
احتفت املنطقة العسكرية املركزية بتخرج 
دف���ع���ة " ق���ات���ل���وه���م ي��ع��ذب��ه��م ال���ل���ه ب���أي���دي���ك���م"، 
ويف الحفل هنأ عضو املجلس السيايس األعىل 
م���ح���م���د ع������ي ال�������ح�������ويث، ال����خ����ري����ج����ن ب���م���ن���اس���ب���ة 
حلول العام الهجري الجديد، وذكرى هجرة 
الرسول محمد صىل الله عليه وآله وسلم من 
م���ك���ة إىل امل���دي���ن���ة ب���ع���د م����ا ت���ع���رض ل����ه م����ن ظ��ل��م 

ومضايقات من قبل كفار قريش.
وأك���د ال��ح��ويث أن امل��ج��اه��دي��ن اق��ت��دوا ب��رس��ول 

ال���ل���ه ح���ي���ث ت����رك����وا م���ن���ازل���ه���م خ����ارج����ن ل��ل��ج��ه��اد 
يف سبيل ال��ل��ه وم��واج��ه��ة ال��ط��اغ��وت اإلقليمي 

واملحي
وأش���ار إىل أهمية استلهام ال����دروس والعرب 
م��������ن ذك�������������رى ال�������ه�������ج�������رة ال������ن������ب������وي������ة يف ال����ت����ض����ح����ي����ة 
وال�������ف�������داء دف������اع������اً ع�����ن ال�����دي�����ن وال������وط������ن اق����ت����داء 
ب��اإلم��ام ع��ي ب��ن أب��ي ط��ال��ب- ك��رم الله وجهه- 
ح����ي����ث ن�������ام ع������ىل ف���������راش رس���������ول ال�����ل�����ه ف�����������داًء ل��ه 

ونصرة للدين اإلسالمي.
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اسبوعية 
سياسية . عامة

املهرة    تشتعـل  ثورة    ضد  احملتل

منذ بداية العدوان الذي يشنه التحالف السعودي األمرييك 
اإلمارايت الربيطاين وحتى اليوم كشفت الكثري من تطورات 

الوقائع واألحداث حقيقة األطماع والطموحات السعودية 
القديمة املتعلقة بضم محافظتي املهرة وحضرموت إىل 

نفوذها، والوصول إىل بحر العرب وكشفت أيضاً حقيقة 
املطامع والطموحات اإلماراتية املستجدة للسيطرة عىل 

سقطرى وباب املندب، غري أن ما ال يعلمه البعض ربما أن هذه 
املطامع السعودية اإلماراتية تأيت يف سياق مخطط مطامع 

وطموحات ورغبات اإلدارتن األمريكية والربيطانية، اللتن 
تسعيان إىل تحقيق هدف السيطرة والهيمنة عىل املحافظتن 

ونهب ثرواتهما النفطية والغازية، وكذا التحكم باملمرات 
واملوائن البحرية يف خليج عدن وبحر العرب، ويف هذا السياق 

تأيت تطورات الوقائع واألحداث التي تشهدها محافظة املهرة، 
وكان آخرها اقتحام قوات سعودية إماراتية بريطانية ملنزل 
الشيخ الحريزي؛ بسبب رفضه ومقاومته ملخطط تحالف 

العدوان واالحتالل.. تفاصيل أوفى يف سياق التقرير التايل:-

هنأ الشعب اليمني واألمة اإلسالمية بحلول العام الهجري1444هـ ..  قائد الثورة: 

التصدي لألعداء التزام إمياني وأساسي لعزة األمة
 األمة ستعلو وتصمد في مواجهة أعدائها بقدر متسكها بكلمة الله وثباتها على نهجه احلق مفتاح اخلالص وسر النجاح يبقى حاضًرا من خالل االقتداء الصادق برسول الله »�«

اس�����ت�����ع�����رض امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع����������ىل يف 
اج������ت������م������اع������ه أم�����������س ب������رئ������اس������ة رئ�������ي�������س امل����ج����ل����س 
ف���خ���ام���ة امل����ش����ري ال����رك����ن م����ه����دي امل�����ش�����اط، آخ���ر 

امل����س����ت����ج����دات ال����س����ي����اس����ي����ة.. ورح���������ب امل���ج���ل���س 
السيايس األعىل بالوفد العماين الذي وصل 
ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء ظ����ه����ر أم�������س الس���ت���ك���م���ال 

املباحثات ذات الصلة بالهدنة.. وأقر املجلس 
ال����س����ي����ايس األع�������ىل ال���ت���م���دي���د ل���ل���رئ���ي���س ون���ائ���ب���ه 

تفاصيل ص02لثالث فرتات رئاسية

تفاصيل ص03

خالل حضوره حفل تخريج دفعة "قاتلوهم يعذبهم اهلل بأيديكم" باملنطقة املركزية.. عضو السيايس األعلى الحويث  :

ال ميكن أن نقبل بالهزمية واالنكسار 

  مــــجــــتــــمــــع األنــــــصــــــار 
حـــظـــي بـــــشـــــرٍف عــظــيــم 
فـــي احـــتـــضـــان الــرســالــة 

اإللهية
 تكوين النواة األولى 
لــــــــــأمــــــــــة اإلســــــــالمــــــــيــــــــة 
املـــتـــحـــررة مـــن ســيــطــرة 
كل طواغيت االستكبار 
كــــــــانــــــــت مـــــــــن الـــــنـــــتـــــائـــــج 

الكبرى للهجرة 
  الثبات على املوقف 
احلـــق هــو سبيل للنصر 

والعزة والفالح
 توجه السيد عبدامللك بدر الدين الحويث بأحر التهاين والتربيكات للشعب 

اليمني واألمة اإلسالمية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444ه�.
وفيما يي نص البيان:

تفاصيل ص03

فيما رحب بالوفد العماين :

السياسي األعلى يقر التمديد للرئيس ونائبه السياسي األعلى يقر التمديد للرئيس ونائبه 

إفشال صفقة تأجري ميناء قشن يف 
املهرة للمحتل اإلماراتي

الشيخ الحريزي: آمال اليمنيني 
تتعلق بانتهاء االحتالل ونطالب 

األحرار بالعمل على هذا األساس

تفاصيل ص04"26سبتمرب"- خاص 
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فيما رحب بالوفد العماني

املجلس السياسي األعلى يقر التمديد
 للرئيس ونائبه لثالث فترات رئاسية 

اس���ت���ع���رض امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ى يف اج���ت���م���اع���ه أم���س 
برئاسة رئيس املجلس فخامة املشري الركن مهدي املشاط، 

آخر املستجدات السياسية.
ورح������ب امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ى ب���ال���وف���د ال���ع���م���اين ال����ذي 
وص����ل ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ظ��ه��ر أم����س الس��ت��ك��م��ال امل��ب��اح��ث��ات 

ذات الصلة بالهدنة.
وأقر املجلس السيايس األعى التمديد للرئيس ونائبه لثالث 
فرتات رئاسية وفقاً لالئحة الداخلية للمجلس تبدأ من 24 

أغسطس 2022م وتنتهي يف 24 أغسطس 2023م.
هذا وكان الوفد الوطني املفاوض ووفد من سلطنة عمان 

الشقيقة قد وصال إىل العاصمة صنعاء.
وتأيت زيارة الوفد العماين إىل صنعاء للتشاور مع القيادة 
وامل��س��ؤول��ن ح���ول م��ق��رتح��ات امل��م��ث��ل األم��م��ي ب��ش��أن القضايا 
اإلن����س����ان����ي����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة، وال������ت������ط������ورات ال����خ����اص����ة ب���ال���ه���دن���ة 

األممية املعلنة.

ح���ّم���ل رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���������وزراء، ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح 
ب��ن ح��ب��ت��ور، امل��ن��ظ��م��ات األم��م��ي��ة وال��دول��ي��ة امل��س��ؤول��ي��ة األخ��الق��ي��ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ج��اه األع���م���ال ال��ت��ي تستغل ف��ق��ر ال��ش��ع��ب اليمني 

لإلضرار به واملتاجرة بمعاناته.
ج�����������اء ذل�����������ك خ�����������الل م������ش������ارك������ة رئ�������ي�������س ال���������������������وزراء يف ال����ف����ع����ال����ي����ة 
االحتفائية، التي نظمتها وزارة حقوق اإلنسان "اللجنة الوطنية 
الفنية ملكافحة االتجار بالبشر"، بالتعاون مع املنظمة الدولية 

للهجرة بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة االتجار باألشخاص.
وأدان م��ا ي��ت��ع��ّرض ل��ه أب��ن��اء ال��ي��م��ن م��ن اس��ت��غ��الل آث���م نتيجة 
األوضاع املعيشية املأساوية التي يمرون بها، بسبب العدوان 
والحصار للمتاجرة باألطفال من ِقبل عصابات إجرامية بإيعاز 
ودعم تحالف العدوان األمرييك- السعودي- اإلم��ارايت الذي 

يسعى بمختلف الوسائل لإلضرار باليمنين.
ول���ف���ت إىل أن ال���ه���ج���رة ك���ان���ت وس���ت���ظ���ل ح���رك���ة م��س��ت��م��رة ع��ر 
التاريخ اإلنساين، الرتباطها بحركة الناس وما يواجهونه من 
تحديات طبيعية وغري طبيعية، كالكوارث والحروب وغريها.
وطالب رئيس الوزراء منظمة الهجرة وغريها من املنظمات 
األممية والدولية العاملة يف اليمن بمراعاة أنشطتها وبرامجها 
الكتلة البشريَة الهائلة يف املحافظات، التي تقع تحت إدارة 
املجلس السيايس األعى، التي ُفرض عليها العدوان والحصار 
واإلغ�����الق ع��ى م���دى أك���ر م��ن س��ب��ع س���ن���وات.. وق����ال: "ص��ن��ع��اء 
بمشروعها الوطني التحرري هي الجزء الفاعل عى مستوى 
ال���ي���م���ن، وم����ن ت��ن��ت��ظ��م ل��دي��ه��ا ال���ح���ي���اة ب��م��خ��ت��ل��ف ج���وان���ب���ه���ا، رغ��م 
التحديات الجّمة، وهي من ينبغي أن يتم االعرتاف والتعامل 
معها من ِقبل األمم املتحدة ومنظماتها وأن يكونوا حاضرين 
وف��اع��ل��ن يف ال��ج��ان��ب ال��ع��م��ي إلع��ان��ت��ه��ا يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��ّدي��ات 

اإلنسانية واملعيشية".
وأض���������اف: "ي���س���ت���ك���رون ع����ى ش��ع��ب��ن��ا ال���ح���ري���ة واالن����ع����ت����اق م��ن 
ال���وص���اي���ة وال���ت���دخ���ل ال���خ���ارج���ي يف ش����ؤون����ه، م��ت��ن��اس��ن م���ا ل��دي��ه 
من إرث إنساين وحضاري وتاريخي، وحقيقة صنعه للتاريخ، 
وع���دم سماحه ألي أح��د بصنع ت��اري��خ��ه أو تشكيله كما يحلو 

له".
وم��ى بالقول: "ن��ؤم��ن أن قضية الحرية ه��ي ه��دف إنساين 
س���ام���ي وك����ب����ري، ون����ق����ول مل��خ��ت��ل��ف امل���ن���ظ���م���ات ص��ح��ي��ح أن ال���ري���ال 
وال���������دوالر م���ه���م ل��ت��ف��ع��ي��ل ن��ش��اط��ه��ا وب���رام���ج���ه���ا، ول���ك���ن ال��ج��ان��ب 
اإلنساين والتاريخ النظيف هو األهم واألبقى، واألجدر أن يتم 

االلتزام به".
ول���ف���ت ال���دك���ت���ور ب����ن ح���ب���ت���ور إىل أه���م���ي���ة ال���رتك���ي���ز يف م���ث���ل ه���ذه 
امل��ن��اس��ب��ات ع���ى اإلن���س���ان وق���ض���اي���اه األس���اس���ي���ة وال���ع���ام���ة ول��ي��س 
عى اإلمكانات املالية التي يمتلكها هذا الطرف أو ذاك.. مشرياً 

إىل طبيعة املهّمة التنويرية والتوعوية ل��وزارة حقوق اإلنسان 
والتنسيقية م��ع ال�����وزارات واألج���ه���زة الحكومية ذات العالقة 
ملتابعة القضايا اإلنسانية املتصلة بالحقوق األساسية للمواطن 

اليمني.
بدوره، أكد النائب العام، القايض محمد الديلمي، أهمية 
بذل الجهود وتوحيدها ملكافحة االتجار بالبشر واستغاللهم، 
ومنع ظلمهم، وحمايتهم وال��وق��وف ضد من يقومون بمثل 

هذه الجريمة بحق اإلنسانية.
وذك������ر أن ج��م��ي��ع ف���ئ���ات ال���ب���ش���ر م����ن ش���ب���اب وش����ي����وخ وأط���ف���ال 
ونساء مستهدفون من شياطن اإلنس الذين يمتهنون تجارة 
ال��ب��ش��ر بمختلف ال��ط��رق وال���وس���ائ���ل.. م���ؤك���داً أن ال��ي��م��ن بفضل 
رجاله استطاع الدفاع عن نفسه من عمليات االتجاه بالبشر 

وسرقة آثاره وتراثه.
ول��ف��ت ال���ق���ايض ال��دي��ل��م��ي إىل أن����ه ت���م ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان م���ن أرب���ع 
وزارات م��ع��ن��ي��ة ب��م��وض��وع االت���ج���ار ب��ال��ب��ش��ر.. م��ب��ي��ن��اً أن ال��ن��ي��اب��ات 
وامل��ح��اك��م ه���ي ال��ج��ه��ات األص��ي��ل��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ب��ض، وم��ح��اك��م��ة 
كل من تسول له نفسه االتجار بالبشر والعبث بحياة الناس، 

ومنع ترويج وتوزيع الحشيش واملخدرات.
كما أك��د أهمية تضافر الجهود لحماية البشر وال��دف��اع عن 
ح��ق��وق اإلن���س���ان.. داع��ي��ا األم���م امل��ت��ح��دة وك���ل م��ن يهمه حماية 
ح�����ق�����وق اإلن�������س�������ان إىل ت����ح����ّم����ل امل�����س�����ؤول�����ي�����ة، وال������ق������ي������ام ب�����دوره�����م 

والتعاون مع الجهود الحكومية لحماية اإلنسان بغض النظر 
عن دينه أو لونه أو طبقته االجتماعية.

وبّن أن الدين اإلسالمي الحنيف يحمي اإلنسان، ويحفظ 
حقوقه، سواء كان مسلما أو غري مسلم.

من جانبه، ثمن القائم بأعمال وزي��ر حقوق اإلن��س��ان، عي 
الديلمي، جهود اللجنة الوطنية الفنية ملكافحة االتجار بالبشر 
والفاعلن يف هذا املجال لتحقيق األهداف السامية التي رسمت 
إلن���ج���اح ه���ذا ال��ع��م��ل اإلن���س���اين، ووض����ع ح���د ل��ع��م��ل��ي��ات االت��ج��ار 
بالبشر.. م��ش��رياً إىل أن اللجنة، منذ إنشائها ع��ام 2012م، 
سعت إىل إيجاد تشريع وطني يعاقب ويجّرم جرائم االتجار 
بالبشر، واستطاعت عمل مشروع القانون والسري به، وأصبح 

نافذاً بعد تخطيه العديد من املراحل حتى وجد النور.
وب���������ّن ال����دي����ل����م����ي أن م�����ن أه����������داف ال���ل���ج���ن���ة ال����ت����وع����وي����ة ب���ق���ان���ون 
م���ك���اف���ح���ة ج�����رائ�����م االت������ج������ار ب����ال����ب����ش����ر، وأه����م����ي����ة ال����ع����م����ل ب�����ه ل����دى 
مؤسسات إنفاذ القانون، وتنفيذ إسرتاتيجية وطنية ملكافحة 
االت��ج��ار بالبشر، إض��اف��ة إىل تكثيف ب��رام��ج التوعية يف أوس��اط 
املجتمع وسلطة القبض القضايئ، وإنفاذ القانون، وتقديم 

الحماية لضحايا االتجار بالبشر.
ولفت إىل جهود وزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع الجهات 
ذات ال���ع���الق���ة، وم���ن���ه���ا م��ج��ل��س ال���ق���ض���اء األع������ى وزارة ال���ع���دل 
ومكتب النائب العام إلنجاح أهداف اللجنة والحد من جرائم 

االت���ج���ار ب��ال��ب��ش��ر.. م���ؤك���داً أن ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان م���ت���ورط ب��إن��ش��اء 
مجاميع وعصابات لعمليات تهريب، سواء أطفال أو جرائم 
مخدرات، وغريها من الجرائم التي تقوم بها عصابات يغذيها 

العدوان، وتحديداً السعودية.
وأكد أهمية تحّمل الجميع املسؤولية يف خدمة اإلنسانية، 
ومنع عمليات االت��ج��ار بالبشر.. م��ش��رياً إىل أن معظم ضحايا 

االتجار بالبشر نساء وأطفال.
ويف س�������ي�������اق آخ����������ر أش�������������اد رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س ال��������������������وزراء ال�����دك�����ت�����ور 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح ب���ن ح��ب��ت��ور، ب���ال���دور ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ال���ه���ام ال���ذي 
يقوم به املجلس الوطني للسكان فيما يخص تحديث الوثيقة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��س��ي��اس��ات السكانية ب��م��راع��اة خصوصية 

الشعب اليمني.
جاء ذلك أثناء لقاء رئيس ال��وزراء وزير التخطيط والتنمية 
عبدالعزيز الكميم واألم��ن العام املساعد للمجلس الوطني 
ل���ل���س���ك���ان م���ط���ه���ر زب����������ارة، ح���ي���ث ج������رى م���ن���اق���ش���ة ن����ش����اط األم����ان����ة 
ال��ع��ام��ة للمجلس خ���الل ال���ف���رتة امل��اض��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ق��ض��اي��ا 
ال��س��ك��ان��ي��ة ع�����الوة ع���ى ت��ح��ض��ريات��ه��ا إلق���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��س��ن��وي��ة 

للعام العاملي للسكان خالل األسبوع الجاري.
ح��ي��ث أوض����ح زب�����ارة أن ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��س��ن��وي��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام ت��رك��ز 
عى التحديات السياسية التي يواجهها العالم ومنها اليمن 
وك���ي���ف���ي���ة اس����ت����ث����م����ار ال�������زي�������ادات ال���س���ك���ان���ي���ة يف خ����دم����ة ال���ت���ن���م���ي���ة و 

مسار التطوير والبناء و مواكبة توجيهات قائد الثورة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحويث، بشأن العمل عى االستفادة من 
ال���روة السكانية وتنميتها بمختلف ال��وس��ائ��ل لفائدة التنمية 

االجتماعية واالقتصادية. 
إىل ذل���ك ال��ت��ق��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
صالح بن حبتور وزير النقل عبدالوهاب الدرة.. وناقش اللقاء 
املالمح الرئيسة لخطط وبرامج وأنشطة وزارة النقل والهيئات 
واملؤسسات التابعة لها للعام 1444ھ، يف مجاالت النقل 
املختلفة واالرت���ق���اء ب��ه��ا لتقديم خ��دم��ات متميزة وآم��ن��ة وذات 

جودة تساهم يف تخفيف معاناة املواطن.
وخ�����الل ال���ل���ق���اء أك����د رئ���ي���س ال��������وزراء أه��م��ي��ة دور وزارة ال��ن��ق��ل 
وهيئاتها ومؤسساتها يف تنمية االقتصاد الوطني.. مشرياً إىل 
أن النقل بمختلف مجاالته الرية والبحرية والجوية شريان 
ح���ي���اة امل����واط����ن ال��ي��م��ن��ي م���ن ح��ي��ث ت���وف���ري اح��ت��ي��اج��ات��ه األس��اس��ي��ة 

أبرزها الغذاء والدواء وتسهيل تنقالته.
وأش������اد رئ���ي���س ال�������وزراء ب��ال��ج��ه��ود ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا ق���ي���ادة ال������وزارة 
والهيئات واملؤسسات التابعة لها للمحافظة عى جهوزيتها 
الفنية واملهنية وتقديم خدماتها للشعب اليمني رغم الحصار 
وال���ع���دوان.. ح��اث��ا ال����وزارة ع��ى التطوير وال��ت��ح��دي��ث املستمرين 
ملختلف مهامها وأنشطتها بما يسهم يف تعزيز دورها يف خدمة 

الشعب اليمني الصامد يف وجه العدوان.
وش����دد ع���ى ض�����رورة أن ي��ش��م��ل ت��م��دي��د ال��ه��دن��ة ف��ت��ح وج��ه��ات 
جديدة للرحالت الجوية من مطار صنعاء ال���دويل، وخاصة 

إىل الدول التي يتجه املرىض والطالب واملغرتبون إليها .
ب��������دوره اس����ت����ع����رض وزي�������ر ال���ن���ق���ل م����ا ت����م ت���ن���ف���ي���ذه خ������الل ال���ف���رتة 
املاضية من مشاريع ومبادرات الرؤية الوطنية.. الفتاً إىل جهود 
الوزارة وهيئة الطريان املدين واألرصاد يف تطوير أداء املطارات 

وفقاً لالشرتاطات الفنية ملنظمة الطريان الدويل )االيكاو(.
وأشار إىل ما تم تنفيذه من بنود الهدنة يف الجانب اإلنساين 
خاصة ما يتعلق بالنقل الجوي والبحري والري وفتح املطارات 
وامل����������وائن وال�����ط�����رق ال���رئ���ي���س���ي���ة ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ع����ان����اة أب����ن����اء ال��ش��ع��ب 

اليمني.
وأك���������د ال�������وزي�������ر ال�������������درة، ض�����������رورة ال�����س�����م�����اح ل���س���ف���ن ال�����ح�����اوي�����ات 
ب��ال��دخ��ول ب���ص���ورة م��س��ت��م��رة إىل م��ي��ن��اء ال��ح��دي��دة وف��ت��ح ال��ط��رق 
الرئيسية أمام املسافرين والشاحنات التجارية حتى ال تتعرض 
ل���ل���ح���وادث وال���ت���أخ���ري أث���ن���اء م���روره���ا ب��ال��ط��رق ال��ف��رع��ي��ة وم��م��رات 

السيول.
ول����ف����ت إىل أن ال�����ط�����رق ال���رئ���ي���س���ي���ة ال����ت����ي ي����ج����ب ف���ت���ح���ه���ا ط���ري���ق 
الضالع قعطبة وطريق الراهدة كرش عدن وطريق مأرب نهم 

وطريق الجوبة البيضاء. 

خالل مشاركته في االحتفاء باليوم العاملي ملكافحة االجتار بالبشر ولقائه وزير النقل 

رئيس الوزراء: ضرورة أن يشمل متديد الهدنة فتح وجهات جديدة للرحالت اجلوية من مطار صنعاء الدولي

ن����اق����ش رئ����ي����س م���ج���ل���س ال������ش������ورى م��ح��م��د 
حسن العيدروس مع نائب رئيس الوزراء 
ل��ش��ؤون ال��رؤي��ة الوطنية محمود الجنيد، 
م������ه������ام ال��������وح��������دة ال����ف����ن����ي����ة ل������ل������رؤي������ة ال����وط����ن����ي����ة 

بمجلس الشورى.
واستعرض اللقاء بحضور رئيس الوحدة 
ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة بمجلس ال��ش��ورى 
ط���الل ع��ق��الن وأع���ض���اء ال���وح���دة، األن��ش��ط��ة 
ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ال���وح���دة ال��ف��ن��ي��ة خ����الل ال��ف��رتة 
امل����اض����ي����ة امل������درج������ة يف خ����ط����ط امل����ج����ل����س وف���ق���ا 

لبطائق مشاريع الرؤية الوطنية.
ويف اللقاء اعتر رئيس مجلس الشورى، 
ال����������رؤي����������ة ال������وط������ن������ي������ة ل������ب������ن������اء ال����������دول����������ة خ������ارط������ة 
اس��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر أداء ال����دول����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 

بمختلف املؤسسات والدوائر الحكومية.
وأك����������د أن امل����ج����ل����س س���ي���ع���م���ل ع������ى ت��ن��ف��ي��ذ 
م���ه���ام���ه ال���وط���ن���ي���ة وب����رام����ج����ه ال��ع��م��ل��ي��ة وف��ق��ا 
مل�������ح�������ددات ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة ل�����ل�����وص�����ول إىل 
أفضل املستويات وتحقيق النجاحات وبما 

يخدم املصلحة العليا للوطن.
بدوره أشاد نائب رئيس الوزراء بالتفاعل 
االيجابي واملثمر ملجلس الشورى مع مكتب 
الرؤية الوطنية واهتمامه بجدية يف تنفيذ 

م����ه����ام����ه وف�����ق�����ا ل���ل���ب���ط���ائ���ق امل�������ح�������ددة وم���ه���ام���ه 
املختلفة عى كافة املستويات.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بن الجانبن 
واالس����ت����ف����ادة م����ن اخ���ت���ص���اص���ات امل���ج���ل���س يف 
ال�����ج�����ان�����ب االس�������ت�������ش�������اري ل������وض������ع ال��������دراس��������ات 
ل��ل��ق��ض��اي��ا االس��رتات��ي��ج��ي��ة وص���ي���اغ���ة األه�����داف 
امل��ن��اس��ب��ة ل��ع��ك��س��ه��ا ع���ى م���ؤس���س���ات ال���دول���ة 
بما يسهم يف تطوير األداء وتكوين قاعدة 
بيانات تساعد املجلس عى إعداد التقارير 

املناسبة.
ولفت الجنيد إىل أن من أولويات األهداف 
ال����وط����ن����ي����ة ل����ل����رؤي����ة ت����ط����وي����ر ال����ب����ن����اء امل����ؤس����ي 
ملختلف مؤسسات الدولة بما يتواكب مع 

التطورات الراهنة عى كافة املستويات.
فيما تطرق رئيس الوحدة الفنية عقالن، 
إىل اإلج���راءات التي نفذتها الوحدة الفنية 

وفقا لبطائق مشاريع الرؤية الوطنية.
وذك�������ر أن ال�����وح�����دة ال���ف���ن���ي���ة س��ت��ن��ف��ذ خ���الل 
ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ك��ت��ب ال��رؤي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ب���رن���ام���ج���اً ت���دري���ب���ي���اً ل��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة 
ب�����امل�����ج�����ل�����س واألم�����������ان�����������ة ال������ع������ام������ة وت������زوي������ده������م 
باألسس الالزمة لتنفيذ الخطط والرامج 

وفقاً للبطائق املحددة.

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية

العيدروس: الرؤية الوطنية لبناء الدولة 
خارطة استراتيجية لتطوير أداء الدولة

اجل����ن����ي����د: م�����ن أول�������وي�������ات ال������رؤي������ة ت����ط����وي����ر ال���ب���ن���اء 
امل���ؤس���س���ي مب���ا ي���ت���واك���ب م���ع ال���ت���ط���ورات ال��راه��ن��ة

نحمل املنظمات األممية والدولية املسؤولية األخالقية والقانونية جتاه األعمال التي تستغل فقر الشعب اليمني لإلضرار به واملتاجرة مبعاناته

دش���ن وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ي��ح��ي��ى ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث، 
ووك��ي��ل أول محافظة ص��ن��ع��اء، حميد ع��اص��م، أم��س العام 
ال�������درايس ال���ج���دي���د 1444ھ يف ع����دد م���ن م������دارس م��دي��ري��ت��ي 

صنعاء الجديدة وسنحان.
ويف ال����ت����دش����ن ب����ح����ض����ور وك�����ي�����ل ال��������������وزارة ل����ق����ط����اع ال���ت���ع���ل���ي���م، 
ع����ب����دال����ل����ه ال����ن����ع����م����ي، ووك������ي������ل امل����ح����اف����ظ����ة ع����ب����دامل����ل����ك ال����غ����رب����ي، 
وم��دي��ر مكتب الرتبية باملحافظة، ه��ادي ع��م��ار، ونائبه أمن 
ال���ج���الل وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ص��ن��دوق ال��ت��ع��ل��ي��م ح��س��ن ع��ام��ر، 
أش������اد ال����وزي����ر ال����ح����ويث ب���ان���ض���ب���اط ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف أول 

أيام العام الدرايس.
واع����ت����ر اس����ت����م����رار ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل���ل���ع���ام ال���ث���ام���ن ع��ى 
التوايل يف ظل تداعيات العدوان والحصار، انتصارا حقيقيا 
للجبهة الرتبوية رغ��م التحديات واملخططات وره��ان العدو 

عى تعطيل التعليم يف اليمن.
وأك�����د أن م����ؤام����رات دول ال����ع����دوان يف اس���ت���ه���داف ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل����ن ت��ث��ن��ي م����ن ال����ع����زم واإلرادة يف ت���ع���زي���ز ال��ج��ه��ود 

مل��واص��ل��ة تعليم األج��ي��ال وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��م��ل بكل 
الوسائل واإلمكانات للنهوض بالتعليم.

ونوه وزير الرتبية بمساهمة السلطة املحلية بمحافظة صنعاء 
يف دع�����م ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��م��ب��ل��غ 50م����ل����ي����ون ري������ال يف إط����ار 
ال��واج��ب واس��ت��ش��ع��ار امل��س��ؤول��ي��ة ت��ج��اه جبهة التعليم يف ظ��ل ما 
يمر به الوطن من مرحلة استثنائية وظروف اقتصادية صعبة.

فيما أشاد وكيل أول محافظة صنعاء بالجهود التي تبذلها 
وزارة الرتبية والتعليم يف كسر ك��ل ره��ان��ات ال��ع��دو والعمل 
عى مواصلة التعليم، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتتويج 

النجاح وتكريس صمود املدارس وكوادر القطاع الرتبوي.
م�����ن ج����ان����ب����ه دع�������ا م����دي����ر م���ك���ت���ب ال�����رتب�����ي�����ة، ه��������ادي ع�����م�����ار، إىل 
ت����ع����زي����ز ال�����ص�����م�����ود ون�����ه�����ج ال�����ث�����ب�����ات وم�����س�����ان�����دة ج�����ه�����ود ال����ق����ي����ادة 
الثورية واملجلس السيايس األعى ووزارة الرتبية يف مواجهة 
ال���ت���ح���دي���ات وال����ق����ي����ود ال����ت����ي ي����ه����دف م����ن خ���الل���ه���ا أع��������داء ال��ي��م��ن 
إىل ت��دم��ري التعليم وإف����راغ العملية ال��رتب��وي��ة م��ن م��ح��ت��واه��ا.. 
حضر التدشن مديرو مديريت صنعاء الجديدة أحمد عثمان 

وس��ن��ح��ان م��ج��اه��د ع��اي��ض وال��رتب��ي��ة يف امل��دي��ري��ت��ن ف��ه��د مرشد 
وأحمد ناصر.

