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يف ظل هرولة مخزية لعدد
م � � ��ن ق � � � � ��ادة أن � �ظ � �م � ��ة ال � � � ��دول
ال� � �ع� � ��رب� � �ي� � ��ة ..ي � � ��واص � � ��ل ك� �ي� ��ان
ال �ع ��دو ال �ص �ه �ي��وين ان �ت �ه��اك��ات��ه
امل� �ت� �ك� ��ررة وت ��دن� �ي� �س ��ه ل ��أق ��ى
ال � �ش � ��ري � ��ف يف م � �ح � ��اول � ��ة م �ن ��ه
ل �ط �م ��س ال� �ه ��وي ��ة االس ��ام� �ي ��ة
ل ��أق ��ى ال �ش ��ري ��ف وت �ح ��وي �ل��ه
اىل رم��ز م��ن رم ��وز الصهيونية
وه � ��و م� ��ا ل� ��م ول � ��ن ي �ت �ح �ق ��ق يف
ظ � ��ل امل � �ق � ��اوم � ��ة ال � �ش � ��رس � ��ة يف

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

يف محارضته الرمضانية الثالثة والعرشون

السيد القائد  :االعتصام بحبل الله جميع ًا من أهم املبادئ اإلسالمية

ف�ل�س�ط��ن امل�س�ن��ودي��ن ب��أح��رار
امل�ق��اوم��ة وال�ع��ال��م اإلس��ام��ي..
وح ��ول االع �ت ��داءات امل�س�ت�م��رة
وت ��دن� �ي ��س األق� � ��ى ال �ش ��ري ��ف
وتزامنا مع إحياء يوم القدس
ال� �ع� ��امل� ��ي ..ال �ت �ق ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة
ب �ع��دد م��ن ال�ع�ل�م��اء وامل�ش��اي��خ
وال �س �ي��اس �ي��ن وامل �ث �ق �ف��ن ع��ى
املستوين املحيل والعربي..
تفاصيل ص 14

خالل الورشة الثانية لبناء وتطوير أداء املؤسسات ولقائه بعدد من قيادات الدولة

الرئيس املشاط :عملية التقييم لن تقتصر في املستقبل
على التقارير واجلوانب الفنية والشكلية

أهمية تعزيز الوعي لتحصني املجتمع من األكاذيب واألراجيف التي يبث سمومها العدوان
ال مكان بيننا للمحبطني وال للسطحيني وال للمنظرين ..اآلن امليدان ميدان عمل ووقت إصالح

قاسم مشترك هو العداء للمؤمنني
املنافقون يجمعهم
ٌ

شخص عليه أن يسعى للتوحد مع إخوته املؤمنني
كل
ٍ

تفاصيل ص 3

أكد فخامة املشري الركن مهدي املشاط ،رئيس املجلس
السيايس األعى ،ضرورة االهتمام بإصاح النفوس واالنطاق
يف هذا الجانب إلصاح واقع الحياة.
وقال الرئيس املشاط ،خال لقائه قيادات الدولة" :هناك
قضايا عامة ألنفسنا جميعاً ،منها مصارحة النفس ،بمعنى

ال تسمح لنفسك ،وال للشيطان ،وال لقرناء السوء أن تعيش
وتعيّش اآلخرين يف وهم ،وهذا أكرب كارثة وأكرب مدخل للهدم
ولعدم اإلنتاج ،أن تسمح لنفسك االنطاقة إىل واقع غري
صحيح وخيايل ،لكن صارح نفسك وحدد مستوى معيناً ،وكن
واقعياً معها ،غري التطبيل واملدح الذي تتلقاه من اآلخرين،
ألنها يف األخري تصبح سموماً".
تفاصيل ص 2
خالل تدشني مؤسسة الشهداء رصف الكفالة الشهرية والعيدية
النقدية ألبناء الشهداء

خالل اختتام ورشة عمل لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة..

وزيرالدفاع :القواتاملسلحةارتقتأكرثوتحولتيف املعركةمنالدفاعإىلالهجوم

الفريق الرويشان  :رعاية أبناء الشهداء مسؤولية اجلميع

ملسيوالبحرية شهدت تطوراتبشكل لم يتوقعه األعداء
رئيس هيئةاألركان العامة  :القوةالصاروخية وسالح الجو ا رّ
حضر وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر
العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن
محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة
األركان اللواء الركن عيل املوشيك اختتام ورشة
عمل لقيادات من وزارة الدفاع وهيئة األركان.
وناقش املشاركون يف الورشة ،الجوانب الكفيلة
برفع مستوى األداء العميل امليداين ومواكبة
املستجدات والجهوزية العالية ملواجهة أي
تحديات قادمة.
ويف االختتام ألقى وزير الدفاع كلمة ،أشاد من
خالها بجهود منتسبي القوات املسلحة الكبرية
التي بُذلت يف مواجهة العدوان.

 ..ويضع إكليًال من الزهور على رضيح الشهيد الرئيس الصماد

اللواء العاطفي  :الشهيد الصماد قدم أنموذجًا مرشفًا يف التضحية والفداء

وضع وزير الدفاع اللواء الركن
محمد ناصر العاطفي ونائب رئيس
هيئة األركان العامة اللواء الركن عيل
حمود املوشيك إكليا من الزهور عى
ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد
ورفاقه.
وقرأ وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة
األركان ومعهما مساعد وزير الدفاع

للموارد البشرية اللواء الركن عيل
الكحاين ورئيس هيئة االستخبارات
العسكرية اللواء الركن عبدالله
الحاكم وعدد من مدراء الدوائر
والقيادات العسكرية الفاتحة عى
أرواحهم كما زاروا معرض الشهيد
الصماد بالتزامن مع الذكرى السنوية
الرابعة الستشهاده.

وأشار وزير الدفاع إىل أن الشهيد
الصماد قدم أنموذجا يف التضحية
والفداء من أجل الوطن والشعب.
وأوضح أن التاريخ دون مآثر وقيم
الصماد والشهداء العظماء يف أنصع
صفحاته باعتبارها تاريخا يمانياً
مشرفا ستظل حاضرة يف الوجدان
الشعبي تستقي منها األجيال.

وقال "إن القوات املسلحة ارتقت أكرث يف ظل
العدوان واستطاعت تحويل املعركة من الدفاع
إىل الهجوم بفضل تضافر جهود الجميع".
فيما نوه رئيس هيئة األركان العامة اللواء
الغماري بالتطور النوعي الذي حققته القوات
املسلحة اليمنية يف ظل العدوان.
وأكد أن القوة الصاروخية وساح الجو املسري
والدفاع الجوي والقوات البحرية تطورت بشكل
لم يتوقعه األعداء يف ظروف عصيبة يمر بها اليمن
جراء العدوان والحصار.

ص2

تفاصيل ص 6

(

) تنشر أسماء املقبولني في الكليات العسكرية
ص 7-11

رغم االستهداف املمنهج ملرافقه الطبية وكوادره

املستشفى العسكري..
اإلنجاز يف زمن
التحديات

ص 13

محليات
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خالل الورشة الثانية لبناء وتطوير أداء املؤسسات ولقائه بعدد من قيادات الدولة

الرئيس املشاط :عملية التقييم لن تقتصر في املستقبل على التقارير واجلوانب الفنية والشكلية
استشعار رقابة الله في كل التصرفات واألعمال هو العمود واحملرك للجميع في واقع العمل واملسؤولية

االهتمام بإصالح النفوس أكبر ضامن إلفشال املؤامرات التي يستهدف بها العدو مجتمعنا

حرص قائد الثورة يوجب علينا االستفادة من التعليمات والنصائح فهي تساعدنا في االنطالق إلصالح واقع احلياة
أكد فخامة املشري الركن مهدي املشاط،
رئيس املجلس السيايس األعىل ،ضرورة االهتمام
بإصالح النفوس واالنطالق يف هذا الجانب إلصالح
واقع الحياة.
وقال الرئيس املشاط ،خالل لقائه قيادات
الدولة" :هناك قضايا عامة ألنفسنا جميعاً ،منها
مصارحة النفس ،بمعنى ال تسمح لنفسك،
وال للشيطان ،وال لقرناء السوء أن تعيش
وتعيّش اآلخرين يف وهم ،وهذا أكرب كارثة
وأكرب مدخل للهدم ولعدم اإلنتاج ،أن تسمح
لنفسك االنطالقة إىل واقع غري صحيح وخيايل،
لكن صارح نفسك وحدد مستوى معني ،وكن
واقعياً معها ،غري التطبيل واملدح الذي تتلقاه من
اآلخرين ،ألنها يف األخري تصبح سموماً".
وح ��ث ع ��ىل اس �ت �ش �ع��ار رق ��اب ��ة ال �ل ��ه ت �ع ��اىل يف ك ��ل ال �ت �ص��رف��ات
واألع � �م � ��ال ،ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا ال �ع �م ��ود وامل� �ح� ��رك ل �ل �ج �م �ي��ع يف واق ��ع
العمل وامل�س��ؤول�ي��ة ..معترباً ذل��ك ح��اف��زاً مهما لكل املنغصات
والسلبيات غري املشجعة ،يف إطار مسؤولية كل واحد يف إطار
عمله.
وأضاف" :فرصة سعيدة النعقاد مثل هذه الورش ،والتقينا
بالدفعة األوىل وكانت النتائج واالنطباعات إيجابية وملموسة،
وه ��و م��ا ن �ح��رص ع�ل�ي��ه ،أن ��ه ان �ع �ك��اس ل�ك��ل األج� ��واء اإلي�ج��اب�ي��ة
لتالمس هموم واحتياجات املواطن".
وتابع" :إذا لم ينعكس انطباعك وتفاعلك يف أدائك العميل
ال� ��ذي ي �ص��ل يف ن �ه��اي��ة امل �ط ��اف إىل امل ��واط ��ن ،س �ي �ك��ون ال�ت�ف��اع��ل
م �ح��دوداً ،وال ج��دوائ�ي��ة م�ن��ه ،وه��ذا يشء م�ه��م ي�ج��ب أن نركز
عليه ،حتى يف عملية التقييم".
وجدد رئيس املجلس السيايس األعىل ،التأكيد عىل أن عملية
التقييم لن تقتصر يف املستقبل عىل التقارير والجوانب الفنية
والشكلية ..وتابع" :أفضل تقييم وأفضل تقرير هو انعكاس
أدائ ��ك ال�ع�م��يل ،وه��ذا يلمسه ال�ك��ل ،ع�ن��د امل��واط��ن ،إذا األداء
بالشكل املسؤول ،إذا وقف كل واحد منا مع نفسه وضمريه
يف كيف يستغل كل طاقاته أو إمكاناته ،أو ما لديه من مكانة
وم �ه��ارات وخ ��ربات ،يف أن ي�ن�ت��ج ،وي�ص�ل��ح واق ��ع ال�ح�ي��اة ،ه��ذا
شعور إيجابي".
وأوضح أن "املحرك األسايس لكل تلك األفكار االلتزام وفقاً
ً
لهدى الله ،وتعليمات أعالم الهدى" ..ومىض قائال" :نتشرف
ب�ل�ق��ائ�ك��م وال �ن �ق ��اط ال �ت ��ي وردت يف م �ح ��اض ��رة ال �ل �ي �ل��ة ي �ج��ب أن
تكون برنامج عمل نفيس مع كل واحد منا ،فالخطاب موجه
للكل ،وعندنا نعمة كبرية أن يكون يعني بما لديه من هموم
ومشاكل ،وما لديه من أعمال ،وعاد يشرفنا بالتعليمات التي
تنطلق إىل نفوسنا ،ما يفرض علينا مسؤولية يف أن نوجد وعاء
يتقبل هذه التعليمات وتكون لدينا إرادة وانطالقة ونية يف أن
نعكس تلك التعليمات عىل واقع الحياة كل يف مجال عمله".
وق � ��ال" :ال� �ح ��رص ال �ش ��دي ��د ال� ��ذي ن �ل �م �س��ه م ��ن ال �س �ي ��د يشء
إيجابي ،ويبعث عىل أن نكون أكرث حرصا لالستفادة مما ورد
من التعليمات والنصائح ،لتساعدنا يف االنطالق إلصالح واقع
الحياة ،وكذا ما يتعلق بموضوع االنعكاس يف واقع املجتمع
أيضا ،يعني ال تبقى أنت مع نفسك فقط حتى لو تأثرت أنت
ح ��اول أن ت�ع�ك��س ك��ل األث ��ر اإلي �ج��اب��ي يف واق ��ع امل�ج�ت�م��ع ال��ذي

أهمية تعزيز الوعي لتحصني املجتمع من األكاذيب واألراجيف التي يبث سمومها العدوان
ال مكان بيننا للمحبطني وال للسطحيني وال للمنظرين ..اآلن امليدان ميدان عمل ووقت إصالح
يحيط بك".
وأش� � ��ار ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط إىل أن "م� ��ن ض �م ��ن ب ��رام ��ج ال �ع ��دو
استهداف قواعد املجتمع الصامد"  ..وأضاف" :لدينا أكرب سالح
ال ي�م�ك��ن أن ي��وج��د ل��دي�ه��م يف ق�ض�ي��ة االه�ت�م��ام ب��ال�ه��دى وت��رب�ي��ة
ال�ن�ف��وس ،وه��ذا أك��رب ض��ام��ن ،وع��ام��ل ف�ش��ل ل�ل�م��ؤام��رات التي
يستهدف بها العدو مجتمعنا".
وذكر أن "دعايات وأكاذيب العدو ستكون يف املستقبل بشكل
م�ك�ث��ف الس �ت �ه��داف امل�ج�ت�م��ع ال�ي�م�ن��ي م��ا ي�س�ت��دع��ي االن �ط ��الق يف
تحصني أنفسنا" ..وت��اب��ع" :عندنا نعمة أيضا أن��ه نتيجة جهد
السيد القائد -الله يحفظه -من البداية ،وحرصه عىل املجتمع
والدور الذي يقوم به أكرث منا فيما يتعلق باالهتمام باملجتمع،
ش� ّ�ك��ل حتى اآلن عملية تحصني ك�ب��رية ،م��ن اخ��راق م��ؤام��رات
العدو الستهداف املجتمع ،وهذا نعمة".
وت� �ط� ��رق إىل أه �م �ي ��ة ت �ع ��زي ��ز ال� ��وع� ��ي ل �ت �ح �ص��ني امل �ج �ت �م ��ع م��ن
األك��اذي��ب واألراج �ي ��ف ال�ت��ي ي�ب��ث س�م��وم�ه��ا ال �ع��دوان  ..وأردف
ق ��ائ � ً�ال" :إذا ل ��م ن�ص�ن��ع م ��ن ه ��ذا ال ��وع ��ي ص �خ��رة ت�ت�ح�ط��م ع�ل�ي�ه��ا
األكاذيب للمجتمع ،اعتقد أنها كل مرة بشكل أفضح وأوقح،
وتحتاج إىل وقاية كبرية من الجميع".
ونبّه الرئيس املشاط الجميع إىل نقطة مهمة قد تكون غريبة
ل��دى الكثري يف التوجّ ه لبناء ال��دول��ة ،وه��ي فصل امل��وض��وع عن
ال �ل��ه ت �ع��اىل ،م��ا ي�ع�ن��ي اع �ت �ق��اد ال�ك�ث��ري يف أن ن �ج��اح ف ��الن ي�ع��ود
إىل ن��اس وج�م��اع��ة وإم �ك��ان��ات ،وي�ت��م ف�ص��ل ت��وف�ي��ق ال�ل��ه ت�ع��اىل
يف هذا الجانب.

وق � ��ال" :أع �ت �ق ��د أن ه ��ذا م �ن �ط �ل��ق غ ��ري ص �ح �ي��ح ع ��ىل م�س�ت��وى
ن�ج��اح��ك ال�ش�خ��ي ،ي�ج��ب أن ن��رب��ط أم��ورن��ا ب��ال�ل��ه ت�ع��اىل ال��ذي
ي�ه�ي��ئ ع ��وام ��ل ال �ن �ج ��اح ،ع ��ىل م �س �ت��وى ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ويف إط ��ار
املسؤولية وعىل مستوى األمة ،أكرب خطأ أن ننساق للمعسكر
الذي يريد فصل األمور عن الله ،بعيداً عن استشعار رقابة الله
سبحانه ،وهذه األمور مهمة جداً قد تغنيك عن اإلمكانات التي
ليست موجودة حالياً يف واقعنا".
وأضاف" :هذه النقطة طرحها السيد القائد يف خطابه ،الله
ه��و ملك ال�ق�ل��وب ،م��ن يهيئ ع��وام��ل ال�ن�ج��اح ،إذا علم واطلع
عىل نفسية كل واحد منا قد يمدك بأشياء ليست لدى الناس،
ليست ل��دي��ك يف إط��ار ام�ك��ان��ات��ك وم�س��ؤول�ي�ت��ك ،وال�خ��الص��ة أن
يكون الله حاضراً وموجوداً".
وعرّج عىل موضوع تقديس املسؤولية والعمل  ..وقال" :ال
بد أن تنطلق للعمل بقداسة يف إطار استشعارك للمسؤولية،
وأك��دن��ا يف ل�ق��اءات ك�ث��رية ،أن��ه ال ي��وج��د ع��ىل امل�س�ت��وى امل��ادي ما
يشجع الكثري منا يف وضعنا الراهن ،لكن هناك بدائل قد تكون
ً
عامال محفزاً ومحركاً لإلنسان لالنطالقة الصحيحة ،فقداسة
ال�ع�م��ل يف إط ��ار امل�س��ؤول�ي��ة س�ت�ك��ون ع��ام� ً�ال وح��اف��زاً ك �ب��رياً ،لكل

واحد لتجاوز اإلشكاالت والصعوبات".
ك�م��ا أك��د رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ،ض ��رورة اض�ط��الع
الجميع باملسؤولية يف حل مشاكل الناس وهمومهم وتقديم
ال �خ��دم��ات ل �ه��م ..وأردف ق��ائ� ً
�ال" :اع �ت��رب ال �ك��ريس ال ��ذي تجلس
عليه لتحل كثري من مشاكل الحياة وهموم الناس ،وتقديم

ال �خ ��دم ��ات ل �ه ��م ،ق� � ّ�دس ه ��ذا ال �ع �م��ل وان �ط �ل ��ق م �ع��ه ب �ق��داس��ة
ويف ن �ه��اي��ة امل �ط ��اف ت� ��ؤدي م �س��ؤول �ي �ت��ك ،ال �ت ��ي ت �ع �ت��رب م ��ن أه��م
مسؤولياتك إقامة القسط وإصالح واقع الحياة".
ودع��ا إىل اإلس��راع يف عملية اإلص��الح ..وتابع" :كل واح��د منا
يعترب هذا موسم مهم جداً وبداية انطالقة لنا جميعاً ،نجعل
م��ن ه ��ذا ال�ش�ه��ر ت��دش��ني ،ل�ع�م�ل�ي��ة اإلص ��الح ،ال ن�س�ت�ث�ن��ي أح��دا
ك��ل واح��د منا بحاجة النطالقة إلص��الح ال�ن�ف��وس ،واستغالل
هذا املوسم للطلب من الله تزكية نفوسنا وتطهري قلوبنا كوننا
بحاجة الرجوع إىل الله تعاىل لنطلب منه تزكية أنفسنا وتطهري
قلوبنا".
وشدد عىل ضرورة الركيز عىل إصالح املحيط من خالل بدء
االن�ط��الق إلص��الح النفس ً
أوال ،وم��ن ث��م ال��واق��ع املحيط ،وهي
نقطة مهمة جداً يجب الركيز عليها يف عملية التقييم.
وق� � ��ال" :االخ� �ت� �ب� ��ار ال �ح �ق �ي �ق ��ي ،ه� ��و ك� � ��ادرك ال � ��ذي ت�ن�ع�ك��س
نفسيتك ،وينعكس اهتمامك عليهم ،هم االختبار الحقيقي
االهتمام باملحيط ،اعترب أنها مرآة املسؤول يف االهتمام بنفسه
ً
أوال واالهتمام بمحيطه ثانياً".
مدخال كبرياً جداً
ً
وأضاف الرئيس املشاط " :االهتمام باملحيط
من حبائل الشيطان ،فأكرث من يُفسد هم املحيط ،خاصة ملا
تأيت تستلم مؤسسة جديدة ،أول ما توصل عند الكادر املوجود
ّ
يقدم لك قائمة أنت استحقاقك كذا ومعك حق كذا ،يذهبك
عن همومك وتطلعاتك العامة إىل سفاسف األمور".
ووجه كل الطواقم املوجودة بالتخيل عن طرح استحقاقات

خالل تدشني مؤسسة الشهداء صرف الكفالة الشهرية والعيدية النقدية ألبناء الشهداء

الفريق الرويشان :رعاية أبناء الشهداء مسؤولية اجلميع ويجب
االهتمام بهم في مجاالت التربية والتعليم والصحة طوال العام
جران :صرف كفالة شهري مارس وأبريل لـ 29ألف ًا و  713يتيم ًا والعيدية النقدية مببلغ  295مليون ًا و 110آالف ريال
دش � � �ن � � ��ت م � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ش� � �ه � ��داء
بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة
 ،ص� ��رف ال �ك �ف��ال��ة ال �ش �ه��ري��ة ألب �ن��اء
ال �ش �ه ��داء ل �ش �ه��ري م� ��ارس وأب ��ري ��ل
وال �ع �ي ��دي ��ة ال �ن �ق ��دي ��ة ب �م �ب �ل��غ 889
مليونا و 370ألف ريال.
ويف ال �ت ��دش ��ني أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال � � � ��وزراء ل� �ش� ��ؤون ال � ��دف � ��اع واألم � ��ن
ال� �ف ��ري ��ق ال� ��رك� ��ن ج � ��الل ال ��روي� �ش ��ان
أن ه � ��ذه امل� �ش� ��اري� ��ع ت �ب ��ني أن خ �ل��ف
ال � �ش � �ه � ��داء م � ��ن ي� ��رع� ��ى أب � �ن � ��اءه � ��م..
م�ش��رياً إىل أن رع��اي��ة أب�ن��اء الشهداء
م� �س� ��ؤول� �ي� ��ة ال� �ج� �م� �ي ��ع وال ت �ق �ت �ص ��ر
ال ��رع ��اي ��ة وااله �ت �م ��ام ب �ه��م يف ت��وزي��ع
الكفالة النقدية والكسوة العيدية،
وإن� � �م� � ��ا ي � �ج� ��ب االه� � �ت� � �م � ��ام ب � �ه� ��م يف
مجاالت الربية والتعليم والصحة
طوال العام.
ولفت إىل أهمية تدشني الكفالة
يف شهر الخري والعطاء بالتزامن مع
ذك ��رى اس�ت�ش�ه��اد اإلم ��ام ع��يل عليه
ال �س ��الم ،م ��ا ي ��ؤك ��د أن رع ��اي ��ة أب �ن��اء
وأس ��ر ال �ش �ه��داء ي �ع��د م ��ن أول ��وي ��ات
ال�ح�ك��وم��ة ..وأك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء ع��ىل أهمية دور
ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ت�م��ع ورج ��ال امل��ال واألع �م��ال وال�خ��ريي��ن
يف توفري احتياجات أبناء وأسر الشهداء عرب مؤسسة
الشهداء.
وحث الجميع عىل االستمرار يف حملة إعصار اليمن
ً
ورع��اي��ة أب �ن��اء ال�ش�ه��داء  ..م�ن��وه��ا ب�ج�ه��ود ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة
ودوره ��ا ال�ف��اع��ل يف دع ��م م�ش��اري��ع وأن�ش�ط��ة امل��ؤس�س��ة

يف مختلف املجاالت ..ويف الفعالية التي حضرها وزيرا
ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج ��ارة ع �ب��د ال ��وه ��اب ال � ��درة ،وال �ك �ه��رب��اء
وال �ط ��اق ��ة أح �م ��د ال �ع ��يل ،ون ��ائ ��ب وزي� ��ر اإلع � ��الم ف�ه�م��ي
ال�ي��وس�ف��ي ،أك ��د رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة ال�ش�ي��خ
ش�م�س��ان أب��و ن�ش�ط��ان ،أه�م�ي��ة امل�ش��اري��ع امل�ق��دم��ة ألب�ن��اء
الشهداء التي ت��أيت وف��اءً ملن قدموا انفسهم يف سبيل
الدفاع عن الوطن ونصرة املستضعفني.
وأشار إىل حرص هيئة الزكاة بالتعاون مع مؤسسة
ال �ش �ه��داء ع ��ىل ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال �خ��اص��ة ب��رع��اي��ة أب�ن��اء

وأس� � ��ر ال� �ش� �ه� ��داء ورس� � ��م االب� �ت� �س ��ام ��ة وال� �ف� ��رح� ��ة ع��ىل
م �ح �ي��اه��م ..وق� ��ال" ال �ش �ه��داء ت��رك��وا أب �ن��اءه��م أم��ان��ة يف
أعناقنا ونتشرف يف هيئة الزكاة أن نقوم بخدمة أبناء
الشهداء " ..الفتا إىل أن ما يقدم ألسر وأبناء الشهداء
قليل ت�ج��اه تضحيات آب��ائ�ه��م ال�ع�ظ�م��اء ..ودع��ا الشيخ
أبو نشطان ،الجهات واملؤسسات املعنية ورجال املال
وال�خ��ريي��ن إىل استشعار املسؤولية يف االه�ت�م��ام بأبناء
الشهداء ورعايتهم وتعليمهم وتشجيعهم.
من جانبه أوض��ح املدير التنفيذي ملؤسسة الشهداء

ط��ه ج� ��ران ،أن امل��ؤس �س��ة ت��دش��ن ال�ي��وم
بالشراكة مع هيئة الزكاة صرف الكفالة
ال�ش�ه��ري��ة ل�ش�ه��ري م ��ارس وأب��ري��ل ل��29
أل��ف و 713يتيماً بمبلغ  594مليوناً
و 260ألف ريال ،وكذا صرف العيدية
النقدية ل�� 29أل�ف��اً و 511يتيماً بمبلغ
 295مليوناً و 110آالف ريال.
وأش��ار إىل أن امل��ؤس�س��ة دش�ن��ت خ��الل
ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك م �ش��روع ال�ك�س��وة
العيدية لكافة أبناء الشهداء لعدد 59
ألف يتيم يف عموم املحافظات من خالل
افتتاح املعارض التي بلغت ما يزيد عن
 70معرضاً وتحويلها إىل مبالغ نقدية
عرب الحواالت بواقع  17ألف ريال لكل
ي �ت �ي ��م ،وب �ل �غ ��ت ن �س �ب��ة ع �م �ل �ي��ة ال �ص ��رف
 ..%95الف �ت ��اً إىل أن امل��ؤس �س��ة دش�ن��ت
أيضاً مشروع السلة الغذائية للفقراء
م��ن أس��ر ال�ش�ه��داء مل��ا يزيد ع��ن  30ألفاً
و 172مستفيداً بتكلفة ت�ق��در ب��603
م� ��الي� ��ني و 440أل� � ��ف ري � � ��ال س ��اه �م ��ت
ال �س �ل �ط��ات امل�ح�ل�ي��ة وال �ج �ه ��ات ال�خ��ريي��ة
بجزء منها.
ولفت ج��ران إىل أن املؤسسة شارفت
ع��ىل االن�ت�ه��اء م��ن ك��اف��ة امل�ش��اري��ع امل �ح��ددة ل��رع��اي��ة أس��ر
الشهداء خالل الشهر الكريم ..داعياً كل مقتدر ورجال
املال واألعمال للمساهمة يف دعم املؤسسة يف مشروع
الكفالة لتصل إىل  40ألف يتيم خالل العام القادم.
وبني املدير التنفيذي للمؤسسة أن رعاية أسر وأبناء
الشهداء تعبري رمزي عن الوفاء ألسر الشهداء وإجالالً
لتضحياتهم يف سبيل الدفاع عن الوطن.

امل �س ��ؤول امل ��ادي ��ة  ..وق� ��ال" :ي �ج��ب ع ��ىل ك ��ل م �س ��ؤول م ��ن اآلن
سواء أنتم أو من يسمع كالمي الحقاً الحذر من هذه البطانة
واملحيط ،ويتم االمتناع عن هذه الطريقة واملفروض ،أول ما
يصل املسؤول يكون لديه دافعاً كبرياً يف هذا املحيط ،لتعزيز
روح املسؤولية".
وشدد رئيس املجلس السيايس األعىل عىل أن عملية التقييم
ت�س�ت�ه��دف امل�س��ؤول وامل�ح�ي��ط ..وأض ��اف" :إذا أن��ت ح��ري��ص عىل
إص ��الح ن�ف�س��ك ،س�ت�ح��رص ع ��ىل إص ��الح امل �ح �ي��ط ،ال ��ذي ي�ظ�ه��ر
ب�م�ظ�ه��ر ال �ن��اص��ح وال �ح��ري��ص ،ال �ح��ري��ص وي �ك��رس ل��ك امل�ص��ال��ح
الشخصية ،ما يجب الحذر منه ،ومن يتحمل املسؤولية عليه
التجرد من الحسابات الشخصية وتكثيف الجهد لكل ما يصلح
العمل وينفع الناس".
وت �س��اءل" :إذا ل��م ت�س�ت�غ��ل م�س��ؤول�ي�ت��ك يف ت�ن�م�ي��ة رص�ي��دك،
فيما بينك وبني الله وبينك وبني نفسك وبينك وبني ضمريك
أعتقد أنه العقوبة ستكون وخيمة؟".
ً
قائال" :عندما نتحدث أو يتحدث القائد حفظه الله
واستطرد
فهو خالصة ما نسمو إليه هو أن نصلح واقعنا لتصلح الحياة
من حولنا ،وكل النقاط والجهد الذي يكلف نفسه يف الظهور
ليايل شهر رمضان باعتباره موسماً مهماً لتزكية النفوس ،وما
يسمو إليه هو كيفية إصالح أنفسنا لنصلح واقع الحياة ،وهو
ذات ال�ت��وج��ه ال ��ذي س�ن�ت��وج��ه يف م��ؤس�س��ات ال��دول��ة خ��الل ه��ذا
العام".
وخاطب ّ
املنظرين بالقول" :املنظرون بعيداً عن الواقع أقول
من خاللكم ،عليهم أن ي��وف��روا الجهد ،تعالوا نتجه إلصالح
الحياة ،نحن مسؤولون جميعاً ،ب� ً
�دال م��ن االن�ت�ق��اد ،ل��و يقف
كل واحد يسأل أين مساهمتك يف واقع الحياة ،قبل أن تنتقد
اآلخرين ،أين إسهاماتك وجهدك ودورك لنكون واقعيني؟،
أنا مسؤول وأنت مسؤول ،كلنا مسؤولني ،وليست املسئولية
تتوقف عىل السيد القائد أو فالن ،أو تقتصر عىل واحد فقط
أو مجموعة أو طيف معني ،من أين لك تسيل نفسك أن تأيت
تنظر وتنتقد".
وب � ّ�ني ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط أن ت��وج��ه ال�ج�م�ي��ع ل ��إلص ��الح س�ي�ك��ون
له األث��ر الكبري عىل الواقع  ..وق��ال" :املسؤولية علينا جميعاً،
يف أي دي��ن وأي علوم درس ،أن املسؤولية عىل جهة معينة،
أن��ت ع�ل�ي��ك ت�ن�ظ��ر وت�ن�ت�ق��د ف�ق��ط ،وف��ر ال�ج�ه��د وت �ع��ال ش ��ارك يف
إص ��الح واق ��ع ال�ح�ي��اة ،م��ا ح��د رف��ض أي م�ص�ل��ح ،إن�م��ا امل�ط��ال��ب
الشخصية واملطامع الدنيوية ترفض ،إذا كان هذا إشكاليتك،
فهذه مشكلة نفسك وليست إشكالية اآلخرين ،لنتجه جميعاً
لإلصالح بدل االنتقاد ،وسيكون له األثر الكبري ،يساعدونا يف
الجهود التي يبذلونها يف الوهم والخيال إلصالح واقع الحياة".
وتابع" :ملا أقول لك سياستنا يف اإلصالح اإلداري ،هي سياسة
تربوية ،عملية القمع ،أسهل طريقة ،لكن آثارها مدمرة ،ألنها
عملية خنوع واضطهاد للمجتمع".
وأردف" :م�س��ارن��ا ت��رب��وي وم�س��ؤول�ي�ت�ن��ا ه��ي إص ��الح ال�ن�ف��وس
لتصلح واق��ع ال�ح�ي��اة ،وه��ذا ل��ن يتحقق بالقمع وال اإلق�ص��اء،
وب��ال�ت��ايل ن�ن�ط�ل��ق ج�م�ي�ع��اً إلص ��الح أن�ف�س�ن��ا وه ��ذا يشء ي�ج��ب أال
نخجل منه".
وأف��اد ب��أن املسؤولية ع��ىل الجميع وليست ح�ك��راً ع��ىل جهة،
وهو ما يجب أن يفهمه الجميع ..وقال" :نبذل كل ما بوسعنا،
ونحرص عىل االرتقاء بنفوسنا ،خاصة يف هذا املوسم ،ونطلب
م��ن ال�ل��ه أن ي��وف�ق�ن��ا ل��الرت�ق��اء بأنفسنا ويف ال��واق��ع ال�ع�م��يل ألن��ه
حتى لو حاولت أنه تصلح نفسك وما فيه أثر أيش الفائدة".
وأك � ��د ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط يف خ �ت ��ام ك �ل �م �ت��ه ،أن� ��ه ورغ � ��م ش�ح��ة
اإلمكانات لو انطلق الجميع بصورة سليمة ،ستكون النتيجة
م�ب�ه��رة وك�ب��رية وال م�ك��ان بيننا للمحبطني وال للسطحيني وال
ل �ل �م �ن �ظ��ري��ن ..م �ش ��رياً إىل أن امل� �ي ��دان اآلن ،ه ��و م �ي ��دان ع �م��ل،
ومرحلة إصالح مستعينني بالله ومتوكلني عليه.

في رسالة واضحة بأن اليمن بقيادته الثورية
والسياسية ستظل دوما مع القضية الفلسطينية

اليوم ..تدشني مؤمتر فلسطني
قضية األمة املركزية
أق ��رت ال�ل�ج�ن��ة اإلش ��راف �ي ��ة ال�خ��اص��ة
بمؤتمر فلسطني قضية األمة املركزية
يف اجتماعها ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ال ��دك �ت ��ور ع �ب��دال �ع��زي��ز ص��ال��ح
ب��ن ح�ب�ت��ور ،ك��اف��ة ال��رت�ي�ب��ات النهائية
ال� �خ ��اص ��ة ب ��امل ��ؤت �م ��ر ال� � ��ذي م� ��ن امل �ق ��رر
تدشينه اليوم اإلثنني بصنعاء.
كما أقرت اللجنة الربنامج الخاص
ب ��ال �ج �ل �س ��ة االف �ت �ت ��اح �ي ��ة ل �ل �م ��ؤت �م ��ر ،
ب� �ص ��ورت ��ه ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة وآل � �ي� ��ة م �ش ��ارك ��ة
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة وال � ��دول � �ي � ��ة
املهتمة بالقضية الفلسطينية ،التي
ك ��ان م��ن امل �ق��رر أن ت �ش��ارك يف امل��ؤت�م��ر
بحضورها إىل ص�ن�ع��اء ،وال��ذي حال
عدم فتح مطار صنعاء ال��دويل حتى
دون وص ��ول �ه ��ا إىل ص �ن �ع ��اء ،ل� ��ذا ت��م
ات � �خ� ��اذ ال ��رت� �ي� �ب ��ات ال �ت �ق �ن �ي ��ة ل �ض �م��ان
مشاركتها عرب تقنية الفيديو.
وك� ��ان� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ق� ��د أط �ل �ع ��ت ع��ىل
ت�ق��اري��ر مختلف ال�ل�ج��ان ال�ف��رع�ي��ة عن
مسار تنفيذ العمل كل فيما يخصها
وم �س �ت ��وى إن �ج ��ازه ��ا ل �ل �م �ه��ام امل��وك �ل��ة
إل �ي �ه ��ا م� ��ن ق �ب ��ل ال �ل �ج �ن ��ة اإلش ��راف� �ي ��ة
خالل االجتماعات السابقة وذلك يف
مختلف الجوانب التنظيمية العلمية
والتقنية والفنية وغريها.
وأك � � � ��دت ال �ل �ج �ن ��ة أن ه� � ��ذا امل ��ؤت �م ��ر
ب��أب �ح��اث��ه ال �ع �ل �م �ي��ة وح �ج ��م امل �ش��ارك��ة
ال �خ��ارج �ي��ة يف أع �م ��ال ��ه ي �م �ث��ل م�ح�ط��ة
م ��ن م �ح �ط��ات إس �ن ��اد ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي
ل �ل �ش �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي وم �ق ��اوم �ت ��ه
ورس � � ��ال � � ��ة واض� � �ح� � ��ة ع� � ��ىل أن ال �ي �م ��ن
بقيادته ال�ث��وري��ة والسياسية ستظل
دوم��ا تعترب القضية الفلسطينية يف

مقدمة قضاياها املركزية.
كما أكدت اللجنة أن اليمن ستظل
ت� �ع� �م ��ل دوم � � � ��ا ع� � ��ىل دع� � � ��م ال �ق �ض �ي ��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة ب �م �خ �ت �ل ��ف ال ��وس ��ائ ��ل
املتاحة ومواصلة إسناد أبناء الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال �ح��ر األب ��ي يف م�ق��اوم��ة
االحتالل الصهيوين عىل طريق تحرير
األرض ،وط� � � ��رد امل� �ح� �ت� ��ل ال� �غ ��اص ��ب
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف.
وأش ��ارت ال�ل�ج�ن��ة إىل اك�ت�س��اب ه��ذا
امل ��ؤت� �م ��ر أه �م �ي ��ة أخ� � ��رى ب �ت ��زام �ن ��ه م��ع
ال� � ��ذك� � ��رى ال� �س� �ن� ��وي� ��ة ل � �ي � ��وم ال� �ق� ��دس
ال �ع ��امل ��ي ال � ��ذي ي� �ص ��ادف آخ� ��ر ج�م�ع��ة
م� ��ن ش �ه ��ر رم� �ض� ��ان امل � �ب � ��ارك ،وال � ��ذي
ي �ش��ارك ش�ع�ب�ن��ا يف إح�ي��ائ��ه م��ن خ��الل
امل� �ه� ��رج� ��ان� ��ات ال �ت �ض ��ام �ن �ي ��ة وح �م ��الت
ال�ت��ربع ل�ص��ال��ح ال�ش�ع��ب الفلسطيني
ومقاومته األبية العصية.
ولفتت اللجنة إىل املواقف املشرفة
الثابتة لبالدنا ودول محور املقاومة
ت �ج ��اه ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال �ت ��ي
يقابلها النهج التطبيعي املعلن وغري
املعلن ل��دول الخليج وب�ع��ض ال��دول
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة األخ� � � � � ��رى ،وال � � � � ��ذي ي �م �ث ��ل
وصمة ع��ار يف وج��ه األنظمة املطبعة
ال �ت��ي اص�ط�ف��ت م��ع ال �ع��دو ال�ت��اري�خ��ي
ل ��أم �ت ��ني ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس ��الم� �ي ��ة ع��ىل
حساب القضية والحقوق املشروعة
ألصحاب األرض من أبناء جلدتهم.
وأش��ادت اللجنة اإلش��راف�ي��ة بعمل
ال�ل�ج��ان ال�ف��رع�ي��ة و ج�ه��وده��ا ال�ك�ب��رية
إلن �ج ��از امل �ه ��ام ال �ت �ح �ض��ريي��ة ك ��ل ف�ي�م��ا
يخصها .

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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يعا َو َل َت َف َّر ُقوا)
( َو ْ
اع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ً
في محاضرته الرمضانية الثالثة والعشرون

السيد القائد  :االعتصام بحبل اهلل جميعًا من أهم املبادئ اإلسالمية
قاسم مشترك هو العداء للمؤمنني
املنافقون يجمعهم
ٌ

شخص عليه أن يسعى للتوحد مع إخوته املؤمنني
كل
ٍ

نتائج التفريط بهذا املبدأ العظيم :أن يتمكن أعداء األمة ،أعداء املؤمنني ،من السيطرة عليهم
بدأ السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث
حديثه يف املحاضرة الرمضانية الـ  23عن اهمية االعتصام
بحبل الله جميعاً والوحدة بني املسلمني ملا لها من اهمية
يف صد األعداء وافشال مؤامراتهم  ..وبني أن التفريط
باالعتصام بحبل الله يمكن األعداء من املؤمنني والسيطرة
عليهم  ..وأشار اىل ان كظم الغيظ يساعد عىل الحفاظ
عىل األخوة بني املؤمنني  ..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

الـحـمـ ُـد لـلــه ر َّب الـعــاملــني ،وأَشــهَ ـ ُـد أن ال إل ـ َه َّإال الـلـ ُـه املـلـ ُ
ـك الـحـ ُّـق املـُبــني،
ِ
أن َ
سيدنا مُ حَ َّمــداً ُ
ُ
وأشهَد َّ
عبد ُه ور َُسـو ُْله خاتمُ النبيني.
اللهم َصـ ّـل عــىل مُ حَ َّمــد وعــىل آل مُ حَ َّمــد ،وبـ ْ
ّ
آل
ٍ
ـارك عــىل مُ حَ َّمـ ٍـد وعــىل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ْ
َ
َ
آل إبــراهـيــمَ إنــك حميدٌ
َ
ـمَ
مُ ــحَ ـ َّـمـ ــد ،كـمــا صــلـ ْيــت وبــارَكــت عــىل إبــراهـيـ وعــىل ِ
َ
ٌ
وارض اللهم بــرضــاك عــن أصحابه األخـيــار املنتجبني ،وعــن سائر
مجيد،
عبادك الصالحني.

