( :مَ ن َقامَ رَمَ َ
ِسابًاُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّدمَ
انا واحْ ت َ
لحب الله
سبب
مِن َذ ْن ِبهِ) يُعوّد الفرد املُسلم عىل الجود واإلحسان،
ّ
ٌ
النبي صلوات الله وسالمه عليه
سبحانه وتعاىل ألخيه املؤمن قال
ِّ
وعىل آله الطيبنيَّ :
عال
يحب الجُ ودَ،
(إن اللهَ تعاىل جَ وَا ٌد
ُّ
ُّ
ويحب مَ ِ
َ
ّ
َ
ّ
يحث الفرد عىل ال َتغيري فاملؤمن قاد ٌر
فاسفها)
س
األ
خالق ،ويك َر ُه َ
ِ
أيام أُخرى يف غري رمضان ،وقاد ٌر عىل ترك املعايص واآلثام
عىل صيام ٍ
التي يتص َّور َّ
أنه ال يستطيع تركها ،فيتشجّ ع يف شهر رمضان املبارك
غري لألفضل ،لِقولهِ سبحانه تعاىل( :إ َّن َّ
اللـهَ ال
عىل العزم عىل ال َّت ُّ
ِ
َ
س ِهم) ي ّ
وم حَ ّتى ي َُغ ِّريوا ما بِأ ُ
ُهذِ ب ال َّنفس ،ويُح ِبّب إليها
ي َُغ ِّ ُ
نف ِ
ري ما بِ َق ٍ
ّ
ّ
املكاره ،واالستمرار
وتحمُ ل
ُعوّد املسلم عىل ال َّتسامح،
ِ
ال َتقوى ،وي ِ
ّ
عىل األعمال َ
الصالحة دائما واإلكثار من الصالة والسالم عىل طب
القلوب وعافية األبدان وشفائها سيدنا رسول الله الرحمة املهداة
محمد بن عبد الله بن عبد املطلب بن هاشم صلوات الله وسالمه
عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين ملا لها من الفضل الكثري عند الله

العدلية قامت بدور فاعل يف هذا الجانب واستعادت
األمالك الخاصة باملواطنني ومنع التزوير الذي كان
حاصال يف املحررات الرسمية "البصائر" كما ساهمت
يف منع الجريمة بالنسبة إلطالق النار واإلشكاليات
التي كانت تحدث بني املتنازعني.
تعمل األجهزة االمنية عىل حل القضايا الجنائية
فقط بجانب موضوع املؤجر واملستأجر اما قضايا
املؤجر واملستأجر العادية فيتم إيصالها لألجهزة
القضائية التي تخوض يف ذلك مع النيابة العامة.
أما ما يتعلق بإطالق النار تعترب االجراءات التي
وجهت بها القيادة بهذه الخصوص كان لها دور
فعال ورادع ساهم يف القضاء عىل هذه الظاهرة
السيئة بنسبة  99%او تكاد تكون منعدمة ولعلك
تالحظ عدم سماع اي من هذه القضايا يف الوقت
الحال.
وكان للجانب االرشادي والخطباء دور ساهم يف
تهذيب وتوعية املواطن انطالقا من الجانب اإليمان
كون الشعب اليمني يحمل الروحية االيمانية.
> ماذا عن تطوير العمل الشرطوي
والنهوض بأقسام الشرطة ودورها يف حل
قضايا املواطنني ودعم االمن واالستقرار؟
>> نحمد الله عىل االمن واالستقرار الذي ننعم
به يف هذه الظروف رغم محاوالت العدوان والسعي
لخلخلة الجبهة الداخلية وإظهار الجانب االمني
اعالمياً عىل انه غري قادر عىل حماية نفسه واثارة
قضية اغتيال بعض السياسيني مؤخرا "حسن زيد"
ومحاولة إلصاق التهم وخلط األوراق قابلة نجاح
امني يف ضبط مرتكبي هذه الجرائم يف اقل من 24
ساعة وهذا مؤشر قوي عىل نجاح األجهزة األمنية
داخل أمانة العاصمة واملحافظات الحرة.
وكذلك القضاء عىل اكرث من عصابات جنائية كانت
مرتبطة فعلياً بالعدوان ويديرها اشخاص من داخل
مارب وهذا دليل اخر عىل نجاح وكفاءة االجهزة
االمنية واليقظة العالية وما قيل من قبل قيادات
الخاليا التي كانت تدار بان أمانة العاصمة خط احمر
عليهم وعىل كل من تسول له نفسه العبث بأمن
واستقرار املواطن يف كل املحافظات وما التوفيق اال
من عند الله سبحانه وتعاىل.