كما دشن وكالء املحافظة جران غوبر وطالب دحان وعي 
ال���غ���ش���م���ي ال����ع����ام ال���������درايس يف م����دي����ري����ات ب���ن���ي م���ط���ر وج���ح���ان���ة 
وهمدان بحضور نائبي مدير مكتب الرتبية باملحافظة محمد 
خميس ومحمد معصار ومديري املديريات ومكاتب الرتبية.

فيما دشن نواب مدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة 
ي��ح��ي��ى ال���ق���ن���وص وع�����ي ال���ع���م���ري وم���ق���ب���ل ال���ج���ع���دب���ي وت��وف��ي��ق 
ط��ه��ام ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية يف م��دي��ري��ات ب��ن��ي ح��ش��ي��ش وب���الد 
ال����������روس وال����ح����ي����م����ة ال����داخ����ل����ي����ة وال�����خ�����ارج�����ي�����ة ب����ح����ض����ور م����دي����ري 

املديريات ومكاتب الرتبية.
ويف ال���ت���دش���ن ش����دد وك�����الء امل��ح��اف��ظ��ة ون������واب م���دي���ر مكتب 
ال��رتب��ي��ة وم���دي���رو امل���دي���ري���ات ع���ى ت��ع��زي��ز ال���ح���رص وال��ج��ه��ود يف 
انضباط املدارس وتجويد العملية التعليمية وإيصال رسائل 
للعدوان بأن املؤامرات ستتحطم عى صخرة صر وتضحيات 

أبناء الشعب اليمني مهما بلغت التحديات. 

خالل تدشني العام الدراسي اجلديد مبحافظة صنعاء

وزير التربية والتعليم: استمرار العملية التعليمية في ظل تداعيات العدوان واحلصار ميثل انتصارًا حقيقيًا للجبهة التربوية



بمناسبة ح��ل��ول ال��ع��ام ال��ه��ج��ري ال��ج��دي��د ن��ت��وّج��ه إىل شعبنا اليمني املسلم 
ال��ع��زي��ز وم��ج��اه��دي��ه األع����زاء امل��راب��ط��ن يف م��ي��ادي��ن ال��ب��ط��ول��ة وال��ش��رف وال��ج��ه��اد 
ومنتسبي قوته العسكرية واألمنية وإىل أبناء أمتنا اإلسالمية كافة بالتهاين 

والتربيكات
ونسأل الله أن يكتب فيه لشعبنا وأمتنا التوفيق والفالح والنصر واليسر 

وأن يجعله عام خري ورحمة وبركات.
لقد ارتكز تاريخ أمتنا اإلسالمية عىل الهجرة النبوية، وبالتايل برسول الله 
محمد “صىل الله عليه وآل��ه” يف حركته برسالة الله تعاىل إلخ��راج املجتمع 
ال���ب���ش���ري م����ن ال���ظ���ل���م���ات إىل ال����ن����ور وت���ط���ه���ريه م����ن رج������س ال���ج���اه���ل���ي���ة وم��ظ��امل��ه��ا 
ومفاسدها، وما ترّتب عىل ذلك من تحّوالت ومتغرّيات انتقلت باملسلمن 
إىل أعىل موقع بن األمم آنذاك، ورسمت لألمة اإلسالمية املعيار الصحيح 
لتقديم النموذج الحضاري اإلنساين، ومع ما حدث يف واقع املسلمن بعد 
ذلك من الرتاجع الخطري، نتيجة لالنحراف والتحريف الذي عصف باألمة، 
وترك تأثرياته السلبية عىل واقعها بكله، إال أن مفتاح الخالص وسر النجاح 
يبقى حاضًرا من خالل االقتداء الصادق برسول الله “صىل الله عليه وآله” يف 

التمسك بمنهجية اإلسالم العظيم محتوى الرسالة اإللهية املعجزة الباقية 
“القرآن الكريم”، وإدراك خصائص القوة والنجاح بهما وما تحظى به األمة 

بناًء عىل ذلك من معونة الله تعاىل ونصره وتأييده.
لقد كان عنوان الهجرة النبوية يف نتائجها الكربى “َوَكِلَمُة الّلِه ِهَي اْلُعْلَيا” 
وهو العنوان الذي تحتاجه األمة يف مواجهة كل التحديات، فاألمة ستعلو 
وت��ص��م��د يف م��واج��ه��ة أع���دائ���ه���ا ب��ق��در ت��م��س��ك��ه��ا ب��ك��ل��م��ة ال��ل��ه وث��ب��ات��ه��ا ع���ىل نهجه 
الحق، كما ك��ان ال��درس اآلخ��ر من الهجرة النبوية يف مجتمع األنصار الذي 
ح��ظ��ي ب���ش���رٍف ع��ظ��ي��م يف اح��ت��ض��ان ال���رس���ال���ة اإلل��ه��ي��ة وك���ان���ت م��ؤه��الت��ه ال��ك��ربى 
اَر َواإْلِي���َم���اَن ِم��ن َقْبِلِهْم  ُؤوا ال����َدّ ���ِذي���َن َت���َب���َوّ ل��ذل��ك، كما ورد يف اآلي��ة املباركة )َواَلّ
ا أُوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعىَل  َمّ ُيِحُبّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمّ
أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشَحّ َنْفِسِه َفأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن(.
وب���ه���ذه امل���ؤه���الت اإلي��م��ان��ي��ة ي��م��ك��ن ل��ش��ع��ب��ن��ا ال��ث��ب��ات واالرت����ق����اء اإلي���م���اين وه��و 
الشعب ال���ذي ن��ال وس���ام ال��ش��رف الكبري ب��ق��ول رس��ول��ه ال��ل��ه “ص��ىل ال��ل��ه عليه 
وآله” عنه اإليمان يماٍن والحكمة يمانية”، ويمكن ألمتنا اإلسالمية بدروس 

ال��ه��ج��رة ون��ت��ائ��ج��ه��ا ال���ك���ربى ال���ت���ي ك����ان يف م��ق��دم��ه��ا ت��ك��وي��ن ال���ن���واة األوىل ل��ألم��ة 
اإلسالمية املتحررة من سيطرة كل طواغيت االستكبار أن تواجه كل مساعي 
األع�����داء م��ن ال��ك��اف��ري��ن وامل��ن��اف��ق��ن ال����ذي ي��ح��اول��ون إخ��ض��اع��ه��ا للتبعية ال��ت��ام��ة 
لهم ورفعوا عنوان التطبيع مع إسرائيل من أجل ذلك وانتهكوا به حرمات 
وم��ق��دس��ات املسلمن، حيث انتهكوا ح��رم��ة مكة امل��ك��رم��ة وب��ي��ت ال��ل��ه ال��ح��رام 
وشعائر الحج يف عرفات وانتهكوا حرمة املدينة املنورة من جديد بما يكشف 
أس��ال��ي��ب��ه��م ال��ت��ي ي��ح��اول��ون ب��ه��ا ت��روي��ض امل��س��ل��م��ن ع��ىل ت��ق��ب��ل ت��ل��ك االن��ت��ه��اك��ات 
والتي معها انتهاك كرامة املسلمن ومقدساتهم كما فعلوا قبل ذلك بحق 

املسجد األقىص وتجاه شعب فلسطن.
إن ذلك يدل بكل وضوح عىل حجم االنحراف الذي يسلكونه ويبّن حقيقة 
مشكلتهم م��ع أب��ن��اء األم��ة كما يوضح ألب��ن��اء األم��ة اإلسالمية أهمية العمل 
ال��ج��اد يف ال��ت��ص��دي ملساعي األع����داء تلك ال��ت��ي ال يبقى ل��ألم��ة معها ح��ري��ة وال 
ك���رام���ة وال اس���ت���ق���الل وال دي����ن وال دن���ي���ا وه����ي ع��م��ل��ي��ة م��س��خ وإخ����ض����اع وإذالل 
ل��ألم��ة مل��ص��ل��ح��ة أع���دائ���ه���ا، ف��ال��ت��ص��دي ك��ذل��ك ه���و ال���ت���زام إي���م���اين وأس�����ايس ل��ع��زة 

��ا  األم���ة ول��دي��ن��ه��ا ودن��ي��اه��ا وح��ري��ت��ه��ا وك��رام��ت��ه��ا وال��ل��ه امل��س��ت��ع��ان وك��ف��ى ب��ال��ل��ه ول��ًيّ
وكفى بالله نصرياً.

لقد قّدم شعبنا العزيز بصموده وثباته عىل مدى ثمانية أعوام وقّدم أحرار 
األمة املجاهدون يف فلسطن والعراق وسوريا وقدمت الجمهورية اإلسالمية 
يف إي��ران وق��دم حزب الله يف أربعينية الثبات واالنتصار نموذًجا راقًيا لثمرة 

التوكل عىل الله تعاىل والثقة به والعاقبة الحسنة لذلك.
ويف ه��ذا امل��ق��ام نتوجه بالتهاين وال��ت��ربي��ك��ات ل��ح��زب ال��ل��ه يف لبنان وسماحة 
أمينه العام السيد حسن نصر الله- يحفظه الله- والذين قدموا عىل مدى 
40 عاما نموذًجا متميًزا فكانوا مصداًقا لقول الله تعاىل )َف����إَِنّ ِح���ْزَب الّلِه 

ُهُم اْلَغاِلُبوَن(.
ف���ال���ث���ب���ات ع����ىل امل����وق����ف ال���ح���ق وم���واص���ل���ة امل����ش����وار يف ذل�����ك ب��ث��ق��ة ب���ال���ل���ه ت��ع��اىل 
وإخالص وبصرب ووعي هو سبيل للنصر والعزة والفالح، أما االنحراف نحو 

التطبيع والتخاذل فعاقبته الخسران.. والله املستعان.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

  يسعى املنافقون لترويض املسلمني على تقبل انتهاك كرامتهم ومقدساتهم كما فعلوا بحق املسجد األقصى وجتاه شعب فلسطني

هنأ الشعب اليمني واألمة اإلسالمية بحلول العام الهجري 1444هـ .. قائد الثورة: 

التصدي لألعداء التزام إمياني وأساسي لعزة األمة
 األمة ستعلو وتصمد في مواجهة أعدائها بقدر متسكها بكلمة الله وثباتها على نهجه احلق مفتاح اخلالص وسر النجاح يبقى حاضًرا من خالل االقتداء الصادق برسول الله »�«

  مــــجــــتــــمــــع األنــــــصــــــار 
ُحـــظـــي بـــشـــرٍف عظيم 
فـــي احــتــضــان الــرســالــة 

اإللهية
 تكوين النواة األولى 
لـــــــــأمـــــــــة اإلســـــــالمـــــــيـــــــة 
املــتــحــررة مــن سيطرة 
كل طواغيت االستكبار 
كـــــــانـــــــت مــــــــن الــــنــــتــــائــــج 

الُكبرى للهجرة 
  الثبات على املوقف 
احلــق هو سبيل للنصر 

والعزة والفالح

   الــهــجــرة الــنــبــويــة رسمت 
لــــأمــــة اإلســـــالمـــــيـــــة املـــعـــيـــار 
الــصــحــيــح لــتــقــدمي الــنــمــوذج 

احلضاري اإلنساني
بــــــالــــــتــــــهــــــانــــــي  نــــــــتــــــــوجــــــــه    
والـــــتـــــبـــــريـــــكـــــات حلــــــــزب الـــلـــه 
وأمــيــنــه الــعــام الــســيــد حسن 
نصرالله في أربعينية الثبات 

واالنتصار
  قـــــــدم شـــعـــبـــنـــا وأحـــــــــرار 
األمة في فلسطني والعراق 
وسوريا وإيــران وحزب الله 
منوذًجا راقًيا لثمرة التوكل 

على الله 

خالل حضوره حفل تخريج دفعة »قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم« باملنطقة العسكرية املركزية..

عضو السياسي األعلى احلوثي: حاضرون للجهاد وال ميكن أن نقبل بالهزمية واالنكسار 

اح����ت����ف����ت امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة امل�����رك�����زي�����ة ب����ت����خ����رج دف�����ع�����ة " 
ق��ات��ل��وه��م ي��ع��ذب��ه��م ال���ل���ه ب���أي���دي���ك���م"، ويف ال��ح��ف��ل ه��ن��أ عضو 
املجلس ال��س��ي��ايس األع���ىل محمد ع��ي ال��ح��ويث، الخريجن 
ب��م��ن��اس��ب��ة ح���ل���ول ال���ع���ام ال���ه���ج���ري ال���ج���دي���د، وذك������رى ه��ج��رة 
ال����رس����ول م��ح��م��د ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م م���ن م��ك��ة إىل 
امل���دي���ن���ة ب���ع���د م����ا ت���ع���رض ل����ه م����ن ظ���ل���م وم���ض���اي���ق���ات م����ن ق��ب��ل 

كفار قريش.
وأكد الحويث أن املجاهدين اقتدوا برسول الله حيث تركوا 
منازلهم خارجن للجهاد يف سبيل الله ومواجهة الطاغوت 

اإلقليمي واملحي
وأش�������ار إىل أه���م���ي���ة اس���ت���ل���ه���ام ال��������دروس وال����ع����رب م����ن ذك����رى 
ال����ه����ج����رة ال���ن���ب���وي���ة يف ال���ت���ض���ح���ي���ة وال������ف������داء دف�����اع�����اً ع����ن ال���دي���ن 
والوطن اقتداء باإلمام عي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- 
ح��ي��ث ن����ام ع���ىل ف�����راش رس�����ول ال���ل���ه ف������داًء ل���ه ون���ص���رة ل��ل��دي��ن 

اإلسالمي.
وقال عضو السيايس األعىل "ال يمكن أن نقبل بالهزيمة 
واالن��ك��س��ار إم���ا ت��وق��ف ال���ع���دوان وإن��ه��اء ال��ح��ص��ار وإال فنحن 

حاضرون للجهاد يف سبيل الله ال نخىش يشء.
ول������ف������ت إىل أن ال�����خ�����ري�����ج�����ن وغ�������ريه�������م ع�������ش�������رات اآلالف يف 
الساحات األخرى مستعدين ألي مواجهة أو أي مستجدات 

من قبل العدوان السعودي اإلمارايت األمرييك.
ويف االحتفال بحضور عضو السيايس األعىل أحمد غالب 
ال���ره���وي، أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 

صالح بن حبتور "أن دول العدوان ال تعرف لغة الرجولة 
لذلك طلبت الهدنة وسعت خلفها".

وأشار إىل أنه رغم اإلمكانات الكبرية التي يمتلكها العدو 
إال أن أب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة أرغ�������م�������وه ع��ىل 

الخضوع واستطاعوا تحقيق التوازن واالنتصار.
ت��خ��ل��ل��ت ال��ح��ف��ل ال�����ذي ح���ض���ره وزي�����ر ال���دف���اع ال���ل���واء ال��رك��ن 
محمد ناصر العاطفي وأمن العاصمة حمود عباد والناطق 
ال���رس���م���ي ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى س���ري���ع، ف��ق��رات 

وك��ل��م��ة ع��ن ال��خ��ري��ج��ن، أك����دت ج��ه��وزي��ت��ه��م ألي توجيهات 
من قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث.

وش����ه����د ال���ح���ف���ل ع�����رض�����اً ع���س���ك���ري���اً م���ه���ي���ب���اً، ع���ك���س م����ه����ارات 
الخريجن القتالية والتكتيكية، وجانباً مما اكتسبه خالل 

الدورات التي جاءت يف سياق البناء املؤسيس للجيش وفق 
ال��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال��دول��ة وب��ن��اًء ع��ىل ال��خ��ط��ة التدريبية 
امل������ق������ررة م�����ن وزارة ال������دف������اع وه����ي����ئ����ة األرك������������ان ال����ع����ام����ة ل���ل���ع���ام 

التدريبي 1443ه�.

رئيس الوزراء: أبطال اجليش واللجان الشعبية أرغموا العدوان على اخلضوع وحتقيق التوازن واالنتصار

 توجه السيد عبدامللك بدر الدين الحويث بأحر 
التهاين والتربيكات للشعب اليمني واألمة اإلسالمية 

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444ه�.
وفيما يي نص البيان:



04 تقرير

املهرة    تشتعـل  ثورة    ضد  احملتل

اس�����ت�����م�����رار ت�����واف�����د ق����ب����ائ����ل امل�����ه�����رة ع�����ى م����دي����ن����ة ال���غ���ي���ض���ة 
ل���ل���ت���ض���ام���ن م�����ع رئ����ي����س ل���ج���ن���ة االع�����ت�����ص�����ام ب����ع����د اق���ت���ح���ام 

منزله.. 
منذ بداية العدوان الذي يشنه التحالف السعودي 
األم������ري������ي اإلم������������ارايت ال����ري����ط����اين وح����ت����ى ال�����ي�����وم ك��ش��ف��ت 
الكثري من تطورات الوقائع واألحداث حقيقة األطماع 
وال�����ط�����م�����وح�����ات ال�����س�����ع�����ودي�����ة ال����ق����دي����م����ة امل����ت����ع����ل����ق����ة ب��ض��م 
محافظتي امل��ه��رة وح��ض��رم��وت إىل ن��ف��وذه��ا، وال��وص��ول 
إىل ب������ح������ر ال���������ع���������رب وك������ش������ف������ت أي���������ض���������ًا ح�����ق�����ي�����ق�����ة امل�����ط�����ام�����ع 
وال������ط������م������وح������ات اإلم�������ارات�������ي�������ة امل�����س�����ت�����ج�����دة ل����ل����س����ي����ط����رة ع���ى 
س��ق��ط��رى وب�����اب امل���ن���دب، غ���ري أن م���ا ال ي��ع��ل��م��ه ال��ب��ع��ض 
رب����م����ا أن ه������ذه امل����ط����ام����ع ال����س����ع����ودي����ة اإلم�����ارات�����ي�����ة ت������أيت يف 
س��ي��اق مخطط م��ط��ام��ع وط��م��وح��ات ورغ���ب���ات اإلدارت����ن 
األم��ري��ك��ي��ة وال��ري��ط��ان��ي��ة، ال��ل��ت��ن ت��س��ع��ي��ان إىل تحقيق 
ه��������دف ال����س����ي����ط����رة وال����ه����ي����م����ن����ة ع������ى امل����ح����اف����ظ����ت����ن ون���ه���ب 
ث��روات��ه��م��ا النفطية وال��غ��ازي��ة، وك���ذا التحكم ب��امل��م��رات 
واملوائن البحرية يف خليج عدن وبحر العرب، ويف هذا 
السياق تأيت تطورات الوقائع واألحداث التي تشهدها 
محافظة املهرة، وك��ان آخرها اقتحام ق��وات سعودية 
إم�����ارات�����ي�����ة ب���ري���ط���ان���ي���ة مل����ن����زل ال����ش����ي����خ ال�����ح�����ري�����زي؛ ب��س��ب��ب 
رفضه ومقاومته ملخطط تحالف العدوان واالحتالل.. 

تفاصيل أوفى يف سياق التقرير التايل:-

"26سبتمر"- خاص 

ل����������م ي�������ك�������ن أم��������������ر ش����������ن ال��������������ع��������������دوان ال���������س���������ع���������ودي األم���������ري���������ي 
اإلم�������������������ارايت م����ط����ل����ع ال��������ع��������ام 2015م ب����ح����ج����ة ال���������دف���������اع ع���ن 
م��������ا ي�����س�����م�����ى ب�����ال�����ش�����رع�����ي�����ة س�����������وى غ�������ط�������اء ل����ت����ح����ق����ي����ق امل�����ط�����ام�����ع 
وامل��خ��ط��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة األم��ري��ك��ي��ة اإلم���ارات���ي���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 
يف احتالل الوطن اليمني ونهب ثرواته والتحكم بموقعه 
االسرتاتيجي الهام، ولعل خري دليل عىل ذلك ما تشهده 
امل����ح����اف����ظ����ات ال���ج���ن���وب���ي���ة وال����ش����رق����ي����ة ال����ت����ي اح���ت���ل���ت���ه���ا أن���ظ���م���ة 

ال������ع������دوان ويف م���ق���دم���ت���ه���ا م���ح���اف���ظ���ات ح����ض����رم����وت وامل����ه����رة 
وسقطرى من مخططات تآمرية هادفة بالدفع باألوضاع 
االق����ت����ص����ادي����ة واألم����ن����ي����ة إىل م����زي����د م�����ن االن����ه����ي����ار وال��ت��ف��ك��ي��ك 
وال����ت����م����زي����ق ل����ل����واق����ع ال�����داخ�����ي وص���������واًل إىل م���رح���ل���ة االن���ه���ي���ار 
ال���ش���ام���ل ب����ه����دف ت����وف����ري ال���ب���ي���ئ���ة امل����وات����ي����ة وامل����الئ����م����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املطامع السعودية اإلماراتية الريطانية والغربية بشكل 

عام يف تلك املحافظات . 

احتالل ونهب للرثوات
واقع االحتالل الذي تسعى إىل فرضه أنظمة واشنطن 
ولندن وأبوظبي والرياض يف تلك املحافظات وغريها من 
محافظات جنوب ال��وط��ن بشكل ع��ام أصبح ال��ي��وم قائماً 
وم��اث��اًل ومتجسداً يف واق��ع انهيار مؤسسات ال��دول��ة وكل 
م����ق����وم����ات ن���ه���وض���ه���ا االق�����ت�����ص�����ادي م�����ن اس����ت����خ����راج وت���ص���دي���ر 
للنفط والغاز أو االستفادة من عائدات امل��ط��ارات وامل��وائن 
وتسليمها إم��ا ب��ص��ورة شكلية للمكونات املليشاوية التي 
أوجدتها تلك األنظمة من أجل حماية وتأمني مصالحها 
يف امل���ن���ط���ق���ة وت���ح���ق���ي���ق أه�����داف�����ه�����ا وم���ط���ام���ع���ه���ا يف ال����ي����م����ن أو 
ال����س����ي����ط����رة ع���ل���ي���ه���ا ب�����ص�����ورة ف���ع���ل���ي���ة ع�����ر وح����������دات ع���س���ك���ري���ة 

أمريكية أو بريطانية أو إماراتية أو سعودية.
ووفقاً ألح��دث التقارير اإلحصائية فقد بلغت قيمة ما 
قامت بنهبه دول العدوان واالحتالل من عائدات النفط 
الخام اليمني خالل الفرتة 2016- 2022م أكرث من 14 

ملياراً و450 مليون دوالر.

غول اإلرهاب 
ويف سياق العمل املستمر عىل تنفيذ مخططات ترسيخ 
االح��ت��الل والنهب ل��ل��رثوات الطبيعية والنفطية والغازية 
التي يكتنفها ثرى تلك املحافظات يأيت تنفيذ اسرتاتيجية 
إطالق العنان لغول اإلرهاب األمريي الريطاين السعودي 
اإلم�����������������������ارايت ال������ص������ه������ي������وين ل�����ل�����ع�����ب�����ث ب�������أم�������ن ت������ل������ك امل�����ح�����اف�����ظ�����ات 
واس�����ت�����ق�����راره�����ا واس�����ت�����ه�����داف رم������وزه������ا االج����ت����م����اع����ي����ة امل����ق����اوم����ة 
وامل�����ن�����اه�����ض�����ة مل�����ش�����اري�����ع االح�������ت�������الل وإزه��������������اق األرواح ال����ري����ئ����ة 
الطاهرة فيها عىل مرأى ومسمع وصمت مريب ومعيب 

م����ن امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل واإلدارة األم���ري���ك���ي���ة ودول ال��رب��اع��ي��ة 
ال��ت��ي ت��دع��ي م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب، يف ح��ني أن اإلره�����اب ج��زء 
م��ن أدوات ووس���ائ���ل إدارت���ه���ا ل��س��ي��اس��ات ت��رس��ي��خ االح��ت��الل 
وت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة امل���وات���ي���ة أم������ام امل���ح���ت���ل ال���س���ع���ودي اإلم�������ارايت 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ط��ط ال���س���ع���ي إىل ت��ح��ق��ي��ق أه�����داف�����ه وم��ط��ام��ع��ه 
وفقاً لسياساته الجديدة املسخرة يف نهاية املطاف لخدمة 

وتنفيذ األجندات واملشاريع األمريكية والصهيونية.

عملية اقتحام 
ويف هذا اإلط��ار ج��اءت األح��داث التي شهدتها محافظة 
املهرة املحتلة خالل األيام القليلة املاضية وكان أبرزها قيام 
ق��وات سعودية وبريطانية باقتحام منزل الشيخ القبي 
عي سالم الحريزي يف منطقة املحيفيف بمدينة الغيضة 
مركز محافظة املهرة حيث نفذت عملية االقتحام عر أربع 
مصفحات وستة أطقم عسكرية وسيارة نجدة باإلضافة 
إىل سيارة مدنية.. وعقب تنفيذ عملية االقتحام شهدت 
مدينة الغيضة ومحافظة املهرة توتراً كبرياً وسط دعوات 
قبلية للرد عىل العملية وأظهرت مقاطع فيديو متداولة 
عر مواقع التواصل االجتماعي عشرات األطقم التابعة 
ل��ل��ق��ب��ائ��ل وه�����ي ت���ص���ل إىل م����ن����زل ال���ش���ي���خ ع����ي ال����ح����ري����زي يف 

الغيضة.

الحريزي يتوعد 
إىل ذل����ك ك����ان ال��ش��ي��خ ال���ح���ري���زي رئ���ي���س ل��ج��ن��ة االع��ت��ص��ام 
السلمي يف محافظة املهرة، الذي عرف منذ بداية العدوان 
بمواقفه املناهضة ملخططات أنظمة االحتالل ويف مقدمتها 
املخطط السعودي الهادف إىل تحويل املحافظة إىل ممر 
لعبور نفط مملكة االح��ت��الل السعودية إىل ال��خ��ارج.. قد 
وص��ل إىل منزله ال��ذي تعرض لالقتحام م��ن قبل القوات 
اإلماراتية الريطانية السعودية وتوعد بالرد عىل عملية 

االقتحام.
ويف ال����وق����ت ال������ذي ي��س��ت��م��ر ف���ي���ه ت����واف����د ق���ب���ائ���ل امل����ه����رة ع��ىل 
مدينة الغيضة، امل��رك��ز اإلداري ملحافظة امل��ه��رة للتضامن 

مع الشيخ الحريزي بعد اقتحام منزله.

تعهد الشيخ الحريزي خ��الل اجتماع للجنة االعتصام 
ال���س���ل���م���ي، ب����إف����ش����ال ص���ف���ق���ة ت����أج����ري م���ي���ن���اء ق���ش���ن يف امل���ه���رة 

لإلمارات.
وقال إن محاوالت تأجري ميناء قشن لإلمارات ملدة 50 
ع���ام���اً ب��اط��ل��ة وغ����ري ش���رع���ي���ة، وس��ي��ت��ص��دى أح������رار امل���ه���رة لها 
وسيفشلونها كما أفشلوا تحركات اإلمارات والسعودية 
يف السابق.. وسخر الحريزي من الوعود التي يقطعها نائب 
رئيس ما يسمى بمجلس القيادة املشكل من السعودية، 
ف��رج البحسني للشركات بالتنقيب يف امل��ه��رة، داع��ي��اً إي��اه 
إىل توفري الخدمات يف حضرموت قبل الحديث عن املهرة 
واص�����ف�����اً م����ا ي���س���م���ى ب��م��ج��ل��س ال����ق����ي����ادة ال�����رئ�����ايس ب�����"امل����ؤام����رة 
السعودية واإلم��ارات��ي��ة" لتمرير أجندات االح��ت��الل، داعيا 

الجميع لالستعداد وإفشال كل املؤامرات واملخططات.
وأكد الشيخ الحريزي أن آمال اليمنيني تتعلق بانتهاء 
االحتالل األجنبي والحرب، ونطالب األحرار بالعمل عىل 
ه��ذا األس���اس، بعيداً ع��ن خطط االح��ت��الل وأساليبه التي 
تطيل أمد الحرب، مشدداً عىل ضرورة اليقظة والتكاتف 

ملواجهة تحديات املرحلة الصعبة.

تصعيد مفاجئ 
ت��ج��در اإلش����ارة هنا إىل أن��ه ويف إط���ار ال��ت��ط��ور ال��درام��ات��ي��ي 
ألح���������داث ووق�����ائ�����ع وم����ج����ري����ات ال���ت���ن���ف���ي���ذ مل���خ���ط���ط���ات امل��ح��ت��ل 
األم����ري����ي ال���ري���ط���اين ال���س���ع���ودي اإلم��������ارايت ش���ه���دت م��دي��ن��ة 
ع��دن خ��الل اآلون���ة األخ���رية تصعيداً مفاجئاً ع��ىل املستوى 
ال��س��ي��ايس واالق���ت���ص���ادي وال��ع��س��ك��ري وت��ج��ل��ت أب����رز مظاهر 
ذل���������ك ال����ت����ص����ع����ي����د يف ت����ن����ف����ي����ذ ح������ال������ة ط�������������وارئ س�����ع�����ودي�����ة غ���ري 
معلنة، وان��ت��ش��ار عسكري أم��ري��ي عقب ت��ه��دي��دات بطرد 
مجلس العليمي أطلقتها أدوات نظامي االحتالل اإلمارايت 
والسعودي املتمثلة بحزب اإلص��الح اإلخ��واين وما يسمى 
ب��امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ايل ع��ىل ح��د س����واء، ح��ي��ث أك����دت م��ص��ادر 
محلية أن قوات أمريكية انتشرت يف ميناء عدن، وأغلقت 
ال�����ش�����وارع امل����ؤدي����ة إىل امل���ي���ن���اء ض���م���ن ح��م��ل��ة االن���ت���ش���ار ال����ذي 
ت��ن��ف��ذه ق���وى ال���ع���دوان واالح���ت���الل يف امل��دي��ن��ة ع����دن، ت��زام��ن��ا 

مع تصاعد الصراعات بني أدواتها املرتزقة.

