يف الذكرى السنوية الستشهاد رجل املسؤولية :

محطات هامة في حياة الشهيد الرئيس الصماد
اسبوعية
سياسية  .عامة

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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رياال

م �س �ت �ش �ع ��راً ج� �س ��ام ��ة امل �س ��ؤول �ي ��ة
امل �ل �ق��اة ع ��ى ع��ات �ق��ه أم ��ام ال �ل��ه وام ��ام
ال �ش �ع ��ب ت �ح �م ��ل ال �ش �ه �ي ��د ال ��رئ �ي ��س
ص� ��ال� ��ح ال� �ص� �م ��اد م �س ��ؤول �ي ��ة ق �ي ��ادة
ال �ب �ل ��د يف اح �ل ��ك ال� �ظ� ��روف واش ��ده ��ا
ع��ى االط ��اق يف ظ��ل ع ��دوان همجي
غ ��اش ��م ت �ك ��ال ��ب ع ��ى ال �ي �م ��ن ف��اه �ل��ك
ال� �ح� ��رث وال� �ن� �س ��ل ,وب �س �ع ��ة ص� ��دره
وح�ب��ه لليمن للوطن وال�ش�ع��ب كان
ال��رئ �ي��س ال �ص �م��اد ن�ع��م ال �ق��ائ��د ال��ذي
تفخر به اليمن وستظل عى الدوام

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

يف محارضته الرمضانية السادسة عرشة

ت �ح �ت �ف ��ظ ب ��ال �ج �م �ي ��ل ل� �ه� ��ذا ال ��رئ �ي ��س
ال � ��ذي اس� �ت� �ط ��اع ب �ح �ن �ك �ت��ه ال �ق �ي ��ادي ��ة
ون �ظ ��رت ��ه ال �ث ��اق �ب��ة مل �ج �م��ل ال �ت �ط ��ورات
واألحداث التي تمر بها بادنا يف ظل
ال �ع��دوان وال�ح�ص��ار ان ي�ض��ع خطط
وأول ��وي ��ات ل�ق�ي��ادة م�س��ار ال�ب�ل��د عى
امل�س�ت��وي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة ..فمن ش�ع��اره الخالد
(ي��د ت�ن�ب��ي وي��د ت�ح�م��ي) تحركت
اج �ه��زة ال��دول��ة وت�ف��اع��ل
الجماهري..
تفاصيل ص 4+5

ثمن املواقف األخوية اليت تصب يف تعزيز العالقة بني البلدين

السيد القائد  :التعاون على البر والتقوى هو جز ٌء من التزاماتنا اإلميانية

الرئيس املشاط يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد اجلالء

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط
رئيس املجلس السيايس األعى ،برقية
تهنئة إىل فخامة الرئيس بشار األسد
رئيس الجمهورية العربية السورية،
بمناسبة احتفاالت الشعب السوري
الشقيق بعيد الجاء.

جاء فيها:
يطيب يل أن ابعث لفخامتكم أجمل
التهاين بمناسبة ذكرى عيد الجاء،
مقرونة بتمنيايت لفخامتكم بدوام
الصحة ،ولشعبكم الشقيق األمن
واالستقرار والنماء.

ونحن عى يقني أن الشعب السوري
تحت قيادتكم الحكيمة سيسطر من
جديد عيد جاء مجيد بطرد آخر جندي
أمرييك من سوريا.
ونثمن عالياً املواقف األخوية التي تصب
يف تعزيز العاقة بني البلدين.

خالل لقائه وزير الدفاع :

كأمة واحدة ،له أهميته الكبيرة في أثره العظيم
التحرك من اجلميع ٍ

تفاصيل ص 3

البعض ير ِّكز على مستحبات،على مندوبات ،على مسنونات ،ويترك ما هو أهم ،وأقدم ،وألزم ،وأعظم ،وأكبر

القائد األعلى للقوات املسلحة يؤكد احلرص على إجناح
الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ احلديدة ورفع احلصار

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس
األعى -القائد األعى للقوات املسلحة  ،وزير الدفاع اللواء الركن

مثل علمًا بارزًا من أعالم املسرية الجهادية
قيادات عسكرية وميدانية لـ «

الشهيد صالح الصماد..
رفيق املجاهدين

شذرات من حياة أحد عظماء اليمن املعاصرين يستذكرها رفقة ممن التمسوا
وعاشوا فرتة اتسمت بالعصيبة واملرحلة الحرجة يف تاريخ اليمن خال تويل
الرئيس الشهيد صالح عيل الصماد -رضوان الله عليه -دفة الحكم يف ظل همجية
العدوان والحصار واالستهداف املمنهج ملقدرات اإلنسان اليمني وأرضه ونسيجه املجتمعي وهويته
اإليمانية..
مرحلة تباينت فيها املواقف بني الرفض واملواجهة وبني التخاذل واالرتهان يف أحضان العدوان
ومرتزقته فربزت تلك الشخصية القيادية املحنكة يف ميادين العطاء والبذل والتحرك عسكرياً
وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً..
الصماد ..أذهل بقيادته وحكمته وعطاءاته قوى االستكبار والعماء يف الداخل واتسمت
شخصيته بالتسامح والتصالح والرتفع عن صغائر التذبذبات السياسية فكان حضناً جامعاً
لشتى األطياف السياسية واملناهل املذهبية واملناطقية والعنصرية والفئوية يف عمل وطني شامل
ملا من شأنه تعزيز وحدة الصف الوطني والتاحم الشعبي وتوحيد الجبهة الداخلية يف مواجهة
العدوان األمرييك الصهيوين وأدواته يف املنطقة العربية نظامي آل سعود وزايد ومن يدور يف
فلكهم من مرتزقة وعماء مأجورين.
يف ذكرى استشهاد هذا العلم الجهادي "26سبتمرب" تواصلت مع عدد من القيادات العسكرية
واألمنية التي كانت لها مواقف يف حياة الشهيد الرئيس صالح الصماد ،تحدثوا عنها ...
تفاصيل ص 6

محمد ناصر العاطفي ..جرى خال اللقاء ،مناقشة الجوانب املتصلة
بمستوى االلتزام بالهدنة اإلنسانية والعسكرية تفاصيل ص 2

مدير عام االدارة العامة لالستثمارات الزراعية لـ «

»:

»:

هناك مساحة تقدر بـ  3000000هكتار من األراضي
البور التي ميكن استصالحها وزراعتها في اجلوف وتهامة

ص 09

حتالف العدوان..
ومسرحية العليمي!!..
احمد الفقيه

مدير عام االدارة العامة لالستثمارات الزراعية لـ «

ص 08

»:

االسعار التي مت وضعها ساهمت في حتقيق
االستقرار التمويني

محليات

 26september.net  26september.net

www.26sep.net

26sept26@gmail.com
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ناقش اجلوانب املتصلة مبستوى االلتزام بالهدنة اإلنسانية والعسكرية

02

القائد األعلى للقوات املسلحة يلتقي وزير الدفاع

الرئيس املشاط يؤكد احلرص على إجناح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ احلديدة ورفع احلصار

ال �ت �ق ��ى ف �خ ��ام ��ة امل �ش ��ر ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل� �ش ��اط رئ �ي��س
املجلس السيايس األعىل -القائد األعىل للقوات املسلحة
 ،وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
ج � ��رى خ � ��ال ال� �ل� �ق� ��اء ،م �ن ��اق �ش ��ة ال� �ج� ��وان� ��ب امل �ت �ص �ل��ة
بمستوى االل�ت��زام بالهدنة اإلنسانية والعسكرية التي
أعلنتها األمم املتحدة من قبل الطرف اآلخر ،والجهود
امل� �ب ��ذول ��ة م ��ن ق �ب ��ل ال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي ��ة يف ص �ن �ع ��اء ب �ه��ذا
الجانب.
وأك ��د ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ،ال �ح��رص ع��ىل إن �ج��اح ال�ه��دن��ة
وف �ت��ح م �ط��ار ص�ن�ع��اء وم ��وائن ال �ح��دي��دة ورف ��ع ال�ح�ص��ار
لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وجدد الرئيس املشاط ،التأكيد عىل التعاون ومساندة
أي ج �ه��ود ص ��ادق ��ة ،ت�س�ع��ى ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �س ��ام امل �ش��رف
للشعب ال�ي�م�ن��ي ،وت�ح��اف��ظ ع��ىل أم��ن واس�ت�ق��رار اليمن
ووحدته.
ف �ي �م��ا أك � ��د وزي � ��ر ال � ��دف � ��اع ،ال � �ت� ��زام ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان
الشعبية بالهدنة بالرغم من الخروقات التي ترتكبها
قوى العدوان واستهدافها املتكرر لبعض املواقع.

الرئيس مهدي املشاط خالل لقائه قيادات الدولة..

نؤكد على التعاون ومساندة أي
جهود صادقة تسعى لتحقيق السالم
املشرف للشعب اليمني
وزير الدفاع :التزام اجليش واللجان
الشعبية بالهدنة بالرغم من اخلروقات
التي ترتكبها قوى العدوان

شعبنا يطمح إلى دولة مؤسسات دولة ترفض الوصاية والتبعية

يجب أن نصلح أنفسنا وفق هدى الله ليصل األثر إلى واقع احلياة علينا مسؤولية كبيرة لتحقيق طموح شعبنا اليمني في دولة حرة مستقلة متثل النموذج الراقي والصحيح
أكد فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
ال�س�ي��ايس األع��ىل ،أن ت��وج�ه��ات ال��دول��ة ل�ه��ذا ال�ع��ام تركز
عىل بناء اإلنسان بما ينعكس إيجابا عىل الواقع العميل،
وتحقيق تطلعات الشعب اليمني يف دولة حرة ومستقلة
تمثل النموذج الراقي للدولة.
وأش � ��ار ال ��رئ �ي ��س امل �ش ��اط خ� ��ال ل �ق��ائ��ه ق� �ي ��ادات ال ��دول ��ة،
إىل أن ��ه ل ��ن ي �ت��م ال �ق �ب��ول ب ��أن ت �ك��ون ه �ن��اك دول ��ة وظ�ي�ف�ي��ة،
خصوصاً والشعب اليمني يقارع كل قوى العدوان للعام
الثامن ..وقال" املسؤولية علينا كبرة جميعا ً
كا يف موقع
مسؤوليته ،يف تلبية استحقاق الشعب اليمني الذي ضحى
منذ بداية العدوان إىل اليوم ألنه يطمح إىل الدولة املنشودة
دولة املؤسسات ،دولة ترفض الوصاية والتبعية ،دولة ال
تؤدي دوراً وظيفياً ملا يمىل عليها من الخارج".
ول �ف��ت إىل أن امل��دخ��ل األس ��ايس ل �ه��ذا ال�ت��وج��ه ه��و ب�ن��اء
اإلن�س��ان ،بحيث يبدأ كل مسؤول بنفسه ب��أن يصلحها
وف��ق ه��دى ال�ل��ه ،وتوجيهاته وتعليمات اإلس��ام ،حتى
تنعكس هذه النفسية عىل جميع الكوادر التابعة له.
وأضاف" بالتايل مهمتنا كبرة وسيعمل القطاع اإلداري
إن ش��اء ال�ل��ه ع��ىل تكثيف ه��ذه ال ��دورات ال�ت��ي دش�ن��اه��ا يف
ه��ذا الشهر ال�ك��ري��م ،وإن ش��اء ال�ل��ه تتكلل ه��ذه الجهود
ب��ال�ن�ج��اح ح�ت��ى تثمر وتنعكس وي�ك��ون ل�ه��ا أث��ر ع��ىل واق��ع
ال �ح �ي ��اة" ..الف �ت ��اً إىل ض � ��رورة ال �ع �م��ل ع ��ىل ب ��رام ��ج ك�ث��رة
ب��امل�ي��دان يف ك��ل امل�س�ت��وي��ات ال�خ��دم��ات�ي��ة اإلداري� ��ة ،بحيث
يلمس املواطن أثر هذه األنشطة واألعمال واإلصاحات
يف الحياة.
وحث الرئيس املشاط ،القائمني عىل مؤسسات الدولة
عىل تبني هذا التوجه داخل املؤسسات والوزارات والبدء
ب��إص��اح أن�ف�س�ه��م وم�ح�ي�ط�ه��م ،وم��ن ث��م اب�ت�ك��ار ال��رام��ج
واألع�م��ال ال�ت��ي تتجه مباشرة إىل امل��واط��ن ليلمس أثرها
يف واقع الحياة ..وقال "يجب أن يستشعر كل واحد منا
أن��ه ع��ىل رأس ه��ذه املؤسسة ويتحمل مسؤولية تقديم
ال�ن�م��وذج الصحيح ال��ذي ينشده أب�ن��اء ه��ذا الشعب ،يف
دول ��ة ق��وي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وه ��ذا ال �س��ؤال ي�ج��ب أن ي�ت�ك��رر يف
رأس ك��ل واح��د م�ن��ا ب��اس�ت�م��رار ألن��ه يعتر داف�ع��اً لتحمل
املسؤولية واألمور مبشرة يف هذا املستوى".
وحذر من عاقبة التفريط يف تحمل املسؤولية ..وقال"
سيكون هناك استبدال سواء عىل املستوى الجماعي أو
املستوى الفردي ،إذا فرط أي شخص يف مسؤوليته".
وأض� ��اف" إن ال �ف��رص��ة ال زال ��ت س��ان �ح��ة ل �ن��ا ج�م�ي�ع��ا أن
نتجه لبناء أنفسنا البناء الصحيح التي تجعلنا مجردين
ل�خ��دم��ة ه��ذا ال�ش�ع��ب ول�ب�ن��اء ه��ذه ال��دول��ة ،وامل�ه��م كيف
نميض ونحث الخطى ونحرص بشكل كبر كا يف مجال
ع �م �ل��ه ،ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ب �ن��اء ال �ن �ف��س ب �ع �ي��دا ع ��ن ت�م�ج�ي��د
الذات".
وتابع" ال يوجد لدينا الدوافع املادية يف ظل هذا الظرف
الصعب ،بل أعتقد كلنا ال يوجد لدينا املطامع الدنيوية
ب �ق��در م��ا ه��ي امل �س��ؤول �ي��ة وال �ض �م��ر ال ��ذي ي�ج�ع��ل ال��واح��د
ي�ق��وم وي�ع�م��ل يف ظ��ل ه��ذا ال�ظ��رف ال�ص�ع��ب ،ل�ك��ن يجب
أن ن�ك��ون واق�ع�ي��ني م��ع أن�ف�س�ن��ا ،فالتقييم ال�ح��اص��ل ،ال
يرقى إىل املستوى املؤمل".
وأك��د الرئيس امل�ش��اط ،ع��ىل أهمية التحيل باملسؤولية
وال �ت �ف ��اين يف ت �ق ��دي ��م م ��ا ه ��و أك� ��ر دون ال �ن �ظ ��ر مل ��ا ح�ق�ق��ه
اآلخ��رون م��ن ق�ب��ل ،وال�ح��رص ع��ىل االب�ت�ع��اد ع��ن البطانة
ال �س �ي �ئ��ة ال �ت ��ي ت �ص ��ور األش� �ي ��اء ال �خ��اط �ئ��ة ب��أن �ه��ا ص�ح�ي�ح��ة
وتصرف عن االتجاه الصحيح ..الفتاً إىل أن هناك جهوداً

إذا ل��م يلمس امل��واط��ن أث��ر
األن �ش �ط��ة واإلص� ��الح� ��ات ف�ه��ي
ضياع للوقت واجلهد
إذا ف��رط أي ش�خ��ص ف��ي مسؤوليته
س �ي �ك��ون ه �ن ��اك اس �ت �ب ��دال س � ��وا ًء ع�ل��ى
املستوى اجلماعي أو املستوى الفردي
يجب االبتعاد عن الروتني
ال �س��اب��ق ف��ي ال�ع�م��ل ألن �ن��ا في
وضع استثنائي

املطلوب من مؤسسات الدولة االستمرار في حتقيق املزيد من اخلدمات للمواطن بأقل كلفة وبأعلى جودة
تبذل ولكن املطلوب هو املزيد وأال يكون هناك حد معني
يجعل ال�ش�خ��ص ي�ت��وق��ف ع�ن��ده فيعتقد أن��ه أن�ج��ز م��ا لم
ينجزه أحد من قبله كون ذلك بداية للتوقف عن تطوير
العمل يف إطار املسؤولية.
وأض��اف" من ضمن املحاذير أيضا حسب تجربتي مع
ك�ث��ر م��ن م �س��ؤويل ال ��دول ��ة م�ن��ذ أن ت�ح�م�ل�ن��ا امل�س��ؤول�ي��ة،
العمل وفق الروتني السابق ،والتفكر السابق ،وبعيداً
ع��ن أي م��وق��ف أو أي م��زاي��دة سياسية ،ال��وض��ع السابق
وضع استثنايئ ،أنا
كان مستقراً ،ونحن اآلن نعيش يف
ٍ
ٍ
ال أقول هذا الكام للمزايدة أو إللقاء اللوم عىل من كان
قبلنا بل ألن ال��واق��ع يثبت أن ه��ذا الكام هو الصحيح،
وأن��ه يجب علينا أن نبتعد ع��ن ال��روت��ني السابق ،ونفكر
يف ك �ي ��ف ن� �خ ��ارج وض� ��ع ه� ��ذا ال �ب �ل ��د يف ظ ��ل ه� ��ذا ال ��وض ��ع
االستثنايئ".
وق ��ال" ب��ال�ت��ايل أي ت�ف�ك��ر م�ث� ً
�ا ع��ىل م�س�ت��وى التخطيط
أن ��ا ق�ل��ت يف ب��داي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال ت�ن�ق�ص�ن��ي األف �ك ��ار يف كل
م ��ؤس� �س ��ة م� ��ن م� ��ؤس� �س� ��ات ال � ��دول � ��ة ،ل � ��دي ح� ��زم� ��ة م��ن
التصورات واألفكار ،لكن املطلوب أن يعيننا الحريصني
وامل�ت�ح�م�ل��ني ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة يف إي �ج��اد ال�ح�ل��ول ال�خ��اق��ة يك
نستطيع تسير الوضع يف ظل الصعوبات وال نستسلم
ألية صعوبات ،وال نستسلم ألي معطيات قائمة نتيجة
الوضع االستثنايئ".
وأش ��ار ال��رئ�ي��س امل�ش��اط إىل أن م��ن ض�م��ن األش�ي��اء التي

ي�ج��ب ت�ج��اوزه��ا ك��ون�ه��ا تعيق اإلن�ت��اج إع�ت�ب��ار اإلن�ج��از وف��ق
املعطيات السابقة والوضع السابق  ..وقال" عىل سبيل
امل �ث��ال ك�ث��ر م��ن امل �س��ؤول��ني ب��ال��دول��ة م��ن ي�ق��ول أن ��ا وف��رت
ال�خ��دم��ة للناس م��ع ت��وق��ف امل��وازن��ة ال�ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة
سابقاً ويعتر ذلك إنجازاً وهذا غر صحيح ألن املطلوب
االستمرار يف تحقيق املزيد من الخدمات للمواطن بأقل
كلفة وبأعىل جودة".
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد أكد الرئيس املشاط عىل
أهمية االستمرار يف مكافحة الفساد وأن ينطلق الجميع
يف ذلك بشكل أكر لتحقيق املزيد من اإلصاحات ..الفتاً
إىل أن ال �ه ��دف م ��ن االج �ت �م ��اع ه ��و االن �ط ��اق ��ة ال�ج�م��اع�ي��ة
وال�ت�ف�ك��ر ال�ج�م��اع��ي وه ��ذه األش �ي��اء ستتحقق ت�ل�ق��ائ�ي��اً يف
إط� ��ار ال �ه ��دف األه� ��م واألب � ��رز ال� ��ذي ه ��و إص� ��اح ال �ن �ف��وس
�اء وح �ل � ً
وال� ��ذي س�ي�ح�ق��ق أش �ي � ً
�وال ك �ث ��رة ..وق� ��ال " ل��دي�ن��ا
ت �ج��رب��ة ع ��ىل م �س �ت��وى ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وع ��ىل م�س�ت��وى
ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي ،ك� ��ان ه �ن ��اك ال �ك �ث ��ر م ��ن ال �ح �ل��ول
وت �ج ��اوزن ��ا ال �ك �ث��ر م ��ن ال �ص �ع��وب��ات ب��ال�ت�ف�ك��ر ال�ج�م��اع��ي،
فالعمل الجماعي يختصر املسافات بشكل أكر ،ويوجد
الحلول".
وش ��دد ع��ىل أه�م�ي��ة أن ي�ت�ج��ه ال�ج�م�ي��ع إلي �ج��اد ال�ح�ل��ول
رغ��م ال�ص�ع��وب��ات امل��وج��ودة ،ف�ه��ذا ه��و امل�ط�ل��وب ،يف ظل
ه��ذا ال��وض��ع ال��ذي ال يوجد فيه ميزانية وال نفط وال غاز
وال يشء ..وق��ال" ه��ديف أن��ه تقيم ه��ذه امل��ؤس�س��ة يف ظل

الرئيس املشاط يلتقي محافظ تعز
ويؤكد على أهمية حتسني األداء اخلدمي
ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س املجلس
السيايس األعىل محافظ تعز صاح بجاش.
ج��رى خ��ال ال�ل�ق��اء ال��ذي ح�ض��ره ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ف �ه ��د ال� �ع� ��زي ،م �ن ��اق �ش ��ة األوض � � ��اع ب��امل �ح��اف �ظ��ة
وال � �ج � �ه� ��ود امل � �ب� ��ذول� ��ة ل �ت �ح �س ��ني م� �س� �ت ��وى األداء ال �خ ��دم ��ي
والتنموي ،وما تم تحقيقه من إنجازات خال العام املايض،
والصعوبات التي تواجه سر العمل باملحافظة.
وت� �ط� ��رق ال� �ل� �ق ��اء ،إىل خ �ط ��ط ال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي ��ة وامل �ك ��ات ��ب

ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة وت�ح�س��ني
م �س �ت ��وى ال� �خ� ��دم� ��ات امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �م ��واط �ن ��ني ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م��ن
معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وأكد الرئيس املشاط ،عىل أهمية مضاعفة الجهود لارتقاء
بمستوى األداء وتنفيذ خطة املحافظة للعام 2022م.
وشدد عىل أهمية تعزيز الدور الرقابي واإلشرايف للسلطة
امل �ح �ل �ي ��ة وال � �ن � ��زول امل � �ي� ��داين ل �ت �ل �م ��س اح �ت �ي ��اج ��ات امل ��واط �ن ��ني
ومعالجة قضاياهم.

أصعب الظروف ويف ظل أكر التحديات ،ألننا معنيني
أي�ض��ا ل�ي��س بتسير م��ا ه��و م��وج��ود ،ب��ل ال�ب�ن��اء والتطوير
رغ� ��م ال �ص �ع ��وب ��ات امل� ��وج� ��ودة ورغ � ��م ش �ح ��ة اإلم �ك ��ان ��ات،
م�ل��زم��ني ب��ال�ب�ن��اء وال�ت�ط��وي��ر ك��ل واح ��د يف إط ��ار ع�م�ل��ه ويف
إطار مسؤوليته".
وأشار إىل أن املطلوب التطوير والبناء والتحديث رغم
ال�ص�ع��وب��ات ف��امل�س��ؤول ال�ح�ق�ي�ق��ي ه��و ال ��ذي يستطيع أن
ي �ت �ج��اوز ال �ص �ع��وب��ات ك�ي�ف�م��ا ك ��ان ��ت ،ع ��ىل أن ي �ب ��دأ ب�ب�ن��اء
نفسه ً
بناء صحيحاً ،ليكون بمستوى املسؤولية ويتجاوز
الصعوبات مع االستعانة بالله سبحانه وت�ع��اىل ..الفتاً
إىل أن األول ��وي ��ات ال�ع��ام��ة ل�ك��ل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ل�ه��ذا
ال �ع ��ام ت �ت �م �ث��ل يف ال �ب �ن ��اء وال �ت �ط ��وي ��ر ،وإص � ��اح ال �ق��وان��ني
واألتمتة والربط الشبيك وهناك برامج للعمل عليها.
وق � ��ال" إن ع �م �ل �ي��ة إع �ص ��ار ال �ي �م ��ن م �س �ت �م ��رة ،وي �ج��ب
ال �ت �ف ��اع ��ل م �ع �ه ��ا ألن ه ��دف �ه ��ا يف ن �ه ��اي ��ة امل� �ط� ��اف ال� �ن ��زول
إىل امل ��واط ��ن وت �ل �م��س وض �ع ��ه ال �ت �ص��اق م �س ��ؤول ال ��دول ��ة
باملواطن ،حتى نعيد العاقة واالنسجام بحيث ال يشعر
امل��واط��ن أن��ه لوحده وال��دول��ة كيان وح��ده��ا ،بل يجب أن
يشعر أن الدولة يف خدمته وتعمل ما بوسعها للتخفيف
من معاناته وتقدم الخدمات له".
وش��دد الرئيس املشاط عىل ض��رورة االهتمام بالريف،
وال ��ذي ال ي�خ��ص م��ؤس�س��ة أو ق�ط��اع م�ع��ني ب��ل ي�ج��ب أن
ي �ت �ج��ه ال �ج �م �ي��ع ل �ت �ط��وي��ر األداء وال �خ ��دم ��ات يف ال ��ري ��ف،

والعمل عىل تحفيز املجتمع وتوجيه نشاطه لتوفر بعض
الخدمات والعمل عىل استغال طاقة املجتمع اليمني،
التي تعتر ميزة غر موجودة يف كثر من الشعوب ..الفتا
إىل أنه تم التوجيه بإنشاء وح��دة تنسيقية باملحافظات
لدعم الريف ،تشارك فيها كل القطاعات.
وأش ��ار إىل أن م��ن األول��وي��ات يف ال��ري��ف ت��وف��ر م�ش��اري��ع
املياه والطرق وغرها بالتعاون مع املجتمع ..الفتاً إىل أن
اللجنة الزراعية لديها برنامج تستهدف جهد املجتمع..
داع �ي ��اً ال�ج�م�ي��ع إىل ال�ت�ف��اع��ل م�ع�ه��ا ب�م��ا يف ذل ��ك وس��ائ��ل
اإلع � ��ام وك� ��ل م ��ؤس �س ��ات ال ��دول ��ة ب �م ��ا ي �س �ه��م يف ت��وف��ر
الحبوب واملنتجات الزراعية خاصة مع املتغرات العاملية
وهي من أهم أولويات هذا العام والعامني القادمني.
وأك��د ع��ىل أهمية ال�ن�ه��وض بمستوى ال�خ��دم��ات س� ً
�واء
يف ال��ري��ف أو امل ��دن ،وأن ي�ك��ون ه��دف ال�ج�ه��ات الخدمية
إي�ص��ال�ه��ا إىل ك��ل ال �ن��اس وه ��ذا ه ��دف اس��رات�ي�ج��ي يمكن
ت�ح�ق�ي�ق��ه ع��ر م��راح��ل م��ن خ ��ال إص ��اح وت��وس�ي��ع م��ا هو
م ��وج ��ود وص� � ً
�وال إىل ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ة ل �ل �م��واط��ن ب �ج��ودة
عالية وبأقل كلفة.
وأش ��ار ال��رئ�ي��س امل �ش ��اط ،إىل أن م��ن ض�م��ن األول ��وي ��ات
إصاح وتحديث اللوائح والقوانني كشرط أسايس لبناء
دولة ..وقال" يجب عىل كل مسؤول أن يعمل عىل بناء
الدولة يف اطار مؤسسته ،من خال تشخيص املشاكل
ب�ش�ك��ل ص�ح�ي��ح ،واإلن �ط ��اق مل�ع��ال�ج�ت�ه��ا ألن ال�ت�ش�خ�ي��ص
الخاطئ ينتج عنه عاج ونتيجة خاطئة".
وش��دد ع��ىل ض��رورة تكريس الجهود لتقديم خدمات
ال�ص�ح��ة وال�ن�ق��ل وال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه ل�ل�م��واط��ن وااله�ت�م��ام
بموضوع املواد الغذائية وإيصالها للمواطن دون النظر
إىل الصعوبات ..وقال" الجهد الذي نقوم به هو اليشء
ال ��ذي ي�ش��رف�ن��ا إزاء ت�ض�ح�ي��ات ش�ع�ب�ن��ا وت�ض�ح�ي��ات رج��ال
الرجال يف الجبهات".
وأش ��ار إىل أن التقييم ل��ن ي�ب�ق��ى م�ث��ل م��ا ك��ان يف امل��ايض
وإن �م ��ا وف ��ق آل �ي ��ة ون �ت��ائ��ج وأع �م ��ال م �ي��دان �ي��ة ت ��م إن �ج��ازه��ا
بعيداً عن تقارير اإلن�ج��از التي تقتصر عىل ال��ورق ..الفتاً
إىل أهمية االستفادة من عهد اإلم��ام عيل ملالك االشر،
يف إدراك ح�ج��م امل�س��ؤول�ي��ات امل�ل�ق��اة ع��ىل ع��ات��ق ال�ج�م�ي��ع
وإص ��اح ال�ن�ف��س واالس�ت�ع��ان��ة ب��ال�ل��ه ل��يك ت�ص�ل��ح ال�ح�ي��اة،
وه� ��ذه ه ��ي ال ��روح �ي ��ة ال �ت ��ي ي �ج��ب أن ت �ك ��ون س ��ائ ��دة ل��دى
ال �ج �م �ي��ع ب�ح�ي��ث ي �ح ��رص ك ��ل ش �خ��ص ع ��ىل ن �ج ��اح اآلخ ��ر
ويسود العمل الجماعي.
وق ��ال" إن ال�ت��وك��ل ع��ىل ال�ل��ه واالع�ت�م��اد ع�ل�ي��ه واإلص ��رار
وعقد النية هي البوابة لتحقيق النجاح " ..الفتاً إىل أن
ما تحقق من انكسار للعدوان وما وصل إليه من مواقف
محرجة هو ثمرة لجهود الجميع وما تحقق من صمود
يف جميع املؤسسات.
وأك � ��د ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط أن ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي ال �ص��ام��د
ي �س �ت �ح ��ق ال� �ك� �ث ��ر ،وق � ��د ب� � ��دأت امل � ��ؤش � ��رات وال� �ع ��ام ��ات
بالتمكني واإلن�ص��اف ل�ه��ذا الشعب م��ن خ��ال التخلخل
ال�ح��اص��ل يف ص�ف��وف ال�ع��دوان واالض�ط��راب��ات والتشظي
يف صفوفه.
وأضاف" هذه من املؤشرات التي تؤكد أننا مع شعبنا
يف االتجاه الصحيح وإذا اردنا أن تكون النتيجة وفق ما
يطمح ال�ي��ه شعبنا فعلينا أن نعمل ب��وت��رة عالية والله
سبحانه وتعاىل سيهيئ األمور ويكتب النجاح".
وت �ط ��رق ال �ل �ق ��اء إىل خ �ط��ط ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة وامل �ك��ات��ب
التنفيذية

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

( َو َت َع َاو ُنوا َع َلى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى)

في محاضرته الرمضانية السادسة عشرة

السيد القائد  :التعاون على البر والتقوى هو جز ٌء من التزاماتنا اإلميانية
كأمة واحدة ،له أهميته الكبيرة في أثره العظيم
التحرك من اجلميع ٍ

اإلنسان في اجتاهاته العملية ،يجب أن يكون منطلقه منطلق ًا إمياني ًا

البعض ِّ
يركز على مستحبات،على مندوبات ،على مسنونات ،ويترك ما هو أهم ،وأقدم ،وألزم ،وأعظم ،وأكبر

يف املحاضرة الرمضانية السادسة عشرة كرس
السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث حديثه عن
اهمية الرب واالحسان والقيام بااللتزامات املفروضة علينا
كواجب ديني تجاه الفقراء واملساكني مثل اخراج الزكاة
وغريها من االعمال الخرية التي تريض الله عنا كأمة
مسلمة يجمع بينهما االخاء والتعاون عىل الرب والتقوى
 ..واشار السيد القائد ان الرب هو العنوان االول لإليمان
وأن الظروف الصعبة التي تمر بها بالدنا يف ظل العدوان
والحصار تستدعي ان يقدم كل منا ما يجب عليه ولو
باليشء اليسري فبالتعاون تحل مشكالت كثرية  ..فيما ييل
نص املحاضرة :
َ
َ
ُ
َ
ّ
ّجي ِْم
أ ُعـ ْوذ ِبالل ِه ِم ْن الشيْطان ال َر ِ
ِب ْ
ـسـ ِـم َالل ِه ال َر ّْح َـم ِـن ال َر ِّحـ ْي ِـم
َّ
ُّ ُ
ُ

اليحيمي ُيد ليلييه ر َِّب اليعيياملييني ،وأشييهَ ي ُيد أن ال إل ي َه إال اليلي ُيه امليلييك اليحييق امليبييني،
أن َ
سيدنا مُ حَ َّمييداً ُ
ُ
وأشهَد َّ
عبد ُه ور َُسيو ُْله خاتمُ النبيني.
اللهم َصي ّيل عييىل مُ حَ َّمييد وعييىل آل مُ حَ َّمييد ،وبي ْ
ّ
آل
ٍ
يارك عييىل مُ حَ َّمي ٍيد وعييىل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ْ
يت وبييارَكي َ
مُ ييحَ ي َّيمي ييد ،كيمييا َصييلي ْيي َ
ٌ
حميد
آل إبييراهييييمَ إنييك
يت عييىل إبييراهييييمَ وعييىل ِ
َ
ٌ
وارض اللهم بييرضيياك عيين أصحابه األخييييار املنتجبني ،وعيين سائر
مجيد،
عبادك الصالحني واملجاهدين.
أ ُيّها اإلخوة واألخوات
الس َيالمُ َع َلي ُْكمْ َورَحْ مَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُات ُه؛؛؛
َّ
اللهم اهييدنييا ،وتق َبّل منا ،إنييك أنييت السميع العليم ،وتييب علينا ،إنك
أنت التواب الرحيم.
ال يزال الحديث عىل ضوء قول الله "سبحانه وتعاىل"{ :و ََتعَ او َُنوا َع َىل
ْالي ّيرب وَالي َّيتي ْيقيوَى و ََال َتييعَ يياو َُنييوا َعي َيىل ْاإلثْييم و ْ
َالييعُ ي ْيدوَان و َّ
َاتي ُيقييوا الي َّيلي َه إِ َّن الي َّيلي َه َش ِديدُ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ِ َ
اب}[املائدة :من اآلية.]2
ال ِعق ِ
تحدثنا باألمس كيف َّ
أن اإلسالم ٌ
دين جامع ،يبني األمة ،ويجمعها،
نظم حركتها ،ويؤسس حالة التعاون بني أبنائها ،حالة التعاون التي
و َي ِ
البي َّيد منها يف واقييع املجتمع اليبيشييري؛ لتستقيم بها شييؤون حياة البشر،
َ
ّ
فاإلسالم كما حتى يف الجانب الروحي والشعائر الدينية ،نظم حالة األداء
الجماعي لها ،كصالة الجماعة ،كفريضة الحج وشعائر الحج والعمرة...
زمن واحد ،كصيام شهر
وغري ذلك من الشعائر التي يجمع األمة عليها يف ٍ
رمضان ،وأدا ٍء واحد ،وأدا ٍء تعاوين ،يساعد الجميع يف أداء مسؤوليتهم،
ٍ
وبييذلييك تيتيضييافيير اليجيهييود ،تيتيكييامييل املييواهييب وال يق ييدرات ،فيييتيبييارك اليجيهييد
ً
ً
ً
وعظيمة ،وكبرية.
مهمة،
نتيجة
والعطاء واألثر ،وتكون النتيجة
ك ييذل ييك يف امل يس ييؤول يي ييات ،امل يس ييؤول يي ييات ال ييدي ين يي يية ،وااللي يت ييزام ييات الييدي ين يييية
اليجيميياعيييية ،كيياليجيهيياد يف سيبييييل ال يلييه ،كيفييرييضيية األم يير بييامل يعييروف والينيهييي
بشكل كبري عىل
عيين املنكر ،كاإلنفاق يف سبيل اليلييه ،مسؤوليات تعتمد
ٍ
التعاون ،عىل األداء الجماعي ،عىل التحرك من الجميع كأم ٍة واحدة،
وه ييذا ل ييه أهيميييتييه ال يك يبييرية يف أث ييره اليعيظييييم ع ييىل م يس يتييوى ال ين يفييوس ،عييىل
مستوى الواقع العام للمجتمع ،عندما يصبح واقعاً يسوده التعاون،
واألل يف يية ،واالج يت يم يياع ع ييىل ال يخ ييري ،ع ييىل الي ييرب ،ع ييىل ال يت يق ييوى ،ع ييىل م ييا فييييه
املصلحة الحقيقية للمجتمع ،عىل ما يسهم يف تزكية النفوس ،وتقويم
األع يم ييال ،وتيصيحييييح اليسيلييوك ل ييدى امليجيتيمييع ،فيييكييون لييذلييك األث يير امليبييارك
يف نيفييس اإلن يسييان عييىل امليسيتييوى اليشيخييي ،نيفييس امليجيتيمييع عييىل امليسيتييوى
امليجيتيميعييي ،ثييم كييذلييك يف واق ييع ال يح يييياة ،ثييم أك يير ميين ذل ييك :يف امليسيتيقيبييل
األبدي العظيم يف اآلخرة.
يف ال يقييرآن اليكييريييم يييأيت اليحييديييث عيين الييرب ،عينييدمييا قييال اليلييه{ :و ََتييعَ يياو َُنييوا
َعي َيىل ْال ي ِ ِّيرب وَالي َّيتي ْيق يوَى}َّ ،
وأم ييا اليحييديييث عيين اليتيقييوى ،فيهييو كييذلييك يف مساحة
واسعة من القرآن الكريم ،يف الرب الذي يعني :أن يجمع اإلنسان الخري،
وأن يتسع فييييه ،وأن ييتيجيياوز ذاتييه يف عيطييائييه ،يف اهتماماته العملية ،يف
نحو متكامل ،ال ينحصر يف اهتماماته واتجاهاته
أعماله ،وأن يتجه عىل ٍ
عىل جوانب معينة ،منبعها مزاج النفس ،أهواء النفس ،رغبات النفس،
بل يتجه عىل نحو واسييع وفق توجيهات الله "سبحانه وتعاىل" ،ساعياً
ٍ
نيحييو اليتيكييامييل ،نيحييو أن ييجيمييع اليخييري ،وأن ييجيمييع اليفيعييل اليحيسيين ،وأن
ييجيمييع كييل مييا فييييه اإلح يسييان والينيفييع وال يخييري ،فييأن ييتيكييامييل يف ذل ييك ،وأن
يتجه فيه عىل النحو الييذي أراده الله "سبحانه وتيعيياىل" ،فيما َّ
وجييه به،
وأمر به ،وأرشد إليه.
ييقييول اليلييه "سيبيحييانييه وت يعيياىل" يف آي ي ٍة ميهيمي ٍة يف ال يقييرآن اليكييريييم تتحدث
لينييا عيين ال ييرب ،وتيقييدم لينييا اليتيعييريييف امليهييم وفييق عينيياوييين جيياميعيية ،تييدل عىل
مييا وراءهيياَ :
يوهي ُيكييمْ ِقي َبي َيل ْامليَ ْ
يس ْالي ِ َّيرب أَ ْن ُتيو َُّلييوا وُجُ ي َ
{لي ْيي َ
يشي ِير ِق و َْامليَ ْيغي ِير ِب}[اليبيقييرة:
ميين اآلي يية ،]177قبل أن ييقي ِّيدم العناوين امليعي ِّيربة عيين الييرب ،ابيتييدأ ملعالجة
مشكلة تطرأ لدى الكثري من الناس ،وهي :أنهم يسعون إىل أن يحددوا
هم ألنفسهم وفق رغباتهم ،ووفق مزاجهم الشخي ،اهتماماتهم فيما
يتعلق بجانب الرب ،والخري ،واإلحسان ،والعمل الصالح ،وأن يحددوا
نطاق محدد ،يف اهتمامات بسيطة ،عىل
ألنفسهم األولوية يف ذلك ،يف
ٍ
حسب املزاج الشخي ،وعىل حسب هوى النفس ،وهذه سلبية خطرية
نحو شكيل،
لدى اإلنسان ،فقد يتجه اإلنسان يف اهتمامه بهذه األمور عىل ٍ
يقتصر عىل بعض األمييور ،ويييرك األهييم ،ويييرك ما البي َّيد منه يف أن تكون
ميين األب ييرار ،ويف أن تيكييون ممن يعملون الييرب ،ممن ييقي ِّيدمييون الييرب ،ممن
لييدييهييم اهيتيمييامييات بييالييرب عييىل امليسيتييوى اليشيخييي ،ثييم أي يضيياً عييىل ميسيتييوى
كثري من الرب،
التعاون عىل ذلك ،وهذا قد يجعل البعض ال يتفاعلون مع ٍ
ميين أهييم مييوارد الييرب ،ميين أهييم ميجيياالت الييرب ،اليتييي قييد تيكييون كيثي ٌ
ري منها يف
حدود الواجب ،والالزم ،والذي َّ
البد منه يف أن تتحقق لك هذه املواصفات
املهمة والعظيمة؛ ليك تكون من أولياء الله ،من األبرار ،من ذوي الرب،
فيقييد ال ييتيفيياعيلييون مييع اليكيثييري ميين األم ييور ،وقييد ييتيجيهييون -كيمييا قيلينييا -وفييق
ً
تفصيال وفق مزاجهم الشخي ،وليس
اهتمامات بسيطة فصلوها هم
عىل أساس إرشاد الله ،هدي الله ،تعليمات الله "سبحانه وتعاىل" ،ما
يرغبنا فيه.
يدلنا عليه ،ما ِّ
فيياليلييه "سيبيحييانييه وت يعيياىل" ييعييالييج لييديينييا هييذه امليشيكيليية ،وال يتييي هييي حيياليية
قائمة لدى الكثري من الناس ،تراهم يظهرون بمظهر املتدين ،الصالح،
منحصرة ً
ً
مثال يف الجانب
العابد ،ولكن عندما تأيت إىل اهتماماته ،تجدها
اليعيبييادي ،عييىل مييا ييقييولييون يف اليتيعيبييري اليعييامييي [ميين بيييتييك إىل ميسيجييدك،
وما لك حاجة] ،تقتصر اهتماماته عىل ً
مثال الحضور للصالة يف املسجد،
واملسبحة يف يده ،ويعود إىل منزله ،ذهاباً وإياباً للفرائض ،ثم هو ذلك
الذي يتنصل عن كل االلتزامات ،وعن العطاء يف مقام العطاء الذي أمر
الله به ،عن االهتمام باملسؤوليات اإليمانية والدينية ،ال يتفاعل مهما كان
حجم املستجدات واألحداث ،مهما كانت الظروف واملتغريات ،مهما كانت
الوقائع ،واملحن ،والظروف ،التي تستوجب من كل إنسان ،بل ُ
وتحَ ِرّك
إنسان ال يزال ضمريه حياً ،فيتفاعل ،ويتأثر ،ويبادر؛ ألنه يجد
ضمري كل
ٍ
نفسه حتى عىل مستوى مشاعره مندفعاً لفعل الخري ،للتفاعل ،لتقديم
يقدم ،لإلسهام بما ينبغي أن يسهم فيه.
ما ينبغي أن ِّ
يركز اإلنسان فيها عىل جوانب شكلية يف دين الله،
فهذه الحالة التي ِّ
يف اهتماماته العملية ،يقتصر عليها ،يتجه اهتمامه نحوها ،هي الحالة
يوجه الله "سبحانه وتعاىل" بالحذر منها ،وأنها ليست عنواناً للرب
التي ِّ
كما هييو ،يف حقيقته ،يف مفهومه الييواسييع ،مفهومه الكامل ،مفهومه
َ
ُ
الصحيح ،بل هي حالة اجتزاء ف ِّصلت وفق هوى النفس.
َ
يوه ي ُيك ييمْ ِق ي َب ي َيل ْامليَ ي ْ
يرب أَ ْن ُتي يو َُّل ييوا وُجُ ي َ
يس ْال ي ي ِ َّ
{ل ي ْي ي َ
يشي ي ِير ِق و َْامل َي ْيغ ي ِير ِب}[ال يب يق ييرة :ميين
اآليي ي يية ،]177فيييتيجييه ك ييل اهيتيميياميكييم ن يحييو ال يق يب يليية ،ن يحييو ال يص ييالة ،بيتيلييك
الشكلية ،بتلك الطريقة التي تجعل من املوضوع قد أخذ كل االهتمام،
تجعل مينييه املييوضييوع الييرئييييي ،الييذي ينحصر نيحييوه االهيتيمييام ،ال يف هييذا
وال يف غييريه ،ال يف هييذا وال يف غييريه ،هييذا نيمييوذج يقدمه اليقييرآن ،عي ً
يادة ما
يقدم نموذجاً معيناً ،وهو -يف نفس الوقت -يفيدنا تجاه غريه من بقية
األمييور وامليسييائييل ،التي هييي عييىل نفس النسق ،عييىل نفس الطريقة ،عىل

نفس االتجاه ،الذي ليس اتجاهاً صحيحاً يريض الله "سبحانه وتعاىل".
فاألسلوب املتحايل ،أحياناً يكون بطريقة التحايل ،البعض يتصور أنه
قد أحكم الخطة حتى ما بينه وبني الله ،سرييض الله ذلك اليشء املعني،
الذي قد اقتصر عىل االهتمام به ،وسيجعله عىل حساب بقية األشياء،
فيربر عدم اهتمامه ببقية األشياء ،باهتمامه بذلك اليشء ،مع َّ
أن الدين
ال يتعارض فيما بينه ،يمكنك أن تعتني بصالتك ،وأن تقيمها ،وأن تهتم
بها ،وأن تهتم باملسجد ،ولكن ال يعني ذلك أن َّ
تتنصل عن بقية التزاماتك
يشء آخر،
واهتماماتك العملية األخرى ،أو أن تجعل شيئاً عىل حساب
ٍ
وبييديي ً
يشء آخيير ،وكييأن الدين يتناقض فيما بينه ،وكييأن االلتزامات
يال عن
ٍ
اإليمانية متناقضة فيما بينها ،تؤدي هذا ،فتجعل أداءه مربراً لرك ذلك،
هذا غري مقبول يف دين الله "سبحانه وتعاىل".
فاألسلوب املتحايل والقاصر يف تحديد الرب ،يف تحديد أولوياتهً ،
مثال:
يركييز عييىل أن يعتمر يف شهر رميضييان يف كييل مييوسييم ،ويجمع
البعض قييد يي ِّ
مييالييه كيلييه لييذلييك ،وي ييرك -يف نيفييس الييوقييت -اليتييزامييات ذات أهيميييية كيبييرية
جي ًّيدا ،كث ٌ
ري منها تدخل ضمن االلتزامات األساسية اإليمانية ،فاإلنسان
يييركييز يف ميسيتييوى األولييويييات عييىل االليتييزامييات اإلييمييانيييية األه ييم ،ومييا لحقه
بعد ذلك فجيد ،فطيب ،فخ ٌ
ري وبر ،وما لم يصل إليه من بقية األمور،
يركز عىل مستحبات ،عىل مندوبات ،عىل مسنونات ،ويرك ما
بعضهم ِّ
هو أهم ،وأقييدم ،وألييزم ،وأعظم ،وأكييرب ،تحدث عنه القرآن كثرياً ،أمر
الله به كثرياً ،فيتجاهله؛ ألنه يرى يف الذي قد اتجه باهتمامه إليه بديالً
ً
وبديال مريحاً ،أعجبه ،ناسبه ،وفق رغبته الشخصية،
عن ذلك بكله،
هذه خطرية عىل اإلنسان.
ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ُجُ
ْس الي ِ َّ
{و ََل ِك َّن ْالَّي ِيرب} ،بعد أن يقول{ :لي َ
يرب أن توَلوا و وهكمْ ِقبَل املش ِر ِق
رب مَ ْن آمَ َن ب َّ
الل ِه وَالْ َيوْم ْاآل ِخر و َْامل َ َال ِئ َك ِة وَالْ ِك َتاب و َّ
َالن ِب ِّي َ
و َْامل َ ْغ ِر ِب و ََل ِك َّن الْ ِ َّ
ني}،
ِ
ِ
ِ
ِ
فالعنوان األول للرب هو اإلييمييان ،هو اإلييمييان؛ ألنييه املبدأ واألسيياس الذي
يمثل املنطلق والدافع ،الييذي تنطلق يف واقييع الحياة فيما تعمل ،وفيما
ً
انطالقة إيمانية ،الدافع
تقدم ،وفيما تفعل ،وفيما تؤيت ،عىل أساسه،
ِّ
إيماين؛ ألن البعض ً
ٌ
فيها دافعٌ
مثال قد يندفع بدوافع أخرىَ ،في َُق ِّدم ما
ً
يقدم تحت عنوان الرب واإلحسان والخري ،لكن يقدمه مثال بدافع الرياء،
يادي ،بييدافييع اليسيميعيية ،أو بييدافييع امليكيياسييب املييادييية ،أو بييدافييع
أو بييدافي ٍيع م ي ٍ
ليغطي عىل أشياء سلبية أخرى ،أو ليحقق مطالب أو أهداف سياسية،
أو مكاسب شخصية أخرى.
مثال ممن يتاجرون يف املحرمات ،يأيت أحياناً ليقدم شيئاً
حتى البعض ً
ميين األم ييوال ،وييظيهيير نيفيسييه أم ييام محيطه امليجيتيميعييي وكييأنييه كييريييم ،كأنه
ميعيطيياء؛ ليكتسب عيياطيفيتيهييم ،وليييكيتيسييب مييودتيهييم وميحيبيتيهييم ،ولييييوفيير
ً
مشكلة معينة،
له -وقت الحاجة -التعاطف االجتماعي ،عندما يواجه
ً
ً
مشكلة من هنا،
نتيجة التجاهه يف اإلتجار باملحرمات وما شاكل ،يواجه
ً
ومشكلة من هناك ،فييإذا به يحظى بالتعاطف املجتمعي؛ ألنييه كييان -يف
ً
ً
ظيياهيير ال يحييال -ميحيسينييا إليييهييم ،كييرييمييا ،ي يقي ِّيدم ليهييم ال ييرب ،ييحيسيين إليييهييم،
فيييحيظييى بيياليتيعيياطييف ،هييو أراد ذلييك مينييذ ال يبييداييية ،وهييم ييتيجيهييون -فيعي ً
يال-
بتعاطف معه.
والبعض يف إطييار املكاسب السياسية ،والبعض يف إطييار األهييداف التي
هي أهداف شيطانية ،كمثل عمل املنظمات ،لديها أهداف شيطانية من
بدافع
وبر ،وقرب ٍة إىل الله،
خريٍ ،
وراء ما تقدم ،ال تقدم عىل أساس فعل ٍ
ٍ
بدافع إيماين.
خري،
ِّ
ٍ
ولييذلييك فيياليقييرآن الكريم يف مسألة الييرب يرسم لنا يف اليعينييوان األول ،ما
يكون هو املنطلق لفعل الرب ،لعمل الرب ،فيمثل الدافع النظيف ،الدافع
اليسيلييييم ،الييرب الب ي َّيد أن ييكييون لييه -يف ب ييادئ األم يير ويف واق ييع ال يحييال -داخييل
الينيفييس منطلقاً سيليييميياً ،منطلقاً صيياليحيياً ،منطلقاً يمثل بييراً ،إذا كييان ما
وراء ما يقدمه اإلنسان دوافع سيئة ،دوافع غري مشروعة ،ال تريض الله
"سبحانه وتعاىل" ،دوافع سلبية ،دوافع معينة غري إيمانية ،وال بارة،
وال صالحة ،فلنيته ،ملقصده ،لدوافعه ،تأث ٌ
يقدم ،فالرب
ري سيئ تجاه ما ِّ
ً
بداية يف نفسك ،يف مشاعرك ،يف دوافعك ،يف اتجاهك
يجب أن يكون
وأنت ترسم لنفسك أهدافاً معينة ،ما الذي تريده من وراء ما تقدم ،من
وراء ما تعمل ،من وراء ما تساهم به؟
اإلن يسييان إذا كييان ييسيياهييم ،وي يقي ِّيدم ،وييتيعيياون يف ال ييرب ،وليكيين لييييس من
مينيطيلي ٍيق إي يميياين ،سييريتييب عييىل ذلييك اسيتيحيقيياقييات ،ميطييالييب ،أه ييداف ،ثم
ً
ً
وسيلة
مشكلة يف أسلوبه فيما بعد؛ ألنه يرى فيها
تمثل هي -بحد ذاتها-
ألهداف شخصية ،ملصالح شخصية ،يريد يف مقابلها املقابل من الناس،
ً
امليقييابييل ميين ال ينيياس ،وقييد ييكييون امليقييابييل ال ييذي يييريييده ميين الينيياس سيييئييا ،أو
سلبياً ،تأثرياته سيئة ،أو استغاللياً ،عىل حساب ما هو حق ،ما هو خري،
ملصلحة شخصية فحسب؛ فلذلك فاإلنسان يف اتجاهاته العملية ،يجب
أن يكون منطلقه منطلقاً إيمانياً ،أن يكون مبدؤه وتكون دوافعه إيمانية،
منطلق إيماين ،بدوافع إيمانية.
ينطلق من
اإلييمييان بنفسه ٍيجب أن يكون دائي ً
يرة مكتملة ،اإلييمييان بالله "سبحانه
أثر يف نفسك ،يف رجائك نحو الله "سبحانه وتعاىل"،
وتعاىل" بما له من ٍ
تييرجييو اليلييه ،مييا تبتغيه ميين وراء مييا تعمل ،ومييا تييريييده ،ومييا تييرجييوه ،وما
تأمله ،ترجوه من الله "سبحانه وتعاىل" ،تأمله من الله ،وجهتك فيما
تعمل :الله ،ورضوانه "سبحانه وتعاىل".
خوفك ميين التقصري ،خوفك ميين امليعييايص فيما عليها ميين عقوبة ،هو
ٌ
جانب أسايسٌ من إيمانك بالله "سبحانه وتعاىل" ،فأنت تخىش الله إن
يصييرت ،إن ارتكبت اليحييرام ،فيمثل هييذا دافعاً
في َّرطييت ،إن عصيت ،إن قي َّ
يف فيعييل مييا ييقييييك ميين ع ييذاب اليلييه ،ويف تيجينييب مييا ييسيبييب لييك سيخييط اليلييه
"سبحانه وتعاىل" ،فله أثره ابتداءً يف أن تبادر لفعل الرب ،وأن يكون ما
بدافع
بدافع نظيف،
تقدمه من الرب ،بني ٍة صالحة،
تفعله من الرب ،وما ِّ
ٍ
ٍ