سبحانه وتعاىل والدعاء للمجاهدين املرابطني فى الثغور دفاعا عن
حرمات الله ورسوله واملؤمنني واملؤمنات اللهم إنا نسألك بحرمة
سيدنا محمد رسول الله األعظم وآله األطهار ان تتقبل منا اليسري
وتسامحنا عىل التقصري وتعفو عنا يا عايف عن املذنبني والخاطئني
برحمتك يا ارحم الراحمني فإن لك فى كل ليلة من ليال شهر
رمضان رقاب يعتقها كرمك وفضلك وجودك فاجعل رقابنا من
تلك الرقاب يارب العاملني يا الله وال تؤاخذنا بسيئات أعمالنا وال
بما فعله السفهاء منا يا ذا الجود والكرم وأصلح لنا شؤونا واشف
وعافى مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا وتوفنا عىل ملة اإلسالم غري
ضالني وال مضلني واحفظ جيشنا وللجاننا وقائد مسرتنا القرآنية
وحف مقامه والصالحني فإنا اسلمنا نفوسنا إليك وفوضنا امورنا
إليك وتوكلنا فى كل احوالنا عليك يا رب العاملني الحمد لله رب
العاملني وصىل الله وسلم عىل سيدنا ونبينا محمد وعىل آله الطيبني
الطاهرين وأصحابه املنتجبني.

الصيفي وآزال يتصدران املجموعة األولى لدوري األهلي الرمضاني

ان ـ ـفـ ــرد ف ــري ـق ــا ش ــرك ــة ال ـص ـي ـف ــي وآزال
ب ـص ــدارة امل ـج ـمــوعــة األوىل ل ـ ــدوري أهــي
صنعاء الرمضان لكرة القدم يف نسخته
ال  38حـيــث حـقــق فــريــق الصيفي فــوزا
ثـمـيـنــا ع ــىل امل ـط ـعــم امل ـل ــي ب ـهــدفــني دون
رد يف الـلـقــاء ال ــذي جـمـعـهـمــا يــوم أمــس
عىل ملعب النادي األهي ضمن الجولة
الثانية من منافسات املجموعة األوىل..
ت ـق ــدم ال ـص ـي ـف ــي ب ـه ــدف م ـط ـل ــع ال ـش ــوط
األول ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق م ـ ـهـ ــاج ـ ـمـ ــه م ـح ـم ــد
ال ـع ـب ـيــدي ،قـبــل أن ي ـعــزز زمـيـلــه الـبــديــل
عــي ال ـس ـكــري الـنـتـيـجــة ب ــإح ــرازه الـهــدف
الثان نهاية الشوط الثان.
ويف الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـثـ ــان خ ـط ــف آزال ث ــالث
نـ ـقـ ــاط ث ـم ـي ـن ــة ب ـت ـغ ـل ـب ــه عـ ــىل نـ ـجـ ــوم ت ـعــز
بهدف نظيف أحرزه عيبان الحنبيص من
عــالمــة ال ـج ــزاء..ب ـه ــاتــني الـنـتـيـجـتــني رفــع
الصيفي وآزال رصيدهما إىل أربــع نقاط
يف الصدارة ،وجاء نجوم تعز ثالثا بنقطة
متفوقا عىل امللي الذي حل رابعا بفارق
ه ـ ـ ــدف ..وتـ ـت ــواص ــل م ـن ــاف ـس ــات ال ـ ــدوري

الـيــوم بــإقــامــة مـبــاراتــني ضـمــن املجموعة
الثانية تجمع األوىل املستقبل والروضة،
وي ـل ـت ـق ــي يف املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة م ـج ـمــوعــة
الحباري مع شركة الكبوس.
قاد املباراة يحيى درويش حكم الساحة
وس ــاع ــده خــالــد ح ــزام وابــراه ـيــم مجمل

ورابعا الدول أمني ردمان وراقبها كمال
الغيل وإداريا نبيل املاوري.
ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره ان ـ ــه ويف إط ـ ــار ال ـن ـش ــاط
ال ـث ـق ــايف ال ــرم ـض ــان ت ـت ــواص ــل امل ـســاب ـقــات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـق ـي ـم ــه ال ـ ـن ـ ــادي م ـم ـثــال
بلجنته الثقافية.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