كتب: عبدالقادر الشاطر  

ن���ف���ذت ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ج��ر االج��ت��م��اع��ي��ة ال��خ��ريي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ب��م��دي��ن��ة ح��ب��اب��ه 
مشروع توزيع لحوم االضاحي لهذا العام حيث تم توزيع اكرث من 700 
ك��ي��ل��و م��ن ل��ح��وم االض���اح���ي ل��ع��دد 500 اس����رة ب��ت��م��وي��ل ودع����م م��ن ال��ت��ج��ار 

واملغرتبني وفاعي الخري.
وتم توزيع كسوة عيد الفطر لعدد 213 حالة بمبلغ 3 ماليني ونصف 
املليون ريال والسلة الرمضانية لعدد 600 اسرة بمبلغ وقدره 6 ماليني 

ريال للمحتاجني واالرامل وااليتام واملتعففني من ابناء املدينة.
ك��م��ا ن��ف��ذت الجمعية خ���الل ال��ع��ام امل��ن��ص��رم 2021 ع���ددا م��ن امل��ش��اري��ع 
منها الحقيبة املدرسية ولحوم االضاحي والسلة الرمضانية وكسوة العيد 
وم���س���اع���دات زواج وم���س���اع���دات ص��ح��ي��ة وص�����رف ادوي������ة وح������االت م��رض��ي��ة 
وغريها من املشروعات التي تقيمها الجمعية عىل مدار العام حيث بلغت 

تلك املساعدات للعام املايض فقط اكرث من 31 مليون ريال. 
وتسعى الجمعية اىل ان تكون السباقة يف فعل الخري وتقديم املساعدة 
لكل املحتاجني من ابناء مدينة حبابه وتقديم العون لهم من فاعي الخري 

والتجار واالخوة املغرتبني.

ن���اق���ش أم�����ني ع�����ام امل���ج���ل���س األع������ىل إلدارة وت���ن���س���ي���ق ال�����ش�����ؤون اإلن���س���ان���ي���ة 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل إب��راه��ي��م ال��ح��م��ي، م���ع م��دي��ر ال��وك��ال��ة األمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون 
ال���دويل "giz" يف اليمن، م��ارك شوماخر، ج��وان��ب التعاون ب��ني املجلس 

والوكالة.
ويف اللقاء، أكد الحمي أهمية تنفيذ الوكالة مشاريع تنموية وخدمية 
تسهم يف تخفيف املعاناة اإلنسانية األسوأ يف العالم التي تعيشها اليمن، 

جراء العدوان والحصار املستمر منذ ثمان سنوات.
وأشار إىل ضرورة تعزيز التنسيق بني املجلس والوكالة لتسهيل أعمال 
وأنشطة الوكالة يف مختلف املجاالت وتنفيذ املهام املنوطة بها.. داعيا إىل 
توسيع مشاريع الوكالة يف اليمن، مؤكدا استعداد املجلس تقديم كافة 

التسهيالت الالزمة لعملها.
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د م��دي��ر ال��وك��ال��ة األمل��ان��ي��ة االل���ت���زام ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��ج��ل��س.. 
م��ث��م��ن��اً ج���ه���ود امل���ج���ل���س يف ت���ق���دي���م ال��ت��س��ه��ي��الت ل���ل���وك���ال���ة وك����اف����ة امل��ن��ظ��م��ات 

العاملة يف اليمن.
حضر اللقاء رئيسا دائريت التعاون الدويل، عي الكحالين، والتخطيط 
ف��ي��ص��ل م���ده���ش وم����دي����را، امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ق��ي��ي��م، م��ح��م��د ال��������رزاع، وال���ت���ع���اون 

الثنايئ، حافظ الشويك.

ع����������ى م�������������دى س�������ب�������ع س����������ن����������وات ون��������ي��������ف م����ن 
دخ������ول اإلم����������ارات وم���رت���زق���ت���ه���ا اىل م��ن��اط��ق 
يف ج����ن����وب ال����ي����م����ن م�����ورس�����ت ال����ع����دي����د م��ن 
ال������ج������رائ������م ال����ب����ش����ع����ة ب�����ح�����ق االن�����س�����ان�����ي�����ة يف 
ال��س��ج��ون ال��س��ري��ة ال��ت��ي أن��ش��أت��ه��ا يف ع��دد 
من املحافظات املحتلة.. وتشري التقارير 
ال�����ت�����ي ن����ش����رت����ه����ا م������راك������ز ح����ق����وق����ي����ة م��خ��ت��ص��ة 
ووك����االت دول��ي��ة أن ه��ن��اك ج��رائ��م بشعة 
يمارسها جنود إماراتيون ومرتزقة بحق 
املدنين املحتجزين يف السجون السرية, 
وب����أش����راف ق�����وات أم��ري��ك��ي��ة ويف ت��ق��ري��ر لها 
ك��ش��ف األم�����م امل��ت��ح��دة م���ؤخ���را ع���ن ج��رائ��م 
ج����������دي����������دة ب�������ح�������ق االن��������س��������ان��������ي��������ة يف امل������ن������اط������ق 

املحتلة.. اىل التفاصيل: 

"26سبتمر"– متابعات 

طالب مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم 
امل���ت���ح���دة، اإلم���������ارات ب���وق���ف ال���ت���ع���ذي���ب ال����ذي 
ت���م���ارس���ه ق������وات ت���اب���ع���ة ل���ه���ا ب���ال���ي���م���ن, وق���ال���ت 
ل���ج���ن���ة م���ن���اه���ض���ة ال����ت����ع����ذي����ب ال����ت����اب����ع����ة ل���ألم���م 
امل����ت����ح����دة: "إن��������ه ع�����ىل ال�����رغ�����م م�����ن امل���ع���ل���وم���ات 
املقدمة إىل اللجنة بشأن انسحاب القوات 
املسلحة اإلم���ارات من أرايض اليمن يف عام 
2019، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير 
التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق 
اإلنسان ارتكبتها القوات املسلحة النظامية 
ل������إلم������ارات، وال����ج����ه����ات ال���ف���اع���ل���ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
ال��ت��ي ُت��ع��زى أف��ع��ال��ه��ا إىل اإلم�����ارات يف م��راك��ز 

احتجاز خاضعة لوالية اإلمارات".
وأش���ار التقرير إىل "م��راك��ز االح��ت��ج��از مثل 
مطار الريان الدويل، وسجن سبعة أكتوبر، 
وم��خ��ي��م ال���ج���الء، وق���اع���ة وض�����اح، ويف امل��ق��ر 

العسكري السابق لإلمارات يف اليمن".
تعذيب وسوء معاملة 

وأعربت اللجنة عن أسفها لقلة املعلومات 
ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا اإلم�����������ارات يف ت���ق���ري���ره���ا ب���ش���أن 
"ع���دد ال��ش��ك��اوى والتحقيقات واملحاكمات 

واإلدان����������������������������ات يف ق�������ض�������اي�������ا ال�������ت�������ع�������ذي�������ب وس����������وء 
امل��ع��ام��ل��ة يف س��ي��اق ال���ن���زاع يف ال��ي��م��ن، س���واء 
فيما يتعلق بالقوات املسلحة النظامية أو 
ب��ال��ج��م��اع��ات امل��س��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ن��س��ب أفعالها 

إىل اإلمارات".
تحقيقات فورية 

وق������ال������ت: إن م����ف����ه����وم "أي إق����ل����ي����م ي��خ��ض��ع 
ل��والي��ت��ه��ا ال���ق���ض���ائ���ي���ة"، ي��ش��م��ل أي إق��ل��ي��م أو 
مرافق ويجب تطبيقه لحماية أي شخص، 

مواطن أو غري – مواطن دون تمييز خاضع 
ل����س����ي����ط����رة دول�����������ة ط���������رف ب����ح����ك����م ال������ق������ان������ون أو 

بحكم الواقع.
وأك���������������������دت "ال�������ل�������ج�������ن�������ة أن ال�������������ت�������������زام ال���������دول���������ة 
ب���م���ن���ع ال���ت���ع���ذي���ب ي���ن���ط���ب���ق أي����ض����ا ع�����ىل ج��م��ي��ع 
األشخاص الذين يتصرفون بتحريض منها 

أو بموافقتها أو برضاها".
وطالبت اللجنة أيضاً بإجراء "تحقيقات 
ف��وري��ة ونزيهة وشاملة يف جميع ادع���اءات 

ال����ت����ع����ذي����ب أو س�������وء امل����ع����ام����ل����ة يف أي إق���ل���ي���م 
ي����خ����ض����ع ل�����والي�����ت�����ه�����ا ال����ق����ض����ائ����ي����ة وم���������ن ج����ان����ب 
جميع الجهات الفاعلة التي تعزى أفعالها 

إليها".
سجون سرية 

وك�������ان�������ت ص����ح����ي����ف����ة "ل�������وم�������ون�������د" ال���ف���رن���س���ي���ة 
كشفت، يف تقرير عام 2019، أّن اإلمارات 
أدارت س�����ج�����ن�����اً س�������ري�������اً يف ق�������اع�������دة ع���س���ك���ري���ة 
أقامتها يف منتصف ع��ام 2017 ع��ىل جزء 

من حقل للغاز يف جنوبي اليمن.
وأشار التقرير إىل أّن "الشهادات تتحدث 
عن معامالت غري إنسانية ومهينة )حرمان 
م���������ن ال���������رع���������اي���������ة، ت�������ع�������ذي�������ب( ارت������ك������ب������ه������ا ج�����ن�����ود 

إماراتيون".
سجن للناشطن 

اىل ذل��ك كشفت م��ص��ادر تحويل القوات 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة م������ط������ار ال����غ����ي����ض����ة يف م���ح���اف���ظ���ة 
امل��������ه��������رة، ش������رق������ي ال�����ي�����م�����ن، إىل س�����ج�����ن س�����ري 

للناشطني املناوئني لوجودها هناك. 
قوات أمريكية 

ويف حزيران/يونيو 2018، كشف تقرير 
لوكالة "أسوشيتد برس" األمريكية تعّرض 
امل�����ئ�����ات م�����ن امل���ع���ت���ق���ل���ني ال���ي���م���ن���ي���ني ل��ل��ت��ع��ذي��ب 
واالن����ت����ه����اك����ات ال��ج��ن��س��ي��ة م����ن ج����ان����ب ض��ب��اط 
إم����ارات����ي����ني يف س���ج���ن س������ري ج���ن���وب���ي ال���ي���م���ن. 
وك���ش���ف ال��ت��ق��ري��ر وج�����ود م���ا ال ي���ق���ّل ع���ن 18 
سجناً سرياً، بحيث يتم تعذيب املعتقلني 
ب���������إش���������راف ال���������ق���������وات األم�������ريك�������ي�������ة وال�����ح�����ك�����وم�����ة 

اإلماراتية. 
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إفشال صفقة تأجير ميناء قشن في املهرة 
للمحتل اإلماراتي

الشيخ احلريزي: آمال اليمنيني تتعلق بانتهاء االحتالل 
ونطالب األحرار بالعمل على هذا األساس

الدعوة  الى حتقيق فوري حول جرائم اإلمارات في اليمن 

من حقنا أن نفخر بأن عاصمتنا الجميلة والرائعة والتاريخية 
ص����ن����ع����اء ت����ع����ي����ش يف أع��������ىل م������راح������ل االس������ت������ق������رار واألم������������ن وت���ح���ف���ل 

ببشارات حياة جديدة ومفعمة بالعطاء.. 
ص��ن��ع��اء ال���ي���وم ت��ع��ي��ش ب��م��الي��ي��ن��ه��ا ال��ت��ي ي����رتدد أن ع���دد سكانها 
يصلون اليوم إىل ح��واىل ثمانية ماليني مواطن من كل الفئات 
وم������ن ك�����ل امل����ن����اط����ق وك������ل ه������ذا ال����ن����ج����اح وال���ت���م���ي���ز ي����ع����ود إىل ن���ج���اح 
القيادة واىل تضافر كل الخريين ورجال اإلعمال ورجال اإلعالم 
واألك��ادي��م��ي��ني ورج����ال األم����ن ال��ذي��ن وف����روا ل��ص��ن��ع��اء ه���ذا التميز 

وهذا الحضور الجميل..
ه��������ذه امل�����دي�����ن�����ة امل����ت����أل����ق����ة رغ��������م ال������ح������ص������ار.. رغ��������م ال����������ع����������دوان.. رغ����م 
املؤامرات.. رغم الحرب الخشنة والحرب الناعمة تطل بهيئتها 
الجميلة لتقول للجميع أنا هنا صنعاء عنوان كل جميل ونراس 
ك����ل أص���ي���ل وم������الذ ال���ج���م���ي���ع م����ن أب����ن����اء ال���ي���م���ن ات���س���ع���ت ل��ل��ج��م��ي��ع 

واحتضنت الجميع..
يف ص��ن��ع��اء ت��ج��ري األع���م���ال ع��ىل ق���دم وس����اق م��ن اج���ل صناعة 

الثمار املباركة ومن اجل حياة كريمة للجميع..
ودع��������وين ه���ن���ا أش�����ري ع����ىل س��ب��ي��ل امل����ث����ال ل���ي���س إاّل أن ص���ن���ع���اء يف 
األع����ي����اد ال��دي��ن��ي��ة ع���اش���ت ال���ت���وه���ج وال���ج���م���ال وان���س���اح���ت س��ن��وات 
العبث العدواين لنلمس احتفاًء بالحياة وبالفرح, ورغم اآلالم 
ومتاعب العدوان والحصار تجد الجميع يبتسمون ويحتفون 
وي���ع���ي���ش���ون ال��ل��ح��ظ��ة ب��اح��ت��ف��ال��ي��ات ج���م���ي���ل���ة.. اح���ت���ف���ال���ي���ات ت��ن��ت��ص��ر 
ع����ىل األل������م وت���رت���ق���ي ف�����وق م���ت���اع���ب االح����ت����ي����اج.. أط���ف���ال���ن���ا ي��م��رح��ون 
ويسعدون وينسون أه��وال الحرب العدوانية وقتامة الحصار 

الظالم الخانق..
وأسجل هنا بشكل شخيص ما عشته من لحظات رائعة بني 
ح���ن���اي���ا وث���ن���اي���ا ن������ادي م���دي���ن���ة س�����ام ن������ادي ض���ب���اط ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
س��اب��ق��ا ووج����دت ن��ف��ي أع��ي��ش ل��ح��ظ��ات اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وف��رح��ا أن��ي��ق��اً 

هادئا ومميزاً..
وتأكد يل أن الفرح وسط ركام التحديات هو ذات التحدي ضد 
ال��ع��دوان ال��ذي يسعى إىل خنق االبتسامة واىل دف��ن الفرحة.. 
ول���ك���ن ه���ي���ه���ات أن ت��ن��ك��س��ر إرادة ال��ي��م��ن��ي ال������ذي ي��ع��ش��ق ال��ت��ح��دي 

ويحب الحياة..
األس�����ر ال���ت���ي ق���اده���ا ح��س��ن ح��ظ��ه��ا ل��الح��ت��ف��ال ب���األع���ي���اد يف ن���ادي 
سام وجدوا كل مفيد وكل جميل فهو نادي محرتم والعاملون 
ف��ي��ه يف أع���ىل درج�����ات االح������رتاف وااله���ت���م���ام.. وال��ن��ظ��اف��ة واألن���اق���ة 

واإلضافات املميزة جعلت هذا النادي يمتلك الريادة..
وق�����د أك�����د ال���ق���ائ���م���ون ع����ىل ه�����ذا ال����ن����ادي ب���أن���ه���م ج����دي����رون ب������إدارة 

األعمال الخرية وأنهم محرتفون ومميزون..
ودع�������وين ه���ن���ا أن أوج������ه ش���ك���ري ال���ت���ق���دي���ري ل���ألس���ت���اذ إس��م��اع��ي��ل 
الحيفي مدير النادي وأقوله له: "إنكم تصنعون االبتسامة وان 
عملكم هو نوع من التحدي االيجابي ضد عدوان غاشم يسعى 
ويهدف إىل ن��زع لوحة األف���راح من نفوسنا.. فيما انتم تزرعون 

بسمات الحياة والفرح واألمل والحياة املتجددة"..
وتحية لألخ العقيد محمد تقي الزميل العزيز الذي يسهر عىل 

سالمة وامن واستقرار هذا النادي.

صنعاء 
األمن 

واالستقرار

في تصريحات للجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة :
اكثر من 31 مليون ريال قدمتها 

جمعية حبابة لصالح أعمال خيرية

احلملي: أهمية تنفيذ الوكالة 
مشاريع تنموية وخدمية تسهم في 

تخفيف املعاناة اإلنسانية

العميد  أنور املاوري

 "GIZ" ناقش مع مدير الوكالة األملانية
التنسيق املشترك
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ش���ي���ع ب���ص���ن���ع���اء ج���ث���م���ان���ا ش���ه���ي���دي ال���وط���ن 
والقوات املسلحة املالزم أول أصيل عبدالله 
مجيل واملالزم أول إبراهيم محمد املحريف، 
ال��ل��ذي��ن اس��ت��ش��ه��دا وه��م��ا ي���ؤدي���ان واجبهما 
يف ال�������دف�������اع ع������ن ال�����س�����ي�����ادة ال�����وط�����ن�����ي�����ة.. ك��م��ا 
ت��م تشييع ج��ث��م��ان ال��ف��ق��ي��د ال��ع��ق��ي��د عايض 

عبدالله الرخمي.
وخ������الل م����راس����م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال���ت���ي ش���ارك���ت 
ف����ي����ه����ا ق��������ي��������ادات ع����س����ك����ري����ة وأم������ن������ي������ة، أش�������اد 
امل����ش����ي����ع����ون ب����������دور ال����ش����ه����ي����دي����ن وزم����الئ����ه����م����ا 
م������ن أب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان ال���ش���ع���ب���ي���ة 
وم���واق���ف���ه���م ال���وط���ن���ي���ة واس���ت���ب���س���ال���ه���م وه���م 
يدافعون عن الوطن يف عدد من الجبهات 
ضد تحالف العدوان األمرييك السعودي 

اإلمارايت.
ج����رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��ج��ث��ام��ن ال��ت��ي 
توشحت بالعلم الجمهوري بعد الصالة 

عليها يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، 
ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال����رى يف م��س��ق��ط رأس كل 

منهم.

06 26sept26@gmail.com      www.26sep.netعسكرية   26september.net   26september.net
االثنني   :    3   محرم    1444هـ     |    1    أغسطس    2022م    |    العدد  2269      |    16  صفحة

71 خرقا لقوى العدوان 
باحلديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان 

بمحافظة الحديدة ، 71 خرقاً.
وأوض�����������������ح م�������ص�������در ب������غ������رف������ة ال����ع����م����ل����ي����ات 
أن ه�����ذه ال����خ����روق����ات م����ن ب��ي��ن��ه��ا ه��ج��م��ات 
وت��ح��ل��ي��ق ط���ائ���رات ت��ج��س��س��ي��ة يف ح��ي��س.. 
وأشار املصدر إىل رصد 13 خرقاً بقصف 
م����دف����ع����ي و45 خ������رق������اً ب�������األع�������رة ال����ن����اري����ة 

املختلفة.

74 خرقا لقوى العدوان

سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان 

يف محافظة الحديدة 74 خرقا .
وأوض������ح م���ص���در ب��غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات أن 
ال������خ������روق������ات م������ن ب���ي���ن���ه���ا ت���ح���ل���ي���ق ط�����ائ�����رات 
ت��ج��س��س��ي��ة يف أج������واء ح��ي��س وال��ج��ب��ل��ي��ة.. 
وأشار املصدر إىل رصد 13 خرقا بقصف 
م����دف����ع����ي و52 خ�����رق�����ا ب�������األع�������رة ال����ن����اري����ة 

املختلفة.

قوى العدوان ترتكب 155 
خرقًا للهدنة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 155 
خرقاً للهدنة اإلنسانية والعسكرية.

وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات 
ال��ع��دوان، تمثلت يف 29 خرقاً بتحليق 
للطران االستطالعي املسلح والتجسيس 
ع�������ى 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، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل رصد أربعة خروقات 
ب����ض����رب����ات ج����وي����ة ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���الع���ي 
امل�����س�����ل�����ح ال������ت������اب������ع ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة ع��������ى 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 غ�����������رب ح������ي������س ب����م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز.
ول�������ف�������ت امل���������ص���������در إىل رص������������د 99 خ������رق������اً 
بإطالق نار عى منازل املواطنن ومواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات 
م���أرب، تعز، حجة، ص��ع��دة، الضالع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وبن املصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً 
بقصف م��دف��ع��ي مل��رت��زق��ة ال���ع���دوان، عى 
م�����ح�����اف�����ظ�����ات م��������������أرب، ح������ج������ة، ال�����ض�����ال�����ع، 
ال������ح������دي������دة، وج�����ب�����ه�����ات ال��������ح��������دود، ح��ي��ث 
اس�������ت�������ه�������دف م�������رت�������زق�������ة ال������������ع������������دوان ب���ق���ص���ف 
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ال���ب���ل���ق ال����ش����رق����ي وال�����روض�����ة 
ب�������م�������ح�������اف�������ظ�������ة م������������������������������أرب.. ك���������م���������ا اس��������ت��������ه��������دف 
ق��������ص��������ف م��������دف��������ع��������ي م�������ك�������ث�������ف ل������ل������م������رت������زق������ة، 
م�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف 
ح��رض بمحافظة ح��ج��ة، ويف حجر بتار 

بمحافظة الضالع.
وأفاد املصدر بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً 
ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة اس������ت������ه������دف م��������واق��������ع ال����ج����ي����ش 
وال��ل��ج��ان الشعبية يف الجبلية بمديرية 
التحيتا ويف شمال شرق وشمال وغرب 
ح���ي���س ب��م��ح��اف��ظ��ة ال����ح����دي����دة ويف م��ق��ب��ن��ة 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز وك����ذا يف ال��ع��م��ود ب����وادي 

جارة يف جيزان.

154 خرقًا للهدنة

ارت�����ك�����ب�����ت ق���������وى ال���������ع���������دوان وم����رت����زق����ت����ه����ا 
اإلن���������س���������ان���������ي���������ة  ل���������ل���������ه���������دن���������ة  154 خ����������������رق����������������اً 

والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات 
ت�������م�������ث�������ل�������ت يف 32 خ���������رق���������اً  ال��������������������ع��������������������دوان، 
ب��ت��ح��ل��ي��ق ل���ل���ط���ران االس���ت���ط���الع���ي امل��س��ل��ح 
والتجسيس عى أجواء محافظات تعز، 
ح������ج������ة، ال��������ج��������وف، ص�������ع�������دة، ال�����ض�����ال�����ع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وأش��������������������������ار امل�������������ص�������������در إىل رص�����������������د خ�������رق�������ن 
ب���ض���رب���ات ج���وي���ة ل���ل���ط���ران االس��ت��ط��الع��ي 
امل�����س�����ل�����ح ال�����ت�����اب�����ع ل����ل����م����رت����زق����ة ع�������ى 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���������������اب غ��������ل��������ق ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة 
ال����ض����ال����ع، وذك�������ر أن������ه ت����م ت��س��ج��ي��ل ث��الث��ة 
خروقات باستحداث تحصينات شمال 

وغرب حيس بمحافظة الحديدة.
ول������ف������ت امل��������ص��������در إىل رص����������د 96 خ�����رق�����اً 
بإطالق نار عى منازل املواطنن ومواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات 
مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، 

الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
وبن املصدر أنه تم تسجيل 21 خرقاً 
بقصف ملرتزقة العدوان، عى محافظات 
م�����������������أرب، ح�������ج�������ة، ص���������ع���������دة، ال�������ح�������دي�������دة، 
وج�������ب�������ه�������ات ال�����������ح�����������دود، ح������ي������ث اس�����ت�����ه�����دف 
مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع 
ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال���ب���ل���ق 

الشرقي بمحافظة مأرب.
ك��م��ا اس��ت��ه��دف ق��ص��ف م��دف��ع��ي مكثف 
ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة، م�������واق�������ع ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ال���ش���ب���ك���ة ويف غ������رب ح���رض 
وجنوب وشرق حران بمحافظة حجة، 

ويف الغور بمحافظة صعدة.
وأفاد املصدر بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً 
ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة اس������ت������ه������دف م��������واق��������ع ال����ج����ي����ش 
وال��ل��ج��ان الشعبية يف الجبلية بمديرية 
التحيتا وشمال شرق حيس ويف مقبنة 
بمحافظة تعز وكذا يف وادي جارة وجبل 

قمبور والعمود يف جيزان.

189 خرقًا للهدنة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 189 
خرقاً 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 49 خ���رق���اً بتحليق 
للطران االستطالعي املسلح والتجسيس 
يف أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، 
ال���ج���وف، ص��ع��دة، ال��ض��ال��ع، ال��ح��دي��دة، 

البيضاء وجبهات الحدود.
وأش���������ار امل�����ص�����در إىل أن������ه ت�����م رص������د خ���رق 
ب�����ض�����رب�����ة ج�������وي�������ة ل������ل������ط������ران االس�����ت�����ط�����الع�����ي 
امل�����س�����ل�����ح ال������ت������اب������ع ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة ع��������ى م�����ن�����ازل 
امل������واط������ن������ن وم��������واق��������ع ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة ج����ن����وب ش������رق م����دي����ري����ة ح��ي��س 

بمحافظة الحديدة.
وأك�������������د امل��������ص��������در أن م�������رت�������زق�������ة ال��������ع��������دوان 
ارت������ك������ب������وا ث�����الث�����ة خ��������روق��������ات، ب����اس����ت����ح����داث 
ت�����ح�����ص�����ي�����ن�����ات ق�����ت�����ال�����ي�����ة يف م�����ح�����ي�����ط م����دي����ن����ة 
مأرب، ويف شمال مديرية حيس وغرب 
م�����زرع�����ة م����س����ت����ور يف ال���ج���ب���ل���ي���ة ب��م��ح��اف��ظ��ة 

الحديدة.
وب������ن امل����ص����در أن������ه ت����م ت��س��ج��ي��ل خ��رق��ن 
بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش 

واللجان الشعبية يف حيس بالحديدة.
كما أك��د امل��ص��در رص��د 109 خ��روق��ات 
ب��إط��الق ن���ار بشكل مكثف ب��ات��ج��اه 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، ح��ج��ة، 
ص���ع���دة، ال���ض���ال���ع، ال���ح���دي���دة، ال��ب��ي��ض��اء 

وجبهات الحدود.
ول������ف������ت امل�������ص�������در إىل أن���������ه ت�������م رص���������د 25 
خ��رق��اً بقصف م��دف��ع��ي مل��رت��زق��ة ال��ع��دوان 
عى محافظات مأرب، حجة، صعدة، 
ال������ح������دي������دة، وج�����ب�����ه�����ات ال��������ح��������دود، ح��ي��ث 
اس��������ت��������ه��������دف امل���������رت���������زق���������ة ب������ق������ص������ف م�����دف�����ع�����ي 
مكثف مواقع الجيش واللجان يف البلق 

الشرقي ويف ملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف 
م�����دف�����ع�����ي 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، 
رازح وامل���������������داف���������������ن وامل��������الح��������ي��������ظ  وك�������������������ذا يف 

بمحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً 
ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة اس������ت������ه������دف م��������واق��������ع ال����ج����ي����ش 
وال��ل��ج��ان يف ح��ي��س ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 
ومقبنة بمحافظة تعز وكذا يف الصخرة 
بعسر ويف ال��ع��م��ود ب���وادي ج���ارة وجبل 

تويلق يف جيزان.

حتالف العدوان يحتجز سفينة 
ديزل في خرق جديد للهدنة

أف������������ادت ش�����رك�����ة ال����ن����ف����ط ال����ي����م����ن����ي����ة، ب����أن 
ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان األم�����ري�����يك ال���س���ع���ودي 
اح�����ت�����ج�����ز س����ف����ي����ن����ة دي������������زل يف خ���������رق ج����دي����د 
ومستمر للهدنة املعلنة، وأوضح الناطق 
ال������رس������م������ي ل�����ل�����ش�����رك�����ة ع������ص������ام امل������ت������وك������ل أن 
تحالف ال��ع��دوان احتجز سفينة الديزل 

"يس ادور".
وأش�������������ار إىل أن ال�����ت�����ح�����ال�����ف ي����س����ع����ى م���ن 
خالل ممارساته التعسفية يف القرصنة 
واح��ت��ج��از سفن املشتقات النفطية، إىل 

خلق أزمة يف ظل الهدنة .
ول��ف��ت إىل أن اح��ت��ج��از س��ف��ن ال��وق��ود 
من قبل تحالف العدوان رغم تفتيشها 
وحصولها عى تصاريح دخول أممية، 
يهدف إىل اإلمعان يف املعاناة اإلنسانية 
ل�����ل�����ش�����ع�����ب ال������ي������م������ن������ي، وح��������م��������ل ال�����ن�����اط�����ق 
ال�����رس�����م�����ي ل����ل����ش����رك����ة ت����ح����ال����ف ال������ع������دوان 
واألم��������������م امل������ت������ح������دة امل������س������ؤول������ي������ة ال����ك����ام����ل 
ع����ن أي اخ���ت���ن���اق ت��م��وي��ن��ي يف امل��ش��ت��ق��ات 

النفطية.