أ ُّيها اإلخوة واألخوات
الس َـل ُم َع َلي ُْك ْم َو َر ْح َم ُة الل ِه َو َبر ََك ُ
َّ
ات ُه؛؛؛

اللهم اهدنا ،وتق َبّل منا ،إنك أنت السميع العليم ،وتب علينا ،إنك
أنت التواب الرحيم.
يف سياق الحديث عن املبدأ اإلسالمي العظيم :االعتصام بحبل الله
جميعاً ،ووحدة الكلمة عىل أساس ذلك ،واألخوّة بني املؤمنني؛ باعتبار
ذلك من أهم املبادئ اإلسالمية ،والفرائض الدينية اإللزامية ،التي أىت
األمر بها يف القرآن الكريم ،وتكرر كثرياً ،وأىت الحديث عنها واسعاً من
جوانب متعددة.
ـض مــن الـنـقــاط ،يف بــدايـتـهــاَّ :
أن هــذا هــو من
تـحــدثـنــا بــاألمــس عــن بـعـ ٍ
َ
امل ـبــادئ األســاس ـيــة ،عـنــدمــا ق ــال ال ـلــه "سـبـحــانــه وت ـع ــاىل"{ :و ْ
ـصــمُ ــوا
َاعــتـ ِ
ِبــحَ ـ ْبـ ِـل ال ـ َّـل ـ ِه جَ ـ ِـمـيــعً ــا و ََال َت ـ َـف ـ َر ُّق ــوا}[آل ع ـمــران :مــن اآلي ـ ــة ،]103عـنــدمــا
َّ
"جل شأنه"{ :إِ َّنمَ ا ْامل ُ ْؤ ِم ُن َ
ون إِ ْخ َو ٌة}[الحجرات :من اآلية ،]10هذا
قال
امل ـبــدأ الـعـظـيــم ألهـمـيـتــه ومــا يــرتــب عـلـيــه الب ـ َّـد مـنــه يف إقــامــة الــديــن ،يف
إقامة القسط ،ال يته َيّأ لألمة أن تتحرك ضمن استجابتها لله "سبحانه
وتعاىل" إلقامة الدين َّإال بذلك.
كما هو أيضاً
ٌ
ٌ
إلزامية عىل املستوى اإليماين ،ال يتحقق اإليمان،
فريضة
وكمال اإليمان بني املؤمننيَّ ،إال به{ ،إِ َّنمَ ا ْامل ُ ْؤ ِم ُن َ
ون إِ ْ َ
خــو ٌة} ،أم ٌر مالزمٌ
إليـمــانـهــم ،إذا كــان اإلن ـســان م ـفـ ِّـرطــاً يف ذل ــك ،وال يـهـمــه ذل ــك ،ويـتـجــه
ٌ
بعيد عن االلتزام
اتجاهاً فردياً ،وعىل قطيع ٍة مع إخوانه املؤمنني ،فهو
ٌّ
ٌ
ومذنب بذلك.
ومخل بإيمانه،
اإليماين،
ألهـمـيــة امل ـبــدأ الـعـظـيــم يف االعـتـصــام الـجـمــاعــي بـحـبــل الـلــه "سـبـحــانــه
ً
َ
ّ
وت ـعــاىل" ،الب ــد مـنــه أيـضــا يف أن تـحـظــى األم ــة بــاالسـتـقــالل عــن التبعية
ألعدائها ،وأن تتحصن من اخراقهم ،ولذلك أىت هذا األمر اإللهي يف
َاع َتصمُ وا بحَ بْل َّ
الل ِه جَ ِميعً ا} ،ضمن ما هدى الله إليه
قوله تعاىل{ :و ْ ِ
ِ ِ
ويحصنها من سيطرة أهل الكتاب عليها ،من سيطرة
فيما يحمي األمة
ِّ
اليهود عليها ،ومن اخراقهم لها ،فأىت هذا املبدأ من املبادئ واألعمال
تحصن األمة ،وتحفظ األمة ،وتحمي األمة من اخراق
األساسية التي
ِّ
أعــدائـهــا ،ومــن سيطرة أعدائها عليها ،ومــن ُّ
تمكنهم مــن التطويع لها
واسـتـغــاللـهــا ،فـهــو مـبــدأ لــه هــذه األهـمـيــة بــالـنـسـبــة لــألمــة يف ديـنـهــا ،يف
كرامتها ،يف عزتها ،له هذه األهمية يف تحصينها ،وحمايتها ،والحفاظ
عليها ،ليس أمراً عادياً ،يمكن أن يهتم اإلنسان به ،أو ال يهتم ،فإذا لم
يهتم كانت النتائج عادية ،أو بسيطة ،أو األضرار طفيفة ،أو التبعات
محدودة.
نـتــائــج الـتـفــريــط بـهــذا امل ـبــدأ الـعـظـيــم :أن يـتـمـكــن أع ــداء األم ــة ،أع ــداء
املؤمنني ،من السيطرة عليهم ،من اإلذالل لهم ،من فرض ما يريدون
عـلـيـهــم ،مــن الـتـطــويــع ل ـهــم ،مــن االس ـت ـغــالل ل ـهــم ،ولــذلــك املـســألــة يف
غاية األهمية.
ٌ
ٌ
أساس للنهوض باملسؤوليات الجماعية ،املسؤوليات
مرتكز
كما أنه
الجماعية التوجه اإللزامي فيها عىل املستوى الفردي هو مؤكد ،بمعنى:
شخص عليه أن يسعى للتوحد مع إخوته املؤمنني ،والتعاون
أن كل
ٍ
معهم يف النهوض بتلك املسؤولية الجماعية ،ال أن يتجه للتحرك عىل
أساس فردي ،يقول[ :أنا سأتحرك
بشكل شخيص ،وعىل
نحو فردي،
ٍ
ٍ
ٍ
ب ـم ـف ــردي ،ال ش ــأن يل ب ــاآلخ ــري ــن ،وســأع ـمــل يف س ـب ـيــل ال ـل ــه ل ــوح ــدي،
وســأتـحــرك لــوحــدي ،وال يـهـمـنــي اآلخـ ــرون] ،لـيـســت املـســألــة عــىل مــزاج
اإلنـســان ،عندما تــريــد أن تتحرك وفــق توجيهات الـلــه ،وفــق تعليمات
الله "سبحانه وتعاىل" ،من منطلق االستجابة لله "سبحانه وتعاىل"،
فالله "سبحانه وتعاىل" قد َّ
وجهك إىل كيف تتحرك ،عندما قال يف اآلية
املباركة{ :و ْ
صمُ وا} ،وقال{ :جَ ِميعً ا} وقال{ :و ََال َت َف َر ُّقوا} ،عندما قال:
َاع َت ِ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ون و َْامل ُ ْؤ ِم َن ُ
ض َيأمُ ر َ
{و َْامل ُ ْؤ ِم ُن َ
ُوف َو َينهَ و َْن
ُون ِباملعْ ر ِ
ات ب ََعْ َضهُ ْمْ أ ْو ِليَاءُ َبَعْ َ ٍ
ولئكَ
ول ُه أُ َ
الل َه َور َُس َ
ون َّ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
يعُ
يمُ
َع ِن ْامل ُ ْن َك ِر َو ُي ِق ون الصالة ويُؤتون الزكاة وي ُِط
ِ
َس َريْحَ مُ هُ مُ َّ
الل ُه}[التوبة :من اآلية.]71
وأتت هذه املواصفات لتقابل املواصفات النقيضة لها عن املنافقني،
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ـون وَاملـ َـنــا ِفــقـ ُ
قبل ذلــك بـعــدة آيــات قــال{ :املـ َـنــا ِفــقـ َ
ـض
ـات َبـ َـعْ ــضــهُ ــمْ ِمـ ْـن َبــعْ ـ ٍ
َْ
َي ــأْمُ ـر َ ْ
ُوف َو َيـ ْـقــبـ ُ
ـضـ َ
ـســوا الـ َّـلـ َـه
ـون أ ْي ـ ِـد َي ــهُ ــمْ َنـ ُ
ُون ِبــاملـُ ْـنـ َـكـ ِـر َو َي ـ ْـن ــهَ ـو َْن َع ـ ِـن امل ــعْ ـر ِ
ِ
َ
َ
ّ
ـسـ َيــهُ ــمْ }[الـتــوبــة :مــن اآليـ ــة ،]67يف مـقــابــل أن املـنــافـقــني يجمعهم،
فـ َـنـ ِ
وإن اختلفت دوافعهم ،من حيث األطماع ،واألهواء ،والرغبات ،لكن
يجمعهم قاسمٌ مشرك :هو العداء للمؤمنني ،هو الكره للمؤمنني،
هــو الـتــوجـهــات الـتـخــريـبـيــة يف األم ــر بــاملـنـكــر ،يف الـنـهــي عــن امل ـعــروف ،يف
تخريب الساحة اإلسالمية من الداخل ،ففي املقابل َّ
البد أن يكون تحرك
املؤمنني ،سواءً يف التصدي لتحرك املنافقني ،أو من وراء املنافقني ،من
ً
الكافرين وأعــداء اإلســالم واملسلمني ،البـ َّـد أن يكون تحركا كما رسمه
ضهُ مْ أَ ْو ِليَاءُ بَعْ ض}ٌ ،
الله ،كما وجّ ه الله إليه{ :بَعْ ُ
ٌ
توجه
صف واحد،
ٍ
ٌ
موقف واحد ،والله قد ه َيّأ األرضية الصلبة املالئمة ،التي يقوم
واحد،
عـلـيـهــا هــذا الـتــوجــه ،عـنــدمــا هـ َّيــأ أن يـكــون هـنــاك مـنـهـجـيــة واح ــدة ،هي
ٌ
كـتــابــه ،هــي هــديــه ،هــي نــوره ،وقـيــادة واحــدة تـتـحــرك بــاألمــة عــىل ذلــك
األســاس ،تتحرك باملؤمنني عــىل ذلــك األســاس ،ومــوقـ ٌ
ـف واحــد ،وهيأ
أيضاً من جوانب كثرية -سنتحدث عن البعض منها يف سياق الحديث-
ما يساعد عىل ذلك.
ـب آخــر ،إىل جــانــب أن املـســألــة مـســألــة إيـمــانـيــة ،إذا لــم يلتزم
مــن جــانـ ٍ
اإلن ـس ــان ب ـهــا ،فـلـيــس ب ـمــؤمـ ٍـن ص ــادق اإلي ـم ــان ،وكــامــل اإلي ـم ــان ،وهــو
ٌّ
مخل بما هو من الفرائض اإليمانية اإللزامية ،املهمة ًّ
جدا ،فقد تكون
ً
مقبولة مـنــه؛ ألنــه مـخـ ٌـل بما هــو من
بقية أعـمــالــه ال قيمة لـهــا ،ليست
األساسيات ،يف االلتزامات اإليمانية ،ويف تحقيق التقوى.
م ــن أه ــم م ــا ه ــو م ـع ـ ٌ
ـروف ع ــن ه ــذا امل ـب ــدأ ال ـع ـظ ـيــم ،وهـ ــذه الـفــريـضــة
املقدسة :أنه عامل قوة ،عامل قو ٍة يف كل يشء :يف التصدي لألخطار،
لــألعــداء ،للتحديات ،عــامــل قــوة يف مستوى إنـجــاز األعـمــال العظيمة
واألم ــور الـكـبــرية يف كــل امل ـج ــاالت ،عـنــدمــا يـكــون هـنــاك ت ـعــاونــاً ،تــوجـهــاً
جـمــاعـيــاً ،تـظــافــراً لـلـجـهــود ،تـكــاتـفــاً ،هــذا يـتـحـقــق بــه األش ـيــاء الـكـبــرية،
واألمور املهمة والعظيمة.
ري وواضحٌ ًّ
ٌ
درس كب ٌ
جدا من واقع األمة اإلسالمية ،األمة التي
هناك
هي كثرية العدد ،بأكرث من مليار مسلم ،يف بعض التقديرات بأكرث من
مليار ونصف مليار مسلم ،بأكرث من املليار والنصف مليار ،األمة التي
ً
ً
ً
واسعة ومهمة ،يف مناطق من أهم املناطق يف
جغرافية
رقعة
هي تمتلك
العالم ،يف موقعها االسراتيجي ،األمة التي تمتلك الرثوات واإلمكانات
بشكل
بعد
تستثمر
لم
التي
والرثوات
األرض،
باطن
ويف
االقتصادية،
ٍ
هــائــل ج ـ ًّـدا ،واقـعـهــا ضعيف عــىل نـحـ ٍـو عــام ،مـقــارنـ ًـة ببقية األمــم ،من

األمم األخرى عىل وجه األرض ،ومهما زاد عدد املسلمني ،ومهما كانت
إمكاناتهم ،ومهما ...وهم عىل هذا النحو من الفرقة والشتات؛ فذلك
يؤثر عليهم ،يؤثر عليهم.
بـيـنـمــا إذا ات ـجــه الـبـعــض م ــن املـسـلـمــني؛ ألن االن ـت ـظــار لـلـجـمـيــع حـتــى
يتوحدوا ال ينبغي أبــداً ،هــو انتظا ٌر للمستحيل ،عندما يتجه البعض
أساس صحيح،
من أبناء هذه األمة ليتوحدوا ،وتجتمع كلمتهم عىل
ٍ
يف املوقف الصحيح ،تظهر قوتهم ،فاعليتهم يف الساحة ،أثرهم الكبري،
إنجازاتهم الضخمة.
عندما نرى ً
مثال كنموذج من أحسن النماذج وأرقاها :حزب الله يف
ٌ
أساس
مجموعة من املؤمنني تحركوا ،اجتمعت كلمتهم عىل
لبنان،
ٍ
صحيح ،يف املوقف الصحيح ،يف االتجاه الصحيح ،حققوا نتائج كبرية،
ٌ
واضحة ًّ
جدا،
وكانت قوتهم يف التصدي للعدو اإلسرائييل ،وفاعليتهم
بقعة مــن بـقــاع الـعــالــم اإلســالمــي ،يجتمع
وعــالـيـ ٌـة جـ ًّـدا ،وهـكــذا يف أي
ٍ
املؤمنون ،وتتوحد صفوفهم ،وتتظافر جهودهم؛ تظهر النتائج الكبرية
واملهمة.
فهو عــامــل قــوة ،وهــذا دافــعٌ مـهــم ،الــوعــي بـهــذه الحقيقة ،وحــرص
املؤمنني ،حرص الناس ذوي الوعي ،والبصرية ،والرشد ،والحكمة،
أن يكونوا أقوياء يف موقفهم ،أقوياء يف عملهم ،أقوياء وناجحني يف
مـهــامـهــم ،فــالـجـهــد الـجـمــاعــي ،والـتـعــاون ،وتـظــافــر الـجـهــود ،واألخ ـوّة
الـحـقـيـقـيــة ،األخـ ـوّة اإليـمــانـيــة الـتــي هــي أرق ــى أخـ ـ ّوة ،وأرق ــى الــروابــط،
وأس ـم ــى ال ــرواب ــط ،ال ـتــي ت ـعــزز حــالــة ال ـت ـع ــاون ،املـبـنـيــة ع ــىل ان ـس ـجــام،
وتـفـهــم ،وت ــراح ــم ...إىل غــري ذل ــك ،فـهــو عــامــل قــوة يف الـتـصــدي للعدو
ولألخطار يف كل املجاالت ،ولهذا أىت التشبيه يف اآلية املباركة للمؤمنني
ً
ً
ـاون ،بـتــوجـ ٍـه واح ــد ،بــأخ ـ ّو ٍة
املـقــاتـلــني يف سـبـيــل الـلــه
صـفــا واحـ ــدا ،ب ـت ـعـ ٍ
حقيقية ،قــال عنهمَ :
{كــأَ َّنــهُ ــمْ ب ُْني ٌ
َان مَ ـر ُ
ْصـ ٌ
ـوص}[الـصــف :من اآليــة]4؛
ولــذلــك يـتـحـتــم عــىل اإلن ـســان املــؤمــن أن يـسـعــى ألن يـكــون لـبـنـ ًـة صــالـحــةً
تدخل ضمن هذا البنيان املرصوص.
كما هو -كما أشرنا باألمس -عامل استقرار مهم يف الوضع الداخيل،
يف إطــار التحرك العميل البـ َّـد مــن توفري حــالـ ٍـة مــن االسـتـقــرار والـهــدوء،
تساعد عىل أن تتوجه كل الطاقات ،كل االهتمامات ،إىل املوقف املهم يف
التصدي للعدو ،يف االهتمام باألعمال املهمة ،يف إنجاز ما ينبغي إنجازه.
إذا فسد الــواقــع الــداخــيل ،وشابته الـخــالفــات ،املشاكل ،النزاعات،
ّ
كبري ًّ
جدا ،جزءٌ كب ٌ
ري من التفكري ،إن
التباينات ،العقد ،يؤ ِثر هذا إىل ٍ
حد ٍ
لم يكن كله ،وجزءٌ كب ٌ
ري من الجهد العميل ،من الكالم ،يتجه لخدمة
فساد ذات البني ،لخدمة الشقاق والنزاع ،لخدمة الخالفات ،والبعض
يـكــون يف ذل ــك أنـشــط مـنــه يف االت ـجــاه الــرئ ـيــي ،االت ـجــاه الـصـحـيــح ،يف
النهوض باملسؤولية ،إذا تح َوّلت املسألة مسألة خالفات ،وسوء تفاهم،
وشقاق ،يكون نشيطاً ،حاد اللسان ،متحركاً ،متابعاً ،معمماً ،نشطاً
يف االتجاه السلبي ،بأكرث منه يف االتجاه الصحيح ،وحاداً ،وأكرث جرأة،
ً
جرأة ،ألكرث منه يف االتجاه الصحيح.
أكرث
نحو سلبي،
ثم يتحول الحال يف االنشغال ،والعوائق ،والتأخري ،إىل ٍ
وذلك مما يبني جرم وإثم وذنب هذا السلوك ،هذا التصرف ،الذي هو
يف إطار الفرقة ،وليس يف إطار جمع الكلمة ،وترسيخ األخوّة ،وتعزيز
األخوّة اإليمانية.
يوسع الفجوة،
يفرّق ،فيما يبعرث ،فيما ِّ
عندما ينشط اإلنسان فيما ِ
فيما يعزز حالة الصراع الداخيل ،الشقاق الداخيل ،فهو يتجه االتجاه
الشيطاين ،مــع إبليس ،هــذه هــي وظيفة إبليس ،وظيفة الشيطان،
دور الشياطني ،ودور أوليائهم ،الذين يعملون دائماً عىل التفكيك،
عــىل إثــارة الـنــزاع ،عــىل الـبـعــرثة ،عــىل تعزيز حــالــة الكراهية والبغضاء
بـ ــني امل ــؤمـ ـن ــني ،وي ـع ـم ـل ــون عـ ــىل ذل ـ ــك بـ ــأهـ ــداف ش ـي ـط ــان ـي ــة ،ب ــأه ــداف
شـيـطــانـيــة ،فــاملـســألــة سلبيتها كـبـ ٌ
ـرية ج ـ ًّـدا ،تــؤ ِّثــر عــىل الــواقــع الـعـمــيل،
تؤثر عىل النفوس ،تتفرع عنها الكثري من املعايص :النميمة ،الغيبة،
الكذب ،االفراء ،البهتان ،سوء الظن ...كم تتفرع عنها من املعايص،
وسنتحدث -إن شاء الله -عن ذلك بالتفصيل.
فـمــن أهـمـيــة ه ــذا امل ـبــدأ الـعـظـيــم :أن ــه يـمـ ِّثــل عــامــل اسـتـقــرار وســالمــة
ـري مــن الـفــن ،واملـشــاكــل ،والـهـمــوم ،لـصــالــح مــا يـنـبـغــي توجيه
مــن كـثـ ٍ
الطاقات والقدرات ،وحتى املشاعر الساخطة نحوه ،مشاعر الغضب،
وال ـس ـخ ــط ،واالن ـف ـع ــال ،والـ ـش ــدة ،وك ــذل ــك الـ ـج ــرأة ،ك ــل ه ــذا يـمـكــن
تــوجـيـهــه يف االت ـج ــاه ال ـص ـح ـيــح ،ح ـيــث ت ــؤج ــر ،وح ـيــث ت ـش ـكــر ،وحـيــث
يكون لذلك إيجابياته الكبرية ،ضد أعداء األمة ،ضد أعداء املؤمنني،
االتجاه الصحيح.
مما يدل عليه أيضاً هذا املبدأ العظيم يف اهتمام اإلنسان به ،وسعيه
لاللتزام بــه :أنــه يــدل عىل الوعي لــدى اإلنـســان ،يــدل يف واقــع اإلنسان
ٌ
واع،
نـفـســه ،يف حــالــة ال ـتــزامــه ،اهـتـمــامــه ،سـعـيــه لــذلــك ،أن ــه إن ـســان ٍ
يدرك أهمية هذا األمر من كل الجوانب ،ويدل عىل تحليه باملسؤولية،
أنه من املهتمني بالنهوض باملسؤولية ،لديه حرص كبري ،أنه بالفعل
ٌ
ٌ
مجاهد حقاً ،يدرك أهمية املسألة ،وقيمتها ،وما يرتب عليها
إنسان
من النتائج ،وأنه مخلص.
ً
يــدل أيـضــا عــىل زكــاء النفس ،وسالمتها مــن األنــانـيــة ،والـضـغــائــن...
وكثري من اآلفات الربوية ،التي هي وراء َّأال يكون لدى اإلنسان تق ُبّل
ٍ
لألخوة ،للتعاون ،لالنسجام ،حتى للصرب من أجل ذلك.
ف ـه ــذه ج ــوان ــب م ـمــا يـ ــدل ع ــىل أه ـم ـيــة هـ ــذا األمـ ــر ال ـع ــال ـي ــة ،أهـمـيـتــه
الكبرية ،وشأنه العظيم ،ومسرية اإلســالم قامت عىل هذا اإلســاس،
مـســرية اإلس ــالم بـكـلـهــا قــامــت عــىل مـبــدأ األم ــة ال ــواح ــدة ،الـتــي تتحرك
ومنهج إلهي عظيم ،ويف إطار قياد ٍة واحد ٍة،
مسؤولية واحد ٍة،
وفق
ٍ
ٍ
ٍ

إذا فسد الواقع
الداخلي وشابته
اخلالفات يتجه خلدمة
فساد ذات البني
اإلنسان املشاقق،
َّ
املعقد ،هو يعيش حالة
الغربة ،حالة الوحشة،
سوء ظنه
كظم الغيظ هو مما
يساعد على احلفاظ
على األخ ّوة
تتحرك عىل أساس هدى الله "سبحانه وتعاىل" ،واألخ ّوة اإليمانية،
وقدمت نموذجاً راقياً وناجحاًَّ ،
والتحيل باملسؤولية يف إطار ذلكَّ ،
حل
حد كبريَّ ،
ووجه طاقاتهم
مشكلة العرب آنذاك يف الفرقة والشتات إىل ٍ
يف االتجاه الصحيح.
متفرّقني ،وكانوا مختلفني يف كل يشء ،وكان
كان العرب مشتتني،
ِ
العرب شديدين يف خالفاتهم ،ويف صراعاتهم ،يمكن أن يقتتلوا حتى
عىل عقال بعري (مربط الجمل) ،معركة حامية ًّ
جدا تقوم عىل ذلك،
خطيب فيها ،أن يفتح
شاعر يف تلك القبيلة ،أو
ويمكن لكلمة تبدر من
ٍ
ٍ
صــراعــاً ســاخ ـنــاً ،وم ـعــركـ ًـة عــىل أشــدهــا ،ويـمـكــن ألي خ ــالف أن يفسد
ً
ً
يوسع الفجوة بينهم ،وأن يفتح صراعا ساخنا فيما
ذات بينهم ،وأن ِّ
بينهم ...وهكذا غرقوا يف صراعات كثرية ،كثرية ًّ
جدا ،جزءٌ كب ٌ
ري منها،
ً
وع ـ ٌ
ـدد كـبـ ٌ
ري مـنـهــا ،عــىل قـضــايــا تــافـهــة ،يشءٌ منها ال يستحق أصــال أن
يفتح اإلنـســان مــن أجله أي مشكلة ،يمكن أن يتجاهله ،أن يتغاىض
بطريقة
بشكل صحيح،
عنه ،وجوانب منها يمكن أن تحل ،أن تحل
ٍ
ٍ
أساس
أساس من الحق ،والعدل ،واإلنصاف ،أو عىل
إيجابية ،عىل
ٍ
ٍ
من التصالح والرايض ،وبقيت هذه املشكلة يف الواقع العربي ،عادت
إليه فيما بعد ،كان رسول الله "صلوات الله عليه وعىل آله" يف حركته
بــاإلســالم يتجه باملسلمني أن يـتـ َّ
ـوحــدوا بــاإلســالم ،يتجه بــاملــؤمـنــني أن
يرسخ هذا الجانب ،ويؤاخي بينهم ،ويعزز
يتآخوا يف إيمانهم ،وكان ِّ
الروابط فيما بينهم ،وكان يحثهم عىل ذلك ،وكان يسعى إىل ذلك بكل
جهد ،وإذا حصل التوجه؛ حصل معه التدخل اإللهي.
وه ــذا مــا حـصــل م ـثـ ًـال يف قـصــة األوس وال ـخ ــزرج ،وك ــان بـيـنـهــم قبل
ٌ
ٌ
ٌ
واقتتال شديد ،وعداءٌ شديد ،ثم
ونزاع شديد،
خالف شديد،
اإلسالم
موقف واحد،
باإلسالم اجتمعت كلمتهم ،وتوجهوا توجهاً واحداً ،يف
ٍ
َ
ّ
منهجية واحدة ،تحت قياد ٍة واحدة ،فألف الله فيما بينهم،
يف إطار
ٍ
ت َّ
َّ
َّ
"جل شأنه"{ :و ْ
َاذ ُكرُوا ِنعْ مَ َ
الل ِه َع َلي ُْكمْ إِ ْذ ُك ْن ُتمْ
وذكرهم بهذا ،قال
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ
صـ َبــحْ ـ ُتــمْ بـ ِنــعْ ــمَ ـ ِتـ ِـه إ ْخ ـو ً
ْ
أع ــداءً
ـمْ
ب
ـف
ـ
ل
ـأ
ـ
ف
َانــا}[آل عـمــران :من
ـأ
ـ
ف
ـ
ـك
ـ
ـوب
ـ
ـل
ـ
ق
ـني
ـ
ِ
ِ
ِ
اآليــة ،]103والحظوا فيما قاله الله "سبحانه وتعاىل" يف هذا النص
أن األخــوة نعمة ملرتني{ ،و ْ
َاذ ُك ـرُوا ِنعْ مَ َ
املـبــارك ،ذكــر َّ
ت الـ َّـلـ ِـه َع َلي ُْكمْ إِ ْذ
َ
َانــا} ،وفـعـ ً
ـف َبـ ْ َ ُ ُ
ُكـ ْـنـ ُتــمْ أَ ْع ـ َـداءً َفــأَ َّلـ َ
صـ َبــحْ ـ ُتــمْ بـ ِنــعْ ــمَ ـ ِتـ ِـه إ ْخ ـو ً
ـوبـ ُـكــمْ َفــأ ْ
ـال،
ِ
ِ
ـني قــلـ ِ
وفـعـ ًـال األخ ــوة اإليـمــانـيــة هــي مــن أعـظــم الـنـعــم ،آثــارهــا اإليـجــابـيــة عىل

ٌ
عظيمة ًّ
جدا.
النفس ،عىل املشاعر ،عىل الحياة ،عىل الواقع ،آثارها
َّ
املعقد ،هو يعيش حالة الغربة ،حالة الوحشة،
اإلنسان املشاقق،
ســوء ظـنــه ،ســوء نـظــرتــه ،عـقــده تـجــاه اآلخــريــن ،تجعله ينظر إىل كل
ََ
ً
ْ
ُ
يشء نظرة سلبية{ ،فأ ْ
صبَحْ تمْ ِب ِنعْ مَ ِت ِه إِخوَانا} ،وهذا ترتب عليها نتائج
عظيمة ،ونتائج كبرية.
فاإلسالم يف منهجيته العظيمة ،وفيما يرتب عىل االنطالقة الصادقة
ٌ
صلة بالله "سبحانه وتعاىل" ،يحظى من يتجهون
يف مبادئه املهمة ،هو
عىل أساس مبادئه بالرعاية اإللهية ،التي تصل إىل درجة أن يؤ ِّلف الله
بني قلوبهم ،لكن هذا َّ
البد فيه من األخذ باألسباب ،واألسباب أساسها
االستجابة لله "سبحانه وتعاىل" يف توجيهاته هذه ،والتوجه الصادق
ال ــذي يـعـلـمــه ال ـلــه ،وهــو يـتــدخــل ،ويـجــرب الـقـلــوب ،ويـســاعــد اإلنـســان
حـتــى يف الـسـيـطــرة عــىل مـشــاعــره؛ ألن الـبـعــض مــن الـنــاس يف طبيعته
شديد التعقد ،سريع االنفعال ،بطيء الرضا ،سريع الغضب ،وبطيء
الرضا ،فاإلسالم قام عىل هذا األساس ،فكان له أثره العظيم.
أض ــاف ـ ًـة إىل َّ
أن مـنـهـجــه ال ــرب ــوي ي ـســاعــد ذلـ ــك ،ه ــو ي ــزيك ال ـن ـفــس،
يـصـلـحـهــا مــن كـثـ ٍـري مــن ال ـشــوائــب الـتــي تــؤثــر عــىل اإلن ـس ــان؛ ألن جــذور
السلوك ،جذور سلوكيات اإلنسان ،وتصرفاته ،ومواقفه ،يف أعماق
نـفـســه ،ج ــذوره ــا يف أع ـمــاق ال ـن ـفــس :األنــان ـيــة ،كــذلــك -م ـثـ ًـال -الـهـلــع،
متجذ ً
رة
الكرب ...مواصفات معينة ،أشياء وسلبيات معينة ،إذا كانت
ِّ
يف نفسية اإلنسان ،تؤثر عليه؛ فال يرى يف نفسه التقبل ملسألة األخ ّوة
اإليمانية ،واالعتصام بحبل جميعاً ،ال يطيق ذلك ،هو كثري االحتكاك،
كثري العناد ،كثري اإلشكاالت ،ال يستطيع أن ينضبط وفق توجيهات
الله "سبحانه وتعاىل" ،التي تعود إىل تعامالته كيف تكون بما يفيد
ذلك ،بما يعزز من حالة األخوة اإليمانية.
فالربية اإليمانية هي تربية تزيك النفوس ،تصلحها ،تطهر مشاعر
اإلن ـس ــان ،فـتـكــون مـشــاعــر صــافـيــة ،نـقـيــة ،سـلـيـمــة ،لـيـســت مـشـحــونــة
تغري
باألنانيات ،والعقد ،والكرب ،والغرور ،والسلبيات األخرى ،التي ِّ
سلوك اإلنسان ،أسلوبه يف التعامل ،طريقته يف املعاملة مع الناس،
تصوّب اهتمامات اإلنسان ،فتكرب؛ ألنها تتجه نحو األمور العظيمة،
ِ
األمــور املـهـمــة ،األمــور املـقـ َّـدســة ،الـغــايــات لــديــه :رضــوان الـلــه ،الجنة،
السالمة من عذاب الله ،تسيطر عىل مشاعره ،عىل دوافعه ،ثم عىل
ً
متقبال ،متفهماً ،مستجيباً،
أسلوبه ،عىل عمله ،عىل طريقته ،يصبح
فلذلك املنهج الربوي هو يساعد عىل ذلك.
ثم مع ذلك ،مع املبادئ ،مع املنهج الربوي ،مع ما يرتبط بالوعي
يف هذه املسألة ،أرشد الله يف القرآن الكريم إىل أسلوب التعامل ،كيف
يكون أيضاً عىل النحو الــذي يساعد عىل األخـوّة اإليمانية ،من ضمن
ذلك قوله تعاىل{ :و َُقـ ْـل ِل ِعبَا ِدي َي ُق ُ
ولوا َّال ِتي ِهــيَ أَحْ َس ُن إ َّن َّ
الشي َْط َ
ان
ِ
الشي َْط َ َ
َي ْن َز ُغ َبي َْنهُ مْ إ َّن َّ
ان ِل ْلنْ َسان َع ُد ًوّا مُ ب ً
ينا}[اإلسراء :اآلية.]53
ِ
ِ
ِ
ان ك َ ِ
قلنا يف بداية املحاضرة باألمس :أن مبدأ األخوّة اإليمانية ،والتوحد،
ً
محاربة شرسة من الشيطان
واالعتصام بحبل الله جميعاً ،مما يلقى
يركزون عليه تركيزاً كبرياً،
وأوليائه ،حربهم شديدة عىل هذا املوضوعِّ ،
يبذلون كل جهد ،ويسعون بكل جد إىل إثارة الفرقة ،إىل إثارة الخالف،
إىل تشتيت شمل املؤمنني ،ولذلك أرشد الله يف هذه اآلية املباركة إىل ما
يساعد عىل تعزيز األخوّة اإليمانية ،عندما قال{ :و َُق ْل ِل ِعبَا ِدي َي ُق ُ
ولوا
َ
َّالـ ِتــي ِهــيَ أحْ ـ َ
ـسـ ُـن} ،فيما يقولون ،فيما يتخاطبون فيما بينهم ،فيما
ٌ
موضوع يحتاج اإلنسان إليه
يتحاورون فيه يف إطار مسؤولياتهم ،هذا
بشكل عــام ،ويف أداء األعـمــال ،ويف أداء املسؤوليات ،أن
يف املعاملة
ٍ
يــراعــي هــذا ،أن يـقــول الـتــي هــي أحـســن ،وأن يــرك الـكـلـمــات السيئة،
املـسـتـفــزة ،الـجــارحــة ،الـتــي لـهــا آثــار سلبية عــىل مـشــاعــر اآلخــريــن؛ ألن
البعض من الناس حاد اللسان ،جريء اللسان ،والبعض تصل جرأته
إىل حــد الــوقــاحــة ،وقــد -أحـيــانــاً -قــد يـكــون اإلنـســان مــن مــوقــع أنــه يرى
نفسه مهماً ،أو يف موقع مسؤولية معينة ،يــرى لنفسه الحق يف أن
يـقــول أي يشء ،وأن يـتـكـلــم بــأي كــالم مـهـمــا كــان مـسـيـئــاً ،هــذا املـعـيــار
َ
املهم يف اآلية املباركةَ { :ي ُق ُ
ولوا َّال ِتي ِهيَ أحْ َس ُن} ،من املهم االلتزام به.
َ
ُ ُ َّ
ـسـ ُـن إ َّن الـ َّ
ـش ـ ْيـ َـطـ َ
ـان َيـ ْـنـ َـز ُغ َب ـ ْيـ َـنــهُ ــمْ }[اإلســراء :من
{ َيــقــولــوا ال ـ ِتــي ِه ــيَ أحْ ـ َ ِ
اآلية ،]53فالشيطان يستغل ،عندما تكون طريقة التخاطب والكالم
طريقة مستفزة ،مستفزة بالفعل ،البعض من الناس كل يشء يصبح
ع ـنــده مـسـتـفــزاً ،حـتــى ال ـكــالم الـطـبـيـعــي ،حـتــى ال ـكــالم ال ـع ــادي ،حتى
ً
مثال :التوايص بالحق،
الكالم املسؤول ،ما الذي ينبغي أن يستفزك؟
النصيحة ،التنبيه عىل الخطأ بطريقة محرمة ،ال ينبغي أن يستفزك،
الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة ،موبخة ،جارحة ،مهينة،
جدا ًّ
حساس ًّ
ٌ
جدا ،أو متكرب ،أو مغرور،
البعض من الناس ،إما ألنه
يجعل أي كلمة مهما كــانــت كلمة مـحــرمــة ،يجعلها وكــأنـهــا جارحة
جـ ًّـدا ،وكأنها مــن أســوأ مــا يمكن أن يـقــال ،وعندما يسمعها الـنــاس،
أو تعرض عليهم ،الكل يعرف أنها كلمة عادية ،ال ينبغي أن يستفز
منها إىل تلك الدرجة.
َ
ُ ُ َّ
ـسـ ُـن إ َّن الـ َّ
ـشـ ْيـ َـطـ َ
ـان َيـ ْـنـ َـز ُغ َبـ ْيـ َـنــهُ ــمْ } ،فـهــو يستغل
{ َيــقــولــوا الـ ِتــي ِهــيَ أ َحْ ـ َ َ ِ
ـان ِل ـ ْـلنْ
امل ــوض ــوع{ ،إ َّن ال ـ َّ
َ
َ
َ
ـان َع ـ ـ ُـد ًوّا مُ ـ ِـب ـي ـ ًـن ــا}[اإلس ــراء :مــن
ـ
ـس
ـ
ـ
ـ
ك
ـان
ـ
ـط
ـش ـ ْي ـ
ِ
ِ
ِ
اآليـ ــة ،]53ولــذلــك هــو يـجـعــل مــن أه ــم مــا يـسـعــى ل ــه :أن يـثــري الـفـتـنــة
واملشاكل بني بني آدم ،هذا بدافعه العدايئ بالنسبة للشيطان.
ت ـحــدث ـنــا ب ــاألم ــس ع ــن ق ــول ــه ت ـع ــاىل{ :رُحَ ـ ــمَ ـ ــاءُ َب ـ ْي ـ َـن ــهُ ــمْ }[ال ـف ـت ــح :مــن
اآلي ـ ـ ــة ،]29وك ـي ــف أن ال ــراح ــم الـ ــذي يـ ــأيت إىل ك ــل الـ ــواقـ ــع ،إىل كــل
الـظــروف ،إىل كــل الـحــاالت الـتــي تستدعي االلـتـفــاتــة اإلنـســانـيــة ،أن له
أهميته الكبرية يف ذلك ،له أهميته الكبرية يف تعزيز الروابط واألخ ّوة،
ويف تعزيز املشاعر األخوية.

الـتــواضــع كــذلــك ،يف قــولــه تـعــاىل{ :أَ ِذ َّلـ ـ ٍـة َعـ َـىل ْاملـُ ْـؤ ِم ـ ِنـ َ
ـني}[املــائــدة :من
اآلية ،]54من أهم ما يفيد ويؤثر هو التواضع ،والتواضع من الجميع،
ممن هم يف مقامات املسؤولية ،ومواقع املسؤولية ،بأي صفة ،وباألوىل
بشكل عــام،
هــم أن يكونوا أكــرث تــواضـعــاً ،أو يف مختلف األعـمــال ،أو
ٍ
التواضع من الجميع مطلوب ،ومهمٌ ًّ
جدا أن يكون سلوكاً قائماً.
ض جَ َناحَ كَ
َاخ ِف ْ
الله قال حتى للنبي "صلوات الله عليه وعىل آله"{ :و ْ
ِل ْلمُ ْؤ ِم ِن َ
ني}[الحجر :من اآلية ،]88خفض الجناح هو تعبري عن حالة
الـتــواضــع ،وحـســن التعامل مــع اآلخــريــن ،وهــذه مسألة مهمة جـ ًّـدا،
أسلوب التكرب ،والتعايل ،واالحتقار ،أو الرفع عىل اآلخرين ،السلوك
الــذي يـعـ ِّـرب عــن ذلــك عـ ً
ـادة مــا يـكــون مستفزاً ،ويصنع الـفــوارق؛ بينما
التواضع يعزز من حالة اإلخاء.
َ
ْ
ْ
َ
َ
اظ ِم َ
ني الغيْظ}
كظم الغيظ ،كما م َّر بنا باألمس يف قوله تعاىل{ :وَالك ِ
[آل عمران :من اآلية]134؛ ألن الناس ليسوا بمعصومني ،قد يصدر
هفوة من هنا أو هناك ،تأيت كلمة مستفزة من هنا أو هناك ،أو تصرف
مستفز ،فاإلنسان يكظم غيظه ،وال ينفجر ،يتحول إىل قنبلة مشحونة
بــالـعـقــد ،أبـســط كـلـمــة مـسـتـفــزة وانـفـجــر بـشـكـ ٍـل كــامــل ،وإذا هــو ذلــك
اململوء سخطاً ،اململوء عقداً ،املشحون عقداً ،فيثور بالكالم اليء،
أو التصرفات السيئة ،أو يتهور بارتكاب جريمة عدائية ،البعض يقتل،
الـبـعــض يـضــرب ،الـبـعــض يــرتـكــب جــريـمــة مــن الـجــرائــم ،يــيء إســاءة
بــال ـغــة تـبـطــل ع ـم ـلــه ،تـحـبــط أج ــره وث ــواب ــه ح ـتــى ع ــىل ج ـه ــاده وعـمـلــه،
اإلن ـس ــان يـكـظــم غ ـي ـظــه ،وال ـق ـضــايــا ال ـتــي ت ـح ـتــاج إىل م ـعــال ـجــة ،تـعــالــج
بروح عمليةً ،
بدال من ردة الفعل غري الواعية ،ردة الفعل التي تتجاوز
التقوى ،تتجاوز الضوابط األخالقية ،واإليمانية ،واإلنسانية حتى.
ـني ْالـ َـغ ـ ْيـ َ
ْ
ـاظـ ِـمـ َ
ـظ} ،فـكـظــم الـغـيــظ هــو مـمــا يـســاعــد عــىل الـحـفــاظ
{وَالـ َـكـ ِ
عــىل األخـ ـ ّوة ،إذا لــم يـكــن هـنــاك كـظــم غـيــظ ،وك ــان هـنــاك عــىل أبـســط
إشكالية ،أو أبسط كلمة ،أو أي استفزاز ،أو أي يشء يغضب اإلنسان،
ردة فعل ،ردة فعل ،ردة فعل ،تتحول الظروف العملية ،وظروف
الـحـيــاة ،حـتــى عــىل مـسـتــوى األس ــرة الــواحــدة ،أو الـقــريــة الــواحــدة ،أو
الحي الواحد ،أو الحارة الواحدة ،إىل ساحة مشحونة بالصراعات،
وال ـتــوتــرات ،وال ـنــزاعــات ،وبـيـئــة مليئة بــالـقـلــق ،مليئة بــالـتــوتــر ،مليئة
باالنزعاج ،هذا ال ينبغي أبداً.
الـعـفــو {و ْ
َّ
َال ــعَ ــا ِف ـ َ
ـاس}[آل ع ـمــران :مــن اآليـ ــة ،]134صفة
ني ً َع ـ ِـن ال ــن ـ ِ
مـسـتـمــرة؛ ألن كـثــريا مــن األمــور ال ينبغي أن تبقى مشكلة ،تـحــل ،أو
بـعــض األم ــور قــد يـتـجــاوزهــا اإلن ـســان وتـنـتـهــي ،والـتــي قــد ال يـفـيــد حتى
تجاوزها يف أن تنتهي ،يمكن معالجتها لتنتهي.
طبيعة البعض من الناس أن يجمع املشكلة عند املشكلة ،والكلمة
عند الكلمة ،وتكون ذاكرته يف ذلك ذاكرة نشطة ،يحفظ وال ينىس،
طاملا واملسألة مسألة عقد فهو ال ينىس ،يمكن أن يذكرك بما قلت قبل
سنوات طويلة[ ،أنك قلت يف يوم كذا ،يف ساعة كذا ،كلمة كذا] ،وأنها
ال زالت َتحُ ُّز يف نفسه ،والكلمة عند الكلمة ،حتى التي ليست يف أصلها
كما فهم؛ إنما بحسب سوء فهمه ،سوء ظنه ،سوء تقديره لألمور،
ً
إشكالية حقيقية ،ولكنه ليس
جعل منها مشكلة ،والبعض قد تكون
ضبُوا ُهمْ َي ْغ ِفر َ
ُون}[الشورى :من
ممن يعفو ،ليس ممن{ :وَإِ َذا مَ ا َغ ِ
اآلي ــة ،]37ال يـغـفــر ،وال يـعـفــو ،وال يـســامــح ،وال ...وكـثـ ٌ
ري مــن األمــور
التي ال تستحق أصـًـال أن تمثل إشكالية وعـقــدة ،يحتفظ بها اإلنسان
ويراكمها ،ويبني عليها ردود أفعاله.
والبعض مــن الـنــاس إذا كــان يف إطــار عـمــل ،حتى يف إطــار العمل يف
سبيل الله ،والجهاد يف سبيل الله ،تؤثر عليه حتى يف عمله يف سبيل
الله ،ويف جهاده يف سبيل الله ،حتى يف هذه املسألة :مسألة االستجابة
لله يف األخ ّوة اإليمانية ،يف االعتصام بحبل الله جميعاً ،هو ال يطيق
معقد ًّ
ٌ
جدا عىل ذلك
أن يتوحد مع إخوته اآلخرين ،أن يوآخيهم؛ ألنه
ومعقد ًّ
ٌ
جدا ومستاءٌ من ذلك الذي
الذي قد قيل له عنه أنه قال كذا،
كان قد صدر بينه وبينه حدث سوء تفاهم ...وهكذا.
ـضـ ُبــوا ُهــمْ َيـ ْـغـ ِفـر َ
ُون} ،هــل أنــت هكذا؟
فالعفو ،املـغـفــرة{ ،وَإِ َذا مَ ــا َغـ ِ
قيّم نفسك ،هل أنت ممن يغفر ،ممن يسامح ،ممن يتجاوز عن كثري
ِ
من األمــور ،لله ويف سبيل الله ،من أجــل األمــور املهمة ،الهتماماتك
الكربى ،لصالح القضايا الكربى ،أو لست ممن هم كذلك؟ هل أنت
مـمــن يـعـفــو؟ قـيــم نـفـســك أن ــت ،قـيــم نـفـســك عــىل أس ــاس كـتــاب الـلــه،
آي ــات الـلــه ،وأصـلــح نـفـســك ،ووجّ ــه نـفـســك عــىل هــذا األس ــاس ،والـلــه
وعــد يف الـقــرآن بــأن يعفو عــن الـعــافــني ،أنــت عندما تعفو عـ َّـمــن بــدرت
مـنــه زل ـ ٌـة إل ـيــك ،يـقــابـلـهــا أن يـعـفــو ال ـلــه عـنــك يف زل ـ ٍـة ب ــدرت مـنــك كــانــت
َ َ
َ
ـون أ ْن َيـ ْـغـ ِفـ َر الـ َّـلـ ُـه َلـ ُـكــمْ }
ستحسب عليك مــا بينك وبــني الـلــه{ ،أ َال ُتـ ِـحـ ُّبـ
مرغب
[النور :من اآلية ،]22هكذا قال عن العفو يف سورة النور ،هذا ِّ
بشكل كبري ًّ
جدا.
مما أرشــد إليه الله يف الـقــرآن الـكــريــم ،يف قوله تـعــاىلَ :
{فـ َّ
ـاتـ ُـقــوا الـ َّـلـ َـه
َ
َ
الل َه َور َُس َ
ات َب ْين ُكمْ وَأطيعُ وا َّ
ول ُه إِ ْن ُك ْن ُتمْ مُ ْؤ ِم ِن َ
وَأ ْ
ني}[األنفال:
ِ
ص ِلحُ وا َذ َ ِ
مــن اآليـ ــة ،]1عـنــدمــا يـحــدث س ــوء تـفــاهــم ،عـنــدمــا يـحـصــل إش ـكــال يف
الواقع ،ما بني هذا وذاك من املؤمننيَّ ،
وأثر عىل العالقة فيما بينهم،
عليهم أن يسعوا لصالحه ،هذا من تقوى الله ومن اإليمان.
َ
ات َبـ ْيـنـ ُـكــمْ وَأَطـيــعُ ــوا الـ َّـلـ َـه َور َُسـ َ
َ
{فـ َّ
ـاتـ ُـقــوا الـ َّـلـ َـه وَأ ْ
ـولـ ُـه إِ ْن ُك ْن ُتمْ
صـ ِلـ ُـحــوا َذ َ ِ
ِ
مُ ـ ْـؤ ِم ـ ِنـ َ
ـني} ،أطـيـعــوه واتـقــوه يف صــالح ذات بـيـنـكــم ،هــذا يــدخــل ضمنه
الـسـعــي أص ـ ً
ـال لـلـمـحــافـظــة عــىل صــالح ذات الـبــني ،أن يـسـعــى اإلنـســان
ابـ ـت ــداءً ك ـيــف ي ـحــافــظ ع ــىل عــالق ـتــه ب ــإخ ــوت ــه امل ــؤم ـن ــني أن ت ـك ــون عــالقــة
صالحة ،وأن يسود ما بينه وبينهم األخـ ّوة اإليمانية ،ويدخل ضمنه
أيضاً :إصالح ما فسد ،إصالح ما فسد من ذات البني ،عندما يحصل
س ــوء ت ـفــاهــم ،أو إش ـكــال ـيــة مـعـيـنــة ت ــؤث ــر س ـل ـبــاً ،يـسـعــى اإلن ـس ــان قــدر
االسـتـطــاعــة ملـعــالـجــة ذل ــك؛ ألن الـبـعــض يـحـتـفــظ بـفـســاد ذات الـبــني،
والعجيب أن البعض وكــأنــه يعجبه ذلــك ،كأنه يــرتــاح ،مــع أنــه دائماً
ليس يف واقع األمر يف راحة ،هو يف تعب؛ ألن العقد متعبة ،الشحناء،
والبغضاء ،والغيظ املستمر ،والكراهية التي تتأجج يف مشاعر اإلنسان،
كلها مشاعر سلبية ،هي مشاعر سلبية ،لها تأثرياتها السيئة عىل نفس
اإلنـســان ،متعبة ،ليست مــريـحــة ،صـفــاء الـنـفــس هــو الــراحــة ،صفاء
القلب واملشاعر ونقاؤها هو الراحة ،هو السعادة.
َ
َ
{فـ َّ
ص ـ ِلـ ُـحــوا َذ َ
ـاتـ ُـقــوا الـ َّـلـ َـه وَأ ْ
ات َب ـ ْي ـ ِنـ ُـكــمْ } ،فــال يـجــوز لــلنـســان أن يـكــون
ســريـعــاً إىل فـســاد ذات الـبــني ،عـ َّـجــال يفسد ذات الـبــني ،أو البعض ال
يكفيه يف واقـعــه هــو أنــه لـيــس مـمــن يـتــوجــه هــذا الـتــوجــه؛ إنـمــا يـحــاول
أن يشجع اآلخرين عىل اإلســاءة ،عىل فساد ذات البني ،عىل خلخلة
الصف الداخيل ،عىل الفرقة ،والذين يعملون هذا العمل هم يف صف
الـشـيـطــان ،هــم يعملون عمل الـشـيـطــان ،هــم تــأبـلـســوا ،عمل خطري،
من أسوأ األعمال مقتاً عند الله ،من أسوئها مقتاً عند الله "سبحانه
َّ
ملسلم أن يهجر
يحل
وتعاىل" ،ورد يف الحديث النبوي الشريف(( :وال
ٍ
أخ ــاه ف ــوق ثــالثــة أيـ ــام)) ،هـجــر الـقـطـيـعــة ،لـيـســت م ـجــرد ال ـغ ـيــاب ،أو
االنشغال ،هجر القطيعة ،املباينة ،اإلساءة ،اإلعراض ،عندما يطول
الــوقــت ،تتسع الـفـجــوة ،يكرب التباين حتى يف أعـمــاق الـنـفــوس ،حتى
الوصول إىل نتائج سيئة.
أيضاً من أهم ما يفيد يف ذلك :استيعاب اإلنسان للوعيد اإللهي{ :و ََال
ولـئــكَ
ـات وَأُ َ
َ
ْ
ونوا َكـ َّ
ُ
َت ُك ُ
ْ
َ
َ
ـاءَهــمُ الـ َبـ ِّـيــنـ ُ
ـالـ ِـذيـ َـن َتـ َـفـ َر ُّقــوا وَاخــتــلــفــوا ِمـ ْـن َبــعْ ـ ِـد مَ ــا جَ ـ ُ
ِ
َلهُ مْ َع َذ ٌ
اب َع ِظيمٌ }[آل عمران :اآلية ،]105اآلية تستحق من اإلنسان
أن يفكر كثرياً ،أن يتأمل جيداً ،أن يستوعب خطورة األمر عليه؛ ألن
الــوعـيــد بــالـعــذاب الـعـظـيــم هــو وعـيـ ٌـد مــن الـلــه ،فــاملـسـتـهــر بـهــذا األمــر،
واملتجه اتجاهاً سلبياً تجاه هــذه املسألة هو موعود من الله بالعذاب
العظيم.
نكتفي بهذا املقدار...
ّ
َ
ونسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يو ِفقنا وإيّاكم ملا يرضيه عنا ،وأن
يــرحــم شـهــداءنــا األب ــرار ،وأن يـشـفــي جــرحــانــا ،وأن يـفـ ِـرّج عــن أســرانــا،
وأن ينصرنا بنصره ،وأن يتقبل منا ومنكم الصيام ،والقيام ،وصالح
األعمال ،إنه سميع الدعاء.
َ
و َّ َ
الله َو َبر ََك ُ
اته؛؛؛
َالسـالمُ َعلـي ُْكمْ َورَحْ ـمَ ُة ِ
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جمعية املنشدين اليمنيني تحيي األمسية الرمضانية السنوية