يوم السجني الوطني  ..نزالء االصالحيات الشريحة املنسية في املجتمع

حرصت مصلحة التأهيل واإلصالح يف فعالية يوم السجني الوطني السابع يف فعالية يوم السجني الوطني املنعقد يف الثامن
التنموية
مؤسسة ميسرة
صادرة عن
السجناء يمكث يف السجن
العاصمة ،احد
بأمانة
دراساتاملركزية
من رمضان الفائت عىل حضور عدد من السجناء يف اإلصالحية
منذ  36سنة واألخرين  23سنة و  11سنة ولم تتحرك قضاياهم أو االفراج عنهم بسبب الحقوق التي عليهم.
وي ـت ـضــح يف ي ــوم ال ـس ـجــني ه ــذا ال ـعــام
ال ـ ـك ـ ـثـ ــري م ـ ــن امل ـ ـع ـ ــان ـ ــاة ال ـ ـت ـ ــي ي ـت ـج ــرع ـه ــا
السجناء يف السجون بسبب اعسارهم
عـ ــن دف ـ ــع الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـت ــي ع ـل ـي ـه ــم ،مــا
يتطلب مضاعفة الجهود للدفع عنهم
وفك اعسارهم للعودة إىل اسرهم.
وت ـع ــان أس ــر ال ـس ـج ـنــاء م ــن ال ـحــرمــان
والـ ـع ــوز ب ـس ـبــب ف ـق ــد عــائ ـل ـهــم الــوح ـيــد
بـسـبــب االح ـت ـجــاز يف الـسـجــن عــىل ذمــة
قـ ـض ــاي ــا ،االم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ــوج ــب عــىل
املجتمع والجهات الرسمية االلتفات إىل
مشكلة ضياع اسر السجناء وتعرضهم
للتشرد.
النائب العام الدكتور محمد الديلمي
تحدث يف الفعالية عن املادة ( )50من
القانون اليمني التي تقول بأن النيابات
ت ـح ــل م ـح ــل أول ـ ـيـ ــاء ال ـ ـ ــدم ،وه ـ ــو االم ــر
ال ــذي جـعــل الـسـجــني امل ـســن يـمـكــث يف
الـسـجــن  36سـنــة بـسـبــب هــذه امل ــادة ،
وذكر النائب العام بأن من املفرتض عىل
النيابات ان ال تقدم القاتل للمحاكم إال
بحضور أولياء الدم.
وتـ ـ ـح ـ ــدث وك ـ ـي ـ ــل م ـص ـل ـح ــة ال ـت ــأه ـي ــل
واإلص ـ ــالح ال ـل ــواء عـبــد ال ـب ــاري الـطــالـبــي
ع ــن ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم يف ال ـس ـج ــون ب ــأن
امل ـص ـل ـح ــة ل ـ ــم ت ـل ـم ــس أي ت ـ ـع ـ ــاون مــن
ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة ح ـي ــال ال ـس ـج ـنــاء وإن
كان هناك تعاون فهو نسبي وبمتابعة
حثيثة من املصلحة.
ويعان السجناء يف االصالحيات من
ن ـقــص حـ ــاد يف الـ ـغ ــذاء وال ـص ـح ــة ن ـظــراً
للظروف التي تعيشها بالدنا من حصار

وعدوان جعل الشعب اليمني بأكمله
داخل سجن كبري.
ويتطلب األمر تعزيز الجهود الرسمية
لتحسني أوضاع االصالحيات يف جميع
مـحــافـظــات الـجـمـهــوريــة وف ــق الـحـقــوق
والواجبات املنصوص عليها يف القانون
الـيـمـنــي وقــواعــد نـيـلـســون مــانــديــال الـتــي
تعنى بحقوق السجناء داخل السجون.
ويـ ـعـ ـت ــرب الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ف ـ ــاق ـ ــدي ال ـح ــري ــة
ل ـ ـعـ ــدم ت ـم ـك ـن ـه ــم م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك خ ـ ــارج
جدران السجن ما يحتم املسئولية عىل
الـقــائـمــني عــىل الـسـجــون تــوفــري ال ـغــذاء
وال ـص ـحــة وامل ـ ــأوى والـتـعـلـيــم والـتــأهـيــل
والتدريب واملعاملة الحسنة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأيت دور م ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ــة ال ـ ـت ـ ــأه ـ ـي ـ ــل
واإلصـ ـ ــالح ال ـت ــي ت ــدي ــر االص ــالح ـي ــات يف
أمــانــة الـعــاصـمــة واملـحــافـظــات لتحقيق
املستوى الجيد للحقوق الدنيا للنزالء
يف السجون.
وقد قطعت املصلحة شوط ال بأس به
يف اإلصالحية املركزية بأمانة العاصمة
ب ـتــوفــري ال ـت ــدري ــب وال ـت ــأه ـي ــل والـتـعـلـيــم
وأن ـ ـ ـشـ ـ ــاء مـ ـعـ ــامـ ــل ل ـل ـخ ـي ــاط ــة والـ ـبـ ـل ــك
وصـ ـن ــاع ــة الـ ـجـ ـلـ ـي ــدات م ـك ـن ــت ال ـع ــدي ــد
م ــن الـسـجـنــاء الـعـمــل يف ه ــذه املـعــامــل
وإكسابهم مهارات يف عدة مجاالت.
وت ـ ـ ــأيت م ـس ـئ ــول ـي ــة م ـص ـل ـح ــة ال ـت ــأه ـي ــل
يف إنـ ـش ــاء م ـع ــام ــل ت ــدري ــب وت ــأه ـي ــل يف
االصـ ــالح ـ ـيـ ــات األخ ـ ـ ــرى يف م ـح ــاف ـظ ــات
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ل ـت ـم ـك ــني الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء مــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـج ـ ــون وتـ ـس ــوي ــق
م ـن ـت ـجــات ـهــم يف األس ـ ـ ــواق ل ـي ـك ــون ــوا خــط

