في كلمته خالل لقائه أبناء احلديدة ..السيد القائد:

اعتمادنا على الله هو أساس ومصـدر قوتنا

غرور السعودي واإلماراتي ورهانهما على األمريكيني واإلسرائيليني سقط في بلدنا

الدريهمي من أهم النماذج التي سيخ ِّلدها التاريخ،
كملحمة عظيمة ،أسطورية ،بطولية ،إميانية

اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

قطعنا شوط ًا كبير ًا ومراحل
متعددة في التصدي للعدوان

أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث بأن النظامني
السعودي واإلمارايت انطلقا يف عدوانهم عىل بلدنا بغرور
الستنادهم واعتمادهم عىل أمريكا وتحالفهم وتطبيعهم مع
كيان العدو الصهيوين ..موضحا يف كلمته امام أبناء محافظة
الحديدة بأن العدوان فشل وخابت آماله وسقطت كل رهاناته
أمام ثبات وأيمان ووعي ابناء الشعب اليمني
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

التقى الشاعر واألديب عباس الديلمي واملواطن اجلايفي:
مجزرة
الرئيس املشاط :على كل مسؤول أن يجسد النموذج الراقي للمسؤولية في خدمة الناس تنومة ..

األبع ــاد واألســباب
الرئيــسيـة

كثري من األحداث يف التاريخ اليمني لم
تحظ بحقها من الدراسة والبحث املعمق
بشكل يجعل القارئ أو الباحث يجد من
املراجع التاريخية ما يمكنه من االستدالل
والقراءة املكتملة عنها.
تفاصيل ص 3

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس
وقدم الرئيس املشاط ،اعتذاراً للمواطن فضل
قائال ":أقدم إليك اعتذاراً
ً
املجلس السيايس األعىل ،املواطن فضل الجايفي الجايفي عن ما تعرض له،
والشيخ عبدالسالم الجايفي.
عن الحكومة والدولة عما تعرضت له ،فأي مواطن هو
وخالل اللقاء ،استمع الرئيس املشاط ،إىل مظلومية غال جدا بالنسبة لنا" ..وعرب له عن اعتذاره عما تعرض
املواطن فضل الجايفي ،والذي سبق واعتدى عليه وزير له من اعتداء من قبل وزير الكهرباء السابق.
وقال الرئيس املشاط" عىل كل مسؤول أن يجسد
الكهرباء السابق أحمد العليي.

النموذج الراقي للمسؤولية يف خدمة الناس ،وأن يكون
رحيماً محسناً إليهم ،فديننا اإلسالمي الحنيف يركز
عىل الرتبية قبل العقاب".
فيما قدم وزير الكهرباء السابق العليي ،اعتذاره
للمواطن فضل الجايفي عن كل ما بدر منه..
تفاصيل ص 3

خالل زيارته للمرابطني في املنطقة العسكرية السادسة ..وزير الدفاع:

تقنية صناعتنا العسكرية ستتحدث عنها امليادين
وستوصل الرسالة األنسب للمعتدين

صواريخ العدوان االعرتاضية لن تتمكن من رصد وتتبع
صواريخنا الباليستية وطائراتنا املسرية

وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر
العاطفي القائد املحنك املغوار الذي لم تثنه
األخطار عن مواجهة تكالب األشرار ،فاستل
سيفه البتار وقاد جيشه الجرار متقدما

خالل لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية الوطنية  ..اللواء الغماري :

لدينا من أسلحة الردع االستراتيجي ما سنفاجئ به اجلميع

دول العدوان ما زالت تتعامل مع بنود الهدنة بانتقائية ومماطلة

على العدو أن يدرك أن قواتنا املسلحة أقوى وأكثر عدة وعتاد ًا

املبادرة الوطنية بشأن فتح ثالث طرق في تعز متثل ح َّال مهما في املرحلة األولى
التقى رئيس هيئة األركــان العامة اللواء
الــركــن مـحـمــد عـبــدالـكــريــم ال ـغ ـمــاري ،يــوم
أم ــس رئـيــس وأع ـضــاء الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة
الوطنية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة
األمـمـيــة ومــراقـبــة وقــف إط ــالق الـنــار وفـتــح
ال ـط ــرق ــات ..ويف ال ـل ـقــاء ال ــذي ح ـضــره قــائــد
املنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف
ح ـســن امل ـ ــداين ،اس ـت ـعــرض رئ ـي ــس الـلـجـنــة
العسكرية الوطنية الـلــواء يحيى عبدالله
الـ ــرزامـ ــي ،ن ـتــائــج امل ـن ــاق ـش ــات ال ـت ــي ُع ـقــدت
يف ال ـعــاص ـمــة األردنـ ـي ــة ع ـم ــان وامل ـقــرتحــات
املـقــدمــة مــن ممثل األمــم املـتـحــدة ..واطـلــع
اللواء الرزامي ،رئيس هيئة األركان العامة
وقــائــد املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة الـخــامـســة عــىل
الـ ـهـ ـيـ ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي لـ ـغ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
امل ـش ــرتك ــة امل ـك ـل ـفــة ب ـمــراق ـبــة ال ـخ ــروق ــات يف
مختلف الـجـبـهــات ..ويف الـلـقــاء أكــد الـلــواء
الغماري ،االلتزام ببنود الهدنة األممية وفقاً ملا تم االتفاق عليه  ..مشدداً
عىل أن دول العدوان ما تزال تتعامل مع بنود الهدنة بانتقائية ومماطلة
مــع اسـتـمــرار تحليق وقـصــف طــريان االسـتـطــالع ،وهــو مــا يـمـثــل تـهــديــداً

حـقـيـقـيــاً لـلـهــدنــة ..وق ــال "أيــديـنــا م ـمــدودة عــىل ال ــدوام لـلـســالم الـعــادل
واملشرف ال االستسالم " ..مضيفاً "يجب عىل العدو أن يدرك أن قواتنا
املسلحة اليوم بفضل لله أقــوى وأكــر عدة وعتاداً ،ولدينا من أسلحة
الردع االسرتاتيجي ما سنفاجئ به الجميع وهو بعون لله ما سيمكننا

وأشاد قائد الثورة خالل لقائه وجهاء وابناء محافظة الحديدة
بالصرب والثبات والوفاء الذي جسده ابناء الحديدة يف تصديهم
للعدوان بشكل أذهل العالم وخيب مساعي العدوان يف احتالل
الحديدة ..وتطرق السيد القائد اىل كثري من القضايا واملواضيع
الهامة التي تخص ابناء الشعب بشكل عام وعىل وجه الخصوص
محافظة الحديدة
تفاصيل ص 2+3

من انتزاع حقوقنا كاملة دون نقصان" ..وأكد
رئيس هيئة األركان العامة ،أن املبادرة الوطنية
املقدمة من قبل اللجنة العسكرية بشأن فتح
ثـ ــالث طـ ــرق يف م ـحــاف ـظــة ت ـعــز لـلـتـخـفـيــف مــن
ب ـعــض م ـعــانــاة امل ــواط ـن ــني تـمـثــل ح ـ ً
ـال م ـه ـمــاً يف
املرحلة االوىل وتثبت حرصنا عــىل الــدخــول يف
خ ـطــوات حـقـيـقـيــة وجـ ــادة ،وه ــو مــا يـسـتــدعــي
من الطرف اآلخــر أن يتناولها بإيجابية إلثبات
حرصه عىل تخفيف معاناة أبناء تعز.
وأشـ ــار إىل م ـعــانــاة الـيـمـنـيــني يف امل ـحــاف ـظــات
امل ـح ــررة جـ ــراء ال ـح ـصــار الـحـقـيـقــي ال ـظــالــم ب ــراً
وبحراً وجواً من قبل تحالف العدوان األمرييك
السعودي اإلمارايت منذ أكر من سبع سنوات
وإىل اليوم  ..مبيناً أن شعارات اإلنسانية التي
تـ ّـدع ـي ـهــا دول ال ـع ــدوان ه ــي آخ ــر م ــا يـمـكــن أن
يصدقها عاقل من أبناء الشعب اليمني.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ع ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس وأعـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة
ال ـع ـس ـكــريــة ع ــن ش ـكــرهــم لــرئ ـيــس هـيـئــة األرك ـ ــان ال ـعــامــة ع ــىل اهـتـمــامــه
ومـتــابـعـتــه املـسـتـمــرة ألع ـمــال الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة ،وم ــا قـ ّـدمــه مــن دعــم
وتجهيز فني لغرفة العمليات العسكرية املشرتكة.

الصفوف يف الجبال والسهول والصحاري
والقفار ويف مختلف جبهات املواجهة والقتال
داخل الوطن وكذا يف الحدود وما وراء الحدود
يف عمق نجران
تفاصيل ص 5
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في كلمته خالل لقائه أبناء احلديدة ..السيد القائد:

اعتمادنا على الله هو أساس ومصـدر قوتنا

غرور السعودي واإلماراتي ورهانهما على األمريكيني واإلسرائيليني سقط في بلدنا

إبادة جماعية ُيندى لها جبني اإلنسانية
الدريهمي من أهم النماذج التي سيخ ِّلدها التاريخ ،قطعنا شوط ًا كبير ًا ومراحل متعددة جرائم ٍ
أقدم عليها العدوان بحق أبناء احلديدة
في التصدي للعدوان
كملحمة عظيمة ،أسطورية ،بطولية ،إميانية
أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
بأن النظامني السعودي واإلمارايت انطلقا يف عدوانهم عىل
بلدنا بغرور الستنادهم واعتمادهم عىل أمريكا وتحالفهم
وتطبيعهم مع كيان العدو الصهيوين..
موضحا يف كلمته امام أبناء محافظة الحديدة بأن العدوان
فشل وخابت آماله وسقطت كل رهاناته أمام ثبات وأيمان
ووعي ابناء الشعب اليمني
وأشاد قائد الثورة خالل لقائه وجهاء وابناء محافظة الحديدة
بالصرب والثبات والوفاء الذي جسده ابناء الحديدة يف تصديهم
للعدوان بشكل أذهل العالم وخيب مساعي العدوان يف
احتالل الحديدة
وتطرق السيد القائد اىل كثري من القضايا واملواضيع الهامة
التي تخص ابناء الشعب بشكل عام وعىل وجه الخصوص
محافظة الحديدة يف مختلف الجوانب املتعلقة بتوفري خدمة
الكهرباء والنهوض بمجال التنمية الزراعية وتربية الرثوة
الحيوانية وانتاج األعالف وغريها من املواضيع املتعلقة بالتعاون
والتكافل االجتماعي ودور العلماء واملثقفني يف نشر الوعي
وتحصني املجتمع من التضليل والحرب االعالمية للعدوان التي
تستهدف املجتمع 26"..سبتمرب" ..فيما ييل نص الكلمة:

أَ ُعـو ُْذ بالل ِه ِم ْن َّ
الشي َْطان ال َر ِّجي ِْم
ِ
ِب ْـسـ ِـم الل ِه ال َرّحْ ـمَ ِـن ال َر ِّحـ ْي ِـم
الحمد لله ر َّب العاملني ،وأَش َه ُـد أن ال إل َه َّإال الل ُه امللكُ
ُّ
ُ
الحق املُبني ،وأش َه ُد َ
أنّ
ِ
َ
سيدنا مُ َح َّمــداً ُ
عبد ُه ور َُسـو ُْله خاتمُ النبيني.
ّ
آل مُ َح َّمــد،
ـار ْك عىل مُ َح َّمـ ٍـد وعىل
آل مُ َح َّمــد ،وبـ
اللهم َصـ ِّـل عىل مُ َح َّمـ ٍـد وعىل
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
َ
ٌ
ٌ
وارض اللهم
مجيد،
حميد
آل إبراهيمَ إنك
كما َصلي َْت وبارَك َت عىل إبراهيمَ وعىل ِ
برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني ،وعن سائر عبادك الصالحني واملجاهدين.
أ ُيّها اإلخوة األعزاء الحاضرون جميعاً ،وكل أبناء محافظة الحديدة عموماً
الس َـالمُ َع َلي ُْكمْ َورَحْ مَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُات ُه؛؛؛
َّ
أن ــا سـعـيـ ٌـد بـهــذا الـلـقــاء مـعـكــم ،وال ـحــديــث إلـيـكــم ،فــأنـتــم أب ـنــاء ه ــذه املـحــافـظــة
الـعــزيــزة أحـبــاؤنــا وإخــوتـنــا ،نحمل لـكــم كــل مـشــاعــر امل ــودة ،واملـحـبــة ،واالح ــرام،
واإلعزاز ،والتقدير ،وأنتم يف هذه املرحلة املهمة من تاريخ شعبنا اليمني العزيز،
ويف ظل مواجهة العدوان ،والتحديات ،والصعوبات ،واملخاطر ،أثبتم وفاءكم
لـلــه "سـبـحــانــه وت ـعــاىل" ،ووفــاءكــم لـشـعـبـكــم ،وألمـتـكــم ،ولــديـنـكــم ،ولقيمكم،
وملبادئكم العظيمة ،فكنتم من خري أبناء هذا البلد يف صربكم ،ويف ثباتكم ،ويف
وفائكم ،ويف إبائكم ،ويف تضحياتكم ،وخيبتم أمل األعداء ،الذين صدموا بما
ووجهوا به من ثبات ،من وفاء ،من وعي ،من صمود ،من تضحيات ،من صرب.
قطعنا شوطاً كبرياً
ونـحــن الـيــوم إذ نتحدث إليكم يف هــذه املرحلة املهمة ،وقــد قطعنا نحن وأنتم
وكل األحرار من أبناء بلدنا شوطاً كبرياً ،ومراحل متعددة يف التصدي للعدوان
من جهة ،ويف مواجهة الصعوبات والتحديات واملراحل العصيبة من جه ٍة ثانية،
كــل ذلــك كــان بمعون ٍة مــن الله "سبحانه وتـعــاىل" ،الــذي كــان لنا جميعاً امللجأ،
واملعتمد ،واملستند ،عليه توكلنا ،وإليه أنبنا ،وبه اعتصمنا ،إليه التجأنا يف كل
األحوال ،يف كل الظروف ،يف مواجهة كل التحديات ،وبه استعنا وهو خري معني،
عليه توكلنا وهو نعم املوىل ونعم النصري.
عنوان للمظلومية
ال ـح ــدي ــدة -ه ــذه امل ـحــاف ـظــة ال ـع ــزي ــزة بــأه ـل ـهــا األع ـ ــزاء ،وال ـش ــرف ــاء ،واألوفـ ـي ــاء،
ـوان كـبــريٌ يف بـلــدنــا كــافــة ،ع ـنـ ٌ
وال ـكــرمــاء -ع ـنـ ٌ
ـوان لـلـمـظـلــومـيــة ،مــا عــانــت مـنــه هــذه
ً
نتيجة للعدوان األمرييك السعودي اإلمارايت الغاشم والظالم عىل بلدنا
املحافظة
مآس ،من
بشكل عام ،وعىل هذه املحافظة
بشكل خاص ،وما نتج عن ذلك من ٍ
ٍ
ٍ
تضحيات كبرية.
معانا ٍة كبرية ،من
ٍ
ال ـع ــدوان ال ــذي ش ـنــه ال ـت ـحــالــف األم ــري ــيك ال ـس ـع ــودي اإلمـ ـ ــارايت ،وم ــن ورائ ـهــم
الصهاينة اإلسرائيليون اليهود ،وما مارسه من جرائم وحشية بحق هذا البلد،
وبـحــق هــذه املـحــافـظــة الـجــريـحــة واملـنـكــوبــة واملـظـلــومــة ،يـسـ ِّـطــره الـتــاريــخ ،ويـسـ ِّـطــر
أســود وأســوأ الـصـفـحــات لـجــرائــم الـتـحــالــف ،كلنا يـسـتــذكــر ،وكـلـنــا يـعــرف ،وكلنا
يعلم ما فعله تحالف العدوان بحق هذه املحافظة من جرائم إباد ٍة جماعية ،من
جرائم وحشية يندى لها جبني اإلنسانية ،من جرائم القتل الجماعي ،والتدمري
املمنهج ،واالستهداف اليومي ألبناء هذه املحافظة يف أسواقهم ،يف منازلهم ،يف
مدارسهم ،يف مستشفياتهم ،يف مساجدهم ،يف طرقاتهم ،من االستهداف لكل
املنشآت االقتصادية ،حتى للمتاجر ،وحتى لألسواق ،وحتى للخدمات العامة،
وأيضاً ما تسبب به تحالف العدوان بحصاره من معانا ٍة معيشي ٍة صعب ٍة جداً،
ً
بشكل
نتيجة إلغالقه امليناء ،ومنعه لتدفق البضائع واالحتياجات التي كانت تأيت
ٍ
بشكل عام من خالل ميناء الحديدة ،كان ميناء الحديدة يوفر
رئييس إىل اليمن
ٍ
ٍ
مصدر رزق كبري للكثري من أبناء هذه املحافظة،
معاناة الصيادين
إضافة إىل ما يعانيه وعاناه اإلخوة العاملون يف مجال الصيد ،والذي هو أيضاً
ً
مــورد أســايس مــن مــوارد الــرزق ألبـنــاء هــذه املحافظة ،ومــا يعانيه الـصـيــادون من
اضطهاد ،من قتل ،من اعتقال واحتجاز تعسفي وظالم ،ومصادرة ،ومضايقة،
ٌ
عنوان بارز ألبناء هذه املحافظة،
واضطهاد ...وكل أشكال املعاناة ،فاملظلومية هي
كشعب يمني يف هذه املحافظة ويف بقية
بشكل عام ،ومظلوميتنا
وألبناء شعبنا
ٍ
شاهد عـ ٍ ٌ
ـدل ،وشــاهـ ٌـد كبريٌ ،ومـصـ ٌ
ٌ
ـداق واضــح لعدالة قضيتنا ،نحن
اليمن ،هي
ٌ
ٌ
شعب مظلوم بكل ما تعنيه الكلمة،
شعب مظلوم ،يف الحديدة ويف كل اليمن،
وتحالف العدوان يف معركته ضدنا ،هو ظالم ،ظالم؛ ألنه شن هذه الحرب بدون
ـربر مـشــروع ،وظــالــم؛ ألنــه منذ الـيــوم األول لعدوانه
أي وجــه حــق ،وبــدون أي مـ ٍ
وهو يمارس الظلم ،بل يمارس أبشع أنواع الظلم ،وأكرب الجرائم يمارسها بحق
أبـنــاء هــذا الـشـعــب ،يف الـحــديــدة ويف ســائــر ال ـبــالد ،يف ســائــر املـحــافـظــات ،وتـجــىل
ظلمه ،ووحشيته ،وطغيانه ،وإجرامه بكل أنواع الجرائم ،جرائم القتل الجماعي
بشكل عام ،لألهايل ،للمواطنني ،للرجال ،للنساء ،للتجمعات العامة
للناس
ٍ
يف األسواق .
استهداف وحيش واجرامي
ـي وإج ــرام ــي
كــم مــن األسـ ــواق يف مـحــافـظــة ال ـحــديــدة اسـتـهــدفــت بـشـكـ ٍـل وح ـ ٍ
ٍ

األخ الرئيس سعى إلرسال ما تبقى من املولدات الكهربائية اخلاصة بدار الرئاسة لتخفيف معاناة أبناء احلديدة
ص ِدم حتالف العدوان أمام وفاء أبناء محافظة احلديدة لقيمهم ،ومبادئهم األصيلة
ُ

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ومصداق واضح لعدالة قضيتنا
كبير،
وشاهد
عدل،
شاهد
مظلوميتنا هي
ٌ

بشكل عام ،كم ارتكب تحالف العدوان من جرائم بهذا
وعشوايئ؟ لقتل الناس
ٍ
الـشـكــل ،االسـتـهــداف لـلـمـســاكــن بـشـكـ ٍـل ع ـشــوايئ ،ال يـبــايل تـحــالــف ال ـعــدوان بــأن
يـقـتــل مــن يـقـتــل مــن أط ـفــال ،مــن نـســاء ،مــن كـبــار ،مــن صـغــار ،مــن قـتــل الـنــاس
بشكل عام لكل مظاهر الحياة ،استهداف
يف منازلهم ،يف بيوتهم ،االستهداف
ٍ
إجرامي وحي؛ ولذلك ألن تحالف العدوان يشن عدوانه بهدف احتالل البلد،
وبشكل
وبشكل إجرامي ووحي،
والسيطرة عىل هذا الشعب ،وبدون وجه حق،
ٍ
ٍ
ٌ
طغيان واضح ،ليس له أي صلة باإلسالم ،وليس له أي صلة بمبادئ اإلسالم،
فيه
ٌ
تجسيد حقيقي للتوجهات األمــريـكـيــة واإلسرائيلية،
وال قيم اإلســالم؛ إنـمــا هــو
ـس شـيـطـ ٌ
ـاين إجــرامـ ٌـي نـتـيـجـ ًـة ل ــوالء الـسـعــودي واإلم ــارايت ألمــريـكــا وإســرائـيــل،
وم ـ ٌ
نتيجة ذلــك التويل ألمريكا وإســرائـيــل ،نتيجة بشعة ،سيئة ،جعلت من أولئك
املجرمني طغاة ،معتدين ،آثمني ،يرتكبون أبشع الجرائم وهم ينفذون املؤامرات
بشكل عــام ،وعــىل بلدنا اليمن عىل
األمريكية والصهيونية عىل أمتنا اإلسالمية
ٍ
وجه الخصوص.
الثبات يف املوقف
أمام تلك الجرائم ،ذلك العدوان الوحي واإلجرامي ،تلك املمارسات الظاملة،
تـحـ َرّك أبـنــاء هــذا الـبـلــد ،تـحـ َّركــوا يف محافظة الـحــديــدة ،تـحــرك أبـنــاؤهــا الـشــرفــاء
األعــزاء واألح ــرار بكل مــا يستطيعون للثبات يف مواجهة ذلــك الـعــدوان ،الثبات
يف املــوقــف ،الـصـمــود يف املــوقــفُ ،
وص ـ ِـدم تـحــالــف ال ـعــدوان أم ــام وف ــاء أبـنــاء هــذه
املحافظة لقيمهم ،ومبادئهم األصـيـلــة ،وانتمائهم اإليـمــاين ،تجىل قــول رســول
الله صلوات الله عليه وعىل آله( :اإليمان يمان) يف هذا العصر ،ويف هذه املرحلة
املشرّف ألبناء هذه املحافظة ،وألبناء هذا البلد تجاه
بهذا الصمود ،وهذا الثبات
ِ
ذلك العدوان؛ ألن الثبات يف موقف الحق ،والتصدي للطغيان ،والوقوف بوجه
االستكبار الظالم ،والعدوان الغاشم ،هو من مبادئ اإليمان ،من قيم اإليمان،
من عزة اإليمان.
الصمود والثبات األسطوري
ـال مــن ال ـصــرب ،مــن الـثـبــات،
ولــذلــك ك ــان أب ـنــاء ه ــذه املـحــافـظــة عــىل مـسـتــوى ع ـ ٍ
ـؤم ــل أن ــه ب ـجــرائ ـمــه الــوح ـش ـيــة سـيـكـســر إرادت ـه ــم،
بـيـنـمــا ك ــان ت ـحــالــف ال ـع ــدوان ي ـ ِّ
وسيحطم معنوياتهم ،وأنه بنشاطه التضلييل اإلعالمي والدعايئ ،سيغرر عليهم
ويـخــدعـهــم ،فـيـجــد يف هــذه املـحــافـظــة بـيـئــة مـفـتــوحــة متقبلة الحـتــاللــه وإجــرامــه،
ً
متقبلة لــه بـكــل مــا هــو عليه مــن وحـشـيــة وطـغـيــان ،لكنه صــدم بمستوى الــوعــي
ال ـع ــايل ألب ـن ــاء ه ــذه امل ـحــاف ـظــة ،وب ـم ـس ـتــوى ص ــربه ــم ،رغ ــم ح ـجــم امل ـعــانــاة الـكـبــري
جــداً ،معاناة حتى يف لقمة الخبز ،معاناة يف املعيشة ،معاناة النعدام األمــن،
لــالسـتـهــداف لـلـنــاس يف حياتهم بالقصف الـعـشــوايئ ،بـكــل أشـكــال االسـتـهــداف،
ف ـصــدم بـحـجــم ال ـصــرب ،ال ـصــرب ال ــذي ال ي ــأيت َّإال بــدافــع اإلي ـم ــان ،واألمـ ــل يف الـلــه
"سـبـحــانــه وت ـع ــاىل" ،والــوعــي بـعــدالــة الـقـضـيــة ،صــرب عـظـيــم ،صــرب جـ َّـســد معنى
قــول رســول الـلــه "صـلــوات الـلــه عليه وعــىل آلــه"(( :اإليـمــان يـمــان))؛ ألن ((الـصــرب
ـدو ومــن صــديــق،
مــن اإلي ـمــان بـمـنــزلــة ال ــرأس مــن الـجـســد)) ،فـكــل الـعــالــم مــن ع ـ ٍ
شاهد صرب أبناء محافظة الحديدة ،الذي هو صرب املؤمنني ،صرب األوفياء ،صرب
الـشــامـخــني ،صــرب األع ــزاء والـكــرمــاء ،صــرب األح ــرار واألوف ـيــاء ،وكــل الـعــالــم عــرف

بصمودهم ،حتى العدو اندهش أمام هذا الصمود والثبات األسطوري ألبناء هذه
املحافظة ،ومــن وقــف إىل جانبهم ،ومــن نــزل معهم املـيــدان ،ومــن حضر معهم
املعركة من أبناء هذا البلد ،كل العالم اندهش من هذا الصمود ،وهذا التفاين،
وهذه التضحية ،فالصرب والصمود والثبات والوعي العايل أصبحت عناوين بارزة،
حاضرة ،وقيم متأصلة ومتجذرة ألبناء هذه املحافظة األوفياء واألعزاء.
تجاوز املراحل الصعبة
وعربنا كل تلك املراحل برغم التحديات الكبرية ،محافظة الحديدة كان األعداء
يـقـصـفــونـهــا مــن ال ـجــو ،ومــن الـبـحــر ،ومــن ال ــرب ،ويـسـتـهــدفــونـهــا مــن ال ـجــو ،ومــن
الرب ،ومن البحر ،ويتآمرون عىل أبنائها بكل أشكال التآمرَّ ،
ووفق الله "سبحانه
وتـعــاىل" أبـنــاء هــذه املحافظة بـتـجــاوز تلك املــراحــل الصعبة والـتـحــديــات الكبرية،
َّ
ومن الله "سبحانه وتعاىل" برعايته العجيبة التي يرعى بها عباده املؤمنني ،رعاية
للمؤمنني ،رعاية بالنصر ،بالسكينة ،بالتثبيت ،بالتأييد ،بدفع األعــداءَّ ،
ومن
الـلــه بــاالنـتـصــارات الـكـبــرية ،وكــانــت الــدريـهـمــي ،مــن أهــم الـنـمــاذج الـتــي سيخ ِّلدها
الـتــاريــخ ،كـمـلـحـمــة عـظـيـمــة ،أسـطــوريــة ،بـطــولـيــة ،إيـمــانـيــة ،مــن أهــم املــالحــم يف
الثبات ،والتفاين ،والصرب ،ومثال عظيم لرعاية الله "سبحانه وتعاىل" وتأييده
العجيب.
ثمرة االلتجاء إىل الله
ولذلك عربنا كل املراحل املاضية التي وصل األعداء فيها إىل حد اليأس واالنكسار،
بالرغم من إمكاناتهم الهائلة ،وقدراتهم العسكرية الكبرية ،لكننا عشنا جميعاً
ثمرة االلتجاء إىل الله ،االعتصام بالله ،كما قال الله "تبارك وتعاىل"{ :وَا ْع َت ِصمُ وا
ب َّ
الل ِه ُه َو مَ و َْال ُكمْ َف ِنعْ مَ ْاملَو َْىل َو ِنعْ مَ َّ
الن ِصريُ}[الحج :من اآلية ،]78ثمرة ونتيجة
ِ
االعـتـصــام بــالـلــه ،وث ـمــرة الـتــوكــل عــىل الـلــه "سـبـحــانــه وت ـعــاىل" ،كـمــا قــال تـعــاىل:
ـون} ،وكما قــال "جـ َّـل شــأنــه"{ :وَمَ ـ ْـن َيـ َـتـو ََّكـ ْـل َعـ َـىل َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
اللهّ
ّ
ُ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
{وَعــىل الــلـ ِه فليَتوَك ِل املــؤ ِمــنـ
ِ
َفهُ َو َح ْس ُب ُه}[الطالق :من اآلية ،]3عشنا جميعاً ثمرة ونتيجة التوكل عىل الله،
َ
َ
َ
االلتجاء إىل الله ،االستعانة بالله "سبحانه وتعاىل"{ ،وَإِ َيّاك ن ْست ِع ُ
ني}[الفاتحة:
ً
نتيجة عظيمة ،الحظنا معونة الله الكبرية ،بالرغم من حجم
من اآلية ،]5عشنا
التحديات الكبرية.
تأييد الله ونصره
وفيما بقي ،بمثل ما قد عربنا كل املراحل املاضية ،بكل صعوباتها ،ومعاناتها،
وتحدياتها ،ومخاطرها ،وعربناها باعتمادنا عىل الله ،وتجاوزنا تلك املراحل بثقتنا
بالله "سبحانه وتـعــاىل" ،وتوكلنا عليه ،ومــا ملسناه من رعايته ،ومــا عشناه من
رعايته وتأييده ونصره ،تجاه الحاضر وتجاه املستقبل ،من منطلق انتمائنا اإليماين
ٌ
شعب شرفنا
نحن يف هذا البلد ،يف كل محافظاته ،يف الحديدة وسائر املحافظات،
الله ،وكرمنا الله ،وأنعم الله علينا بانتمائنا اإليماين العظيم واملتميز واألصيل،
((اإليـمــان يمان ،والحكمة يمانية)) ،شهادة شهد بها رســول الله "صلوات الله
عليه وعىل آله" الصادق األمني ،الذي يبلغ عن الله ،الذي يستند فيما يقول إىل
الــوحــي اإللـهــي "صـلــوات الله وســالمــه عليه وعــىل آلــه" ،هــو الــذي قــال(( :اإليـمــان
يمان)).

كان حتالف العدوان يؤ ِّمل أنه بجرائمه الوحشية وتضليله اإلعالمي سيكسر إرادة ومعنويات أبناء احلديدة
االهتمام سيستمر مبحافظة احلديدة خصوصا في مجال الكهرباء في ظل اجلو احلار

البد فيه من جمعيات تعاونية زراعية ،يتوالها أمناء ،صادقون ،موثوقون
اجلانب الزراعي َّ

سقطت الرهانات
ولذلك نحن يف مواجهة كل التحديات ،وكل الصعوبات ،وكل املخاطر ،وكل
األعداء ،نعتمد من منطلق انتمائنا اإليماين عىل الله ،وهذا مصدر قوة ال مثيل
ً
نتيجة العتمادهم عىل
لــه أبــداً ،ال مثيل لــه أبــداً ،البعض قــد يشعرون بــالـغــرور
قوى كافرة ،قوى مستكربة ،مثلما هو حال السعودي ،وحال اإلمارايت ،عندما
انطلقوا يف عدوانهم عىل بلدنا اليمن انطلقوا بغرور؛ ألنهم يستندون عىل أمريكا،
يعتمدون عىل أمريكا ،يتحالفون مع إسرائيل ،وكانوا يتصورون أن من يتحالف
ويطبّع مع إسرائيل ،سيحقق لنفسه الظفر والنصر الحاسم واملؤكد
مع أمريكا،
ِ
يف أي معرك ٍة يخوضها ،ويتصورون أنهم قد ضمنوا ألنفسهم املستقبل من خالل
ذلك ،ولكن تجىل فشلهم ،وخابت آمالهم ،وسقطت كل رهاناتهم.
مصدر قوتنا هو اعتمادنا عىل الله
ونحن من منطلقنا اإليماين لم نعتمد عىل أي أحد يف هذه الدنيا إال الله ،كل
أملنا كان بالله ،كل رهاننا كان عىل الله ،كل توكلنا كان عليه "سبحانه وتعاىل"،
ٌ
شعب مستضعف ،لكن أساس قوتنا ومصدر قوتنا
نحن وأنتم يف هذا البلد كلنا
هو اعتمادنا عىل الله القوي ،عىل الله العزيز ،الــذي قــال "جـ َّـل شأنه" يف كتابه
ْ
ُ
ْ
َ
الـكــريــم{ :و ََكـ ـ َ
ـص ـ ُر امل ــؤ ِم ـ ِن ـ َ
ـان َحـ ًّـقــا َعـ َـلـ ْيـ َـنــا نـ ْ
ني} [الـ ــروم :مــن اآليـ ــة ،]47وال ــذي قــال
الل ُه مَ ْن َي ْن ُص ُر ُه إ َّن َّ
"سبحانه وتعاىل" يف وعده املؤكد{ :و ََلي َْن ُصر ََّن َّ
الل َه َل َقو ٌّي َعز ٌ
يز}
ِ
ِ
ِ
[الـحــج :مــن اآلي ــة ،]40ولــذلــك نــواجــه يف كــل التحديات يف الحاضر واملستقبل،
وأمــام كل الصعوبات ،نواجه التحديات ،والصعوبات ،واألعــداء كل األعــداء،
واملخاطر كل املخاطر ،ونعرب كل الصعوبات بكل أنواعها وأشكالها ،من منطلق
انتمائنا اإليماين ،بالتوكل عىل الله ،بااللتجاء إىل الله ،باالستعانة بالله "سبحانه
وتعاىل" ،ومن خالل وعينا بضرورة االستجابة العملية لله "سبحانه وتعاىل".
العطاء يف سبيل الله
التجاؤنا إىل الله هو دعاء ،هو صالة ،هو تضرع ،هو ابتهال ،هو خشوع ،هو
استغفار ،هو إنابة ،والتجاؤنا إىل الله "سبحانه وتعاىل" هو طاعة ،هو عمل ،هو
ٌ
استجابة عملية يف مقام املسؤولية ،والجهاد يف سبيل الله ،والتضحية
التزام ،هو
يف سبيل الله ،والعطاء يف سبيل الله ،فهو انطالقة واعية ،فيها التجاءٌ بالدعاء،
ٌ
ٌ
ٌ
وتقرب بالعمل ،وطاعة والتزام ،وتقوى لله "سبحانه وتعاىل" ،وإنابة إىل الله
ٌ
وأخذ باألسباب العملية ،كما كان يفعل رسول الله "صلوات
"سبحانه وتعاىل"،
َ
الله عليه وعىل آله" ،هو قدوتنا ،هو أسوتنا ،والله قال لنا يف كتابه الكريم{ :ل َق ْد
الل َه و ْ
َالـ َيـوْمَ ْاآلخـ َر و ََذ َكـ َر َّ
ـان َيرْجُ و َّ
ـان َل ُكمْ يف ر َُســول َّ
الل ِه أُسْ ـو ٌَة َح َس َن ٌة ِملـَ ْـن َكـ َ
َكـ َ
الل َه
ِ
ِ
ِ
َك ِثريًا}[األحزاب :اآلية ،]21فنحن نقتدي برسول الله يف انتمائنا اإليماين "صلوات
الله عليه وعىل آله" ،نجاهد اقتدا ًء به ،وهو الذي قال له الله "سبحانه وتعاىل":
ني و ْ
{ َيا أَ ُّي َها َّ
َاغ ُل ْظ َع َلي ِْهمْ َومَأْو ُ
اه ِد الْ ُك َّفا َر َوا ْمل ُ َنا ِف ِق َ
َاهمْ َج َه َّنمُ } ،كما قال الله
الن ِب ُّي َج ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ني َع َس َّ
ّ
ّ
ّ
َ
الل ُه أَ ْن َي ُك َ
َ َ
فّ
ْ
ُ
َ
ُ
ّض ْامل ُ ْؤ ِم ِن َ
يل َّالل َ ِه َال تك ْلف إِ َال َنف َ َسك ًو ََح ِر ِ
ْله{ :ف َّقا ِتل ِيف َس ِب ِ
س ال ِذ َ
َبأ َ
يال}[النساء :اآلية ،]84كما قال الله
ين َك َفرُوا وَالل ُه أش ُّد َبأسً ا وَأش ُّد ت ْن ِك
{مَ َ َ َ ْ ْ َ َ َمَ ْ َ َهُ مْ َ ْ َ
األ ْعرَاب أَ ْن َي َت َخ َّل ُفوا َع ْن ر َُسول َّ
الل ِه
تعاىل :ا كان ِألهل امل ِدين ِة و ن حوْل ِمن
و ََال َير َْغبُوا بأَنْ ُف ِسهمْ ِ َع ْن َن ْف ِس ِه َذ ِل َك بأَ َّنهُ مْ َال ي ُِصيبُهُ ِمْ َظمَ ٌأ و ََال َن َص ٌب و ََال مَ ْخ ِمَ َصةٌ
ُِ
ِ
يف َسبيل ِ َّ
يظ ْال ُك َّفا َر و ََال َي َن ُال َ
الل ِه و ََال َي َط ُئ َ
ون ِم ْن َع ُد ٍّو َني ًْال إِ َّال ُك ِت َب َلهُ مْ
ون مَ و ِْط ًئا َي ِغ
ِ ِ ِ
ِب ِه َعمَ ٌل َصا ِلحٌ }[التوبة :من اآلية.]120

الثقة بالله
أسوتنا رســول الله يف االلتجاء إىل الـلــه ،يف االعتماد عــىل الـلــه ،يف التوكل عىل
الله ،يف الثقة بالله ،ويف األخذ باألسباب العملية وهو يتحرك "صلوات الله عليه
وعىل آله" يف كل مجال من املجاالت ،عندما وصل إىل املدينة املنورة َّ
شجع أهلها
عىل الزراعة ،وساهم حتى يف زراعة النخيل معهم ،وحثهم عىل زراعة النخيل،
وزراعـ ــة الـحـبــوب وال ـق ـمــح ،عـنــدمــا وص ــل إىل املــديـنــة كــانــت أك ــرث األسـ ــواق بــأيــدي
اليهود ،فخلصهم من سيطرة اليهود االقتصادية ،وشجعهم هم عىل التحرك
والـنـشــاط يف االقـتـصــاد ،وتـمـ َّـكــن -بمعونة الـلــه -مــن طــرد اليهود

03
ب� �ش� �ك � ٍ�ل ك � ��ام � ��ل ،وط� � � َّه � ��ر امل ��دي �ن ��ة
م� �ن� �ه ��م ،ط � � َّه � ��ر ج � ��واره � ��ا م �ن �ه ��م،
َّ
ومكنه الله من االنتصار عليهم.
رس ��ول ال�ل��ه "ص �ل��وات ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وع��ى آل ��ه" بنى
ً
متكامالً ،
أمة تنطلق من منطلق اإليمان
األمة بنا ًء
للتعاون عى الرب والتقوى ،تتظافر جهود أبنائها،
ً
ً
وي�ت�ع��اون��ون ي��دا ب�ي��د ،وكتفا بكتف ،يف ك��ل م��ا فيه
الخري ،يف كل ما فيه الصالح العام ،يف كل ما هو
تحت عنوان التقوى ،وتحت عنوان الرب ،األمة التي
َ ْ
َ ُ
رب و َّ
َالت ْقوَى}
خاطبها الله بقوله{ :وَت َعاوَنوا َعى ال ِ ِّ
[املائدة :من اآلية.]2
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ج ��زء ك�ب�ي��ر م��ن م�ع��رك��ة
العدو هي معركة دعاية
وإعالم وتضليل

ي� �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ه �ن��اك
تكافل اجتماعي ،مع الزكاة
التي ستفيد الفقراء

منطلق إيماين
ول � ��ذل � ��ك ت � �ج � ��اه ك � ��ل ال � �ص � �ع� ��وب� ��ات امل �ع �ي �ش �ي ��ة،
ال�ص�ع��وب��ات يف م��واج�ه��ة األع� ��داء ،ال�ص�ع��وب��ات يف
كل ظ��روف الحياة ،نتحرك من منطلقنا اإليماين
بثقة بالله ،ونحن نرجو الله "سبحانه وتعاىل"،
ونرجو ما وعد به من الخري ،نرجو فضله ،نرجو
رحمته ،نرجو كرمه ،وهو أرحم الراحمني ،وأكرم
األك��رم��ني ،وخ��ري ال��رازق��ني ،وذو ال�ف�ض��ل ال��واس��ع
العظيم ،لكن نعي أن علينا أن نعمل ،أن نعمل
وأن نتعاون ،أن تتضافر جهودنا.
ول��ذل��ك يف ه��ذه امل��رح�ل��ة امل�ه�م��ة ي�ج��ب أن نتحرك
يف كل املجاالت من املنطلق اإليماين ،ونحن نأخذ
بأسباب رحمة الله ،وأسباب معونة الله ،وأسباب
ن �ص��ره ،وأن ن�س�ت�ج�ي��ب اس �ت �ج��اب� ً�ة ج�م��اع�ي� ً�ة ل�ق��ول��ه
َ ْ
َ ُ
�رب وَال� َّ�ت� ْ�ق�وَى}[امل��ائ��دة :من
ت�ع��اىل{ :وَت� َ�ع��اوَن��وا َع��ى ال� ِ ِّ
اآلي��ة]2؛ ألن بالتعاون نستطيع أن ننجز األشياء الكبرية ،األشياء العظيمة،
شخص لوحده ،تبقى النتائج
األشياء املهمة ،يف ظل بعرثة الجهود ،وتحرك كل
ٍ
م�ح��دودة وضئيلة ،واإلن�ج��ازات بسيطة ومتواضعة ،لكن م��ع ال�ت�ع��اون يحقق
الله الخري الكبري للناس ،يف جهودهم املباركة ،جهودهم يف الخري ،يف العمل
الصالح ،فيما فيه املصلحة العامة ،ومرضاة الله "سبحانه وتعاىل".

ن� � � � �ح � � � ��ث ون � � � ��وص � � � ��ي
امل� �س� ��ؤول� ��ن أن ي �ك��ون��وا
قريبن من املجتمع

التعاون عىل الرب والتقوى
ول ��ذل ��ك ن �ح��ث ع ��ى االن �ط ��الق ��ة اإلي �م ��ان �ي ��ة ،ن �ح��ث أن �ف �س �ن��ا وإ َّي� ��اك� ��م وك ��ل أب �ن��اء
ش�ع�ب�ن��ا ،وع��ى م�ب��دأ ال�ت�ع��اون ع��ى ال��رب وال�ت�ق��وى ،يف ك��ل امل �ج��االت ،يف ال�ح��رك��ة
التثقيفية ،وال�ت��وع��وي��ة ،والتعليمية ،وال ��دورات الصيفية ،م��ن أه��م م��ا نحتاج
إل�ي��ه يف ك��ل ح��االت�ن��ا ،ويف ك��ل امل��راح��ل وال �ظ��روف ،ه��و :ن�ش��ر ال��وع��ي ب��ني أوس��اط
املجتمع ،ون�ش��ر التعليم للجيل ال�ن��ائش وللجميع ،ه��ذا يحتاج إىل ت�ع��اون من
الجميع ،كل الشخصيات العلمائية والثقافية ،العلماء ،واملثقفون واملدرسون،
واالجتماعيون ،الكل يحتاج إىل أن يساهم يف نشر الوعي ،ويف دعم نشر الوعي،
ويف دعم التعليم ونشر التعليم؛ ألن هذا ميدان من أهم امليادين التي َّ
البد منها
إيمانياً وحضارياًَّ ،
البد منها للدين والدنيا.
نشاط توعوي وتثقيفي وتعليمي
الب� َّ�د م��ن نشر ال��وع��ي ،الب� َّ�د م��ن التثقيف ،الب� َّ�د م��ن ال�ن�ش��اط التعليمي ،الب� َّ�د
م��ن ال�ن�ش��اط ال�ت��وع��وي ،ه��ذا ي�ح�ت��اج إىل ت�ع��اون م��ن ال�ج�م�ي��ع ،ت�ع��اون ب��ال�ن�ش��اط
نفسه ،نشاط توعوي وتثقيفي وتعليمي ،وتعاون أيضاً من الجانب الرسمي
بكل إمكاناته ،ولو أن إمكاناته محدودة يف ظل ظروف العدوان والحصار ،لكن
الخرية،
بكل ما يستطيع ،وتعاون
مجتمعي ،من الوجاهات ،من الشخصيات ِّ
ٌ
جانب مهم؛ ألن
يف دعمها هذا العمل معنوياً ومادياً ،والتشجيع عليه ،هذا
جزءاً من معركة العدو هو بنشاطه التضلييل ،بالدعايات ،باألكاذيب ،بالعمل
ل��الس�ت�ه��داف النفيس ل�ل�ن��اس ،ب��زرع ح��ال��ة ال�ي��أس واإلح�ب��اط ،بالسعي لتحطيم
املعنويات ،جزء كبري من معركة العدو هي معركة دعاية وإعالم وتضليل ،هي
معركة تثبيط وتخذيل ،هي معركة زرع لليأس ،وحالة من تحطيم املعنويات،
هذه املعركة َّ
البد أن نخوضها بجدارة ،بهدى الله "سبحانه وتعاىل" ،بالوعي،
ب��ال �ت �ع��اون يف ه ��ذا امل �ج ��ال ،ه ��ذا م �ج ��ال م ��ن أه ��م امل� �ج ��االت ،م �ي��دان��ه امل �س��اج��د،
واملدارس ،واملجالس ،واألنشطة املتنوعة عى املستوى الثقايف والتوعوي.
أهم متطلبات الحياة
َّ
ٌ
جانب مهم من أهم متطلبات الحياة ،هو يالمس
البد أيضاً أن نهتم بالزراعة،
ال�ح��ال��ة املعيشية ،وال�ت��ي ي�ع��اين فيها ال�ن��اس م��ن ظ��روف صعبة ج��داً ،لكن الب� َّ�د
م��ن العمل ،م��ن االلتجاء إىل ال�ل��ه ،م��ن التضرع ،م��ن اإلن��اب��ة ،م��ن االستغفار،
من الدعاء ،ومن العمل.
ال�ج��ان��ب ال��زراع��ي الب � َّ�د ف�ي��ه م��ن ج�م�ع�ي��ات ت�ع��اون�ي��ة زراع �ي��ة ،وت�ك��ون جمعيات
منظمة ،يتوالها أمناء ،صادقون ،موثوقون ،إلنعاش قطاع الزراعة يف املجتمع،
وأن ي�ت�ع��اون ال�ج�م�ي��ع ،ش�ع�ب�ي��اً ورس�م�ي��اً ،وم��ا ش��اء ال�ل��ه م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة من
أهم املحافظات املهيأة للزراعة ،واإلنتاج الزراعي ،األرايض فيها متوفرة ،املياه
الجوفية فيها متوفرة ،والربكة من الله كذلك متوفرة ،يحتاج إىل عمل منظم،
عمل يحظى بإرشاد زراعي ،ويحتاج إىل تعاون ،الجهد الشخيص يبقى محدوداً،
وتبقى نتيجته محدودة ،التعاون من خالل جمعيات تعاونية ،ونشاط تعاوين،
ي�م�ك��ن أن ي�ت��م ف�ي��ه إح�ي��اء ك�ث��ري م��ن األريض ،وح�ف��ر ك�ث��ري م��ن اآلب ��ار ،وإذا اعتمد
ال�ن��اس أي�ض��اً ع��ى ال�ط��رق ال�ح��دي�ث��ة يف ال ��ري ال�ح��دي��ث ،ي�ق�ت�ص��دون يف اس�ت�خ��دام
املياه ،ويستطيعون أن يعملوا لإلنتاج الزراعي بكل املحاصيل الزراعية بأنواعها،
وب�ح�س��ب م��واس�م�ه��ا ،يف ك��ل م��وس��م ه�ن��اك محاصيل زراع�ي��ة معينة ،ه��ي كلها
تلبّي الحاجة املعيشية للناس ،هي غذاء ،غذاء جعله الله للناس ،ورزق جعله
ِ
الله للناس ،والقطاع الزراعي هو العمود الفقري للجانب االقتصادي ،الزراعة
ً
غ��ذاء للمجتمع ،وه��ي أيضا ت�ج��ارة ،هي بضاعة ،يبنى عليها نشاط اقتصادي
ُ
ُ
ُشبع
حرّك اليد العاملة ،تحد من البطالة ،وهي غذاء ي ِ
حرّك السوق ،ت ِ
واسع ،ت ِ
الناس من جوعهم.
إحياء القطاع الزراعي
ولذلك يجب أن يحرص الجميع :الوجاهات ،املختصون ،الجانب الرسمي،
ال �ج��ان��ب ال�ش�ع�ب��ي ،ألن ي�ت��وج�ه��وا يف ال �ج��ان��ب ال ��زراع ��ي ب�ش�ك� ٍ�ل ج ��اد ،وم�ن�ظ��م،
واهتمام كبري ،وسيحل أي�ض��اً مشكلة الفقر ،مشكلة الفقر وال�ب��ؤس واملعاناة
الشديدة ،إحياء القطاع الزراعي والنشاط الزراعي سيحد من مشكلة الفقر،
وم�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة -ب��ربك��ة ال �ل��ه ،وب�ف�ض��ل ال �ل��ه -ه��ي م �ه � َّي��أة زراع �ي ��اً أن تغطي
احتياجها بشكل كبري ،وأن تمثل رافداً معيشياً واقتصادياً وغذائياً كبرياً ومميزاً
ٍ
ل�ك��ل ال�ب�ل��د ،ل�ك��ل ال�ي�م��ن ،ه��ي محافظة م�ب��ارك��ة ،وأرض�ه��ا خ�ص�ب��ة ،وف�ي�ه��ا الخري
ال��واف��ر ،لكن يحتاج إىل عمل ،يحتاج إىل ت�ع��اون ،يحتاج إىل تضافر للجهود،
يحتاج إىل تنظيم ،يحتاج إىل ت��رش�ي��د ،وه��ي محافظة واع ��دة ،يمكن أن تمثل
رافداً كبرياً عى مستوى البلد بشكل عام.
الرثوة الحيوانية
إىل جانب االهتمام بالزراعة ،هناك أيضاً الرثوة الحيوانية :املوايش ،األبقار،
األغنام ،املاعز ،الرثوة الحيوانية هي من نعم الله الكبرية ،وال بأس
ه�ن��اك ث��روة ج�ي��دة ،ث��روة ح�ي��وان�ي��ة ح�ت��ى أي�ض��اً م��ن األب��ل يف ال�ح��دي��دة ،ال��رثوة
الحيوانية هي ثروة مهمة ،وهي من نعم الله الكبرية التي أنعم بها عى البشر،
وهي ثروة مهمة جداً ،تحتاج إىل مزيد من االهتمام ،وأن يرتافق معها اهتمام
بيطري ،الجانب البيطري؛ ليكون مسانداً لالهتمام بهذه النعمة اإللهية ،بهذه
الرثوة املهمة ،وتحتاج إىل اهتمام كبري ،الرثوة الحيوانية غذاء للناس ،وفيها
م�ن��اف��ع جعلها ال�ل��ه واس�ع��ة وم�ت�ع��ددة ومتنوعة،
ولكن تحتاج إىل مزيد من االهتمام.
ومع ذلك العناية بإنتاج األعالف ،يمكن للبعض
م��ن ال �ت �ج��ار أن ي�ن�ش�ئ��وا ش��رك��ات إلن �ت��اج األع ��الف،
ويمكن للجانب البيطري أن يتطور ،وأن يساهم
ف �ي ��ه ح �ت ��ى ال �ق �ط ��اع ال� �خ� ��اص ،ب �م ��ا ي �ت �ق � َوّى ل��دع��م
االهتمام بهذا الجانب ،وهذه نعمة وثروة ،وينتج
ع�ن�ه��ا م ��ال ،وح��رك��ة اق�ت�ص��ادي��ة ،وت�ع��ال��ج مشكلة
طيّبة ،مع االلتجاء إىل الله،
الفقر ،لها نتائج وآثار ِ
م��ع ال�ت��وك��ل ع��ى ال �ل��ه ،م��ع ال ��دع ��اء ،م��ع ال�ت�ض��رع
ل �ي �م � َّ�ن ال �ل ��ه أي �ض ��اً ب ��األم �ط ��ار ،وأن ي�غ�ي�ث�ن��ا ول �ي �م� َّ�ن
بالربكات ،وم��ع ذل��ك االهتمام س��وا ًء يف الزراعة،
أو يف ال� ��رثوة ال �ح �ي��وان �ي��ة ،االه �ت �م ��ام م ��ع ال ��دع ��اء،
وااللتجاء إىل الله ،بإخراج الزكاة للفقراء ،بإخراج
الزكاة يف مصارفها الشرعية؛ ألن من أكرث ما يضر
الناس ،ويسبب للجدب ،هو عدم إخراج الزكاة،
البعض ال يخرجها نهائياً ويتحيل عليها ،والبعض
ي�خ��رج ش�ي�ئ��اً ي �س��رياً ،أو ي�خ��رج��ه يف غ��ري م�ص��ارف��ه،
وه ��ذا ي�ض��ر ب��ال �ن��اس ض ��رراً ك �ب ��رياً ،ف ��الب � َّ�د م��ع ذل��ك
االهتمام بهذا الجانب.