خري ،الخري يف نفسك ،الرب يف نفسك ،فكان
بدافع عظيم،
سليم،
بدافع ِّ
ٍ
ٍ
ً
وثمرة عنه.
عطاؤك وفعلك امتداداً له ،ونتاجاً له،
يرسييخ فينا املحبة لله ،فننطلق
اإلييمييان بالله "سبحانه وتيعيياىل" الييذي يي ِّ
نقدم ،وفيما نعطي ،فيما نسهم فيه ،وفيما نفعله
فيما نعمل ،وفيما ِّ
عييىل امل يس يتييوى ال يش يخييي ،وع ييىل امل يس يتييوى ال يت يعيياوين ،نيفيعيلييه ،ون يقي ِّيدمييه،
ونؤتيه ،نعطيه برغبة ،برغبة املحب ،والعظيم حبه لله ،الشديد حبه
لله "سبحانه وتعاىل".
عندما يكون اإلنسان عظيم املحبة لله ،قوي املحبة لله ،شديد املحبة
ليلييه؛ سيتوفر لييديييه الييدافييع اليكيبييري ،الييذي يجعله ييقي ِّيدم مييا ييقي ِّيدم برغبة،
وليس عن طريق القسر للنفس ،وبصعوبة ،وبتضجر ،وكأنه يزهق روحه
ويخرجها من بدنه.
الله و ْ
َّ
{و ََل ِك َّن ْال ِ َّ
َال َيو ِْم ْاآل ِخ ِر}[البقرة :من اآلية ،]177اليوم
رب مَ ْن آمَ َن ِب ِ
اآلخ يير فيييمييا ييتيعيلييق بييإييمييانييك بييال يح يسيياب ،وال يج ييزاء ،ووع ييد ال يلييه ووع ييييده
ٌ
ٌ
كبرية ًّ
دافع قوي.
كدافع مهم،
جدا
أهمية
"سبحانه وتعاىل" ،له
ٍ
ٍ
ما الذي يعالج حالة الربودة ،والتكاسل ،والتثاقل لدى البعض ،وعدم
التفاعل لدى البعض يف فعل الرب ،يف تقديم الرب ،يف اإلسهام يف الرب ،يف
التعاون عىل الرب والتقوى ،عندما يأيت الحث لهم ،عندما يُعرَض عليهم
يشءٌ من الييرب والتقوى ،فال يتفاعلون ،تجدهم يتكاسلون ،يته َرّبون؟!
هو ضعف اإليمان ،ضعف اإليمان بالله ،وضعف اإليمان باليوم اآلخر،
ضعف اإليمان بوعد الله ووعيده ،ضعف اإليمان بالجزاءَّ ،
وإال فالجزاء
يرغبنا ًّ
تقدم وال تعتربه
تقدم ما ِّ
جدا؛ ألنك ِّ
نقدم ،هو بالشكل الذي ِّ
فيما ِّ
ً
ً
تقدم لنفسك لتحظى بما
مغرماً ،وال
خسارة ،وال نقصا ،أنت تدرك أنك ِّ
هو أفضل ،بما هو أعظم ،بما هو أكر ،بما هو أدوم ،بما هو أبقى ،بما
هو أحسن ،فال يم ِّثل بالنسبة لك ال نقصاً وال خسارة.
فيمييا ال ييذي ييجيعييل اإلن يسييان لييو ك ييان فيعي ًيال يييؤميين بييذلييك ،ييثييق بييوعييد اليلييه
لييه يف أنييه سيخلف لييه مييا أنيفييق ،لييو كييان يييؤميين بيقييول اليلييه تيعيياىل{ :مَ ي ْين ذاَ
ْضييا حَ ي َيسي ًينييا َفي ُيي َ
ض الي َّيل ي َه َق ير ً
َّال ي ِيذي ُيي ْيقيير ُ
ياعي َيفي ُيه َلي ُيه}[اليحييديييد :ميين اآلي يية،]11
يضي ِ
ِ
لييو كييان يؤمن بقول الله تيعيياىل{ :وَمَ ييا أَنْي َيفي ْيقي ُتييمْ ِمي ْين َ ْ
يش ٍء َفييهُ ي َو ي ُْخ ِل ُف ُه و َُهي َو
َ
َخ ْ ُ
ّاز ِقني}[سبأ :من اآلية ،]39لو كان يؤمن باآليات األخرى الكثرية
ري ال َر ِ
يرية ج ي ي ًّيدا ،ال يتييي ت يضي َّيم ينييت وعي ييداً قيياط يعيياً م ي َّ
يؤك ييداً م يين ال يلييه "سيبيحييانييه
وال يك يثي
وت يع يياىل" ،ال ييذي ال ييخيلييف وع ييده ،وال أوف ييى مينييه بيعيهييده ،لييو ك ييان يييؤميين
ألييييس سيييبييادر؟ سيييسيتيجييييب؟ ألن ال ييذي جيعيلييه ييتيكيياسييل ،ه ييو :اعيتيبييار ما
ً
وخسارة ،هذا هو ما يف ذات نفسه ،يف أعماق نفسه،
يقدمه نقصاً عليه
ِّ
ّ
ويؤخره عن العطاء وعن الرب.
ويثبّطه،
ِّ
فيؤ ِثر عليهِ ،
ف يياإلي يم ييان ب ييال يج ييزاء ،وأني ييك أي يض يياً س يت يعيياقييب ع ينييدمييا ت يف ي ِيرّط بييال يتييزاميياتييك
تقدم ،ستعاقب ،وستخسر الخسارة الحقيقية،
اإليمانية فيما عليك أن ِّ
أليس ذلك سيمثل دافعاً ،ودافعاً نظيفاً يف نفس الوقت ،نظيفاً ،دافعاً
إيمانياً صالحاً؟
{و ْ
َالي ي َيي يو ِْم ْاآل ِخي ي ِير و َْامل َي َيال ِئ ي َيك ي ِة}[ال يب يق ييرة :ميين اآلي ي يية ،]177اإلي يمييان بيياملييالئيكيية
وفييق ما ذكييره الله عنهم يف كتابه الكريم ،وفييق أدوارهييم ومسؤولياتهم
ومهامهم التي ذكرها الله يف القرآن الكريم ،وهي واسعة ،فيما له صلة
بيشييؤون اإلنيسييان :بحفظ اإلنيسييان ،برصد أعيمييال اإلنيسييان ،بالوقوف مع
املييؤمينييني يف تثبيت املييؤمينييني ،يف رفييع ميعينييويييات املييؤمينييني ،فيييمييا لييه عالقة
بيياليجييوانييب األخ ييرى ،وفييق مييا ذك ييره اليلييه يف ال يقييرآن اليكييريييم يف والييتيهييم ما
{نحْ ُن أَ ْو ِلي ُ
بينهم وبني املؤمننيَ :
َاؤ ُكمْ يف الْحَ يَا ِة ُّ
الدنْيَا وَيف ْاآل ِخ َر ِة}[فصلت:
ِ
ِ
الطيّب املعنوي
من اآلية ،]31يف رفقتهم مع عباد الله املؤمنني ،وأثرهم ِ
املساند لإلنسان املؤمن ،وهو يتجه وفق توجيهات الله ،وتعليمات الله،
وينهض بمسؤولياته والتزاماته اإليمانية ابتغاء مرضاة الله ،له أهمية،
لييه أهيميييية يف م يجيياالت ذات أهيميييية ك يبييرية :تيسيياعييد اإلن يسييان عييىل اليثيبييات،
تساعد اإلنسان عىل االطمئنان ،تساعد اإلنسان عىل الشعور بأنه ليس
وحده يف ميدان العمل.
ْ َ
ياب}[اليبيقييرة :ميين اآلي يية ،]177اإلييمييان بيكييل كيتييب اليلييه ،اإلييمييان
{وَالي ِكييتي ِ
بأن الله لم يهمل عبادهَّ ،
بامتداد هدى الله ،اإليمان َّ
وأن مسرية الهداية
اإللهية امتدت منذ آدم "عليه السالم" ،وتستمر يف الواقع البشري وفق
َّ
سنة الله يف هداية عباده بكتبه وأنبيائه.
ببعض منها ،كما يفعله اليييهييود ،مع
اإلييمييان بكل كتب اليلييه ،وليس
ٍ
أنيهييم حيتييى اليبيعييض ال ييذي يييزعيمييون أنيهييم آمينييوا بييه ،هييم ح ي َّرفييوه ،وكيفييروا
بيياليكيثييري مينييه ،وأضيياعييوا اليكيثييري مينييه ،وانيقيليبييوا عييىل مييا بيقييي مينييه ،كيمييا هو
حييال النصارى أييضيياً يف االنيقييالب عييىل التعليمات اإللهية ،وفيما تييو َّرطييوا
فيه من التحريف والضياع.
إيمان اإلنسان بكتب الله بكلها ،والقرآن العظيم ،الذي هو خالصتها،
ً
ً
واملصدق لها ،وإيمانك به يجب أن يكون أيضا إيمانا بها
واملهيمن عليها،
ِّ
يعرب عنها ،وهو خالصتها ،وأنت عندما ترجع إىل القرآن
بكلها ،ثم هو ما ِّ
الكريم ،أنت تصل إىل الهداية اإللهية التي أتت بها كتب الله ،وختم الله
بيهييا اليقييرآن اليكييريييم األوس ييع ،واألشيمييل ،وامل يصي ِّيدق ،وامليهيييميين ،كيمييا ذكييره
عنه يف القرآن الكريم.
عندما تعود إىل القرآن ،أليس سيدفع بك إىل العمل ،إىل الرب؟ يعطيك
ً
أوال مييا يفيدك يف تصحيح نييواييياك ودوافيعييك ،ثييم يييرشييدك عييىل مستوى
ينبّهك
األداء العميل عىل النحو الصحيح ،يهديك للعملِّ ،
يرغبك فيهِ ،
عييىل أهميته لييك ،عييىل فييوائييده لييك ،نتائجه لييك ...إىل غييري ذلييك ،مييا ينتج
وما يرتب عىل تفريطك ،عىل عدم اهتمامك ،عىل تقصريك ،عىل ته ُرّبك
ً
ً
ً
ً
يقدم لك
مما فيه الخري لك ،وهكذا يمثل سندا عظيما ،ونييورا مرشداِّ ،
البصرية الكافية ،والدافع العظيم يف نفس الوقت.
{وَالي َّيني ِيبي ِّييي َ
ني}[اليبيقييرة :من اآلييية ،]177اإلييمييان بأنبياء الله بكلهم ،بكل
أنيبيييياء اليلييه ،اإلييمييان اإلجيمييايل ،واإلييمييان بيميين ذكيير اليلييه لينييا أسيميياءهييم يف

ال يقييرآن اليكييريييم ،واإلي يمييان اإلج يمييايل بيكييل أنيبيييياء اليلييه ورس يلييه ،وهييو إييمي ٌ
يان
بوحدة املسرية اإليمانية والدينية ،أنها ممتدة ،تصلك بأنبياء الله كلهم،
ٌ
ٌ
واحد ممتدَّ ،
وأن هداية
طريق
تصلك بالله تعاىل عن طريق كل أنبيائه،
الله استمرت يف واقع البشرية ،أتت يف مختلف األزمييان والعصورَّ ،
وأن
يقصر يف عباده فيما يتعلق بذلك ،فامتدت هدايته لهم.
الله لم ِّ
إييمييانييك بيياألنيبيييياء ،تييأثييرك بيمييا ذكييره اليلييه عينيهييم ،إييمييانييك بيخيياتييم األنيبيييياء
وسي ِّييييد الييرسييل محمد "صيلييوات اليلييه عليه وعييىل آلييه" ،لييه أهميته الكبرية
يف الييدافييع ،وأييضيياً فيما ييقي ِّيدم لييك ميين إرش يياد ،وتعليمات ،وتوجيهات،
وبيصييرية كييافيييية عيين الييرب ،وميجيياالتييه ،وأهيميييتييه ،ونيتييائيجييه ،ومييا تستفيده
من ذلك يف عاجل الدنيا ويف آجل اآلخرة ،عىل املستوى الشخي ،وعىل
املستوى الجماعي :األمة ،املجتمع الذي يستجيب عىل أساس ذلك.
فيييميثييل ه ييذا ال يجييانييب :اإلي يم ييان ،امل يبييدأ ال ييذي ييميثييل املينيطيلييق ،وال ييداف ييع،
ويهيّئ البيئة والظروف الصالحة للعمل ،وألداء العمل
ويرسم األهدافِ ،
نحو صحيح ،فيتكامل الييرب من مبدئه ودوافيعييه،
نحو سليم ،عىل ٍ
عىل ٍ
ً
ً
ً
ً
إىل مجاله ،إىل طريقة أدائييه ،تكامال رائيعييا ،تكامال متالئما ،يييريض الله
"سيبيحييانييه وت يع يياىل" ،وتيتيجيسييد فييييه اليقييييم واألخ ييالق وامل يب ييادئ اليعيظيييميية،
الفطرية الدينية ،واإليمانية ،واإلنسانية.
ثم يقول تعاىل بعد ذلك ،بعد أن يحدد العنوان األول ،الذي يقوم عليه
َالي ََتامَ ى و َْامل َ
َآت ْامليَ َ
يال َعي َيىل حُ ّبه َذوي ْال ُق ْر َبى و ْ
الييرب{ :و َ
َ
َ
ْ
َ
َ
يل
ب
الس
ين
ي
ب
َا
و
ني
اك
س
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
َآت ْامليَ ي َ
يني وَيف اليير َّقييابِ}[ال يب ِيقييرة :ميين اآليي يية{ ،]177و َ
يال} ،جييانييب
وَالي َّيسييا ِئ ي ِلي َ ِ ِ ِ
اليعيطيياء هييو عييىل ميسيتييوى اليعيمييل ميين أب ييرز اليعينيياوييين اليتييي تييوصييف بييالييرب،
وييعي َّيرب عنها بالرب ،العطاء بيياملييال ،املييال الييذي يبخل به الكثري ،املييال الذي
يدخل الكثري يف الحرام من أجل الحصول عليه بأي وسيلة ،بأي طريقة،
ً
مصدر مح َرّم ،فيتحملون اآلثام.
طريقة مح َرّمة ،أو من
حتى لو كانت
ٍ
الييروح يييية اإلييمييانيييية تيجيعييل اإلن يسييان بيعييييداً عيين ذل ييك ،بيعييييداً عيين حيياليية
اليجيشييع واليطيمييع ،ال ييذي ييجيعييل اإلن يسييان ي يتييو َرّط يف امليحييرمييات ،الييروحيييية
اإلييمييانيييية يييربييى فيها اإلنيسييان عييىل اليعيطيياء ،عييىل اليبييذل ،عييىل أن ييقي ِّيدم،
وأن يبادر.
َآت ْامليَ ي َ
ع يبييارة{ :و َ
يال} ،تيفييييد أنييه يييؤيت امل ييال ،ييبييادر بيياييتييائييه ،بيتيقييدييمييه ،ال
يحتاج ً
مثال إىل مراجعات ومساعي إلقناعه ،وجهود مكثفه إلقناعه بأن
ييخييرج ،فييإذا أخييرج بيعييد ذلييك أخييرج شيييئيياً ييسييرياً ،كيمييا هييي عييادة البعض
من الناس ،يريد أن يأيت من يزوره ،أن يأيت من يتحدث إليه ،أن يحاول
فييييه ،أن ييبيتيكيير ميخيتيلييف األسييالييييب املييؤثييرة امليقينيعيية؛ حيتييى ييصييل بييه إىل أن
يتفاعل شيئاً ما.
البعض ميين الينيياس ضمائرهم ميتة ،مشاعرهم ميتيبي ِّلييدة ،إحساسهم
اإلنساين قد ضعف كثرياً ،إن لم يكن قد انعدمَّ ،
وإال ففي واقع الحال ما
يجعل اإلنسان املؤمن ،الحي الضمري ،الذي ضمريه حي ،وإحساسه حي،
ً
كثري من األمور املؤملة اإلنسانية :عندما
يتفاعل تلقائيا بفطرته اإلنسانية مع ٍ
يرى اإلنسان املحتاج ،الفقري ،املعاين ،الذي ال يجد طعامه.
عندما يجد املريض الفقري املعاين الذي ال يجد ما يتداوى به ،وهو يعاين
من اآلالم واألوجاع.
ً
ً
معانية ،ال تمتلك قوتها الضروري،
أسرة من أهل اإلسالم
عندما يرى
ً
بائسة ...كث ٌ
ري من هذه األمور كافية.
عندما يرى التحديات واألخطار التي تستوجب التصدي لألعداء ،ودفع
شييرهييم الكبري عيين مجتمعه ونفسه وأميتييه ،ودفييع باطلهم ،ومنكرهم،
وفسادهم ،وظلمهم ،وإجرامهم ،بكل ما يمثله ذلك من خطورة رهيبة
عىل الناس يف دينهم ودنياهم ،فال يتفاعل مع ذلك.
قييد ييتيفيياعييل مييع أش يييياء أخ ييرى ه ينيياكَّ :
إمي ييا ميمييا تييدخييل يف ن يطيياق املينيكيير،
َُ ُ َ
ً
ُ
ول أ ْه َل ْك ُت مَ اال لب ًَدا}[البلد:
والفساد ،والشر ،أو العبث ،أو العبث{ ،يق
الخرية.
اآلية ،]6يف األشياء العبثية ،لكن ال يتفاعل مع األشياء
ِّ
َآت ْامل َي َ
{و َ
يال َعي َيىل حُ ي ِّيب ي ِه} ،ييعينييي :حيتييى يف اليظييروف اليصيعيبيية ،وحيتييى مما
ييحييب ،ولييييس فيقييط ميميين إذا أح ييرج يف ميجييال اليعيطيياء ،أصيبييح ميحييرجيياً،
ييجييامييل وييحيياول يف سيييياق مجاملته أن ييخييرج اليييشء ال ييرديء ،الييذي لم
ييعييد راغيبيياً بييه ،أو ال يييرى أنييه أصيبييح بيحيياجي ٍة إلييييه ،لييم ييعييد ميحيتيياجيياً إلييييه،
ً
مجاملة.
فيعترب هذا شيئاً طارفاً ،ال بأس سيخرجه
اإلنيسييان املييؤميين بييدافيعييه اإلييميياين اليقييوي ،بييرغيبيتييه يف اليعيطيياء ،بييإدراكييه
يقدم اليشء مما يحبَ ،
{ل ْن َت َن ُالوا
ألهمية ذلك له يف الدنيا واآلخرة ،هو ِّ
رب حَ َّتى ُت ْن ِف ُقوا ِم َّما ُت ِح ُب َ
ْال ِ َّ
ّون}[آل عمران :من اآلية ،]92ويف نفس الوقت
حيتييى يف اليظييروف اليصيعيبيية ،ولييييس فيقييط ميين أوليئييك الييذييين سيحسنون،
وييعيطييون ،وييقي ِّيدمييون ،إن كييانييوا فيقييط يف حيياليية اليييسيير واليسيعيية ،بييل وقييد
يكون لديهم سقف معني لحالة اليسر والسعة ،إذا توفرت أمييوال يرى
أنيهييا قييد أصبحت كيثي ً
يرية ال بييأس ،وميين العجيب َّ
أن الكثري ممن يشحون
باإلنفاق ،هم من امليسورين ،فيكونون هم من يكفرون نعم الله عليهم.
اإلن يس ييان امل ييؤم يين حيتييى يف ال يظ ييروف اليصيعيبيية ال ييفيقييد روح يي يتييه ال يخ ي ِّيرية،
ويقدم حتى يف الظروف
دافعه اإليماين بالعطاء والرب ،يتعاون عىل الرب،
ِّ
اليصيعيبيية ،ميين حييالييه ،بيقييدر حييالييه ،وهييذه ميسييأليية مهمة ج ي ًّيدا؛ ألن الييذييين
يعانون من اليظييروف الصعبة هم فئة واسعة من أبناء املجتمع ،عندما
َّ
يتفعل مبدأ التعاون؛ يجتمع من هذا ،ومن هذا ،ومن هذا ،ومن هذا...
يف نهاية املطاف يتبارك ،ويبارك الله فيه ،وتتوفر ً
مثال مبالغ جيدة ،يمكن
أن يكون لها أثر ،أث ٌر مهم يف أعمال ِّ
خرية ،يف أعمال الرب ،سوا ًء فيما كان
منها يف اإلنيفيياق يف سبيل اليلييه ،أو اإلنيفيياق للفقراء ،أو ملصالح عيياميية ،أو
لخدمة اليفيقييراء وامليسيياكييني ...كييل أعيمييال الييرب ،اليتيعيياون هييو يحل مشكلة
ضيق ذات اليد والفقر ،واليشء املحدود ،التعاون يحله.
فيلييذلييك كييانييت امل يسييأليية ه ييذه ميسييأليية ميهيميية؛ لييدرجيية َّ
أن ال يلييه "سيبيحييانييه
وتعاىل" يف القرآن الكريم عندما كان البعض يف عصر النبي "صلوات الله

وسالمه عليه وعىل آلييه" يسخرون من املؤمنني الفقراء املنفقني ،الذين
يقدمون القليل ،القليل بحسب ظروفهم ،البعض كان يذهب وقد قدم
ِّ
ملء كفيه (امليُيد) ،ملء كفيه من القمح ،أو من التمر ،يساهم به؛ ألنه
يشءٌ
كثري؛ ألنه ال يمتلك إال اليشء القليل،
فقري ،هو بالنسبة ملا يمتلكه
فيكييانييوا ييسيخييرون منهم[ :ميياذا سيفيد اإلس ييالم] ،وقييد أت (بييمُ ي ٍيد) ،بملء
كفيه من الييذرة ،أو من القمح ،أو من التمر ،أو نحو ذلييك ،فيسخرون
منهم ،فنزل قول الله "سبحانه وتعاىل"َّ :
ين َي ْل ِم ُز َ
{ال ِذ َ
ون ْامل ُ َّط ِو ِّع َ
ني ِم َن
الص َد َقات و َّ
ون إِ َّال جُ ه َْد ُهمْ َفي َْس َخر َ
ين َال َي ِج ُد َ
َال ِذ َ
ا ْمل ُ ْؤمن َ
ني يف َّ
ُون ِم ْنهُمْ سَ ِخ َر
َّ ِ ِ ِ
َ َِ َ
الل ُه ِم ْنهُ مْ و ََلهُ مْ عذ ٌ
اب أ ِليمٌ }[التوبة :اآلية ،]79فكان سخط الله عليهم
كبرياً؛ ألنهم يحاولون أن يجرحوا كرامة أولئك املنفقني ،وأن يحرجوهم
عندما يلمزونهم ،عندما يطعنون فيهم ،عندما يتكلمون عليهم ،عندما
يسخرون منهم[ ،ماذا ستفيد بإسالمك أنت ستقدم هذا اليشء القليل].
ٌ
ٌ
وقليل من هنا،
قليل من هنا،
حالة التعاون هي تجعل القليل يكر،
وق يل ييي ٌيل ميين ه ين ييا ...فيييجيتيمييع اليكيثييري يف نيهيياييية امل يط يياف ،فيييكييون لييه أهيميييتييه
ً
الكبرية ،أهميته الكبرية يف واقع الحال ،سواء ما كان يقدم يف إطار اإلنفاق
مجال من مجاالت الرب.
يف سبيل الله ،أو للفقراء ...أو يف أي
ٍ
َآت ْامل َ َ
{و َ
ال َع َىل حُ ِّب ِه َذ ِوي ْال ُق ْر َبى} ،يف هذه الدائرة من مجاالت الرب:
َ
{ذ ِوي ْال ُق ْر َبى} :ابتداءً من محيطك القريب ،أن تحسن إليه ،ال ترك
قريبك الفقري ،البائس ،املعاين ،من دون بر ،من دون إحسان ،من دون
صلة ،وصلة الرحم كذلك تأيت يف إطار هذا العنوان أيضاً.
{وَالْي ََتامَى} :وهم من الفئة التي ينبغي أن يلتفت إليها الناس ،أن يهتموا
ب يهييا ،أن ييحيسينييوا إليييهييا ،ميين أه ييم م يجيياالت ال ييرب :اإلح يس ييان إىل اليييتييامييى،
اليتامى كر ،بالذات يف مراحل الحروب واألحداث الكبرية،
َْ
اك َ
ني} :كذلك املساكني ذوي الفقر والحاجة الشديدة ،املسكني
{وَامل َس ِ
حاجته حاجة شديدة ،ظروفه ظروف صعبة ًّ
جدا.
يل} :املنقطع عن منطقته ،واملحتاج إىل املساعدة.
{وَاب َْن َّ
الس ِب ِ
َالسا ِئ ِل َ
ني} :كذلك من الفقراء الذين يسألون لظروفهم الصعبة.
{و َّ
{وَيف َ
اب} :كذلك يف مجال عتق الرقبة.
ِ ِ
الرّق ِ
كل هذه املجاالت يف العطاء ،مجاالت ذات أهمية ،والرب فيها من الرب
املقبول ،املأمور به يف كتاب الله "سبحانه وتعاىل"؛ ألن البعض من الناس
ً
مثال ينحصر اهتمامه يف جانب معني ،وقد يكون ملرة واحييدة ،يف السنة
حيسينيية ،إذا أن يفييق م ييرة ،يييريييدهييا أن ت يكييون م ييرة اليعيميير ،ال يييريييد أن ييكييون
ياهييمْ ُيي ْيني ِفي ُيقي َ
ميسيتيمييراً بيحيسييب ظييروفييه ،اليلييه ييقييول{ :و َِمي َّيم ييا ر ََز ْقي َيني ُ
يون} ،تفيد
الخرية ،بره يتسع ،إحسانه
االستمرارية ،فاإلنسان عندما يحمل الروح
ِّ
يتسع ،عطاؤه واسهاماته هنا وهنا وهنا واسعة.
َ
{وَأ َقامَ َّ
الص َال َة} ،من الرب إقامة الصالة ،الصالة القيمة ،التي لها أثرها
الكبري ،الذي يشدك نحو الله ،تذكر الله بصالتك ،وتتذكره يف صالتك،
وتحميد ،وقراء ٍة للقرآن،
وتهليل،
وتسبيح،
تكبري،
وأذكار الصالة ،من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وطلب للهداية يف سورة الفاتحة ،كلها ُتر َِّسخ معانيها ومضمونها املهم
ٍ
يف نفسك ،فيزداد بذلك إيمانك ،تزداد شعوراً بالقرب من الله "سبحانه
وتعاىل" ،يييزداد أثر ذلك يف طهارة نفسك ،يف رغبتك يف فعل الخري ،يف
الخرية املعطاءة ،وأن تتعالج من
رغبتك يف اإلحسان ،يف أن تحمل الروح ِّ
حالة ُ
الشح ،والجشع ،والبخل ،واألنانية ،والطمع الشديد.
َآت ْامليَ ي َ
ياة}{ ،و َ
{و َ
َآت ال ي َّيز َك ي َ
يال َع ي َيىل حُ ي ِّيب ي ِه} ،وأي يضيياً مييع ذل ييك ي ييؤيت زكيياتييه،
لييييس ميين ذلييك الينييوع ال ييذي ميثي ً
يال قييد ال يييؤيت َّإال زكيياتييه ،واليبيعييض حيتييى ال
ً
يورّط نفسه
ييخييرجيهييا كيياميليية ،اليكيثييري ميين الينيياس ال ييخييرج زكيياتييه كيياميليية ،ي ي ِ
يزء منها،
ويهلك نفسه يف أن يبخل بي
ييشء منها ،أو بنسب ٍة منها ،أو بيجي ٍ
ٍ
ً
وهي حالة خطرية ،إضافة إىل اهتماماتك الواسعة والتزاماتك األخرى،
املتعلقة باملال؛ ألن املال ترتبط به مسؤوليات ،هو عطاءٌ من الله تقرن به
مسؤولية ،كل عطاءات الله لك يف هذه الدنيا تقرن بها مسؤوليات ،ما
ٌ
مكلف بها.
أعطاك الله ،عليك فيه مسؤولية ،هو يف إطار مسؤولية أنت
فالله "سبحانه وتعاىل" عندما يقول{ :و َ
الز َك َ
َآت َّ
اة} ،بعد أن سبق قوله:
َآت ْامل َ َ
{و َ
ال} ،فهي يف هذا السياق :يف سياق االلتزامات املتعددة املتنوعة،
املتعلقة بمالك ،فعليك امليبييادرة بإيتاء الييزكيياة ،بإخراجها ،ال تحتاج إىل
مالحقة وضغط ،وإحراج ،وإلحاح ،وإزعاج ،ومشاكل ،والبعض حتى
قييد ييحيتيياج إىل اليسيجيين ،أو ييحيتيياج إىل ضيغييوط ك يبييرية ،ول ييوم ،وتييوبييييخ،
وعتاب ...وغري ذلك ،أن يبادر بإخراجها حسب توجيهات الله فيها.
{و َْامل ُ ُ
ون ِبعَ ه ِْد ِهمْ إِ َذا َع َ
وف َ
اه ُدوا} ،أهل الوفاء يف التزاماتهم املؤكدة ،يف
مواقفهم ،يف عالقاتهم ،يف أعمالهم ،يف حربهم ،يف سلمهم ،هم أهل
الوفاء تجاه التزاماتهم ،ليسوا بأهل غدر وال خيانة.
َ ْ ْ
ْ ْ
ياء وَال ي ي َّ
{وَال ي َّ
س} ،ال يصييرب م يين أهييم
ّاء و َِح ي ي
يض ي ي َر ِ
ياب ي ِيري ي َين ِيف الي ي َب ييأ َس ي ِ
يني ال ي ي َبي ييأ ِ
يص ي ِ
املييواصيفييات ألهييل الييرب واليتيقييوى ،وميين أهييم مييا البي َّيد منه يف الييرب ،ويف فعل
ال ييرب ،ويف اليعيطيياء ال ييرب ،أن ييكييون اإلن يسييان ميين اليصييابييرييين ،اليصييرب يف كل
األحوال ،يف الحاالت الثالثة ،وما يتصل بها.
ْ
َالصابر َ
{و َّ
ين يف الْبَأسَ ا ِء} :يف حاالت البؤس ،والظروف الصعبة ،وظروف
ِِ ِ
اليفيقيير ،وظ ييروف اليحيياجيية ،وظ ييروف امليعييانيياة امليعيييشيييية ،ي يصييربون يف تلك
الحال ،فال تؤثر عليهم ألن يسعوا للحصول عىل املال بأي طريق ٍة مح َرّمة؛
ميين أجييل اليسيعيية يف ميعيييشيتيهييم ،كيمييا أنيهييا ال تييؤثيير عيليييهييم يف اليتيقيصييري يف
اليتييزاميياتيهييم اإلييمييانيييية وعيطييائيهييم بيقييدر حيياليهييم ،بيقييدر ظييروفيهييم ،بحسب
أحوالهم.
ْ ْ
اء و َّ
َالص ِاب ِر َ
{و َّ
ّاء} :الصابرين يف حاالت الضر ،يف حاالت
ين ِيف البَأ َس ِ
َالض َر ِ
املرض ،يف حاالت الحزن ،يف حاالت الغم النفي ،والهم ،تجاه األضرار
النفسية والبدنية ،يف حاالت الجراحة يف سبيل الله ،يف حاالت اإلعاقة
يف سيبييييل ال يلييه ،هييي ح يياالت تيحيتيياج إىل ال يصييربَّ ،
وإال قييد يييؤثيير ع ييدم اليصييرب
عييىل اإلنيسييان فيها يف إييمييانييه ،يف نفسيته ،فييييرك أثييراً عليه ،البعض قد
يصل به إىل حد اإلساءة إىل الله "سبحانه وتعاىل" ،عندما انعدم صربه
تجاه ما يعانيه.
فاإلنسان املؤمن يصرب يف حيياالت اليضييراء ،عىل املستوى النفي ،عىل
املستوى البدين ،وال يؤثر عليه ذلك أيضاً يف التزاماته بحسب ظروفه؛ ألن
الله رحيم ،ي َُق ِّد ُر أحوال اإلنسان وظروفه ،ويعلم بها.
َ ْ ْ
س} :يف مواطن الجهاد يف سبيل الله ،يف مواطن القتال يف
{و َِح
ني البَأ ِ
سبيل الله ،يف مواطن املواجهة والتصدي ألعداء الله ،هو ذلك الذي يصرب
عىل املتاعب ،عىل اآلالم ،عىل املخاطر ،واستمراره نتاج صربه ،استمراره،
ومواصلته نتاجٌ لصربه يف ذلك.
فنجد هييذه الحالة ميين التكامل الييذي يعرب عيين الييرب ،و ُيييعَ ي َّيرب عنه بالرب،
من خالل هذا التكامل يف هذه املواصفات اإليمانية ،فيختمها الله بقوله:
{أُ َ
ول ِئ َك َّال ِذ َ
ين َص َد ُقوا} ،هؤالء من يحملون هذه املواصفات ،من يسريون
نيحييو هييذا اليتيكييامييل ،هييم الييذييين صييدقييوا ،صييدقييوا يف إييمييانيهييم ،صييدقييوا يف
فهمهم لدينهم ،صدقوا يف انتمائهم للرب ،ولإليمان ،وللتقوى ،صدقوا
يف اليتييزاميياتيهييم وأدائيهييا كما ينبغي ،كما أمييرهييم اليلييه "سبحانه وتيعيياىل"،
فالصدق عنوانهم.
ون}( ،أُ َ
{وَأُ َ
ول ِئ َك ُهمُ ا ْمل ُ َّت ُق َ
ول ِئ َك) أصحاب هذه املواصفات املتكاملة ،الذين
يسريون نحو هذا التكامل ،هم املتقون الذين يحققون التقوى يف واقعهم.
تقدم لنا وضوحاً عن الرب،
فنجد كيف هي أهمية هذه املواصفات التي ِّ
وميجيياالت الييرب ،الييذي نتعاون فيه ،والتعاون فيه له ثمرة واسعة جي ًّيدا،
عنوان واسعٌ ًّ
ٌ
جدا ،تشمل كل أمور الخري ،التي يقوى بها املجتمع
والتقوى
يف سيييياق مواجهة أعييداء اليلييه ،يف النهوض بمسؤولياته اليكييربى ،يدخل
فيييهييا -كيمييا أشييرنييا ب يياألم ييس -دائي ييرة واس يعيية ميين ال يت يعيياون فيييمييا فييييه اليخييري
لييألميية ،فيما تقوى بييه األميية ،فيما يصلح بييه واقييع األميية ،فالتعاون عىل
الرب والتقوى هو ضييرورة ،هو جييزءٌ من التزاماتنا اإليمانية ،هو ٌ
حل وهو
ٌ
حكمة أييضيياً تعالج الكثري ميين اإلشكاليات التي يعاين منها مجتمعنا يف
واقعه الضعيف ،الناتج عن التفرق ،عن البعرة ،عن شتات الجهود.
نكتفي بهذا املقدار...
ونسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يو ِّفقنا وإ َيّاكم ملا يرضيه عنا ،وأن يرحم
يفرّج عن أسرانا ،وأن ينصرنا
شهداءنا األبرار ،وأن يشفي جرحانا ،وأن ِ
بنصره ،إنه سميع الدعاء ،أن يو ِّفقنا وإ َيّاكم للتعاون عىل الرب والتقوى،
وأن يتقبل منا ومنكم الصيام ،والقيام ،وصالح األعمال.
َالس َيالمُ َع َليي ُْكمْ َورَحْ يمَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُاته؛؛؛
و َّ
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محطات هامة في حياة الشهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تهديدات العدوان لم تثن الرئيس الصماد عن مواصلة مشوار العطاء املفعم باإلميان القوي بالله وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
غني برجاله الذين يظهرون ف� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
الرئيس الصماد :اليمن ٌ
ن�ح��ن ن�ق��ات��ل ف��ي سبيل ال�ل��ه ت�ع��ال��ى وم��ن أج��ل
قضية عادلة قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا

كان لنا الشرف والفخر أن نأتي لزيارتكم
في جبهة احلدود لنقتبس من صمودكم

مستشعراً جسامة املسؤولية امللقاة عىل عاتقه أمام الله وامام الشعب تحمل الشهيد الرئيس صالح الصماد
مسؤولية قيادة البلد يف احلك الظروف واشدها عىل االطالق يف ظل عدوان همجي غاشم تكالب عىل اليمن فاهلك
الحرث والنسل ,وبسعة صدره وحبه لليمن للوطن والشعب كان الرئيس الصماد نعم القائد الذي تفخر به اليمن
وستظل عىل الدوام تحتفظ بالجميل لهذا الرئيس الذي استطاع بحنكته القيادية ونظرته الثاقبة ملجل التطورات
واألحداث التي تمر بها بالدنا يف ظل العدوان والحصار ان يضع خطط وأولويات لقيادة مسار البلد عىل املستويات
العسكرية والسياسية واالقتصادية ..فمن شعاره الخالد (يد تنبي ويد تحمي) تحركت اجهزة الدولة وتفاعل
الجماهر مع رؤى ومشروع الرئيس الصماد لبناء الدولة املدنية الحديثة ليذكرنا جميعاً رجل الدولة األول الشهيد
الرئيس املقدم ابراهيم الحمدي ..رئيسان استطاعا ان يخلدا ذكراهما يف انصع صفحات التاريخ ..ولم يكن أمام
املرتبصني باليمن قديما وحديثا (آل سعود) إال ان خططوا ونجحوا يف اغتيال اعظم قائدين يف تاريخ اليمن املعاصر..
ويف ذكرى استشهاد رجل املسؤولية الشهيد الرئيس صالح الصماد نستعرض يف سياق التقرير التايل بعض من
سرته وعطائه من خالل استعراض وقراءة سريعة ألبرز املحطات الهامة يف حياة الرئيس الشهيد الصماد التي
اصبحت جزءاً من تاريخ الوطن والشعب ..اىل التفاصيل:

قراءة وتحليل /ناصر الخذري

من جبهة إىل اخرى ومن ميدان عمل إىل آخر كان الشهيد الرئيس الصماد
هو املبادر والقائد الذي تخطى الحواجز ،ولم يكرتث لكونه رئيس دولة تواجه
اعتى عدوان غاشم يرتبص به ويدفع املليارات للنيل منه ..كل تلك التهديدات
التي اطلقها العدوان جهارا نهارا بقائمته املعلنة لم تنث الشهيد الصماد عن
مواصلة مشوار العطاء املفعم باإليمان القوي بالله وبعدالة القضية التي
يناضل من أجلها الشعب والجيش معاً ،ومن األولويات التي بدأ برسهما
هو كيفية تعزيز صمود الشعب والقوات املسلحة يف وجه العدوان.

اجلانب العسكري

إدراكاً منه ألهمية توحيد الصف الوطني وتفويت الفرصة عىل األعداء بدأ
بتجميع وتحشيد ضباط وأف��راد ال�ق��وات املسلحة واع��ادة ترتيب اوضاعهم
واعادتهم اىل وحدات وتشكيالت عسكرية تمهيداً الحقاهم بمن سبقوهم
من زمالئهم الذين انطلقوا اىل ميادين وجبهات القتال للدفاع عن الوطن
ض��د ت�ح��ال��ف ال�ش��ر وال �ع ��دوان ..ه ��ذه ال�خ�ط��وة الق ��ت ارت�ي��اح��ا واس �ع��ا واق�ب��اال
ك �ب ��را ع ��ىل م ��راك ��ز ال �ت �ح �ش �ي��د ون �ق ��اط ال �ت �ج �م �ي��ع ال �ت ��ي ت ��وزع ��ت ع ��ىل م�خ�ت�ل��ف
امل��دي��ري��ات وال�ع��زل يف امل�ح��اف�ظ��ات ..ويف ح��دي��ث ل��ه أك��د ال��رئ�ي��س ال�ص�م��اد يف
خالل لقائه بتاريخ  4مارس 2018م بعدد من ضباط القوات املسلحة يف
ورشة تخصصية أن اليمن غني برجاله الذين يظهرون يف مثل هذه املواقف
ويتحركون يف صد العدوان ومواجهته والدفاع عن األرض والعرض.
وق ��ال" :ن�ح��ن ن�ق��ات��ل يف س�ب�ي��ل ال�ل��ه ت�ع��اىل وم��ن أج��ل ق�ض�ي��ة ع��ادل��ة قضية
وطننا وعزتنا وكرامتنا ،نحن نرتبط بالله أكرث وسنكون أقوى بأساً ،لذلك
هذه الدورات مهمة جداً وهذه الكوكبة من الضباط نرى أن النصر بعد الله
تعاىل سيكون عىل أيديهم ،وعىل أيدي من سبقوهم".
واضاف "لقد قطعنا شوطا من خالل تنفيذ حملة الحشد والتعبئة العامة
ملنتسبي القوات املسلحة عىل مستوى املحافظات واملناطق عرب لجان عسكرية
مكلفة بعملية التجميع والتعبئة العامة والتي تم إكسابها الخربات الالزمة
يف ورش عسكرية تخصصية".
حرص الشهيد الرئيس الصماد عىل لم الشمل وتجميع العسكريني من
مختلف املحافظات وبعد تدشني املرحلة األوىل قال رحمه الله" :تم تدشني
التعبئة والحشد كمرحلة أوىل يف ارب��ع محافظات ه��ي إب وذم��ار وصنعاء
وال�ض��ال��ع وه �ن��اك ب��رن��ام��ج وخ�ط��ة ع�م��ل دق�ي�ق��ة ت��م إع��داده �م��ا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
محافظي املحافظات والسلطة املحلية الستقبال منتسبي القوات املسلحة
وإعادة تجميعهم وفق وحداتهم القتالية وعىل مراحل".
بهذه املسؤولية وحرصه الشديد عىل التحشيد والتعبئة ملنتسبي القوات
املسلحة استطاع الرئيس الصماد أن يفتح الباب واسعا أمام عودة والتحاق
اآلالف من ابناء القوات املسلحة بجبهات القتال.
وتوالت عملية التعبئة والتحشيد بالتوازي مع اقامة الدورات التي نظمتها
وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة االرك ��ان مل��ن ت��م تحشيدهم م��ن مختلف امل�ح��اف�ظ��ات ويف
تخرج دورة جديدة بتاريخ  24مارس من العام 2018م اكد الرئيس الصماد
عىل اهمية االستنفار يف جميع الوحدات العسكرية ويف القرى واملدن.

يزرع فيهم األمل

ل�س��ان��ه ال ��ذي ي�ل�ه��ج ب��ذك��ر ال �ل��ه دوم ��ا ك ��ان ك��الم��ه ي��الم��س ش �غ��اف ال�ق�ل��وب
وي��ؤث��ر فيمن يقف أم��ام�ه��م بحديثه ال��ذي��ن دائ�م��ا م��ا يستدل عليه م��ن كتاب
ال�ل��ه ال�ك��ري��م وخ��اط��ب ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد ال�ض�ب��اط ب�ق��ول��ه" :األم ��ل ف�ي�ك��م بعد
ال�ل��ه ك�ب��ر ل�ه��ذا ال�ش�ع��ب وه ��ذه ال��دف�ع��ات ال�ت��ي ت�ت�خ��رج مل�س�ن��ا ن�ت�ي�ج��ة تأهيلها
يف امل�ي��دان وه�ن��اك اآلالف ي�ت��واف��دون إىل م�ع�س�ك��رات التجميع ليتوجهوا إىل
جبهات الشرف والبطولة وخالل املرحلة القادمة يجب أن نشهد مسارات
قوية وتجميعاً كبراً فطريق األلف ميل تبدأ بخطوة".

في جبهات القتال

لم يقتصر عمل الرئيس الصماد عىل مستوى التعبئة والتحشيد بل حمل
بندقيته عىل كتفه وبدأ من جبهة اىل اخرى متفقدا املرابطني ومعايشا لهم
يف املواقع وخطوط التماس مع العدوان  ,ففي املواقع كان هو القائد واملعلم
الذي يستمع ويناقش ويوجه ويخطط لسر املعارك واضعا محددات هامة
لنجاح سر خوض معارك الصمود واملواجهة ألعداء الوطن والشعب ،فما
من كلمة كان يلقيها الرئيس الصماد إال وربطها بكتاب الله معززاً الثقة يف
نفوس املرابطني بنصر الله لعباده املؤمنني ،ويف زيارة عيدية للمرابطني يف
اح��دى امل��واق��ع املطلة ع��ىل ج�ي��زان ب�ت��اري��خ  27يونيو 2017م ق��ال الرئيس

الصماد "كان لنا الشرف والفخر أن نأيت لزيارتكم يف جبهة الحدود لنقتبس
من صمودكم وليعلم أبناء شعبنا أن هؤالء الرجال املرابطني يف الجبهات
س ��واء يف ج�ب�ه��ات ال��داخ��ل أو ال �ح��دود ه��م م��ن ي� ��ذودون ع��ن ش ��رف وك��رام��ة
هذه األمة".

في أوساط الرجال

لم يبق من الوقت املتاح للرئيس الشهيد حتى يأخذ قسطا من الراحة من
كثافة األعمال الخاصة برجل يعمل ليل نهار يف ادارة شؤون البلد يف ظل
العدوان الغاشم وحلحلة كثر من القضايا عىل املستويات املختلفة داخل
ال�ب�ل��د اىل ج��ان��ب االش ��راف وامل�ت��اب�ع��ة ع��ىل س��ر اع�م��ال اج�ه��زة ال��دول��ة وتقييم
م�س�ت��وى ادائ �ه��ا ..ل�ك��ن ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد ك��ان ي�ح��س ب��ال�س�ع��ادة أي ��ام األع�ي��اد
واملناسبات خصوصاً عندما يكون يف أوساط الرجال يف الجبهات حيث قال
"يجب أن نكون حاضرين يف العيد بني أوساطكم ونعترب أن اليمن بكم كل
يشء ،وم��ن ه��ذه الجبهات سنخضع ال�ع��دو ال�س�ع��ودي األم��ري��ي وم��ن هنا
سنجربه عىل إيقاف العدوان".
وعن مغريات العدوان ملرتزقة الداخل اوض��ح الرئيس الصماد ان العدو
ي��دف��ع ل�ه��م امل ��ال وامل �غ��ري��ات ل��ي ي�ق��ات��ل ب��ني اب �ن��اء ال�ي�م��ن وق ��ال "ل �ك��ن جبهة
الحدود خطورتها عىل العدو السعودي نفسه لكسر كربيائه وطغيانه".

ال فرق بني دم القائد واجلندي

ومن خالل تتبع حركة الرئيس الصماد يف مستوى قيادته ونزوله امليداين
املفاجئ لحضور تخرج الدورات العسكرية يف مختلف املناطق واملحاور كان
لحضوره املتكرر يف اوساط املقاتلني أثره البالغ يف نفوس املقاتلني واملواطنني
يشاهدون رئيسهم يصول ويجول بني مواقع وجبهات القتال ال يخاف إال
الله عز وجل ..ويف احاديث كثرة كان املقربون من الرئيس وعامة الشعب
يضعون أيديهم عىل صدورهم خوفا عىل الرئيس من غدر تحالف العدوان,
ولكن كان الرئيس الصماد يرد ويؤكد بأن الشهادة هي منحة إلهية وال فرق
ب��ني دم القائد والجندي وم��ن مقوالته الشهرة التي حفظها التاريخ وتأثر
بها الجميع عندما قال يف حديثه امام املرابطني يف جبهة الجوف" :ليست
دماؤنا أغىل من دمائكم ،وجوارحنا ليست أغىل من جوارحكم) .وعن حبه
للجهاد واملجاهدين يف سبيل الله وعدم تمسكه بمتاع الدنيا واملناصب قال
اي�ض��ا "م�س��ح ال�غ�ب��ار م��ن أح��ذي��ة امل�ج��اه��دي��ن أش��رف م��ن م�ن��اص��ب ال��دن�ي��ا" ه��ذا
ال�ع�ب��ارة ردده��ا عندما ك��ان اث�ن��اء زي��ارت��ه للمرابطني يف جبهة ال�ج��وف بتاريخ
2016/9/14م..