انـتــاج يــرفــد املجتمع بمنتجات متنوعة
وه ـ ــو ال ـ ـ ــدور امل ـن ـش ــود مـ ــن امل ـص ـل ـح ــة يف
التأهيل واإلصالح.
وتـ ـج ــدد م ــؤس ـس ــة م ـي ـس ــرة ال ـت ـن ـمــويــة
التعاون مع مصلحة التأهيل واإلصالح
لعمل مشاريع إنتاجية يف االصالحيات
وتأهيل تدريب السجناء يف االصالحيات
ب ـمــا ي ـعــزز الـتـمـكــني االق ـت ـص ــادي وخـلــق
ف ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــدرة ل ـ ـل ـ ــدخ ـ ــل داخ ـ ـ ــل
السجون.
وال ي ـق ـت ـص ــر دور م ـن ـظ ـم ــات امل ـج ـت ـمــع
املدن املحلية املساهمة يف توفري الغذاء
أو االدويـ ـ ـ ــة ل ـل ـس ـج ـن ــاء وإنـ ـمـ ــا ال ـتــأه ـيــل
وال ـت ــدري ــب والـتـعـلـيــم وال ـتــوع ـيــة ل ـنــزالء
االصالحيات والقائمني عىل السجون.
إن يوم السجني الوطني ليس تظاهرة
إعالمية فهو يوم يذكر املجتمع بشريحة
السجناء املنسية والغائبة عن املجتمع
لـتـلـمــس احـتـيــاجــاتـهــم وف ــك اعـســارهــم
وتحريك قضاياهم يف املحاكم وتأهيلهم
واصالحهم ليعودوا إىل املجتمع افراد
صالحني.
تـ ـح ــدث الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام يف ال ـف ـعــال ـيــة
عـ ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ــزول امل ـ ـ ـي ـ ـ ــدان لـ ــإصـ ــالحـ ـيـ ــات
يف امل ـح ــاف ـظ ــات خ ـ ــالل ال ـ ـفـ ــرتة ال ـق ـل ـي ـلــة
املاضية والجلوس مع السجناء ودراسة
قضاياهم واالفراج عن  2000سجني
بعد التحقق من صحة االفراج عنهم.
وأوض ــح رئـيــس الهيئة الـعــامــة للزكاة
شمسان أبو نشطان بأن الهيئة رصدت
 3مليار ريال للمعسرين واملساهمة يف
عمل مشاريع يف السجون.
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صنعاء هي من تقرر
يا حتالف العدوان

مجلس الشورى يؤكد تأييده ملبادرة
السالم التي أطلقها الرئيس املشاط
أك ـ ــد م ـج ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى ،ت ــأي ـي ــده
مل ـب ــادرة ال ـس ــالم ال ـت ــي تـضـمــن وح ــدة
األرايض ال ـي ـم ـن ـيــة واس ـت ـق ــالل ال ـق ــرار
ال ـي ـم ـن ــي وإيـ ـ ـق ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ــدوان ورف ـ ــع
الحصار.
كما أكــد مجلس الـشــورى يف بيان
صـ ــادر ع ـن ــه ،أم ــس األحـ ــد  ،تــأي ـيــده
ملـ ــوقـ ــف املـ ـجـ ـل ــس الـ ـسـ ـيـ ــايس األع ـ ــىل
لـتـحـقـيــق ال ـســالم الـشــامــل وال ـعــادل
الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني
ويـسـهــم يف رف ــع ال ـح ـصــار والـسـمــاح
ب ـ ــدخ ـ ــول سـ ـف ــن ال ـ ــوق ـ ــود وال ـ ـغ ـ ــذاء
وفـتــح كــافــة املـنــافــذ الــربيــة والـبـحــريــة
والجوية.
ولـ ـف ــت إىل أه ـم ـي ــة ال ـت ـع ــاط ــي مــع
مـبــادرة فـخــامــة املـشــري الــركــن مهدي
امل ـ ـشـ ــاط رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــايس
األعـ ــىل ال ـت ــي تـمـثــل أرض ـي ــة مـشــرتكــة
إلن ـه ــاء ال ـع ــدوان وم ـعــال ـجــة الــوضــع
اإلنـســاين ومـلــف األســرى والتخفيف

مـ ــن م ـع ــان ــاة ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي إزاء
التداعيات اإلنسانية الكارثية الناتجة
عن العدوان والحصار.
وأبدى مجلس الشورى ،استغرابه
من إعالن ما سمي “مجلس القيادة”
يف الرياض  ..معتربا ذلك محاولة من
قبل تحالف العدوان لتدوير مرتزقته
وإط ـ ــال ـ ــة أمـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ــرب ع ـ ــىل ال ـي ـم ــن
والـتـنـصــل مــن الـجــرائــم الـتــي ارتـكـبـهــا
بحق الشعب اليمني.
وأشار إىل أن الشعب اليمني ،هو
امل ـخ ــول بــاخ ـت ـيــار م ــن يـمـثـلــه ويــدافــع
عن أمنه واستقراره ووحــدة أراضيه
واستقالل قراره.
وش ـ ـ ـ ــدد مـ ـجـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـش ـ ـ ــورى ع ــىل
أه ـم ـيــة م ــواص ـل ــة ال ـص ـم ــود وال ـث ـبــات
وتعزيز التالحم بني جميع مكونات
الـ ـشـ ـعـ ــب وت ـ ـف ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة ع ــىل
تـحــالــف ال ـعــدوان ومـمــاطــالتــه بـشــأن
تطبيق الهدنة املعلنة.