مع الزكاة التي ستفيد الفقراء ،وسيرتتب موضوع
الزكاة يف املحافظة ليكون بشكل مباشر ،وليكون
ه� �ن ��اك ن� �ش ��اط م �ب ��اش ��ر ح �ت ��ى ي �س �ت �ط �ي��ع ال� �ف� ��رع يف
امل�ح��اف�ظ��ة أن ي��واك��ب ال �ف �ق��راء ،وأن ي�ص��رف ل�ه��م،
الجانب املركزي هو يتجه يف هيئة الزكاة إىل دعم
ال� �ف� ��روع يف امل �ح ��اف �ظ ��ات ،ل �ت �ق ��وم ب� ��دوره� ��ا ب�ش�ك��ل
أس� � ��ايس وم� �ب ��اش ��ر ،وح� �ت ��ى ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت ��واك ��ب
وأن ت �ك ��رر ع �م �ل �ي��ة ال� �ص ��رف إن ش � ��اء ال� �ل ��ه ،وه ��ذا
ج ��ان ��ب س �ي �ف �ي��د ،م ��ع ذل ��ك ال �ت �ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي،
أن ي �ك ��ون ه �ن ��اك ت �ك��اف��ل ب ��ني أب �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع ،وأن
يتجه م��ن م� َّ�ن ال�ل��ه عليهم بسعة ال ��رزق ،وك��ذل��ك
امل�ي�س��ورون ،أن ي�ت�ج�ه��وا ل��رع��اي��ة أب�ن��اء امل�ج�ت�م��ع من
الفقراء ،والبائسني ،واملحرومني ،والضعفاء ،أن
يتعاونوا ،يف هذا خري ،وبركة ،ورحمة من الله،
إذا ت ��راح ��م ال �ن ��اس ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م؛ ت ��أيت رح �م��ة ال�ل��ه
أك ��رب ،وأع �ظ��م ،وأوس ��ع ،وأش �م��ل ،وي ��أيت ال�خ��ري،
ويأيت الرزق ،وتأيت الربكات.
العناية بالنازحني
إض��اف� ً�ة إىل ذل��ك ال�ع�ن��اي��ة ب��ال�ن��ازح��ني ،ه�ن��اك من
ن ��زح ��وا م ��ن ب �ق �ي��ة امل �ن ��اط ��ق امل �ح �ت �ل ��ة يف ال �ح ��دي ��دة،
النازحون من حيس ،النازحون من مختلف املناطق
ال �ت ��ي ال زال� ��ت ت �ح��ت االح� �ت ��الل ،وه ��م ب �ح��اج��ة إىل
التفاتة ،إىل عناية من الجميع :من هيئة الزكاة،
من امليسورين ،من ذوي الرزق والسعة ،هذا أيضاً
من أسباب رحمة الله وفضله ،ومن املسؤوليات
التي يجب أن يتعاون فيها أبناء املجتمع.

استتباب جيد لألمن
فيما يتعلق بالجانب األمني ،هناك استتباب جيد لألمن يف املحافظة ،وأبناء
هذه املحافظة فيهم خري كبري ،حالة هذا الخري تتجى بتدين نسبة الجرائم،
بقلة املشاكل ،بقلة الفنت ،بتفاهم الناس فيما بينهم ،بصربهم عى بعضهم
البعض ،بحلهم ملشاكلهم بشكل ودي وأخ��وي ،وم��ع ذل��ك يجب أن يتق َوّى
ه��ذا الجانب ،يعني :أن يكون هناك م��ع النشاط التثقيفي وال�ت��وع��وي نشاط
اجتماعي ت�ع��اوين لحل مشاكل ال�ن��اس ب��دون اس�ت�غ��الل ،ب��دون اس�ت�غ��الل ،ال
يكون هناك سعي للحصول عى أموال كبرية مقابل حل مشكلة ،يكون هناك
تعاون بني الوجاهات والشخصيات الجيدة من أبناء املحافظة لحل مشاكل
أبناء املجتمع بطريقة أخوية وتعاونية وخريية ،وبحرص عى أن يستتب األمن
واالستقرار.
ثم أيضاً أن تكون العالقة مع الجانب األمني عالقة قوية ،وتعاون جيد ،وأن
يكون هناك املزيد من التجنيد يف األمن ،والبناء والتأهيل يف األمن ،وهذا التعاون
بني الجميع سيكون له أثر كبري يف استتباب األمن واالستقرار يف املحافظة ،ويف
فشل األعداء يف مؤامراتهم الستهداف املحافظة أمنياً ،ويف االستقطاب للمصادر
املعلوماتية ،التي تمارس الخيانة لصالح األعداء.
االستمرار يف التحشيد
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ج��ان��ب ال�ع�س�ك��ري أك�ي��د َّ
أن ه��ذه امل�ح��اف�ظ��ة ح��ال�ه��ا ح��ال بقية
�رك��ز عليها األع��داء ،ومستهدفه م��ن جانب األع��داء،
البلد ال ت��زال محافظة ي� ِّ
كما هو بقية البلد ،كل هذا البلد مستهدف من جانب األعداء ،قد َّ
وفق الله
فيما مىض -وكما أشرنا يف بداية الكلمة -وأعان عوناً عظيماًَّ ،
بانتصارات
ومن
ٍ
ك �ب��رية ،يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ن�ح�ت��اج إىل االس �ت �م��رار يف ال�ت�ح�ش�ي��د ،يف ال �ت��دري��ب ،يف
التأهيل ،ويف التجنيد بشكل كبري ،هذا يشء مهم؛ ألنها فرصة لالستعداد
للتصدي ألي اعتداءات يف املرحلة القادمة تستهدف هذه املحافظة ،وليكون
هناك قوة ضاربة من أبناء هذه املحافظة؛ حتى يتهيب من االعتداء عى هذه
املحافظة ،وحتى تنقطع آمالهم ،وحتى يشبعوا من اليأس من هذه املحافظة،
ومن االعتداء عليها ،ومن إمكانية االحتالل لها ،وه��ذا ما ينبغي أن يساهم
فيه الوجاهات ،والجانب الرسمي ،والجانب الشعبي ،والعلماء يف املقدمة،
يف التذكري للناس ،يف التشجيع للناس للتحرك يف أداء واجبهم الذي هو من
الجهاد يف سبيل الله ،وأن يكون هناك تنشيط وتشجيع للشباب لاللتحاق
ب��ال�ت�ج�ن�ي��د ،وال �ت ��دري ��ب ،وال �ت��أه �ي��ل ،وال �ب �ن��اء ،واالس �ت �ع ��داد؛ ألن ال �ل��ه ي�ق��ول:
َ
{وَأ ِع ُّدوا َلهُ مْ مَ ا اسْ َت َطعْ ُتمْ ِم ْن ُق َّو ٍة}[األنفال :من اآلية ،]60ونحن نأمل -إن
شاء الله -أن نصل إىل مرحلة تغطي هذه املحافظة احتياجها من التشكيالت
ال �ع �س �ك��ري��ة ،وال �ق ��وة ال �ع �س �ك��ري��ة ،واألل ��وي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة؛ ح �ت��ى ي �ك��ون ه�ن��اك
ق��وة ض��ارب��ة م��ن أب�ن��اء ه��ذه املحافظة ،م��ن رجالها األب�ط��ال واألع ��زاء واألوف�ي��اء
وامل �ج��اه��دي��ن ،وه ��ذا م��ا ن��أم��ل أي �ض��اً االه�ت�م��ام ب ��ه ،وأن ي�ك��ون م��ن االه�ت�م��ام��ات
الرئيسية يف التذكري ،يف التوعية ،يف التحريض عى الجهاد يف سبيل الله ،يف
الحركة بني أوساط املجتمع.
الجانب الخدمي
م��ن ال�ج��وان��ب امل�ه�م��ة ج��داً ه��و االه�ت�م��ام ب��ال�ج��ان��ب ال�خ��دم��ي ،ال�ج��ان��ب الرسمي
عليه أن يبذل كل الجهد ،طبعاً من الواضح احتياج هذه املحافظة بشكل كبري
للكهرباء ،تابعنا م��ع اإلخ��وة يف الجانب الرسمي ،ك��ان هناك بعض املشاكل،
بعض اإلشكاليات ،أكدنا عليهم م��راراً وت�ك��راراً ،يف األخ��ري استعد األخ الرئيس
ُنزل ما تبقى حتى من املواطري الكهربائية التي كانت لدار الرئاسة ،أن ينزلها
أن ي ِ
إىل الحديدة؛ لتكون يف خدمة أبناء املحافظة ،وقلنا :جيد هذه خطوة جيدة،
قلنا :جيد ،أبناء هذه املحافظة لهم األولوية ،هم أحوج الناس ،وأحق الناس
بأن يتوفر لهم الكهرباء ً
أوال ،حتى لو نبقى يف الظالم ،وأن يتوفر لهم الكهرباء،
مع ظروف هذه املحافظة ،والحر الشديد ،ونحن يف هذا الشهر والذي يليه يف
موسم الحر الشديد ،طبعاً أكيد يحتاج الناس إىل املزيد من االهتمام ،سيستمر-
ب��إذن ال�ل��ه ،بتوفيق ال�ل��ه -االه�ت�م��ام باملحافظة (محافظة ال�ح��دي��دة) يف مختلف
مديرياتها ،ويف مدينة الحديدة نفسها ،فيما يتعلق بالكهرباء؛ حتى تحل هذه
املشكلة إن شاء الله تعاىل.
بقية الخدمات ً
مثال املياه والصحة يف املقدمةَّ ،
البد أيضاً من مواصلة االهتمام
من الجانب الرسمي مركزياً ومن املحافظة ،مع املبادرات االجتماعية ،والتعاون
م��ن ال�ت�ج��ار وامل�ي�س��وري��ن ،ل�ت�ق��دي��م ك��ل م��ا ي�م�ك��ن ت�ق��دي�م��ه ألب�ن��اء ه��ذه امل�ح��اف�ظ��ة،
بالرغم من الظروف الصعبة ،لكن بذل كل الجهد ،وتوفري كل املمكن مسؤولية
وفريضة أمام الله.

األلغام ومخلفات الحرب
ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة وم �ع��ان��اة ك �ب��رية ي �ع��اين م�ن�ه��ا أب �ن ��اء امل �ح��اف �ظ��ة ،وي��ؤس �ف �ن��ا ج ��داً
حجم معاناتهم فيها ،وه��ي مشكلة األل�غ��ام ،ومخلفات الحرب ،نحن خالل
�ؤك��د ع��رب اإلخ ��وة يف ال�ج��ان��ب ال�ع�س�ك��ري ،أن ي�ع�ط��وا أول��وي��ة
األي ��ام امل��اض�ي��ة ك�ن��ا ن� ِّ
لهذه املحافظة ،وبالذات يف املناطق السكنية ،حتى عى بقية الجبهات ،وعى
بقية املحافظات؛ ألن املعاناة كبرية ،ويحتاج هذا إىل جهد كبري ،لنزع األلغام
واملخلفات ،وسنستمر يف املتابعة عى هذا األساس ،إعطاء محافظة الحديدة
أول ��وي ��ة ق �ب��ل غ ��ريه ��ا ،وأك ��رث م ��ن غ ��ريه ��ا ،مل�ع��ال�ج��ة ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ت ��ؤدي إىل
ً
ً
نتيجة لوجود الكثري من األلغام
مآس كبرية،
مآس نحزن جميعا من أجلهاٍ ،
ٍ
ومخلفات الحرب يف املناطق اآلهلة بالسكان ،إن شاء الله سيستمر االهتمام
بهذا من جانبنا ،من جانب اإلخوة يف السلطة املحلية ،من جانب اإلخوة يف األمن
والجيش ،من جانب اإلخوة يف الجهات املركزية ،كل هذه هي هموم لكم وهموم
لنا ،أنتم إخوتنا ،أحباؤنا ،أعزاؤنا ،مآسيكم هي مآيس يف قلوبنا ،نحمل همكم،
وآالمكم ،ونستشعر ظروفكم ،ونتألم آلالمكم،
ون�ح�م��ل م�ع�ك��م األم ��ل وال ��رج ��اء يف ال �ل��ه "س�ب�ح��ان��ه
وتعاىل" ،ويف ما وعد الله به من الخري.

الثبات في موقف احلق،
وال � �ت � �ص � ��دي ل �ل �ط �غ �ي ��ان،
والوقوف بوجه االستكبار
الظالم ،والعدوان الغاشم،
هو من مبادئ اإلميان

التكافل االجتماعي
إىل ج��ان��ب االه�ت�م��ام ب��األم��ور ال��زراع �ي��ة ،واألم ��ور
املعيشية ،يجب أن يكون هناك تكافل اجتماعي،

www.26sep.net

26sept26@gmail.com

عبرنا كل امل��راح��ل التي
وصل األعداء فيها إلى حد
اليأس واالنكسار

خدمة املجتمع
مما يسعدنا َّ
أن ف��ري��ق العمل يف ه��ذه املحافظة
إخ � ��وة ،وي �ت �ع ��اون ��ون ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��م ،وي �ت �ف��اه �م��ون،
وق��ري�ب��ون م��ن امل�ج�ت�م��ع ،وه��ذا يشءٌ ن�ش�ك��ره لهم،
األخ امل �ح��اف��ظ ،وال ��وك ��الء ،وامل �ش ��رف ،وال�ج�م�ي��ع،
ونحثهم أكرث وأكرث عى أن يكونوا دائماً قريبني من
ه��ذا املجتمع :مجتمع ال�ح��دي��دة ،وأب�ن��اء الحديدة
األعزاء ،هذا املجتمع العزيز والغايل ،هذا املجتمع
املؤمن ،والصبور ،واملضحي ،والطيب ،الذي نحبه
ونعزه ،نحث الجميع أن يكونوا قريبني عى الدوام
م��ن املجتمع ،أن يكون اهتمامهم منصباً لخدمة
أب �ن ��اء ه ��ذا امل �ج �ت �م��ع ،وأن ت �ك ��ون ج �ه��وده��م دائ �م ��اً
م�ت�ج�ه� ً�ة ن�ح��و خ��دم��ة ه��ذا امل�ج�ت�م��ع ،ه��ذه وصيتنا،
وتأكيدنا ،وتوجيهنا ،وأملنا أيضاً.
نسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يو ِّفقنا وإ َيّاكم
جميعاً ملا يرضيه عنا ،وأن يرحم شهداءنا األبرار،
وأن ي�ش�ف��ي ج��رح��ان��ا ،وأن ي �ف� ِ�رّج ع��ن أس��ران��ا ،وأن
ينصرنا بنصره ،إنه سميع الدعاء.
َالس َ�المُ َع َلي ُْكمْ َورَحْ مَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُات ُه؛؛؛
و َّ

محليات

فيما أدى وزيرا الدولة والكهرباء اليمن الدستورية

الغشم والقطاع يؤديان اليمني القانونية أمام الرئيس املشاط

أدى اليمني القانونية أمام فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس
املجلس ال�س�ي��ايس األع��ى ،ك��ل م��ن ال�ق��ايض ال��دك�ت��ور محمد ب��ن محمد
ال �غ �ش��م ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا وال �ق ��ايض م�ح�م��د ال �ق �ط��اع ع�ض��و
املحكمة العليا.
حضر أداء اليمني القانونية رئيس مجلس القضاء األع��ى ،القايض
أحمد يحيى املتوكل ،ورئيس املحكمة العليا القايض عصام السماوي.

إىل ذل ��ك أدى ال�ي�م��ني ال��دس �ت��وري��ة أم ��ام ف�خ��ام��ة امل �ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي
امل�ش��اط رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،أح�م��د م�ح�م��د أح�م��د العليي
بمناسبة تعيينه وزيرا ً للدولة ،بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز
بن حبتور.
ك�م��ا أدى ال�ي�م��ني ال��دس�ت��وري��ة أم ��ام ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ،ال��دك�ت��ور محمد
أحمد حمود البخيتي بتعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة.

التقي الشاعر واألديب عباس الديلمي واملواطن اجلايفي:

الرئيس املشاط على كل مسؤول أن يجسد النموذج الراقي
للمسؤولية في خدمة الناس وأن يكون رحيم ًَا محسن ًا إليهم

ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل �ش��ري ال ��رك ��ن م �ه��دي امل�ش��اط
رئيس املجلس السيايس األعى ،املواطن فضل
الجايفي والشيخ عبدالسالم الجايفي.
وخ� ��الل ال �ل �ق ��اء ،اس �ت �م��ع ال ��رئ �ي ��س امل �ش ��اط،
إىل مظلومية املواطن فضل الجايفي ،والذي
س �ب��ق واع� �ت ��دى ع �ل �ي��ه وزي� ��ر ال �ك �ه ��رب ��اء ال �س��اب��ق
أحمد العليي.
وق� ��دم ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،اع� �ت ��ذاراً ل�ل�م��واط��ن
ف �ض ��ل ال �ج ��اي �ف ��ي ع ��ن م ��ا ت �ع ��رض ل� ��ه ،ق ��ائ � ً�ال":
أق � ��دم إل �ي ��ك اع � �ت� ��ذاراً ع ��ن ال �ح �ك ��وم ��ة وال ��دول ��ة
ع�م��ا ت�ع��رض��ت ل ��ه ،ف ��أي م��واط��ن ه��و غ ��ال ج��دا
بالنسبة لنا".
وع� ��رب ل ��ه ع ��ن اع � �ت� ��ذاره ع �م ��ا ت �ع ��رض ل ��ه م��ن
اعتداء من قبل وزير الكهرباء السابق.
وق��ال الرئيس امل�ش��اط" عى كل مسؤول أن

يجسد النموذج الراقي للمسؤولية يف خدمة
ال� �ن ��اس ،وأن ي �ك ��ون رح �ي �م ��اً م �ح �س �ن��اً إل �ي �ه��م،
ف��دي�ن�ن��ا اإلس ��الم ��ي ال�ح�ن�ي��ف ي��رك��ز ع ��ى ال��رتب�ي��ة
قبل العقاب".
ف�ي�م��ا ق ��دم وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء ال�س��اب��ق ال�ع�ل�ي��ي،
اع �ت��ذاره ل�ل�م��واط��ن ف�ض��ل ال�ج��اي�ف��ي ع��ن ك��ل ما
بدر منه ..حضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور
عبدالعزيز بن حبتور.
ويف س�ي��اق آخ ��ر ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل�ش��ري ال��رك��ن
م� �ه ��دي امل � �ش� ��اط ،رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس
األع� ��ى ،ال �ش��اع��ر واألدي � ��ب ع �ب��اس ال��دي �ل �م��ي..
وج��رى خالل اللقاء استعراض دور الشعراء
البارز يف مواجهة العدوان والتعبئة العامة،
وال� �ت� ��أك� �ي� ��د ع � ��ى أه� �م� �ي� ��ة األدب وال� �ش� �ع� ��ر يف
ال �ت �ع��ري��ف ب�م�ظ�ل��وم�ي��ة ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي ج ��راء

العدوان والحصار.
ون � ��وه ال ��رئ �ي ��س امل � �ش� ��اط ،ب ��أه �م �ي ��ة ال �ت �ج��رب��ة
الشعرية واإلعالمية لألديب عباس الديلمي
باعتباره أحد أبرز شعراء العرب املعاصرين،
وم ��ن ش �ع ��راء وك �ت ��اب ال �ي �م��ن ال �ب ��ارزي ��ن ال��ذي��ن
ت� �م� �ي� ��زوا ب �خ �ص ��وص �ي ��ة ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال ��وط ��ن
وال� �ه ��وي ��ة ..م �ش �ي ��داً ب ��ال ��دور ال ��وط �ن ��ي ل�ل�ش��اع��ر
واألدي ��ب ال��دي�ل�م��ي ،وع��رب ع��ن ت�ق��دي��ره مل��واق�ف��ه
وج �ه ��وده ال �ب ��ارزة يف م ��راح ��ل ال �ت ��اري ��خ ال�ي�م�ن��ي
املعاصر.
وق� ��ال ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط "إن ال �ش��اع��ر ع�ب��اس
ال��دي �ل �م��ي م ��ن ال �ه ��ام ��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ف��ل
مسريتها بمحطات مضيئة يف التاريخ اليمني
امل�ع��اص��ر س ��واء ع��ى ص�ع�ي��د ال�ش�ع��ر أو ال�ع�م��ل
اإلعالمي".

املنظومة العدلية تناقش مظاهر الظلم
املتعلقة باألراضي وأوضاع السجناء املعسرين

ع �ق��دت امل�ن�ظ��وم��ة ال�ع��دل�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ،اج �ت �م��اع��اً ب��رئ��اس��ة ع�ض��و امل�ج�ل��س
السيايس األعى رئيس املنظومة محمد عيل الحويث .
ك��رس االج�ت�م��اع ملناقشة أب��رز م�ظ��اه��ر ال�ظ�ل��م املتعلقة ب ��األرايض ،وم��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب � ��أرايض وزارة ال ��دف ��اع ،وإج � � ��راءات ال� �ح ��ارس ال �ق �ض ��ايئ ب �ش��أن
األرايض ،وكذلك أوض��اع السجناء املعسرين ..وأق��ر االجتماع تشكيل
لجنة لدراسة وتحديد املشكالت واقرتاح الحلول لألرايض التابعة لوزارة
الدفاع وااللتقاء بالحارس القضايئ ملناقشة جميع املعسكرات والرفع
للمنظومة العدلية خالل شهر.
ك�م��ا أق ��ر ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ل ��دى ك��ل م��ن ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام وه�ي�ئ��ة ال�ت�ف�ت�ي��ش
القضايئ ووزارة الداخلية وجهاز األمن واملخابرات الستقبال أي شكاوى

من قبل املواطنني بشأن املشاكل واملظلوميات املتعلقة باألرايض ،وتم
تحديد مدة عملها بخمسة عشر يوما.
وبشأن أوضاع السجناء املعسرين تم تكليف مجلس القضاء األعى
بمناقشة أوض��اع�ه��م ووض��ع ال�ح�ل��ول امل�ن��اس�ب��ة ل��إلف��راج ع�ن�ه��م ،ع��ى أن
ي��راع��ى ف�ي�ه��ا م��ن ط��ال��ت م ��دة ح�ب�س��ه وق� ّ�ل��ت دي��ون��ه ،وم�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا
خالل أسبوع.
كما ُكلف املجلس بمناقشة الدراسة الخاصة باألفارقة يف اجتماعه
القادم ..وخ��الل االجتماع قدم رئيس الهيئة العامة لألوقاف مشروع
تعديل قانون الوقف الشرعي رقم ( )23لسنة 1992م ،وقد أرجئت
مناقشته حتى االجتماع القادم ليتسنى االطالع عليه.

متابعات
ترأس اجتماع ملجلس أمناء جامعة البيضاء وتفقد سير العمل في جامع
النهرين وزار املستشفى العسكري :

رئيس الوزراء :املستشفى ومركز القلب قدما
منوذج ًا في النجاح واألداء املسؤول جتاه املواطنني
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مجزرة تنومة ..
األبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد واألسـ ـ ـ ــباب الرئيــسي ـ ــة

ن ��اق ��ش م �ج �ل ��س أم � �ن� ��اء ج ��ام �ع ��ة ال �ب �ي �ض ��اء يف
اجتماعه األول ،يف صنعاء برئاسة رئيس الوزراء
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،اإلجراءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��الئ�ح�ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ن�ش��اط امل�ج�ل��س
وق �ي��ادت��ه ..ويف االج �ت �م��اع ،أش ��اد رئ �ي��س ال ��وزراء
بتمكن جامعة البيضاء ،خالل فرتة قصرة ،من
تقديم األنموذج اإليجابي يف النشاط األكاديمي
والعلمي واالجتماعي.
واعتر تأسيس مجلس األمناء خطوة نوعية
إض��اف �ي��ة ت �ح �س��ب ل �ل �ج��ام �ع��ة ،وع ��ام � ً�ال م �س��اع��داً
لتطوير العمليات األكاديمية والعلمية فيها..
وت�ط��رق إىل أدوار مجليس أم�ن��اء جامعتي عدن
وح�ض��رم��وت ل�ف��ائ��دة م�س��ار ال�ت�ط��وي��ر األك��ادي�م��ي
والعلمي واملعريف والتطبيقي للجامعتن خالل
الفرتة السابقة للعدوان األمرييك  -السعودي
 اإلمارايت.ول� � �ف � ��ت ال � ��دك� � �ت � ��ور ب� � ��ن ح � �ب � �ت � ��ور إىل األه� �م� �ي� ��ة
ُ
الجغرافية ملحافظة البيضاء ،التي تعتر قلب
ال �ي �م ��ن وم� �ح� ��ور ل �ث �م ��اين م �ح ��اف �ظ ��ات م� �ج� ��اورة،
وعالقة ذلك بالجامعة التي يمكن أن تتحول إىل
صرح أكاديمي وعلمي محوري يخدم مختلف
تلك املحافظات.
وع � ّ�ر ع��ن ال�ش�ك��ر ل��رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ،ال��دك�ت��ور
ال �ع ��رام ��ي ،ع ��ىل م ��ا ي �ب��ذل��ه م ��ن ج �ه��د م ��ع ق �ي��ادة
وزارة التعليم ال�ع��ايل لتطوير ال�ب�ن��اء األك��ادي�م��ي
وال �ع �ل �م ��ي ل �ل �ج ��ام �ع ��ة ..م ��وج �ه ��اً ب� ��إع� ��ادة ه�ي�ك�ل��ة
ال�ج��ام�ع��ة وت�خ�ص�ص��ات�ه��ا ،وك ��ذا إع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف
البعض منها بما يلبي احتياجات التنمية وسوق
العمل من التخصصات الجديدة.
وانتخب املجلس ،عىل ضوء املناقشة واالطالع
عىل اإلج��راءات القانونية ،أم��ن جمعان رئيساً
ملجلس األمناء ،وعبدالله عيل أبو الرجال نائباً
لرئيس املجلس وم�ق��رراً ،إىل جانب تعين عيل
محمد الحبيس أميناً لسر املجلس.
وواف � � � � ��ق االج� � �ت� � �م � ��اع ع� � ��ىل م � � �ش� � ��روع ال ��الئ� �ح ��ة
ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس أم�ن��اء ال�ج��ام�ع��ة ،ال�ت��ي تهدف
إىل ت�ن�ظ�ي��م م�خ�ت�ل��ف ال �ج��وان��ب امل�ت�ص�ل��ة ب��أع�م��ال
امل�ج�ل��س ،وت�ح��دي��د م�ه��ام��ه واخ�ت�ص��اص��ات��ه وف�ق��اً
ل �ل �ق ��ان ��ون وش� � ��روط ال �ع �ض ��وي ��ة وم ��دت �ه ��ا وغ ��ره ��ا
م ��ن اإلج � � � ��راءات ..وت� ��م خ� ��الل االج �ت �م ��اع ت��وق�ي��ع
ات�ف��اق�ي��ة ب��ن رئ�ي��س ج��ام�ع��ة ال�ب�ي�ض��اء ،ال��دك�ت��ور
أح �م��د ال �ع ��رام ��ي ،وم ��دي ��ر ع ��ام م�س�ت�ش�ف��ى رداع
املركزي ،الدكتور عيل جرعون ،تتضمن أن يكون
م�س�ت�ش�ف��ى رداع م�س�ت�ش�ف��ى ت�ع�ل�ي�م�ي��اً ج��ام�ع�ي��اً،
ل �ت��دري��ب ط ��الب ك�ل�ي��ة ال �ط��ب وال �ع �ل��وم ال�ص�ح�ي��ة
التابعة للجامعة امل�ق��رر إن�ش��اؤه��ا خ��الل األشهر
القليلة املقبلة.
وت��م ت�ع�م�ي��د االت�ف��اق�ي��ة م��ن ِق�ب��ل وزي ��ر التعليم
العايل والبحث العلمي ،حسن حازب ،ووكيل
أول محافظة البيضاء ،حمود شثان.
واع�ت��ر وزي��ر التعليم ال�ع��ايل تأسيس مجلس
األم� � �ن� � ��اء خ � �ط � ��وة م� �ت� �ق ��دم ��ة ل� �ص ��ال ��ح ال �ج ��ام �ع ��ة
واملجتمع وع��ام� ً
�ال مساعداً لجهود الحكومة يف
مسار التطوير واملشاريع التوسعية املستقبلية.
وأف � �ص � ��ح ع � ��ن م ��واف� �ق ��ة ال � � � � ��وزارة ع � ��ىل اف �ت �ت ��اح
ك�ل�ي��ة ال�ط��ب يف ج��ام�ع��ة ال�ب�ي�ض��اء ،ل�ت�ك��ون راف ��داً
ج��دي��داً ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة يف ه ��ذا امل �ج ��ال ..الف�ت��اً
إىل أن ال ��وزارة أل��زم��ت ك��اف��ة ال�ج��ام�ع��ات اليمنية
أهلية وحكومية بفتح كليات ل�ل��زراع��ة ،ملواكبة
توجهات قيادة الدولة يف إحداث تنمية ونهضة
زراعية تخدم األمن القومي الغذايئ.
فيما ّ
عر نائب وزير التعليم العايل ،الدكتور
ع� � ��يل ش � � ��رف ال � � ��دي � � ��ن ،ع� � ��ن ال � �ش � �ك� ��ر واالم � �ت � �ن � ��ان
لرعاية رئ�ي��س ال ��وزراء ودع�م��ه ل�ل��وزارة والنشاط
األكاديمي عموما.
ونوه بتعاون أبناء محافظة البيضاء املبكر مع
ً
الجامعة ومشاريعها ال�ت�ط��وي��ري��ة ..الف�ت��ا إىل أن
ال�ج�م�ي��ع ي�ت�ح��رك ال�ي��وم ل�ص�ن��ع ن�م��وذج أك��ادي�م��ي
ع �ل �م ��ي وم� �م� �ي ��ز ،س� �ي� �ك ��ون ل � ��ه م �ك ��ان �ت ��ه وت� ��أث� ��ره
اإليجابي عىل املستوى الوطني واإلقليمي.
ب � � ��دوره ،أك� ��د وك �ي ��ل أول م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ي �ض��اء
ش�ث��ان أه�م�ي��ة دع��م ال�ح�ك��وم��ة ل�ل�ج��ام�ع��ة ،خ��الل
الفرتة املقبلة ،ومساندتها لتأدية دورها العلمي
واألك� ��ادي � �م� ��ي ع ��ىل ال �ن �ح ��و امل� �ط� �ل ��وب ..م �ب �ي �ن ��اً أن
االجتماع يمثل حافزاً ودافعاً للجميع للسر يف
تطوير هذا الصرح األكاديمي.
وكان الدكتور العرامي استعرض مسار البناء
وال �ت �ط��وي��ر ال ��ذي ت �ش �ه��ده ال �ج��ام �ع��ة يف امل�ج��ال��ن
األكاديمي والعلمي إىل جانب املسار التوسعي
ملبانيها ..ولفت إىل ما أحرزته الجامعة من ّ
تقدم
فيما يتعلق باملؤشرات الدولية واإلقليمية ذات

ال �ص �ل��ة ب�ت�ق�ي�ي��م ال �ج��ان �ب��ن األك ��ادي �م ��ي وال�ع�ل�م��ي
للجامعات الدولية والعربية.
وع � ��ىل ه ��ام ��ش االج� �ت� �م ��اع ،ت ��م ت �ك ��ري ��م رئ �ي��س
ال ��وزراء ب��درع جامعة البيضاء ،ووزي��ر التعليم
العايل ،ووكيل أول املحافظة بدرعن مماثلن
ت � �ق � ��دي � ��را ل �ت �ف ��اع �ل �ه ��م وم � �س� ��ان� ��دت � �ه� ��م ودع� �م� �ه ��م
ل�ل�ج��ام�ع��ة ..ويف س�ي��اق آخ��ر أش��اد رئ�ي��س ال��وزراء
ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن ح�ب�ت��ور بالجهود
ال� �ن ��وع� �ي ��ة وال � �خ � ��دم � ��ات ال �ط �ب �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي �ق � ّ�دم �ه ��ا
املستشفى العسكري ومركز القلب باملستشفى
يف ظ ��ل األوض � ��اع ال�ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ي �م��ر ب �ه��ا ال�ي�م��ن
جراء العدوان السافر والحصار من قبل تحالف
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت .
ج � ��اء ذل � ��ك أث� �ن ��اء زي� ��ارت� ��ه ال� �ي ��وم ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى
ال �ع �س �ك ��ري ول �ق ��ائ ��ه م ��دي ��ر امل �س �ت �ش �ف��ى ال ��دك �ت ��ور
ع�ب��اس نجم ال��دي��ن ون��واب��ه وم��دي��ر م��رك��ز أم��راض
وجراحة القلب العسكري الدكتور عيل الشامي.
حيث جرى مناقشة أوضاع املستشفى ومركز
القلب ومختلف جهودهما الطبية والعالجية
املقدمة ملنتسبي الجيش وتشكيالته والجرحى
وع � ��ام � ��ة امل � ��واط � �ن � ��ن ،وب ��رام� �ج� �ه� �م ��ا وخ �ط �ط �ه �م��ا
ال �ت �ط ��وي ��ري ��ة ل �ل �ج��ان �ب��ن ال �ب �ش ��ري وال �ف �ن ��ي خ ��الل
ً
املقبلة.
الفرتة
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للمستشفى
واملركز وتقديرها ملا يقدمانه من خدمات ورعاية
ص �ح �ي ��ة يف ظ ��ل زي � � ��ادة ح �ج ��م امل �س �ت �ف �ي ��دي ��ن م��ن
خ��دم��ات �ه �م��ا ن�ت�ي�ج��ة ان �ت �ش ��ار األم� � ��راض ال�ش��ائ�ع��ة
واملزمنة عىل نحو غر مسبوق بسبب العدوان
والحصار ونوعية األسلحة املحرمة املستخدمة
لقتل أبناء الشعب اليمني.
وأوض � ��ح أن امل �س �ت �ش �ف��ى وامل ��رك ��ز ب �ص �م��وده �م��ا
وق ��درت �ه �م ��ا ع ��ىل ال �ت �غ �ل��ب ع ��ىل ال �ت �ح ��دي ��ات ال �ت��ي
فرضتها الحالة االستثنائية الراهنة التي يمر بها
اليمن ،قدما نموذجاً يف النجاح واألداء املسؤول
تجاه املواطنن.
وقام رئيس الوزراء عقب اللقاء بزيارة تفقدية
ل�ع��دد م��ن أق�س��ام املستشفى العسكري واطلع
عىل نشاطها ونوعية التجهيزات التقنية التي يتم
من خاللها تقديم الخدمات والرعاية الصحية
مل�ن�ت�س�ب��ي ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
وامل��واط�ن��ن ،ع��الوة ع��ىل زي��ارات��ه ع��دد م��ن امل��رىض
والجرحى من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
وع � ��ر رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ع� ��ن ت �م �ن �ي ��ات ��ه ل�ل�ج�م�ي��ع
بالصحة والعافية والعودة العاجلة إىل أسرهم
 ..الف � �ت� ��اً إىل أن ت �ض �ح �ي ��ات األب � �ط � ��ال ب ��دم ��ائ �ه ��م
وأرواح� � �ه � ��م يف س �ب �ي ��ل ن� �ص ��رة وط �ن �ه ��م ودف ��اع ��ا
ع��ن ك��رام��ة ش�ع�ب�ه��م ،ه��ي م�ح��ل ت�ق��دي��ر واح��رتام
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل وكل
ي�م�ن��ي وع��رب��ي ي�ن�ش��د ال�ح��ري��ة وال �ك��رام��ة وي��رف��ض
الهيمنة والوصاية والخنوع.
إىل ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور
عبدالعزيز صالح بن حبتور ،ومعه مفتي الديار
ال�ي�م�ن�ي��ة ف�ض�ي�ل��ة ال �ع��الم��ة ش �م��س ال ��دي ��ن ش��رف
ال ��دي ��ن ،ع��ىل س��ر ال�ع�م��ل يف امل��رح�ل��ة األوىل من
إع ��ادة ب �ن��اء ج��ام��ع ال�ن�ه��ري��ن امل �ش��رف ع��ىل س��ائ�ل��ة
صنعاء العتيقة.
واس�ت�م��ع ال��دك�ت��ور ب��ن ح�ب�ت��ور وال�ع��الم��ة ش��رف
ال��دي��ن وم�ع�ه�م��ا رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل��أوق��اف
ال� �ع ��الم ��ة ع �ب ��دامل �ج �ي ��د ال � �ح � ��ويث ،إىل ش � ��رح م��ن
ال �ق ��ائ �م ��ن ع ��ن س ��ر ال �ع �م ��ل وح �ج ��م اإلن� �ج ��از يف
إع��ادة بناء ه��ذا املعلم الديني ،ال��ذي يتم إع��ادة
تشييده ب�م��راع��اة ك�ب��رة لخصوصيته التاريخية
ووظيفته الدينية التي قام بها عىل مدى قرون
عديدة.
كما تم خ��الل ال��زي��ارة االط��الع عىل املخططات
وال �ت �ص ��ام �ي ��م ال �ه �ن��دس �ي��ة ال �خ ��اص ��ة ب ��إع ��ادة ب �ن��اء
الجامع املعدة من قبل املهندسن املختصن.
وحيا رئيس الوزراء جهود العاملن يف إعادة
ب�ن��اء ه��ذا ال�ج��ام��ع ال�ع��ري��ق  ..داع�ي��اً إىل مضاعفة
العمل إلن�ج��ازه يف أق��رب وق��ت ومل��ا فيه مواصلة
الجامع لوظيفته الدينية واإلرشادية.
وثمن ال��دور املباشر واإلش��رايف للهيئة العامة
لأوقاف ومكتبها بأمانة العاصمة يف إعادة بناء
هذا الصرح الديني املهم.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لأوقاف
اهتمام الهيئة باملساجد ورعايتها لبيوت الله ملا
ل�ه��ا م��ن دور يف إح�ي��اء ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة وت�ع��زي��ز
روح الهوية اإليمانية.
واس �ت �ع ��رض ط �ب �ي �ع��ة األع� �م ��ال امل �ن �ف ��ذة ض�م��ن
املرحلة األوىل من إعادة بناء جامع النهرين وفقاً
للمواصفات والطابع املعماري الذي كان عليه.

الفريق الرويشان :استمرار إغالق املوانئ
واملطار و عدم صرف املرتبات ينسف الهدنة
وشعبنا مصر على انتزاع حقوقه
أوض� ��ح ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال� � ��وزراء ل �ش ��ؤون ال ��دف ��اع
واألمن الفريق جالل الرويشان ،أنه ومنذ اإلعالن
ع��ن ال�ه��دن��ة فجميع ال�ش��واه��د ت�ش��ر إىل اس�ت�م��رار
خ��روق ال�ع��دوان وع��دم التزامه ببنودها ،وأن ما
تحقق حتى اآلن ال يساوي  %10مما أعلن عنه
يف بنود الهدنة.
وق � ��ال ال� ��روي� �ش� ��ان ،يف ت �ص ��ري ��ح ل �ق �ن ��اة امل �س ��رة
الفضائية :إذا استمرت الهدنة دون فتح امل��وائن
وصرف املرتبات وفتح املطار فكأن هذه الهدنة ال
أساس لها وشعبنا مص ّر عىل أخذ حقوقه.
وأضاف أنه إذا استمرت خروق قوى العدوان
وع��دم ال�ت��زام�ه��ا بالهدنة فليس لدينا م��ا نخسره
وشعبنا لن يقبل بهدنة منتقصة ومخرتقة ،الفتا
إىل أن شعبنا وقواتنا املسلحة ال يعتمدون عىل
الهدنة وال يعولون عىل مصداقية قوى العدوان.
وأوضح أن الطرف الوطني ركز يف قبوله للهدنة
عىل رفع املعاناة عن كاهل الشعب اليمني ،الفتا
أن ال�ع��دوان ل��م يلتزم بالهدنة بالشكل املطلوب
والقيادة والشعب اليمني يدركون هذا األمر.
وق� � � ��ال :ن� �ح ��ن ن� � ��رئ ذم� �ت� �ن ��ا أم � � ��ام ش �ع �ب �ن ��ا أن
ه ��ذا ال �ع ��دوان ال ع�ه��د ل��ه وال ي�ل�ت��زم ب ��أي م��واث�ي��ق
واتفاقات.
وأضاف أن كل العالم شاهد عىل أن املسافرين
من مطار صنعاء هم املرىض وكبار السن والنساء

واألطفال وهو دليل عىل مصداقية مطالبنا.
وأكد الفريق الرويشان أن ما يتم تحصيله من
إيرادات من دخول املشتقات النفطية يتم توريده
إىل حساب خاص ،موضحا أن صرف املرتبات هو
من الوعود الكاذبة التي يطلقها تحالف العدوان
واملرتزقة باستمرار
وأش� � ��ار إىل أن األم � ��م امل �ت �ح ��دة ت� �ح� ��اول إظ �ه ��ار
ن�ج��اح�ه��ا يف ال�ه��دن��ة يف ال�ي�م��ن يف ح��ن أن م�ع��ان��اة
الشعب اليمني مستمرة ج��راء انقطاع ال��روات��ب
واملشتقات النفطية.