الجنيد :إقامة األمسية الرمضانية السنوية يأتي ضمن سلسلة
من االمسيات والفعاليات اليت تشدنا إىل اهلل لنكون أهًال لنرصه
أح �ي��ت ج�م�ع�ي��ة امل �ن �ش��دي��ن ال�ي�م�ن�ي��ني ،وم��ؤس �س��ة ال�ي�م��ن
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة واالت� �ح ��اد ال �ع��رب��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة
واإلبداع واإلئتالف الوطني ملنظمات املجتمع املدين بصنعاء،
األم�س�ي��ة الرمضانية ال�س�ن��وي��ة ،بمناسبة ذك��رى غ��زوة بدر
وف �ت��ح م �ك��ة ،وإح �ي ��اء ال ��ذك ��رى ال� �� 23ل��رح�ي��ل ش�ي��خ اإلن �ش��اد
العالمة محمد حسني عامر رحمه الله.
وخ ��الل ال�ف�ع��ال�ي��ة أوض ��ح ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ل �ش��ؤون
ال��رؤي��ة الوطنية محمود الجنيد أن�ن��ا اع�ت��دن��ا يف ه��ذه الليلة
امل �ب��ارك��ة ،إق��ام��ة ه ��ذه األم �س �ي��ة ال��رم�ض��ان�ي��ة م�ن��ذ  23ع��ام��ا،
م�ن��ذ ال��ذك��رى األوىل ل��وف��اة ال�ع��الم��ة ال�ق��ارئ م�ح�م��د حسني
عامر رحمه الله ،الذي سطر احفورة يف الذاكرة اليمنية،
وأك��د الجنيد ،أن إقامة ه��ذه األمسية ي��أيت ضمن سلسلة
من االمسيات والفعاليات التي تشدنا إىل الله لنكون أهل
ل �ن �ص��رة ب ��ال ��ذات وال �ي �م��ن ي ��واج ��ه ت �ح��دي��ات ج�س�ي�م��ة وال �ت��ي
يتصدى لها الشعب من منطلق هويته اإليمانية ،فبهذه
الروحية العالية سنحقق املزيد من االنتصار ..وأضاف أنه
وبفضل اتكالنا عىل الله وإيماننا بنصره استطعنا أن نتجاوز
كل التحديات ليك نحقق السالم املشرف ،فالشعب اليمني
ه��و م��ن ارك��ع امل�ع�ت��دي��ن م��ن خ��الل ص�م��وده وث�ب��ات��ه وتحركه
امل�س�ت�م��ر يف م��واج�ه�ت�ه��م م��ن خ ��الل إي �م��ان��ه ب�ع��زت��ه وك��رام�ت��ه
واستقالله ،مؤكدا أنه لوال املرابطني واملجاهدين يف مختلف
ال �ج �ب �ه��ات مل ��ا ك �ن��ا ن �ق �ي��م م �ث��ل ه� ��ذه األم �س �ي ��ة يف ال �ع��اص �م��ة
صنعاء ،واستعرض الجنيد كثرياً من محاوالت العدوان
للقضاء عىل الشعب اليمني والتي لم يفلح فيها ،مؤكدا
ع��ىل أن الجميع ي�ع��رف م��ا اق��رتف��ه ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار عىل
مدى سبع سنوات من جرائم محققة بحق الشعب اليمني
يف كل الجوانب ،مبينا أن الشعب اليمني ضرب املثل األعىل
يف ال �ح �ف��اظ ع ��ىل م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت م�ع��رض��ة
ل��الن�ه�ي��ار ،وأك ��د ع��ىل أن�ن��ا ص��ادق��ون يف ال�س�ل��م وال�ج�ن��وح له
انطالقا من قوله تعاىل" وإن جنحوا للسلم فاجنح لها"،
موضحا أننا أمام تحديات كبرية وواجب علينا أن نتكاتف
وان نتعاون لجعل اليمن متنفسا للجميع ،موضحا أنه ال
يمكن اقصاء أي طرف مطلقا..،وأضاف أننا عازمون بإذن
الله للسري عىل املشروع الذي أطقه الشهيد الرئيس صالح
الصماد يد تحمي ويد تبني ،لنبني اليمن وليصل إىل مكانته

ٌ
حدث سنوي ،يتم فيه الحشد
يوم القدس العاملي،
والخروج ملسريات من ِقبل األحرار يف كل الدول ،التي
ً
م��ازال��ت تحمل قضية فلسطني كقضية أم ،تنديدا ملا
ي�ق��وم ب��ه ال�ي�ه��ود ال�ص�ه��اي�ن��ة يف ال�ب�ل��د امل �ق��دس ،وب��ذل��ك
ن �ج �م ��ع اآلراء م� ��ن ق �ب ��ل ش �خ �ص �ي ��ات ث �ق ��اف �ي ��ة ودي �ن �ي ��ة
وسياسية م��ن مختلف ال��دول العربية ح��ول موضوع
القدس وهاكم اآلراء يف االستطالع..
ي��أيت إع ��الن اإلم ��ام ال�خ�م�ي�ن��ي ل�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ك�خ�ط��وة
عملية تستطيع ان توحد األمة ملواجهة العدو الحقيقي
ل��ألم��ة اإلس��الم �ي��ة امل�ت�م�ث��ل يف ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة أه��ل
الكتاب ،وكذلك أن تقيض عىل املشروع الكبري واألنىك
يف ت��دم��ري ه ��ذه األم ��ة ح �ي��ث ي�س�ع��ى ال �ع ��دو م �ن��ذ ن�ه��اي��ة
ال �ح��رب ال�ث��ان�ي��ة إىل زرع ال �ف��ن يف ه ��ذه األم ��ة وي�س�ع��ى
ل�ت�ف��ري��ق األم ��ة ت�ح��ت ع ��دة س�ي�ن��اري��وه��ات ع��ىل م�س�ت��وى
امل ��ؤس �س ��ات ال �ب �ن �ي��وي��ة ل �ل ��دول ��ة واألن �ظ �م ��ة وال �ج �ه��وي��ات
واألع � ��راق وال �ط��وائ��ف وع ��ىل ك��ل امل�س�ت��وي��ات ي �ح��اول أن
ي ��وج ��د ه �ك ��ذا ص � ��راع ي�س�ت�ط�ي��ع م ��ن خ ��الل ��ه أن ي�ت�ح��رك

م �ن ��ذ أن أس �ق �ط ��ت ال� � ّري� ��اض ش��رع � ّي �ت �ه��ا ع ��ن ال � ّرئ �ي ��س غ��ري
ال � ّ
�س ��اب ��ع م ��ن أب ��ري ��ل
�ش ��رع ��ي ع �ب ��د رب� ��ه م �ن �ص ��ور ه � ��ادي يف ال � ّ
ن �ي �س ��ان وت �س �ل �ي �م �ه��ا زم � ��ام األم � ��ور إىل م ��ا ي �س ��مّ ��ى (امل �ج �ل��س
الرّئايس) برعاية مجلس ال ّتعاون الخليجي والوقائع تظهر
ع��دم ج��د ّي��ة مجلس ال� ّري��اض ال�ج��دي��د يف العمل ع��ىل وقف
ال �ع ��دوان م ��ن خ ��الل ت�ب�ن�ي��ه ل �س �ي��اس��ات ال � ّري ��اض وأب ��و ظ�ب��ي
وال �ت��زام��ه ب�ت�ن�ف�ي��ذ أج�ن��دات�ه��ا وت�ح�ق�ي��ق م��ا ع�ج��ز ع��ن تحقيقه
م�ن�ص��ور ه ��ادي ال ��ذي ت �ح �وّل إىل ش��مّ ��اع� ٍ�ة ع�ل�ق��ت ع�ل�ي��ه دول
العدوان ويف ّ
مقدمتها الرّياض أسباب فشلها يف اليمن عىل
ٌ
السبعّ .
مؤش ٌ
رات ووقائعُ
كثرية تظهر
مدى سنوات العدوان ّ
ع��دم ج��د ّي��ة مجلس ال��ري��اض ال��رئ��ايس وع��دم أهليّته لوقف
العدوان ومنها ما ييل:
 – 1تعيني (املجلس الرّئايس) من قبل الرّياض وأبو ظبي
الشرعيّة من ّ
وعدم اكتسابه ّ
الشعب اليمني بكافة مكوّناته.
�س �ي ��اس ��ات
 – 2ت �ب �ن ��ي ( امل� �ج� �ل ��س ال� � � ّرئ� � ��ايس) ب ��امل �ط �ل ��ق ل �ل � ّ
�س �ع ��ود ّي ��ة واإلم� ��ارات� � ّي� ��ة وال� �ت ��زام ��ه ب �ه ��ا وم �ح ��اول �ت ��ه ف ��رض
ال � ّ
شروطها.
ّ
 – 3ع��دم إدان��ة (املجلس ال� ّرئ��ايس) منع وص��ول الطائرات
إىل م�ط��ار ص�ن�ع��اء وع��رق�ل��ة وص ��ول س�ف��ن ال��وق��ود إىل ميناء
والسكوت أم��ام الخروقات اليوميّة يف الجبهات
الحديدة
ّ
وال ّتحشيدات األمريكيّة يف البحر األحمر.

الحضارية ،التي تليق بشعب اإليمان والحكمة.
ويف األمسية التي حضرها عبد الوهاب الدرة وزير التجارة
والصناعة ،وأحمد العليي وزير الكهرباء ،أوضح األستاذ
ع��يل األك ��وع رئ�ي��س ج�م�ع�ي��ة امل�ن�ش��دي��ن ال�ي�م�ن�ي��ني ،أن شهر
رم�ض��ان ال��ذي أن�ت�ص��ر ف�ي��ه امل�س�ل�م��ون ،يف غ��زوة ب��در ال�ك��ربى
وف�ت��ح م�ك��ة ،ويف ت�ل��ك ال �غ��زوة أن�ت�ص��ر اإلي �م��ان ع��ىل ال�ك�ف��ر،
وب�ع��د ه��ذي��ن ال�ح��دث��ني ان�ت�ش��ر اإلس ��الم يف ك��ل ب�ق��اع ال��دن�ي��ا،
فالحمد لله الذي من عىل املسلمني بأفضل امللل وأحسن
ال�س��ن ،وه ��ذه األم�س�ي��ة نحييها أي�ض��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى،
ال� 23لرحيل العالمة الحافظ والقارئ الشيخ محمد حسني
ع��ام��ر ،رح�م��ه ال�ل��ه ت�ع��اىل ،شيخ ال�ق��رآن وش�ي��خ املنشدين،
الذي طاملا أمتعنا بصوت إنشاده وتالوته للقرآن ،يف اإلذاعة
والتلفزيون ومساجد صنعاء ،طوال أشهر رمضان املبارك،
عىل مدى السنوات ،مرتحما ،عىل املشايخ الحفاظ القراء
الذين رحلوا وهم كرث فرحمة الله عليهم جميعا..وأضاف
األك��وع :أننا نتشرف أن نكرم يف ه��ذه األمسية كوكبة من
العلماء واألدب��اء ،واملثقفني والسياسيني ،والشخصيات
االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رتب��وي��ة وب�ع�ض��اً م��ن رج��ال األع�م��ال ،ال��ذي��ن
ل �ط��امل��ا ق ��دم ��وا ك ��ل ال �خ ��ري ل��وط �ن �ه��م وأب �ن ��ائ ��ه ،ال ��ذي ��ن ق�س��ت
عليهم الحياة يف ظل هذه الظروف الصعبة..وأوضح رئيس
ج�م�ع�ي��ة امل�ن�ش��دي��ن ال�ي�م�ن�ي��ني :ي��أيت ت�ك��ري�م�ن��ا ل�ه��ذه ال�ك��وك�ب��ة

ع��رف��ان��ا ب�ح�ق�ه��م ،وال ��ذي ��ن يف م�ق��دم�ت�ه��م ال �ق ��ايض ال�ع��الم��ة
س �ي��ف ب ��ن م �ح �م��د امل� �ه ��دي ،وال� �ق ��ايض وال �س �ي ��ايس ال ��راح ��ل
العالمة ،محمد بن عبدالله العمري ،وال�ق��ايض العالمة
إسماعيل ب��ن عبدالله الرقيحي ،وامل�ه�ن��دس أحمد محمد
األن� ��ي ،وال �ق ��ايض ال �ع��الم��ة ي�ح�ي��ى ب ��ن ح �س��ني ال��دي�ل�م��ي،
وال� �ق� ��ايض ال �ع ��الم ��ة األدي � ��ب م �ح �م��د ب ��ن ي �ح �ي��ى ال �ش ��رع ��ي،
والدكتور عبدالعزيز نجم الدين ،والدكتور أحمد حسني
ال��زارع��ي ،وال��دك�ت��ور محمد ع��يل ع�ص��دة ،واألس�ت��اذ حسني
ع�ب��دال�ل��ه ال� ��روين ،واألس �ت ��اذ ج �م��ال ال�ح�ض��رم��ي ،واألس �ت��اذ
أم��ني م�ح�م��د ج�م�ع��ان ،واألس �ت��اذ ح�س��ن م�ح�م��د ال�ك�ب��وس،
وال�ش�ي��خ محمد محمد ص��الح ،وال��دك�ت��ور محمد عبدالله
األن� ��ي ،وال �ن��اش��ط اإلع ��الم ��ي ي�ح�ي��ى ق��اس��م س� ��رور ،م��ؤك��د
ع��ىل أن ه��ذا ال�ت�ك��ري��م ل�ه��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ات أىت ض�م��ن تقييم
ملسرياتهم الجميلة بني الناس ،كل فيما أفاد فيه ويقدمه
م��ن خ��دم��ة ل�ه��م ،م�ش�ي��دا بمسرياتهم ال�خ��دم�ي��ة والثقافية
واإلنسانية واالجتماعية ،و تكريمنا لهم بدروع الوفاء لهو
شرف لنا ،كمنظمات مجتمع مدين.
ك �م ��ا رج� ��ا األس� �ت� ��اذ ال ��دك� �ت ��ور ح �س ��ني ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ع �م ��ري
رئ�ي��س م��ؤس�س��ة ال�ي�م��ن للثقافة وال�ت�ن�م�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،ب��ان
يتحقق لليمن االستقرار والتنمية والتعمري ،كما هو لألمة
اإلسالمية جمعاء ،شاكرا جمعية املنشدين اليمنيني عىل

تنظيمها لهذه األمسية ،وهذا التكريم.
ف�ي�م��ا أك ��د ال �ق��ايض ال �ع��الم��ة ،ط��ه ع�ب��دال�ل��ه ال �ش��رع��ي ،يف
ك�ل�م�ت��ه ال�ت��ي ال�ق��اه��ا ع��ن ال�ع�ل�م��اء يف األم�س�ي��ة ،ع��ىل أهمية
إقامة هذه األمسية ،التي تأيت تزامنا مع ذكرى غزوة بدر
الكربى ،التي كانت الغزوة املفصلية بني الحق والباطل،
والتي أنتصر الله فيها لعباده ،ليسود اإلس��الم ،مبينا أن
إقامة هذه املناسبة الرمضانية هي إحياء لذكرى استشهاد
أم��ري امل��ؤم�ن��ني ،اإلم ��ام ع��يل ب��ن أب��ي ط��ال��ب ك��رم ال�ل��ه وج�ه��ه
ال��ذي ق��ال فيه رس��ول الله صىل الله عليه وآل��ه وسلم ،إن
عيل مني بمنزلة ه��ارون من موىس ،إال أنه ال نبي بعدي..
وأض ��اف ال �ق��ايض ط ��ه :أن ه ��ذا األم�س�ي��ة ت ��أيت أي�ض��ا م��واك�ب��ة
لذكرى فتح مكة ،والتي كانت نواة ألقامة شعائر الله وفق
الدين اإلسالمي ،لتكون نهاية الباطل أمام نور الحق.ويف
األمسية أوضح األستاذ مطهر تقي رئيس إئتالف مؤسسات
املجتمع املدين ،لقد تعودنا أن نقيم هذه األمسية منذ 23
عاما ،مؤكدا عىل أهمية إقامة هذه األمسية كل عام ،ليك
نكرم من يستحق التكريم.
وخ��الل ال�ف�ع��ال�ي��ة أوض��ح األس�ت��اذ ح�س��ني م�ح�م��د حسني
ع ��ام ��ر أن ال� �ع ��الم ��ة م �ح �م ��د ب� ��ن ح �س ��ني ع ��ام ��ر رح� �م ��ه م��ن
أع��الم القرآن الكريم ،ال��ذي عاش لتعليم القرآن وتعلمه
وتفسريه وت��دب��ر آي��ات��ه وت�ج��وي��ده>> مشيدا بسرية العالمة
ع��ام��ر رح�م��ه ال�ل��ه ت �ع��اىل ،ال ��ذي ع�ش�ن��ا وم��ا زل�ن��ا ع��ىل س�م��اع
ت��الوات��ه ،وت��واش�ي�ح��ه يف مختلف امل�ن��اس�ب��ات ال��دي�ن�ي��ة ،ال��ذي
ل�ط��امل��ا أط��رب�ن��ا ب�ت�ل��ك ال�ت��واش�ي��ح..وأض��اف ب��أن ال�ع��الم��ة عامر
ق��د رح��ل ج�س��دا وم��ا زال بيننا روح��ا ف�ت��الوات��ه يف املساجد،
وتواشيحه ما زالت عند أذان املغرب والفجر ،كأنه حاضر
ب�ي�ن�ن��اوخ��الل ال�ف�ع��ال�ي��ة ت��م ت�ك��ري��م امل�ك��رم��ني ب ��دروع ال�ت�ك��ري��م
لجميل سريتهم وعطائهم بني الناس كل فيما يختص فيه،
واستمع الحاضرون خالل األمسية ملقطوعتني إنشاديتني
ع ��ربت ��ا ع ��ن ع �ظ��م امل �ن��اس �ب��ة ،ب �ق �ي��ادة ك ��ل م ��ن امل �ن �ش��د أس �ت��اذ
امل �ق��ام��ات ال �ص��وت �ي��ة ع��ام��ر ع �ب��دال �ل��ه ،وامل �ن �ش��د ع�ب��دال��رح�م��ن
السماوي ،كما كرم املكرمون األستاذ عيل األكوع.
حضر الفعالية أعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية املنشدين
ال �ي �م �ن �ي ��ني ،وك ��وك� �ب ��ة م� ��ن ال� �ع� �ل� �م ��اء واألدب � � � ��اء وامل �ث �ق �ف ��ني
والسياسيني.

القدس قضيتنا األوىل

ب �ع �ي ��داً ع ��ن امل ��واج �ه ��ة وب �ع �ي ��د ح�ت��ى
والعمالة التي تقوده بعض قيادات
ع � ��ن دف � � ��ع ال� �ت� �ك� �ل� �ف ��ة ح � �ي� ��ث ج �ع ��ل
األنظمة يأيت يف سياق التأكيد عىل
األم� � � ��ة اإلس � ��الم � �ي � ��ة ت �ق �ت ��ل ب �ع �ض �ه��ا
أهمية إطالق هذا املشروع يف وقت
اآلخر وتشوه بعضها اآلخ��ر ،وجاء
م �ب �ك ��ر م � ��ن ق �ب ��ل اإلم� � � ��ام ال �خ �م �ي �ن��ي
م �ش ��روع اإلم� ��ام ال�خ�م�ي�ن��ي ل�ت��وح�ي��د
رضوان الله عليه .
األم � ��ة ،وه � ��ذا ه ��و ال �ه ��دف األس �م��ى
ال � �خ � �ط � ��وات ال � �ت � ��ي ت� �ت� �خ ��ذ ال � �ي� ��وم
واألك � ��رب ،وك ��ذل ��ك ت �ح��دي��د ال�ق�ض�ي��ة
ت �ح ��ت م �س �م��ى ال �ت �ط �ب �ي��ع ي � ��دل ع��ىل
امل ��رك ��زي ��ة ل ��ألم ��ة وال �ت ��ي م ��ن خ��الل�ه��ا
أن امل �ش��روع ال ��ذي أط�ل�ق��ه الخميني
س �ت �ت ��وح ��د األم � � ��ة وت � �ح � ��دد م � ��ن ه��و
مشروع ناجح واستباقي فقد وحد
ال�ع��دو وه ��ذا امل �ش��روع ال ��ذي اطلقه
األم � ��ة يف وق � ��ت م �ب �ك ��ر م �م ��ا أض �ط��ر
اإلم � ��ام ال�خ�م�ي�ن��ي ن�ل�م��س ث �م��رت��ه يف
ه ��ذه األن �ظ �م��ة ب �ع��د أن ي��أس��ت م��ن
وض�ع�ن��ا ال �ح��ايل م��ن خ��الل ت�م��اس��ك
ال�ش�ع��وب أن تجاهر بعمالتها وأن
ق � � ��وى امل � �ق � ��اوم � ��ة وت � �ف � ��رق ال �ع �م ��ال ��ة
ت �ع �ل ��ن م �ج ��اه ��رة ب ��ذل ��ك وأن ت�ظ�ه��ر
#
العماد
عيل
أ.
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ف��ال نستطيع س��وى ان
ب� �ع� �ي ��دة وغ � � ��ري م �ن �ت �م �ي ��ة ال ل �ث �ق ��اف ��ة
ال �ش �ع ��وب ل��وط �ن �ي �ت �ه��ا وان �ت �م ��اءات �ه ��ا
نقول جزى الله عنا اإلمام الخميني
ال�ق��وم�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة وه��ذا ي��ؤك��د ان الشعوب
أعظم الجزاء
يوما ما ستلتفت نحو هذا املشروع وه��ذا ما يتجىل يف
يف حقيقة األمر ما يسمى التطبيع أو باألصح النفاق

ال�س�ن��وات األخ��رية وال�ت��ي ت��دل ع��ىل إت�س��اع رق�ع��ة محور
املقاومة ورفض التطبيع
ال �ت �ص �ع �ي ��د اإلس� ��رائ � �ي� ��يل ال �ك �ب ��ري ض� ��د ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ني
والعدوان عىل املصلني يأيت لعدة عوامل:
أول �ه ��ا :ه ��و أن س �ل �ط��ات اإلح �ت ��الل ت �ع��اين م ��ن أزم ��ات
داخ �ل �ي ��ه ك �ب ��رية ع ��ىل امل �س �ت ��وى ال �س �ي ��ايس واإلج �ت �م��اع��ي
واإلقتصادي فلجأت للتصعيد ضد الفلسطينيني هروبا
من أزماتها الداخلية.
ثانياً شجعه عىل ذلك حالة الضعف واإلنقسام الذي
تعيشه األنظمة يف العالم العربي واإلسالمي
وث ��ال� �ث ��اً ه� ��و م� �س ��ارع ��ة ب �ع ��ض األن� �ظ� �م ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة إىل
التطبيع مع العدو اإلسرائييل
ورابعاً وهو إنشغال العالم بالحرب يف أوكرانيا.
أض ��ف إىل ذل ��ك ال �ت �ش �ج �ي��ع وال ��دع ��م امل �ت ��زاي ��د ل�ل�ع��دو
اإلسرائييل من قبل أمريكا .
*رئيس الجهاز املركزي للمحاسبة واملراقبة

الحرب
لم ونا ُر
صنعاء :نو ُر ّ
ِ
الس ِ

يف ّ
النقطة األوىل يدرك الجميع ّ
أن أيّة عملي ٍّة سياسي ٍّة أو
حوار يف اليمن ال ّ
السياسيّة
بد وأن تشمل جميع املكوّنات ّ
ك�م��دخ� ٍ�ل ل�ل�ح� ّ�ل وع��ىل رأس ت�ل��ك ال�ق��وى ح��رك��ة أن�ص��ار ال�ل��ه
ال �ت ��ي ال زال� ��ت دول ال� �ع ��دوان ت�ع�م��ل ع ��ىل اس �ت �ب �ع��اده��ا م��ن
أ ّي� ��ة ع �م �ل � ّي� ٍ�ة س �ي��اس � ّي� ٍ�ة .وب ��ال � ّرغ ��م م ��ن م��واف �ق��ة ص �ن �ع��اء ع��ىل
الهدنة ّإال ّ
أن موافقتها ال تعني القبول بمجلس ا ّل��ري��اض
أو منحه ّ
ٌ
الثقة بل ّ
الوطني
نابعة من موقفها
إن موافقتها
ّ
ال�ح��ري��ص ع��ىل اليمن وش�ع�ب��ه ،وه��ي عكس منطلقات من
ً
�ان
ع� ّي�ن� ّه��م م�ح�م��د ب��ن س�ل�م��ان وب��ن زاي ��د والة وح�ك��ام��ا ب�ف��رم� ٍ
ممهور بدماء اليمنيني األح��رار الذين يرفضون ذلك
مليك
ٍ
ٍ
الذي ال ّ
يمثلهم وال ّ
يعرب عن تطلعاتهم وال يحمل
املجلس
آمالهم وأح��الم�ه��م ،ول��م يكتسب شرعيّته منهم ،وال من
ب�ع��ض ن �وّاب��ه ال��ذي��ن أ ّدى ال�ي�م��ني أم��ام �ه��م يف ع ��دن يف أوىل
ّ
يمثلون ّ
واحد ال ّ
كافة القوى
لون
ٍ
جلساته وكونهم قلة ذات ٍ
السياسية اليمنيّة بل اقتصرت عمليّة ال ّتشاور يف عدن مع
ّ
السلفيون واملجلس االنتقايل ،يف حني
طرفني فقط وهما ّ
تمّ إقصاء معظم املكوّنات الجنوبيّة ،وبال ّتايل ّ
فإن عمليّة
ال ّتصويت غ��ري دس�ت��ور ّي��ة وغ��ري ق��ان��ون� ّي� ٍ�ة ،وبغض ّ
النظر عن
ذل��ك رغ��م ت��رح�ي��ب أع �ض��اء م�ج�ل��س األم ��ن ال � ّ�دويل األس�ب��وع
امل��ايضّ ،
بالدعوة التي أطلقها غروندبرغ املبعوث الخاص
لألمم املتحدة لليمن ،يف األول من أبريل /نيسان الجاري

م�ع�ل�ن��اً ه��دن� ً�ة مل ��دة ش�ه��ري��ن داع �ي��اً ك� ّ
�اف��ة األط� ��راف ل�ل� ّت�ج��اوب
م�ع�ه��ا ب��اش��ر (امل �ج �ل��س ال � ّرئ ��ايس) يف أوىل ج�ل�س��ات��ه يف ع��دن
دون إعالنه عن برنامجه يف إطار تعزيز الهدنة ووقف إطالق
النار ّ
ّ
برنامج لذلك ّإنما يمتلك
ألنه يف األساس ال يمتلك أي
ٍ
�ات وأم ��ر ع�م�ل� ّي��ات م��ن ال � ّري ��اض وأب ��و ظ�ب��ي وم�ه�م�ت��ه
ت��وج�ي�ه� ٍ
تنحصر ب��ذل��ك ف�ق��ط وم��ا صمته ع��ن خ��روق��ات ال�ع��دوان إالّ
ٌ
دليل عىل التزامه بأجندة العدوان وتفعيلها وتطويرها وما
ي� ّ
�ؤك��د ذل��ك أوىل ت�ص��اري��ح م��ا ي�س��مّ ��ى ب�ن��ائ��ب رئ�ي��س (مجلس
القيادة الرئايس) عبدالله العليمي لفرانس برس ّ
أن قادة
ّ
السالم
اليمن الجدد
"مستعدون للحرب" إذا فشلت جهود ّ
أن األولويّة تبقى إنهاء ّ
مع املتمرّدين ،مشدداً عىل ّ
النزاع،
�ات ت�ص�ع�ي��د ّي� ٍ�ة ب��ال� ّت��زام��ن
م��وق��ف ال ي�ن�ب��ئ س ��وى ب�س�ي�ن��اري��وه� ٍ
م��ع تكثيف وتنشيط ح��رك��ة املجموعات اإلره��اب� ّي��ة لداعش
وال�ق��اع��دة يف امل�ح��اف�ظ��ات ال� ّ
�ش��رق� ّي��ة وال�ج�ن��وب� ّي��ة يف ال�ي�م��ن ال
س � ّي �م ��ا يف م ��دي ��ر ّي ��ات ح �ض ��رم ��وت وأب � ��ني وش� �ب ��وة وم �ن �ط �ق��ة
ال��روي��ك ش�م��ايل م�ح��اف�ظ��ة م��أرب��ا إض��اف� ً�ة إىل ت�ع��زي��ز ال��وج��ود
األم��ري� ّ
�يك م��ن خ��الل إن�ش��اء ق��اع��د ٍة ع�س�ك��ر ّي� ٍ�ة يف ح�ض��رم��وت
بحجّ ة محاربة اإلرهاب يف ّ
ظل تلك ّ
املؤشرات والوقائع يبقى
ال� ّ�رتق��ب س� ّي��د امل��وق��ف ب��ان�ت�ظ��ار م��ا س�ي�ن�ج��يل ب��وض��وح أك��رب يف
تبق ّ
األسابيع القادمة .ومهما تكن النتائج َ
الثوابت اليمنيّة
ال�ت��ي أعلنتها ص�ن�ع��اء ه��ي امل��دخ��ل ل�ل�ح� ّ�ل ال�ج��ديّ وال�ج��ذريّ

شوقي عواضة #

ّ
�دواين
ل�ل�ع��دوان ول��ن ي�غ� ّ�ري م��ن ت�ل��ك ال� ّ�ث��واب��ت أيّ س�ي�ن��اري��و ع�
ج��دي��د م�ه�م��ا ب�ل�غ��ت ق � ّوت��ه وق��درت��ه وم�ه�م��ا ت �ع� ّ�ددت أق�ط��اب��ه
وم�ه�م��ا ت �ب� ّ�دل��ت وج��وه��ه ف�ص�ن�ع��اء ال �ت��ي ّ
أذل ��ت ع��ىل أع�ت��اب�ه��ا
السلم وأسرجت
طغاة األرض وجبابرته قالت كلمتها يف ّ
ّ
لصد العدوان.
خيلها
*كاتب وإعالمي لبناين

افتتاح معرض كسوة العيد ألبناء الفقراء واملساكني بذمار
افتتح وكالء محافظة ذمار عباس العمدي ومحمود الجبني والهيئة
العامة للزكاة عيل السقاف ،مشروع كسوة العيد الذي ينظمه مكتب
هيئة الزكاة ويستفيد منه  20ألفاً من أبناء الفقراء واملساكني يف عموم
املديريات.
وخالل االفتتاح أكد الوكيل العمدي عىل أهمية املعرض الذي يجسد
التكافل االجتماعي وتوزيع الزكاة يف مصارفها الشرعية ..منوها بدور
الهيئة يف رعاية أسر الشهداء والجرحى واألسرى والنازحني والفقراء .
وأشاد بجهود الهيئة ومكاتبها باملحافظة واملديريات ورجال األعمال
املزكيني يف إنجاح املشاريع الخريية والتكافلية يف ظل الظروف الصعبة
جراء استمرار العدوان والحصار.
م��ن ج��ان�ب��ه أش��ار وك�ي��ل هيئة ال��زك��اة ال�س�ق��اف إىل أن م�ش��روع كسوة
ً
العيد بذمار يأيت ضمن املشاريع الرمضانية ..الفتا إىل أن الهيئة تنفذ
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ع��دة م�ش��اري��ع ت�س�ت�ه��دف إىل ج��ان��ب ال�ف�ق��راء أس��ر ال�ش�ه��داء وال�ج��رح��ى
واملعاقني وذوي االحتياجات الخاصة بمساعدات عينية ونقدية.
فيما أوض��ح م��دي��ر مكتب الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة إب��راه�ي��م امل�ت��وك��ل أن
معرض كسوة العيد من ثمار فريضة الزكاة ..الفتاً إىل تنفيذ عدد من
املشاريع الخريية والتكافلية يف عموم املديريات.
وأش��ار إىل أن املعرض يستهدف األس��ر األش��د فقرا ..مبينا أن جميع
م ��الب ��س امل� �ع ��رض م �ن �ت �ج ��ات م �ح �ل �ي��ة يف إط � ��ار ت �ع ��زي ��ز ج �ه ��ود ال �ت �م �ك��ني
االقتصادي ورعاية الفقراء واملساكني.
ودعا رجال املال واألعمال إىل املسارعة لدفع زكاة أموالهم لتتمكن
الهيئة من توزيعها عىل مستحقيها ..مشيدا بجهود اللجان املجتمعية
واهتمام رئاسة الهيئة والسلطة املحلية يف دعم جهود الهيئة الخريية
والتكافلية.

فن صناعة
املستقبل  ..من خالل
الوعي بالحارض
عبدالرحمن مراد
اليوم نحن أمام واقع جديد يف اليمن ويف العالم كله  ,فالذي حدث
خالل االشهر القليلة املاضية كان تحوال كبريا يف املسارات  ,وتلك التحوالت
سوف ترتك آثارا عميقة يف البناءات ويف مسارات اللحظة واملستقبل  ,ترتك
آثارا عىل اللحظة من خالل ما ترتكه من ظالل عىل النظام العام والطبيعي
 ,وترتك ظالال عىل املستقبل من خالل ما تقوم به اللحظة من تأسيس
لقضايا ستكون هي مالمح املستقبل  ,ولذلك فالصناعة تبدأ من اللحظة
التي نعيش ونشهد تبدالتها وتحوالتها العميقة سواء يف املسار اليمني أم
يف املسار الدويل فكال املسارين يتكامالن ويرتكان أثرا واضحا عىل الصناعة
وعىل املستقبل.
يف املسار الدويل اكتشف العالم أن أمريكا كانت تديره باملعامل البيولوجية التي تصنع الجائحات ثم
تصدرها لشعوب العالم حتى تتحرك شركات االدوية  ,وبالخاليا االستخبارية والجماعات االصولية
االستخبارية التي كانت تقلق السكينة العامة ويقوم االعالم بصناعة هالة لها حتى تكاد تكون تهديدا
حقيقيا يقلق العالم فتتحرك شركات االسلحة لتجد رواجا لها يف الدول الغنية والفقرية عىل حد
سواء  ,فالخوف يجعلك توظف االمكانات كلها لتسلم منه ومن عواقبه .
ح��ني ت�ف��رد ال�ن�ظ��ام ال��رأس�م��ايل ب�ح�ك��م ال�ع��ال��م وال�ت�ح�ك��م بمصالحه س�ع��ى ج��اه��دا ع��ىل ال�ق�ض��اء عىل
حركات التحرر أو ذات النزعة االستقاللية يف العالم أو يف الوطن العربي وبالرغم من جهوده الحثيثة
يف هذا االتجاه إال أنه لم يتوقع أو لم يدر يف بال قادة النظام العاملي الرأسمايل أن ثمة صانع وثمة قوة
خفية عظمى تدير العالم وتحفظ مصالح العباد فيه بقدر من التدافع خوف الفساد يف االرض  ,وهو
االمر الذي نشأ بالتوازي مع حالة التفرد بعد انهيار االتحاد السوفيتي يف تسعينات القرن املايض .
حاولت أمريكا ومن شايعها القضاء عىل الحركات القومية وتفكيك النزعة االستقاللية وعىل هدم
املثاليات وهدم االسالم من داخله من خالل الحركات االصولية التي تصنع يف الجامعة االسالمية
يف اس��رائ�ي��ل وال�ت��ي تتبع امل��وس��اد مباشرة فيكون أف��راده��ا ق��ادري��ن ع��ىل السيطرة ع��ىل ال��وج��دان العام
من خ��الل خطاب العصبية الدينية ال��ذي تنتهجه وتسيطر به عىل عامة املسلمني  ,وق��د رأينا كيف
سيطروا عىل موجهات االخوان وما تناسل عن االخوان من جماعات مثل الجهادية والقطبية وغريهما
م��ن ال�ج�م��اع��ات واالف ��راد ال��ذي��ن ن�ش�ط��وا يف اغ�ت�ي��ال ال�ك�ث��ري م��ن رم ��وز ال�ت�ن��وي��ر يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي خ��وف
الوعي واليقظة  ,فالنظام الرأسمايل يعترب التضليل وتسطيح الوعي بالقضايا املصريية لألمم طريقا
للوصول اىل غاياته .
ومن املالحظ منذ أن سقط املعسكر الشرقي بيد الغرب سقطت يف املقابل املدارس النقدية والفكرية
والفلسفية والثقافية فالصراع املحموم الذي شهده العالم وكانت من نتائجه الكثري من املدارس
الفكرية والفلسفية واالدبية والثقافية اختفى فجأة مع رغبة الرأسمالية يف تسطيح الوعي  ,ولذلك
خلقوا بدائل تالمس القشور وتلهي العالم ويف ذات اللحظة تدر ماال كثريا مثل الربامج واملسابقات
التي يسمح بتعميم تجاربها يف الفضائيات مثل مسابقات الشعر ومسابقات الصوت أو مسابقات
املعلومات وهي اعمال تديرها يف الوطن العربي قنوات ( )mbcويمكن مراجعة قائمة الربامج التي
تبثها أو بثتها ومقارنتها مع مماثل لها يخرج أو خرج من غرف االستخبارات العاملية والقيام بدراسة
ول��و محدود ليكتشف امل��رء ال��دور ال��ذي يقوم به النظام الرأسمايل ال��ذي تقوده أمريكا يف استغالل
الشعوب وتسطيح وعيها واستغالل مقدراتها دون أن تدرك حجم الكارثة .
أما يف املسار اليمني وبعد طي صفحة هادي ستظهر الكثري من عيوب املرحلة  ,قد يظن العمالء
أنهم وصلوا اىل مرحلة توافق كربى  ,وقد يعتقدون أن خالفاتهم بدأت تتالىش  ,وأن العدو أصبح
واحدا وهدفا للكل  ,كما قد يرى آخرون أن مجلس القيادة املشكل هو مجلس حرب نظرا لكون كل
أعضائه  -عدا رئيسه العليمي  -رؤساء وقادة فصائل ذات جاهزية عسكرية  ,أما أنا فأرى أن هادي
 رغم ضعفه وهوانه وصغاره وقلة حيلته ورغم كل مساوئه – قد أسس نظاما عاما وطبيعيا مناملستحيل تعويضه يف شخوص قادة الفصائل التي ضمها مجلس قيادة املرتزقة  ,وبالتايل فانهيار
مجلس ق�ي��ادة املرتزقة متوقعة وه��ي ق��اب قوسني أو أدىن م��ن السقوط  ,فالعليمي ال يملك قيمة
فعلية ع��ىل األرض ول�ك�ن��ه يشكل ح��ال��ة ض��اغ�ط��ة غ��ري ذات قيمة يف م�ق�ي��اس ال�ص��راع  ,وال يف مقياس
السياسة التفاعلية يف اليمن  ,وقد بدأت املؤشرات تعلن عن نفسها يف القسم الدستوري ,فالزبيدي
ال يمثل نفسه فهو أداة رخيصة بيد محمد اب��ن زاي��د يحركه كيفما أراد  ,ول��ذل��ك فموقف الزبيدي
من نص القسم لم يكن باختياره بل ينبئ عن مالمح القادم  ,كما أن وجوده يف الجغرافيا يف حالة
تناقص ك��ل دقيقة وقريبا س��وف يتم االستغناء عنه وخلعه كما فعلوا م��ع غ��ريه  ,ف��اإلم��ارات ومن
بعدها اسرائيل يعلمون علم اليقني أن مثل الزبيدي ال يصنع واقعا مقلقا ولكنه قد يتحرك وفق
م��ا يتم صناعته يف االس��رتات�ي�ج�ي��ات مقابل دراه��م م�ع��دودات  ,فالطموح اىل امل��ال ه��و ال�ه��اج��س عند
الزبيدي وقد حصل عليه واتباعه وبمجرد جفاف نبع التدفق املايل سوف نشهد أن ثمة قوة تتالىش
وتضمحل يف األرض .
طارق هو البديل وفق اسرتاتيجية املستعمر الجديد الذي يخوض اليوم معركة وجود عاملية معلنة
وغري معلنة  ,فالصراع العاملي ترك ظالال قاتما عىل واقع اليمن بحكم الجغرافيا  ,وبالتايل فمعادلة
املستعمر الجديد ستفرض حركة توازنات جديدة يف الجغرافيا اليمنية التي تقع تحت نري املستعمر
الجديد  ,وال أجد سببا مقنعا يف بقاء الزبيدي أو بقاء الفصائل الدينية التابعة ألجهزة التخابر العاملية
والتي تشكل ق��وام معسكر العمالقة  -وه��و معسكر جمع شتات الفصائل ذات البعد العقائدي
م��ن ق��اع��دة وداع��ش وفصائل جهادية أخ��رى بعضها أو غالبها ينتمي اىل ت�ي��ار االخ��وان – فحركتهم
قاب قوسني أو أدىن اىل العدم وفقدان الفاعلية  ,أما فصائل الحراك التهامي فهي كالقشة التي ال
تقصم ظهر البعري  ,وهم يشكلون امتدادا طبيعيا لحركة عبدالله عاموه يف الحديدة وهي حركة
مناهضة للتيار ال��وط�ن��ي م��ن خ��الل ال��والء ل�غ��ري ق��ادة ال�ي�م��ن مل�ش��رتك ث�ق��ايف يجمعها م��ع ذل��ك البعيد
وتنافر أو اختالف ثقايف مع القريب يف محيطها السيايس والجغرايف.
أم��ا ط��ارق فهو يملك ال�ي��وم ق��وة مالية وعسكرية تفوق م�ق��درات م��ا يملكه مجلس ق�ي��ادة املرتزقة
ب��أض�ع��اف مضاعفة  ,وص��اح��ب ال�ق��وة ه��و األق��در ع��ىل ف��رض االج�ن��دات وت�ح��دي��د األول�ي��ات يف امل�س��ار ال
وفق إرادة حرة فذلك من املستحيل عليه ,بل وفق ما تفرضه االسرتاتيجيات التي يسري عىل خطاها
املستعمر يف صراعه الوجودي .
روسيا سوف تشكل محورا قويا وقاتال للنظام الرأسمايل من خالل توافقاتها السياسية مع الهند
والصني وهو توافق شبه معلن مع الصني وقريبا ستعلن الهند عن هذه التوافقات وهي موجودة
لكنها لم تخرج للعلن  ,وهذه التوافقات ترتك ظالال عىل واقعنا اليمني يجعل الصراع قائما ومستمرا
يف اليمن وقد يهدد خيار الوحدة الوطنية ومؤشر ذلك نقرأه يف اليمني الذي بات محل سخرية الكثري
من شعب الجنوب  ,فالفنتازيا التي عليها االنتقايل ورئيسه كشفت هالة الغبار وجعلت املستقبل
م�ق��روءا ب��دون م��راء أو شك أو تضليل ,فالقوة التي تعلن عن نفسها يف الجغرافيا الجنوبية تدين
بالوالء لإلمارات ومن وراء االم��ارات اسرائيل فالقوة االقتصادية يف دبي وأبو ظبي تديرها اسرائيل
وع�م�ل�ي��ا اس��رائ�ي��ل ه��ي م��ن ت��دي��ر ال�س�ي��اس��ة االم��ارات �ي��ة  ,ول��ذل��ك م��ن م�ص�ل�ح��ة اس��رائ�ي��ل أن ت�ض�ع��ف من
والءات السعودية يف الجنوب وقد وصلت اىل غايتها إذ لم يعد للسعودية فصائل موالية لها يف
الجنوب  ,كما أنها فقدت مفردات لعبتها يف الشمال وبخروج عيل محسن من املعادلة السياسية
فقدت آخر عالئقها يف م�ارب فالعرادة أقرب اىل االمارات منه اىل السعودية ولن يحقق للسعودية
توازنا ولو ظنت ذلك .
مع اضعاف لدور السعودي يف اليمن ستعمل اسرائيل عىل اضعاف املركزية الثقافية للسعودية من
خالل اتساع الهوة بني املجتمع الديني التقليدي املحافظ واملجتمع املدين املطبع مع الكيان الصهيوين
وعالمات ذلك واضحة من خالل هيئة الرتفيه التي استطاعت اسقاط رمزية رجل الدين من خالل
استغالله كما فعلت مع إمام الحرم امليك السابق املدعو الكلبي الذي تحول اىل بوق رخيص ضاربا
عرض الحائط بالقداسة الدينية وأثرها عىل الوجدان الديني .
اصبحت السعودية هدفا حيويا إلسرائيل حتى تحقق حلمها يف دولة اسرائيل الكربى فقداستها
املكانية هي هدف التفكيك وهدم التصورات العقائدية غاية ولذلك وجدت السعودية نفسها يف شباك
الخديعة واملكر اليهودي من حيث ت��دري وم��ن حيث ال ت��دري فقد زرع��ت ال�ع��داوات يف شمالها ويف
جنوبها ويف بنية شعبها وأصبح نظامها العام والطبيعي مهددا بالسقوط وسوف يسقط قريبا حينها
سنجد بني سعود محاصرين يف نحد وحائل إن لم يطردهم الرشايدة من هناك وسوف تنتهي دولة
بني سعود فالدول كما قال ابن خلدون تشيخ ويدركها الفناء وشواهد التاريخ كرث يف هذا املجال .
***
باملختصر املفيد ما وصل اليه العرب واملسلمون اليوم من ذبول وهوان وانكسار كان بسبب حالة
االستغالل والغنب التي مارستها أمريكا ونظامها الرأسمايل القذر الذي خدع الناس بالقيم ومبادئ
الحقوق والحريات فكان أبشع وأفظع من انتهكها  ,ومع التداعيات الجديدة التي سوف تسفر عن
واقع جديد يف العالم البد من االنتباه اىل فكرة الصناعة فهي األقدر عىل التحكم بمقاليد املستقبل .