للهدنة اإلنسانية 
والعسكرية

خالل حضوره حفل تخرج دورة جديدة من مدرسة شؤون األفراد

اللواء الشميري: صمود القوات املسلحة والشعب أفشل مخططات العدوان

أك�����د امل���ف���ت���ش ال����ع����ام ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال���ل���واء 
ال������رك������ن ع�����ب�����دال�����ب�����اري ال�����ش�����م�����ري إن ال�������دف�������اع ع��ن 
ال��������وط��������ن ب������ح������اج������ة اىل ب�����������ذل امل��������زي��������د م��������ن ال����ج����ه����د 
واالس�������ت�������ع�������دادوال�������ت�������دري�������ب ل���ت���ن���ف���ي���ذ ك������اف������ة امل�����ه�����ام 

املسندة اىل منتسبي القوات املسلحة
ج��اء ذل��ك يف كلمة ل��ه ال��ي��وم يف حفل تخريج 
ال������دف������ع������ة 40 ب�����ش�����ري�����ة وك������ت������ائ������ب م�������ن م���ن���ت���س���ب���ي 
مدرسة الشؤون املالية و االدارية بحضور مدير 
دائرة شؤون الضباط العميد الركن نجم عباد 
و مديد دائرة القضاء العسكري العميد قايض 
عبداللطيف العياين و نائب مدير دائرة شؤون 
االف�������راد واالح���ت���ي���اط ال���ع���ام ال��ع��م��ي��د م��ح��م��د عيل 
حميد م��دي��ر م��درس��ة ال��ش��ؤون اإلداري����ة واملالية 

العقيد الحمزي اسماعيل . 
وق���������ال ال�������ل�������واء ال�����ش�����م�����ري: "اث�����ب�����ت�����ت االي�����������ام ان 
ص�������م�������ود امل�������ج�������اه�������دي�������ن امل��������راب��������ط��������ن م�������������ن ال����ج����ي����ش 
واللج�ان الشعبية ومن خلفهم الشعب اليمني 
األث����������ر ال����ك����ب����ر يف إف������ش������ال امل����خ����ط����ط����ات امل����ع����ادي���������ة 
وكشف نواي�ا ال�ع�دوان الحقيقية واملتمثل�ة ف�ي 
تم�زي�ق ال�ي�من وتدمر البنى التحتية ملؤسسات 

الدولة ". 
وأضاف "األهمية اسرتاتيجية لليمن جعلت 
األعداء يتكالبون عليه من كل مكان، وقد مر 
اليمن بصعوبات وتحديات وتهديدات جسام 
ع�������ر م�������راح�������ل ال������ت������اري������خ وب�����ف�����ض�����ل ال������ل������ه اس����ت����ط����اع 
ت�����ج�����اوزه�����ا. ك����م����ا ان����ن����ا ع�����ى ث����ق����ة ال�����ي�����وم وال����ت����اري����خ 

يعيد نفسه- من انكم قواتنا املسلحة املسنودة 
بالشعب سيفشلون مخططات املحتلن الجدد 

وأدواتهم ".
وث��م��ن ال��ل��واء ال��ش��م��ري ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ن عى 
اعداد الدورات من هيئة القوى البشرية ودائرة 
ش�����������ؤون األف���������������راد واالح�������ت�������ي�������اط ال�������ع�������ام وم������درس������ة 
الشؤون االدارية واملالية ملا بذلوه من جهود يف 

سبيل أنجاحها.
فيما اشارت كلمة هيئة القوى البشرية التي 
ال���ق���اه���ا ال��ع��ق��ي��د ال����رك����ن ع������ادل ال�����ش�����ردويف م��دي��ر 
مكتب رئيس الهيئة اىل ما تلقاه املشاركون يف 

الدورة من علوم ومعارف يف املجال االداري.
ودع���ا امل��ش��ارك��ن يف ال����دورة إىل تطبيق ك��ل ما 

ت��ع��ل��م��وه يف أرض ال����واق����ع واك���ت���س���اب امل���زي���د من 
العلوم واملعارف العسكرية واإلدارية الجديدة 
ال��������ت��������ي ت�����س�����ه�����م يف ح������ف������ظ وص���������������ون م����س����ت����ح����ق����ات 
امل����ق����ات����ل����ن وال�����ح�����ف�����اظ ع������ى ال����ج����اه����زي����ة ال���ب���ش���ري���ة 
والقتالية واالل��ت��زام بالدورة املستندة واللوائح 
واألن���ظ���م���ة و ال���ق���وان���ن امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف ال���ق���وات 

املسلحة.
ف�����ي�����م�����ا ع���������ر ال�������خ�������ري�������ج�������ون يف ك����ل����م����ت����ه����م ب����أن����ه����م 
استفادوا بشكل كبر من خالل التحاقهم بهذه 
الدورة التخصصية التي اضافت جديد العلوم 

اىل خراتهم السابقة يف الجانب االداري.
ويف خ��ت��ام ال��ح��ف��ل ت���م ت���وزي���ع ال���ش���ه���ادات عى 

الخريجن. 

شيع بصنعاء جثامن الشهداء النقيب مطر شداد 
ال���ص���ب���اري وال��ن��ق��ي��ب ن��ص��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���وف���ان وامل����الزم 
أول أحمد محمد الجبل واملجاهد نايف ياسر شقفان 
الذين ارتقوا شهداء وهم يؤدون واجبهم يف معركة 

الدفاع عن الوطن .
وخ����������الل م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ال�����ت�����ي ش����������ارك ف����ي����ه����ا ع����دد 
م�����ن ال�����ق�����ي�����ادات ال���ع���س���ك���ري���ة واألم����ن����ي����ة وأه���������ايل وأق�������ارب 
الشهداء.. عر املشيعون عن الفخر واالعتزاز باملواقف 
ال����خ����ال����دة ال����ت����ي ق���دم���ه���ا ال����ش����ه����داء وه�����م ي����داف����ع����ون ع��ن 

السيادة الوطنية .
ج�����رت م����راس����م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل���ل���ش���ه���داء ال����ذي����ن ت��وش��ح��ت 
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم يف 
جامع الشعب بأمانة العاصمة .. حيث تحرك املوكب 
ال��ج��ن��ائ��زي ب��ج��ث��ام��ن ال���ش���ه���داء ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت امل��وس��ي��ق��ى 
العسكرية تعزف مقطوعات والحان جنائزية معرة.

وقد تم توديع جثامن الشهداء بالسالم الجمهوري 
التي تم مواراتها الرى يف مسقط رأس كل منهم .

املنطقة التدريبية الثانية حتتفي بتخرج دفعة "قادمون بجحافل جيشنا"
اح����ت����ف����ت امل����ن����ط����ق����ة ال����ت����دري����ب����ي����ة ال���ث���ان���ي���ة 
ب������ت������خ������رج دف�������ع�������ة "ق�����������ادم�����������ون ب����ج����ح����اف����ل 
ج����ي����ش����ن����ا" م�������ن ال��������ل��������واء ال������ث������ام������ن ح���م���اي���ة 
رئ������اس������ي������ة ب�����ح�����ض�����ور ن�������ائ�������ب رئ�������ي�������س ه���ي���ئ���ة 
ال�����ت�����دري�����ب وال����ت����أه����ي����ل يف وزارة ال�����دف�����اع 

وقيادات عسكرية وأمنية.
وش���ه���د ال���ح���ف���ل اس���ت���ع���راض���اً ع��س��ك��ري��اً 
رم����زي����اً ل���ع���دد م����ن ال���ك���ت���ائ���ب وال����وح����دات 
ال��������ت��������ي ت�����ل�����ق�����ى رج�������ال�������ه�������ا دورات ق����ت����ال����ي����ة 
وتكتيكية خاصة يف ع��دد م��ن املجاالت 

العسكرية.
واس�����ت�����ع�����رض ال����خ����ري����ج����ون ب����ع����ض م��ن 
الفنون القتالية التي عكست جانباً مما 
اك��ت��س��ب��وه م��ن م���ه���ارات خ���الل ال����دورات 
ال������ت������ي ت���������أيت يف س������ي������اق ال�����ب�����ن�����اء امل�����ؤس�����يس 
ل���ل���ج���ي���ش وف�������ق ال������رؤي������ة ال����وط����ن����ي����ة ل���ب���ن���اء 
ال���دول���ة وال��خ��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة امل���ق���ررة من 
وزارة ال�����دف�����اع وه���ي���ئ���ة األرك����������ان ال���ع���ام���ة 

للعام التدريبي 1443ه�.

نائب رئيس اللجنة العسكرية الوطنية يلتقي املستشار 
العسكري ملمثل األمم املتحدة لليمن

ال���������ت���������ق���������ى ن�����������ائ�����������ب رئ�����������ي�����������س ال������ل������ج������ن������ة 
العسكرية الوطنية العميد حسن 
ه�����اش�����م وم�����ع�����ه أع������ض������اء ال����ل����ج����ن����ة يف 
صنعاء املستشار العسكري ملمثل 
األم�����م امل���ت���ح���دة إىل ال��ي��م��ن ال���ج���رال 
أن�������ط�������وين ه���������اي���������ورد وم���������دي���������رة م���ك���ت���ب 

ممثل األمم املتحدة يف اليمن.
ن��اق��ش ال��ل��ق��اء ال��خ��ط��وات املتصلة 
بتجهيز غ��رف��ة العمليات املشرتكة 

ملا من شأنه الحد من الخروقات.
ويف اللقاء استعرض نائب رئيس 
ال������ل������ج������ن������ة ال��������وط��������ن��������ي��������ة، ال��������خ��������روق��������ات 
امل��������ت��������واص��������ل��������ة ال���������ت���������ي ت������رت������ك������ب������ه������ا ق��������وى 
ال���ع���دوان وامل��رت��زق��ة ل��ل��ه��دن��ة املعلنة 
يف م�����خ�����ت�����ل�����ف ال�������ج�������ب�������ه�������ات ون��������م��������اذج 
بالصوت والصورة لبعض من تلك 

الخروقات.
وت���ط���رق إىل ال��ت��ع��ن��ت امل��س��ت��م��ر من 
ق���ب���ل ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه 
وت��ن��ص��ل��ه��م ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ود ال��ه��دن��ة 
وع������������دم االل����������ت����������زام وال�����ت�����ق�����ي�����د ب�����م�����ا ت���م 
االت����������ف����������اق ع�����ل�����ي�����ه ف�����ي�����م�����ا ي������خ������ص رف������ع 
ال����ح����ص����ار ال����ك����يل ع����ن م����ط����ار ص��ن��ع��اء 
ال������������������دويل وم�������ي�������ن�������اء ال��������ح��������دي��������دة أم���������ام 
سفن املشتقات النفطية واألغذية 
وال����ذي يعكس اس��ت��ه��ت��اره��م وع��دم 
م���ب���االت���ه���م ب���م���ع���ان���اة أب����ن����اء ال��ش��ع��ب 

اليمني.
وأك���د العميد ه��اش��م أن اللجنة 

ال��������ع��������س��������ك��������ري��������ة ال���������وط���������ن���������ي���������ة ت�������أس�������ف 
ل������������ع������������دم ال����������������ت����������������زام ال��������������ط��������������رف اآلخ��������������ر 
ب���ب���ن���ود ال����ه����دن����ة.. الف����ت����اً إىل م��ع��ان��اة 
املواطنن والضحايا املدنين الذين 
ي����س����ق����ط����ون ي�����وم�����ي�����اً ج����������راء األل�����غ�����ام 
وال����ق����ن����اب����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة خ����اص����ة يف 

محافظة الحديدة.
وأوض��ح أن تعنت دول العدوان 
وإصرارها عى منع دخول األجهزة 
وامل�������ع�������دات ال����خ����اص����ة ب����ن����زع األل����غ����ام 
ف�����اق�����م م������ن م�����ع�����ان�����اة امل������واط������ن������ن، م��ا 
ي��ت��ط��ل��ب م���وق���ف���اً واض����ح����ا م����ن األم����م 
املتحدة للضغط عى دول العدوان 
بتسهيل دخول األجهزة واملعدات 

الخاصة بمركز األلغام.
م�����������������ن ج���������ه���������ت���������ه أش���������������������������ار امل���������س���������ت���������ش���������ار 
العسكري للممثل األممي أن األمم 
امل�����ت�����ح�����دة ت����ط����ال����ب ج����م����ي����ع األط����������راف 
ب�������أن ت�����ك�����ون ال�����ه�����دن�����ة ح�����زم�����ة واح�������دة 
وف����������ق ب������ن������ود ال������ه������دن������ة وب������م������ا ي���ض���م���ن 
ال���ت���خ���ف���ي���ف م�����ن امل�����ع�����ان�����اة االن���س���ان���ي���ة 

وعودة الحياة إىل طبيعتها.
وع���ر ع���ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره للجنة 
العسكرية ملا قدمته من إيضاحات 
ب��ش��أن ال��خ��روق��ات ال��ت��ي ت��ح��دث من 
ال����ط����رف اآلخ�������ر ب���ال���ص���وت وال����ص����ورة 
وأن تكون غرفة العمليات املشرتكة 
خ����������ط����������وة م�������ه�������م�������ة ل�������ل�������ح�������د م������������ن ت����ل����ك 

الخروقات. 

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم أنشطة التوعية الطارئة مبحافظة البيضاء
متابعة: نبيل السياغي

اخ����ت����ت����م����ت ب���م���ح���اف���ظ���ة ال����ب����ي����ض����اء دورة 
تدريبية وتوعوية حول مخاطر االلغام 
والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب 
ن���ظ���م���ه���ا امل�����رك�����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ت���ع���ام���ل م��ع 
األل��������غ��������ام ب������ال������ت������ع������اون م�������ع ف����������رع امل����ج����ل����س 
األع������ى ل��ل��ش��ئ��ون اإلن���س���ان���ي���ة، وال��س��ل��ط��ة 
املحلية والشؤون االجتماعية باملحافظة.
هدفت ال��دورة التي استمرت خمسة 
أي�����ام ب���دع���م م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي��س��ف إىل 
إك�������س�������اب 26 م�����ش�����ارك�����ا وم������ش������ارك������ة م���ن 
مديريات السوادية، وناطع، ونعمان، 
وردم�����������������ان، وم�����دي�����ن�����ة ال�����ب�����ي�����ض�����اء م������ه������ارات 
وم����ع����ارف يف ت��وع��ي��ة امل���واط���ن���ن ب��م��خ��اط��ر 
األلغام والقنابل العنقودية، والتعريف 
بكيفية التعامل م��ع األج��س��ام الغريبة 
وال��ت��وع��ي��ة بأهمية االب��ت��ع��اد عنها وإب���الغ 

الجهات املعنية بها.
ويف خ�����������ت�����������ام ال������������������������������دورة أش����������������������اد وك�������ي�������ل 
م���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ي���ض���اء ع���ب���دال���ل���ه ال���ج���م���ايل 
ب����ال����دور اإلن����س����اين ال�����ذي ي���ق���وم ب���ه امل��رك��ز 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ل����ل����ت����ع����ام����ل م�������ع األل���������غ���������ام يف 
إي�����������ص�����������ال رس�����������ائ�����������ل ال�������ت�������وع�������ي�������ة ب�����م�����خ�����اط�����ر 
األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات 

الحروب.

وأشار إىل أهمية تنفيذ هذه الدورات 
لتشمل كافة مديريات املحافظة التي 
تعرضت للقصف من العدوان بجميع 
أنواع القنابل بما فيها العنقودية والتي 
م���������ا ت��������������زال ت�����ش�����ك�����ل خ���������ط���������ورة ع���������ى ح�����ي�����اة 

املواطنن.
وأكد وكيل املحافظة استعداد قيادة 
السلطة املحلية لتسهيل ع��م��ل ال��ف��رق 
امليدانية لتوعية املواطنن، بما يحقق 

االهداف املنشودة من الدورة.
م����ن ج���ان���ب���ه أش������ار م���دي���ر ف�����رع امل��ج��ل��س 
ال�����������ش�����������ؤون  وت��������ن��������س��������ي��������ق  إلدارة  األع����������������������ى 

اإلنسانية والتعاون ال��دويل باملحافظة 
عبد الجبار العمدي إىل ضرورة إيصال 
الرسائل التوعوية إىل املجتمع بمخاطر 
األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات 
الحروب وكيفية التعامل مع األجسام 

الغريبة.
ف������ي������م������ا اس���������ت���������ع���������رض م���������ش���������رف م��������ش��������روع 
ال�����ت�����وع�����ي�����ة ل�����ل�����ف�����رق امل�������ش�������ارك�������ة ب���م���ح���اف���ظ���ة 
البيضاء أمن الرحي املواضيع واملحاور 
التي تضمنتها ال����دورة.. الفتا إىل أهمية 
التعاون مع الفرق امليدانية خالل النزول 

امليداين إىل املديريات املستهدفة.

تشييع جثامني عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة بصنعاءتشييع جثامني عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة بصنعاء
.. وتشييع جثامني الشهداء مجلي واحملرفي والرخمي
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«   تفاصيل هامة عن مواجهات ُخزبة: وكيل محافظة البيضاءـ  عضو لجنة الوساطة يكشف لـ »

العنارص املندسة حاولت تفجري الوضع أمام لجنة الوساطة

> حدثنا عما حدث يف منطقة خبزة بمحافظة البيضاء؟
>> كما يعرف الجميع أن منطقة خبزة وغريها من املناطق كانت 
قبل تطهريها من الجيش واللجان الشعبية، وكرا لعناصر القاعدة، 

التي هربت إىل مأرب.
م�����ا ح���ص���ل م�����ؤخ�����را ه�����و ت����ع����رض ن���ق���ط���ة أم���ن���ي���ة يف م���ن���ط���ق���ة ال���ث���ع���ال���ب 
بمنطقة خبزة، لهجوم، أدى إىل مقتل أحد جنود النقطة، حينها 
وجهت األجهزة األمنية هناك االتهام ألبناء املنطقة بالوقوف خلف 
الهجوم، وطالبوهم بالكشف ع��ن اس��م��اء م��ن يقف خلف الهجوم 
ال��غ��ادر وتسليمهم، وع��ى ذل��ك ال��ت��زم وج��ه��اء خ��ب��زة ل��أم��ن بتسليم 
م���ن���ف���ذي ال����ه����ج����وم، وع��������دم اي����وائ����ه����م أو ال����ق����ب����ول ب����ت����واج����د أي م���خ���رب 

ومعتدي يف منطقتهم.
وأتخذ رجال األمن إجراءاتهم األمنية يف املنطقة، وسط مطالباتهم 
وجهاء خبزة بتسليم من نفذوا الهجوم وقتلوا الجندي، تالها بعض 
االحتكاكات تعرض خاللها رجال األمن إلطالق نار، قتل جندي أو 

أثنني، واحراق طقم لأمن أثناء االهجوم.
الوضع حساس جدا، خصوصا وأن املنطقة معروف بأنها كانت 
معقاًل للقاعدة، ويفرض نفسه عى األجهزة األمنية التعامل بحزم 

وشدة مع كل ما يهدد األمن باملنطقة.
> ماذا الذي حصل بعد ذلك؟

>> حاولت األجهزة األمنية احتواء املوقف خالل الهجوم األول، 
ول��ك��ن ب��ع��د ال��ه��ج��وم ال��ث��اين، عملت ع��ى ت��ع��زي��ز ت��واج��ده��ا، وأرس��ل��ت 
تعزيزات إىل خبزة، أصبح الوضع امل��ي��داين حينها متوتراً بني األمن 
وأبناء املنطقة، حينها تواصلت مع القائم باعمال املحافظ الشيخ 
حمود شتان، الذي كلفني بالتواصل مع مشايخ قيفة، للتواصل 
م���ع وج���ه���اء خ��ب��زة ل��ت��س��ل��ي��م ال���ذي���ن ه��اج��م��وا رج����ال األم����ن وق��ت��ل��وه��م، 

وتواصلنا مع املشايخ، ووجهاء خبزة.
تحركنا ن��ح��ن لجنة ال��وس��اط��ة امل��ك��ون��ة م��ن ب��ع��ض م��ش��اي��خ ووج��ه��اء 
قيفة ممثلة بالشيخ أحمد صالح الحطام، والشيخ مروان الرقابي، 
وعضو مجلس النواب الشيخ أحمد سيف الذهب، والشيخ صادق 
ال��س��اليل، إىل منطقة خ��ب��زة ي���وم  األرب���ع���اء 20 ي��ول��ي��و امل��ن��ص��رم، لحل 
امل��ش��ك��ل��ة ق��ب��ل أن ت��ت��ف��اق��م األوض�������اع ه���ن���اك، إال أن���ن���ا ت��ف��اج��أن��ا ب��ان��ف��ج��ار 

الوضع واندالع املواجهات بني الطرفني.
< ما سبب انفجار الوضع قبل وصول لجنة الوساطة؟

<<  ي���ب���دو أن ال���ع���ن���اص���ر امل���ن���دس���ة يف خ����ب����زة، ت���ري���د ت��ف��ج��ري ال���وض���ع، 
وإع���اق���ة وص����ول ال��ل��ج��ن��ة ح��ت��ى ال ي��ت��م اح���ت���واء امل��ش��ك��ل��ة وال��ت��وص��ل ألي 

حلول.
وح��ق��ي��ق��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ت��ت��ع��رض األج����ه����زة األم���ن���ي���ة ل��ل��ه��ج��وم، هنا 
ي��ص��ع��ب ع���ى ال��ق��ي��ادة امل��ي��دان��ي��ة امل���ت���واج���دة يف امل��ن��ط��ق��ة اح���ت���واء امل��وق��ف 
ال����ع����ام، ح��ص��ل��ت ع���ى اث���ره���ا االش���ت���ب���اك���ات خ��ل��ف��ت ق��ت��ى وج���رح���ى من 
األم���ن وال��ع��ن��اص��ر اإلج��رام��ي��ة، حينها انسحبت لجنة ال��وس��اط��ة قبل 
وصولها املنطقة، والتواصل مع قيادة السلطة املحلية، وإطالعهم 

عى املوقف العام بما حدث.
> إىل أين انسحبتم؟

>> ات��ج��ه��ن��ا ل��ج��ن��ة ال���وس���اط���ة م���ن م��ش��اي��خ ق��ي��ف��ة إىل ح��م��ة ص�����رار يف 
اليوم الثاين الخميس، والتقينا بالشيخ شتان، والشيخ بكيل الوهبي 
وغريهم من مشايخ البيضاء، عى أساس تحديد اسماء املطلوبني 
املتورطني بالهجوم عى رجال األمن، عى أساس بأن نتحرك لجنة 
الوساطة إىل منطقة خبزة وطلب األهايل تسليم الجناة من العناصر 

التي شاركت الهجوم.

يف اليوم الثاين من االجتماع الجمعة، تسلمنا نحن لجنة الوساطة 
كشف املطلوبني لأمن بعدد 30 عنصرا، واتجهنا إىل منطقة خبزة، 
تم عى إثرها إيقاف املواجهات، وفتح الطريق، وتسليم وجهاء خبزة 
كشف املطلوبني، وتقلص العدد إىل تسليم 10 من املطلوبني، ألن 
البعض منهم قد قتل أثناء املواجهات، وآخرين فارين ومتواجدين 

يف مأرب.
> هل تجاوب معكم وجهاء خبزة بتسليم املطلوبني؟

>> ل�����أم�����ان�����ة.. وج�����دن�����ا ت����ج����اوب����اً وت����رح����ي����ب����اً م�����ن أب�����ن�����اء خ�����ب�����زة، واب��������دوا 
استعدادهم، للتعاون مع الدولة وبسط نفوذها، ملبني املطالب 
الذي جئنا من أجلها، عملنا عى تهدأة النفوس والتوضيح لهم بأن 
ما يحدث ال يخدم سوى تحالف العدوان، ال��ذي ال يريد للمنطقة 
وللبيضاء أن تنعم باألمن واألمان، واتجهنا لتطبيع الوضع األمني 
يف املنطقة بحسب توجيهات قيادة املحافظة، ومكثنا يف املنطقة حتى 

الساعة الثالثة من فجر يوم السبت 23 يوليو.
عدنا إىل مدينة رداع، بمعية العشرة املطلوبني للجهات األمنية، 
التقينا باألخ القائم بأعمال املحافظ الشيخ شتان وعدد من أعضاء 
ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة وق����ي����ادة وض���ب���اط األج����ه����زة األم���ن���ي���ة، ويف ال���ل���ق���اء تم 
تسليم الجهات األمنية املطلوبني العشرة للتحقيق معهم، وهم بني 
يدي الدولة التي يحتكم الجميع للنظام والقانون، وبسط الدولة 
تواجدها عى منطقة خبزة، كأي منطقة يف البيضاء واليمن، والتزم 
وجهاء ورجال خبزة بذلك خطيا للجنة الوساطة التي تعاملت مع 

املشكلة بالحكمة والصرب، والحمدلله.
> ما الذي ترتب عىل منطقة خبزة بعد االتفاق؟

>>  ك��م��ا ذك����رت ل��ك س��اب��ق��ا، ب��ذل��ت ل��ج��ن��ة ال��وس��اط��ة ج��ه��ودا كبرية 
إليقاف املواجهات أوال من خ��الل التوضيح واالق��ن��اع ب��أن املواجهات 
املسلحة ال تحل أي مشكلة، بل تزيدها تعقيدا، وكما يقال "حرب 
القبييل عى الدولة عسر"، والعمل عى إزالة التوترات ورفع املظاهر 
املسلحة، وفتح الطرقات وتأمينها، وبسط نفوذ األجهزة األمنية عى 
املنطقة، وس��ط اس��ت��ع��داد ع��ى ترسيخ األم���ن واالس��ت��ق��رار يف املنطقة 
من قبل األهايل والتعاون مع الدولة الذي وجدنا فيهم رجااًل عقالء 
استطعنا الوصول للحلول وحقن الدماء بتوفيق من الله وفضله.

> ما أنواع االسلحة التي تم مهاجمة رجال األمن؟
>>  طبعا العناصر التي هاجمت األجهزة االمنية يف منطقة خبزة،  
اس��ت��خ��دم��ت مختلف أن����واع األس��ل��ح��ة الخفيفة وامل��ت��وس��ط��ة والثقيلة 
التي كانت بحوزتهم يف مهاجمة رجال األمن املتواجدين باملنطقة، 

خلفت عدداً من القتى والجرحى.
  <كم العدد؟

<<  ال يوجد لدّي احصائية دقيقة بذلك.
> ك���أح���د م���ش���اي���خ ق��ي��ف��ة وع���ض���و ل��ج��ن��ة ال����وس����اط����ة.. ك��ي��ف 
تعاملت السلطة املحلية واألجهزة األمنية مع االحداث؟

>> قيادة السلطة املحلية واألجهزة األمنية باملحافظة، كانت عند 
مستوى املسؤولية الوطنية واألخالقية، وليس كما يروج لها تحالف 
العدوان،  حرصت كل الحرص عى احتواء املوقف يف منطقة خبزة 
بالحكمة، وعدم إراقة الدماء، استخدمت كافة األساليب والوسائل 

املمكنة لتجنيب املنطقة ويالت ما تخلفه االشتباكات.
ع���م���ل���ت وب����ج����ان����ب����ه����ا ال������ق������ي������ادات األم�����ن�����ي�����ة م������ا ب����وس����ع����ه����ا م������ن االت�����ص�����ال 
والتواصل، بمشايخ قيفة استشعارا من مسؤوليتها، رغم وجود 
هفوات من بعض االفراد يف امليدان، قد ترجع ربما لقلة الخربة يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع االح������داث، ي��ق��اب��ه��ا ق��ل��ة ال���وع���ي ل���دى أب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة، إىل 

جانب عدم االدراك ألبعاد املشكلة، وربما أن الوضع العام فرض 
نفسه نتيجة امل��واج��ه��ات املاضية يف خ��ب��زة وي��ك��ال وغ��ريه��ا م��ن املناطق 
ل��ل��ت��ع��ام��ل ب���ح���زم م���ع امل��ش��ك��ل��ة، وارس�������ال ال���وس���اط���ة م���ن ج��ه��ة إلق��ام��ة 

الحجة.
وبكل صراحة وجدنا االهتمام يف التعامل وإدارة املوقف املسؤول 
م��ن ال��ق��ي��ادات األمنية ال��ت��ي ح��رص��ت وح��اول��ت ع��ى ح��ل املشكلة منذ 
ال���ب���داي���ة ودي�����ا، ول���واله���م ب��ع��د ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل، مل���ا ت��وص��ل��ن��ا ألي 

حلول.
> ك��ي��ف ت��ع��اط��ت ق��ب��ائ��ل ق��ي��ف��ة م��ع األح�����داث يف خ��ب��زة وم��ا 

دورها؟
>> ل���ي���س م���ج���ام���ل���ة.. ب����ل ه����و ح����ق وان����ص����اف ل��ق��ب��ائ��ل ق���ي���ف���ة.. ح��ظ��ت 
األح�������داث ال���ت���ي وق���ع���ت يف خ���ب���زة ب��اه��ت��م��ام واس�����ع وك���ب���ري م���ن م��ش��اي��خ 
ق��ب��ائ��ل ق��ي��ف��ة ال���ذي���ن ك����ان ل��ه��م دور اي���ج���اب���ي واس������ع، وك����ان����وا ي��ت��اب��ع��ون��ا 
لجنة ال��وس��اط��ة أوال ب���أول وي��ق��دم��ون امل��ق��رح��ات وال��ح��ل��ول، وعملوا 
عى تقارب وجهات النظر يف حل املشكلة، وقطع دابر الفتنة، ألنهم 

عانوا ويالت الحروب والثارات، واملشاكل خالل الفرة املاضية.
ون��ث��م��ن ح���رص م��ش��اي��خ ال��ب��ي��ض��اء ووج��ه��ائ��ه��ا ب��وق��وف��ه��م وق��ف��ة رج��ل 
واح����د إىل ج��ان��ب مصلحة أم���ن واس��ت��ق��رار محافظتهم أوال وأخ����ريا، 
وت��ج��ن��ي��ب امل��ن��ط��ق��ة وي������الت االق����ت����ت����ال، ألن ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان وأدوات�������ه 
ح�������اول�������وا ج�����اه�����دي�����ن اس�����ت�����غ�����الل م�����واج�����ه�����ات خ�����ب�����زة م������ع رج����������ال األم��������ن، 
واستثمارها لتحقيق مصالحهم التدمريية، يف محاولة فاشلة جر 
املنطقة إىل ال��ف��وىض األم��ن��ي��ة تنفيذا ملخططاتهم ال��ق��دي��م��ة، ال��ت��ي تم 

تطهري البيضاء منها إىل غري رجعة إن شاء الله.
> كيف تقرأ أحداث خبزة وفق ما تداولته حينها وسائل 

إعالم تحالف العدوان؟
>> يشء ال ي����ص����دق أب�������دا م����ن ال����ح����رب ال����ش����ع����واء ال����ت����ي ت���ج���ع���ل م��ن 
ال����ش����خ����ص ي���ع���ي���ش ال�������واق�������ع ال��������خ��������رايف، ي���س���خ���ر وي����س����ت����غ����رب م������ن ت��ل��ك 
األك���اذي���ب وال���ف���ربك���ات يف ن��ف��س ال���وق���ت، ك��ي��ف ي��ص��ن��ع��ون واق���ع���ا من 

مخيالتهم لتأجيج األحداث.
ولكن إعالم تحالف العدوان ومرتزقته كشف لنا مدى القذارة يف 
الطرح، ووضاعة تجار الحروب الذين يعيشون عى تأجيج االقتتال 