كثر من األحداث يف التاريخ اليمني لم تحظ بحقها من الدراسة
والبحث املعمق بشكل يجعل القارئ أو الباحث يجد من املراجع
التاريخية ما يمكنه من االستدالل والقراءة املكتملة عنها.
وعن فرتات مختلفة من تاريخ الصراع اليمني مع نظام آل سعود قدم
الباحث عبدالله بن عامر يف جزأين هامن من بحثه املوسوم ب�(الحروب
اليمنية السعودية والدور الريطاين) تلخيصا للحروب اليمنية السعودية
وما نتج عنها من جرائم بشعة كانت مجزرة "تنومه" إحدى الشواهد

التاريخية عىل دموية آل سعود املبكرة ضد اليمنين..
وتقص للحقائق املعتمدة
الباحث بن عامر تفرد بما قدمه من بحث
ِ
عىل الوثائق واملصادر املتعددة حول الحروب اليمنية السعودية والدور
الريطاين..
وتزامنا مع الذكرى ال� 102ملجزرة تنومه "26سبتمر" تستعرض ما تناوله
الباحث يف الجزء االول من البحث وتحديداً يف الفصل الثالث من الباب
الثاين حول مجزرة تنومه ..إىل التفاصيل-:

عبدالعزيز بن إبراهيم
أشرف على ارتكاب مجزرة
تنومة وسدوان ضد ما ال يقل
عن ثالثة آالف حاج ميني كانوا
متوجهني إلى مكة

استطاع ابن سعود تكوين جيش كبر يف  1920م  1922 -م وقام
بتحريك الغطغط ضد ابن رشيد  1قبل أن يدفع بهم )بعد ذلك (
إىل عسر الرتكاب أبشع مجزرة بحق الحجيج اليمنين يف منطقتي
تنومة وسدوان  2كرسالة دموية أستهدفت كل اليمنين وتحديداً
اإلمام يحيى إلخضاعه حيث كان بتلك الفرتة يواجه الريطانين جنوباً
ويسعى ملواجهة توسع إبن سعود يف الشمال اليمني يف عسر.
كان إبن سعود املدعوم من بريطانيا يخىش من أي تحرك يمني لدعم
آل عائض يف عسر او لدعم امللك حسن يف الحجاز ولهذا لم يرتدد يف
إرتكاب تلك املجزرة ألسباب سياسية بالدرجة األوىل ثم أسباب مذهبية
وإقتصادية تمثلت يف نهب أموال الحجيج وامتعتهم.
وبالعودة اىل أحداث محاوالت احتالل عسر فقد جهز ابن سعود 45
ألفا من قواته فتوجهت إىل رنية ثم إىل بيشه وجرت فيها معركة عنيفة
ثم تقدمت إىل الصبيخة وجرت فيها معركة أخرى ونجحت قبائل
عسر من استعادة بيشه والقضاء عىل القوات السعودية املرابطة
فيها ،فيما تصدت للهجوم الكبر عىل الحيفه وعن الفغوم وكبدت
قوات فيصل خسائر كبرة كان ابن سعود يخىش من أي أتفاق بن
ابن عائض واإلمام يحيى ،وأمام الحشد الحجازي ضده وصمود قبائل
عسر أوقف الهجوم مؤقتاً مبدياً انزعاجه من انتشار أخبار هزيمة
قواته يف عسر يف الصحف األجنبية ونصحه بعض مستشاريه برتك
عسر بينه وبن اليمن وشرها إال أنه كان أكرث تصميماً عىل احتاللها
 3فأرسل حملة عسكرية أخرى وتعزيزات إضافية  1921م و  1922م
يف وقت كان ابن عائض قد لجأ إىل منطقة حرمله  4ويقال أن حجم
القوات السعودية يف الهجوم بلغت  60ألف مقاتل بقيادة نجله
فيصل  5وتوجهت الحملة من صبحا إىل الخريق ثم إىل رنيه ،وقال
بن سعود وقتها عن تلك الحملة «إما أن تسلمني عسراً أو تجرين
عىل الخضوع آلل عائض  » 6وقد هاجمت قبائل عسر تلك الحملة
أثناء عبورها طريق الفيل وتعرضت لخسائر كبرة ،وقد آثرت بعض
قبائل عسر وقتها الحياد وجرى إخالء أبها من السكان خشية الجرائم
السعودية ،وجرت معركة يف ذهبان يف وقت كان اإلدرييس يهاجم
من الجهة الغربية وتمكنت القبائل من التصدي له.
واتجهت قوات بن سعود إىل السقا مركز آل عائض ،لكنها تعرضت
لهزيمة كبرة وقتل معظم أفرادها واستسلم من تبقى ،وكذلك
هزمت الحملة املتجهة إىل بني مالك ونجحت الحملة الثانية عىل
السقا يف فرض الحصار عليها من ثالث جهات إال أن بن عائض تمكن
من االنتقال إىل الولجه ثم الشرفه ،وكان فيصل قد أرسل حمالت
عدة عىل حرمله
كان آخرها يف  1922م  7وما إن استوىل عليها حتى دمرها  8ويقال أن
حملة فيصل أتت عىل كل آثار العهد العثماين من القالع والحصون
واملنازل  9وقد تمكن آل عائض من الحصول عىل دعم مؤقت من
امللك حسن يف الحجاز الذي أرسل تعزيزات عسكرية إىل بارق ومنها
إىل مسفره عر عقبة ساقن وجرت هناك معركة هزم فيها الجيش
السعودي وقتل قائده سليمان عفيصان وتقدم حسن آل عائض
إىل أبها واعتصمت الحامية السعودية يف شدا حتى جاءتها النجدة
من نجد وطلب امللك حسن من جيشه العودة للدفاع عن الطائف
فانسحب آل عائض إىل حرمله  10ثم تعرضت تعزيزات أخرى أرسلها
امللك حسن ملساعدة بن عائض للهزيمة  11واستفادت قبائل عسر
من تقدم قوات اإلمام إىل مشارف بالد سنحان وذلك إلرهاب القوات
السعودية والتأكيد أن التقدم اليمني هدفه تطويق قوات بن سعود
والقضاء عليها ، 12وعىل إثر تقدم قوات اإلمام يحيى إىل مشارف
بالد سنحان وقع فيصل مع بن عائض اتفاق يؤكد ما جاء يف االتفاق
السابق.
املكيدة والخدعة:
كان ابن سعود قد تمكن من إخضاع حائل وحقق بذلك «سيادة
إسرتاتيجية عىل وسط وشمال الجزيرة  » 13ورأى من الضرورة إخضاع
عسر وقمع حركة التمرد فيها بأي ثمن ،فلم تنجح حملة فيصل يف
إخضاع عسر ،فالثوار ظلوا يهاجمون القوات السعودية متحصنن
يف أماكن يصعب الوصول إليها  14وكانوا يحظون بدعم امللك حسن
 15الذي أرسل حملة عسكرية صغرة وصلت إىل أبها يف أبريل 1923
م  16وكانت قوات بن سعود تحاول شن هجمات خاطفة عىل القبائل
الرافضة للخضوع لنب سعود منها رجال الحجر وجرت معركة عنيفة
يف حظوة بالد باألسمر  17وكانت آخر معركة قبل وصول الوايل الجديد
عبدالعزيز بن إبراهيم  18الذي أشرف عىل ارتكاب مجزرة تنومة
وسدوان ضد ما ال يقل عن ثالثة آالف حاج يمني كانوا متوجهن اىل
مكة بحجة انهم نجدة مرسلة من االمام يحيى اىل الشريف حسن 19
كانت قوات سعودية كبرة يف الخميس بعد انضمام التعزيزات إليها
وقضت توجيهات بن سعود التقدم إذا كانت الظروف تسمح بذلك
أو اللجوء إىل الخطة البديلة من خالل عرض رسالتن من بن سعود
إىل حسن بن عائض ،وهنا يتحول قائد القوات السعودية إبن حشر
إىل مجرد رسول فقط عليه أن يوصل الرسائل مع مرافقن اثنن إىل

بن عائض وبالفعل وصلت الرسائل وفيها « :رأينا ترك عسر لكم وأن
نكون يداً واحده نتعاون عىل ما فيه مصلحة اإلسالم » 20
لقد اتخذ ابن سعود خطة ماكرة بعد أن تيقن أن إخضاع عسر
بالقوة غر ممكن ولهذا حاول مهادنة بن عائض حتى يتسنى له تنفيذ
ما تبقى من الخطة وذلك يف االدعاء بأن القوات التي أرسلها وتوقفت
يف الخميس ليست إال لنصرة اإلدرييس ضد اإلمام يحيى وأن عىل بن
عائض السماح لها باجتياز عسر لتصل إىل هدفها نحو تهامة ،ويف
يونيو  1923م
عن بن سعود عبدالعزيز بن إبراهيم حاكماً لعسر  21وحتى ال
يشك ابن عائض يف صحة ما جاء يف الخطة نجح القائد الجديد للقوات
السعودية إبن إبراهيم يف تنفيذها بنجاح فكان يوزع جزءا من قواته
عىل بعض مناطق عسر فيما كان يرسل فرقا صغرة من أبها فتتجه
بالفعل نحو تهامة فتظن قبائل عسر أن ابن سعود بالفعل صادق،
لكن تلك القوات كانت تعود ليال ً من طرق مختلفة ،وعندما استكملت
بعض القوات االنتشار طلب إبن إبراهيم من ابن عائض اللقاء للوداع
ولتقديم الشكر نيابة عن بن سعود ،ويف حجىل أصر سعيد إبن مشيط
عىل إبن عائض تناول طعام العشاء يف منزله بعد أن كان قد تناول
طعام الغداء لدى منزل ابن سعيد.
وأثناء ما كان ابن عائض يف منزل بن مشيط أمر ابن إبراهيم قواته
بالعودة وتولت قوة أخرى محاصرة املنزل وإلقاء القبض عىل بن
عائض ومن معه من آل عائض واقتيادهم إىل الرياض  22تحت حراسة
مشددة  23حيث احتجزوا جميعاً هناك ،وبهذا تمكن ابن سعود من
السيطرة عىل عسر يف  1923م وباءت محاوالت آل عائض االستقالل
بعسر بالفشل 24
املوقف اليمني:
انتهت الحروب يف عسر بهزيمة ابن عائض  25وتم إبعاد كل أسرة
ً
آل عائض من عسر ولم يسمح لهم بالعودة مطلقا 26بعد أن كان
اإلدرييس قد تنازل عن عسر السراة لنب سعود  27رغم أنه لم يكن
يسيطر عليها إال أن ابن سعود أتخذ من اإلدرييس مرراً للتوسع
نحو عسر وسيتخذ من ذلك التنازل صكاً إلثبات شرعية تواجده يف
عسر ،وليس صحيحاً أن عسر دخلت يف طاعة بن سعود سلماً،
بل عنوة وبالقوة العسكرية ونتيجة الحروب التي استمرت سنوات
عدة  28فقد كانت عسر تحت حكم آل عائض تميل إىل االستقالل
وهو ما يتضح من خالل التعامل مع أول حملة عسكرية سعودية
كبرة فقد رد ابن عائض عىل ابن مساعد الذي كان مع جيشه يف
بيشه بالتأكيد أن من حق عسر االحتفاظ باستقاللها ضمن حدودها
املعروفة  29ومن الالفت أن ابن مساعد نفسه هو من مثل ابن سعود
يف االتفاق مع اإلدرييس عىل تحديد الحدود بن الجانبن  30وعندما
عرض ابن سعود عىل ابن عائض أن يكون حاكماً عىل عسر باسمه
وتحت حكمه رفض ذلك فلم يكن يرغب أن يكون تابعاً لنب سعود
 31وسيكون االحتالل السعودي لعسر السراة مقدمة الحتالل عسر
تهامة ،فاإلدرييس خضع ملنطق القوة السعودية وأصبح غر قادر عىل
مواجهة النفوذ السعودي الذي وصل إىل عقر داره فقد قام بهدم
ضريح قر جده يف  1923م تقرباً لنب سعود  32وخشية من اإلخوان
الوهابين الذين وصلوا إىل صبيا وأبي عريش وجيزان تحت الفتة
الدعوة وإزالة الشرك.
ولهذا كان اإلمام يحيى بن حميد الدين يدرك مدى خطورة االحتالل
السعودي ل «عسر » وبالتايل فقد كان اليمن املتضرر األكر من
سقوط آل عائض يف عسر ،وكان اإلمام يحيى هو الوحيد الذي أصدر
موقفاً تجاه اعتقال آل عائض ونقلهم إىل الرياض حيث ندد بما وصفها
طريقة الغدر بآل عائض وطالب بإعادتهم إىل بالدهم  33وقد نشرت
الصحف قصة
الغدر السعودي بآل عائض رغم التعتيم الكبر الذي رافق العملية.
ويف تلك الفرتة حاول اإلمام استغالل انشغال بن سعود يف حروبه
مع الحجاز الستعادة األرايض اليمنية  34غر أن تلك املحاوالت باءت
بالفشل.
تعتيم سعودي:
قوة ابن سعود والدعم الريطاين وخيانة اإلدرييس أسباب رئيسية
إلنهيار مقاومة القبائل اليمنية يف عسر  35وبالنسبة ملصر آل عائض
فقد عمل ابن سعود عىل إخفاء حقيقة طريقة تعامله مع آل عائض
من خالل املكر والخديعة واقتيادهم إىل الرياض واحتجازهم جميعاً
مع إصدار أوامر لقواته بإخضاع عسر بالقوة بعد أن تمكن من آل
عائض ،ولهذا نجد أن قصة إخضاع عسر غر معروفة لدى الكثرين
 36أما الرواية السعودية فتقول أن ابن عائض كان ظاملاً لقبائل عسر
وأن تلك القبائل استنجدت بابن سعود فنصرها وضم عسر إىل
مملكته  37وحاول البعض تشويه صورة آل عائض واتهام حسن بأنه
كان ظاملاً ويتبع شهواته  38وكان
متغطرساً ومتكراً السيما بعد انتصاره عىل اإلدرييس  39ولم يكن
مؤهال ً لحكم عسر  40وخالصة القول أن ابن سعود لم يكن قادراً

عىل إخضاع عسر لوال تمكنه من الغدر بآل عائض وقبل ذلك تحريض
بعض قبائل عسر واستغالل طموح بعض الشخصيات للزعامة
املحلية من أجل التخيل عىل آل عائض  41فقد كان ابن سعود يحرص
عىل أن تظل العالقة بينه وشهران وقحطان مباشرة وهي القبائل
التي كانت تجنح إىل السلم والحياد يف أحسن األحوال إن لم تقاتل
يف صفوف الجيش السعودي ،وإضافة إىل ذلك كان لريطانيا دور
يف التغطية عىل التحركات التوسعية لنب سعود السيما تجاه عسر
وشمر ،بل إن ابن سعود وقتها حصل عىل تعاطف الريطانين تجاه
تلك التحركات  42وعىل ما يبدو أن تلك الفرتة شهدت حسماً بريطانياً
فيما يتعلق باستمرار العالقة مع امللك حسن الذي رفض التوقيع
عىل صيغة املعاهدة مع بريطانيا ،ولهذا نجد يف الوثائق الريطانية
مقرتحات التعامل معه ضمن ثالثة خيارات إما التهديد بالتشهر أو
العمل عىل عرقلة الحج وبالتايل سيخسر الكثر من األموال أو إشعاره
بأن حكومة صاحبة الجاللة سوف تتغاىض عن مخططات ابن سعود
العدوانية تجاهه  43وبالفعل كان الخيار األخر ،فقد منحت بريطانيا
بن سعود ضوءاً أخضر الجتياح الحجاز واحتالله كما منحته من قبل
ضوءاً أخضر الحتالل عسر وشمر وستواصل ذلك
بدفع اإلدرييس يف عسر تهامة إىل تسليمه جنوب عسر لتصبح يف
 1926م جزءا من اململكة النجدية الحجازية.
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خالل زيارته للمرابطني من منتسبي املنطقة العسكرية السادسة:

وزير الدفاع :تقنية صناعتنا العسكرية ستتحدث عنها امليادين وستوصل الرسالة األنسب للمعتدين
ص ��واري ��خ ال �ع ��دوان االع �ت��راض �ي��ة ل��ن ت�ت�م�ك��ن م��ن رص��د
وتتبع صواريخنا الباليستية وطائراتنا املسيرة

ال �ت ��اري ��خ امل �ش ��رف ال ت�ص�ن�ع��ه اخل �ي��ان��ة واالرت� �ه� ��ان ب��ل
تضحيات األبطال في امليدان

يحث الخطى بهمة وعزيمة وإخاص وتفان ،يف تحركه امليداين الفاعل والجاد عىل درب الجهاد والدفاع
عن سيادة الباد ،فرسم بخطاه املباركة معالم النصر اليماين املبن عىل تحالف األعداء واملعتدين ..ذلك
هو وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي القائد املحنك املغوار الذي لم تثنه األخطار عن مواجهة
تكالب األشرار ،فاستل سيفه البتار وقاد جيشه الجرار متقدما الصفوف يف الجبال والسهول والصحاري
والقفار ويف مختلف جبهات املواجهة والقتال داخل الوطن وكذا يف الحدود وما وراء الحدود يف عمق
نجران وجيزان وعسر ..سنتناول هنا بقراءة تحليلية موجزة وسريعة ،ما حملته كلمات وزير الدفاع التي
صدح بها أمام املقاتلن األبطال من منتسبي املنطقة العسكرية السادسة من رسائل قوية ،معرة عن
الحكمة وقوة االيمان وتأكيد املي وفق منهجية القرآن ،ومجسدة عظمة معاين العزة والكرامة والقوة
والبأس اليماين الشديد.

قراءة وتحليل /مقدم /موىس محمد حسن

ت�م�ث�ل��ت أوىل ال��رس��ائ��ل ال�ه��ام��ة ال�ت��ي ب�ع�ث�ه��ا ال �ل��واء ال�ع��اط�ف��ي
أن األبطال امليامن من منتسبي جيشنا العظيم املرابطن يف
ميادين الجهاد والعزة والكرامة يعون جيداً أنهم عىل الحق
ويف املوقف الحق مجاهدين يف سبيل الله الحق املتن ودفاعاً
عن األرض والعرض والدين ونصرة املستضعفن والتصدي
للطغاة املستكرين ،ولذا فإن شعبنا اليمني العظيم وقيادتنا
ال�ث��وري��ة الحكيمة يثقون ك��ل الثقة ب�ق��درة أبطالنا الشجعان
ع��ىل س�ح��ق ج�ح��اف��ل ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وع �ص��اب��ات وم��رت��زق�ت��ه
وه��زي�م��ة جمعهم اآلث��م ال�ج�ب��ان ،وه��ذه ال�ث�ق��ة املطلقة مبنية
أس��اس��اً ع��ىل ال�ث�ق��ة ب�ن�ص��ر ال �ل��ه وت��أي �ي��ده ل�ج�ي�ش�ن��ا امل�ج��اه��د ضد
امل�ع�ت��دي وال�غ��ازي ال�ح��اق��د ،وه��ذا م��ا أش��ار إل�ي��ه ال��وزي��ر ال�ل��واء
ال�ع��اط�ف��ي ق��ائ� ً
�ا "إن ث�ق��ة ش�ع�ب�ن��ا وق �ي��ادت��ه ال �ث��وري��ة ب��األب�ط��ال
يف ج �ب �ه��ات امل ��واج �ه ��ة ،ن��اب �ع��ة م ��ن أن �ه ��م إىل ج ��ان ��ب ال �ح ��ق يف
مقارعة الطغاة واملستكرين واملتجرين ويتصدون للمحتلن
والغزاة".
الرسالة األوىل ج��اءت بعد أن نقل وزي��ر الدفاع للمرابطن
ت�ح�ي��ات وت��ري�ك��ات ق��ائ��د ال �ث��ورة ،ب��االن�ت�ص��ارات العظيمة التي
ت�ح�ق�ق��ت يف ج�ب�ه��ات امل��واج �ه��ة م��ع األع� ��داء س ��واءً يف امل�ن�ط�ق��ة
العسكرية السادسة أو بقية املناطق.
وال��رس��ال��ة ال�ث��ان�ي��ة ك��ان��ت ح ��ول م��ا ي�ت�م�ت��ع ب��ه أب �ط��ال جيشنا
ال�ع�ظ�ي��م م ��ن م �ع �ن��وي��ات رف �ي �ع��ة وج��اه��زي��ة ع��ال �ي��ة واس �ت �ع��داد
كامل ودائم ،إضافة إىل ما سطروه من ماحم ومآثر عظيمة
وخالدة يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن والشعب..
وب��ال�ت��أك�ي��د أن ك��ل ذل��ك ي�ج�ع��ل م�ع��ال��م ال�ن�ص��ر امل�ب��ن ترسمها
سواعد املقاتلن الشجعان وتنبعث بشائر االنتصار من عىل
ج�ب��اه امل�ج��اه��دي��ن واألب�ط��ال األح ��رار ال��ذي��ن ل�ب��وا ن��داء ال��واج��ب
وان�ط�ل�ق��وا ب�ق��وة واي �م��ان وش�ك�ي�م��ة وع�ن�ف��وان م�ت�ص��دي��ن ل�ق��وى

الشر والطغيان متمسكن بخيار مقارعة تحالف الغطرسة
واالستكبار حتى تحقيق النصر املبن ،ويف هذا السياق يؤكد
ال�ل��واء ال�ع��اط�ف��ي ،أن بشائر االن�ت�ص��ار العظيم ت�ل��وح يف جباه
وه ��ام ��ات األب� �ط ��ال ال �ب ��واس ��ل ال ��ذي ��ن اخ � �ت� ��اروا ن �ه ��ج امل ��واج �ه ��ة
والتصدي للمعتدين واملحتلن والغزاة ومن تحالف معهم.
ت ��ا ال ��رس ��ال �ت ��ان ال �س��اب �ق �ت��ان رس ��ال ��ة ث��ال �ث��ة ه ��ي أه� ��م وأع �م��ق
وأق��وى ،لها دالالت�ه��ا الهامة ع��ىل صعيد معركتنا التاريخية
ومواجهتنا امل�ي��دان�ي��ة الشجاعة يف ال�ت�ص��دي ل�ق��وى الغطرسة
وال �ش ��ر ال �ع��دوان �ي��ة ،ول �ه��ا أي �ض ��اً ح�س��اب��ات�ه��ا امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ح��ول
م�ص��ر امل�ن�ط�ق��ة ال ��ذي س��رس�م��ه وت �ح��دده ن�ت��ائ��ج ه ��ذه امل�ع��رك��ة
واملواجهة التاريخية ..وه��ي أن معركتنا الدفاعية عن وطننا
املجيد وشعبنا العزيز ضد أنظمة الهيمنة واالستكبار ستكون
معركة فاصلة حاسمة ستسحق قوى الشر والتجر والتكر
وال� �غ� ��رور وس �ت �ق��ي ق �ض ��اءً م ��رم ��اً ون �ه ��ائ �ي ��اً ع ��ىل ك ��ل أش �ك��ال
ال �ت �ب �ع �ي��ة ل �ل �خ ��ارج وس �ت �ت �ب �خ��ر م �ع �ه��ا أوه � � ��ام وأح � � ��ام ال �غ ��زاة
املحتلن يف إعادة فرض الوصاية عىل يمن الكرامة والحرية،
وس��رس��م نتائجها ش�ك��ل امل��رح�ل��ة ال�ق��ادم��ة وم��ا س�ي�ك��ون عليه
ً
مستقبا ،ويجب أن نكون عىل ثقة تامة
حال وواقع املنطقة
بأن معالم املرحلة القادمة وعنوانها العريض وواقع املنطقة
امل�س�ت�ق�ب��يل ال�ج��دي��د ،ستخطه ب�ك��ل ت��أك�ي��د س��واع��د امل�ج��اه��دي��ن
األبطال املدافعن عن األمة الذين يُمَ ْدون و َيحظون بعون الله
وتأييده ونصره وتمكينه اإللهي ،قال تعاىل{ :و ََك َ
ان حَ ًّقا َع َلي َْنا
ص ُر ْامل ُ ْؤ ِم ِن َ
َن ْ
ن} ..يف هذا السياق جاءت الرسالة الثالثة لوزير
الدفاع ،حيث أوضح أن هذه املواجهة التاريخية ،سيُبنى عىل
نتائجها مستقبل املنطقة ،وعنوان مرحلتها التي يظن األعداء
أن�ه��م ق ��ادرون ع��ىل صياغتها وف�ق��اً لحساباتهم ،وت�ن��اس��وا أن
التمكن اإللهي يقف إىل جانب املدافعن عن األم��ة وقرارها

امل��واج �ه��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة م��ع ق ��وى ال �ع ��دوان س�ي�ب�ن��ى على
نتائجها مستقبل املنطقة

تغافل العدوان عن إدراك مقدرة شعبنا وأبطال جيشنا على قلب
املعادلة وتغيير موازين القوى

بشائر االنتصار العظيم تلوح في جباه وهامات األبطال امليامني

ثقة شعبنا وقيادته الثورية باألبطال في جبهات املواجهة ،نابعة من
أنهم إلى جانب احلق في مقارعة املستكبرين

على دول العدوان أن تستوعب أننا منتلك أسلحة عالية التأثير والتقنية

العدوان ال يريد أن يفهم لغة السالم املشرف وسيتحمل كامل املسؤولية
عن التصعيد والتنصل من الهدنة
املستقل.
العدو األرعن املستكر املغرور سعى سعيه املشؤوم وبذل
ً
ً
جهده الهدام يف إعداد العدة حشد القوة عددا وعتادا وبنى
ع��ىل ذل��ك حساباته ب��أن��ه سينتصر ويسيطر ويتحكم باليمن
وأه�ل��ه وسيسخر موقعه ال�ج�غ��رايف لصالحه وينهب خراته
ومقدراته وثرواته ،لكنه غفل أو تغافل عن أن أبناء الشعب
ال�ي�م�ن��ي ه��م أول ��و ق ��وة وأول ��و ب ��أس ش��دي��د وارادت �ه ��م ي�ل��ن لها
الحديد وقد استطاعوا أن يكسروا شوكة العدوان والحقوا
ب��ه ه��زائ��م ن�ك��راء ساحقة وماحقة وقلبوا م��وازي��ن امل�ع��ادل��ة يف
م�س��ار م�ع��رك��ة امل��واج �ه��ة وال �ت �ص��دي ل�ق��وى ال�ه�ي�م�ن��ة واالج ��رام
وال �ط �غ �ي��ان ،يف ه ��ذا االت �ج ��اه ج ��اءت ال��رس��ال��ة ال��راب �ع��ة ل �ل��واء
ال�ع��اط�ف��ي ،ح�ي��ث أش��ار إىل أن أع��داء األم��ة ق��د أع��دوا عدتهم
وحساباتهم عىل فرض حاالت احتالية عدوانية عىل اليمن
وشعبه ونهب م��وارده وخراته لخدمة أطماعهم املكشوفة
يف املنطقة ،لكنهم تغافلوا عن إدراك مقدرة الشعب اليمني
وقواته من جيش ولجان شعبية وأبناء القبائل األحرار الذين
استطاعوا قلب املعادلة وتغير موازين القوى.
ك �م��ا اش�ت�م�ل��ت ك �ل �م��ات ال ��وزي ��ر ال �ع��اط�ف��ي ال �ت��ي أل �ق��اه��ا أم ��ام
امل ��راب �ط ��ن م ��ن م�ن�ت�س�ب��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال �س ��ادس ��ة ع��ىل
ال�ع��دي��د م��ن ال��رس��ائ��ل األخ��رى ال�ه��ام��ة ،ف�ك��ان��ت ه��ذه ال��رس��ائ��ل
ق��وي��ة ب��دالالت�ه��ا ،عظيمة بمراميها ،سامية بمعانيها ،ومن
ت �ل ��ك ال ��رس ��ائ ��ل ،أن ال �ع �م ��ال ��ة وال �خ �ي ��ان ��ة واالرت � �ه � ��ان ألن �ظ �م��ة

ال �ع ��دوان وص�ه��اي�ن��ة ال �ق��رن س �ت��دون يف ج�ب��ن ال��ده��ر وذاك ��رة
األجيال وعىل صفحات التاريخ بأحرف سوداء مظلمة حالك
ال�ع�ت�م��ة ت�ح��ي س�ط��ور خ��زي وذل وع ��ار ع�م��ن ب��اع��وا أنفسهم
وض �م��ائ��ره��م ل ��اش ��رار امل �ع �ت��دي��ن ع ��ىل ب �ل��ده��م وأب �ن ��اء ش�ع�ب�ه��م
م �ق��اب��ل ح �ف �ن��ات م ��ن األم � ��وال امل ��دن �س ��ة ..وان أس �ف ��ار ال �ت��اري��خ
امل�ش��رق ب��امل�ج��د وال�ع�ط��اء وامل�ت�س��ام��ي ب�م�ع��اين ال�ع��زة وال�ك��رام��ة
والحرية والشموخ واإلباء ،تسطر أحرفه تضحيات العظماء
يف ميادين الجهاد ومواقع البطولة والبذل والفداء ..وهذا ما
أشار إليه وزير الدفاع القائد املحنك الشجاع اللواء العاطفي
ب �ق ��ول ��ه" :ان ال �ت ��اري ��خ امل� �ش ��رق وامل� �ش� ��رف ال ت �ص �ن �ع��ه ال �خ �ي��ان��ة
واالرت� �ه� ��ان ل �ل �ع ��دوان وص �ه��اي �ن��ة ال �ق ��رن وإن �م ��ا ت �ك �ت��ب ح��روف��ه
ّ
سيدونون
الناصعة تضحيات األبطال يف ميادين العزة الذين
هذه املرحلة من تاريخ املواجهة مع أعداء الله واليمن".
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ه��دن��ة اإلن �س��ان �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة وب�م�س��اع��ي
ال �س ��ام ،ف ��إن ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ال�ع�ظ�ي��م أص �ب��ح ال �ي ��وم م��درك��اً
ل�ح�ق�ي�ق��ة خ�ب��ث ن��واي��ا ال �ع��دوان وم��ا ي�س�ع��ون إل�ي��ه م��ن أه��داف
وم ��ا ي �ح��اول��ون ت �م��ري��ره م��ن م�خ�ط�ط��ات ل�ي�ح�ق�ق��وا م��ن خ��ال�ه��ا
م��ا ع �ج��زوا ع��ن ت�ح�ق�ي�ق��ه ع�س�ك��ري��اً ب�ش��ن ال �ع��دوان وب��امل��واج�ه��ة
يف أرض امل �ي��دان ح�ي��ث س�ح�ق��ت ج�م��وع ج�ي��وش�ه��م وع�ص��اب��ات
مرتزقتهم وت�ك�ب��دوا أف��دح الخسائر يف ال�ع��دة وال�ع�ت��اد وفيما
لحق بمنشآتهم النفطية والحيوية من تدمر وإحراق ألحقته
ب�ه��ا ق��وت�ن��ا ال �ص��اروخ �ي��ة وط��ران �ن��ا امل �س��ر ك ��رد م �ش��روع ع��ىل ما

أهداف زيارة بايدن املرتقبة لتل أبيب والرياض
يف الوقت الذي يشهد فيه الواقع الدويل بشكل عام وواقع منطقة الشرق األوسط واملنطقة العربية تطورات دراماتيكية متسارعة يف
مسار وقائع وأحداث الصراع الدويل واإلقليمي العسكري والسيايس واالقتصادي التي يأيت يف مقدمتها استمرار الحرب األوكرانية
والصراع الفلسطيني اإلسرائييل والعدوان عىل وطننا اليمني .
طالل الشرعبي

 زيارة بايدن املرتقبة خطأ في التوقيت واحلسابات وتقليدلنهج ترامب في تهميش حقوق اإلنسان ،ودعم االستبداد
أع �ل��ن م�م�ث��ل رف �ي��ع امل �س �ت��وى يف ال �ب �ي��ت األب �ي ��ض آواخ ��ر
األس� �ب ��وع امل �ن �ص ��رم أن ال ��رئ �ي ��س األم� ��ري� ��ي ،ج ��و ب ��اي ��دن،
سيتوجه إىل منطقة الشرق األوسط ،يف زيارة لتل أبيب
وال�ض�ف��ة الغربية واململكة ال�س�ع��ودي��ة خ��ال ال�ف��رة من
 13إىل  16يوليو املقبل.
م �ش ��راً إىل أن ال��رئ �ي��س ج ��ون ب ��اي ��دن س�ي�ت�ف��اع��ل خ��ال
ال��رح�ل��ة م��ع ع��دد م��ن ال�ش��رك��اء يف ج�م�ي��ع أن�ح��اء املنطقة
وخارجها.
وصرح املسؤول يف اإلدارة األمريكية أن بايدن سيلتقي
م ��ع رئ �ي ��س وزراء ال �ك �ي ��ان ال �ص �ه �ي ��وين ،ن �ف �ت ��ايل ب�ي�ن�ي��ت،
ورئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال� �ه� �ن ��دي ،ن ��اري� �ن ��درا م � � ��ودي ،ورئ �ي ��س
اإلمارات محمد بن زايد ،والزعيم الفلسطيني ،محمود
عباس ،مضيفاً أن "من املتوقع ،أن يلتقي الرئيس مع
ويل العهد السعودي محمد بن سلمان".
يف السياق وخال مؤتمر صحفي بالبيت األبيض ،أشار
منسق مجلس األمن القومي لاتصاالت االسراتيجية
بالبيت األبيض جون كربي إىل أن "أجندة الرحلة كبرة
حيث تضم العديد من القضايا منها مكافحة اإلره��اب
والتغر املناخي وبالتأكيد إنتاج النفط وهناك بند كبر
عىل جدول األعمال للحرب يف اليمن حد وصفه".
وذك � ��ر أن� ��ه "ب ��اإلض ��اف ��ة إىل اج �ت �م ��اع م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي ،ستكون هناك سلسلة من املناقشات الثنائية
ك �م ��ا ه� ��و ال � �ح� ��ال ع� ��ىل ه ��ام ��ش ج �م �ي ��ع ق �م ��م وم �ج ��ال ��س
ال� �ت� �ع ��اون ،واألم� � ��ر م �ح �م��د ب ��ن س �ل �م ��ان ع �ض ��و يف ف��ري��ق
القيادة لذا فإن من املتوقع أن بايدن سيلتقي ويل العهد
السعودي أثناء وجوده هناك".
ويف ح��ن ي��رى م��راق�ب��ون أن زي ��ارة ب��اي��دن امل��رت�ق�ب��ة خطأ
يف التوقيت والحسابات ولن تحقق أي قيمة مستدامة
ملصالح ب��اده ،كونها مخاطرة وتقليد لنهج ترامب من
خ� ��ال ت �ه �م �ي��ش ح �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ،ودع � ��م االس �ت �ب ��داد،
ومضاعفة االل�ت��زام��ات العسكرية ،وتعزيز التصور بأن
السعودين هم يف قلب السياسة األمنية األمركية يف
املنطقة.
ي��رى آخ��رون أن��ه وبالنظر إىل االرت�ف��اع ال�ح��اد يف أسعار
النفط؛ بسبب الحرب يف أوكرانيا؛ فإن الهدف من زيارة
بايدن هو إقامة عاقة عمل مع الرياض ،دون اإلضرار
بمصداقية الرئيس وتقويض القيم األمركية ،وأن زيادة
إنتاج النفط تتصدر قائمة رغبات بايدن من هذه الزيارة
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ال سيما بعد أن وصل سعر البنزين يف الواليات املتحدة
إىل مستويات قياسية هذا الشهر.
ويف ه��ذا ال�س�ي��اق أك��د م�س��ؤول أم��ري��ي رف�ي��ع امل�س�ت��وى
يف ال �ب �ي ��ت األب � �ي� ��ض أن ب � � ��اده ت �ع �ت ��ر امل �م �ل �ك ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ال�س�ع��ودي��ة ش��ري�ك��اً اس��رات�ي�ج�ي��اً م�ه�م��اً وت�ه��دف إىل إع��ادة
ت�ق��وي��م ال�ع��اق��ات م�ع�ه��ا خ��ال زي ��ارة ال��رئ�ي��س ج��و ب��اي��دن
إىل الشرق األوسط.
وب� �ش ��أن س �ب ��ب ل �ق ��اء ال ��رئ �ي ��س األم� ��ري� ��ي ل � ��ويل ال �ع �ه��د
ال �س �ع��ودي األم ��ر م�ح�م��د ب��ن س�ل�م��ان يف ح��ن أن ب��اي��دن
ل ��م ي �ت �ح��دث م �ع ��ه ،ح �ت��ى ع ��ر ال �ه ��ات ��ف ،ب �ش ��أن "دوره"
يف امل ��واف �ق ��ة ع ��ىل اغ �ت �ي ��ال ال �ص �ح �ف��ي ال �س �ع ��ودي ج �م��ال

خ ��اش �ق �ج ��ي ،أوض � � ��ح م �ن �س ��ق م �ج �ل ��س األم � � ��ن ال �ق ��وم ��ي
لاتصاالت االسراتيجية بالبيت األب�ي��ض ،ج��ون كربي
أن ويل العهد السعودي بصفته وزير دفاع باده ،فإنه
ج ��زء م��ن ف��ري��ق ال �ق �ي��ادة ل�ل�م�ل��ك ال �س �ع��ودي س�ل�م��ان بن
عبدالعزيز.
إىل ذل��ك ق��ال وزي��ر الخارجية اإلس��رائ�ي��يل يائر لبيد إن
توجه بايدن من إسرائيل إىل مدينة جدة السعودية يؤكد
ارت �ب ��اط ال ��زي ��ارة ب��إم�ك��ان�ي��ة ت�ح�س��ن ال �ع��اق��ات يف امل�ن�ط�ق��ة
كلها".
وأض � � ��اف "ن � �ح � ��اول وض � ��ع إي � � ��ران ت �ح ��ت ال� �ح� �ص ��ار ع��ىل
الصعيدين األمني والسيايس ،ألن إيران تشكل تهديداً

للمنطقة بأسرها ،وليس إلسرائيل فقط".
وتابع "لذلك ،يجب اعتبار كل اإلجراءات التي نتخذها
يف املنطقة ،خصوصاً يف ما يتعلق بزيارة مهمة مثل زيارة
الرئيس بايدن إىل إسرائيل والسعودية ،كجزء من هذا
الجهد".
ورغ ��م ت�ص��ري��ح ل�ب�ي��د ب��ال�ق��ول "ل��ن أع� ّ�ل��ق ع��ىل م��ا إذا كنا
نجري محادثات سرية مع السعودين أم ال ..لكن لدينا
مصالح مشركة تتعلق بإيران" ،مشرا إىل أن إسرائيل
ك��ان��ت ل��دي�ه��ا ات �ص��االت دب�ل��وم��اس�ي��ة يف ال �ع��ام امل ��ايض مع
"ث ��اث دول ال ع��اق��ة إلس��رائ �ي��ل ب�ه��ا ل�ك�ن�ه��ا ت��رغ��ب يف أن
تكون لها عاقة" ،من دون أن يسمّ يها.
ب��امل �ق��اب��ل ووف �ق ��اً ل�ص�ح��ف إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ي�س�ت�ع��د ب��اي��دن
ل ��إع ��ان ع ��ن ات �ف ��اق س �ع ��ودي ي �س �م��ح ل �ش ��رك ��ات ط ��ران
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ب��ال�ت�ح�ل�ي��ق يف األج � ��واء ال �س �ع��ودي��ة ،وه ��و م��ا
يسعى إليه اإلسرائيليون كخطوة نحو التطبيع ،لكن،
من وجهة نظر املصالح األمركية ،فإن مثل هذه الصفقة
امل�ت��واض�ع��ة غ��ر ك��اف�ي��ة ل�ت��ري��ر زي ��ارة رئ��اس�ي��ة ،األم ��ر ال��ذي
ُي �ه ��دد م �ص��داق �ي��ة ب ��اي ��دن ال� ��ذي ي ��دع ��ي أن ��ه ي �ض��ع ح�ق��وق
اإلنسان يف قلب سياسته الخارجية.
وت �ج��در اإلش� ��ارة ه�ن��ا إىل أن زي ��ارة ب��اي��دن ت ��أيت يف وق��ت
يشهد تحركات أمريكية من أجل العثور عىل بديل للغاز
والنفط الروسين لتزويد أوروبا ،يف ظل حملة املقاطعة
التي تقودها الواليات املتحدة ،للوقود الرويس.
ً
ً
محتما يف موقف الرئيس
تحوال
كما تشكل الزيارة،
األمريي ،جو بايدن ،تجاه الرياض وتل أبيب ،السيما
ً
وأنه كان قد وعد سابقا ب� "نبذ" الرياض ،نتيجة مقتل
اإلعامي السعودي جمال خاشقجي يف قنصلية باده
بإسطنبول ع��ام 2018م ،ك�م��ا ك��ان ل��ه م��وق�ف��ه املشابه
تجاه تل أبيب نتيجة مقتل الصحافية شرين أبو عاقلة.
ويف ه��ذا السياق يتوقع محللون ومتابعون أن تكون
أح ��د أج �ن ��دة زي � ��ارة ب ��اي ��دن إلس ��رائ �ي ��ل ه ��ي ت�غ�ي�ي��ب األدل ��ة
املتزايدة عىل أن الجيش اإلسرائييل هو املسؤول املباشر
عن مقتل الصحافية الفلسطينية األمريكية شرين أبو
عاقلة يف مايو املنصرم ،حيث تسعى إسرائيل إىل تجنب
املساءلة واملحاسبة الدولية ،وإقناع الرأي العام الدويل
أن زيارة بايدن تؤكد أن االلتزام األمريك بأمنها ال لبس
فيه ،وكذا تحويل االنتباه بعيداً عن املظالم الفلسطينية
والركيز عىل التحديات التي تمثلها إيران.

ارت �ك �ب��ه امل �ع �ت��دون م ��ن ج ��رائ ��م وح �ش �ي��ة وم �ج ��ازر دم ��وي ��ة ب�ح��ق
األطفال والنساء واملدنين اآلمنن من أبناء شعبنا العظيم
وبحق البنية التحتية لوطننا اليمني املجيد ،فهذه األنظمة
العدوانية املتغطرسة الظاملة ال تريد السام املشرف وال تريد
أن تفهم لغته ،وبحماقتها هذه ستتحمل املسؤولية كاملة
عن التنصل من الهدنة وعن استمرار طيشها وعدوانها االثم..
ذل��ك م��ا أك��ده وزي��ر ال��دف��اع ق��ائ� ً�ا" :ان اإلدراك ال��وط�ن��ي ت�ع� ّ�زز
ل��دى جميع أبناء اليمن ،ب��أن ال�ع��دوان ال يريد أن يفهم لغة
ال�س��ام امل�ش��رف وع�ل�ي��ه ت�ح�م��ل ك��ام��ل امل�س��ؤول�ي��ة يف التصعيد
والتنصل من الهدنة".
وع��ن املستوى املتطور ال��ذي وص��ل إليه جيشنا العظيم يف
قدراته الدفاعية وما أصبح يمتلكه من أسلحة نوعية ذات
تقنيات حديثة وق��درة تدمرية ك�ب��رة وان اع��راض�ه��ا صعب
امل �ن��ال م��ن ق�ب��ل م�ن�ظ��وم��ات ال�ب��ات��ري��وت وغ��ره��ا م��ن األس�ل�ح��ة
االعراضية التي اشراها بأموال طائلة لكنها أثبتت فشلها
وأص �ب �ح ��ت خ � ��ارج ال �س �ي �ط ��رة ت �م ��ام ��ا ول � ��م ت ��ف امل �ع �ت ��دي ��ن م��ن
ضربات أويل القوة وال�ب��أس الشديد ،حيث أصبحت قواتنا
املسلحة تمتلك أسلحة ردع اسراتيجية فتاكة ووصلت إىل
مستويات عالية من االحرافية والكفاءة والخرة العسكرية
والقتالية والتكتيكية وذل��ك ما ستنبئ بها ميادين املواجهة
ال�ت��ي ستعلن ال�خ��ر ال�ي�ق��ن وس�ت��وص��ل ال��رس��ال��ة امل�ن��اس�ب��ة إىل
ً
قائا" :عىل
أنظمة املعتدين ..وهذا ما بينه الوزير العاطفي
دول ال� �ع ��دوان أن ت �س �ت��وع��ب أن �ن ��ا ن�م�ت�ل��ك ع ��ن ث �ق��ة وج� ��دارة
واحراف عسكري أسلحة عالية التأثر والتقنية ،ونعدهم أن
صواريخ االعراض التي يندفعون إىل امتاكها من باتريوت
وغرها أصبحت خ��ارج إط��ار السيطرة والتأثر ،ول��ن تتمكن
من رصد وتتبع صواريخنا الباليستية وطائراتنا املسرة ،ألن
كفاءتنا وخراتنا اليمنية يف الصناعة العسكرية توصلت إىل
مستويات متقدمة من التقنية العسكرية والتي ستتحدث
عنها م�ي��ادي��ن امل��واج�ه��ة وه��ي م��ن س�ت��وص��ل ال��رس��ال��ة األن�س��ب
إىل قيادة العدوان".
فيما عرت كلمة مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة
ال �ع �م �ي��د ج ��اب ��ر أب ��وم �ه ��دي ع ��ن ال ��رح �ي ��ب ب ��زي ��ارة وزي� ��ر ال ��دف ��اع
مل�ن�ت�س�ب��ي امل �ن �ط �ق��ة ..م ��ؤك ��داً ب��اس�م��ه ون �ي��اب��ة ع��ن امل��راب �ط��ن ع��ىل
ام� �ت ��داد امل �س ��رح ال �ع �م �ل �ي��ايت وال �ق �ت ��ايل ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
السادسة جهوزيتهم القتالية العالية واستعدادهم الدائم
لتنفيذ جميع التوجيهات الصادرة من وزارة الدفاع ورئاسة
هيئة األركان العامة.
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عسكرية
للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

 45خرق ًا في احلديدة و 160خرق ًا للهدنة

األربعاء

األحد

 153خرق ًا للهدنة

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  153خ��رق��اً

االثنني

 132خرق ًا للهدنة و 49خرق ًا في احلديدة

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  132خ��رق��اً

الثالثاء

 62خرق ًا في احلديدة و 83خرق ًا للهدنة

األربعاء

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
ل � ��رص � ��د خ� � ��روق� � ��ات ق � � ��وى ال � � �ع � � ��دوان يف م �ح ��اف �ظ ��ة
الحديدة 62 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خ��روق��ات ال �ع ��دوان ،ت�ح�ل�ي��ق ط��ائ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف
أجواء حيس والجبلية.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن خ��روق��ات ال �ع ��دوان شملت
أي �ض��اً ث��اث��ة خ ��روق ��ات ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي و 44خ��رق��اً
باألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت ق��وى ال�ع��دوان ومرتزقتها  83خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع�س�ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع��دوان
تمثلت يف  22عملية تحليق للطران االستطاعي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،

خالل حفل إشهار اخلطة اإلستراتيجية ملديرية اخلدمات الطبية
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احلوثي يُؤكد على أهمية ترسيخ ثقافة االعتماد على الذات
بن حبتور  :يجب أن يكون استعدادنا في اجلانب الصحي يتساوى مع استعدادنا القتالي

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة
 53خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خ��روق��ات ال �ع ��دوان ،اس�ت�ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات قتالية
يف الجبلية وغارتن للطران التجسيس عىل حيس.
وأش��ار املصدر إىل أن خ��روق��ات ال�ع��دوان ،شملت
أيضاً تحليق ثاث طائرات تجسسية يف أجواء حيس
و 18خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي ل� 28صاروخاً
وقذيفة و 28خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
ك �م ��ا ارت �ك �ب ��ت ق� ��وى ال � �ع� ��دوان وم ��رت ��زق �ت �ه ��ا 103
خروقات للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض��ح املصدر العسكري أن خ��روق��ات العدوان
تمثلت يف  44خ��رق��اً بتحليق للطران االستطاعي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،
تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،البيضاء،
وجبهات الحدود.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل خرق باستحداث
تحصينات يف محيط مدينة مأرب ،وثاثة خروقات
ب�ض��رب��ات ج��وي��ة ل�ل�ط��ران االس�ت�ط��اع��ي امل�س�ل��ح عىل
منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف امل �ث��ل وال �ص��وت �ي��ات ويف ال�ن�ي�ج��ة ب �م��دي��ري��ة ال�ف��اخ��ر
بمحافظة الضالع.
وأشار املصدر إىل أنه تم رصد خرق بعملية تسلل
مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ب��ات �ج��اه م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف جبهة الضباب بمحافظة تعز.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  38خرقاً بإطاق نار
مكثف عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان
الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،والبيضاء وجبهات الحدود.
كما أك��د امل�ص��در رص��د  16خ��رق��اً بقصف مدفعي
ع ��ىل م �ح��اف �ظ��ات م � ��أرب ،ت �ع ��ز ،ص �ع ��دة ،وج �ب �ه��ات
ال �ح��دود ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف امل��رت��زق��ة بقصف مدفعي
مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد
وال�ب�ل��ق ال�ش��رق��ي وال�ط�ل�ع��ة وال��دش��دوش ويف ملعاء
بمحافظة مأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان بقصف مدفعي
م�ك�ث��ف م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ج�ب�ه��ة ال�ض�ب��اب
بمحافظة ت�ع��ز ،وامل��داف��ن بمحافظة ص�ع��دة .وأف��اد
امل �ص ��در ب� ��أن م ��رت ��زق ��ة ال� �ع� ��دوان اس �ت �ه ��دف ��وا ب�ق�ص��ف
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان يف نجران.

تخرج هذه الدفعة بقوامها وطبيعة مهامها ،عمل نوعي يشرف كل ميني حر شريف صمد وثبت في وجه العدوان
تغطية :صالح السهمي  -تصوير :صالح العرامي

ب��رع��اي��ة ف�خ��ام��ة رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ال�ق��ائ��د األع��ىل
ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي محمد
املشاط ومعايل وزي��ر ال��دف��اع ال�ل��واء الركن محمد ناصر العاطفي
ومعايل وزير الصحة والسكان الدكتور طه املتوكل وقائد املنطقة
ال �ع �س �ك��ري��ة امل ��رك ��زي ��ة ق ��ائ ��د ال �ح ��رس ال �ج �م �ه ��وري ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن
عبدالخالق بن بدرالدين الحويث نظمّ ت مديرية الخدمات الطبية
يف امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �س �ك��ري��ة امل ��رك ��زي ��ة ب �ص �ن �ع��اء ،ح �ف��ل إش �ه ��ار خ�ط�ت�ه��ا
اإلس��رات �ي �ج �ي��ة 2025 /2022م ،وت �خ ��رج ال��دف �ع��ة ال�خ��ام�س��ة
دبلوم إسعاف حربي.
ويف ال�ح�ف��ل اع�ت��رب ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ىل ،محمد عىل
الحويث ،ما حققته مديرية الخدمات الطبية من إنجازات نوعية
يف م�ي��دان ال�ع�م��ل ال�ط�ب��ي وت��أه�ي��ل امل�س�ع�ف��ن ،ث�م��رة ل��اع�ت�م��اد عىل
الذات رغم العدوان والحصار وشحت اإلمكانات.
كما اع�ت��رب ت�خ��رج دف�ع��ة ج��دي��دة م��ن ال�ك��وادر الطبية اإلسعافية
يف املجال الحربي ،انجازاً يُجسد الشعور باملسؤولية تجاه ما يمر
ب��ه ال��وط��ن م��ن م��رح�ل��ة ف��ارق��ة وح�س��اس��ة ض�م��ن م�س��ارات امل��واج�ه��ة
مع قوى العدوان.
وأك� ��د ال �ح ��ويث ،أه �م �ي��ة ت��رس �ي��خ ث �ق��اف��ة االع �ت �م ��اد ع ��ىل ال � ��ذات يف
ً
نفوس األجيال لصنع مستقبل اليمن بجهود أبنائه انطاقا من
م�ت�ط�ل�ب��ات وظ� ��روف امل��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق اآلم� ��ال يف م�خ�ت�ل��ف
امل�ي��ادي��ن ..م��ذك��راً ب�م��ا أش��ار إل�ي��ه الشهيد ال�ق��ائ��د ح�س��ن ب��در ال��دي��ن
الحويث بهذا الخصوص ملواجهة التحديات.
وق��ال "ال�ت�ط��ور ي��أيت م��ن ال�ت�ح��رك والعزيمة واالرادة ،والتحرك
ي�ح�ت��اج إىل م�س��ؤول�ي��ة ووع ��ي وب �ص��رة ت�س�ت�ل�ه��م م��ن ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن
الكريم ،والتي ينبغي أن نحملها جميعاً لننطلق من خالها إىل
خدمة الناس وتقديم الخدمات للمجتمع".
وع� ّ�رب ع�ض��و ال�س�ي��ايس األع��ىل ال�ح��ويث ،ع��ن ال�ف�خ��ر واالع �ت��زاز بما
تشهده الخدمات الطبية يف املنطقة العسكرية املركزية من نجاح
ً
قائا" يف بداية العدوان عىل الباد اتجهت الجهود
غر مسبوق ..
بكل مسؤولية يف مضمار العمل ليكون الحصاد تأهيل عشرة آالف
مسعف طبي يعملون يف مختلف جبهات الدفاع عن الوطن".
ويف الحفل ال��ذي حضره عضو املجلس السيايس األع��ىل أحمد

غالب الرهوي ،حيا رئيس الوزراء ،الدكتور عبد العزيز بن حبتور،
الجهود النوعية التي انعكس أثرها يف النهوض بخدمات املنطقة
ال�ع�س�ك��ري��ة امل��رك��زي��ة وامل�ش��اري��ع ال�ت��ي ت�ح��ايك ت�ط�ل�ع��ات أب�ن��اء اليمن
ً
وترجمة بما يؤكد عليه يف مجمل
تجسيداً لتوجيهات قائد الثورة
محاضراته.
واعترب العمل الطبي اإلنساين نوعياً يازم املرابطن يف الجبهات
ً
ً
وعاما من عوامل رفع معنوياتهم  ..معربا عن الشكر للجهات
ال�ت��ي ن�ظ�م��ت ه��ذا ال�ن�ش��اط وال�ع�م��ل ال ��ذي ي�ح�س��ب ل�ه��ا وي�س�ه��م يف
تقديم الخدمات الطبية اإلسعافية للجرحى.
ولفت الدكتور بن حبتور إىل دور الرعاية الطبية يف رفع معنويات
األبطال وما يتعرضون له من إصابات أثناء مواجهتهم األعداء ..
وقال " إن ما شاهدناه اليوم من تطبيقات طبية بتعاون مختلف
ال�ج�ه��ات ،ع�م��ل ي�خ��دم ال�ن�ص��ر ال�ك�ب��ر لليمن ال�ع�ظ�ي��م يف امل��واج�ه��ة
ال�ك��ربى ال�ت��ي اس�ت�م��رت ألك��ر م��ن س�ب��ع س�ن��وات ،وي�ج��ب أن يكون
اس�ت�ع��دادن��ا يف ال�ج��ان��ب الصحي العلمي ي�ت�س��اوى م��ع استعدادنا
القتايل".
وأض � ��اف" أه �ن ��ئ األس ��ات ��ذة وامل ��درب ��ن واألط� �ب ��اء ال ��ذي ��ن أس �ه �م��وا
بشكل مباشر يف تخريج عشرة آالف مسعف ليكونوا جاهزين يف
ال�ص�ف��وف األوىل ب�ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ج��رح��ى ،ك�م��ا أهنئ
أبنايئ الخريجن األطباء الجدد الذين تخرجوا ومساعدي األطباء
يف هذا الحقل الذي ينبغي أن يفتخروا به ،ألنهم يقومون بعمل
سام يف خدمة املرابطن يف الجبهات".
إنساين
ٍ
وأوضح رئيس الوزراء أن تخرج هذه الدفعة بقوامها وطبيعة
ً
ً
م �ه��ام �ه��ا ،ب �ع��د ع �م ��ا ن ��وع �ي ��ا ي �ش ��رف ك ��ل ي �م �ن��ي ح ��ر ش ��ري ��ف ص�م��د
وث�ب��ت يف وج��ه ال �ع��دوان وق��اوم��ه بمختلف ال��وس��ائ��ل  ..م��ؤك��داً أن
اإلس��رات�ي�ج�ي��ة وم��ؤش��رات�ه��ا ال��رئ�ي�س�ي��ة ب�ب�ع��ده��ا امل ��ايل م�ت��واض�ع��ة يف
بعض مؤشراتها التي ال ترقى بعضها من حيث كلفة تنفيذها ملا
يتسلمه أقل مرتزق من قبل املعتدين والغزاة.
وم ��ى ب��ال �ق��ول" ن �ح��ن ه �ن��ا ب�ص�ن�ع��اء ن��وظ��ف امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت�ت��وف��ر
لنا من م��واردن��ا الشحيحة لإلنسان ال��ذي يجاهد من أج��ل كرامة
اليمني ،ول��ي ال يقال عنه ذات ي��وم أن��ه ان�ه��زم وانحنى للعدوان
املتغطرس املتكرب".
وخاطب الخريجن "سيذكركم أبناء اليمن بالخر اليوم وغداً
وبعد ألف عام بأنكم خدمتم وطنكم واملجاهد البطل الذي يقاتل

من أجل رفعة وكرامة االنسان اليمني ،فنحن ال نقاتل من شأن
أشخاص بل من أجل شموخ وطننا ،ولي ال تكسر إرادته أو شرف
وكرامة االنسان اليمني فالكل يقاتل تحت راية الوطن".
واخ�ت�ت��م ال��دك �ت��ور ب��ن ح�ب�ت��ور ك�ل�م�ت��ه ب��ال �ق��ول" إن ال�ك�ل�م��ات ال�ت��ي
يتحفنا بها ق��ائ��د ال�ث��ورة السيد عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث ،بن
ال �ح��ن واآلخ� ��ر وم ��ا ت�ت�ض�م�ن��ه م��ن ت��وج�ي�ه��ات وت�ع�ل�ي�م��ات ،ت�ح�ف��زن��ا
وتعطينا الدليل واإلرشاد لنواصل مسار الدفاع عن وطننا اليمني
الذي بدأ تاريخ البشرية منه وليس من غره".
ويف حفل اإلشهار الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية
الوطنية محمود الجنيد ،ووزير الشؤون االجتماعية عبيد سالم
بن ضبيع ومحافظ املحويت حنن قطينة ،استعرض مدير مديرية
الخدمات الطبية يف املنطقة العسكرية املركزية ،العميد الدكتور
عبدامللك الصيلمي ،األهداف املرحلية للخطة االسراتيجية التي
ت�ض�م�ن��ت خ�م�س��ة م�ح��اور ذات أث��ر اي�ج��اب��ي ط��وي��ل األم ��د تستهدف
تطوير البنية التحتية وتجويد الخدمات وبناء القدرات البشرية
وتطوير تكنولوجيا املعلومات والبناء املؤسيس.
وأوض ��ح أن ال�خ�ط��ة امل��رح�ل�ي��ة ت�ح�ت��وي ع��ىل  14م�ش��روع��اً إلن�ش��اء
م��راك��ز ط�ب�ي��ة ت�خ�ص�ص�ي��ة وص� � ً
�وال إىل م��دي�ن��ة  48ال�ط�ب�ي��ة وت�ط��وي��ر
الخدمات الطبية يف مسرح العمليات القتالية وتطوير وتحديث
ال �ب �ن ��اء ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي واإلداري وامل � � ��ايل مل ��دي ��ري ��ة ال� �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة
والقطاعات التابعة لها.
وأشار الدكتور الصيلمي ،إىل أن إشهار الخطة يتزامن مع تخرج
 35م�س�ع�ف��اً م��ن دب�ل��وم ال��دف�ع��ة ال�خ��ام�س��ة "م�س�ع�ف��ن ح��رب�ي��ن"
الذين تم تدريبهم ملدة عشرة أشهر وفقاً ألحدث مناهج ومعاير
الجودة يف مختلف التخصصات اإلسعافية  ..مبيناً أن إجمايل عدد
الكوادر التي تم تأهيلها منذ بدء العدوان بلغ عشرة آالف مسعف.
ت�خ�ل��ل ال �ح �ف��ل ال ��ذي ح �ض��ره رؤس� ��اء ال �ه �ي �ئ��ات وم ��دي ��رو ال ��دوائ ��ر
العسكرية واملستشفيات والقطاعات التابعة ملديرية الخدمات
ال �ط �ب �ي ��ة وامل �ن �ت �س �ب ��ون ل �ه ��ا ،ت ��م ع � ��رض ب � ��األرق � ��ام وال �ت �ف ��اص �ي ��ل ع��ن
االنجازات التي تحققت خال الفرة املاضية وركائز الخطة املرحلية
االسراتيجية.
وتم خال الحفل تكريم عضوي السيايس األعىل محمد عي الحويث
واحمد الرهوي ورئيس حكومة اإلنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
ونائبه محمود الجنيد وقيادات يف الدولة بدروع خاصة.