احلراك اجلنوبي يؤيد مخرجات
اجتماع املجلس السياسي األعلى

أعلن مكون الحراك الجنوبي املشارك يف مؤتمر الحوار الوطني املوقع عىل اتفاق
السلم والشراكة تأييده ومباركته ملا صدر عن اجتماع املجلس السيايس األعىل.
وأوضح مكون الحراك يف بيان له ،أنه وعىل الرغم من مد يد السالم الشجاع
واملتمثل بمبادرة السالم التاريخية التي أطلقها رئيس املجلس السيايس األعىل
والتي أكدت أن الشعب اليمني وقيادته حريصون عىل السالم كقيمة إنسانية،
إال أن دول العدوان ومرتزقتها يثبتون يوما بعد آخر أنهم ال يمتون إىل اإلنسانية
بـصـلــة وإن ت ـظــاهــروا بــذلــك يف م ـحــاولــة مـنـهــم ل ـل ـمــراوغــة وإط ــال ــة أم ــد عــدوانـهــم
وحصارهم.
وأكد أن أعداء الشعب اليمني كانوا وما زالوا يثبتون بأن السالم قرار لم يولد
بعد وأن أضغاث أحالمهم واملتوفر لديهم خياران ال ثالث لهما ،إما االستسالم
أو الحرب وهذه الخيارات العدوانية يرفضها الشعب اليمني الحر وقيادته التي
تنشد السالم الشجاع واملشرف للجميع بما يف ذلك قوى العدوان ومرتزقتها
وأشار البيان ،إىل أن مخرجات اجتماع املجلس السيايس األعىل تؤكد حكمة
القيادة وأنها خري مؤتمن للدفاع عن الثوابت الوطنية وحقوق الشعب اليمني
ومصالحه.

رئيس الوفد الوطني يناقش مع املبعوث األممي سير الهدنة اإلنسانية

التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسالم ،يوم أمس يف العاصمة العمانية
مسقط املبعوث األممي إىل اليمن هانس غروندبرغ وفريقه.
وأوضح عبدالسالم أن اللقاء ناقش سري الهدنة اإلنسانية وضرورة اإلسراع يف

تسيري الرحالت من مطار صنعاء وسالسة دخول السفن دون تعقيدات وعراقيل.
كما ناقش اللقاء وضع حد للخروقات التي يقوم بها الطرف اآلخر إضافة إىل
الشروع يف مناقشة امللف اإلنساين.

كتيبة جنني تعلن رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف مقاتليها
أع ـل ــن ال ـن ــاط ــق ال ـع ـس ـك ــري ب ــاس ــم ك ـت ـي ـبــة ج ـن ــني ،أب ــو
مـعــاذ مـســاء يــوم امــس االحــد  ،عــن رفــع حــالــة الـتــأهــب
والنفري العام يف صفوف مقاتيل كتيبة جنني ،للتصدي
ألي عملية اقتحام يقدم عليها الـعــدو الصهيوين بحق
املخيم وأهله.
كما أعلنت كتائب شهداء األقىص يف مخيم جنني ،عن
رفــع الجهوزية الكاملة وحــالــة النفري الـعــام يف صفوف

مقاتليها للتصدي ملحاوالت اقتحام مخيم جنني من قبل
قوات العدو.
وأف ـ ــادت م ـص ــادر صـحـفـيــة أن م ـســاجــد مــدي ـنــة جـنــني
أع ـل ـنــت ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ يف املــدي ـنــة وم ـخ ـي ـم ـهــا ،يف إط ــار
االستعداد الكبري للتصدي ألي عملية اقتحام محتملة
ل ـق ــوات ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ــيل ،ب ـعــدمــا أرس ـل ــت ت ـهــديــدات
لنيتها شن اقتحام للمدينة.