وإراقة الدماء بني أبناء الشعب اليمني الواحد.
ط��ب��ع��ا ال ي���درك���ون أن ت��ل��ك األك���اذي���ب وال��ف��ربك��ات خ��دم��ت��ن��ا يف لجنة 
الوساطة، حيث اعطتنا طاقة قوية عى العمل أليام املتواصلة دون 
أن ن��ش��ع��ر ب��ط��ع��م ال���ن���وم وال�����راح�����ة، ع��زم��ن��ا وت��وك��ل��ن��ا ع���ى ال���ل���ه يف حل 
املشكلة، إىل ج��ان��ب ال��ش��رف��اء م��ن مشايخ قيفة وال��ب��ي��ض��اء، وق��ي��ادة 
السلطة املحلية، وما أن أخمدت النار يف خبزة، حتى اختفت األقالم 

املأجورة، التي كان تنفخ يف الكري الشعالها عن بعد.
> هل انتهى دوركم يف لجنة الوساطة القبلية بتسليم املطلوبني 

لأجهزة األمنية؟
>> تسليم املطلوبني لأمن الجهة القانوينة للتحقيق يف املشكلة 
وابعادها، من ثبت تورطه يف االعتداء ومهاجمة رجال األمن سينال 

جزاءه القانوين العادل ويتحمل املسؤولية الكاملة.
ون�����ح�����ن يف ل���ج���ن���ة ال�����وس�����اط�����ة ت����ق����ع ع������ى ع����ات����ق����ن����ا اس����ت����ك����م����ال م���ت���اب���ع���ة 
امل��ش��ك��ل��ة، وال���ع���م���ل ع���ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ص��ال��ح وال���ت���س���ام���ح ت��ن��ف��ي��ذا للعفو 
العام الذي نسعى يف إطاره ترتيب لقاء يجمع السيد القائد عبدامللك 

بدرالدين الحويث بأبناء املنطقة، إن شاء الله.
> م���������������اذا ع���������ن واق���������������ع ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة وال���������خ���������دم���������ات األس������اس������ي������ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني يف خ��ب��زة وامل��ن��اط��ق ال��ت��ي ك��ان��ت وك����را للعناصر 

اإلرهابية؟
>> لالسف منطقة خبزة تعاين العزلة وانعدام التنمية واالنغالق 
بسبب الجهل املمنهج بحق أبنائها خالل الفرة املاضية، وهذا سبب 
رئ��ي��ي الل��ت��ح��اق ب��ع��ض اب��ن��ائ��ه��ا ب��ال��ع��ن��اص��ر اإلره���اب���ي���ة، وت��ح��وي��ل��ه��ا إىل 
وكر للقاعدة، الذين فروا إىل بعد عملية تحرير البيضاء إىل مأرب 

وشبوة. 
أبناء قيفة والبيضاء دخلوا مرحلة جديدة من األمن واالستقرار، 
وع��ل��ي��ه��م أن ي��ح��اف��ظ��وا ع��ى ه���ذا امل��ك��س��ب األه���م ليتجهوا إىل التنمية 
امل��ح��ل��ي��ة وت���وف���ري ال���خ���دم���ات األس���اس���ي���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ص��ح��ة وامل���ي���اه، 

والطرقات، واملشاركة الواسعة يف تفعيل املبادرات املجتمعية.
ح���ت���ى أن����ن����ا وج�����دن�����ا م���ع���ظ���م األه���������ايل يف خ����ب����زة الي���م���ت���ل���ك���ون ال���ب���ط���ائ���ق 
ال����ش����خ����ص����ي����ة، وه�����ن�����ا ن����ط����ال����ب ال����ح����ك����وم����ة وق�������ي�������ادة ال����س����ل����ط����ة امل���ح���ل���ي���ة، 
إي���الء منطقة خ��ب��زة وغ��ريه��ا االه��ت��م��ام الكبري واخ��راج��ه��ا م��ن عزلتها، 
واالل��������ت��������ف��������ات مل������ع������ان������اة اب�����ن�����ائ�����ه�����ا ب�����ت�����وف�����ري ال�������ح�������د االدىن م��������ن ال�����خ�����دم�����ات 
واالحتياجات الرئيسية، والعمل عى تأهيلهم ب��ال��دورات الثقافية 
وت��ع��زي��ز وع��ي��ه��م وواق�����ع ح��ي��ات��ه��م، واالل���ت���ق���اء م��ع��ه��م، وت��ف��ع��ي��ل��ه��م يف 
مختلف الربامج واالنشطة، الذي سيكون لهم دور كبري يف الدفاع 

عن الوطن ومواجهة األعداء.
> ولكن أين دور املجالس املحلية باملديريات من ذلك؟

>> ب��ع��ض امل��ج��ال��س املحلية ب��امل��دي��ري��ات ال ت��ق��وم ب��واج��ب��ه��ا بالشكل 
الصحيح واملطلوب، وأصبح دور االعضاء غائباً ومفقوداً تماما عن 
الوضع الخدمي، وكأن األمر  ال يعنيهم، وعدم الشعور باملسؤولية، 
وهو األم��ر ال��ذي ترتب عى ذلك اإلهمال انعكاسات سلبية، جعل 

البعض من أبناء قبائل يف البيضاء عرضة لأفكار الهدامة.
ل����ذل����ك.. ال���ب���ي���ض���اء يف ال����وق����ت ال����راه����ن ب���ح���اج���ة ل��ل��ت��ص��ح��ي��ح ال���ج���ذري 
وم��ض��اع��ف��ة ج��ه��ود التنمية يف مختلف امل��ن��اط��ق، لتتمكن م��ن ت��ج��اوز 
واق�����ع�����ه�����ا امل����ج����ت����م����ع����ي، ل���ت���ب���ق���ى ال����ب����ي����ض����اء ب����رج����ال����ه����ا ع�����ن�����وان�����ا ل���ل���ش���ه���ام���ة 

واالخالص يف كل مراحل التاريخ.
> م���ا أب����رز امل��ع��ان��اة ال��ت��ي خلفتها ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��ك��ف��ري��ة يف 

املناطق خالل املرحلة املاضية؟
>> ال���ف���وىض األم��ن��ي��ة ل��ل��ع��ن��اص��ر اإلره���اب���ي���ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��واج��دة يف 
ب��ع��ض م��ن��اط��ق ال��ب��ي��ض��اء اس��ه��م��ت يف اع��اق��ة تنفيذ م��ش��اري��ع التنمية، 
وجعلت منها بيئة خصبة النتشار الجهل، بهدف استقطاب أبنائها 
إىل صفوف العناصر اإلرهابية بتفخيخ عقولهم باالفكار الضالة، كل 
ذلك انعكس سلبا عى األمن والسلم االجتماعي، التي كانت تشهد 

بعض املناطق االغتياالت والتفجريات اإلرهابية والتقطع.
اآلن األم����ن م���وج���ود وم��س��ت��ت��ب، وت��ل��ك امل��ن��اط��ق ب��ح��اج��ة للتعويض 
يف التنمية، ال��ذي نأمل اال تعاين أك��ر كما عانته يف ال��س��اب��ق، وه��ذا 
األمر يتطلب بذل الجهود من قبل قيادة السلطة املحلية الجديدة 
ممثلة باألخ املحافظ إدريس الذي نتعشم فيه الخري ألبناء املحافظة.
> ما دور أبناء البيضاء يف تحرير مناطقهم من العناصر التكفريية؟
>> أب���ن���اء ال��ب��ي��ض��اء ك����ان ل��ه��م دور ك��ب��ري يف ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ح���ري���ر، ول���وال 

رجالها األوفياء وشهدائها العظماء، ملا تحررت تلك املناطق، الذين 
ك��ان��وا يف م��ق��دم��ة ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية، الن��ه��م ع��ان��وا وأدرك����وا 
حتمية تطهري مديريات البيضاء من العناصر اإلرهابية التي جعلت 
م��ن��ه��ا أوك���������ارا ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا االج����رام����ي����ة خ���دم���ة ل��ل��م��ص��ال��ح األم���ري���ك���ي���ة يف 
املحافظة التي تشكل خ��اص��رة اليمن الحقيقية بوقوعها ب��ني 4 من 

املحافظات الجنوبية و4 من من املحافظات الشمالية.
> برأيك.. ما الذي يؤجج قضايا الثأر بني أبناء القبائل 

يف البيضاء وغرها؟
>> يف مقدمة أس��اب ال��ث��أر يف البيضاء، غياب العدالة واالن��ص��اف 
من القضاء، وقلة املحاكم، اسهمت جميعها بتعزيز ظاهرة الثأر 
ب��ني امل��واط��ن��ني، ب��اإلض��اف��ة إىل الجهل وت���دين مستوى ال��وع��ي الديني 

وانغالق بعض املناطق عن التنمية السيما يف التعليم.
نحن بحاجة ماسة للتوسع يف املحاكم، كأولوية للحد من ظاهرة 
الثأر، فعى سبيل املثال مديريات رداع السبع، ال يوجد فيها سوى 
ع��دد م��ن امل��ح��اك��م، بحاجة للقضاء ال��ع��ادل، ليجد امل��واط��ن العدل 
واالنصاف ملظلوميته، ولكن عندما تغيب العدالة والقانون، يتجه 
البعض آلخذ حقه بيده، باعتقادي كانت عملية ممنهجة يف اوساط 

قبائل البيضاء خالل الفرة املاضية.
> ك������م ع��������دد ق����ض����اي����ا ال������ث������أر ال�����ت�����ي ت������م ح���ل���ه���ا خ��������الل ال����ع����ام 

املايض؟
>> بتوفيق من الله، كانت محافظة البيضاء األوىل عى مستوى 
امل��ح��اف��ظ��ات ال���ح���رة يف ح���ل ال��ق��ض��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وب���ت���ع���اون ال��س��ل��ط��ة 
امل��ح��ل��ي��ة وامل��ش��اي��خ االوف���ي���اء للكثري م��ن��ه��ا وال��ت��ي ت��ع��ود ف��رات��ه��ا لعقود 
م��خ��ت��ل��ف��ة م����ن ال����س����ن����وات، خ��ل��ف��ت ب���ع���ض ال���ق���ض���اي���ا ع�������دداً م����ن ال��ق��ت��ى 

والجرحى بنسب مختلفة بني 10 - 40 قتياًل.
االن نحن بصدد حل 14 قضية بني القبائل، خلفت جميعها 150 
قتياًل، تم الرفع بها لأخ رئيس املنظومة العدلية، االخ محمد عيل 
ال����ح����ويث ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ى، ال������ذي ي�����ويل ه�����ذا ال��ج��ان��ب 

اهتماماً كبرياً، الذي لم نلتمسه منذ عقود.
يف ال����وق����ت ال�����ح�����ايل، ن���س���ع���ى ل���ح���ل ال����خ����الف����ات ب����ني أب����ن����اء ال���ق���ب���ائ���ل، 
ان���ط���الق���ا م����ن ت���وح���ي���د ال���ص���ف امل��ج��ت��م��ع��ي، ألن امل����ش����روع ال���ت���آم���ري ض��د 
ابنائها من تحالف العدوان والعناصر التكفريية، ال يزال قائما عى 

نشر الفوىض يف مناطقها.
> مؤخرا تم تعيني محافظ للبيضاء.. ما األولويات التي 

يجب أن يتخذها املحافظ ادريس؟
>> نتمنى أن يتحقق البناء البيضاء ومناطقهم التنمية، باعتبارها 
ص���م���ام أم�����ان ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، ب������دءاً م���ن ت��ف��ع��ي��ل دور امل���ج���ال���س امل��ح��ل��ي��ة 
باملديريات، وتعزيز دور القضاء، وتوفري الخدمات األساسية التي 
تهم املواطن، من التعليم والصحة والطرقات، واالهتمام باملجتمع 
وتشجيعه عى تحقيق التنمية، واالطالع عن قرب ملعاناة املواطنني 

وتلمس احتياجاتهم عن قرب عن طريق الزيارات امليدانية.
 < م��ا ال���ذي ت���ود ق��ول��ه يف ن��ه��اي��ة ه���ذا ال��ل��ق��اء ألب��ن��اء قبائل 

البيضاء؟
<<   ندعو كافة أبناء البيضاء إىل أن يكونوا صفا واحدا يف مواجهة 
ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ال ت���زال ت��واج��ه محافظتهم ال��ب��ي��ض��اء، وت��ع��زي��ز قيم 
التسامح، وعدم االنجرار خلف القضايا التي يعمل تحالف العدوان 
ع���ى ت��أج��ي��ج��ه��ا ب���ني أب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف األم����ن واالس���ت���ق���رار 
وال�����س�����ل�����م االج�����ت�����م�����اع�����ي ال�����������ذي ت����ح����ق����ق ل�����ه�����م ب�����ع�����د ت����ط����ه����ري امل����ح����اف����ظ����ة، 

واالستمرار يف التحشيد للجبهات وإنجاح حملة إعصار اليمن.

 من أولويات املرحلةحل قضايا الثأر  وتفعيل دور املجالس املحلية تمخض االتفاق عن تسليم 10 من املطلوبني لألجهزة األمنية

محافظة البيضاء بحاجة لتنمية 
حقيقية ومضاعفة جانب الخدمات 

واملشاريع التنموية

نالت منطقة خبزة يف قيفة بمحافظة البيضاء، نصيبا من األحداث خالل األيام املاضية، التي حاول تحالف العدوان النفخ بالنار لتأجيج االقتتال، التي انطفأت باالحتواء واالحتكام للعقل بتسليم 
10 من املطلوبني لأجهزة األمنية.

 صحيفة "26سبتمرب" التقت، وكيل محافظة البيضاء لشؤون القضايا االجتماعية والثأر� عضو لجنة الوساطة، وأحد أبزر الوجاهات االجتماعية يف قيفة والبيضاء، الشيخ عادل محمد قرموش، 
الذي كشف عن تفاصيل هامة يف اآليت:

حوار/ محمد العلوي
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ثالثة سدود شيدت مبشاركة مجتمعية

مديرية العشة في عمران من اجلفاف إلى توفير املياه واالكتفاء الذاتي
مؤسسة»بنيان« أمنوذجًا للبناء والتنمية املجتمعية 

ما إن تأيت عاصفة أي كان نوعها حتى يحولها إىل فرصة لصالح 
الحياة، ووسيلة للنهوض مرة أخرى، أما املعوقات املتطفلة عليه، 
فال يلقي لها باال، ليس لديه الوقت للرد عليها، منطلقا من قوة 
تماسكه، وتكاتفه االجتماعي وامليض قدما يف االستجابة لدعوات 
وتوجيهات قيادته املباركة، املنبثقة من كتاب الله جل وعال، عىل 

اعتبارها قيادة قرآنية.
لكن كل ما أنجزه املواطن يف مديرية العشة بمشاركة مجتمعية 
خ����ال����ص����ة، امل���ت���م���ث���ل يف ث����الث����ة س�������دود ض���م���ن ث������الث ع������زل م�����ن م���دي���ري���ة 
ال��ع��ش��ة، ك���ان وم���ا ي����زال مل��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان ال��ت��ن��م��وي��ة، ال�����دور ال��ك��ب��ر يف 
ذل��ك، فهي من درب��ت فرسان تنمويني من العزل الثالث، عملت 
عىل توجيه الناس من خالل الفرسان الذين دربتهم، توجيها سليما 
فكان ه��ذا النجاح ال��ذي يعيشونه ال��ي��وم، ارت��وت فيه أب��اره��م وعاد 
إليهم األمل بالحياة واالعتماد عىل الله وحده وما تجود به أرضهم.
هذا النجاح ال��ذي يحىك اليوم كان بفضل الله تعاىل ومؤسسة 
بنيان التنموية التي غرست الفكرة، فجسدها اإلنسان واملجتمع، 

فأصبح شيئاَ يشار إليه ويشاد به، ويرمز للحياة واألمل.
ل���م ي��ك��ن ي��ن��ق��ص ال���ن���اس يف ت��ل��ك امل��دي��ري��ة إال ال��ت��وج��ي��ه ال��س��ل��ي��م ب��أن 
ل��دي��ه��م ك��ث��ر م���ن ال����ق����درات واإلم���ك���ان���ي���ات، ل��ي��خ��رج ال��ج��م��ي��ل، ال���ذي 
ب��داخ��ل��ه��م فتتحقق أح��الم��ه��م، ل��ي��ك��ون ب��ح��ول ال��ل��ه م��ا ك���ان، حاولنا 
أن ن��ج��م��ع م����ادة ت��ح��ي ق��ص��ة ن��ج��اح امل���ش���اري���ع ال��ث��الث��ة وض��م��ن��ا معها 

لقاءات بعض املبادرين يف القصة التالية:

 سد الواسع 
ال���س���د األول امل���س���م���ى ب���اس���م ال����واس����ع يف ع���زل���ة "امل����ع����راض����ة" ض��م��ن 
مديرية العشة فهو حكاية مختلفة تماما، يتحدث املهندس ناجي 
سالمه رئيس اللجنة الزراعية بمحافظة عمران، ومدير عام مكتب 
ال����زراع����ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة وم���دي���ر ع����ام وح����دة ت��م��وي��ل امل���ش���اري���ع وامل����ب����ادرات 
ال���زراع���ي���ة، ب���ال���ق���ول:، ت��دخ��ل��ن��ا يف ح��اج��ز ال���واس���ع ال����ذي ن��ق��ف ع��ل��ي��ه، 
كاستكمال ملا بدأ به املجتمع يف هذه العزلة، وليس كإنشاء، فكان 
اس��ت��ك��م��ال��ن��ا ف��ي��ه ع��ن��دم��ا وص���ل امل��ج��ت��م��ع وم���ب���ادرت���ه إىل ن��س��ب��ة %60، 
وتكلفة االستكمال املتبقية من املشروع، ما يقارب 40 مليون ريال 
يمني، وسعة السد التخزينية تصل عىل 150 ألف مرت مكعب من 

املياه، ونسبة اإلنجاز يف الوقت الحايل تصل إىل %80.
ويؤكد املهندس سالمة بأن مثل 
ه��������ذه ال�������س�������دود ت�����ع�����ود ب����ال����ن����ف����ع أوال 
لتغذية اآلب����ار، وال��ث��ان��ي��ة م��د شبكة 
مياه رئيسية إىل األريض الزراعية، 
ب�����م�����ش�����ارك�����ة م����ج����ت����م����ع����ي����ة، أي������ض������ا م���د 
ش����ب����ك����ة ري أخ����������رى إىل امل�����واط�����ن�����ني، 
ب����يء رم����زي ج����دا ج����دا، وك����ل ه��ذا 
م��������ن أج�����������ل ال�����������زراع�����������ة امل�������وج�������ه�������ة، أي 
زراع��������ة ال����ح����ب����وب وال���ب���ق���ول���ي���ات ال��ت��ي 
ل������ه������ا أول������������وي������������ة، ل������������دى ق��������ائ��������د ال��������ث��������ورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، 
ولدى الدولة والقيادة السياسية، 

واللجنة الزراعية، حتى نستطيع الوصول إىل االكتفاء الذايت.

الثالث ضمن الدراسة في 93
يقول األخ عبدالله عيل جابر بعران مدير الزراعة بمديرية العشة 
محافظة عمران وأحد الفرسان التنمويني الذين أعدتهم مؤسسة 
ب��ن��ي��ان ال��ت��ن��م��وي��ة، ب���أن ه���ذا ه��و ال��ح��اج��ز ال��ث��ال��ث ض��م��ن ال���دراس���ة التي 
نفذت يف ع��ام 1993م، ل��م ينفذه أح��د منذ ذل��ك ال��ت��اري��خ، ولكن 
بفضل الله واملواطنني من أبناء العزلة واملديرية، تم بناء هذا السد 
الذي يبلغ أكرث من 2 كيلو مرت، وعرض أكرث من 500 مرت، يحتوي 
عىل 150 الف مرت مكعب من مياه السيول، بمشاركة مجتمعية، 
ومساهمة من أبناء العزلة واملديرية، يف تحد للظرف الحايل، إنه 
أنجاز كبر جدا، لم تستطع أي حكومة منذ ذلك الحني إىل اليوم 
أن��ج��ازه، إال ملا نهض أبناء املجتمع، وتحملوا مسؤولياتهم، فكان 

هذا السد وغره من السدود.
يضيف ب���أن أول مساهمة مجتمعية ك��ان��ت ب��م��ش��ارك��ة وت���رع كل 
أبناء العزلة، بخمسة آالف ريال يمني، ومرحلة ترع أخرى كانت 
املساهمة فيها 20 ألف ريال، ومن ثم أتفق أبناء املجتمع يف املديرية 
والعزلة، من أن تتحمل كل قبيلة 90 ألف سعودي، فكان كل فرد 
يف القبيلة ال يقدر ان ي��دف��ع، يدفع عنه مقتدر م��ن أب��ن��اء القبيلة، 
فكال قام بواجبة، فضال عن املساهمة املجتمعية يف العمل اليدوي 
م��ا إل��ي��ه، وك��ان��ت مساهمة ال��دول��ة حسب ق��ول��ه يف نهاية امل��ش��روع، 

10 ماليني ريال يمني، من اللجنة الزراعية العليا.
وي��ؤك��د ب��أن ع��دد املستفيدين م��ن ه��ذا امل��ش��روع يصل إىل أك��رث من 
15 أل��ف إن��س��ان ضمن العزلة وامل��دي��ري��ة، م��ن خ��الل تغذية اآلب���ار، 
وي��غ��ذي ح���وايل 20 أل��ف هكتار زراع����ي، موضحا أن ف��ك��رة امل��ش��روع 
بدأت يف العام 2016 عندما نظر الناس يف املديرية والعزلة، إىل 
الحال الذي وصلوا إليه، من حالة الجفاف، والجدب، الذي أصاب 
املديرية، ووصلوا إىل قناعة أن ال حل لديهم، إال يرجعوا للسدود 
وبنائها لالستفادة م��ن مياه االم��ط��ار، ف��ب��دأوا الحاجز ه��ذا يف ذلك 
العام، واآلن عاد املجتمع ليكمل ما بدأ به، حتى أصبح كما نراه.

أم���ا ال��ف��ارس ال��ت��ن��م��وي أح���د أب��ن��اء ع��زل��ة "امل��ع��راض��ة" محمد فايض 
رواع��ي، فقد ق��ال: أننا بعد تخرجنا من ال��دورة التدريبية لفرسان 
التنمية ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رع��ه��ا وأع����دت ل��ه��ا، م��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان التنموية، 
ع��م��ل��ن��ا ع���ىل أن ت���ك���ون ه���ن���اك ع����دد م���ن االج���ت���م���اع���ات، ل��ل��ت��وع��ي��ة، مع 

مشايخ القبائل يف املديرية، فحاولنا نقرب وجهات النظر، قائلني 
بأننا بدون بعض ال نساوي أي يشء، هدفنا نبني مجتمعاً مكتف 
ذاتيا، وكيف لنا أن نستثمر املوارد الطبيعية؟!، وبما أن الحاجز كان 
ل��دي��ه أس���اس م��ن ق��ب��ل، عملنا ع��ىل أن نشيد ال��س��د ك��م��ا ه��و ال��ي��وم، 
وم��ا ك��ان م��ن املشايخ إال أن تعاونوا وأب���دت رغبة يف ه��ذا امل��وض��وع، 
وكل شيخ حشد قبيلته فكان الترع يف املرحلة األوىل خمسة آالف 
ري��ال م��ن ك��ل م��ت��زوج، جمعناها وانطلقنا ضمن خمسني شخصاً 
يف ال��ع��م��ل، ف��ك��ان ينقصنا "ك��م��ري��ش" فقدمت بندقي وبعته لي 
ن���ش���رتي "ك���م���ري���ش" ل���ي ن��ك��س��ر ب���ه ح���ج���ارة ب���ن���اء ال���س���د، ف��اش��ت��غ��ل��ن��ا 
وك���ان ال��ن��اس ضمن ال��ع��زل��ة ينقلون ال��ح��ج��ارة بأنفسهم، متوكلني 
عىل خالقهم، وك��ان كل عملنا حتى انجاز السد عمل ي��دوي، وال 
تدخل ألي آلة، ابدا، ال وجود "لخالطة االسمنت، وال شيول، وال 
أي آلة أو ما شابه" فقط باألدوات املتوفرة التي ال تتعدى "صرة" أي 
أداة حفر، أو مطرقة، "كمريشان" وسطل "وعربية لنقل الخلطة 
وامل���واد"، ومما جمعته املشاركة املجتمعية لهذا امل��ش��روع، انشأنا 
مطبخاً بجوار املشروع لي يطبخ فيه مؤنة لنا إلنجاز املشرع، وإىل 
ج��ان��ب��ه أتفقنا ب���أن ي��ك��ون ه��ن��اك م��ن ك��ل ب��ي��ت ت��س��ل��م" خ��ب��زة واح���دة" 
ل��ي ي��أك��ل ال��ع��م��ال يف امل���ش���روع ال��ذي��ن ي��ص��ل��وا إىل 150 ع���ام���اًل، من 
بينهم خمسون عاماًل أساسياً ال يذهبون من املشروع يظلون فيه 
ليل ونهار، وبعد نفاذ الخمسة آالف التي ترعوا بها، أتفقنا عىل أن 
يترع بعشرين الف ريال عىل كل متزوج فبادرنا بشراء االسمنت 
ل���ل���م���ش���روع، وامل���ج���ت���م���ع ه����و م����ن ي��ع��م��ل ك����ل ع���م���ل ل���ل���م���ش���روع، ال��ك��ل 

مبادر، بماله ويديه.

سد قاعة "واإلثنان واالربعون طلقة"
وع�������دت ب���ب���ن���اء ه������ذا ال����س����د أرب�������ع ح����ك����وم����ات ت���ق���ري���ب���ا وأك�������رث وع�������دد ال 
محدود من املنظمات، وكثر من املسؤولني، وكان حلماً لدى أبناء 
عزلة قاعة يف مديرية العشة محافظة عمران، يتمنون تحقيقه، 
وي�����رون�����ه ق���ائ���م���ا ي����غ����ذي آب�����اره�����م ال����ت����ي ي��ص��ي��ب��ه��ا ن���ق���ص م���ن���س���وب امل���ي���اه 

والجفاف، الذي يصيبهم بالهلع، والحرة يف أمرهم.
كانت بداية إنشاء سد قاعة بمشاركة مجتمعية خالصة ب�"42 
طلقة بندقية"، وقبل معرفة حكاية هذه "الطلقات" أعرج، عىل 
ف��رس��ان التنمية يف العزلة وفكرتها، عندما علمت مؤسسة بنيان 
ال��ت��ن��م��وي��ة ب���ح���اج���ة ال����ن����اس ل���ه���ذا ال����س����د، ح���ول���ت امل����ش����روع امل���ت���ع���رث إىل 
فرصة، لصالح الناس واملجتمع، قامت املؤسسة بتكوين عدد من 
فرسان التنمية ودربتهم عىل توعية الناس بما لديهم من طاقات 
كامنة يمكن االع��ت��م��اد عليها، يف ب��ن��اء مشروعهم س��د ق��اع��ة ال��ذي 
لطاملا تمنونه، وبمشاركتهم أنفسهم واالت��ك��ال عىل خالقهم الله 
سبحانه وتعاىل، أقيمت هذه الدورة قبل أشهر يف مديرية شهارة 

من محافظة عمران، فكانت سدود ثالثة.
كان انطالق مؤسسة بنيان لتبنيها إعداد فرسان تنمية، من تاريخ 
وإرث اليمني الحضاري الجميل، قائلة البد من أن يكون هناك يشء 
من الجمال وتحمل املسؤولية لدى أي إنسان، مهما كان، فما بالنا 

باليمني، فكان هذا الجمال املشهود. 
"42 طلقة بندقية كالكنشوف" كانت فارقة يف تشييد سد قاعة، 
بيعت هذا الطلقات لشراء ديزل للعمل لتشغيل "الكمريشانات" 
الحفارات يف الجبال، التي استعارها املواطن درهم صالح أبو شوصا 
الفارس التنموي، الذي ترع بتلك "الطلقات"، األمر أشبه بسحر 
لكنه ليس سحرا بل واقعا، قام به الناس ضمن عزلة قاعة متكلون 
عىل الله تعاىل، وبما يجودون به، فبددوا التحديدات واجتازوها 

وحولوها فرصاً، كما هو شعار مؤسسة بنيان.
كان هذا شخص مع من بدأوا يف عمل هذا املشروع، وكان األهايل 
يف العزلة يمرون عليهم، أىن لك انجاز هذا املشروع، متعجبني، 
وكأنه يشء من املستحيل لن يتحقق، كما سفينة نوح عندما كان 
يصنع ال��ف��ل��ك، وي��م��ر عليه ق��وم��ه ال ي��دخ��ل بمخيلتهم أن���ه سينهي 
صنعها، وكيف لسفينة تمر يف البحر!، لكن الله أع��ان، وسرعان 
م���ا ت��ب��دد ال���ي���أس ال����ذي يف ال���ن���اس ال���ذي���ن ك���ان���وا ي���م���رون ب��ه��م، يف سد 
ق���اع���ة، وس���رع���ان م���ا ج��م��ع��ت ال���ج���ه���ود، وك��ل��ل��ت ب��ال��ن��ج��اح، جمعت 
األموال، من الناس يف العزلة كلها، وتقسمت القبائل كل منها" 
غرمها" وبدأ األمل والحلم يشيدان، كل أسرة ضمن العزلة كان 
لها نصيب، يف ه��ذا امل��ش��روع، ن��ق��ودا وج��ه��دا ع��ىل األرض، وم��ا تمر 
شهور منذ شهر يناير 2022، إىل اليوم، إال وسد قاعة، قد اصبح 
واق��ع��ا، وش��ي��ئ��ا ملموسا مليئاً ب��م��ي��اه االم���ط���ار، ي��غ��ذي اب���ار ال��ع��زل��ة، 

لسان حال أبناء عزلة قاعة، إال أن يتحقق الحلم.
ي��ق��ول ال��ف��ارس التنموي أب��و ش��وص��ا أح��د أب��ن��اء ال��ع��زل��ة، ال���ذي بدأ 
يف الترع والعمل يف املشروع، أن مشروع سد قاعة، الحلم الذي 
أصبح حقيقة، كان يتحدث عن إقامته، منذ عقود منذ سبعينيات 
ال��ق��رن امل����ايض، وك����ان ح��ك��اي��ة وه����دف وغ��اي��ة وح��ل��م وأم��ن��ي��ة، ورواي����ة 
قد صيغت أحرفها يف أذهان أبناء عزلة قاعة منذ سنوات طويلة، 
والناس ينشدون تحقيق هذا الحلم، لكن لألسف يف ظل حكومات 

سابقة، لم يتحقق يشء.
ويضيف أنهم بعد تسجيل الفرسان التنمويني يف العزلة، ومن 
ث���م ت���دري���ب���ه���م، م���ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان ال��ت��ن��م��وي��ة، ب��ع��د ال��ت��خ��رج، 
بدأنا يف املشروع، بجهود ذاتية، حتى أن بعض من يمر بنا يصفنا 
باملجانني، كأنه مستبعد حكاية استكمال املشروع ليصل كما هو 
عليه اليوم، ألنهم كانوا يعتقدون استكماله من املستحيالت، ألن 
الحكومات السابقة، وعالقاتها باملنظمات، لم تعمل شيئاً ابدا، 
حتى تكون لدى الناس أن االم��ر صعب وكبر وال يمكن تحقيقه، 
موضحا، أن تلك الحكومات كانت بتلك الطريقة، ألنها أهملت 
امل����ج����ت����م����ع، وم�������ا ي���م���ت���ل���ك���ه، م������ن م�����ق�����وم�����ات، وع����م����ل����ت ع������ىل ت��ه��م��ي��ش��ه 

واق��ص��ائ��ه، مبينا أن مساحة املياه 
التي عىل السد، يبلغ طولها تقريبا أكرث من كيلو ونصف، وعرضها 
يف بداياته ما يقارب 100 مرت، وبعدها، يصل إىل 35 مرتا، بسعة 
أك����رث م���ن 110 آالف م���رت م��ك��ع��ب، ي���ع���ود ب��ال��ف��ائ��دة ع���ىل أه����ل ع��زل��ة 

قاعة، لتغذية أبارهم، وانتعاش الزراعة لديهم.
ل��ك��ن م���ا إن ب����دأ امل����ش����روع ي����رى ال���ن���ور ح��ت��ى ب����دأ ال���ن���اس يف ال��ت��ك��ات��ف 
إلنجاحه، و تدخلت القبيلة يف ذلك فوعدت كل قبيلة من قبائل 
ال���ع���زل���ة ي���ق���ول أوب�����و ش���وص���ا، ف��ت��ك��ف��ل��ت ك���ل ق��ب��ي��ل��ة أن ت��ج��م��ع ع��ش��رة 
ماليني ريال، وكان من املفرتض أن يصل املبلغ إىل 45 مليوناً، لكن 
ما تم تسليمه، إىل األن جيد، حتى أصبح املشروع كما نراه اليوم.