فيما يسعى النظام السعودي لطلب احلماية

رادارات ومنظومات دفاع العدو اإلسرائيلي لن تستطيع حمايتها

 178خرقا للهدنة

ارت�ك�ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا  178خ��رق��اً

السبت

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع�س�ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع��دوان
تمثلت يف  40عملية تحليق للطران االستطاعي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،
تعز ،حجة ،ال�ج��وف ،صعدة ،الضالع ،وجبهات
الحدود.
وأك � ��د امل� �ص ��در أن م ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان اس �ت �ح ��دث ��وا
ت�ح�ص�ي�ن��ات ق�ت��ال�ي��ة ح��ول م�ح�ي��ط م��دي�ن��ة م ��أرب ،ويف
بر باشا ومسح طرق يف املقصع والغبيشه يف الربح
ب�م�ح��اف�ظ��ة ت �ع��ز ،وج� ��وار ج��ام��ع ال��ده �ن��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة
ال �ض ��ال ��ع ،وخ �ل ��ف امل �ع ��ري �ض ��ة وش� ��رق دار ال �ن �ص ��ر يف
جيزان.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل  19خرقا بقصف
م ��دف �ع ��ي مل ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان ،ع ��ىل 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 وال ��روض ��ة
وال �ع �ك��د وم �ل �ع��اء ب�م�ح��اف�ظ��ة م� ��أرب ،وغ ��رب ح��رض
ب �م �ح��اف �ظ��ة ح �ج ��ة ،وامل ��داف ��ن وامل ��اح �ي ��ظ ب�م�ح��اف�ظ��ة
ص� �ع ��دة .وأش� � ��ار امل� �ص ��در إىل أن م ��رت ��زق ��ة ال� �ع ��دوان
استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان
يف ال �ع �م ��ود وج �ب ��ل ت ��وي �ل ��ق ب � ��وادي ج � ��ارة ب �ج �ي ��زان،
وطخية وشرق عرف بعسر.
وذك ��ر امل �ص��در أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل  67خ��رق��اً ب��إط��اق
ن��ار ع��ىل م�ن��ازل امل��واط�ن��ن وم��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،وجبهات الحدود.
ك �م ��ا س ��جّ �ل ��ت غ� ��رف� ��ة ع �م �ل �ي ��ات ض� �ب� ��اط االرت � �ب� ��اط
والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة
الحديدة 49 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خروقات العدوان ،تحليق ثاث طائرات تجسسية
يف أجواء حيس والجبلية وهجوم لطائرة تجسسية
عىل حيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت استحداث
ت �ح �ص �ي �ن ��ات ق �ت ��ال �ي ��ة يف ح �ي ��س وال �ج �ب �ل �ي ��ة ،وث ��اث ��ة
خ� ��روق� ��ات ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي و 38خ� � ً
�رق� ��ا ب ��األع ��رة
النارية املختلفة.

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
ل � ��رص � ��د خ� � ��روق� � ��ات ق � � ��وى ال � � �ع � � ��دوان يف م �ح ��اف �ظ ��ة
الحديدة 33 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خروقات العدوان ،استحداث تحصينات قتالية يف
حيس والجبلية.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن خ��روق��ات ال �ع ��دوان شملت
أي �ض ��اً ت�ح�ل�ي��ق خ �م��س ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف أج ��واء
ح�ي��س وال�ج�ب�ل�ي��ة وم�ق�ب�ن��ة واث �ن��ن خ��روق��ات بقصف
م��دف�ع��ي ل� �� 25ق��ذي�ف��ة و 19خ��رق��اً ب ��األع ��رة ال�ن��اري��ة
املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  128خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع�س�ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع��دوان
تمثلت يف اثنن خ��روق��ات بتحليق للطران الحربي
املعادي يف أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة ويف
ج�ي��زان ،و 37خ��رق��اً بتحليق ل�ل�ط��ران االستطاعي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،
ت�ع��ز ،ح�ج��ة ،ال�ج��وف ،ص�ع��دة ،ال�ض��ال��ع ،البيضاء
وجبهات الحدود.
وأكد املصدر رصد اثنن خروقات ملرتزقة العدوان
باستحداث تحصينات ش��رق دار النصر يف جيزان،
ويف شمال الدفاع باملدافن يف محافظة صعدة.
وأش� ��ار امل �ص ��در إىل أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل خ ��رق ب�ق�ص��ف
صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف البلق الشرقي بمحافظة مأرب.
ول�ف��ت امل�ص��در إىل أن��ه ت��م رص��د  65خ��رق��اً ب��إط��اق
النار عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان
الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،البيضاء وجبهات ما وراء الحدود.
وأك��د امل�ص��در تسجيل  21خ��رق��اً بقصف مدفعي
ع ��ىل م �ح��اف �ظ��ات م� ��أرب ،ح �ج ��ة ،ص �ع ��دة ،ج�ب�ه��ات
ال �ح��دود ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف امل��رت��زق��ة بقصف مدفعي
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي
والروضة وملعاء بمحافظة مأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان بقصف مدفعي
مكثف ،مواقع الجيش واللجان غرب حرض ،ويف
بني حسن وجنوب شرق حران بمحافظة حجة.
وب � ّ�ن امل�ص��در أن ق�ص�ف��اً م��دف�ع�ي��اً م�ك�ث�ف��اً للمرتزقة
اس �ت �ه ��دف م ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف
املستحدث القديم والقرنع ومربع الغور بمحافظة
ص �ع��دة ،يف ح��ن اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي مكثف
م��واق��ع ق ��وات ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ال�ب�ق��اع وال�ص��وح
والفخيذة والعمود بنجران ،وعىل مزارع املواطنن
يف عسر.

 53خرق ًا في احلديدة و 103خروقات للهدنة

اجلمعة

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض��ح م�ص��در ع�س�ك��ري أن خ��روق��ات ال�ع��دوان،
ت�م�ث�ل��ت يف رص ��د خ��رق��ن ب�ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ران ال�ح��رب��ي
األب� � ��ات� � ��ي امل� � �ع� � ��ادي يف أج � � � ��واء م �ن �ط �ق ��ة ن � �ج� ��ران،
و 52خ��رق��اً ب�ت�ح�ل�ي��ق ال �ط ��ران االس �ت �ط��اع��ي امل�س�ل��ح
وال �ت �ج �س ��يس يف أج � ��واء م �ح ��اف �ظ ��ات م � ��أرب ،ت �ع��ز،
ح� �ج ��ة ،ال � �ج� ��وف ،ص� �ع� ��دة ،ال� �ض� ��ال� ��ع ،ال �ب �ي �ض ��اء،
وجبهات الحدود.
وأك ��د امل �ص��در رص��د خ��رق��ن ،ب��اس�ت�ح��داث م��رت��زق��ة
العدوان لتحصينات حول مدينة مأرب ويف منطقة
الطينة بمحافظة حجة.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل ث��اث��ة خ��روق��ات
بضربات جوية للطران االستطاعي املسلح التابع
ل� �ق ��وى ال � �ع � ��دوان وامل� ��رت� ��زق� ��ة ع� ��ىل م� �ن� ��ازل امل ��واط �ن ��ن
وم ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ب ��ر ب��اش��ا
والربح وعصيفرة بمحافظة تعز.
وب��ن امل�ص��در أن��ه ت��م رص��د  68خ��رق��اً ب��إط��اق ال�ن��ار
بشكل مكثف عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش
واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة والضالع وجبهات الحدود.
ول � �ف � ��ت إىل ت �س �ج �ي ��ل ث � ��اث � ��ة خ� � ��روق� � ��ات ب �ق �ص ��ف
صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف ال�ب�ل��ق ال �ش��رق��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة م ��أرب ،ك�م��ا ت��م رص��د
خ ��رق ع�م�ل�ي��ة ت�س�ل��ل ل�ع�ن��اص��ر م��ن م��رت��زق��ة ال �ع��دوان
باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية يف منطقة
الحرير كابة بمحافظة تعز.
وذك ��ر امل �ص��در أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل  22خ��رق��اً بقصف
م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال �ع��دوان ،ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م��أرب،
ح�ج��ة ،ص�ع��دة ،ال�ض��ال��ع وج�ب�ه��ات ال �ح��دود ،حيث
اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال�ع��دوان بقصف مدفعي مكثف
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي
والروضة وروضة جهم وملعاء يف محافظة مأرب.
وذك��ر امل�ص��در أن ق�ص�ف��اً م��دف�ع�ي��اً مل��رت��زق��ة ال�ع��دوان
اس�ت�ه��دف م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ح��رض وب�ن��ي
ح �س ��ن ب �م �ح��اف �ظ��ة ح �ج ��ة ،ف �ي �م ��ا اس �ت �ه ��دف ق�ص��ف
مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف املاحيظ بمحافظة صعدة.
ك �م ��ا اس �ت �ه ��دف ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي م �ك �ث��ف ل�ع�ن��اص��ر
امل��رت��زق��ة ،م��واق��ع ق��وات ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
يف باب غلق بمحافظة الضالع.
وأف ��اد امل �ص��در ال�ع�س�ك��ري ،ب ��أن م��رت��زق��ة ال �ع��دوان
استهدفوا بقصف مدفعي مكثف ،مواقع الجيش
واللجان الشعبية يف العمود بوادي جارة يف منطقة
جيزان.
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 33خرق ًا في احلديدة و 128خرق ًا للهدنة

اخلميس

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
ل� ��رص� ��د خ � ��روق � ��ات ق� � ��وى ال� � �ع� � ��دوان يف م �ح ��اف �ظ ��ة
الحديدة 45 ،خرقاً.
وأوض� � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م��ن
ب ��ن خ� ��روق� ��ات ال � �ع � ��دوان ،ث� ��اث غ � ��ارات ل �ل �ط��ران
التجسيس عىل حيس وتحليق مكثف يف عدد من
املديريات.
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 ح�ي��س ب��اإلض��اف��ة
إىل قصف مدفعي وباألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت ق��وى ال�ع��دوان األم��ري��ي السعودي
وم� ��رت� ��زق � �ت � �ه� ��ا  160خ � ��رق � ��اً ل� �ل� �ه� ��دن� ��ة اإلن� �س� ��ان� �ي� ��ة
والعسكرية.
وأوض ��ح م�ص��در ع�س�ك��ري أن خ��روق��ات ال�ع��دوان
ً
تمثلت يف  72خرقا بتحليق الطران االستطاعي
امل�س�ل��ح وال�ت�ج�س��يس يف أج ��واء م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب،
تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،البيضاء ،وجبهات
الحدود.
وأك � ��د امل� �ص ��در رص� ��د خ� ��رق ب ��اس �ت �ح ��داث م��رت��زق��ة
العدوان تحصينات حول مدينة مأرب.
وب��ن املصدر أن��ه تم تسجيل خ��رق بضربة جوية
للطران االستطاعي املسلح عىل منازل املواطنن
وم ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة
الطينة بمحافظة حجة.
وأش ��ار إىل رص ��د  67خ��رق��اً ب��إط��اق ال �ن��ار بشكل
م �ك �ث ��ف ع� ��ىل م� �ن� ��ازل امل ��واط� �ن ��ن وم� ��واق� ��ع ال �ج �ي��ش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح ��اف �ظ ��ات م � ��أرب ،ت �ع��ز،
حجة ،صعدة والضالع ،وجبهات الحدود.
ول �ف ��ت امل �ص ��در إىل ت �س �ج �ي��ل  19خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
م��دف�ع��ي ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ح�ج��ة ،ص�ع��دة،
وجبهات الحدود ،حيث استهدف مرتزقة العدوان
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 ال �ب �ل ��ق ال �ش ��رق ��ي وم �ل �ع ��اء ب�م�ح��اف�ظ��ة
مأرب.
ك �م ��ا اس �ت �ه ��دف ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي م �ك �ث��ف م ��واق ��ع
الجيش واللجان الشعبية يف حرض وامل��زرق وبني
حسن بمحافظة حجة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف مواقع
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف امل��اح�ي��ظ وامل��داف��ن بمحافظة
صعدة ،ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية
يف ت �ب��ة ك��ام �ل��ة وال �ع �م ��ود ب � ��وادي ج� ��ارة يف م�ن�ط�ق��ة
جيزان.

تعز ،حجة ،ال�ج��وف ،صعدة ،الضالع ،وجبهات
الحدود.
وأك � ��د امل� �ص ��در أن م ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان اس �ت �ح ��دث ��وا
تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل  13خرقاً بقصف
م ��دف �ع ��ي مل ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان ،ع ��ىل 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 وال ��روض ��ة
وملعاء بمحافظة مأرب ،وحرض بمحافظة حجة،
واملدافن واملاحيظ بمحافظة صعدة.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن مرتزقة ال�ع��دوان استهدفوا
ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان يف جبل
تويلق بوادي جارة يف جيزان ،وطخية بعسر.
وذك ��ر امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل 47خ ��رق ��اً ب��إط��اق
ن��ار ع��ىل م�ن��ازل امل��واط�ن��ن وم��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،وجبهات الحدود.
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للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض ��ح م�ص��در ع�س�ك��ري أن خ��روق��ات ال�ع��دوان
تمثلت يف  87خرقاً بتحليق للطران االستطاعي
امل�س�ل��ح وال�ت�ج�س��يس يف أج ��واء م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب،
تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،البيضاء
وجبهات الحدود.
وأكد املصدر رصد ثاثة خروقات ملرتزقة العدوان
باستحداث تحصينات منها اثنن خروقات خلف
ت �ب��ة ال ��دف ��اع وج �ن ��وب ال �ض �ب��رة يف ج �ي ��زان ،وخ ��رق
باستحداث تحصينات يف التبة الخضراء بمريس
محافظة الضالع.
وأشار املصدر إىل أنه تسجيل خرق بضربة جوية
للطران االستطاعي املسلح عىل منازل املواطنن
وم ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ف��اخ��ر
بمحافظة الضالع ،ونتج عن ذل��ك إصابة املواطن
مهيب محمد سلمان.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد  62خرقاً بإطاق
النار عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان
ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف م �ح ��اف �ظ ��ات م � � ��أرب ،ت� �ع ��ز ،ح �ج ��ة،
صعدة ،الضالع ،وجبهات الحدود.
وأكد املصدر تسجيل  25خرقاً بقصف صاروخي
ب ��ات� �ج ��اه م� ��واق� ��ع ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف
محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع،
جبهات الحدود.
حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد والبلق
الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي،
م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان يف ال �ط �ف �ي��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة
تعز ،ويف حرض واملزرق بمحافظة حجة.
وب��ن امل�ص��در أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة
اس �ت �ه ��دف م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
امل� ��داف� ��ن وامل ��اح� �ي ��ظ ب �م �ح��اف �ظ��ة ص� �ع ��دة ،يف ح��ن
اس �ت �ه ��دف ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي م �ك �ث ��ف م ��واق ��ع ق ��وات
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ال�ب�ت��ول بمنطقة ج�ي��زان وك��ذا
مواقع الجيش واللجان بمنطقة نجران.

يف مساعي حثيثة يحاول النظام السعودي خال اآلونة األخرة تعزيز جانب الحماية الجوية
ألرايض اململكة ونشر املزيد من املنظومات الدفاعية األمريكية والربيطانية والفرنسية عىل
مستوى جغرافيا العمق االسراتيجي للمملكة والتي تحوي املنشآت واملدن الصناعية واملحطات
النفطية التابعة لشركة ارامكو خصوصاً الواقعة يف جدة ورأس التنورة وينبع والعاصمة
الرياض وغرها من املناطق الهامة وذلك تحسباً وترتيباً ملواجهة أي تهديدات وهجمات مقبله قد
تنفذها القوات املسلحة اليمنية .

زين العابدين عثمان

وقد لجأ النظام السعودي ألمريكا وبريطانيا وكيان
العدو اإلسرائيي وعدة دول منها الصن يف هذا املسار
ل��وض��ع خ�ط��ة أم�ن�ي��ة ج��دي��دة وإب ��رام ص�ف�ق��ات ع�م��اق��ة
بمليارات الدوالرات لتطوير النظم الدفاعية الخاصة
بالرادارات وأجهزة االستشعار واإلنذار املبكر(أواكس)
وترقية املنظومات الصاروخية املتوفرة كالباتريوت و
اس �ت ��راد أن �ظ �م��ة ج ��دي ��دة م ��ن أم��ري �ك��ا وال �ص ��ن وك �ي��ان
العدو اإلسرائيي.
الخطة تقيض بأن يتم االرتقاء بالعمليات الدفاعية
ل�ل�م�م�ل�ك��ة ملستوى ي��وف��ر ال �ح �م��اي��ة مل�ن�ش��آت�ه��ا وع�م�ق�ه��ا
االس ��رات �ي �ج ��ي م ��ن ه �ج �م ��ات ال� �ص ��واري ��خ وال� �ط ��ائ ��رات
امل� �س ��رة ال �ي �م �ن �ي��ة وذل � ��ك م ��ن خ � ��ال ه � ��ذه ال �ص �ف �ق��ات
وادخ ��ال ال�ن�ظ��م ال�ج��دي��دة ح�ي��ز ال�خ��دم��ة الس�ي�م��ا ال�ت��ي
سيتم استرادها من كيان العدو االسرائيي .
ل � ��ذا ف ��ال� �س ��ؤال ه ��ل س �ي �ك ��ون ه �ن ��اك ف � ��ارق م ��ع ه ��ذا
املتغرات أم ال؟
لو عملنا تقييم ملستوى قدرات السعودية يف مجال
ال��دف��اع ال �ج��وي وذل ��ك ق�ب�ي��ل ال�ه��دن��ة ال�ق��ائ�م��ة أو أث�ن��اء
اشتداد العمليات الهجومية نحو العمق السعودي
سنجد أن السعودية كانت تمتلك وتستخدم أنظمة
متطورة وهي من أهم الصناعات الدفاعية األمريكية
والربيطانية والفرنسية والبداية :
 - 1أنظمة الباتريوت بنسختها الحديثة باتريوت
 PAC2و PAC3متوسط املدى .
 - 2نظام ثاد (الدرع الصاروخي) بعيد املدى املضاد
للصواريخ الباليستية والطائرات الشبحية الذي تديره
م�ب��اش��رة ال�ق��وات األم��ري�ك�ي��ة امل�ن�ت�ش��رة يف أه��م ال�ق��واع��د

الجوية بالسعودية.
 - 3ن �ظ ��ام ك ��ام وج� ��راف(ال� ��زراف� ��ة )ال ��دف ��اع �ي ��ة ال�ت��ي
تديره قوات بريطانية خاصة لحماية املنشآت النفطية
التابعة الرامكو .
 -4نظام الكروتال الفرنيس قصر املدى .
ت ��م اس �ت �خ ��دام ه ��ذه ال �ن �ظ��م ال ��دف ��اع �ي ��ة ب �ش �ك��ل ك�ب��ر
يف ال �ف ��رات األخ� ��رة يف أواخ� ��ر 2021و2022وق � � ��د
أع�ي��د نشرها وف��ق خطط عملياتية م��دروس��ة لتشكل
أح ��زم ��ة ن ��اري ��ة م �خ �ت �ل �ط��ة ل �ح �م��اي��ة امل �ن �ش ��آت ال �ح �ي��وي��ة
وحقول ومحطات النفط الرئيسية يف جدة والرياض
والدمام وينبع ورأس التنورة وحماية املدن الصناعية
والقصور امللكية .
ت� ��م ت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ب � ��إش � ��راف م �ب ��اش ��ر م� ��ن ق �ب ��ل ال� �ق ��وات
األمريكية والربيطانية وتفعيلها بمستوى عال لصد
الهجمات الصاروخية والجوية لقواتنا املسلحة ومنها
(ع�م�ل�ي��ات ك�س��ر ال�ح�ص��ار األوىل وال�ث��ان�ي��ة) ال�ت��ي ك��ان��ت
موجهه لضرب محطات ارامكو .
بالتايل كانت النتائج لهذه املنظومات تحت سقف
التوقعات ول��م تحظى بالنجاح ال��ذي اف��رض��ه خ��رباء
ال��دف��اع ال �ص��اروخ��ي إذ ل��م ت�ق��دم أي ف ��وارق عملياتية
يف حماية أج��واء ال�س�ع��ودي��ة ول��م تتمكن م��ن تحقيق
أي عمليات اعراض ناجحة وفعالة  ،،فقد اخرقت
الصواريخ الباليستية واملسرات شعاع هذه األنظمة
وض��رب��ت ب��دق��ة أه��داف �ه��ا يف م�ح�ط��ات ال�ن�ف��ط يف ج��دة
ورأس ال �ت �ن ��ورة ب �ض ��رب ��ات م �ب ��اش ��رة وم ��دم ��رة ك �م��ا ت��م
استعراضها يف مقاطع فيديو يف20مارس. 2022
ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س � �ع� ��ودي يف ظ � ��ل ه� � ��ذه ال � �ف � ��رة ي �س �ع��ى

ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي ي�ل�ج��أ
ألم � ��ري� � �ك � ��ا وب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ا
وإس��رائ�ي��ل وال�ص��ني لوضع
خ� �ط� ��ة زم� �ن� �ي� ��ة ل �ت �ط ��وي ��ر
النظم الدفاعية
ال� � � �ق � � ��درات ال� �ه� �ج ��وم� �ي ��ة
وال ��دف ��اع �ي ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ف��ي
ن � �ه� ��وض ت� �ق� �ن ��ي وع �ل �م ��ي
مستمر

ل�ع�ق��د ص �ف �ق��ات ج ��دي ��دة ل �ش ��راء م �ج �م��وع��ات ج��دي��دة
م ��ن امل �ن �ظ��وم��ات وق ��د ب� ��ادر يف ال �ت �ف ��اوض ع ��دة ال ��دول
منها ال�ص��ن وك�ي��ان ال�ع��دو اإلس��رائ�ي��ي .،ع��ىل أم��ل أن
يحصل عىل:
* نظام صواريخ الدفاع الجوي امليداين 17AE-HQ
م ��ن ال �ص ��ن امل �ص �م ��م الع � � ��راض األه � � ��داف ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة
م�ن�خ�ف�ض��ة االرت �ف��اع ون �ظ��ام ال�ق�ب��ة ال�ح��دي��دة ورادارات
كشفية متطورة من كيان العدو .

موازين القوة واملرحلة القادمة

رب �م��ا أن ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي س �ي��ربم ص �ف �ق��ات ل �ش��راء
م �ث ��ل ه� ��ذه األن �ظ �م ��ة وس �ي �ح ��اول اس �ت �خ ��دام �ه ��ا ل�ح�م��اي��ة
ع�م��ق امل�م�ل�ك��ة وذل ��ك ب��دع��م وم�س��ان��دة واس �ع��ة م��ن قبل
أمريكا وإس��رائ�ي��ل ،خ�ص��وص��اً وان األخ��ر حاليا يمضون
مع النظام السعودي يف تطبيع العاقات بن تل أبيب
وال��ري��اض وتنفيذ الخطة األم�ن�ي��ة امل�ش��رك��ة التي تقيض
ب�ن�ش��ر م �ن �ظ��وم��ات راداري � ��ة ودف��اع �ي��ة إلس��رائ �ي��ل يف س��ت
دول خليجية تتقدمها اإلم ��ارات وال�س�ع��ودي��ة كخطوة

أول�ي��ة لدمجها وتشكيل خ��ط دف��اع��ي خليجي إسرائيي
م�ش��رك مل��واج�ه��ة أي ه�ج�م��ات ت�ص��در م��ن ال�ي�م��ن وإي ��ران
ومحور املمانعة  .ل��ذا قد تحصل السعودية يف املرحلة
ال�ق��ادم��ة ع��ىل ب�ع��ض امل�س��اع��دة األم��ري�ك�ي��ة واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
لحماية ُعمقها لكن األمر األكيد أن هذه املتغرات وإن
حصلت فلن تكون بمستوى ما يتم الرتيب له مهما كان
حجم ونوعية األنظمة والقدرات الدفاعية التي تحتمي
بها السعودية لن تقدم أي معطيات جديدة يف تحييد
وصد الضربات اليمنية وذلك لعدة أسباب مهمة :
األول :أن األنظمة الجديدة ليست كافية لتحقيق
حماية فعالة ألجواء السعودية فالقبة الحديدية أو
أنظمة (السهم) اإلسرائيلية وان تم تفعيلها لحماية
ال �س �ع ��ودي ��ة ف �ه ��ي ت� �ع ��اين م� ��ن ف � �ج� ��وات ف �ش ��ل ت�ق�ن�ي��ة
واسعة منها ضعفها يف التعامل السريع مع األهداف
الصاروخية والطائرات املسرة منخفضة االرتفاع وقد
لوحظ عجزها يف معركة سيف القدس مع صواريخ
املقاومة الفلسطينية .
الثاين :السعودية تملك جغرافيا واسعة ال يمكن
ألي من األنظمة التي تسعى الحصول عليها أن تغطي
مساحتها بالكامل .
الثالث :وهو األهم أن التقنية الصاروخية والجوية
ال�ت��ي ت�م�ت�ل�ك�ه��ا ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة م�ت�ط��ورة إىل
ح��د كبر فمنها ص��واري��خ ال�ك��روز ال�ج��وال��ة وال�ط��ائ��رات
امل �س ��رة ال �ت��ي ت�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �خ �ف��ي وامل� �ن ��اورة وال�ت�ح�ل�ي��ق
ض �م ��ن م � �س � ��ارات م �ت �ع ��رج ��ة م �ع �ق ��دة ج � � ��داً يف ال �ب �ع��د
العمليايت ال يمكن أن تلحظها أي نوع من الرادارات
األرض� �ي� ��ة وأج� �ه� ��زة اإلن � � ��ذار امل �ب �ك ��ر وه � ��ذه ه ��ي ال�ن�ق�ط��ة
الرئيسية بفضل الله تعاىل التي جعلت وستجعل
م ��ن امل �ن �ظ��وم��ات ال��دف��اع �ي��ة ال �ت��ي ت �ن �ش��ره��ا ال �س �ع��ودي��ة
ً
ً
ومشلولة.
عاجزة
نؤكد يف األخر أن القدرات اليمنية بفضل الله تعاىل
يف نهوض تقني وعلمي كبر اليقارن باألعوام السابقة
وم��ا س�ي�ك��ون ع�ل�ي��ه واق��ع امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة أن ال�ي�م��ن هو
ص��اح��ب امل �ب��ادرة وان ال�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارات أي �ض��اً لن
تستطيع املنظومات اإلسرائيلية واألمريكية حمايتها
أو الدفاع عنها .
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تقارير

عائدات النفط ينهبها العدوان

من ضمن ما مني به اليمن يف ظل الحرب الحالية واالعتداء عليه
من قبل دول العدوان حربا وقتال وحصارا هو ذلك الفساد املايل
واإلداري الذي مورس بأبشع طريقه ،يف ظل الحرب كأن املسؤولني
معية العدوان ،استثمروا وضع البالد خالل السبع السنوات ،يف
نفس الوقت القانون الذي كان يف صالحهم ،فكان ذلك الفساد
املايل املهول ،حسب تقارير مختصة.
هالل جزيالن

استثمار بشع ملعاناة اإلنسان اليمني

واس�ت�ث�م��ارا ل�ه��ذه ال �ظ��روف م�ن�ه��م بمعية
ال � � �ع � � ��دوان ض � �م� ��ن ش ��رع� �ي� �ت� �ه ��م ال � �ج� ��دي� ��دة
امل � � ��دع � � ��اة ،ي � ��واص � �ل � ��ون م � ��ا ك � � ��ان ي � �ق � ��وم ب ��ه
امل ��رت ��زق ��ة ال �ق ��دام ��ى يف زم ��ن ال �ح ��رب األوىل
امل �م �ت��دة ل�س�ب��ع س �ن ��وات ،ف�ت�ن�ه��ب ع��ائ��دات
ال �ن �ف��ط ال �ي �م �ن��ي ،ال �ت��ي ل ��و اس �ت �ث �م��رت ل�ك��ان
ح��ال ال�ي�م�ن��ي ال�ي��وم أج�م��ل ل�ك��ن ال ي ��راد له
ذلك ،واكتفي بملء جيب واحد ال سواه
ال�ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه ،واإلن�س��ان اليمني يف
مهب الريح.
ل �ق��د ح ��اول ��ت دول ال� �ع ��دوان م �ن��ذ األي ��ام
األوىل أن ي � �خ � �ف� ��وا س� ��رق� ��ات � �ه� ��م ون �ه �ب �ه ��م
ل � �ع� ��ائ� ��دات ال� �ن� �ف ��ط ال� �ي� �م� �ن ��ي ،ل� �ك ��ن امل� � ��وائن
وال� �ن ��اق ��الت ال �ن �ف �ط �ي��ة ال �ت ��ي ت� ��أيت ت �ب ��اع ��ا إىل
موائن التصدير التي تحت سيطرة العدوان
وم��رت��زق�ت��ه ،ال ي�م�ك��ن أن ت�خ�ف��ى ،وك�م�ث��ال
ع� ��ىل ذل � ��ك م� ��ا ح �م �ل �ت ��ه ن ��اق �ل ��ة ن �ف��ط
صينية اسمها "آيوليتربس"
ال � �ت� ��ي وص � �ل� ��ت م �ي �ن ��اء
ال � �ش � �ح � ��ر ق �ب ��ل
أس� � � ��اب � � � �ي� � � ��ع،
ل�ت�ح�م�ي��ل م��ا

ي��زي��د م��ن  2م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل من
ال �ن �ف ��ط ال� �خ ��ام ب �ق �ي �م��ة ت �ت �ج��اوز
 270مليون دوالر وفق برصة
خام برنت ،وقبلها رست نفس
السفينة يف  10إبريل املنصرم،
يف ذات امل�ي�ن��اء ،ون�ه�ب��ت حينها
" "316,679أل� ��ف ط ��ن م��ن
النفط الخام.

م��ا مت ن�ه�ب��ه م��ن ع ��ائ ��دات ال�ن�ف��ط خ ��ال س�ن��وات
العدوان جتاوز  13مليار دوالر
م��ات�ن�ه�ب��ه دول ال �ع ��دوان م��ن ال�ن�ف��ط ال�ي�م�ن��ي ش�ه��ري� ًا
تساوي قيمته ضع��ف مرتب��ات موظف��ي الدول��ة

 145مليار ريال شهرياً والذي يمكن أن
ي �س��اوي ض�ع��ف م��رت�ب��ات م��وظ�ف��ي ال��دول��ة
ش �ه ��ري ��ا ،ب ��إج �م ��ايل  129م �ل �ي��ون ب��رم�ي��ل
و 61ألف برميل نفط ،بقيمة تقديرية
وصلت ل� 7مليارات و666مليون دوالر
ن �ه �ب �ت �ه ��ا ح� �ك ��وم ��ة امل� ��رت� ��زق� ��ة ع��ىل
م� ��دى ال �س �ن ��وات ال �س��اب��ع

نهب للحق في احلياة

وم � � � � � � ��ا ن � � �ه � � �ب � � ��ه ال� � � � � �ع � � � � ��دوان
ومرتزقته من النفط اليمني،
م � �ن� ��ذ م � � � ��ارس 2015م إىل
م ��ارس 2022م ي �ق��ارب 260
م � �ل � �ي � ��ون دوالر ق� �ي� �م� ��ة ال� �ن� �ف ��ط
ال �ي �م �ن ��ي ش �ه ��ري ��ا ،أي م� ��ا ي �ع ��ادل
املاضية.
ووف � � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � ��ا
ل �ل �م �ن �ظ �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ل �ت �ص ��دي ��ر ال� �ن� �ف ��ط ال �ع ��رب ��ي
ف � ��إن م� ��ا ت� ��م ن �ه �ب ��ه م� ��ن ع ��ائ ��دات
النفط خالل سنوات العدوان تجاوز

 13م�ل�ي��ار دوالر وه ��ذا امل�ب�ل��غ ك�ف�ي��ل ب��أن
تدفع منه مرتبات املوظفني يف كل ربوع
ال �ي �م ��ن ل �س �ب��ع س� �ن ��وات م �ض ��ت وخ �م �س��ة
أع � � � � ��وام ق � � ��ادم � � ��ة ،ف� �ي� �م� ��ا ت� � � ��أيت ع �م �ل �ي ��ات
ال �ن �ه ��ب امل �م �ن �ه �ج ��ة ه � ��ذه يف وق � ��ت ي �ع��اين
فيه اليمنيون يف كل املحافظات أزمة
اقتصادية وغالء يف األسعار وانهياراً
للعملة ال��وط�ن�ي��ة ،ال س�ي�م��ا فيما
يسيطر عليه العدوان ومرتزقته
م� � � ��ن األرض ال � �ي � �م � �ن � �ي� ��ة،
ف �ع ��وائ ��د ال �ن �ف��ط ك� ��ان م��ن
ال� ��واج� ��ب أن ت� � ��ودع ب�ب�ن��ك
م ��رك ��زي ال �ي �م��ن ،وس�ي��دع��م
ذلك العملة املحلية ويجعلها
م�س�ت�ق��رة ،دون ح��اج��ة مل��ا ت��دع�ي��ه
ال �س �ع��ودي��ة م ��ن ودائ � ��ع ،وإن ص��رف��ت
فهي أيضا تذهب إىل جيوب اللصوص،
ف ��ال يشء يف ه ��ذا ال �ب �ل��د ي �ن �م��و إال ج�ي��وب
ال� �خ� ��ون� ��ة ،وامل � � ��وت ل �ل �ن ��اس ك� ��ل ي � ��وم وال
ي �ك��رتث ل�ح��ال�ه��م ع��ىل ال��رغ��م م ��ن ،ال��ذي��ن
يعلمون عىل تنمية أسواق العقارات يف
ع��واص��م ال �ع��ال��م ،واإلن �س ��ان ال�ي�م�ن��ي كل
يوم يذهب بعضه.

مناقشة آليات تنفيذ موجهات خطاب
قائد الثورة مبحافظة احلديدة
الحديدة /عىل الشرعبى

ب ��رئ ��اس ��ة وك� �ي ��ل أول م �ح ��اف �ظ ��ة ال �ح ��دي ��دة
األس �ت ��اذ أح �م��د ال �ب �ش��ري ن��وق��ش ي ��وم أم��س
األول ،ب��امل �ح��اف �ظ��ة آل �ي ��ات ت�ن�ف�ي��ذ م��وج�ه��ات
ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة ال �س �ي ��د ع �ب ��دامل �ل ��ك ب � ��در ال ��دي ��ن
الحويث أثناء لقائه بأبناء املحافظة..
واس �ت �ع��رض االج �ت �م��اع وال ��ذي ض��م وك��الء
امل �ح��اف �ظ��ة وم ��دي ��ر أم� ��ن امل �ح��اف �ظ��ة وم ��دي ��ري
م �ك ��ات ��ب ال �ج �ه ��ات ذات ال �ع ��الق ��ة ،ت��رت �ي �ب��ات
ت �ن �ف �ي ��ذ م� ��وج� �ه� ��ات ق� ��ائ� ��د ال� � �ث � ��ورة ل �ل �ن �ه ��وض
بالقطاع الخدمي واإلنتاج الزراعي.
وت � �ط � ��رق االج � �ت � �م � ��اع إىل أه� �م� �ي ��ة ت ��أس �ي ��س
ج �م �ع �ي ��ات ت �ع ��اون �ي ��ة زراع � �ي� ��ة ع� ��ىل م �س �ت��وى
امل� ��دي� ��ري� ��ات وااله� �ت� �م� ��ام ب� ��ال� ��رثوة ال �ح �ي ��وان �ي ��ة
وامل � ��دارس ال�ص�ي�ف�ي��ة وال �ن ��ازح ��ني  -ب �ن � ً
�اء ع��ىل
ما ورد من موجهات ..وأقر االجتماع إعداد
خطة متكاملة مع تحديد احتياجاتها لتنفيذ
تلك املوجهات عىل الواقع.
وك� �ل ��ف م �ك ��ات ��ب اإلرش � � ��اد وه �ي �ئ ��ة األوق� � ��اف
واإلع� � � � ��الم وال� � ��زك� � ��اة ب � ��إع � ��داد خ� �ط� ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ
م ��وج� �ه ��ات ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة يف ت �ع ��زي ��ز ال �ت ��وع �ي ��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي ��ة ل ��رتس �ي ��خ ال� �ه ��وي ��ة اإلي� �م ��ان� �ي ��ة ،و
تكليف هيئة الزكاة واملجلس األعىل للشؤون
اإلن� �س� ��ان� �ي� ��ة ب� ��ال � �ن� ��زول ل� �ت� �ح ��دي ��د اح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال� � �ن � ��ازح � ��ني ب� �م� ��دي� ��ري� �ت� ��ي ح � �ي� ��س وال � �خ� ��وخ� ��ة
وتوفريها ،وإلزام هيئة الزكاة بإعداد مشروع
لصرف مبالغ نقدية للنازحني شهرياً ملدة ستة
أش �ه ��ر ع ��ىل أن ي ��وف ��ر امل �ج �ل ��س األع � ��ىل س ��الل
غذائية لنفس املدة ،كمرحلة أوىل.
وأك � � � ��د ال � ��وك � �ي � ��ل ال � �ب � �ش � ��رى ،أن ال �س �ل �ط ��ة
املحلية ستعمل عىل ترجمة توجيهات قائد

الثورة من خالل إعداد الخطط والدراسات
والربامج الزراعية املختلفة.
وش � ��دد ع ��ىل ض � � ��رورة ت �ن �ظ �ي��م ورش ع�م��ل
للمرشدين الزراعيني والبيطريني باملحافظة
وااله � �ت � �م � ��ام ب � � ��امل � � ��دارس ال �ص �ي �ف �ي ��ة امل �غ �ل �ق ��ة
وامل� �ف� �ت ��وح ��ة وت �ن �ظ �ي ��م امل� �س ��اب� �ق ��ات ال �ق ��رآن �ي ��ة
والثقافية والتعليمية والرياضية والرحالت
الرتفيهية للمشاركني فيها.
كما أكد وكيل املحافظة لشؤون الخدمات
أن موجهات قائد الثورة المست احتياجات
أب � �ن � ��اء امل� �ح ��اف� �ظ ��ة م � ��ن ال � �خ � ��دم � ��ات ،خ ��اص ��ة
ال �ك �ه ��رب ��اء ..م� �ش ��رياً إىل أه �م �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ت�ل��ك
املوجهات عىل الواقع.
ف �ي �م��ا اس �ت �ع ��رض وك �ي ��ل امل �ح ��اف ��ظ امل �س��اع��د
رئيس اللجنة الزراعية والسمكية باملحافظة
م �ط �ه ��ر ال � �ه� ��ادي م� ��ا ت� ��م إن � �ج� ��ازه يف ال �ج ��ان ��ب
الزراعي ،ويف املقدمة تكثيف العمل الزراعي
يف وادي � ��ي م� ��ور وزب �ي ��د وت ��أس �ي ��س ج�م�ع�ي��ات
تعاونية زراعية يف عشر مديريات وتشكيل
ل�ج��ان ت�ح�ض��ريي��ة يف ث��الث م��دي��ري��ات تمهيدا
لتأسيس جمعيات فيها.
وأوض � � � ��ح أن � � ��ه س� �ي� �ت ��م خ � � ��الل األس� �ب� ��وع� ��ني
املقبلني استكمال تأسيس جمعيات تعاونية
زراعية بكافة مديريات املحافظة.
م �ب �ي �ن��ا ب ��أن ��ه ي �ج ��ري ح ��ال �ي ��اً ال �ع �م ��ل ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ح �م �ل ��ة ل �ت �ح �ص ��ني ال � � � ��رثوة ال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة ض��د
األمراض املوسمية باملحافظة.
حضر االجتماع مدراء هيئة مشاريع مياه
وك �ه ��رب ��اء ال ��ري ��ف واألش� �غ� ��ال وه �ي �ئ��ة ال�ن�ق��ل
ال � ��ربي وف � ��رع م �ج �ل��س ال � �ش� ��ؤون اإلن �س ��ان �ي ��ة
وف��رع املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام
ومديرو املديريات.

الغش في مجتمع البحث العلمي
للبحث العلمي أدواته وطرقه وأساليبه املنهجية املتعارف عليها ،ونعلم أن البحث قد يكون نظرياً باتباع أسلوب استقراء
ً
انتهاء بعرض النتائج ،أو تجريبياً معتمداً الوسائل املتاحة مادياً لجمع املعلومات والبيانات واإلحصاءات،
املعلومات وتحليلها،
بما يف ذلك نتائج املختربات ذات الصلة بحقل العمل العلمي متخصصاً كان أو عاماً ،تنضوي تحته معارف وفروع علمية شتى.
وقد يكون البحث جامعاً بني النظرية والتجريب ،ومن أشكاله ً
مثال اتباع إسرتاتيجية املزاوجة أو التفنيد بني املعلومات الواردة يف
املراجع املوثقة ونتائج ما تتوصل إليه املالحظات واملشاهدات عىل الطبيعة.
د.رضا عبدالحكيم رضوان

يسلط املجتمع العلمي الضوء عىل تصرفات غري مشروعة تقرتن بأنشطة البحث
العلمي ،منحى التصرفات كونها خارقة ملبادئ األمانة العلمية ،والتي يف غيابها،
تتدفق األضرار التي تحيق بالعملية التعليمية ذاتها ،وبما ورائها يف مجال التطبيق
العميل ،إذ إنه يجب تحت أي ظرف من الظروف اتسام القائم عىل البحث العلمي
بالشفافية املطلقة واالن�ض�ب��اط ال�ت��ام .إن ع��دم االل�ت��زام ب��األم��ان��ة العلمية ،يمثل ال
مناص جريمة ضد العلم.
لقد تناولت أدب�ي��ات ع��دة ص��ور انتهاك األم��ان��ة العلمية ،ولعل أب��رزه��ا تصرفات
ال�غ��ش يف امل�ج��ال األك��ادي�م��ي ،وه��ذا امل�ق��ال ي�ت�ن��اول تحليل ه��ذه ال�ظ��اه��رة باعتبارها
الجريمة الكربى من الجرائم ضد البحث العلمي ،وذلك يف ضوء أحدث البحوث
العلمية ،وال�ت��ي توصلت إىل نتائج وت��وص�ي��ات ،يكون م��ن عموم ال�ف��ائ��دة وضعها
تحت نظر واضعي سياسات البحث العلمي يف وطننا العربي.
يرتبط االلتزام بأخالقيات البحث العلمي يف املجتمع األكاديمي بمستوى االلتزام
باألخالقيات العامة يف املجتمع ،وإن كان من املفرتض أن تكون درجة االلتزام أعىل
بني األكاديميني ،باعتبارهم نخبة تعمل من أجل معرفة الحق والحقيقة وتتمتع
بمستوى عال من الوعي .وترتبط األخالقيات يف مجال البحث العلمي بالتنشئة
ال�ج��ام�ع�ي��ة األخ��الق�ي��ة يف إط��ار ع��الق��ة ص�ح�ي��ة ب��ني ال�ط��ال��ب ال�ج��ام�ع��ي وب��ني زم��الئ��ه،
وبينه وبني أساتذته ،وبينه وبني املؤسسات الطالبية الجامعية.
تنشأ معظم املعضالت األخالقية نتيجة عدم فهم الباحث العلمي العالقة بني
العمل األكاديمي واملجتمع وال��دول��ة ،وكذلك ع��دم اإلحاطة بالتباين بني طبيعة
البحث العلمي يف الدول النامية والدول املتقدمة ،وعدم مراعاة أخالقيات التعامل
مع البيانات أو اإلحصاءات ،والتي إن تمت يف إطار ال تراعى فيه القواعد العامة
الستخدامها ،فقد تقود إىل نتائج خادعة ،كما أنها قد تستخدم كاستغالل لرتويج
منتجات ،أو لتربير سياسات ما.
إن أه��م م�ب��ادئ وأخ��الق�ي��ات البحث العلمي ه��ي ال�ص��دق ،وال��دق��ة ،واالنضباط،
واألمانة ،والحرية ،واالهتمام باألصالة ،وبتقديم الربهان ،والثقة ،واالحرتام،
والجرأة يف إبداء الرأي بال وجل ،والدفاع بقوة عن هذا الرأي حتى االقتناع بغريه،
وتوافر الخربة والتوافق الطوعي بني الزمالء ومراعاة مشاعر اآلخرين ،والشعور
باالنتماء للمجتمع والجماعة العلمية .والعمل عىل التجويد املستمر ،ومراعاة
ضوابط اإلسناد املرجعي.
صحيح أن معظم أعضاء مجتمع البحث العلمي ،هم أمناء من حيث املبدأ ،إال
أن الغش وهو يعرف بأنه القيام بأفعال وتصرفات تتصف بالخداع أو التضليل من
أجل نفع أو مزية ما؛ قد أصبح منتشراً اليوم يف الوسط العلمي .وقد كشف مسح
أجراه الباحثون يف جامعتي راتكرز وبنسلفانيا عن أن نحو  % 34من  1800طالب
ينتمون إىل تسع جامعات حكومية أمريكية اعرتفوا بأنهم ارتكبوا عملية غش يف
اختبارات أو واجبات جامعية مكتوبة .ويف العام  2005قدم اختصاصيو
علم االجتماع بوالية مينوسوتا نتائج بحث انتهى إىل أن ثلث عدد الباحثني
العلميني الذين تم سؤالهم قد اع��رتف��وا أنهم ت��ورط��وا يف ممارسات بحثية
تحوم حولها الشكوك والشبهات خالل السنوات الثالثة السابقة.
إن انتشار الغش بشكل عام ،يلحق األذى ويتسبب يف اإلضرار إما باألفراد أو
املجتمع ككل ،صحيح أن الغشاشني يصبحون موصومني يف شرفهم ،ويمكن
أن ي�ف�ق��دوا وظ��ائ�ف�ه��م ،ل�ك��ن م ��وارد املجتمع ت�ب��دد وت�ه��در بسبب ج��رائ��م الغش
واالحتيال .وإذا كان األفراد الذين يتالعبون بالقواعد ،ويتحايلون يحرمون من
الجوائز التي لم يستحقوها؛ إال أنه قد تكون هناك أضرار جانبية ألعمالهم تمس
غ��ريه��م .وال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي غ��ري األم��ني وال�ق��ائ��م ع��ىل ال �خ��داع ،ق��د ي��وج��ه الباحثني
اآلخرين إىل مسارات خاطئة ،وقد يؤدي إىل سياسات عامة مضللة ،واىل إلحاق
ال�ض��رر واألذى ب��امل��رىض يف ح��ال��ة أن ت�ك��ون ق ��رارات األط �ب��اء اإلك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة م�ب�ن�ي��ة عىل
معلومات خاطئة أو معيبة.
من هنا تجيء أهمية وضع قيود فعالة عىل محاوالت الغش .غري أن الضوابط
القائمة يف املجتمعات البشرية ال تزال بحاجة إىل تدقيق وتحسني .وقد اكتشف
ال�ع�ل�م��اء ،ع��رب ج�ه��وده��م ل�ل�ت��وص��ل إىل ف�ه��م أف�ض��ل ل�ظ��اه��رة ال�غ��ش ،أن ال��رغ�ب��ة يف
االب�ت�ك��ار ،وال�خ��وف م��ن فقد املكتسبات ،وك��ذل��ك االط��الع ع��ىل سلوك ال�خ��داع عند
اآلخرين؛ كل هذا يمكنه أن يبعث عىل ارتكاب الغش ،أو أن يجعله أقرب إىل إمكان
الحدوث .وه��ذه املنبهات وامل�ث��ريات ،ومعها إدراك يتزايد قوة يف أن الغش يمكن
أن يكون معدياً ،لعلها تساعد عىل فهم “الوباء” الذي انتشر حديثاً يف األوساط
األك��ادي�م�ي��ة ،وب��اء الغش وامل�خ��ادع��ة والتضليل ،كما أنها توجه األن�ظ��ار إىل وضع
خطط تستهدف الحد من انتشار السلوك غري األمني يف تلك األوساط ،فما أبعد
ميدان البحث العلمي عن أن يكون محصناً ضد محاوالت القيام بالغش ،لكنه

هو أيضاً من يستطيع أن يجعلنا نفهم لم يرتكب الناس الغش ،وأن يدلنا عىل
ما يمكن فعله يف هذا الشأن.