األجهزة األمنية

ال�ج��ان��ب األم �ن��ي ي�م�ث��ل ال��ردي��ف وال�س�ن��د ال �ق��وي ل�ل�ج�ب�ه��ات ال�ع�س�ك��ري��ة بما
يقدمه من خدمات يف مجال ترسيخ دعائم األمن واالستقرار وكان للرئيس
الصماد بصمات واض�ح��ة يف ح��رص��ه ع��ىل االرت�ق��اء بمستوى األداء لألجهزة
االمنية املختلفة خاصة يف ظل محاولة العدوان عىل احداث شق يف اوساط
املجتمع اليمني ويف لقاء للرئيس الشهيد مع القيادات األمنية بتاريخ 23
يناير 2018م أكد عىل ضرورة اضطالع األجهزة األمنية بمسؤولياتها خالل

ل� �ي� �س ��ت دم� � ��اؤن� � ��ا أغ � �ل� ��ى م � ��ن دم ��ائ� �ك ��م،
وجوارحنا ليست أغلى من جوارحكم

إذا ب�ق��ي التعليم ح�ي� ًا سليم ًا ف��إن
الشعب اليمني سيبقى حي ًا سليم ًا
ال� �ق� �ض ��اء وال � �ع � ��دل م� ��ن ال ��رك ��ائ ��ز
األس � ��اس� � �ي � ��ة ل � �س � �ي� ��ادة ال� �ن� �ظ ��ام
وال� �ق� ��ان� ��ون وت� �ع ��زي ��ز االس� �ت� �ق ��رار
املجتمعي
ي� �ج ��ب ت� �ع ��زي ��ز ال� ��وع� ��ي ب� �ض ��رورة
حت �ق �ي��ق اإلك �ت �ف ��اء ال ��ذات ��ي ال ��ذي
ميثل حاجة رئيسية ملحة
ه��ذه امل��رح�ل��ة ال�ص�ع�ب��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال�ب��الد وال�ح��رص ع��ىل امل�س��اه�م��ة يف خلق
أج ��واء آم�ن��ة وم�س�ت�ق��رة وال�ع�م��ل ع��ىل ت�ج��اوز م�ج�م��ل ال�ت�ح��دي��ات ب�م��ا يف ذل��ك
التحديات األمنية.
وأشار إىل املهام الوطنية الكبرة امللقاة عىل عاتق األجهزة األمنية يف الحفاظ
عىل األمن واالستقرار خاصة يف ظل تصعيد العدوان وإستهدافه للمواطنني
ومنازلهم واألسواق والطرق واملنشآت العامة واملمتلكات الخاصة.

اليقظة األمنية

ومما كان يحث عليه الشهيد الرئيس يف الجانب األمني هو تطوير مستوى
األداء األمني وتعزيز اليقظة األمنية بما يتواكب مع حجم التحديات التي
تواجهها بالدنا بسبب العدوان الغاشم.

جتاوز احداث فتنة  2ديسمبر

تجاوز الرئيس الصماد احداث فتنة ديسمرب برجاحة عقله وحرصه عىل
رأب الصدع وتوحيد الصف الوطني فعمل كل ما بوسعه من اج��ل تجاوز
ال �ت��داع �ي��ات ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ال �ق��ت ب�ظ��الل�ه��ا ع��ىل س��ر اداء م��ؤس �س��ات ال��دول��ة
التي فاتحا بها صفحة جديدة بالصفح والعفو من اجل السر نحو تحقيق
تطلعات وآمال ابناء الشعب اليمني يف التحرر وتحقيق االستقالل وصوال
اىل تحقيق التنمية الشاملة والتطور يف شتى مجاالت الحياة.
ف�ب��دأ ال��رئ�ي��س ال�ص�م��اد ب��إص��دار ق ��رار ال�ع�ف��و ب�ش��أن أح ��داث ف�ت�ن��ة ال�ث��اين من
ديسمرب 2017م ق��رار العفو رقم ( )132يف ال�� 21من ديسمرب 2017م
ع��ن امل�ش��ارك��ني يف ال�ف�ت�ن��ة وت ��وج ذل��ك ال �ق��رار ب��إج��راءات ت�ن�ف�ي��ذي��ة ع��ىل ال��واق��ع
حيث تم خالل الفرتة 24ديسمرب 3 -2017مارس 2018م اإلفراج عن
أكرث من  780مدنيا و 800عسكري يف عمليات متتالية ومتفاوتة شهدتها
العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وعمران وحجة واملحويت وذمار..

اعادة ترتيب عمل مؤسسات الدولة

وع ��ىل ال �ج��ان��ب اآلخ ��ر ع �م��ل ال��رئ �ي��س ع ��ىل ت �ق��وي��ة ع �م��ل م��ؤس �س��ات ال��دول��ة
وق��ال خ��الل اج�ت�م��اع ل��ه ب�ح�ك��وم��ة االن �ق��اذ ب�ت��اري��خ  7ف��رباي��ر 2018م" :بعد
أح��داث ديسمرب امل��ايض يجب أن يتغر الوضع تماماً يف أداء الحكومة عىل
كل املستويات ،فالكثر من العوائق واإلشكاالت التي كانت تحصل نتيجة
املكايدات بني القوى السياسية يف الداخل والتباينات السياسية تنعكس عىل
مستوى أداء الوزراء وتفاعلهم مع الخطط والربامج بل كانت تصل أحياناً
إىل حد تعمد التعطيل والرتهل".
وت ��اب ��ع" ن �ح��ن ال ن ��ربئ وال ن �ل ��وم أح � ��داً ف �ت �ل��ك امل ��رح �ل ��ة ي �ج��ب أن ن �ت �ج��اوزه��ا
بإيجابياتها وسلبياتها ونفتح صفحة جديدة ليلحظ الشعب نقلة يف األداء

والتفاين ويلمسها عىل كل املستويات".
وأشار رئيس املجلس السيايس األعىل إىل أن العدوان كان يراهن عىل تصدع
الحكومة بعد أحداث ديسمرب إال أن الروح الوطنية املسؤولة لدى رئيس ونواب
وأعضاء الحكومة جعلتهم يغلبون املصلحة الوطنية عىل املصلحة الشخصية
والحزبية .واضاف "نقدر حجم الضغوط واإلرهاصات التي مورست داخلياً
وخارجياً عىل الوزراء لثنيهم عن مواصلة عملهم يف الحكومة ،وهذا موقف
وطني يجب أن يسجل لكل من تجاوز تلك اإلرهاصات".

ال عذر الحد

ق�ب��ل ف�ت�ن��ة  2دي�س�م��رب ك��ان��ت ه�ن��اك ب�ع��ض االش �ك ��االت وال �ع ��رثات يف ان�ج��از
االع�م��ال امل�ن��اط��ة ب��ال��وزارات وامل��ؤس�س��ات يف ظ��ل ال�ق��اء ك��ل ط��رف ب��ال�ل��وم عىل
اآلخر ،ولكن بعد تجاوز احداث الفتنة طرح الشهيد الصماد امام الجميع
من قيادات الحكومة أن ال عذر وأن الجميع باتوا يف نظر الشعب مسؤولني
ع��ن أي تقصر يف القيام بأعمالهم ,وق��ال الشهيد الصماد "ال�ف��رتة املاضية
كانت تحصل الكثر من اإلشكاالت وحالة من التعطيل والشلل يف بعض
املؤسسات وربما كان الشعب يعذرنا ويتأول لنا األعذار بأن وضع الشراكة
كان يفرض علينا القبول باألداء مهما كان مستواه لكن اآلن ال عذر للمجلس
السيايس األعىل وال لرئيس الحكومة أمام الشعب وال يوجد أي مربر لتربير
أي إخفاق أو فشل وسيلومنا الشعب ومن حقه أن يلومنا إذا لم نبذل أقىص
الطاقات ونقدم نموذجاً راقياً يف األداء وتحسني الوضع عىل كل املستويات
باملتاح واملمكن يف ظل العدوان والحصار".
وأردف" ن�ح��ن أم ��ام ش�ع�ب�ن��ا إذا ب��ذل�ن��ا أق ��ىص ال �ج �ه��ود وع�م�ل�ن��ا م��ا ب��وس�ع�ن��ا
فسيعذرنا شعبنا لكن أن نفرط ونضيع ال�ف��رص باملتاح بأيدينا فهنا تكمن
املشكلة أما ما كان خارج إمكانياتنا لظروف فرضها العدوان والحصار فهذا
شأن آخر".

توجه واحد

لم يكرتث الشهيد الرئيس لكل ما طرح من مقرتحات ومن رؤى حول تغير
الحكومة ولكن نظرته الثاقبة كانت ابعد وحرص عىل لم الشمل واالنطالق
يف توجه واحد نحو السر بالعمل املؤسيس بتوجه واحد نحو الغد املنشود
بالبذل والعطاء حيث قال الشهيد الصماد "وصلتنا الكثر من الدراسات
واملقرتحات وواجهنا الكثر من الضغوط من أطراف كثرة بعد أحداث الفتنة
ب�ض��رورة تغير الحكومة ،ولكنا لم نكن لنصغي لتلك املقرتحات ورأي�ن��ا أن
ال�ح�ك��وم��ة س�ي�ك��ون وض�ع�ه��ا أق��وى ب�ع��د األح ��داث وأم��ام�ه��ا ف��رص��ة للعطاء يف
ظل توحد القرار والتوجه الواحد".
وب�ه��ذا اس�ت�ط��اع الشهيد ال�ص�م��اد ان ي�خ��رج البلد م��ن ب��راث��ن الفتنة والسر
نحو تحريك عجلة البناء والدفاع معا يف اطار مشروعه ورؤيته الخالدة (يد
تحمي ويد تبني)..

حديثه للعلماء

ال يخلو خطاب او حديث ما يجمع الرئيس بقيادات الدولة او الشخصيات
االجتماعية والعلماء اال ك��ان كتاب الله هو املرجع ال��ذي يستدل به ويذكر
به الجميع ,بهذه الثقافة الواسعة والفكر املستنر استطاع الرئيس الصماد
أن ي��أس��ر ق�ل��وب امل��الي��ني م��ن أب�ن��اء ال�ش�ع��ب ال��ذي��ن ال�ت�ف��وا ح��ول��ه مسخرين ما
بأيديهم من اجل الدفاع عن الوطن ضد املعتدين البغاة ..وخالل لقاء جمع
الرئيس الصماد بعدد من علماء الصوفية بصنعاء بتاريخ 2018/2/25م..
اكد عىل اهمية ان يكون املنرب محرابا لقهر اعداء الله وقال" :عندما يتقدم
اإلمام ووراءه صف كالبنيان املرصوص معناه إمام يف محراب ،أما محراب
هو األول مشتق من كلمة حرب ،وهناك الكثر ممن حولوا هذه املحاريب
إىل مكاسب تنشر الذعر وال�خ��وف والهلع وال��رض��ا باالستسالم ألم��ر الواقع
بينما ما سمعناه من كلمات وما نسمعه يف عموم املساجد إال توحيد الله،
لذلك هذه خطوة عظيمة أن نرى الجميع كلهم يتوحدون عىل كلمة سواء
وهو كالم الله سبحانه وتعاىل ومواجهة أعدائه".

اخلطاب الديني

وعن دور العلماء أشار إىل ضرورة تحرك العلماء واملرشدين ً
كال من مكانه
ويف منطقته خالل هذه املرحلة التي نحتاج إىل تنوع الخطاب وفق التوجه
ال �ق ��رآين ..وق ��ال "ال ب��د أن ن��راع��ي ال�ن�ق�ل��ة يف امل�ج�ت�م�ع��ات م��ن خ��الل ال�خ�ط��اب
الديني الذي ينقل اإلنسان إىل أن يصل إىل املرحلة التي ينبغي أن يصل إليها".
َ
وأض��اف" :أن�ت��م أه��ل اإلرش��اد ونحن نخجل يف أن نتحدث يف ه��ذا الجانب
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الرئيس الصماد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالة القضية التي يناضل من أجلها الشعب واجليش مع ًا
� � � � � � � � � � ��ي املواقف ويتحركون في صد العدوان
مسح الغبار من أحذية املجاهدين
أشرف من مناصب الدنيا
وأن�ت��م أك��ر دراي ��ة وم�ع��رف��ة ،ل��ذل��ك ت��وح�ي��د ال�ص�ف��وف وال�ح�ف��اظ ع��ى السلم
االجتماعي مهم جداً يف هذه املعركة".
وأكد عى خطورة املرحلة وحساسيتها ..حيث قال" :نحن يف مرحلة خطرية
وح�س��اس��ة ي�ج��ب أن ي�ت�ح�م��ل ه��ذا امل�ج�ت�م��ع وال�ش�ع��ب وأن ي�ك��ون ال�ع�ل�م��اء يف
املقدمة لحمل أرقى درجات الوعي".

الدعوة الى اخلير

ومما قاله الشهيد الرئيس للعلماء "أنتم أم��ة تدعون إىل الخري وتنهون
عن املنكر ،ومن أكرب املنكرات يف هذا العصر أمريكا والنظام السعودي هم
أم امل�ن�ك��رات وال�ف��واح��ش فلنكن أم��ة ت��دع��و إىل ال�خ��ري وت��أم��ر ب��امل�ع��روف وتنهى
عن املنكر ال نسقط يف منكراتهم وفضائحهم".

وحدة الصف

وعن وحدة الصف واالمر باملعروف النهي عن املنكر خاطب العلماء بالقول
" إذا توحدنا وأمرنا باملعروف ونهينا عن املنكر وكنا أمة واحدة فهنا ستكون
مواقفنا يف الدنيا تبيض الوجه وترفع الرأس ،وإذا تفرقنا واختلفنا وتمزقنا
فستكون مواقفنا يف الدنيا ت�س��ود ال��وج��ه وتكسر الظهر ،وه��ذا يمثل قوله
�ون��وا َك� َّ
ت�ع��اىل" و ََال َت� ُ�ك� ُ
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التعليم

اساس نهضة الشعوب وتقدمها هو اهتمامها بالتعليم الذي يمثل الركيزة
االس��اس�ي��ة ل�ج�ي��ل امل�س�ت�ق�ب��ل ال ��ذي ب��ه س�ت�ت�ط��ور وت��زده��ر يف م�خ�ت�ل��ف م�ج��االت
ال�ح�ي��اة ..ال��رئ�ي��س ال�ص�م��اد ي ��درك ج�ي��دا اه�م�ي��ة االه�ت�م��ام ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ل ��دوره يف
التقدم والنهوض باألوطان فكان حديثه ومتابعته للتعليم يف ظل العدوان
يحظى بأهيمه كبرية فخالل اجتماع له برؤساء الجامعات الحكومية قال
ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د ال �ص �م ��اد :وق� ��ال ”أري � ��د أن ت �ك��ون ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ن �م��وذج��اً
ل��الن�س�ج��ام وت�غ�ل�ي��ب س�ي��ادة ال�ق��ان��ون وت�ق��دي��م ال��ربام��ج ال�ف�ع��ال��ة ،فمستقبل
اليمن سيكون عى أيديكم نتيجة خربتكم واختصاصاتكم“.
وقال " اذا بقي التعليم حيا سليما فإن الشعب اليمني سيبقى حيا سليما..
وعلينا جميعا ان نبذل قصارى جهودنا لضمان استقرار العملية التعليمية
وبيئتها ومواجهة الظروف االستثنائية التي تمر بالجميع حتى يتم تجاوزها
بسالم.
ن�ظ��رة ث��اق�ب��ة ب��أه�م�ي��ة اي ��الء ال�ت�ع�ل�ي��م اه�م�ي��ة خ��اص��ة الن مستقبل ال�ش�ع��وب
مرهون بمدى تقدمها يف مجال التعليم والبحث العلمي التخصيص.

القضاء

معالجة قضايا املواطنني حظيت باهتمام كبري يف اولويات الرئيس الصماد
ففي لقاء له برئيس مجلس القضاء بتاريخ 2018/4/3م اكد عى اهمية
البت يف قضايا املواطنني وعدم التأخري أو التباطؤ يف تنفيذ األحكام الصادرة.
وأش � ��ار إىل أن ال �ق �ض��اء وال �ع ��دل م ��ن ال ��رك ��ائ ��ز األس ��اس �ي ��ة ل �س �ي��ادة ال�ن�ظ��ام
والقانون وتعزيز االستقرار املجتمعي.

الزراعة

ال��زراع��ة هي الركيزة التي يقوم عليها االقتصاد الوطني يف أي بلد ولذلك
كانت نظرة الشهيد الرئيس نحو االرتقاء بالقطاع الزراعي وزراعة الحبوب
بمختلف انواعها اىل جانب املحاصيل األخرى تحظى بأهمية كبرية يف خطط
الرئيس الشهيد ولذلك وجه حكومة اإلنقاذ بتوفري التسهيالت التي يتطلبها
ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي وس��رع��ة م�ع��ال�ج��ة ك��ل امل �ش �ك��الت وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
مزارعي محافظة الحديدة.
وشدد عى أهمية الوعي بضرورة تحقيق اإلكتفاء الذايت الذي يمثل حاجة
رئيسية ملحة وأساسية لحياة أي شعب يريد أن يعيش بكرامة واستقالل..
مشريا إىل أن محافظة الحديدة واعدة ألن تكون رافدا لالقتصاد الوطني،
وتجعل الجميع يشعر باألمل يف استعادة القطاع الزراعي لحضوره الكامل
يف حياة الشعب اليمني.

الثروة السمكية

ولم يغب عن الشهيد الرئيس القطاع السميك وأهميته يف رفد االقتصاد
الوطني وم�م��ا تنبه ال�ي��ه ه��و توجيه الحكومة بسرعة دراس��ة إل�غ��اء تصاريح

بعد أحداث ديسمبر يجب أن يتغير الوضع متام ًا
في أداء احلكومة على كل املستويات
اإلنسان اليمني قادر على التغلب
لكافة التحديات والتصدر رغم
الظروف الراهنة
األن� �ظ� �م ��ة امل �ت �خ �ل �ف��ة ك��ان��ت
أي � �ض � � ًا ج� � � ��زء ًا وس ��اه� �م ��ت ف��ي
مظلومية املرأة
نحن مع السالم ومن��د أيدينا للسالم املشرف
والب ��د م��ن ت�ب��دي��د امل �خ��اوف م��ن ك��ل األط ��راف
وأخذ الضمانات الالزمة لزرع الثقة

الصيد األجنبي باملياه اإلقليمية اليمنية كان ذلك بتاريخ 2017/1/8م..
ك�م��ا وج��ه اي�ض��ا رح�م��ه ال�ل��ه بتقييم األض ��رار ال�ن��اج�م��ة ع�ن�ه��ا وإح ��الل ب��رام��ج
تطوير مدخالت وتقنيات الصيد للصيادين اليمنيني ودعوة القطاع الخاص
ل��الس�ت�ث�م��ار يف ه��ذا امل�ج��ال محليا وب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ض�م��ن م�ش��اري��ع اإلس�ت�ث�م��ار
الوطني.

االهتمام بالنشء والشباب

ال �ش �ب��اب ه��م ع �م��اد وم�س�ت�ق�ب��ل ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف ك��اف��ة امل �ج ��االت وم�ن�ه��ا
ال �ج ��ان ��ب ال� ��ري� ��ايض ال � ��ذي اواله ال �ش �ه �ي��د ال �ص �م ��اد اه �م �ي ��ة ال ت �ق ��ل ع ��ن ب�ق�ي��ة
ق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة ف �ف��ي ت ��اري ��خ 2017/9/30م خ ��الل اس �ت �ق �ب��ال��ه امل�ن�ت�خ��ب
الوطني للناشئني لكرة القدم ,أكد الثقة الكبرية بكل من يمثلون اليمن يف
هذه املحافل اإلقليمية والدولية والفعاليات الرياضية املختلفة وحصدهم
ً
مستقبال.
للصدارة وهو االنتصار واألداء الراقي الذي سيستمر
أشار ايضا إىل قدرة املنتخب والفرق اليمنية عى تجاوز الفارق الكبري مع
امل�ن�ت�خ�ب��ات األخ ��رى وه��و م��ا ي��ؤك��د ق ��درة اإلن �س��ان ال�ي�م�ن��ي ع��ى ال�ت�غ�ل��ب لكافة
التحديات والتصدر رغم الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار.

البعد الوطني

ون ��وه إىل ال�ب�ع��د ال��وط �ن��ي ال ��ذي ج �س��ده امل�ن�ت�خ��ب يف ت�ش�ك�ي�ل�ت��ه ال�ج�غ��راف�ي��ة
الوطنية وما عكسه ذلك عى املجتمع ورفع لهامات الشعب اليمني عالياً..
مؤكداً أهمية أن يبنى عى هذا اإلنجاز واالستمرار يف تطوير قدرات الفريق
ليكون معرباً عن اليمن واالستمرار يف حصد املراكز املتقدمة.
ودعا الشهيد الصماد رجال املال واألعمال إىل تبني األندية الرياضية وعودة
الدوري الكروي واستمرار النشاط الريايض واأللعاب والتعبري عن روح اليمن
الخالقة واملبدعة.

مع الشخصيات االجتماعية

كثرية هي الفعاليات التي جمعت الشهيد الرئيس بالجماهري والشخصيات
االجتماعية والتي كان لها اثرها البالغ يف لم الشمل وتوحيد الصف الوطني
تجاه العدوان والتصدي له من قبل كافة مكونات الشعب اليمني..
ويف ح � ��دي � ��ث ل� � ��ه ام � � � ��ام ع � � ��دد م� � ��ن ح � �ك � �م� ��اء و م � �ش� ��اي� ��خ ال� � �ج� � ��وف ب� �ت ��اري ��خ
2017/9/18م قال الشهيد الصماد "أنا أجزم لكم أن هذه الشخصيات
باستطاعتها أن تحشد اآلالف ب�غ�ض��ون أي��ام أو أس��اب�ي��ع ،ون�ح��ن م��ن جانبنا
نزوال عملياً وميدانياً
ً
مستعدون أن نلزم الحكومة ووزارة الدفاع بأن تنزل
ب��اس �ت �ي �ع��اب ه� ��ؤالء ال ��رج ��ال ك �م��ا ت �ح ��دث األخ � ��وة يف ب �ع��ض ال �ن �ق��اط يف ق ��وام
الجيش ويف تشكيالت عسكرية يكون القائمون عليها من أبنائها وإن شاء

ال بد أن نراعي النقلة في املجتمعات من
خالل اخلطاب الديني

الله سيكون عى أيديهم تحرير املحافظة وسندفع شراً كبرياً"..

تفعيل الرقابة واحملاسبة

يف اط � ��ار ح ��رص ��ه ع� ��ى ت� ��اليش أخ �ط ��اء امل � ��ايض ع ��ن ال � ��دور ال �س �ل �ب��ي ل �ل��رق��اب��ة
واملحاسبة يف ال�ج�ه��ات االي��رادي��ة مل��ؤس�س��ات ال��دول��ة ت�ح��دث ال��رئ�ي��س الصماد
ب�ش�ف��اف�ي��ة م�ط�ل�ق��ة ع��ن م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ض��اي��ا ح ��ول ال �ف �س��اد ع�ن��د زي ��ارت ��ه ل�ل�ج�ه��از
املركزي للرقابة واملحاسبة بتاريخ 2018/3/5م وقال يف حديثه للمعنيني
يف الرقابة واملحاسبة” :أنزلوا إىل املؤسسات التي كان ممنوع عليكم النزول
إليها ،ال يوجد اليوم ما يستدعي غياب الجهاز عن أي وحدة إطالقاً ،يجب
تعزيز الشفافية وال�ن��زاه��ة ،أن��زل��وا إىل االت�ص��االت والنفط وبقية املؤسسات
م��ن ال�ج�م��ارك وال�ض��رائ��ب لتكونوا ع��ى إط��الع وتقيموا أداء ه��ذه املؤسسات
من خالل مراجعة ملفاتها فهي مؤسسات تابعة للدولة ،ويجب أن ينزل
الجهاز بكل قوة وفاعلية ال يوجد جهة ممنوع دخول الجهاز إليها“.

النزول امليداني

ت �س��اءل ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد م��ا ال ��ذي ي�م�ن��ع ن ��زول اج �ه��زة ال��رق��اب��ة وامل�ح��اس�ب��ة
م�ي��دان�ي��ا ل�ل�ت�ح��ري ع��ن س��ري ال�ع�م��ل امل��ؤس��ي ف�ي�ه��ا وال�ت��أك��د م��ن واق ��ع امل�ل�ف��ات
واتخاذ االجراءات القانونية حيالها وقال” :من املهم جداً النزول إىل الجهات
املعنية بالنفط مع أزمة الغاز واملفرتض أن هناك دورا ً كبريا ً للجهاز لنعرف من
هو السبب؟ وما هي املشكلة؟ وملاذا اللجنة اإلقتصادية ال تحرك ساكنا وال
تتحدث عن أسباب ومسببات األزمة الحاصلة اليوم؟ ملاذا ال تعمل مؤتمراً
صحفياً؟ هل هناك إشكاليات داخلية وإدارية؟ يجب أن نكون يف الصورة؟”.

االهتمام باملرأة

يف ظ��ل االس �ت �ه��داف امل�م�ن�ه��ج مل�خ�ت�ل��ف ش��رائ��ح ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وم�ن�ه��ا امل��رأة
اليمينة كان للقاء الشهيد الصماد رحمه الله مع القيادات النسوية دور مهم
من خالل تناوله يف حديثه وناقشه معهن بتاريخ  17مارس 2018م حيث
خاطب القيادات النسوية بالقول" :نحن رغم ظروف العدوان لم نغفل هذا
الجانب حتى وإن كان هناك الكثري من املالحظات إال أن املرأة اليمنية شاركت
وبقوة يف هذه الجوانب الرسمية يف الحوارات ويف غريها ،وكان لها أيضاً دور
يف تشكيل الحكومة ونحن نعرف أن املسؤولية ملقاة عى عاتق الجميع يف
هذه املرحلة وقد تختلف األدوار حتى يف أوساط الرجال أو النساء".

مظلومية املرأة اليمنية

وع��ن م�ظ�ل��وم�ي��ة امل ��رأة ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ش�ك��ل ع��ام ق��ال ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد األن�ظ�م��ة
املتخلفة كانت أيضاً جزءاً وساهمت يف مظلومية املرأة والتقليل من دورها
األسايس وكذا بعض فقهاء الدين أيضاً والتحريف املمنهج لكثري من املفاهيم
القرآنية أسهمت بشكل أس��ايس إىل جانب تعميم ثقافة الجهل والتخلف
يف كثري من املجتمعات.
وأك��د أن يف ال�ق��رآن الكريم كثري من األمثلة التي تثبت دور امل��رأة األس��ايس
أكر من الرجل يف تقويض الطغيان واالستكبار كما تحدث املوىل جل وعال يف
َ
َْ
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املشاريع واخلدمات

خالل فرتة رئاسته للمجلس السيايس األعى الذي جاءت يف اشد الظروف
واصعبها عى االطالق من حيث القدرة االقتصادية للبلد عى مواجهة وتلبية
املشاريع الخدمية املرتبطة باملواطن بسبب العدوان الذي اثر بشكل عام عى
ك��اف��ة مناحي ال�ح�ي��اة ول�ك��ن نجحت ال�ج�ه��ود وق��ام ال��رئ�ي��س الشهيد بافتتاح
ال �ع��دي��د م��ن امل �ش��اري��ع يف امل �ح��اف �ظ��ات ال �ح��رة وم�ن�ه��ا وض �ع��ه ل�ح�ج��ر االس ��اس
للمشاريع التنموية والخدمية يف املجال الطبي واملياه والكهرباء واالتصاالت
وغ��ريه��ا م��ن املشاريع التي الي��زال السري يف استكمالها يجري حاليا ضمن
مشروع بناء الدولة (يد تحمي ويد تبني) الذي اطلقه الشهيد الرئيس صالح
الصماد رحمه الله.
السياسة
م��ن م�ن�ط�ل��ق ال�ح��رص ع��ى ت�ح�ق�ي��ق ال�س��الم ال �ع��ادل وامل �ش��رف ال ��ذي يحفظ
لليمن حريته واستقالله كان الشهيد الصماد يوجه رسائل واضحة لتحالف
العدوان أن ال خيار امام العدوان غري الجنوح للسلم ،ويف حديثه عن السالم
قال الرئيس الصماد يف كلمة له امام حكماء اليمن بتاريخ  5يوليو 2017م
"إن شعبنا اليمني العظيم الصابر والصامد ينشد السالم له ولآلخرين وال

يشكل خطرا ع��ى أح��د وه��و يف ال��وق��ت نفسه ال يمكن أن يستكني أو يذعن
أو ي�ق�ب��ل امل�س��اوم��ة ع��ى ث��واب�ت��ه ال��وط�ن�ي��ة وس�ي��ادة وط�ن��ه واس�ت�ق��الل��ه ووح��دت��ه
وس��الم��ة أراض�ي��ه مهما كانت ش��راس��ة ال�ع��دوان ال��ذي تشرتك فيه  17دول��ة
بقيادة النظام السعودي وبدعم مباشر من أمريكا – التي تدعي أنها راعية
حقوق اإلنسان وبريطانيا وإسرائيل"..

البعثات اخلارجية

ل��م ي�خ� ُ�ل ل�ق��اء م��ع ال�ب�ع�ث��ات االم�م�ي��ة واألوروب �ي��ة اال وك��ان ال��رئ�ي��س الشهيد
ي�ع��رض مظلومية الشعب اليمني وي��وض��ح حجم الخسائر وال�ج��رائ��م التي
لحقت باملواطنني ج��راء استهداف ال�ع��دوان السعودي واالم��ارايت ويف لقاء
له بتاريخ 2018/ 3/ 21م مع رئيسة بعثة االت�ح��اد األوروب��ي ل��دى اليمن
ان�ط��ون�ي��ا ك��ال�ف��وب��وي��رت��ا.ق��ال " زي��ارت �ك��م ت�ك�ت�س��ب أه�م�ي��ة ك �ب��رية ل�ت�ش��اه��دوا ب��أم
أع�ي�ن�ك��م امل�ع��ان��اة ال�ت��ي ي�ك��اب��ده��ا ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ج ��راء ال �ع��دوان ال ��ذي شنته
السعودية والدول املتحالفة معها وحجم الدمار والقتل الذي طال اليمنيني
من األطفال والنساء والشيوخ واألضرار الناجمة عن العدوان وتداعياته عى
املجتمع كإغالق املطارات واملوائن واملنافذ ونقل البنك املركزي وما ترتب عليه
من انقطاع لرواتب موظفي الدولة".

املنظمات الدولية

وعن الدور الذي تقدمه املنظمات الدولية قال" :إن دور املنظمات الدولية
والعمل اإلغايث جيد لكن مهما كان حجمه إال أنه ال يكفي لتلبية االحتياج
م �ق��ارن��ة ب�ح�ج��م ال �ك��ارث��ة اإلن�س��ان�ي��ة ال �ت��ي ت�س�ب��ب ب�ه��ا ال �ع ��دوان وأدوات � ��ه وم��ن
األفضل السماح للقطاع التجاري باالسترياد يف مختلف الجوانب".

اهدار أموال اليمن

طرح الشهيد الصماد للهدف الخفي من العدوان عى اليمن يؤكد حرصه
الشديد عى كشف الحقيقة للعالم بأن العدوان عى بالدنا انما كان له ابعاد
واطماع للسيطرة ونهب الروات النفطية واملعدنية ،وقال يف معرض حديثه
"إن سيطرة قوى العدوان عى منابع النفط الذي يعترب سيادياً وعى املجتمع
الدويل إيقاف إهدار أموال اليمن من قبل دولة اإلمارات وقوى العدوان".

عمل املنظمات

وكان يطمنئ املنظمات للقيام بدورها االنساين مفنداً كل ادعاءات العدوان
عن الجانب األمني يف املناطق املحررة حيث قال" :حريصون عى تقديم كافة
ال�ت�س�ه�ي��الت ل�ل�م�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة يف ال�ج��ان��ب اإلن �س��اين ون�ح��ن ن�ق�ط��ع خ�ط��وات
متقدمة يف هذا الجانب ،والبد من اإلشارة إىل الصعوبات التي تضعها قوات
ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان وع�م��الؤه��ا واس�ت�ه��داف�ه��ا ل�ل�م�س��اع��دات اإلن�س��ان�ي��ة ،ح�ي��ث تم
قصف ملا يقارب من  30مرة لقوافل تضم املساعدات اإلنسانية ،كما أن هناك
صعوبة يف حركة املساعدات اإلنسانية بمناطق سيطرة قوات االحتالل".

املوقف السياسي

وفيما يتعلق باملوقف السيايس ..قال الشهيد الصماد "إن موقفنا واضح
ونحن مع السالم ونمد أيدينا للسالم املشرف والبد من تبديد املخاوف من
كل األطراف وأخذ الضمانات الالزمة لزرع الثقة".

احملطة األخيرة

لم يكن يف باله أن يد الغدر واالجرام ستناله يف محافظة الحديدة التي طاملا
زارها اكر من مرة يف فعاليات مختلفة ولكن حبه للوطن والشعب جعله
ي��زور الحديدة للتحشيد ومواجهة الغزاة واملحتلني وأدوات�ه��م الذين كانوا
يراهنون عى ان ابناء الحديدة يستقبلونهم بالورود وهو ما تطرق له الشهيد
ال�ص�م��اد يف س�ي��اق كلمته ال�ت��ي ال�ق��اه��ا يف االج�ت�م��اع امل��وس��ع ب�ق�ي��ادة محافظة
الحديدة بتاريخ  19ابريل 2018م بقوله" :نريد من أبناء الحديدة خالل
ه��ذا األس�ب��وع أن ي��وج�ه��وا رس��ال��ة للسفري األم��ري��يك وي�ق��ول��وا ل��ه سنستقبلك
ع��ى خ�ن��اج��ر ب�ن��ادق�ن��ا يف م�س��رية ع��ارم��ة ي�خ��رج��ون ش��اه��ري��ن س��الح�ه��م ليعرف
األمرييك عى ماذا سنستقبله..
ويف حديث ال��واث��ق بنصر الله وثقته ايضا بتالحم اليمنيني يف ال��دف��اع عن
الحديدة مثلما دافعو عن كل مناطق اليمن يف وجه العدوان قال الشهيد
الرئيس " :كل أبناء اليمن سيخوضون البحر دونكم سنقدم أيضاً أكر مما
تقدمون ألنفسكم ،فنحن جميعاً يف خندق واحد ،ويهمنا َّ
كل فرد من أبناء
َّ
َّ
وكل امرأ ٍة ،كلهم يف قلوبنا"..
رجل،
وكل
هذا الشعب،
ٍ
ط ��اف ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د ال �ص �م��اد م�ن��اط��ق ال�ي�م��ن يف ال ��رب وال �ب �ح��ر م�ت�ن�ق��ال م��ا
ب��ني ال�س�ه��ل وال�ج�ب��ل وال�ج��زي��رة وال�س��اح��ل ح�ت��ى ش��اءت ارادة ال�ل��ه ان يرتقي
شهيدا خالدا كما كان يتمنى بعد أن طالته أيادي الغدر والخيانة واالجرام
باستهدافه عقب انتهاء االجتماع ال��ذي ترأسه بقيادات ومشايخ محافظة
الحديدة يوم الخميس بتاريخ  19ابريل 2018م ..وبهذا النبأ الصادم لم
يستوعب الشعب اليمني هول الفاجعة التي خسر فيها قائدا استثنائيا ويف
اخطر مراحله التاريخية يف ظل املواجهة املستمرة مع اعتى ع��دوان همجي
عرفه اليمني عرب مراحل التاريخ.

نعمة عظيمة

م ��ن ال �ع �ب ��ارات ال �ت��ي الزال ص ��داه ��ا ي��الم��س م�س��ام�ع�ن��ا ب �ع��د ان ت �خ �ل��دت يف
ال��وج��دان "ص��ال��ح ال�ص�م��اد ل��و يستشهد غ��داً م��ا م��ع ج�ه��ال��ه آخ��ر ال�ش�ه��ر وي��ن
يرقدوا إال إنهم يرجعوا مسقط رأسهم وهذه نعمه عظيمة"..

لقي الله نزيها

وع��ن ن��زاه��ة الشهيد ال�ص�م��اد ق��ال ق��ائ��د ال�ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين
ال �ح ��ويث" :ال�ش�ه�ي��د ال �ص �م��اد ه��و ت �ش��رف وف ��از واف �ل��ح أن ل�ق��ي ال �ل��ه ن��زي�ه��ا ل��م
يسرق عى هذا الشعب ،ال فلسا وال قطعة أرض ،ولم يجن من موقعه يف
املسؤولية أي مكاسب مادية عى حساب هذا الشعب أبدا".
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مثل علم ًا بارز ًا من أعالم املسيرة اجلهادية
»:
قيادات عسكرية وميدانية لـ «

العميدالركن  /صالح محمد معيوف

الشهيد الصماد..
الشجاعة والصمود

تحل علينا الذكرى الرابعة الستشهاد الرئيس الشهيد
األس�ت��اذ صالح عي الصماد ،وق��د حققت قواتنا املسلحة
الكثر من وعوده واملتمثلة يف تطوير القدرات التصنيعية
ال �ع �س �ك��ري��ة وال �ص �ن ��اع ��ات ال �ح ��رب �ي ��ة ،وف� ��ق ت �ق �ن �ي��ات ع��ال�ي��ة
وف��رت لشعبنا ق��درات نوعية غ��رت م��ن معادلة املواجهة
العسكرية مع قوى العدوان.
إنها ذكرى استشهاد من قال( :نريد دولة تخدم الشعب
ال شعب يخدم ال��دول��ة) وباستشهاد ه��ذا القائد الشجاع
خ�س��رن��ا ش�خ�ص�ي��ة وط�ن�ي��ة وه��ام��ة م��ن ه��ام��ات ه ��ذا ال��وط��ن
األوفياء األحرار ،وقد نال ما كان يتمناه أال وهي الشهادة
يف س�ب�ي��ل ال�ل��ه ودف��اع��اً ع��ن ال�ع��رض واألرض ون�ي� ً
�ال للحرية
والكرامة واالستقالل وستظل ذكرى استشهاده حية باقية
يف ذاكرة الشعب اليمني إىل األبد.
ال ��رئ �ي ��س ال �ش �ه �ي��د ال �ص �م ��اد رغ� ��م ت �ق �ل ��ده م �ن �ص��ب رئ �ي��س
ل�ل�ج�م�ه��وري��ة وان�ش�غ��ال��ه ب�ق�ض��اي��ا م��راك�م��ة إال أن ��ه ل��م ينس
امل�ج��اه��دي��ن ول��م ي�ت��وان أو ي�ت�خ��اذل تجاههم ول��م ي�ك��ن همه
ج�م��ع األم ��وال واألرص ��دة وش��راء ال�ع�ق��ارات واألرايض ،بل
كان همه ذلك املجاهد املرابط بني تقلبات الطقس الشديدة
وذلك املواطن الذي ال يجد قوت يومه وذلك املوظف الذي
ليس لديه راتب عالوة عىل همه شعباً بأكمله.
هو الرئيس الذي لم يمض عىل تعيينه رئيساً للمجلس
السيايس األعىل سوى فرة وجيزة حتى انطلق وتحرك إىل
ال�ج�ب�ه��ات ليتفقد أح ��وال امل�ج��اه��دي��ن وامل��راب�ط��ني يف جميع
جبهات القتال لشحذ هممهم ورف��ع معنوياتهم بكالمه
امل�ت��واض��ع م�ع�ه��م..ك�ي��ف ال؟ وه��و م��ن ق��ال ل�ه��م" :إن مسح
الغبار من نعال املجاهدين أشرف وأغىل من كل مناصب
الدنيا" وكان يؤكد يف كل مناسبة بأن دمه ليس أغىل من
دم ��اء ال ��ذي ��ن ي �ق��دم��ون ال�ت�ض�ح�ي��ات يف ال �ص �ف��وف األم��ام�ي��ة
مل��واج �ه��ة أع� ��داء ال �ل ��ه ورس ��ول ��ه وأع � ��داء ال ��وط ��ن ،ه ��ذه ه��ي
أخالق الرئيس الشهيد الصماد سالم الله عليه وهذه هي
القيم العظيمة التي آمن بها وقدم من اجلها دمه وروحه
طواعية وعن طيب خاطر.
إن� ��ه ال �ق ��ائ ��د امل �ح �ن��ك ال� ��ذي ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة ع ��ىل ع��ات�ق��ه
بكل ج��دارة واق�ت��دار ف�ك��ان يحضر جميع اح�ت�ف��االت تخرج
ال � ��دورات ال�ع�س�ك��ري��ة وامل �ن��اس �ب��ات ال��وط�ن�ي��ة وي �ق ��وم ب��زي��ارة
امل �ح ��اف �ظ ��ات ب ��ال ��رغ ��م م ��ن م �ع��رف �ت��ه ب ��األخ �ط ��ار امل �ح �ي �ط��ة ب��ه
وخ��اص� ً�ة ب�ع��د أن ت��م إدراج اس�م��ه ض�م��ن ق��ائ�م��ة املطلوبني
واملستهدفني من قبل قوى العدوان.
ال ��رئ �ي ��س ال �ش �ه �ي��د ال �ص �م ��اد – س� ��الم ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه  -ح�م��ل
ه ��م ال �ش �ع��ب ب �ص��دق وأم ��ان ��ة ول ��م ي�ق�ص��ر يف أداء واج �ب��ات��ه
ومسؤولياته ت�ج��اه رب��ه وشعبه وق�ي��ادت��ه فقد أدى األم��ان��ة
عىل أكمل وجه ،فكان كابوساً يقض مضاجع الفاسدين
وال� �ع ��اب� �ث ��ني وامل� �ت ��الع� �ب ��ني وك� � ��ذا م �ض ��اج ��ع ق � ��وى ال� �ع� ��دوان
ومرتزقته املعتدين املجرمني ،وهو من أطلق مشروع "يد
تبني وي��د تحمي" يد تبني البالد وتنهض بها ،وي��د تحمي
تراب هذا الوطن الغايل من طمع الغزاة واملحتلني.
لقد قدم الشهيد صالح الصماد  -رحمة الله عليه -كل
م ��ا ي �م �ل��ك يف س �ب �ي��ل ال �ل ��ه واس �ت �ه ��ان ب��ال�ت�ض�ح�ي��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة
ب�ت�ق��دي��م روح ��ه ف� ��داءً ل �ه��ذا ال ��وط ��ن ،ول �ن �ص��رة أب �ن��اء ش�ع�ب��ه
املظلومني ..كان حاضراً يف ميادين وساحات الجهاد ،وكان
رجل املسؤولية والتواضع وعنواناً للشجاعة ،سار عىل نهج
القرآن الكريم ،وعىل نهج آل البيت عليهم السالم.
ويف األخر ال يسعني إال أن أقول لرئيسنا وقائدنا الشهيد
صالح الصماد أننا عىل خطى دربك ومشاريعك العظيمة
س ��ائ ��رون وم ��اض ��ون ف ��أن ��ت ح ��اض ��ر يف ق �ل��وب �ن��ا وأن� ��ت ع �ن��وان
انتصاراتنا ،فالرحمة والخلود لروحك الطاهرة والنقية،
وسالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً.
* قائد محور صعدة

العميد الركن /حسني صرب

الرئيس الشهيد الصماد..قائد إستثنائي

يجب علينا ونحن ُنحيى الذكرى الرابعة لذكرى استشهاد
رئ� �ي� ��س ال � �ش � �ه� ��داء ص� ��ال� ��ح ال � �ص � �م� ��اد أن ن �س �ت �ل �ه ��م يف ه ��ذه
ال��ذك��رى ال ��دروس وال�ع��رب يف ال�ص�م��ود وال�ث�ب��ات يف م��واج�ه��ة
ق��وى ال �ع��دوان وع��ىل رأس�ه��م ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��وين واألم��ري��ي
وعمالئه من النظامني السعوأماريت ومما ال شك فيه بأن
حادثة استشهاده مثلت وما تزال حزناً وأىسً لكل اليمنيني
ال�ش��رف��اء ال��ذي��ن ك��ان ال��رئ�ي��س ال�ص�م��اد ي�م�ث��ل ب��ال�ن�س�ب��ة لهم
ال��زع�ي��م وال�ق��ائ��د ال��ذي مل�س��وا فيه الحنكة والحكمة وحسن
اإلدارة والرؤية الثاقبة والحرص عىل مصالح الوطن حيث
كان قريباً من الشعب ُ
وعرف ببساطته وتواضعه ونزاهته
واستقامته وثقافته وشجاعته وقوة بأسه .
لقداستطاع الشهيد الرئيس صالح الصماد يف فرة وجيزة
أن يحظى بحب وتقدير أبناء الشعب اليمني ملا ملسوا فيه من
سجايا وخصال قيادية جعلتهم عىل ثقة بأن هذا القائد هو
من سيحقق حلمهم يف بناء الدولة اليمنية املدنية الحديثة
التي كانت يف تفكره بعد مواجهة قوى العدوان يف معركة
النفس الطويل ضد التحالف الهمجي اإلجرامي .
الرئيس الشهيد الصماد رحمة الله عليه سيظل الرئيس
االستثنايئ الذي نجح يف مهام بالغة التعقيد بتميز واقتدار
وف��رض هيبة الدولة واستطاع إع��ادة بناء القوات املسلحة
واألم � ��ن وس �خ ��ر ج ��ل وق �ت ��ه ل �ل �ي �م��ن وال �ي �م �ن �ي��ني وزار ج�م�ي��ع
ج�ب�ه��ات ال�ق�ت��ال وت�ن�ق��ل ب��ني امل�ح��اف�ظ��ات وش ��ارك امل�ج��اه��دي��ن
أف��راح�ه��م ب��األع�ي��اد واالن �ت �ص��ارات وك ��ان ي�ت�ل�م��س اح�ت�ي��اج��ات
املواطنني وظل إىل آخرلحظات حياته قريباً منهم.
ل� �ق ��د ت� � ��رك ال �ش �ه �ي ��د ب� �ص� �م ��ات س �ت �ظ ��ل خ � ��ال � ��دة وس �ي �ظ ��ل
م�ش��روع��ه ال��وط�ن��ي "ي��د ت�ح�م��ي وي��د ت�ب�ن��ي" م�ق��رن��اً ب��ه م��وث�ق��اً
ل ��رؤي� �ت ��ه ال ��وط �ن �ي ��ة ل �ب �ن ��اء ال � ��دول � ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة ي �م ��ن ال �ت �ص �ن �ي��ع
ال �ع �س �ك ��ري وال �ح ��رب ��ي ي �م ��ن االب �ت �ك ��ار وال �ن �ه ��وض ب ��ال �ك ��وادر
ال ��وط �ن �ي ��ة يف م �خ �ت �ل��ف امل� �ج� ��االت ول� �ه ��ذا وض� �ع ��وه يف ق��ائ �م��ة
املستهدفني ألنهم ال يريدون لليمن أن تكون له قيادة حرة
مستقلة القرار،واإلدارة..
تتزامن الذكرى الرابعة الستشهاد الرئيس الصماد ونحن
يف العام الثامن من العدوان الغاشم والحصار الجائر عىل
أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي امل �ظ �ل��وم��ني وق ��د أص �ب �ح �ن��ا أك ��ر ق��وة
وص�م��وداً وث�ب��ات��اً ون�ح��ن ع��ىل ب�ع��د خ�ط��وة م��ن تحقيق النصر
املؤزر إن شاء الله.
الشهيد الرئيس صالح الصماد كان رجال صادقاً مع ربه
وشعبه ومعتزاً بهويته اإليمانية واليمنية وعروبته ووهب
روحه فداءً لوطنه وكرامة شعبه وسالمة أراضيه .
ف �س ��الم ال �ل ��ه ع ��ىل روح� ��ك ال �ط ��اه ��رة أي �ه ��ا ال �ش �ه �ي��د ال�ب�ط��ل
عشت ع��زي��زاً كريماً حكيماً ونلت أش��رف وس��ام ف��إىل جنات
الفردوس مع الصديقني والشهداء .
قائد اللواء  314حماية رئاسية
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الشهيد صالح الصماد ..رفيق املجاهدين
شذرات من حياة أحد عظماء اليمن املعاصرين يستذكرها رفقة ممن التمسوا وعاشوا فرة اتسمت بالعصيبة واملرحلة الحرجة يف تاريخ
اليمن خالل تويل الرئيس الشهيد صالح عي الصماد -رضوان الله عليه -دفة الحكم يف ظل همجية العدوان والحصار واالستهداف املمنهج
ملقدرات اإلنسان اليمني وأرضه ونسيجه املجتمعي وهويته اإليمانية..
مرحلة تباينت فيها املواقف بني الرفض واملواجهة وبني التخاذل واالرتهان يف أحضان العدوان ومرتزقته فربزت تلك الشخصية القيادية
املحنكة يف ميادين العطاء والبذل والتحرك عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً..
الصماد ..أذهل بقيادته وحكمته وعطاءاته قوى االستكبار والعمالء يف الداخل واتسمت شخصيته بالتسامح والتصالح والرفع عن
صغائر التذبذبات السياسية فكان حضناً جامعاً لشتى األطياف السياسية واملناهل املذهبية واملناطقية والعنصرية والفئوية يف
عمل وطني شامل ملا من شأنه تعزيز وحدة الصف الوطني والتالحم الشعبي وتوحيد الجبهة الداخلية
يف مواجهة العدوان األمريي الصهيوين وأدواته يف املنطقة العربية نظامي آل سعود وزايد ومن يدور يف
فلكهم من مرتزقة وعمالء مأجورين.
يف ذكرى استشهاد هذا العلم الجهادي "26سبتمرب" تواصلت مع عدد من القيادات العسكرية واألمنية التي
كانت لها مواقف يف حياة الشهيد الرئيس صالح الصماد ،تحدثوا عنها فيما يي نص اللقاءات:

مسح ُغبار نعال املجاهدين أشرف من مناصب الدنيا
لقاءات :مقدم نبيل السياغي -مقدم أحمد طامش

العميد احلاوري:الشهيد الصماد كان عام ًال رئيسي ًا في تعزيز الروح املعنوية والنفسية للمجاهدين
العميد السياني:الرئيس الصماد أعطى منوذج ًا
مشرف ًا في مسارات العطاء واالنطالق واملواجهة

العميد األبــرقــي :الصماد كــان مـقــارعـ ًا شرس ًا
لقوى العدوان ومقات ًال في امليدان