تبرعت ببندقيتي
املواطن قاسم أبو شوصا كان أحد املبادرين الكبار يف هذا املشروع 
وقدم بندقيته كمساهمة إلنجاح املشروع، يقول بأننا لنا عقود ولم 
يتحقق ه��ذا ال��ح��ل��م، فكانت م��ب��ادريت ه��ذه ل��ي ي��ك��ون ه��ذا امل��ش��روع 
كما هو اآلن، وهذا يشء بديهي أمام استجابتنا لله ولقايد املسرة 
السيد عبدامللك ال��ح��ويث ب��أن نهتم ب��امل��ش��ارك��ة املجتمعية مل��ا لها من 
أه��م��ي��ة ك��ب��رة، ل��ق��د ك���ان ت��رع��ي ببندقيتي ل��ي ي���رى س��د ق��اع��ة ال��ن��ور 

ويتحقق لنا االكتفاء الذايت.

إصرار للوصول
ع��ب��دامل��ل��ك ق��ع��ب��ان م���دي���ر امل���ش���اري���ع االق���ت���ص���ادي���ة ب��م��دي��ري��ة ال��ع��ش��ة، 
تحدث قائال: بأننا قبل أن نتدرب كفرسان تنمية حاولنا أن نجمع 
ال��ن��اس فلم يجتمعوا ل��ن��ا، ويستمعوا مل��ا ن��ري��ده لصالحهم، وبعد 

ت��ح��رك��ن��ا ل��ل��ت��درب ع��ىل ف��رس��ان ال��ت��ن��م��ي��ة، ق��م��ن��ا ب��ال��ت��ح��رك يف ب��ن��اء ه��ذا 
املشروع فبادرنا نحن يف البداية بشراء "آل��ة حفر" وبدأنا العمل، 
ف���ف���ي ال����ب����داي����ة، ك����ان����ت "42 ط���ل���ق���ة ب���ن���دق���ي���ة ك���الك���ن���ش���وف" و6آالف  
ابتعنا بهما ب��رتواًل، وم��ع استمرارنا وإص��رارن��ا يف العمل ب��دأ الناس 

باالستجابة وجمع الترعات إلنشاء املشروع فكان.          

كان من املستحيالت
 املواطن أحمد محسن صالح قعبان أحد املساهمني يف أنجاح سد 
قاعة، تحدث قائال: أن هذا الحاجز سد عظيم كان من املستحيالت 
أن نراه واقعا، فهذا السد تكون وكان، بفضل الله تعاىل، ومن ثم 
بفضل املجتمع يف العزلة الذين ب���ادروا، ببنائه، كل منهم ساهم 
يف ه��ذا امل��ش��روع، بكل ما يستطيع، الجود ب��ه، ول��م يتخلف أحد، 
إىل درجة أن الناس، كانت ترى انجاز هذا املشروع، أهم من قوتها 
الضروري، فكانت تترع إلنجاحه بعض االسر، وهي ليس لديها 
الكيس الطحني يف البيت، وينقص املشروع خمسة إىل ستة أمتار، 
زيادة يف ارتفاع السد، واملجتمع يعد بأنه عىل ثقة، بان الله تعاىل 
سيساعدهم إلكماله، ويضيف بأنه ساهم يف إنجاح مشروع سد 
ق��اع��ة، كما ه��و ح��ال ك��ل امل��واط��ن��ني يف ع��زل��ة ق��اع��ة، لكنه أي��ض��ا ترع 
بقطعة أرض لقطع األحجار منها لبناء السد، وكان بجوارها أرض 
يستصلحها، لكنه ءاثر إال أن تكون يف عون انجاحه للسد وأن كان 

ضرراً عىل األرض التي يستصلحها.

خمسة آالف ريال شيدت سد
أما السد الثالث الذي مررت به ضمن مديرية العشة، فكان يف 
عزلة الحناتبة، ال��ذي اس��م��وه بسد الشهيد ال��ص��م��اد، ال��ذي يتسع 
ل����85 ال���ف م��رت مكعب م��ن م��ي��اه ال��س��ي��ول، وال����ذي ان��ش��اء بمشاركة 
مجتمعية خالصة، وال��ذي بدأ بمبادرة الترع لبناء هذا السد هو 

املواطن عبدالله ناصر عيل الحنتبي بخمسة آالف ريال يمني.
يف ال��ب��داي��ة ح��اول��ن��ا أن ن��ع��رف ف��ك��رة امل��ش��روع فالتقينا رئ��ي��س لجنة 
املستفيدين من مشروع السد أحد الفرسان التنمويني عيل قاسم 
ال���ش���م���ي���يل، أح�����د ال����ذي����ن أع���دت���ه���م م���ؤس���س���ة ب���ن���ي���ان ال���ت���ن���م���وي���ة، ال����ذي 
أوض��ح لنا ب��أن فكرة امل��ش��روع ج��اءت بجهد مجتمعي خ��ال��ص، من 
أب���ن���اء ع��زل��ة ال��ح��ن��ات��ب، ب��ع��د ت��خ��رج��ن��ا م���ن دورة ت��ن��م��وي��ة، ح��اول��ن��ا أن 
ن��ج��م��ع ال���ج���ه���ود ل��ب��ن��اء ه����ذا ال��س��د، 
ون��وع��ي ال��ن��اس ب��أه��م��ي��ة ب��ن��اء السد 
لي يعود بالنفع عليهم، فجمعنا 
ال������ت������رع������ات، وج����ئ����ن����ا "ب����ال����ب����وك����ل����ني" 
وح�����ف�����رن�����ا ب�������ه ال�����خ�����ن�����دق م�������ع ق�����اع�����دة 
ال����س����د، ث����م ك��ث��ف��ن��ا ال���ج���ه���ود ل��ع��م��ل 
م��س��اه��م��ة ث���ان���ي���ة ل����ش����راء اس��م��ن��ت، 
وأجرة املقاول، والفضل يعود لله 
ثم ألبناء العزلة، وكلف املشروع 
م�����ا ي�����ق�����ارب 20-22 م���ل���ي���ون ري�����ال 

يمني، إىل األن.
ويضيف بأننا قمنا بهذا املشروع 
كتحمل للمسؤولية م��ن��ا أم���ام ال��ل��ه ج��ل وع���ال لحجز م��ي��اه السيول 
لينعكس إيجابا يف تغذية مياه اآلبار، وري األرايض الزراعية ليتحقق 
لنا االكتفاء ال��ذايت، والدليل عىل تغذية االب��ار الجوفية هو ارتفاع 
منسوب املياه فيها إىل 6 أمتار، وبعد بنائنا لهذا السد، ال��ذي لم 
يوقفنا إال السيل ملا ج��اء فطمره السيل، فهربنا فأخذ كل أدوات 
وآالت كنا نعمل ب��ه��ا، وعزمنا ل��ن يلني وسنكمل امل��ش��روع، بحول 

الله تعاىل.

استجابة للقيادة  
أما األخ صالح صالح الحنتبي فالتقيناه فوافنا بقول جميل قائال 
: بأن السد بني بمشاركة مجتمعية من الصفر عىل مراحل عدة، 
اجتمعنا وشكلنا لجنة مستفيدين، وبدأ الناس ففرقوا من ثالثة 
آالف وخ��م��س��م��ائ��ة ري����ال ي��م��ن��ي ع���ىل ك���ل م���ت���زوج، وب��ع��د ذل����ك عملنا 
عىل قطع الحجارة، من الجبل، واستعرنا آلة لقطع الحجار، ثم 
اشرتينا آلة آخرى، إىل جانب املستعار، وبدأنا العمل متوكلني عىل 
ال��ل��ه، واس��ت��ج��اب��ة ل��دع��وة ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن 
الحويث، الذي دعا إىل املبادرات املجتمعية، للحفاظ عىل املياه، وال 
تحقيق لتلك االستجابة إال ببناء السدود، وألننا عندما تكونت املياه 
يف ه��ذا السد الحظنا ارت��ف��اع منسوب املياه يف اآلب��ار ضمن العزلة، 
ف��ال��س��ي��ل ل��ي��س ل���ه إال أرب���ع���ة أي����ام يف ال��س��د وامل�����اء ق���د ارت���ف���ع يف اآلب���ار 
بأكرث من 4 أمتار، هذا دليل عىل أنه يغذي املياه يف اآلب��ار، فنحن 

سوف نكمل ما بدأنا به.

عازمني على التكملة
عبدالرحيم ع��يل الحنتبي، ي��ق��ول أول م��ا ب��دأن��ا يف امل��ش��روع، كان 
بجمع خمسة وثالثني ألف ريال يمني، من أهايل العزلة، بعد ذلك 
أصلحنا" الكنريش" الذي استعرناه يف القفلة ومن ثم أتينا به لي 
نقطع حجار لبناء السد، ومن ثم تشجع الناس وكل يعمل ويأيت 
بمؤنته من بيته، ومن ثم بعد ذلك اتفقنا عىل دفع مبلغ 3500 
ري�����ال ي��م��ن��ي ع���ىل ك���ل م���ت���زوج، وم����ن ث���م أت��ي��ن��ا "ب��ال��ب��وك��ل��ني" ل��ل��ح��ف��ر، 
وم��ن ث��م عملنا ال��ق��اع��دة للسد، وب��ع��د حفر ال��ق��اع��دة اش��رتي��ن��ا الفي 
كيس اسمنت، واستمر العمل يف املشروع، إىل أن أصبح عىل هذا 
النحو، ويف املرحلة الثانية بحول الله تعاىل عازمني، عىل تكملته. 
أبا اليمني إال أن يعيش، شيد حضارة يف التاريخ القديم، وها هو 

مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة: 

ستتخذ اإلجراءات القانونية بحق املدارس األهلية املخالفة للرسوم الدراسة  املقرة
أوضح مدير مكتب الرتبية باألمانة األستاذ عبدالقادر املهدي: 
"إن م��خ��رج��ات اج��ت��م��اع ق��ي��ادة ال����وزارة م��ع مكتب ال��رتب��ي��ة باألمانة 
وامل����ن����اط����ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���امل���دي���ري���ات وم��م��ث��ل��ني ع����ن امل��������دارس األه��ل��ي��ة 
واإلع�����الم ب��داي��ة ال��ع��ام ال�����درايس 2022/21م.. وق���د وق���ف أم��ام 
قضايا تربوية عديدة.. وانطالقا من الجهود التي يجب أن تبذل 
لتطوير العملية الرتبوية التعليمية.. حيث خلص االجتماع إىل 
منح املدارس أحقية تعديل رسومها بناًء عىل العقود املرمة بينها 
وبني أولياء األمور عام )20/21( بشرط  أن تقدم املدرسة نماذج 

من تلك العقود معمدة منها وعىل مسؤوليتها".
كما جرى التأكيد عىل أن املدارس األهلية التي لم ترفع رسومها 
خالل الخمسة أعوام السابقة يحق لها الرفع من 20- 25% عىل 

ما هو معتمد لها يف آخر قرار تجديد.
وأك�����د امل���ه���دي يف ت��ص��ري��ح ل����"26س���ب���ت���م���ر": "ت����م إدخ�����ال ال���رس���وم 
الدراسية للمدارس األهلية التي تعدلت رسومها من خالل املوقع 

اإلل��ك��رتوين بداية العام ال���درايس 22/21 وال��ذي يمكن لكل ويل 
أمر اإلطالع عليه الختيار املدرسة التي تتناسب مع إمكانياته سواًء 

ك���ان���ت امل���درس���ة األه��ل��ي��ة م���ج���ددة ل��رتخ��ي��ص��ه��ا أو م���ازال���ت تستكمل 
إجراءات التجديد السنوي". 

 وأض���اف: "ك��ون ال��رس��وم املعدلة تحدد يف ق��رار التجديد األخ��ر 
ل��ل��م��درس��ة، ووج����ود م����دارس أه��ل��ي��ة ل��م ت��ج��دد ت��راخ��ي��ص��ه��ا يقتيض 

الدخول عر رابط املدرسة اىل املوقع اإللكرتوين لإلطالع عليها.
وق�����ال امل���ه���دي ي��ج��ب أن ن���ن���وه ه��ن��ا أن م���ن أه����م األس����ب����اب ل��وج��ود 
م���������دارس أه���ل���ي���ة غ�����ر م�����ج�����ددة ل���رتاخ���ي���ص���ه���ا ع������دم ت���ض���م���ن ال���الئ���ح���ة 
املنظمة للعمل يف مؤسسات التعليم األهيل والخاص إجراءات 
صارمة بهذا الخصوص وغره من املخالفات األمر الذي أدى اىل 
تبني قيادة وزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع مكتب الرتبية 
باألمانة ملشروع تعديل قانون تنظيم مؤسسات التعليم األهلية 

والخاصة".
مؤكدا  أن ما تقوم به بعض املدارس األهلية برفع مبالغ مالية 
يف رسوم  الدراسة عىل الطالب من تلقاء نفسها هو عمل غر مرر 

وغر مقبول عىل اإلطالق وستتخذ اإلجراءات القانونية بحق تلك 
املدارس بما فيها إلزامها باحتساب الزيادة بالرسوم املحصلة من 
أولياء األمور كدفعة من األقساط املحددة عىل أولياء األمور وبني 
املهدي أنه تم إلزام املدارس األهلية عر املناطق التعليمية بتعليق 
وإش���ه���ار ل��وح��ة ال��ش��ف��اف��ي��ة م��ت��ض��م��ن��ة ل��ل��رس��وم ال���دراس���ي���ة امل��ع��ت��م��دة 

للمدرسة والصفوف واملراحل واألقسام املرخصة لها. 
وأردف ب���ال���ق���ول: "أن����ن����ا يف امل���ك���ت���ب وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ال���������وزارة ق��م��ن��ا 
ب�����اإلع�����الن  رس���م���ي���اً ب�����امل�����دارس األه���ل���ي���ة امل���ع���ت���م���دة ب��ج��م��ي��ع امل���دي���ري���ات 
ب��األم��ان��ة وتضمن اإلع���الن امل��راح��ل وال��ص��ف��وف واألق��س��ام املرخصة 
للمدرسة ملا من شأنه اشراك الجميع باملسؤولية والتسهيل عىل 
أولياء األمور والحد كذلك من وقوع البعض من املدارس األهلية 
باملخالفة، وتم التعميم من املكتب عىل جميع املناطق التعليمية 
باملديريات باعتماد أقساط ميسرة يسهل عىل أولياء األمور دفعها 

مراعاًة للظروف القائمة". 

لم تعد الحضارة وتشييدها منحصر عىل اإلنسان اليمني القديم، الذي عرف النظم السياسية واإلدارية قبل الصينيني 
واملصريني، وحتى قبل اإلغريق وقبل اليونانيني، الذي عن طريق تلك النظم السياسية واإلدارية استطاع تكوين حضارة ال 
تضاهى إىل اليوم، ال تنحصر ببناء السدود والحواجز املائية كسد مارب، بل تعداها إىل براعته يف تكوين الصهاريج املائية، 

لحفظ املياه، وليست تلك الصهاريج التي يف عدن أنموذجا لها، بل هناك صهاريج يف بني مطر بصنعاء، ويف كثر من 
املحافظات اليمنية، هذا النتاج لإلنسان اليمني القديم، لم يكن له أن يتحقق، لوال معرفته بنظم سياسية وإدارية كانت 

لدى قيادته يف ذلك الحني بنت لديها توجها سليما، حفزت لديه مسؤوليته تجاه األرض التي ينتمي لها.
ويف العصر الحايل يحاول اإلنسان اليمني املعاصر، أن يجدد تلك الحضارة، بعد أن أصبحت لديه قيادة حكيمة ممثلة 

بقائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر الدين الحويث، حفظه الله، الذي حث عىل استصالح األرايض الزراعية وبناء السدود 
والحواجز املائية لتكوين ثورة زراعية لنصل إىل االكتفاء الذايت، الهمت فيه قيامه بمسؤوليته تجاه، األرض التي ينتمي لها.

فلم ينتظر املواطن يف مديرية العشة بعد ذلك، منظمات وال وعود من أحد، أعتمد عىل الله وثم عىل ما يمكن توفره 
يف قالب جماعي لبناء السدود التي أحتاجها لعشرات السنني، فرأت املشاريع التي لطاملا أنتظرها النور، فشيد املواطن 

واإلنسان اليمني يف مديرية العشة بمحافظة عمران بمشاركة مجتمعية ثالثة سدود عمالقة، تؤكد صالبة اإلنسان اليمني 
وتحديه للظروف، أي كانت، عدوان وحصار ألكرث من سبع سنوات لم تأخذ من عزيمته، ابدا بل زادته تحديا إال أن 

يعيش، رغم أعداء الحياة، املتمثل يف دولتي االستكبار العاملي أمريكا وإسرائيل، وأدواتهما يف املنطقة السعودية واإلمارات.

سالمة: مثل هذه السدود تغذي اآلبار والثاني مد 
شبكة مياه رئيسية إلى األرضي الزراعية

بعران:  سد الواسع يبلغ طوله أكثر كيلو مترين 
وعرض أكثر من 500 متر مبخزون 150 الف متر 

مكعب من مياه السيول مبشاركة مجتمعية
أب���و ش��وص��ا: س��د ق��اع��ة م��ن احل��ل��م إل���ى احلقيقة لم 

حتققه أي حكومات سابقة فحققه املجتمع
ع��ب��دامل��ل��ك: م���ع اس��ت��م��رارن��ا وإص����رارن����ا في 
ال���ع���م���ل ب������دأ ال�����ن�����اس ب���االس���ت���ج���اب���ة وج���م���ع 

التبرعات إلنشاء املشروع 
الشميلي: مشروع سد الشهيد الصماد جاء 
بجهد مجتمعي من أبناء عزلة احلناتب بعد 

تخرجنا من دورة تنموية ملؤسسة بنيان
ق���اس���م: ت��ب��رع��ت ب��ب��ن��دق��ي��ت��ي ل��ك��ي ي���رى سد 

قاعة النور ويتحقق لنا االكتفاء الذاتي

قعبان: تبرعت بقطعة أرض لقطع 
األحجار منها لبناء السد

رواع�������ي: ه��دف��ن��ا ب���ن���اء مجتمع 
مكتف ذاتيا

احلنتبي: انشأنا هذا السد استجابة 
لدعوة السيد عبدامللك بدر الدين 
احل���وث���ي ال�����ذي دع����ا إل����ى امل����ب����ادرات 

املجتمعية للحفاظ على املياه
الثانية  امل��رح��ل��ة  ف��ي  عبدالرحيم: 
ع������ازم������ون وم����ت����وك����ل����ون ع����ل����ى ال���ل���ه 

سبحانه وتعالى لتكملة املشروع

نقل تفاصيلها ولقاءاتها وصورها: هالل محمد
سد قاعة

سد الواسع

سد الصماد
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بالقطاع  للنهوض  الزراعي  التعليم  أهمية  ما   -
الزراعي وتحقيق االكتفاء الذايت؟

البشرية فكلما  املوارد  التعليم استثمارا يف  -- يعترب 
البشرية  املوارد  إنتاجية  التعليم  زادت  ارتفع مستوى 
املتاحة , واالهتمام بالتعليم بشكل عام يؤدي اىل تحقيق 
االستغالل األمثل للموارد البشرية فكلما ارتفع مستوى 
التعليم زادت اإلنتاجية للموارد املتاحة  للمجتمع ومن 
املنطقي  ان تحقيق أهداف التنمية الزراعية والنهوض 
بالقطاع الزراعي والوصول اىل مرحلة االكتفاء الذايت 
يرتبط بدرجة كبرية بالتعليم الزراعي  واكدت العديد 
من الدراسات االقتصادية واالجتماعية عىل التأثري القوي 
الزراعية  التنمية  مجال  يف  الزراعي  للتعليم  والفاعل 
إنتاجية  إرتفاع  اىل  يؤدي  التعليم  مستوى  فارتفاع 
العمل بدرجة كبرية  كما أوضحت هذه الدراسات ان 
العامل الزراعي املتعلم يمكنه زيادة اإلنتاجية  وتحسني 
غري  نظريه  عىل  والخسائر  التكاليف  وتقليل  النوعية  
املتعلم  والواقع اثبت ان غالبية دول العالم ذات املستوى 
يف  كبرية  زيادة   حققت  واملتوسط  العايل  التعليمي. 

اإلنتاجية وانخفضت نسبة التكاليف والخسائر.
- ما هو  واقع التعليم الزراعي يف اليمن؟ 

-- يف العقود املاضية كان يعتمد التعليم الزراعي عىل 
منظمات ودول بالتايل هي التي تحدد سياسة التعليم 
الزراعي أما مخرجات التعليم الزراعي كانت هامشية جدا  
يف سياسة الدولة واآلن خالل األربع السنوات املاضية من 
بعد إنطالق ثورة الواحد والعشرين من سبتمرب الحظنا 
الشعور باملسؤولية واالهتمام بالتعليم الزراعي وامليدان 
يؤكد ذلك, اال انه يتطلب تحريك البوصلة اىل التعليم 
الزراعي  العايل والوسطي اكرث وذلك ملواكبة التطورات 
الحديثة وتحديات املرحلة وتحقيق ما يطمح اليه قائد 
الثورة والشعب اليمني  الوصول اىل مرحلة االكتفاء 
االستعمار  دول  من  والتحرر  الغذايئ  واألمن  الذايت 

الغذايئ.
الزراعي مع  التعليم  تلبية مخرجات  - ما مدى   

طبيعة املرحلة وبالذات معركة االكتفاء الذايت ؟
-- يوجد مدى كبري لتلبية مخرجات التعليم الزراعي 
يف بالدنا  من خالل استمرار الثورة الزراعية والنهوض 
النبايت والحيواين عىل أسس  الزراعي بشقيه  بالقطاع 

علمية مهنية
- ماهي التخصصات واالقسام املتواجدة يف كلية 

الزراعة واالغذية بجامعة إب؟
التخصصات املوجودة يف كلية الزراعة وعلوم االغذية 
التخصص من  اربع تخصصات ويبدا  اب هي  جامعة 
مستوى ثالث وهي : قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي 
و قسم االنتاج النبايت وقسم الصناعات وعلوم االغذية 
وقسم االنتاج الحيواين , ونحن االن بصدد عمل دراسات 
ومشاورات لتغيري اسماء االقسام بحيث تكون اسماء 
وجاذبة  الحديثة  الزراعية  العملية  التطورات  تواكب 
تلبي  جديدة  أقسام  فتح  وكذا  بالكلية،  لاللتحاق 

متطلبات السوق .
- كم عدد املقاعد الدراسية لهذا العام وكم عدد 

طالب الكلية بشكل عام يف جميع املستويات؟
-- سنويا تقوم عمادة الكلية بالرفع اىل نائب رئيس 
الجامعة لشؤون الطالب بطاقة استيعابية لعدد 259 
طالباً وطالبة إال ان هناك عزوفاً من الطالب للتسجيل يف 

الكلية  وذلك ألسباب عدة سوف نذكرها الحقاً
جميع  يف  الكلية  يف  املسجلني  الطالب  عدد  أما 

املستويات هي كالتايل:
 70 الكشوفات  املقيدين يف  , عدد  اول عام  مستوى 
طالباً وطالبة وعدد املوجودين فعليا 35 طالباً وطالبة 
ومستوى ثاين عام  وعدد 2 باقني من العام املايض  43 
طالباً وطالبة موجودين فعليا ومستوى ثالت قسم انتاج 
نبايت عدد 4 ومستوى ثالث انتاج حيواين عدد 3 ومستوى 
ثالث صناعات غذائية عدد 45 ومستوى رابع انتاج نبايت 
عدد6 ومستوى رابع انتاج حيواين عدد 4 ومستوى رابع 
صناعات غذائيةعدد32  ومستوى رابع اقتصاد وإرشاد 

زراعي ال يوجد . 
ومن أسباب عزوف الطالب عن االلتحاق بكلية الزراعة 

وعلوم االغذية 
١- عدم توفر فرص عمل للخريجني خاصة ملخرجات 

قسم اإلنتاج النبايت والحيواين واالقتصاد
٢- تأثري العدوان الغاشم وغري املربر والحصار الجائر 
العملية  عىل  واذيالهم  العاملي  االستكبار  قوى  من 
األكاديميني  عىل  املرتبات  انقطاع  بسبب  التعليمية 
ومعملية  تشغيلية  موازنة  توفر  وعدم  واملوظفني  
لنجاح العملية التعليمية اال بالحد األدىن والذي جعل 
ما  لتوفري  اخرى  مصادر  يبحثون عن  الكلية  منتسبي 
يغطي احتياجاتهم اليومية وهذا ادى إىل عدم االلتزام 
الكامل ملنتسبي الكلية يف اداء واجباتهم تجاه املؤسسة 
جميع  يف  عام  بشكل  هذا  لوحظ  وقد  اليها  املنتمني 

الكليات والجامعات 
يف  جديدة  دبلومات(   ( تعليمية  مراكز  فتح   -٣
بتخصصات  الزراعية  واملعاهد  الحكومية  الجامعات 
أخرى عىل سبيل املثال التعليم املستمر يف جامعة إب 
) مساعد طبيب - قبالة - صيدلة  - إلخ( وملدة سنتني 

والقبول بمعدالت منخفضة 
ورسميا  شعبيا  اليمني  املجتمع  استيعاب  عدم   -٤
بأهمية الزراعة والتعليم الزراعي يف التحرر من االستعمار 

الغذايئ والهيمنة  ورفد االقتصاد القومي لليمن
٥- تأثري العدوان الصهيو أمرييك واذيالهم عىل بالدنا 
بقصف وتدمري كل املنشآت  الزراعية الحكومية والخاصة 

مما أثر عىل عدم استيعاب مخرجات الكلية
 - ماهي اكرث التخصصات واالقسام اقباال من قبل 

الطالب وملاذا؟
--  قسم الصناعات وعلوم االغذية حيث يصل عدد 
بني  بصورة متباينة  القسم كل عام  املسجلني يف هذا 
50-30 طالباً وطالبة , األسباب , من خالل اجراء استبيان 
للطالب , وبعد التحليل  افادوا ان فرص العمل متوفرة  
يف القطاع الخاص  يف املصانع املوجودة يف تعز والحديدة 

وغريها.
- القيادة الثورية والسياسية وقيادة وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي دعت إىل تشجيع الطالب 
ماهي  الزراعة  بكليات  االلتحاق  عىل  والطالبات 
الحوافز واملنح التي قدمتها كلية الزراعة واالغذية 

بجامعة إب للطالب؟ 
-- ان القيادة الثورية والسياسة خالل االربع السنوات 
الزراعي  بالزراعة والتعليم  االهتمام  ان  أكدت  املاضية 
العايل والوسطي يمثل جبهة ملواجهة العدوان والحصار 
الجائر من قوى االستكبار العاملي واذيالهم فقد صدر 
قرار بتشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة 
بنيان لوضع اآلليات ورسم الخطط االسرتاتيجية الزراعية 
والتنفيذ لتحقيق االكتفاء الذايت واألمن الغذايئ.. أيضا 
عىل  وبنيان  العليا  والسمكية  الزراعية  اللجنة  عملت 
توعية وتفعيل وتحفيز املجتمع من خالل عدة مسارات 
, وقد برزت مالمح النجاح بفرتة قياسية رغم العدوان 
التوجه واالهتمام  لهذا  املوارد ونتيجة  والحصار وقلة 

والذي ملسناه عملنا بالتوافق مع قيادة الجامعة بإعفاء 
الطالب من رسوم األنشطة ورسوم السكن أي الدراسة 
والسكن مجاناً لكل طالب او طالبة يلتحق بكلية الزراعة 
وعلوم االغذية جامعة اب، أيضا تم اتخاذ قرار يف الكلية 
ان الطالب املتميزين سوف يتم تعيينهم معيدين وفنني 
بعد تخرجهم من ثم سوف يتم منحهم منح دراسات 

عليا.
- ماذا عن تحديث املناهج الدراسية وتوصيفها لتتواكب 

مع التطورات العلمية الحديثة وتحديات املرحلة؟ 
--  تم  الرفع إىل األقسام ملناقشته والرفع إىل مجلس 
الكلية وكذا تم مناقشة ذلك مع نائب رئيس الجامعة 
للشؤون األكاديمية  الجميع أفادوا بانه البد من عمل 
ورشة علمية للتحديث والتوصيف بحسب جودة لوائح 
مركز الجودة وكذا االستفادة من تجارب اآلخرين محليا 

وعربيا وعاملًيا وبما يتوافق مع البيئة اليمنية
- الدراسات العليا يف كلية الزراعة  ماذا عنها ؟ 

--  بخصوص الدراسات العليا يف الكلية  عملت  عمادة 
الكلية  عىل الرفع لألقسام بفتح برامج دراسات عليا 
يف كل قسم وتم الرد من قسم اإلنتاج النبايت وقسم 
الصناعات وعلوم األغذية باملوافقة  وتم إعداد الربنامج 
للقسمني وهم اآلن يف حالة استكمال الربنامج لرفعها 
لنائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا للموافقة وعمل 
ورشة علمية لذلك أما قسمي اإلنتاج الحيواين واالقتصاد 
تم الرد بانه ال توجد قاعات ومعامل  ومبنى للكلية وعدم 
توفر اجهزة إلجراء التجارب والبحوث الخاصة بطالب 
الدراسات العليا فانه يصعب فتح برامج دراسات عليا.