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

وضعه القانوين

م

االسم

1

فياض بن حامد بن رقاد العليمي الوييل

فار من وجه العدالة

2

فهد بن تريك بن عبدالعزيز آل سعود

فار من وجه العدالة

3

تريك بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

فار من وجه العدالة

4

حمد محمد ثاين الرميثي

فار من وجه العدالة

9

5

محمد بن سويدان سعيد القمزي

فار من وجه العدالة

10

6

إبراهيم ناصر محمد العلوي

فار من وجه العدالة

7

عبدربه منصور هادي الدنبوع

فار من وجه العدالة

8

عيل محسن صالح األحمر

فار من وجه العدالة

محمد عيل أحمد املقديش

فار من وجه العدالة

صغري بن عزيز حمود السفياين

فار من وجه العدالة
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ريبورتاج

فيما وزعت أرباح العام املايض بنسبة % 35

يمن موبايل  ..قوة اإلرادة واسرتاتيجية التوجه الصحيح
يف ظل ماتشهده تقنية االتصاالت من تطورات عاملية متسارعة ،ودخول أجيال جديدة الذي صب جام حقده وصلفه الستهداف البنية التحتية لقطاع اإلتصاالت ،إال أن
من هذه التقنية تلبي متطلبات املواكبة والسرعة والدقة ..انربت شركة "يمن موبايل" قوة اإلرادة واسرتاتيجية التوجه الصحيح الذي انتهجته شركة "يمن موبايل" كان
للهاتف النقال يف اليمن كأول شركة يمنية راسخة الجذور عريقة املنشأ ،جاهزة لتلبية الضامن يف إحداث النقلة النوعية املطلوبة وتدشني خدمة  4Gيف أمانة العاصمة
التحول السريع نحو الجيل الرابع.
وعدد من املحافظات.
فرغم الظروف االستثنائية التي تعيشها اليمن يف ظل استمرار العدوان والحصار،
تغطية | عبدالحميد الحجازي  -عيل محمد مبارك

نجاحات كبرية

تتويجاً للنجاحات الكبرية التي
حققتها الشركة الرائدة "يمن موبايل"
هاهي تعقد االجتماع الخامس عشر
للجمعية العامة العادية ملساهمي
الشركة ،وتعلن توزيع األرباح للعام
املايض بنسبة  ،35%بواقع  175رياال
للسهم الواحد..لتؤكد وتجدد ملساهميها
الثقة باعتالئها صادرة سلم األرباح التي
يتم توزيعها يف اليمن.

جهود القيادة واملوظفني

وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
املهندس مسفر عبدالله النمري ،اعترب
النجاحات الكبرية التي حققتها شركة
"يمن موبايل" انتصاراً لقطاع اإلتصاالت
يف الجمهورية اليمنية.
وثمن الوزير النمري جهود قيادة
الشركة وموظفيها يف سبيل مواكبة
تطورات تكنولوجيا االتصاالت عرب
االنتقال إىل الجيل الرابع وتوسعة
خدماتها وانتشارها يف جميع محافظات
الجمهورية.

مجلس إدارة جديد

أكد وزير االتصاالت أهمية بذل املزيد
من الجهود يف سبيل التطوير والتحديث
مواكبة كل جديد يف عالم تكنولوجيا
االتصاالت ..مباركاً إنتخاب مجلس
إدارة جديد للشركة يف انعقاد الجمعية
العمومية..
وأشاد الوزير النمري بتجربة الشركات
املساهمة "يمن موبايل أنموذجاً" ..وقال:
إن وزارة االتصاالت وجهت شركات
االتصاالت بعمل اكتتاب لـ 30باملائة من
كل شركة ،أسهم للمواطنني لتحقيق
نجاحات مماثلة لشركة يمن موبايل.

ضرورة اإلنتقال

وثقة من قيادة وزارة اإلتصاالت وتقنية

❞
املعلومات ممثلة بالوزير املهندس /مسفر
النمري ،بإمكانات وقدرات الكوادر الفنية
لشركة " يمن موبايل" التي حققت نقلة
االنتقال للجيل الرابع بكفاءة عالية ..فقد
أكد معايل الوزير أن شركات اإلتصاالت
مطالبة خالل الخمس السنوات القادمة
االنتقال إىل األجيال الحديثة وزيادة
االنتشار يف محافظات الجمهورية بما ال
يقل عن  90باملائة.

وزير اإلتصاالت:

النجاحات الكبرية اليت حققتها رشكة "يمن موبايل"
انتصار لقطاع االتصاالت يف اليمن
وجهنا بإكتتاب  % 30من أسهم رشكات االتصاالت
للمواطنني لتحقيق نجاحات مماثلة لرشكة يمن موبايل
السابق ،وبلغ صايف األرباح بعد
خصم الزكاة وضريبة الدخل أكرث من
 35مليار ريال بمعدل نمو  % 28,74عن
العام السابق.

خري دليل عىل النجاح

املهندس عامر محمد هزاع املدير
التنفيذي لشركة "يمن موبايل" أكد :
إن االجتماع السنوي للشركة وتوزيع

أهم إنجاز

االستمرار يف الريادة

رئيس مجلس إدارة شركة "يمن
موبايل" عصام عيل الحميل ،أكد
حرص الشركة عىل االستمرار يف الريادة
التي حققتها منذ تأسيسها انطالقا" من
املسؤولية تجاه مساهميها.
وأشار إىل أن الشركة رغم الصعوبات
التي تواجهها من عدوان وحصار
وصعوبة إدخال التجهيزات الفنية
وتضخم األسعار إال أنها تجاوزت كل
ذلك محققة نتائج متميزة.

تطوير الشبكة والتجهيزات

رئيس مجلس اإلدارة يؤكد أن" يمن
موبايل" عملت عىل تطوير منظومة
الشبكة والتجهيزات الفنية واالنتقال
إىل تقنية الجيل الرابع كأول مشغل
لهذا الجيل يف اليمن ..وأوضح أن عدد
املشرتكني وصل مع نهاية العام املايض
إىل  9ماليني و 500ألف مشرتك ..فيما
بلغت إيرادات الشركة أكرث من  190مليار
ريال ،بمعدل نمو  16,12%عن العام

األرباح السنوية بهذه النسبة الكبرية،
خري دليل عىل النجاح يف اإلدارة والتطوير
وفق السياسة التطويرية واسرتاتيجية
الشركة للوصول إىل األفضلية بني
شركات الهاتف النقال.
وقال املهندس عامر هزاع :أن نسبة
األرباح  35%رقم لم يأت من فراغ بل
كنتاج ملجهود كبري بذله جميع العاملني
يف الشركة من قيادة وموظفني وجميع
العاملني.
واضاف :مرينا خالل العام املايض
بظروف استثنائية غري عادية ،ومع ذلك
استطاعت الشركة تحقيق إنجازات
يف مختلف القطاعات الفنية واملالية
والتجارية.

رئيس مجلس اإلدارة :

املدير التنفيذي :

نحرص على
االستمرار يف الريادة
اليت حققتها الرشكة
منذ تأسيسها

نسبة األرباح  %35لم
تأت من فراغ بل نتاجًا
ملجهود كبري بذله جميع
العاملني يف الرشكة

حققنا نتائج متمزية
رغم العدوان
والحصار وصعوبة
إدخال التجهزيات
الفنية وتضخم
األسعار
وصل عدد املشرتكني
إىل  9ماليني و500
ألف مشرتك فيما
بلغت اإليرادات أكرث
من  190مليار ريال

بادرت " يمن موبايل"
يف تقديم خدمات
متمزية لتكون قريبة
من املشرتكني تليب
احتياجاتهم ومتطلباتهم

وأشار املدير التنفيذي إىل أن اإلنتقال
إىل الجيل الرابع وتدشني خدمة 4G
يف يناير 2022م مثل أهم إنجاز حققته
الشركة ،حيث شملت املرحلة األوىل
تشغيل الخدمة يف أمانة العاصمة
واالنتقال إىل محافظة إب والحديدة،
وحالياً يف محافظة مارب وتعز ،ومن ثم
االنتقال إىل بقية محافظات الجمهورية..
إيماناً من " يمن موبايل" يف املبادرة
بتقديم خدمات متميزة ،وهذا هو هدف
الشركة لتكون قريبة من املشرتكني تلبي
احتياجاتهم ومتطلباتهم.

نتائج االنتخابات

يف شفافية تامة وعلنية جرت
انتخابات الجمعية العامة العادية
للمساهمني يف شركة " يمن موبايل"
انتخب أعضاء الجمعية العمومية
مجلس إدارة جديد حيث انتخب عن
املواطنني عمار عبد الوهاب الدرة ،وعن
الشركة ماجد عبد الواسع هائل سعيد،
وعن املوظفني إسماعيل أحمد حميد
الدين.
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للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

 68خرق ًا في احلديدة و 99خرق ًا
للهدنة

 60خرق ًا للهدنة

األحد

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 60
خرقاً للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات
ال � � � � �ع� � � � ��دوان ت � �م � �ث � �ل� ��ت يف  47ع �م �ل �ي ��ة
ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل�س�ل��ح
وال � �ت � �ج � �س� ��ي يف أج � � � � ��واء م� �ح ��اف� �ظ ��ات
الجوف ،حجة ،صعدة والحدود.
وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان
اس� �ت� �ه� ��دف� ��وا ب �ق �ص ��ف م ��دف� �ع ��ي م ��واق ��ع
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف امل��دف��ن
بمحافظة صعدة.
وأكد املصدر أنه تم تسجيل  12خرقا
بإطاق نار عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان الشعبية يف محافظتي
حجة وصعدة.

االثنني

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط
وال �ت �ن �س �ي��ق ل ��رص ��د خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان
بمحافظة الحديدة 89 ،خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن
من بني خروقات قوى العدوان ،بينها
استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية
وحيس ،وغارة للطران التجسي عىل
حيس وتحليق  12طائرة تجسسية يف
أجواء الجبلية وحيس ومقبنة.
وأش � � � ��ار امل � �ص � ��در إىل أن ال � �خ� ��روق� ��ات
ش �م �ل ��ت 12 ،خ ��رق ��اً ب �ق �ص��ف م��دف �ع��ي
ل� 46قذيفة و 59خرقاً باألعرة النارية
املختلفة.
ك �م��ا س �ج� ّ�ل ��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب��اط
االرت � �ب � ��اط وال �ت �ن �س �ي ��ق ل ��رص ��د خ ��روق ��ات
ال � �ع � ��دوان ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ال � �ح� ��دي� ��دة95 ،
خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن
من بني خروقات قوى العدوان غارتني
ل� �ل� �ط� ��ران االس� �ت� �ط ��اع ��ي امل� �س� �ل ��ح غ ��رب
م��دي��ري��ة ح�ي��س ،و 15تحليقاً للطران
االس �ت �ط��اع��ي امل �س �ل��ح يف أج � ��واء ح�ي��س
والتحيتا.
وأش � � � ��ار امل � �ص � ��در إىل أن ال � �خ� ��روق� ��ات
ش �م �ل��ت اس �ت �ح ��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات ق�ت��ال�ي��ة
يف الجبلية وح�ي��س ،وأرب�ع��ة خ��روق��ات
بقصف صاروخي ومدفعي و 69خرقاً
باألعرة النارية املختلفة.
إىل ذل � � ��ك ارت � �ك � �ب � ��ت ق � � ��وى ال� � �ع� � ��دوان
ومرتزقتها  65خرقاً للهدنة اإلنسانية
والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات
ال � � � � �ع� � � � ��دوان ت � �م � �ث � �ل� ��ت يف  42ع �م �ل �ي ��ة
ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل�س�ل��ح
والتجسي يف أجواء محافظات تعز،
ال � �ج � ��وف ،ح� �ج ��ة ،ص � �ع� ��دة ،ال �ض ��ال ��ع،
الحديدة وما وراء الحدود.
وأش� � � � � ��ار امل � � �ص � � ��در إىل أن م� ��رت� ��زق� ��ة
العدوان استهدفوا بقصف مدفعي
م� �ك� �ث ��ف م � ��واق � ��ع ال� �ج� �ي� ��ش وال� �ل� �ج� ��ان
الشعبية يف حرض بحجة واملاحيظ
بصعدة.
وأك � � � ��د امل� � �ص � ��در ت �س �ج �ي ��ل  17خ ��رق ��ا
بإطاق نار عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات
تعز ،حجة والضالع.

الثالثاء

ارت � � � �ك � � � �ب � � � ��ت ق� � � � � � ��وى ال � � � � �ع � � � � ��دوان
وم ��رت ��زق� �ت� �ه ��ا  73خ� ��رق� ��اً ل �ل �ه��دن��ة
اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات
ال � � � �ع � � � ��دوان ت � �م � �ث � �ل� ��ت يف  37ع �م �ل �ي ��ة
ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ران االس�ت�ط��اع��ي امل�س�ل��ح
وال� �ت� �ج� �س ��ي يف أج � � � ��واء م �ح ��اف �ظ ��ات
م � � � ��أرب ،ال� � �ج � ��وف ،ح � �ج� ��ة ،ص� �ع ��دة،
ال�ب�ي�ض��اء ،ع�م��ران ،ال�ح��دي��دة وم��ا وراء
الحدود.
وأك� � ��د امل � �ص� ��در أن م ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان
اس�ت�ح��دث��وا تحصينات قتالية يف سائلة
ال� � � � � ��ورايث يف امل� � �س � ��رة ب � �م� ��دي� ��ري� ��ة ال �ص �ل ��و
محافظة تعز ،كما نفذوا عملية تسلل
عىل مواقع الجيش واللجان الشعبية
الصلو بتعز.
وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان
اس � �ت � �ه� ��دف� ��وا ب �ق �ص ��ف م ��دف� �ع ��ي م �ك �ث��ف
م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
البلق الشرقي ورغوان بمحافظة مأرب
وحرض بمحافظة حجة.
وأك � � � ��د امل� � �ص � ��در ت �س �ج �ي ��ل  30خ ��رق ��ا
بإطاق نار عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات
م��أرب ،تعز ،ص�ع��دة ،البيضاء ،حجة
والضالع.
ك �م��ا س �ج� ّ�ل ��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب��اط
االرت � �ب � ��اط وال �ت �ن �س �ي ��ق ل ��رص ��د خ ��روق ��ات
ال � �ع � ��دوان ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ال � �ح� ��دي� ��دة76 ،
خرقاً.
وأوض � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان،
اس � � �ت � � �ح � � ��داث ت � �ح � �ص � �ي � �ن� ��ات ق � �ت � ��ال � �ي � ��ة يف
ح �ي ��س و 17ع �م �ل �ي��ة ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران
االس �ت �ط��اع��ي امل �س �ل��ح يف أج� ��واء ح�ي��س
والتحيتا والجراحي.
وأش � � � ��ار امل � �ص � ��در إىل أن ال � �خ� ��روق� ��ات
ش � �م � �ل � ��ت س � �ب � �ع � ��ة خ � � � ��روق � � � ��ات ب �ق �ص ��ف
صاروخي ومدفعي و 51خرقا باألعرة
النارية املختلفة.

 148خرق ًا في احلديدة و102
خروقات للهدنة

اجلمعة

 73خرق ًا للهدنة و 76خرق ًا في
احلديدة

اخلميس

 184خرق ًا باحلديدة و 65خرق ًا
للهدنة

س � �ج � �ل � ��ت غ � � ��رف � � ��ة ع � �م � �ل � �ي � ��ات ض � �ب � ��اط
االرت � �ب � ��اط وال �ت �ن �س �ي ��ق ل ��رص ��د خ ��روق ��ات
قوى العدوان بمحافظة الحديدة 58
خرقاً ،من بينها استحداث تحصينات
قتالية يف الجبلية وحيس .
وأوض � � ��ح م� �ص ��در ب �غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات
أن ال�خ��روق��ات املسجلة شملت تحليق
ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف أج � ��واء ال�ج�ب�ل�ي��ة
وح �ي��س ،وغ ��ارة ل �ط��ران ت�ج�س��ي عىل
حيس .
وأشار املصدر إىل رصد ثمانية خروق
ب �ق �ص��ف م��دف �ع��ي و 34خ ��رق ��ا ب ��األع ��رة
النارية املختلفة.
ك �م��ا س �ج� ّ�ل ��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب��اط
االرت � �ب � ��اط وال �ت �ن �س �ي ��ق ل ��رص ��د خ ��روق ��ات
ال � �ع � ��دوان ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ال � �ح� ��دي� ��دة90 ،
خرقاً.
وأوض � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان،
اس � � �ت � � �ح � � ��داث ت � �ح � �ص � �ي � �ن� ��ات ق � �ت � ��ال � �ي � ��ة يف
ال�ج�ب�ل�ي��ة وح �ي��س ،وت�ح�ل�ي��ق  11ط��ائ��رة
ت �ج �س �س �ي ��ة يف أج� � � ��واء م �ق �ب �ن ��ة وح �ي ��س
وث��اث غ ��ارات ل�ل�ط��ران ال�ت�ج�س��ي عىل
حيس والجبلية.
وأش � � � ��ار امل � �ص � ��در إىل أن ال � �خ� ��روق� ��ات
ً
ش �م �ل ��ت  16خ � ��رق � ��ا ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي
ل� 51قذيفة و 52خرقاً باألعرة النارية
املختلفة.
إىل ذل � � ��ك ارت � �ك � �ب � ��ت ق � � ��وى ال� � �ع� � ��دوان
وم ��رت ��زق �ت �ه ��ا  102خ � ��روق � ��ات ل �ل �ه��دن��ة
اإلنسانية والعسكرية.
وأوض � � � � � � � � � ��ح م� � � � �ص � � � ��در ع� � � �س� � � �ك � � ��ري أن
خروقات العدوان تمثلت يف  55خرقاً
ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل�س�ل��ح
والتجسي يف أجواء محافظات مأرب،
الجوف ،حجة ،صعدة ،وتعز وما وراء
الحدود.
وأك� � � � ��د امل � � �ص� � ��در رص� � � ��د خ� � � ��رق ع �م �ل �ي ��ة
ه�ج��وم�ي��ة م ��ن ق �ب��ل م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان،
ب � ��ات� � �ج � ��اه م � � ��واق � � ��ع ال � �ج � �ي � ��ش وال � �ل � �ج � ��ان
الشعبية يف العكد بمحافظة مأرب.
وأش � � ��ار امل � �ص� ��در إىل أن � ��ه ت� ��م ت �س �ج �ي��ل
سبعة خروقات بقصف مدفعي بشكل
مكثف من قبل مرتزقة العدوان باتجاه
م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
محافظتي مأرب وتعز.
ول �ف ��ت امل� �ص ��در إىل أن� ��ه ت ��م رص� ��د 39
خ ��رق ��اً ت �م �ش �ي��ط م �ك �ث��ف وأع� �م ��ال ق�ن��ص
وإط� � � � � ��اق ن� � � ��ار ع� � ��ىل م � � �ن� � ��ازل امل � ��واط � �ن � ��ني
وم��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية يف
محافظات مأرب وتعز والضالع.

 92خرق ًا للهدنة و 89خرقا
في احلديدة

 82خرق ًا للهدنة

السبت

األربعاء

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا
 73خ � � � ��رق � � � ��اً ل� � �ل� � �ه � ��دن � ��ة اإلن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة
والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات
ال � � � � �ع� � � � ��دوان ت � �م � �ث � �ل� ��ت يف  59ع �م �ل �ي ��ة
ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل�س�ل��ح
والتجسي يف أجواء محافظات مأرب،
ال� � �ج � ��وف ،ح � �ج� ��ة ،ص � �ع � ��دة ،ع � �م� ��ران،
الحديدة وما و راء الحدود.
وأك � ��د امل �ص ��در أن م ��رت ��زق ��ة ال �ع ��دوان
اس�ت�ح��دث��وا تحصينات قتالية يف جبل
ال � �ص� ��اد ب �م ��دي ��ري ��ة ح� ��ري� ��ب ب �م �ح��اف �ظ��ة
مأرب.
وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل ستة
خروقات بقصف مدفعي وصاروخي،
ح � �ي� ��ث اس � �ت � �ه � ��دف م � ��رت � ��زق � ��ة ال � � �ع� � ��دوان
ب � � �ص� � ��اروخ ك� ��ات� �ي� ��وش� ��ا م � ��واق � ��ع ال �ج �ي ��ش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ب �ل��ق ال �ش��رق��ي
بمحافظة مأرب.
ك � �م� ��ا اس � �ت � �ه � ��دف م � ��رت � ��زق � ��ة ال� � �ع � ��دوان
ب � �ق � �ص � ��ف م � ��دف � �ع � ��ي م � � ��واق � � ��ع ال� �ج� �ي� ��ش
وال� �ل� �ج ��ان يف ال �ع �ك ��د وال� �ب� �ل ��ق ال �ش ��رق ��ي
بمأرب واملاحيظ بصعدة.
وأك � � � ��د امل� � �ص � ��در ت �س �ج �ي ��ل  16خ ��رق ��ا
بإطاق نار عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات
مأرب وحجة والضالع.

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط
وال �ت �ن �س �ي��ق ل ��رص ��د خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان
بمحافظة الحديدة 68 ،خرقاً.
وأوض � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان،
استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية
وحيس ،وتحليق  15طائرة تجسسية
يف أجواء الجبلية وحيس.
وأش � � � ��ار امل � �ص � ��در إىل أن ال � �خ� ��روق� ��ات
شملت سبعة بقصف م��دف�ع��ي ،و42
خرقا باألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها
 99خرقاً للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات
ال � � � � �ع� � � � ��دوان ت � �م � �ث � �ل� ��ت يف  75ع �م �ل �ي ��ة
ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل�س�ل��ح
والتجسي يف أجواء محافظات مأرب،
ال� � �ج � ��وف ،ح � �ج� ��ة ،ص � �ع � ��دة ،ع � �م� ��ران،
الحديدة والضالع وما وراء الحدود.
وأك � � � ��د امل� � �ص� � ��در رص � � ��د خ � � ��رق مل ��رت ��زق ��ة
ال � �ع � ��دوان ،ت �م �ث��ل يف ع �م �ل �ي��ة ه�ج��وم�ي��ة
من قبل املرتزقة ،باتجاه مواقع الجيش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ع �ك ��د وال �ب �ل��ق
الشرقي بمحافظة مأرب.
وأش � � ��ار امل � �ص� ��در إىل أن � ��ه ت� ��م ت �س �ج �ي��ل
ع� � �ش� � ��رة خ� � � ��روق� � � ��ات ب � �ق � �ص� ��ف م ��دف� �ع ��ي
وص� ��اروخ� ��ي ،ح �ي��ث اس �ت �ه ��دف م��رت��زق��ة
ال �ع ��دوان ب �ص��اروخ��ني ك��ات�ي��وش��ا م��واق��ع
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ال�ع�ك��د
بمحافظة مأرب.
ك � �م� ��ا اس � �ت � �ه � ��دف م � ��رت � ��زق � ��ة ال� � �ع � ��دوان
ب � �ق � �ص � ��ف م � ��دف � �ع � ��ي م � � ��واق � � ��ع ال� �ج� �ي� ��ش
وال� �ل� �ج ��ان يف ال �ع �ك ��د وال� �ب� �ل ��ق ال �ش ��رق ��ي
ب �م ��أرب وامل��اح �ي��ظ وامل ��داف ��ن ب�م�ح��اف�ظ��ة
صعدة.
وأك � � � ��د امل� � �ص � ��در ت �س �ج �ي ��ل  13خ� ��رق� ��اً
بإطاق نار عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات
مأرب وتعز والضالع.

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 92
خرقاً للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض � � � � � � � � � ��ح م� � � � �ص � � � ��در ع� � � �س� � � �ك � � ��ري أن
خروقات العدوان تمثلت يف  14خرقاً
ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل�س�ل��ح
والتجسي يف أجواء محافظتي مأرب،
صعدة.
وأك� � � � ��د امل � � �ص� � ��در رص� � � ��د خ� � � ��رق ع �م �ل �ي ��ة
ه�ج��وم�ي��ة م ��ن ق �ب��ل م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان،
ب � ��ات� � �ج � ��اه م � � ��واق � � ��ع ال � �ج � �ي � ��ش وال � �ل � �ج � ��ان
الشعبية يف البلق بمحافظة مأرب.
وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل 14
خ� ��رق� ��اً ب �ق �ص ��ف ص � ��اروخ � ��ي وم ��دف �ع ��ي،
ح � �ي� ��ث اس � �ت � �ه � ��دف م � ��رت � ��زق � ��ة ال � � �ع� � ��دوان
ب � �ص � ��اروخ ك ��ات� �ي ��وش ��ا وق � �ص� ��ف م ��دف �ع ��ي
مكثف م��واق��ع أب�ط��ال الجيش واللجان
الشعبية يف البلق الشرقي بمأرب.
ك �م ��ا ت ��م اس �ت �ه ��دف م ��رت ��زق ��ة ال� �ع ��دوان
ب� �ق� �ص ��ف م� ��دف� �ع� ��ي ل � �ع � ��دد م � ��ن ق� ��ذائ� ��ف
ال � � �ه � � ��اون ،م � ��واق � ��ع ال� �ج� �ي� ��ش وال� �ل� �ج� ��ان
الشعبية يف املاحيظ واملدافن بمحافظة
صعدة.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد  63خرقاً
ت�م�ث��ل يف ت�م�ش�ي��ط م�ك�ث��ف وأع �م��ال قنص
وإطاق نار عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات
مأرب والضالع وحجة وصعدة.
ك �م ��ا س �ج � ّ�ل ��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي ��ات ض �ب ��اط
االرت� � �ب � ��اط وال �ت �ن �س �ي ��ق ل� ��رص� ��د خ� ��روق� ��ات
العدوان بمحافظة الحديدة 89 ،خرقا.
وأوض � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان،
اس�ت�ح��داث تحصينات قتالية يف حيس
 ،وث ��اث غ ��ارات ل �ط��ران ت�ج�س��ي عىل
مقبنة وتحليق  15طائرة تجسسية يف
أجواء الجبلية وحيس ومقبنة.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروق شملت
 17خرقا بقصف مدفعي ل� 57قذيفة
و 49خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

خالل اختتام ورشة عمل لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة..

اللواء العاطفي :القوات املسلحة ارتقت أكثر وحتولت في املعركة من الدفاع إلى الهجوم
اللواء الغماري :القوة الصاروخية وسالح اجلو املس ّير والبحرية شهدت تطورات بشكل لم يتوقعه األعداء
 ..ويضع إكليًال من الزهور على رضيح الشهيد الرئيس الصماد

وزير الدفاع :الشهيد الصماد قدم أمنوذج ًا مشرف ًا في التضحية والفداء

شارك وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر
العاطفي ورئ�ي��س هيئة األرك��ان العامة ال�ل��واء
ال ��رك ��ن م �ح �م ��د ع �ب ��دال �ك ��ري ��م ال� �غ� �م ��اري ون ��ائ ��ب
رئيس هيئة األركان اللواء الركن عيل املوشي
يف اختتام ورشة عمل لقيادات من وزارة الدفاع
وهيئة األركان.
ون ��اق ��ش امل �ش ��ارك ��ون يف ال� ��ورش� ��ة ،ال �ج��وان��ب
ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��رف��ع م�س�ت��وى األداء ال�ع�م��يل امل�ي��داين
وم ��واك� �ب ��ة امل �س �ت �ج ��دات وال� �ج� �ه ��وزي ��ة ال �ع ��ال �ي ��ة
ملواجهة أي تحديات قادمة.
ويف االختتام ألقى وزير الدفاع كلمة ،أشاد
م��ن خ��ال�ه��ا ب�ج�ه��ود منتسبي ال�ق��وات املسلحة

الكبرة التي بُذلت يف مواجهة العدوان.
وق� ��ال "إن ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ارت �ق ��ت أك ��ر يف
ظ ��ل ال � �ع � ��دوان واس �ت �ط ��اع ��ت ت �ح ��وي ��ل امل �ع ��رك ��ة
م��ن ال��دف��اع إىل ال�ه�ج��وم ب�ف�ض��ل ت�ض��اف��ر جهود
الجميع".
فيما ن��وه رئيس هيئة األرك��ان العامة اللواء
الغماري بالتطور النوعي الذي حققته القوات
املسلحة اليمنية يف ظل العدوان.
وأك � ��د أن ال� �ق ��وة ال �ص ��اروخ �ي ��ة وس � ��اح ال �ج��و
املسر والدفاع الجوي والقوات البحرية تطورت
ب�ش�ك��ل ل��م ي�ت��وق�ع��ه األع ��داء يف ظ ��روف عصيبة
يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.

وض� � ��ع وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال� � �ل � ��واء ال ��رك ��ن
م �ح �م��د ن ��اص ��ر ال �ع��اط �ف��ي ون ��ائ ��ب رئ�ي��س
هيئة األرك��ان العامة اللواء الركن عيل
ح�م��ود امل��وش��ي إك�ل�ي��ا م��ن ال��زه��ور عىل
ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد
ورفاقه.
وق��رأ وزي��ر ال��دف��اع ون��ائ��ب رئيس هيئة
األرك ��ان وم�ع�ه�م��ا م�س��اع��د وزي ��ر ال��دف��اع
ل �ل �م ��وارد ال �ب �ش ��ري ��ة ال� �ل� ��واء ال ��رك ��ن ع��يل
ال �ك �ح��اين ورئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة االس �ت �خ �ب��ارات
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال� � �ل� � ��واء ال � ��رك � ��ن ع �ب ��دال �ل ��ه
ال � �ح� ��اك� ��م وع� � � ��دد م � ��ن م � � � ��دراء ال � ��دوائ � ��ر
وال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ف ��ات �ح ��ة ع��ىل
أرواح� �ه� ��م ك �م��ا زاروا م �ع ��رض ال�ش�ه�ي��د
الصماد بالتزامن مع الذكرى السنوية
الرابعة الستشهاده.
وأش � ��ار وزي � ��ر ال ��دف ��اع إىل أن ال�ش�ه�ي��د
ال �ص �م ��اد ق� ��دم أن �م ��وذج ��ا يف ال�ت�ض�ح�ي��ة
والفداء من أجل الوطن والشعب.
وأوض ��ح أن ال �ت��اري��خ دون م��آث��ر وق�ي��م
ال�ص�م��اد وال�ش�ه��داء ال�ع�ظ�م��اء يف أنصع

صفحاته باعتبارها تاريخا يمانياً مشرفا
س�ت�ظ��ل ح ��اض ��رة يف ال ��وج ��دان ال�ش�ع�ب��ي
تستقي منها األج�ي��ال معاين التضحية
والفداء وقيم الصمود والثبات ورفض

الظلم والوصاية والهيمنة والتبعية.
وأك� ��د ال �ل ��واء ال �ع��اط �ف��ي ،ال �س ��ر ع��ىل
ن �ه��ج ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د ص��ال��ح ال�ص�م��اد
وكافة شهداء الوطن.

خالل إحياء الذكرى الرابعة الستشهاد الرئيس صالح الصماد بوزارة الداخلية

اللواء الرويشان :الشهيد الصماد حافظ على متاسك الدولة والوطن واستمرار الصمود في وجه العدوان

العميد الركن/عبدالله محسن الحمزي

تغطية :أحمد طامش
تصوير :نبيل شبيل

أحيت وزارة الداخلية بصنعاء ،الذكرى
ال �س �ن ��وي ��ة ال ��راب� �ع ��ة الس �ت �ش �ه ��اد ال ��رئ �ي ��س
صالح عيل الصماد ،بفعالية خطابية.
ويف الفعالية أش��ار نائب رئيس ال��وزراء
ل� �ش ��ؤون ال� ��دف� ��اع واألم� � ��ن ال �ف ��ري ��ق ال ��رك ��ن
جال الرويشان ،إىل أهمية إحياء ذكرى
اس� �ت� �ش� �ه ��اد ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ص � �م� ��اد ل �ل �ت ��ذك ��ر
بمناقبه ودوره وإسهاماته يف قيادة الباد
وإدارة الدولة.
ول � �ف� ��ت إىل ع �ظ �م ��ة امل� � �ش � ��روع ال ��وط �ن ��ي
ال � � ��ذي أط �ل �ق ��ه ال �ش �ه �ي ��د ص� ��ال� ��ح ال �ص �م ��اد
ت �ح ��ت ش �ع ��ار "ي� ��د ت �ح �م��ي  ..وي� ��د ت �ب �ن��ي"،
لبناء ال��دول��ة اليمنية الحديثة  ..موضحاً
أن ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد ح��اف��ظ ع��ىل ت�م��اس��ك
الدولة والوطن واستمرار الصمود يف وجه
العدوان.
وأك � ��د ال �ف ��ري ��ق ال ��رك ��ن ال� ��روي � �ش� ��ان ،أن
ّ
ال �ش �ه �ي ��د ال� �ص� �م ��اد رس � � ��خ م� �ف� �ه ��وم دول � ��ة
للشعب وليس شعب للدولة ،ما يتطلب
أن تظل تلك املفاهيم حاضرة يف ذهن كل
من يتحمل مسؤولية الباد.
واع �ت��ر ال�ش�ه�ي��د ال �ص �م��اد ،م��درس��ة من
القيم ومكارم األخاق والصفات الحميدة
 ..م �ن ��وه ��اً ب �ب �ص �م��ات ال �ش �ه �ي��د ال �ص �م ��اد يف
إدارة ال � ��دول � ��ة وال �ت �ح �ش �ي ��د واالس� �ت� �ن� �ف ��ار
للعدوان.
وقال نائب رئيس الوزراء" إن االحتفاء
ب ��ال ��ذك ��رى ال �س �ن ��وي ��ة ل �ل �ش �ه �ي��د ال �ص �م ��اد،
اح � �ت � �ف � ��اء ب� ��ال � �ق � �ي� ��م وامل � � � �ب � � � ��ادئ واألخ� � � � ��اق
والتمسك باملشروع الوطني الذي أسسه
وااللتزام بالسر عىل نهجه".
وأض � ��اف ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال� � ��وزراء ل �ش��ؤون
األم � ��ن وال� ��دف� ��اع" يف ه� ��ذه األي � ��ام امل �ب��ارك��ة
م ��ن ش �ه��ر رم �ض ��ان ش �ه��ر ال �ج �ه��اد وال �ب ��ذل
والعطاء ،نعاهد الشهيد الصماد بالسر
ع ��ىل ال � � ��درب ال � ��ذي رس �م ��ه ح �ت ��ى ت�ح�ق�ي��ق
النصر عىل قوى العدوان واملرتزقة".
ويف الفعالية التي حضرها وزير الدولة
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ال �ب �ك ��ر ون ��ائ ��ب وزي � ��ر االدارة
امل�ح�ل�ي��ة ال��دك �ت��ور ق��اس��م ال �ح �م ��ران ،أش ��ار
ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ال� �ل ��واء ع �ب��دامل �ج �ي��د

امل � � � ��رت � � � ��ى ،إىل أه� � �م� � �ي � ��ة إح� � � �ي � � ��اء ذك � � ��رى
اس�ت�ش�ه��اد ال��رئ�ي��س ال�ص�م��اد األل�ي�م��ة عىل
ق�ل��وب ووج ��دان ال�ي�م�ن�ي��ني ،وت��زام�ن�ه��ا مع
ال� �ت� �ح ��والت ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت يف واق� � ��ع األم� ��ة
م��ن ال�ت��اري��خ ال�ه�ج��ري خ��ال شهر رمضان
من غ��زوة ب��در الكرى وفتح مكة وذك��رى
استشهاد اإلمام عيل عليه السام.
ولفت إىل أن استهداف الشهيد الصماد
م ��ن ق �ب ��ل األع� � � ��داء ،ك � ��ان ض �م ��ن م�خ�ط��ط
إج ��رام ��ي ل�ل�ق�ض��اء ع ��ىل ح �ل��م ب �ن��اء ال��دول��ة
اليمنية الحديثة  ..مؤكداً أهمية استلهام
م �ع��اين ال�ت�ض�ح�ي��ة وال �ع �ط ��اء م ��ن ال�ش�ه�ي��د
ال �ص �م��اد ب��اس �ت �م��رار ال �ث �ب��ات وال �ص �م ��ود يف
الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وب� � ��ني ال � �ل � ��واء امل � ��رت � ��ى" ،أن ال �ش �ه �ي��د
الصماد لم يعش يوماً من أجل نفسه أو
منصبه أو من أجل يبقى رئيساً وإنما كان

ج��ل اه�ت�م��ام��ه أن ي�ق��دم ك��ل م��ا يف وس�ع��ه
لخدمة شعبه".
من جانبه اعتر مدير اإلمداد والتموين
ُ
العميد أسامة مفضل ،ذكرى استشهاد
الرئيس الصماد ،محطة الستلهام معاين
ال �ح ��ري ��ة وال �ت �ض �ح �ي��ة ل �ل �خ ��روج م ��ن ح��ال��ة
االستعباد التي تعيشها األمة.
وأش � � � � ��ار إىل أه � �م � �ي� ��ة إح� � �ي� � ��اء ال � ��ذك � ��رى
الس �ت �ح �ض ��ار م ��واق �ف ��ه يف خ ��دم ��ة ال ��وط ��ن
والتمسك بمشروعه الوطني " يد تحمي
 ..وي��د تبني"  ..مشيداً بمواقف الشهيد
الصماد الشجاعة واملشرفة يف مواجهة
ال � �ع � ��دوان وال � ��دف � ��اع ع� ��ن ال� ��وط� ��ن ودوره
يف ت �ع��زي��ز ص �م ��ود وث �ب ��ات أب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
اليمني.
ت �خ �ل �ل ��ت ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة ب � �ح � �ض� ��ور رؤس � � ��اء
وم� � � � � � � ��دراء ع � � �م� � ��وم امل � � �ص� � ��ال� � ��ح واألج� � � �ه � � ��زة

ال �ت ��اب �ع ��ة ل � � ��وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة وم �س �ت �ش��اري
وزارة الداخلية وق�ي��ادات أمنية ،أوبريت
ان �ش ��ادي ل �ف��رق��ة ال�ش�ه�ي��د ال �ق��ائ��د ب�ع�ن��وان
"ع ��ىل خ�ط��ى ال �ص �م��اد" وق �ص �ي��دة ش�ع��ري��ة
ل �ل �ش��اع��ر ن �ش ��وان ال �غ ��ويل ،وع� ��رض ك�ل�م��ة
مسجلة للشهيد الرئيس الصماد ،وكلمة
توجيهية لرجال األمن يف العام التدريبي
2018م.
إىل ذل� � � ��ك زار ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س ال � � � � ��وزراء
ل� �ش� ��ؤون ال� ��دف� ��اع واألم � � ��ن ال �ف ��ري ��ق ج ��ال
ال ��روي� �ش ��ان وم �ع ��ه ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
اللواء عبداملجيد املرتى ورئيس مصلحة
األحوال املدنية اللواء محمد عبدالعظيم
ال�ح��اك��م ،ض��ري��ح الشهيد ال��رئ�ي��س صالح
ال� �ص� �م ��اد ورف � ��اق � ��ه ووض � �ع � ��وا إك� �ل� �ي � ً
�ا م��ن
الزهور عىل األضرحة وتم قراءة الفاتحة
عىل أرواحهم.