العميد السباعي :الشهادة كانت أمنيته وحياة املجـاهدين كانت وجهته
ال�ع�م�ي��د ص��ال��ح ال �ح ��اوري -ق��ائ��د ال �ل��واء 203
مشاه قال:
** لم يكن حزناً منا عندما سمعنا ورأينا نبأ استشهاد
ال ��رئ �ي ��س امل �ج ��اه ��د ال �ش �ه �ي��د ص ��ال ��ح ع ��ي ال �ص �م ��اد رئ�ي��س
املجلس السيايس األعىل للقوات املسلحة بل كان فخراً
ل�ن��ا ك�م�ج��اه��دي��ن يف ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وح��اف��زاً
معنوياً له وقعه وصداه لدى نفسيات املقاتلني لنواصل
م�س��رة ال�ع�ط��اء وال�ب��ذل ب��ال��روح وال�ن�ف��س خ��اص��ة ونحن
ن��راب��ط يف أط�ه��ر ب�ق��اع األرض ع��ىل أرض �ن��ا ال�ي�م�ن�ي��ة ن�ق��ارع
قوى العدوان والغزو واالحتالل  ..نقارع قوى الشيطان
املستكربين يف األرض طغاة القرن الحادي والعشرين.
ل�ق��د ن��ال ع��زة ال�ش�ه��ادة وك��رام�ت�ه��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا العظيمة
ً
مهروال
وكانت الشهادة أمنيته الكربى وكان يسعى لها
ال م��ردداً حتى ن��ال�ه��ا ..ل��م يقبع يف قصور الحكم ينعم
ب��رخ��اء ال�س�ل�ط��ة وم�ت��اع�ه��ا وه��و م��ال��م ي�ك��ن يفضله طيلة
فرة ترؤسه ملقاليد الرئاسة وما عرفناه عنه أنه مجاهد
صنديد وق��ائ��د محنك وس�ي��ايس كفؤ ق��اد م�ع��ارك الحق
ض��د الباطل فانتصر سياسياً وميدانياً كونه تخرج من
مدرسة الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث رضوان
الله عليه ويف إطار مشروعه القرآين الذي أرىس دعائم
�وال وف �ع � ً
ال�ج�ه��اد وب ��ذل ال �ش �ه��ادة ق � ً
�ال ..روح ��اً وج �س��داً..
نظرياً وواقعياً..
ل�ق��د م�ث��ل ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد رض ��وان ال �ل��ه ع�ل�ي��ه ع�ن��وان
ال �ق �ي ��ادة ال �ن ��اج �ح ��ة امل �ح �ن �ك ��ة يف ظ ��ل ال �ت �ح ��دي ��ات وزم ��ن
ال � �خ � ��ذالن وم� �ت� �غ ��رات امل � ��واق � ��ف واألط � �م � ��اع ال �ش �خ �ص �ي��ة
ومكاسب الحياة البائدة فلم يعط لجنون السلطة ً
باال
ورفاهية العيش الرغيد حيزا ً وملناصب الدنيا شأناً ,فظل
طيلة حياته مؤمناً مكافحاً عزيزا ً زاهدا ً وواعظاً ومجاهدا ً
وه��و م��ا ستظل ه��ذه امل�ب��ادىء أس��وة لنا ك�ق��ادة وضباط
وجنود ومجاهدين ننهج هذه الطريق السوية ليحقق
الله النصر عىل أيدينا أو ننال الشهادة كما نالها قاداتنا
املجاهدون.
العميد الركن احمد عبدالله السياين -قائد
لواء النقل الخفيف قال:
** ال �ع �ظ �م��اء ي�س�ج�ل�ه��م ال �ت ��اري ��خ يف أن �ص ��ع ص�ف�ح��ات��ه
وب��أح��رف م��ن ن��ور ويخلد م��آث��ره��م البطولية ومواقفهم
ال �ن �ض ��ال �ي ��ة يف إح� �ق� ��اق ال� �ح ��ق وإب � �ط� ��ال ال �ب ��اط ��ل ون �ص ��رة
املستضعفني ورفعة أوطانهم وعزة شعوبهم وسيادة
أراضيهم وقدموا لذلك ثمناً غالياً هي أرواحهم الطاهرة
ودم ��اؤه ��م ال��زك �ي��ة ال �ت��ي ارت �ق ��ت ع��ال �ي��اً إىل س �م��اء ال�خ�ل��د
ج � ��وار األن �ب �ي ��اء وال �ص ��دي �ق ��ني ..ال �ش �ه �ي��د ال ��رئ �ي ��س ص��ال��ح
ال �ص �م ��اد أع �ط ��ى ن �م ��وذج ��اً م �ش ��رف ��اً يف م � �س� ��ارات ال �ب ��ذل
وال�ع�ط��اء واالن �ط��الق وال �ت �ح��رك ،وأط �ل��ق ش �ع��ارات ع��دة
أرب�ك��ت ح�س��اب��ات ق��وى ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه م�ن�ه��ا ال�ع��ام
الباليستي بامتياز وعام الطران املسر «ويد تحمي ويد
تبني» وخ�ط��ا ب��رؤي��ة ق�ي��ادي��ة نحو إع��الن التعبئة العامة
مل�ن�ت�س�ب��ي ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال� �ق ��ادة وال �ض �ب ��اط وال �ص��ف
وال �ج �ن ��ود وس �ع ��ى ل �ت �ط��وي��ر وت �ح ��دي ��ث م � �س� ��ارات ال �ب �ن��اء
واإلع � ��داد ال �ن��وع��ي ل�ل�م�ق��ات�ل��ني وت ��دري ��ب وت��أه �ي��ل وإع ��ادة
ك��وادر املؤسسة العسكرية مل��ا م��ن شأنه االس�ت�ف��ادة من
ال�خ��ربات وال�ك�ف��اءات ودم�ج�ه��ا م��ع م�س�ت�ج��دات امل�ي��ادي��ن
ال�ق�ت��ال�ي��ة ألب �ط��ال ال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ول�ت�ش�ك��ل ج�م�ي�ع�ه��ا
ح �ص �ن ��اً م �ن �ي �ع��اً ق ��وي ��اً أم � ��ام ال� �غ ��زاة امل �ع �ت ��دي ��ن وت�ح�ق�ق��ت
بتلك الرؤية القيادية انجازات وانتصارات ميدانية غر
متوقعة لدى العالم بأسره..
العميد محمد مفتاح األبرقي -قوات الحرس
الجمهوري قال:
** مهما ن��ريث ق��ائ��دن��ا ورئيسنا امل�ج��اه��د الشهيد صالح
الصماد ..فإنها ال ترقى للمكانة العظيمة التي حباه الله

ال ـع ـم ـي ــد ال ـش ـع ـث ـم ــي :ع ـمــل
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـمـ ـ ــاد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة
ب ـ ـنـ ــاء وتـ ــأه ـ ـيـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة
العسكرية واألمنية
الـعـمـيــد حــريــش :املــؤسـســة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ــة
استعادت اعتبارها وهيبتها
فيظلحياةالشهيدالصماد
وأي��ده ب��ال�ع��زة وال�ك��رام��ة وال�ف�ض��ل ال�ع�ظ�ي��م ..لقد أعطى
الشهيد دروساً وعرباً للزعماء والقادة الرؤساء يف ظل
ظ��روف وم��واق��ف غ��اي��ة يف ال�ت�ع�ق�ي��دات وال�ص�ع��وب��ة ق��ائ��داً
ورئ�ي�س��اً شجاعاً يف زم��ن االن�ب�ط��اح وال��ذل وال�ه��وان ال��ذي
ي �ت��وط��ن م��الم��ح أم� ��راء وم �ل ��وك وزع �م ��اء ال �خ ��زي وال �ع��ار
والهوان أمراء وملوك آل سلول وأبناء زايد وزعماء الذل
أم��ام أح�ف��اد ال�ق��ردة والخنازير يف أمريكا وبني صهيون
الذين ي��دوس��ون بنعالهم حكام العرب يف صمت مخز
حول القدس املحتلة وجرائم دول العدوان املرتكبة يف
حق الشعب اليمني الحر الصامد.
لقد وضع الشهيد الصماد نصب عينيه الشهادة كمبدأ
سام وهدف وغاية نبيلة حتى نال مكانتها العظيمة عند
ٍ
الله وخلقه فكان مقارعاً شرساً لقوى وساسة العدوان
وعمالئهم ورج��ل س��الم ب��درج��ة متميزة مقابل السالم
ً
مقاتال صنديدا ً يروح ويغدو
العادل ال االستسالم ،وكان
مرجال بني جبهات العزة والكرامة وكان محاوراً سلساً
ً
يضم أطياف العمل السيايس والحزبي يف بوتقة واحدة
وتحت مظلة الوطنية والشراكة وبناء مؤسسات الدولة
وكان شخصية اعتبارية لها ثقلها لدى القبائل اليمنية
فوحدها تحت راية التصدي للعدوان ومرتزقته ,وكان
متسامحاً مع من غرر بهم يف صفوف العمالة والخيانة
وع��اد وارتمى يف أحضان الوطن فمن تربأ من العدوان
وعاد إىل أحضان الوطن كان له األمن واألمان والعيش
م��واط�ن��اً ص��ال�ح��اً م��داف�ع��اً ع��ن دي�ن��ه ووط�ن��ه ..ف�س��الم الله
عليك يارئيس الشهداء.
العميد عبدالله السباعي -نائب مدير دائ��رة
اإلمداد والتموين قال:
** ال �ق��ائ��د امل �ج��اه��د ص��ال��ح ال �ص �م��اد رج ��ل أح �ب��ه ال�ل��ه
ف��أح�ب��ه ال �ن��اس ،أح�ب��ه ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي رغ��م ع��واص��ف
العدوان وتآمراته وحربه الضروس عسكرياً وسياسياً

واق�ت�ص��ادي��اً
وح� � � �ص� � � ��اره ال � �ج� ��ائ� ��ر
وح � � ��رب � � ��ه امل� �ع� �ي� �ش� �ي ��ة
ال� � � �ت� � � ��ي اس � �ت � �ه � ��دف � ��ت
م� � � �ع� � � �ي� � � �ش � � ��ة أب � � � � �ن� � � � ��اء
امل � �ج � �ت � �م � ��ع ف� � �ص � ��ربوا
وص � � � � � �م � � � � � ��دوا إج � � � � � � ��الالً
وت� � � �ق � � ��دي � � ��راً ل ��رئ� �ي� �س� �ه ��م
البطل الذي ترك كريس
الحكم وفضل التحرك
ال � � � �ج � � � �ه� � � ��ادي امل� � � �ي � � ��داين
ف� �خ� �ف ��ف م� � ��ن آالم � �ه� ��م
وم � �ع� ��ان� ��ات � �ه� ��م وس �ع ��ى
جاهدا ً للربط بني تلبية
م � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات ال� �ج� �ب� �ه� ��ات
وامل �ج��اه��دي��ن ال �ت��ي ع��ززت
م ��ن ص �م ��وده ��م وث �ب��ات �ه��م
يف امل�ي��ادي��ن ووف ��رت الحد
األدىن وال� � �ق � ��در امل � �ت � ��اح يف
ص � � ��رف م � ��رت � �ب � ��ات م ��وظ �ف ��ي
الدولة املدنيني والعسكريني
وخ � � � � � ��اض ال � � �ت � � �ح � � ��دي ب� �ت� �ح ��د
أق ��وى وواج ��ه ص�ل��ف وك��ربي��اء
ال� � � � � �ع � � � � ��دوان ب� � � �ق � � ��وة امل � �ج � ��اه � ��د
الصنديد الهمام الذي لم تثنه
ت �ق �ل �ب��ات امل ��واق ��ف وم �ت �غ��رات �ه��ا
وم ��ا واج �ه ��ه ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي
م ��ن خ ��ذالن اإلن �س��ان �ي��ة وم��ن
ي��دع��ي ح�ق��وق اإلن �س��ان،
ف �ث �ب ��ت ال �ش �ع ��ب
ال � � � � �ي � � � � �م � � � � �ن � � � � ��ي
وب � � � � �ث � � � � �ب � � � � ��وت
ال� � � � � � � �ق � � � � � � ��ائ � � � � � � ��د
وال � � � � � �ش � � � � � �ع � � � � � ��ب
ث �ب ��ت امل� �ج� ��اه� ��دون يف
جبهات املواجهة وميادين النزال ينكلون بأعداء الله
والوطن أشد التنكيل..
فزت يا قائدنا ورئيس شهدائنا ..فزت باملكانة العظيمة
ال �ت��ي ت�م�ن�ي�ت�ه��ا أرت �ق �ي��ت ش �ه �ي��داً وع �ش��ت ع ��زي ��زاً م �ج��اه��داً
ح �ك �ي �م ��اً يف ج� �ن ��ات ال � �ف � ��ردوس ال �ع �ل �ي ��ا م� ��ع ال �ص��دي �ق��ني
والشهداء وحسن أولئك رفيقاً..
العميد يحيى الشعثمي -املنطقة العسكرية
الخامسة قال:
** م�ه�م��ا ت�ح��دث�ن��ا وك�ت�ب�ن��ا ف�ل��ن ن�ف��ي شخصية الشهيد
ال� ��رئ� �ي� ��س ص� ��ال� ��ح ع � ��ي ال� �ص� �م� ��اد ح �ق �ه ��ا م � ��ا ب � ��ني ق ��وت �ه ��ا
وجسارتها وحكمتها وحنكتها القيادية وسرعة الدراية
والبديهية يف شتى مناحي الحياة وامل�ج��االت ،ق��ائ��د يف
امل �ع��ارك وس �ي��ايس يف ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وش ��ؤون ال�س�ي��اس��ة
وع��ال��م دي�ن��ي ومحاضر ث�ق��ايف أب�ه��ر مستمعيه ،وج��ذب
مشايخ ووجهاء اليمن من كل حدب وصوب نحو نصرة
الوطن والعزوف عن مغريات الخونة العمالء والوقوف
إىل ج��ان��ب أب�ن��اء ال�ش�ع��ب املستضعفني ،ورج��ل دول��ة،
ج�م��ع ك��ل األط�ي��اف ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات م��ن أق��ى
اليمن إىل أدناه يف حوار مجتمعي وطني شامل ،وقائد
عسكري لم يتخرج من أكاديميات العالم اإلسراتيجية
وال �ع �س �ك ��ري ��ة وج � ��ذب إىل ج ��ان �ب ��ه ال� �ق ��ادة ال �ع �س �ك��ري��ني
واألمنيني ونظم إعادة بناء وتأهيل املؤسسة العسكرية

واألم� � � � � � � � �ن� � � � � � � � �ي � � � � � � � ��ة
وت� �ج� �س� ��د ب ��ذل ��ك
ان � � ��دف � � ��اع ال � �ق � ��ادة
ال � � � �ع � � � �س � � � �ك� � � ��ري� � � ��ني
وال�ض�ب��اط والصف
والجنود إىل مراكز
التدريب وال��دورات
وم �ن �ه ��ا إىل ج �ب �ه��ات
ال � � � � � � �ع� � � � � � ��زة ل� � � � � �ي� � � � � ��ؤدوا
واج �ب ��ات �ه ��م ال��وط �ن �ي��ة
وم� �ه ��ام� �ه ��م ال �ق �ت ��ال �ي ��ة
إىل ج� ��ان� ��ب إخ ��وان� �ه ��م
م � � �ج � � ��اه � � ��دي ال � �ج � �ي� ��ش
وال � � �ل � � �ج � � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة
ن ��اه �ي ��ك ع ��مّ ��ن ان �ط �ل �ق ��وا
طواعية إىل القتال دون
إلزام أو توجيه أو أمر..
ل� � � �ق � � ��د ك� � � � � � ��ان ال � �ش � �ه � �ي � ��د
ال �ص �م ��اد ال �ق ��ائ ��د ال �ح��اض��ر
ل� �ل� �ت� �خ ��رج ��ات وامل � � �ن � � ��اورات
ال�ع�س�ك��ري��ة يف ك��ل م�ي��دان
ل � �ي � �م � �ث � ��ل ب � � ��ذل � � ��ك داف � � �ع � � ��اً
معنوياً للمقاتلني وشحذا ً
ل� �ه� �م� �م� �ه ��م وم � �ه � ��ارات � �ه � ��م
ال �ق �ت ��ال �ي ��ة وت �ش �ك �ل��ت ع��ىل
ي��دي��ه ال�ع��دي��د م��ن األل��وي��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة ال�ت��ي
ع� � � ��ززت ورف� � � � ��دت م� �ي ��ادي ��ن
النزال وجبهات املواجهة..
ف� ��رض� ��وان ال �ل ��ه ع �ل �ي��ك أي �ه��ا
الشهيد الصماد.

ال �ع �م �ي��د خ ��ال ��د ح ��ري ��ش -
ال �ق �ي ��ادة وال �س �ي �ط��رة ب� ��وزارة
الداخلية قال:

** ال ��رئ �ي ��س ال �ش �ه �ي��د ال �ق��ائ��د
ص��ال��ح ال�ص�م��اد أرىس م��دام�ي��ك
ال �ت �ع �ب �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة وال �ح �ش ��د يف
ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة وك � ��ان ل �ه��ذا
ال�ت��وج��ه ال �ق �ي��ادي ش��أن��اً ع�ظ�ي�م��اً
يف رد االعتبار ملقاتي املؤسسة
الدفاعية واألمنية املوكل إليهم
ال� ��دف� ��اع ع� ��ن ال� ��وط� ��ن وس �ي ��ادت ��ه
واس �ت �ق ��الل ��ه وص � ��ون م�ك�ت�س�ب��ات��ه
وم � �ق � ��درات � ��ه وال � �ح � �ف � ��اظ ع � ��ىل أم ��ن
واستقرار ووحدة أبناء الشعب اليمني كمهام وواجبات
وطنية كفلها الدستور والقانون وكذا إعادة بناء القوات
امل�س�ل�ح��ة ب�ع��د اس�ت�ه��داف�ه��ا م�ن��ذ ال�ع��ام 2011م وان�ت�ه��اء
ب� ��ال � �ع� ��دوان األم � ��ري � ��ي ال� �س� �ع� ��ودي ع� ��ىل ب� ��الدن� ��ا وإع � � ��ادة
املقاتلني إىل وحداتهم العسكرية وصرف مستحقاتهم
وتوزيعهم بعد أخ��ذ التدريبات وال ��دورات ع��ىل جبهات
العزة والكرامة ورفدها باملقاتلني ذوي الكفاءات والخربة
ال �ع �س �ك ��ري ��ة م ��ن ال � �ق� ��ادة وال� �ض� �ب ��اط وال� �ص ��ف وال �ج �ن ��ود
إىل ج��ان��ب امل�ج��اه��دي��ن امل�ت�ط��وع��ني م��ن ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية ..فهذا التحرك املسؤول للشهيد القائد أغاظ
وأزعج قوى العدوان وعمالئه وسعوا جاهدين إلجهاض
ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ال ��وط �ن ��ي ال �ع �م ��الق واس� �ت� �ه ��داف ال��رئ �ي��س
الصماد ومرافقيه ..نعم لقد ارتقى رئيسنا وقائدنا إىل
رب��ه ش�ه�ي��داً ل�ك��ن بصماته ال�ق�ي��ادي��ة ال زال��ت ش��اه��دة عىل
عظمة انجازاته وسنخطو عىل خطاه.
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متابعات

مدير جمعية النبراس الصحية الدكتور عبداحلق األشول ل� «  26سبتمبر»:

املتوكل :

حتالف العدوان ال يزال
يحتجز  3سفن نفطية

ارتفاع احلاجة إلى إجراء عمليات إزالة املياه البيضاء
وزراعة العدسات إلى  120ألف عملية خالل 2022م

نسعى إلى انشاء مركز طبي جراحي في احلديدة وآخر في تعز وإعادة تشغيل املركز اجلراحي في عدن
أوضح الدكتور عبد الحق سعد صالح االشول مدير عام جمعية
النرباس الصحية أن مشكلة العمى يف اليمن من املشكات املؤرقة،
وذلك بحسب االحصاءات والبيانات التي توضح حجم االحتياج ال جراء
عمليات إزالة املياه البيضاء.
وأشار الدكتور االشول إىل أن بادنا بحاجة خال العام الحايل 2022م
إىل إجراء نحو  120ألف عملية ازالة املياه البيضاء وزراعة عدسات،
باإلضافة إىل عمليات ألمراض أخرى تصيب العيون.
وتطرق مدير عام جمعية النرباس الصحية إىل جهود الجمعية يف
مكافحة العمى من خال اقامة العديد من املخيمات الطبية املجانية

ملساعدة شرائح الفقراء واملحتاجني عى إجراء العمليات وتقديم
االدوية املجانية للمرىض الفقراء غري القادرين عى الوصول إىل خدمات
ً
سواء يف املستشفيات الحكومية أو يف مراكز القطاع
طب العيون
الخاص.
وأضاف أن لدى الجمعية خطة اسرتاتيجية إلنشاء مناطق صحية
نموذجية يف عدد من املحافظات لتقديم الخدمات الجراحية والعاجية
ضمن نطاق تلك املناطق ،ولكن وبسبب الظروف التي تعاين منها الباد
لم تتمكن الجمعية من االستمرار يف تنفيذ تلك االسرتاتيجية.

لقاء :عبدالحميد الحجازي

عدد أطباء جراحة العيون املتواجدين في داخل اليمن ال يتجاوزن
بحسب مسح ال�ع��ام 2014م فنحن بحاجة إل��ى إج��راء  75ال��ف عملية
 100جراح مبعدل طبيب واحد لكل  100ألف مريض
سنوي ًا بينما ال تنفذ في الواقع سوى  6آالف عملية إزالة للمياه البيضاء
> ه��ل ل�ك��م أن ت�ع�ط��وا ال �ق ��ارئ ال �ك��ري��م ع��ى ن �ب��ذة ع��ن ج�م�ع�ي��ة
النرباس الصحية والحاجة التي دعت إلنشائها؟
>> النرباس أول جمعية صحية متخصصة بمكافحة العمى
ورعاية البصر يف الجمهورية اليمنية ،تم انشاؤها يف شهر رمضان
املبارك عام 1999م  ،وتسعى الجمعية جاهدة إىل تنفيذ العديد
من األه��داف منها مكافحة العمى ورعاية البصر وال��وص��ول إىل
أكرب عدد ممكن من الشرائح املجتمعية غري القادرة عى إجراء
ال �ف �ح��وص��ات ال�ط�ب�ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ات ال �ج��راح �ي��ة ال �خ��اص��ة ب��أم��راض
العيون.
واس�ت�ط��اع��ت ال�ج�م�ع�ي��ة وم��ن خ��ال م�س��ريت�ه��ا خ��ال ال�ع�ش��ري��ن
ع��ام��اً امل��اض�ي��ة ان�ج��از مسحني طبيني االول لتحليل ط��ب العيون
يف العام 2004م واملسح الطبي الثاين يف العام 2014م ،وكانت
نتائجه محل اهتمام من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
كما يعد العمي يف اليمن من املشكات الصحية املؤرقة وذلك
ب�ح�س��ب االح �ص ��اءات وال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي ت��م ج�م�ع�ه��ا يف آخ ��ر مسح
أجرته الجمعية يف العام 2014م بتمويل من مؤسسة التواصل
للتنمية االنسانية وإشراف وزارة الصحة العامة والسكان ..حيث
أظهرت تلك البيانات أننا يف اليمن بحاجة ماسة إلجراء  75ألف
ع�م�ل�ي��ة ج��راح �ي��ة يف ال �ع��ام ال ��واح ��د إلزال ��ة امل �ي��اه ال�ب�ي�ض��اء وزراع ��ة
ال�ع��دس��ات ب��اإلض��اف��ة إىل العمليات ال�خ��اص��ة ب��األم��راض االخ��رى
التي تصاب بها العيون كاملياه الزرقاء والقرنية والشبكية وغريها.
وبالرغم من االحتياج الكبري إلجراء عمليات ازالة املياه البيضاء
إال أن ما يتم يف الواقع من هذه العمليات ال يتجاوز  6آالف عملية
تشرتك يف تنفيذها أكرث من جهة سواءً أكان القطاع الحكومي
بكل مكوناته أو القطاع الخاص ومؤسساته ،وبالتايل ستتضاعف
وت��رتاك��م أع ��داد امل�ح�ت��اج��ني ل�ع�م�ل�ي��ات ازال ��ة امل �ي��اه ال�ب�ي�ض��اء ،وق��د
نصل إىل مرحلة حرجة تهدد عدداً كبرياً من اليمنيني باإلصابة
بالعمى.
تضاعفت املعاناة
> ل�ك��ن ..كيف تقيمون واق��ع خ��دم��ات ط��ب ال�ع�ي��ون باليمن يف
املرحلة الراهنة؟
>> ال� �ي� ��وم وم � ��ع ت� ��ده� ��ور األوض � � ��اع ال �ص �ح �ي ��ة يف ب� ��ادن� ��ا وق �ل��ة
الخدمات ،وهجرة العديد من أطباء العيون والكوادر الصحية
إىل ال�خ��ارج ،تضاعفت معاناة م��رىض العيون ك�ث��رياً  ،فبحسب
آخر البيانات التي جمعناها فإن اليمن بأمس الحاجة يف العام
2022م إىل إج��راء أكرث من  120ألف عملية جراحية إلزال��ة املياه
البيضاء  ،وهو يعنى أن العدد تضاعف عما كان عليه يف العام
2014م مما يلقي بظال انتشار العمى عى املجتمع س��واءً من
الناحية االقتصادية أو االجتماعية وتحمل املواطن أعباء مالية
كبرية إلزالة هذه املياه البيضاء.
وم ��ع ذل ��ك ت �ب ��ذل ال�ج�م�ع�ي��ة ق �ص ��ارى ج �ه��وده��ا ب��ال �ت �ع��اون م��ع
امل�ن�ظ�م��ات وامل��ؤس �س��ات ال�خ��ريي��ة س ��واءً ال �ت��ي يف داخ ��ل ال�ي�م��ن أو
خ��ارج �ه��ا ،ل�ت�ن�ف�ي��ذ أك ��رب ق ��در م�م�ك��ن م��ن ع�م�ل�ي��ات امل �ي��اه ال�ب�ي�ض��اء
وزراعة العدسات ،حيث تمكنا يف العام الحايل 2022م من تنفيذ
مخيمني طبيني جراحيني بواقع  1200عملية جراحية ،باإلضافة
إىل العمليات الفردية والحاالت التي تأيت اىل الجمعية ُ
وتقدم لها
املساعدات الازمة والتسهيات ،حيث تتحمل الجمعية تكاليف
أدوات العملية وتوفري الكادر الطبي املتخصص إلجراء العمليات.
مراكز جراحية
> ك��ان لديكم يف جمعية ال�ن��رباس خطة اسرتاتيجية لتوسيع

متكنا في العام احلالي من تنفيذ مخيمني طبيني جراحيني بواقع  1200عملية جراحية
خطورة املياه البيضاء في حتولها إلى مياه زرقاء تصيب االنسان بالعمى التام

ن�ط��اق خ��دم��ات ط��ب ال�ع�ي��ون يف ع��دد م��ن امل�ح��اف�ظ��ات ..م��ا مصري
تلك االسرتاتيجية؟
>> بالفعل لدينا يف الجمعية خطة اسرتاتيجية طموحة كنا قد
بدأنا يف تنفيذها بإنشاء مركز لطب وجراحة العيون يف محافظة
ع� ��دن ،ول ��أس ��ف ل ��م ي�س�ت�م��ر ال �ع �م��ل يف امل ��رك ��ز ب �س �ب��ب ال �ظ ��روف
وامل�ض��اي�ق��ات ال�ت��ي ت�ع��رض ل�ه��ا ال �ك��ادر ال�ص�ح��ي يف ال �ع��ام 2014م
فاضطررنا للتوقف ،علماً بأننا ومن خال املخيمات الطبية التي
كنا قد دشنها يف عدن إلجراء العمليات الجراحية شبه املجانية،
لم يكن يدفع املريض سوى  10آالف ريال من تكاليف العملية
وت�ت�ح�م��ل ال�ج�م�ع�ي��ة ب�ق�ي��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف ،ول�ك��ن وب�س�ب��ب ق�ل��ة ال��وع��ي
داخل املجتمع تعرضنا للمضايقات اضطررنا للتوقف.
وب �س �ب ��ب ال� �ظ� ��روف ال �ت ��ي ت �ع ��اين م �ن �ه��ا ب ��ادن ��ا ل ��م ن �ت �م �ك��ن م��ن
االستمرار يف تنفيذ االسرتاتيجية املتمثلة يف إنشاء مناطق صحية
نموذجية لتقديم خدمات طب العيون يف عدداً من املحافظات
وامل�ن��اط��ق ،بحيث تغطي ك��ل منطقة م��ن ه��ذه امل�ن��اط��ق الصحية
عدداً من املحافظات.
ول �ك��ن س�ن�س�ع��ى إن ش ��اء ال �ل��ه ج��اه��دي��ن م ��ع ت�ح�س��ن ال �ظ��روف
واس�ت�ق��رار األوض ��اع ع��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال�خ�ط��ة االس��رتات�ي�ج�ي��ة للجمعية
ب ��ال �ت �ع ��اون م� ��ع ش� ��رك� ��اء ال �ج �م �ع �ي ��ة م� ��ن رج� � ��ال امل� � ��ال واالع� �م� ��ال
وامل�ن�ظ�م��ات وامل��ؤس �س��ات ذات االه�ت�م��ام إلن �ش��اء امل��راك��ز ال�ص�ح�ي��ة
املتخصصة يف مكافحة العمى.
ونسعى أيضاً إىل انشاء مركز طبي جراحي يف الحديدة يغطي
كل من محافظات الحديدة وحجة وريمة ،واملركز االخر سيكون
ان شاء الله يف محافظة تعز ليغطي محافظتي إب وتعز ،كما
س�ن�ع��ود إلع ��ادة تشغيل امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ال�ج��راح��ي يف ع��دن وال��ذي
يغطي محافظات أبني ولحج وعدن والضالع ..وسنعمل ضمن
خطتنا االس��رتات�ي�ج�ي��ة ع��ى ت��رس�ي��خ ه��ذا ال�ع�م��ل ال�ط�ب��ي ال�ج��راح��ي
للعيون حتى نتمكن بعون الله تعاىل وبالتعاون مع الخرييني
داخ ��ل امل�ج�ت�م��ع ع��ى اي �ج��اد م��ؤس�س��ات وم��راك��ز ط�ب�ي��ة ن�م��وذج�ي��ة
لاهتمام بمرىض العيون غري القادرين عى الوصول للخدمات
الطبية يف املستشفيات الحكومية واملراكز الطبية للقطاع الخاص.
عبئ كبري
> وماذا عن الكادر الطبي الجراحي يف مجال طب العيون؟
>> ب��ادن��ا ت�ع��اين م��ن ش�ح��ة يف ع ��دد امل�ت�خ�ص�ص��ني وال�ج��راح��ني
من أطباء العيون ،حيث ال يتجاوز عدد أطباء جراحة العيون
املتواجدين داخل الجمهورية اليمنية  100جراح بمعدل طبيب
واحد لكل  100ألف مريض ،وهذا بحد ذاته مشكلة كبرية وعبئ
غ��ري ع ��ادي ،ك�م��ا أن ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل�س�ت�ش�ف�ي��ات الحكومية
التي تخلو من خدمات وج��راح��ة العيون ،ل��ذا فإننا ندعو دائماً
يف جمعية النرباس الصحية إىل تأهيل الكادر الطبي املتخصص
يف طب وجراحة العيون.
ويف جانب التدريب والتأهيل تمكنت الجمعية يف العام 2018م
من تأهيل نحو  70طبيباً من أطباء البورد من خال دورة تدريبية
اشركنا فيها الكادر املحيل املتميز من أطباء العيون.

وبالنظر إىل خريطة الجمهورية اليمنية يف العام 2014م هناك
بعض املناطق التي تكاد تخلو تماماً من أي مستشفيات أو عيادات
لطب العيون ،مثل محافظات املهرة وسقطرى والجوف وريمة
مارب ،وحالياً الشك أنه حدث نوع من اعادة التوزيع للخدمات
ولكن الزلنا بأمس الحاجة لزيادة االهتمام بطب وجراحة العيون
كونه من املجاالت املهمة جداً ،وبسبب االنعكاسات االقتصادية
واالجتماعية التي يمكن ان تحدث للمجتمع وملن يصاب بالعمى،
فمن يصاب ال قدر الله بالعمى فسيرتك عمله مما يحدث فجوة
يف االنتاج املحيل ويزيد من نسبة البطالة ،نظراً لإلعاقة البصرية
وحاجة األعمى ملن يرعاه ويتكفل به ،ناهيكم أنه يف بعض االحيان
ق��د يتخى املجتمع ويبتعد ع��ن امل�ع��اق ال�ب�ص��ري وب��ال�ت��ايل ح��دوث
مشاكل اجتماعية كبرية وظهور حاالت التنافر والحقد والحسد
والكراهية داخل املجتمع.
مخيمات مجانية
> ف�ي�م��ا ي�خ��ص امل�خ�ي�م��ات ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة
إلزالة املياه البيضاء ..ما مزايا تلك املخيمات ،وما خطتكم
خال هذا العام؟
>> تمكنا منذ انشاء الجمعية من تنفيذ قرابة  220مخيماً
ط�ب�ي��اً م�ج��ان�ي��اً يف ع �م��وم م�ح��اف�ظ��ات وم�ن��اط��ق ال�ج�م�ه��وري��ة،
ون �ف��ذن��ا أك ��رث م��ن  90أل ��ف ع�م�ل�ي��ة وت �ل��ك امل�خ�ي�م��ات م�ج��ان�ي��ة
تماماً ال يدفع املريض ريال واحد منذ ان يأيت للمخيم حتى
يخرج ،كما تعطي الجمعية أدوي��ة مجانية للمريض بعد
ال�ع�م�ل�ي��ة مل ��دة ش �ه��ري��ن ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل أن ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ت��ي
تجريها الجمعية من خال املخيمات املجانية يشرف عليها
ك��ادر طبي متمكن مشهود له بالكفاءة وال�خ��ربة والتأهيل
العلمي ،وعى رأس هذا الكادر االستاذ الدكتور عبداملغني
ال��رباق واالس�ت��اذ الدكتور مطهر الشاعر ،وال��دك�ت��ور محمد
الهمداين ،والدكتور خالد الشجرة ،وغريهم من الكوادر
الطبية املتعاونة مع الجمعية ومنهم الدكتور فؤاد الخياط
يف محافظة ذمار والدكتور صادق الخطيب يف محافظة إب
وعدد من االطباء املتميزين والجراحني .
ويف آخر مخيم نفذناه يف شهر مارس املايض رغم انعدام
املشتقات النفطية ،يف منطقة املزاحني مديرية فرع العدين
بمحافظة إب  ،تمكنا من إجراء  423عملية جراحية إلزالة
املياه البيضاء وزراع��ة العدسات  ،والش��ك أن ال��وص��ول إىل
ه��ذه امل�ن��اط��ق البعيدة وال�ف�ق��رية ج��داً تعد ق�ف��زة نوعية ج��داً
ناتجة عن االرادة القوية للكادر الطبي يف الوصول إىل هذه
املناطق وتقديم الخدمات الصحية ألبنائها .
ولدينا خطة طموحة لتنفيذ  6-5مخيمات طبية مجانية
خال العام الحايل 2022م نستهدف فيها أعداداً كبرية من
االم ��راض ال�ف�ق��راء خ��دم��ات وج��راح��ة ط��ب ال�ع�ي��ون ..فندعو
الخريين ورجال املال واالعمال والجهات الحكومية للتعاون
وم �س ��ان ��دة ال �ج �م �ع �ي��ة يف ت �ق��دي��م خ��دم��ات �ه��ا ألك ��رب ع ��دد م��ن
الفقراء املحتاجني لعمليات إزالة املياه البيضاء.

عامل اسايس
> مل��اذا ينصب ن�ش��اط الجمعية ع��ى إج��راء عمليات إزال��ة املياه
البيضاء دون غريها من أمراض العيون؟
>> ي��أيت ال��رتك�ي��ز ع��ى إج ��راء عمليات إزال ��ة امل�ي��اه ال�ب�ي�ض��اء ألنها
العامل االسايس يف العمى ،رغم سهولة املشكلة وسهولة إجراء
عمليات اإلزال��ة إال أن قلة ال��وع��ي وع��دم إدراك ال�ن��اس لخطورة
ه ��ذه امل �ي��اه وض ��رورة امل �ب ��ادرة يف إزال�ت�ه��ا ق�ب��ل أن ت�ت�ح��ول إىل م�ي��اه
زرقاء تضرب العصب البصري وتصيب االنسان بالعمى التام.
كما أن املياه البيضاء من امراض العيون املنتشرة يف مجتمعنا
اليمني بصورة كبرية س��واءً عند كبار السن أو بسبب االصابات
ال�ت��ي ق��د تحصل ل�ل�م��ري��ض ،وه�ن��اك ح��االت ألط�ف��ال ول ��دوا وه��م
مصابون باملياه البيضاء وه��م أك��رث ع��رض��ة لتحول تلك امل�ي��اه إىل
الزرقاء إذا لم يتم عاجهم يف الوقت املناسب .
يف الفرتة االخرية الحظنا انتشار أمراض العيون بشكل ملفت
بسبب ضعف ال�ح��ال��ة االق�ت�ص��ادي��ة ل��دى املجتمع ،ب��اإلض��اف��ة إىل
ضعف الوعي ،فاملريض يفرتض أن يجري فحوصات دورية كل
ستة أشهر وخاصة منهم مصابون بداء السكري .
لذا فاملياه البيضاء تشكل معضلة كبرية ،لكن اذا تم اكتشافها
يف الوقت املناسب وإجراء عملية إلزالتها فيعود املريض إىل حياته
الطبيعية وممارسة كل املهام بصورة طبيعية سواءً يف الوظيفة
واألعمال التي يقوم به ورعاية اسرته وتربية ابنائه.
دور إعالمي
> نظراً ألهمية التوعية بأمراض العيون وتجنب مضاعفاتها..
اين دور الجمعية يف هذا الجانب؟
>> تعمل الجمعية عى التوعية املجتمعية بأمراض العيون
من خال نشر التوعية عرب وسائل االعام وعرب املخيمات الطبية
التي تقيمها بني الحني واآلخ��ر ويف مختلف املحافظات وكذلك
عرب مرتادي الجمعية .
ومن خالكم نؤكد عى أهمية الدور الفعال ملؤسسات االعام
يف ج ��ان ��ب ال �ت��وع �ي��ة ب ��أم ��راض ال �ع �ي ��ون ،وت �ب �ن �ي �ه��ا ع �ق��د ال �ن ��دوات
والحلقات النقاشية ،وك��ذل��ك استضافة أط�ب��اء متخصصني يف
هذا املجال ،أو تحديد برامج خاصة ألطباء العيون يمكنهم من
خالها توعية املجتمع وتقديم النصائح الطبية للمحافظة عى
سامة وصحة العيون.
عمل انساين خدمي
> كلمة أخرية تودون قولها من خال هذا اللقاء؟
>> نشكركم عى هذه اللفتة املتميزة ،وندعو القائمني وجهات
عما انسانياً خدمياً
ً
االختصاص لتسهيل عمل الجمعية كونه
يقدم ملختلف فئات املجتمع دون أية محاباة أو مجاملة ،فهدفنا
الحد من مشكلة العمى املنتشر يف اليمن.
ك�م��ا أوج ��ه رس��ائ��ل خ��اص��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة ورج ��ال امل��ال
واألعمال والجهات الداعمة يف املجتمع لدعم مشاريع الجمعية
الطبية الصحية.

خالل إشهار املؤمتر اليمني الرابع جلراحة املخ واألعصاب

أك � � ��دت ش� ��رك� ��ة ال� �ن� �ف ��ط ال �ي �م �ن �ي ��ة أن ت �ح ��ال ��ف
العدوان ما يزال مستمر يف احتجاز ثاث سفن
م�ش�ت�ق��ات ن�ف�ط�ي��ة رغ ��م ح�ص��ول�ه��ا ع��ى ت�ص��اري��ح
دخول من قبل األمم املتحدة.
وأوض � ��ح امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ل �ل �ش��رك��ة ع�ص��ام
امل �ت��وك��ل أن ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان م ��ا ي ��زال ي�م��ارس
ال�ق��رص�ن��ة ع ��ى س�ف��ن ال ��وق ��ود ح�ي��ث ق ��ام أم��س
األول ب��اح �ت �ج��از س�ف�ي�ن��ة ال ��دي ��زل اإلس �ع��اف �ي��ة "
ه ��ارف �ي �س ��ت" وال� �ت ��ي ت �ح �م��ل  29.976ط �ن ��اً م��ن
الديزل رغم تفتيشها وحصولها عى التصاريح
األممية.
ول�ف��ت إىل أن��ه ب��اح�ت�ج��از ه��ذه ال�س�ف�ي�ن��ة ارت�ف��ع
ع� ��دد س �ف��ن امل �ش �ت �ق��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة امل �ح �ت �ج��زة إىل
سفينتي ديزل وسفينة بنزين جميعها حاصلة
عى تصاريح دخول أممية ،حيث تصل حمولة
تلك السفن إىل  88.439طناً من ماديت البنزين
والديزل.
وأك � � ��د امل � �ت� ��وك� ��ل أن دول ال � � �ع� � ��دوان ت �ح �ت �ج��ز
ال �س �ف ��ن ال �ن �ف �ط �ي ��ة م �ت �ج ��اه �ل ��ة ل �ل �ه ��دن ��ة امل �ع �ل �ن��ة
وإلتفاق السويد الذي يؤكد عى أهمية إيصال
امل��واد الضرورية وامل�س��اع��دات اإلنسانية ..مبيناً
أن م�ع�ظ��م ال�ق�ط��اع��ات ال�خ��دم�ي��ة وال�ح�ي��وي��ة يف
اليمن خاصة القطاع الصحي أصبحت بحاجة
م�ل�ح��ة مل ��ادة ال��دي��زل ب�م��ا يمكنها م��ن االس�ت�م��رار
يف تقديم خدماتها للمواطنني ،والتخفيف من
معاناتهم.

محافظ إب يتفقد سير
العمل في فرع مؤسسة
مكافحة السرطان

ت� ّ�ف�ق��د م�ح��اف��ظ إب ع �ب��دال��واح��د ص ��اح ،سري
ال �ع �م ��ل يف ف � ��رع امل ��ؤس �س ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة
السرطان باملحافظة.
واط� �ل ��ع امل �ح ��اف ��ظ ص � ��اح ،ع ��ى ال �ت �ش �ط �ي �ب��ات
ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة مل �ب �ن ��ى امل ��ؤس �س ��ة وم �س �ت ��وى ال ��رع ��اي ��ة
الصحية املقدمة للمصابني بالسرطان.
حيث يتكون املبنى من ثاثة أدوار ،تتضمن:
ق �س ��م ال �ت �م ��وي ��ن ال� �ط� �ب ��ي ،ع � �ي � ��ادات األط � �ب� ��اء،
ال �ص �ي ��دل �ي ��ة ،امل� �خ� �ت� ��ربات ،غ � ��رف رق � ��ود خ��اص��ة
بالنساء واألطفال ،وآخرى للرجال.
وأش��اد محافظ إب بجهود ف��رع املؤسسة يف
تقديم الخدمات الطبية والعاجية للمرىض،
رغم شحة اإلمكانيات ،وتزايد الحاالت املصابة
يف ظل األوضاع الراهنة ،التي تشهدها الباد،
نتيجة العدوان والحصار.
ودعا رجال األعمال واملؤسسات الخريية إىل
دعم فرع املؤسسة ،الذي يقدم خدماته ألكرث
م��ن خ�م�س��ة آالف م �ص��اب ،م�ن�ه��م م��ا ي��زي��د عن
ألف حالة نازحة من عدة محافظات.
ب � ��دوره ،أش ��ار م��دي��ر ف ��رع امل��ؤس �س��ة ال��وط�ن�ي��ة
ملكافحة ال�س��رط��ان ،بليغ ال�ط��وي��ل ،إىل أهمية
اض � �ط � ��اع ال � �ت � �ج� ��ار ورج � � � ��ال ال � �خ � ��ري وأص � �ح � ��اب
األي � � ��اد ال �ب �ي �ض ��اء ورؤوس األم � � � ��وال ب ��دوره ��م
يف دع ��م امل��ؤس �س��ة ،ب �م��ا ي�م� ّ�ك�ن�ه��ا م ��ن اس �ت �م��رار
تقديم خدماتها الطبية تجاه امل��رىض املصابني
بالسرطان.
وذكر أن عدد الحاالت ،التي تتلقى الخدمات
ال�ص�ح�ي��ة يف امل��ؤس �س��ة ،ت �ج��اوز ال�خ�م�س��ة آالف
م � �ص � ��اب ،م �ن �ه ��م  501ط � �ف � ��ل ،خ � � ��ال ال� �ع ��ام
ال� � �ج � ��اري ،وأن  60م� �ص ��اب ��اً ي �ت �ل �ق ��ون ال ��رع ��اي ��ة
والخدمات الصحية واألدوية واملحاليل الطبية
يومياً.

د .معصار :انعقاد املؤمترات العلمية رسالة للعالم بصمود اليمنيني ،واجتماعهم حتت مظلة الوطن

د .عامر :نحرص أن يكون املؤمتر الرابع متميز ًا في تقدمي املادة العلمية مبشاركة نخبة من أشهر علماء جراحة املخ واألعصاب

أك��د رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�ط�ب��ي األع ��ى ،ال��دك�ت��ور مجاهد
م �ع �ص ��ار ،أه �م �ي��ة ان �ع �ق ��اد امل ��ؤت �م ��رات ال �ع �ل �م �ي��ة ال�ط�ب�ي��ة
ل��دوره��ا الفاعل والنوعي يف تطوير الخدمات الطبية،
ومواكبة كل جديد يف املجاالت الطبية.
واعترب الدكتور معصار ،يف حفل إشهار املؤتمر اليمني
الرابع لجراحة املخ واألعصاب والعمود الفقري الذي
س�ت�ن�ظ�م��ه ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ل�ج��راح��ي امل ��خ واألع �ص��اب
والعمود الفقري واملجلس الطبي األعى يف ال�� 22مايو
املقبل ،انعقاد املؤتمرات العلمية رسالة للعالم بصمود
ال�ي�م�ن�ي��ني ،واج�ت�م��اع�ه��م ت�ح��ت مظلة ال��وط��ن بمشاركة
واسعة من مختلف املحافظات.
ول �ف��ت إىل أن ان �ع �ق��اد م��ؤت �م��ر امل ��خ واألع �ص ��اب ل�ل�ع��ام
ال �ج��اري ،ي��أيت وال�ج��راح��ة يف ال�ي�م��ن ت�ش�ه��د ن�ق�ل��ة نوعية
يف امل�ج��االت التشخيصية وال�ع��اج�ي��ة وت��دري��ب ال�ك��وادر
الطبية ..الفتاً إىل ما يميز املؤتمر لهذا العام من خال
امل� �ش ��ارك ��ة ال ��واس� �ع ��ة ألش �ه ��ر ال� �ج ��راح ��ني ع ��ى م �س �ت��وى
ال�ع��ال��م ل��اس�ت�ف��ادة م��ن خ��ربات�ه��م يف م�ج��ال ج��راح��ة املخ
واألعصاب.
ول �ف��ت رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ط �ب��ي األع� ��ى إىل أن ان�ع�ق��اد
امل ��ؤت �م ��ر س �ي �س �ه��م يف ت �ط ��وي ��ر ج� ��راح� ��ة امل � ��خ واألع� �ص� ��اب
والعمود الفقري ،وت�ب��ادل ال�خ��ربات الطبية والعلمية
يف هذا املجال.

م��ن ج��ان�ب��ه أش��ار رئ�ي��س امل��ؤت�م��ر ال��دك�ت��ور م��اج��د ع��ام��ر،
إىل ال�ح��رص ع��ى أن ي�ك��ون امل��ؤت�م��ر ل�ل�ع��ام م�ت�م�ي��زاً وأك��رث
حضوراً وتقديماً للمادة العلمية ،بمشاركة نخبة من
أشهر علماء جراحة املخ واألعصاب يف العالم.
وأك ��د أه�م�ي��ة امل��ؤت�م��ر يف االس �ت �ف��ادة م��ن ك��ل ج��دي��د يف
ج ��راح ��ة امل� ��خ واألع � �ص � ��اب ،خ ��اص ��ة يف ظ ��ل م ��ا ت �ش �ه��ده
الباد من عدوان وحصار  ..الفتاً إىل أنه سيتم مناقشة

عدد من األوراق العلمية والبحثية يف مجال الجراحة
ال �ع �ص �ب �ي��ة وال �ع ��دي ��د م ��ن امل� �ج ��االت ذات ال �ع ��اق ��ة ب �ه��ذا
املجال.
واع �ت ��رب ال��دك �ت��ور ع��ام��ر امل��ؤت �م��ر ف��رص��ة ل�ل�م�ل�ت�ح�ق��ني يف
مساق الجراحة العصبية لتقديم أبحاثهم ،وذلك من
خال تخصيص وقت عى هامش املؤتمر.
ف �ي �م��ا اس �ت �ع��رض رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل �م�ي��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر،

الدكتور عبدالله عبدالوهاب ،ورئيس الجمعية اليمنية
ل �ج��راح��ة امل ��خ واالع �ص ��اب وال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري ،ال��دك�ت��ور
ق��اس��م األص �ب �ح��ي ،وم �س��ؤول ل�ج�ن��ة ال �ع��اق��ات ال�ع��ام��ة
واإلع ��ام ،ال��دك�ت��ور عبد الغني ن��اش��ر ،م�ح��اور وأه��داف
املؤتمر.
وأوض� �ح� ��وا أن امل ��ؤت �م ��ر ي �س �ع��ى ل �ت �ب ��ادل ال� �خ ��ربات ب��ني
ال�ج��راح��ني ال�ي�م�ن�ي��ني وال��دول �ي��ني ،وزي ��ادة ك�ف��اءة أط�ب��اء

ال �ج ��راح ��ة ال �ع �ص �ب �ي��ة م ��ن خ ��ال ورش ع �م��ل ت��دري �ب �ي��ة،
بإشراف كبار جراحي املخ واألعصاب.
ودع ��وا ال �ش��رك��ات وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل ��راك ��ز ال�ط�ب�ي��ة إىل
دعم املؤتمر واألبحاث املقدمة فيه ،لارتقاء بمستوى
الخدمات الطبية يف مجال املخ واألعصاب وتجويدها.
ح�ض��ر ح�ف��ل اإلش �ه ��ار رئ �ي��س وأع �ض ��اء ل �ج��ان امل��ؤت�م��ر،
ومدراء عدد من املستشفيات واملراكز الطبية.