أهمية  تكتسب  العلمية  والدراسات  البحوث   -
كبرية يف النهوض بالقطاع الزراعي ما اهميتها، وما 
إب  الزراعة واالغذية وجامعة  هو واقعها يف كلية 

بشكل عام؟ 
-- البحوث العلمية الزراعية لها أهمية كبرية يف تطوير 
املنتج  وجودة  اإلنتاجية  قدرة  ورفع  الزراعي  العمل 
ونشرها لتنفيذها والعمل بما توصل اليه الباحث , أيضا 
بحوث تخرج الطالب تعمل عىل تنمية قدرة ومهارات 
الطالب عىل عمل البحوث واإلبداع واالبتكار وتوسع آفاق 

ومدارك الطالب والطالبة .
 -- تعتزم جامعة اب ممثلة يف كلية الزراعة وعلوم 
االغذية  اقامة املؤتمر العلمي الزراعي الثاين تحت 
شعار : الزراعة..  بقاء ونماء خالل شهر سبتمرب من 

هذا العام ما اهدافه واهميته وابرز محاوره؟ 
يف  الثاين  الزراعي  العلمي  املؤتمر  إقامة  أهمية   --
تسليط  هو  االغذية  وعلوم  الزراعة  كلية  اب  جامعة 
الضوء عىل واقع القطاع الزراعي وتحدياته ووضع الرؤى 
املجتمع  طموحات  الستشراف  الزراعية  االسرتاتيجية 
اليمني يف تحقيق أمنه الغذايئ يف ضوء التنمية املستدامة  

ويمكن طرح التساؤالت التالية :
  - ما السياسة املركزة للدولة وتشريعاتها الداعمة 
الزراعية  للتنمية  الدائمة  املستدامة  الزراعية  للتنمية 

املستدامة يف ضوء التجارب العلمية املعاصر؟
- ما واقع التنمية الزراعية يف تحقيق االمن الغذايئ 

للمجتمع اليمني؟ 
والدولية  املجتمعية  الشراكات  تفعيل  آلًيات  ما   -   
الغذايئ  االمن  تحقيق  يف  املستدامة  الزراعية  للتنمية 
للمجتمع اليمني يف ضوء التجارب العلمية  املعاصرة ؟

- ما دور التعليم الزارعي والتقنيات الحديثة يف تطوير 
الزراعة االسرتاتيجية يف اليمن يف ضوء التجارب العلمية 

املعاصرة ؟
البحثية  والهيئات  اليمنية  الجامعات  دور  ما   -
واملؤسسات الحكومية والخاصة يف وضع املقرتحات 
والتوصيات والخطط االسرتاتيجية. والرؤى املعززة 
للتنمية الزراعية املستدامة للمجتمع اليمني يف ضوء 

التجارب العلمية الحديثة؟ 
أهداف املؤتمر :

وتشريعاتها  للدولة  املركزية  السياسة  عىل  التعرف 
الداعمة للتنمية الزراعية وتشجيع االستثمار الزراعي

 - تشخيص واقع التنمية الزراعية يف اليمن والفجوة 
وفقا  الفجوة  هذه  لردم  الرامية  والجهود  الغذائية 

ألهداف التنمية الزراعية املستدامة 
والدولية  املجتمعية  الشراكة  تحقق  آليات  وضع   -
للشعب  امن غذايئ مستدام  لتحقيق  املثمرة واملعززة 

اليمني 
يف  الحديثة  والتقنيات  الزراعي  التعليم  دور  إبراز   -

تطوير االسرتاتيجية الزراعية املستدامة 
التجارب  توظيف  يف  العلمية  البحوث  دور  إبراز   -  

العلمية يف التنمية الزراعية املستدامة 
املدين  املجتمع  دور وجهود  الضوء حول  تسليط   -  
ومؤسساته يف اإلسهام يف زيادة االنتاج وتحسني نوعيته

- ابرز محاور املؤتمر العلمي الزراعي الثاين:
السياسة املركزية للدولة وتشريعاتها الداعمة للتنمية 
الزراعية، سياسات وبرامج رفع مستوى االكتفاء الذايت 
املتغريات  أثر  الزراعي.  اإلنتاج  اقتصاديات  للغذاء، 
اإلنتاج  مستقبل  عىل  والدولية  املحلية  االقتصادية 
كخيار  الوطني  الزراعي  واالستثمار  اإلنتاج  الزراعي. 
اسرتاتيجي لألمن الغذايئ، التحديات االقتصادية التي 

تواجه القطاع الزراعي وسبل معالجتها.
الثاين: التعليم واالرشاد الزراعي

التعليم الزراعي وتأثريه عىل نمو القطاع الزراعي. دور 
االرشاد الزراعي يف تحسني اإلنتاج والوقاية من األمراض 
الزراعي  البشري واملعريف  املال  الزراعية. رأس  واآلفات 
ودوره يف التنمية الزراعية. نقل املعارف والتجارب العاملية 
املعاصرة ومحدداتها وفق طبيعة البيئة الزراعية اليمنية 
التعليم الزراعي من أجل التنمية الريفية, دور املؤسسات 
التعليمية يف إيجاد بيئات زراعية تحايك الواقع تنمية 
الثقافة املعلوماتية واالرشادية والتقنية املعززة للتنمية 

املستدامة.
الثالث: اإلنتاج الزراعي

الطبية  النباتات  للنبات.  الحيوية  التكنولوجيا 
والعطرية. األمراض واآلفات النباتية. الزراعة العضوية. 
وتغذية  صحة  املائية.  والزراعة  تربة  بدون  الزراعة 
الحيوان. إنتاج األعالف. نقل التجارب العاملية وتوظيف 
التقنيات الزراعية الحديثة يف تحسني اإلنتاج الزراعي 
ومعالجة مشكالته. تحديد األنواع املناسبة للبيئة اليمنية 
من مستلزمات ومدخالت اإلنتاج الزراعي. االتجاهات 
الحديثة يف مكافحة اآلفات واالمراض للحفاظ عىل التنوع 
البيولوجي. تطبيقات النانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي يف 
العلوم الزراعية وحفظ االصول الوراثية. املحافظة عىل 

الرثوة الحيوانية والداجنة.
الرابع: الغذاء وعلوم األغذية

املعدلة  األغذية  التغذوية.  األمراض  الغذاء.  سالمة 
وراثيا. تكنولوجيا الصناعات الغذائية واأللبان مواصفات 
مصانع األغذية. دعم الزراعة اإليكولوجية ملنتجي األغذية 
يف خفض تكاليف اإلنتاج. علوم األغذية ودورها يف تحقيق 

األمن الغذايئ.
الخامس: البيئة واملياه

التغريات املناخية البيئية وأساليب التكيف الزراعي، 
املوارد املائية وأساليب حمايتها، أثر االحتباس الحراري 
أثر  الزراعية،  التنمية  البيئية والصحية عىل  والكوارث 

التغري املناخي عىل األمن الغذايئ. 
االرضية  للموارد  املستدامة  االدارة  البيئة والحيوان. 
واملائية، تسميد عضوي وحيوي، معلوماتية جغرافية، 
كفاءة استخدام املياه يف الزراعة. إدامة املوارد املائية. املياه 
املعالجة واستخداماتها يف الزراعة. استثمار حصاد مياه 
البيئة  الزراعية االسرتاتيجية.  التنمية  األمطار يف دعم 
الزراعية  لألحواض  والهيدروجيولوجية  الجيولوجية 

واملائية الهامشية ملنطقة إب الجيولوجية.
 - ما مدى تلبية مخرجات التعليم الزراعي بجامعة 

إب واليمن بشكل عام ملتطلبات سوق العمل؟ 
الزراعة  كلية  بمخرجات  العمل  سوق  رفد  إمكانية 
اليمنية  الجامعات  او من  اب  االغذية جامعة  وعلوم 

االخرى وذلك من جميع التخصصات العلمية 
وهو ما يتم حاليا إىل ان بعض كليات الزراعة تحتاج إىل 
تحسني بيئة الكلية من بنى تحتية وترميم وتوفري بعض 
تجارب  إلجراء  واألساسية  والالزمة  املعملية  األجهزة 
تشغيلية  بموازنة  الكلية  ودعم  ري  وشبكات  الطالب 
ومعملية حتى تتمكن الكلية من االعتماد عىل نفسها 
وإيجاد مورد ذايت ونحن يف كلية الزراعة جامعة اب ال 

نألوا جهدا والطموح اكرب
ماهي الصعوبات والتحديات التي تواجهها كلية 

الزراعة وعلوم االغذية بجامعة إب؟  
كلية الزراعة وعلوم االغذية كانت هي النواة إلنشاء 
 1996 الجمهوري سنة  القرار  بعد صدور  اب  جامعة 
وسميت يف حينها كلية الزراعة والطب البيطريي وتم 
فتح ثالثة أقسام بداية األمر ثم تم فتح قسم رابع هو 
االنتاج النبايت , وكانت العملية التعليمية عىل انقاض 
مبنى املعهد الزراعي والذي تم بناؤه يف الثمانيات واستمر 
التعليم فيه حتى العام 2000م  تم هدمه ألنه قد كان 
متهالكاً جدا  من ثم تم التعليم يف غرف كانت مخازن 
ومبني سكن الطالب وحتى االن مع انه بعد الهدم تم 
بناء دورين عظم ولم يستكمل حسب املخطط بمعنى ان 
العملية التعليمية يف غرف مخازن وهي قاعات املعامل 
معمل  يف  او  صغرية  غرفة  يف  العميل  بإجراء  نقوم 

الصناعات لإليضاح اكرث عدم وجود قاعات دراسية  
النبايت والحيوان  وأيضا عدم وجود معامل لإلنتاج 

والصناعات الغذائية حسب مواصفات جودة التعليم
قلة األجهزة املعملية األساسية والضرورية عدم توفر 
مبنى لعمادة الكلية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس عدم 
توفر وسيلة نقل تخدم االنتاج والزراعة وغريها عدم توفر 

مبالغ مالية لصيانة حضائر األبقار واألغنام 
عدم وجود موازنة تشغيلية للكلية  ونحن عىل موعد 
من اللجنة الزراعية والسمكية العليا بدعم الكلية لرتميم 
يتطلب ذلك وكذا تجهيز معمل حاسوب  وصيانة ما 
وعمل ثالثمائة كريس وانشاء مشتل وصيانة الحراثات 
وورشة النجارة وقد تم عمل الدراسات  لذلك ونحن 
العليا  والسمكية  الزراعية  اللجنة  بأن  متفائلون جدا 
ومؤسسة بنيان سوف تعمل عىل اخراج كلية الزراعة 

وعلوم االغذية من موتها السريري. 
- كيف يمكن النهوض بالقطاع الزراعي ليؤدي دوره 

يف دعم ونهوض االقتصاد الوطني؟ 
الزراعي دورا هاما السيما وان قطاع  القطاع  يلعب 
الزراعة يعد احد اهم مرتكزات االقتصاد الوطني حيث 
يبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي تقريبا ٪13.7 من 
القطاع  الناتج املحيل ويبلغ متوسط مساهمة  اجمايل 

الزراعي من الدخل القومي 16.5% 
اهم  من  الحبيب  يمننا  يف  الزراعي  القطاع  ويعترب 
القطاعات التي لها دورا رئيسيا يف التنمية االقتصادية 
واملنتجات  للسكان  الغذاء  توفري  يف  يساهم  ملا  وذلك 
من  للعديد  الالزمة  الخام  واملواد  االخرى  الزراعية 
الصناعات.. أيضا يحتل القطاع الزراعي يف بالدنا املرتبة 
األوىل من حيث استيعاب العمالة حيث بلغت نسبة 
العمالة التي تعمل يف الزراعة %54 من اجمايل القوة 
العاملة يف بالدنا وتبلغ مساحة االرايض الصالحة للزراعة 
1539006 هكتار وأكرث , واليمن عرب التاريخ يشكل القطاع 
الزراعي اهم موارد الدخل الوطني وهو العمود الفقري 
لالقتصاد الوطني وكان يشكل القطاع الزراعي يف بالدنا 
وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية ولم تضعف اليمن 
اال يف الفرتة التي قل فيها االهتمام بهذا القطاع وما يؤكد 
ذلك نهوض القطاع الزراعي خالل عصرنا الحايل العصر 

الذهبي من تاريخ اليمن
لذا من اجل النهوض بالقطاع الزراعي واستعادته ليك 
يؤدي دوره يف دعم النهوض باالقتصاد الوطني البد من 

التي : 
١- التوجه الجاد والعميل نحو تنمية زراعية مستدامة 
السيد  لتوجيهات  تنفيذا  منهجية علمية حديثة  وفق 

القائد حفظه الله
٢- إنًشا قانون لحماية املنتجات  الزراعية املحلية  

٣- تشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي بشقيه النبايت 
إقرار حوافز لتشجيع  والحيواين والصناعي من خالل 

املستثمرين 
والوسطي  العايل  الزراعي  بالتعليم  االهتمام   -٤

وبجودته  ومخرجاتهما
٥- حماية االرايض الزراعية من التدهور واستصالح 

االرايض غري املزروعة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية
٦- إنًشاء قانون للحد من زراعة القات وتحفيز املزارعني 
عىل إقتالع شجرة القات واستبدالها بمحاصيل تعود 

بالنفع عىل االقتصاد الوطني
٧- التوعية اإلعالمية واإلرشادية يف الحفاظ وإدارة 
املوارد الطبيعية  من خالل استخدام األساليب العلمية 
القطاع  ونهضة  لتطوير  الحديثة   والتقنيات  الحديثة 

الزراعي يف بالدنا
فتح األسواق امام التجارة العاملية بعد تحقيق االكتفاء 

الذايت

نظم معهد الدراسات املصرفية امس بصنعاء حفل تخرج 
وتكريم الحاصلني 

عىل شهادة)CAMSA( لألعوام من 2022-2019 وكذلك 
الخريجني الحاصلني عىل الدبلوم املهني يف اللغة اإلنجليزية 

املالية واملصرفية لألعوام 2020-2022.
ويف التكريم أكد وكيل قطاع الرقابة عىل البنوك يف البنك 
املركزي اليمني سامي السياغي أهمية تأهيل كوادر القطاع 
املصريف يف مجاالت مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

لالرتقاء بمستوى العمل وحماية النظام املصريف اليمني.  
وأشار إىل أن عمليات التدريب والتأهيل لهذه الكوادر  يأيت 
يف إطار التوجهات الجادة لبالدنا يف مكافحة غسل األموال 
وبالتايل  املشبوهة  للعمليات  والتصدي  اإلرهاب  وتمويل 
اليمني واملايل ضد عمليات غسل  املصريف  الجهاز  تحصني 

األموال .
وشدد عىل ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بني مختلف 
الجهات لتحقيق نتائج أكرب يف مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب.. الفتا إىل أن هذه الكوادر سيكون لها األثر الكبري يف 

االنتقال بالعمل املصريف اليمني إىل األفضل .
األموال  غسل  جرائم  تسببها  التي  املخاطر  إىل  وتطرق 
وتمويل اإلرهاب عىل النظام املايل واملصريف واالقتصاد الوطني 

وعىل أمن وسالمة املواطنني والبلد بشكل عام.
ونوه السياغي بالتعاون الكبري بني البنك املركزي اليمني 

واللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
ولفت إىل خطورة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
كافة  وتؤثر عىل  للقارات  العابرة  الجرائم  من  تعد  والتي 

البلدان.
ودعا السياغي املتدربني إىل االستفادة من املهارات واملعارف 
التي تحصلوا عليها يف تعزيز الشفافية وتخفيض املخاطر التي 
يواجهها القطاع املصريف وتفعيل عمليات مكافحة غسل و 
تمويل اإلرهاب والعمل بتكاتف الجميع من أجل تحسني 

وضع اليمن لدى الفاتف.
التدريب  يف  املصرفية  الدراسات  معهد  جهود  وثمن 
والتأهيل لكوادر القطاع املصريف الحكومي والخاص .. مؤكدا 
التسهيالت  كافة  لتقديم  اليمني  املركزي  البنك  استعداد 
الالزمة للمعهد بما يمكنه من استمرار دوره الهام يف تدريب 
وتأهيل كوادر القطاع املصريف يف مختلف الجوانب واملجاالت. 
العمليات  لقطاع  املساعد  الوكيل  بحضور  التكريم  ويف 
اللجنة  السالم حقالن ومقرر  اليمني عبد  املركزي  بالبنك 
الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب القايض رشيد 
املنيفي استعرض مدير عام معهد الدراسات املصرفية عبد 
الغني السماوي أنشطة املعهد وبرامجه يف تدريب وتأهيل 
التدريبية  احتياجاته  لتلبية  اليمني  املصريف  القطاع  كوادر 
ورفع مستوى الكفاية الفنية واملهنية ملوظفي البنوك يف خدمة 
االقتصاد الوطني وتمكينهم من القيام بدور رائد يف تحقيق 

اهداف املؤسسات التي ينتمون إليها .
وقال "إننا نحتفل اليوم  بمناسبة حصول )78( متخصصاً  
عىل شهادة االختصايص املعتمد يف مكافحة غسل األموال 
)CAMS( والتي تعترب أعىل شهادة متخصصة يف هذا املجال 
عىل مستوى العالم اضافة اىل تخريج 115 متدرباً من خرية 
اللغة  دبلوم  برنامج  يف  اليمني  املصريف  القطاع  موظفي 

اإلنجليزية املالية واملصرفية وهو أول دبلوم مهني يتم اعتماده 
يف املعهد وهذا  اإلنجاز الكبري ال يحسب للمعهد فقط بل 
للقطاع املصريف اليمني بشكل عام ان يحصل هذا العدد الكبري 
عىل هذه الشهادة املهمة خالل فرتة وجيزة حيث كان عدد 
الحاصلني عىل هذه الشهادة حتى منتصف العام 2019م ال 

يتجاوز أصابع اليد".
ولفت إىل أهمية هذه الربامج التدريبية يف تطوير اساليب 
التدريب  طريق  عن  وتنميتها  اليمن  الخدمة املصرفية يف 
والتأهيل املصريف املتخصص وبناء مسارات مهنية تخصصية 

واملساهمة يف نشر الثقافة والعلوم املالية واملصرفية.
وأشار إىل أن املعهد املصريف لديه رؤية واضحة ننطلق منها 
نحو تطوير العمل بما يتناسب مع روح العصر وبما يسهم يف 
تطوير أداء القطاع املصريف والذي بدوره سيؤدي إىل تحسني 
أداء االقتصاد الوطني.. موضحاً أن املعهد  خالل فرتة وجيزة 
تمكن  من تحقيق الكثري من اإلنجازات يف مجال التدريب 
والتأهيل عىل املستويني املحيل والدويل وبناء شراكات مع 
من  مجموعة  تمنح  التي  العاملية  املهنية  املؤسسات  أكرب 
أفضل الشهادات املهنية مثل جمعية اختصايص مكافحة 

غسل األموال.
بالبنك  املعلومات  وحدة جمع  رئيس  تطرق  من جهته 
املركزي اليمني وديع السادة إىل جهود اليمن يف مكافحة 
نظام  إنشاء  خالل  من  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
الدولية  باملعايري  واالعرتاف  املختلفة  خاص بمكوناته 
ذات  الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقيات  عىل  واملصادقة 

العالقة.
حضر حفل التخرج والتكريم القائم بأعمال رئيس مجلس 

إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد. 

يوسف   ، الجمارك  مصلحة  رئيس  كّرم 
حسن  سعيد  وليد  أول  رقيب  زبارة،  عيل 
الكندي، أحد أفراد نقطة املحمول بمحافظة 
إب؛ لرفضه قبول رشوة مقابل تمرير شحنة 

أدوية مهربة .
مصلحة  رئيس  أشار  التكريم  وخالل 
يعكس  الكندي  الجندي  أن  إىل  الجمارك 
مختلف  تبذلها  التي  للجهود  حية  صورة 
النقاط العسكرية التي تعترب سندا للجمارك 

يف جهودها لضبط ومحاربة التهريب.
وأعرب زبارة عن شكره العميق للكندي عىل 
أخالقه الوطنية التي كانت وراء رفضه محاولة 
املهرب اغراءه برشوة مالية مقابل عدم اإلبالغ 
عن الشحنة املهربة التي اكتشفها أثناء إيقاف 

الحمولة يف نقطة املحمول بمحافظة إب.
الجدير بالذكر أن شحنة األدوية املمنوعة 
بضائع  مجموعة  يف  بعناية  مخفية  كانت 
منوعة وذلك للتمويه يك يصعب عىل رجال 
أثناء  اكتشافها  الجمارك  ورجال  األمن 

التفتيش.

للتمويل  األمل  لبنك  السنوي  التقرير  صدر 
واستعرض   2021 املنصرم  للعام  األصغر 
األداء  يف  والتطور  االرتقاء  جوانب  التقرير 
التشغييل للبنك  وتضمن التقرير شرحاً مدعماً 
شهده  ما  يوضح  البيانية  والرسوم  باألشكال 
التشغييل  أدائه  يف  وتطوير  تحديث  البنك من 
تقديم خدمات  املؤسيس ويف  التنظيمي  وبنائه 
الشراكات  التمويل وبناء  ومنتجات ومؤشرات 
مشاريع  وتنفيذ  نشاطه  لتوسيع  الجديدة 
التمكني االقتصادي التي عززت من نمو مؤشرات 
التمويل.. وكذا ما شهده قطاع خدمات االدخار 
من تطور يف منتجات االدخار والحسابات الجارية 
والحسابات االدخارية والحسابات االستثمارية 
إىل  إضافة  االدخار،  ومؤشرات  محفظة  ونمو 
الداخلية  الحواالت  مؤشرات  يف  الكبري  النمو 
والحواالت الخارجية وخدمة النقود اإللكرتونية 
والتأمني التكافيل اإلسالمي والخدمات غري املالية. 

معدالت نمو 
وبحسب التقرير وعىل املستوى التشغييل فقد 
استطاع البنك خالل العام 2021 تحقيق معدالت 
نمو مختلفة يف مؤشراته باملقارنة مع العام 2020 
لتصل إىل %50 يف قيمة التمويالت املصروفة، 
34 % يف قيمة محفظة االدخار، %65 يف قيمة 
التحويالت املوزعة، و %50 يف عدد الحسابات 

اإللكرتونية.
ورواد  الشباب  دعم  يف  البنك  استمر  كما 
األعمال عرب تقديم املنح املالية ألكرث من 4300 
شاب لتمويل تأسيس وإعادة نشاط مشاريعهم 
الخاصة، حصل أكرث من 1100 شاب منهم عىل 
منحة تدريبيه عرب مشروع دعم ريادة األعمال 
األوروبي ومنظمة  االتحاد  املمول من  الشبابية 
)صلتك( الذي ساهم يف دعم أكرث من 10 ألف 
شاب عىل مدى ثالث سنوات وخلق 18 347 فرصة 

عمل جديدة خالل العام 2021. 
تمويالت وتحويالت 

وبنّي التقرير أن عدد التمويالت املوزعة خالل 
العام 2021 قد بلغت  11324 فيما بلغت قيمة 
التمويالت املوزعة )3,365,054,946(  وبلغ عدد 
املقرتضني النشطني 35,231 وبلغ رصيد املحفظة 

.YR 4,156,331,656" النشطة
أشار  االجتماعية  بالتحويالت  يتعلق  وفيما   
التقرير إىل ما حققه البنك من نجاحات يف هذا 
الجانب حيث تمكن البنك خالل العام 2021 من 
صرف قرابة 161مليار ريال يمني ما يعادل 643 
مليون دوالر لعدد 3,7 مليون مستفيد يف كافة 
أنحاء الجمهورية اليمنية من مشاريع 37 منظمة 

دولية ومحلية.
الحواالت  عدد  بلغ  فقد  التقرير  وبحسب 
الداخلية للبنك 141,691 حوالة فيما بلغ عدد 

الحواالت الخارجية 4,202.

االهتمام بالتعليم يؤدي إىل تحقيق االستغالل األمثل للموارد البرشية

معهد الدراسات املرصفيةيكرم خريجي »الاكمز« والدبلوم 
املهين يف اللغة االنجلزيية املالية واملرصفية 

بنك األمل للتمويل األصغر .. رصف قرابة 161مليار ريال يمين ما يعادل 643 مليون 
دوالر لعدد 3.7 مليون مستفيد يف كافة أنحاء الجمهورية اليمنية خالل العام 2021م

رئيس مصلحة الجمارك يكّرم جنديًا رفض رشوة مقابل تمرير أدوية مهربة

التعليم  مستوى  ارتفع  كلما 
زادت اإلنتاجية للموارد املتاحة  

بالبنك  الــرقــابــة  قــطــاع  وكــيــل 
القطاع  كوادر  تأهيل  اليمين:  املركزي 
غسل  ماكفحة  مــجــاالت  يف  ــريف  امل
سيساهم  اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال 

يف حماية النظام املريف اليمين
العامل الزراعي املتعلم يمكنه 

زيادة اإلنتاجية  وتحسني النوعية  

تبلغ مساحة االرايض الصالحة 
للزراعة 1539006 هكتارات

مساهمة  مــتــوســط  يــبــلــغ 
 ٪13.7 تقريبا  الزراعي  القطاع 

من اجمايل الناتج املحلي

حاوره: محمد صالح حاتم 

:» عميد كلية الزراعة وعلوم االغذية بجامعة إب  لـ »

إب  بجامعة  االغذية  وعلوم  الزراعة  كلية  أكدعميد 
بالقطاع  النهوض  أن  مياس  محمد  علي  الدكتور/ 
الزراعي يتطلب التوجه الجاد والعملي نحو تنمية زراعية 
مستدامة وفق منهجية علمية حديثة تنفيذا لتوجيهات 

قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي 
موضحا بأنه كلما ارتفع مستوى التعليم زادت إنتاجية الموارد 
بالتعليم بشكل عام يؤدي  , واالهتمام  المتاحة  البشرية 
الى تحقيق االستغالل األمثل للموارد البشرية فكلما ارتفع 
مستوى التعليم زادت اإلنتاجية للموارد المتاحة للمجتمع 
.. مواضيع وقضايا هامة تم التطرق اليها في الحوار التالي : 
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في ذكرى الهجرة النبوية..

 ندوات وفعاليات متعددة جّسدت عظمة املناسبة

ُع�����ق�����دت ب���ال���ج���ام���ع ال���ك���ب���ر ب���ص���ن���ع���اء ن��������دوة دي���ن���ي���ة ب���ع���ن���وان 
"الهجرة النبوية وسنة الله يف االستبدال"، نظمتها رابطة 
ع����ل����م����اء ال����ي����م����ن يف ذك����������رى ال�����ه�����ج�����رة ال����ن����ب����وي����ة ال����ش����ري����ف����ة ع��ى 

صاحبها وآله أفضل الصالة وأزىك التسليم.
ويف الندوة أشار مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء 
اليمن العالمة شمس الدين شرف الدين، إىل أن املناسبة 
ج��دي��رة بالتذكر واإلح��ي��اء، مل��ا مثلته هجرة املصطفى صى 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�������ه وس����ل����م م����ن إع��������ادة ب����ن����اء ال�����دول�����ة اإلس���الم���ي���ة 

وترسيخ أركانها.
وتطرق إىل حالة الناس قبل مبعثه عليه الصالة والسالم، 
من الكفر والفسق والشرك والفجور والخمور.. وقال" جاء 
ال��ن��ب��ي ال��ك��ري��م ف��اس��ت��ب��دل ال��ل��ه ب���ه األم����ن وال���ن���ور م���ن ال��ض��الل 
ودولة وسلطان الحق من الجور والطغيان، وأمن الناس 

عى أرواحهم وأعراضهم".
وأوض�������ح أن ال����رس����ول ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس����ل����م، أخ���ذ 
ب��األس��ب��اب وت��ح��رك ب��ع��د ج��ه��ره ب��ال��دع��وة ل�����13 ع��ام��اً ب��ال��رغ��م 
مما تعرض له وأصحابه من أذى ومعاناة.. مشراً إىل أن 
الله تعاىل أذن لرسوله بالهجرة إىل املدينة املنورة من أجل 
الفرار بالدين الذي أصبح ضرورياً وإيجاد أرضية صلبة لنشر 

الدين وتعاليمه يف أرجاء املعمورة.
ولفت العالمة شرف الدين، إىل أن املصطفى عليه وآله 
الصالة والسالم، عمل بعد وصوله إىل املدينة املنورة عى 
ت��ع��زي��ز ص��ل��ة اإلن���س���ان ب��ال��ل��ه ت���ع���اىل م���ن خ����الل ب��ب��ن��اء امل��س��ج��د 
النبوي وتوثيق عرى األخوة بني املسلمني من خالل املؤاخاة 
بني املهاجرين واألنصار، فضاًل عن تحديد عالقة املسلمني 

بغر املسلمني.
وأك����د ح��اج��ة األم����ة ال��ي��وم الس��ت��ل��ه��ام ال�����دروس وال��ع��ر من 
هجرة النبي صى الله عليه وآله وسلم يف األخذ باألسباب 
والتحرك إلعادة األمة إىل مكانتها ورفعتها ومجدها انطالقاً 
من كتاب الله عز وجل والتمسك بالسرة العطرة لرسول 

اإلنسانية محمد عليه وآله الصالة والسالم.
ودع��ا رئيس رابطة علماء اليمن، علماء األمة 
إىل ت���ح���م���ل امل���س���ؤول���ي���ة واألم��������ر ب����امل����ع����روف وال���ن���ه���ي 
ع��ن املنكر وق��ول كلمة الحق يف وج��ه م��ن يوالون 
اليهود والنصارى وقوى االستكبار العاملي والدول 
امل��ط��ب��ع��ة م���ع ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين وت��ول��ي��ه��م ألم��ري��ك��ا 

وإسرائيل.
من جانبه أش��ار عضو مجلس النواب العالمة 
منصور واصل، إىل أهمية املناسبة التي أخرجت 

األم�������ة م����ن ال���ظ���ل���م���ات إىل ال����ن����ور ون���ق���ل���ت���ه���ا م����ن ج���ور 
األديان إىل عدل اإلسالم.