 ..ونظمت ندوة في ذكرى غزوة بدر واستشهاد اإلمام علي عليه السالم
كما ُعقدت بصنعاء ندوة
ث�ق��اف�ي��ة إلح �ي��اء ذك ��رى غ��زوة
ب � � � ��در ال � � �ك � � ��رى واس � �ت � �ش � �ه� ��اد
اإلم � � ��ام ع� ��يل ب� ��ن أب � ��ي ط ��ال ��ب
عليه السام ،نظمتها وزارة
الداخلية.
ويف ال �ن��دوة ال �ت��ي ح�ض��ره��ا
ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ل �ش ��ؤون
امل��ال �ي��ة ال �ل ��واء م�ح�م��د م��ارش
ومدير عام اإلمداد والتموين
ال� �ع� �م� �ي ��د أس � ��ام � ��ة م �ف �ض ��ل،
أش��ار عضو املكتب التنفيذي
ألن �ص��ار ال�ل��ه ال��دك�ت��ور ح�م��ود
األه � � � �ن � � � ��وم � � � ��ي ،إىل أه � �م � �ي� ��ة
االس �ت �ف ��ادة م ��ن دروس غ ��زوة ب ��در ال �ك ��رى ودالالت �ه ��ا االي �م��ان �ي��ة يف
صرح اإلسام باعتبارها محطة محورية فرقت بني الحق والباطل.
وأوض ��ح أن غ��زوة ب��در م��ن أع�ظ��م امل�ع��ارك ال�ف��اص�ل��ة ب��ني اإلس��ام
والكفر  ..مستعرضا العر وال��دروس املستفادة م��ن غ��زوة ب��در يف
تعزيز الصمود والدفاع عن اليمن وسيادته واستقاله.
وت�ح��دث ال��دك�ت��ور األه�ن��وم��ي ع��ن التأييد اإلل�ه��ي للرسول الكريم
صىل الله عليه وآله وسلم وأصحابه يف خوض معركة غزوة بدر
ال �ك��رى وم��واج �ه��ة ق ��وى ال �ش��رك وال�ك�ف��ر  ..الف �ت��ا إىل أن غ ��زوة ب��در

م�ح�ط��ة ف��اص�ل��ة يف ت��اري��خ
األمة اإلسامية.
من جانبه حث الناشط
الثقايف عبدالكريم عاطف
ع��ىل اس�ت�ح�ض��ار ال��دروس
م ��ن م ��واق ��ف اإلم� � ��ام ع��يل
ع �ل �ي��ه ال� �س ��ام ال �ب �ط��ول �ي��ة
يف ن �ص ��رة ال �ن �ب ��ي األع �ظ ��م
ص � � ��ىل ال� � �ل� � ��ه ع � �ل � �ي� ��ه وآل � � ��ه
وس�ل��م وال��دي��ن اإلس��ام��ي
ال �ح �ن �ي ��ف  ..م �س �ت �ع ��رض ��اً
محطات من سرة االمام
ع� ��يل وزه � � ��ده وش �ج ��اع �ت ��ه
ومكانته يف اإلسام.
وأك � ��د ح ��اج ��ة األم � ��ة ل �ل �ع ��ودة إىل ع �ظ �م��ائ �ه��ا ل ��اق �ت ��داء ب�ن�ه�ج�ه��م
واس� �ت� �ن� �ه� ��اض ال� �ه� �م ��م مل� ��واج � �ه� ��ة أع � � � ��داء ال � ��دي � ��ن واألم � � � ��ة وإف � �ش� ��ال
مخططاتهم ومشاريعهم ضد اإلسام واملسلمني.
ودع ��ا ال �ن��اش��ط ع��اط��ف إىل إح �ي��اء ف��ري�ض��ة ال �ج �ه��اد يف أوس ��اط
األم��ة ،سيما يف ظل املرحلة الراهنة وم��ا تشهده من مؤامرات
ودس� ��ائ� ��س ض ��د اإلس � � ��ام وامل �س �ل �م ��ني م ��ن ق �ب ��ل ق � ��وى ال �ه �ي �م �ن��ة
واالستكبار وأدوات�ه��ا م��ن املطبعني وال�ع�م��اء وال�خ��ون��ة لدينهم
وعقيدتهم وأوطانهم.

«الشعب» تدشن توزيع السالل الغذائية
ألسر األسرى واملفقودين

متابعة :نبيل السياغي

دش�ن��ت م��ؤس�س��ة «ال�ش�ع��ب االج�ت�م��اع�ي��ة للتنمية»
م � �ش � ��روع ت � ��وزي � ��ع ال� �س� �ل ��ة ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة ألس � � ��ر األس � � ��رى
واملفقودين بأمانة العاصمة.
ويف ال �ت ��دش ��ني أك ��د ال �ق ��ائ ��م ب �ت �ص��ري��ف أع �م ��ال م��ؤس�س��ة
«الشعب» عبدالله الكبي أن ه��ذا امل�ش��روع ي��أيت يف إطار
امل�ش��اري��ع ال�خ��ري��ة واإلن�س��ان�ي��ة وال �ت��ي ت�س�ه��م يف دع��م أس��ر
األسرى واملفقودين من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
وأك ��د أه�م�ي��ة دع��م ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة وف ��اءً مل��ا ق��دم��وه
م��ن ت�ض�ح�ي��ات ل�ل��وط��ن يف م �ع��ارك ال �ش��رف وال �ك��رام��ة
ض��د ق��وى ال�ع��دوان..م�ث�م�ن��اً امل �ب ��ادرات ال�ت��ي دع��ا إليها
السيد القائد عبدامللك الحويث يف تعزيز قيم الرابط
والتكافل بني شرائح املجتمع املختلفة التي حث عليها
ديننا الحنيف.
م��ن ج��ان�ب��ه أوض ��ح م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة

ب��امل��ؤس�س��ة م��دي��ر امل�ش��روع مجيب ال�ف�ق�ي��ه أن امل�ش��روع
يتم تنفيذه بالتنسيق مع مؤسسة أحرار اليمن لرعاية
وتأهيل أسر األس��رى واملفقودين يف جميع مديريات
أم ��ان ��ة ال �ع��اص �م��ة ..م �ش��را إىل أن امل �ش ��روع ي�س�ت�ه��دف
 500أسرة وحوايل  3500شخص من أهايل وأبناء
األسرى واملفقودين باألمانة.
وبني أن حجم املشروع يبلغ  22طناً و  500كيلو
جرام من املواد الغذائية املتنوعة التي تشمل الطحني
واألرز والسكر والبقوليات والزيوت النباتية وحلوى
الطحينية
ولفت إىل أن مشروع توزيع السلة الغذائية ألسر
األس��رى واملفقودين ي��أيت ضمن العديد من املشاريع
واألن �ش �ط ��ة ال �خ ��ري ��ة ال �ت ��ي ت �ن �ف��ذه��ا امل ��ؤس �س ��ة يف ه��ذا
الشهر الكريم ومنها مشروع سقيا املاء لألسر الفقرة
ومشروع النقل املجاين للمواطنني ومشروع دعم أسر
الشهداء.

منتسبو القوات
اجلوية يزورون ضريح
الشهيد الصماد

زار ع��دد م��ن ق �ي��ادات وض�ب��اط وم�ن�ت�س�ب��ي ال�ق��وات
ال �ج��وي��ة وال ��دف ��اع ال �ج��وي ض��ري��ح ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د
ص ��ال ��ح ع ��يل ال �ص �م ��اد ووض� �ع ��وا إك �ل �ي � ً
�ا م ��ن ال ��زه ��ور
وقرأوا الفاتحة عىل روحه وأرواح رفاقه.
ك �م ��ا اط �ل �ع ��وا ع ��ىل م �ح �ت ��وي ��ات م �ع ��رض ال �ش �ه �ي��د
ال�ص�م��اد وال ��ذي ُي�ق��ام يف ال��ذك��رى ال�س�ن��وي��ة ال��راب�ع��ة
الستشهاده.
وأشاد القادة والضباط بمناقب الشهيد الصماد
الذي كان يف مقدمة الصفوف ،جاد بنفسه ،دفاعاً
عن الوطن واالنتصار للقيم الوطنية  ..مؤكدين أن
الوفاء للشهيد الصماد وكافة شهداء الوطن ،تضع
الجميع أمام مسؤولية مواصلة الدفاع عن الوطن
حتى تحقيق النصر.

الشهيد الصماد..
القيادة في ظروف استثنائية

ال��ذك��رى السنوية الستشهاد الرئيس
ال �ش �ه �ي ��د ص ��ال ��ح ع� ��يل ال� �ص� �م ��اد ت�ج�س��د
ك��ل م�ع��اين ال�ت�ض�ح�ي��ة وال �ف��داء وال��وف��اء
واإلخ � � ��اص وت �م �ث ��ل م �ح �ط ��ة الس �ت �ل �ه��ام
املعاين والدالالت من تضحياته وعظمة
راق ع �ن��د ت�ح�م�ل��ه
م ��ا ق��دم��ه م ��ن ن �م ��وذج ٍ
مسؤولية القيادة يف ظ��روف وتحديات
ك ��رى م �ج �س��داً ب ��ذل ��ك رؤي �ت ��ه ال�ح�ك�ي�م��ة
ونظريته الثاقبة والشاملة ملشروع بناء
دولة اليمن الحديث.
لقد كان الشهيد الصماد عنواناً وطنياً
وجهادياً صادقاً وقدوة يسر عىل نهجه
ومبادئه الشرفاء واألحرار من أبناء يمن
اإليمان والحكمة.
إن تزامن الذكرى الرابعة الستشهاد
رئ � �ي� ��س ال � �ش � �ه � ��داء -س� � ��ام ال � �ل� ��ه ع �ل �ي ��ه-
ون �ح ��ن يف ال �ع ��ام ال �ث ��ام ��ن م ��ن ال �ع ��دوان
والحصار الجائر يجعلنا نتذكر شخصية
وطنية مثلت رم��زاً للصمود والشجاعة
واإلق � � ��دام ,ع �م �ل��ت ع ��ىل ت��رس �ي��خ دع��ائ��م
الثبات ورسمت مامح البناء والتطوير
وتحديث املنظومة الدفاعية وقوة الردع
االس��رات �ي �ج �ي��ة مل��واج �ه��ة ق ��وى ال �ع ��دوان
ال�ص�ه�ي��وأم��ري��ي وال�س�ع��ود إم ��ارايت ,من
أجل تحقيق الحرية واالستقال ورفض
الوصاية والتبعية والهيمنة.
ل �ق ��د ح �م ��ل ال ��رئ �ي ��س ص ��ال ��ح ال �ص �م ��اد
ال� ��راي� ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة وال �ع �س �ك ��ري ��ة ب �ع��زم
وث �ق��ة م�ن�ت�ه�ج��اً أخ ��اق ال �ق��ادة ال�ع�ظ�م��اء
يف م ��واج� �ه ��ة ق � ��وى االس� �ت� �ك� �ب ��ار ال �ع ��امل ��ي
متسلحاً بعزيمة إيمانية جهادية فكان
ي��رى "مسح غبار املجاهدين أش��رف من
مناصب الدنيا".
رغ � ��م ال� �ف ��رة ال ��زم �ن �ي ��ة ال �ق �ص ��رة ال �ت��ي
ت � ��رأس ف �ي �ه��ا رئ ��اس ��ة امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس
األع� � ��ىل إال أن � ��ه اس� �ت� �ط ��اع ت ��وح �ي ��د أب �ن ��اء
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب�ك��ل ش��رائ�ح��ه مل��واج�ه��ة
ق��وى ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه ,ك�م��ا شهدت
ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة يف ع�ه��ده ن�ق�ل��ة نوعية
يف م�ج��ال ال�ت�ص�ن�ي��ع ال�ح��رب��ي س ��واءً ك��ان
ذل ��ك يف ج ��ان ��ب ال �ص ��واري ��خ ال�ب��ال�ي�س�ت�ي��ة
أوال �ط ��ران امل �س��ر وال �ت��ي ك ��ان ل�ه��ا ال ��دور
األك � � � � ��ر يف ت � �غ � �ي� ��ر م� � � ��وازي� � � ��ن امل � �ع � ��ادل � ��ة
واالن � �ت � �ق � ��ال م � ��ن ال� � ��دف� � ��اع إىل ال �ه �ج ��وم
وضرب العمق السعودي واإلمارايت.
ل �ق ��د ك � ��ان ال �ش �ه �ي ��د ال �ص �م ��اد ك ��اب ��وس ��اً
ي � � �ق � � ��ض م � � �ض � � ��اج � � ��ع ق � � � � � ��وى ال � � � � �ع� � � � ��دوان
ال �ص �ه �ي ��وأم ��ري ��ي وال � �س � �ع� ��وإم� ��ارايت م��ن
خ��ال تحركاته امليدانية يف ك��ل جبهات
وم � �ي � ��ادي � ��ن ال � �ش � ��رف وال � �ب � �ط� ��ول� ��ة وال� �ت ��ي
ك ��ان ل�ه��ا األث ��ر يف رف ��ع م�ع�ن��وي��ات أب�ط��ال
ال� �ج� �ي� ��ش وال � �ل � �ج � ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة وم �ن �ه ��ا
ت �ح �ق �ق��ت االن � �ت � �ص� ��ارات وت �ج ��رع ��ت ق ��وى
ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه ال�خ�س��ائ��ر وال�ه��زائ��م
النكراء.
ويف األخ � � ��ر ال ي �س �ع �ن ��ي إال أن أق� ��ول
أن ال �ي �م ��ن ب��اس �ت �ش �ه��اد ال ��رئ �ي ��س ص��ال��ح
�ا وط �ن �ي ��اً
ع ��يل ال �ص �م ��اد ق ��د ف �ق ��دت رج � � ً
ق ��دم أغ ��ىل م ��ا ي�م�ل�ك��ه رخ �ي �ص��اً يف س�ب�ي��ل
ال �ل��ه ويف س�ب�ي��ل وط �ن��ه وش �ع �ب��ه وي�ج��ب
علينا يف ه��ذه ال��ذك��رى أن نجسد نهجه
يف م ��واج �ه ��ة ال � �ع � ��دوان واالس � �ت � �م� ��رار يف
التحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال
ح�ت��ى ي�ت�ح�ق��ق االن �ت �ص��ار األك� ��ر ..ف�س��ام
ال �ل ��ه ع ��ىل روح� ��ك ال �ط ��اه ��رة ..وال ن��ام��ت
أعني الجبناء.
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اسماء املقبولني
يف الكليات العسكرية

إعـــالن أسماء المقبولين في الكليات العسكرية

تعلن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة أسماء الطلبة املقبولني في الكليات العسكرية
(الكلية احلربية ،الكلية البحرية ،كلية الطيران والدفاع اجلوي)
للعام الدراسي 2022م ،وسيتم التواصل معهم الحق ًا عبر وسائل االتصال
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محمد عبدالرزاق جبران محمد جبران
ياسر ناصر محمد عزالدين
رهيب عبداللطيف مسعد املضرحي
عقيل احمد احمد صالح الشفلوت
عمران علي حسني صالح الراعي
وهيب عبده محمد صالح
محبوب فارع صالح احمد احملمودي
ضياء محمد حزام علي االنسي
عبدالودود صالح احمد احملمودي
عدي عبدالرحمن احمد عبدالسالم اجلنيد
مازن خالد علي الفقيه
اميرالدين قاسم محمود يحيى النهاري
وديع سعيد محمد املعزبي
عالء عادل محمد علي الظهار
ربيع احمد يحيى عبدالرب
امجد حمود غالب فرحان
هاشم محمد غالب فرحان ال زيد
ابراهيم علي محمد صالح رزيق
مختار ايوب علي علي الغولي
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127
130
131
132
133
134
135
136
137
138
141
142
143
161
167
168
173
175
178
180
181
182
183
184
189
191
193
200
201
208
209
215
221
225
230
232
234
235
239
243
247
248
250
252
253
256

عبدالرحمن اسماعيل علي عبدالله املسوري
معاذ حمود حسني علي الرعوي
حمد حمود قائد احمد
محمد حمود حسني علي الرعوي
ادهم ناجي حسن جزيالن
امجد فهد سعيد احمد
محمد عبده يحيى سرور
عدي عبدالكرمي عبدالله جزيالن
عابد احمد محمد علي احلسام
ناصر يحيى ناصر علي الرعوي
امني عبدالله محمد علي القبيلي
ابراهيم يحيى ناصر علي الرعوي
محمد عبدالله عجالن عجالن
عبدامللك خالد محمد عبدالله علي
محمد عبدالقادر يحيى محمد املاخذي
ياسر احمد حسني احمد الطاهري
اجلراح يحيى احمد عبدالله الذيب
فارس محمد ناجي شوكة
علي علي مهدي الشيعاني
بسام عبدالله محمد غالب الفران
عبدالله محمد عبدالله علي رضوان
مرتضى عبدالله عبدالله مساعد املاوري
محمد عبدالله مالطف كحيل
محمد محمد اسماعيل عبدالله الذيب
احمد محمد محمد عبده
سلطان عبداحلميد احمد السعيدي
وليد عبدالله يحيى صالح هاجر
همدان محمد احمد احمد مثنى
بشار ناصر احمد خالد البرهمي
رضوان عبده حسني محسن لعلع
يحيى سعد محسن صالح الوعيق
امين احمد محمد ردمان الزبيري
عيبان علي مثنى جابر
عبدالناصر محمد عبدالغني توتي
عبدالله عبدالكرمي احمد غازي
االوس مبروك محمد سعد الشيخ
محمد رياض محمد علوان
معاذ غامن صالح صالح الفقيه
املعتصم ابراهيم ناجي احلوشبي
محمد يحيى محمد احلوصلي
سليم محمد يحيى علي احلمزي
علي علي يحيى علي احلمزي
محمد محسن محمد اسماعيل النزيلي
حسام محمد عبدالودود عبدالواحد املنيفي
عبدالله احمد محمد حسني وجيةالدين
حسني علي احسن صالح النجار
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257
259
260
263
265
266
279
280
289
292
293
299
304
307
311
312
313
315
320
322
326
328
329
332
335
340
345
350
354
356
359
365
366
372
373
376
380
383
387
395
401
403
404
407
410
412

صادق امني محمد الشاحذي
عزالدين اسماعيل علي عبدالرحمن اجلرموزي
هارون عبده يحيى الشاحذي
عمران احمد يحيى عبدالرحيم السياغي
محمد حسن عبدالله احلرازي
طه حمود زيد الشامي
احمد عبدالوهاب احمد حسني عبادي
عدنان يحيى محمد الوشلي
محمد لطف علي علي مثنى
محمد عباس حمود املوشكي
شعيب عبود احمد راشد
مناع محسن حسن صالح جراد
زاهد محمد حسني الهبيري
عاهد احمد حسني احمد السراجي
هشام عبدامللك محسن الغويدي
عصام عبده حمود مقبل الباشا
اسماعيل حميد احمد القيسي
جوهر محمد عبدالقادر علي القاضي
احمد عبداجلليل مطهر الروحاني
عبداحلق محمد علي البيدحي الطاهري
امين علي علي احمد
نايف ناجي احمد هادي الطاهري
كمال صالح عبدالله علي السلمي
جواد عبدالقوي محمد علي
هاشم محمد عبدالرحمن الغرباني
عقار احمد مبارك يحيى اليعري
بكيل محمد عبدالقادر املنصوري
اسماعيل عزيز علي الشرجي
يونس عبدالكرمي محمد ويس السيد
محمد علي احمد زين االدبعي
نشوان احمد احمد اجلرادي
وهيب منصور عبدالله دحان ابوراس
ادهم علي محمد الضبيبي
مياس حسني قايد علي مياس
فضل محمد صالح الفراصي
بدر علي علي محمد الطاهري
عيسى محمد ثابت حسني
مطهر محمد محمد علي الزرود
عصام عبدالكرمي علي محمد السلمي
نواف محمد حسني العبيدي
بدرالدين عبدالرحيم علي الرحيمي
حسني محمد قايد شبرين
هالل عبدالقادر عبدالله البطل
خليل عبدالله العزي املروني
طارق زياد محمد محمد اخلذافي
احلسني علي دغيش محمد دغيش

اسماء املقبولني
يف الكليات العسكرية

تابع الكلية الحربية
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197
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224
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435
437
438
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448
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456
468
469
475
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478
483
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497
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516
524
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527
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530
531
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537
546
548
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563
572
575
580
592
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626
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673
680
684
688
699
703
706
711
712
725
727
732
740
758

اجالن كمال محمد حسني الشوتري
اسامه عبداالله صالح مسعود
محمد حمود علي غالب الشيبه
سامي عبدالله محمد صالح بريه
انس عبده احمد مثنى سفيان
صالح زيد محمد مصلح القادري
عبدامللك علي علي مهدي الوجيه
علي علي احمد مثنى سفيان
احمد محمد احمد محمد املروني
عبداحلكيم فواز حزام الشيبه
ماهر احمد صالح النويسي
نورالدين فوزي حسني مقبل زيد
محمد محمد يحيى عبده الشريف
مامون محمد احمد عبده سليم
ضيف الله محسن محمد احلباري
مالك ابراهيم عبدالله حمزه احليفي
محمد جبر علي احمد
اشرف جالل علي محمد املنتصر
ضياء عبدالغني محمد عبده املروني
امجد عبدالكرمي حسن صالح النجار
بندر محمد مبخوت احلليلي
سلمان علي صالح احمد حفظ الله
عماد غامن علي الشيبة
حسام عبدالسالم يحيى صالح الراعي
فواز فراص صالح العبدي
محمد امني محمد صالح احلايطي
محمد احمد احمد صالح راشد اجلمال
بسام عزي صالح الظفيري
رياض صالح يحيى صالح الراعي
حسام عبدالرحمن محمد قاسم السنفاني
يوسف احمد حسن الريده
الواثق احمد صالح جابر قطينة
حسان احسن صالح الكليبي
اسامه صالح احمد االشول
عيسى عبدالله عبدالله ابراهيم عيسى
مجدالدين ناصر محمد صالح
كمال صالح عزي مفتاح
امين عبدالسالم محمد احمد
يحيى رجب علي االشرم
عبدالرحمن قيس لطف علي الناشري
عيسى محمد حسن ناجي نعمة
مصطفى محسن حمود نعمه
هاشم محمد عبدالكرمي حسن القدمي
ابراهيم محمد محمود حمود عجالن
حميد عبدالله ناجي محسن االبيض
عبدالرحمن محمد حسني مجمل
سلطان عبدالعزيز رسام عبدالله
وائل احمد محمد هزاع
عامر عبدالسالم ناصر مبخوت الفقيه
عوض صالح محمد حيدان ساتر
صخر احمد حسني محسن ابوخلبه
اسامه عدنان محمد حمود اجلندبي
فواز حمود عبدالله محمد القحم
علي احمد حسني محسن ابوخلبه
محمد جميل محمد قايد العرقبي
علي عبدالواحد محمد عبدالله الغرباني
درهم حمود درهم الفالحي
عبدالرحمن حسني محمد اجلبلي
بالل توفيق علي سالم العرقبي
محمد نبيل محمد حسن
شهاب عبدالله ناصر علي حمود القطامي
احمد علي حسني صالح حمزه
طارق احمد صالح اخلالدي
عبداحلكيم محمد علي اخلالدي
محمد اكرم محمد احمد الغرباني
اسامه احمد علي عبدالله احلداد
عبداخلالق علي شغدر كرشه
وضاح محمد احمد مسعد
خالد عبدالرحمن صالح حسن احلود
عبدالرحمن محمد علي حسن الفراص
بشار يحيى احسن املرشحي
سلطان زايد محمد حسني الهبيري
حامس محمد محمد املري
محمد عبده سيف عبده احلكيمي
بسام سلطان صالح سران
محمد شاجع ناصر املقدشي
عبدالله علي محسن شديق
عبدالرب محسن محمد سوار
علي سعد حسني راجح
محمد علي محمد احمد احلداد
هاشم يحيى محمد الشعباني
هزاع علي حسن خموسي
عبدالرحمن نبيل عبدالكرمي فارع
عاصم احمد غالب سعيد سهيل
قابوس علي محسن محمد الطاهري
رازح مطهر حسني الصماط
زكريا يحيى صالح احمد الفقيه
علي فيصل علي محمد بشر
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763
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775
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951
976
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سعد احمد محمد املقدشي
عمار احمد عبده مجاهد غسان
عبدالسالم ناصر حسن شايع
صبر عبدالرحمن محمد صبر
احلسن علي محمد عبدالرحمن الشامي
علي مصلح سعد صالح الورقي
هشام هاني محمد احملفدي
عبداحلميد قايد عبده حمود احملمودي
صالح عزيز محمد محمد عبيد
شايف محمد علي قيران
عاهد عبده عبدالله محمد
صالح سعد حسني محمد الكليبي
صادق نبيل محمد عبدالله الشوتري
زين علي ناصر احمد الشعاب
عزام حمود علوان محمد القباطي
امني احمد امني صالح القادري
حاشد عصام عبده الغزيل
اسامه عبدالواحد احمد احمد
رائد حميد حسن عبدالكرمي
رعد سليم عبدالقدوس الفرزعي
عبدالوهاب صالح علي صالح
ياسر عاطف محمد علي القبيلي
احمد مكي حامت علي بريك
امين محمد يحيى يحيى الصالحي
محمد احمد مثنى قاسم احملمودي
محمد فايز يحيى قائد القامص
عبدالهادي مهدي محمد احمد ابوحاجب
عبدالله احمد حسني املسن
اسماعيل محمد عبدالله اجلرموزي
محمد عبدامللك علي حيدر
عمرو حمود محمد حويدر
شعيب احمد احمد صالح الدبيس
محمد عثمان حسن محمد العجف
رضي حسني محمد حسني الرضي
علي عبدالله احمد ابوعلي
عبدالرزاق عبدالله يحيى حسن راصع
محمد علي علي املطري
حسان خالد سيف محمد املقدشي
هائل سعيد هزاع قاسم الصامت
مازن منصور زايد ناصر جابر
عبدامللك صالح علي الربوعي
مالك محمد يحيى محمد الغرباني
حمزه مجاهد علي محمد طاهر
امين خالد عبدامللك االصبحي
امين محمود محمد مسعد الرصاص
جنم الدين مفلح علي حسني الشهراني
بشار عبده مصلح الرصاص
انس جنيب عبدالولي الزبيري
هيثم محمد علي الزماني
ابوطالب دحان قاسم املرهبي
علي عاطف احمد القبيلي
صدام حسني محمد صالح عطفان
مراد احسن مبخوت احلليلي
محمد عبدامللك محمد املاخذي
يحيى شرف حسن عبدالله راوية
عمرو محمد احمد العيدروس
عبداملجيد عبدالله علي ابوحسن
نوح صالح حسن ناجي سلمان
محمد عبدالوهاب محمد املروني
اسامه فيصل ناصر حسني صبر
حسن علي حسن عبدالله شريف
عارف عبدالكرمي عبدالله حاج
مامون درهم محمد احمد اجلعدي
طارق يحيى محمد علي غوبر
مصطفى محمد عبدالله محمد الدهبلي
صالح احمد احمد علي سلطان
عالء الدين محمد نايف مارش احليدري
محمد عباس محمد علي الشامي
صالح محمد صالح احمد العرشي
شمسان حسني حسني التام
ابراهيم صادق عبده عبدالله دماج
محمد عبدالرحيم محمد عبده الضمدي
عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن ابراهيم
رشيد مطيع سعيد ابوحليقه
محمد علي صالح غبار
مامون عبدالقادر محمد الشويع
عبدالله معيض محمد حمود
يحيى عبدالله حسن عيظه
احمد علي راشد علي املطري
اصيل يحيى محمد املنصوري
نعمان حمود نعمان مسعد الهردي
احمد محمد احمد حسني صالح
علي علي عبدربه اجلبلي
محمد صادق احمد علي عاطف
ادهم سعد صالح ناصر املوشكي
علي حسن حسني محمد الرصابي
نصر علي راجح الشيخ
اسماعيل محمد صالح البتيت
حافظ عتيق احمد صالح جريد
منير خالد علي مصلح دهيش
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امجد محمد يحيى مرشد دهيش
محمد عبداحلميد عبدالله الكبسي
عبدالله يحيى محمد اجلماعي
امين علي محمد اجلوفي
امني علي محمد اجلوفي
عبدالله عبداحلكيم علي شريان
سام محمد قائد صالح العقاب
شهاب صالح صالح احلربي
بشير احمد عبدالله داود الوليدي
وسام محمد حزام بادي
سهيل عبده دحان سرحان
عبدالغني محمد صالح علي مثنى
معني مجاهد احمد حسن الداعري
ريان عبدامللك احمد علي عبدالرحمن
عبداملجيد ناصر عبدالله فراص
مطيع احمد محمد ثابت املوشكي
عالء محمد احمد احمد
عماد بندر علي الصباحي
احمد محمد مرشد الهمام
عبدالرحمن عبدالواحد محمد الوشلي
مازن امني عبده حسني
مصلح باكر علي القادري
معاذ عبداالله يحيى ناوي الشومي
هشام بكيل محمد املنتصر
طارق عادل منصور احلاشدي
يونس ناجي عبدالله احمد الفضلي
علي محمد مهدي يحيى املعافا
نصار محمد محمد عباس
طه اسماعيل صالح صالح حلبوب
سامي يحيى علي محمد املهندي
ردفان محمد صالح اخلراشي
وضاح عبدالله ناصر ابوهادي
عمير سعيد مرشد فرحان
هالل محمد ناصر احمد حلفان
احمد عبدالرحيم عبدالله ناجي السميعي
قيس حسني سريع سريع
حذيفه عبده حمود علي احليقي
جمال جميل احمد السياغي
عبدالوهاب احمد محمد الفالحي
اصيل جميل علي مصلح دهيش
يوسف علي محمد حسان
علي مجاهد هاشم احمداحملاقري
نواف عبدالعزيز احمد اجلريد
امجد محمد صالح الشعبي
ناجي علي احمد عبدالرحمن اجلالل
خالد محمد محمد العنس
محمد محمد غالب محسن البرهمي
احمد غالب احمد علي االزرقي
نادر ناجي عبده العميسي
محمد علي قاسم احمد
عيسى احمد علي رزق املصري
ايهاب صالح صالح حلبوب
احمد جميل صالح االشول
يحيى علي احمد جابر احلداد
مسعود راجح علي مسعود
محمد عبدالولي احمد قايد احلسني
بالل حسني علي سرحان
عبدالفتاح امير محمد علي
ابكر خالد طارش الفالحي
صخر علي احمد حليس
غيالن عايض علي الطفيلي
عقيل عدنان محمد اجلندبي
علي عبدالله يحيى احلسني
صادق حسني محمد عبدالوهاب الشامي
بشار يحيى محمد الشاوش
ابراهيم علي علي عبدالرحمن النجدي
علي محسن مبارك قصيله
هالل نصر محمد حميد الفيشاني
محمد عبدالكرمي حسني حسني
عبداحلميد احمد حسني احمد اجلحشي
فواز حسني احمد علي
سنان محمد مشرف سفيان وجيه الدين
محمد نبيل محسن عبده مارش
احمد محمد زيد علي القاسمي
هيثم فايز يحيى صالح غثيم
حمزه رفيق ناجي محسن فاضل
عبدالله محمد اسماعيل هيكل
عبدالعزيز علي حسني هيكل
غيثان قايد ناصر علي الزايدي
حمدي حمود علي قايد الشريف
سلطان جمال علي القحم
امني بشير محمد الفالحي
محمد يحيى محمد هاشم املوشكي
بسام مرضى صالح معوش
طه حسني مطهر حسني اخلطيب
مجيد ناصر يحيى محمد الكدحه
كمال عبده احمد علي الوادعي
محمد عبدالكرمي محمد حسني العيدروس
منير لطف مهدي احمد
علي صالح محسن املسيلي
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السالمي يحيى ناصر صالح الصغيري
حسني عبده صالح حسني املوشكي
مراد عبدالرقيب محمد احمد صالح
عمار عبدالرحمن محمد احلكمي
زيدون اسماعيل داود سعد الصاحلي
عبداجلبار محسن شعالن الورد
عبدالرحمن اسماعيل محمد الرعيني
طحنون علي احمد حسني الطاهري
صالح سعد محمد العنسي
صالح محمد صالح احلاج
شداد احمد عايض علي ابوخلبه
عدي علي عبدالله محمد اسماعيل
منصر جابر محمد راشد
عثمان صالح حسن السقيا
بسام حسني احمد احمد اجلمره
منصور احمد محمد القميحي
مرتضى امني عبده محسن
عبدالهادي منصور علي املخالفي
جالل حسان ثابت علي العفيري
احمد عادل محمد علي اخلوداني
ثاير عبدالله عايض جزيالن
محمد صالح احمد صالح الفراصي
امين عبدالله محمد العفير
راكان احمد صالح احمد املراغه
فتان رسام احمد صالح الهبيري
عبدالوهاب حميد احمد العمدي
عبدالعالم حسن صالح احلزميي
زياد احمد محمد محمد السياغي
حمد احمد علي التهامي
عبدالله علي محمد عبدالله
صالح عبدالقوي صالح حسن
عبدالرحمن جميل عبدامللك مقبل
احمد ناجي عبدالله احمد الضبياني
حسام عبدالرحمن محمد علي السادة
عبدالعزيز محمد علي محمد العفشي
عادل احمد عبده قراعه
مازن نبيل صالح الضياني
خالد مطيع محمد مرشد العراسي
محمد عبدالله ناصر الشريف
محمد حميد عبدالله عبدالله الراعي
محمد صالح مدهش غالب الوجيه
محمد محمود علي علي الوجيه
هاشم صالح احمد ناصر
ماجد محمد علي صالح البشري
امين امني عبدالرزاق حسن ثابت
ابراهيم علي عبدالله محمد املوشكي
علي عبدالكرمي عبدالكرمي دهاق
بندر خالد مرشد سعيد البخيتي
بشار عبدربه صالح احمد اخلالدي
محمد عبدالرحمن يحيى مقبل الوادعي
محمد علي حسن ريده احلسني
معاذ نبيل سعد القادري
احمد سلطان علي محمد السلطان
محمد فهد عبدالودود عبدالله
احمد عبدالرحمن قاسم احلليلي
توفيق عبده محمد مرشد الفراصي
ابراهيم عايض علي الطفيلي
اسامه احمد مرشد القرعي
فتح ناصر علي علي القفري
فؤاد احمد صالح القساس
وسيم فؤاد علي صالح الصليت
حاشد مجاهد حسن علي االعكم
نبيل مجاهد علي صالح شيبان
مجدالدين عبداحلافظ عبدالله احلوثي
سيف علي محمد عبده الهردي
محمد عبدالواحد محمد اسماعيل مشوار
عماد محمد محسن املطري
عدنان يحيى احمد احمد العيني
عبدالغني علي يحيى االشموري
رشاد حميد محمد جابر
عبدالكرمي علي احمد احلسيني
صالح محمد صالح يحيى القاضي
علي محمد محمد محسن احلسني
صدام محمد عبده محمد سلمان
عبدالله عصام ناجي السميري
بشار عبدالله صالح مسعد
مبارك علي احمد عبدالرحمن اجلالل
حامد حفظ الله مسعد مرشد التربي
نوار قايد محمد سعد الذاهبي
امني معن عبدالرحمن عبدالواسع
جميل عبداحلكيم عبدالعزيز هزاع
خالد ذياب حسني شديق
مازن صالح صالح يحيى عوض
جالل يحيى محمد الشعباني
محمد عبدالله حسني القضاضي
عبدالله محمد يحيى الزرغمي
عبدامللك عبدالله يحيى النجري
زكريا عبدالله عبدالله عياش
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محمد عبده حمود الباشا
رشيد ناصر محمد زيد احلداد
محمد عدنان محمد صالح الولي
عبدالرحمن علي احمد ناجي املوشكي
عبداملجيد عبدالله حسني التميري
معاذ يحيى علي حميد املخلوس
برهان خالد صالح العقاري
ابراهيم علي احمد عبدالله اجلنيد
عالء عبدالرقيب محمد منصور
ماهر علي محسن الفقيه
عبداالله محمد احمد املكسوس
حسني محمد املرتضى علي السفياني
عبدالله صالح صالح اجلحشي
خليل ابراهيم علي لطف فارع
حازم محمد صالح حسني عبده
محمد سيف حمود جارالله الشامي
عماد عبدالوهاب محمد احسن
امجد حمود علي الوجية
صادق يحيى محمد املوقلي
نبيل احمد محمد السنيني
عبدالرحمن يحيى علي مالك العصري
شهاب اسماعيل محمد الشبيبي
مجاهد قاسم منصر عباد أبوحليقه
عدنان صادق احمد املروعي
محمد محمد صالح الفصيني
علي فؤاد عبدالكرمي علي عامر
عامر احمد حسني شباله
ياسر مقبل سعيد ياسر
رافع ضيف الله صالح مريط
امني احمد حمود طواف
اسامه جمال سلطان اجلائفي
عبدالقادر هالل محمد حسني وهبان
مامون احمد محمد ابراهيم غوث
عاصم عبدالعالم صالح الفريد
اصيل عبدالله علي الفريد
عبدالعزيز خالد احمد املاحي
جيالن محمد عبده حسني املساوي
محمد علي علي قيران
شرف الدين عارف محمد عبده
معني جميل احمد قوزع
علي محمد علي حسن الشرعي
محمد احمد علي مفتاح
احمد احمد محمد غالب الديلمي
ياسر عبدالرقيب احمد عبده الهمداني
رضوان يحيى احمد احملمدي
عدنان علي قائد قطران
زياد احمد صالح عبدالله فقيه
صالح محمد احمد عبدالله املكسوس
محمد خالد محمد محمد ابوحليقه
عمار سالم حمود حسني السبائي
انور علي علي محمد احلملي
علي ادم علي حمود الوظري
محمد عبدالله سعد احلنومه
اكرم محمد صالح محمد الرعيني
ايوب ناجي طارش الفالحي
مفيد صادق محمد مصلح احلبيشي
احلسن ابراهيم احمد محمد الكبسي
عبدالعزيز عبدالرحمن علي الشامي
محمد عدنان محمد احملفدي
هشام فيصل محمد عبدالله احليمي
مطيع جبر احمد النصيري
هادي ابراهيم املرتضى علي السفياني
بسام عبده محمد علي اجلعدبي
مشير صالح هادي غامن
فارس علي علي محمد سعدان
علي صبري محمد يحيى علوان
احمد صالح محمد الربع
هشام عبدالكرمي املوفق احمد
امير عقالن محمد صباره
ناجي عبدالله راشد يحيى الساملي
صالح يحيى حسن احلداني
عبدالله عبدالكرمي عبدالله علي الشومي
علي عبدالرحمن محمد صبر
هايل محمد احمد ناشر
عبدالعزيز علي حمزة علي حمزه
محمد عبدالكرمي محمد ناجي اجلرادي
همام محمد صالح احمد عزالدين
هاشم خالد عبدالله القدميي
طه محمد احمد العودري
احمد عبدالله احمد ابوهاجره
عالء الدين عبدالودود محمد الرميي
محمد احمد عبدالله صالح احلديده
رضوان يحيى حمود البياضي
صالح محمد علي محمد دهمشي
مالك محمد علي ناصر القفاز
بشير محمد غالب حمود جزيالن
نسيم عبدالله هادي محسن علي غامن
علي مطهر عبدالله الهادي
مسلم محمد احمد احلاكم
اسامه عبدالرحمن حسني السالمي

اسماء املقبولني
يف الكليات العسكرية
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حسني علي عبده عبداملجيد
محمد عبدالسالم احمد القحيف
سامي صالح مهدي صالح الضبري
احمد احمد ناجي حسان
محمد عبدالله صالح القملي
رائد محمد احمد صالح احملمودي
جنم الدين صدام احمد عبدالعزيز
انور صالح سعيد مثنى
محمد علي مسرع عبدالله
مصطفى ناصر محمد املظهب
محمد يحيى محمد عباس املتوكل
اسامه محمد عبدامللك مصلح
اخلطاب حفظ الله احمد رجب
امين عبده سيف ناجي الشرعبي
نايف عبدالله احمد يحيى غالب
ريان فؤاد حسن احمد الصبري
رصاص محمد حسن هازع
ابرهيم علي محمد يحيى اجلابري
فيصل غامن قاسم الهرهري
احمد فضل عبدالكرمي محمد حمود
شاكر حمود محمد علي احملمودي
حكيم عبدالقادر محمد احمد خصروف
امجد فيصل حميد محمد دحان
عبداجلليل خالد سيف احلميري
اصيل حاميم صالح محمد
عبدالرزاق احمد حسن وجية الدين
جنيب محمد عبدالله حسن ابوغزال
جالل صادق حسني مصلح
عبداملجيد علي حسن قرسوس
هشام فواد حمود مهيوب الزبيري
سليم محمد صالح سعد حميد
عدنان احمد علي صالح لطف الله
ناجي حامد ناجي راجح
وائل محمد عبدالله غامن
عبدالباري عبدالله صالح ريبان
اكرم خالد مهيوب اجلاكي
مجدي صالح محمد العيزري
محمد يحيى حمود إسماعيل الديلمي
صبار زايد ناصر العباسي
اوسان عبدالباري محمد البخيتي
حمزه حسان محمد احلنشلي
احمد امني احمد الكامل
رائد أنور احمد عوض
محمد فيصل عبدالله سعد عياش
عبدالهادي هزاع عبدالله حسن
محمد عدنان عبدالرقيب احمد علوان
خالد حمود احمد حمود اللوم
حمير حسني ناصر االشول
لؤي صالح محمد عباد معيض
محمد محمد علي عبده الدعور
محمد مطهر محمد قاسم جريد
هيثم محمد علي واصل السياغي
عبدامللك منصور يحيى صالح بابكر
صالح محمد صالح محسن دهاق
عبدالله علي شايف الدميني
الهيال عبدالوهاب يحيى الذيب
خالد عبده محمود املطري
عبدالرحمن محمد يحيى غالب املروني
علي يحيى حسن محمد ساري
علي صالح محمد علي صياد
محسن محسن هادي اخلوالني
قصي محمد يحيى صبر
نشوان حيدر حسن عبدالله
شماخ عبدالله احمد اسماعيل النهام
قصي محمد احمد رزق الهمداني
محمد علي احمد علي النهام
زمام ناجي محمد الشوباني
اسدالدين خالد يحيى مطلق
محمد صالح صالح محمد
حيدر علي صالح شويل الزايدي
علي محمد حزام صالح الزايدي
فوزي حسن سليمان حسن ثابت
محمد ابراهيم محمد هاشم احلملي
فؤاد محمد حسن يحيى احلدم
مصلح مبارك علي الشهواني
صالح محمد مهدي صالح طامش
محمد احمد صالح السراجي
عبدالعظيم علي احمد كزمه
عيسى يحيى حسن سلمان
احمد عبدالله احمد محمد الشغدري
عبدالعزيز محمد علي احمد احلدي
محمد عبدالوهاب احمد حميد
حمزه علي محمد حمزه فضائل
زين العابدين سعد احمد السحيقي
محمد يحيى محمد علي الطشي
احمد قايد محمد البكري
خالد صالح صالح دباش
ادريس حسني علي املهتدي
عبدالله خالد حسن صالح الناصري
ماهر راجح حزام محمد الغامني

اسماء املقبولني
يف الكليات العسكرية

تابع الكلية الحربية
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

3365
3367
3397
3398
3403
3405
3406
3408
3412
3416
3417
3423
3424
3432
3433
3436
3439
3441
3442
3448
3450
3451
3454

قصي عادل محمد عبدربه الثابتي
ناصر احمد محمد محمد الثابتي
عالء حمود احمد غالب النجري
محمد مطهر عبدالله محمد الولي
اسامه عبدالعزيز راجح صالح الوثيقي
صالح عمار صالح عباد اخلوالني
عبده محمد صالح هالل
بشار احمد حسن النهاري
صخر محمد حسني صالح محمد
فؤاد احمد عبده احمد الزبيدي
عبدالكرمي عبدالله عبدالكرمي مفضل
حسني صالح حسني علي حفيض
طه محمد احمد محمد الكبسي
توفيق يحيى عبدالله عبدالله
عنتر احمد عفيف محمد وجيه الدين
عمار محمد عبدالله الصوفي
احمد محمد احمد علي صالح
علي احمد محمد عباس
سنان علي سالم حميدان
مراد عبدالله محمد صالح
ماجد عبدالله علي محمد الواسطي
عبدالله عايض علي شديق
عبدالسالم حسن حسن علي عبده