وزارة اإلعالم تنعي اإلعالمي بإذاعة صنعاء عبد الله القهالي
نعت وزارة اإلعالم واملؤسسة العامة اليمنية
لإلذاعة والتلفزيون ،اإلعالمي بإذاعة صنعاء
ع ـب ــدال ـل ــه س ـع ــد س ـع ـيــد ال ـق ـه ــايل ،الـ ــذي وافـ ــاه
األج ـ ــل يـ ــوم أمـ ــس إثـ ــر مـ ــرض ع ـض ــال ع ــن عـمــر
ناهز  75عاماً قىض معظمه يف خدمة الوطن
باملجال اإلعالمي.
وأشــاد بيان نعي بمناقب الفقيد وإسهاماته
يف ت ـطــويــر ال ـع ـمــل اإلع ــالم ــي ب ــإذاع ــة ص ـن ـعــاء،
حيث التحق الفقيد القهايل باإلذاعة منذ بداية
سبعينيات القرن املايضُ ،
وعني ملحقا إعالميا
يف سفارة اليمن بلبنان.

سالمات..
للعميد علي احلرازي

أجرى العميد الركن عيل غالب الحرازي-
مستشار رئيس هيئة األركان العامة عملية
جراحية يف املستشفى العسكري بصنعاء..
تكللت بالنجاح.
ندعو الله لــه بالسالمة والعافية ويتقدم
الـعـمـيــد الــركــن عــيل غــالــب ال ـحــرازي بالشكر
والـتـقــديــر اىل كــل طــاقــم األط ـبــاء واملـمــرضــني
يف املستشفى العسكري الذين اعتنوا به..
ويخص بالشكر والتقدير الدكتور :صادق
الجربي والدكتور :نعمان اللهبي والدكتورة:
أريـ ـ ــج وكـ ــافـ ــة األط ـ ـب ـ ــاء وق ـ ـي ـ ــادة امل ـس ـت ـش ـفــى
العسكري.

وأش ــار إىل أن الـفـقـيــد ســاهــم يف إع ــداد الـكـثــري
م ــن الـتـعـلـيـقــات وال ـت ـح ـل ـيــالت ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
أثــرى بـهــا الـخــارطــة الــربامـجـيــة بــإذاعــة صنعاء،
كما أعد ّ
وقدم الربنامج اإلذاعي اليومي “قضايا
وأحـ ـ ــداث” ،والـ ــذي عــالــج م ــن خــاللــه الـقـضــايــا
اليومية التي تهم الوطن واملواطن.
وعدد البيان مناقب الفقيد وما تميز به خالل
ً
تجربته اإلعــالمـيــة التي بــرز فيها رائــدا مــن رواد
ال ـع ـمــل اإلذاع ـ ــي وك ــات ـب ــاً ارت ـب ــط ب ـه ـمــوم ال ـنــاس
وق ـضــايــاهــم  ..م ــؤك ــداً أن رح ـي ـلــه م ـثــل خ ـســارة
كـبــرية عــىل الــوطــن ،خصوصا يف هــذه الـظــروف

التي يتعرض فيها اليمن للعدوان.
وعـ ـ ــربت وزارة اإلع ـ ـ ــالم عـ ــن خ ــال ــص الـ ـع ــزاء
وع ـظ ـيــم امل ــواس ــاة ألسـ ــرة ال ـف ـق ـيــد وآل ال ـق ـهــايل
كافة والــوســط اإلعــالمــي بهذا املـصــاب  ..سائلة
الـلــه الـعــيل الـقــديــر أن يـتـغـمــده بــواســع رحـمـتــه
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب
والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
وسيوارى جثمان الفقيد الرثى بمسقط رأسه
يف مديرية شبام كوكبان بمحافظة املحويت،
بعد صالة ظهر يومنا هذا االثنني .

م ـ ــرور البيضــاء ..أمنوذج ًا

إىل جــانــب امل ـه ــام ال ـخــدم ـيــة الـتــي
يـ ـق ــدمـ ـه ــا م ـن ـت ـس ـب ــو شـ ــرطـ ــة م ـ ــرور
محافظة البيضاء يف تنظيم حركة
الـ ـسـ ــري يف املـ ـح ــافـ ـظ ــة يـ ـت ــم ت ـق ــدي ــم
( )150وج ـبــة إف ـط ــار بـشـكــل يــومــي
م ـ ــن قـ ـبـ ــل إدارة امل ـ ـ ـ ــرور ل ـس ــائ ـق ــي
السيارات من املسافرين وغريهم..
قبل موعد اإلفطار..
وأشـ ـ ـ ـ ــار م ـ ــدي ـ ــر م ـ ـ ـ ــرور الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء
العقيد حـســن البخيتي ان تقديم
وجـبــات اإلفـطــار للصائمني تــأيت يف
إطــار تعزيز التكافل االجتماعي يف
أوساط املجتمع.

شك ـ ــر وعـ ـ ــرفان
كــل الـشـكــر والـتـقــديــر لـلــدكـتــور عـبــدالـلــه الــداعــري
مدير املستشفى السعودي االملــاين وكافة الطاقم
ال ـط ـبــي يف املـسـتـشـفــى وال ـش ـكــر م ــوص ــول لـلــدكـتــور
إدري ـ ــس ن ـع ـمــان ال ــربي ـه ــي اس ـت ـش ــاري ج ــراح ــة املــخ
واألعـصــاب والــدكـتــور عــىل غــالــب الـقــرن استشاري
باطنية القلب واألعصاب عىل تعاونهم واهتمامهم
يف ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــة ال ـط ـب ـيــة وال ـع ــالج ـي ــة امل ـت ـم ـيــزة
لوالدة الزميل منصور احمد االنيس .