الغشاشون علمي ًا

إن ال�ب�ش��ر ك �ث��رياً م��ا ي �س��ارع��ون ب��درج��ة م��ذه�ل��ة إىل ارت �ك��اب ال �غ��ش ،وذل ��ك إذا ما
كانت الظروف تسمح بذلك .فقد وصف الباحثون بجامعة ديوك العام ،2008
ما حدث عندما طلبوا إىل طلبة جامعيني حل مسائل رياضياتية مقابل مكافآت
مالية ،فحني قام الباحثون بتغيري شروط التجربة عىل نحو يجعل الطلبة يدركون
أن املمتحن لن يستطيع اكتشاف وجود غش ،فإنهم وجدوا أن متوسط مستوى
نتائج االختبار التي يقدمها الطلبة بأنفسهم ارتفع إىل درجة عالية تلفت االنتباه.
وق��د تحقق ال�ب��اح�ث��ون م��ن أن النتائج ال�ت��ي تضخمت ل��م تكن عند قلة م��ن الطلبة
ً
قليال.
الذين قاموا بالغش ،بل باألحرى عند كرثة منهم قاموا بالغش ولو
وقد أظهر بحث نشرته جامعة رتكرز حديثاً ،يبني أن الذكور من بني من يقومون
ب��األب�ح��اث يف ع�ل��وم ال�ح�ي��اة ه��م األك��رث اح�ت�م� ً
�اال أن ي�ق��دم��وا ع��ىل ال�غ��ش يف أبحاثهم
من زميالتهم اإلناث .وهناك إثباتات عىل سوء السلوك عىل كافة مستويات الهرم
األكاديمي ،من الطلبة إىل األساتذة ،ولكن الرجال هم األكرث حضوراً بكثري عىل
قائمة املذنبني ،وكما أن ال��ذك��ور ه��م م��ن يرتكبون ج��رائ��م أك��رث م��ن اإلن��اث ،فأنهم
أيضاً ،عىل مستوى األوساط األكاديمية ،من يتوقع أن يرتكبوا الغش واالحتيال
بنسبة أكرب.
توصل الباحثون إىل طبيعية ال��دواف��ع التي تبعث عىل الغش ،فمما ي��ؤدي إىل
سلوك الخداع غري األمني ،إضافة إىل عامل توقع الكسب؛ هناك عامل الخوف
من الخسارة ،فالحظ الباحثون يف جامعتي متشيكان وكارنييك ميلون ،أن الفزع
هو دافع أعظم قوة يف هذا الصدد من الرغبة يف الحصول عىل
م�ك��اف��أة .وق��د ان�ت�ه��وا إىل ال�ت�ق��ري��ر ب��أن ك�ث��رياً م��ن ح��االت
ال �ل �ج��وء إىل ال �خ ��داع وع� ��دم االل� �ت ��زام ب ��األم ��ان ��ة يف
العالم الحقيقي ،إنما تحدث حني يجد بعض
ال �ن ��اس أن�ف�س�ه��م يف م��وق��ف ي�ح�ت�م��ل ف�ي��ه أن
يفقدوا ً
ماال أو سمعة أو وظيفة.
وي� ��رى ب �ع��ض ال �ب��اح �ث��ني أن ال �ق �ل��ق ب�ش��أن
الخسارة هو داف��ع أس��ايس الرتكاب الغش
يف م�ي��دان ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي .وه��ذا م��ا تحقق
م�ن��ه ب��اح�ث��و ال�ب�ي��ول��وج�ي��ا واألع �ص ��اب ب�ن��ورث
ك��ارول�ي�ن��ا وج��ام�ع��ة واش�ن�ط��ن ،وك�ل�ي��ة ال��ربث
آينشتاين حني قاموا بعمل مسح أللفي
ب� � � � � � � � �ح � � � � � � � ��ث
ع � � � � �ل � � � � �م� � � � ��ي
غ� ��ري م �ق �ب��ول��ة
ل � � � � � �ل � � � � � �ن � � � � � �ش� � � � � ��ر،
وأغ � � � � � �ل � � � � � �ب � � � � � �ه � � � � � ��ا
يف ال� � � � �ع� � � � �ل � � � ��وم
ال� � �ب� � �ي� � ��ول� � ��وج� � �ي� � ��ة.
وأعلن الباحثون يف
ال �ع ��ام  2012أن
م�ع�ظ��م ال�ب�ح��وث
امل � � � � � � � � � � ��رف � � � � � � � � � � ��وض
ن �ش��ره��ا ي ��رد إىل
س ��وء ال�س�ل��وك
يف إج � � � � � ��راء
ال �ب �ح ��ث

العلمي ،وأغلب أشكال هذا السلوك هو الغش واالحتيال ،وأن أسباب هذا التوجه
هو تعاظم درجة الضغوط الباعثة عىل زيادة حدة التنافس من أجل الحصول إما
عىل منح البحوث أو الوظائف األكاديمية.
يف ب�ح��ث ن�ش��ر يف ذات ال �ع��ام امل�ن�ص��رم أي �ض��اً ان�ت�ه��ى ع�ل�م��اء ج��ام�ع��ة ك��ول��وم�ب�ي��ا إىل
نتيجة مفادها أن من أعظم بواعث إساءة السلوك البحثي عند املتدربني عىل عمل
األبحاث هو تخوفهم من أنهم سيفشلون يف صعود السلم الوظيفي ،وإمكانية
ال�خ�س��ارة ت�خ�ل��ق م��ا ع��رب ع�ن��ه ب�ع��ض ال�ب��اح�ث��ني ب��أن��ه “ال��داف��ع األع �ظ��م” ن�ح��و س�ل��وك
سبيل الغش ،وهو الدافع الذي قد يؤدي ببعض األفراد إىل القفز فوق الضوابط
األخالقية املعهودة.

غ��ش واح��د أن ي��ؤدي إىل نتائج ك��ارث�ي��ة يبقى ت��أث��ريه��ا ألم��د ط��وي��ل يف املجتمع ككل.
وأح ��د األم�ث�ل��ة ال�ش�ه��رية ع��ىل ذل��ك ه��و ح��ال��ة م�ق��ال��ة ن�ش��رت يف م�ج�ل��ة  Lancetع��ام
1998م ،وك��ان ق��د كتبها باحث بمستشفى روي��ال ف��ري بلندن يدعى ويكفيلد.
وذلك يف تخصص تكوين الجهاز الهضمي وأمراضه ،والتي أراد إن يثبت فيها وجود
رابط بني مرض التوحد وأمراض األمعاء والتطعيم ضد األمراض .وهذه الدراسة،
التي أصبح أعضاء هيئة التحرير يف املجلة الطبية الربيطانية ( )BMJيصنفونها من
بعد بأنها “غش مقصود يف شتى تفاصيلها”؛ قد أدت إىل إذكاء الحركة الحديثة
املناوئة للتطعيم ،إىل حد أن الثقة العامة يف التطعيم تستمر بالتآكل ،بما يؤدي
إىل حدوث حاالت من العدوى كان يمكن منعها إذا ما جرى التطعيم املناسب.

يمكن للغش أن يتوالد ،فالغشاش كما يرى الباحثون ،وقد أىت فعلته من قبل،
ف�ل�م��اذا ال يفعلها م��ن ج��دي��د؟ وه��ذا يفهم م��ن خ��الل ق��ول لطيف ألح��د الباحثني،
حيث ذك��ر (ول��م ال ،فما دم��ت قد أفسدت نظامي ال�غ��ذايئ ،إذن سأتناول قطعة
الحلوى ه��ذه ه��ي األخ ��رى) ،وه��ذا يذكرنا باملثل الشعبي ال��ذي ي�ق��ول (ال��يل خالك
تشرب البحر ،اش��رب البحرية) ،أو املثل القائل (ضربوا األع��ور عىل عينه ،قال ما
هي خربانه).
لقد الحظ الباحثون يف دراستهم حول األبحاث غري املقبولة للنشر ،وجود تكرار
يف ارتكاب السلوك الخاطئ عند باحثني علميني ممن أصبح الغش والخداع عادة
لديهم ،إذ رصد الباحثون حالة اختصايص يف دراسة التحذير (فصل من جامعة
طوكيو) ،لفق بيانات ما ال يقل عن  183مقالة علمية.
ي�ش��ري ال�ب��اح�ث��ون إىل ط��ري��ق آخ��ر ينتشر ب��ه ال�غ��ش ،وه��و س�ل��وك ال�ت�ق�ل�ي��د ،ف��رؤي��ة
شخص آخر يرتكب الغش ،من غري أن تكون هناك عواقب ظاهرة تنتج من هذا،
هو مما يشجع الغري بشدة عىل القيام بالعمل نفسه .فحيثما ال تكون هناك رقابة
الغش ،فإن هذا قد يدفع املرء إىل أن يتصور أن عليه أن يغش يك يبقى قادراً عىل
التنافس مع الغري.
وص��ف ب�ع��ض ال�ب��اح�ث��ني ال�غ��ش ب��أن��ه م�ع� ٍ�د ،ي�ن�ق��ل ع��دوى ع��دم اح ��رتام ال�ق��واع��د،
فيمكن أن ينتشر يف الوسط التعليمي كانتشار عدوى األمراض بني الناس ،ويتحول
ً
مثاال لحالة شاب
الغش إىل وباء إذا لم يتم عالجه يف بدايته ،ويضرب الباحثون
يدعى “باريكس” ،كان يوماً ما شاباً واعداً ضمن مجموعة املتدربني بعد حصولهم
ع��ىل ال��دك�ت��وراه يف م�خ�ت��رب ال�ح��ائ��ز ع��ىل ج��ائ��زة ن��وب��ل “ب��ال�ت�ي�م��ور” بمعهد كاليفورنيا
للتقانة ( .)MITوقد اعرتف الشاب يف مقابلة صحفية نشرت العام ،2010
ب��أن��ه ك��ان يختصر بعض اإلج ��راءات بشكل معيب ،إال أن (بالتيمور) لم
يكن يدرى شيئاً عن ذلك السلوك يف تلك الفرتة .وحني انطلق الشاب
يعمل يف مخترب خاص به يف املعهد ،تضخم سلوكه االحتيايل غري
األم� ��ني وزاد ش� ��دة .ف �ف��ي ال �ع ��ام  ،2009اك �ت �ش��ف م�ك�ت��ب ن��زاه��ة
البحث العلمي أنه قام بتزوير البيانات التي أورده��ا يف العديد
من طلبات املنح البحثية ،وكذلك يف املقاالت التي نشرها ويف
عروضه عن أبحاثه ،وقد رفض خمس من مقاالته البحثية،
وفقد الشاب وظيفته جراء ذلك.
وأك � � ��رث م � ��ن ذل � ��ك،
ف �ق��د ي�س�ت�ط�ي��ع
ف � � � � � � � � �ع� � � � � � � � ��ل
ارتكاب

ع�ل�م��اء ال�ن�ف��س واإلن��رثوب��ول��وج �ي��ا يف ج��ام�ع��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا س��ان�ت��ا ب ��ارب ��را ،ي ��رون أن
البشر يتمتعون معاً بالقدرة عىل ال�خ��داع والتضليل ،وكذلك بموهبة مميزة يف
اكتشاف الغشاشني ،وقد أجريت بحوث حول “املوهبة عىل كشف التضليل وخيانة
األم��ان��ة” ،وق��د خلصت النتائج إىل إمكانية ابتكار خطط أك��رث فاعلية يف الحد من
الخداع أكرث وأكرث ،ولعل الخطط األنجح تلك التي تتناول موادها آليات الرتبية،
من خالل حفز وتدعيم القيود الشخصية التي تحول دون ارتكاب الغش وخيانة
األمانة ،ويفضل كثري من الباحثني مثل هذه الخطط الرتبوية ،عىل نظريتها التي
تنتهج قسوة العقوبات املطبقة عىل حاالت الغش.
وبحسب بعض الباحثني فإن صورة املرء عن نفسه هي قيد ذو أهمية من أجل
منعه من ارتكاب الغش وخيانة األمانة ،ذلك أن البشر ال يرتكبون الغش حينما
يجعلهم ذلك ينظرون إىل أنفسهم نظرة سيئة .أما حني يحدث ويقومون بالغش
بالفعل ،فإنهم ربما يلجؤون إىل ابتداع مسوغات ملا يفعلونه تبدو عقالنية ،وذلك
حتى يظهروا أمام أنفسهم بمظهر أفضل .وهكذا ،فإن مما له وزن معترب وتأثري
أشد يف الحد من الغش هو التذكري املتكرر بميثاق للشرف ،أو اللجوء إىل جعل
األفراد يوقعون عىل إقرار بأنهم لن يرتكبوا غشاً.
إن إدراج م��ادة دراس�ي��ة مخصصة مل�ب��ادئ األخ��الق ،موضحاً فيها الثمن الباهظ
للغش وآثاره املدمرة ،يعد من الحلول الناجعة يف كبح جماح الغش يف املعاهد
والكليات ،وليصري مفهوم انتحال أفكار الغري راسخاً يف األذهان.
إن املراقبة وتشديد العقوبات عىل الغشاشني هما أدات��ان مهمتان وضروريتان
للحد من انتشار الغش .وكما أن اختبارات تشخيص امل��رض يمكنها الكشف عن
تعاطي الرياضيني للمنشطات ،كذلك فإن الفحص الدقيق لبيانات البحوث ،مع
االستعانة ب��األدوات اإلحصائية ،يمكنه الكشف عن ح��االت الغش بني الباحثني
ال�ع�ل�م�ي��ني .وي�ت�ع��ني ع��ىل ه�ي�ئ��ات ال��رق��اب��ة مناقشة ال�س�ل��وك امل�ن��ايف ل��أم��ان��ة العلمية
علناً .وعليها أيضاً النشر بصفة دورية للمخالفات والتذكري بالقواعد األخالقية،
وتوضيح العقوبات التي طبقت عىل الغشاشني.
إن م�ك��اف�ح��ة ال�غ��ش تتطلب ال�ن�ظ��ر إىل األم��ر يف آن واح ��د ،م��ن ج�ه��ات م�ت�ع��ددة،
وذلك من أجل تشجيع قيام ثقافة أكرث احرتاماً لقواعد األخالق ،وينبغي تعديل
نظم الجزاءات ضد من ييسء السلوك العلمي.
واملالحظ يف املكتبة العربية من دراسات وبحوث معمقة تناقش أخالقيات البحث
العلمي من كافة الجوانب ،فكل ما هو مطروح مجرد مقاالت تتناول السرقات
األدبية ،انتحال أفكار الغري وما شابه .وبني الحني واآلخر تكشف دوريات النشر
عن حاالت خروج عن األمانة العلمية ،مسلطة الضوء عىل تصرفات غري مشروعة
ل�ب��اح��ث أو ك��ات��ب م��ا ،م�م��ا يمثل وص�م��ه أدب�ي��ة ش��دي��دة ال�ت��أث��ري ع��ىل امل�خ��ال��ف ،وه��ذا
يف ال��واق��ع يحقق ال��رادع��ني ال�ع��ام وال�خ��اص وهما اصطالحان معروفان يف مجال
الوقاية من الجريمة.
لذلك يكون منافياً لأمانة العلمية بل إن جهة النشر تعترب غري أمينة أن تتغاىض
ً
عن بث املخالفات العلمية ،وفاعليها .أيا كانت مراكزهم أو مراتبهم أو شهرتهم.
وعىل املستوى األكاديمي ،تحتاج جامعاتنا العربية ،إىل تنظيم قاعدة بيانات
يسجل فيها جميع املخالفات األخالقية ،تحت متابعة ورقابة إدارة متخصصة
يف “ن��زاه��ة ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي” ،م�ف�ت��وح أم��ام�ه��ا االت �ص��ال امل�ب��اش��ر ب��امل�ج�ل��س األع��ىل
للجامعات ،وعليه سرعة إصدار دورية متخصصة يف نشر املخالفات التي تقع
يف الوسط التعليمي ،وبيان مرتكبي املخالفات وطبيعة ونوع املخالفة ،مع تشريح
كيفية ارتكاب الفعل غري املشروع.
إن ت�ق�ي�ي��م ال �خ ��روج ع ��ىل أخ ��الق �ي ��ات ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،م ��ن وج �ه ��ة ن �ظ��ر ع�ل�م��اء
الجريمة ،حاجة ملحة ،فما زالت املخالفات تقيم يف ضوء املبادئ العامة لقانون
العقوبات ،ونصوصه يف مواد العقاب عىل التصرفات غري املشروعة ،ال تستوعب
جميع ص��ور ال�س�ل��وك امل�خ��ال��ف ألس�ب��اب تتعلق بالفن ال�ق��ان��وين اللهم م��ن بعض
قوانني خاصة تكافح انتهاك حقوق املؤلف ،ورغم ذلك فهي غري كافية لرتكيزها
عىل املسؤوليتني املدنية والتأديبية أكرث من املسؤولية الجنائية .لذا دقت الحاجة
إىل صدور قانون خاص يجرم انتهاك أخالقيات البحث العلمي ،ويضع قواعد
قانونية محددة للعقوبات الجنائية وما يرتتب عليها من آث��ار ،وليس يف األمر
مبالغة لو تم تخصيص دوائر فضائية جنائية تنظر مثل هذا النوع من الجرائم.

شبح انتشار الغش العلمي

مواجهة الغش
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اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)129( ..
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

موظفو قضاء جديرون باالقتداء
الراحل (عثمان الطيب)
أنموذجا

من األم��ور املسلمة َّ
أن السلطة القضائية
هي السلطة الوحيدة التي تتمتع -يف ضوء
م��ا تتطلبه طبيعة ع�م��ل امل�ش�ت�غ�ل��ني ب�ه��ا من
ال �ت �ح ��يل ب ��ال �ع ��دل وال �ح �ك �م ��ة -ب��اس �ت �ق��ال �ي��ة
ت ��ام ��ةَّ ،
وأن� �ه ��ا امل ��رج ��ع ال� ��ذي ي�ح�ت�ك��م إل �ي ��ه يف
�ت يف امل �ن ��ازع ��ات وإح �ق ��اق ال �ح��ق وإب �ط��ال
ال �ب � ِّ
ال�ب��اط��ل واالن �ت �ص��اف ب�ش�ك��ل دائ ��م ل�ل�م�ظ�ل��وم
م��ن ال�ظ��ال��م ،ب��ل إن�ه��ا امل�خ� َّول��ة يف ال�ف�ص��ل يف
كل ما تختلف حوله سائر سلطات الدولة.
ويف ض��وء إشارتنا -وباختصار ش��دي��د -إىل
اس�ت�ق��ال�ي��ة ال�س�ل�ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إىل م ��ا ي �ت �م �ت��ع ب ��ه م �ن �ت �س �ب��وه��ا -ل� �ل� �ح � ِّ�د م � َّ�م ��ا
ق ��د ي �ط��ال �ه��م م ��ن ب �ع��ض أط � ��راف ال� �ن ��زاع م��ن
م �م��ارس��ات إي��ذائ �ي��ة -م��ن ح�ص��ان��ة ق�ض��ائ�ي��ة،
ن�ت�ب��ني َّ
أن ال�ع�م��ل يف س�ل��ك ال�ق�ض��اء يحتمل
ً
–أحيانا -يف
الكثر من الخطورة التي تكمن
يرب عىل القناعة منذُ
َّ
وقوع القايض –إن لم
ن�ع��وم��ة أظ �ف ��اره -ف��ري�س� ً�ة ل ��إغ ��راءات امل��ادي��ة
ال�ت��ي ال ي�س�ت�ب�ع��د ْ
أن ي�ص�ب��ح -ب��وق��وع��ه تحت
وط��أت�ه��ا -ظ�ه�رًا للخصم الجائر يف مواصلة
ج ��وره ،وت�ك�م��ن -يف ح ��االت أخ ��رى -يف منح
ال�ق��ايض ذي ال�ت�ج��رب��ة امل�ت��وس�ط��ة أو القصرة
م�ط�ل��ق ث�ق�ت��ه م�س�ت�ش��اري��ن ل�ي�س��وا أه � ً
�ا ل�ل��رأي
وامل�ش��ورة ،إذ غالبًا ما يستغلون تلك الثقة
ل ��ان �ح ��راف ب� ��إج� ��راءات ال �ت �ق ��ايض يف م�ع�ظ��م
القضايا باتجاه مضاعفة م��ا يتقاضونه من
رش � � ��اوى ،وح �س ��ب ال �ق �ض ��اة م ��رش � ً�دا إىل م��ا
ي�ح��دق ب�ه��م وب�م�س��رت�ه��م امل�ه�ن� َّي��ة م��ن أخ�ط��ار
مضمون حديث الحبيب املختار -صىل الله
وس �ل ��م ع �ل �ي��ه وع� ��ىل آل� ��ه األط� �ه ��ار وص �ح��اب �ت��ه
األخ�ي��ارْ :-
�ض� ُ
«ال� ُ�ق� َ
َاح � ٌ�د يف ْال� َ�ج� َّ�ن� ِ�ة،
�اة َث� َ�ا َث� ٌ�ة :و
ِ ِ
َْ
َّ
ار».
ان ِيف الن ِ
وَاثن ِ
ُ
حديث مَ ْن ال
ألفاظ
ففي ما تنطوي عليه
ِ
ي�ن�ط��ق ع��ن ال�ه��وى م��ن نسبية دالل��ة قطعية
عىل َّ
أن للنار يف القضاة أغلبية ،وباملقابل قد
ال يدخل منهم الجنة إال ذوو الحلم والفطنة
وذوو القلوب السليمة والنفوس املطمئنة
األشد ً
زهدا َّ
عما بأيدي العباد املرفعني عن
التكر املفيض بأصحابه إىل الضعة املتخذين
ً
سبيا
من التواضع للضعفاء من عباد الله
إىل الرفعة ،ومن القضاة الذين يستحقون
أن ي �ض��رب ب��زه��ده��م وورع �ه ��م وت��واض �ع�ه��م
املثل ،التسامهم باملثالية إىل درج��ة خيالية
بطل القصة الواقعية التالية:
( ُي �ح��ى َّ
أن ل� ًّ
�ص��ا اس�ت�غ��ل -يف أح��د ب��اص��ات
امل��واص��ات ال�ع��ام��ة يف ال�ع��اص�م��ة ال�س��ودان�ي��ة
َ
�ب كبر
«ال �خ ��رط ��وم» -ل�ح�ظ��ة س �ه� ٍ�و م��ن راك � ٍ
السن كان يجلس إىل ج��واره ،فسرق ما يف
مال قليل ،وقد ساعد
جيب «جابيته» من ٍ
ال �ل � َّ
�ص يف ت�ن�ف�ي��ذ م�ه�م�ت��ه يف س��رق��ة ض�ح�ي�ت��ه
االزدحام الذي كان حاصا عىل منت الباص
«األتوبيس» يف تلك اللحظة.
ول�ك��ن قبل أن ي�ف� َّر ال�ل� ُّ
�ص م��ن ال�ب��اص بعد
نجاحه بفعلته ،كان أحد الركاب قد كشف
أمره ،وألقى القبض عليه ،ثم قال مخاطبًا
َّ
اللص إىل جانبه:-
الضحية -وقد أوقف
ع �ف �وًا ي��ا ح ��اج ،إن ه ��ذا ال �ل � َّ
�ص ق��د س��رق��ك
ُ
منذ قليل وأنت لم تشعر به.
َّ
فتم أخذهما من فورهما إىل املحكمة التي
كان يرأسها الدكتور «عوض الحسن النور».
َّ
وألن إرشيف املحكمة كان ما يزال يحتفظ
ببيانات السارق ،كونه من كثري السوابق،
ف� �ق ��د ع� �م ��د ال � �ق � ��ايض -ق � �ب� ��ل ب� � ��دء إج � � � ��راءات
التقايض -إىل أخذ بيانات املسروق [الشايك]
عر الحوار التايل:
القايض :ما اسمك؟
الشايك :أنا عثمان الطيب محمد عيل.
القايض :ما جنسيتك؟
الشايك :سوداين الجنسية.
القايض :ما هو تأريخ ميادك؟
الشايك :أنا من مواليد 1918م.
القايض :ما وظيفتك؟
الشايك :متقاعد.
ال� � �ق� � ��ايض :ما ك � ��ان � ��ت وظ� �ي� �ف� �ت ��ك ق� �ب ��ل ْ
أن
تتقاعد؟
َ
رئيس القضاء ،علمً ا أنني
الشايك :كنت
ً
ع �م �ل��ت ب ��ال �ق �ض ��اء ع ��ام ��ا ق �ض ��ائ � ًّي ��ا م �ن ��ذ ع ��ام
1944م ،وتد َرّجت يف العمل القضايئ إىل أن
أصبحت ق� َ
محكمة عليا ع��ام 1960م،
�ايض
ٍ
وع�م�ل��ت ن��ائ� ًب��ا ع� ًّ
�ام��ا ل�ل�س��ودان م��ن  1961إىل
1964م.
َّ
ثم عملت باملحاماة مهتمً ا بقوانني وقضايا
األرايض وتسجياتها.
وتوليت منصب رئ��اس��ة القضاء يف -6-19
ُ
تقاعدت يف 1972-5-13م.
1969م إىل أن
ل ��م ي �ن �ت� ِ�ه ال �ش ��ايك م � َّ�م ��ا ك� ��ان ي �ق ��ول ،ح�ت��ى
ن �ه��ض ال��دك �ت��ور «ع� ��وض ال �ح �س��ن ال �ن ��ور» يف
ح ��ال ��ة م ��ن ال� ��ذه� ��ول ،وأم � ��ر ب ��إح �ض ��ار ك��ريس
�وع م ��ن ال �ت��وق��ر
ل �ل �ش ��ايك ،ث ��م أش � ��ار إل �ي ��ه ب �ن � ٍ
ب ��ال� �ج� �ل ��وس ع� �ل� �ي ��ه ،يك ي� �خ� ��اط � َ
�ب امل �ح �ك �م��ة
ً
جالسا.
وب� �ع� ��د ان� �ت� �ه ��اء امل �ح ��اك �م ��ة ك �ت ��ب ال ��دك �ت ��ور
«عوض النور» إىل رئاسة القضاء السوداين
ق ��ائ � ً
�ا :إن ك ��ان ال �ع �ل �م ��اءُ األج � ��اء وال �ق �ض � ُ
�اة
ال �ف �ض ��اء ال� ��ذي� ��ن ن �ه �ل �ن��ا م� ��ن إرث� �ه� ��م امل �ع ��ريف
ال �ق �ض��ايئ أم �ث ��ال ال �ق ��ايض ال �ف��اض��ل «ع�ث�م��ان
الطيب محمد عيل» يستقلون الباصات وال
يملكون سيارات ،فنحن نرفض -بامل َرّةْ -
أن
تخصص لنا أ َي ُّة سيارة!!
بعد ذلك أمرت اللجنة القضائية بتسليم
رئ �ي ��س ال �ق �ض ��اء ال �س ��اب ��ق ال� �ق ��ايض امل �ت �ق��اع��د
«عثمان الطيب» سيارة.
ً
قائا:
وقبل وفاته –يرحمه الله -وىص ابنه
يف حال وفايت أعيدوا السيارة للقضاء!!
وف � ��ور رح �ي ��ل ال �ق ��ايض امل �ت �ق��اع��د ذو ال��ذك��ر
ال�ح�س��ن وال�ص�ي��ت ال�ط�ي��ب «ع�ث�م��ان الطيب»
ن � � �ف� � � َّ�ذت أس � ��رت � ��ه وص� �ي� �ت ��ه ط� ��ائ � �ع� � ً�ة م �خ �ت ��ارة
وسلمت السيارة!!).
وه � � �ك � � ��ذا رح � � � ��ل ال � � �ق � � ��ايض ال � � ��رب � � ��اين ت � � ً
�ارك � ��ا
ً
دروس� � ��ا ال
ل�ل�م�ش�ت�غ�ل��ني يف م �ج ��ال ال �ق �ض ��اء
تنىس يف النزاهة والتواضع والزهد والورع.

ويف ال��وق��ت ال ��ذي ي�ب��دو ف�ي��ه ي�م�ن�ن��ا ال�ح�ب�ي��ب امل�ي�م��ون
أح � ��وج م ��ا ي �ك ��ون إىل األم� � ��ان وال � �س� ��ام واالس� �ت� �ق ��رار،
ومل�ل�م�ل��ة م��ا ت�ش�ت��ت ف�ي��ه وت�ب�ع��رث م�ن��ه وم� ��داواة ج��راح��ه
املُثخنة النازفة التي تتسع وتتعمق كل ي��وم ولحظة
وت�ل�ق��ى ل�ه��ا م�ج� ً
�اال خ�ص�ب��اً للتنامي وال�ت�م��دد وال�ت��وس��ع
بشكل كبر والفت.
ويف ح��ني ي �ب��دو ف�ي��ه ال�ي�م��ن م�ح�ت��اج��اً إىل اس�ت�ع��ادة
عافيته وال�ت�ف��رغ للبناء واإلع�م��ار والتنمية والنهوض
م � ��ن ج � ��دي � ��دُ ،ي� �ص� ��ر ال� � �ع � ��دوان وم ��رت ��زق� �ت ��ه م � ��ن ُت �ج ��ار
ال �ح��روب ومُ �س�ع��روه��ا وأول �ئ��ك امل�ُ�رب�ح��ني وامل�ُت�ك�س�ب��ني
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن إس�ت�م��راره��ا ،ال��ذي��ن ي�ع�ش�ق��ون ال�ش��ر
وال �ن ��زاع ��ات وال �ص ��راع ��ات وم ��ن ي�ت�ق�ن��ون إي �ق ��اظ ال�ف��نت
ويجيدون إشعالها بإقتدار وحرفية عالية ،يُصرون
ع��ىل أن ي�ح��رم��وا ه��ذا ال�ب�ل��د ال�ع��زي��ز م��ن م�ج��رد الحلم
بإنهاء هذه الحرب العبثية التي مزقته وطال أمدها
ك �ث ��راً ،ب��ل وي�ح�ي�ل��ون ب�ي�ن��ه وب ��ني ال ��وص ��ول إىل إدراك
غ��اي��ات��ه امل ُ�ب �ت �غ��اة م ��ن ت�ح�ق�ي��ق ال �س ��ام وس �ي ��ادة األم ��ن
واالستقرار يف كل ربوعه وأرجائه ،شماله وجنوبه،
وشرقه وغربه ،وكأن كل هؤالء قد اتفقوا فيما بينهم
ع ��ىل أن ت �ب �ق��ى ن� ��ران ال �ح ��روب وال �ص ��راع ��ات ال��دام �ي��ة
مُ ستعرة ومُ شتعلة ه�ن��ا ،وك��أن�ه��م أي�ض��اً يستمتعون
وي�ت�ل��ذذون ب��أل�س�ن��ة ال�ل�ه��ب وال�ح��ري��ق ال��ذي ي�ط��ال كل
يشء هنا وتروق لهم مشاهد ومناظر الدمار والخراب
هنا وه�ن��اك وتناثر أش��اء ضحايا ال�ح��رب وه��ي مُ لقاة
بكل مكان وروائح املوت تنتشر عىل إمتدا ٍد واسع بكل
شر من تراب هذا الوطن الذي دمرناه بأيدينا.
وإذا ك� � � ��ان ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � � �س� � ��ام واس � � �ت � � �ع� � ��ادة األم� � ��ن
واالستقرار املفقود يف هذا البلد اليزال بعيد املنال وال
يلوح باألفق ما يدل عىل تحققه قريباً ،فإن

صالح املقداد

ال�خ��راب وال��دم��ار .يبقى يف امل�ق��اب��ل ه��و ال�ح��اض��ر األب��رز
واألق��وى وسيد املوقف يف بلد مُ دمر أص� ً
�ا ،ول��م يعد
ٍ
ق � ��ادراً ع ��ىل إح �ت �م��ال امل ��زي ��د م ��ن ه ��ذا ال �خ ��راب وال ��دم ��ار
املستمر واملُمل كمسلسل مكسييك ولم يعد هذا البلد
ً
كذلك مُ
ؤها إلحتمال مزيد من املآيس والكوارث التي
سببتها الحرب ،بل إنه قد بلغ السيل ُ
الزبى وبلغت
القلوب الحناجر وضاق الجميع يف أرجاء هذا الوطن
امل�ن�ك��وب ب�م��ا ي�ع�ي�ش��ون��ه ك��ل ي��وم وه��و الي�ع�ن��ي ل�ه��م إال
ُ
والخسران املبني !.
مزيد من الضياع والفناء والشقاء
إن �ن��ا ب�م�ن�ت�ه��ى ال �ص ��دق وال �ص ��راح ��ة ن�ج��د أن�ف�س�ن��ا ه�ن��ا
نقف وجهاً لوجه أم��ام مأساة وك��ارث��ة حقيقية ت��زداد
مُ ضاعفاتها الخطرة مع كل ي��وم جديد تطلع علينا
فيه الشمس وحتى لحظة الغروب ،ولم تعُ د تحتمل
وال ُتطاق وال يمكن السكوت عليها السيما وقد مست

بضرها املُباشر كل يشء ُهنا ،الحجر والبشر ،الحاضر
وامل� ��ايض وامل�س�ت�ق�ب��ل ،ودم� ��رت ف�ي�ن��ا أش �ي��اء ك �ث��رة م��ن
الصعب إعادة بنائها بسهولة وبسرعة.
وسبق أن قلنا وكررنا م��راراً مُ نبهني ومُ حذرين بأن
ال �ح ��رب م ��ا ك��ان��ت ول ��ن ت �ك��ون ب ��أي ح ��ال م ��ن األح� ��وال
الوسيلة األنسب لحل اإلشكاليات وتسوية الخافات
بني أبناء البلد واملجتمع الواحد.
وإن ك ��ان ��ت ال� �ح ��رب أح �ي ��ان ��اً وس �ي �ل ��ة م ��ن ال ��وس ��ائ ��ل
ً
ي �م �ك��ن ال �ل �ج ��وء إل �ي �ه��ا أح �ي ��ان ��اً إض � �ط � ��رارا ،ل �ك��ن ه �ن��اك
وسائل أخرى متاحة ومناسبة هي أجدى منها نفعاً
لتحقيق املنشود وإدراك الغايات املرجوة بدون إراقة
للدماء وتخريب للعمران ،ومنها الحوار والتحاور،
وال �ت �ف��اه��م واألخ� ��ذ وال� ��رد ب ��ني امل�ت�خ��اص�م��ني وإن ط��ال
ح�ت��ى ي�ت��م ال�ت��وص��ل لصيغة ت�ف��اه��م وإت�ف��اق ي��ريض كل
اإلط� � ��راف وي �ض �م��ن ال �ت��وف �ي��ق ب �ي �ن �ه��ا وي �ل �ب��ي م�ت�ط�ل�ب��ات
الجميع ويحفظ لهم ماء الوجوه.
ل �ق ��د ج ��رب �ن ��ا ل �غ ��ة ال � �ح � ��روب وال � �ص� ��راع� ��ات ال ��دام �ي ��ة
امل �س �ل �ح��ة ك��وس �ي �ل��ة ل �ت �س��وي��ة م �ش��اك �ل �ن��ا وخ ��اف ��ات �ن ��ا يف
ال�ي�م��ن ،ويف يقيننا أن�ه��ا ل��م ت�ك��ن يف ال�غ��ال��ب مُ �ف�ي��دة،
ل �ي �ب �ق��ى ال �خ �ي ��ار األن� �س ��ب واألض� �م� ��ن ه ��و إع �ت �م ��اد ل�غ��ة
ال�ع�ق��ل وال �ح ��وار وال�ت�ف��اه��م ب��ني أب �ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د
عىل إختاف مُ عتقداتهم وتوجهاتهم للخروج إىل بر
األم��ان وتحقيق األم��ن واالستقرار املنشود لهذا البلد
املُضطرب وأبنائه.
وم ��ا أح ��وج ب��ادن��ا ال�ح�ب�ي�ب��ة ال�ي�م��ن ال �ي��وم إىل ال��وئ��ام
وال�س��ام وإىل ك��ل م��ا يمكن أن ُي�س�ه��م يف إس��رداده��ا
إعتبار ح�ي��اة أبنائها ال�ح��رة الكريمة ال��ذي تفقده منذ
أمد طويل.
وبما أننا نرجو السام ونأمل عودة األمن واالستقرار

ل�ل�ي�م��ن وإن �ه��اء ه��ذه ال�ح��رب ال�ت��ي ط��ال أم��ده��ا ب��أس��رع
وقت ممكن وبأي طريقة ،إال أننا مُ طالبون يف نفس
الوقت بأن نعمل ونسعى جاهدين لتحقيق السام
والتفاهم بيننا كيمنيني عىل التفاوض والحوار إلنهاء
ال �ح ��رب وت �ق��دي��م ال �ت �ن ��ازالت م ��ن ق�ب��ل أط� ��راف ال �ص��راع
امل�ح�ل�ي��ة ،ال أن ن�ن�ت�ظ��ر م��ن دول ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان أن
تأيت لنا بذلك السام املنشود ،ونكتفي منها بمجرد
الهدنة املُؤقتة املشروطة ،فهذا الرقيع ال يُجدي نفعاً
وال يُلبي ال�ح��د األدىن م��ن مطالب اليمنيني التواقني
لعودة األمن واالستقرار لبادهم.
ُ
ون � ��ؤك � ��د مُ � �ج � ��دداً ُه� �ن ��ا أن ال � �س� ��ام ه� ��و م �ط �ل ��ب ك��ل
اليمنيني ،سام الشجعان األحرار املنتصرينُ ،
ونؤمن
يف ذات الوقت ب��أن الحل لن يكون إال يمنياً  -يمنياً،
ب �م �ع �ن��ى أن ي �ج �ل��س ال �ج �م �ي��ع ع ��ىل م ��ائ ��دة ال �ت �ف ��اوض
وي �ت �ف �ق��ون ع ��ىل ان �ه ��اء ح ��رب ط ��ال أم ��ده ��ا وي �ف��رض��ون
ع ��ىل األع � ��داء م �ع��ادل��ة ال �س ��ام ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ت ��ي ت�ض�م��ن
الحفاظ عىل كرامة كل اليمنيني ووحدة وسيادتهم
الوطنية عىل تراب وطنهم الطاهر وتنهي كافة أشكال
التدخات والتواجد األجنبي يف الباد.
السام الذي ُنريده هو سام ُ
الحر األبي املُستقل،
امل ُ�ن �ت �ص ��ر ال س� ��ام امل ُ�س �ت �س �ل��م ال �ت ��اب ��ع ال �خ ��ان ��ع امل �ح �ت��ل
الذليل ،وإال ف��ا حاجة لنا أب��داً إىل س��ام ه��و األق��رب
إىل االس�ت�س��ام وال�ه��زي�م��ة وال�خ�ض��وع مل��ن أع�ت��دوا عىل
شعبنا واحتلوا بادنا ودمروها وال زالوا يفعلون بها
وبنا األفاعيل والسام ملن أراد السام بحرية وكرامة
وال نامت أعني ُ
الجبناء !.
 ......يتبع......

حرب اليمن وفرصة السالم ..صنعاء والرياض أمام خيارات صعبة!
ت�ج��ري يف مسقط م�ح��ادث��ات ب��ني ال�س�ع��ودي��ة وحكومة
ص�ن�ع��اء ،بحسب وك��ال��ة "روي ��ر" ،ملناقشة إن�ه��اء الحرب
وت �ح �ق �ي��ق ال� �س� ��ام ،وض� �م ��ان أم� ��ن ال� �ح� ��دود ال �س �ع��ودي��ة
وال � �ع � ��اق � ��ات امل �س �ت �ق �ب �ل �ي ��ة ب � ��ني ال� �س� �ع� ��ودي� ��ة وص� �ن� �ع ��اء،
ومواضيع أخرى تتعلق بالبنك املركزي ورواتب املوظفني
وتوريد عائدات النفط والغاز من املناطق الجنوبية ومأرب
إىل صنعاء ..كل تلك الرتيبات وال�ل�ق��اءات تجري بعيداً
عن ما يسمى "مجلس الرئاسة" ،الذي أعطوه برنامجاً
ت��رف�ي�ه�ي��اً ل��زي��ارة ب�ع��ض ال ��دول ح�ت��ى تنتهي امل�ح��ادث��ات بني
الطرفني الرئيسيني يف هذه الحرب ،السعودية وصنعاء.
م �ث ��ل ه � ��ذه امل� �ح� ��ادث� ��ات ت �ب �ش ��ر ب ��ال� �خ ��ر ،وع � ��ىل ال �ن �خ��ب
املثقفة تقع مسؤولية البحث عن الزوايا املضيئة يف تاريخ
العاقات املتميزة بني السعودية اليمن وتجنب الهفوات
التاريخية التي تسببت يف بعض الخافات ،وتركت بعض
الجراح مفتوحة يف ذاكرة األجيال ،فهناك قوى أخرى ال
تريد لليمن والسعودية أن تجتمعا ألنهما يمتلكان كل
املقومات البشرية واملادية والتاريخية ،ومخزون بشري
ي��زي��د ع��ن  70مليون إن�س��ان��اً ،وم��ن ه��ذه املنطقة املهمة يف
التاريخ البشري يوجد أكر منتج للنفط وهي السعودية

وأكر مخزون نفطي يف العالم وهي اليمن.
الحقيقة :استمرار حرب اليمن قد أثر كثراً عىل طبيعة
ً
خاصة بني الجارين السعودية واليمن ،وكانت
الحياة،
نتائج ال�ح��رب مؤملة وقاسية ،وتسببت يف إح��داث ج��راح
ع �م �ي �ق��ة يف ال �ع ��اق ��ات األخ ��وي ��ة وال �ق �ب �ل �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
والتاريخية ،والروابط األسرية بني املجتمعني السعودي
وال �ي �م �ن��ي ال �ل��ذي��ن ي�ج�م�ع�ه�م��ا ال �ت��اري��خ ال ��واح ��د ،ف�م�ع�ظ��م
ال�ش�ع��ب ال �س �ع��ودي ،وم�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج ت �ع��ود أص��ول�ه��م
إىل اليمن ،وحتى يعم األمن والسام وتستقر املنطقة،
وت� �ع ��ود ت �ل ��ك ال �ع ��اق ��ات إىل وض �ع �ه ��ا ال �ط �ب �ي �ع ��ي ،ي�ج��ب
وق��ف ال �ح��رب ب�ك��ل أش�ك��ال�ه��ا ،وه ��ذا ه��و ال�ط��ري��ق ال�س��ري��ع
للخروج من براثن املخططات األمريكية والغربية مهما
ك��ان��ت األض� ��رار وال �ت �ب �ع��ات .وال ش ��ك ب ��أن م �ث��ل ه ��ذ ال �ق��رار
ً
زلزاال كبراً عىل مستوى العاقات
التاريخي سوف يُحدث
ال �س �ع ��ودي ��ة األم ��ري �ك �ي ��ة ،ول �ك �ن��ه يف امل �ق ��اب ��ل س ��وف ي�ك�س��ر
التعنت والتصلب واالستغال األمرييك الذي عانت منه
السعودية لعقود من الزمن.
الرجوع عن القرارات الخاطئة يف هذه الحرب ليس عيباً
وإنما شجاعة ونضج سيايس متقدم ،ورؤية اسراتيجية

تاريخ اليمن الحديث..
يف ال �ج �ن��وب ل��م ي�ع��د ه�ن��ال��ك أي دور ل�ل�م�ش��اي��خ او
ال�ق�ب�ي�ل��ة ف�ب�ع��د ان ح�ص��ل ج�ن��وب ال�ي�م��ن رس�م� ًي��ا عىل
اس �ت �ق��ال��ه ع ��ن امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح ��دة وس �ي �ط ��رت ال �ق ��وات
الحكومية عىل اليمن الجنوبي واجهت تمردا بقيادة
العقيد عبد الله صالح صباح العولقي قائد ق��وات
األمن وتم قمع هذا التمرد مما أدى إىل مقتل حواىل
 120م ��ن امل �ت �م��ردي��ن و 12ج �ن��د ًي��ا ح �ك��وم � ًي��ا اش�ت�ب�ك��ت
ال�ق��وات الحكومية وامل�ت�م��ردي��ن يف مناطق ع��دة مثل
بيحان وحارب ومناطق أخرى حتى تم القضاء عىل
هذا التمرد .
تمت اإلطاحة بالرئيس قحطان محمد الشعبي،
زعيم الجبهة الوطنية للتحرير يف  22يونيو 1969م
وت � ��وىل م �ج �ل��س رئ � ��ايس م ��ؤل ��ف م ��ن خ �م �س��ة أع �ض ��اء
ال�س�ي�ط��رة ع��ىل ال��رئ��اس��ة وب �ع��ده��ا ش�ك��ل م�ح�م��د عيل
هيثم حكومة وأصبح رئيسا للوزراء وقد أعدم عدد
من األشخاص بذريعة الخيانة والتآمر عىل الحكومة
واس� �ت� �م ��رت س �ل �س �ل��ة م ��ن ال �ت �ص �ف �ي ��ات واإلع � ��دام � ��ات
ومحاوالت االنقاب وبعد يونيو 1969م أصبح سالم
ربيع عيل امللقب بساملني رئيسا لهيئة الرئاسة وعبد
ال�ف�ت��اح إس�م��اع�ي��ل س�ك��رت��را ل�ل�ح��زب وق ��د ف�ض��ل عبد
الفتاح املنحدر من اليمن الشمايل حزبا مركزيا عىل
النموذج الرويس بينما فضل ساملني الذي زار الصني
وأعجب بالثورة الثقافية والعمل الجماهري الحزب

متطورة هدفها تحقيق الرخاء والتقدم ،واألمن والسام
ل�ل�ش�ع��ب ال �س �ع��ودي ،ص��اح��ب ال �ح��ق يف ال�ت�م�ت��ع ب ��رثوات
وط �ن ��ه ،ب �ع �ي ��داً ع ��ن اس �ت �غ ��ال أم ��ري �ك ��ا وال� �غ ��رب .ال��وض��ع
العاملي اليوم تغر كثراً وهذا هو الوقت املناسب لتقول
ال�س�ع��ودي��ة كلمتها ُ
وت�س�م��ع ال�ش��رق وال�غ��رب ب��أن�ه��ا دول��ة
ذات ث�ق��ل ك�ب��ر ع��ىل م�س�ت��وى ال�ع��ال��م ،وب ��اب ال�ت�ح��ال�ف��ات
أمامها مفتوحاً.
ال �خ��اص��ة :أف �ض��ل ق ��رار ت �ق��وم ب��ه ال�س�ع��ودي��ة م��ع زي ��ارة
الرئيس األمرييك جو بايدن هو إع��ان وق��ف الحرب عىل
اليمن وك��اف��ة األع�م��ال العسكرية ،ورف��ع ال�ح�ص��ار وفتح
امل�ط��ارات وامل�ن��اف��ذ وامل��وائن واالل�ت��زام بالتعويضات وإع��ادة
اإلع �م ��ار ودع ��م االق �ت �ص��اد ال�ي�م�ن��ي وف �ت��ح ص�ف�ح��ة ج��دي��دة
م��ع ال�ي�م��ن ي�س��وده��ا ال�ت�ع��اون وامل�ص��ال��ح امل�ش��رك��ة ،وت��رك
ال�ي�م�ن�ي��ني ي �ح��ددون ال�ش�ك��ل ال �ق��ادم ل��دول�ت�ه��م ب�ع�ي��داً عن
الهيمنة والتسلط.
اليمن الكبر ليس من السهل ابتاعه وتهميشه حركة
ال�ت��اري��خ تتغر وال�ي�م��ن ه��ي ال��دول��ة األوىل امل�ح��رك��ة لتاريخ
البشرية ،والسعودية لديها مشاريع اقتصادية عماقة
نجاحها مرهون بوقف حرب اليمن واستقرار املنطقة.