 26september.net  26september.net

www.26sep.net

10

26sept26@gmail.com

االثنني  24 :رمضان 1443هـ |  25ابريل 2022م | العدد  16 | 2257صفحة

697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721

3458
3463
3464
3467
3470
3472
3479
3488
3492
3499
3502
3514
3516
3528
3529
3530
3533
3542
3554
3555
3557
3558
3566
3567
3569

زيد علي محمد الطلحي
جهاد احمد عتيق علي
بشار فيصل علي املقشي
ابراهيم حيدر حسن عبدالله
صدام علي احمد قوحنه
احمد علي محمد هادي ضوير
دحان علي احمد حسني مهدي
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب حسن الشامي
محمد عبدامللك احمد اجلوفي
عبدالسالم ناصر عبدالله النعماني
سلطان يحيى علي الشريف
خالد صادق علي احلسني
عبدالرحمن شوعي حسني جعدان
سامي حفظ الله سعد السالمي
صالح محمد صالح احمد العماري
فارس احمد حمود نعمه
محمد نعمان علي يحيى الربادي
جمالي يحيى مقبل اجلمالي
احمد يحيى محمد الفراص
حسن عبداخلالق يحيى محمد املاخذي
ذياب احمد احمد ناجي الكحالني
زين العابدين علي علي الويسي
محمد سيف حسان ناجي
امجد احمد فاضل الوصابي
محمد عبدالله حسن عباس العماد

722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746

3572
3581
3585
3586
3587
3589
3594
3595
3596
3598
3601
3602
3618
3619
3622
3624
3626
3631
3633
3639
3640
3643
3654
3656
3660

اسامه علي شوعي عبده احلجر
عمرو خالد حسني رزق األمير
سليم فيصل عبدالرحمن املروني
محمد صادق محمد حسن
علي احمد عبدالله هادي فطيح
مجدي احمد صالح قاسم العثماني
شوقي فهد عبدالله هزاع غالب
فيصل هاشم مسعد صالح السيد
احمد حسن احمد عبده حاميم
احمد محمد حسني احلوري
محمد صادق محمد علي
محمد عمار ربيع ناجي املطري
احمد عبدالوهاب صالح الذيباني
يوسف احمد عبدالله احمد املطري
سليمان يحيى محمد عبدالله الشامي
كمال مهدي ناصر العصيمي
محب النبي صالح صالح القهالي
مرتضى عبدالله احمد هاشم املرتضى
نشؤان سعد احمد الكليبي
نشؤان عبدالغني يحيى جمعان الداعري
رهيب محمد يحيى شمسان
حسني علي محمد علي اجلبهه
احمد محمد قاسم مجاهد
احمد حسن عوض عبيد البيرو
هشام فضل علي زايد

ث����ان����ي����ًا :ال���ك���ل���ي���ة ال���ب���ح���ري���ة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

القيد
4
11
16
17
27
36
42
51
76
85
112
145
199
220
237
261
267
274
301
337
343
344
351
364
371
389
424
427
428
431
443
457
488
536
543
545
550
552
553
571
574
603
617
621
623
637
661
678
694
719
737
753
767
773
793
794
795
798
800
808
810

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
عبدالله نصر محمد عبده القادري
يحيى جنيب يحيى علي الياجوري
محمد سعد احمد املوشكي
عبدالله قايد فارع حسن
سفيان حسن احمد علي
وضاح محمد صالح طيب الزراعي
عبدالسالم عارف يحيى علي النجار
سهيل ربيع عبدالسالم حزام طالب
مروان عمر علي عمر طعام
اوسان عبدالله محمد محمد الشرافي
غمدان امني طاهر عبداحلق احلميري
مصطفى محمد يحيى االهدل
حفيظ مفرح قاسم عيضه اجلعوني
علي حسني علي معوضه
محمد عبدالوهاب احمد محسن الشبيبي
انس احمد احمد علوان ساملني
رياض مطهر محمد عزالدين
محمد العزي حمود كحيل
احمد خالد محمد عبدالله التناح
وسام يحيى محمد شملي
صادق حسني صالح مساعد حنظل
احمد جنيب عتيق علي
ابراهيم محمد يحيى الرحومي
بليغ حسني محمد ابراهيم
وسيم حسني محمد ابراهيم اجلنيد
محمد فضل عبدالولي عبدالواحد احلبيشي
نهيان محمد عبدالله محسن اجلبري
انور علي يحيى حسني مسعود
عبدالسالم علي خداش جابر
ادهم محمد علي مسعود
زمام حسان محمد علي القادري
احمد غيالن سفيان البرطي
ناجي يحيى ناجي علي زياد
رائد حسن عبده احمد الشاوش
عبدالله حسن حسن عاموه
رمزي حسن عبده احمد الشاوش
صالح محمد عبداجلليل محمود السفياني
زكريا فهد حسن احمد سعيد سفيان
شرف محمد احمد محمد الشريف
قايد ياسر محمد عباس الوجيه
احمد عدنان عبدالواسع العبسي
علي احمد صالح ابو نواس
محمد عادل احمد محسن القادري
اشرف مجاهد عبداخلالق القاري
رضوان عبدالله صالح ناصر عوضه
رشاد محمد احمد سعد زياد
عبدالكرمي توفيق علي حسني الرقوف
عبدالناصر شجاع محمد عبدالله الغرباني
ضياء احمد محمد احلضري
مرتضى حسان ابراهيم محمد
زياد عبدالله علي النقيب
عبدامللك عبدالوارث احمد دغار العمري
فيصل فهد صالح القيري
مظفر خالد علي سالم عيظه مظفر
جنيب خالد احمد جسار
غمدان محمد عبدالله حمزة
امين محمد عبدالله اجلعوري
هشام عادل محمد سنهوب
زهير حسني احمد قاسم املعمري
عباد محمد صالح احمد الشتوي
محمد عبدالله صالح احمد الشتوي

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

841
847
862
863
874
915
936
947
950
971
972
1032
1036
1071
1074
1080
1093
1111
1120
1146
1148
1157
1196
1250
1302
1320
1322
1369
1370
1395
1400
1420
1438
1454
1555
1559
1614
1626
1654
1662
1666
1674
1703
1704
1785
1797
1829
1833
1856
1872
1901
1938
1961
1962
2001
2045
2051
2055
2084
2090
2111
2116

محمد عبداخلالق يحيى الوشاح
علي عبيد عبدالله الفرجي
عبداملغني علي خالد علي جباري
عبداملجيد صالح ناصر احمد الغامني
هاشم محمد صالح محمد املطري
امين امني حسن مهدي
محمد جالل محمد صالح االصنج
انس عبدالله احمد محمد احملمودي
اصيل محمد حسني علي االشول
همام محمد حميد حجيل
شريف عبدالغفور عبدالله عاموه
طه عبدالعزيز يحيى عبدالله الشبيلي
عبدالله جمال عبداملجيد ماهر
جبير ناجي محمد صالح العرشي
محمد علي محسن احمد الفقيه
اسامه الدن صالح عايض املعافا
مهيب طارق علي حسن عباس
امجد عبداحلافظ احمد محمد السراجي
احمد علي صالح السقاف
عبدالرزاق ابراهيم حسني عبيد العديني
حسني عبداالله حسني عبدالله عاطف
عبدالله علي حزام ناصر ابوشوصاء
محمد حميد علي ربوعي
علي محمد علي محمد جعره
محمد عبدربه احمد ثابت سهيل
رياض ابراهيم احمد نولي
عبدالعزيز صالح عبدالله علي القاضي
رضوان احمد منصور احمد املعافا
عيسى حميد ناصر الرهمي
عيسى محمد سليمان عبده حليصي
شهاب حسن علي صالح اليساري
عصام عبداخلالق العزي احلرازي
محمد مرزوق صالح علي املعافا
حسني علي سعد حسني ابوحسن
زكريا احمد احمد علي احلاج
مراد عبدالناصر يحيى بعاس
عمار علي صالح فايد عوسجه
احمد عبداحلافظ مهيوب الغبان
مازن جنيب يحيى علي الياجوري
حارث عبدالقدوس حسان مجاهد الشامي
ياسني عبدالكرمي قاسم حسني الديلمي
عبداجلليل فواز طاهر مصلح فاضل
حسني علي قاسم علي حزام
بسام يحيى علي يحيى خموسي
نايل يحيى سعد االهنومي
مهند احمد حسني احمد معيض
نشوان عبداالله عبده الكهالي
اسامه عبدالسالم احمد ناصر
عبدالله محمد عبدالله علي وجيه الدين
محمد زايد محمد راشد
علي درهم احمد علي النعيمي
غالي صالح سعد قطران
حسني علي محسن اخلالدي
ضيف الله توفيق محمد احلزميي
هشام عبدالله عبداحلميد عبدالقادر املجمر
يعقوب محمد فرحان املطري
مرشد احمد مرشد القرعي
احمد عادل احمد غامن الوائلي
رافع علي مثنى الظاهري
محمد احمد ناصر اجلرادي
احمد عمر ابراهيم دخن ابراهيم املقبولي
يوسف امني احمد احمد السنفي

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

2117
2122
2124
2176
2234
2236
2243
2306
2308
2312
2328
2341
2343
2397
2399
2400
2402
2419
2425
2426
2429
2430
2603
2621
2622
2623
2624
2628
2629
2639
2643
2648
2651
2653
2657
2658
2662
2663
2664
2669
2677
3004
3034
3037
3038
3113
3126
3136
3137
3138
3139
3140
3142
3146
3147
3148
3149
3150
3152
3153
3154
3156

عايش حفظ الله محمد الهيصمي
ايهاب صالح محمد صالح الغزيل
محمد عبدالله صالح الكوماني
هاني احمد صالح املساري
محمد احمد حمود محمد عثمان
محمد علي على الله عبدالله محمد
عبدامللك محمد عبدامللك مقبل
مشير خالد محسن احمد السدره
قحطان احمد محمد نعمان املزيجي
وائل خالد لطف عبدالله امللصي
مصطفى فيصل حسن النواري
عيسى جمال مانع عبدالله العليي
عمر عبدربه عمر عبدربه اجلحدري
وجيد لطف قايد علي احلمري
حسان حسن علي حسن العرجلي
حاجب سعيد يحيى علي املنصوب
حسام محمد علي مرشد محمد
وضاح ناصر عايض احمد االهنومي
امين خالد يحيى علوان الزبيري
محمد محمد علي هادي القيسي
علي محمد علي ناصر السعدي
عبدالغني علي محمد العفاري
احمد يحيى احمد النشاد
حمزه هاشم هاشم محمد احملطوري
احمد علي عبدالله احمد شعالن
سعد محمد يحيى حسني زربه
محمد يحيى حسن علي العرجلي
محمد خالد منصور محمد اخلرساني
سمير علي احمد علي الهمداني
علي عدنان محمد عثمان احلكيمي
هاشم محمد حمود احلملي
هيثم داوود احمد علي زاهر
عاصم عنتر علي مبروك جمعان
علي محمد علي احمد الفقيه
اسامه محمد احمد عبدالله حمزه
علي عبدالكرمي حسني علي النجار
علي يحيى صالح الهمداني
محمد عبدالسالم محمد ناصر صبره
خالد عبدالله يحيى رزق غازي
جمال يحيى علي طالب
مطهر محمد محمد احلملي
عمران علي محبوب املوشكي
مصطفى صالح صالح حسني العميسي
منصور عثمان علي احمد مطير
بشار يحيى صالح علي منصر ابوغزال
علي عبدالله محمود االشموري
عبدالكرمي محمد علي حسن احلمري
احمد يحيى مهدي احسن تقي
محمد ضيف الله حسني عطيف
محمد علي محمد عامر اجلبري
هاشم عبده مهدي البياضي
عمرو محمد ناجي الزبيري
ادريس عبدالله صالح القطف
يحيى احمد منصر اخلدالني
كمال علي محمد الكليبي
ليث احمد محمد احمد املضواحي
محمد عبدامللك حسن احلضرمي
عبدالله محمد عبدالله احمد شعالن
صادق محسن صالح العزب
عبدالواسع احمد يحيى املهال
الوليد علي علي ناصر صالح املهال
احمد مطهر علي يحيى املدومي
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تابع الكلية البحرية
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

3157
3159
3160
3161
3162
3166
3170
3172
3190
3194
3226

www.26sep.net

26sept26@gmail.com

ماجد محمد محمد يحيى علي صادق
هاشم محمد حسن قاسم الضلعي
عبدالرحيم زوبري حسني قادري
محمد احمد محمد عاطف
جنيب ميسر سالم عوض
صخر رضوان علي سفيان
معاذ منصور إبراهيم عبدالله عالن
احمد اسماعيل محمد علي الهادي
عبدامللك محمد يحيى طاهر املدايري
عبدالواحد محمد احمد عبدالله االسد
عبدالعليم ناصر عبدالرب محمد السميعي

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

3233
3240
3243
3244
3245
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حسام سعيد ابراهيم عليان
عبدالوهاب علي ثابت يحيى
محمد يحيى محمد سعد الشامي
ابراهيم على الله ابراهيم على الله حبيب
احمد محمد حسن النهمي
امني شعبني محمد شعبني
محمد احمد كشموع عبدالله االهدل
علي عزي يحيى عامر
حسني محمد حسني الكبسي
طالب احمد علي احمد الشريف
هيثم صادق محمد الفايق
محمد امني عبدالواسع الشظبي
هشام احمد علي الكبسي

اسماء املقبولني
يف الكليات العسكرية
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3428
3477
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3559
3562
3610
3615
3620
3635
3636
3652

بديع محمد سليمان العنصري
محمد شروف شوعي علي غالب
صدام رزق علي حسن خريص
حافظ ناصر عبدالله سعد اخلوالني
محمد عبدالله علي حزام الشرفي
جنم شمس الدين عبده النقيب
عبدالغني محمد ناصر حزام العوه
احمد طارق سلطان علي الزريقي
صقر عبدالله حسني عبدالرزاق غشيم
مروان محمد هادي صالح دغار
محمد ناجي حميد صالح احلباري
يحيى محمد يحيى صالح الوشلي
شهاب محمد احمد محمد مداعس

ثالثًا :كلية الطـــيران والدفـــاع الجــوي
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53
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244
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احمد علي غيالن محمد صالح
عمران سعد ناصر العفيري
ضيف الله راجح حسن احمد املشرقي
امني فارع صالح احمد احملمودي
يوسف فؤاد حمود علي الصوفي
عاصم يحيى يحيى اللساني
امجد ماجد محسن الراجعي
مفرح ناصر يحيى علي قاريه
خالد فيصل محمد مقبل العامري
صقر عبدالقوي علي عبدالله البرهمي
بشار فيصل عبدالله اجلرادي
مطهر عبدالرحمن قاسم ابوطالب
محمد عبده صالح محمد اخلراشي
حمزه احمد علي حسن اخلراشي
محمد محمد محمد عبدالله اجلرادي
كمال يحيى محمد السالمي
مطهر علي علي السفياني
شاجع يحيى علي حزام العجيبي
وليد عبدامللك محمد حسني الشرعي
بشار محمد حسني علي فازع
حمزه محمد عبدالله علي بريه
طالل عبدالعزيز احمد عبدالله جحاف
محمد عبدالوهاب علي القيري
عبداالله ابراهيم محمد حسن الوضري
حسن منور حسن صالح وجيه الدين
حسني احمد محمد الدولة
عبدالرحمن رداد يحيى ثابت العمري
احمد عبدالله صالح احمد السالمي
عبدالفتاح منصور عبداجلليل عبده الدميني
محمد عبدالله احمد حسن االسدي
علي محمد ابراهيم جحاف
املعتصم بالله احمد عبدالله محمد احلداد
صدام حسني ناصر املرهبي
حسني جمال جميل الذيب
فؤاد احمد رسام محمد
عيسى حمود محمد البشه
عبدالباري محمد قحطان محمد مانع
حمزه فايز صالح محمد العماري
عبداجلليل سلطان علي ناصر اليزيدي
احمد مراد احمد العنابي
محمد عبدالله محمد هاشم مرغم
احمد صالح احمد احسن ناصر
محمد عبدالله محمد صالح الدين
معني محسن يحيى شعور
محمد علي عامر صالح االبرش
محمد عبداحلي شرف عبداجلبار
مبخوت شوعي علي شعبني
محمد سليم محمد الغادر
حامت فارس عبدالله سالم العبدلي
عفيف جمال عبده صالح الشاهري
جالل خالد محمد جبران الفقيه
محمد عارف علي محمد السياغي
سامي عبدالله حسن املصقري
احمد محمد حسني موسى
ايهاب احمد حمود محمد البوعاني
عبدالسالم احمد احمد عبدالله زايد
علي عبدالله محمد اسماعيل مشوار
امين حسني محسن راشد
بشار سعد علي محمد العماد
احلسن علي عبدالله حسن عيسى
زكريا فؤاد نعمان غالب السريحي
سعيد صالح احمد مصلح احملياء
جمال نبيل احمد مصلح البطل
امين عبدالناصر حسني الرداعي
وليد صادق حسني املعمري
اكرم صالح قاسم ناصر البرهمي
هالل محمد عبدالله جوين
صادق محمد حسني مصلح البطل
عفيف عابد علي معصار
محمد امني علي مطهر حبيش
هالل محمد محمد صالح اجلديبي
رفاد محمد محمد عبده جريد
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زين العابدين احمد محمد الوشلي
زياد محمد احمد احمد الوجيه
يحيى محمد يحيى حسن خضري
اسامه فيصل عبدالله علي املطري
احمد صالح قاسم ناصر البرهمي
محمد وليد صالح الشاوش
رضوان صالح محمد احمد احلليلي
محمد خالد يحيى علي الغيلي
عبداملجيد محمد محمد علي الظهار
بكر محسن حسني محمد كزمان
عبداحلميد مجاهد محمد صالح الشاوش
مرزوق محمد احمد املقشي
عاصم عبده حسن صالح
محمد احمد علي عبدالله الشامي
مصطفى محمد عبداحلق هاشم اجلنيد
وليد حسن حسن عفيف
عبدالولي عبدالواحد صالح متاش
عبدالله حسني محمد املومري
وليد عبده محمد حسن االنسي
مصطفى حسن محمد اليعري
بسام محمد محمد اجلديبي
عمران يحيى علي الدحيدح
يونس محمد قايد يحيى علي هريش
رشاد خالد يحيى مصلح املقدمي
عبدالله محمد علي زايد
برهان حمود زيد الشامي
عبداملجيد علي ضيف الله الطاهري
ياسني عبده حسان محمد السيد
محمد محمد عبدالوهاب الهيثمي
مروان احمد عبدالرحمن عبدالله اليازجي
منتصر حسني حسني املنتصر
عدنان عباس عباس املغصن
جبر عبدالله حسني املخرفي
ضيف الله محمد مجاهد حسن
رياض محمد علي الشرفي
حربي عادل محمد صالح
عبده محمد صالح احمد اجلاهلي
فارس فهد محمد ضيف الله املهدي
بشار عبدالوهاب علي صالح العريجي
اشرف شهاب اسماعيل جحاف
علي عبدالسالم يحيى احمد العصري
صهيب محمد احمد احمد الكامل
جنيب عادل مقبل ابواصبع
عبدالله يحيى ضيف الله لطف املهدي
صادق احمد يحيى حبيش
طارق محمد احمد سعيد السماوي
عبدالكرمي عبدالقوي محمد شرف املوشكي
انس حسني محمد احمد السماوي
محمد قاسم عبدالله حسن املجيدي
زين العابدين يحيى علي السويدي
يحيى احمد علي صالح الفراصي
محمد عارف محمد البناء
بشير طارق محسن محمد احلود
امير عبدالله صالح رضوان
احمد علي محمد سنبل
جبران عبدالرحمن علي علي حميد
ارسالن طارق محسن محمد احلود
مرضي عبدالله صالح الهميمي
محمد عبداللطيف احمد محمد الهتار
انس محمد عبدالغني ابراهيم
هاشم صادق علي عبدالرحمن اجلرموزي
سيف محمد عبده محمد سلمان
عبداملجيد محسن ثابت احلذاري
يحيى سليمان سالم شرقي
جمعان سالم منصر مصلح البساره
عمار خالد صالح احمد الصوفي
مجاهد احمد صالح محمد
فارس عبده فارع ناصر اجلنيد
بسام عبده محمد محسن اجلنيد
ياسني محمد عبدالله ناصر حمزه
محمد علي شغدر علي كرشه
وسام عنتر علي محمد السمينه
حازم خالد عبدالعزيز القحيط
جمال محمد احمد محمد
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هاشم عادل عبدالله خامت
عبدالرحمن ناصر ناصر املالهي
محمد ابراهيم علي اليمني
مشير صالح عبدالله النقيب
عبدالله خالد علي صالح الفتاحي
عبدالكرمي احمد علي إسحاق
عبداحلكيم احمد سعد يحيى ذ راس
عبدالله علي محمد عبادي
محمد احمد صالح عبدالله الفالحي
يوسف محمد محمد ناجي الكدهي
محمد هاشم عبده شرف الدين
احمد دغشر احمد العبد
عدي محمد حسني علي العري
علي يحيى علي عبدالله احلملي
ماجد مهيوب عبدربه بجاش
موسى عبدالغني عبدالواحد فاضل
مجاهد يحيى حسني الشظبي
ردمان محمد صالح اجلاهلي
منور صادق منور حسن
عمر مهيوب غالب قاسم عبدالله
علي احمد صالح صالح احلدايه
محمد محمد يحيى جميل معيوف
امين صالح احمد محمد الكرشمي
مشير صالح محمد حزام املوشكي
امير مجاهد يحيى مرشد العفيري
محمد عبدالله محمد جابر الشيخ
مصطفى عبدالله محمد اجلنيد
محمد علي احمد مسعد هادي اجلهمي
هارون علي احمد مسعد اجلهمي
علي محمد علي عبدلله صالح
محمد عبدالواحد علي الغرباني
امني قايد عبده حمود احملمودي
عيسى احمد سيف احملمودي
عبدالتواب احمد صالح اجلنيد
اكرم نبيل علي صالح العصري
سند محمد علي محمد اجلحدري
عبدالعزيز علي صالح العسكري
رضوان محمد محمد محمد اليعري
مجيب علي مثنى قاسم احملمودي
مالك دماج محمد فارع
محمد ناجي محمد مثنى السورقي
علي عبدالله محمد مهدي الشامي
عدنان علي احمد علي الروحاني
عبداجلبار محمد علي حسني السراجي
محمد مطهر حسني هاشم السراجي
قاسم محمد عبدالله محمد السراجي
مهند فهد محمد ناجي اجلنيد
رهيب عمار بكيل محمد سنان
عبدالله امني احمد محمد احلبابي
شمسان علي ناصر جنتر
عبدالواحد محمد صالح علي اجلمري
علي محمد احمد املقشي
هشام محمد عبدالله احمد شداد
عبداملجيد سف صالح الغرباني
قيراط علي صالح علي الغرباني
مانع علي احمد حسني طعيمان
عبدالله عباس عبدالله احلمزي
علي صالح سوده طعيمان
بارق ذياب حفيظ صالح احلايطي
محمد مرشد مبخوت حبيش
محمد راجح احمد علي الشاوش
ياسر منصور مسعود رسام العسره
مهيب زايد نصيب طباز
عمر مبخوت صالح املقدمي
امين رياض عبدالله محمد طاهر
منصور حسن حسن بطحان
عبدامللك عبدالواسع نعمان قايد حسن
محمد محسن علي صالح هيسان
محمد سعيد قايد حسن مجلي
صالح احمد صالح علي الزيادي
احمد بشير علي علي الغفاري
اسامه طاهر علي محمد السقاف
قمزان احمد عبدالله املالحي
عبدالله عبده عبدالله علي اجلوفي
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إعداد وإشراف :عبدالحميد الحجازي

رغم االستهداف املمنهج ملرافقه الطبية وكوادره

في ندوة علمية بعنوان "االزمات الدولية وتداعياتها االقتصادية محلي ًا ودولياً"

املستشفى العسكري..

الرهوي :وجوب التفكير ووضع خطط خمسية للقطاع
الزراعي ملواجهة التحديات الراهنة واملستقبلية

اإلجناز في زمن التحديات

العميد د .جنم الدين ل�«

»:

نعمل بروح املسؤولية وكادرنا اثبت
انه محل فخر واعتزاز للوطن

اجرينا  32079عملية جراحية كبرى و 8734صغرى خالل العدوان
منهجية العطاء والبذل هدف سامي وغاية نبيلة ال تتحقق إال عىل ايدي قادة عظماء وهبوا انفسهم لله ً
اوال ثم اوطانهم
وابناء شعبهم وبهذه املنهجية نالوا شرف الريادة يف صنع املعجزات يف زمن العدوان والحصار املفروض عىل بالدنا..
املستشفى العسكري العام بصنعاء صرح طبي شامخ وجامع خاض بإدارته الكفوءة وكادره الطبي غمار التحديات
واملواجهة يف ظل استهداف مباشر وقصف مركز عىل منشآته وطقومه الطبية وفرقه امليدانية وعياداته الخارجية التي
استهدفها طريان العدوان ونسفها بشكل كيل اىل عدوان آخر متزامن مع اول غارات للعدوان تمثل بسحب الكادر الطبي
والتمريض األجنبي والوطني إلخالء املستشفى نهائياً واصابته بالشلل وهنا تظهر معجزات الله ونصره وتأييده فماهي
إال ساعات وفاض املستشفى بالكادر الصحي والتمرييض من شرفاء الوطن الصامدين الستقبال جرحى الجيش واللجان
الشعبية واملصابني من املدنيني..
ومع مرور  7اعوام من العدوان شهد هذا الصرح الطبي زخماً متنامياً من العمل التمرييض والتحديث والتطوير والجانب
األكاديمي والتدريبي جميعها ناقشناها مع العميد دكتور عباس نجم الدين مدير عام املتستشفى العسكري العام بصنعاء
الذي منحنا من وقته املزدحم فرصة للحوار كانت بدايته ما ييل:

حوار :مقدم نبيل السياغي

> ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار أم�ع��ن يف اس �ت �ه��داف ال�ق�ط��اع ال�ط�ب��ي
بشكل ع��ام والقطاع الطبي العسكري بشكل خ��اص يف هذا
الجانب حدثونا عن ذلك؟
>> ً
أوال :الحمد لله والصالة و السالم عىل منقذ البشرية من الظلمات

إىل النور سيدنا محمد صلوات الله عليه وعىل آله وأصحابه املنتجبني.
والحمد لله الذي أيدنا بنصره وأمدنا بجنده التي ال نراها ببصرنا ولكننا
ن��درك�ه��ا ببصريتنا وبقلوبنا ال��واث�ق��ة ب��ال�ل��ه سبحانه وت�ع��اىل وال��ذي سخر
ل�ن��ا ج�ن��وده يف ال�س�م��اوات واألرض وأم��دن��ا ب��ال�ث�ق��ة وال�ن�ص��ر وث�ب��ت قلوبنا
يف ح��رب وح�ش�ي��ة ظ��امل��ة وض��اري��ة ح��رب م��ن أق��وى ح��روب ال�ع�ص��ر حيث
ت�ك��ال�ب��ت أق ��وى م�ن�ظ��وم��ة ل�ل�ش��ر ع��ىل ب�ل��د ي�ص�ن��ف ب��ان��ه م��ن أف �ق��ر ش�ع��وب
العالم اقتصادياً ولكنه أعظم الشعوب شموخاً
ً
وعزة وإرادة فهيهات
أن يهزموا شعباً مثل الشعب اليمني.
ت�ك��ال�ب��ت ع ��ىل ال�ي�م�ن�ي��ني ح �ك��وم��ات وج �ي ��وش ع��دي �م��ة ال �ض �م��ري وب��ائ�ع��و
اإلنسانية فرضوا حصاراً اقتصادياً وحرباً جوية وبحرية وبرية باإلضافة
إىل ال�ح��رب الجرثومية واستخدموا يف ه��ذه ال�ح��روب اح��دث األساليب
وأحدث األسلحة املتطورة.
وهنا تتجىل عظمة رحمة الله وقوة الله بنا يف صمودنا ويف عزتنا ويف
ً
ن�ص��رن��ا ف�ح�م��داً وش �ك��راً ل�ل��ه أوال ث��م أت �ق��دم ب�ج��زي��ل ال�ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان إىل
سيدي وموالي قائد املسرية القرآنية السيد القائد /عبدامللك بدر الدين
الحويث (حفظ الله ورعاه) وإىل قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة األستاذ
املشري /مهدي املشاط رئيس الجمهورية
قائد القوات املسلحة وقيادة وزارة الدفاع ممثله باألخ اللواء الركن/
م�ح�م��د ن��اص��ر ال�ع��اط�ف��ي ورئ ��اس ��ة ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان م�م�ث�ل��ة ب��ال �ل��واء ال��رك��ن/
م�ح�م��د ع�ب��دال�ك��ري��م ال�غ�م��اري مل��ا ي��ول��ون��ه م��ن اه�ت�م��ام ب��ال�ج��رح��ى واه�ت�م��ام
بالكادر العامل عىل خدمة الجرحى يف جميع املستشفيات بصورة عامة
واملستشفى العسكري بصورة خاصة .
وبالنسبة لسؤالكم ع��ن تقييم األداء يف القطاع الصحي بشكل عام
والعسكري بشكل خاص ومدى األضرار التي لحقت به  ....فيكمن القول
أن��ه ب�م�ج��رد م��ا ب��دأت ال�ح��رب ع��ىل ال�ي�م��ن ك��ان��ت م�ت��زام�ن��ة بحيث تزامنت
الطلعات الجوية لطريان ال�ع��دوان السعودي األم��ري��ي الصهيوين مع
حرب أخرى وجهت ضد القطاع الصحي بصورة عامة والعسكري بصورة
خ��اص��ة تظهر يف م��وق��ف ب�ع��ض ال�س�ف��راء يف ال�ي�م��ن وال ��ذي وج�ه��وا ان ��ذاراَ
صارماً ليس لأجانب الذين يعملون يف املستشفيات العسكرية بسرعة
تجهيز أنفسهم مل�غ��ادرة ال�ي�م��ن وإي�ق��اف ال�ع�م��ل باملستشفيات ك�م��ا ق��ام
وبدون سابق إنذار بسحب جميع العاملني من كادر تمريض�ي وعمليايت
يف غضون نصف ساعة من املستشفيات العسكرية وذلك بهدف احداث
إرباك وشلل تام للعمل الطبي يف املستشفيات.
غ��ري أن ث�ق��ة ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب��ال�ل��ه وإي�م��ان�ن��ا امل�ط�ل��ق ب��أن ال�ل��ه سبحانه
وتعاىل هو مرجعنا ومالذنا قد هيأ لنا األسباب ولم تمض  24ساعة إال
واملستشفيات العسكرية تفيض بالكادر الصحي من تمريض ومساعدي
أطباء وتمريض عادي من كادر طبي من أبناء الشعب اليمني الصامد
املناضل ،أليس هذا نصراً من الله تعاىل؟
ك��ذل��ك ق��ام��ت ق��وى ال�ش��ر وال�ظ��الم وع�ب��دة ال�ش�ي�ط��ان ب�ق�ص��ف امل�ن�ش��آت
ال�ط�ب�ي��ة امل��دن�ي��ة يف م�ن��اط��ق ك�ث��رية م�ن�ه��ا مستشفى ع�ب��س ومستشفيات
ومراكز تابعة ملنظمة أطباء بال حدود وكذلك مجمع العيادات الخارجية
للمستشفى العسكري املركزي بصنعاء باإلضافة إىل فرض حصار خانق
ومنع دخول األدوية واملستلزمات الطبية والذي أدى إىل حدوث حاالت
وف��اة مل��رىض الفشل الكلوي بسبب نقص األدوي��ة واملستلزمات الطبية
نتيجة حجز ه��ذه امل��واد يف امل��وائن م��ن قبل ق��وى ال�ع��دوان ب��اإلض��اف��ة إىل
ن�ق��ص امل�ش�ت�ق��ات النفطية م��ن م��ادة ال�ب�ن��زي��ن وال��دي��زل وال�ت��ي أث��رت سلباً
عىل العمل يف القطاع الصحي العام يف جميع املستشفيات حيث أدت
إىل ح��دوث ان�ق�ط��اع��ات م�ت�ك��ررة للتيار ال�ك�ه��رب��ايئ نتيجة ت��وق��ف م��ول��دات
الكهرباء التابعة لهذه املنشآت وهذا أثر سلباً عىل العمل الطبي وكانت
ل��ه ن�ت��ائ��ج خ �ط��رية ت�ظ�ه��ر يف ح ��دوث ح ��االت ال ��وف ��اة يف ال�غ�س�ي��ل ال�ك�ل��وي
وت ��وق ��ف ال �ع �م��ل يف م ��راك ��ز ع ��دي ��دة ل�ل�غ�س�ي��ل ال �ك �ل ��وي وخ � ��روج م�ع�ظ��م
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امل �س �ت �ش �ف��ى م ��رك ��ز ت��دري �ب��ي
رئيسي ألطباء البورد العربي
وال� ��دك � �ت� ��وراه وامل��اج �س �ت �ي��ر
وط� � � � � ��الب ال� � �ب� � �ك � ��ال � ��وري � ��وس
للجامعات الطبية

ال�ع�ن��اي��ات امل��رك��زة وأق �س��ام ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ج��راح�ي��ة ع��ن ال�ع�م��ل يف معظم
املنشآت الطبية.
كما ان الحصار االقتصادي أدى إىل حدوث كارثة إنسانية أخرى حيث
أن توقف وخروج بعض األجهزة التشخيصية الهامة مثل:
ال��رن��ني امل�غ�ن��اط�ي�س ��ي وأج �ه��زة األش �ع��ة امل�ق�ط�ع�ي��ة وأج �ه��زة تشخيصية
أخ��رى ب��اإلض��اف��ة إىل أج�ه��زة حساسة بالعمليات ال�ج��راح�ي��ة والعنايات
املركزة وعدم القدرة عىل توفري قطع غيار لها بسبب الحصار االقتصادي
وهذا أثر بصورة كبرية عىل العمل يف املنشآت الطبية باليمن.
> دور امل�س�ت�ش�ف��ى ال�ع�س�ك��ري خ��ال ف��رة ال �ع ��دوان؟ ..وم��ا
ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات ط�ب�ي��ة ع��اج�ي��ة ل�ل�م�ج��اه��دي��ن امل�ق��ات�ل��ن من
أب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وك� ��ذا امل �ص��اب��ن امل��دن�ي��ن
األطفال والنساء جراء القصف الهمجي للعدوان؟
>> رداً عىل سؤالكم ..فقد عمل املستشفى العسكري املركزي للقوات
امل�س�ل�ح��ة ب�ص�ن�ع��اء م�ن� ُ�ذ ب��داي��ة ال �ع��دوان ع��ىل ت��وح�ي��د ال�ص�ف��وف يف ك��ادره
العامل من أطباء وممرضني وفنيي عمليات وأشعة وتخدير وإداريني
ب�ح�ي��ث ق ��ام ب�ت�ك�ث�ي��ف ال ��وردي ��ات يف ال�ع�م��ل ع��ىل اس�ت�ق�ب��ال ال �ج��رح��ى م��ن
مختلف الجبهات باإلضافة إىل الجرحى املدنيني أثر القصف العشوايئ
ل �ط ��ريان ال �ع ��دوان ع ��ىل ال �ح ��ارات وع ��ىل ال�ت�ج�م�ع��ات امل��دن �ي��ة م ��ن أس ��واق
وصاالت عزاء ومدارس ومساكن.
أصبح املستشفى العسكري يعمل وكأنه خلية نحل بحيث تم تقسيم
ال�ع�م��ل ع��ىل ال�ج�م�ي��ع ،وك��ان ال�ج�م�ي��ع ي�ع�م�ل��ون ب��روح امل�س��ؤول�ي��ة وب��روح
ال�ف��ري��ق ال��واح��د وق��د أث�ب��ت ك��ادرن��ا أن��ه م�ح��ل اف�ت�خ��ار واع �ت��زاز وأن��ا أقولها
ش�ه��ادة ح��ق أن معظم ال�ك��ادر ال�ط�ب��ي واإلداري باملستشفى العسكري
أثبتوا أنهم رجال موقف.
فكلمة ش�ك��ر أوج�ه�ه��ا لجميع أخ ��واين واخ ��وايت وزم ��اليئ ال�ع��ام�ل��ني يف
ه��ذا ال�ص��رح الطبي ال�ش��ام��خ ،كما ال يفوتني أن أن��وه إىل أن املستشفى
ال�ع�س�ك��ري ق��د ق��ام بتجهيز ال�ف��رق ال�ط�ب�ي��ة امل�ي��دان�ي��ة ع��ىل ب�ع��ض جبهات
ال�ق�ت��ال وس�ه��ام يف ت��زوي��ده��م ب�س�ي��ارات اإلس �ع��اف وأي �ض��اً ت��دري��ب ال�ك��ادر
الطبي املشارك يف القتال يف مختلف الجبهات.
> ما االن�ج��ازات الطبية التي حققها املستشفى خ��ال فرة
العدوان؟
>> ي�م�ك��ن ال �ق��ول أن امل�س�ت�ش�ف��ى ال�ع�س�ك��ري اس�ت�ق�ب��ل ع ��دداً ك �ب��رياً من
مختلف ال�ج�ب�ه��ات وأي�ض��اً م��ن م�ن��اط��ق ال�ق�ص��ف ال�ع�ش��وايئ ع��ىل امل��دن�ي��ني
للتجمعات والحارات املدنية.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال �ج��راح �ي��ة ال �ت ��ي أج ��ري ��ت ل �ل �ج��رح��ى ال��واص �ل��ني
ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع �س �ك��ري خ ��الل ف� ��رة ال� �ع ��دوان م ��ن 2015/3/27م
وح �ت ��ى 2022/3/26م ف �ه��ي ( )32079ع�م�ل�ي��ة ك ��رى و()8374
عملية صغرى.
> ندرة األدوية واملعدات الطبية واألجهزة بسبب الحصار..
كيف استطاعت إدارة املستشفى التعامل معها؟
>> هناك متطلبات واحتياجات كثرية ج��داً يف املستشفى العسكري
ح��ال�ي��اً ي�ن�ق�ص��ه أج �ه��زة ت�ش�خ�ي�ص�ي��ة ه��ام��ة ج ��داً م�ن�ه��ا خ ��روج ج�ه��از ال��رن��ني

املغناطيس�ي عن الجاهزية وكذلك جهاز األشعة املقطعية وهما جهازان
هامان جداً يحتاجهما العمل الطبي وبصورة متواصلة وقد قامت إدارة
املستشفى العسكري والزالت بمتابعة إصالحها والتواصل مع الجهات
ذات ال �ع��الق��ة إلص� ��الح ه ��ذي ��ن ال �ج �ه��ازي��ن ال �ه��ام��ني ج� ��داً ع �ن��د اس�ت�ق�ب��ال
الجرحى ويف عملية التشخيص والعالج.
كذلك هناك أجهزة هامة قد خرجت عن الجاهزية ولم نستطع توفري
قطع الغيار املناسبة لها بسبب الحصار االقتصادي ونقص اإلمكانيات
ومنها (بعض أجهزة التخدير) ،إضافة إىل ذلك تم انشاء قسم طوارئ
جديد وقد راعينا اثناء انشائه توفري جميع املتطلبات من غرف عمليات
صغرى وغرفة إنعاش قلبي رئ��وي وغرفة ع��زل كما أننا بصدد تجهيز
م �ك��ان خ ��اص ب�ج�ه��از أش �ع��ة م�ق�ط�ع�ي��ة م�ل�ح��ق ب�ق�س��م ال �ط ��وارئ ال�ج��دي��د
باإلضافة إىل قسم العناية املركزة خاصة للطوارئ ،غري أننا إىل األن لم
نستطع توفري اآلالت واملستلزمات الطبية لهذه املرافق الحيوية الهامة
وح��ال �ي��اً ن�س�ع��ى ج��اه��دي��ن إىل ت��وف��ري م�ث��ل ه ��ذه امل�ت�ط�ل�ب��ات وع ��ىل ت��واص��ل
مستمر بالجهات املعنية.
بالنسبة لأدوية واملستلزمات واملحاليل الطبية فإن إدارة املستشفى
تسعى ج��اه��دة إىل ت��وف��ريه��ا وب�ص��ورة دائ�م��ة وذل��ك م��ن خ��الل ال��رف��ع إىل
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وال �ت ��ي ه ��ي ب�م�ث��اب��ة األم امل �غ��ذي��ة ل�ج�م�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
العسكرية بجميع االحتياجات ،باإلضافة إىل ذلك فإن إدارة املستشفى
ال�ع�س�ك��ري تسعى ل�ت��وف��ري م�ث��ل ه��ذه املتطلبات م��ن خ��الل ال�ت��واص��ل مع
وزارة الصحة العامة والتي بدورها لم تبخل يوماً بتزويدنا بما تستطيع
تقديمه لبعض األدوية.
> "س� � ��ؤال غ �ف �ل �ن��ا ع ��ن ذك � ��ره وت � ��ري � ��دون ط ��رح ��ه وت��وض �ي �ح��ه
والحديث عنه؟
""هناك أسئلة عديدة غري أن أهمها هو سؤال هام ربما لم يخطر عىل
ب��ال�ك��م وه��و ب�ع��دم��ا اس�ت�ه��دف ط��ريان ال �ع��دوان ق�ص��ف مجمع ال�ع�ي��ادات
الخارجية
> كيف استطعتم توفري مكان للعيادات الخارجية ؟
وأن��ا أجيب عن س��ؤايل هذا بالقول أنه وبالرغم من أننا اوجدنا مكاناً
خاصاً صغرياً ومتواضعاً لبعض العيادات يف مستشفى القوات الخاصة
ب��اإلض��اف��ة إىل ف�ت��ح ع �ي ��ادات ه�ن��ا يف امل�س�ت�ش�ف��ى ال�ع�س�ك��ري إال أن �ن��ي أرى
أن ه��ذا ال يفي بالطلب م��ن ق�ي��ادة وزارة ال��دف��اع ان ي�ع�ي��دوا ب�ن��اء مجمع
العيادات الخارجية بسعوان ليصبح صالحاً لتقديم خدماته للمرىض
امل��رددي��ن ع��ىل امل�س�ت�ش�ف��ى وب��أع��داد ه��ائ�ل��ة ج ��داً أو م�ح��اول��ة إي�ج��اد م�ك��ان
للعيادات الخارجية للمستشفى العسكري
> "م��ا ه��ي رؤي�ت�ك��م وخططكم املستقبلية يف ت��أه�ي��ل ال�ك��ادر
الطبي وتطوير املنظومة الطبية يف املستشفى ؟
""ي��وج��د لدينا ال�ج��ان��ب األك��ادي�م��ي يتبع ال�ش��ؤون األك��ادي�م�ي��ة و يعتر
امل�س�ت�ش�ف��ى ال �ع �س �ك��ري م ��رك ��زاً ت��دري �ب �ي��اً رئ �ي �س� �ي��اً ألط �ب ��اء ال �ب ��ورد ال�ع��رب��ي
والدكتوراه واملاجستري وتدريب طالب البكالوريوس للجامعات الطبية
ألغلب املجاالت والتخصصات الطبية ولدينا يف املستشفى لجنة للتعليم
الطبي املستمر وه��ي لجنة تتبع ال�ش��ؤون األكاديمية مهمتها مساعدة
ال�ع��ام�ل��ني يف امل�ج��ال ال�ط�ب��ي ع��ىل ال�ح�ف��اظ ع��ىل ك�ف��اءت�ه��م وم�ع��رف��ة امل��زي��د
ع��ن امل �ج ��االت ال �ج��دي��دة وامل �ت �ط��ورة يف م �ج��ال ع�م�ل�ه��م وت �ط��وي��ر امل �ه��ارات
ال��الزم��ة ل�ت�ق��دي��م رع��اي��ة ص�ح�ي��ة ذات ج��ودة ع��ال�ي��ة م�ت�ط��ورة ل�ل�م��رىض من
خالل إقامة الدورات الطبية وورشات عمل عن طريق التدريس وطرق
البحث العلمي واملؤتمرات الطبية وورش العمل وكذلك التدريب الطبي
الفني للكادر الصحي كما تم انشاء مكتبة الكرونية تضم قواعد بيانات
للتعليم االلكروين ،تهدف الشؤون األكاديمية للتأكد ومتابعة الكادر
ال�ص�ح��ي ل�ل�م�س�ت�ج��دات يف ت�خ�ص�ص��ه وت�م�ن�ي��ة م �ه��ارات��ه ب �ص��ورة م�س�ت�م��رة
وتقديم نموذج متميز ورائد يف تنفيذ الرامج التدريبية للتعليم الطبي
املستمر من شأنه تطوير املعرفة الطبية بأسلوب تعليمي راقي.
"رسالتكم التي تريدون توجيهها عر "26سبتمر"؟
""أت�ق��دم ع��ر صحيفتكم امل��وق��رة بخالص الشكر وال�ت�ق��دي��ر وال�ع��رف��ان
إىل قائد املسرية القرآنية قائد الثورة املباركة السيد /عبدامللك بدر الدين
الحويث (حفظه الله ورعاه) وأقول له أن جميع العاملني يف املستشفى
ال�ع�س�ك��ري ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة م��ن ك ��ادر ط�ب��ي وف �ن��ي وت�م��ري�ض ��ي وإداري
ن��دي��ن لهم بالشكر والتقدير وال�ع��رف��ان مل��ا نلمسه منهم م��ن اه�ت�م��ام بنا
وبمعاناتنا فنحن م�ت��أك��دون وواث�ق��ون بأنهم قريبون م�ن��ا ،ل��ذل��ك نقول
لهم ثقوا بأننا جنودكم املخلصون يف جميع الظروف.
ك�م��ا أت �ق��دم ب�ج��زي��ل ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر إىل رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
ورئ �ي��س وزارء ح�ك��وم��ة اإلن �ق��اذ مل��ا ي��ول��ون م��ن اه�ت�م��ام ق�ض��اي��ا املستشفى
العسكري املركزي بصنعاء ،وكذلك قيادتنا يف وزارة الدفاع ممثلة باألخ
اللواء الركن /محمد ناصر العاطفي وكذلك رئاسة هيئة األركان العامة
ممثلة باللواء الركن /محمد عبدالكريم الغماري ورئيس هيئة اإلسناد
ومدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية.
ويف األخ ��ري أت �ق��دم ب�خ��ال��ص ال�ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر إىل ص�ح�ي�ف�ت�ك��م امل��وق��رة
ورئيس تحريرها وجميع العاملني فيها.