كتابات
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

جر باكستان
مؤامرة ِّ
إىل التطبيع مع
الكيان
جمهورية باكستان اإلس��ام�ي��ة م��ن ال��دول
ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �ت��ي ص��ارع��ت األم� ��واج وال �ع��واص��ف
ال �ع ��ات �ي ��ة م �ت �غ �ل �ب � ً�ة ع� ��ىل ظ � ��روف وم ��اب �س ��ات
نشأتها وجاعلة من نفسها -يف فرتة قياسية-
رقمً ا آسيو ًيّا بل دول ًيّا بجهو ٍد ذاتية.
�رف ��ا وح �س �ب �ن��ا ت �ش � ً
وح �س �ب �ه��ا ش � ً
�رف ��ا ب �ه��ا -يف
ضوء تشاركنا معها اإلسام منهجً ا وهوية-
أن �ه ��ا ن �ح �ت��ت يف ال �ص �خ��ر وت �غ �ل �ب��ت ع ��ىل واق ��ع
ال�ف�ق��ر وأص�ب�ح��ت ق � ً
�وة ن��ووي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إىل
أنها تمثل لعاملنا العربي -لو تحلت أنظمتنا
اسرتاتيجي آسيوي.
عمق
ٍّ
بتفكر سوي -أهم ٍ
وألن ت �ع ��دا ُد ش �ع��ب ه ��ذه ال ��دول ��ة امل�س�ل�م��ة
امل�ع�ت� ِّ�د أ َّي�م��ا اع�ت��داد بإسامه يبلغ ق��راب��ة 220
مليون نسمة ،فإن هذا الشعب الجبار يمثل
إذا م ��ا أخ ��ذن ��ا يف االع �ت �ب ��ار ام �ت��اك��ه ل�ل�س��احالنووي -ذخرًا لألمة.
َّ
وإن ت �ش � ُّب � َ�ع ال �ش �ع��ب ال �ب��اك �س �ت��اين امل�س�ل��م
ب �ق �ي ��م وم �ف ��اه �ي ��م ال� ��دي� ��ن ق� ��د ج �ع ��ل غ��ال �ب �ي��ة
الباكستانين البالغة مئات املاين من أشد
ش�ع��وب األم ��ة اس�ت�ش�ع��ارًا مل�س��ؤول�ي�ت�ه��م تجاه
قضايا اإلس��ام واملسلمن ويف امل�ق��دم��ة منها
«قضية فلسطن» ،وب�ه��ذا الخصوص ن��ورد
مما ُد ِو َّن يف «ويكيبيديا املوسوعة الحرة» ما
ييل من النصوص:
( - 1تلقت البعثة الدبلوماسية اإلسرائيلية
يف واش� �ن� �ط ��ن -خ� � ��ال ح � ��رب ف �ل �س �ط ��ن ع ��ام
 -]1949-1947[ 1948م�ع�ل��وم��ات ت�ف�ي��د ب��أن
«ب��اك �س �ت��ان» ك��ان��ت ت �ح��اول ت�ق��دي��م م�س��اع��دة
عسكرية للعرب).
( - 2ش� � � � ��ارك س � � ��اح ال � �ج � ��و ال� �ب ��اك� �س� �ت ��اين
يف ح� ��رب� ��ي ع � ��ام  1967و 1973ب� ��ن ال� �ع ��رب
وإسرائيل ،وأسقط الطيارون الباكستانيون
ب�ط��ائ��رات أردن�ي��ة وس��وري��ة -بعض الطائراتاإلسرائيلية).
َّ - 3
(وق� �ع ��ت ب��اك �س �ت��ان وم �ن �ظ �م��ة ال�ت�ح��ري��ر
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ل � �ت � ��دري � ��ب ض� �ب ��اط
منظمة التحرير الفلسطينية يف املؤسسات
العسكرية الباكستانية بعد حرب عام .)1973
( – 4اع� ُ ِ�رت َف -باكستان ًيّا -بمنظمة التحرير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب��أن�ه��ا امل�م�ث��ل ال �ش��رع��ي ال��وح�ي��د
للفلسطينين يف القمة اإلسامية يف «الهور»
يف فرباير عام .)1974
ُ
ً
( - 5أ ِخذ خمسون
متطوعا باكستان ًيّا كانوا
ي �خ��دم��ون يف م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
سجناءً من قبل اإلسرائيلين يف معركة عام
 1982بن إسرائيل واملنظمة).
َّ
ومما ال شك فيه أن مناصرة هذا الشعب
ل�ق�ض�ي��ة اإلس ��ام ع��ىل امل ��أل -ب��اع�ت�ب��اره��ا قضية
اإلس� � ��ام األوىل -ت �ق ��ف وراء س �ع ��ي ال �غ ��رب
الصليبي -وع��ىل رأس هرمه أمريكا -النتقاء
حكامه م��ن ال�ع�م��اء ،ومتى م��ا صعدت -يف
غ �ف �ل � ٍة م ��ن ال �غ ��رب امل �ت �ب �ن��ي ل ��دول ��ة ال�ص�ه��اي�ن��ة
ٌ
ٌ
باكستانية
شخصية
األشرار -إىل موقع القرار
ٌ
وطنية ،سارع الغرب إىل االحتيال للتخلص
من تلك الشخصية ولو باالغتيال.
وألن ال� �ه� ��ام� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة «ع � �م � ��ران خ � ��ان»
�ال للكاتب الصحفي
بحسب م��ا ورد يف م�ق� ٍال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي «ع �ب��دال �ب��اري ع �ط ��وان» ب�ع�ن��وان
[ب� ��اي� ��دن ان �ت �ق ��م “مُ � � ّ
�ؤق� � ً�ت� ��ا” ون �ج ��ح ب ��اإلط ��اح ��ة
ب�ع�م��ران خ��ان ول�ك� َّ�ن��ه ق��د ي��دف��ع ث�م� ً�ن��ا ب��اه� ً�ظ��ا..
وه� � ��ذه ه� ��ي أس� �ب ��اب� �ن ��ا] ن �ش ��ر يف م ��وق ��ع «رأي
ال�ي��وم» يف ال �� 11م��ن أب��ري��ل ال�ج��اري( -مُ ��ذ كان
ط ��ال � ًب ��ا يف ج��ام �ع��ة أك �س �ف ��ورد وه� ��و م ��ن أك��ر
ال� ّ�داع�م��ن للقضيّة الفلسطينيّة وأش��رس�ه��م
دف� ً
�اع��ا ع�ن�ه��ا ،وأش ��د امل�س�ت�ن�ك��ري��ن ل�ل�ع�ن�ص��ر ّي��ة
الصهيونيّة وجرائمها التي ترقى إىل مستوى
ج��رائ��م ض��د اإلن �س��ان �ي��ة) ،ف�ق��د (أع�ل�ن��ت عليه
السنوات األخرة من إدارة
أمريكا الحرب يف ّ
الرئيس «دونالد ترامب» ،أما عهد «بايدن»
ف �ق��د ُدش� ��ن -م ��ن خ ��ال اع �ت �م ��اد إدارت � ��ه ع��ىل
ال � ِ�ج ��راالت ال��ذي��ن ي��دي �ن��ون ألم��ري �ك��ا ب��ال��والء-
بالعمل عىل تجريد «خان» من دعم املؤسسة
العسكرية وبتمويل النخب السياسية التي
دأب ��ت ع��ىل ال�ع�م��ال��ة وال�ف�س��اد ل�ت�ش�ك��ل ض��ده
وبتطبيقجبهة معارضة لم تلبث أن أخذت
ٍ
متقن ألجندة «واشنطن» -بمختلف أسباب
التكاتف واالتحاد.
وم� � ��ن ج ��اب� �ن� �ه ��ا س� �ع� ��ت «إم � � � � ��ارات م �ح �م��د
ب ��ن زاي � ��د» إىل ال �ض �غ ��ط ب �ش �ك��ل م �ت ��زاي ��د ع��ىل
«باكستان عمران خان» من أجل اضطرارها
إىل ال ��رض ��وخ ال �ت ��ام ل��ألم��ري �ك��ان واالرت� �م ��اء يف
أح �ض ��ان س �ل �ط��ات ال �ك �ي ��ان ،ويف ه ��ذا ال �ش��أن
أورد ال �ص �ح �ف��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وع �ض ��و ن�ق��اب��ة
ال�ص�ح�ف�ي��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن «س ��ال ��م ح�ن�ف��ي»
يف س �ي��اق م�ق��ال��ه امل�ع�ن��ون [م ��ا دور اإلم ��اراتيف م �ح��اول��ة إس �ق ��اط «ع �م ��ران خ ��ان» ل��رف�ض��ه
ال�ت�ط�ب�ي��ع؟] ال ��ذي ن�ش��ر يف م��وق��ع «ال �ه��ده��د»
يف ال� � �� 4م� ��ن أب� ��ري� ��ل ال � �ج � ��اري -ع� ��ن اإلع ��ام ��ي
الفلسطيني وامل��ذي��ع ب�ق�ن��اة ال�ج��زي��رة «ج�م��ال
ري ��ان» ق��ول��ه( :م�ن��ذ أن أص�ب��ح «ع �م��ران خ��ان»
ً
رئيسا للوزراء يف «باكستان» ،أثار مرارًا قضية
اإلس��ام��وف��وب �ي��ا ،وق �ض �ي��ة ك �ش �م��ر ،وق�ض�ي��ة
فلسطن ،عىل كل منصة دولية ،ثم جاءت
«اإلم ��ارات» لتطلب منه التطبيع م��ع الكيان
الصهيوين ،وبعد رفضه سحبت «اإلمارات»
ودائ �ع �ه ��ا م ��ن ال �ب �ن ��ك امل ��رك ��زي ال �ب��اك �س �ت��اين،
وشرعت -من جه ٍة ثانية -يف إلغاء تأشرات
أكر من  1.5مليون من العمالة الباكستانية).
ل��ذل��ك ل��م ي�ع��د ب�م�س�ت�غ��رب ت��زام��ن -أو عىل
األقل تقارُب -حياكة مؤامرة سحب الثقة يف
«باكستان» من حكومة «عمران خان» التي
وإشراف مباشرين من أمريكا
حيكت برعاية
ٍ
«حمالة الحطب» مع فعاليات «قمة النقب»
التي عقدت -باإلضافة إىل تصدرها من ِقب َِل
ال��راع��ي ال�ح�ص��ري وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم��ري��ي-
ب ��رئ ��اس ��ة وزي � ��ر خ ��ارج �ي ��ة ال �ك �ي ��ان وع �ض ��وي ��ة 4
وزراء خارجية من صهاينة العرب ،ال سيما
وق ��د ب ��ات يف ح �ك��م امل ��ؤك ��د َّ
أن أن �ظ �م��ة ج�م�ي��ع
ال� � ��وزراء ال ��ذي ��ن ت �ل �ط �خ��وا ب �ع ��ار ال �ت �ط �ب �ي��ع م��ع
ّ
أسلوب كان -يف مؤامرة
بأيٍ
الكيان مشاركة ِ
«ص ْهي ُ
َان
إسقاط «عمران خان» ،ملا من شأنه ِ
جمهورية باكستان».
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ُ
ات�ف��اق الهدنة ال��ذي أق��ر يف أول أب��ري��ل ٢٠٢٢م
ُي �م � ِّث��ل ح��ال��ة ن �ج��اح أول �ي��ة يف األزم� ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،ل��ذا
ت�ت�ط�ل��ب ال �ح �ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا وم ��واص �ل ��ة ال �ب �ن��اء إلت �م��ام
ال �ت �س��وي��ة ال �ش��ام �ل��ة ال �ت��ي ت �ف��ي إىل ن �ه��اي��ة ع��ادل��ة
ت��أخ��ذ ب��االع�ت�ب��ار ال � ِق � َي��م ال��وط�ن�ي��ة أوال .وال ش��ك أن
ه� ��ذا ال �ن �ج ��اح ي �س �ج��ل يف رص �ي ��د األش� �ق ��اء ب��ال�ي�م��ن
م��ن م�خ�ت�ل��ف األط ��راف ،ك�م��ا ي�س�ج��ل أي�ض��ا نجاحا
ل�ل�م�ب�ع��وث ال ��دويل ال �س��وي��دي ه��ان��س ج��رون��دب��رج
وه � ��و راب� � ��ع م �ب �ع ��وث م� ��ن ِق� �ب ��ل األم� � ��م امل �ت �ح ��دة يف
اليمن ،كذلك يسجل نجاحا الفتا للدبلوماسية
العُ مانية النشطة التي لم تتوقف مساعيها منذ
ب��داي��ة األزم ��ة وح�ت��ى ال �ي��وم وم��ا زال ��ت م�س�ت�م��رة يف
سبيل تحقيق األم��ن وال�س��ام واالس�ت�ق��رار لليمن
الشقيق.
السنوات السوداء التي م َرّت عىل اليمن لم ترتك
مفردة يف قاموس السياسة لم تستخدم ،فمن
م �ب��ادرة خ�ل�ي�ج�ي��ة إىل ح ��وار وط�ن��ي إىل ات �ف��اق سلم
وشراكة وسيناريو طويل من املباحثات لم تحقق
امل ��أم ��ول ،وج � ��والت ك �ث ��رة ب ��ن م �س �ق��ط وال �ك��وي��ت
وال� ��ري� ��اض وج �ن �ي ��ف واس �ت ��وك �ه ��ول ��م ب ��ال� �ت ��وازي م��ع
ع��واص��م ال �ق��رار ال�ع��امل��ي ،ك�ل�ه��ا ك��ان��ت ش��اه��دة عىل
حجم الكارثة اإلنسانية التي أملَّت باليمن.

اليمن :ماذا بعد اتفاق الهدنة؟
ال�ن�ق��اط ال�ع��ال�ق��ة يف امل�ل��ف ال�ي�م�ن��ي ك��ال��رم��اد ال��ذي
اش� �ت ��دت ب ��ه ال ��ري ��ح يف ي � ��وم ع ��اص ��ف ،ل �ك ��ن ي�ب�ق��ى
اليمن هو الهدف األسمى بعيدا عن كل معلقات
السياسة التي لن تنتهي ،وعىل األشقاء يف اليمن
تقديم مصلحة اليمن الوطنية ،فاملنتصر هنا هو
من ينتصر لليمن .
ال �ت �ن ��ازالت وع � ��دم االس �ت �ئ �ث ��ار ب��امل �ص��ال��ح ال �ف �ئ��وي��ة
ال�ض�ي�ق��ة � وإن ك��ان��ت ب�ع��ض األط ��راف ت�ج��د نفسها
يف موقف قوة � إال أن الواقع اليمني سوف يفرض
نفسه ع��ىل الجميع ول�ل��زم��ان دورت ��ه ال�ت��ي تختلف
ف�ي�ه��ا امل ��وازي ��ن ،وب��ال�ت��ايل أي اس�ت�ه��اك ل�ل��وق��ت هو
وقت ضائع وخسارة عىل اليمن وأبنائه جميعا.
ال ش ��ك أن ه �ن��اك ن �ق��اط��ا ع��ال �ق��ة ض �خ �م��ة ،م�ن�ه��ا
سياسية ،ومنها عسكرية ،ومنها أمنية ،ومنها
اق�ت�ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة أي�ض��ا ،ك�ل�ه��ا ن�ق��اط شائكة
من تقاسم للسلطة وعودة القوات واألسلحة إىل
مواقعها ،ثم قضية السجناء واملعتقلن ،ومسألة
ال� ��دخ� ��ل ال ��وط �ن ��ي وامل� � � ��وائن ال �ب �ح ��ري ��ة وامل � �ط � ��ارات،
وتشغيل مؤسسات الدولة ،وغرها من القضايا
ال�ح�س��اس��ة ال�ع��ال�ق��ة ت�س�ت��وج��ب ج ��دوال زم�ن�ي��ا م��ن
ِق�ب��ل امل�ب�ع��وث األم�م��ي وات�ف��اق�ي��ة إط��ار شاملة مرنة
ت �ض��ع ب��االع �ت �ب��ار امل �ت �غ��رات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وخ��ري�ط��ة

ط� � ��ري� � ��ق وف � � � ��ق ت � ��وق � �ي � �ت � ��ات زم� �ن� �ي ��ة
مل �ع ��ال �ج ��ة ج �م �ي ��ع امل� �ل� �ف ��ات ح�س��ب
م �ق �ت �ض �ي ��ات امل� ��وق� ��ف وال � �ظ � ��روف،
وهنا تظهر عبقرية املبعوث الدويل
والوساطة الدولية التي تبدو فيها
س �ل �ط �ن��ة ع �م ��ان ه ��ي األق � ��رب ن �ظ��را
لدرايتها بامللف اليمني واطاعها
عىل األوض��اع بشكل ع��ام ودوره��ا
امل �ش��رف يف ال�ح��ال��ة ال�ي�م�ن�ي��ة .وه�ن��ا
ف ��إن ال �ع �ب �ق��ري��ة ال��عُ �م��ان �ي��ة ي�ت�ط�ل��ع
إليها جميع األشقاء للعبور بهذه
األزمة إىل بر األمان لتحقيق األمن
خميس
واالستقرار.
نناشدكم أيها األشقاء يف اليمن
وأنتم أهل الحكمة واإليمان من هذا املنرب ونحن
يف رحاب هذا الشهر الفضيل ،نناشدكم بكل ما
َّ
والدين أن تنتصروا
مقدس من ِقيَم العروبة
هو
ِّ
لليمن وأبنائه ،يكفي مرارة تلك السنوات السوداء
ال� �ت ��ي س �ق ��ط ف �ي �ه ��ا أك � ��ر م� ��ن  ٣٧٧أل � ��ف م ��واط ��ن
يمني؛ وذلك حسب تقديرات تقرير األمم املتحدة
اإلن�م��ايئ إم��ا بشكل مباشر أو غ��ر مباشر وجلهم
كان من املدنين .ومن هنا فإن عىل جميع الفرقاء

تقديم تنازالت لصالح بادهم
واالل � �ت � �ق � ��اء ع � ��ىل ك� �ل� �م ��ة س � ��واء
ب ��اس �ت �ح �ض ��ار ال �ن �ي ��ات ال �ح �س �ن��ة
م � � ��ن أج � � � ��ل ال � � ��وط � � ��ن ل �ت �ح �ق �ي ��ق
االس�ت�ق��رار امل�ن�ش��ود ،وال ب��د من
ال �ح �ف ��اظ أوال ع ��ىل ال �ه ��دن ��ة يك
ال ي�ت��م ت�ب��ادل االت�ه��ام��ات الحقا
ك�م��ا ج��رى يف امل ��رات ال�س��اب�ق��ة،
فالهدف اليوم هو إنهاء الحالة
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ط� � ��ال م ��داه ��ا
وفاقت نتائجها كل التوقعات،
وال ش ��ك أن االخ �ت ��اف ال ي��زي��د
القطيطي#
ال� �ي� �م ��ن إال اس � �ت � �م � ��رار امل� �ع ��ان ��اة
وال �ن ��زي ��ف ال ��وط �ن ��ي ،وأن �ت ��م ب��ا
شك مدركون لكل تلك التفاصيل.
أي �ه ��ا األش �ق ��اء ال �ي ��وم ي �ق��ف ال �ي �م��ن أم� ��ام م��رح�ل��ة
فاصلة إما اغتنام فرصتها وإال فإن الجميع سيقف
أمام الله يحمل عىل عاتقه هذه األمانة العظيمة،
حفظ الله اليمن وجعله آمنا مستقرا ينعم باألمن
والسام واالزدهار بعون الله.
كاتب وباحث عماين
ً
 #نقا عن رأي اليوم

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)123( ..
وعودة إىل موضوع املطامع السعودية واإلماراتية
وم �س ��اع ��ي ال ��دول �ت ��ن ال �خ �ل �ي �ج �ي �ت��ن وم �ح��اوالت �ه �م��ا
امل�س�ت�م��رة ل�ف��رض س�ي�ط��رت�ه�م��ا ع��ىل ع ��دد م��ن ال�ج��زر
وامل� � ��وائن ال �ي �م �ن �ي��ة ع ��رب ه ��ذه ال �ح ��رب امل �س �ت �م��رة ع��ىل
اليمن واشرتاكهما يف جريمة العدوان عىل الشعب
اليمنيُ ,هناك أسئلة تص ُر وبإلحاح عىل أن ُتطرح
وت �ث��ار ب��ن ال�س�ط��ور وب �ق��وة ,وه ��ي ع��ىل ص�ل��ة وث�ي�ق��ة
وم �ب ��اش ��رة ب �م ��ا ت ��م ال �ط �ب ��خ ل ��ه م� ��ؤخ� ��راً ب��ال �ع��اص �م��ة
السعودية الرياض عرب ما سمي باملشاورات اليمنية
وترتيبات فرض حل استسامي ال سلمي للحرب
يف ال �ي �م ��ن ي �ح �ف��ظ ل �ل �س �ع��ودي��ة ب �ع ��ض م� ��اء ال ��وج ��ه
ويخرجها من ورطتها يف هذا البلد.
وم��ن ت�ل��ك األس�ئ�ل��ة امل �ث��ارة ه�ن��ا  :م��ن سيمنع ق��رار
ت��أج��ر أو ب�ي��ع أو م�ن��ح س�ق�ط��رى ل��إلم��ارات وت�ش��ري��ع
س�ي�ط��رت�ه��ا ع�ل�ي�ه��ا؟ ,ه��ل ه��و ع �ي ��دروس ال��زب �ي��دي أم
ط ��ارق ص��ال��ح أم ال�ب�ح�س�ن��ي أم امل �ح��رم��ي أم ع�ث�م��ان
مجيل؟.
ومن سيمنع ويحول دون تسليم النفط والغاز
اليمني لشركة أرامكو ,ومن سيمنع كذلك تشريع
وضع السيطرة السعودية عىل املهرة التي تسعى
ل�ل�س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ل�ت�ص��دي��ر ن�ف�ط�ه��ا ع��رب ب�ح��ر ال�ع��رب
؟ ,وم ��ن س�ي�ج��رب ال �س �ع��ودي��ة واألم� � ��ارات ع ��ىل دف��ع
ال �ت �ع ��وي �ض ��ات ل �ل �ي �م��ن وإل ��زام� �ه� �م ��ا ب ��ذل ��ك وت �ح �م��ل
ت�ك��ال�ي��ف إع ��ادة األع �م��ار مل��ا دم��رت��ه ال�ح��رب ؟ ..ومثل
ه � ��ذه األس �ئ �ل ��ة وغ ��ره ��ا أث � ��رت ُ
وت � �ث � ��ار .الس �ي �م ��ا م��ع
صفقة ال��رتت�ي�ب��ات األخ ��رة ال�ت��ي أع��دت ل�ه��ا ال��ري��اض
وأبو ظبي بثمن بخس لم يتجاوز دفع مبلغ ثاث
مليار دوالر من السعودية واألمارات  2مليار دوالر
منها كوديعة للبنك املركزي اليمني ومليار لدعم
م ��ا س �م ��ي ب �م �ع��ال �ج��ة ال �ح ��اج ��ات االن �س ��ان �ي ��ة امل�ل�ح��ة
ال �ن ��اج �م ��ة ع ��ن ال � �ح� ��رب ,ع �ل �م��ا ب � ��أن ال� ��ري� ��اض دع ��ت
وجمعت للمشاورات  500شخص نجحت يف شراء
صمتهم ومواقفهم لصالحها.
وب �ح �س ��ب م ��راق �ب ��ن وم �ح �ل �ل��ن س �ي ��اس �ي ��ن ,ف�ق��د
نجحت دويلة اإلم��ارات أخ��راً من االستحواذ عىل
أه��م ق�ي��ادة “ال��دول��ة” يف الحكومة اليمنية املوالية
للتحالف بعد سبع سنوات من الحرب والعدوان
عىل اليمن.
وق � ��ال م ��راق �ب ��ون  " :إن اإلم� � � ��ارات ح �ص �ل��ت ع��ىل
 4م �ق ��اع ��د م ��ن أص� ��ل  7يف ه �ي �ئ��ة ال ��رئ ��اس ��ة ال �ب��دي �ل��ة

صالح املقداد

ل � �ه� ��ادي ال� � ��ذي ت� ��م إق �ص ��ائ ��ه واس� �ت� �ب ��دال ��ه ب�م�ج�ل��س
رئ � ��ايس واب � ��رز امل �ح �س��وب��ن ع ��ىل اإلم � � ��ارات م �م��ن ت��م
ترقيتهم وتعيينهم أع�ض��اء فيما سيمى بمجلس
ال ��رئ ��اس ��ة ال �ج ��دي ��د ،ع � �ي� ��دروس ال ��زب �ي ��دي – رئ �ي��س
امل �ج �ل��س االن �ت �ق ��ايل االن �ف �ص ��ايل ال �ج �ن ��وب ��ي ،وط ��ارق
م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ص ��ال ��ح ،ق��ائ��د ال�ف�ص��ائ��ل امل�س�ل�ح��ة
يف ال�س��اح��ل ال�غ��رب��ي ،وأب��و زرع��ة امل�ح��رم��ي السلفي
ال�ش�ه��ر وق��ائ��د م��اي�س�م��ى ب��أل��وي��ة ال�ع�م��ال�ق��ة ،وف��رج
البحسني محافظ حضرموت.
يف ح ��ن ي �ع��د س �ل �ط��ان ال� �ع ��رادة م ��ن امل�ح�س��وب��ن
جزئيا عليها نظرا لتأديته ال��والء ألبوظبي يف وقت
سابق ,فيما عثمان مجيل محسوب عىل السعودية
رش ��اد ال�ع�ل�ي�م��ي ي �ع��د م ��ن ال �ق �ي ��ادات امل�ت�م��اه�ي��ة م��ع
سياستها ورجل أمريكا يف اليمن ".
وق��د س��ارع��ت اإلم��ارات ألول م��رة منذ مشاركتها
يف الحرب عىل اليمن بإعان مشاركتها يف وديعة
مشرتكة مع السعودية بنحو ملياري دوالر.
وي �ع �ك��س اإلع � ��ان االم� � ��ارايت ح �ج��م االرت� �ي ��اح م��ن
امل �ج �ل��س ال �ج ��دي ��د وال � ��ذي س �ي �س �ه��ل ت �م��ري��ر أج �ن��دة
أبوظبي مستقبا يف اليمن ..وقد عرب مستشار ويل
ع�ه��د أب��وظ �ب��ي ،ع�ب��دال�خ��ال��ق ع �ب��دال �ل��ه ،ع��ن ارت �ي��اح
ب � ��اده ل �ل �م �ج �ل��س ال �ج ��دي ��د يف ال �ي �م ��ن ..م �ش ��را إىل
أن ع��يل م�ح�س��ن ال�ن��ائ��ب امل�خ�ل��وع ك ��ان اب ��رز اس�ب��اب
الهزيمة حد تعبره.
وع��ىل ص�ل��ة ب��أط�م��اع وم�س��اع��ي األم ��ارات الحثيثة
لتكريس احتالها لعدد من الجزر اليمنية الهامة

وم �ح ��اوالت �ه ��ا امل �س �ت �م��رة ل �ف ��رض أم� ��ر واق � ��ع ,ق��ام��ت
األمارات مُ ؤخراً بإفتتاح مطار القاعدة العسكرية
يف جزيرة عبد الكوري بأرخبيل سقطرى اليمني.
وأوض � �ح� ��ت م� �ص ��ادر م �ح �ل �ي��ة م �ط �ل �ع��ة أن ق ��وات
اإلح� � �ت � ��ال اإلم � ��ارات� � �ي � ��ة أف �ت �ت �ح ��ت م � �ط� ��ار ال� �ق ��اع ��دة
ال �ع �س �ك��ري��ة ل�ت�س�ي��ر ال ��رح ��ات ال �خ��ارج �ي��ة م�ب��اش��رة
ب�ع�ي��داً ع��ن م��ا يسمى "ح�ك��وم��ة الشرعية” القابعة
يف فنادق الرياض.
وأوضحت تلك املصادر أن افتتاح املطار العسكري
يف ج��زي��رة ع�ب��د ال �ك ��وري ،س�ي�ت�ي��ح ل �ق��وات االح�ت��ال
اإلم ��ارات �ي ��ة إدخ � ��ال ال �خ ��رباء ال �ع �س �ك��ري��ن األج��ان��ب
ب � �ع � �ي � ��داً ع � ��ن األن � � �ظ� � ��ار يف م � �ط � ��ار ح� ��دي � �ب� ��و ع ��اص �م ��ة
سقطرى ،إىل جانب تمكن اإلماراتين من تهريب
األح� �ج ��ار ال �ك��ري �م��ة واآلث� � ��ار واالش� �ج� ��ار ال� �ن� ��ادرة م��ن
سقطرى.
وكانت اإلمارات قد أستحدثت عدد من القواعد
وم ��راك ��ز امل ��راق �ب ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ش��رتك��ة م ��ع ال�ك�ي��ان
ال �ص �ه �ي��وين يف س �ق �ط��رى ،ب �ه��دف ت��وس �ي��ع األع �م��ال
االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات � �ي� ��ة ل � �ل � �ع� ��دو اإلس � ��رائ� � �ي � ��يل يف ال � �ج� ��زر
وال �س��واح��ل ال�ي�م�ن�ي��ة يف ج�ن��وب ال�ب�ح��ر األح �م��ر عند
م�ض�ي��ق ب��اب امل�ن��دب وب�ح��ر ال�ع��رب خ��ال ال�س�ن��وات
املاضية من الحرب عىل اليمن.
وتعد جزيرة عبدالكوري أحد أهم الجزر اليمنية
التابعة ألرخبيل سقطرى ،وتقع فيها  6قطاعات
ن �ف �ط �ي��ة ،وت� �ش ��رف ع ��ىل ط � ��رق امل ��اح ��ة ال ��دول �ي ��ة يف
امل�ح�ي��ط ال�ه�ن��دي وص ��وال إىل ال�ق��رن األف��ري�ق��ي وب��اب
املندب.
وخ��ال األشهر املاضية عملت اإلم��ارات وال تزال
عىل تهجر سكان جزيرة عبدالكوري يف سقطرى
إىل منطقة قصيعر يف محافظة حضرموت ,دون
أن ت�ح��رك ال�ش��رع�ي��ة امل��زع��وم��ة س��اك�ن��اً وك��أن األم��ر ال
يعنيهم.
وك � � ��ان ت �ح ��ال ��ف دول ال� � �ع � ��دوان م �م �ث � ً�ا ب ��دوي �ل ��ة
األم� � ��ارات ،ق ��د ش ��رع ق �ب��ل أي� ��ام يف اف � ��راغ ث ��اين أه��م
جزر أرخبيل سقطرى اليمنية من السكان تمهيدا
لعسكرتها.
وج ��اءت ت�ل��ك اإلج ��راءت األم��ارات �ي��ة ب��ال�ت��زام��ن مع
م �س ��اع ��ي ل �ت �م��ري��ر ات �ف ��اق �ي ��ة يف م � �ش� ��اورات ال ��ري ��اض
تضمن للسعودية واالمارات االستحواذ عىل جزر
األرخبيل لعقود مقبلة.

تاريخ اليمن الحديث..
ازداد ال� �ن� �ف� ��وذ ال� ��ربي � �ط� ��اين يف ال � �ج � ��زء ال �ج �ن ��وب ��ي
وال�ش��رق��ي م��ن ال�ي�م��ن م�ن��ذ أن اس �ت��وىل ال��ربي�ط��ان�ي��ون
عىل ميناء عدن يف عام 1839م ُ
وحكمت كجزء من
الهند الربيطانية حتى ع��ام 1937م عندما أصبحت
ع ��دن م�س�ت�ع�م��رة ل �ل �ت��اج ُ
وص �ن �ف��ت األرايض امل�ت�ب�ق�ي��ة
محمية مُ دارة باعتبارها املحمية الشرقية واملحمية
ال �غ ��رب �ي ��ة وب �ح �ل ��ول ع � ��ام 1965م ان �ض �م ��ت م�ع�ظ��م
امل�ج��ام�ي��ع ال�ق�ب�ل�ي��ة داخ��ل امل�ح�م�ي��ة وم�س�ت�ع�م��رة ع��دن
نفسها لتشكيل اتحاد جنوب شبه الجزيرة العربية
ال��ذي ت��رع��اه بريطانيا  ،ع��ىل م��دى العامن التالين
ت�ق��ات��ل ف�ص�ي��ان م�ت�ن��اف�س��ان جبهة ال�ت�ح��ري��ر الوطني
املاركسية وجبهة تحرير جنوب اليمن املحتل عىل
السلطة وبحلول أغسطس 1967م سيطرت الجبهة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت�ح��ري��ر ع ��ىل م �ع �ظ��م امل �ن��اط��ق ويف ن�ه��اي��ة
الصيف انهار االتحاد رسميًا .
ً
ً
هائا
حافزا
قدم إنشاء جمهورية يف شمال اليمن
ل�ل�ع�ن��اص��ر يف ال�ج�ن��وب ال�ت��ي س�ع��ت إىل ال�ق�ض��اء عىل
ال ��وج ��ود ال��ربي �ط��اين ه �ن ��اك .ع ��اوة ع ��ىل ذل ��ك واف ��ق
املصريون عىل تقديم الدعم لبعض املنظمات التي
ت �ن ��اض ��ل م ��ن أج� ��ل اس �ت �ق ��ال ال �ج �ن ��وب م �ث ��ل ج�ب�ه��ة
ت �ح��ري��ر ج �ن��وب ال �ي �م��ن وم ��ع ذل� ��ك ل ��م ت �ك��ن ج�م�ي��ع
العناصر يف ك��ا البلدين متعاطفة م��ع السياسات
املصرية ناهيك عن الدور املهيمن الذي بدأت مصر
تلعبه يف جنوب الجزيرة العربية استمدت حركة

بول دريش جامعة أكسفورد

جديدة وراديكالية بديلة جبهة
التحرير الوطني دعمها بشكل
أسايس من العناصر األصلية يف
الجنوب
م��ع اق��رتاب موعد االستقال
تصاعد الصراع بن املجموعات
امل �خ �ت �ل �ف ��ة وخ� ��اص� ��ة ب� ��ن ج �ب �ه��ة
ال� �ت� �ح ��ري ��ر إىل ح � ��رب م �ف �ت��وح��ة
م��ن أج ��ل ال �ح��ق يف ال�ح�ك��م بعد
االن�س�ح��اب ال��ربي�ط��اين وب�ح�ل��ول
أواخ � � � � ��ر ع� � � ��ام  1967ك� � � ��ان م ��ن
ال� ��واض� ��ح أن ال �ج �ب �ه ��ة ال��وط �ن �ي��ة
للتحرير كانت لها اليد العليا يف ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
جنوب اليمن وافق الربيطانيون
أخ� ��رً ا ع ��ىل األم ��ر امل �ح �ت��وم ورت �ب ��وا ن �ق��ل ال �س �ي��ادة إىل ال� �ق� ��رن امل � ��ايض أص �ب ��ح
ال�ج�ب�ه��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت�ح��ري��ر يف ن��وف�م��رب م��ن نفس ال �ي �م ��ن ال �ج �ن ��وب ��ي دول ��ة
ال �ع��ام وق ��د ت��م ط ��رد آخ ��ر ال �ق��وات ال��ربي�ط��ان�ي��ة يف  29ماركسية صريحة وأطلق
ن ��وف �م ��رب وب �ع ��ده ��ا يف  30ن ��وف �م ��رب  1967ت ��م إع ��ان عملية إعادة هيكلة جذرية
جمهورية اليمن الشعبية التي تضم عدن وجنوب ل ��اق� �ت� �ص ��اد وامل� �ج� �ت� �م ��ع ع��ىل
الجزيرة العربية
ط� � ��ول ال� �خ� �ط� ��وط ال �ش �ي ��وع �ي ��ة
ال �ي �م ��ن
أعادت الحكومة الجديدة يف عدن تسمية الدولة وأع��اد تسمية نفسه جمهورية
باسم جمهورية اليمن الجنوبي الشعبية و بسبب الديمقراطية الشعبية.
ن�ق��ص امل ��وارد وع ��دم ق��درت�ه��ا ع��ىل ال�ح�ص��ول ع��ىل أي
يف شمال اليمن تصاعد الصراع بن القوات املوالية
م �ب ��ال ��غ ك �ب ��رة م ��ن امل� �س� ��اع� ��دات س � ��واء م ��ن ال� ��دول لإلمام والجمهورين إىل ح��رب أهلية شاملة ومع

ال �غ ��رب �ي ��ة أو م ��ن ت �ل ��ك امل ��وج ��ودة
يف ال� �ع� ��ال� ��م ال � �ع� ��رب� ��ي ب � � ��دأت يف
االنجراف نحو االتحاد السوفيتي
الذي قدم مساعدات اقتصادية
وت �ق �ن �ي ��ة ع� ��ىل أم � ��ل ج �ل ��ب دول� ��ة
عربية إليه وبتوجهها السيايس
ب � � � � �ح � � � � �ل� � � � ��ول أوائ� � � � � � � � � ��ل
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات
م � � � ��ن

من تاريخ مديرية دمت ..األرض واإلنسان
اواص � ��ل ال �ك �ت ��اب ��ة ع ��ن م ��راح ��ل ن �ش ��وء وت��أس �ي��س
مدينة حمام دمت يف هذه املادة من املرحلة الثالثة
اىل املرحلة السادسة:
امل� ��رح � �ل� ��ة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة :م � ��ن 1962/9/26م اىل 5
1967/11/م يف تلك املرحلة شهدت املدينة توسع
ال بأس به وتم بناء سوق مركزي عرف بتسمية "
السمسرة" وانتظم س��وق" "2األح��د وك��ان األهايل
ف ��رح ��ن ب ��ال �ن �ظ ��ام ال� �ج� �م� �ه ��وري ..اب �ه ��ت ف��رح �ت �ه��م
استشهاد املازم اول عبدالحميد الريايش من ابناء
املديرية عىل ايدي املخابرات املصرية يف اكتوبر من
عام 1966م كما ان االستقرار السيايس كان نسبي
واألزم��ة السياسية يف السلطة بصنعاء انعكست
ع��ىل بقية امل�ن��اط��ق وك��ان ال�ن��اس ي�ظ�ن��وا ان�ه��ا مؤقتة
ول��م ي�ع�ل�م��وا أن األزم ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ستستمر اىل
اليوم.
امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة :م��ن 5ن��وف�م��رب م��ن ع ��ام 1967م
اىل أواخر عام 1982م يف تلك الفرتة اتسع عمران
امل��دي�ن��ة وام �ت��دت اح�ي��اؤه��ا ال�س�ك�ن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة اىل
ج��ان��ب م��ا ك��ان يسمى س��وق األح��د ال��ذي ك��ان ي��وم
ل�ل�ت�س��وق وش ��راء ك�ث��ر م��ن امل�ن�ت�ج��ات امل�ح�ل�ي��ة ورغ��م
ظ� ��روف ال �ح ��رب خ ��ال ع �ق��د ال �س �ب �ع �ي �ن��ات وأوائ� ��ل

الثمانينات من القرن امل��ايض فقد صمدت املدينة
وم� ��ا ج� ��اوره� ��ا الخ� �ت� �ب ��ارات ق �س ��وة ظ � ��روف ال �ح ��رب
وأف ��اق ��ت م ��ن ظ ��ال ال �ن �س �ي��ان وال�ت�ه�م�ي��ش ل�ت�غ��دو
مزدهرة نابضة بالحياة.
امل��رح�ل��ة ال�خ��ام�س��ة :م��ن 1983م اىل 1997م :ان
طريق صنعاء – عدن الذي يمر من وسط املدينة
قد اسهم يف رف��ع اهمية ومستوى ال�ش��ارع العام
وي��ؤدي اىل توسع البناء عىل جانبيه من اتجاهي
ال�ش�م��ال وال�ج�ن��وب ح�ي��ث ي�م�ت��د م��ن اق��ى شمال
املدينة اىل اقى جنوبها.
امل ��رح �ل ��ة ال �س ��ادس ��ة واألخ � � ��رة :م ��ن 1997م اىل
ال �ي ��وم :ه ��ذه امل��رح �ل��ة ت�م�ت��د م ��ن ع ��ام 1997م وه��و
ال � �ع� ��ام ال� � ��ذي ت� ��م ض� ��م م ��دي� �ن ��ة ح� �م� ��ام دم � ��ت اىل
محافظة ال�ض��ال��ع ال�ت��ي ت��م تكوينها ب�ق��رار سيايس
وال� � ��ذي وص� ��ف ال �ت �ك ��وي ��ن ب ��أن ��ه" :ع ��ام ��ل رب� ��ط ب��ن
م ��ا ك� ��ان ي �س �م��ى ب �م �ن��اط��ق األط� � ��راف ق �ب ��ل ال ��وح ��دة
وي�ع�ت��رب ان�ش��اؤه��ا ان �ج��ازاً وح��دوي��اً مل��ا ل��ه م��ن اهمية
اق�ت�ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ل�خ��دم��ة س�ك��ان�ه��ا وتحقيق
التنمية الشاملة لهم وتعزيز العاقات الثقافية
واالجتماعية واملعيشية ألبنائها"
حسب توصيف دواعي تكوين محافظة الضالع

وال ��ذي ن�ش��ر يف ك�ت��اب ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية مسرة
ع �ش��ر س �ن ��وات 1990م – 2000م يف خ �ت��ام ك�ت��اب��ة
م��راح��ل ن �ش��وء وت��أس�ي��س م��دي�ن��ة ح �م��ام دم ��ت اود
ال �ق ��ول ان ت ��اري ��خ م��دي �ن��ة ح �م��ام دم ��ت ال ت�ك�م��ن يف
انشاء املباين الحديثة التي توفر مزيداً من اإلبهار
ب�ق��در م��اه��ي ارادة اه�ل�ه��ا ع��ىل ج�ع��ل اآلخ��ري��ن تعي
حقيقة هذه اإلرادة.
ك �م ��ا ان ت� ��اري� ��خ م ��دي �ن ��ة ح� �م ��ام دم � ��ت ه� ��و رص ��د
ل �ق ��درات اه �ل �ه��ا ال �ن��اب �ه��ن ال ��ذي ��ن ب �ن��وه��ا وح��ول��وه��ا
من مجرد قرية "دروم" اىل مدينة حديثة ومركز
ت�ج��اري للمناطق ال��وس�ط��ى ت��رف��ع ه��ام�ت�ه��ا بشموخ
لتقول لزوارها :انها لم تعد مجرد مدينة سياحية
لاستحمام بل انها اضحت مدينة للعمل واإلنتاج.
يتبع..
الهوامش
ال�س�م�س��رة :ع��رف��ت ح�ي�ن��ذاك ان�ه��ا س��وق م��رك��زي
لتسويق منتجات القرى التابعة ملديرية دمت
س��وق األح��د :ه��و س��وق اس�ب��وع��ي ي��وم األح��د من
ك ��ل اس �ب ��وع وي �ق ��وم اه ��ايل ق ��رى امل��دي��ري��ة ب�ت�س��وي��ق
م �ن �ت �ج ��ات �ه ��م م� ��ن ال� �خ� �ض ��ار وال � �ف� ��واك� ��ه وال �ح �ب ��وب

ووف � �ق � ��اً ل� �ت ��أك� �ي ��دات م � �ص � ��ادر م �ح �ل �ي ��ة يف ج ��زي ��رة
س �ق �ط ��رى ,ف� ��إن ع �ش ��رات األس � ��ر ال �ت ��ي أج � ��ربت ع��ىل
م � �غ� ��ادرة ج ��زي ��رة ع �ب ��دال �ك ��وري وص �ل ��ت إىل م��دي �ن��ة
حديبو يف حن غادرت أخرى إىل حضرموت.
وب �ح �س��ب ن �ف��س امل �ص ��ادر ف ��إن األم� � ��ارات ن�ج�ح��ت
بعقد صفقات مع سكان الجزيرة الفقرة بمنحهم
م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ووع ��ود ب�ت��أم��ن س�ك�ن�ه��م يف ال ��رب ب��دال
م��ن م�ع��ان��ات�ه��م ه�ن��اك ,ك�م��ا أج ��ربت ال��راف�ض��ن عىل
املغادرة بالقوة واإلكراه.
وغر بعيد مما سبق اإلشارة إليه بشأن األطماع
السعودية واألمارات يف اليمن ,حذر مراقبون من
خ�ط��ورة ب�ن��د ورد ض�م��ن ب�ن��ود م�ه��ام واخ�ت�ص��اص��ات
رش � ��اد ال �ع �ل �ي �م��ي ب �ص �ف �ت��ه رئ �ي �س ��اً مل �ج �ل��س ال �ق �ي ��ادة
الرئايس الذي أعلن عن تشكيله مُ ؤخراً بالرياض.
وب�ح�س��ب ه ��ؤالء امل��راق �ب��ن ,ي�ت�ع�ل��ق ال�ب�ن��د بمصر
مناطق هامة يف اليمن تسعى السعودية واإلمارات
إلنتزاعها من املجلس الرئايس الذي أنشأته اململكة
خ�ل�ف��اً ل �ه ��ادي ,ح�ي��ث ي�ن��ص ه ��ذا ال�ب�ن��د ع ��ىل أن م��ن
صاحيات العليمي “املصادقة عىل االتفاقيات التي
ال تحتاج إىل تصديق مجلس النواب بعد موافقة
مجلس الوزراء”.
ب �م �ع �ن ��ى أن ال� �س� �ع ��ودي ��ة ق � ��د ت� ��دف� ��ع ب��ال �ع �ل �ي �م��ي
ً
مثا بتأجر جزيرة
للتوقيع ع��ىل اتفاقيات تتعلق
أرخبيل سقطرى لإلمارات ومنح السعودية شيكاً
ع��ىل ب�ي��اض ل�ت�م��ري��ر أن�ب��وب�ه��ا ال�ن�ف�ط��ي م��ن م�ح��اف�ظ��ة
ً
وصوال إىل البحر العربي مع فرض سيادتها
املهرة
العسكرية عىل كامل منطقة ام�ت��داد األن�ب��وب من
الجانبن بمساحة  10كيلو مرت عن كل جانب.
وي�ت�ي��ح ال�ب�ن��د ال�خ��اص بتشكيل امل�ج�ل��س ال��رئ��ايس
ال �ج ��دي ��د ل�ل�ع�ل�ي�م��ي ال �ت��وق �ي��ع ع ��ىل ات �ف ��اق �ي ��ات ت �ن��زع
ال �س �ي ��ادة ال �ي �م �ن �ي��ة ع ��ن ال �ه �ي �م �ن��ة ع ��ىل م �ض �ي��ق ب��اب
املندب ومن ذلك عىل سبيل املثال جزيرة ميون.
 ........يتبع.........
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ذلك لم تقتصر املشاركة عىل اليمنين فقد دعمت
اململكة العربية السعودية وإي��ران واألردن امللكين
ب �ي �ن �م��ا دع� �م ��ت م �ص ��ر واالت � �ح � ��اد ال �س ��وف �ي �ت ��ي ودول
ال�ك�ت�ل��ة ال�ش��رق�ي��ة ال �ج �م �ه��وري��ن .أص�ب�ح��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وك��ذل��ك األم ��م امل �ت �ح��دة الع�ب��ن
رئ �ي �س �ي ��ن يف ه � ��ذا ال � �ص� ��راع اس �ت �م ��رت امل � �ع� ��ارك ب��ن
امل�ل�ك�ي��ن وال �ج �م �ه��وري��ن ب�ش�ك��ل م�ت�ق�ط��ع وم��أس��اوي
ح�ت��ى ع ��ام  1970ب��دع��م اط� ��راف خ��ارج �ي��ة ويف ن�ه��اي��ة
املطاف حتى لو كان ذلك عىل املستوى الدبلومايس
ف �ق ��ط ل �ك ��ن ب �ح �ل ��ول أواخ � ��ر ال �س �ت �ي �ن �ي��ات م ��ن ال �ق ��رن
امل��ايض ق��رر اليمنيون أن النتيجة املنطقية الوحيدة
ل�ل�ص��راع ه��ي ال�ت�س��وي��ة وال �ت��ي س�ي�ك��ون ل�ه��ا أه ��م أث��ر
وهو رحيل القوات األجنبية املختلفة لذلك تمت
اإلطاحة بنظام السال املوايل ملصر عام 1967م
وت ��م اس�ت�ب��دال��ه ب�ن�ظ��ام ج��دي��د ب��رئ��اس��ة االري ��اين
وب �ع��ده��ا ب �ع��ام��ن وب �م �ب��ارك��ة م ��ن امل �ش��ارك��ن
األجانب الرئيسين مصر واململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة ات�ف��ق ق ��ادة ش�م��ال ال�ي�م��ن عىل
ت �س ��وي ��ة ع� ��ام  1970وال� �ت ��ي أس �س ��ت ح �ك��وم��ة
ج� �م� �ه ��وري ��ة ت � ��م ف �ي �ه ��ا ت �خ �ص �ي ��ص ب� �ع ��ض امل �ن ��اص ��ب
ال��رئ�ي�س�ي��ة ألع�ض��اء الفصيل امل�ل��ي وت��م االت�ف��اق عىل
عدم عودة اإلمام وعائلته إىل اليمن وعدم لعب أي
دور ع��ىل اإلط��اق يف ال��دول��ة ال�ج��دي��دة .وع�ل�ي��ه رح��ل
اإلمام إىل منفاه يف بريطانيا

()10

كلك نظر

احمد القردعي

واملنتجات األخرى يف ذلك اليوم
الدروم :هو جمع درم والدرم هو املبنى املتواضع
من األحجار املتواضعة غر موقصة – صفة واحدة
او م ��ا ي �ع��رف ال �ح��د س�ق�ف��ه م ��ن ال �ق��ش وه ��و س�ك��ن
مؤقت.

08
احمد الفقيه

تحالف العدوان..
ومرسحية
العليمي!!..

�رة ق � ً
الش ��ك أن ه �ن ��اك ن �ي � ً�ة م �ب �ي �ت� ً�ة ،وم� ��ؤام� � ً
�ذرة
ُت �ح��اك وراء ال �ق �ص��ور ال �س �ع��ودي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ أج�ن��دة
إقليمية ودولية وأممية يف منطقة جنوب اليمن..
ويف ظل التدخات السعودية -اإلماراتية الهادفة
اىل تقسيم اليمن اىل كانتونات متناحرة ..تسعى
م��ن ورائ�ه��ا لتحقيق مصالحها ال��ذات�ي��ة ،وتمزيق
اليمن اىل دويات إلضعافها وخلخلتها سياسياً
واق� �ت� �ص ��ادي ��اً وع� �س� �ك ��ري ��اً ،ح �ت ��ى ي �ت �س �ن ��ى ل �ل �ق��وى
ال ��دول� �ي ��ة أن ت �ض ��ع ل �ه ��ا م ��وط ��ئ ق � ��دم يف ج �ن ��وب
ال �ي �م��ن وب �ح ��ر ال� �ع ��رب ،وخ ��اص � ً�ة يف خ �ل �ي��ج ع��دن
وباب املندب..
ف��امل��رح�ل��ة ال �ق��ادم��ة م�ش�ح��ون��ة ب��ال�س�ي�ن��اري��وه��ات
املتعددة ،والخيارات املتداخلة ،والرؤى املعقدة
واملتباينة ..باسم املبادرات والتسويات اإلقليمية
والدولية واألممية..
م ��ا ي� ��دور اآلن م ��ن م� �ب ��ادرات خ�ل�ي�ج�ي��ة ودول �ي ��ة
وأممية تجاه القضية اليمنية يكتنفها الكثر من
الغموض واإلبهام ..كونها ُتدار من طرف واحد،
وبوصاية خليجية دون استشارة الطرف اآلخر،
وه��ذا ما سيؤدي اىل اتساع الهوة بن األط��راف،
ال �ت ��ي ال ت �خ ��دم ال �ق �ض �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وال امل�ص�ل�ح��ة
َّ
تنصب يف بوتقة مصالح
العليا لليمن ،بقدر ما
العدوان وأجندته االحتالية..
م� ��ا ي� �ق� ��وم ب� ��ه ال� �ن� �ظ ��ام ال� �س� �ع� ��ودي ال � �ي� ��وم م��ن
ت��دخ��ات س��اف��رة يف ال�ش��أن ال�ي�م�ن��ي ،ه��و م��ن ب��اب
ذر ال ��رم ��اد يف ال �ع �ي ��ون ،ال� ��ذي ي �ه ��دف اىل ت�م�ي�ي��ع
ال�ق�ض�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ع��ن م�س��اره��ا األص ��يل ،وإدخ ��ال
اليمن يف متاهات احتال جديد ..وسلطة عميلة
تأتمر بالريموت الخليجي ،تحت وصاية النظام
السعودي الفاسد..
فاملبادرات التي تتبناها مملكة الشيطان ليس
ً
ً
ً
ووحدة
من ورائها إال تدمر اليمن أرض��ا وإنسانا
وه ��وي ��ة ..م �ب ��ادرات ظ��اه��ره��ا ال��رح�م��ة ويف ب��اط�ن�ه��ا
العذاب الشديد ..هناك قلق مشوب بالغموض
والدعوات الكيدية ،التي ترفعها بعض القيادات
املوالية للمرتزقة
املشهد السيايس
أي��اً ك��ان انتماؤها
ال � � � � �ف � � � � �ك� � � � ��ري أو الـــــيـــــمـــــي حــــافــــل
ال � � � �س � � � �ي� � � ��ايس
مقابلأو بــالــســيــنــاريــوهــات
ال�ح��زب��ي..
امل� � � ��ال امل � ��دن � ��س ..املتعددة خاصة يف ظل
ف � � � � ��ال � � � � �ق � � � � �ي � � � � �
�ادة رئاسة العليمي
ال � �ج � ��دي � ��دة ال �ت ��ي
اص� � �ط� � �ن� � �ع� � �ت� � �ه� � ��ا
مرسحية العليمي
مملكة الشيطان
ت� �
�درك� ته���ام ��اك�م ��ار�اًث�ي��ةأن بــــإخــــراج ســـعـــودي
ع��واق �ب
ع� � � � � � ��ىل ال � � �ي � � �م � � ��ن ومــــوافــــقــــة أمــمــيــة
ألن�اتأجوا� �ن � �ض � � ��دت � �ح � � �ه � � ً�ة�ا هدفها تمزيق اليمن
ب� � � � �
وج � � �ل � � �ي� � � ً�ة ت � �ج� ��اه واحتالل جزره ومياهه
ال� �س�� � �ي���اس� �س��� � ��ة اع � �ل �� � �ن �ظ��ودي�ام اإلقليمية
ب� � �ه� � ��دف ت� �م� ��زي� ��ق
اليمن اىل دويات متنافرة..
لذا علينا أن نتسلح بالوعي الوطني واملفاهيم
ال��وط�ن�ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة م��ن ت��راث�ن��ا وح�ض��ارت�ن��ا وت��اري�خ�ن��ا
وث�ق��اف�ت�ن��ا ب�ع�ي��داً ع��ن ال ��والءات ال�ض�ي�ق��ة ،وال ��رؤى
املتزمتة ..فالوحدة اليمنية قدر ومصر الشعب
ال� �ي� �م� �ن ��ي ،ب� �ك ��اف ��ة أط� �ي� ��اف� ��ه وم � �ش� ��ارب� ��ه وأل � ��وان � ��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح ��زب �ي ��ة وال �ف �ك ��ري ��ة ..ألن �ه ��ا ت�ش�ك��ل
الوجه الحضاري لليمن املعاصر..
ل��ذا الب��د م��ن رب��ط تلك امل��ؤام��رات التاريخية بما
يحدث اليوم من مؤامرات كيدية لليمن من قبل
ت�ل��ك األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ع�م�ي�ل��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي
تحاول بشتى السبل أن تخطط الحتال اليمن..
ً
�ات
ف��ال��وط��ن ال �ي ��وم ي �ح �ت��اج م �ن��ا ج �م �ي �ع��ا اىل وق �ف � ٍ
جبارة ،وتعاون متكامل من كافة القوى الوطنية
ً
خاصة يف هذه املرحلة
الشريفة والرجال الشرفاء
الحرجة التي يمر بها الوطن..
صفوة القول:
إذا كان تحالف العدوان جاداً يف مبادرته لحل
األزمة اليمنية فلرحل ويحمل عصاه عن جزيرة
س �ق �ط��رى ،وج ��زي ��رة م �ي��ون ،واألرايض ال�ج�ن��وب�ي��ة
قاطبة ..ويرفع يده عن كافة األرايض اليمنية..
فالذي أوصل اليمن اىل هذه الهاوية السحيقة
هو تحالف العدوان وعماؤه من الخونة واملرتزقة
امل ��وال ��ن ل��ألن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة امل ��رت �ه �ن ��ة ..ف��امل�ج�ت�م��ع
ال� � ��دويل ل ��م ي �ك ��ن ع� � � ً
�ادال ت �ج ��اه األزم� � ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة،
ب� ��ل ل �ج ��أ اىل س �ي ��اس ��ة ال �ك �ي ��ل ب �م �ك �ي ��ال ��ن ..وه� ��ذا
م��ا أدى اىل ت��أزي��م األزم ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ..ف�ه�ن��اك تلكؤ
وت �س��وي��ف يف ت�ن�ف�ي��ذ م ��ا ص ��در م ��ن ق� ��رارات أم�م�ي��ة
ت�ج��اه األزم��ة اليمنية ..فالتسوية ل��م ول��ن تتم إال
بإيقاف الحرب ،وفتح املطارات واملوائن اليمنية..
ً
وخاصة مطار صنعاء الدويل ،وميناء الحديدة،
ورف��ع الحصار الشامل عن اليمن ..وإلغاء كافة
القرارات األممية السابقة الصادرة ضد اليمن..
خاصة الخاصة:
الب��د م��ن ج�ل��وس ك��اف��ة األط ��راف امل�ت�ص��ارع��ة من
املكونات السياسية الوطنية والحزبية والفكرية
عىل مائدة املفاوضات املستديرة بعد تنفيذ البنود
ال�س��اب�ق��ة ..وق��ف ال�ح��رب ،ورف��ع ال�ح�ص��ار ،وفتح
مطار صنعاء الدويل ،وفتح ميناء الحديدة ..دون
ذلك مستحيل الجلوس عىل طاولة املفاوضات..
ف ��امل ��رح �ل ��ة ج ��د خ �ط ��رة وح �س ��اس ��ة ،ف ��اب ��د م��ن
وض��ع رؤى مناسبة ت�خ��دم تطلعات وط�م��وح��ات
وآم� � ��ال ال �ي �م ��ان �ي ��ن ل �ب �ن ��اء ال �ي �م ��ن ال� �ج� ��دي� ��د ..وإال
سندخل يف دوامة صراعات سرمدية ال تنتهي.!!..
كلمات مضيئة:
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وق�ي��ادت��ه الحكيمة يف صنعاء
حريصن ك��ل ال�ح��رص ع��ىل م�ب��ادرة س��ام شامل
وجاد ..كقيمة إنسانية واجتماعية إال أن تحالف
العدوان وأذنابه يحاولون جر املنطقة اىل أنفاق
مظلمة..
وع��ىل ك��ل ال�ق��وى الخارجية امل�س��ان��دة للعدوان
أن ت� � ��درك أن ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي ل� ��م ول � ��ن ي �ف ��رط
ب�م�ك��اس��ب ث��ورت��ه ،وال ب��وح��دت��ه م�ه�م��ا اش�ت��د عليه
التآمر والحصار ال�ش��ام��ل ..وع��ىل ال��ذي��ن يراهنون
ب �غ ��ر ذل� � ��ك .أن ي � ��أخ � ��ذوا ال� � � ��دروس وال � �ع� ��رب م��ن
التاريخ اليمني عىل مر العصور واألزم�ن��ة ..كيف
أن اليمنين دائماً يخرجون منتصرين لقضاياهم
مهما اشتد الظلم عليهم ..وإن نصر الله باملؤمنن
لقريب" ..وكان حقاً علينا نصر املؤمنن".
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مدير عام االدارة العامة لالستثمارات الزراعية لـ «

االقتصادية

»:

دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية

هناك مساحة تقدر بـ 3000000هكتار من األرايض
املتدهورة اليت يمكن استصالحها وزراعتها يف الجوف وتهامة
,

أوضح مدير عام اإلدارة العامة لالستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة والري المهندس
حسين الشامي أن اليمن تمتلك من مقومات كثيرة تشجع على االستثمار في
المجال الزراعي ومنها المناخ المتنوع الذي يساعد على انتاج المحاصيل الزراعية
في جميع المواسم .
وأكد أن خصوبة التربة والقيعان واألودية الواسعة ووفرة المياه الجوفية كلها مثلت
عوامل جذب ايضا لالستثمار في المجال الزراعي وبين ان وزارة الزراعة والري تعمل على
تسهيل الخدمات للمستثمرين في مجال الزراعة  ..وكشف المهندس الشامي أن
هناك مساحة تقدر بـ 3000000هكتار من األراضي المتدهورة التي يمكن استصالحها
وزراعتها في كل من الجوف وتهامة  ..فيما يلي نص الحوار .