بول دريش جامعة أكسفورد

املركزي املتأثراً بتجربة جمهوريه
الصني الشعبية .
ويف اك �ت ��وب ��ر م ��ن ع � ��ام 1970م
أع� �ل ��ن س ��ال ��م رب� �ي ��ع ع� ��يل امل �ل �ق��ب
ب � � � �س � � � ��امل � � � ��ني رئ � � � � �ي � � � � ��س امل � � �ج � � �ل� � ��س
ال ��رئ ��ايس ق �ي��ام ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م��ن
ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ويف
 30ن ��وف �م ��ر 1970م ش �ك ��ل ع��يل
ن ��اص ��ر م �ح �م ��د ح �ك ��وم ��ة ب �ص �ف �ت��ه
رئ� �ي� �س� ��ا ل � � �ل � � ��وزراء وك � � � ��ان س ��امل ��ني
م �ت �ط��رف��ا يف ت �ج��رب �ت��ه ال �ش �ي��وع �ي��ة
وك � ��اره � ��ا ل� ��إق � �ط� ��اع ف� �ف ��ي أواخ� � ��ر
ن� ��وف � �م� ��ر 1973م زار ش � �ب � ��ام
يف ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
ح �ض��رم��وت وت �ف��اج��أت ال�ح�ش��ود
ال�ت��ي اص�ط�ف��ت ل�ل��رق��ص وال�غ�ن��اء
بما رأت وك��ان شيئا يتم ج��ره خلف س�ي��ارات موكب تموز 1972م .
الرئيس والتي تبني أنها أجساد عارية ل�إقطاعيني..
ت��أس �س��ت ال�ج�ب�ه��ة
ومع ذلك فإن تطرف ساملني ناهيك عن وحشيته ال ��وط �ن �ي ��ة امل �ت �ح ��دة يف
يف الداخل كان يقابله الحذر يف الخارج يف التعامل ج �ن ��وب ال �ي �م��ن ب��رئ��اس��ة
م ��ع ال � ��دول األخ � ��رى ح �ي��ث اق � ��رب م ��ن ف �ك ��رة وح ��دة عبد القوي مكاوي وهي
ال�ي�م��ن ب�ف��ارغ ال�ص��ر أق��ل م�م��ا ف�ع��ل ع�ب��د ال�ف�ت��اح ويف جبهة معارضة للحكومة
 2أغ �س �ط ��س 1971م ه ��اج ��م امل� �ت� �م ��ردون م ��ن ق ��وات يف ص� �ن� �ع ��اء ش � �م� ��ال ال �ي �م ��ن
ت �ج �م ��ع ال� �ج� �ن ��وب ال �ي �م �ن ��ي م� ��واق� ��ع يف ج� �ن ��وب ش ��رق يف  20أغ� � �س� � �ط � ��س 1972م

ال �ي �م��ن م ��ن األرايض ال �س �ع��ودي��ة
ل �ك��ن امل �ت �م��ردي��ن ه ��زم ��وا م ��ن ق�ب��ل
ال�ق��وات الحكومية و ُقتل منهم
حوايل  175متمردا خال املعارك
وب�ع��ده��ا ب�ع��ام يف  22م��اي��و 1972
ن �ج ��ا رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ع� ��يل ن��اص��ر
م�ح�م��د م��ن م�ح��اول��ة اغ�ت�ي��ال ق��ام
ب� �ه ��ا م � �ت � �م� ��ردو ت �ج �م ��ع ال �ج �ن ��وب
ال �ي �م �ن��ي ُ
وح �ك ��م ع ��ىل س �ت��ة أف ��راد
ب � ��اإلع � ��دام ب �ت �ه �م��ة ال �ت ��آم ��ر ل�ق�ل��ب
ن �ظ ��ام ال �ح �ك��م يف
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وت ��م ح�ظ��ر ه ��ذه ال�ج�ب�ه��ة يف ش �م��ال ال�ي�م��ن واع �ت��رت
م� �ج� �م� ��وع� ��ة م � �ت � �م � ��ردة ويف غ � �ض � ��ون ع � � ��ام م� � ��ن ت� ��ويل
ال �ح �م��دي ال�س�ل�ط��ة ظ �ه��رت يف ال �ش �م��ال ع ��ائ ��ات ل�ه��ا
ن �ف��وذ وس�ي�ط��رة يف ال�ح�ك��م وأط �ي��ح ب �ع��دد م��ن م��راك��ز
ال �ق��وى ح�ي��ث ت��م اإلط ��اح ��ة ب��دره��م اب ��و ل �ح��وم ك�ق��ائ��د
ل�ت�ع��ز واس �ت �ب ��دل ب ��ال ��رائ ��د ع ��يل ع �ب��د ال �ل��ه ص ��ال ��ح ..أم��ا
مجاهد أبو شوارب الذي نصب نفسه حاكما لحجة
ف�ق��د ت��م ع��زل��ه وإع�ف��اؤه م��ن ك��ل امل�ن��اص��ب ويف أكتوبر
1975م ت ��م ت�ع�ل�ي��ق ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ن�ف�س�ه��ا،
وأص �ب ��ح ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال �ل ��ه األح �م ��ر خ� ��ارج ال�ح�ك��وم��ة
ويف امل �ق��اب��ل ف ��إن م��ؤت �م��ر خ �م��ر ال �ث ��اين ع �ق��د م ��ن اج��ل
م�ق��اوم��ة ال�ح�م��دي ول��م ي�ن�ت��ج ع�ن��ه ال�ك�ث��ر ول�ك��ن ع��دة
مناطق يف الشمال رفضت االمتثال ألوامر الحكومة
وال�ج�ي��ش ورف �ض��ت وص ��ول امل�س��ؤول��ني اىل مناطقها
وكان مجلس القيادة ال يزال يضم إىل جانب رئيس
الوزراء التكنوقراطي عبد العزيز عبد الغني كل من
اح�م��د ال�غ�ش�م��ي وع�ب��دال�ل��ه ع�ب��د ال�ع��ال��م وال�غ�ش�م��ي
ك��ان ض��اب��ط م��درع��ات وش�ق�ي��ق ش�ي��خ ه�م��دان وه��ي
قبيلة تتفرع من حاشد وكانت كل قبيلة تتعاون
مع الحكومة تحصل عىل خدمات مقابلة أما
ق �ب��ائ��ل ب�ك�ي��ل م �ث��ل واي �ل ��ة وع �ي ��ال ي��زي��د وأرح ��ب
وأزال عموما والؤه��م مليك م��ن ع�ق��ود وأصبحوا
اآلن أكرث بروزا عىل الساحة السياسية.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن1990-1967م
الحلقة رقم ()114
وأرسار تكشف ألول مرة
الحوار املباشر بني سلطة الشطر الشمايل من
الوطن واملعارضة السياسية للسلطة واملتمثل
ب �م �ك ��ون ��ات ال �ج �ب �ه ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة..
ال �ح ��وار ب ��ني ال �ط ��رف ��ني ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ك ��ان ع��ىل
وش��ك االن�ع�ق��اد أواخ ��ر ع��ام 1980م ب�ط�ل��ب من
ال��رئ�ي��س ع��يل ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح ب��واس�ط��ة ال��رئ�ي��س
ع ��يل ن��اص��ر م�ح�م��د ل �ك��ن ال�س�ل�ط��ة ع�ط�ل�ت��ه ح�ي��ث
ك��ان مطلب ال�س�ل�ط��ة :إن تنسحب الجبهة من
امل�ن��اط��ق ال��وس�ط��ى" وق ��د واف �ق��ت ق �ي��ادة ال�ج�ب�ه��ة
عىل االنسحاب من املناطق الوسطى بشرط أن
تلبي السلطة مطالبهم األولية وهي كالتايل:
• اإلف � � � � ��راج ع � ��ن امل� �ع� �ت� �ق� �ل ��ن ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ن أو
م�ح��اك�م�ت�ه��م م�ح��اك�م��ة ع ��ادل ��ة وع�ل�ن�ي��ة ت�ن�ش��ر يف
الصحافة واإلذاعة والتلفزيون.
• إع ��ادة امل��وظ �ف��ن امل��دن �ي��ن وال�ع�س�ك��ري��ن إىل
أعمالهم وبالذات الذين تم إقصائهم ظلماً.
• عودة أعضاء الجبهة الوطنية إىل مناطقهم
دون مضايقة ,قال الرئيس عيل
ع �ب ��دال �ل ��ه ص ��ال ��ح :إن امل �ط ��ال ��ب ال �ث ��اث ��ة أع ��اه
مشروعة وسهل تحقيقها أو تلبيتها ..لكن بعد
ثاثة أيام أتصل الرئيس عيل عبدالله إىل نظره
ً
قائا :عفواً يا أستاذنا اجتمعت مع
عيل ناصر
امل�س�ت�ش��اري��ن وال �ق ��ادة وامل �ش��اي��خ ب �ش��أن ال�ت�م�ه�ي��د
ل � �ل � �ح� ��وار امل � �ب� ��اش� ��ر م � ��ع أص � �ح � ��اب ال� �ج� �ب� �ه ��ة ل �ك��ن
ال�غ��ال�ب�ي��ة راف �ض��ني ال �ح ��وار م��ع ال�ج�ب�ه��ة ق�ب��ل أن
ت �ن �س �ح ��ب م� ��ن م ��دي �ن ��ة ال� � �ن � ��ادرة وامل� �ن� ��اط� ��ق ال �ت ��ي
اح �ت �ل �ت �ه��ا يف م ��دي ��ري ��ة ال �ش �ع ��ر وم ��دي ��ري ��ة ب �ع ��دان
وتسليم العربات القتالية والسيارات واملدافع
وال��رش��اش��ات وأي س��اح ثقيل استولت الجبهة
عليه أثناء املواجهات املسلحة بينها وبني جنود
ال��دول��ة م��ن ال�ج�ي��ش واألم ��ن وال�ن�ج��دة وب��ال��ذات
امل �ن��اط��ق ال �ت��ي اح�ت�ل�ت�ه��ا ال�ج�ب�ه��ة وال �س ��اح ال ��ذي
ن�ه�ب�ت��ه ف�ق��اط�ع��ة ع ��يل ن��اص��ر ق ��ل ال ��ذي اس�ت��ول��ت
ع�ل�ي��ه ب �ع��د م ��واج �ه ��ات م�س�ل�ح��ة م ��ع أص�ح��اب�ك��م

ول �ي ��س ن �ه �ب �ت ��ه!! ق � ��ال ص ��ال ��ح أي ت �س �م �ي��ة امل �ه��م
أخذتها ..قال عيل ناصر واآلن ايش املطلوب؟؟
س � �ك� ��ت ..ث� ��م ك � ��رر ع� ��يل ن ��اص ��ر ال � �س � ��ؤال ل �ن �ظ��ره
اي��ش امل�ط�ل��وب م�ن��ى ي��ا ع��يل ب��ن ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح؟
أج ��اب ال��رئ �ي��س ص��ال��ح :ع �ف��واً أزع �ج �ن��اك ن�ش�ت��ي
تقنع أص�ح��اب الجبهة ب��االن�س�ح��اب م��ن مدينة
ال �ن��ادرة وب�ع��ض امل�ن��اط��ق ال�ت��ي اح�ت�ل��وه��ا وك��ذل��ك
األسلحة الثقيلة والعربات املدرعة والسيارات
ال�ت��ي اس�ت��ول��ت ع�ل�ي�ه��ا ال�ج�ب�ه��ة..ق��ال ع��يل ن��اص��ر:
والله يا عيل ما ه��ذا الطلب ان��ه مزعج ال اعتقد
أن الجبهة الوطنية ستوافق عليه خاصة وقد
اشرطت تلبية مطالبها قبل االن�س�ح��اب ..قال
عيل صالح الركة فيك حاول والبقية عىل الله..
ق��ال ع��يل ن��اص��ر :ب��اح��اول ب��س م��ا اق��در أوع��دك��م
ب ��يء غ��ر أن �ن��ي أح � ��اول ..ت�م��ي ع��ىل خ ��ر ..رد
ص ��ال ��ح :وأن� ��ت م ��ن أه ��ل ال �خ ��ر ..ان �ت �ه��ت امل�ك��امل��ة
وأك�ي��د وج��د ال��رئ�ي��س ع��يل ن��اص��ر ب��أن��ه يف م��وق��ف
م�ح��رج لكنه ب��ذل ج�ه��ود ك�ب��رة وس��اي��س األم��ور
واق �ن��ع ق �ي��ادة ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ امل�ط�ل��ب
األخر للسلطة ثم اتصل بنظره بعد عدة أيام
وقال له :هل باقي لكم أي يشء؟ رد عليه عيل
عبدالله :ش�ك��راً ي��ا فخامة ال��رئ�ي��س وال ب��اق��ي لنا
أي م�ط�ل��ب ..ق ��ال ع��يل ن��اص��ر :وم ��ن اآلن أو من
بكرة أبداء أنت باإلجراءات التمهيدية لحواركم
امل�ب��اش��ر م��ع ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة وم�ن�ت�ظ��ر ات�ص��ال��ك
م��ن أج��ل ح�ض��ور الجلسة االفتتاحية ق��ال عيل
ً
عبدالله صالح :حاضر يا أستاذنا وشكراً
جزيا
عىل جهودك الكبرة -انتهت املكاملة الهاتفية -يف
اليوم الثاين اجتمع الرئيس عيل عبدالله صالح
بمستشاريه مدنيني وعسكريني وبعض القادة
ال�ع�س�ك��ري��ني وب�ع��ض امل�ش��اي��خ مل�ن��اق�ش��ة م��وض��وع
الحوار املباشر مع الجبهة.
م��اح �ظ��ة :ال��رئ �ي��س ع��يل ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح منذ
ص �ع ��وده إىل ال �ح �ك��م ب �ت��اري��خ 1978/7/17م إىل

ي � ��وم 1990/5/22م ل � ��م ي �ل �ف ��ظ ق � ��ط ال �ت �س �م �ي��ة
املعلنة لها" :الجبهة الوطنية الديمقراطية" وهو
االسم الثايث وال حتى االسم الثنايئ" :الجبهة
ال ��وط �ن �ي ��ة" ك � ��ان ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا اس � ��م "ال �ج �ب �ه ��ة"
وكأنه يمتلك صكوك الوطنية يمنحها ملن يشاء
ويحجبها عن من يشاء.
عودة إىل املوضوع :قوام االجتماع 15شخصاً
املوافقني عىل الحوار املباشر مع الجبهة  3بمن
فيهم الرئيس والغر موافقني  12شخص هذا
ي�ق��ول" :اب��رد منهم ي��ا ف�ن��دم" وذاك يقول":هم
شوية مخربني"الخ.
قال الرئيس عيل عبدالله صالح خاص نكتفي
بما قلنا اليوم و"غطوة" نلتقي بهذا املكان بعد
صاة العصر بس فكروا جيداً ومن يقول نعم
يدلل ومن يقول ال يرر.
يف ال� � �ي � ��وم ال� � �ث � ��اين ويف ال � ��وق � ��ت امل� � �ح � ��دد ع �ق��د
االج �ت �م ��اع ل �ن �ف��س ال �غ ��رض وال �ح ��اض ��ري ��ن ن�ف��س
األشخاص دون غياب.
ب �ع��د ال �ب �س �م �ل��ة اف �ت �ت��ح ال ��رئ �ي ��س ع ��يل ع�ب��دال�ل��ه
االجتماع بقوله :نواصل االجتماع حول الحوار
امل �ب ��اش ��ر م ��ع أص �ح ��اب ال �ج �ب �ه��ة ال أري� ��د ت �ك ��رار م��ا
ق� �ل ��ت أم� � ��س وال أري � � ��د أح� � ��د م �ن �ك ��م ي � �ك� ��رر ك ��ام
ت�ح��دث ب��ه أم ��س وأض ��اف ب�ك��ام ج ��ازم وح��اس��م
وق �ب��ل ال ��دخ ��ول إىل ال�ح��دي��ث ال�ج��دي��د م�ن�ك��م إن
وج��د أري��د أسألكم :هل فيه ك��ام جديد غر ما
قيل أمس؟ سكت الحاضرين ولم يتكلم أحد..
قال الرئيس صالح تمام ما فيش كام جديد..
واليوم نحسم املوضوع باملوافقة أو عدمها ..كل
واحد الزم يقول رأيه بصراحة وبدون أي خوف
أو وج � ��ل ..وأض � ��اف ال ��رئ �ي ��س ل �ك��ن وق �ب ��ل إج ��راء
التصويت العلني حول هذا املوضوع أود إعادة
استعراض املطالب الثاثة للجبهة..
م ��اح �ظ ��ة :اس �ت �ع ��رض امل �ط ��ال ��ب ال �ث ��اث ��ة ال �ت��ي
ق��دم�ت�ه��ا ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ضمن

كلك نظر

احمد القردعي

م �ل ��ف م �ت �ك ��ام ��ل ل �ل �م �ح ��اض ��ر ال �س ��اب �ق ��ة ال �خ ��اص ��ة
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ض�م��ن م�ل��ف م�ت�ك��ام��ل ل�ل�م�ح��اض��ر
السابقة الخاصة باللقاءات السابقة بني قيادات
من الجبهة الوطنية وقيادات من سلطة الشطر
ال �ش �م��ايل م ��ن ال ��وط ��ن ..وال � ��ذي س�ل�م��ه ل�ل��رئ�ي��س
ص��ال��ح وزي ��ر دف ��اع ال�ش�ط��ر ال�ج�ن��وب��ي م��ن ال��وط��ن
ق� �ب ��ل أق� � ��ل م � ��ن أس� �ب� ��وع� ��ني م � ��ن ه� � ��ذا االج� �ت� �م ��اع
العقيد/عيل احمد ناصر عنر.
ع ��ودة إىل امل��وض��وع :ب�ع��د اس�ت�ع��راض مطالب
ً
الجبهة س��أل أح��د املشايخ ق��ائ��ا :وردت ع�ب��ارة:
ب �ش��رط أن ت�ل�ب��ي ال�س�ل�ط��ة م�ط��ال�ب�ه��م األول �ي ��ة أي
أن لهم مطالب الحقة م��ا ه��ي؟ رد ع��ىل السائل
ال ��رئ �ي ��س ص ��ال ��ح ق ��ائ � ً�ا :م �ط��ال��ب ال �ج �ب �ه��ة الح �ق��اً
متمثل فيما أسموه عدم ارتهان قرار الجمهورية
ال�ع��رب�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ي��د امل�م�ل�ك��ة ال�س�ع��ودي��ة وب�ن��اء
دولة املؤسسات الخالية من تأثر مراكز القوى
ال �ع �س �ك ��ري ��ة وال �ق �ب �ل �ي ��ة ودي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ال �ح �ي ��اة
ال �س �ي ��اس �ي ��ة وب � �ن� ��اء م� �ش ��اري ��ع امل� � � ��دارس وامل� ��راك� ��ز
ال �ص �ح �ي ��ة يف امل �ن ��اط ��ق امل� �ح ��روم ��ة م �ن �ه ��ا إىل آخ ��ر
القائمة وأضاف الرئيس مازحاً":هذا الكام قد
استعرضناه أم��س ب��س باين عليك كنت أمس
س � ��ارح وغ� ��ر م ��رت ��اح م ��ن ت ��أث ��ر ال� �ق ��ات ال �ح �ي �م��ي
املعفن أما اليوم أنت منتي بالقات األرحبي".
وضحك جميع الحاضرين.
يتبع العدد القادم...

احمد الفقيه

ظاهرة اإللحاد
وانحراف البوصلة

ج ��اءت األدي ��ان ال�س�م��اوي��ة ل�ت�ن��ر ال�ط��ري��ق
أم � � ��ام ال �ب �ش ��ري ��ة وت �خ ��رج �ه ��م م� ��ن ظ �ل �م��ات
الشرك اىل نور التوحيد فالرسالة املحمدية
رس ��ال ��ة ال �س �م��اء اىل األرض رس ��ال ��ة ال�ع�ق��ل
وامل �ن �ط��ق وال �ح �ك �م��ة ..ج �ع��ل ال �ل��ه ع ��ز وج��ل
فيها أفضل الشرائع والدساتر ..وجعلها
رس��ال��ة ال��دن �ي��ا واآلخ� ��رة ف�ه��ي رس��ال��ة ال ��روح
وال � �ج � �س� ��د ودس� � �ت � ��ور ال � �ع � ��دال � ��ة وامل� � �س � ��اواة
والحرية ..رسالة التسامح واملحبة والسام
والراحم عىل اختاف أجناس الناس قال
عز وجل( :يا أيها الناس قد جاءكم برهان
من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) النساء–
..174ومن عظمة الرسالة املحمدية منع الغلو
وال �ت �ط ��رف وال �غ �ل ��و يف األع � �م� ��ال ال �ش��رع �ي��ة
وال �ع �ق ��ائ ��د ال ��دي �ن �ي ��ة وج � ��اء يف ق ��ول ��ه ت �ب ��ارك
وت � �ع� ��اىل( :ال ت �غ �ل ��وا يف دي �ن �ك ��م) ال �ن �س ��اء–
(.)171
ج � ��اءت امل� ��ذاه� ��ب وه� ��ي م� ��وج� ��ودة يف ك��ل
األدي � � ��ان ال �س �م ��اوي ��ة ل �ت �ف �ت��ح آف ��اق ��اً واس �ع � ً�ة
وشاملة مستوحاة من روح ه��ذه الرسالة
امل �ح �م ��دي ��ة ال� �خ� ��ال� ��دة وج� ��وه� ��ر ه � ��ذا ال ��دي ��ن
ال �ع �ظ �ي��م يف ش �ت ��ى زواي� � ��ا ال �ح �ي ��اة ال �خ��اص��ة
وال � �ع � ��ام � ��ة ..ل� � ��ذا ع �ل �ي �ن ��ا أن ن � � ��درك أه �م �ي ��ة
وع �ظ �م��ة ه ��ذه ال ��رس ��ال ��ة ,واالل� �ت ��زام ب��امل�ن�ه��ج
ال �ق��وي��م إخ ��اص ��اً ل �ل��ه ،وص ��دق ��اً وع �م � ً
�ا ب�م��ا
جاء يف كتابه وسنة رسوله من غر إفراط
أو تفريط ,وال غلو وال غلواء..
ألن م �ن �ه��ج اإلس� � ��ام ال �ق ��وي ��م ي �ق ��وم ع��ىل
ال��وس�ط�ي��ة واالع �ت��دال وت�ل��ك فضيلة وم�ي��زة
س ��ام� �ي ��ة ت� �م� �ي ��زت ب� �ه ��ا ال� ��رس� ��ال� ��ة امل �ح �م ��دي ��ة
الخالدة.
وجاء يف الحديث النبوي الشريف "هلك
امل �ت �ن �ط �ع ��ون" أي امل� �غ ��ال� �ق ��ون امل � �ت � �ج� ��اوزون
الحدود يف أقوالهم وأفعالهم..
لهذا وذاك البد من العودة الصادقة ,إىل
جوهر اإلسام
ال � � � � �ح � � � � �ن � � � � �ي � � � � ��ف
ال ف���رق ب���ن أن
اول� � � �م�� �� �� �� �� � �ب� �ح����������� � � ��ادق� �ئ�� �� �� �� �� �� ���ة�ه يكون قاطع الطريق
وال� � � �ت� � � �م� � � �س � � ��ك أو امللحد بالذي يقوم
ب � � � � � � ��ال� � � � � � � �ق � � � � � � �
�رآن ب��ال��ت��ج��س��س لصالح
وأح � � � � � �ك� � � � � ��ام� � � � � ��ه
وس �ن ��ة رس��ول��ه األعداء ولو كان مسلمًا
ات � �ل�� �� � �ك� �ج � ��ر � �ي����ت � � ��م� � �م�ح�� � � �ت���ع�ى يقام عليه الحرابة
األم� � � � � � � � � � � � ��ة ع� � ��ىل
م�����ن ي���ح���اول
ك � �ل � �م � � ً�ة س � � ��واء
وص � � ��دق امل� ��وىل العبث ب��أم��ن الوطن
ال�ق��دي��ر ال�ق��ائ��ل
الله واس��ت��ق��راره والطعن
(ولينصرن
م��ن ي�ن�ص��ره إن ب��ال��دي��ن سيكون من
ال � � � �ل � � � ��ه ل� � �ق� � ��وي ال����ذي����ن ي��ش��ي��ع��ون
ع��زي��ز) ال�ح��ج –
ال��ف��س��اد واإلف��س��اد يف
(..)40
ل� ��ذا ف�ل�ن�ح��ذر األرض ف���ج���زاؤه حد
ال � �يف� � � �ت � � �ا � � �ل � �ن� �� �� �� � � ��ديط�������������ن�ع الحرابة
وأح � � � � � �ك� � � � � ��ام� � � � � ��ه
ونصوصه ألنه ضرب من ضروب الغلو يف
الدين..
امل ��ؤس ��ف امل �ش ��ني ظ �ه ��ر يف اآلون� � ��ة اآلخ� ��رة
دعاة العلمانية الذين يفصلون الدين عن
ال��دول��ة( ..م��ا لله لله وم��ا لقيصر لقيصر)..
ون� � �س � ��وا أو ت � �ن� ��اس� ��وا ه� � � ��ؤالء ال � �غ � ��ارق � ��ني يف
ش�ه��وات�ه��م وغ��رائ��زه��م وم�ل��ذات�ه��م ال��دن�ي��وي��ة
ال�ف��ان�ي��ة أن دي ��ن اإلس� ��ام ه ��و ال ��دي ��ن ال�ق�ي��م
الذي فيه صاح العباد والباد ,ففيه املبادئ
والقيم السامية واألخاق العالية ..فاألمة
اإلسامية اليوم عىل مفرق الطرق بعدت
ع��ن ج��وه��ر ال��دي��ن وت�ن��اس��ت فضائله وع��زت��ه
وشمائله فوصلت اىل ما هو عليه اآلن من
ذ ل وقلق واضطراب ..آما آن األوان ان تفيق
هذه األمة من ُسباتها العميق وتدرك قيمة
وعزة وعظمة رسالتها الخالدة التي أعطاها
ال �ل ��ه ل �ه ��ا وص � ��دق ال �ح ��ق ال �ق ��ائ ��ل (وك ��ذل ��ك
جعلناكم أم� ً�ة وس�ط��اً لتكونوا ش�ه��داء عىل
ال� �ن ��اس وي� �ك ��ون ال� ��رس� ��ول ع �ل �ي �ك��م ش �ه �ي ��داً)
البقرة (..)143
ف �ي��ا دع � ��اة اإلل� �ح ��اد وال� �ش ��رك أف �ي �ق ��وا م��ن
غفوتكم ف��األم��ة اإلس��ام�ي��ة ال�ي��وم يف أمس
ال �ح��اج��ة إىل ال�ت�م�س��ك وال �ع ��ودة إىل دي�ن�ه��ا
ال �ق��وي��م ..ف��امل�غ��ري��ات ك�ث��رة ودع ��اة اإلل�ح��اد
ُك� � ��رث ..وامل �ت �ن �ط �ع ��ون ي �ت �س ��اب �ق ��ون يف إص � ��دار
الفتاوى اإللحادية ,وصدق رسولنا الكريم
القائل (يوشك أن تتداعى عليكم األمم من
كل أفق كما تتداعى األكلة عىل قصعتها)
ً
يومئذ قال:
قلة بنا
قلنا يارسول الله أمن ٍ
أنتم يومئذ كثر ولكن تكونون غثاء كغثاء
ال�س�ي��ل ,ي�ن�ت��زع امل�ه��اب��ة م��ن ق�ل��وب ع��دوك��م,
وي� �ج� �ع ��ل يف ق �ل ��وب �ك ��م ال � ��وه � ��ن ) ق �ل �ن ��ا وم ��ا
الوهن؟ قالُ :
(حب الحياة وكراهية املوت)..
ول � �ه� ��ذا ك �ل �م ��ا ك � ��ان امل� � ��رء س �ل �ي ��م ال �ع �ق ��ل..
وال�ق�ل��ب ن��ر ال�ب�ص��رة وال�ب�ص��ر اش�ت��د تعلقه
بهذا الدين الحنيف ..والعكس تماماً..
م ��ن ح ��ق ه ��ذه األم ��ة اإلس��ام �ي��ة أن ت��رف��ع
رأسها عالياً ,وتفتخر براثها الخالد وصدق
امل��وىل القدير القائل (إن ه��ذا ال�ق��رآن يهدي
ل �ل �ت ��ي ه � ��ي أق � � ��وم وي� �ب� �ش ��ر امل ��ؤم� �ن ��ني ال ��ذي ��ن
يعملون ال�ص��ال�ح��ات أن ل�ه��م أج ��راً ك�ب��راً)..
وأن ال��ذي��ن ال ي��ؤم�ن��ون ب��اآلخ��رة أع�ت��دن��ا لهم
عذاباً أليما) اإلسراء (..)10-9
مهما ت��زل��ف امل�ت��زل�ف��ون وت�ن�ط��ع املتنطعون
سيظل ال��دي��ن اإلس��ام��ي ه��و ال��دي��ن الخالد
ال�ص��ال��ح ل�ك��ل زم��ان وم �ك��ان ..ف�م��ن ح�ق��ه أن
ي �س��ود ال�ع��ال��م م��ن أق �ص��اه إىل أق �ص��اه رغ��م
أنف امللحدين ودعاة العلمانية..
وليقض الله أم��راً ك��ان مفعوال..شاء من
شاء ..وأبى من أبى !!..
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الوزير البخييت :املؤسسة العامة للكهرباء ستستمر يف زيادة
القدرة اإلنتاجية وتحسني خدماتها للمواطنني
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الكهرباء
والطاقة الدكتور محمد البخيتي ،سبل تجاوز
التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والعمل
عىل حلها.
ويف االجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع
الشؤون املالية واإلدارية تقي الدين املطاع،
والوكيل الفني املهندس عبدالجبار الشامي
والوكيل املساعد لقطاع التخطيط واملشروعات
املهندس أحمد املتوكل ،أكد وزير الكهرباء أهمية
العمل وفقاً للنظم واللوائح الداخلية وتفعيل
دور مجلس الوزارة وكذا مجلس تنظيم أنشطة
الكهرباء والرقابة عىل قطاع الشؤون الفنية بكل
جوانبها ،خاصة آلية الرقابة عىل مالك املولدات
الخاصة.
وشدد عىل ضرورة االهتمام بمشاريع الطاقة
البديلة والطاقة الحرارية وتفعيل أداء قطاع
التخطيط واملشروعات وعمل إداريت االستثمار
والطاقة املتجددة بالوزارة واالرتقاء بأداء اإلدارات
العامة للشؤون القانونية والرقابة ومتابعة سري
تنفيذ املشاريع املنفذة والرفع باملشاريع املتعرثة
ورفع التقارير أوالً بأول.
ولفت إىل أهمية دراسة أنجع الحلول العلمية
لتجاوز كافة املعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء،
سيما ما يتعلق برفع القدرة التوليدية للكهرباء
ومعالجة اإلشكاليات املتصلة بالكهرباء التجارية،
وفقاً للقوانني واللوائح املنظمة لذلك.
وحث الوزير البخيتي كافة قطاعات الوزارة
عىل بذل املزيد من الجهود لتحقيق الطموحات
املنشودة يف معالجة االختالالت ،وتحقيق
النجاحات املطلوبة.
ووجه املؤسسة العامة للكهرباء برفع كفاءة
التوزيع والتشغيل والتوليد وإجراء الصيانة
الدورية والوقائية ورفع الطاقة اإلنتاجية

للمحطات ،ورفع كفاءة التحصيل والتوريد.
كما حث الدكتور البخيتي عىل إجراء عمليات
الصيانة املستمرة للشبكات الكهربائية وخطوط
النقل ،وعدم السماح ألي كان باالستخدام غري
القانوين ملمتلكات املؤسسة سواء يف خطوط
النقل أو الشبكات أو املحوالت  ..الفتاً إىل أهمية
تخصيص نسبة كافية من إيرادات املؤسسة
لعمليات التشغيل والصيانة والوقود وإدخال
وحدات توليد جديدة.
وأكد وزير الكهرباء أن املؤسسة العامة للكهرباء
ستستمر يف زيادة القدرة اإلنتاجية وتحسني
خدماتها للمواطنني وزيادة عدد املشرتكني
تدريجياً لتغطية االحتياج ،سيما وتوجه الوزارة
خالل املرحلة الراهنة ،تسخري إمكانياتها لخدمة
املواطنني ،وخاصة أبناء محافظة الحديدة.
بدوره دعا رئيس املؤسسة العامة للصناعات
الكهربائية والطاقة املتجددة عبدالغني املداين،

قيادات وكوادر وزارة الكهرباء إىل العمل بروح
الفريق الواحد يف ظل قيادة وزارة الكهرباء
والطاقة الجديدة ملا من شأنه االرتقاء بقطاع
الكهرباء واملنظومة الكهربائية كماً ونوعاً.
فيما أشار مدير عام املؤسسة العامة للكهرباء
الدكتور هاشم الشامي إىل أهمية مضاعفة جهود
كافة قطاعات الكهرباء ،والعمل عىل حل كافة
املشاكل التي تواجه التيار الكهربايئ وتوصيله
للمواطن بأقل كلفة تنفيذاً لتوجيهات املجلس
السيايس األعىل.
وحث موظفي املؤسسة العامة للكهرباء عىل
معالجة الفاقد من التيار الكهربايئ وصيانة
الشبكات وبأسرع وقت ،وضبط آليات التحصيل
والحفاظ عىل أصول املؤسسة وترشيد النفقات،
ومعالجة االختالالت يف املنظومة الكهربائية.

مستشار الرئاسة يُك ّرم رئيس مصلحة الجمارك
ك ّرم مستشار الرئاسة الرئيس الفخري
للجمعية الوطنية للمتقاعدين الربوفيسور
عبدالعزيز الرتب يوم أمس األول رئيس مصلحة
الجمارك يوسف عيل زبارة.
ونوه الربوفيسور الرتب خالل زيارته
للمصلحة ،بالتطورات والتحديثات التي
تشهدها مصلحة الجمارك والجهود التي تبذلها
يف مختلف املجاالت.
وأشاد بجهود قيادة الجمارك يف تطوير
وتحديث العمل الجمريك والذي انعكس عىل
مستوى األداء وكذا االهتمام الواضح يف تحسني
وضع موظفي املصلحة املعيشية والصحية.
وخالل التكريم بحضور الرئيس التنفيذي
للجمعية أحمد محمد العماري ،عرب رئيس
مصلحة الجمارك زباره عن شكره وامتنانه لهذا
التكريم.
وأشار إىل أن مصلحة الجمارك تحرص عىل

أن تعكس من خالل أدائها ألعمالها تطبيق

اإلسرتاتيجية الوطنية وتقوم بواجبها باعتبارها

بوابة األمان االقتصادي والتجاري وتسهيل
الخدمات الجمركية.

حفل تخريج الدفعة الـ 24من كلية طب األسنان بالجامعة

أقيم بجامعة العلوم والتكنولوجيا
حفل توديع طالبات الدفعة الـ24
من خريجات كلية طب األسنان
بالجامعة ..بحضور رئاسة الجامعة
ممثلة باألستاذ الدكتور عادل املتوكل
رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة
أ.د عبداللطيف مصلح وعميد كلية
طب األسنان أ.د خالد الجويف.
ويف الحفل ألقى رئيس الجامعة
كلمة هنأ فيها الطالبات الخريجات
متمنيا لهن دوام التوفيق والنجاح يف
حياتهن العملية.

وخالل كلمته وجه أ.د عادل املتوكل
جملة من النصائح واإلرشادات
للخريجات ،وحثهن عىل االلتحاق
يف برامج الدراسات العليا يف طب
األسنان بالجامعة ملواصلة مشوار
التأهيل والتخصصات الدقيقة يف
طب األسنان.

وكان عميد كلية طب األسنان
بالجامعة أ.د خالد الجويف قد القى
كلمة هنأ فيها الخريجات وأهاليهن،
وعرب عن سعادته الغامرة بتخريج
هذه الكوكبة املتميزة من طالبات
األسنان ،مشرياً اىل دور كلية طب
األسنان يف رفد السوق اليمنية
واإلقليمية بآالف الكوادر املؤهلة يف
تخصص طب األسنان باعتبارها أول
كلية طب أسنان تأسست يف اليمن
مطلع التسعينات.
تخلل الحفل فقرات فنية وزفة
الخريجات وأداء قسم الطبيب ومن
ثم تكريم الخريجات.

حضر الحفل عدد من رؤساء
األقسام العلمية وأعضاء هيئة
التدريس بالكلية ومسؤويل شؤون
الطالبات ونادي الخريجني وجمع
غفري من أهايل وأقارب الطالبات.

االقتصادية

مدير عام اإلدارة العامة للتمكني االقتصادي بالهيئة العامة للزكاة لـ «

»:

نعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفري امليكنة الزراعية
للتنفيذ على مساحات تقدر  5000هكتار
أوضح مدير عام اإلدارة العامة للتمكين االقتصادي
بالهيئة العامة للزكاة االستاذ عادل عبد الجبار أن
مشاريع التمكين االقتصادي تبدأ بمرحلة اعداد
دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع و الفئات
المستهدفة و النطاق الجغرافي و تحديد التدخل
المناسب .
مؤكدا بأن الهيئة العامة للزكاة تسعى الى تأسيس
شراكات قائمة على مفاهيم وخطط التمكين
االقتصادي لرفد ودعم االقتصاد الوطني في شتى
المجاالت  ..تفاصيل كثيرة تضمنها الحوار إلى التفاصيل :
حاوره :محمد صالح حاتم

ماهي مهام االدارة العامة للتمكني
االقتصادي؟
تنطلق الهيئة العامة للزكاة من خصوصيتهــا
من حيث طبيعة عملها ومعايريها ومن
مصارفها واملستفيدين من خدماتها ولتعزيز
وإبراز حجم وعظم هذا الدور لزم العمل عىل
خلق توجه جديد لدعم تلك الخصوصية وابراز
واضح لدور الزكاة وأثرها يف تنمية املجتمع
والرتكيز عىل الفئات
املرتبطة بمصارفها وبما يحقق اهداف الزكاة
يف مصارفها ويعمل كذلك عىل تنمية وتعزيز
مواردهــا الزك ــوية وبشك ــل يحقق االستدامة
والتكافل لعناصرها يف تحقيق الرفاه اإلجتماعي
بشكل عام  ،ويعمــل عىل تحسني سبل العيش
بشك ــل مستدام والحد من معدالت الفقر
والبطالــة عرب تحسيــن الوضــع اإلقتص ــادي لألسر
الفقرية يف املناطق والقرى والعزل األشد فقراً
ومناطــق جيوب الفقر املختلفة يف البالد .
هذه النقلة النوعية يف الهيئة العامة للزكاة
و تدخلها التنموي يف مختلف املجاالت التي
ستشكل بعون الله و بتعاون الجميع من أبناء
املجتمع الدور الكبري يف استقرار الوطن ارضا
وانســانا ويك ننعم بخريات بلدنا البد ان نقوم
باالستغالل األمثل للموارد املتاحة واإلمكانات
املتوفرة لدينا وتوظيفها يف البناء والتنمية
الشاملة ليكون بلداً حراً قوياً مستقال ً يف اتخاذ
قراره بنفسه سياديا دون أي والءات تعيق رؤيتنا
املقبلة تحت شعار تحقيق االكتفاء الذايت وخلق
تنمية بشرية واقتصادية  ,وشعورا باملسؤولية
من قبل قيادة الهيئة العامة للزكاة وتلبية
لتوجهات القيادة السياسية وتنفيذا للرؤية
الوطنية يف تحقيق االكتفاء الذايت واستشعارا
للمسؤولية امللقاة عىل عاتق الجميع البد من
تظافر الجهود ليك تكون النتائج فوق ما نتوق
و نطمح اليه بعون وتوفيق من الله سبحانه
وتعاىل  ،ويف سبيل ذلك تعمل الهيئة العامة
للزكاة عرب اإلدارة العامة للتمكني االقتصادي
عىل تأسيس وتنفيذ املشاريع التي تحقق و
تساهم عىل تفعيل الطاقة البشرية و تحويلها
اىل طاقة منتجة يف مختلف املجاالت تبدأ بمراحل
و خطوات مدروسة بعناية يتحقق من خاللها
إنتشارا أوسع نطاقا .
 ماهي اهم برامج اإلدارة العامة للتمكنياالقتصادي؟
برامج و مشاريع التمكني االقتصادي متنوعة
بتنوع الفرص املتاحة يف مختلف مناطق البالد
منها برنامج التمكني املهني الذي يستهدف مراكز
املدن يف الربامج و املشاريع املهنية املتطلبة لسوق
العمل و التي تنتهي بمشاريع يتم تمويلها عرب
القروض البيضاء و هناك برامج التمكني الزراعي
و الحيواين الذي يستهدف األرياف و القرى و
العزل التي تتناسب مع مشاريع االستصالح
الزراعي و تربية الرثوة و النحل و كذلك برنامج
املشاريع السمكية التي تستهدف نطاق املناطق
الساحلية وصوالً اىل املحافظات و املديريات
األخرى ضمن سلسلة التسويق  ،أيضا برامج
و مشاريع األسر املنتجة متعددة املجاالت يف
جميع هذه النطاقات .
 ماهي آلية اعتماد مشاريع التمكنياالقتصادي؟
مشاريع التمكني االقتصادي تبدأ بمرحلة
اعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع و
الفئات املستهدفة و النطاق الجغرايف و تحديد
التدخل املناسب بعد ذلك يتم حصر املستفيدين
و التحقق عرب االدارة العامة للحصر وتخطيط
املصارف يف قطاع املصارف يف الهيئة و ذلك وفق
املعايري التي تتناسب مع هذه املشاريع و يتم
دمجها بالخطة و الدراسة و اعتمادها و البدء
بتنفيذها عىل مراحل بالتزامن مع تقييم و قياس
األثر و يتم التوسع من خالل هذه املراحل عىل
أوسع نطاق جغرايف ممكن .
 زراعة القمح والحبوب من االولويات التيتسعى القيادة النهوض بهما وتحقيق االكتفاء
الذايت منها ،اين إدارة التمكني منهما؟
نتيجة للمتغريات العاملية يف وقتنا الراهن وما
سيرتتب عليه من اضرار اقتصادية واجتماعية
عىل مستوى الدولة والتي من شأنها احداث
حالة من عدم استقرار يف أسعار املواد الغذائية
خاصة محاصيل الحبوب املستوردة التي
يعتمد عليها معظم املواطنني يف اليمن  ,ومن
هذا املنطلق وجه قائد الثورة السيد عبد امللك
بدر الدين الحويث حفظه الله مرارا وتكرارا
االهتمام بالجانب الزراعي عمال بمبدأ نأكل مما
نزرع و ألن القطاع الزراعي يعد عصب األمة
ووجه بتسخري كل اإلمكانات املتاحة للدولة
بما يخدم الزراعة والنهوض بها للوصول اىل
اإلكتفاء الذايت وتحقيق األمن الغذايئ ومن هنا
ج ــاء دور الهيئة العامـة للزكاة ممثلة بالشيخ
شمسان ابو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة
تلبية لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك
بدر الدين الحويث حفظه الله و رئيس املجلس
السيايس األعىل املشري مهدي محمد املشاط حيث
والبلد بحاجة ماسة يف هذا الوقت الحرج اىل
مشاريع انتاجية زراعية عمالقة تضمن تأمني
القوت الضروري للمواطنني وبناء عليه فقد
وجه رئيس الهيئة العامة للزكاة باستحداث
برنامج التنمية املتكامل ضمن اإلدارة العامة
للتمكني اإلقتصادي بأسرع وقت ممكن و تم
اعداد آلية عمل مشرتكة و التنسيق مع الجهات
املعنية و تشكيل فريق استشاري لجميع املراحل
املطلوبة و تم اعداد الخطة التنفيذية ضمن
املسارين الطارئ و اإلسرتاتيجي  ,و اعتبارا بأن
األرض الصالحة للزراعة وامليكنة الزراعية اهم

رؤيتنا املقبلة تحت شعار
تحقيق االكتفاء الذاتي وخلق
تنمية برشية واقتصادية
الــتــمــكــني الـــزراعـــي
والـــحـــيـــواين يــســتــهــدف
األرياف و القرى و العزل
وجـــه رئــيــس الهيئة
العامة للزكاة باستحداث
برنامج التنمية املتاكمل
ضــمــن اإلدارة الــعــامــة
للتمكني اإلقتصادي
مقومات هذا التحرك ويف سبيل ذلك سعت
الهيئة بالتنسيق مع الجهات املختصة نحو توفري
مساحات االرايض الصالحة للزراعة  ,و قد تم
النزول اىل عدد من املحافظات بناء عىل توجيهات
من قيادة الهيئة العامة للزكاة ودراسة املواقع
املقرتحة بهذا الخصوص وتم الرفع بعدد من
املواقع املقرتحة ـ وجاري التنسيق مع وزارة
الزراعة عىل تحديد و توفري امليكنة الزراعية
املناسبة للتنفيذ عىل مساحات تصل اىل 5000
هكتار كمرحلة أوىل .
 هل لديكم مشاريع لدعم صغار مزارعيالقمح والحبوب والبقوليات؟
بلدنا تمتلك األرايض الشاسعة واملوارد
الطبيعية واملوارد البشرية فمن الضروري ان
نقوم بتأمني وتوفري غذائنا بأنفسنا لتحقيق
األمن الغذايئ من خالل عمل خطة اسرتاتيجية
زراعية يف املسارين العاجل الطارئ والرؤية
االسرتاتيجية املستقبلية وتم الرتكيز عىل الرؤية
الطارئة كون البلد تواجه ظروفاً استثنائية
تتوجب العمل بجدية والتسريع يف عملية
التنفيذ عىل الواقع والعمل بذكاء واحرتافية
والسري بمنظومة تكاملية تبدأ من التخطيط
اىل التنفيذ عرب (التدخل الذيك)  ،و أعني هنا
أن املجتمع الزراعي هم جزء ال يتجزأ من هذه
املنظومة و الغالبية العظمى من املجتمع
اليمني مجتمع زراعي و دورنا يف تحقيق الغاية
الرئيسية املتمثلة بتحقيق التنمية الزراعية
مرتبطة باملزارعني من املجتمع نفسه و رؤيتنا يف
الهيئة العامة للزكاة هنا تتمثل يف مسار يتعلق
بدعم املزارعني باملدخالت الزراعية املناسبة لهم
وتشغيل ودمج الفقراء ضمن تلك التدخالت
وصوالً اىل تسويق املحاصيل و ذلك عرب الية
مشرتكة مع وزارة الزراعة و الري و الجهات
املعنية األخرى يف الدولة بغية تحقيق التنمية
الزراعية الشاملة  ،و يتم حالياً العمل مع وزارة
الزراعة واللجنة الزراعية والسمكية العليا بهذا
الخصوص وتم فتح مخازن الحبوب والبقوليات
لها بالتنسيق مع مكاتب الهيئة العامة للزكاة
باملحافظات واملديريات و وضع آلية الختيار البذور
املحسنة و املحاصيل املناسبة للزراعة يف املسار
الطارئ .
 الرثوة الحيوانية من الركائز الهامة لالقتصادالوطني ماهي مشاريعكم فيها؟
كمرحلة اوىل سيتم تنفيذ املشروع يف األيام
القادمة بعون الله كمشروع مركزي لثالث
محافظات (الحديدة  -حجة واملحويت ) يليها
مباشرة بقية املحافظات  ٫املشروع يستهدف
النطاق الواقع يف محيط مركز الكدن بوادي
سردد باعتبار املنطقة ملتقى لهذه املحافظات
وملتقى سوائل و مصادر مياه متعددة _ وتم
تحديد املساحات الزراعية املناسبة بحسب املتاح
وذلك لزراعة مدخالت رعاية وتربية االغنام
واملاشية عموماً و تربية النحل و انتاج العسل و
تسويقه و التصنيع الغذايئ و املخطط دعم األسر
الفقرية و مربني االغنام بواقع  20رأس لألسرة و
مشروع يف مسار موازياً دعم ب  20جبح نحل مع
النحل لكل أسرة كربنامج تموييل لهذه األسر
بعد تدريبهم وتحديث مواقع الرعاية والرتبية
لهم يف مناطقهم وسيتم دعمهم باملدخالت
الالزمة للرتبية و الرعاية ملدة ترتاوح ما بني 4-6
اشهر لضمان استدامة املشروع حتى يصبحون
قادرين تماما عىل الوقوف والخروج من دائرة
الفقر بعون الله .
 الصياد يعاين املرارة والظلم والحرمان ..ماهي ابرز مشاريع التمكني التي قدمتها إدارة
التمكني وستقدمها لهذه الشريحة؟
كما سبق االشارة تم دعم عدد من الصيادين
بقوارب الصيد وجاري استكمال اجراءات
دعم شريحة اخرى منهم بمدخالت الصيد (
املحركات  ،الشباك  ...الخ ) ويتم التنسيق مع
وزارة الرثوة السمكية و هيئة املصائد السمكية
نحو دعم سالسل القيمة املرتبطة بهم ابتداء
باإلسهام يف اعادة تأهيل مراكز االنزال مرورا
بمراكز الصيانة ووسائل النقل والتربيد وانتهاء
بالتسويق ومتابعة وقياس االثر وعمل التغذية
الراجعة بموجبها ..
 هل ستتمكن الهيئة العامة للزكاة وعربمشاريع التمكني من انقاذ الصياد من استغالل
وابتزاز الوكالء؟

سنعمل بمشيئة الله بالتنسيق مع الجهات
املعنية عىل اإلسهام نحو خلق عدالة تكافئ
الفرص وحماية الجميع من االستغالل .
تحدثتم إن من مشاريعكم يف الجانب السميك
التسويق حدثونا عن ذلك؟
املشاريع التسويقية يف الجانب السميك
متعددة و كثرية و نحن يف هذا الجانب نسعى
اىل تنفيذ مشاريع ضمن هذه السلسلة امتدادا
من الساحل اىل املدينة و االرياف منها كما ذكرت
لكم مشاريع معامل الثلج و تصنيع الشباك و
معامل التجفيف و معامل التغليف و سيارات
و نقاط التوزيع و التسويق و املطاعم وصوال
اىل استحداث أسواق الجملة  ...الخ و نتمنى
ان يتحقق ذلك بمشيئة الله تعاىل بالتعاون
املشرتك مع وزارة الرثوة السمكية و هيئة املصائد
السمكية و اللجنة الزراعية والسمكية العليا و
الجهات املعنية .
 هل سيكون لكم مشاريع تمكني إليجاداكشاك صغرية لبيع االسماك والخضار
والفواكه املحلية توزع عىل الشريحة الفقراء؟
اينما كانت الجدوى االقتصادية سيكون تدخل
التمكني االقتصادي لهيئة الزكاة حاضرا فال مانع
من تعدد املجاالت و املشاريع املتناهية الصغر
يف هذه املجاالت حاضرة يف خطتنا و جار العمل
يف مشروع مشرتك مع مؤسسة بنيان التنموية
يف انشاء هذا النوع من املشاريع خالل الفرتة
القادمة..
 التصنيع الغذايئ من املشاريع الهامة التيتستوعب كميات كبرية من املنتجات الزراعية غري
الصالحة للتسويق أو قاربت عىل التلف  ..هل
لديكم خطط إلنشاء معامل تستوعب االيادي
العاملة من النساء الفقريات؟
لدينا ضمن برامج التمكني االقتصادي التي
تستهدف األسر املنتجة مشروع الصناعات
الغذائية املتنوعة والذي يهدف اىل ت ق ل ي ل
الخسائر للمزارعني عند وجود أي محصول
فائض وذلك تحويلة إىل التصنيع الغذايئ (
حفظ – تعليب ) و يهدف كذلك اىل إيجاد فرص
عمل لألسر الفقرية يف مجال املعامل الغذائية
ومخازن األغذية و التسويق .
يبدأ الربنامج بتدريب األسر وتمكينهم مهنياً
عىل ثالثة عشر نوعاً من الصناعات الغذائية
وبإجمايل  26منتجاً غذائياً وفق شروط السالمة
املهنية واملعايري الصحية من أجل منتج آمن
وسليم صحياً ويتضمن التدريب حساب التكلفة
وإدارة املشاريع و التسويق ليتسنى لهذه األسر
الحصول عىل فرصة عمل حر وتحسني مستوى
معيشتهم  ،وهناك كتيبات تدريبية فيها
تفصيل للمنتجات تحتوي مكونات وطريقة
العمل وجدول تقييم الجودة لكل منتج ،
املرحلة األوىل للمشروع تبدأ من محافظة
الحديدة منطقة الكدن مديرية باجل .
 االقتصاد املجتمعي من اقوى االقتصادياتاين مشاريع التمكني منها؟
املجتمع يعترب العمود الفقري لالقتصاد و
التنمية االقتصادية و يعترب الطاقة البشرية
التي تبني االقتصاد و تنهض به البلدان و مشاريع
التمكني االقتصادي لهيئة الزكاة مرتبطة ارتباطاً
مباشراً باملجتمع جماعات أو أفراد كذلك بأشكال
مختلفة للمشاريع جماعية أو فردية و أثرها عىل
املجتمع و التنمية مباشر و غري مباشر بصورة
عامة .
ويف مسار آخر و بحسب موجهات السيد القائد
يف انشاء كيانات اقتصادية تعود فوائدها و
جدواها للمجتمع نقوم بدراسة امكانية التدخل
يف مشاريع أو جمعيات تعاونية مجتمعية
تحقق عوائد اقتصادية و جار العمل عىل دراسة
الجوانب الشرعية التي تتناسب مع خصوصية
الزكاة و معايريها يف هذا الجانب .
 هل يتم التنسيق مع الوزارات املعنية لتحديدالفئة املستحقة ونوعية املشاريع؟
يجري العمل عىل اعداد رؤية باالرتباط
بالجهات ذات العالقة من القطاع العام عىل
سبيل املثال مشروع التمكني املهني تم بالشراكة
مع وزارة التعليم الفني والتدريب املهني ومعاهد
الوزارة يف أمانة العاصمة و املحافظات و مشروع
األسر املنتجة بالتعاون مع برنامج األسر املنتجة و
تنمية املجتمع التابع لوزارة الشؤون االجتماعية
والعمل و هناك تنسيق مع االخوة يف وزارة الرثوة
السمكية و سيتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون
املشرتك يف املجال السميك و نطاق املشاريع
السمكية وذلك لتفعيل االمكانيات و الكوادر
املتاحة بحسب االختصاص و لدينا يف الجانب
االستشاري و االكاديمي الية ارتباط بالجامعات
نسعى من خاللها اىل تأسيس شراكات قائمة
عىل مفاهيم وخطط التمكني االقتصادي بهدف
بناء منظومة عمل جماعية مرتبطة بمؤسسات
التعليم األكاديمي وتستفيد من قواعد بياناته
وخرباته باإلضافة إىل السعي نحو دعم أنشطة
البحث العلمي وبحوث التخرج املوجهة نحو
تحقيق اهداف التمكني االقتصادي املختلفة
بما يحقق التنمية املستدامة للمجتمع يف كافة
املجاالت ..
 كلمة اخرية تودون قولها؟املرحلة الراهنة تتطلب من الجميع القطاعني
العام و الخاص و كذلك املجتمع تعاون و تظافر
الجهود لتحقيق التنمية بالقدر املتاح .
و طموحنا يف الهيئة العامة للزكاة التحول
اىل تحقيق هذه الغاية و ما نأمله من الجميع
التفاعل يف إخراج الزكاة التي جعلها الله الرافد
القوي األمني الذي تحقق من خاللها التوازن
االقتصادي و التكافل االجتماعي لألمة قاطبة .
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يف مزاد علين ..اآلثار اليمنية تعرض يف عدد من الدول األوروبية
جرائم كبرية يقدم عليها ال�ع��دوان واملرتزقة ت��ارة من خال
ت��دم��ري اآلث ��ار وامل �ع��ال��م ال�ت��اري�خ�ي��ة وت ��ارة م��ن خ ��ال س��رق��ة اآلث ��ار
وبيعها يف مزاد علني يف عدد من الدول األوروبية ..إىل جانب
كل ذلك شهدت سبع سنوات ونيف من العدوان نهباً منظماً
لآلثار اليمنية وتواجد منها العديد يف متحف اللوفر -أبو ظبي..