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

من أصدق ما قاله الحزب االشرتايك اليمني يف خطابه اإلعالمي أثناء
فرتة حكمه للشطر الجنوبي من الوطن سابقا أن السعودية هي العدو
التاريخي لليمن ،وإذا كانت بعض قياداته اليوم قد ارتمت بقدرة قادر
يف أحضان هذا العدو التاريخي وانقلبت عىل خطاب الحزب فذلك ال
يعني أنها تحاول أن تكفر عن نفسها وتربئة السعودية لتجعلها جارة
شـقـيـقــة أو صــديـقــة فـهــذا الـخـطــاب قــد عـلــق يف أذه ــان الـجـيــل الـجــديــد
كحقيقة واقعة عىل األرض وما تقوم به السعودية ومن تحالف معها
من عدوان ظالم عىل اليمن وشعبه العظيم للعام الثامن عىل التوايل
إال ترجمة عملية ملــا يكنه النظام السعودي ممثال يف أســرتــه الحاكمة
من عداوة قديمة وحقد دفني ضد الشعب اليمني وليس من املعقول
ان يتحول النظام السعودي من عدو لليمن وشعبه اىل جار شقيق أو
صديق ملجرد أنه استطاع جمع املئات من العمالء واملرتزقة يف الرياض
وتقديمهم للعالم عــىل أنـهــم يمثلون الـشـعــب اليمني بــل ويفاجئهم
بتشكيل مجلس قيادة رئايس دون علمهم مما جعلهم كاألطرش يف
الــزفــة ألنــه يـعــرف حقيقتهم فليس بيدهم مــا يستطيعون مــن خالله
أن يقولوا للسعودية  :ال أو أن يعرتضوا بحكم تعودهم عىل اإلذعان
والـسـمــع والـطــاعــة ومــا يـمــىل عليهم يـجــب أن يـنـفــذوه دون أي نقاش
وهو ما يعد انقالبا مكتمل األركان عىل شرعية عبد ربه منصور هادي
املزعومة ويؤكد يف نفس الوقت إن الرياض هي التي انقلبت عىل عبد
ربــه ه ــادي ولـيـســت صـنـعــاء  ،ولــذلــك فـقــد تــربأ مـنـهــم الـشـعــب اليمني
ولفظهم إىل مزبلة التاريخ  ،غري مدرك هذا النظام السعودي األرعن
إن صـنـعــاء هــي مــن تـقــرر مـصــري الـشـعــب الـيـمـنــي ولـيـســت الــريــاض ومــا
يقوم به النظام السعودي من تالعب
بـهــدف إخ ــراج نـفـســه كـطــرف أســايس
يف ال ـع ــدوان عــىل الـيـمــن وت ـحــولــه إىل
وسيط لن ينطيل عىل الشعب اليمني
وال ع ــىل ال ـع ــال ــم ف ـكــل يشء مــوثــق
بالصوت والصورة منذ أول يوم تم
فـيــه اإلع ــالن مــن واشـنـطــن عــن شن
ال ـعــدوان عــىل الـيـمــن وانـطــالقــه من
العاصمة السعودية الرياض .
إن النظام السعودي منذ أسست
بريطانيا مملكته الشيطانية يف 23
سبتمرب عــام 1932م لــم يـكــن يهمه
من الشعب اليمني سوى أن يكون
تــاب ـعــا وال ـع ـمــل ع ــىل ض ـم ــان تـبـعـيــة
احمد الشريف
األرايض الـيـمـنـيــة ال ـتــي اقـتـطـعـهــا يف
حربه االوىل عىل اليمن عام 1934م
وضمها إىل أرايض مملكته بموجب معاهدة الطائف التي تم التوقيع
عليها عقب انتهاء الحرب وقد اشرتطت هذه املعاهدة يف مادتها األخرية
ان يتم تجديدها كل عشرين عاماً حتى يتم البت نهائياً يف تبعية هذه
املـنــاطــق الـتــي كــانــت تـعــرف بــاملـخــالف الـسـلـيـمــاين تـحــت ادارة األدارس ــة
ومنها جيزان وعسري ونجران إىل أي من البلدين املختلفني حولها وألن
املعاهدة لم تكن نهائية فقد تم التجديد األول عام 1953م أثناء زيارة
املـلــك سـعــود لـصـنـعــاء ولـقــائــه بــاإلمــام احـمــد حميد الــديــن مـلــك اليمن
آنذاك والتجديد الثاين تم يف الرياض عام 1973م يف عهد القايض عبد
الرحمن االرياين رئيس املجلس الجمهوري األسبق وامللك فيصل بن عبد
العزيز ملك السعودية وقد وقع التجديد الثاين عن اليمن القايض عبد
الله الحجري عضو املجلس الجمهوري ورئـيــس الــوزراء حينها وأجــرب