حاوره  :محمد صالح حاتم

قــطــاع تنمية املــراعــي تم اصدار عدة تصاريح
وانــتــاج الـــروة الحيوانية ملصانع أسمدة متوسطة
يحتاج اىل اعادة التأهيل االنتاج

م� ��اه� ��ي ف� � ��رص االس� �ت� �ث� �م� ��ار يف
القطاع الزراعي؟
>> ال �ق �ط ��اع ال� ��زراع� ��ي غ �ن ��ي ب��ال �ف��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة ال ��زراع �ي ��ة وي�م�ك��ن ت�ق�س�ي��م
قطاعات االستثمارات الزراعية اىل:.
 - 1ق �ط ��اع ال� ��ري واس �ت �ص ��الح االرايض
وت��وج��د ف��رص اس�ت�ث�م��اري��ة ك�ب��رة يف ه��ذا
امل �ج ��ال وي �م �ك ��ن ال �ت ��وس ��ع يف اس �ت �ص��الح
االرايض يف محافظة الجوف ويف تهامة وتوجد مساحة
مقدارها ( )3,000,000هكتار ارايض متدهورة ويكمن
اعادة استصالحها لتصبح ارايض قابلة للزراعة ويمكن
اي �ض ��ا االس �ت �ث �م ��ار يف س � ��دود واع� � ��دة وذات اه �م �ي ��ة يف
موقعها بجانب االرض الزراعية..
 - 2قطاع االستثمار يف الزراعة البستانية يكمن اهمية
هذه املحاصيل كون املحاصيل البستانية املنتجة ذات
جودة عالية مثل الربتقال واملانجو والرمان واملوز وذات
ميزة نسبية عالية..
 3ق �ط ��اع ال ��زراع ��ة امل �ح �م �ي��ة وال �ح��دي �ث��ة وه� ��ذا م�ج��الخصب ورافد اسايس يف انتاج الخضروات وخصوصا
الطماط والخيار وغرها ومحافظة صعده رائدة يف هذا
املجال اذ يوجد اكر من  50,000بيت محمي ويتميز
االنتاج يف البيوت املحمية بجودة املنتج وقلة استخدام
امل�ب�ي��دات واي�ض��ا االن�ت��اج يف م�ع�ظ��م ال�س�ن��ة ويف امل��واس��م
الزراعية كما ان الزراعة الحديثة ومنها الزراعة املائية
ذات مستقبل يف اليمن..
 - 4ق �ط ��اع ت�ن�م�ي��ة امل ��راع ��ي وان �ت ��اج ال � ��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة
وه ��ذا ال�ق�ط��اع ي�ح�ت��اج اىل اع ��ادة ال�ت��أه�ي��ل ح�ي��ث ك��ان��ت
ال�ق��رى ت�ت��واج��د ف�ي�ه��ا  500-600رأس اغ�ن��ام وع�ش��رات
م��ن رؤوس األب �ق ��ار ه ��ذا يف ق��ري��ة واح ��دة م��ن ع�ش��رات
اآلل � ��ف م ��ن ال� �ق ��رى وب ��ذل ��ك ك ��ان ��ت ث � ��روة وط �ن �ي ��ة وه ��ي
بحاجة اىل تأهيل وايضا التوسع يف مشاريع التسمني
حيث ومقومات االستثمار موجودة من اعالف ومناخ
وغ��ره��ا يف واي�ض��ا وج��ود امل��راع��ي وبمساحة 22مليون
ه�ك�ت��ار وم�س��اح��ات ب�ح��اج��ة اىل ت��أه�ي��ل ال�ب�ي�ئ��ة م��ن اج��ل
استثمار بيئي مستدام وشامل..
 - 5ق�ط��اع ان�ت��اج ال��دواج��ن وال�ب�ي��ض ه��ذا ال�ق�ط��اع هام
وق �ط ��اع ال ��دواج ��ن ي �غ �ط��ي 80%م � ��ن االح �ت �ي ��اج امل �ح��يل
للدواجن ويغطي السوق بالبيض ويمكن الدخول يف
االستثمار من اجل تغطية الفجوة.
 - 6ق�ط��اع االس�ت�ث�م��ار ال��زراع��ي يف ان�ت��اج املستلزمات
واالس�م��دة ال��زراع�ي��ة وه��ذا ق�ط��اع واع��د وم�ه��م وإن�ت��اج
أسمدة يف اليمن مبشر هذا وقد تم اصدار عدة تصاريح
ملصانع أسمدة متوسطة االنتاج وهناك ستة مصانع

انطلقت يف انتاجها..
 - 7قطاع االستثمار الزراعي يف الصناعات الغذائية
وه� � ��ذا ق� �ط� ��اع واع� � ��د خ �ص ��وص ��ا وامل� �ن� �ت� �ج ��ات ال ��زراع� �ي ��ة
البستانية ذات جوده عالية وكذلك الخضروات..
 8تنمية امل��راع��ي وان�ت��اج ال�ع�س��ل وه��ذا ق�ط��اع واع��دن �ظ ��را ل �ت �ن��وع ب �ي �ئ��ة االن� �ت ��اج وامل� ��راع� ��ي وج � ��ودة امل ��راع ��ي،
والعسل اليمني ذو جودة عالية ومطلوب يف السوق
املحيل والخارجي..
 - 9ال �ت �س��وي��ق وال �ت �ص��دي��ر واي �ض ��ا ه ��ذا امل �ج ��ال واع ��د
ل�ت�س��وي��ق االرايض ال�ق��اب�ل��ة ل��الس�ت�ص��الح واي�ض��ا تسويق
امل �ن �ت �ج��ات ال �ن �ب��ات �ي��ة «ال �ح �ب ��وب وال �ب �ق��ول �ي��ات وال �ف��واك��ه
وال � �خ � �ض � ��روات وغ� ��ره� ��ا وت� �ص ��دي ��ره ��ا واي � �ض� ��ا ت �س ��وي ��ق
املنتجات الحيوانية من «ابقار واغنام وضان والجلود.
الخ»..
 - 10ق �ط��اع ان �ت��اج ال�ح�ب��وب واالع� ��الف وه ��ذا ال�ق�ط��اع
واعد خصوصا وهناك انتاجية عالية 6-7طن يف الهكتار
مزرعة الشهيد الرئيس صالح الصماد نموذج لجودة
االنتاج ووفرته
 - 11قطاع التنمية الزراعية الشاملة لأرياف وذلك
ب��إع��ادة االري��اف اىل عهدها ال��زراع��ي ال��رائ��د وكاستثمار
زراعي ريفي شامل ومجتمعي وتحويل العزل والقرى
اىل جنات عدن ومساكن طيبه كما كانت مازالت اعداد
كبره عزل وقرى جنات عدن ومساكن طيبه 12-قطاع
االستثمار الزراعي لتحويل املدن اىل مدن بيئية خضراء.
االستثمارات يف القطاع الزراعي بشكل شامل هو مهم
ب�ن�س�ب��ه ل��الس �ت �ث �م��ارات يف ال �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ي وال�ب�ي�ئ��ي
وقاطره لنهوض االقتصادي.
ماهي مقومات االستثمار الزراعي يف اليمن؟
>> امل �ق��وم��ات ك �ث��ره م��ن اه ��م ه ��ذه امل �ق��وم��ات امل�ن��اخ
امل �ت �ن��وع إلن �ت��اج امل�ح��اص�ي��ل ال��زراع �ي��ة يف ج�م�ي��ع امل��واس��م
وايضا وجود بيئة متنوعه من سهول ساحليه خضراء
وه� �ض ��اب وق �ي �ع ��ان واودي � � ��ه ت �ج ��ري امل� �ي ��اه يف اودي �ت �ه ��ا
وخ �ص��وب��ة االرايض ال ��زراع �ي ��ة يف ال �ق �ي �ع��ان وامل ��درج ��ات
واألودي� � � ��ة وال� �س� �ه ��ول ال �س ��اح �ل �ي ��ة اي� �ض ��ا االف ال �ق ��رى
 ,اودي � ��ه ق ��روي ��ه وم� ��درج� ��ات زراع� �ي ��ه خ �ض ��راء ورائ �ع ��ة

واع�ط��ت ل�ل�ق��رى ج�م��ال بيئي وس�ي��اح��ي وم��ن امل�ق��وم��ات
االستثمارية هي امليزة النسبية للمنتجات اليمنية فهي
ت�ت�ف��وق يف ال �ج ��ودة وال �ط �ع��م وال �ش �ك��ل وال� ��ذوق س��وى
ك��ان��ت امل�ن�ت�ج��ات زراع �ي��ه ن�ب��ايت او ح �ي��واين او داج �ن��ي او
عسل كما ان الغيث امل��درار واملياه يف االودي��ة ووج��ود
امل �ي ��اه ال �ج��وف �ي��ة م �ق��وم��ات م�ه�م��ه ل��إلن �ت��اج واالس �ت �ث �م��ار
ال ��زراع ��ي واي �ض��ا ت��وف��ر االص� ��ول ال��وراث �ي��ة ذات ال �ج��ودة
ال�ع��ال�ي��ة ل��إلن�ت��اج س��وى ان�ت��اج ن�ب��ايت او ح�ي��واين ووج��ود
اليد العاملة الرخيصة وتملك خربه عالية يف االنتاج.
ه��ل ت�ع��د ال ��زراع ��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة ن ��وع م��ن ان ��واع
االستثمارات الزراعية وم��ا اهميتها وم��ا مدى
نجاحها؟
>> ال � ��زراع � ��ة ال �ت �ع ��اق ��دي ��ة ن � ��وع م� ��ن ع� �ق ��ود االن� �ت ��اج
وال �ت �س��وي��ق ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال ��زراع �ي ��ة وه ��و ن ��وع م �ه��م م��ن
االس�ت�ث�م��ارات ال��زراع�ي��ة م��ن اج��ل زي��اده االن�ت��اج وتوفر
ال �ب ��ذور وامل �ب �ي ��دات وامل �خ �ص �ب��ات واالس� �م ��دة وال �ح��راث��ة
للمزارع وك��ذل��ك ضمان التسويق وب��ذل��ك فهو يقيض
ع��ىل مخاطر الكساد واي�ض��ا ال�ش��راء م��ن امل��زارع بسعر
عادل وخصم ما تم تقديم له من مخصبات واسمده
وغ��ره��ا وال��زراع��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة م�ف�ي��دة لجميع االط��راف
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م��زارع ت��زوي��ده ب ��راس م��ال ل��إلن�ت��اج ل�ش��راء
ال�ب��ذور واالس�م��دة وامل�ب�ي��دات واج ��وار م�ع��دات وعماله
وي ��وف ��ر ال �س �ل �ع ��ة ذات ال� �ج� ��ودة ال �ع ��ال �ي ��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ر
وال� �ت� ��اج� ��ر وي �س �ع ��ى م� ��ن اج � ��ل ال �ت �خ �ف �ي ��ف يف ف� ��ات� ��ورة
االس � �ت � ��راد وه� � ��ذا م �ف �ي ��د ل �ل �ح �ك ��وم ��ة ل �ت ��وف ��ر ال �ع �م �ل��ة
الصعبة..
> ه��ل ل��دي�ك��م دراس ��ات مل�ش��اري��ع استثمارية
زراع �ي ��ة ت��م ت�ق��دي�م�ه��ا مل�س�ت�ث�م��ري��ن م��ن رؤوس
االموال الوطنية؟
>> وزرارة الزراعة والرب توفر البيانات والدراسات
واح �ص��ائ �ي��ات ل�ك��ل ال �ق �ط��اع��ات االس�ت�ث�م��اري��ة ال��زراع �ي��ة
وتقدمها عن طريق اإلدارات الفنية والهيئات واملكاتب
ال��زراع �ي��ة وه ��ذه ال�ب�ي��ان��ات وال ��دراس ��ات واالح�ص��ائ�ي��ات
ال��زراع�ي��ة م�ت��واج��دة وم�ت��اح��ه ل�ل�ب��اح�ث��ني و ل��الت�ح��ادات
الزراعية والجمعيات والشركات الزراعية واملزارعني

وامل�س�ت�ث�م��ري��ن ال��زراع�ي��ني وال�ف�ن�ي��ني وال �ط��الب وغ��ره��م
ويوجد مركز توثيق للبيانات والدراسات واالحصائيات
ال��زراع �ي��ة ب ��دي ��وان ع ��ام ال� ��وزارة وت��وج��د ف�ي��ه م��ا ي�ق��ارب
15الف «دراسات واحصائيات وكتب ونشرات زراعيه
مختلفة»..
م � ��اه � ��ي ال� �ت� �س� �ه� �ي� ��الت ال � �ت � ��ي س �ت �ق ��دم ��ون �ه ��ا
للمستثمرين لتشجيعهم وت�ح�ف�ي��زه��م عىل
االستثمار يف القطاع الزراعي؟
>> ه� �ن ��ال ��ك ت �س �ه �ي ��الت ت �ق ��دم �ه ��ا وزارة ال � ��زراع � ��ة
وال� ��ري واه ��م ال�ت�س�ه�ي��الت ه ��ي ال �ب �ي��ان��ات وال ��دراس ��ات
واالحصائيات وخدمات االرشادات وخدمات الوقاية
ك �م ��ا ت �ق ��دم ت �س �ه �ي ��الت وح� ��واف� ��ر م ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار..
هل يوجد بينكم تنسيق وبني الهيئة العامة
لالستثمار؟
>> يوجد ت�ع��اون ب��ني وزاره ال��زراع��ة وال��ري والهيئة
العامة لالستثمار يف تبادل البيانات ودراسة الفرص
واملشاريع الزراعية االستثمارية وايضا تعاون يف اعداد
اسرتاتيجيات استثماريه زراعيه وبالتعاون مع القطاع
الخاص ومن اهم االسرتاتيجيات «اسرتاتيجية انتاج
الدواجن والبيض -اسرتاتيجية الصناعات الغذائية-
اسرتاتيجية انتاج البطاط -وغرها»..
ه ��ل س �ن �ش �ه��د ان� �ط ��الق م ��ؤت �م ��ر اس �ت �ث �م ��اري
زراعي قريبا؟
>> ان �ط �ل �ق��ت ع ��دة م ��ؤت �م ��رات زراع� �ي ��ه م �ن �ه��ا امل��ؤت �م��ر
ال��زراع��ي االول لجامعه ص�ع��دة وال��ذي ت��م ع��رض فيه
اب�ح��اث زراع �ي��ه رائ ��ده ويف ج�م�ي��ع ال�ق�ط��اع��ات ال��زراع�ي��ة
واب �ح��اث ذات اه�م�ي��ه ك�ب��رة ص��اح��ب امل��ؤت�م��ر م�ه��رج��ان
للمنتجات الزراعية للرتويج للحاصالت الزراعية ذات
ال�ج��ودة العالية واي�ض��ا اللمسات الفنية وال��رائ�ع��ة يف
ال �ت �ن �ظ �ي ��ف وال � �ف � ��رز وال �ت �غ �ل �ي ��ف وال � �ع � ��رض وال� �ج� ��ودة
واالنتاج الوفر وسلع زراعيه طبيعية وانطلق املؤتمر
االس �ت �ث �م ��اري ال �ص �ن��اع��ي يف ال �ح ��دي ��دة وت ��م ت�خ�ص�ي��ص
م �ن �ط �ق��ه ص �ن��اع �ي��ه ل �ل �ص �ن��اع��ات ال �غ ��ذائ �ي ��ة وت� ��م ت��وق�ي��ع
ووضع حجر اساس لصوامع حبوب ومصانع غذائية
وامل ��ؤت �م ��رات م�ت��واص�ل��ة واي �ض��ا ه �ن��اك ع �ش��رات ال ��ورش
والندوات يف القطاعات الزراعية تقيمها وزارة الزراعة
والري كما ان اللجنة الزراعية العليا ومؤسسة بنيان
ووزارة ال��زراع��ة وال��ري واالت�ح��اد ال��زراع��ي والجمعيات
الزراعية والهيئة العامة لالستثمار تعمل بكل وتره
يف رف��ع االن�ت��اج ال��زراع��ي وتشجيع االن�ت��اج واالس�ت�ث�م��ار
الزراعي بكافة جوانبه.

مدير عام استقرار األسواق بوزارة الصناعة والتجارة لـ «

»:

االسعار اليت تم وضعها ساهمت يف
تحقيق االستقرار التمويين
,

اكد مدير عام استقرار االسواق بوزارة الصناعة والتجارة االستاذ خالد الخوالني الى ان االسعار
التي وضعتها الوزارة كانت منصفة للمواطن والتاجر في نفس الوقت ..وقال إن الوزارة من خالل
وضع القائمة السعرية راعت جميع االطراف وبما يضمن عدم االضرار بالقطاع الخاص والمواطن
وتحقيق االستقرار التمويني..
وبين الخوالني بأن الوزارة عملت على توفير احتياجات المواطنين من السلع األساسية واالحتفاظ
بالمخزون الالزم..
وقال إن الوزارة بدأت باستيراد القمح من الهند بدال من اوكرانيا حيث وصلت بعض الشحنات وما
زالت األخرى بطريق الوصول ,وتطرق الخوالني الى بعض القضايا المرتبطة بالمستهلك وخاصة
خالل شهر رمضان المبارك..

لقاء :فؤاد القايض

الـــهـــنـــد الــــوجــــهــــة الـــبـــديـــلـــة عـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا وبـــــدأنـــــا فـــعـــلـــيـــا اســـــتـــــراد الـــقـــمـــح مــنــهــا
ه ��ل ب ��اإلم �ك ��ان ان ت �ح��دث��ون��ا ب �م ��دى ال �ت ��زام ال �ت �ج��ار
باألسعار التي اعتمدتها الوزارة؟
>> طبعاً الوزارة تعمل عىل تحديد آليات واضحة
ألس�ع��ار السلع االس��اس�ي��ة بما يضمن ع��دم االض��رار
ب��ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص او امل ��واط ��ن وت �ح �ق �ي��ق االس �ت �ق ��رار
التمويني والسعري وعندما تقوم ال��وزارة بدراسة
وت�ح�ل�ي��ل االس �ع ��ار وص ��وال اىل ت�ح��دي��د س �ق��وف ع�ل�ي��ا
لأسعار وفق القانون بحيث تسمح هذه السقوف
باستمرار املنافسة املشروعة بتقديم افضل ج��ودة
وب�س�ع��ر ت�ن��اف��ي وم��ن ه��ذا املنطلق ت��وض��ع االس�ع��ار
كحد اع��ىل ويلتزم بها االغلبية وال�ج��زء املتبقي غر
امل�ل�ت��زم ي�ت��م ض�ب�ط�ه��م واح��ال�ت�ه��م ل�ل�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
وان الحملة األخ��رة التي قامت بها ال��وزارة إلغالق
بعض الشركات تمت بالتعاون مع القطاع الخاص
وكانت ضرورية لوضع حد الستغالل بعض ضعاف
النفوس لأوضاع والرفع غر املربر يف بعض السلع.
يف ظل ما يشهده العالم من نقص يف االمدادات
الغذائية بسب الحرب الروسية االوكرانية ؟ كيف

ت�ت�ع��ام�ل��ون م��ع ه��ذا ال��وض��ع وه��ل ل��دي�ك��م م�خ��زون
ك � � ��اف؟ وه � ��ل ب �ح �ث �ت ��م ع� ��ن اس� � � ��واق ج� ��دي� ��دة ي �ت��م
االسترياد منها؟
>> يف ظ� ��ل م� ��ا ت� �ش� �ه ��ده االس� � � ��واق وال� �ب� ��ورص� ��ات
العاملية م��ن م�ت�غ��رات سعرية وآث��اره��ا ع��ىل السوق
امل �ح �ل �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ل �ل �ح��رب ال ��روس �ي ��ة االوك ��ران �ي ��ة ف��إن
ق�ي��ادة ال ��وزارة ت�ت��اب��ع ال��وض��ع ب��اه�ت�م��ام ك�ب��ر وتعمل
ع � ��ىل وض� � ��ع ال� �ح� �ل� ��ول وال � �ت � ��داب � ��ر ال � ��الزم � ��ة ل �ت ��وف ��ر
اح�ت�ي��اج ال�س�ك��ان م��ن ال�س�ل��ع االس��اس�ي��ة واالح�ت�ف��اظ
ب��امل �خ��زون ال � ��الزم ..وه �ن ��اك ب ��دائ ��ل الس �ت ��راد ال�ق�م��ح
م ��ن ال �ه �ن ��د ول ��دي �ن ��ا ش �ح �ن ��ات وص �ل ��ت وش �ح �ن ��ات م��ا
زالت بالطريق ..والوضع التمويني بفضل الله اوال
ثم بفضل اإلدارة االقتصادية للبلد سواء الجهات
العليا او قيادة الوزارة مطمنئ وليس هناك ما يدعو
للقلق او ال�خ��وف ف��امل��واد م�ت��وف��رة بشكل ك�ب��ر يلبي
احتياج املستهلك ورغباته وفق املواصفات املعتمدة
واالس �ع ��ار ت�ن��اف�س�ي��ة ال ت�ت�ج��اوز م��ا ي�ت��م ت�ح��دي��ده من
الوزارة..

تنسيق
م ��ا م ��دى ال �ت �ن �س �ي��ق ب ��ني ال� � ��وزارة وال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
لتوفر املواد الغذائية األساسية وبأسعار معقولة؟
>> استقرار ماديت القمح والدقيق هو نتيجة حتمية
للتنسيق والتعاطي مع القطاع الخاص والتعامل مع
اي ارتفاعات سعرية مربرة بشكل ايجابي االمر الذي
ادى لتوفرها واس�ت�ق��رار ال��وض��ع التمويني والسعري
لها..
هناك الكثري من املواد الغذائية املنتهية الصالحية
يتم انزالها يف رمضان  ..هل يتم انزال لجان للتأكد
من ذلك؟ وكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
>> فيما يخص املواد املغشوشة والتالفة واملنتهية
ال�ص��الح�ي��ة ت�ق��وم ال�ف��رق امل�ي��دان�ي��ة ب��ال�س�ل�ط��ات املحلية
بدورها الرقابي وفق خطة الوزارة وتعمل عىل ضبط
اي م �خ ��ال �ف ��ات اوال ب � ��أول وع� ��ىل ال �ج �ه ��ات االع ��الم �ي ��ة
وامل �س �ت �ه �ل �ك��ني ال �ت �ع ��اون واالب � ��الغ ع ��ن اي م �م��ارس��ات
خاطئة قد تحصل من قبل بعض ضعفاء النفوس

من التجار واالبالغ عىل الرقم املجاين .١٧٤
مبادرة رغيف الخبز
اط �ل �ق��ت وزارة ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج ��ارة م �ب ��ادرة وط�ن�ي��ة
ل�ت��وزي��ع رغ�ي��ف ال�خ�ب��ز ال�ت�ك��اف��ي يف أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة
وامل �ح��اف �ظ��ات خ ��الل ش�ه��ر رم �ض ��ان؟ م��ا م ��دى ن�ج��اح
هذه املبادرة؟
>> فيما يتعلق بمبادرة رغيف الخبز التكافيل التي
تستهدف أكر من  ١٦٠ألف اسرة يف امانة العاصمة
واملحافظات فإنها تأيت يف إطار جهود الوزارة لتحقيق
التكافل االجتماعي والتخفيف من معاناة املواطنني
ج � ��راء م ��ا ي �م ��ارس ��ه ال � �ع� ��دوان م ��ن ح �ص ��ار اق �ت �ص ��ادي
ع��ىل ب��الدن��ا واس�ت�ه��داف لقمة عيش امل��واط��ن ..ونثمن
ه�ن��ا ج�ه��ود ك��اف��ة امل�س��اه�م��ني يف امل �ب ��ادرة م��ن األج�ه��زة
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وال �ق �ط ��اع ال �خ ��اص وال � ��ذي ي �ج �س��د روح
التكافل والرتاحم للشعب اليمني.
ون� ��دع� ��و إىل اس� �ت� �م� ��رار دع � ��م م� �ث ��ل ه � ��ذه امل� �ش ��اري ��ع
واملبادرات وبما يحقق الغايات اإلنسانية النبيلة لها.

ت �ك �م��ن أه �م �ي ��ة ال �ص �ن ��اع ��ات ال �ص �غ ��رة وامل �ت ��وس �ط ��ة يف
خصائص الحجم التي تتمتع بها ،وتجعلها قادرة عىل
إنتاج فوائض يف فرتات األزمات حيث يضعف مستوى
الرتاكم يف املؤسسات الكربى وتنتشر البطالة بحدة  ،وملا
تكون العالقة مكثفة بني املؤسسات الصناعية الكربى
واألق ��ل ح�ج�م��ا ف ��إن ج ��زءاً م��ن ال�ف��ائ��ض امل�ح�ق��ق يف ه��ذه
األخ��رة سينتقل إىل األوىل مؤدياً إىل تثمني أكرب لرأس
امل ��ال ف�ي�ه��ا  ،ك�م��ا أن ان�ت�ش��ار ه��ذه امل��ؤس�س��ات يف ال�ج�ه��از
االق�ت�ص��ادي س�ي��ؤدي إىل رف��ع الطلب ع��ىل العمل ومنه
تثمني أفضل لهن .
وت�ت�ض��ح أه�م�ي��ة ه ��ذه امل��ؤس �س��ات يف ال �ب �ل��دان ال�ن��ام�ي��ة
م��ن خ ��الل ق��درت�ه��ا ع��ىل ت�ح�ق�ي��ق م��زاي��ا ع��دي��دة ت�ت�م�ث��ل يف
أن ال�ص�ن��اع��ات ال�ص�غ��رة يف ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة مستوعبة
ل�ن�س�ب��ة أك ��رب م��ن ق ��وة ال�ع�م��ل ،إض��اف��ة إىل أن�ه��ا ت�س��اه��م
يف خ �ل��ق ف ��رص أك ��ر ل�ل�ع�م��ل م �ق��ارن��ة ب �غ��ره��ا ،وي��رج��ع
ذلك الستخدام تقنيات مكثفة للعمل نسبيا من جهة
وللنمط االجتماعي املرتبط بالنشاط لهذه الصناعات من
حيث تشغيل األقارب واألصدقاء والنساء دون التزام
بمؤهالت دراسية أو شهادات رسمية.
ك �م ��ا أن ن �م ��ط ال� �ت� �ق ��دم ال �ت �ق �ن ��ي امل �س �ت �خ ��دم يف ه ��ذه
ال �ص �ن ��اع ��ات أك� ��ر م ��الءم ��ة ل� �ظ ��روف ال �ب �ل ��دان ال �ن��ام �ي��ة،
فالتقنيات املستخدمة يف هذه الصناعات مكثفة العمل
نسبيا وبسيطة وتكلفتها بالنقد األجنبي منخفضة جدا
مقارنة بالتقنيات امل�ت�ط��ورة املكثفة ل��رأس امل��ال ،إضافة
إىل ه��ذا ف��إن الخامات املرتبطة بهذه التقنيات غالبا ما
ت �ك��ون م �ت��وف��رة م��ال�ي��ا وامل �ه ��ارات ال�ع�م��ال�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة ل�ه��ا
بسيطة حيث أن وج��ود ه��ذه الصناعات يرتبط بدرجة
أع ��ىل م��ن امل�ن��اف�س��ة يف األس � ��واق ،ف��ال �ع��دد امل ��وج ��ود م��ن
املنشآت داخل الصناعة كبر جدا عادة وحجم الوحدة
اإلنتاجية صغر ومتقارب ،لذلك فمن النادر أن تتمكن
واح ��دة م��ن امل�ن�ش��آت م��ن ف ��رض س�ي�ط��رت�ه��ا ع��ىل ال�س��وق
إال يف ظ ��روف اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وم��ؤق �ت��ة وت�ع�ط��ي ف��رص��ة أك��رب
للمنظمني الجدد مما يعطي فرصة أكرب لظهور أفكار
جديدة ُتساهم بشكل أكر فاعلية يف عملية التنمية.
ك�م��ا أن م��رون��ة ه ��ذه ال�ص�ن��اع��ات أك ��رب م��ن ال�ص�ن��اع��ات
ال�ك�ب��رة يف م��واج�ه��ة ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ق�ل�ب��ات أو ال�ت�غ��رات يف
ال �ظ ��روف االق �ت �ص ��ادي ��ة ف �م��ن خ ��الل ك ��ل ه ��ذه ال�ع�ن��اص��ر
ي �ت �ض��ح ل �ن��ا أن ال �ص �ن��اع��ات ال �ص �غ��رة وامل �ت��وس �ط��ة ت�م�ث��ل
ق��اع��دة أس��اس�ي��ة ي�م�ك��ن ال�ب��دء م�ن�ه��ا دائ�م��ا ل��دف��ع عملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وت�ل�ع��ب امل�ش��اري��ع ال�ص�غ��رة وامل�ت��وس�ط��ة دوراً ك�ب��راً يف
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة م ��ن خ��الل
توفر فرص عمل وحل مشكلة البطالة ،وهي مشكلة
اق �ت �ص��ادي��ة ل �ه��ا أب �ع ��اد اج�ت�م��اع�ي��ة خ �ط��رة م �ث��ل ال�ل�ج��وء
ل��أس��ال�ي��ب غ ��ر امل �ش��روع��ة ل�ك�س��ب امل� ��ال ،وال �ه �ج��رة غ��ر
الشرعية للدول األخرى ،والتطرف والعنف واالكتئاب
وامل �ش ��اك ��ل ال �ن �ف �س �ي��ة ،وك ��ذل ��ك ت ��أخ ��ر س ��ن ال � ��زواج ل��دى
الشباب ،بسبب ع��دم وج��ود دخ��ل ثابت وتساعد عىل
اس�ت�ي�ع��اب امل� ��وارد اإلن �ت��اج �ي��ة ع��ىل م�س�ت��وي��ات االق�ت�ص��اد
كافة ،لكونها تنتشر يف حيز جغرايف أوسع من املشاريع
الكبرة ،وتساعد عىل تقليص الفجوات التنموية بني
املدن واألرياف ،وهي األقل حظاً يف النمو والتنمية وتدين
الدخل وارتفاع مع معدالت البطالة.
ومما ال شك فيه أن املشاريع الصغرة واملتوسطة تزيد
من حدة املنافسة يف السوق املحيل ،وتكبح جماح الرتكز
االح�ت�ك��اري ل�ل�م�ش��اري��ع ال�ك�ب��رة ،وت�ح��د م��ن ق��درت�ه��ا عىل
التحكم يف األس�ع��ار ،من خ��الل ط��رح منتجات بأسعار
م�ع�ق��ول��ة ت �ن��اف��س م�ن�ت�ج��ات ال �ش ��رك ��ات ال �ك �ب��رة وت�ك�م��ن
األه�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ه��ذه امل�ش��اري��ع يف أن�ه��ا تعمل عىل
تحقيق العدالة يف توزيع الروة ،والتنمية االجتماعية
املتوازنة بني مختلف فئات السكان وتعمل عىل تحويل
األف �ك ��ار االس �ت �ث �م��اري��ة إىل م �ش��اري��ع ق��ائ�م��ة وب� ��رأس م��ال
منخفض ن�س�ب�ي��اً ،وت�ف�ت��ح م�ج��االً واس�ع��اً أم��ام امل�ب��ادرات
الفردية والتوظيف الذايت ،وبذلك تشتمل عىل تحفيز
روح املبادرة والريادة يف املجتمع.
وتعمل أيضا عىل إنشاء الروابط الخلفية واألمامية
ب � ��ني ال� �ص� �ن� ��اع� ��ات ال� �ق ��ائ� �م ��ة وب� � ��ني ال� �ق� �ط� ��اع ال �ص �ن ��اع ��ي
والقطاعات االقتصادية املختلفة ،وتحل هذه املشاريع
م�ح��ل امل �ش��اري��ع ال�ك�ب��رة ال �ت��ي أج ��ربت ع��ىل ال �خ��روج من
ال� �س� ��وق خ � ��الل االض � �ط� ��راب� ��ات واألزم� � � ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة
وخ � � ��الل ف � � ��رتات ال � ��رك � ��ود االق � �ت � �ص � ��ادي وت �ف �ع �ي ��ل ه ��ذه
امل �ش ��اري ��ع الم �ت �ص��اص ال �ص ��دم ��ات مل ��ا ل �ه��ا م ��ن ق� ��درة ع��ىل
ال �ب �ق ��اء واالس� �ت� �م ��رار يف االق �ت �ص ��ادي ��ات امل �ض �ط��رب��ة وغ��ر
امل�س�ت�ق��رة ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ق��د ال ت�ص�م��د ف�ي��ه امل�ش��اري��ع
الكبرة وتخرج من السوق وتؤدي دوراً تكميلياً يف تعزيز
القدرة التنافسية الدولية للشركات الكبرة ،ألنها يمكن
أن تنتج أجزاء أو تجميع مكونات املدخالت الوسيطة،
وت �ق ��دي ��م ال �خ ��دم ��ات ب�ت�ك�ل�ف��ة أق ��ل م ��ن ن �ظ��رات �ه��ا األك ��رب
ح�ج�م��اً وت�ع�ت��رب ع ��ام �ال ً م �س��اع��داً ل��الس �ت �ق��رار االج�ت�م��اع��ي
واالقتصادي يف الدولة.
كما تعمل املشاريع الصغرة عىل استغالل املخلفات
ال��زراع�ي��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة ،ال�ت��ي ي ��ؤدي ع��دم اس�ت�غ��الل�ه��ا إىل
ت�ل��وث ال�ب�ي�ئ��ة ،م�ث��ل امل �ش��اري��ع ال�ت��ي ت�س�ت�خ��دم م�خ�ل�ف��ات
ال ��ورق وال �ك��رت��ون وال�ب��الس�ت�ي��ك وال �ك��اوت �ش��وك وال��زج��اج
واملعادن ومخلفات الزيوت ،مما يؤدي إىل رفع القيمة
االق�ت�ص��ادي��ة ل�ل�م��وارد الطبيعية امل�ت��وف��رة ب��ال��دول��ة وح��ل
مشكلة التلوث البيئي.
وت ��وض ��ح ب �ي ��ان ��ات ال �ت �ج ��ارة ال �خ ��ارج �ي ��ة م� ��دى اع �ت �م��اد
االق �ت �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي ع ��ىل ال �ع ��ال ��م ال �خ ��ارج ��ي ك �م ��ا ت�ب��ني
تركيبة ونوع وطبيعة السلع املصدرة وكذلك املستوردة
ت��دين نسبة االكتفاء ال��ذايت  ،حيث توضح البيانات أن
ص� � ��ادرات ال �ي �م ��ن ت ��رتك ��ز يف ال �س �ل ��ع األول� �ي ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة يف
ال�ن�ف��ط ال �خ��ام وال �غ��از وال ��ذي ي�م�ث��ل ح ��وايل ()80-90%
م��ن إج�م��ايل ص��ادرات السلع وال�خ��دم��ات وح��وايل (40-
 ) 50%م ��ن ع ��ائ ��دات ال �ن �ق��د األج �ن �ب��ي إض ��اف ��ة إىل ب�ع��ض
امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة ،بينما ت�س�ت��ورد معظم احتياجاتها
م��ن امل ��وارد ال�غ��ذائ�ي��ة وال�ت��ي ت�ص��ل إىل ح��واىل (90-80%
) وخ��اص��ة ال�ق�م��ح ( )90%واألرز ( )100%و( )70%من
الحبوب األخرى.
ونرى فيما سبق اإلشارة إليه من خطوات وإجراءات
ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ش ��أن اإلط � ��ار ال� �ع ��ام ل �ل �س �ي��اس��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة
وأدواتها ومتطلباتها وكذلك يف مكونات برنامج التحول
االقتصادي واالجتماعي األخر برنامجا وطنيا يحمل بني
طياته جوانب كثرة ومتعددة من متطلبات النهوض
ب ��ال �ص �ن ��اع ��ات ال �ص �غ ��رة وامل �ت ��وس �ط ��ة ورف � ��ع ج��اه��زي �ت �ه��ا
وم �ق ��درات �ه��ا اإلن �ت��اج �ي��ة وال �ت �ص��دي��ري��ة وال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة وم��ا
ي �م �ك��ن أن ن� ��ويص ب ��ه ب �ه ��ذا ال �ش ��أن ه ��و ت �ج �س �ي��د ت �ع ��اون
وت�ف��اع��ل حقيقي ومثمر ب��ني فعاليات ال�ق�ط��اع الخاص
وامل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة يف ت�ح��دي��د آل �ي��ات عمل
واضحة ومحددة لتنفيذ اآلليات املرسومة وفقا لهذه
السياسات وهذه الربامج وتجسيدها عىل أرض الواقع
حتى تؤيت ثمارها املنشودة .
مع التأكيد عىل أهمية شمول هذه الربامج والخطط
واالسرتاتيجيات آلليات عمل تنفيذية تركز عىل املجاالت
والعناصر التي نراها هامة وضرورية لتنمية الصناعات
الصغرة واملتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية وهي رفع
امل �ق��درة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ل�ل�ص�ن��اع��ات ال�ص�غ��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وذلك عن طريق تشجيع االستثمار األجنبي يف الصناعة
الوطنية بهدف تعزيز نقل التكنولوجيا.
وتشجيع البحث والتطوير عن طريق سن القوانني
ال �خ ��اص ��ة ب�ت�ش�ج�ي��ع ال �ب �ح��ث ال �ت �ع ��اوين امل �ش ��رتك م ��ا ب��ني
ه��ذه ال�ص�ن��اع��ات م��ن ج�ه��ة وم��ا ب��ني ال�ج��ام�ع��ات وم��راك��ز
األب �ح ��اث م ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى وذل� ��ك ع ��ن ط��ري��ق إع �ف ��اءات
ض��ري �ب �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات ال �ت ��ي ت �ش �ج��ع ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر،
وإع� �ط ��اء ق � ��روض ذات ف ��ائ ��دة م �ع �ق��ول��ة وم �ق �ب ��ول ��ة ع��ىل
مشاريع البحث والتطوير وتعزيز الرتابط والتشابك بني
الصناعات الصغرة واملتوسطة من جهة وبني املنشآت
ال �ك �ب ��رة م ��ن ج �ه ��ة أخ � ��رى ع ��ن ط ��ري ��ق ت ��وس �ي ��ع وت �ط��وي��ر
التعاقدات الفرعية بينها.
وت �ش �ج �ي ��ع ت �ح ��وي ��ل ال �ع �م ��ل ل �ل �ص �ن ��اع ��ات ال �ص �غ ��رة
وامل �ت ��وس �ط ��ة م ��ن ق �ب ��ل امل �ن �ش ��آت ال �ك �ب ��رة ب �ح �ي��ث ت�ع�م��ل
ال �ص �ن��اع��ات ال �ص �غ��رة وامل �ت��وس �ط��ة ع��ىل رف ��د اح�ت�ي��اج��ات
ه ��ذه ال �ش��رك��ات ال�ك�ب��رة م��ن ك��اف��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م�م��ا قد
ينتج لدى الشركات الصغرة واملتوسطة وكذلك إنشاء

د .يحيى عيل السقاف
مؤسسة خاصة للصناعات الصغرة واملتوسطة لإلرشاد
وال �ت��وج �ي��ه وت �ق��دي��م ال �ق ��روض وال �ت �س �ه �ي��الت االئ�ت�م��ان�ي��ة
امليسرة واملساعدة يف التسويق والتدريب والصيانة .
وال�ن�ظ��ر يف ت��وح�ي��د ج�ه��ود وب��رام��ج ال�ت��أه�ي��ل للصناعة
م��ن ال ��دول وامل��ؤس�س��ات امل��ان�ح��ة ل�ت�ك��ون يف م��رك��ز موحد
دائم وتتوىل إحدى الوزارات أو املؤسسات وضع برامج
وآليات وسبل ووسائل إيصال هذه الربامج ملحتاجيها
م ��ن ال �ص �ن��اع��ات وال س �ي �م��ا ال �ص �غ ��رة وامل �ت��وس �ط��ة م�ن�ه��ا
وكذلك توفر املنح والهبات واملساعدات املالية الالزمة
للتأهيل والتدريب والتحسني والتطوير.
حيث ما زالت برامج التأهيل متواضعة يف جهودها
فال تتجاوز بضعة ماليني من ال��دوالرات سنوياُ ،ينفق
معظمها عىل خرباء الدول املانحة وعىل عقد الندوات
واملؤتمرات ولقاءات العمل املتماثلة املتكررة بمواضيعها
والعمل عىل تشجيع االندماج ما بني الصناعات املتماثلة
الصغرة واملتوسطة لرفع الكفاءة اإلنتاجية من خالل
االستفادة من الوفورات االقتصادية ذات الحجم الكبر
والتي تمكنها من العمل وفق متطلبات اسرتاتيجيات
ت�ط��وي��ر اإلن �ت��اج وت�ح�س��ني ال �ج��ودة واس�ت�ق�ط��اب امل�ه��ارات
والكفاءات البشرية العالية الكفاءة.
ونرى أيضا يف هذا السبيل أنه يتوجب عىل الحكومة
تطبيق توجهاتها يف إعادة النظر بالكثر من التشريعات
ذات الصبغة االقتصادية ،يف أن تضمنها ما يعزز هذا
التوجه ويحفز عىل تحقيقه بتقديم الكثر من الحوافز
وب �م �ن ��ح امل� ��زي� ��د م� ��ن اإلع� � �ف� � ��اءات ال �ض ��ري �ب �ي ��ة وال� ��ربام� ��ج
ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ال ��داع �م ��ة وك ��ذل ��ك ي �ت ��وج ��ب ع ��ىل ال �ح �ك��وم��ة
ص �ي��اغ��ة ب ��رن ��ام ��ج وط �ن ��ي ل �ل ��رتوي ��ج ل �ل �ص �ن��اع��ات ال��وط�ن�ي��ة
ع�م��وم��ا م��ع ال��رتك�ي��ز ع��ىل م�ن�ت�ج��ات ال�ص�ن��اع��ات الصغرة
وامل�ت��وس�ط��ة وأن �ه��ا األك ��ر ق ��درة ع��ىل ت��وف��ر االح�ت�ي��اج��ات
االستهالكية املباشرة للمواطنني والتعريف بها محليا
وباألسواق التصديرية.
ويلزم يف هذا الجانب إنشاء مؤسسة أو هيئة حكومية
أو ح �ت��ى وزارة خ ��اص ��ة ب �ه��ا ك � ��وزارة امل �ش ��اري ��ع ال �ص �غ��رة
وامل �ت ��وس �ط ��ة يف س��ري��الن �ك��ا ل ��رع ��اي ��ة ه� ��ذه امل �ش ��اري ��ع ن �ظ��راً
أله�م�ي�ت�ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة ،وألن ه ��ذه امل �ش��اري��ع ق��د أث�ب�ت��ت
ع��رب ال�ت�ج��رب��ة أن�ه��ا أك��ر ق ��درة م��ن امل�ش��اري��ع ال�ك�ب��رة عىل
الصمود يف وجه املتغرات التقنية واألزمات والتقلبات
االق �ت �ص��ادي��ة ،وت �ك��ون م�ه�م��ة ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة االط� ��الع ع��ىل
ت �ج ��ارب ال � ��دول األخ � ��رى يف م �ج ��ال امل �ش ��اري ��ع ال �ص �غ��رة
واملتوسطة ،واالستفادة من تجاربهم يف تنمية وتطوير
هذا القطاع .
وتقييم املشورة الفنية واملالية واإلدارية والتسويقية
امل�ج��ان�ي��ة ل�ل�م�ش��اري��ع االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف االق�ت�ص��اد
اليمني ،وخاصة املشاريع الصغرة واملتوسطة وإقامة
امل� �ع� ��ارض امل �ح �ل �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ب �ش �ك��ل دائ � ��م ل �ل��رتوي��ج
وت �س ��وي ��ق م �ن �ت �ج��ات �ه��ا ،وال �ب �ي ��ع ع ��ىل أس � ��اس ال �ع ��روض
امل �س �ت �م��رة وم �س ��اع ��دة امل �ش ��اري ��ع ال �ص �غ ��رة وامل �ت��وس �ط��ة
م ��ن خ ��الل االش � ��رتاك يف امل �ع ��ارض امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول �ي ��ة،
وإي �ج ��اد امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ت��زوي��د ه ��ذه امل�ش��اري��ع
ب��امل�ع�ل��وم��ات ال��الزم��ة ع��ن األس ��واق ال�خ��ارج�ي��ة ،وال��دول
املحتملة لصادرات هذه املشاريع ،من خالل تفعيل دور
املمثليات التجارية اليمنية يف الخارج ،لتقوم بتعريف
البلدان التي تعمل بها عىل الصادرات اليمنية ،ودراسة
فرص التصدير لهذه البلدان.
وك� ��ذل� ��ك يف إخ� �ض� ��اع امل �ن �ت �ج ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة مل �ت �ط �ل �ب��ات
ال � �ج � ��ودة ،ح �ت ��ى ت� �ك ��ون ق � � ��ادرة ع� ��ىل م �ن ��اف �س ��ة ال �س �ل��ع
امل � �س � �ت� ��وردة ،ع� ��ىل أس� � ��اس ال �س �ع ��ر وال � �ج � ��ودة وإل� � ��زام
امل��ؤس�س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب �ش��راء اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م��ن ال�س�ل��ع
املنتجة محلياً ،حتى ولو كانت أسعارها مرتفعة قليالً.
وال �ع �م��ل ع��ىل ت�ط��وي��ر ق��اع��دة م�ع�ل��وم��ات متخصصة
يف امل �ج ��االت ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا امل �ش��اري��ع ال �ص �غ��رة ب�ص�ف��ة
خ � ��اص � ��ة ،وم � �ع � �ل� ��وم� ��ات ع � ��ن م� � �ص � ��ادر امل� � � � ��واد ال � �خ� ��ام
ومستلزمات اإلن�ت��اج وال��دول املنتجة ل��آالت وامل�ع��دات
ال ��الزم ��ة إلق��ام��ة أي ��ة ص�ن��اع��ة واألس �ع ��ار ال�ت�ق��ري�ب�ي��ة ل�ه��ا،
وم� �ع� �ل� ��وم� ��ات ع � ��ن اح� �ت� �ي� ��اج� ��ات ال � �س � ��وق ،واألس� � � ��واق
املحتملة للتصدير ،ومصادر التمويل ومعلومات عن
ف��رص امل�ش��ارك��ة يف امل �ع��ارض ال�ع��رب�ي��ة وال��دول�ي��ة وت��وف��ر
خ ��دم ��ات ب�ت�ك�ل�ف��ة رم ��زي ��ة يف م �ج��ال دراس � ��ات ال �ج��دوى
االقتصادية والخدمات اإلدارية والتدريبية والتسويقية
واالستثمارية ،التي تحتاجها هذه املشاريع.
واخ� �ت� �ي ��ار أف� �ض ��ل  -100 50م� �ش� ��روع م� ��ن امل �ش ��اري ��ع
ال��واع��دة س�ن��وي��اً وع��ىل م�س�ت��وى ال��وط��ن ،وت�م�ي�ي��زه��ا عن
بقية امل�ش��اري��ع ،وتقديم ال�ح��واف��ز املناسبة ل�ه��ا ،ليكون
ذل��ك ع��ام�ال ً منافساً ومشجعاً للمشاريع األخ��رى عىل
اإلب ��داع وال�ت�م�ي��ز ،ح�ت��ى ت�ك��ون م��ن ض�م��ن امل�ش��اري��ع التي
تحظى بهذه الحوافز وكذلك تشجيع إقامة الجمعيات
التعاونية ال�ت��ي تهتم ب��امل�ش��اري��ع ال�ص�غ��رة واملتوسطة،
م �م ��ا ي �ع �م ��ل ع� ��ىل إي� �ج� ��اد ق � ��وة ت �ف ��اوض �ي ��ة ك� �ب ��رة ل �ه��ذه
املشاريع ،ملمارسة الضغط عىل املؤسسات املالية ملنح
قروض بشروط ميسرة ،والشراء الجماعي ملستلزمات
اإلنتاج.
ومما سبق وتم عرضه يمكن التوصل إىل جملة من
التوصيات أو االقرتاحات يتعني عىل الدولة باالشرتاك
وال �ت �ع ��اون م ��ع ال �ق �ط ��اع ال �خ ��اص ات �خ ��اذه ��ا م ��ن ش��أن�ه��ا
ت�ف�ع�ي��ل س �ي��اس��ة اإلن �ع ��اش ال �ص �ن��اع��ي وت �ع��زي��ز وض�ع�ي��ة
التنمية االق�ت�ص��ادي��ة ع��ىل مختلف األص�ع��دة وه��ي عىل
النحو التايل:
 ت��رش�ي��د س�ي��اس��ات وق ��رارات إدارة ال�ت�ن�م�ي��ة وتفعيلوتعزيز إدارة التجارة الداخلية بما يكفل منع االحتكار
وإغراق السوق بالسلع غر الضرورية وضبط األسعار
وتوفر السلع الضرورية وحماية املنتج املحيل والفاقد
منه وخفض تكاليف التسويق ..الخ.
 إن �ع��اش ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي وال �س �م��ي وال�ص�ن��اع��اتال��وط�ن�ي��ة امل�ت��وق�ف��ة ك�م�ص�ن��ع ال �غ��زل وال�ن�س�ي��ج وم�ص��ان��ع
اإلس�م�ن��ت وال�ص�ن��اع��ات ال�ح��رف�ي��ة...ال��خ وتحسني نسبة
االك �ت �ف ��اء ال � ��ذايت وال �ت ��وس ��ع يف ن �ش ��ر ال ��وع ��ي اإلن �ت ��اج ��ي
واالستهاليك يف أوساط املجتمع وباألخص فيما يتعلق
برتشيد االستهالك من السلع غر األساسية والحرص
ع��ىل امل ��ال ال�ع��ام واإلس �ه��ام يف امل�ح��اف�ظ��ة ع��ىل م�ق��وم��ات
الدخل القومي.
 ض��رورة توحيد وتنسيق جهود الحكومة والعملم �ع �ه ��ا ك� �ك� �ي ��ان م� ��وح� ��د م � ��ن أج� � ��ل ت �ح �ق �ي ��ق ف �ع ��ال �ي ��ات
ال �س �ي ��اس ��ات امل� �ت� �خ ��ذة وت �ح �ق �ي ��ق أه ��داف� �ه ��ا وم �س ��اع ��دة
امل� ��واط� �ن� ��ني وت ��دري� �ب� �ه ��م ع� ��ىل أس ��ال� �ي ��ب ل� �ح ��ل امل �ش ��اك ��ل
التنموية والعمل ع��ىل التخطيط االس��رتات�ي�ج��ي القائم
ع��ىل امل�ع��اي��ر ال�ع�ل�م�ي��ة وال �خ �ط��وات ال�ع�م�ل�ي��ة ب�م�ش��ارك��ة
امل �ج �ت �م��ع ،وج �م �ي��ع امل ��ؤس �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �خ��اص��ة
إلحداث تنمية مستدامة.
 االستفادة من التجارب الدولية يف مجال التنمية،وال ��رتك �ي ��ز ع ��ىل ال ��ربام ��ج ال �ت ��ي ت �ت ��الءم م ��ع ب �ي �ئ��ة ال ��ري ��ف
وإشراك جميع األطراف يف عمليات بناء االسرتاتيجية
الوطنية وفق املناهج الحديثة للتخطيط االسرتاتيجي
وت �س �ه �ي��ل اإلج� � ��راءات ال��روت �ي �ن �ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ات االس �ت �ث �م��ار
والتطبيق السليم للقوانني املتعلقة بمكافحة الفساد
وردع م�خ��ال�ف�ي�ه��ا ،وي�ت�ع��ني أن ي�ك��ون ل�ل��دول��ة دور ق��وي
وف�ع��ال يف ه��ذا امل�ج��ال خاصة ع��ن طريق تشكيل لجنة
متخصصة تتكون من خرباء تقوم بالتعمق يف تحليل
الظاهرة واقرتاح الحلول واملعالجات .
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هيئتا الزكاة واألوقاف تدشنان مشروع سقيا سبيل