واضاف التقرير ان الكثري من القطع االثرية تعرضت للسرقة
والسطو والتهريب خصوصا نحو السعودية واالمارات اللتني
تحاوالن بكل ما تملكان يف تدمري اليمن وكافة وجوه الحضارة
والتاريخ يف ارض السعيدة..

نهب معبد اوام
لم تكتف االمارات من نهبها املنظم لأثار اليمنية بل امتدت
يدها اىل نهب تحف تاريخية من احد اهم معابد مدينة مارب
االثرية وتتمثل تلك املنهوبات األثرية يف تهريب ألواح مسندية
ت��م نهبها م��ن معبد اوام ع��رب م�س��ؤول��ني يف م��ا يسمى حكومة
الشرعية وان جهات رسمية يف حكومة املنفى ع��ى اط��اع بما
ي�ح��دث م��ن ن�ه��ب وت�ه��ري��ب ل�ت�ل��ك االث ��ار وت�س�ت�ل��م ت�ل��ك ال�ج�ه��ات
أالف الدوالرات من أبو ظبي لقاء تهريبها ألهم اآلثار اليمنية..

مزاد علني يف أملانيا
وصلت آثار اليمن اىل املضاربة بها يف األسواق األوروبية وهذا
ما كشفه ناشطون يمنيون عن مزاد سيقام يف  12تموز املقبل
يف أمل��ان�ي��ا ل�ت�م�ث��ال ام ��رأة ي�ع��ود إىل ال�ح�ض��ارة ال�س�ب�ئ�ي��ة يف ال�ق��رن
الحادي عشر قبل املياد.
وت�س�ع��ى دول ال �ع��دوان وم��ن خ��ال ادوات �ه��ا وم��رت��زق�ت�ه��ا اىل
ال �ن �ه��ب امل �ن �ظ��م ل ��آلث ��ار ال�ي�م�ن�ي��ة وق ��د وس �خ ��رت ل��ذل��ك ام �ك��ان��ات
ضخمة وكبرية سواء باألموال او بمئات املرتزقة يف كل ارجاء
ال��وط��ن وذل ��ك م��ن اج ��ل ب�ي�ع�ه��ا يف ال �خ ��ارج واي �ض��ا م�ح��و ت��اري��خ
اليمن العريق..

عصابة دولية لتهريب اآلثار
اىل ذلك كشفت تقارير قضائية فرنسية عن ارتباط ابوظبي
بعصابة دول�ي��ة لتهريب اآلث��ار ع��ى مستوى العالم م��ن بعض
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ك �م �ص��ر وال� �ع ��راق وال �ي �م��ن ع ��رب ع �ن��اص��ر غ��رب�ي��ة
وعربية جندتها االمارات من اجل النهب املنظم لآلثار من تلك
ال �ب �ل��دان واي �ض��ا م��ن اج ��ل اي �ج��اد ت ��راث ث�ق��ايف م��زع��وم ل��أم��ارات
م��ع ان�ه��ا ح��دي�ث��ة امل�ن�ش��أ وع ��رض ت�ل��ك ال�ق�ط��ع امل�ن�ه��وب��ة يف اروق ��ة
م�ت��اح�ف�ه��ا ع��ى اس ��اس ان �ه��ا ل�ه��ا وم ��ن ت��اري�خ�ه��ا امل �ش �ب��وه وال ��ذي
يمتئل باملغالطات والنهب آلثار وثقافة غريه..

استهداف مباشر
ات�ه��م معهد الخليج للديمقراطية وح�ق��وق االن�س��ان النظام
االم��ارايت باستهداف االع�ي��ان الثقافية والسياحية والتاريخية
يف ال�ي�م��ن يف ان�ت�ه��اك ص��ارخ ل�ك��ل ال�ق��وان��ني ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تعنى
ب��ال�ج��ان��ب ال�ث�ق��ايف وال�ت��اري�خ��ي وض�م��ن ت�ق��ري��ر للمعهد ت��م نشره
ت�ح��ت ع �ن��وان ج��رائ��م ال �ح��رب يف ال�ي�م��ن وث��ق ال�ت�ق��ري��ر معطيات

ب�ش��أن ن�م��اذج ع��ن الهجمات م��ن قبل ط��ائ��رات ال�ع��دوان والتي
اس�ت�ه��دف��ت األع �ي ��ان ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�س�ي��اح�ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ،وم��ن
خال ما تم رصده وجد ان الدمار الواسع الذي طال املمتلكات
الثقافية ي�ع��د ان�ت�ه��اك��ا ص��ارخ��ا وص��ري�ح��اً للحماية ال�ت��ي توفرها
قوانني الحروب والتي دمرت معظم القاع والحصون القديمة
بصورة مباشرة من قبل دول العدوان حيث ان  %80من تلك
اآلثار املتواجدة يف كل ارجاء الوطن قد دمرت تماماً..

آثار يمنية بمتحف اللوفر بأبوظبي
وكانت صحيفة ليكسربيس الفرنسية قد كشفت يف تقرير
ل �ه��ا يف ن �ه��اي��ة ال �ع ��ام امل� ��ايض ان ال �ح ��رب ع ��ى ال �ي �م��ن ت �س �ب��ب يف
نهب االثار اليمنية ومنها قطع تمت سرقتها من متحف عدن
والعثور عليها يف متحف اللوفر بأبوظبي عى انها اثار إماراتية..
وط��ال �ب��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ب �ض ��رورة امل �ش��ارك��ة يف ت�ح�ق�ي�ق��ات دول�ي��ة
ت ��رع ��اه ��ا م �ن �ظ �م ��ة ال �ي ��ون �س �ك ��و إلع � � ��ادة ت �ل ��ك ال �ق �ط ��ع امل �س ��روق ��ة
وامل��وج��ودة اليوم يف كل متاحف الخليج والتي بنت متاحفها
ع��ى اآلث� ��ار امل�ن�ه��وب��ة م��ن ال�ي�م��ن وق��دم�ت�ه��ا ع��ى ان �ه��ا خ��اص��ة ب�ه��ا
وان�ه��ا مشكلة ك�ب��رية ج��دا ألن�ه��ا ل�ي�س��ت س��رق��ة ف�ق��ط ب��ل عملية
تزوير تاريخ وحقائق لدول لم تكن موجودة وهي اصا حديثة
االنشاء.

مسرية القرآن ..وتحالف العدوان
شتان ما بني الرثى والرثيا وهيهات أن يتساوى القاع والقمة
(من سياق العنوان ناحظ أننا أمام مقارنة -عى الرغم من أنني لم أكن أريدها بهذا الشكل فالفرق شاسع وبعيد بعد السماء عن األرض وال وجه
فيه للمقارنة أبداً -نضع من خالها القارئ الكريم أمام وقائع وأحداث وقعت باألمس القريب فقط ليقارن ويحكم)..
ف �ف ��ي ي� ��وم األرب � �ع� ��اء امل � ��ايض ال �ت �ق ��ى ال �س �ي ��د ال �ق ��ائ ��د
عبدامللك ب��در الدين الحويث -حفظه الله  -وجاهات
ومشايخ أبناء محافظة الحديدة.
ويف اللقاء خاطب السيد القائد أبناء الحديدة بكل
ً
ٌ
سعيد بهذا اللقاء معكم،
قائا" :أنا
صدق وإخاص
والحديث إليكم ،فأنتم أبناء هذه املحافظة العزيزة
أح �ب ��اؤن ��ا وإخ ��وت �ن ��ا ،ن�ح�م��ل ل �ك��م ك ��ل م �ش��اع��ر امل� ��ودة،
واملحبة ،واالحرام ،واإلعزاز ،والتقدير"..
وقال عنهم السيد القائد بعبارات تنم عن االمتنان
الشديد ألبناء هذه املحافظة" :أبناء املحافظة يف هذه
املرحلة من تاريخ شعبنا اليمني العزيز ويف ظل هذا
ال �ع ��دوان ك��ان��وا م��ن خ��ري أب �ن��اء ه ��ذا ال�ب�ل��د يف ص��ربه��م
ووفائهم وتضحياتهم  ..وخيبوا أم��ل األع��داء الذين
صدموا بما أبناء الحديدة عليه من صمود وصرب".
ويف التفاتة كريمة منه وإحساس بما يعانيه أبناء
هذه املحافظة خصوصاً مع االرتفاع الشديد لدرجة
الحرارة كشف السيد القائد عن توجيهات إلرسال ما
تبقى م��ن امل��ول��دات الكهربائية الخاصة ب��دار الرئاسة
لتخفيف معاناة أبناء الحديدة ..مؤكدا أن االهتمام
س�ي�س�ت�م��ر ب �م �ح��اف �ظ��ة ال �ح ��دي ��دة خ �ص ��وص ��اً يف م�ج��ال
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الكهرباء يف ظل الجو الحار.
وأض ��اف ق��ائ� ً�ا" :إن ه��ذه امل�ح��اف�ظ��ة ال�ع��زي��زة بأهلها
األعزاء والشرفاء والكرماء عنوان للمظلومية نتيجة
م��ا ت�ع��رض��ت ل��ه م��ن ع ��دوان غ��اش��م وظ��ال��م ع��ى بلدنا
بشكل عام ،وعى هذه املحافظة بشكل خاص ،وما
نتج عن ذلك من
مآس".
ٍ
إهتمام القيادة الثورية والسياسية بوضع املواطنني
ً
ً
والتخفيف من معاناتهم أضحى سلوكا ممارسا عى
كافة املستويات ..ويظهر ذلك من خال لقاء فخامة
الرئيس امل�ش��اط باملواطن الجائفي ال��ذي ت��م االع�ت��داء
عليه من قبل وزير الكهرباء السابق ،وقدم له اعتذاره
قائا" :أقدم إليك اعتذاراً
ً
نيابة عن الدولة والحكومة
فكل مواطن غال جداً
ّ
ً
نيابة عن الحكومة والدولة،
ٍ
علينا".
يجسد
وقال الرئيس املشاط" :عى كل مسؤول أن
ّ
ال�ن�م��وذج ال��راق��ي للمسؤولية يف خ��دم��ة ال�ن��اس ،وأن
يكون رحيماً محسناً إليهم ،فديننا اإلسامي الحنيف
يركز عى الربية قبل العقاب".
وبما أن ال��يء ب��ال��يء يذكر وبحكم أن موضوع
حديثنا هم أبناء الحديدة فابد أن نذكر ما يقوم به

أحمد قحيم
ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم��رت��زق �ت��ه م ��ن ج ��رائ ��م ب �ح��ق أب �ن��اء
مناطق محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرتهم.
ف ��ا ي �ك ��اد ي �م ��ر ي� ��وم إال وي ��رت �ك ��ب ت �ح ��ال ��ف ال �ع ��دوان

تهانينا آل السياين
يحتفل الزميل العميد

عبد السالم السياين

رئيس شعبة الشؤون املالية
بدائرة التوجيه املعنوي األربعاء
القادم بزفاف نجله الشاب
الخلوق

املهندس( العز )

تهانيا الحارة نقدمها محملة
بعبري الفل والياسمني له ولنجله
 ..متمنني للعريس حياة زوجية
سعيدة  ..وألف مربوك

املهنئون/

هيئة تحرير صحيفيت  26سبتمرب واليمن
وكافة العاملني يف دائرة التوجيه املعنوي

وم��رت��زق�ت��ه أب �ش��ع ال �ج��رائ��م ب�ح��ق أب �ن��اء ت�ل��ك امل�ن��اط��ق،
ولكن جريمة اغتصاب فتيات حيس -عى الرغم أنها
لم تكن األوىل ولن تكون األخرية يف ظل وجود أراذل
ال�ق��وم وت��دن�ي�س�ه��م ل ��راب ه��ذا ال��وط��ن ال�ط��اه��ر -ه��زت
وجدان الشارع اليمني ،ويجب أن ال تمر مرور الكرام.
حيث قامت مجاميع من املرتزقة ينتمون ملا يسمى
اللواء ثالث مشاة التابع ملا يسمى ألوية العمالقة،
ب �ق �ي��ادة ال �ع �م �ي��د امل ��رت ��زق ب �س ��ام امل �ح �ض ��ار ،ب��اغ�ت�ص��اب
 6ف �ت �ي��ات ب �ي �ن �ه��ن ش �ق �ي �ق �ت��ان م ��ن م �ن �ط �ق��ة ال �س��وي �ه��رة
والجوير بمديرية حيس يف الساحل الغربي.
ونتيجة ملا حدث ويف ردة فعل طبيعية -وهي أقل
ما يمكن أن يفعله اإلنسان أمام وضع كهذا -طالب
أهايل املنطقة بمحاسبة املتورطني باغتصاب الفتيات،
وق ��ام ��وا ب��اق �ت �ح��ام م ��درس ��ة ال �س ��وي �ه ��رة ،ال �ت ��ي ح��ول�ه��ا
املرتزقة إىل ثكنة عسكرية.
وب � ً
�دال م��ن م�ح��اس�ب��ة امل�ج��رم��ني ق��ام ال�ق�ي��ادي امل��رت��زق
امل� �ح� �ض� ��ار ب � ��ارس � ��ال ع� � ��دد م � ��ن األط � �ق � ��م إىل م ��درس ��ة
ال�س��وي�ه��رة ل�ت�ف��ري��ق ج �م��وع امل��واط �ن��ني ال�غ��اض�ب��ني من
ج��رائ��م وانتهاكات امل��رت��زق��ة التي تستهدف أعراضهم
واستقرار حياتهم املعيشية.

وق� ��ام� ��ت ت �ل ��ك األط� �ق� ��م ب �ح �ب ��س ج �م �ي ��ع امل ��واط �ن ��ني
امل�ج�ت�م�ع��ني يف امل ��درس ��ة وامل �ط��ال �ب��ني ب�ت�س�ل�ي��م م�ن�ت�ه��ي
أع��راض�ه��م ل�ل�ق�ص��اص م�ن�ه��م ،ب�ع��د اش�ت�ب��اك��ات عنيفة
باأليدي.
وت �ج��در اإلش� ��ارة ه�ن��ا إىل أن ال �ق �ي��ادي امل ��رت ��زق ب�س��ام
املحضار ومرتزقته قاموا بممارسة الضغوط والتهديد
وال �ق �ت ��ل وال �ت �ع ��ذي ��ب ل �ع ��دد م ��ن امل ��واط �ن ��ني م ��ن أس ��ر
الضحايا ال��ذي��ن ت��م اعتقالهم إلج�ب��اره��م ع��ى التنازل
عن قضية اغتصاب بناتهم.
ي ��ذك ��ر أن امل �ن ��اط ��ق ال ��واق �ع ��ة ت �ح��ت س �ي �ط��رة ت�ح��ال��ف
ال� � �ع � ��دوان ت �ش �ه ��د ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ج� ��رائ� ��م االغ� �ت� �ص ��اب
واالنتهاكات املروعة بحق املواطنني من قبل فصائل
امل��رت��زق��ة امل��وال �ي��ة ل�ل�ت�ح��ال��ف ،وأغ �ل��ب ه ��ذه ال �ج��رائ��م ال
تصل إىل وسائل اإلعام نتيجة التكتم عليها وتهديد
أهايل الفتيات بالسجن والقتل يف حال الكشف عنها.
وأخرياً وليس آخراً البد من التذكري أنه وعى مدى
س �ب��ع س �ن ��وات وأك ��ر يف م��واج �ه��ة ال �ع ��دوان ال�غ��اش��م
أثبتت املسرية القرآنية وقيادتها لكل ذي بصر وبصرية
س�م��و أخ ��اق م�ن�ت�س�ب��ي ه ��ذه امل �س��رية امل �ب��ارك��ة وص��دق
منهجهم وعلو كلمتهم.

إبحار..
معرض شخيص
للفنانة سحر اللوذعي
كتب :عبدالقادر الشاطر
ع��ى ش��واط��ئ ال�ب�س�ف��ور وم��ن سفينة تحمل
يف ط�ي��ات�ه��ا  37ل��وح��ة ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة وع ��ى أن �غ��ام
ال � ��راث ال�ي�م�ن��ي وامل � ��وروث ال�ش�ع�ب��ي وال �ق �ه��وة
اليمنية األصيلة ورائحة البخور العدين تنطلق
يوم االحد القادم  26يونيو فعاليات املعرض
الفني الشخيص للفنانة اليمنية سحر حسن
اللوذعي والذي يحمل عنوان (إبحار) من عى
الباخرة يونس تور باسطنبول تركيا..
ويف تصريح خاص ل�"26سبتمرب" أوضحت
ال �ف �ن ��ان ��ة س �ح ��ر ال� �ل ��وذع ��ي ان ع � ��دد ال �ل ��وح ��ات
ال �ف �ن �ي��ة امل �ش ��ارك ��ة يف امل �ع ��رض ب �ل��غ  37ل��وح��ة
فنية وتشكل مزيجاً بني الواقعي والتجريدي
ب ��اس� �ت� �خ ��دام ال � � ��وان زي �ت �ي ��ة م� ��ع إض � ��اف � ��ات م��ن
األقمشة الراثية والزجاج امللون وورق الذهب
وألوان اكريليك..
وب�ي�ن��ت ان م�ع�ظ��م األع �م��ال او األف �ك��ار ال�ت��ي
توظفها م��ن خ��ال ال��ري�ش��ة تختلف م��ن عمل
آلخر ولكن اجد نفيس اركز عى املرأة ونفسيتها
وتطلعاتها ومخاوفها باإلضافة اىل مواضيع
ت�خ��ص ال�ج��ان��ب ال�ن�ف��يس وال �س �ل��ويك ل��إن�س��ان
خاصة يف االعمال التجريدية البحتة..
وأشارت بأن الهدف من اقامة هذه املعارض

ه� ��و اظ � �ه� ��ار ال� �ج ��ان ��ب ال� �ج� �م ��ايل امل �م �ي ��ز ل�ل�ي�م��ن
وإرس� � ��ال أص ��وات �ن ��ا ك�ي�م�ن�ي��ني ن �ج��اب��ه ال �ظ ��روف
ال �ص �ع �ب��ة ب��ال �ف��ن وم ��ن اج ��ل ان ن �ك ��ون م�ص��در
الهام للجيل القادم بأن نفتخر ببادنا ونعيل
من شأنها بجهودنا الشخصية وان غاب دور
الجهات املعنية بالفن.

محمد عيل الذيفاين

الثقافة التفكيكية
التدمريية الغربية
إلدراك امل�ع�ن��ى وامل �ف �ه��وم ال�ح�ق�ي�ق��ي
للثقافة التفكيكية التدمريية الغربية
وخ �ط ��ره ��ا ن �ق ��ف ه �ن ��ا وق �ف ��ة ت ��أم ��ل يف
أشهر املقاالت التي كتبها الربوفيسور
املصري عبد الوهاب املسريي يف مجلة
ال�ع��رب��ي ال�ع��دد ( )532ت�ح��ت ع�ن��وان
" التفكيكية األمريكية والغربية التي
تحول اللغة إىل أصوات ال معنى لها
واإلنسان إىل صرصار " وهي بالفعل
أك � ��ر أن � � ��واع ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ت ��دم ��ريي ��ة
خ�ط��ورة ع��ى ال�ع��ال��م وأخ�ط��ر األوه��ام
ال �ت��ي ال ت ��زال ت�م�س��ك ب�ت��اب�ي��ب ال �ق��رار
الغربي.
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب ( :ح�ي�ن�م��ا ذه�ب��ت إىل
ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح� ��دة األم ��ري� �ك� �ي ��ة ع ��ام
 1963ك ��ان م ��ن ح �س��ن ح �ظ��ي أن�ن��ي
ذهبت إىل جامعة "رت�ج��رز" إذ كانت
مجلة "ال�ب��ارت�ي��زان ري�ف��وا" ق��د انتقلت
ل� �ت ��وه ��ا إىل ه� � ��ذه ال� �ج ��ام� �ع ��ة وك ��ان ��ت
ح �ي �ن��ذاك م ��ن أه ��م امل �ج ��ات ال�ف�ك��ري��ة
وي ��رأس ت�ح��ري��ره��ا ال��ربوف�ي�س��ور ول�ي��ام
فليبس .
ول � � � �ح � � � �س� � � ��ن ح � � � �ظ� � � ��ي أي� � � � � �ض � � � � ��اً ك� � � ��ان
ال��ربوف�ي�س��ور ي��دع��وين ل�ل�ح�ف��ات التي
ك��ان��ت ت�ع�ق��ده��ا امل�ج�ل��ة ك��ان يحضرها
كبار املثقفني األمريكيني ...
وكنت مثل كثريين من أبناء جييل
يف ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي أؤم ��ن بالعقانية
واالس� �ت� �ن ��ارة وم��رك��زي �ت �ه �م��ا يف ال� ��راث
وانطاقاً من ذلك ّ
كنا نؤمن بمقدرة
اإلنسان عى أن يغري من واقعه وأن
ينشر العدل  ،ولكنني الحظت أنني
ك�ل�م��ا ت �ح��دث��ت ع ��ن ت �ل��ك األف �ك ��ار ك��ان
حديثي يقابل باالبتسامة والسخرية
امل � � �ه� � ��ذب� � ��ة ...وق � � ��د ق� ��اب � �ل� ��ت يف إح � ��دى
ال�ح�ف��ات "س ��وزان س��ون�ت��اج" الكاتبة
األم ��ري �ك �ي ��ة ال �ي �ه ��ودي ��ة وك ��ان ��ت آن ��ذاك
ت �ع��د م ��ن أه� ��م ال �ك �ت ��اب ف �ق��د اك�ت�س��ح
ك�ت��اب�ه��ا "ض��د ال�ت�ف�س��ري" ال�ج�م�ي��ع عند
ص ��دوره ف��اش��ري�ت��ه وق��رأت��ه ب�ش�غ��ف ،
كان الكتاب مثرياً وجديداً تماماً ولذا
حينما عدت إىل مصر  79أشرت يف
املقال إىل الاعقانية الفلسفية التي
ب� � ��دأت ت �م �س ��ك ب �ت ��اب �ي ��ب ال � �غ� ��رب ب��ل
وتهيمن عليه).
إىل ه � �ن � ��ا ن � �ت � ��وق � ��ف ل � �ل � �ت � �ع � ��رف ع ��ى
خ �ط��ورة ت�ل��ك األف �ك ��ار امل�ه�ي�م�ن��ة ال�ي��وم
ع��ى ال�ق��رار الغربي ال�ت��ي أط�ل��ق عليها
ال � �ك� ��ات� ��ب (ال �ت �ف �ك �ي �ك �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت �ح ��ول
ال � �ل � �غ� ��ة إىل أص � � � � ��وات ال م� �ع� �ن ��ى ل �ه ��ا
واإلن�س��ان إىل ص��رص��ار) وك�ش��ف ذلك
ال ��وج ��ه ال �خ �ف ��ي ل �ل �غ ��رب وري� � ��اح ش ��ره
وه � ��ي ت �ف �ت ��ك ب ��امل �ج �ت �م �ع ��ات ال �ب �ش��ري��ة
م ��ن خ � ��ال ح � ��روب ط ��اح �ن ��ة وأزم � ��ات
م �ت��وال��دة وأع �م ��ال إره��اب �ي��ة ال ت�ت��وق��ف
م��ن ال�ت�غ�ي��ريات ه��ي ول �ي��دة التخطيط
والتدبري وشعارات الفوىض الخاقة
وغ ��ري ��زة األرب� � ��اح امل �س �ع ��ورة ول� ��و ع��ى
أشاء األطفال.
م�ن�ظ��وم��ة ت��دم��ريي��ة أزاح ��ت اإلن�س��ان
عن املركز والبد هنا أن نسأل من هو
اإلن �س��ان ال ��ذي ع�ل�ي��ه أن ي�ب�ق��ى يف ه��ذا
الكوكب والجواب مع املفكر الغربي
س� ��ارت� ��ر ( ال ي ��وج ��د يف ال �ع ��ال ��م س ��وى
خمسمائة م�ل�ي��ون إن�س��ان أم��ا الباقي
فهم محليون ) واملقصود باملحيل عند
الغرب يعني الشرقي.
أل�ي�س��ت م�ث��ل ه ��ذه األف �ك��ار ب�ح��اج��ة
إىل ات �خ��اذ م��واق��ف ض��ده��ا وم ��ن أج��ل
م �ن ��اه �ض �ت �ه ��ا  ،ب ��ال �ط �ب ��ع ه� ��ي ب �ح��اج��ة
إىل م� ��واق� ��ف ض ��ده ��ا ؛ ن� �ظ� ��راً ل�ح�ج��م
خطورتها عى العالم تلك الخطورة
التي ال يمكن للكلمات اإلحاطة بها ؛
ال سيما حني يصل الحال إىل مرحلة
أن ي � �ق � ��رر ال � �غ � ��رب � ��ي أن ي � � � ��دوس ع��ى
اإلنسان الشرقي كصرصار .
وه � � �ن� � ��ا ت � �ك � �ف � ��ي اإلش � � � � � � � ��ارة إىل ت �ل ��ك
األح � � � � � � ��داث ال� � �ت� � ��ي ج � � � � ��اءت م � � ��ن ت �ل ��ك
املنظومة التدمريية ابتداء من أواخر
القرن السادس والحربني العامليتني
واإلبادة للسكان األمريكيني األصليني
ك��ال�ه�ن��ود ال�ح�م��ر واس �ت �خ��دام أس�ل�ح��ة
الدمار الشامل يف هريوشيما وحرب
ف�ت�ن��ام وك��وب��ا وف�ل�س�ط��ني  ..ك�ل�ه��ا تلك
األح� ��داث امل��ؤمل��ة امل �م��زوج��ة ب �ص��ور من
الدمار الشامل هي أحداث ستستمر
م � ��ا دام � � ��ت ه� � ��ذه امل� �ن� �ظ ��وم ��ة م �ه �ي �م �ن��ة
ع ��ى ال �ق ��رار ال �غ��رب��ي امل�ن�غ�م��س ال �ي��وم
ب �ت �ف��اص �ي��ل وج ��رائ ��م ال ح �ص��ر ل �ه��ا م��ع
ح� � � ��االت ال� �ع� �ب ��ث ال � �ج � �ن� ��وين ب �م �ص ��ائ ��ر
ومقدرات الشعوب.
فهل سيكون قدرنا التسليم حيث
اليشء يوقف عجلة املوت الهستريي
 ،وه � � ��ي ت� �ع� �ب ��ث ب� ��أج � �س� ��اد األط � �ف � ��ال
وال� � �ن� � �س � ��اء وك � �ب � ��ح ج � �م � ��اح ال �ع �ق �ل �ي ��ة
ال�ت��دم��ريي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة ال �ي��وم ب��ال�س�ي��اس��ة
األم� � ��ري� � �ك� � �ي� � ��ة س� � �ي � ��اس � ��ة "ال � �ش � �ي � �ط � ��ان
األك ��رب" ال �ق��ادم��ة م��ن خ ��ارج ال �ح��دود
وم �ع �ه ��ا ش� �ع ��ارات ال �ت �م �ج �ي��د وال �ق �ت��ل
ال� �ج� �م ��اع ��ي وت� �ع� �م� �ي ��م ص � � ��ور اإلب� � � ��ادة
الجماعية وال��دم��ار ال�ش��ام��ل بالعراق
وأفغانستان وليبيا وسوريا واليمن .
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السفير صبري يدعو إلى اعمال املقاطعة
االقتصادية الشعبية الشاملة للكيان الصهيوني

متابعة صالح السهمي

إلس ��رائ �ي ��ل وال � ��دول ال ��داع �م ��ة ل �ه��ا وع ��ىل رأس �ه ��ا ب��ري�ط��ان�ي��ا
والواليات املتحدة األمريكية.
وقال صري يف الندوة التي نظمتها رابطة سوريا واالمم
امل �ت �ح��دة  :إن امل ��ؤام ��رة ك ��ان ��ت وم ��ازال ��ت ك �ب ��رية ع ��ىل األم ��ة
العربية ووح��دة أراضيها ،قبل أن تكون عىل فلسطني،
لذا فإن القضية الفلسطينية هي قضية ومسؤولية عربية
ب��ام�ت�ي��از  ،وال ي�م�ك��ن إي �ج��اد ال�ح�ل��ول خ ��ارج ت�ك��ام��ل ال ��دور
العربي رسميا وشعبيا.
وش��دد صري عىل خيار املقاومة والكفاح ملسلح لنيل
ال�ح�ق��وق امل�غ�ت�ص�ب��ة ،داع �ي��اً ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات
وامل�ن�ظ�م��ات واالح ��زاب امل��ؤم�ن��ة ب�خ��ط امل�ق��اوم��ة إىل التحرك
الفاعل يف هذا اإلطار.

ن��دد السفري عبدالله ص��ري بمسار التطبيع مع الكيان
ال �ص �ه �ي��وين ال� ��ذي ي �ت �ص��اع��د ي ��وم ��ا ب �ع��د آخ ��ر وس ��ط ه��رول��ة
ال �ع ��دي ��د م� ��ن األن �ظ �م ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ن �ح ��و ت ��وق �ي ��ع ات �ف ��اق �ي ��ات
اقتصادية مع كيان دولة االحتالل وآخرها توقيع اتفاقية
تصدير الغاز الفلسطيني إىل أوروبا بني مصر وإسرائيل.
ودع � ��ا ال �س �ف ��ري ص� ��ري يف ن � ��دوة س �ي��اس �ي��ة ب ��دم �ش ��ق إىل
ض��رورة التحرك الشعبي امل�ق��اوم إلسرائيل بالتزامن مع
الذكرى املئوية إلعالن صك االنتداب عىل فلسطني الذي
ش�ك��ل األرض �ي��ة ل��وع��د ب�ل�ف��ور وإع ��الن دول ��ة اس��رائ�ي��ل فيما
ب�ع��د .م��ؤك��دا ع��ىل أه�م�ي��ة امل�ق��اط�ع��ة االق�ت�ص��ادي��ة الشعبية

قطينة  ..رجل دولة بامتياز

عميد صالح عيل الورد
امل �س ��ؤول �ي ��ة يف أي م ��وق ��ع يف ال �ج �ه ��از اإلداري الخدمية للمواطنني  ،وس�ع��ى ج��اه��داً وال ي��زال
ل� �ل ��دول ��ة ه � ��ي س� �ل� ��وك وع� �م� ��ل وج� �ه� ��د وإخ � ��الص إلن�ش��اء ج��ام�ع��ة امل�ح��وي��ت امل�ن�ش��ودة ال�ت��ي يتطلع
 ،وه� ��ي ل �ي �س��ت ك �م ��ا ي �ع �ت �ق��ده��ا ال �ب �ع ��ض م�غ�ن��م ال�ي�ه��ا اب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة  ،وع�م��ل ب�ج��د واج�ت�ه��اد يف
وت �ب��اه��ي واس �ت �غ��الل ل�ل�م�ن�ص��ب ل�خ��دم��ة م�ص��ال��ح تفعيل املكاتب االدارية واملالية باملحافظة ووضع
ذات�ي��ة ان��ان�ي��ة  ..امل�س��ؤول�ي��ة ه��ي ام��ان��ة وم�ص��داق�ي��ة ال ��رج ��ل امل �ن��اس��ب يف امل �ك ��ان امل �ن��اس��ب وب �م ��ا ي�ك�ف��ل
وإن �ج ��از وخ ��دم ��ة امل�ج�ت�م��ع ك ��ل م ��ن م��وق��ع ع�م�ل��ه تحقيق النجاحات وتجاوز الصعوبات واملعوقات
 ..وامل �ع �ي ��ار األس � ��ايس يف ن �ج ��اح امل �س ��ؤول ع�ن��دم��ا  ..إال ان هذه النجاحات واالنجازات املحققة لم
ي �ج �ع ��ل م� ��ن إن � �ج� ��ازات� ��ه ت �ت �ح ��دث ع� ��ن ن �ف �س �ه��ا يف ت ��روق ل�ل�ب�ع��ض ال��ذي��ن ذه �ب��وا اىل ش��ن االك��اذي��ب
أوس ��اط امل�ج�ت�م��ع ب�ع�ي��داً ع��ن ال�ض�ج�ي��ج اإلع��الم��ي وترويج الشائعات بهدف النيل من هذه الهامة
 ،ويف ه��ذا تكمن ن�م��وذج�ي��ة ال�ق�ي��ادة م��ن عدمها الوطنية املعروفة باخالصها ووالئها لله وللقيادة
 ..يف ه��ذا ال�س�ي��اق نجد مكانة وم��وق��ع ال�ق�ي��ادات الثورية والسياسية وللمجتمع اليمني الصامد
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة اإلداري � ��ة واالش��راف �ي��ة ال�ن��اج�ح��ة ال�ت��ي يف وج��ه ال �ع��دوان ال�غ��اش��م وم��رت��زق�ت��ه واب��واق�ه��م
ت�ع�م��ل ب�ص�م��ت يف س�ب�ي��ل ال �ل��ه وخ ��دم ��ة م�ص��ال��ح الرخيصة التي تربص بكل احرار اليمن وتحاول
ال�ن��اس وم�ع��ال�ج��ة ق�ض��اي��اه��م وت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات ب ��ائ �س ��ة ت �ش ��وي ��ة س �م �ع �ت �ه��م وم �ك ��ان �ت �ه ��م وت �ث �ب �ي��ط
ال �ض��روري��ة ل�ه��م وف �ق��اً ل��الم�ك��ان�ي��ات امل �ت��اح��ة  ..يف ه�م�م�ه��م ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت وستبقى
ص �م �ي��م ه ��ذا امل �س ��ار ن �ج��د اي �ض ��اً ب �ص �م��ات ال�ش�ي��خ ص ��ام ��دة ش ��ام �خ ��ة م �ه �م ��ا ح ��اول ��ت ت �ل ��ك االب � ��واق
ح � �ن� ��ني ق� �ط� �ي� �ن ��ة م � �ح� ��اف� ��ظ م� �ح� ��اف� �ظ� ��ة امل� �ح ��وي ��ت ال�ن��اع�ق��ة ال�ه��زي�ل��ة ت�ش��وي��ه ال�ح�ق��ائ��ق ودس ال�س��م
ال � ��ذي ي �ع��د ن �م ��وذج ��اً ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة ورج � ��ل دول ��ة بالعسل بغية استهداف قيادات الدولة االوفياء
بإمتياز  ،عندما ك��ان محافطاً ملحافظة صنعاء ال �ش �ج �ع ��ان امل� �ع ��روف ��ني ب �ن ��زاه �ت �ه ��م وج �ه ��وده ��م
وح�ق��ق ن�ج��اح��ات وان �ج ��ازات غ��ري م�س�ب��وق��ة  ً ،يف امل �خ �ل �ص��ة امل �ش �ه ��ود ل �ه ��ا وم �ن �ه ��م ال �ش �ي ��خ ق�ط�ي�ن��ة
ال�ج��وان��ب ال�خ��دم�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة وم�ع��ال�ج��ة وح��ل الذي يشهد لجهوده وحنكته القيادية ونزاهته
املشاكل القبلية واملجتمعية  ..بحكمة وانصاف وحكمته ومواقفه الوطنية املخلصة الجميع وال
وحنكة مما جعله محل تقدير القيادة الثورية مجال هنا لحصرها  ،ولكن يبقى املحافظ الشيخ
وال �س �ي ��اس �ي ��ة  ،وم �ح ��ل اح� � ��رام ال �ج �م �ي��ع  ..ويف ق�ط�ي�ن��ة رج��ل دول ��ة ب��إم�ت�ي��از  ..وس�ت�ب�ق��ى ال�ش�ج��رة
م�ح��اف�ظ��ة امل�ح��وي��ت ح�ق��ق ال�ك�ث��ري م��ن االن �ج ��ازات املثمرة عرضة لحجارة البائسني اعداء النجاح .

جراح ميني ينجح في أجراء عمليه لطفلة أجنبية الستئصال ورم نادر

متابعات أكرم األشول

الدكتور محمد املحبيش ..وأخ�ص��ايئ األش�ع��ة الدكتور
زك��ري��ا ال��رازح��ي إىل ج��ان��ب أخ �ص��ايئ ال�ت�خ��دي��ر وال�ع�ن��اي��ة
امل��رك��زة ال��دك�ت��ور ع�ص��ام ال�ف��ات��ش ..وض��ع خطة عالجية
متقنة استكملتها الطفلة يف منزلها،
ووضح الدكتور محمد الهطيف أن هذا الورم نادرا
ما يفكر فيه األطباء كتشخيص تفريقي.
ال�ت�ح��دي األك ��ر ل�ل�ج��راح��ني أن ��ه الب ��د م��ن إزال ��ة ال �ن��واة
وغ ��ال� �ب ��اً م� ��ا ت� �ك ��ون ص� �غ ��رية ج� � ��داً ال ت �ظ �ه ��ر يف األش �ع ��ة
ال�س�ي�ن�ي��ة ..ل��ذل��ك ق�م�ن��ا ب ��إزال ��ة ال� ��ورم يف غ��رف��ة األش�ع��ة
امل�ق�ط�ع�ي��ة ل�ن�ت�م�ك��ن م��ن ت�ح��دي��د ال �ن��واة م��ع ع��دم إل�ح��اق
ض��رر ب��ال�س��اق ول��ذل��ك فالطفلة ي�س��رى تستطيع امل��يش
طبيعيا بعد أسبوع واحد فقط من العملية التي تمت
بنجاح والحمدلله..
وق ��د ت�خ�ل�ص��ت ي �س��رى م��ن اآلالم ال�ل�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
تعتصر س��اق�ه��ا ،ح��د وص�ف�ه��ا يف م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و سجله
الفريق الطبي معها ..فقد كانت دائما ما تستيقظ من
النوم جراء األلم الذي تسبب لها يف كثري من املتاعب،
باإلضافة إىل خوف وقلق عائلة الطفلة بعد أن أصبح
املرض يهدد مستقبلها.
ل�ق��د م ��رت ع��ائ�ل��ة ي �س��رى ب ��أوق ��ات ع�ص�ي�ب��ة م�ن��ذ ب��دأت
الطفلة تشتيك آالم الساق ..ومن ثم تأكيد الفحوصات
عىل وجود ورم يف الساق ،وانتهاء بنجاح العملية التي
اس�ت�م��رت أرب ��ع س��اع��ات يف م�س�ت�ش�ف��ى ال�ع�ل�ي��اء ال ��دويل
بالعاصمة صنعاء.
تقول فاطمة سعد الدين -والدة الطفلة:

ن �ج��ح ف ��ري ��ق ط �ب��ي ي �م �ن��ي ب ��رئ ��اس ��ة اس �ت �ش ��اري ج��راح��ة
العظام واملفاصل الصناعية والعمود الفقري األستاذ
الدكتور محمد هطيف
يف استئصال ورم نادر من ساق طفلة راوندية قدمت
إىل اليمن للعالج.
خ �ض�ع��ت ال �ط �ف �ل��ة ي �س ��رى ص��اح �ب��ة ال �ت �س �ع��ة أع � ��وام..
ل �ع ��دد م ��ن ال �ف �ح ��وص ��ات يف راون � � ��دا م ��ن ب �ي �ن �ه��ا ال ��رن ��ني
املغناطييس واألشعة املقطعية إثر نوبات ألم شديدة
ك��ان��ت ت�ع��اوده��ا خ��اص��ة أث�ن��اء ال�ن��وم ..لتكشف إصابتها
بورم نادر يف ساقها األيسر..
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ه �ط �ي��ف -وه ��و أس �ت ��اذ م �س��اع��د ب�ك�ل�ي��ة
ال�ط��ب جامعة ص�ن�ع��اء -ب��أن ال�ف��ري��ق الطبي امل�ك��ون من
أرب �ع��ة اس �ت �ش��اري��ني ات �خ ��ذوا ق ��رار ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�م�ل�ي��ة ب�ع��د
اس �ت �ك �م��ال إج� � ��راءات ال �ك �ش��ف أل �س ��ري ��ري وال �ت ��أك ��د م��ن
ال ��وص ��ف ال �ط �ب��ي ل �ل �م ��رض ..وال� �ق ��درة ع ��ىل إزال � ��ة ال ��ورم
بشكل دقيق ،مؤكدا أنه تم إجراء العملية وإزالة الورم
بطريقة ضمنت عدم إلحاق أي ضرر بعظمة الساق ما
سهل تعايف املريضة بشكل أسرع.
وب� � ّ�ني ال ��دك �ت ��ور ه �ط �ي��ف ،أن ال �ط �ف �ل��ة ي �س ��رى غ ��ادرت
امل �س �ت �ش �ف ��ى ب� �ع� ��د  14س � ��اع � ��ة م � ��ن إج� � � � ��راء ال �ع �م �ل �ي ��ة
ال� �ج ��راح� �ي ��ة ،م ��وض �ح ��ا أن ف ��ري ��ق ال� �ت ��دخ ��ل ال �ج ��راح ��ي
برئاسته ..واملكون من أخصايئ جراحة العظام الدكتور
أح �م��د ال �ع ��ام ��ري ،واس �ت �ش ��اري األش �ع ��ة ال�ت�ش�خ�ي�ص�ي��ة
قال تعاىل -:
ون ِلي َْن ِفرُوا َك َّ
ان ْال�مُ ْؤ ِم ُن َ
( وَمَ ا َك َ
اف ًة َف َلو َْال َن َف َر
َ
ّ َ
َ
َ
َ
ّ
ٌ
َ
ْ
ين
ِم ْن ُك ِل ِفرْق ٍة ِمنهُ مْ طا ِئفة ِليَتفقهُ وا ِيف ِّ
الد ِ
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ُون ) من سورة التوبة -آية ()122
فمقام التفقه يف ال��دي��ن م�ق��ام ان��ذار بالحجة
وال ��دل� �ي ��ل وال � ��ره � ��ان ف �ق ��د خ �ل ��ق ال� �ل ��ه ال �خ �ل��ق
ل �ل �ع �ب ��ادة ول� ��ن ن �ص ��ل اىل ال �ع �ب ��ادة ال�ص�ح�ي�ح��ة
اال ب ��ال �ع �ل ��م ال �ص �ح �ي ��ح ال� �خ� ��ايل م� ��ن ال �ش ��وائ ��ب
والثقافات املغلوطة وتصحيح املفاهيم لتقوم
األمة بواجبها تجاه نفسها ً
أوال وتجاه االنسانية
ثانياً
ومن هنا تأيت أهمية املراكز الصيفية لتنشئة
الجيل تنشئة علمية واخالقية وقيمية مرتبطة
بكتاب الله وسنة رسوله صىل الله عليه وعىل
ٱله واعالم الهدى
الس �ي �م ��ا وان األم � ��ة ت ��واج ��ه ح ��رب ��اً ك ��ون �ي ��ة م��ن
اعدائها ال تقتصر عىل الجانب العسكري وانما
تمتد اىل ما هو أخطر وهي الحرب الناعمة التي
تستهدف زك��اء ال�ن�ف��وس ورب��ط األم��ة بثقافات
م��ادي��ة م�ن�ح�ل��ة ع��ن ك��ل ع ��رى امل� ��روءة وال �ش��رف
وال��دي��ن واألخ� ��الق واس �ت �خ��دم ال��دي��ن ألغ ��راض
ت��دج��ني األم ��ة وس�ل�خ�ه��ا ع��ن ك��ل ع��وام��ل ق��وت�ه��ا
ونهضتها ولذلك نرى انزعاج األعداء من املراكز
ال �ص �ي �ف �ي��ة ل �ع �ظ �ي��م ت ��أث ��ريه ��ا يف امل� �ي ��دان ال�ع�م��ي
فشنوا عليها الحمالت األعالمية املكثفة واذا
ب��ال�ت��دف��ق امل �ت��زاي��د ل��الل�ت�ح��اق ب��امل��راك��ز ي �ف��وق ك��ل
تحصيال متميزاً ومنهجاً راقياً
ً
التوقعات ورأينا
وابداعاً يف جميع املجاالت وملا كانت أهم ركائز
النجاة يف الدارين مرتبطة بالتمسك بالثقلني
كانت املراكز هي دوحة نموذجية لتعلم القرآن
وم��واق��ف اٱلل ال�ك��رام ال��ذي��ن ب��ذل��وا مهجهم يف

ش �ع��رت ب�ق�ل��ق وت��وت��ر أث �ن��اء ال�ع�م�ل�ي��ة ل�ك�ن��ي يف ال��وق��ت
ذات��ه كنت ع��ىل ثقة ب�ق��درات ومهنية وك�ف��اءة الدكتور
م�ح�م��د ه�ط�ي��ف وف��ري �ق��ه ..وأث�ب�ت��ت ن�ت��ائ��ج ال�ع�م�ل�ي��ة ب��أن

اخ �ت �ي ��ارن ��ا ك� ��ان م ��وف �ق ��ا ،واآلن أش �ع ��ر ب �س �ع ��ادة ك �ب��رية
لنجاح العملية”.
لم يكن اختيار الدكتور هطيف إلج��راء العملية من
ب ��اب ال �ص��دف��ة ..ف�ع��ائ�ل��ة ي�س��رى ال�ت��ي ت�س�ك��ن يف راون ��دا
ج��راح وفريق
قضت وقتا طويال يف عملية البحث عن ّ
ط �ب ��ي م ��اه ��ر وق� ��ام� ��ت ب ��اس �ت �ش ��ارة ال �ك �ث ��ري م� ��ن األط� �ب ��اء
وال �ج ��راح ��ني يف أك ��رث م ��ن دول ��ة م �ث��ل األردن وغ ��ريه ��ا..
ليستقر االختيار عىل الفريق اليمني ،بعد أن نصحها
ع � ��دد م� ��ن االس� �ت� �ش ��اري ��ني يف ه � ��ذه ال � � ��دول ب � ��أن ت �ج��ري
العملية يف اليمن.
ورغ � ��م أن ال ��رح �ل ��ة ط ��وي �ل ��ة وم ��ره �ق ��ة م ��ن راون � � ��دا إىل
صنعاء مرورا بإثيوبيا فالسودان وعدن مرت بها عائلة
يسرى ..إال أن نجاح العملية وعودة الطفلة إىل سابق
ع�ه��ده��ا أن��ى ال�ج�م�ي��ع مشقة وع�ن��اء ال�س�ف��ر ح��د ق��ول
سعد الدين ..التي بدأت بالتواصل مع الدكتور هطيف
عر اإلنرنت وهي يف بلدها.
ووض��ح الدكتور محمد الهطيف أن ه��ذا ال��ورم ن��ادرا
ما يفكر فيه األطباء كتشخيص تفريقي.
ال�ت�ح��دي األك ��ر ل�ل�ج��راح��ني أن��ه الب��د م��ن إزال ��ة ال�ن��واة
وغ ��ال �ب ��ا م� ��ا ت� �ك ��ون ص� �غ ��رية ج � ��دا ال ت �ظ �ه ��ر يف األش �ع ��ة
ال�س�ي�ن�ي��ة ..ل��ذل��ك ق�م�ن��ا ب��إزال��ة ال ��ورم يف غ��رف��ة األش�ع��ة
امل�ق�ط�ع�ي��ة لنتمكن م��ن ت�ح��دي��د ال �ن��واة م��ع ع��دم إل�ح��اق
ض��رر ب��ال�س��اق ول��ذل��ك فالطفلة ي�س��رى تستطيع امل��يش
طبيعيًا بعد أسبوع واحد فقط من العملية التي تمت
بنجاح والحمدلله.