ال ��درة :ن��دع��و رج ��ال امل ��ال إل��ى ت��وج�ي��ه ج��زء م��ن استثماراتهم
لدعم املنتج الوطني وحتقيق االكتفاء وتقليل فاتورة االستيراد
الهادي :الكثير من الشعوب ال تعتبر القمح املصدر الرئيسي
للغذاء وإمنا واحد ًا من بني مصادر أخرى متعددة
أوىص امل �ش ��ارك ��ون يف ال �ن ��دوة ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت ��ي ٌع �ق��دت
بالعاصمة صنعاء حول "االزم��ات الدولية وتداعياتها
االقتصادية محلياً ودولياً ..االزمة الروسية االوكرانية
أن�م��وذج��اً" بتفعيل ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي بالشكل املطلوب
وال��وص��ول سريعاً إىل مرحلة االك�ت�ف��اء ال��ذايت يف انتاج
الحبوب والخضروات والفواكه ،وكذا االهتمام بالرثوة
ال �ح �ي ��وان �ي ��ة ك �م �ص ��در ه� ��ام م ��ن م �ص ��ادر ال� �غ ��ذاء امل �ح��يل
باإلضافة إىل االهتمام بالتصنيع الزراعي وتفعيل دور
القطاع االنتاجي ل��أدوي��ة املحلية وتقديم التسهيالت
الالزمة لهذا القطاع ألهمية دوره املستقبيل ورفع جودة
وكفاءة االنتاج .
وأك� ��د امل �ش ��ارك ��ون يف ال �ن ��دوة ال �ت ��ي ن�ظ�م�ه��ا م ��رك ��ز دار
ال� �خ� ��رة ل� �ل� ��دراس� ��ات وال �ت �ط ��وي ��ر يف ال� ��ذك� ��رى ال �س �ن��وي��ة
الس�ت�ش�ه��اد ال��رئ �ي��س ص��ال��ح ال �ص �م��اد ت�ح��ت ش �ع��ار " يد
تبني وي��د تحمي" عىل الركيز عىل االم��ن امل��ايئ وايجاد
م �ص ��ادر م �ي ��اه ن �ق �ي��ة وت �ش �ي �ي��د وت �ع �م��ري ال �س ��دود ب�ش�ك��ل
عاجل وه��ام باإلضافة اىل توعية رج��ال امل��ال واالعمال
الوطنيني بمخاطر املرحلة املقبلة وتحذيرهم بضرورة
ات �خ��اذ االح�ت�ي��اط��ات ال��الزم��ة ت�ج��اه اي اغ ��الق اق�ت�ص��ادي
قادم.
واش� � � � � ��ارت ت � ��وص � �ي � ��ات ال � � �ن � � ��دوة اىل أه � �م � �ي� ��ة ال� �ت ��وج ��ه
االق �ت �ص ��ادي ج �ه��ة ال �ش ��رق وب� ��ال� ��ذات دول ال��ري �ك��س،
وااله �ت �م ��ام ب��ال �ك��ادر ال �ص �ح��ي وم �ن��ع اس �ت �ن��زاف وخ ��روج
ال �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة اىل ال �خ ��ارج وك��ذل��ك االه �ت �م��ام ب��إن�ت��اج
وت �ص �ن �ي ��ع االس � �م � ��دة ال� ��زراع � �ي� ��ة ودف� � ��ع رج� � ��ال االع� �م ��ال
لالستثمار يف هذا املجال.
ولفتت التوصيات إىل أهمية إيجاد أوعية استثمارية
لتمويل الفرص االستثمارية للقطاعات االسراتيجية
ال��واع��دة ,بما يسهم يف تعزيز فرص العمل وتخفيض
فاتورة االسترياد.

حلول ومعاجلات

ويف ال� �ن� ��دوة أش � ��ار ع �ض ��و امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع ��ىل
أح �م��د غ��ال��ب ال ��ره ��وي ،إىل األه �م �ي��ة ال �ت��ي ت�م�ث�ل�ه��ا مثل
ه��ذه ال �ن��دوات مل��واك�ب��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه املجتمع
ال �ي �م �ن ��ي ،وت� ��زوي� ��د م ��راك ��ز ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رار ب ��اس �ت �ش ��ارات
وت �ح �ل �ي ��الت ل �ل �م �س ��اه �م ��ة يف ص �ي ��اغ ��ة االس ��رات �ي �ج �ي ��ات
والسياسات العامة.
وأش��اد بمناقب وص�ف��ات ال��رئ�ي��س الشهيد الصماد،
التي أصبحت اليوم برنامجاً للشعب اليمني والدولة
وال �ح �ك��وم��ة ..م �ش��رياً إىل أن ال ��دول ��ة اع �ت �م��دت م�ش��روع
ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد "ي��د ت�ح�م��ي  ..وي��د ت�ب�ن��ي" ،ووض�ع��ت
ال� ��رؤي� ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ل �ب �ن ��اء ال� ��دول� ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ان �ط ��الق ��اً م��ن
مشروعه الوطني.
وق��ال" :حريصون عىل املشاركة يف الندوة ملا لها من
خصوصيات ،تالمس املرحلة خاصة وهذه املحاور تهم
اليمن يف ظل تداعيات الحرب الروسية األوكرانية عىل
أسعار القمح".
وأض � � � � ��اف ال � � ��ره � � ��وي" :إن ال � �ي � �م � ��ن ،يف أرب� �ع� �ي� �ن� �ي ��ات
وخمسينيات القرن املايض ،كان يساعد دول الجوار يف
الحبوب والقطن ،ألن اآلباء سابقاً اعتمدوا عىل الزراعة
بدرجة أساسية ،المتالك بالدنا مساحات شاسعة من
األرايض ال�ص��ال�ح��ة ل�ل��زراع��ة ،ل��ذل��ك م��ن يمتلك ال�غ��ذاء
يمتلك حرية القرار".
وأك� � ��د وج� � ��وب ال �ت �ف �ك ��ري ووض� � ��ع خ �ط ��ط خ �م �س �ي ��ة يف
حلول
وضع
والحكومة
القيادة
وعىل
القطاع الزراعي،
ٍ
وم�ع��ال�ج��ات مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال��راه �ن��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
ً
خاصة وال�ح��رب الروسية  -األوك��ران�ي��ة أث��رت سلبا عىل
البلدان النامية.
ول �ف ��ت ع �ض ��و ال �س �ي ��ايس األع � ��ىل إىل ح ��اج ��ة امل�ج�ت�م��ع
إىل تنامي ال��وع��ي وااله�ت�م��ام بالقطاع ال��زراع��ي ،وعمل
ح� ��واج� ��ز وس� � � ��دود ل ��الس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن م� �ي ��اه ال� �س� �ي ��ول يف
ال ��زراع ��ة ..م �ش ��دداً ع��ىل أه�م�ي��ة دور وس��ائ��ل اإلع� ��الم يف
تسليط الضوء عىل مثل هذه الندوات ملا لها من أهمية
وخصوصية.

انعكاسات سلبية

م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،أوض � ��ح وزي � ��ر ال �ص �ن ��اع ��ة وال� �ت� �ج ��ارة ع�ب��د
ال � ��وه � ��اب ي �ح �ي ��ى ال � � � ��درة ،أن ان� �ع� �ق ��اد ال � �ن � ��دوة ي � ��أيت يف
مرحلة حساسة تشهدها ب�ل��دان العالم ج��راء الحرب

ال��روس�ي��ة  -األوك��ران �ي��ة وت��أث��ريات�ه��ا ع��ىل األم ��ن ال�غ��ذايئ،
خ��اص��ة وال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ي�ع�ت�م��د ع��ىل اس �ت��رياد ال�ق�م��ح
من الخارج.
وقال" :اقتصادنا ولأسف اعتمد سابقاً عىل إيرادات
ال�ن�ف��ط ال�ت��ي ك��ان��ت م�ت��اح��ة يف ال�ف��رة امل��اض�ي��ة ،ول��م يتم
التنبه لالعتماد ع��ىل النفس يف األم��ن ال�غ��ذايئ وكانت
ال�ن�ت��ائ��ج س��ري�ع��ة ،ف��أي أزم ��ة ع��امل�ي��ة ت�ن�ع�ك��س س�ل�ب��اً عىل
واق �ع �ن��ا وس �ب��ق األزم� ��ة األوك ��ران �ي ��ة  -ال ��روس �ي ��ة ،ارت �ف��اع
أس� �ع� ��ار ال �ن �ق ��ل ال �ب �ح ��ري ب �ش �ك ��ل ك �ب ��ري أدى ل� ��زي� ��ادة يف
األس � �ع � ��ار ،م� ��ا ي �ت � ّ
�وج ��ب ع �ل �ي �ن��ا ال � �ع� ��ودة ل� ��زراع� ��ة ال � ��ذرة
والشعري التي ك��ان أج��دادن��ا يعتمدون عليها يف األم��ن
الغذايئ بدرجة أساسية".
وت �ط ��رق ال ��وزي ��ر ال � ��درة إىل ج �ه ��ود وزارة ال �ص �ن��اع��ة يف
ال�ح��د م��ن ت��داع�ي��ات ال�ح��رب ال��روس�ي��ة  -األوك��ران�ي��ة عىل
الوضع التمويني يف اليمن وتوجيه املستوردين للقمح
إىل االت �ج��اه ألس ��واق ب��دي�ل��ة وم�ن�ه��ا ال�ه�ن��د ..داع �ي��اً رج��ال
األع� �م ��ال إىل ت��وج �ي��ه ج ��زء م ��ن اس �ت �ث �م��ارات �ه��م ل �ل��زراع��ة
وامل�ن�ت�ج��ات امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�م�س��اه�م��ة يف دع��م امل�ن�ت��ج ال��وط�ن��ي
وتحقيق االكتفاء الذايت وتقليل فاتورة االسترياد.

مخزون استراتيجي

م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،أش� ��ار وك �ي ��ل ج �ه ��از األم� ��ن وامل �خ ��اب ��رات،
ط ��ارق ال �ه ��ادي ،إىل أه�م�ي��ة ت��رك�ي��ز أوراق ع�م��ل ال �ن��دوة
ع��ىل ال�ت��داع�ي��ات املتعلقة ب��األزم��ة األوك��ران�ي��ة -الروسية
يف محاورها الثالثة املتمثلة يف املخزون االسراتيجي من
الحبوب وتسهيل عملية االسترياد واإلنتاج الزراعي من
الحبوب ،وإيجاد مخزون اسراتيجي ملساعدة املواطن
عىل تجاوز األزمة.
وح��ث ع��ىل ض��رورة تركيز ال�ن��دوة يف م�ح��وره��ا الثالث
ع��ىل األس �ل ��وب ال �غ ��ذايئ ل�ل�م�ج�ت�م��ع يف ال�ي�م��ن  ..وق ��ال:
"إن كثريا من الشعوب ال تعتر القمح املصدر الرئيي
ل�ل�غ��ذاء ،وإن�م��ا تعتره واح��دا م��ن ب��ني امل�ص��ادر األخ��رى
املتعددة ،ونحن نعاين من هذه املشكلة يف اليمن".

قدرات التحليل

فيما استعرض نائب رئيس مركز دار الخرة ،الدكتور
أح �م ��د ال �ع �م ��اد ،وامل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م��رك��ز ،ال�ع�م�ي��د
إبراهيم اللوزي ،أهداف ومضامني الندوة.
وأوض�ح��ا أن امل��رك��ز يسعى لخدمة املجتمع يف اليمن
ودع � ��م ص �ن ��اع ال� �ق ��رار ب �ت �ق��دي��م االس� �ت� �ش ��ارات ،وت �ط��وي��ر
ال � �ق � ��درات ون �ش ��ر ال � ��دراس � ��ات اإلس ��رات �ي �ج �ي ��ة ،وت �ع��زي��ز
ق��درات التحليل االس��رات�ي�ج��ي ،بما يرتكز ع��ىل معرفة
املايض ،وفهم الحاضر واستشراف املستقبل يف مختلف
املجاالت.
ول �ف ��ت ال �ع �م��اد وال� �ل ��وزي إىل أن ال �ن ��دوة ت �ت��زام��ن م��ع
ذك��رى استشهاد رئيس التنمية صالح الصماد ،الذي
أطلق املشروع الوطني "يد تحمي  ..يد تبني".
ه� ��ذا ون ��اق �ش ��ت ال� �ن ��دوة ع � ��دداً م ��ن أوراق ال �ع �م��ل،
تناولت الورقة األوىل ،املقدمة من وكيل وزارة املالية
ل�ق�ط��اع التخطيط واإلح�ص��اء وامل�ت��اب�ع��ة أح�م��د محمد
حجر ،اآلثار والتداعيات االقتصادية املحلية الناجمة
عن التطورات الدولية املرتبة عن األزم��ة الروسية –
األوكرانية.
ورك��زت ال��ورق��ة الثانية ،املقدمة م��ن م��دي��ر ك��اك بنك
اإلس��الم��ي ف ��رع ح ��دة ال��دك�ت��ور س��ام��ي أب ��و س��رع��ة ،عىل
اآلث � ��ار وال �ت ��داع �ي ��ات ال ��دول �ي ��ة ال �ن ��اج �م ��ة ع ��ن ال �ت �ط ��ورات
ال��دول�ي��ة امل��رت�ب��ة ع��ن األزم ��ة ال��روس�ي��ة – األوك��ران �ي��ة ،يف
حني استعرضت الورقة الثالثة ،املقدمة الدكتور أحمد
املليص ،مقرحات خطة اسراتيجية للرنامج الوطني
ل�ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة زراع ��ة وإن �ت��اج ال�ح�ب��وب يف ال�ج�م�ه��وري��ة
اليمنية.
وتطرقت الورقة الرابعة ،التي قدمها املدير التنفيذي
ملركز دار الخرة العميد الركن إبراهيم اللوزي ،إىل رؤية
ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ل�ت��داع�ي��ات األزم ��ة ال��روس �ي��ة  -األوك��ران �ي��ة عىل
الشرق األوسط وكورونا واملتغريات االقتصادية العاملية.
ح �ض��ر ال �ن ��دوة رئ �ي ��س امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي ل�ل�م�ع�ل��وم��ات،
املهندس مسعد النمري ،ووكيل وزارة الثقافة ،حمدي
الرازحي ،ونائب رئيس مركز دار الخرة ،الدكتور خليل
جحاف ،وامل��دي��ر التنفيذي للمؤسسة العلمية لرعاية
املبدعني ،الدكتور محمد العقييل.

أحد جنوم مسلسل «باقة ورد»

فايز دغيش ..ظهور فني بسمـات مميزة
قريب من شخصيتي

ال ��دور ال ��ذي ت�ق�م�ص��ه ال �ف �ن��ان ف��اي��ز "
ال�ض��اب��ط ح�م��زة" ي��ؤك��د أه�م�ي��ة مواكبة
األج�ه��زة األمنية للتطورات املتسارعة
يف ع��ال��م ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا خ �ص��وص��اً وأن
األعداء يستخدمونها يف مخططاتهم
الخبيثة سواءَ إللحاق الضرر املباشر
ب ��أف ��راد امل�ج�ت�م��ع أو اخ� ��راق األج �ه��زة
األمنية.
وه�ن��ا ي�ق��ول ال�ف�ن��ان ف��اي��ز دغ�ي��ش:
رغ� � ��م أن � �ه� ��ا م� �ش ��ارك� �ت ��ي األوىل ،إال
أين أف �خ��ر ب ��ال ��دور ال��وط �ن��ي واألم �ن��ي
ال��ذي أوك��ل إيل يف مسلسل "ب��اق��ة
ورد" ف �ه��و دور واق �ع ��ي ق��ري��ب م��ن
شخصيتي وخ��ريت التي اكتسبتها من خالل عميل يف
شركة يمن موبايل.

كبار جنوم الدراما

ويضيف األستاذ فايز دغيش :أثناء تصوير املسلسل استفدت
كثرياً من نجوم الدراما الكبار املشاركني أمثال الفنان نبيل حزام
والدكتور عبدالله الكميم
وإب ��راه� �ي ��م ال� ��زب� ��يل ،وامل� �خ� ��رج امل �ت ��أل ��ق م �ج ��اه ��د األن� � ��ي ،وب �ق �ي��ة
ال��زم��الء ،حيث س��ادت روح األل�ف��ة وامل�ب��ادرة واملناقشة االيجابية

مسلسل "باقة ورد" والذي يعرض حالياً عىل قناة الفضائية اليمنية وعدد من القنوات الوطنية األخرى،
من املسلسالت التي المست جانباً مهماً من الحرب الفكرية والبيولوجية واالقتصادية والحرب الناعمة التي
يحاول العدوان استخدامها من خالل عمالئه ومرتزقته لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف املجتمع خصوصاً
األكاديميني وشريحة الشباب والنشء باإلضافة إىل النيل من االقتصاد الوطني.
األستاذ فايز دغيش أحد نجوم " باقة ورد" الذي جسد شخصية " حمزة" ضابط األمن الخبري يف مجال
تكنولوجيا املعلومات ،حيث أوكلت إليه العديد من املهام األمنية لكشف أساليب شبكات القرصنة
االلكرونية التي زرعها األعداء داخل املجتمع.
 :عبدالحميد الحجازي

أفخر بالدور األمني والوطني الذي قمت بأدائه
ال ألدوار فنية أكثر تشويق ًا
أطمح مستقب ً
التي جودت الكثري من املشاهد وإخراجها بشكل أفضل.
وأشار إىل أن بعض مشاهد األكشن تم تعديلها بإشراف معايل
وزي ��ر اإلع ��الم األس �ت��اذ ض�ي��ف ال�ل��ه ال�ش��ام��ي ،ال ��ذي ك��ان ق��ري�ب��اَ من
طاقم املسلسل ويتابع التصوير ً
أوال بأول.

النهاية املبكرة

ورغ��م أن دور ال�ف�ن��ان ف��اي��ز ح��دد بالتسع ال�ح�ل�ق��ات األوىل فقط
م��ن امل�س�ل�س��ل ،إال ان��ه تمكن م��ن تجسيد أه�م�ي��ة التكنولوجيا يف
العمل األمني ،والقدرة عىل الوصول إىل خاليا اإلج��رام بسرعة

فاجأت العدو وأربكته وألحقت به خسائر كبرية ..ويرى األستاذ
فايز أن الوصول إىل ما سميت باملسلسل بخلية "رايض" من خالل
استخدام التكنولوجيا يف تقليد صوت الصحفي العميل "عماد"
وم��ن ثم تحديد مكان تواجد الخلية ،مثل حبكة فنية لالنتقال

فيما بعد إىل مالحقة وتتبع بقية خاليا
وأفراد شبكة اإلجرام.

لقطة النهاية

ك ��ان آخ ��ر م �ش �ه��د أداه ال �ف �ن��ان ف��اي��ز
دغيش يف مسلسل "باقة ورد" هو
ذل��ك املشهد البطويل ال��ذي فضل
ف �ي��ه ال �ض��اب��ط "ح �م ��زة" ال�ت�ض�ح�ي��ة
بنفسه عندما اكتشف ان السيارة
التابعة للخلية مفخخة ،جاهزة
لالنفجار واستهداف عدد كبري من
رج��ال األم��ن وامل��واط�ن��ني األب��ري��اء..
مشهد يؤكد ال��دور الوطني الذي
ي � �ق � ��وم ب � ��ه رج� � � ��ال األم� � � ��ن وح �ج ��م
امل �ص ��اع ��ب ال �ت ��ي ي��واج �ه��ون �ه��ا ،ويف
املقابل دموية العصابات اإلرهابية
وع��دائ �ه��ا ل�ك��ل أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ب�م��ا
فيهم املدنيني األبرياء..
وم � ��ن خ � ��الل ذل � ��ك امل �ش �ه ��د ودع �ن ��ا
ال � �ف � �ن � ��ان ف � ��اي � ��ز دغ � �ي � ��ش يف ال �ح �ل �ق ��ة
التاسعة من " باقة ورد" ،لكنه يؤكد بأنه لديه طموح واستعداد
للقيام بادوار وبطوالت يف مسلسالت جديدة تخدم بقالب فني
مشوق قضايا املجتمع اليمني.
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علماء وسياسيون ومثقفون لـ«

»:

االحتالل الصهيوني يحاول بشتي الوسائل طمس الهوية االسالمية للمسجد األقصى
يف ظل هرولة مخزية لعدد من قادة أنظمة الدول العربية ..يواصل كيان العدو
الصهيوين انتهاكاته املتكررة وتدنيسه لألقىص الشريف يف محاولة منه لطمس الهوية
االسالمية لألقىص الشريف وتحويله اىل رمز من رموز الصهيونية وهو ما لم ولن يتحقق
يف ظل املقاومة الشرسة يف فلسطني املسنودين بأحرار املقاومة والعالم اإلسالمي..
وحول االعتداءات املستمرة وتدنيس األقىص الشريف وتزامنا مع إحياء يوم القدس
العاملي ..التقت الصحيفة بعدد من العلماء واملشايخ والسياسيني واملثقفني عىل
املستويني املحيل والعربي ..إىل التفاصيل:
اجرى اللقاءات :عفاف الشريف

أزمات داخلية

يف البداية تحدث العالمة عدنان الجنيد رئيس ملتقى التصوف عن
تصعيد العدو الصهيوين ضد اخواننا يف فلسطني بالقول :التصعيد
اإلسرائييل الكبري ضد الفلسطينيني والعدوان عىل املصلني يأيت لعدة
عوامل:
أولها هو أن سلطات االحتالل تعاين من أزمات داخليه كبرية عىل
املستوى السيايس واالجتماعي واالقتصادي فلجأت للتصعيد ضد
الفلسطينيني هروبا من أزماتها الداخلية.
ث��ان �ي��اً ش�ج�ع��ه ع ��ىل ذل ��ك ح��ال��ة ال �ض �ع��ف واالن �ق �س ��ام ال ��ذي ت�ع�ي�ش��ه
األنظمة يف العالم العربي واإلسالمي
وثالثاً هو مسارعة بعض األنظمة العربية إىل التطبيع مع العدو
اإلسرائييل
ورابعاً وهو انشغال العالم بالحرب يف أوكرانيا.
أض ��ف إىل ذل ��ك ال�ت�ش�ج�ي��ع وال��دع��م امل �ت��زاي��د ل�ل�ع��دو اإلس��رائ �ي��يل من
قبل أمريكا .
دور امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة يف م��واج �ه��ة ال �ع��دو ه��و ال� ��دور امل�ش��رف
واملحوري واملهم لألمه بكلها فهو يقوم عىل مبدأ اإلسالم يف مواجهة
ال �ي �ه ��ود ق �ت �ل��ة األن �ب �ي ��اء ورع � ��اة ال �ف ��وىض يف ال �ع ��ال ��م وم �ح �ت��يل األرايض
املقدسة وصانعي القتل والدمار والخراب عرب التأريخ.
دور امل �ق ��اوم ��ة ح ��اف ��ظ ع ��ىل ال �ه ��وي ��ة اإلس ��الم �ي ��ة يف ف �ل �س �ط��ني رغ ��م
إم�ك��ان�ي��ات��ه امل �ح ��دودة وخ ��ذالن ب�ع��ض األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ل��ه وال�ح�ص��ار
اإلس ��رائ �ي ��يل ال �ش��دي��د ع ��ىل ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .ورغ� ��م اإلم �ك��ان �ي��ات
الصهيونية ال�ك�ب��رية وال��دع��م ال�غ��رب��ي ل��ه يف ك��ل امل�ج��االت إال أن��ه وقف
ضعيفا أمام املقاومة الفلسطينية بل إن كل املشاكل املتعددة التي
يعاين منها العدو سببها هو املوقف الصلب للمقاومة الفلسطينية
وخاصة بعد العمليات البطولية األخرية التي ضربت يف عمق العدو
الصهيوين.
أم ��ا أب �ع ��اد ال �ت �ط �ب �ي��ع ف �ه��ي م �ت �ع ��ددة ف �ه��و ج ��اء إرض � ��اء ل��ألم��ري�ك�ي��ني
وال� �غ� ��رب ال � ��ذي ج �ع ��ل م ��ن ال �ع ��الق ��ة م ��ع ال� �ع ��دو ال �ص �ه �ي ��وين م �ع �ي��ارا
للعالقات الدولية..
وم��ن أبعاد التطبيع أيضا هو العمل عىل تحجيم ومحاصرة دور
م �ح��ور امل �ق��اوم��ة  ,وم ��ن أب �ع ��اده أي �ض��ا أن ال ��دول امل�ط�ب�ع��ة ت�ع�م��ل عىل
إجهاض مشروع تحرير األرايض العربية وخاصة القدس من اإلحتالل
الصهيوين.
وأما خفاياه فهو إلغاء مبدأ املقاطعة
والعداء للعدو الصهيوين من قبل األمة اإلسالمية ليصبح وجود
العدو الصهيوين الدخيل يف املنطقة شيئاً طبيعياً وبالتايل يكون له
الدور الوحيد يف املنطقة.
وم��ن خفاياه تطويع الشعوب العربية واإلس��الم��ي ع��ىل النظر إىل
ال�ع��دو الصهيوين ع��ىل أن��ه ص��دي��ق ,وم��ن خفاياه إج�ب��ار املنطقة بكلها
ع��ىل امل� ��واالة ألع ��داء ال �ل��ه وم �ع ��اداة أول �ي ��اء ال �ل��ه ,وم ��ن خ �ف��اي��اه امل�ه�م��ة
ه��و إخ �ف��اء ج��رائ��م ال �ع��دو اإلس��رائ �ي��يل امل �ج��رم ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ض��د األم��ة
ب��أس��ال �ي��ب وأش �ك ��ال وح �ش �ي��ة وم �ت �ع ��ددة ,وأي �ض ��ا م ��ن خ �ف��اي��اه ط�م��س
ال�ه��وي��ة اإلس��الم�ي��ة يف األرايض امل�ح�ت�ل��ة وت�ش��ري��د س�ك��ان�ه��ا وال�ت�ح�ك��م يف
جغرافيتها تماماً ,ومن خفاياه جعل العدو الصهيوين قوة كربى .

رسالة لالستكبار

قاسم سلمان ال�ع�ب��ودي ..كاتب ومحلل سيايس -ال�ع��راق تحدث
بالقول:
ي �ص �ع��د االح� �ت� ��الل ال �ص �ه �ي ��وين م ��ن ح �م ��الت ��ه ض ��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني
الس �ت �ش �ع��اره ال �خ �ط��ر ال �ك �ب��ري ال ��ذي ي�ك�م��ن وراء ه ��ذا امل �س �ج��د ال ��ذي
حاولوا بشتى الوسائل طمس هويته اإلسالمية وتحويله اىل رمز
م��ن رم ��وز ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ،ل�ك��ن خ��اب وي�خ�ي��ب م�س�ع��اه��م يف ك��ل م��رة
هذا ً
أوال.
مخز هو لضمان
ثانيًاً ،هرولة القادة العرب نحو تل ابيب يف تطبيع
ِ
بقائهم متسلطني عىل رقاب شعوبهم ،وامتصاص خريات بلدانهم
بعيدا عن الشعب وهذا ً
ً
اوال ..ثانيًا الستشعارهم بالخطر الحقيقي
من سطوة شعوبهم فيما أذا انتفضوا ب�ث��ورات ربما تطيح بهم كما
حصل يف تونس ومصر ،علمً ا أن إسرائيل لم تقدم لهؤالء الرؤساء
أطواق نجاة ابداً ،املتغطي باالستكبار عريان وأفغانستان خري دليل
وشاهد.
ث ��ال � ً�ث ��اً ،أن امل �ق ��اوم ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ي ��وم ع ��ربت م �ح ��ور ال �ق �ط��ري��ة،
بمعنى أن فلسطني وقدسها ل��م تعد ش� ً
�أن��ا عربيًا ص��رف��اً ،ب��ل تعدى
ذل ��ك ل�ي�ص�ب��ح م�ص��ري أم ��ة إس��الم �ي��ة ك ��ربى وق ��د غ ��ذى م �ح��ور امل�ق��اوم��ة
االسالمية ذل��ك ،فكانت رسائل امل�ق��اوم الفلسطيني أوصلت بأمانة
اىل ال�ج��ان��ب ال�ص�ه�ي��وين وق��د ف�ه��م ال�ص�ه��اي�ن��ة ت�ل��ك ال��رس��ال��ة ب��أن خلف

نحو املقاومة

اجلـ ـنـ ـي ــد :ال ـ ـ ــدول امل ـط ـب ـعــة
تعمل على إجـهــاض مشروع
حترير األراضي العربية
ال ـع ـبــودي :تـقــف خـلــف ال ـقــدس أمــة
إسالمية يقودها محور ممانع
يوم القدس العاملي إعالن للمستضعفني مبقارعة قوى االستكبار السترداد احلقوق املنهوبة
عنتر :القدس قضيتنا املركزية والبد من حتريرها من الكيان الصهيوني الغاصب
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي :ال ـ ـ ـق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــي رم ـ ـ ـ ـ ـ ــز ل ـ ـ ـك ـ ـ ــل مـ ـسـ ـل ــم
ـس أم ــام امل ـهــرولــني َاّإال طــريــق ال ـتــوبــة ،أو انـتـظــار مـصـيــر َمــن سبقهم مــن َخـ َـونــة
د .ال ـن ـجــار :لـيـ َ
ع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــادر :نـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــدس واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي وأخـ ـ ـ ـ ـ ــالقـ ـ ـ ـ ـ ــي وانـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي

د  .اسماعيل النجار كاتب وباحث سيايس من لبنان :دور املقاومة
الفلسطينية ال ��ذي إن�ح� َ
�س��ر ع��ىل أرايض ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة منذ
بدايات مفاوضات أوسلو ،عاد اليوم لينتعش من جديد َ
ليس ألن
ال �ق �ي��ادة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه��ي ال �ت��ي ارادت إع� ��ادة م��ؤش��ر ال�ب��وص�ل��ة ن�ح��و
ً
جيال شاباً صاعداً َ
وعىَ مخاطر ذاك املسار املنحرف
املقاومةَ ،بل ألن
الذي يوصل يف نهايته اىل الهاوية التي ستدفن فيها فلسطني بأرضها
وه��وي�ت�ه��ا ،ورف��ض ه��ذا ال�ج�ي��ل األم��ر ب�ش��دة ب�ع��دم��ا ش�ع� َر ال�ش�ب��اب أن
بعض مَ ن كانوا مؤتمنني عىل قيادة الثورة قد حرفوا بوصلتها نحو
مؤشرات التنازل واالستسالم ،فأعلنوها حرباً عىل العدو الصهيوين
يف أكرب رسالة ألولئك املُطبعني واملتنازلني واملتخاذلني والخائنني أن
ف�ل�س�ط��ني إس��م ح��ي ال ي�م��وت ول��ن ُي� َ
�دف��ن وأن ق�ض�ي�ت�ه��ا س�ت�ب�ق��ى ح� َّي��ة
ً
جيال بعد جيل حتى
وسريويها الشباب الفلسطيني املقاوم بالدماء
تصبح ف��روع�ه��ا وأغ�ص��ان�ه��ا ُت� َ�ظ�ل��ل ع��ىل ع��امل�ن��ا ال�ع��رب��ي واإلس��الم��ي رغ��م
أنف املتصهينني..
وأم��ا امل�ه��رول��ون م��ن ق��ادة م�ل��وك ورؤس ��اء وأم ��راء ع��رب وس��الط��ني،
ف�ه��م ي��زرع��ون ال�خ�ي��ان��ة ال�ت��ي س�ي�ح�ص��دون م��ن ن�ب��ات ب��ذوره��ا ال�ع�ق��اب
َ
وليس أمامهم َّإال طريق التوبة والعودة اىل الله والضمري والعروبة
الحقيقية ،أو انتظار مصري مَ ن سبقهم من َخوَنة.

الشيطان االكبر

ال �ك ��ات ��ب ق ��اس ��م آل م � ��ايض -ال � �ع� ��راق ق � ��ال :االع� � �ت � ��داءات ل�ل�م�ح�ت��ل
ال�ص�ه�ي��وين ض��د ال�ش�ع��ب االع ��زل يف فلسطني الحبيبة ل�ي��س بجديد
ولكن الجديد انه اصبح اكرث شراسة وإجراماً بسبب الخوف والرعب
من انتصارات املسلمني من اتباع اهل البيت يف كل الجبهات واتساع
رقعة امل�ق��اوم��ة وق��د ادرك املستعمر الصهيوين ان��ه اصبح يف متناول
يد املقاومة وان زوال االحتالل مسألة وقت.
ال�ه��رول��ة للتطبيع يكشف زي��ف مدعي االس��الم وأن�ه��م ال صلة لهم
ب ��اإلس ��الم وح�ق�ي�ق�ت�ه��م ه ��و ال �ع ��داء اىل االس� ��الم ب ��ل ف�ش�ل�ه��م ح�ت��ى يف
القومية امل��زع��وم��ة وان فعلهم ه��ذا اق�ص��د التطبيع ه��و االن�ص�ي��اع إىل
أس �ي��اده��م م��ن االس �ت �ك �ب��ار وال �ش �ي �ط��ان األك ��رب وأت �ب��اع��ه أت �ب��اع ال�ب�ه�ي�م��ة
للراعي
الرسالة التي يوجهها املقاومون الفلسطينيون ان الحق ال يسقط
ب��ال�ت�ق��ادم وال ب�خ��ذالن اآلخ��ري��ن ب��ل ب��اق��ي ب�ب�ق��اء اه�ل��ه ك�م��ا أن امل�ق��اوم��ة
ت��دل عىل تناغم املقاومني يف كافة ارض االس��الم مثل لبنان واليمن
وسوريا العراق وغريها من بالد املسلمني وغريها
تعكس مراسم يوم القدس يف اليمن الجريحة عن عظم الشعب
ال�ي�م�ن��ي وع �م��ق ق�ض�ي�ت��ه وت��الح �م��ه م��ع ق�ض��اي��ا امل�س�ل�م��ني امل �ق��اوم��ني يف
ك ��ل ارج� ��اء امل �ع �م ��ورة واه �م �ه��ا ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال �ي ��وم ال�ي�م��ن
ه��ي ق ��دس امل �ق��اوم��ة ف�ب��ال��رغ��م م��ن ض ��راوة امل�ع��رك��ة م��ع ت�ح��ال��ف ال�ش��ر
بقيادة التكفرييني أعداء اتباع مدرسة اهل البيت وباسناد مباشر من
الشيطان االك��رب امريكا وتحالف اق��زام الخليج ض��د اليمن ل��م يفرط
ال�ي�م�ن�ي��ون ب��واج�ب�ه��م ال��دي�ن��ي وال�ش��رع��ي م��ن م�ن��اداة ب��ال�ح��ري��ة للشعب
الفلسطيني املسلم.

نصرة الشعب الفلسطيني

القدس تقف أمة كاملة إسالمية يقودها محور ممانع من صنعاء
اىل طهران مرورًا ببغداد ودمشق وجنوب لبنان أنتهاءاً يف فلسطني.
ُ
أسسه ودعا إليه اإلمام الخميني
رابعً اً ،يوم القدس العاملي الذي
أع ��ىل ال �ل��ه م�ق��ام��ه ي�ع�ت��رب رس��ال��ة األم ��ة اإلس��الم �ي��ة امل�ط��ال�ب��ة ب��ال�ح�ق��وق
امل�غ�ت�ص�ب��ة يف ف�ل�س�ط��ني ً
أوال ،وب��ال�ت��ايل ه��ي رس��ال��ة ل��الس�ت�ك�ب��ار ال�ع��امل��ي
الذي يدعم الكيان اللقيط الصهيوين  .أن أحياء يوم القدس العاملي
الذي يحييه الشعب اليمني وبقية الشعوب املستضعفة أنما يتأىت
إلي�م��ان تلك ال�ش�ع��وب ب�ع��دال��ة قضيتهم ورم��زي�ت�ه��ا ال�ك��ربى فلسطني
املحتلة وقدسها الشريف.
ن�ع�ت�ق��د أن أه�م�ي��ة ي ��وم ال �ق��دس ال�ع��امل��ي ه��ي ع�م�ل�ي��ة ش�ح��ن وت��ذك��ري
ألحرار العالم بخطر االستكبار العاملي الذي تقف خلفه (إسرائيل)،
وأن الشعوب أقوى من الطغاة مهمً ا تمادى الطغيان العاملي وتجرب
باالستحواذ عىل مقدرات الشعوب ،إذن يوم القدس العاملي إعالن
للمستضعفني بمقارعة قوى االستكبار السرتداد الحقوق املنهوبة .

نحو القدس

ح�م�ي��د ع �ب��د ال �ق ��ادر ع �ن ��رت -م �س �ت �ش��ار رئ �ي ��س ال � � ��وزراء ق� ��ال :االم ��ام
الخميني س��الم الله عليه اس��س ي��وم القدس العاملي يف اواخ��ر شهر
رمضان لحرف البوصلة نحو القدس من اجل أن يهتم العالم العربي
واالسالمي بالقضية املركزية فلسطني حتى يتم تحريرها من الكيان
الصهيوين الغاصب.
ال �ج �م �ع��ة امل �ق �ب �ل��ة س� ��وف ت �خ ��رج م �س ��ريات م �ل �ي��ون �ي��ة م ��ن ال �ع��اص �م��ة
السياسية صنعاء وك��ل ع��واص��م املحافظات ال��واق�ع��ة تحت الحصار
لرتفع الشعارات واالع��الم بالتضامن مع القدس والقضية املركزية
ف�ل�س�ط��ني وس ��وف ي �ت��م ق� ��راءة ب �ي��ان امل�ح�ت�ج��ني ال ��ذي ي��دي��ن وي�ش�ج��ب
ويستنكر االعتداء الغاشم من قبل الصهاينة عىل غزه وعىل ابطال

املقاومة وعىل سوريا.
ك��ذل��ك ب��ال�ض��اح�ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة يف ل�ب�ن��ان س��وف ت�خ��رج م�س��ريات من
ح ��زب ال �ل��ه وم ��ن ال �ن �س��اء واالط �ف ��ال وال �ش �ي��وخ ت�ح�ي��ي ي ��وم ال �ق��دس
واي �ض ��ا س �ت �خ��رج م �س ��ريات يف اي � ��ران وف �ل �س �ط��ني وس ��وري ��ا وال �ع ��راق
دول املمانعة كذلك سوف تعقد مؤتمرات وندوات من قبل كتاب
ومفكرين وقيادات سياسية من دول محور املقاومة إليصال رسالة
ل�ل�ع��ال��م ان ال�ق��دس قضيتنا امل��رك��زي��ة والب ��د م��ن ت�ح��ري��ر ال�ق��دس من
الكيان الصهيوين الغاصب ,ومن اجل احياء الثورات لدى شعوب
واحرار العالم من اجل افشال املشاريع االمريكية يف املنطقة وتحرير
املقدسات.
ن�ت�م�ن��ى م��ن امل �س ��ريات امل�ل�ي��ون�ي��ة ال �ت��ي س ��وف ت �خ��رج يف دول م�ح��ور
امل�ق��اوم��ة رف��ع ش�ع��ارات ال�ي�م��ن وال�ت�ن��دي��د وال�ش�ج��ب واالس�ت�ن�ك��ار عىل
ال�ع��دوان العاملي ال��ذي تشنه االدارة االمريكية وادوات�ه��ا يف الشرق
االوس��ط والخليج ع��ىل يمن ال�ح�ض��ارة وال�ت��اري��خ والب��د ان تستشعر
األمة باملسؤولية ازاء ما يتعرض له اليمن من حصار مطبق وحرب
كونية منذ سبع سنوات بدون وجه حق ألن اليمن هو يف مواجهة
م��ع ق��وى االس�ت�ك�ب��ار وه��و ي��داف��ع ع��ن االم��ة العربية واالس��الم�ي��ة من
اج��ل نيل التحرر واالستقالل وتحرير املقدسات وافشال املشاريع
االمريكية.
من اليمن سيتم صنع عملية تحول فيه ويف دول االقليم والعالم
ون�ح��ن ع��ىل ث�ق��ه ان ال�ن�ص��ر ح�ل�ي��ف ال�ي�م��ن ألن��ه م�س�ت�ق��وي ب��ال�ل��ه ت�ع��اىل
وي�ت�خ��ذ م��ن االم ��ام ال�ح�س��ني ع�ل�ي��ه ال �س��الم م�ص��در ال �ه��ام وم��ن يتخذ
االمام الحسني مصدر الهام ال يعرف الهزيمة اطالقاً.
اليمن سينتصر وهزيمة كربى ومدوية لقوى االستكبار العاملي هذا
والعاقبة للمتقني.

رمز لكل مسلم

فيما أستهل الشيخ مازن البعيجي -املسؤول الثقايف العام لحركة
ال�ن�ج�ب��اء ال �ع��راق ح��دي�ث��ه ب��ال�ق��ول :ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ل�ي�س��ت من
القضايا الجغرافية التي تحدها حدود ذلك البلد ،بل هي رمز لكل
مسلم صحيح اإلسالم والفكر والعقيدة ،ألنها لم تعد تمثل نفسها
ون �ف��س ج�غ��راف�ي�ت�ه��ا ك�م��ا ي��ري��د ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��وين ال �ك �ي��ان ال�غ��اص��ب،
ومن هنا لم تتخلف الثورة اإلسالمية اإليرانية املباركة بقيادة اإلمام
الخميني عن املطالبة بها وجعلها من أول��وي��ات شعاراتها العظيمة
ال�ت��ي عملت ع��ىل تطبيقها ح�ت��ى وص�ل�ن��ا إىل ه��ذا ال�ص�م��ود ال�ك�ب��ري بعد
قلب معادلة الردع ،وواجب كل مسلم يشهد أن ال إله إال الله وأن
محمدا رسول الله هو الدفاع بما ملك من وسائل لذلك الدفاع.
املقاومة الشريفة يف فلسطني بصمودها وعدم يأسها من حقها
رغم الفرق الكبري بني آلة التسليح واإلمكانات العظيمة بني الكيان
ال �غ��اص��ب وب ��ني ال �ش �ع��ب األع� ��زل امل �ح��اص��ر ،إال أن م �ع��ادل��ة ال�ص��رب
واإليمان والتوكل عىل الله سبحانه وتعاىل هي من أعطت الدعم
املعنوي وخلقت من كل تهديد فرصة طبعا بمساعدة كل اجنحة
م�ح��ور امل�ق��اوم��ة ال��ذي يعترب القضية الفلسطينية قضيته وشعب
فلسطني إخوته خالفا ملا يريده عمالء الخليج من تفرقة للمسلمني
ه��ذا سني وذاك شيعي الشعب الفلسطيني اب��دى وعيا ه��دم كل
املخططات..
كل ما فعله العمالء العرب من انظمة حاكمة وليس الشعوب هو
دخيل عىل الهوية اإلسالمية ،ومع كل ما قدموه من والء لم تحسم
القضية ولن تحسم يوما إال لصالح املجاهدين الذين بدأ انتشارهم
وانتصاراتهم تتحقق يف كل ساحة الصراع االستكباري اإلسالمي ،وال
يصح باألخري إال الصحيح بحكمة وحنكة قيادات املحور املتظافرة.