بن حبتور :هناك نماذج طيبة لفعل الخري وخدمة االنسان ووصول خرياتها للبسطاء
أبو نشطان :املرشوع يوفر خمسني صهريج ماء "وايت" صالح للرشب بواقع  250زفة يف اليوم ،يتم توزيعها على  443خزان مياه
العالمة /شمس الدين شرفالدين*

فتاوى رمضانية

تغطية :هالل جزيالن-تصوير :صالح العرامي
دشنت هيئة ال��زك��اة واألوق��اف م�ش��روع سقيا سبيل بالتنسيق
مع وزارة املياه والبيئة لتوفري املياه الصالحة للشرب يف األحياء
الفقرية بمديريات الثورة شعوب وبني الحارث والسبعن
شكراً للهيئتن
ويف التدشن أشاد رئيس مجلس الوزراء ،الدكتور عبدالعزيز
صالح بن حبتور ،بمبادرة أي جهة حكومية أو خاصة أو أفراد
من أجل التخفيف من معاناة اإلنسان اليمني ،وإعانته خالل
هذه الفرة االستثنائيةّ ..
وعرب رئيس الوزراء "عن الشكر لهيئتي
ال��زك��اة واألوق ��اف ووزارة امل�ي��اه ع��ىل تنظيم ال�ف�ع��ال�ي��ات الخريية
امل�ص��اح�ب��ة ل�ش�ه��ر رم �ض ��ان ..وق ��ال" :ال�ش�ك��ر ل�ج�م�ي��ع امل�س��ؤول��ن
ال��ذي��ن ي�ن�ف��ذون ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال �ث ��ورة ،ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در
ال� ��دي� ��ن ال� �ح� ��ويث ،ل� ��يك ت �ص ��ل م �ث ��ل ه� ��ذه ال� �خ ��دم ��ات وال �س ��الل
الغذائية واملبالغ النقدية إىل البسطاء من الفقراء واملعوزين
يف أمانة العاصمة واملحافظات الحرة".
خدمات مفيدة تخدم الجماهري
وأض� ��اف" :أه �ن ��ئ ،ب��اس��م ف�خ��ام��ة امل �ش��ري ال��رك��ن م �ه��دي امل�ش��اط
رئيس املجلس السيايس األعىل ،هيئتي الزكاة واألوقاف ووزارة
املياه والبيئة ،وأهل الخري عىل هذا املشروع الخريي ،وغريه من
امل�ش��اري��ع امل��وجّ �ه��ة لصالح تلك ال�ش��رائ��ح وإع��ان�ت�ه��ا خ��الل الفرة
الراهنة".

وح�ي��ا ك��اف��ة امل�س��ؤول��ن ،ال��ذي��ن ي��ول��ون امل��واط�ن��ن عناية خاصة،
ويحولون أنشطتهم إىل عمل وخدمات مفيدة تخدم جماهري
ال�ش�ع��ب اليمني وامل��واط�ن��ن ال�ف�ق��راء وامل�س��اك��ن وامل�ح�ت��اج��ن يف
املدن والقرى.
التباري يف وجه الحق
ون �وّه رئ�ي��س ال ��وزراء بما يقدمونه م��ن ن�م��اذج طيبة يف التباري
لفعل الخري وخدمة االنسان ووصول هذه الخريات للبسطاء
أمس الحاجة إىل مد يد العون
من املواطنن ،الذين أصبحوا يف ّ
من مؤسسات الدولة ،ومن أهل الخري بعد سبع سنوات من
صلف العدوان واستكباره وحصاره ،وأذيته لإلنسان اليمني.
وأكد أن الشعب اليمني ثبت وقاوم العدوان والحصار األمرييك
 السعودي -اإلمارايت طيلة سبع سنوات ،ألنه يُؤمن بالنصروينظر إىل الهزيمة باعتبارها موتاً معنوياً ال يمكن أن يعيشه.
تجسد عظمة ورحمة اإلسالم
ويف ال �ت��دش��ن ،ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال��دف��اع
واألمن ،الفريق الركن جالل الرويشان ،ووزراء املياه والبيئة،
املهندس عبدالرقيب الشرماين ،واإلدارة املحلية ،عي بن عي
القييس ،والزراعة ،املهندس عبدامللك الثور ،واألشغال ،غالب
مطلق ،أشار رئيس الهيئة العامة للزكاة ،الشيخ شمسان أبو
نشطان ،إىل أهمية مشروع سقيا التكافي والخدمي ،لتخفيف
معاناة الفقراء واملساكن يف املديريات األشد شحة يف املياه.
وأوض ��ح أن امل�ش��روع يعتمد بشكل أس��ايس ع��ىل خ��زان��ات امل�ي��اه

الشاعر عنبل لـ"26سبتمبر":

العدوان حرك مشاعرنا وجعلنا نجاهد
بالكلمة والبندقية
كان واليزال للشعر والزامل الشعبي
أثره البالغ يف تأجيج وإلهاب حماس
الجماهري واملرابطن عىل حد سواء ،ويف
كل منطقة من بالدنا نبغ الشعراء وكانوا
يف طليعة النخب الثقافية التي ساهمت
اىل جانب الشعر والزامل بالتحرك اىل
ميادين وجبهات القتال ملشاركة املرابطن
يف ملحمة الصمود والتصدي للعدوان
الغاشم يف مختلف جبهات القتال..
الشاعر ابو عبدالله صالح عنبل واحد
من الشعراء الشعبين الذين جادت
قريحتهم بالشعر والزامل واسهم بدور
ملموس يف الجبهة الثقافية مقدما
العديد من القصائد الشعرية والزوامل
املناهضة للعدوان واملشجعة واملحفزة
للجماهري يف التصدي ودعم املرابطن يف
جبهات القتال ..يف سياق الحوار التايل تم
التطرق اىل تجربة الشاعر ودوره اىل جانب
الشعراء املناهضن للعدوان بالحرف
والبندقية ..فيما نص الحوار:

حوار :االدارة الثقافية

مع دخول العام الثامن للعدوان ماذا تقول يف هذه
املناسبة؟
لقد تحدى الشعب اليمني بقوة إيمانه وثقته بالله وحكمة
قيادته وصربه عند االبتالء واندفاع ابطاله لنصرة الحق كل
الصعوبات التي واجهها من عدوان وحصار وقصف وتهجري
واستطاع ان يتغلب عليها بل واثبت للعالم اجمع انتصاره
الكبري امام اقوى تحالف عاملي من حيث العتاد والعدد.
متى بدأت كتابة الشعر املناهض للعدوان؟
ك�ت�ب��ت ال�ش�ع��ر ال�ج�ه��ادي ب��أول ع��ام م��ن ال �ع��دوان ع�ب��ارة عن
زوام��ل إليقاظ الهمم واشعال الحماس ملواجهة العدوان
يف فعاليات النكف القبي وشب النفري
متى بدأ التحاقك إىل مسرية الشعر والشعراء؟
انضممت ملسرية الشعر والشعراء يف السنة الثانية للعدوان
ف��وج��دن��ا ال�ي��د ال�ح��ان�ي��ة للشعر وال�ش�ع��راء ووج ��ود ال�ح��اض��ن
ً
متمثال باألستاذ القدير ضيف الله سلمان رئيس
األس��ايس
اتحاد الشعراء و املنشدين فكانت االنطالقة لجهاد الكلمة
ل�ك��ل ال�ش�ع��راء امل�ج��اه��دي��ن ,وأص�ب��ح ال�ش�ع��ر واإلن�ش��اد جبهة

من جبهات الحرب..
 ما اهم االحداث التي مريت بها وال زالت عالقة يفذهنك؟
امل��واق��ف ك�ث��رية ول�ك��ن م�ن�ه��ا ت��م اب��الغ��ي ذات ي��وم ب�ع��د ص��الة
ال �ظ �ه��ر ان ال �ي ��وم ال �ت ��ايل ص �ب��اح��ا س�ي�ت��م ال �ت �ح��رك اىل ج�ب�ه��ة
ال �ج��وف ط�ب�ع��ا" ان��ا ح�ي�ن�ه��ا يف ال �ب��الد اق��ى م��دي��ري��ة ال�ح��داء
وكان عي ان اميش حوايل سته اىل سبعه كيلو عىل األقدام
ح �ت��ى أص� ��ل اىل خ ��ط اإلس �ف �ل ��ت الن ال �س �ي ��ارات م ��ن ق��ري�ت�ن��ا
تتسوق ذمار بالصباح فتوجهت فقطعت حوايل اثنن كيلو
واذا بسيارة من قرية جوارنا ليست اىل الخط االسفلتي فقط
وال اىل ذمار بل اىل صنعاء..
وعندما وصلنا راس نقيل يسلح واذا باإلستاد ضيف الله
يتصل ويقول حصلت سيارة واال تعال بعد غد فقلت نصف
س��اع��ه و اك��ون ع�ن��دك ف�ق��ال إرح��ب ي��ا عنبل وك��ان ذل��ك قبل
عملية البنيان امل��رص��وص وعملية فأمكن منهم وذل��ك من
توفيق الله..
ال�ش�ع��ر اص �ب��ح ج�ب�ه��ة ب�ح��د ذات �ه ��ا ك�ي��ف ت ��رى ذل ��ك وه ��ل أث��ر
الشعر والقصيدة يف معنويات الجيش واللجان الشعبية؟
الشعر هو ص��وت الثائر وه��و روح تسكن يف اعماق الشاعر
وتنطلق اىل أع�م��اق املستمع فتسكنها ,وإذا ك��ان ن��اب�ع��اً من
القلب فإنه يصل اىل القلب..
فتجد تأثريه بالجيش واللجان الشعبية ونلحظ تأثريه حتى
يف نفوس االعداء
ما دور الجهات املعنية يف دعم الشعراء واملنشدين
خاصة ان الوطن يمر بمرحلة صعبة بسبب الحصار؟
دور الجهات املعنية ممثله برئيس االت�ح��اد االس�ت��اذ ضيف
الله سلمان كبري جداً رغم شحة اإلمكانيات وظروف الحصار
ف �ق ��د اس �ت �ط ��اع اي �ص ��ال ال �ق �ص �ي ��دة وال� ��زام� ��ل اىل م �س �ت��وي��ات
متقدمة واألدلة كثرية من حيث صقل املواهب وتشجيعها
وإقامة دورات ثقافيه للشعراء واملنشدين وإع��داد الشاعر
وامل �ن �ش ��د اإلع � ��داد ال �ج �ي��د ل�ت�ص�ب��ح ال �ق �ص �ي��دة ت �م �ل��ك ال�س�م��ة
ال�ج�ه��ادي��ة وال�ط��اب��ع ال�ج�ه��ادي وال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة ال�ت��ي تبني
ال التي تهدم.

امل ��وج ��ودة يف األح �ي ��اء امل�س�ت�ه��دف��ة ،وت�ع�ب�ئ�ت�ه��ا ب��امل �ي��اه ال�ص��ال�ح��ة
للشرب ،وتغطية احتياج املستهدفن.
وأك��د أن هيئة ال��زك��اة تكفلت يف ه��ذا امل�ش��روع ب�ت��وف��ري خمسن
صهريج ماء "وايت" صالح للشرب بواقع  250زفة يف اليوم،
يتم توزيعها عىل  ٤٤٣خزان مياه يف مديريات شعوب ،بني
الحارث ،الثورة.
واع �ت��رب أب��و ن�ش�ط��ان امل �ش��روع ،وغ ��ريه م��ن امل�ش��اري��ع ال�ت�ك��اف�ل�ي��ة،
تجسد عظمة ورحمة اإلسالم والتعاون والشراكة بن الجهات
املعنية ل�ت�ج��اوز م��ا يمر ب��ه الشعب اليمني م��ن ع��دوان وحصار
 ..م�ث�م�ن��اً دور وزارة امل�ي��اه وال�ب�ي�ئ��ة يف إن�ج��اح امل �ش��روع م��ن خ��الل
التنسيق لآلبار وال��واي�ت��ات ،واألم��اك��ن واألح�ي��اء األك��رث احتياجاً
للمياه.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أش� ��ار رئ �ي��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل ��ألوق ��اف ،ال�ع��الم��ة
عبداملجيد الحويث ،إىل عظمة املشروع الذي يصل خريه للفقراء
وامل�س��اك��ن ،م��ا ي�ج�س��د روح ال�ت�ك��اف��ل وال��راح��م امل�ج�ت�م�ع��ي بن
أبناء الشعب اليمني.
وب ��ن أن امل �ش ��روع ،ال ��ذي ي�ن�ف��ذ ب��ال�ش��راك��ة ب��ن ه�ي�ئ�ت��ي األوق ��اف
والزكاة بالتنسيق مع وزارة املياه والبيئة ،يقدم ما يقارب ٣50
زفة ماء يومياً لنحو  500خزان مياه يف املديريات املستهدفة
ليستفيد منها الفقراء واملساكن باملياه الصالحة للشرب.
وقال العالمة الحويث" :إن الشعب اليمني رغم ما يتعرض له
م��ن ع��دوان وح�ص��ار ،إال أنهم يف نفس ال��وق��ت رح�م��اء بينهم،

ي�ت�ف�ق��دون ض�ع�ف��اه��م وف�ق��راءه��م واألي �ت ��ام ،وي�س�ع��ون لتقديم
امل �س��اع��دة ل �ه��م ،ت �ج �س �ي��داً ل��رح �م��ة وم �ن �ه��ج اإلس� ��الم وال ��راح ��م
والتكافل املجتمعي".
وح ��ث ك��اف��ة ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وأه ��ل ال �خ��ري م��ن رج ��ال امل��ال
واألع�م��ال عىل التعاون عىل ال��رب واإلح�س��ان ،لتخفيف معاناة
أبناء الشعب اليمني.
ح�ض��ر ال �ت��دش��ن رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ش��اري��ع م �ي��اه ال��ري��ف،
املهندس محمد الوادعي ،ونائب رئيس هيئة األوقاف ،عبدالله
عالو ،ووكيل أول أمانة العاصمة ،خالد املداين ،ووكيال قطاع
امل�س��اج��د وامل ��ربات بهيئة األوق ��اف ،ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ل��ه ال�ق��دم��ي،
وه �ي �ئ ��ة ال� ��زك� ��اة ل �ق �ط ��اع امل � �ص � ��ارف ،م �ح �م ��د ال� �ع� �ي ��اين ،وق �ط ��اع
املوارد ،الدكتور عي األهنومي ومدير عام وحدة طوارئ املياه
واإلصحاح البيئي عادل بادر.
فيما أوضح الدكتور محمد املوشيك مدير عام التوعية واإلعالم
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��زك��اة :ي ��أيت ه ��ذا امل �ش ��روع ت�خ�ف�ي�ف��ا ل�ل�م�ع��ان��اة
ال�ح��اص�ل��ة يف أوس ��اط ال �ف �ق��راء وامل�س��اك��ن وامل�ح�ت��اج��ن ،ال��ذي��ن
زاد فقرهم وبؤسهم جراء العدوان والحصار الصهيو أمرييك
السعو إم��ارايت ال��ذي ي��دخ��ل سنته الثامنة ،ل��ذا ح��رص��ت هيئة
الزكاة ان تكون قريبة من مطعم ومشرب هذا اإلنسان الذي
ي�ع��اين ال�ح��رم��ان ،وال��رس��ال��ة ال�ت��ي أري��د توجيهها إىل رج��ال امل��ال
واألعمال بأن يكونوا عرب هيئة الزكاة عونا لهؤالء فهم ينتظرون
عطائكم يف التخفيف عنهم.

مبشاركة أكثر من  100متسابق ومتسابقة

تدشني مسابقة الشهيد القائد لحفظ القرآن الكريم بالحديدة

الحديدة  :عيل يوسف الشرعبي

دشن مكتبا الهيئة العامة لألوقاف والهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��زك��اة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة م�س��اب�ق��ة
ال �ش �ه �ي ��د ال� �ق ��ائ ��د ح �س ��ن ب � ��در ال� ��دي� ��ن ال �ح ��ويث
ال ��رم� �ض ��ان� �ي ��ة ل �ح �ف ��ظ ال � �ق � ��رآن ال� �ك� ��ري� ��م ل �ل �ع ��ام
١٤٤٣ه� � � �� ..وي� �ش ��ارك يف امل �س ��اب �ق ��ة ع ��ىل م ��دى
عشرة أيام ،أكرث من  100متسابق ومتسابقة
م� ��ن ح �ف �ظ ��ة ك� �ت� ��اب ل �ل ��ه م� ��ن ك� ��اف� ��ة م ��دي ��ري ��ات
ً
كامال.
املحافظة يف املصحف
ويف التدشن بحضور عضو مجلس النواب
ي��اس��ر م ��زري ��ة ،أش ��ار م�ح��اف��ظ امل�ح��اف�ظ��ة محمد
قحيم إىل أهمية مسابقة حفظ القرآن الكريم،
الذي يعد منهجاً وطريقاً وحيداً لألمة ،للميض
يف م�ع��رك�ت�ه��ا مل �ق��ارع��ة ق ��وى ال �ض ��الل وال�ت�ص��دي
للمؤامرات التي تحاك ضدها.
ون ��وه ب ��دور ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د يف ت��رس�ي��خ القيم
وامل� �ب� ��ادئ وامل �ن �ه ��ج وال �ث �ق ��اف ��ة ال �ق ��رآن �ي ��ة وال �ف �ك��ر
املستنري ..مبيناً أن الهدف من املسابقة تسليح
األج �ي��ال ب�ك�ت��اب ل�ل��ه ت�ع��اىل وت�ش�ج�ي��ع األن�ش�ط��ة
ال��دي�ن�ي��ة والعلمية وت�ع��زي��ز ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة يف
أوساط املجتمع.
وأش��اد املحافظ قحيم بجهود القائمن عىل
م�س��اب�ق��ة ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ل�ل�ق��رآن ال�ك��ري��م ودور
هيئتي األوق��اف وال��زك��اة يف االع�ت�ن��اء بكتاب لله
ورع��اي��ة حفظته  ..ح��اث��اً ع��ىل مضاعفة الجهود

واالهتمام بتحفيظ كتاب لله والعمل بأوامره
وتطبيق تعاليمه.
ف �ي �م ��ا أوض� � ��ح م ��دي ��ر م �ك �ت ��ب ه �ي �ئ ��ة األوق� � ��اف
ب��امل�ح��اف�ظ��ة فيصل ال�ه�ط�ف��ي ،أن تبني مسابقة
ال �ش �ه �ي��د ال �ق��ائ��د ل �ل �ق��رآن ال �ك ��ري ��م ،خ ��الل ش�ه��ر
رم �ض ��ان ،ي ��أيت ان �ط��الق��ا م��ن ح ��رص ال�ج�م�ي��ع يف
هيئتي األوق��اف وال��زك��اة ع��ىل االه�ت�م��ام بالقرآن
ال �ك ��ري ��م ،ع �م � ً�ال ب �س �ن��ة ال ��رس ��ول األع �ظ ��م ص��ىل
الله عليه وآله وسلم يف تدارس القرآن الكريم
خالل الشهر الكريم وتشجيع حفظته وتحقيق
مقاصد الواقفن ومصارف الزكاة.
واع �ت ��رب امل �س��اب �ق��ة ام� �ت� ��داداً ع �م �ل �ي��اً ل�ل�م�ش��روع
ً
القرآين الذي أطلقه الشهيد القائد  ..الفتا إىل
أن حفظ كتاب لله والعمل به من أهم مشاريع
فوز وفالح األمة يف الدنيا واآلخرة.
من جانبه أشار نائب مدير مكتب هيئة الزكاة
محمد ال��وس��ع ،إىل أن ك�ت��اب ال�ل��ه منهج حياة

لألمة وطريقها إىل الحق ،تستمد منه الصمود
والثبات يف مواجهة األخطار  ..مؤكداً أن ثبات
الشعب اليمني يف مواجهة التحديات ،يعود
إىل تمسكهم بثقافة القرآن والعمل به.
وكان نائب رئيس وحدة العلماء واملتعلمن،
رئ�ي��س ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ل�ل�م�س��اب�ق��ة ال�ش�ي��خ عي
ص ��وم ��ل ،ق ��د اش� ��ار إىل أن امل �س��اب �ق��ة ت �س �ه��م يف
تشجيع تعليم وحفظ ال�ق��رآن الكريم والسنة
النبوية وتعزيز امل�ب��ادئ القائمة ع��ىل الوسطية
ً
واالعتدال وتجسيدها ً
وعمال.
قوال
وقال" إن االهتمام بكتاب لله ال يقتصر عىل
ح�ف�ظ��ه ف �ق��ط ،ب ��ل وت ��دب ��ر آي ��ات ��ه وف �ه��م م�ع��ان�ي��ه
وال�ع�م��ل ب��ه ل�ت�ص�ح�ي��ح امل�ف��اه�ي��م امل�غ�ل��وط��ة ال�ت��ي
ي�ح��اول ال�ب�ع��ض ،ح��رف م�س��ار األم��ة ع��ن طريق
الحق والوقوع فيما نهى الله عنه" ..مبيناً فضل
كتاب الله يف الحياة باعتباره ميثاقاً ودس�ت��وراً
لألمة.

خالل امسية رمضانية بأفلح اليمن مبحافظة حجة

ُ
تاكفل وتراحم باملجتمع
ابومالك القايض :الهيئة العامة للزكاة جبهة ٍ

"26سبتمرب" حجة-خاص

اعترب املجاهد ابومالك القايض مدير
التوعية واالعالم بالهيئة العامة للزكاة
بمحافظة حجة ان الهيئة بمشاريعها
وق �ي �م �ه��ا وم �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ج �ب �ه��ة ت�ك��اف��ل
وتراحم لتخفيف حدة الفقر واملساهمة
يف تنمية املجتمع اليمني  .جاء ذلك يف
كلمته التوعوية التي القاها يف امسية
رم �ض��ان �ي��ة ن�ظ�م�ه��ا ف ��رع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��زك��اة ب��أف�ل��ح ال�ي�م��ن ممثلة ب��االخ يحي
ع��ي ع�ن��اش م��دي��ر ال�ف��رع .وال�ت��ي ح�ض��ره��ا ال�ل�ج��ان املجتمعية  -االش��راف�ي��ة
وال�ف��رع�ي��ة -وع �م��وم ام �ن��اء ال��زك��اة ب��امل��دي��ري��ة وع ��دد م��ن امل�ه�ت�م��ن  .وت�ط��رق
اب ��وم ��ال ��ك ال �ق ��ايض يف س �ي ��اق ك�ل�م�ت��ه اىل رؤي� ��ة ال �ه �ي �ئ��ة يف خ ��دم ��ة ف��ري�ض��ة
ال ��زك ��اة وب �ن��اء ال�ث�ق��ة ب��ن امل ��زيك وال �ه �ي �ئ��ة؛ م�ب�ي�ن��اً ه��دف�ه��ا االس��رات �ي �ج��ي يف
تحقيق التكافل والراحم والسعي للقضاء عىل الفقر يف املجتمع اضافة
اىل تعزيز فكر ووع��ي املجتمع بفريضة ال��زك��اة .الف�ت��اً اىل اهمية ان يكون
ل��دى الهيئة العامة للزكاة قاعدة بيانات صحيحة ملستحقي الزكاة من
الفقراء واملساكن  .مشرياً اىل ان العدوان االمرييك الصهيوين السعودي
االم��ارايت فاقم االوض��اع االنسانية للشعب وزاد من حدة الفقر وتسبب
يف كل مايعيشه ويعانيه اليمانين من بؤس وحرمان وهو مايفرض عىل
الهيئة العامة للزكاة تقديم كل مامن شأنه تخفيف معاناة اليمانين.

واستعرض يف كلمته مجاالت وانشطة
الهيئة العامة للزكاة ومنها املساعدات
النقدية ملليون اسرة خالل شهر رمضان
امل � �ب� ��ارك وم � �ش� ��روع م �ت �ك ��اف �ل ��ون ل�ل�ن�ق��ل
املجاين يف العاصمة صنعاء الذي كان
ل ��الخ ��ري اث� ��ره االي �ج ��اب ��ي ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن
معاناة املواطنين جراء تشديد الحصار
االمرييك عىل الشعب اليمني .
وث� َّ�م��ن يف كلمته ج�ه��ود ف��رع الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة ب�م��دي��ري��ة اف�ل��ح ال�ي�م��ن .
ويف األم �س �ي ��ة اش� ��ار امل �ج ��اه ��د اب��واح �م��د
ال�ن�ع�م��ي امل�ش��رف ال�ع��ام مل��دي��ري��ة اف�ل��ح ال�ي�م��ن اىل اه�م�ي��ة ال��زك��اة ك��رك��ن من
ارك��ان االس��الم الخمسة وم�ش��روع ام��ة يحتم عىل الجميع اح�ي��اؤه واب��راز
دوره ك��رج�م��ة ف�ع�ل�ي��ة ل�ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة وامل �ج �ل��س ال�س�ي��ايس
االع��ىل  .م��ن ج��ان�ب��ه أك��د اب��و النعيم الشعبي امل�ش��رف االج�ت�م��اع��ي  -عضو
اللجنة االشرافية حرص اللجنة االشرافية لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة
وبمايضمن ايصال الزكاة ملستحقيها وانجاح مهام وانشطة الهيئة .الفتاً
اىل اهمية الزكاة ومايرتب عىل آدائها من تزكية للنفوس وتعزيز للتكافل
االج�ت�م��اع��ي وال�ق�ض��اء ع��ىل ال�ف�ق��ر .ش��اك��راً مل��دي��ر ال�ت��وع�ي��ة واالع ��الم بمكتب
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة ب�م�ح��اف�ظ��ة ح�ج��ة زي ��ارت ��ه ل �ف��رع ال�ه�ي�ئ��ةوم�ش��ارك�ت��ه
القيمة ابناء املديرية زخم الليايل الرمضانية معترباً كلمته خارطة عمل
املجتمع االفلحي.

ً
شيئا من املفطرات يف شهر رمضان
هل يلزم قضاء الصوم عىل من ابتلع
سهواً وبدون قصد؟؟
الجواب وبالله التوفيق :املسألة فيها خالف بن العلماء؛ ذهب اإلمام الهادي
عليه ال�س��الم وع�ل�ي��ه ف�ق�ه��اء ال��زي��دي��ة أن ال��واج��ب ع��ىل م��ن أف�ط��ر ن��اس�ي��اً ال�ق�ض��اء ،
وقالوا بأن الصيام هو اإلمساك عن املفطرات  ،ومن أكل أو شرب أو وطيء ناسياً
فإنه لم يمسك عن املفطرات وبالتايل فالواجب عليه القضاء.
بينما ذهب اإلمام زيد بن عي وروي عن اإلمام الناصر واإلمام الباقر والصادق
وجمهور علماء املسلمن إىل عدم وجوب القضاء  ،وأنه ال قضاء عليه  ،واستدلوا
بما رواه اإلم��ام زيد بن عي عن أبيه عن جده عن عي عليه السالم  ،قال  :من
أكل ناسياً لم ينتقص صيامه فإنما ذلك رزق الله عز وجل إياه  ،وبما رواه أهل
الله َع َليْه و ُ َ
ص َّىل ُ
السنن عن أبي هريرة عن رسول الله َ
َآل��ه و َ
َس َّلمَ أنه قال « :من
ِ
أك��ل ن��اس�ي��اً وه��و ص��ائ��م فليتم ص��وم��ه ف��إن ال�ل��ه أط�ع�م��ه وس�ق��اه» ويف رواي ��ة « :ال
يشء عليه» ويف رواية « :ال قضاء عليه» ..إال أن من أوجب القضاء فسر قوله :
«فليتم صومه» بمعنى فليقض صومه  ،وفيه ما فيه  ،وفسروا قوله « :فإنما
ه��و رزق س��اق��ه ال�ل��ه إل�ي��ه أو رزق��ه ال�ل��ه إي��اه» وق��ول��ه « :وال يشء عليه» ب��أن��ه ال إثم
عليه يف ذل��ك مع وج��وب القضاء تماماً كالذي قتل نفساً خطأ بأنه ال إث��م عليه
ألجل الخطأ مع وجوب الدية والكفارة .
وع��ىل ك� ٍّ�ل فالظاهر بعد اس�ت�ق��راء األدل��ة أن��ه ال يجب عليه ال�ق�ض��اء  ،وإن كان
األوىل واألحوط القضاء  .والله تعاىل أعلم.
بعض النساء يستخدمن عقاقري لتأخري الدورة الشهرية حتى تتمكن من
ً
كامال  ..فما حكم الشرع يف ذلك .
صيام شهر رمضان
ال�ج��واب وبالله التوفيق :ال ب��أس ب��ذل��ك ش��رع��اً إن ل��م يكن ب��ذل��ك ض��رر عليها ،
ف ��إذا ت�ح�ق��ق ال �ض��رر ف��ال ي�ج��وز  ،غ��ري أن األوىل أن ت�ب�ق��ى امل ��رأة ع��ىل ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ال�ت��ي
َالل ُه يَعْ َلمُ وَأَن ُتمْ َ
خلقها الله تعاىل عليها ألن يف ذلك حكمة أرادها الله تعاىل ﴿و ّ
ال
َتعْ َلمُ َ
ون﴾[البقرة ، ]216ولعل يف احتباس الدم الفاسد «الحيض» يف جسم املرأة
وعدم خروجه يف وقته املعلوم عادة ضرراً عىل املرأة  ،غري أنه ال عالقة الحتباسه
وع��دم خروجه بصحة الصيام أو فساده  ،إال أن الحرمة لو ثبت الضرر تتوجه
إىل احتباسه والحؤول دون خروجه .والله تعاىل أعلم .
ٌ
�ض أي��ام� ً�ا ك��ان��ت عليه م��ن رمضان
رج��ل دخ��ل عليه الشهر الكريم ول��م ي�ق� ِ
السابق أو حتى الذي قبله.
الجواب وبالله التوفيق :من أىت عليه رمضان ،وعليه صيام أيام من رمضان
السابق ،وجب عليه صيام شهر رمضان الذي هو فيه ،وبعد انقضائه وانقضاء
يوم العيد يقيض ما فاته من صيام (كما سبق الكالم يف فتوى تأخري املرأة للقضاء)
 ..واختلف يف وج��وب كفارة التأخري؛ فمن العلماء من أوجبها إن ّ
أخ��ر القضاء
الله َع َليْه و َ
ً
ص َّىل ُ
مستدال بحديث أبي هريرة عن النبي َ
َآل ُه و َ
َس َّلمَ
–وهو صحيح-
ِ
«من أفطر رمضان ملرض  ،فصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر ،فليصم ما
أدركه ،وليقض ما فاته ،وليطعم عن كل يوم مسكيناً» ،ومنهم من حمل األمر
يف الحديث عىل الندب ال عىل الوجوب  ،ومنهم من لم يصح الحديث عنده فلم
يوجب الكفارة ولم يقل بندبيتها ،واكتفى بوجوب القضاء ال غري.
واألوىل واألحوط إخراج الكفارة مع القضاء وهي إطعام مسكن() عن كل يوم
من الصيام ّ
أخره ..والله تعاىل أعلم.
رجل استيقظ وهو جنب ّ
ٌ
وأذن الفجر وهو جنابة.

الجواب وبالله التوفيق:ال ينبغي تأخري الغسل من الجنابة بعد املباشرة تهاوناً

 ،ب��ل ي�ن��دب أن ي�س��ارع ال��رج��ل وامل��رأة لالغتسال واغ�ت�ن��ام بقية الليل يف ذك��ر الله
تعاىل وحمده وشكره وتالوة كتابه.
ول�ك��ن م��ن ج��ام��ع زوج�ت��ه يف ل�ي��ل رم�ض��ان ف�ن��ام أو ب��اش��ره��ا ق�ب��ل ال�ف�ج��ر ف��أدرك��ه
الفجر ولم يكن قد اغتسل  ،فصيامه صحيح وعليه أن يغتسل ويصي الفجر
ص� َّ�ىل ُ
ويبقى عىل صومه لحديث عائشة ريض الله عنها قالت« :ك��ان النبي َ
الله
َع َليْه و َ
َس َّلمَ ليُجْ ُ
َآل ُه و َ
نب من الليل فيأتيه بالل فيؤذنه بالصالة فيقوم فيغتسل
ِ
فيظل يومه صائماً» رواه يف أمايل أحمد بن عيىس عليهما السالم.
ّ
ً
ّ
ٌ
أذن امل� ��ؤذن ل �ص��الة ال �ف �ج��ر ف��ذه��ب ف� ��الن م �س��رع��ا ل �ي �ش��رب ،وأك �م ��ل ع ��الن
أال ُيتم املؤذن األذان ّ
سحوره ،املهم عند هذا وذاك ّ
إال وقد انتهى.
الجواب وبالله التوفيق :األذان شرع لإلعالم بدخول وقت الصالة فمن شرب
أو أكل وقت األذان  ،ولم يكن األذان مقدماً عىل وقت دخول الفجر فهو مفطر
ص� َّ�ىل ال�ل� ُ�ه َع� َ�ل� ْي��ه و َ
وعليه ق�ض��اء م��ا أف�ط��ر ..وه��ذا الفعل مخالف ل�ه��دي النبي َ
َآل� ُ�ه
ِ
و َ
َس َّلمَ إذ كان يؤخر السحور إىل آخر الليل ويمسك عن تناول الطعام والشراب
ً
ق�ب��ل دخ ��ول ال�ف�ج��ر ب�م��ا ي�ت�س��ع ل �ق ��راءة خ�م�س��ن آي ��ة م��رت�ل��ة اح�ت�ي��اط��ا  ،وق ��د ق��ال
َ
ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ مُ ْ َ ُ َ
َض م َن ْ
ُ
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َ
ِ
ِ
ْال� َ�ف��جْ � ِ�ر﴾[ال�ب�ق��رة ،]187 :ف�ق��د ج�ع��ل غ��اي��ة ح��ل ال�ط�ع��ام وال �ش��راب إىل وق��ت تبين
دخول وقت الفجر  ،وال يجوز تجاوز هذه الغاية والحد املحدود لتناول الطعام
والشراب ..والله تعاىل أعلم.

محارضات السيد
بلسم الروح

مختار قائد

هانحن نقرب من العشر األخرية من شهر الرحمة واملغفرة والعتق من النار ويف
هذه األيام تتجىل الروح اإليمانية وتواصل العبد بربه صلة قوية فيسعى كل منا اىل
ان يحقق قدر املستطاع من كسب الحسنات واملسارعة اىل النجاة من النار من خالل
ت��دب��ر ال�ق��رآن وآي��ات��ه العطرة ق��در اإلم�ك��ان والفهم وال��ذي مهما بلغ ي�ك��ون ناقصاً كون
الكمال لله الواحد الصمد ..قراءة القرآن وتدبر آياته تولد لدينا السعادة والطمأنينة
يف القلب لذلك يجب ان نجعل آياته هي منهجنا يف الحياة وهدفنا لآلخرة كل ذلك
يأتينا من خالل كتاب الله يف تدبر آياته ويجب علينا الحفاظ عىل قراءة القرآن الكريم
عىل مدار العام ورمضان يف حد ذاته محطة إيمانية اجتمعت فيه ولديه كل معاين
الخري واألعمال الصالحة والرب واإلحسان والتقرب اىل الله جل يف عاله..
ونحن جميعا نستمع يف هذا الشهر الكريم اىل النسمات اإليمانية التي يطل بها علينا
السيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحويث كل يوم بعد الساعة التاسعة والنصف يف
محاضراته الرمضانية القيمة التي لها أثرها الكبري يف تربية النفوس وتقويم اعوجاجها
وتخليصها من الكراهية البغضاء والشوائب التي قد تمكنت من االلتصاق بجدرانها
نتاج مشاكل الحياة التي نواجهها يف حياتنا اليومية ومحاضرات السيد هي البلسم
الفعال لتلك الشوائب..
فعند ظهور السيد العلم عبدامللك الحويث عىل شاشة التلفاز الكل ينصت ويستمع
لكل كلمة يلفظ بها كون املحاضرات الرمضانية للسيد عبدامللك تزيدنا فهما ومعرفة
لألمور كانت غائبة عنا أو لم نكن نعرفها وكون املحاضرات قيمة ومهمة وأنت تستمع
للمحاضرة ك��ل ليلة م��ن ليايل شهر ال��ربك��ة واإلح�س��ان والعتق م��ن ال�ن��ار شهر رمضان
املبارك تجد نفسك امام هامة ونبع ايماين رباين كلما اغرفت منه زاد إيمانك وتقربك
اىل ال �ل��ه م�م��ا ل��ه آث ��اره ال�ط�ي�ب��ة يف م�خ�ت�ل��ف م��راح��ل ال �ح �ي��اة إي �م��ان��ا وس �ع ��ادة وط�م��أن�ي�ن��ة
وروحانية وسكينة تجد آثارها يف حياتك ونفسك التي سرعان ما أثمرت فيها محاضرات
السيد عبدامللك..
ال�ل�ه��م اج�ع�ل�ن��ا م��ن ع�ت�ق��اء ه��ذا ال�ش�ه��ر ال�ك��ري��م وأح�ف��ظ ق��ائ��د امل�س��رية ال�ق��رآن�ي��ة العلم
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث.

املحكمة العسكرية تبدأ محاكمة املتهمني بقصف وتدمري جناح الفروسية بالكلية الحربية
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
( )٣١ل�س�ن��ة ١٤٤2ه� � 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 ��ي رئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة
األركان املشركة يف الجيش السعودي وآخرين
ع � ��دد ( )9م �ت �ه �م��ن 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 كي للجناح
وملحقاته واستشهاد وإصابة عدد من العاملن
فيه وإصابة ونفوق عدد من الخيول واألفراس
وق��د ق��ررت املحكمة النشر ع��ن املتهمن التالية
أسماؤهم :

وضعه القانوين

م

االسم

١

فياض بن حامد بن رقاد العليمي الويي

فار من وجه العدالة

2

فهد بن تريك بن عبدالعزيز آل سعود

فار من وجه العدالة

٣

تريك بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

فار من وجه العدالة

٤

حمد محمد ثاين الرميثي

فار من وجه العدالة

9

5

محمد بن سويدان سعيد القمزي

فار من وجه العدالة

١0

6

إبراهيم ناصر محمد العلوي

فار من وجه العدالة

7

عبدربه منصور هادي الدنبوع

فار من وجه العدالة

8

عي محسن صالح األحمر

فار من وجه العدالة

محمد عي أحمد املقديش

فار من وجه العدالة

صغري بن عزيز حمود السفياين

فار من وجه العدالة
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":

ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن امل ـشـ ـ ـ ـ ــايخ لـ"

الشهيد الصماد قائد شجاع أرسى مشروعه الوطني في مواجهة العدوان
أكد عدد من مشايخ قبائل اليمن بأن الشهيد الرئيس صالح الصماد كان رجال
استثنائيا يف مرحلة استثنائية ،كان قائداً شجاعاً محنكا ًتحمل قيادة اليمن وهي
تمر بأصعب مرحلة يف تاريخها ،كان يمثل شوكة امليزان لكل القوى السياسية
املوجودة يف البالد.
كما أكدوا بأن الشهيد الرئيس صالح الصماد لم يكن يمثل أنصار الله وحسب بل
ً
ً
ً
ً
كان مؤتمرياً  ،وناصريا واشرتاكيا ،زيديا وشافعيا  ،كان يحظى بالحب والتقدير

استطالع  :صالح السهمي

الصماد نموذج
مرشف للوطنية الجامعة
لكل اطياف العمل
السيايس الوطين
* بداية تحدث الشيخ ناجي محمد
السالمي رئيس فرع مجلس
التالحم الشعبي القبيل بأمانة
العاصمة عن دور الشهيد الرئيس
صالح الصماد حيث قال:
** لقد كان الشهيد الرئيس صالح الصماد
رجال ً استثنائيا ً ،يف مرحلة استثنائية ،كان قائدا
شجاعا محنكا ًتحمل قيادة اليمن وهي تمر
بأصعب مرحلة يف تاريخها ،كما أنه كان يمثل
شوكة امليزان لكل القوى السياسية املوجودة يف
البالد،لم يكن يمثل أنصارالله فحسب؛ بل كان
مؤتمريا ً ،وناصريا ًواشرتاكياً ،زيدياً وشافعيا
ً ،كان يحظى بالحب والتقدير من قبل أبناء
الشعب اليمني كامال ً ،كما حاز عىل مكانة
كبرية يف قلوب كل اليمنيني ،وهذا دليل حب
الله له ،واجه العدوان بكل شجاعة وثبات،
كان الصمود عنوانه ،والثبات هدفا ًمن أهدافه،
كان الجميع يستلهمون منه القوة والثبات.
الرئيس الشهيد صالح الصماد تبنى
مشروع( يد ٌتبنى ويدٌ تحمي ) يف زمن الحرب
والعدوان ،كان بناء الدولة هاجسه وأمنيته
وكان شعاره دولة للشعب الشعب للدولة،
سعى للتخفيف عن كاهل املواطن من خالل
توفري الخدمات الالزمة وباإلمكانيات املتاحة
,كان يحشد للجبهات وكانت الجبهات أفضل
األماكن وأحبهاإىل قلب الصماد ،كان شديد
الحرص عىل زيارتها يف األعياد ،ويف كل
الظروف والتضاريس تحت حرارة الشمس،
وبرودة الشتاء ،عاش الصماد حرا ًمجاهدا ً،
تمنى الشهادة فنالها ،لم يجن من منصبه املال
والرثوة والعقارات ولم يبني القصور ويركب
السيارات الفاخرة بل كان مواطناً عادياًمن
أبناء هذا الشعب ،وظل كذلك حتى آخر يوم يف
حياته ..فسالم الله عىل الصماد يوم ولد ويوم
استشهد ويوم يلقى ربه

مشروع الرؤية الوطنية للبناء
الدولة اليمنية الحديثة
* أما الشيخ إبراهيم صالح
الحميدي أحد مشايخ قبيلة بني
ضبيان فقد تحدث عن الشهيد
الرئيس صالح الصماد بالقول:
** لقد تحمل الرئيس الشهيد صالح
الصماد مسؤولية البالد يف ظروف استثنائية
وعصيبة بعد أن كان رحمه الله محل إجماع
كل القوى السياسية الوطنية ,تحرك الرئيس
الشهيد تحرك القائد املخلص لشعبه ووطنه
بإيمان صادق وعزيمة ال تلني مما زاد ثقة
الشعب به وحبهم له فقد عمل عىل توحيد
الجبهة الداخلية ملختلف املكونات السياسية
واالجتماعية وتحرك بثبات وهمة عالية عىل
مختلف املستويات بروحيةجهاديةوإيمان القائد
الشجاع بالرغم من الصعوبات والتحديات
التي فرضها العدوان والحصار فكل ما اتخذه
من خطوات كانت معززة لعوامل الصمود
ومواجهة العدوان
لم يركز عىل جانب معني من املهام
واملسؤوليات والتي كان يف مقدمتها الجانب
العسكري ولم يطغ أي جانب من جوانب
اهتماماته عىل الجانب اآلخر بل عمل يف كل
الجوانب ففي الجانب العسكري عمل عىل
التحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال ولم
يكتف بذلك بل ظل عىل متابعة مستمرة
لها وذلك من خالل الزيارات امليدانية املتكررة
ملختلف الجبهات لتفقد املقاتلني كما اهتم
بجانب التصنيع العسكري املتعدد ومنها القوة
الصاروخية وحول مسار املعركة مع تحالف
العدوان من مرحلة الدفاع إىل مرحلة الهجوم
ويف جانب األداء ملؤسسات الدولة وما لحق
بها من أضرارأدت إىل فتور يف ادائها استطاع
الرئيس الشهيد صالح الصماد رفع كفاءة األداء
ملؤسسات الدولة بالرغم من املعاناة بسبب
العدوان والحصار فتحول من مرحلة الركود
والجمود إىل التفاعل والحماس واألداء املميز
واملتطور وبما يعزز من عوامل الصمود فقد
رفع الشهيد الرئيس صالح شعار (يد تحمي و
يد تبني) وجسده يف الواقع العميل يف جميع
الجوانب وعىل مختلف املستويات وأطلق
مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
الحديثة محوال التحديات التي فرضها العدوان
والحصارإىل فرص للنجاح يف جميع الجوانب
رحم الله الشهيد الرئيس صالح الصماد وسالم
الله عىل روحه الطاهرة.