بـعــد عــودتــه اىل صـنـعــاء عــىل االسـتـقــالــة مــن رئــاســة الـحـكــومــة ألن ــه لم
يكن يحمل تفويضاً بالتوقيع من قبل املجلس الجمهوري وقد شكلت
هــذه الــواقـعــة بــدايــة الـنـهــايــة لـحـكــم الـقــايض عـبــد الــرحـمــن االري ــاين ألن
السعودية اعتربت موقفه املعارض لتجديد املعاهدة خروجاً عىل بيت
الطاعة.
ويف عهد الشهيد ابــراهـيــم الحمدي حــاول النظام الـسـعــودي بشتى
الـطــرق ان يحصل عــىل اعــرتاف مجلس الـقـيــادة بــرئــاســة الـحـمــدي عىل
تبعية االرايض اليمنية للسعودية ولكنه لم يفلح فكان عقاب الرئيس
الـحـمــدي ان تــم اغـتـيــالــه والـقـضــاء عــىل مـشــروعــه الــوطـنــي ال ـهــادف اىل
بناء دولة مدنية حديثة تستقل بقرارها وتتحرر من الوصاية الخارجية
 ،وحــني اسـتـشـعــر الـنـظــام الـسـعــودي خـطــر هــذا الـتــوجــه الــوطـنــي لــدى
اليمنيني سارع للعمل عىل محاصرته من خالل تنصيب تحالف ثاليث
لحكم مــا كــان يعرف بشطر اليمن الشمايل وقــد وضــع عــىل رأس هذا
الـتـحــالــف الــرئـيــس األس ـبــق عــيل عـبــد الـلــه صــالــح والـشـيــخ عـبــد الـلــه بن
حـســني االحـمــر والـجــرال الـهــارب عــيل محسن صــالــح الــذيــن تقاسموا
فيما بينهم كل يشء يف اليمن براً وجواً وبحراً وحتى االنسان لم يسلم
من هذه التقسيمات  ،حيث اصبح الوالء لكل جهة كالطاعة العمياء
ولــوال ان الـلــه سـبـحــانــه وتـعــاىل قــد جـعــل الـخــالف يــدب يف اوس ــاط هــذا
التحالف الثاليث الذي هو اشبه بعصابة وإال لظل يحكم اليمن مئات
السنني بواسطة األوالد واألحفاد  ،وألن النظام السعودي كان صاحب
الفضل يف ايصال هذا التحالف الثاليث اىل الحكم يف اليمن فقد حقق
كل اهدافه عربه ومن أهمها اعرتافه بتبعية االرايض اليمنية للسعودية
رسميا من خالل اتفاقية جدة التي تم التوقيع عليها يف  12يونيو عام
2000م والتنازل عن املالحق السرية ملعاهدة الطائف بما يف ذلك امللحق
السري الذي يسمح للعمالة اليمنية أن تعامل بصفة استثنائية بحيث
يحق ألفرادها التنقل يف املناطق السعودية والعمل بدون كفالة وإعفاء
الحجاج اليمنيني من الرسوم باإلضافة إىل دعم املوازنة يف اليمن .
وبـعــد اح ــداث عــام  2011م الـتــي خـلـطــت األوراق عــىل الـسـعــوديــة
وأضـعـفــت عـمــالءهــا يف الـسـلـطــة لــم تـجــد افـضــل مــن نــائــب الــرئـيــس
اإلمعة عبد ربه هــادي لتفرضه رئيساً عىل الشعب اليمني بموجب
املبادرة الخليجية التي جعلت النظام السعودي يتحكم يف مقاليد
األم ــور يف الـيـمــن بـشـكــل مـبــاشــر وتـسـيــريهــا بــالـطــريـقــة الـتــي يــريــدهــا ،
لكن ألن الله اراد غري ذلك فقد تغري املشهد السيايس عىل الساحة
اليمنية فجأة بقيام ثورة  21سبتمرب الشعبية وانقلب كل يشء رأساً
عىل عقب بسبب الغباء السيايس لعبد ربه هــادي الــذي جعل منه
النظام السعودي عــرابــه األول لينتهى بــه املـطــاف محجوزا يف فندق
بالرياض الستخدامه وقــت الحاجة كما حــدث مؤخرا عندما شكل
بن سلمان مجلس قيادة رئايس وجعله مع نائبه عيل محسن كبش
ف ــداء وإن كــانــت الـسـعــوديــة لــن تـجـنــي مــن خــالل مـكــرهــا وحـيـلـهــا إال
الخسران ومسريها تسلم باألمر الواقع شاءت أم أبت وتحني رأسها
أمام إرادة اليمنيني الحرة وسيحاسب نظامها عىل كلما أقرتفه من
جرائم يف اليمن بعون الله تعاىل .

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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