ه �ش��ام ع �ب��د ال �ق ��ادر ع �ن��رت :دور اب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي دور ع�ظ�ي��م
وب ��ارز ع��ىل م�س�ت��وى ك��ل ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم �ي��ة ح�ي��ث للشعب
اليمني دور كبري رغم الظروف القاسية والحرب الظاملة عليه إال إنه
يخرج بمظاهرات شعبية كبرية يرفض التطبيع ويقف مع الشعب
الفلسطيني املظلوم ويساهم باملال وبالكلمة وبكل املستويات لليمن
ح �ض ��ور وص� ��وت م ��ن خ ��الل ال �ق �ي ��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ال �ت ��ي ت �ص ��وب ه��دف�ه��ا
وسعيها وحركتها لتحرير املقدسات ونصرة املظلومني ونصرة الشعب
الفلسطيني ولقد سمعنا من حركات املقاومة وقادة وسياسيني يف
فلسطني بتعبريهم بالشكر للقيادة الثورية اليمنية وللشعب اليمني
عىل وقوفهم مع الشعب الفلسطيني باملال والكلمة ولقد كانت ايضا
ردة الفعل من الشعب الفلسطيني واضحة حني خرجوا للساحة
للوقوف مع الشعب اليمني ردا للجميل وكان ذلك بيوم قطع النت
عن اليمن وح��ني تم استهداف مئات املواطنني باليمن فكان خروج
الفلسطينيني معربين عن شعورهم بالوقوف مع اليمن رد القليل
عنما يقوم به الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية وهذا يراه
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وق �ي��ادت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ث ��ورة ب�ق�ي��ادة ال�ع�ل��م ال�س�ي��د
عبد امللك بن بدر الدين الحويث حفظه الله قائد الثورة الوقوف مع
القضية الفلسطينية اهم االهداف ومحور اسايس وقضية مشروعة
وواجبة دينيا وأخالقيا وإنسانيا وواجب عربي وما تقدمه اليمن من
تضحيات هي ألجل كرامة الشعوب واملقدسات ..وتوجيه البوصلة
نحو تحرير ال�ق��دس م��ن أه��م األه ��داف ل��دى اه��ل اليمن خ��اص��ة ولن
ي�ق��ف ض��د ه��ذه ال�ح��رك��ة ال�ث��وري��ة إال ال�ج��دار ال�ع��ازل ال�ب�ش��ري وه��م آل
س�ع��ود وم��ن س��اع��ده��م ف�ه��ذه اململكة م��ع دول الخليج األخ��رى مثل
اإلمارات وبقية األنظمة املطبعة هي الجدار العازل بني أبطال اليمن
وب ��ني ال �ق��دس ..ألن ال�ي�م��ن ل��دي�ه��ا ت��اري��خ م ��ايض وح��اض��ر ب��امل��ايض هم
انصار رسول الله واملدد وبالحاضر يقدمون الدماء والشهداء ألجل
ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وألج ��ل األم ��ة ك��اف��ة ول ��و ك��ان��ت ال�ي�م��ن مطبعة
مل ��ا ك ��ان ع�ل�ي�ه��ا ه ��ذه األه � ��وال وال �ح ��روب ال �ظ��امل��ة وال �ت �ح��ال��ف األع ��راب ��ي
الصهيوين السعودي األمرييك .لذلك الشعب الفلسطيني هو يكن
الحب للشعب اليمني ومعولني عىل شعب اليمن وقيادته إنهم عني
األمل لألمة كافة مع األحرار من كل دول محور املقاومة.

قيادة السلطة القضائية تزور ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد
تغطية :أحمد طامش

ركود غير مسبوق في شراء مالبس العيد بذمار!
بعكس األعوام املاضية شهد السوق املحيل ركودا كبريا يف االقبال عىل شراء احتياجات العيد
ومنها املالبس وجعالة العيد بفعل تدهور الحالة االقتصادية واملعيشية للمواطنني.
و تعاين معظم األسر اليمنية أوضاعا معيشية صعبة نتيجة انقطاع املرتبات وانعدام فرص
العمل ،ضاعف املعاناة ارتفاع أسعار املواد الغذائية التي لم تشفع لهم تراجع العمالت
األجنبية التي لم يطرأ عليها أي تغريات يف األسعار لتشكل معاناة أخرى تذبح املواطن من
الوريد إىل الوريد.
"

تراجعت حجم مبيعات املالبس الجديدة لدى املحالت
التجارية يف مدينة ذم��ار ،وس��ط ت��راج��ع ال�ق��وة الشرائية
لدى املواطنني بشكل غري مسبوق خالل هذا املوسم.
<< يقول املواطن عبدالقادر العوايض إن ارتفاع أسعار
املالبس وغريها من احتياجات ومستلزمات العيد ،التي
ت�ص��ل س�ع��ر ال�ب��دل��ة ال��واح��دة للطفل م��ا ي�ق��ارب  14أل��ف
ري��ال ،مع وج��ود أسعار رخيصة ولكن دون مواصفات
أو جودة".
وأش ��ار إىل أن اك�ت�م��ال اح�ت�ي��اج��ات وم�س�ت�ل��زم��ات العيد
تحتاج لألموال تتجاوز  250ألف ريال ،والحالة املادية
للسواد األع�ظ��م م��ن امل��واط�ن��ني ،ال يمتلكون امل��ال نتيجة
الوضع االقتصادي والوضع اإلنساين الكاريث الذي بالكاد
يستطيع رب األسرة توفري لقمة العيش ألوالده.

تضاعف األسعار

<< وأكد املواطن املواطن محمد أبو خلبة أنه يعول 5
من األبناء وال يستطيع شراء كسوة العيد ألوالده ،ألنه
سيحتاج ألكرث من  100ألف ريال ،لشراء بدالت ألبنائه
ال�خ�م�س��ة ،م�ش��رياً إىل أن ت�ك��ال�ي��ف ذل��ك خ��الل ال�س�ن��وات
امل��اض�ي��ة ك��ان أق��ل ب�ك�ث��ري ،وال�ت��ي ت�ض��اع�ف��ت األس �ع��ار أك��رث
من ثالث مرات.

عيد العافية

<< م��ن جهتها أوض�ح��ت أم ع�ب��دال��رح�م��ن مصطفى
ال ��ربك ��اين ،أن ال�ك�ث��ري م��ن األس ��ر غ��ري ق� ��ادرة ع��ىل ش��راء
كسوة العيد لهذا العام بسبب ارتفاع األسعار وتردي
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي امل �ت��ده��ور ال ��ذي ت �ع��اين م�ن��ه األس��ر
اليمنية.
وت �ت �ف��ق م�ع�ه��ا األخ ��ت س �ل��وى ن��اص��ر ح�م�ي��د أن م�ع�ظ��م
األس � ��ر ل ��م ت �س �ت �ط��ع ش � ��راء امل ��الب ��س ال� �ج ��دي ��دة ،ل�ت�ك�ت�ف��ي

" :محمد العلوي

اصبحت األسر غير قــادرة على
شـ ــراء امل ــالب ــس ب ـس ـبــب ت ــردي
الوضع االقتصادي واملعيشي
نحاولالبيعباملكاسبالزهيدة
مراعاة ألوضاع املواطنني
ارتـ ـ ـف ـ ــاع ت ـك ــال ـي ــف أج ـ ـ ــور ن ـقــل
البضائع من عدن أسهم بشكل
مباشر في رفع األسعار
بمالبس األعياد املاضية ،والبعض منها اتجهت لشراء
امل��الب��س ال�ج��دي��دة ذات ال�خ��ام��ة ال��ردي�ئ��ة ،ليصبح العيد
عيد العافية ملن ال يستطيع شراء متطلباته.
<< يف االتجاه اآلخر شاهدنا أثناء تجولنا بمجمع ذمار
التجاري االقبال الكبري من بعض األس��ر لشراء مالبس
العيد واحتياجاته دون األخذ والرد مع البائع من حيث
ال �س �ع��ر ،ال �ت��ي اع �ت��ربت أم ع��دن��ان ع�ب��دال�ل��ه امل ��وق ��زي ،أن
أسعار مالبس األطفال لهذا املوسم مناسبة مقارنة مع
االرت �ف��اع��ات ال�س�ع��ري��ة يف ب�ق�ي��ة امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وال�س�ل��ع
األخرى ،عىل حد قولها.

مكاسب زهيدة

<< ح��اول �ن��ا م �ع��رف��ة ح�ق�ي�ق��ة أس �ع ��ار امل ��الب ��س م ��ع أح��د

ماليك محالت بيع مالبس األطفال ،االخ خالد مرشد،
الذي أشار إىل أن أسعار مالبس األطفال سواء الوالدي
أو البنايت ذات الصناعة الهندية التي ارتفعت اسعارها
يف م�ع�ظ��م امل��ودي��الت ال�ت��ي ن�ح��اول ب�ق��در امل�س�ت�ط��اع البيع
ب ��امل ��اك �س ��ب ال ��زه� �ي ��دة م ��راع ��ة ألوض � � ��اع امل ��واط� �ن ��ني ال ��ذي ��ن
اصبحوا غري مقتدرين مالياً عىل شراء مستلزمات العيد.
يف املوسم الحايل بصراحة نعاين الركود يف عملية البيع
وض�ع��ف ال�ق��وة الشرائية بعكس األع��وام امل��اض�ي��ة ،التي
شهدت طلبات كثرية يف املالبس.
وأض � � ��اف م� ��رش� ��د :أن ح ��رك ��ة ال �ب �ي ��ع م �ت �ق �ط �ع��ة ق �ل �ي �ل��ة
االزدحام خالل ساعات النهار ،وتحسن لبعض ساعات
يف الليل.

رسوم باهظة

<< ذهبنا ألحد تجار الجملة ملعرفة نسبة االرتفاعات
السعرية ،والذي رفض اإلدالء بأي حديث أو ذكر اسمه
واس � ��م م �ح �ل��ه ال �ت �ج ��اري ،وب �ع ��د ال �ح ��اح ع �ل �ي��ه وال �ق �س��م
بالتحفظ ع��ىل اس�م��ه ،ق��ال إن" ال�ح�ص��ار وص�ع��وب��ة نقل
حاويات البضائع من ميناء عدن وارتفاع تكاليف النقل
ثالثة أضعاف من امليناء أسهم بشكل مباشر يف ارتفاع
األسعار" ،مبينا كل التكاليف االضافية يتحملها املواطن.
وط��ال��ب ال�ت��اج��ر األم��م امل�ت�ح��دة ال�ع�م��ل ع��ىل ف�ت��ح ميناء
ال �ح ��دي ��دة وت �س �ه �ي��ل ع�م�ل�ي��ة ن �ق��ل ال �ب �ض��ائ��ع إىل م�خ�ت�ل��ف
امل �ح��اف �ظ��ات دون ال �ت �ع��رض ألي ن ��وع م ��ن االب �ت ��زاز ودف ��ع
االتاوات كما هو حاصل يف املناطق الجنوبية.
وأض � ��اف ال �ت ��اج ��ر :ل ��م ي �ك��ن ذل ��ك ف �ح �س��ب ،ب ��ل ارت �ف ��اع
قيمة التكلفة الضريبية من  500 -250ريال للدوالر
ال ��واح ��د ،ون ��دف ��ع ج �م ��ارك أخ ��رى ل �ل �ح��اوي��ات ع�ن��د ن�ق�ل�ه��ا
إىل صنعاء ،وغريها من املبالغ التي تفرض علينا تحت
مسميات أخرى.

معاناة أخيرة للمواطن

<< ختاماً ..يبقى املستهلك املواطن هو من يدفع الثمن
أوال وأخرياً
لكل تلك املبالغ االضافية ،ألن تجار الجملة ً
ال ي�م�ك��ن أن ي�ب�ي�ع��وا ب�ض��ائ�ع�ه��م ب �خ �س��ارة م�ط�ل�ق��ا ،ألن�ه��ا
بالنسبة لهم وبكل بساطة عملية حسابية يتم اضافة
م �ب �ل��غ م ��ايل ع ��ىل ت ��اج ��ر ال �ت �ج��زئ��ة ،ال� ��ذي ب � ��دوره ي��وص�ل�ه��ا
للمستهلك لتشكل معاناة أخرية للمواطن وملن استطاع
اليها سبيال.

زارت ق�ي��ادة ال�س�ل�ط��ة القضائية
ض ��ري ��ح ال ��رئ �ي ��س ال �ش �ه �ي ��د ص��ال��ح
ال � � �ص � � �م � � ��اد ورف� � � � ��اق� � � � ��ه يف م � � �ي� � ��دان
ال� �س� �ب� �ع ��ني ب ��ال� �ع ��اص� �م ��ة ص �ن �ع ��اء
يف ال� � ��ذك� � ��رى ال � �س � �ن� ��وي� ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة
الستشهاده.
ووض ��ع رئ�ي��س م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء
األعىل القايض أحمد يحيى املتوكل
ورئ �ي ��س امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ال �ق��ايض
ال� � ��دك� � �ت� � ��ور ع� � �ص � ��ام ع � �ب � ��دال � ��وه � ��اب
ال �س �م��اوي ووزي� ��ر ال �ع��دل ال�ق��ايض
ن�ب�ي��ل ن��اص��ر ال �ع��زاين ورئ�ي��س هيئة
التفتيش القضايئ القايض أحمد
ع��ىل ال�ش�ه��اري وأم��ني ع��ام مجلس القضاء ال�ق��ايض سعد أحمد ه��ادي ون��ائ��ب رئيس
ً
إكليال من الزهور عىل ضريح الرئيس الصماد
املحكمة العليا القايض أحمد عقبات،
ورفاقه وتم قراءة الفاتحة عىل أرواحهم.
واعترب رئيس مجلس القضاء األع��ىل ،إحياء ال��ذك��رى السنوية للشهيد الصماد،
محطة لتذكر املواقف الجهادية للشهيد يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ولفت إىل أن الشهيد الصماد ،سيبقى خالداً يف ذاكرة األجيال تستلهم منه معاين
التضحية والفداء للدفاع عن األرض والعرض والسيادة.
واش��ار ال�ق��ايض امل�ت��وك��ل إىل أن ال��رئ�ي��س الشهيد ك��ان م�ث� ً
�اال للرجل ال��وط�ن��ي املخلص
والسيايس الصادق الذي تحىل بالنزاهة والعطاء ،تحمل مسؤولية قيادة الوطن يف
ظل ظروف عصيبة دون أن يدخر جهداً يف بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل املؤسيس
من خالل املشروع الوطني الذي أطلقه تحت شعار "يد تحمي  ..يد تبني".

م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أش � � ��ار وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
إىل أن زي � ��ارة ال �ق �ي ��ادات ال �ق �ض��ائ �ي��ة
ل �ض��ري��ح ال��رئ �ي��س ال �ص �م ��اد ،رس��ال��ة
وف��اء وع��رف��ان مل��ن ق��دم روح��ه ف��داء
ل�ل��وط��ن  ..داع�ي��اً إىل اس�ت�ل�ه��ام العرب
وال � � � � � ��دروس وم� � �ع � ��اين ال� � ��وف� � ��اء م��ن
س ��ريت ��ه ال �ت ��ي س �ي � ّ�دون �ه ��ا ال �ت ��اري ��خ يف
أنصع صفحاته.
ول �ف ��ت إىل أن ال �ش �ه �ي ��د ال �ص �م��اد
ش �خ �ص �ي ��ة وط� �ن� �ي ��ة م �ث �ل ��ت أي �ق ��ون ��ة
ل � �ل � �ص � �م� ��ود وال � �ح � �ك � �م � ��ة وال� � �ن � ��زاه � ��ة
وال� �ش� �ج ��اع ��ة واإلق � � � � ��دام وال � �ب � ��أس،
رس �م ��ت م ��الم ��ح ال �ب �ن ��اء وال �ن �ه ��وض
وال � �ت � �ط � ��وي � ��ر وت � �ح � ��دي � ��ث امل� �ن� �ظ ��وم ��ة
ال� ��دف� ��اع� �ي� ��ة وق � � ��وة ال � � � ��ردع ال �ي �م �ن �ي ��ة

ملواجهة تحديات العدوان.
وأكد الوزير العزاين أن الشهيد الصماد وكل شهداء الوطن سيظلون عنواناً للعطاء
والتضحية يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
فيما أوضح نائب رئيس املحكمة العليا عضو مجلس القضاء القايض أحمد عقبات،
أن زيارة ضريح الصماد تأيت الستلهام دروس النضال من مسريته الخالدة يف مواجهة
التحديات ال�ت��ي فرضها ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار  ..م��ؤك��داً امل��ي ع��ىل نهجه يف ب�ن��اء ال��دول��ة
والدفاع عن الوطن .كما زار ت قيادة السلطة القضائية ،معرض صور الشهيد الصماد
الذي جسد مواقفه الوطنية ومحطات من حياته ونضاله يف جبهات العزة والكرامة.
رافقهم خالل الزيارة عضوا مجلس القضاء األعىل القايض عبدالله عجاج والقايض
احمد العقيدة  ،ونائب وزي��ر العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير ونائب عميد
املعهد العايل للقضاء الدكتور يحيى الخزان.

السفير صبري في مؤمتر شباب القدس :اليمن على العهد مع فلسطني
رصد ومتابعة صالح السهمي

أكد السفري اليمني يف سورية عبد الله عيل صربي أن
القيادة الثورية والسياسية والشعب اليمني مواقفها
ثابتة وعىل العهد مع فلسطني ،ولم يتغري هذا املوقف
رغم الحصار والعدوان السعودي األمرييك ،مشرياً إىل
االستعدادات الجارية إلحياء يوم القدس العاملي بزخم
جماهريي غري مسبوق عىل مستوى املنطقة.
وأش � � ��اد ال �س �ف ��ري ص � ��ربي يف م ��ؤت �م ��ر ش� �ب ��اب ال �ق ��دس
ال��ذي نظمته جمعية ال�ص��داق��ة الفلسطينية اإلي��ران�ي��ة
يف دم�ش��ق ب��االن�ت�ف��اض��ة امل�ت�ج��ددة وال�ع�م�ل�ي��ات ال�ف��دائ�ي��ة
والرباط املبارك يف املسجد األقىص ،داعيا إىل املزيد من
ال��دع��م وال�ت�ض��ام��ن م��ع ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وإح�ي��اء
امل �ن ��اس �ب ��ات امل �ت �ص �ل��ة ب ��ال �ق ��دس واألق� � ��ىص ،ويف امل �ق��دم��ة
ي ��وم ال �ق��دس ال �ع��امل��ي ال ��ذي ب ��ات ع �ن��وان��ا ل��وح��دة م�ح��ور
امل �ق ��اوم ��ة ال �ت ��ي اخ� �ت� ��ارت م �ك ��ون ��ات ��ه أن ت �ك ��ون ف�ل�س�ط��ني
بوصلتها وقبلتها.وخاطب صربي املشاركني يف املؤتمر
ق��ائ��ال :اآلم� ��ال م�ن�ع�ق��دة ع��ىل ه�م��ة ال �ش �ب��اب وط��اق��ات�ه��م
الالمحدودة التي يتعني توظيفها عىل نحو أمثل باتجاه
اح�ي��اء م�ظ�ل��وم�ي��ة ال�ش�ع��ب الفلسطيني يف ك��ل امل�ح��اف��ل
ال ��دول �ي ��ة ،واس �ت �غ��الل ال �ف ��رص امل �ت��اح��ة م ��ن خ ��الل ث ��ورة

االتصاالت ومنصات اإلعالم الجديد ،وفضح انتهاكات
العدو والكشف عن مخططاته القذرة.
م��ن جانبهم أك��د امل�ش��ارك��ون يف أع�م��ال ال��دورة ال � 16
من مؤتمر القدس لشباب فلسطني التمسك بالحقوق
وال �ث��واب��ت وامل�ط��ال��ب امل�ش��روع��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
وش � � ��ددوا ع ��ىل ك ��ل دع � ��اة ال� �ع ��دل وال �ت �ح ��رر يف ال �ع��ال��م
بالوقوف مع هذا الشعب يف نضاالته السرتداد حقوقه

الثابتة يف أرضه التاريخية والعودة لدياره ،وتحرير كل
شرب من األرايض الفلسطينية والعربية املحتلة.
وأعربت كلمات املشاركني عن التضامن مع الشعب
اليمني وبصموده يف مواجهة العدوان ،وعن إعجابهم
بالوقفات واملسريات التضامنية وباملواقف التي تسطرها
ال�ق�ي��ادة ال�ي�م�ن�ي��ة وال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي دف��اع��ا ع��ن القضية
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
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ابواحمدالنعميُ :
صمت االمة عند
حسني العياين :عندما ُنحيي قيم ومبادئ
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ّة
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األ
انحراف
استهداف املقدسات دليل
االمام "علي" انما نعمل على تحصني األمّة
"26سبتمرب" حجة-الشريف خالد
ب��رع��اي��ة امل �ج��اه��د ال�ش�ي��خ خ��ال��د دغ �ش��ر ال�ي��زي��دي
م��دي��رع��ام م��دي��ري��ة اف �ل��ح ال �ي �م��ن -رئ �ي��س امل�ج�ل��س
امل� �ح ��ي أح� �ي ��ت اف� �ل ��ح ال �ي �م ��ن ف �ع ��ال �ي ��ة رم �ض ��ان �ي ��ة
قيّمة شملت عدداً من الكلمات
خطابية ثقافية ِ
ال �ه ��ادف ��ة وامل �ه �م ��ة ال �ت ��ي ت �ج �س��د ال ��واق ��ع امل �ع ��اش
وت �ع �ط ��ي ال � �ص � ��ورة االب � �ع� ��د مل ��اه ��ي ع �ل �ي ��ه األم �ت ��ن
العربية واالسالمية .ويف مستهل الفعالية رفعت
أف �ل ��ح ال �ي �م��ن ب ��اس ��م ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة وامل �ج �ل��س
االش� � � � ��رايف ب� ��رق � �ي� � ً�ة ل� �ل� �ق� �ي ��ادة ال �ح �ك �ي �م ��ة ال� �ث ��وري ��ة
والسياسية العليا ولجميع ابناء شعبنا اليمني
الصابر املجاهد عىل وجه العموم ول�"حجة وافلح
ال �ي �م ��ن" ع ��ىل وج� ��ه ال �خ �ص ��وص ع � � َّّ��ت ف �ي �ه��ا ع��ن
اص��دق آي��ات ال�ت�ه��اين وال�ت���ي�ك��ات ب���ك��ة آي��ام هذا
ال�ش�ه��ر الفضيل امل�ب��ارك ؛ س��ائ�ل��ن ال�ل��ه أن يمنح
االم��ة اليمانية رض��اه وت��أي�ي��ده ون�ص��ر ِه ع��ىل أع��داء
ال�ل��ه وال��دي��ن وال�ح�ي��اة واالن �س��ان .وأن ُي�ع�ي��د ه��ذه
املناسبة الدينية العظيمة عىل شعبنا اليمني وكل
ش �ع��وب االم ��ة ال�ع��رب�ي��ة واالس��الم �ي��ة وق ��د ت�ح�ق� َّ�ق
لهم النصر وال�ع��زة وال�ك��رام��ة والتمكن .وأك��دت
ك�ل�م��ة ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ال�ت��ي ال�ق��اه��ا ع�ض��وامل�ك�ت��ب
ال�ت�ن�ف�ي��ذي االخ م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ح�س��ن ال�غ�ي��ل -
رئيس فرع الهيئة العامة لالوقاف َّّ
ان أفلحَّ اليمن
وه��ي تعيش بركات العشر األواخ��ر من رمضان
تستلهمُ القيم وتعاليم ديننا االسالمي الحنيف
ال��ذي يحثنا ع��ىل ال�ج�ه��اد وال��رب��اط يف سبيل الله
وال��دف��اع ع��ن ال��دي��ن وال�ع��رض واالرض وال�ك��رام��ة
وال� �ح ��ري ��ة وال � �س � �ي� ��ادة واالس � �ت � �ق� ��الل ؛ ون �ح �ت �ف��ي
ب��ان�ت�ص��ارات�ن��ا ال �خ��ال��دة يف ك��ل امل �ي��ادي��ن  .م��وض�ح� ً�ة
ان اف �ل ��ح ال �ي �م ��ن -ب�س�ل�ط�ت�ه��ا امل�ح�ل�ي��ةال�ت�ن�ف�ي��ذي��ةوال�ق�ض��ائ�ي��ة واالش��راف�ي��ة ع�ن��د م�س�ت��وى امل�س��ؤول�ي��ة
م�ت��وك�ل��ن ع��ىل ال �ل��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �غ��اي��ات ال�ع�ظ�ي�م��ة
يف ال� �ب� �ن ��اء وال � �ع � �ط� ��اء .مُ � ��دي� � َّ�ن� � ً�ة أن �ظ �م ��ة ال �ع �م ��ال ��ة
واالن �ب �ط ��اح وم�ن��اف�ق�ي�ه��م يف ال ��داخ ��ل وال �خ ��ارج ؛
وذل � ��ك ال �ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دواين ال � ��ذي ي �ص ��ور ن�ف�س��ه
امام العالم بأنه من دعاة االسالم والسالم وهو
ُ
ويضيق
يشدد الحصار والخناق ويخرتق الهدنة
عىل الشعب العيش واملعيشة .ولفتت السلطة
امل�ح�ل�ي��ة ان ي�م��ن ال�ح�ك�م��ةواالي�م��ان اص�ب��ح م��درك��اً
جيداً انه امام عدو اليُؤمن َّّ
إال بلغة القوة والرد
ٍ
باملثل ؛ ول�ع� َّّ�ل ال�ق��رارات الحكيمة التي اتخذتها
ال �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة يف م��واج �ه��ة ال�ص�ل��ف ال �ع��دواين
�ار ي �م��اين
وك �س ��ر ح� �ص ��اره ال �ق ��ات ��ل وردع � � � ِ�ه ب ��إع �ص � ٍ
ٌ
ُ
لعله يتعظ
�رارات صائبة ورس��ال��ة واض�ح��ة
ه��ي ق�
منها  .مالم فعليه ان يستعد لضربات موجعة
واش��د إي��الم��اً  ،خ��اط�ف��ة ي�ك� ُ
�ون ل�ه��ا وق�ع�ه��ا واث��ره��ا
عليه امنيا وعسكرياً واقتصادياً..الخ .من جانبه
تحدث املجاهد ابو احمد النعمي  -املشرف العام
ملديرية افلح اليمن -رئيس املجلس االشرايف عن
ال�خ�ط��ر األم� ��وي ال ��ذي ب ��دأ ب��اق �ص��اء االم� ��ام " ع��ي
ب ��ن اب ��ي ط��ال��ب " وج �ع � َّ�ل ال �س��اح��ة ض ��ال � ً�ة مُ �ض�ل��ة
باعتبار " االمام عي" ريض الله عنه هو االمتداد
االصي للرسالة املحمدية  ..مشرياً انه باستهداف
" االم ��ام ع ��ي" واس�ت�ش�ه��اده اس�ت�ح�ك��م ب�ن��ي أم�ي��ة
ع��ىل ال�س�ل�ط��ة وح��ول��وا دي��ن ال�ل��ه اىل دخ��ال وم��ال��ه
دوال وع�ب��اده خ��وال ..ال��خ .وعندما دخ��ل معاوية
املدينة ليأخذ البيعة البنه يزيد الزنديق كان اول
ُ
امل �ع ��ارض ��ن ل ��ه " أم امل ��ؤم �ن ��ن ع ��ائ �ش � ٌ�ة ريض ال �ل� ُ�ه
عنها" واخيها عبدالرحمن بن ابي بكر ،وماكان
من معاوية اال ان تخلص من كليهما .وهوالثابت
يف السري وعند اب��ن كثري وت��اري��خ ال�ط���ي وامل��روج
وغ��ري ذل��ك من امل��راج��ع التاريخية الشهرية  ..كل
ذل ��ك ل �ي �ع��رف ال �ن ��اس م ��اذا ف �ع��ل ب �ن��و أم �ي��ة ب�ه��ذه
االم ��ة م�ن��ذ ذل��ك ال�ت��اري��خ ،ل�ق��د أوص �ل��وا االم ��ة اىل
ض��الل وان�ح��راف خ�ط��ري ،م��ؤك��داً ان م��ان��راه اليوم
م��ن ان �ح��راف ل��الم��ة ع�ن��دم��ا ت�س�ت�ه��دف مقدساتها

وع ��ىل رأس �ه ��ا أوىل ال�ق�ب�ل�ت��ن وث ��ال ��ث -امل�س�ج��دي��ن
الحرمن -ونرى أولئك الطغاة واملستك�ين أئمة
الكفر يستهدفون املسجد االقىص يف ظل صمت
االم�ت��ن العربية االسالمية فانما ذل��ك ي��دل عىل
انحراف االمة .وليبقى السؤال ملاذا وصلت االمة
اىل هذا املستوى من الضالل؟!! ألنها استهدفت
قرين القرآن " االم��ام عي" ال��ذي قال عنه النبي
ص ��ىل ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل � ��ه وس �ل ��م":ع ��ي م ��ع ال �ق ��رآن
وال �ق ��رآن م��ع ع ��ي" .ل��ذل��ك ف�ه��م اس�ت�ه��دف��وا ه��ذه
االم � ��ة يف دي �ن �ه ��ا وق �ي �م �ه��ا وم �ب ��ادئ �ه ��ا وت��وج �ه��ات �ه��ا
وس�ل��وك�ه��ا..ال��خ .داع �ي��اً يف خ�ت��ام ح��دي�ث��ه ج�م��اه��ري
اف�ل��ح اليمن اىل التفاعل ال�ح��ي م��ع ي��وم القدس

العاملي ال��ذي سيكون يف الجمعة
ال �ق��ادم��ة ب ��اذن ال �ل��ه .ف�ي�م��ا ت�ح��دث
امل �ج ��اه ��د ح �س ��ن م �ح �م ��د ال �ع �ي ��اين
م � � �ن� � ��دوب امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ال � �ث � �ق � ��ايف يف
كلمته بمناسبة ذك��رى استشهاد
" االمام عي" عن حياته ومواقفه ومناقبه ودوره
التاريخي يف مقارعة الباطل واهله وتثبيت شرع
ال �ل��ه وش��ري�ع�ت��ه ؛ م ��ؤك ��داً ان ��ه ح�ي�ن�م��ا ُن�ح�ي��ي ق�ي��م
وم �ب��ادئ "االم ��ام ع��ي" ان�م��ا ن�ع�م� ُ�ل ع��ىل تحصن
االمة .وحث الجميع يف خاتم كلمته عىل الدفع
بأبنائهم الطالب عىل االلتحاق باملراكز الصيفية
التي ُتمثل املنهجية القويمة ملدرسة " االمام عي"

وال� �ت ��زود ب ��امل �ع ��ارف وامل � ��دارك
االي �م ��ان �ي ��ة االص �ي �ل ��ة وص �ق��ل
امل��واه��ب بما يتوافق والهدي
ال�ص�ح�ي��ح وال �ش��رع ال�ص��ري��ح.
هذا قد تخلل الفعالية الكثري
م � ��ن امل � �ش � ��ارك � ��ات االب� ��داع � �ي� ��ة
ملخرجات املراكز الصيفية يف
العام املايض كالشبل محمد
اب� ��راه � �ي� ��م ح� ��الح� ��ل وال �ش �ب ��ل
محمد شوعي سهل اللذين
ابديا نهضة معرفية عىل رغم صغر سني عمرهما
ناال استحسان الجمهور االفلحي الكبري .هذا وقد
تجلت روع��ة الفعالية يف االع ��داد والتنظيم مع
معطيات الثقافة القرآنية بفعل املجاهد العظيم
االخ م�ح�م��د ن��اص��ر امل��زي �ق��ر -اب ��و م�ع�ت��ز -وت�ع��اض��د
ج�ه��ود ال�ج�م�ي��ع يف ان �ج��اح ال�ف�ع��ال�ي��ة وم�ح��اك��ات�ه��ا
ملتطلبات املرحلة وضروراتها.

ٌ
هداية واسعة إىل العوامل التي تساعد عىل األخوّة اإليمانية ،التي تساعد عىل الحفاظ
يف القرآن الكريم
عــىل وحــدة الكلمة ،وعــىل اجـتـمــاع الكلمة مــن كــل الـجــوانــب ،كما هــو عــىل املـسـتــوى الـفـكــري ،والـثـقــايف،
والرؤية العملية الواحدة ،هو أيضاً عىل مستوى املسؤولية الجامعة ،املسؤولية الواحدة التي يتحركون
فيها ،ويؤلف الله بني قلوبهم ،بتوجههم الصادق ،بإخالصهم يف ذلك لله “سبحانه وتعاىل” ،بتوجههم
لتنفيذ ذلك من أجل الله “سبحانه وتعاىل”.
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عبدالسالم :

استمرار إغالق مطار صنعاء يثبت عدم
جدية حتالف العدوان إلحالل السالم
املرتضى :تقدّ منا بعرض جديد عبر األمم

املتحدة لإلفراج عن  200أسير من كل طرف
ق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الــوطـنـيــة ل ـشــؤون األسـ ــرى ،عـبــدالـقــادر
امل ــرت ــى" :إن ــه نظراً لـلـتــأخــر يف إج ـ ــراءات تـنـفـيــذ ات ـفــاق تـبــادل
األســرى ،فقد تقدمنا بعرض جديد للطرف اآلخــر عر األمم
املتحدة".
وق ـ ــال امل ــرت ــى ،يف ت ـغ ــري ــدة يف "ت ــوي ــرت"" :الـ ـع ــرض ،ال ــذي
تقدمنا به لألمم املتحدة ،يقيض باإلفراج عن  200أسري من
كل طرف قبل عيد الفطر املبارك".
واع ـت ــر امل ــرت ــى ال ـع ــرض م ـقــدمــة إي ـجــاب ـيــة لـلـتـنـفـيــذ الـكــامــل
لــالتـفــاق ..وق ــال" :نـحــن بــانـتـظــار رد الـطــرف اآلخــر الــذي نأمل
أن يكون إيجابياً".

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك
تتقدم هيئة حترير صحيفة «26سبتمبر»
بخالص التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني
وقيادتنا الثورية والسياسية وقيادة وزارة الدفاع
ورئاسة هيئة االركان العامة ،وكافة املرابطني في
اجلبهات ..بهذه املناسبة
ً
منوهة بأنها ستحتجب خالل اجازة العيد..
وكل عام واجلميع بخير،،

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
الـ ـ ــوفـ ـ ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــالم
يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس  ،أن
اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار إغـ ـ ــالق
مـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ص ـ ـن ـ ـع ـ ــاء
يـثـبــت ع ــدم جــديــة
ت ـحــالــف ال ـع ــدوان
إلحالل السالم.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
عـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ـسـ ـ ــالم يف
تـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة ع ـ ــىل
ح ـس ــاب ــه ب ـت ــوي ــرت أن" :اسـ ـتـ ـم ــرار إغ ــالق
م ـط ــار ص ـن ـعــاء ب ـع ــدم ال ـس ـمــاح بـتـسـيــري

موقع اليمن الفريد يُغري القوى الطامعة
ليس من باب الصدفة وال مما يدخل يف قائمة الظواهر الغريبة أن يتعرض اليمن بعد اندالع ثورته
الوطنية الشعبية عام  2014م لكل هذا الحشد الرجعي االستعماري الذي يحيط به للعام الثامن عىل التوايل
وأن يخوض الشعب اليمني ممثال يف جيشه ولجانه الشعبية املكونة من الشباب الصاعد غمار معركة وطنية
الهبة ضد تحالف العدوان عليه استثارت وما تزال تستثري اهتمام العالم كله  ،فموقع اليمن اإلسرتاتيجي
والجغرايف الفريد وخصوبة أرضه وطبيعتها ومركزه الحضاري الذي تبوأه بني حضارات العالم القديم كان
من العوامل الرئيسية التي أغرت القوى الطامعة فيه وحركت وما تزال تحرك نوازعها اليه.
إن خــارطــة اليمن الجغرافية والطبيعة الـتــي عــرف بها
والـتــي أجـمــع املــؤرخــون والـجـغــرافـيــون الـعــرب واألجــانــب
منذ العهد الروماين إىل العهد العثماين تمتد من عمان
وعــدن يف الـشــرق والـجـنــوب اىل الـحــدود الجنوبية لنجد
والـحـجــاز يف الـشـمــال  ،وتـشـكــل عـســري وج ـيــزان ونـجــران
أطــراف ـهــا الـشـمــالـيــة وض ـمــن ح ــدود الـيـمــن يــدخــل مـيـنــاء
الـلـيــث وال ـق ـن ـفــذة ع ــىل الـبـحــر األح ـم ــر م ــن جـهــة الـشـمــال
وكـ ـمـ ــا ت ـم ـس ــك ال ـي ـم ـن ـي ــون اىل ال ـ ـيـ ــوم ب ـ ـحـ ــدود ب ــالده ــم
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ويـ ـ ــرون ف ـي ـهــا إطـ ـ ــارا ت ــاري ـخ ـي ــا لـشـخـصـيـتـهــم
الــوطـنـيــة عــر ال ـتــاريــخ فــإنـهــم يـنـظــرون بــاع ـتــزاز وفـخــر إىل
حضارتهم القديمة الالمعة واملجيدة  ،فهنا عىل األرض
العربية السعيدة نشأت وتطورت يف وقت تاريخي مبكر
دول ومــؤسـســات حسنة التنظيم كمملكة مـعــني وسبأ
وقتبان وحمري  ،كما نهضت حضارة عالية معتمدة عىل
مؤسسات للري مستحدثة كسد مأرب الذي يعد أعجوبة
من أعاجيب العهد القديم وغريه من السدود العديدة
والعظيمة .
وحتى ال يستعيد اليمن مكانته التاريخية التي تبوأها
بني األمم وتكون له الريادة يف املنطقة تكالب عليه األعداء
مــن كــل حــدب وصــوب وخــاصــة جــارة الـســوء السعودية
التي أفـقــدت شعبها هويته الوطنية ونسبته إىل األســرة
التي تحكمه بل وربطت تاريخه بتاريخها الذي لم يصل

بـعــد اىل تـسـعــني عــامــا مـنــذ أسـســت بــريـطــانـيــا هــذا الـكـيــان
ال ـش ـي ـط ــاين يف  23س ـب ـت ـمــر عـ ــام 1932م وأط ـل ـق ــت عـلـيــه
مسمى اململكة العربية السعودية كخنجر مسموم تم
غرزه يف خاصرة األمتني العربية واإلسالمية لطعنها من
الـخـلــف  ،وكــم هــو مــؤســف ان تـتـصــدر الــواليــات املـتـحــدة
األمــريـكـيــة أقــوى دولــة عظمى يف الـعــالــم قـيــادة الـعــدوان
عــىل الـيـمــن تـحــت مــررات واهـيــة ال يستسيغها عـقــل وال
م ـن ـطــق وهـ ــي ال ـت ــي س ــاه ـم ــت ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر يف اس ـق ــاط
ال ـن ـظــام ال ـش ـيــوعــي يف اإلت ـح ــاد ال ـســوف ـي ـتــي ســاب ـقــا ودول
أوروبا الشرقية بحجة الديكتاتورية وهاهي نفسها اليوم
تحمي األنظمة املتخلفة يف املنطقة بما فيها السعودية
التي ليست لها أي عالقة بالحرية والديمقراطية وهذه
احدى املفارقات التي ترهن عىل وجود ازدواج يف املعايري
األخــالقـيــة  ،بــل إن هــذا الـتــوجــه األمــريــي يـعـنــي مـحــاولــة
امريكية لتمرير الشعارات الكاذبة وتغليب املصالح عىل
الـقـنــاعــات الـفـكــريــة حـتــى لــو كــانــت عــىل حـســاب األخــالق
وتناقض ذلــك مع مبادئ وأخالقيات الشعب األمريي
نفسه  ،وهـنــا يـطــرح الـســؤال الـكـبــري  :كـيــف يمكن لـنــا أن
نفسر اختالف املعايري التي تتعامل بها السياسة األمريكية
م ــع األح ـ ــداث ال ـعــامل ـيــة وال ـح ــري ــات وح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان يف
العالم كماهو حاصل حاليا يف اليمن وبلدان أخرى ؟!.
إن ك ـث ــريا م ــن الـ ــدراسـ ــات ت ــؤك ــد ارت ـف ــاع نـسـبــة الـفـســاد
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احمد الشريف

ال ـح ـك ــوم ــي واالن ـ ـح ـ ــراف ب ــال ـس ـل ــوك يف أوسـ ـ ــاط امل ـج ـت ـمــع
األمــريــي وخــاصــة بــني ص ـفــوف الـشـبــاب وسـبـبــه تـنــاقــض
األخ ــالق ـي ــات والـ ــدور الـسـلـبــي لــوســائــل اإلعـ ــالم وب ــال ــذات
التلفزيون والسينما التي افتقدت للرتبية األخالقية يف
املجتمع األمريي وهذا مادفع الحكومة األمريكية ممثلة
يف وزاريت الخارجية والعدل إىل حجب مواقع الكرتونية
ت ـع ــودت ع ــىل ق ــول الـحـقـيـقــة وف ـضــح اك ــاذي ــب الـسـيــاســة
األمريكية ومن تلك املواقع موقع شبكة املسرية مماعىل
أن الحرية والديمقراطية يف أمريكا شكلية وخري دليل عىل
ذلك موقف الرئيس األمريي السابق دونالد ترامب الذي
رفض تهنئة منافسه بايدن بالفوز بالرئاسة رغم مرور ما
يـقــارب عــام ونـصــف عــىل اعــالن نتيجة االنـتـخــابــات بحجة
أن االن ـت ـخــابــات كــانــت مـ ــزورة ول ــم يـكـتــف بــذلــك فـحـســب
وانما وصف امريكا بأنها أصبحت دولة من دول العالم
الثالث وما تفعله اليوم امريكا مع روسيا بسبب حربها
عــىل اوكــران ـيــا خــري شــاهــد فـقــد فــرضــت عـقــوبــات عــىل كل
يشء ولم تسلم حتى الرياضة من هذه العقوبات فأين
الــديـمـقــراطـيــة الـتــي تـتـبــاهــى بـهــا شـكـلـيــا الــواليــات املـتـحــدة
األم ــري ـك ـي ــة ب ـي ـن ـمــا م ــاي ـج ــري ع ــىل ارض الـ ــواقـ ــع ال سـيـمــا
يف تـعــامـلـهــا مــع الـ ــدول األخـ ــرى هــو ع ـبــارة عــن تـصــرفــات
ديكتاتورية وهيمنة عىل مقدرات الشعوب املستضعفة
بامتياز ؟!.

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ

الرحالت املتفق عليها
يف الـ ـه ــدن ــة وع ــرق ـل ــة
السفن تعنت واضح
يـ ـثـ ـبـ ــت ع ـ ـ ــدم ج ــدي ــة
ت ـ ـح ـ ــال ـ ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان
إلحالل السالم".
وكـ ــان أشـ ــار رئ ـيــس
الـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي يف
 18أب ــري ــل الـ ـج ــاري،
إىل أنـ ــه م ـن ــذ س ــري ــان
الـ ـ ـهـ ـ ــدنـ ـ ــة وت ـ ـح ـ ــال ـ ــف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان يـ ـمـ ـنـ ــع
وصــول أي طائرة إىل
صنعاء ،ويعرقل دخول سفن الوقود
إىل ميناء الحديدة.

دار احلبيشي لرعاية و تأهيل األيتام يكرم
مدير هيئة األوقاف مبحافظة إب

كرم دار الحبييش لرعاية و تأهيل األيتام مدير عام مكتب الهيئة العامة لألوقاف بمحافظة
إب بندر العسل بشهادة تقديرية تقديرا لدوره املتميز يف تلبية االحتياجات األساسية لنزالء
الدار  ..و يقدم مكتب الهيئة باملحافظة دعما ماليا لدور االيتام واليتيمات باملحافظة بمبلغ
أربعة ماليني ريال شهريا لرعايتهم وتأهيلهم وذلك ضمن مصارف الوقف ومقاصد الواقفني .
و خــالل الـتـكــريــم عــر الـعـســل عــن اع ـتــزازه بـهــذا الـتـكــريــم  ..مــؤكــدا حــرص الـهـيـئــة عــىل دعــم
ورعاية األيتام تنفيذا ملقاصد الواقفني .
ودعا العسل رجال املال واألعمال و الخريين اىل املساهمة يف رعاية األيتام وإدخال الفرحة
اىل نفوسهم خالل الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر املبارك.

26sept26@gmail.com

إدارة اﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ
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