بصمات ستظل محفورة يف ذاكرة التاريخ
*وتحدث الشيخ نجيب املطري من
مشايخ قبيلة بني مطر عن الشهيد
الرئيس صالح الصماد بالقول:
**بداية نحييكم ونشكركل منتسبي
دائرة التوجيه املعنوي قيادة وقواعد رؤساء
ومرؤوسني نعم نشكركم عىل اهتمامكم
وإحيائكم لذكرى مثل هؤالء الرجال األبطال
العظماء ..ألننا حني نحيي ذكرى هذا القائد
وحني نتحدث عنه وعن مناقبه وعن سريته
وعن مسرية حياته العلمية والعملية والجهادية
والثقافية والسياسية واإلنسانيةوعن عطائه،
إنما نتحدث عن رجل حمل يف طياته كل الخري
وكل اإلحسان وكل الصدق وكل الوفاء لشعبه
ومجتمعه وأمته ،فالشهيد الرئيس صالح
عيل الصماد كان تاريخا وسيظل تاريخاً شامال ً
كامالً ،فبمقياس مدة توليه رئاسة املجلس
السيايس األعىل ولفرتة قصرية حتى نال
الشهادة ،إال أنها تعترب تاريخ ،نعم تاريخ ال
ولن ينىس حاضراً ومستقبال ً فرغم مدة قيادته
القصرية للبلد إال أنها مثلت تاريخا طويال
وأبديا يف معانيه ..فحني نتحدث عن دوره
يف تعزيز الوحدة الوطنية نتحدث عن رجل
تحمل املسؤولية يف ظل عدوان غاشم ،تحمل
مسؤولية يف أحلك وأصعب الظروف وأكرثها
تعقيداًعىل كافةاألصعدة.
فقد تجاوز الشهيد الصماد كل الصعاب
وسعى وتحرك وجد واجتهد وبذل جل جهده
فصنع بصمات ستظل محفورة يف ذاكرة التاريخ
ولن تنساها األجيال القادمة ،فقد وحد صف
اليمن واليمنيني وجمع الكلمة وترفع عن
صغائر األمور فكان بمثابة األخ ملن كان يف سنه
وكان كاالبن ملن هو أكرب منه سناً وكان كاألب
ملن هو أصغر منه سناً كيف ال يكون كذلك وهو

تعجز الكلمات عن الوفاء للشهيد
الرئيس الصماد
* من جهة أخرى أكد الشيخ ياسر
أحمد الجرف عظمة وشجاعة
الشهيد الرئيس صالح الصماد
قائال :بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العاملني والصالة
والسالم عىل سيدنا محمد وعىل
آلة الطاهرين
إن الكلمات تعجز عن إيفاء الرئيس الشهيد
صالح الصماد حقه وما قدمه يف سبيل أن
يكون الشعب اليمني أكرث صموداً
وقوة وثباتاً
ً
وتحركاًوأهميةإحياء الذكرى السنوية للرجل
القائد الشهيد الرئيس صالح الصماد لتذكر
بمآثره واملسؤولية التي تحملها يف سبيل ترسيخ
عوامل الصمود لدى الشعب اليمني وتعزيز
الوحدة الوطنية وتمتني الجبهة الداخلية
كمرتكز رئييس ملواجهة العدوان ،الشهيد صالح
الصماد كان عنواناً ورمزاً وطنياًأجمعت عليه
كافة القوى واملكونات السياسية واالجتماعية
فقد كان يلتقي بكافة القوى واملكونات السياسية
و االجتماعية كان رجال ً توافقياً محباً لوطنه
ورجل بمستوى املسؤولية ,كان رئيساً استثنائياً
يف مرحلة استثنائية أراد العدوان خاللها تدمري
كل يشء يف اليمن األمر الذي استدعى من
الجميع التواجد والتحرك يف امليدان لتلمس
أوضاع املواطنني وقضاء حوائجهم
وقد كان الشهيد الرئيس الصماد كثري الرتدد
عىل جبهات العزة والكرامة وذلك لزيارة
املرابطني املجاهدين وتقديم الدعم املعنوي
والثقايف لهم وكذا تلمس حاجاتهم حتى
قال كلمته املشهورة ملسح الرتاب عن نعال
املجاهدين عندي أشرف من كل مناصب الدنيا,
نعم كان الشهيد جبهة من مكانه سواءً كان يف
منربه أو يف مجلسه ومنصبه وأينما كان موقعه.
الشعار الذي أطلقه يدا تحمي ويدا تبني
* ويقول الشيخ قائد ذنابه النمري
رئيس مجلس التالحم القبيل
بمحافظة مأرب عن الشهيد
الرئيس صالح الصماد:
تأيت الذكرى السنوية لرئيس الشهيدصالح
الصماد سالم الله عىل روحه الطاهر والشعب
اليمني سائر عىل خطاه يف الصمود وتماسك
جبهته الداخلية والثبات عىل مبدأ(يد تحمي

افتتاح مشروع مياه بالطاقة الشمسية في قرية اجلحشي بسنحان

ً
كامال  ،حاز عىل مكانة كبرية يف قلوب كل اليمنيني،
من قبل أبناء الشعب اليمني
وهذا دليل حب الله له ،واجه العدوان بكل شجاعة وثبات ،كان الصمود عنوانه،
والثبات هدفا ًمن أهدافه ،كان الجميع يستلهمون منه القوة والثبات
صحيفة  26سبتمرب أجرت استطالعاً صحفياً مع عدد من مشايخ القبائل اليمنية
حول الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد وخرجت بالحصيلة التالية :

الشهيد الرئيس
الصماد نال محبة واحرتام
وتقدير ابناء الشعب اليمين
بمختلف فئاته املجتمعية
رجل اإلجماع لدى أبناء الشعب اليمني بكل
مكوناته ومشاربه ونخبه.
كيف ال يكون كذلك وهو خريج مدرسة النبي
محمد صىل الله عليه وسلم وآل بيته األعالم
األطهار؟! ..كيف ال يكون كذلك وهو الذي نهل
من الثقافة القرآنية وارتوى من معينها؟!
كيف ال يكون كذلك وهو الذي تربى وتحرك
وعمل يف ظل الهوية اإليمانية؟!
كيف ال يكون كذلك وهو من ترجم محاضرات
وتوجيهات السيد قائد الثورة القائد العلم
املجاهد املؤمن التقي الزاهد العابدعبد امللك
بدر الدين الحويث حفظه الله قوالً وفعال ً ويف
كل امليادين واملناسبات؟!
فحني نتحدث عن دوره يف توحيد الصف
فالشعب اليمني هو من سيجيب فهو
من أحبه الشعب وأحب الشعب فكان إن
امتطى فرسه(طقمه) وسل سيفه(بندقيته)
فمقدام عسريوإن صعد إىل منرب فخطيباً
بليغاً،وإن اجتمع وتحدث إىل السياسيني
فسيايس مخضرم وإن تحدث عن االقتصاد
فاقتصادي بارع ،وإن تحدث إىل العلماء
فعاملاً جليال ً وإن التقى وتحدث إىل الوجاهات
فرجال ً حكيماً،وإن زار الجبهات والتقى
باملجاهدين فجندياً متمرساً ،وإن التقى
بالقادة العسكريني واألمنيني كان رجال ً حربياً
وعبقرياً يف أطروحاته وخبرياً كبرياً وقائداً مقداماً
ومخططاً اسرتاتيجياً،وإن تحدث إىل الشعب
فنعم القائد واإلنسان املتواضع والحازم حيث
يحب الحزم بغرض صالح األمور وبما يخدم
مصلحة البلد والشعب ويعزز قوة الدولة,
وحني نتحدث عن دوره يف التحشيد والتعبئة
باملال والرجال والسالح
فالجبهات هي من ستجيب وتتحدث عن
دوره فاإلنجازات العظيمة التي تحققت يف
فرتة توليه من تصنيع حربي وطريان مسري
وصواريخ البالستيةوأسلحة متنوعة هي من
ستجيب وتتحدث بكل وضوح وفخر عن دور
الصماد ونضالهوصربهوصموده واستبساله
وشجاعته يف مواجهة العدوان ومقارعته يف
كل امليادين وعىل كل األصعدة،فلو سألنا
ميادين الجهاد عن الشهيد الصماد ألجابت
بأن الصماد هو ذلك الفارس البطل الشجاع
املقدام الذي مازالت نفحاته الطيبة والعطرة
ً
تعبق يف أجواء وأرجاء الجبهات ً
وكرامة
عزة
ومجداً وشموخاً وحماساً وتسابقاًإىل ميادين
الجهاد واالستشهاد .
فالشهيد الصماد لم يتخذ من املسؤولية التي
حملها عىل عاتقه مغنما بل كانت مسؤولية
أمانة ومغرما وهذا ماعرفه الشعب اليمني
عنه و أنه لقائد جاد بنفسه وماله ،فالشعب
يعتربه شخصية نادرة لم يسبق أن عرفت
اليمن أرضاًوإنساناً قائداً مثله ،ودليل ذلك أنه
لقي الله شهيداً وهو يؤدي واجبه فتاجر مع
الله وربحت تجارته فهذا الرجل يعترب محط
فخر واعتزاز وقدوة للشعب واليمن قاطبة
وكذلك سجل تاريخاً ناصع البياض لنفسه
وأهلهه وأوالده ،فنعم الرجل الشهيد صالح
الصماد ونعم القائد ونعم املجاهد فسالم الله
عليه وهكذا ملس الشعب وأحست األرض من
هم أنصارالله ,فأنصار الله هم الذين جادوا
بأنفسهم وبذلوا أرواحهم يف سبيل الله ويف
سبيل حرية ورفعة البلد والشعب ،فاملسرية
القرآنية هي التي أخرجت وربت وأنتجت رجاال
أوفياء للمبادئ والقيم والحلم والعلم والجهاد
والدين واإلخالصواألمانة والزهد والورع
واإلحسان ومقارعة الطغاة والظاملني.
وختاما نقول لكم وللجميع شهر مبارك وأيام
مباركة ومن خاللكم نرفع تحياتنا ومباركتنا
بالشهر الكريم للقيادة الثورية والسياسية
والعسكرية ولجميع أبناء الشعب اليمني
وللجيش واللجان املرابطني كما هي ألسر
الشهداء وللجرحى واألسرى والله يحفظكم.

مجتمع

ويدتبني),تأيت هذه الذكرى وقد تحقق لشعبنا
النصر وقد أصبح شعبنا يبني قوة الردع بأيادي
يمنية وقدرات عظيمة جعلت العالم يسمع
الصوت الذي اليعرف إال هو صوت القوة صوته
فعندما تكون قويا تستطيع صنع السالم .
إن شعبنا عندما يحيي ذكرى استشهاد
الرئيس الصماد إنما يجدد العهد له أنه
ماض عىل دربه ومتمسكابالشعار الذي
ماض و بإصرار
أطلقه (يدتحمي ويد تبني)
ِ
وعزيمة فوالذية يف رفد جبهات العزة والكرامة
بالرجال واملال ولن يتوقف أو يتقاعس عن
تسيري قوافل الدعم واألسناد لجيشنا ولجاننا
الشعبية,فلروحه الطاهرة أن تقر يف جنات

الرئيس الصماد بخصوصيات نادرة كرئيس
لليمن فالشهيد الرئيس صالح الصماد كان
هو الرجل الذي تحتاج إليه اليمن ولكن صدق
ووفاء وصراحة ذلك الرجل العظيم لم تعجب
الكثري من تجار الحروب الحاقدين عىل الوطن
أصحاب اإلسالم السيايس فتمت املؤامرة عىل
رئيس اليمن الرجل الصالح الصادق فما أشبه
هذا الرجل بالرئيس الحمدي وما أشبه قصته
بقصة الحمدي ,الصماد كان شخصاً عادياً وغري
عادي يف نفس الوقت ,كان شخصاً مسؤوال
وغري مغرر به ,كان شريفا ونظيفا,كان رجال
يصدع بالحق ويقول دولة من أجل الشعب
وليس شعب من أجل الدولة ,وقد أسس

الصماد تبىن مرشوع يد تبين ويد تحمي
وجسده يف الواقع العملي بمختلف الجوانب
الرئيس الصماد وضع بصمات عملية منهجية
ستظل محفورة يف ذاكرة األجيال اليمنية
الرئيس الصماد قائد عظيم ومحنك يف إدارته
لحكم اليمن ومواجهة العدوان والغزو
القوى السياسية والعسكرية الوطنية أجمعت
بأن الشهيد الصماد كان عنوانا ورمزًا وطنيًا
الخلد عند رب العاملني ،فقد توثقت لدى شعبنا
روح الدفاع والبناء فشعبنا اليوم قد أصبح أكرث
قوة وأكرث لحمة يف مواجهة صلف العدوان ويف
تعزيز الروح الجهادية لدى كافة أبنائه معاهدا
الله والقيادة وروح الرئيس الشهيد أنه لن يقبل
إال بالنصراملبني حفظ الكرامة والسيادة وال خيار
آخر لديه إال الشهادة والسري عىل نهجه ودربه
فسالم الله عىل روحه الطاهرة.

الشهيد الرئيس الصالح الصادق
*أما الشيخ نجيب محمد ناصر
الحيدري أحد مشايخ محافظة إب
فقد قال عن الشهيد الرئيس صالح
الصماد:
** عندما يذكر اسم الرئيس الشهيد صالح
الصماد تختلط املشاعر بني الحب والتقدير وبني
الحزن عىل الخسارة والفقدان فقد تفرد الشهيد

لعدة مشاريع عمالقة يف مجال التصنيع
الحربي النوعي باختصار الصماد فقدانه يعد
خسارة عىل اليمنيني واليمن ولكنه سيظل
حيا يف قلوبنا ألنه رجل ومجاهد نادر بإخالصه
للوطن واملواطن وأيضا كان صاحب مشروع
وطن يمني واحد بعيد عن الطائفيةأواملناطقية
و سالليةواملشاريع الضيقة فرغم فرتة حكمه
القصرية إالأنه حصل عىل حب الشعب اليمني
بأكمله كبريه وصغريه وبمختلف توجهاتهم
السياسية.
ونقول رحمة الله عليك يا رئيسنا الراحل
فحتى اآلن لم يحكمنا أحد من نوعيتك
وبأفكارك الوطنية الخالصة أو حبك لليمن
والشعب اليمني ونقول للكل إن حياتك أطول
من حياة قتلتك ،فكما كان الشهيد الرئيس
الصماد حريصا عىل دعم جبهات العزة
والكرامة كان حاضرا يف تخرج الدفع التي تتخرج
وتتأهل ملوجهة العدوان والتي كانت آخرها يف
محافظة الحديدة حيث ترجل هذا الفارس

وسار إىل ربه صامدا طاهرا شهيدا بعيد عن
جميع مطامع الدنيا فرحمة الله تغشاه وأسكنه
فسيح جناته مع الشهداء والصالحني واألنبياء
والصديقني وحسن أولئك رفيقا

يف ذكرى استشهاد (أشرت )
العصر الرئيس الصماد
* أمااملجاهد النقيب الشيخ إبراهيم
عبدالله العجييل _ عاقل حارة
الرحاب الشرقية بمديرية السبعني
أمانة العاصمة فقد قال:
** مع حلول الذكرى السنوية الستشهاد
املجاهد الجسور الرئيس الشهيد صالح بن عيل
الصماد سالم الله عليه يتبادر إىل ذهن كل
يمني مؤمن حر سلسلة من الصور واملشاهد
واألحداث واملواقف التي عرف فيها اليمنيون
رئيسا استثنائيا حظي بمحبة واحرتام وتقدير
جموع الشعب اليمني بمختلف مكوناته,لقد
مثل الرئيس الشهيدصالح الصماد (أيقونة)
املرحلة ملاحباه الله سبحانه وتعاىل من
صفات وسجايا وملاكان يتمتع به من مؤهالت
أيمانيةوأخالقية وعلمية ونزاهة نفس ونظافة
يد وشجاعة وإقدام و فكر إيماين ورؤية وطنية
وانتماء عربي إسالمي ويف املجمل القول كان
يمثل املسرية القرآنية وجيلها ورعيلها األول
الذي تربى عىل يد الشهيد القائد السيد حسني
بدرالدين الحويث رضوان الله عليه.
تمكن الرئيس الشهيد الصماد من تعزيز
أواصر الوحدة الوطنية بني مختلف أبناء
الشعب اليمني ومكوناته السيما منذ انتخابه
رئيسا للمجلس السيايس األعىل وحتى ارتقى
إىل ربه شهيدا  ،والشك أن تمتني الجبهة
الداخلية وتماسكها كان من أصعب املهام يف
تلك املرحلة والسيما يف أعقاب فتنة ديسمرب
٢٠١٧م التي تمت معالجة آثارها وتداعياتها
بحكمة وشجاعة وعفو وتسامح وتسامي األمر
الذي خيب وأفشل رهانات العدوان الغاشم
ومرتزقته وأذنابه,والشك أن الدور املحوري البارز
للرئيس الشهيد الصماد يف التصدي للعدوان
السعوصهيوامرييك منذ الوهلة األوىل للعدوان
وقبل انتخابه رئيسا وكذلك جهاده وتضحياته
وأدواره يف التحشيد ورفد الجبهات واملرابطني
بالرجال واملال والسالح كان أنموذجا عظيما
احتذى به الكثريون من أبناء الشعب اليمني
وتحرك املئات بل اآلالف يف تلك املرحلة ويتذكر
الجميع أن الرئيس الشهيد الصماد كان يجسد
املثال العظيم للمؤمن املجاهد الجسور الذي
كان يقيض األعياد يف الجبهات مع املرابطني.
لن ينىس الشعب اليمني الرئيس الشهيد
الصماد الذي نقش بأفعاله وجهاده وتضحياته
وشجاعته ونزاهته وبطوالته وإقدامه اسمه عىل
قلب كل يمني حر وخلده يف سفر التاريخ بأحرف
من نور ستستيضء بها األجيال القادمة وتقتدي
بها األمة يف واقعها وحاضرها ومستقبلها ٠٠٠
كفى الرئيس الشهيد الصماد تلك الشهادة
التاريخية التي تحدث بها السيد القائد العلم
املجاهدعبداامللك بدرالدين الحويث حفظه الله
 ،ويكفي الشهيد الصماد تلك القوافل اليومية
التي تزور ضريحه ورفاقه يف ميدان السبعني
يوميا  ،وهاهي مسريات صماد واحد واثنني
وثالثة تدك مضاجع املعتدي املجرم يف عقر داره
وتمرغ أنفه يف الرتاب فلم يذهب دم الشهيد
الصماد هدرا بل صنع نصرا عظيما صرنا اليوم
عىل أعتابه فسالم عىل الرئيس الشهيد الصماد
( مالك اشرت العصر ).

برقية عزاء

بقلوبمؤمنةبقضاءاللهوقدرهتلقينانبأوفاة

األستاذ /املجاهد عبدالخالق محمد صالح الصراري
مدير عام مكتب الربية والتعليم بمحافظة تعز

والذي انتقل اىل جوار ربه بعد حياة زاخرة بالنضال والعمل الربوي
الدؤوب يف ميدان الربية والتعليم ،وقد عرفناه السنوات األخرة رجل
دولة جدير بتحمل املسؤولية وقيادي تربوي نجح يف إدارة العملية
الربوية والتعليمية بمحافظة تعز يف ظروف حرجة متجاوزاً العديد من
العوائق التي فرضها العدوان الغاشم عى الحياة العامة يف بالدنا ،حيث
ساهم ومعه جميع كادر وموظفي الربية والتعليم يف استمرار العملية
التعليمية رغم االستهداف املمنهج إليقافها من قبل تحالف العدوان
ومرتزقته..
وبهذا املصاب األليم نبعث صادق العزاء وعظيم املواساة ألبناء محافظة
تعز وكافة األسرة التعليمية والربوية كما نتقدم بخالص مشاعر العزاء
واملواساة ألوالد الفقيد عبدالرحمن ومحمد وبقية أفراد أسرتهم وكافة
أهلهم الكرام ..ونسأل املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه
وأن يجزيه خر الجزاء ويسكنه الجنة ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصر
والسلوان( ..إنا لله وإنا إليه راجعون)

اللواء :عبداللطيف حمود املهدي
قائد املنطقة العسكرية الرابعة

ب�م�س��اه�م��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة ودع ��م من
ق� �ي� ��ادة امل ��دي ��ري ��ة اف �ت �ت ��ح م ��دي ��ر ع ��ام
مديرية سنحان وبني بهلول رئيس
امل �ج �ل��س امل �ح��يل يف ق��ري��ة ال�ج�ح��ي
االخ مجاهد حسن عايض مشروع
م �ي ��اه ي �ع �م��ل ب��ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة،
ت��أيت ه��ذه ال�خ�ط��وة يف إط ��ار اه�ت�م��ام
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة م�م�ث�ل��ة ب��ال�س�ي��د
العلم قائد ال�ث��ورة السيد عبدامللك
بدر الدين الحويث ورئيس املجلس
ال� �س� �ي� ��ايس االع� � ��ى م� �ه� ��دي امل �ش ��اط� �
ب ��ال �ج ��ان ��ب ال � ��زراع � ��ي وال� � ��ذي ب � ��دوره
س ��رف ��د ال �ج��ان��ب االق �ت �ص ��ادي ح�ت��ى
ن� �ص ��ل إىل االك � �ت � �ف� ��اء ال � � � ��ذايت ،م��ن

ج ��ان� �ب� �ه ��م ث� �م� ��ن امل� �س� �ت� �ف� �ي� ��دون م ��ن
املشروع الجهود الذي يبذلها مدير
امل��دي��ري��ة يف تلمس ح��اج��ة املواطنن
والتعاون بصورة دائمة يف مختلف
امل�ج��االت ،س��واء ال��زراع�ي��ة أو البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ل �ل �م��دي��ري��ة ،ك ��ون م��دي��ري��ة
س �ن �ح ��ان ت �م �ث ��ل امل� ��دخ� ��ل ال �ج �ن ��وب ��ي
ألمانة العاصمة صنعاء وتأيت هذه
الجهود املبذولة من قبل مدير عام
مديرية سنحان لشعوره باملسؤولية
امللقاة عى عاتقه يف جعل املديرية
ف ��اع �ل ��ة يف م �خ �ت �ل��ف امل� �ج� ��االت ،ويف
ال � �خ � �ت � ��ام ت� �م� �ن� ��ى ال� � �ح� � ��اض� � ��رون م ��ن
ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة دوام االه �ت �م��ام

ب��ال �ج��ان��ب ال ��زراع ��ي وف �ت ��ح م �ش��اري��ع
أخ ��رى ب��ال�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة ،ك��ون�ه��ا
ت � ��وف � ��ر ع � ��ى امل � � ��زارع � � ��ن اس � �ت � �خ� ��دام
ال��دي��زل ،خصوصاً يف ظل األوض��اع
ال �ص �ع �ب ��ة ال �ت ��ي ت �ع �ي �ش �ه��ا ب ��الدن ��ا يف
ظل الحصار الخانق جراء العدوان
ال��رب��ري ال�غ��اش��م ،مؤكدين أن كل
أب �ن ��اء ال �ي �م��ن س �ي �ع �م �ل��ون ل �ي��ل ن �ه��ار
ك � ��ل يف م � �ج� ��ال ع �م �ل ��ه وت �خ �ص �ص ��ه
للنهوض بالوطن ،مشيدين بالدور
ال��ذي يبذله أب�ن��اء الجيش واللجان
ال� �ش� �ع� �ب� �ي� ��ة يف م� �خ� �ت� �ل� ��ف ج� �ب� �ه ��ات
القتال ،الخلود للشهداء والشفاء
للجرحى.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

احلكـم الرشيـد

بناء الدولة يعتمد عىل الحكم الرشيد الذي يحقق املساواة وتكافئ الفرص والحقوق والعدالة
املجتمعية.
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
ُي�ق�ص��د بالحكم ال��رش�ي��د ك��ل عمليات ال�ح�ك��م وامل��ؤس�س��ات وال�ع�م�ل�ي��ات وامل�م��ارس��ات ال�ت��ي ي�ت��م من
خاللها اتخاذ ال�ق��رارات بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك وتنظيمها .ويضيف الحكم الرشيد
صفة معيارية وتقييمية لعملية الحكم.
ومن منظور حقوق اإلنسانّ ،
إن الحكم الرشيد
ً
أساسا عملية تقوم بموجبها املؤسسات العامة
هو
ب �ت �س �ي��ر ال� �ش� ��ؤون ال �ع ��ام ��ة وإدارة امل � � ��وارد ال �ع��ام��ة
وضمان إعمال حقوق اإلنسان.
وب � ��ال � ��رغ � ��م م � ��ن أن� � ��ه م � ��ا م � ��ن ت � ��واف � ��ق دويل ب �ش ��أن
ت� �ع ��ري ��ف "ال � �ح � �ك� ��م ال � ��رش � �ي � ��د" ،إال أن� � ��ه ي �م �ك ��ن أن
يشمل املواضيع التالية :االح��رام الكامل لحقوق
اإلن �س��ان ،وس �ي��ادة ال�ق��ان��ون ،وامل�ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة،
والشراكات املتعددة الجهات الفاعلة ،والتعددية
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ،وال �ع �م �ل �ي ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ش �ف��اف��ة
الخاضعة للمساءلة ،وقطاع عام يتصف بالكفاءة
وال �ف �ع��ال �ي��ة ،وال �ش ��رع �ي ��ة ،وال ��وص ��ول إىل امل �ع ��ارف
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات وال �ت �ع �ل �ي ��م ،وال �ت �م �ك ��ن ال �س �ي ��ايس،
واملساواة ،واالستدامة ،واملواقف والقيم التي تعزز
املسؤولية والتضامن والتسامح.
وب��اخ �ت �ص��ار ،ي��رت �ب��ط ال �ح �ك��م ال��رش �ي��د ب��ال�ع�م�ل�ي��ات
والنتائج السياسية واملؤسسية الضرورية لتحقيق
أه� � � � ��داف ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة .وي� �ك� �م� ��ن االخ � �ت � �ب � ��ار ال �ح �ق �ي �ق ��ي
ل�ل�ح�ك��م "ال ��رش �ي ��د" يف م ��دى وف ��ائ ��ه ب ��وع ��د االل �ت ��زام
ب�ح�ق��وق اإلن �س ��ان ،أي ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة والسياسية واالج�ت�م��اع�ي��ة .وال�س��ؤال
األس ��ايس امل �ط ��روح يف ه ��ذا ال�س�ي��اق ه��و ال �ت ��ايل :هل
تضمن مؤسسات الحكم فعليًا ال�ح��ق يف الصحة
ويف السكن الالئق والغذاء الكايف والتعليم الجيد
والعدالة املنصفة واألمن الشخيص؟
الخصائص األساسية للحكم الرشيد
ح � � � � � َّ�دد م� �ج� �ل ��س ح � �ق � ��وق اإلن � � �س � � ��ان ال� �خ� �ص ��ائ ��ص
األس ��اس �ي ��ة ال �ت��ال �ي��ة ل �ل �ح �ك��م ال ��رش �ي ��د :ال �ش �ف��اف �ي��ة،
امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ،امل � �س � ��اءل � ��ة ،امل � �ش � ��ارك � ��ة ،االس �ت �ج ��اب ��ة
(الحتياجات الناس)
كيف يرتبط الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان؟
ي�ع��زز ال�ح�ك��م ال��رش�ي��د وح�ق��وق اإلن�س��ان بعضهما
البعض .وتطرح معاير حقوق اإلنسان مجموعة
م��ن ال�ق�ي��م ال �ت��ي ت�س��رش��د ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ات وغ��ره��ا
م ��ن ال �ج �ه ��ات ال �ف ��اع �ل ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة
يف أع� �م ��ال� �ه ��ا .ك� �م ��ا ت � �ق� ��دم م �ج �م ��وع ��ة م � ��ن م �ع ��اي ��ر
األداء ي�م�ك��ن م ��ن خ��الل �ه��ا م �س��اءل��ة ه ��ذه ال�ج�ه��ات
ال�ف��اع�ل��ة .وإض��اف��ة إىل ذل ��ك ،ت�غ�ن��ي م �ب��ادئ ح�ق��وق
اإلن�س��ان مضمون ج�ه��ود الحكم ال��رش�ي��د ،أي أنها
ق ��د ت �س��رش��د ب �ه��ا ع�م�ل�ي��ة وض ��ع األط� ��ر ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والسياسات وال��رام��ج ومخصصات امليزانية وغر
ذلك من التدابر.
لكن يف املقابل ،ال يمكن اح��رام حقوق اإلنسان
وح �م ��اي �ت �ه ��ا ع ��ى ن �ح ��و م �س �ت ��دام يف غ �ي ��اب ال �ح �ك��م
ال ��رش� �ي ��د .وي �ع �ت �م ��د إع � �م� ��ال ح� �ق ��وق اإلن � �س � ��ان ع��ى
ت� ّ
�وف��ر بيئة م��ؤات�ي��ة وتمكينية .ويتضمن ذل��ك األط��ر
وامل � ��ؤس � �س � ��ات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة امل� ��الئ � �م� ��ة ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إىل

العمليات السياسية والتنظيمية واإلدارية املسؤولة
عن االستجابة لحقوق السكان واحتياجاتهم.
وي �م �ك ��ن ت �ن �ظ �ي ��م ال� �ع ��الق ��ة ب � ��ن ال �ح �ك ��م ال ��رش �ي ��د
وحقوق اإلنسان حول أربعة مجاالت:

املؤسسات الديمقراطية

ُت�ن��ئ اإلص��الح��ات ال�ت��ي يفرضها ال�ح�ك��م الرشيد
عى املؤسسات الديمقراطية ،عندما ّ
ترسخ يف قيم
حقوق اإلنسانُ ،س ً
بال تسمح للرأي العام باملشاركة
يف وض ��ع ال�س�ي��اس��ات س ��واء م��ن خ ��الل امل��ؤس�س��ات
ال��رس �م �ي��ة أو امل� �ش ��اورات غ ��ر ال��رس �م �ي��ة .ك �م��ا ت�ن��ئ
آليات إلدماج فئات اجتماعية متعددة يف عمليات
اتخاذ القرارات ،ال سيّما عى الصعيد املحيل .وقد
تشجع ًّ
كال من املجتمع املدين واملجتمعات املحلية
ع��ى ص�ي��اغ��ة م��واق�ف��ه ب�ش��أن ق�ض��اي��ا ت�ه��مّ ��ه والتعبر
عنها.
تقديم الخدمات العامة
تؤدي اإلصالحات التي يفرضها الحكم الرشيد،
يف م�ج��ال ت��وف��ر ال�خ��دم��ات الحكومية إىل ال�ن��اس،
تحسن قدرات
إىل النهوض بحقوق اإلنسان عندما
ّ
ال ��دول ��ة ع��ى ال ��وف ��اء ب�م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا يف ت��وف��ر امل�ن��اف��ع
العامة األساسية لحماية عدد من حقوق اإلنسان،
م �ث��ل ال �ح ��ق يف ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح ��ة وال � �غ� ��ذاء .وق��د
تتضمن مبادرات اإلصالح آليات متعلقة باملساءلة
والشفافية وأدوات السياسة ال�ع��ام��ة ال�ت��ي تراعي
االعتبارات الثقافية من أجل ضمان توفر الخدمات
ً
وسبال ملشاركة الرأي العام
للجميع وقبولهم لها،
يف اتخاذ القرارات.

سيادة القانون

عندما يتعلق األمر بسيادة القانون ،فإن مبادرات
الحكم الرشيد التي ت��راع��ي حقوق اإلن�س��ان تحقق
إصالح التشريعات وتساعد املؤسسات ،ابتداءً من
ال�ن�ظ��م ال�ج��زائ�ي��ة وص � ً
�وال إىل امل�ح��اك��م وال��رمل��ان��ات،
ب� �ه ��دف ت �ح �س ��ن ت �ن �ف �ي ��ذ ه � ��ذه ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات .وق ��د
ت �ت �ض �م ��ن م� � �ب � ��ادرات ال �ح �ك ��م ال ��رش� �ي ��د ال � ��دع � ��وة إىل
اإلص ��الح ال�ق��ان��وين ورف ��ع م�س�ت��وى ال�ت��وع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ب� �ش ��أن اإلط � � ��ار ال� �ق ��ان ��وين ال ��وط� �ن ��ي وال � � � ��دويل وب �ن ��اء
القدرات وإصالح املؤسسات.

مكافحة الفساد

ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ،ت�ع�ت�م��د ج�ه��ود
الحكم الرشيد عى مبادئ مثل املساءلة والشفافية
وامل �ش ��ارك ��ة إلع � ��داد ت ��داب ��ر م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد .وق��د
ت �ت �ض �م��ن امل � �ب� ��ادرات إن �ش ��اء م ��ؤس �س ��ات م �ث��ل ل �ج��ان
مكافحة الفساد ،وإيجاد آليات لتبادل املعلومات،
ورص� � ��د اس� �ت� �خ ��دام ال �ح �ك ��وم ��ات ل� ��أم� ��وال ال �ع ��ام ��ة
وتنفيذها للسياسات.

�رس��خ ف�ي�ن��ا امل�ح�ب��ة
اإلي �م��ان ب��ال�ل��ه “س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل” ال ��ذي ي� ِّ
ل �ل��ه ،ف�ن�ن�ط�ل��ق ف�ي�م��ا ن�ع�م��ل ،وف�ي�م��ا ن �ق � ِّ�دم ،وف�ي�م��ا ن�ع�ط��ي،
ف�ي�م��ا ن�س�ه��م ف �ي��ه ،وف�ي�م��ا ن�ف�ع�ل��ه ع��ى امل�س�ت��وى ال�ش�خ��ي،
ونقدمه ،ونؤتيه ،نعطيه
وعى املستوى التعاوين ،نفعله،
ِّ
برغبة ،برغبة املحب ،والعظيم حبه لله ،الشديد حبه لله
“سبحانه وتعاىل”.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي
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شرعية األرض واإلنسان
في صنعاء وليست في الرياض

عبدالسالم :

مصدر حكومي:

ال وجود ألي حساب لرئيس
الوزراء في أي منصة إلكترونية

أك ـ ــد م ـص ــدر مـ ـس ــؤول بـمـكـتــب
رئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء الــدكـتــور
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ص ــال ــح ب ــن ح ـب ـتــور،
ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أي حـ ـس ــاب بــإســم
رئيس الوزراء يف أي من منصات
التواصل االجتماعي.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر يف ب ـ ـ ــاغ
ص ـح ـف ــي أن أي ح ـ ـسـ ــاب يف أي
منصة إلـكــرتونـيــة بــاســم الدكتور
ب ــن ح ـب ـت ــور ،ه ــو م ـ ــزور م ــن قـبــل
ال ـ ـع ـ ــدوان وأدوات ـ ـ ـ ــه  ..الفـ ـت ــا إىل
أنـ ــه وب ـن ــاء ع ــى ذلـ ــك فـ ــإن م ــا تــم
تداوله مؤخراً يف إحدى املنصات
اإللكرتونية عر حساب مزور ال أساس له.
ودعا املصدر وسائل اإلعام وتحديدا اإلعام اإللكرتوين إىل تحري الدقة
قـبــل الـتـعــاطــي مــع هـكــذا نــوعـيــة مــن األخ ـبــار الـكــاذبــة الـتــي تـهــدف إىل إثــارة
البلبلة يف أوساط املجتمع.

هيئة املصائد السمكية تدين
إختطاف صيادين من قبل العدوان

أدان ـ ـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـم ـص ــائ ــد
ال ـس ـم ـك ـي ــة يف ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر جــري ـمــة
إخـتـطــاف عــدد مــن الـصـيــاديــن مــن قبل
قوى العدوان السعودي األمرييك .
وأوض ـحــت الـهـيـئــة أن قــوى الـعــدوان
أق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت ع ـ ـ ــى إخـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ــاف ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
الـصـيــاديــن وم ـص ــادرة قــوارب ـهــم ،أثـنــاء
م ـمــارس ـت ـهــم مـهـنــة ال ـص ـيــد يف ســواحــل
البحر األحمر بمنطقة بحيص التابعة
ملديرية ميدي محافظة حجة ،معترة
ً
عما إجرامياً وجباناً .
هذا الفعل
ون ـ ـ ــاش ـ ـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان األم ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة

وامل ـن ـظ ـم ــات اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـح ـقــوق ـيــة،
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــم واالضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع
ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ـه ــم إزاء ه ـ ــذه األعـ ـمـ ــال
اإلجــرام ـيــة بـحــق الـصـيــاديــن ،والـعـمــل
ع ــى حـمــايـتـهــم م ــن قــرص ـنــة ال ـع ــدوان
وم ــرت ــزق ـت ــه ،وإيـ ـقـ ــاف ك ــل امل ـم ــارس ــات
العدوانية املتكررة بحقهم.
وح ـم ـل ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـصــائــد
الـسـمـكـيــة ،االم ــم املـتـحــدة ومـنـظـمــاتـهــا
مسؤولية الصمت والتخاذل املستمرين
ت ـجــاه ه ــذه امل ـمــارســات اإلجــرام ـيــة الـتــي
تزيد من معاناة الصيادين.

أمريكا تناقض زعمها في دعم
الهدنة بتحركها في البحر األحمر
بعد إعان واشنطن تشكيل قوة بحرية جديدة يف
البحر األحمر ،رئيس الوفد الوطني املفاوض ،محمد
عـبــد ال ـس ــام ،ي ـقــول ّ
إن "ه ــذا ال ـت ـحــرك يــؤكــد سـعــي
الواليات املتحدة لتكريس حالة العدوان عى اليمن".
وق ــال االس ـتــاذ مـحـمــد عـبــدالـســام ّ ،
إن "الـتـحــرك
األمــريك يف الـبـحــر األحـمــر ،يف ظــل هــدنــة يف اليمن،

إن ـســان ـيــاً وع ـس ـكــريــاً ،ي ـنــاقــض زع ــم واش ـن ـطــن دعـمـهــا
الهدنة".
وأك ــد عـبــد ال ـســام ،يف تـغــريــد ٍة لــه يف "تــويــرت"ّ ،
أن
ال ـت ـح ــرك األم ـ ــريك يف ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر ي ــؤك ــد "س ـعــي
واش ـن ـط ــن ل ـت ـكــريــس ح ــال ــة الـ ـع ــدوان وال ـح ـص ــار عــى
اليمن".

رابطة علماء اليمن تدين العدوان الصهيوني املمنهج بحق الشعب الفلسطيني

أدانت رابطة علماء اليمن ،املمارسات الصهيونية والعدوان املمنهج
بحق الشعب الفلسطيني واالستهداف للمسجد األقى وتدنيسه.
واستنكرت الرابطة يف بيان لها خطوات التطبيع املتسارعة التي تقوم
بها أنظمة العمالة ..مشيدة باملعنويات العالية للشعب الفلسطيني
ً
مباركة مواقف شبابه التي تعر عن عنفوان أبنائه وقوة إيمانهم
الحر،
وإرادتهم أمام العدو الصهيوين.
وأكدت الرابطة تأييدها لكل الخطوات واملواقف والعمليات والقرارات
التي تسهم يف ردع الكيان الصهيوين املحتل.
ودع ــت الـشـعــوب اإلســامـيــة وعــى رأسـهــا األح ــرار يف مـحــور املـقــاومــة
والنخب العلمية والفكرية إىل نصرة القضية الفلسطينية باعتبار ذلك

ً
محملة كل األنظمة
واجـبــاً دينياً ومسؤولية تقع عى عاتق الجميع..
العميلة واملطبعة مع الكيان الصهيوين كامل املسؤولية عن التداعيات
لصلف وغطرسة وهمجية هذا الكيان.
كـمــا أك ــدت أهـمـيــة الـتـحــرك الــواعــي لـكـشــف أنـظـمــة الـعـمــالــة وأب ــواق
الـتـبـعـيــة ال ـتــي تـسـعــى لـتـصـفـيــة الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ..م ـشــرة إىل أن
ثقافة الشهادة ،هي الكفيلة بتحرير املسجد األقــى واألرض املباركة
من دنس الصهاينة.
وشــددت رابـطــة علماء الـيـمــن ،عــى وجــوب توحيد صـفــوف حركات
الـجـهــاد واملـقــاومــة يف فلسطني واالبـتـعــاد عــن كــل أسـبــاب الـتـنــازع التي
تخدم الكيان الصهيوين وعماءه.

أكد رئيس املكتب السيايس لحركة حماس إسماعيل هنية ،يوم أمس
 ،أن ال ـقــدس مـحــور ال ـصــراع وسـيــواصــل الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي الــدفــاع
عنها يف معركة مفتوحة مع املحتلني ،وسوف يحسمها لصالحنا مهما
طال الزمن.
وقــال هنية يف بيان صحفي ":لقد أكدنا لكل األطــراف التي تواصلت
ً
معنا أن األقــى مسجدنا ،ولـنــا وحــدنــا ،وال حــق مطلقا لليهود فيه،
ومــن حــق شعبنا الــوصــول إلـيــه والـصــاة واالعـتـكــاف فـيــه ،ولــن نخضع
لكل إجراءات القمع واإلرهاب الصهيوين".

وتابع ":إن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضــه ،ومن حقه الطبيعي أن
يستمر يف مقاومته ،والـقــدس هــي محور الـصــراع ،وسنواصل الدفاع
عنها يف معركة مفتوحة مع املحتلني ،وسوف نحسمها لصالحنا مهما
طال الزمن".
وصباح يوم أمس ،اقتحم املئات من عناصر شرطة العدو ،املسجد
ً
تمهيدا القتحام
األقى لقمع املرابطني وإجبارهم عى مغادرة املكان،
 728م ـس ـتــوط ـنــا ص ـه ـي ــون ـي ــا ،م ــا أس ـف ــر ع ــن إص ــاب ــة عـ ــدد م ــن امل ــراب ـط ــني
واملعتكفني .

هنية :لن نخضع لكل إجراءات القمع واإلرهاب الصهيوني

هيئة النقل البري تستنكر تعرض
املسافرين لالبتزاز مبنفذ الوديعة

اسـتـنـكــرت الـهـيـئــة الـعــامــة لتنظيم ش ــؤون الـنـقــل ال ــري ،يــوم أمــس ،
ما يتعرض له املسافرون من ابتزاز يف بمنفذ الوديعة الــري الحدودي
مع السعودية.
وأش ـ ــارت الـهـيـئــة يف ب ـيــان ل ـهــا ،إىل أن م ــا ي ـقــوم ب ــه املــرتــزقــة م ــن اب ـتــزاز
للمسافرين وإغــاق للميناء ،انتهاك لحقوق املــواطـنــني الــذيــن يعانون
من عدوان يتنافى مع األعراف واملواثيق واالتفاقيات الدولية واإلنسانية.
وأكــدت أن مـئــات اليمنيني بينهم نـســاء وأطـفــال عــالـقــون منذ أيــام يف
ميناء الــوديـعــة ،نتيجة اإلج ــراءات التعسفية الـتــي تفرضها السلطات
السعودية ومرتزقتها األمر الذي فاقم من معاناة املسافرين.
ولـفــت الـبـيــان ،إىل أن قــرار إيـقــاف الــرحــات الــريــة إىل الـسـعــوديــة غر
مرر ،ودليل عى فشل القائمني عى إدارة امليناء.
وح ـم ـل ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم ش ـ ــؤون ال ـن ـق ــل ال ـ ـ ــري ،الـ ـع ــدوان
الـسـعــودي ومــرتــزقـتــه املـســؤولـيــة الـكــامـلــة عــن مــا يـتـعــرض لــه املـســافــرون
واملعتمرون اليمنيون يف ميناء الوديعة الــري ..مطالبة األمــم املتحدة
بالتحرك لحل مشكلة املسافرين يف ميناء الوديعة وإنقاذ حياة األطفال
والنساء الذين أطلقوا نداءات استغاثة ومناشدات ملساعدتهم.

جهود تستحق الشكر والتقدير
ك ـ ــل الـ ـشـ ـك ــر وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر ل ـل ـط ــاق ــم
الطبي وقيادة املستشفى العسكري
ال ـ ـ ـع ـ ـ ــام ب ـ ـص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ع ـ ـ ــى االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام
والـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـط ـب ـي ــة املـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ال ـت ــي
قـ ــدمـ ــت ل ـل ــزم ـي ــل االسـ ـ ـت ـ ــاذ م ـح ـمــد
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز م ـس ـت ـشــار م ــدي ــر دائـ ــرة
ال ـت ــوج ـي ــه امل ـع ـن ــوي لـ ــإعـ ــام الـ ــذي
خ ـض ــع ل ـل ـع ــاج يف امل ـس ـت ـش ـف ــى اث ــر
تـعــرضــه لــوعـكــة صـحـيــة مـفــاجـئــة ..
فحمدا لله عى سامته

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

تزامنا مــع اآلمــال املعلقة عــى مــا تــم اإلعــان عنه مــن هدنة مؤقتة
م ـحــددة بـشـهــريــن قــابـلــة لـلـتـمــديــد قــد تــؤســس لـســام دائ ــم يف الـيـمــن
وإنهاء العدوان الظالم عليه إن حسنت النيات ال بد أن نذكر باملواقف
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـتــي دوم ــا ت ـتــوحــد م ــن خــال ـهــا ال ـق ـلــوب وت ـص ـطــف ال ـقــوى
الوطنية حولها وتنزوي كل خصومة ويف املصائب تشف النفوس ويف
معرتك التحديات تعرف معادن الــرجــال واملــواقــف والتوجهات وهي
أخاقيات آمنت بها كل الشعوب الحرة وعملت بها والتزمت بأسسها
إال لدينا يف اليمن السعيد حيث تبدو مناكر املواقف وموبقاتها لدى
الـبـعــض وحـلــزونـيــة ســاسـتـهــا هــي ال ـســائــدة لـيــس يف أوس ــاط الـعـمــاء
واملــرتــزقــة يف الـخــارج فحسب املرتبطون بتحالف الـعــدوان وإنـمــا حتى
مع من يمثلون لهم امتدادا يف الداخل،هؤالء ال يريدون أن يعرتفوا
بأن صنعاء ستظل دوما وأبدا تمثل شرعية األرض واإلنسان اليمني
أينما حــل وأنـهــا هــي مــن تـقــرر وتــرتجــم إرادة الشعب اليمني الوطنية
وتشكل الحصن الحصني للدفاع عن سيادة الوطن ومكتسباته الذي
تتحطم عى صخرته كل مــؤامــرات األعــداء وقــد أثبتت األحــداث التي
يتعرض لها الشعب اليمني للعام الثامن عى التوايل املتمثلة يف شن
العدوان الظالم عليه هذه الحقيقة .
أب ـنــاؤنــا ف ـل ــذات أك ـبــادنــا رج ــال قــوات ـنــا املـسـلـحــة وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة
يؤدون واجبهم يف خدمة الوطن والدفاع عنه دون ٍّ
من أو أذى ودون
توظيف ملواقفهم وأعمالهم البطولية وتضحياتهم ومع كل ذلك نجد
هناك من يشحذون نصا لهم وألسنتهم الحداد يف محاوالت يائسة
منهم لانتقاص من دور اللجان الشعبية والجيش وأبطاله واألمــن
ورجـ ــالـ ــه وك ـ ــأن م ـع ــرك ــة الـ ــدفـ ــاع عــن
ال ــوط ــن وم ــواج ـه ــة الـ ـعـ ــدوان لـلـعــام
الـثــامــن عــل ال ـتــوايل بــالـنـسـبــة لـهــؤالء
ال ت ـه ـم ـه ــم وإال فـ ـم ــا ت ـف ـس ــره ــذه
املــواقــف املخجلة  ،لـقــد ظـهــرهــؤالء
ف ـي ـم ــا س ـم ــي بـ ـمـ ـشـ ــاورات ال ــري ــاض
ـزر يـثــر الشفقة أكــر مما
بمظهر مـ ٍ
يثر االزدراء موظفني كل ما يقوله
أعــداء اليمن كمرجعية يستندون
الـيـهــا يف تـحـلـيــاتـهــم والـتـقـلـيــل مــن
االنـ ـتـ ـصـ ــارات الـ ـت ــي ي ـح ـق ـق ـهــا اب ـن ــاء
الـ ـجـ ـي ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة يف
احمد الشريف
مختلف الجبهات دفاعا عن سيادة
ال ـي ـمــن واس ـت ـق ــال ــه وح ــري ـت ــه وب ـنــاء
دول ـتــه الــوطـنـيــة الـحــديـثــة وال ن ــدري هــل لـهــم رغـبــة دفـيـنــة بــأن يستمر
ال ـعــدوان عــى الـيـمــن وأن يستفحل الـتـطــرف والـتـشــدد وأن يـضـيــع ما
تبقى من الدولة ومؤسساتها السيادية ؟
بــل ال نـجــد تـفـســراً ملــواقــف بـعــض الـقــوى الـسـيــاسـيــة والـحــزبـيــة التي
ال يـفـهــم مـنـهــا إال املـيــوعــة الـسـيــاسـيــة والـهــامـيــة املـضـطــربــة الـتــي ليس
لـهــا مــوقــف واضــح ومـحــدد ال مــن الـعــدوان وال مــن اإلره ــاب مــع أنهم
يـعــرفــون أن الــوقــت ال يحتمل مـثــل هــذه املــواقــف املـتــذبــذبــة واملـنــاورات
 ،وكــم هــو مــؤســف أن نـجــد مــن يــوظــف مــا يـحــدث الـيــوم لـشــق وحــدة
الصف الوطني وإثارة النعرات باسم العدنانية والقحطانية واملناطقية
والطائفية واملذهبية وحتى القبلية وهو توجّ ه اليخدم الشعب اليمني
وال قضاياه الوطنية وإنما ينال من وحدته واستقراره ويعكس إصرار
هذه القوى عى البقاء يف مفاصل السلطة للهيمنة وتخريب الجهاز
االداري لـلــدولــة وقــد تـحــدث عــن هــذه الـحـقـيـقــة مــؤخــرا بـكــل صــراحــة
األخ الــرئ ـيــس م ـهــدي امل ـش ــاط أث ـن ــاء ل ـقــائــه ب ـق ـي ــادات ال ــدول ــة وال ـهــدف
طبعا مــن اسـتـمــرار هــذا الــوضــع هــو الـحــؤول دون بـنــاء اليمن الجديد
ألن هــذا مــا يــريــده أع ــداء الــوطــن يف الــداخــل وال ـخــارج  ،وعـلـيــه نــؤكــد
أن قــواتـنــا املسلحة والـلـجــان الشعبية بعد اكــر مــن سبعة اعــوام من
العدوان الظالم عى اليمن وشعبه العظيم هي اكر قوة من أي وقت
مىض وتستطيع سرعة الحسم وإنهاء التساهل والتسامح مع أناس
ال ي ـعــرفــون مـعـنــى الـتـســامــح وال ي ـق ــدرون الـتـعــامــل مـعـهــم بــالـحـكـمــة
والـتـعـقــل  ،معتقدين أن ذلــك يـعــر عــن ضـعــف الــدولــة وهــم يف هــذه
الحالة مخطئون وغر مدركني أن الصر والدفع بالتي هي أحسن هما
من عزم األمور تأكيداً ملا جاء يف كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه
افضل الصاة والسام .
إن مــن يستغلون األوض ــاع االسـتـثـنــائـيــة الـيــوم بـهــدف إذك ــاء الفتنة
ّ
وصب الزيت عى النار ليتسنى لهم خدمة مصالحهم الخاصة عليهم
أن يستفيدوا من دروس وعر املايض وسيجدون أن الحق دائماً يقف
إىل جانب الشعب وقضاياه الوطنية وإن ما يقومون به من أعمال قذرة
تخدم العدوان وتعكس توجهاته فإنها تتحول دائماً إىل سهام ترتد
إىل صدورهم املليئة بالحقد والغل ضد كل ما هو جميل  ،وتكشف
زيفهم لشعبنا ليعرفهم عى حقيقتهم بعد أن يكونوا قد اصطدموا
عى صخرة وعي الشعب اليمني الذي ّ
شب أبناؤه عن الطوق وباتوا
يميزون بني الغث من السمني  ،لكن مع األسف الشديد يظل أولئك
الذين اعتادوا عى االصطياد يف املاء العكر يسبحون ضد التيار حيث
تتقاذفهم األمــواج مــن كــل جــانــب وعندما ال يـجــدون مــرىس يضعون
عـلـيــه أقــدام ـهــم يــذه ـبــون م ــع ال ـعــواصــف كـلـمــا ت ـحــركــت يف أي ات ـجــاه
فيزدادون حقداً عى من ثبّت الله أقدامهم لخدمة وطنهم بإخاص
ّ
املسلحة
وال يطالبون مقابل ذلك ال جزا ًء وال شكوراً  ،اذاً فإن القوات
واللجان الشعبية صانعة االنتصارات العظيمة هي القادرة عى مرمغة
وجوه هؤالء يف الرتاب سوا ًء كانوا أولئك الذين يتعاونون مع العدوان
أم أولئك النفر وهم األخطر الذين يعزفون عى وتر الطائفية واملذهبية
واملناطقية معتقدين إنهم بعملهم الجبان سوف يؤثرون عى وحدة
الـصــف الــوطـنــي ورفــع الـشـعــارات الـحــاقــدة الـتــي يـحــاولــون مــن خالها
إذكــاء الـعــداوة والبغضاء بــني أبـنــاء الشعب اليمني الــواحــد وتعميم
مــا يـجــري مــن أحــداث عــى الجميع والــذيــن مــازالــوا يـســرون يف نفس
الطريق كتجار أزمات ألنهم ال يستطيعون العيش بدون سلوك هذا
الطريق الخاطئ خاصة أن الطبع يغلب التطبع  ،ولذلك نقول لهم:
إن الـحـقــد والـغــل ال يــورثــان إال الـعــداوة والـبـغـضــاء وال نــريــد ملجتمعنا
الـيـمـنــي أن يـعــود ملــا ك ــان ســائــداً مــن تـصــرفــات يف عـهــود ســابـقــة حيث
كانت التفرقة والعنصرية هي التي تحكم املجتمع  ،فهل يتعظ هؤالء
ويرحمون الشعب اليمني من أفعالهم الشنيعة ؟
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