املراكز الصفية نور هداية
سبيل اق��ام��ة دي��ن ال�ل��ه ت�ع��اىل واس�ت�ق��ام��ة قناته
وال � �ع� ��ودة ال� �ص ��ادق ��ة اىل ال �ن �ه ��ج ال �ق ��وي ��م ق ��ال
تعاىل -:
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أجْ رًا َك ِبريًا ) من سورة اإلسراء -آية ( )9فالقرآن
هو عنوان الهداية وباب الرشاد ولذلك وجدنا
السيد القائد يحث عىل تعلم الثقافة القرآنية
الحقة تالوة وحفظا ومنهج حياة
ف� �ي ��ه ك� ��ل م� �ع� ��اين ال � �ع� ��زة وال � �ك� ��رام� ��ة واألم � ��ن
وال ��رح� �م ��ة وال� �ت� �ع ��اون وال� �ع� ��دال� ��ة وال �ش �ج ��اع ��ة
والخري واملحبة واالخ��الق الفاضلة قال رسول
الله صىل الله عليه وٱله وسلم :
(ال ت ��دخ �ل ��وا ال �ج �ن ��ة ح �ت ��ى ت ��ؤم �ن ��وا والت ��ؤم �ن ��وا
حتى تحابوا ٱال أدلكم عىل شيئ اذا فعلتموه
ت�ح��اب�ب�ت��م اف�ش��وا ال�س��الم ب�ي�ن�ك��م ) وال �س��الم هنا
ه��و ب�م�ع�ن��اه ال�ش��ام��ل أن ي��أم��ن ال�ف��رد واملجتمع
عىل األنفس واألموال واألعراض وليس مجرد
لفظ تحية السالم وبأن يكون السالم طمأنينة
قلبية ومحبة للغري ويف الحديث قول رسول
الله صىل الله عليه وٱله وسلم :
امل ��ؤم ��ن ل �ل �م ��ؤم ��ن ك ��ال �ب �ن ��ان او ك ��ال �ب �ي ��ان ي�ش��د
ب �ع �ض��ه ب �ع �ض��ا ) ف �ف ��ي امل� ��راك� ��ز ي �ت �ع �ل��م ال �ط��ال��ب
م � ��ا ي �ن �ف �ع ��ه وي� �ف� �ي ��د م �ج �ت �م �ع ��ه يف ال� �ع� �ب� ��ادات
وامل�ع��ام��الت وم��ا أح��وج األم��ة اىل ك��وادر علمية
تبني نهضتها وتفيد مجتمعها وتقوم برسالة
رب �ه ��ا ام � ��ام م �ج �ت �م��ع م � ��ادي ف ��ال �خ ��ري وال� �ش ��ر يف

عبداملجيد شرف الدين
* عضو رابطة علماء اليمن

صراع دائم واذا جاء الحق بقوته زهق الباطل
بخيبته ويف امل��راك��ز الصيفية .ال�ت��ي ج��اءت هذا
ال �ع ��ام ب ��زخ ��م ك �ب��ري وغ� ��ري م �س �ب��وق يف امل� ��دارس
املغلقة واملفتوحة رأينا ارتفاع منسوب الوعي
وال�ب�ص��رية يف مواجهة اع��داء األم��ة فاليد التي
ت�ح�م��ي وال�ي��د ال�ت��ي ت�ب�ن��ي ي�ج��ب أن ت�ت�ظ��اف��ر لكل
ما فيه خري األم��ة بناءً ودف��اع��اً وج�ه��اداً فشعار
املراكز كما هو معلوم هو علم وجهاد والجهاد
ك�م��ا ع��رف��ه ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ب��أن��ه ب��ذل ال�ج�ه��د يف
جميع املجاالت.
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق وج ��دن ��ا يف امل ��راك ��ز ت��وث�ب��ات
ك �ب��رية ل�ك��ل م�ف�ي��د ون��اف��ع يف امل �ج ��االت ال�ع�ل�م�ي��ة
واألدب �ي ��ة واألخ ��الق �ي ��ة واالب ��داع �ي ��ة واالب �ت �ك��اري��ة
والتصنيع فالواقع املشاهد يبشر بكل خري.
ف � ��رى رع� ��اي� ��ة ك ��ري �م ��ة م� ��ن ال� �ق� �ي� ��ادة ال �ث ��وري ��ة
ورع ��اي ��ة م ��ن ال �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة واإلش ��راف �ي ��ة
والتفاف مجتمعي واهتمام من كادر التدريس
واقبال وتحصيل وتميز من الطالب بمختلف
مستوياتهم.
ف �ط �ل��ب ال �ع �ل ��م ك �م ��ا ي �ق ��ول ال �ش �ي ��خ ال �ع��الم��ة
أح �م ��د ال �ش �م ��ط ه ��و (أف� �ض ��ل امل �ط ��ال ��ب وك �س �ب��ه
أش � ��رف امل �ك ��اس ��ب وه� ��و أرف � ��ع امل� �ع ��ايل وامل �ف ��اخ ��ر
وأح� �م ��د امل� �ص� ��ادر وامل � � ��وارد اس �ت �ض ��اءت ب �ب �ه��ائ��ه

مربوك آل الحجازي

أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها للشاب الخلوق/

محمد منصور الحجازي

بمناسبة زفافه امليمون ..فألف ألف مروك ..ونتمنى له حياة زوجية
وذرية صالحة.
املهنئون :والدك وأعمامك وأخوالك وجميع آل الحجازي
وآل الربيهي وآل الصالحي وآل القشايئ

تعازينا
آل
العكلي

األس ��رار وال�ض�م��ائ��ر وه��و س ��راج ي�س�ت�ض��اء ب��ه يف
الظلم ومفتاح املقفالت البهم وبه يدرك الفوز
وال� ��رض� ��وان وال �خ �ل ��ود يف غ ��رف ال �ج �ن ��ان وأه �ل��ه
سادات يف كل ٱوان.
قال الشاعر -:
أفضل استاذي عىل قدر والدي
وكل له فضل وكل له شرف
فذاك مربي الروح والروح جوهر
وهذا مربي الجسم والجسم من خزف )
ف��امل��راك��ز الصيفية ت�خ��رج ج�ي� ً
�ال يمتلك ال��وع��ي
وال �ب �ص��رية ب �م��ا ت �ل �ق��اه م ��ن ث ��راء ع�ل�م��ي وم �ع��ريف
وث �ق ��ايف واخ ��الق ��ي وم �ه �م��ا ان ��زع ��ج االع� � ��داء م��ن
هذه املراكز وكرثة االدانات فما ذلك اال اعراف
ص ��ري ��ح م ��ن خ� ��وف األع� � ��داء م ��ن ت �ل �ق��ي ال �ج �ي��ل
ال� �ن ��ائش ل �ع ��وام ��ل ال� �ق ��وة ب �ك ��ل م �ع��ان �ي �ه��ا ع �ل �م��اّ
ومعرفة من منابعها الصحيحة.
ون� �ش� ��د ع� ��ىل ي� ��د وزارة ال� ��رب� �ي� ��ة يف ت �ص �ح �ي��ح
ال �ث �ق��اف��ات امل �غ �ل��وط��ة يف ب �ع��ض م�ن��اه�ج�ه��ا ال�ت��ي
ت ��درس يف امل� ��دارس ال �ع��ام��ة ك�م��ا ن�ش��د ع��ىل ي��د
وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل يف ذات ال �س �ي��اق وذل��ك
يف دراس� ��ات ت�ق�ي�ي�م�ي��ة ل�ت�ل��ك امل�ن��اه��ج وت�ط��وي��ره��ا

واالرت� �ق� ��اء ب �ه��ا وم ��واك �ب ��ة ال �ع �ص��ر يف ك ��ل م�ف�ي��د
ون��اف��ع ف�م�س��ريت�ن��ا م�س��رية ق��رٱن�ي��ة ت��أم��ر بالعلم
وتحث عليه وٱيات الذكر الحكيم تأمر بالعلم
والتفكر.
ول��ن ت�ع��رف ال�ف��رائ��ض وال�س��ن س��وى بالعلم
ً
ف�م��ن ات�خ��ذ رؤس ��اءً ج �ه��اال ض��ل وأض ��ل وه�ن��اك
دعاة عىل ابواب جهنم اتخذوا من الدين عباءة
إلضالل األمة وخدمة االستكبار العاملي .وقد
ظ �ه��ر زي �ف �ه��م وان �ك �ش��ف ع ��واره ��م وت �ب ��ني ف�س��اد
معتقداتهم ومناهجهم الضالة املضلة فاملراكز
ال�ص�ي�ف�ي��ة ط��وق ن�ج��اة ل��أم��ة ف��ال�ع�ل��م ال ينتزعه
ال �ل ��ه ان �ت ��زاع ��ا وان �م ��ا ي �ق �ب �ض��ه ب �ق �ب��ض ال �ع �ل �م��اء-
أي وف��ات�ه��م وال �س��اح��ة يف ح��اج��ة اىل امل��زي��د من
العلماء العاملني ومن خالل املراكز سرى من
يسد ال�ف��راغ بمشيئة الله ف��األم��ة يف حاجة اىل
من يفتيها يف امور دينها وباجتهادات عصرية
ت �ت ��واءم م ��ع روح ال�ت�ش��ري��ع وت��رت �ق��ي ب ��األم ��ة اىل
واق ��ع اي �م��اين ي�ض�م��ن ل�ه��ا ال�س�ع��ادة يف ال��داري��ن
وط �ل ��ب ال �ع �ل ��م ف ��ري �ض ��ة ع ��ىل ك ��ل م �س �ل ��م ول ��م
يطلب النبي صىل الله عليه وٱله وسلم من الله
زي��ادة يف ال��رزق وال امل��ال وان�م��ا طلب ال��زي��ادة يف
العلم (وقل ربي زدين علما ) وقصر الله تحقق
الخشية له جل وعال عىل العلماء فقال -:
الله ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُ َل�مَ اءُ إِ َّن َ
(إِ َّنمَ ا َي ْخ َش َ
الله
َعز ٌ
يز َغ ُفو ٌر ) من سورة فاطر -آية ()28
ِ
فاملراكز الصيفية خطوة يف الطريق الصحيح
ي �ج ��ب أن ت �ت �ب �ع �ه��ا خ� �ط ��وات ف �ع ��ىل األس � ��رة أن
ت �ح ��ذر م ��ن م �ح ��ارق ال �ح ��رب ال �ن��اع �م��ة ال �ت ��ي اذا
ل��م ي�ت��م ال�ت�ن�ب��ه ل�ه��ا س�ي�ك�ت��وي ب�ن��ريان�ه��ا ال�ج�م�ي��ع
واه��م م��ا ت��واج��ه ب��ه ال�ح��رب الناعمة ه��و العلم
ال�ص�ح�ي��ح وال ��وع ��ي وال �ب �ص��رية وال �ع �م��ل امل�ث�م��ر..
وبالله التوفيق.

نتقدم بخالص العزاء واملواساة القلبية لالخ عبدالله فرحان وأوالده
وأوالد الفقيد ولكافة بيت العكي يف وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل:

الفقيد /احمد حسني العكيل

سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة  ,وان يلهم اهله وذويه
الصر والسلوان ,إنا لله وإنا إليه راجعون..
األسيفون :شايف محمد أحمد الغريس واوالده – ناصر محمد احمد الغريس واوالده –
عبدالحميد الجويف وأوالده – عمار محمد عبدالله الغشمي – عبدالله محمد عبدالله
الغشمي – محمد ناصر محمد الغريس – عيل محمد النجادي وكافة آل الغريس.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

بناء السالم وتعزيز متاسك النسيج االجتماعي

بناء السالم نشاط يهدف إىل حل مشكلة الظلم (أو ع��دم اإلن�ص��اف) بطرق العنفية ،وتبديل ال�ظ��روف الثقافية
ً
والهيكلية التي تولد ص� ً
العالقات الشخصية والجماعية
تطوير
ح��ول
السالم
يتمحور
التنموية
ميسرة
مؤسسة
بناءعن
صادرة
�راع��ا مميتا أو م��دم�رًا..دراسات
والسياسية ّ
البناءة ،عرب الحدود العرقية والدينية والطبقية والقومية والعنصرية.
تبقى فكرة بناء السالم مميزة ،عىل الرغم من تداخل العديد
م��ن أه��داف �ه��ا م��ع أه� ��داف ص�ن��ع ال �س��الم وح �ف��ظ ال �س��الم وح��ل
النزاعات .وينطوي صنع السالم عىل وقف نزاع مستمر ،بينما
تكون عملية بناء السالم قبل بدء النزاع أو بمجرد انتهائه.
ي�م�ن��ع ح�ف��ظ ال �س��الم اس�ت�ئ�ن��اف ال�ق�ت��ال ب�ع��د ال �ص ��راع ،ف�ه��و ال
ي�ع��ال��ج األس �ب��اب ال�ك��ام�ن��ة وراء ال�ع�ن��ف وال ي�ع�م��ل ع��ىل إح��داث
تغيري مجتمعي ،كما هو الحال يف عملية بناء السالم .ويختلف
ح�ف��ظ ال �س��الم أي�ض��ا ع��ن ب�ن��اء ال �س��الم ،ألن ��ه ال ي�ح��دث إال بعد
انتهاء الصراع ،وليس قبل أن يبدأ.
وال يشمل ح��ل ال�ن��زاع��ات بعض م�ك��ون��ات ب�ن��اء ال�س��الم ،مثل
ب �ن��اء ال ��دول ��ة وال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة .و ُي�س�ت�خ��دم
ً
أحيانا لإلشارة إىل سياقات ما بعد الصراع أو ما بعد
املصطلح
ال �ح ��رب ،وب�ش�ك��ل أوس ��ع ل ��إلش ��ارة إىل أي م��رح�ل��ة م��ن م��راح��ل
الصراع.
وتتعامل جهود بناء السالم الوقائية  -قبل أن يتحول الصراع
إىل عنف  -مع املصادر املحتملة لعدم االستقرار والعنف ،عن
ط��ري��ق ب��رام��ج إص��الح ال�ق�ط��اع��ات األم�ن�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة والصحية
والتعليمية واالجتماعية والدبلوماسية والتنمية االقتصادية،
ويُصطلح ذلك أيضا بمنع الصراع.
وتسعى جهود بناء السالم إلدارة الجوانب الرئيسية للصراع،
وتخفيفها وحلها وتبديلها ،من خالل الدبلوماسية الرسمية،
وكذلك من خالل عمليات السالم يف املجتمع املدين ،والحوار
غري الرسمي والتفاوض والوساطة.
وي �ع ��ال ��ج ب �ن ��اء ال �س ��الم األس� �ب ��اب االق �ت �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
والسياسية الجذرية للعنف ،ويعزز املصالحة ملنع عودة العنف
املنظم وامل�ب��اش��ر ،وتسعى جهود بناء ال�س��الم إىل تعايش أكرث
استقرارًا وسلميًة بني االفراد والجماعات  ،وبناء السالم نهج
ملجموعة كاملة من الجهود املتشابكة التي تدعم السالم.
ول �ب �ن��اء ال �س ��الم ي �ت��م ات �خ ��اذ ت ��داب ��ري م��وض��وع��ة ب �غ ��رض ت�ع��زي��ز
ال � �ع � ��الق � ��ات ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة ،وت � �ع � ��زي � ��ز امل � ��ؤس � �س � ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية القادرة عىل التعامل
مع النزاعات.
ومن تدابري بناء السالم تعزيز اآلليات األخ��رى التي تهيّئ أو
تدعم الظروف الالزمة للسالم املستدام ،واألنشطة التي تهدف
ً
صراحة إىل معالجة األسباب الكامنة وراء النزاعات واإلسهام
يف السالم عموماً بهدف العمل عىل األمور املتعلقة بالنزاعات
م��ن أج ��ل ت�ق�ل�ي��ل دواف� ��ع ال �ن��زاع��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة واإلس �ه ��ام ب�س��الم
مجتمعي عىل نطاق أوسع.
يقوم بناء السالم بشكل أس��ايس عىل التعامل مع األسباب
الكامنة وراء اقتتال الناس فيما بينهم يف املقام األول إىل جانب
دع��م امل�ج�ت�م�ع��ات إلدارة خ��الف��ات�ه��ا ون��زاع��ات�ه��ا دون ال�ل�ج��وء إىل
العنف.
وه ��و ي �ه��دف إىل م�ن��ع ان ��دالع ال�ع�ن��ف ال ��ذي ي�م�ك��ن أن ي ��رز إىل
ال �س �ط��ح ق �ب��ل وأث� �ن ��اء وب �ع ��د ال �ن ��زاع ��ات وت �ص ��اع ��ده واس �ت �م ��راره
وتكراره.
وي ّ
ُعد بناء السالم عملية طويلة األجل وتعاونية ألنها تنطوي
عىل تغيريات يف املواقف والسلوكيات واألعراف واملؤسسات.
وتحقيق السالم أكرث من مجرد غياب العنف ،ففي حني أن
ال�ف��رة ال�ت��ي ت��ي ت� ُّ
�وق��ف ال�ق�ت��ال وامل�ط�ب��وع��ة ب��ال�ع��ودة إىل الحياة
الطبيعية أم ٌر َّ
مرحب به ،فإن االستقرار غالباً ما يخفي حقيقة
أن امل�ظ��ال��م أو األس�ب��اب األخ ��رى ل�ل�ن��زاع ل��م ت�ت��م معالجتها وق��د

تهانينا آل شيزر

نتقدم بأطيب التهاين والتريكات
محملة بعبري الفل والورد والياسمني إىل

العميد الركن  /محمد صالح شريز
بمناسبة زفافة نجله
الشاب الخلوق (أيمن) متمنني للعريس
حياة زوجية سعيدة ..وألف مروك

املهنئون:
اللواء صالح عباد الخوالين  -العميد حسن حسني
الرصابي -العميد حسني محمد مجيل  -العميد
عبدالخالق الشامي -العميد عبدالرحمن العشريي
والعميد يحيى محمد الغريس -العميد أحمد
الخيواين ،العميد عبدالله املطاع والعميد يحيى
محمد الضوراين العميد اسماعيل عبدالله الجايفي
وكافة زمالء الدفعة

مربوك التخرج

بشري لطف صالح العكاد

نتقدم بخالص العزاء واملواساة

للعميد الركن/عبدالجليل ناصر غازي

مدير دائرة الرياضة العسكرية
وذلك بوفاة -املغفور له -بإذن الله تعاىل-
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ..وألهم اهله وذويه الصر
والسلوان ..إنا لله وانا إليه راجعون.
األسيفون:
العميد /ناصر حميد  -مدير دائرة التدريب
العقيد /ناصر الخدري -مدير التحرير
العقيد /احمد طامش نائب -سكرتري تحرير الشئون العسكرية
املقدم /عيل محمد مبارك  -املدير الفني للصحيفة
الشيخ /محمد محمود الذيب  -املالزم /طالل عبدالجليل غازي
جمال عبدالجليل ناصر غازي  -املهندس محمد عيل الجيه
وجميع الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي ودائرة الرياضة العسكرية

نبارك للشيخ /عبدالله عبدالكريم الفرح
ثقة القيادة السياسية بتعيينه مديرا عاما ملديرية
الرضمة بمحافظة إب
املهنئون:
محمد عيل الذيفاين -عبد السالم الفرح
عبده محمد عيل الحنش -عبد الرزاق العماري  -فارس عيل
عبده الصباحي -ياسر عيل احمد الشاهري  -الشيخ عبد الله عيل راجح
الصباحي -سليم عيل الذيفاين -رشيد توفيق الهدادي
نبيل راجح الصعدي وجميع مشائخ واعيان مديرية الرضمة

عمه

تهانينا ال الشريف

اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها
للشابني الخلوقني:

هاشم شرف عبدالرحمن الشريف
وجمال الدين عامر شرف الشريف

بمناسبه الخطوبة ..فألف مروك.
املهنئون :الشيخ  /شرف عبدالرحمن الشريف  -عامر شرف الشريف
عبدالخالق شرف الشريف -محمود شرف الشريف  -عبدالله شرف
الشريف  -العقيد /عبدالقادرالشاطر -وكافة آل الشريف

تهانينا ياعييس

بمناسبة تخرجه من جامعة العلوم والتكنولوجيا
كليه الهندسه تخصص ميكاترونيكس
متمنني له التوفيق يف حياته العملية..
فألف مروك.
املهنئون:
عمك بازل العكاد
وابوك وامك اخوتك /يوسف وعبد املجيد
وعبدالرحمن وعمك /إدريس العكاد
تهنئه خاصه من ابن عمك/فهد بازل العكاد
وجميع األهل واألصدقاء

اجمل باقات التهاين القلبية واصدق األماين

> يعلن رمزي عبدالله حزام سعيد العامري عن فقدان بطاقته الشخصية تحمل الرقم
ال��وط�ن��ي ( )05010053561ص ��ادرة م��ن ال�ح��دي��دة فعىل م��ن وج��ده��ا االت�ص��ال ع��ىل الرقم
( )770770601أو إيصالها إىل اقرب قسم شرطة.
> يعلن االخ ان��ور محمدعبده االه ��دل ع��ن ف�ق��دان بطاقتة الشخصية ص ��ادرة م��ن املركز
الرئييس  .وعىل من وجدها االتصال عىل الرقم 770377373

الناصر كلية العلوم اإلدارية..فألف مروك.
املهنئون :خالد غالب ونادر شجرة ومالك
شجرة وأنور الصرابي وأخوالك.
وجميع األهل واألصدقاء.

فقدان

ت�ط�ف��و إىل ال�س�ط��ح م �ج��دداً .وت�س�ع��ى م�ن�ظ�م��ات ب�ن��اء ال�س��الم يف
نهاية املطاف إىل تعزيز ما يوصف ب� “السالم اإليجابي”.
ل�ف�ه��م ب �ن��اء ال �س ��الم ،ن�ح��ن ن�ح�ت��اج إىل ت�ق��دي��ر ال �ع��وام��ل ال�ت��ي
تساهم يف إرس��اء ال�س��الم ،وال�ت��ي ق��د ي��ؤدي غيابها إىل ال�ن��زاع،
ّ
ويحل السالم اإليجابي عندما ،يعيش الجميع يف أمان ،دون
خ��وف أو تهديد بالعنف ،وال يسمح القانون أو املمارسة بأي
شكل من أشكال العنف.
ومن األهمية أن يكون الجميع سواسية أمام القانون ،وتكون
أنظمة العدالة موثوقة ،وتحمي القوانني العادلة والفعالة
حقوق الناس ،ويكون كل فرد ق��ادراً عىل املشاركة يف صياغة
القرارات السياسية وتكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب.
ول �ب �ن��اء ال �س��الم ي�ج��ب أن ي�ت�م�ت��ع ك��ل ف ��رد ب��إم�ك��ان�ي��ة ال��وص��ول
ال �ع ��ادل وامل �ت �س ��اوي إىل االح �ت �ي ��اج ��ات األس ��اس �ي ��ة ال �ت ��ي ت�ض�م��ن
رفاهه – مثل الغذاء واملياه النظيفة واملأوى والتعليم والرعاية
الصحية وبيئة معيشية الئقة.
ويتمتع كل ف��رد بفرص متساوية يف العمل وكسب ال��رزق،
بغض النظر عن الجنس أو العرق أو أي جانب آخر من جوانب
الهوية.
ه��ذه هي العوامل التي إذا ما اجتمعت تمد الناس بالقدرة
ع� ��ىل ال� �ص� �م ��ود ال� �ت ��ي ت �س �م ��ح ل �ه ��م ب ��ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع خ ��الف ��ات �ه ��م
ونزاعاتهم دون اللجوء إىل العنف.
ويشتمل ب�ن��اء ال�س��الم ع��ىل ت�ع� ّ�دد وت�ن�وّع م�ق��ارب��ات وأس��ال�ي��ب
ب�ن��اء ال�س��الم ،ولكنها تعمل كلها يف ن�ه��اي��ة امل�ط��اف ل�ض�م��ان أن
ي�ك��ون ال�ن��اس يف م��أم��ن م��ن األذى ،وأن ي�ك��ون ل�ه��م وص��ول إىل
القانون وال�ع��دال��ة ،وأن يتم إشراكهم يف ال�ق��رارات السياسية
التي تؤثر عليهم ،وأن يحصلوا عىل فرص اقتصادية أفضل،
وأن يحظوا بسبل عيش أكرم.
وتتلخص الطرق التي يمكن من خاللها تحقيق ذلك يف اآليت:
جمع املجموعات املختلفة معاً لبناء الثقة وتعزيز املصالحة.
االنخراط يف أشكال مختلفة من الدبلوماسية ودعم عمليات
السالم الرسمية.
تعزيز الديمقراطية والسياسة الشاملة (ع��ىل سبيل املثال،
تضمني الفئات املهمشة ،إط��الق م�ب��ادرات امل��واط�ن��ة النشطة،
وما إىل ذلك).
تحسني أنظمة العدالة (عىل سبيل املثال ،مبادرات مكافحة
ال �ف �س ��اد ،اإلص� ��الح� ��ات ال ��دس �ت ��وري ��ة ،ال ��وص ��ول إىل م� �ب ��ادرات
العدالة ،إنشاء لجان الحقيقة ،وما إىل ذلك).
ال�ع�م��ل ع��ىل ت�ح�س��ني أم ��ن امل�ج�ت�م��ع وت�ش�ك�ي��ل س �ل��وك ال�ق��وى
األمنية.
العمل بالتعاون مع قطاع األعمال والتجارة لخلق وظائف
مستدامة أو تحسني ممارسات التوظيف يف هذا القطاع.
تحسني البنية التحتية والتخطيط الحضري والريفي.
جعل برامج التنمية (الصحة ،التعليم ،التنمية االقتصادية)
يف مناطق ال�ن��زاع أك��رث حساسية تجاه ديناميات ال�ن��زاع بحيث
تساهم عمداً يف إرساء السالم.
ّ
يتحقق بشكل ت�ع��اوين،
واأله��م م��ن ذل��ك ،ف��إن ب�ن��اء ال�س��الم
عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية .ويلعب
األف� ��راد وامل�ج�ت�م�ع��ات وم�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وال�ح�ك��وم��ات
وال �ه �ي �ئ��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ق �ط��اع ال �خ��اص دوراً يف ب �ن��اء ال �س��الم.
وللحفاظ عىل التغيري اإليجابي ،يجب أن يشارك كل شخص
متأ ِّثر بنزاع عنيف يف عملية بناء السالم.

تعازينا آل غازي

تهانينا ثقة القيادة

اجمل باقات الورد والياسمني نهديها للمهندس/

( )2 - 2

حصل الزميل املحرر الصحفي بصحيفة
"26سبتمر" وصحيفة "اليمن"

عيل صالح مقبل العييس

تهانينا آل شجرة

والتريكات نهديها للمحاسب عماد عبده
حسن شجرة ..بمناسبة تخرجه من جامعة

عىل شهادة شرفية عليا من أكاديمية اليمن
للثقافة واآلداب والعلوم وأكاديمية السفري
الدولية للسالم الدويل والثقافة والتمنية,
وذلك اعتزازاً وتقديراً بالدور الوطني
والجهادي البارز والذي اضطلع به يف
مواجهة تحديات الحرب العدوانية الغاشمة عىل اليمن..
وبهذه املناسبة السعيدة يطيب لنا أن نتقدم إليه بخالص التهاين
والتريكات متمنني له املزيد من النجاح والتوفيق يف مسار حياته
الجهادية وخدماته املجتمعية وعىل وجه الخصوص يف مجال اإلبداع
الصحفي والذي تميز فيه باملزيد من التألق واإلبداع ..وألف ألف مروك.
املهنئون26 " :سبتمرب" و"اليمن" وموقع "سبتمربنت"

مربوك البكالوريوس
بكل عبارات التهاين والتريكات نهني

الدكتور  /أبراهيم محي الدين

بمناسبه نيله درجه البكالوريوس بأمتياز
وعقبال الدكتوراه
املهنئون :والدك محي الدين مصلح ووديع
الشويع -وجميع االهل واالصدقاء

يف الجانب الزراعي َّ
البد فيه من جمعيات تعاونية زراعية،
وت � �ك� ��ون ج �م �ع �ي ��ات م �ن �ظ �م ��ة ،ي� �ت ��واله ��ا أم � �ن � ��اء ،ص� ��ادق� ��ون،
م��وث��وق��ون ،إلن�ع��اش ق�ط��اع ال��زراع��ة يف املجتمع ،وأن يتعاون
الجميع ،شعبياً ورسمياً.

رئيس التحرير
اسبوعية  .سياسية  .عامة

العميد يحيى سريع قاسم

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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املراهنة على اخلارج
في إنهاء العدوان كارثة

جنبي ــة الرئي ــس ..
يف أح��د األي��ام ويف مجلس ال��رئ�ي��س م�ه��دي امل�ش��اط أث��ار
البعض ذكرى مجزرة تنومة وسدوان وجرائم الوهابية
ضد اليمنيني السيما تلك الجرائم املتصلة بأداء فريضة
ال�ح��ج ح�ي��ث ك��ان ي�ت�ع��رض أب�ن��اء ال�ي�م��ن ل�ع�م�ل�ي��ات النهب
والسلب من قبل عصابات الوهابية املنتشرة عىل الطريق
الربي املؤدي اىل مكة.
تفاعل األخ الرئيس مع الحديث مستدعياً ما تحفظه
ذاكرته من قصص وتفاصيل متداولة يتناقلها كبار السن
يف منطقة ال��رق��ة ول��د ن��وار ح�ي��دان وم��ن ضمنها م��ا حدث
م��ع ج��د ال��رئ�ي��س الشهيد محسن حسني م�ه��دي املشاط
الذي عرف بني أبناء منطقته بفعل الخري فقد كان يمتلك
أراض زراعية واعترب يف حياته من امليسورين لجودة ماله
وقلة ذريته ومما نقل عن كبار السن أنه كان يفتح منزله
ل�ل�م�ح�ت��اج��ني وال�ف�ق��راء وك��ذل��ك ال�ع�ل�م��اء م��ن ب��داي��ة شهر
رجب حتى عيد الفطر املبارك بما يف ذلك سنوات القحط.
وعندما أصبح يف الستينات من عمره قرر أداء فريضة
ال �ح ��ج ف �ع ��زم ع ��ىل ال �س �ف��ر وم ��ن م �ع��ه م ��ن أب �ن ��اء امل�ن�ط�ق��ة
واملناطق املجاورة واتخذوا كالعادة الطريق الربي املتعارف
ع�ل�ي��ه ل ��دى ال�ح�ج�ي��ج وم ��ا إن وص �ل ��وا اىل م�ن�ط�ق��ة ت�ن��وم��ة
يف ع�س��ري ح�ت��ى أح ��اط ب�ه��م ق�ط��اع ال�ط��رق م��ن ال�ج�م��اع��ات

الوهابية ال�ت��ي ك��ان��ت ت��رى اىل أن نهب املنتمني للمذهب
الزيدي حالل
ط �ل��ب ال��وه��اب �ي��ون م ��ن ال �ج �م �ي��ع ت�س�ل�ي��م م ��ا ل��دي �ه��م م��ن
أموال ومن مؤن أخرى مهددين الجميع بالقتل وتحت
التهديد والضغط واالك��راه ق��رر الجميع االستجابة عدا
الحاج محسن املشاط ال��ذي رفض تسليم ما لديه وقرر
املقاومة بسالحه األبيض والغريز
اس �ت �م ��ر يف امل � �ق� ��اوم� ��ة ف� �ك� ��ان ك � ��ل م � ��ن ي� �ق� ��رب م �ن ��ه م��ن
ال��وه��اب�ي��ني ي�ت�ن��اول��ه ب��ال�ج�ن�ب�ي��ة ح�ت��ى ت�م�ك��ن م��ن ج��رح ع��دد
منهم وبينما كان الحاج محسن يقاوم أصابته رصاصة
بندقية اطلقها قناص وهابي من مكان مرتفع
س� �م ��ع أص � �ح � ��اب ال � �ح � ��اج م �ح �س ��ن اط � � ��الق ال � �ن � ��ار وك� ��ان� ��وا
ق ��د واص �ل ��وا ال �س��ري ب �ع��د أن س �ل �م��وا م ��ا ل��دي �ه��م ل�ل��وه��اب�ي��ني
فتذكروا العيب وما يمكن أن يلحق بهم من عار لركهم
ال �ح��اج م�ح�س��ن وح �ي��داً ي��واج��ه ال��وه��اب�ي��ني ف �ق��رروا ال�ع��ودة
ال�ي��ه ف�ش��اه��دوه وق��د ج�ل��س ج��اث�ي��اً ع��ىل رك�ب�ت�ي��ه م�ت�ك�ئ��اً عىل
غ��ري��زة ح�ت��ى ال ي�ن�ب�ط��ح ع��ىل األرض وم ��ع اق ��راب أص�ح��اب��ه
منه اعطاهم الجنبية وطلب منهم تسليمها ألخيه محمد
ح�ت��ى ي�ح�ف�ظ�ه��ا ألب �ن��ه ح�س��ني ك��ون��ه ك ��ان ال ي ��زال ص �غ��رياً ال
يتجاوز التسع سنوات ثم طلب منهم املغادرة وتركه وحيدا ً

اجلهاد اإلسالمي :االستهداف اإلجرامي

ألبناء شعبنا يكشف سياسة احملتل اإلرهابية
أك ��دت ح��رك��ة ال �ج �ه��اد اإلس ��الم ��ي يف ف�ل�س�ط��ني،
ي� ��وم أم � ��س ع ��ىل ض � ��رورة ال �ع �م ��ل ع ��ىل ح �م��اي��ة
أبناء الشعب الفلسطيني أمام إجرام العدو
الصهيوين.
ويف بيان لها نقلته وكالة "فلسطني اليوم"
اإلخبارية ،دعت الحركة إىل وحدة الشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وق � ��واه ال ��وط �ن �ي ��ة ،واس �ت �م ��رار
امل�ق��اوم��ة ب��أش�ك��ال�ه��ا ك��اف��ة وخ��اص��ة امل�س�ل�ح��ة،
ل� � ��ردع امل �ح �ت ��ل وق �ط �ع ��ان امل �س �ت ��وط �ن ��ني ال ��ذي ��ن
يعيثون فساداً وخراباً.
وأض ��اف ��ت" :إن �ن ��ا يف ح ��رك ��ة ال �ج �ه��اد اإلس ��الم ��ي ،إذ

ننعى الشهيد نبيل غانم من أبناء نابلس ،لنؤكد
أن هذا االستهداف اإلجرامي ألبناء شعبنا دون
َّ
والعزل ،يكشف
أي اعتبار إنساين للمدنيني
ال�س�ي��اس��ة اإلره��اب �ي��ة ل �ه��ذا امل �ح �ت��ل ،ال ��ذي ال
ينفك عن ممارساته واعتداءاته".
ال �ج��دي��ر ذك ��ره أن وزارة ال �ص �ح��ة ب ��رام
الله ،أعلنت يف وقت سابق اليوم ،عن
اس �ت �ش �ه ��اد ال �ش ��اب "ن �ب �ي ��ل أح �م ��د س�ل�ي��م
غ � ��ان � ��م" ب � ��رص � ��اص ق � � ��وات االح� � �ت � ��الل أث� �ن ��اء
م�ح��اول�ت��ه امل��رور ع��رب ال�ج��دار ال�ف��اص��ل بالقرب
من قلقيلية.

يف ذلك املكان وكان ال يزال جاثماً عىل ركبته يأبى االنبطاح
عىل األرض فاصر عىل مغادرتهم فقد ك��ان يشعر باملوت
وال يريد لهم مشاهدة سقوط جسده عىل األرض حتى ال
يعودوا اىل البالد ويقولوا غادرنا وهو "متلوي بني الراب"
ومع إصراره الشديد عليهم قرروا املغادرة وكانت عصابة
ال��وه��اب�ي��ني ق��د ت��رك��ت امل�ك��ان ب�ع��د أن حصلت ع��ىل أم��وال�ه��م
ومؤنهم وبحسب الرواية املتداولة عن أولئك الذين رافقوا
ال �ح ��اج م�ح�س��ن وش �ه ��دوا ت�ل��ك ال �ح��ادث��ة ف�ق��د أك� ��دوا ان�ه��م
ً
قليال كانوا يتوقفون وينظرون
تركوه وبينما كانوا يذهبون
اليه وهكذا حتى غ��اب عن ناظرهم وه��و عىل نفس هيئته
جاثماً عىل ركبتيه لم ينبطح.
تعود هذه التفاصيل اىل سنوات سبقت مجزرة تنومه
ال�ش�ه��رية ف��ال�ح�ج�ي��ج ال�ي�م�ن�ي��ون ع��ان��وا ك�ث��رياً م��ن ع�ص��اب��ات
الوهابيني قبل وبعد تلك املجزرة البشعة.
أدى رفاق الحاج محسن مناسك الحج وعادوا اىل حيدان
حاملني معهم وص�ي��ة ال�ح��اج محسن وجنبيته ال�ت��ي ظلت
لدى أخيه محمد حتى كرب نجل الشهيد (حسني) فأعطاه
ج�ن�ب�ي��ة وال � ��ده وه ��ي ذات ال �ج �ن �ب �ي��ة ال �ت ��ي ي�ت�م�ن�ط��ق ب �ه��ا األخ
الرئيس مهدي املشاط الشاهدة عىل إباء اليمنيني وكربيائهم
ورفضهم للظلم والعدوان.

خالل النصف األول من العام اجلاري..

توعية  260,849مدني ًا مبخاطر
األلغام والقنابل العنقودية

ت �م �ك �ن ��ت ف � � ��رق ال� �ت� ��وع� �ي� ��ة ال� �ت� ��اب� �ع� ��ة ل �ل �م ��رك ��ز
التنفيذي للتعامل مع األلغام خ��الل النصف
األول من العام الجاري  ٢٠٢٢من الفرة من
ي�ن��اي��ر ح�ت��ى ي��ون�ي��و ،م��ن ت��وع�ي��ة ع �ش��رات اآلالف
من املدنيني بمختلف الشرائح بمخاطر األلغام
والقنابل العنقودية.
ال �ح �م ��الت ال �ت��وع��وي��ة ه ��دف ��ت إلك �س ��اب امل��دن �ي��ني
م�ع�ل��وم��ات ون�ص��ائ��ح وإرش ��ادات بتجنب واالب�ت�ع��اد
ع��ن م�خ�ل�ف��ات ال�ح��رب ل�ل�ح��د م��ن س�ق��وط ال�ض�ح��اي��ا

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

وذلك يف خمس محافظات.
وب�ل��غ ع��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ال�ح�م��الت ال�ت��وع��وي��ة
( )144197ش� �خ� �ص� ��اً يف م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ح� ��دي� ��دة،
و( )29806اش � �خ� ��اص يف م �ح ��اف �ظ ��ة امل� �ح ��وي ��ت،
و( )47005اشخاص يف محافظة تعز ،و()24044
شخصاً يف محافظة ري�م��ة ،و( )15797شخص يف
محافظة مأرب.
ووصل إجمايل عدد املستفيدين من التوعية منذ
يناير حتى يونيو٢٠٢٢م )260849( ،شخص.

يف أك ��ر م ��ن م�ن��اس�ب��ة ويف أك ��ر م ��ن م �ق��ال أك ��دن ��ا وس�ن�ظ��ل
نكرر التأكيد ونستخدم نفس املصطلحات بأن إنهاء العدوان
واالنتصار عليه هي مهمة سيحققها عىل ارض الواقع رجال
ال ��رج ��ال م ��ن أب �ن ��اء ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ول �ي ��س م��ن
خالل الهدن الكاذبة أو املفاوضات واللقاءات التي تتم هنا
وهناك سواء كانت تحت إشراف األمم املتحدة عرب مبعوثها
ال��راب��ع اىل ال�ي�م��ن ودخ ��ول امل�ب�ع��وث األم��ري��ي ع��ىل ال�خ��ط أو
حتى أن تكون مباشرة مع تحالف العدوان ألنها تنتهي يف
محصلتها اىل ال يشء ،وهنا البد لنا من العودة اىل املايض
لنذكر باالتفاقات التي كانت تتم تحت إشراف الخارج ولم
ت�ك��ن ت��رج��م ع��ىل أرض ال��واق��ع أو ت�ح��ل م�ش�ك�ل��ة وإن �م��ا ت��زي��د
املشاكل تعقيداً.
لقد وقع ال� َي�مَ �نيون ّ
ممثلني فيمن كانت تختارهم قياداتهم
املتعاقبة اتفاقات كثرية خالل العقود املاضية وتحديدا منذ
ق �ي��ام ث ��ورة  26س�ب�ت�م��رب ع ��ام 1962م يف ُك � ّ�ل م��ن ال�ك��وي��ت يف
يِ
يِ
السودان ويف القاهرة وطرابلس الغرب بليبيا وبريوت وجدة
وال �ع��اص �م��ة األردن �ي ��ة ع �م��ان وال �ك��وي��ت وس��وي �س��را وال�س��وي��د
وغ��ريه��ا م��ن ال �ع��واص��م ُ
األ ْخ � � � �رَى ع��رب�ي��ة وأج�ن�ب�ي��ة ،ول �ك��ن ما
ال� ��ذي ت�ن�ف��ذ م�ن�ه��ا ع ��ىل أرض ال ��واق ��ع ح �ت��ى ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ق��ول
إن ن �ق ��ل ال� �ح� ��وار م ��ن ال �ي �م ��ن َ
إىل
ال �خ ��ارج س �ي��أيت ب�ن�ت��ائ��ج م�ف�ي��دة،
ب � ��ل إن أع � �ظ� ��م ات � �ف � ��اق أج �م �ع ��ت
عليه القوى السياسية اليمنية
ب �م �خ �ت �ل��ف ت ��وج �ه ��ات �ه ��ا ال �ف �ك��ري��ة
تمثل يف وثيقة العهد واالتفاق
يِ
التي تم التوقيع عليها يف عمان
يِ
باألردن برعاية عربية وتعهدات
بالتنفيذ لم يمض عليها سوى
ساعات حتى فوجئ ال� َي�مَ �نيون
أن ب �ع � َ
�ض األط� � ��راف ال��رئ �ي �س �ي��ة
امل��وق �ع��ة ع ��ىل ه ��ذه ال��وث�ي�ق��ة ق��د
احمد الشريف
غادرت عمان َ
إىل عواصم عربية
قبل عودتها َ
إىل ال� َي�مَ �ن لتتلقى
منها ال�ت��وج�ي�ه��ات لحبك امل��ؤام��رة ع��ىل ال��وح��دة ال� َي�مَ �نية ويف
ال�ط�ل�ي�ع��ة ال �ط��رف امل �ه��م ع��ي س��ال��م ال�ب�ي��ض ال ��ذي ذه ��ب من
األردن َ
إىل السعودية لتمي عليه أجندتها والتي انتهت به
اىل الخسران والخروج من أوسع أبواب التاريخ وهو الذي
ك ��ان ي�ن�ظ��ر إل �ي ��ه ب ��أن ��ه م�ح�ق��ق ال ��وح ��دة االن ��دم ��اج �ي ��ة وب�ط�ل�ه��ا
ال �ح �ق �ي �ق��ي ف��أن �ق �ل��ب ع ��ىل ن �ف �س��ه ل�ي�خ�س��ر ك ��ل يشء وي�ن�ت�ه��ي
ب ��ه امل �ط ��اف ل �ي �ع �ي��ش يف أح �ض ��ان اإلم ��ارات� �ي ��ني ال ��ذي ��ن اح �ت �ل��وا
امل �ح��اف �ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وأص �ب �ح��وا ه��م م��ن ي�ت�ح�ك��م يف مصري
أبنائها .
ول ��ذل ��ك ل ��م ت �ك��د ت �م��ي ف� ��رة ق �ص ��رية ب �ع��د ال �ت��وق �ي��ع ح�ت��ى
تفجرت الحرب بني ال� َي�مَ �نيني وحرب التوقيع عىل وثيقة العهد
واالت�ف��اق لم يجف بعد ،وم��ع كل ما ح��دث لم نعترب وإنما
نريد أن نكرر اليوم نفس التجربة ونفس السيناريو حينما
طالبت بعض األطراف بنقل الحوار َ
إىل الخارج تحت ذرائع
وحجج واهية مع انها تعرف أنه سيتم إذكاء الخالفات بني
ال� َي�مَ �نيني ثم يعودون َ
إىل ال� َي�مَ �ن بعد التوقيع عىل أي اتفاق
ليفجروا الخالفات بينهم من جديد كما حدث عام 1994م
وإن كان الخارج هذه املرة هو من ّ
فجر الحرب وشن عدوانه
ً
نيابة عمن أرادوا للحرب ان تندلع وجعل منهم
عىل اليمن
ُح َّجة لتدخله وعليه ال يجب أبدا ً أن نراهن عىل الخارج مهما
افرضنا سالمة نية هذا الخارج فال أحد يحب لنا الخري كما
نحبه ألنفسنا وإن ُك ّل طرف خارجي يريد تمرير مصالحه يف
يِ
أدى ذل��ك َ
ال� َي�مَ �ن حتى لو َّ
إىل تطاحن ال� َي�مَ �نيني فيما بينهم
بل وإىل تدمري وطنهم نهائياً.
ل �ك��ن م ��ن ُي �ق �ن��ع ل �ن��ا ت �ل��ك األط � ��راف ال �ت��ي ال ت ��زال م�ت�م�س�ك��ة
بالخارج وتجعل منه ُك� ّ�ل يشء وتعتقد أن ال� َي�مَ �نيني بدون
هذا الخارج الذي نصب نفسه وصيا عليهم وكأنهم بعد لم
يشبوا عن الطوق سيموتون من الجوع بدونه بل وينظرون
َ
إىل أَبْ َناء الشعب ال� َي�مَ �ني وكأنهم لم يبلغوا رشدهم ُ
بعد،
ً
رجاال يعتمدون عىل أنفسهم ليحلوا مشاكلهم
ولم يصبحوا
داخل بلدهم بأنفسهم بعيدا ً عن وصايتهم مع ان أهل مكة
أدرى ب�ش�ع��اب�ه��ا ،وال��دل�ي��ل ان ال�ت��وق�ي��ع ع��ىل امل �ب��ادئ مل��ا ع��رف
باتفاقية مسقط التي تبنتها اإلدارة األمريكية قبل السابقة
ممثلة يف وزير خارجيتها آنذاك جون كريي لم يكد اإلعالم
يعلن عنها حتى تفجرت الحرب يف مختلف الجبهات بوترية
أشد وهذا كايف ليجعلنا أكر حذرا من ذي قبل ومطبقني يف
نفس ال��وق��ت الحديث الشريف( :ال يلدغ امل��ؤم��ن م��ن جحر
م��رت��ني) وع�ل�ي��ه ك��م ن�ح��ن ب�ح��اج��ة ل��الس �ت �ف��ادة ال �ق �ص��وى من
ال ��دروس وال�ع��رب ال�ت��ي س�ب�ق��ت وم��ا أك��ره��ا لتجعلنا نتحمل
مسؤوليتنا كاملة بأنفسنا وال نراهن عىل أي طرف خارجي
ي ��أيت ل�ي�ح��ل ل �ن��ا م�ش��اك�ل�ن��ا ،ك �م��ا إن امل �م��اط �ل��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ود
الهدنة القائمة والتي تم تجديدها لشهرين قادمني تنتهي يف
 2أغسطس القادم يزيدنا يقينا بأن إنهاء العدوان ومرمغة
أنوف العمالء واملرتزقة وأسيادهم الداعمني لهم عىل أيدي
رج��ال الرجال يف الجبهات وفيما وراء الحدود هو الطريق
الصحيح الذي يجب أن نسلكه ونواصل السري فيه .

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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