وبني أن الهجرة النبوية، نقلة زمانية ومكانية وإيمانية، 
ما يتطلب من الجميع استلهام ال��دروس والعر من هذه 
امل���ن���اس���ب���ة يف ت���وح���ي���د ص���ف���وف امل��س��ل��م��ني مل���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 

واملخاطر من قبل قوى االستكبار والهيمنة.
وأك�����د ال���ع���الم���ة واص�����ل أن ه���ج���رة امل��ص��ط��ف��ى ع��ل��ي��ه ال��ص��الة 
وال���س���الم، مثلت نقطة ت��ح��ول يف ح��ي��اة املجتمع اإلس��الم��ي 
وحدثاً تاريخياً يتطلب االستفادة منه يف نشر قيم السالم 

واملحبة واإلخاء ونبذ الفرقة بني الشعوب.
ف���ي���م���ا اع�����ت�����ر م���س���ت���ش���ار رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع�����ى 
ال��ع��الم��ة محمد م��ف��ت��اح، ال��ه��ج��رة ال��ن��ب��وي��ة ال��ش��ري��ف��ة، ح��دث��اً 
وعالمة فارقة يف تاريخ البشرية وتأسيس الدولة اإلسالمية.

وذكر أن الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم، بعد 
أن أمىض 13 عاماً من املعاناة واألذى من كفار قريش وأبناء 
ج���ل���دت���ه وع����ن����اده����م وت���ك���ره���م وت����ج����ره����م، ه���اج���ر إىل امل��دن��ي��ة 
املنورة بعد أن هيأ الله له األرضية الخصبة لتأسيس دولة 

اإلسالم وترسيخ الرسالة املحمدية.
وقال" عندما جاءت الرسالة السماوية عر خاتم األنبياء 
وامل���رس���ل���ني ع��ل��ي��ه ال���ص���الة وال����س����الم، داف����ع ك��ف��ار ق��ري��ش عن 
آل��ه��ت��ه��م "األص�����ن�����ام" رغ����م إدراك����ه����م أن���ه���ا ل���ن ت��ن��ف��ع��ه��م، لكن 

ح��ق��ده��م وت��ج��ره��م ع��ى رس����ول ال��ل��ه جعلهم يستخدمون 
كافة أشكال السب والشتم واألذى والتشويش عى محمد 
ع��ل��ي��ه وآل�����ه ال���ص���الة وال���س���الم وأن�����ه م��ج��ن��ون وس���اح���ر وش��اع��ر 

وكاهن وكاذب وغرها".
وأشار العالمة مفتاح إىل أن هجرة الرسول الكريم، كانت 
ضرورة ملحة بعد أن وصل كفار قريش إىل مرحلة محاولة 
تصفية رسول الله بعد أن اجتمعوا لقتله .. مبيناً أن يرثب 
كانت امل��الذ اآلم��ن ال��ذي هيأه الله لرسوله الكريم بالهجرة 

إليه لحمل رسالة اإلسالم ونشرها.
بدوره استعرض مفتي محافظة تعز العالمة علوي سهل 
بن عقيل، محطات من الهجرة النبوية الشريفة- األسباب 
واألهداف.. مبيناً أن الهجرة النبوية ليست حدثاً عابراً وإنما 

محطة مهمة لبناء الدولة اإلسالمية.
وع�����ّرج ع���ى األس���ب���اب ال��ج��وه��ري��ة ل��ه��ج��رة ال���رس���ول ال��ك��ري��م 
وم��ن��ه��ا م���ا ت���ع���رض ل���ه م���ن أذى وم���ع���ان���اة م���ن أب���ن���اء ع��م��وم��ت��ه 
وم����ح����اص����رت����ه وت���ح���م���ل���ه ل���ل���م���ش���ق���ة وأص������ن������اف ال�������ع�������ذاب، رغ����م 
استناده إىل أم املؤمنني خديجة بنت خويلد وعمه أبو طالب 

ومن قبلهما جده عبداملطلب بن هاشم.
وأفاد العالمة بن عقيل بأن هناك سبباً تشريعياً لهجرة 
امل��ص��ط��ف��ى ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م إىل امل���دي���ن���ة امل���ن���ورة، 
يتمثل يف التطبيق العميل للعبادات والطاعات واملعامالت 

والقضاء ومبادئ األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وتنفيذ األحكام وفقاً للقرآن الكريم.

وتطرق إىل أهداف الهجرة النبوية لخاتم األنبياء 
وامل���رس���ل���ني وم��ن��ه��ا ت��وح��ي��د ك��ل��م��ة األم����ة ول����م شملها 
وإزال���������������ة األذى ع�������ن اإلس�������������الم وإل��������ق��������اء ال�����ح�����ج�����ة ع���ى 
العاملني وبناء مجتمع إيماين صادق وتعزيز األخوة 

بني أبناء األمة.
وأوىص امل���ش���ارك���ون يف ال����ن����دوة ب���ال���رج���وع إىل ال��ل��ه 
واإلنابة إليه والثقة بنصره، وجمع الكلمة ووحدة 
ال��ص��ف وال��ت��أك��ي��د ع��ى أه��م��ي��ة ال��وع��ي ب��س��رة رس��ول 
ال��ل��ه املنسجمة م��ع رسالته اإللهية وكتابه الكريم 

وربطها بالواقع العميل لألمة.
ودع����������������ا ال��������ب��������ي��������ان ال����������������ذي ت�������������اله ع�������ض�������و ال���������راب���������ط���������ة ط����ه 
ال�����ح�����اض�����ري، إىل االس�����ت�����ف�����ادة م�����ن ال����ه����ج����رة ال���ن���ب���وي���ة 
وأح��داث��ه��ا بما يسهم يف استنهاض الهمم وشحذ 
العزائم ومواجهة األخطار والتحديات والثبات عى 
ذات ال���درب ال��ذي س��ار عليه رس��ول الله ص��ى الله 

عليه وعى آله واملهاجرون واألنصار.
وشدد عى أهمية التأيس برسول الله يف الدعوة 
إىل ال��ل��ه وال��ت��ح��رك إلق��ام��ة دي���ن ال��ل��ه وإع����الء كلمته 
وبناء الدولة اإلسالمية العادلة لتقديم النموذج اإلسالمي 
ال���ح���ض���اري يف امل���ج���االت اإلداري�������ة وال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 

والزراعية وتحقيق االكتفاء الذايت.
وح������ث امل����ش����ارك����ني ع�����ى ت���رس���ي���خ م����ب����دأ ال����ت����آخ����ي وال���ت���ص���ال���ح 
وال���ت���س���ام���ح ك���م���ب���دأ إس����الم����ي أص����ي����ل ج����س����ده رس�������ول ال����ل����ه يف 
املدينة املنورة، إال أنه ال يمكن بحال أن يستدل ويستشهد 
به ليكون مررا أو غطاء للتصالح أو التسامح أو التطبيع مع 
الصهاينة اليوم ألن وثيقة املدينة لم تكن أصال مع اليهود 
وال تنطبق أدبياتها عى صهاينة اليوم املفسدين يف األرض، 
املحتلني والغاصبني الذين ال يرقبون يف مؤمن إاًلّ وال ذمة.
وط��ال��ب��وا ب��ال��ت��ح��رك مل��واج��ه��ة س��ي��اس��ة ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ال��ي��ه��ود 
والصهاينة املحتلني للقدس واملسجد األقىص والرفض لكل 
العالقات املحرمة شرعا بني الكيان الغاصب وب��ني ال��دول 

واألنظمة املحسوبة عى اإلسالم.
وجددوا التأكيد عى حرمة املساس باملقدسات واملشاعر 
اإلسالمية يف ب��الد الحرمني الشريفني وتدنيسها م��ن قبل 
ال��ص��ه��اي��ن��ة وح���اخ���ام���ات���ه���م وض�������رورة ال���ت���ح���رك ل��ح��م��اي��ت��ه��ا من 
االس�����ت�����ه�����داف أو االس����ت����ه����ان����ة ب���ه���ا وإض�����ع�����اف دوره���������ا ال����روح����ي 

والرتبوي والجهادي خدمة لدول االستكبار العاملي.

شهدت عدد من املحافظات واملراكز العلمية والجوامع ندوات دينية 
حول الهجرة النبوية لسيدنا محمد صى الله عليه وآله وسلم من 
مكة اىل املدينة  التي مثلت عالمة فارقة يف التاريخ االسالمي لبناء 

الدولة االسالمية ونشر الدين اإلسالمي والدفاع عنه.. ويف هذا 
السياق  نظمت رابطة علماء اليمن ندوة بعنوان الهجرة النبوية 

وسنة الله يف االستبدال.. تفاصيل أكرث فيما ييل: 

"26سبتمرب" – متابعات 

ذكرى الهجرة النبوية.. أهمية 
ودالالت اإلحياء للمناسبة

االحتفاء بذكرى الهجرة النبوية يحمل 
دالالت عظيمة وبالغة األهمية، خاصة 
يف ظل األوضاع التي تمر بها بالدنا جراء 
اس����ت����م����رار ال������ع������دوان وال�����ح�����ص�����ار.. ف���إح���ي���اء 
ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ل����ه����ذه ال�����ذك�����رى ال���ع���ط���رة 
ي����ج����س����د ارت��������ب��������اط ه���������ذا ال�����ش�����ع�����ب ال���ع���ظ���ي���م 
ب����رس����ول األم������ة ون���ب���ي���ه���ا م��ح��م��د ص����ى ال��ل��ه 
ع����ل����ي����ه وآل�����������ه وس������ل������م وال�������س�������ر ع�������ى ن���ه���ج���ه 
واالق��������ت��������داء ب����س����رت����ه وب����ص����ف����ات����ه وأخ�����الق�����ه 

الكريمة..
وم�������������ن دالالت إح����������ي����������اء ش�����ع�����ب�����ن�����ا ل�����ه�����ذه 
امل��ن��اس��ب��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ه��و استلهام 
الدروس والعر يف كافة جوانب وشؤون 
الحياة ومن هذه الدروس والعر القيمة 
وال���ه���ام���ة ال���ت���ي ح��م��ل��ت��ه��ا ه���ج���رة امل��ص��ط��ف��ى 
ع��ل��ي��ه وع����ى آل����ه أف��ض��ل ال���ص���الة وال��س��الم 
يف تعزيز وح��دة الصف والتحيل بالصر 
وال���������ص���������م���������ود واإلص��������������������������رار ع����������ى ال����ت����ض����ح����ي����ة 
وال���ف���داء يف م��واج��ه��ة أع����داء ال��ل��ه وأع���داء 
األمة والدين اإلسالمي الحنيف، واليوم 
ت����ت����ج����ى وت����ت����ج����س����د ه���������ذه ال�����ق�����ي�����م وامل������ع������اين 
واملبادئ العظيمة والسامية يف مواجهة 
ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي األب�����ي ل���ل���ع���دوان ال���رب���ري 
ال���غ���اش���م وإف�����ش�����ال م���خ���ط���ط���ات���ه ال���ت���آم���ري���ة 

الهدامة والحاقدة.
وال��������ي��������م��������ن��������ي��������ون ع������������ى ام��������������ت��������������داد ال��������ت��������اري��������خ 
اإلس�����الم�����ي م���ن���ذ ف���ج���ر اإلس�����الم 
وح���������ت���������ى ال�����������ي�����������وم ق�����������د ت���������ف���������ردوا 
وت��م��ي��زوا ع���ن ب��ق��ي��ة ال��ش��ع��وب 
اإلس����الم����ي����ة وب���ش���ك���ل م��ن��ق��ط��ع 
إح�������������ي�������������ائ�������������ه�������������م  يف  ال�����������������ن�����������������ظ�����������������ر 
واح������ت������ف������ائ������ه������م ب�����امل�����ن�����اس�����ب�����ات 
ال���������دي���������ن���������ي���������ة وم���������ن���������ه���������ا ذك�������������رى 
ال���������ه���������ج���������رة ال��������ن��������ب��������وي��������ة ع����ى 
ص��اح��ب��ه��ا أف���ض���ل ال��ص��الة 

وأتم التسليم..
 ف������ال������ه������ج������رة ال����ن����ب����وي����ة 
م�������������ث�������������ل�������������ت االن����������������ط����������������الق����������������ة 
ال��ق��وي��ة يف ت��أس��ي��س كيان 
اإلس�������������الم، وك����ان����ت 
ن����������ق����������ط����������ة ال������������ب������������داي������������ة 
مل��������س��������رة ال������ت������ح������والت 
ال����������������������������ت����������������������������ي ت�����������ح�����������ق�����������ق�����������ت 

ل����إس����الم وال����ت����ي غ����ّرت 
وج���ه ال��ت��اري��خ وم��ج��رى 

الحياة اإلنسانية.
 ف�������ه�������ج�������رة ال�����ح�����ب�����ي�����ب 
املصطفى من مكة 

إىل املدينة املنورة 
ت�����������ع�����������ت�����������ر ح�������������دث�������������اً 
ف��اص��اًل ومحطة 

إيمانية ينبغي 
ع���������������������ل���������������������ي���������������������ن���������������������ا 

ال�������ت�������وق�������ف 
ع���������ن���������ده���������ا 

ل�����ن�����ج�����دد يف ن�����ف�����وس�����ن�����ا ال�����ه�����م�����م وال������ع������زائ������م 
القوية من خالل ما حملته هذه املناسبة 
وهذا الحدث الديني العظيم من دروس 
وع��ر لنميض بكل ق��وة وث��ب��ات وإص���رار ال 
يلني نحو إرساء دعائم الدولة اإلسالمية 

ونشر الدين يف أصقاع املعمورة.
وه������ن������ا س�����ن�����ع�����رج ب�����اخ�����ت�����ص�����ار ع�������ى ح�����دث 
ال�����ه�����ج�����رة ال����ن����ب����وي����ة، ف���ب���ع���د م������ا اس����َت����ْح����َك����َم 
��ة، أِذن  ال��ب��الُء ع��ى ال��ُع��ْص��ب��ِة امل��ؤم��ن��ِة ب��َم��َكّ
اللُه جَلّ ثناؤه لنبِيّه بالِهْجرِة إىل املدينة، 
ِليكوَن يف َمأَمٍن من ترُبِّص ُقَريٍش، يدعو 
������ه، وي��ق��ي��ُم دي���َن���ه ال����ذي ارت���ض���اه بني  إىل رِبّ
ظ���ه���رايَنْ أه���ِل امل��دي��ن��ِة.. ف��ه��اج��ر إىل املدينة 
������خ������ذه������ا وط������ًن������ا وك�������ان�������ْت ه���������ذِه ال�����ِه�����ْج�����رُة  واَتّ
فيصاًل بني اإلسالِم والكفِر، أعَزّ اللُه بها 
اإلس������الَم، وأذَلّ ب��ه��ا ال���ُك���ْف���َر، وض�����َرَب بها 
عى َعْهٍد من األذى والعذاِب والَخْسِف 

َلِقَيه املسلمون بمكة.
ولُة لإسالِم، وُدِحَرْت َدْوَلُة  فَداَلْت الَدّ
ال��ُك��ف��ِر، وُج��ِع��َل��ْت كلمُة ال��ل��ِه ه��ي الُعْليا، 
��ف��ى، ووَق��َع��ْت  وَك��ل��م��ُة ال��ذي��ن ك��ف��روا ال��ُسّ
بني أه��ِل اإلس���الِم وال��ُك��ْف��ِر َم��ع��ارُِك اعرتك 
ف���ي���ه���ا ال������ح������ُقّ وال������ب������اط������ُل، ف������زَه������َق ال����ب����اط����ُل 
���ل���ْت ح���ي���اُة  إَنّ ال���ب���اط���َل ك�����ان زه�����وًق�����ا، وت���ك���َلّ
����َف����ِر  امل���س���ل���م���ني ب���ع���د ذل�����ك ب�����أل�����واٍن م����ن ال����َظّ
والَنّْصِر يوَم َبْدٍر واألحزاِب، وانكسر أهُل 
الُكْفِر خائبني لم ينالوا خًرا.. وفتَح اللُه 
ة أحَبّ أرض الله إليه، وهو  عى نبِيّه مَكّ
عزيُز الجانِب منيُع الِحمى، ظاهُر املعونة 
والتأييد والرعاية، ذلك الفتُح املبنُي الذي 
أىت وك����أْن ل��م ُت��ْس��َك��ْب ي��وًم��ا ع��ى َع��َرص��ات 
مكة ال��َع��َرات، وت��ش��ت��َدّ اآلالُم، لقد ج��اَء 
الفتُح وق��د َه��َل��َك ِم��ْن َصناديِد الكفر من 
َه���َل���ْك، واَتّ���ب���ع رس����وَل ال��ل��ِه وس��ل��ك سبيَل 

املؤمنني ِمْنُهم َمْن َسَلْك.
ولذا فان حديَث الهجرِة ُيَنادي بصوٍت 
دائَد ال  َيْسَمُعه القريب والبعيَد: أَنّ الَشّ
ت������دوم، وأَنّ االص���ط���ف���اَء ق���ري���ُن االب����ت����الِء، 
وأَنّ امل��ك��ارَم َمُنوطٌة ب��امل��ك��اِرِه، وأَنّ ال��ِع��ْرََة 
����ه����اي����ات ال ب���ن���ق���ِص ال����ب����داي����ات،  ب����ك����م����اِل ال����ِنّ
وأَنّ ال��ع��ب��َد َي���ْب���ُذل األس���ب���اَب وال���ل���ُه ُي��ن��ِج��ُح 
�����ر، وأَنّ  امل����س����اع����ي، وأَنّ ال����ف����رَج م����ع ال�����َصّ
�������ْص�������َر م��������َع ال����������َك����������ْرِب، وأَنّ م��������َع ال�����ُع�����ْس�����ِر  ال�������َنّ
ُيْسًرا.. إَنّها هجرٌة تكِشُف: أَنّ ِسرَة النبِيّ 
ال����ه����ادي ع��ل��ي��ه وع�����ى آل�����ه أف���ض���ل ال���ص���الة 
والتسليم عليها ُتوَزُن األقواُل واألعماُل 
واألح����واُل، وأَنّ���ه ال َخ��ْرَ يف َه���ْدٍي يخاِلُف 
َهْدَي محمد صى 
ال��������ل��������ه ع�����ل�����ي�����ه وآل���������ه  
وسلم ، وأَنّ��ه َلْن 
َي���ْص���ُل���ح آخ�����ُر ه��ذه 
ب�����م�����ا  إال  ���������������������������������ِة  األَمّ
ُل�������ه�������ا  َص������َل������ح ب������ه أَوّ
َم����������ك����������اَب����������دَة  وأَنّ 
امل���������������ش���������������اِقّ ط��������ري��������ُق 
االن����ط����الِق.. وِم���ْن 
اآلالِم  ُظ�������������ل�������������م�������������ِة 
َت�������ْن�������َب�������ِل�������ُج أس��������اري��������ُر 

اآلمال.

القايض / حسن الرصابي
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احمد  الفقيه

"العليمي".. خطوات نحو العمالة الاكملة
م����س����ك����ن م������ن ي����ق����ب����ل ب��������أن ي�����ك�����ون ع����م����ي����ًا ل���ن���ظ���ام 
ال��ري��اض واإلم�����ارات ي��ق��ع يف م���أزق ال ف��ك��اك م��ن��ه.. 
ف�����ه�����ذا ال����ن����ظ����ام ي���ت���س���م ب����وق����اح����ة م����ف����رط����ة، ول����دي����ه 
ف��ائ��ض م��ن ن��ك��ران ال��ج��م��ي��ل وم���ن اإلج���ح���اف وم��ن 
اع�������ت�������ب�������ار أي م�������ت�������ع�������اون م�����ع�����ه�����م أه��������������ون م���������ن ورق���������ة 

الكلنكس..
وبعد ه��ادي الفار املتعوس ج��اء االختيار عىل 
ث��م��ان��ي��ة ع���ج���ول ال ت��ح��س��ن غ���ر ال��ب��ص��م وه����ز رأس 

املوافقة عىل طول الخط؟!..
واملأساة أن رئيس ما يسمى املجلس القيادي 
ال���رئ���ايس ق��د ب���دأ االن��ب��ط��اح م��ب��ك��راً وق��ب��ل أن يكون 
تابعاً لتابع أي أن السفر السعودي امللعون هو 
م��ن يسره وه��و صاحب الكلمة األوىل واألخ��رة 

وم���������ا ال����ع����ل����ي����م����ي وف�������رق�������ة ح�����س�����ب ال������ل������ه ال������ت������ي م���ع���ه 
غ����ر م��ب��ص��م��ن ب���ص���م���ت واع���ي���ت���ه���م م���ق���ف���ل���ة.. ف��ي��م��ا 
رج���ال امل��خ��اب��رات ال��س��ع��ودي��ة واإلم��ارات��ي��ة ه��م من 
يديرون كل العملية وهم من يشرفون عىل سر 
م��ا ي��ج��ري ح��ت��ى وإن ك���ان أع����وج، وامل��ث��ر للشفقة 
أن "ال���ع���ل���ي���م���ي" م���ص���دق ل��ن��ف��س��ه أن�����ه رئ���ي���س وأن����ه 
ص��اح��ب ال��س��ي��ادة وال��ف��خ��ام��ة وال��ن��ي��اف��ة وم��رت��س��م 
ك����أن����ه ص����������دق.. ف���ي���م���ا وض�������ع ه�������ذا امل����ت����ع����وس أش���ب���ه 
ب����اج����ئ م����ن����ع����دم ال����ح����ق����وق ويف دائ����������رة االن����ت����ق����اص 

املتواصل..
وي���ك���ف���ي أن ت���ل���ك االه����ان����ة ال���ت���ي ت��ج��رع��ه��ا ع��ن��دم��ا 
زار الرئيس األم��ري��ي ج��دة يف السعودية عندما 
ت������م اس�����ت�����ب�����ع�����اده ع�������ن�������وة.. وع�����ن�����دم�����ا ت�����أف�����ق ال���ع���ج���وز 

ب��اي��دن م��ن االل��ت��ق��اء بالعليمي واك��ت��ف��ى بزعامات 
الخليج والسعودية، وترك العليمي عىل هامش 
ال��ت��ج��اه��ل ال���ت���ام.. م��ع أن��ه��م ك��ان��وا ق��د وع����دوه ب��أن 
يلتقي بايدن.. وكانت إهانة مدوية ما وقع فيها 

أحد من قبل..
وق����د ك��ش��ف��ت ه����ذه ال���ح���ادث���ة ح��ج��م م���ن ي��رت��ه��ن 
ل��غ��ره، وأوض��ح��ت أن العليمي وم��ن س��ار سره 
وم������ن ل����ف ل���ف���ه ه����م أص����غ����ر ش����أن����اً م����ن أي ل����ق����اء أو 
اجتماع.. وإنما هم يتلقون األوام��ر فينفذونها، 
وتمىل عليهم املواقف فينصاعوا لها صاغرين؟!..
وال ن���������دري م���������اذا س���ي���ك���ت���ب ع���ن���ه���م ال�����ت�����اري�����خ غ�����داً 
وال ن��ع��ل��م ب�����أي ال���ص���ف���ات س�����وف ي��ص��ف��ه��م وي��ن��ظ��ر 

إليهم؟!..

مثل هؤالء هم أشبه بلوتات سياسية رخيصة 
أقتضت املرحلة واستدعت املؤامرات أن يكونوا 
ج�����������زءاً م������ن ال�����ل�����ع�����ب�����ة.. وه��������م أرخ����������ص ال�����ب�����ي�����ادق يف 
شطرنج السياسة املحلية واإلقليمية ول��ن تجد 
م��ن ي��رح��م عليهم ب��ق��در م��ا يكيل لهم اللعنات 

تلو اللعنات.
ويف ه������ذه امل����رح����ل����ة وه��������ذه االن����ب����ط����اح����ة.. ن���وج���ه 
ن��ص��ي��ح��ة ل��ل��ع��ل��ي��م��ي وأع����وان����ه وأت���ب���اع���ه م���ن أذي����ال 
نظامي الرياض وأبو ظبي أجدر بكم أن  تدفنوا 
أن��ف��س��ك��م أح����ي����اء أو أن ت���ل���ق���وا ب��أن��ف��س��ك��م يف ب��ح��ر 
ال�����ع�����رب ل����ع����ل وع�������ى أن ي���ق���ب���ل ب���ت���ط���ه���رك���م م��ن 

جمال القيزرجس العمالة واالرتهان.

محطات

أيلول الّساخن من كاريش إىل أرامكو

 

عبدالسالم التويتي

ومضات متناثرةبوح الرياع

إطاللُة عاٍم هجري على 
واقٍع إسالمٍيّ مزري

دل����ف����ن����ا ي�������وم أم�������س األول إىل رح���������اب ال����ع����ام 
ال����ه����ج����ري ال����ج����دي����د 1444 م���ث���ق���ل���ن -م�������ن دون 
أبناء سائر األمم يف جميع أنحاء العالم- بما 
ت���راك���م يف ص���دورن���ا م���ن ه���ّم وغ����ّم وح����زن وأل���م 
أح�������داث ال����ع����ام ال���ه���ج���ري 1443 امل���ن���ص���رم ال��ت��ي 
ع���ك���س���ت -ب������ج������اء- ض����ع����َف ق������وة أم������ة اإلس������ام 
وق����ل����ة ح��ي��ل��ت��ه��ا وه����وان����ه����ا ع����ىل األن���������ام، ب���ع���د أن 
كانت يوًما من األيام -نتيجة تمسكها بكتاب 
الله تعاىل وسرها عىل هدي خر األنام عليه 
أفضل الصاة والسام- أمة عزيزًة ال تضام.

ف����ال����ح����رب ال����ت����ي ش��ن��ت��ه��ا روس����ي����ا ع����ىل ج���ارت���ه���ا 
أوكرانيا وما نجم عنها من لجوء إىل األقطار 
األوروب���������ي���������ة وم��������ن اح������ت������ي������اٍج إىل م�����رت�����زق�����ة ت��ح��ت 
م����س����م����ى )م�����ت�����ط�����وع�����ن( ل������ان������خ������راط يف ال����ق����ت����ال 
مقابل الفتات من امل��ال كشفت االستخفاف 
األوروب���������ي ال���ظ���ال���م ب���ك���رام���ة وإن���س���ان���ي���ة امل���واط���ن 
امل�����س�����ل�����م، ف����ع����ىل ال����ع����ك����س م������ن إغ����������اق ح������دود 
ال�����ب�����ل�����دان األوروب��������ي��������ة -ال������ري������ة وال����ب����ح����ري����ة م��ن��ه��ا 
عىل ح��ٍدّ س��واء- أم��ام عشرات بل مئات آالف 
الاجئن العرب املسلمن الفارين من سعر 
االقتتال املتواصل -منذ إحدى عشرة سنًة- يف 
ليبيا وس���وري���ا ب��ا اك����راث ب��م��ا ينتظرهم -ع��ىل 
خ���ل���ف���ي���ة ذل��������ك ال����ت����ع����ام����ل ال������اإن������س������اين امل���ن���ق���ط���ع 
النظر- من سوء املصر، استقبلت »أوروبا« 
ال�����اج�����ئ�����ن األوك�����������������ران ب�������األح�������ض�������ان، ف�����ق�����د ذك�����ر 
موقع »عربي 21« يف ال�6 من مايو 2021 -عىل 
سبيل املثال- )أن صحيفة »الغارديان« نشرت 
م��ق��اال للصحفي »ل��وري��ن��زو ت���ون���دو« ق���ال فيه: 
إن ال��������دول يف االت�����ح�����اد األوروب�����������ي اس��ت��خ��دم��ت 
عمليات غ��ر قانونية ل��ص��ِدّ م��ا ال يقل ع��ن 40 
أل��ف طالب لجوء ع��ن ح��دود أوروب���ا، وارتبط 

ذلك بوفاة أكرث من 2000 شخص.
وأض��اف��ت يف تقرير ترجمته »ع��رب��ي21« أنه 
يف واح���دة م��ن أك��ر عمليات ال��ط��رد الجماعي 
منذ عقود، قامت الدول األوروبية بدعم من 
وكالة الحدود األوروب��ي��ة »Frontex« بدفع 
الاجئن بشكل منهجي -بما يف ذلك األطفال 
ال���ف���ارون م���ن ال���ح���روب- ب�����اآلالف، ب��اس��ت��خ��دام 
ت���ك���ت���ي���ك���ات غ�����ر ق���ان���ون���ي���ة ت���������راوح م�����ن االع�����ت�����داء 
إىل الوحشية أث��ن��اء االح��ت��ج��از أو ال��ن��ق��ل(، ويف 
30 م���������ارس م������ن ال������ع������ام ال������ح������ايل ت���ن���اق���ل���ت ع����دد 
م�����ن امل�����واق�����ع اإلخ�����ب�����اري�����ة اآليت: )أع���������رب امل���رص���د 
األوروم��ت��وس��ط��ي ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان ع��ن أسفه 
إزاء استمرار حوادث غرق املهاجرين وطالبي 
اللجوء يف مياه البحر األبيض املتوسط، بعد 
تقارير عن وفاة 20 مهاجًرا وطالَب لجوٍء إثر 

غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية.
وق��������������ال امل��������رص��������د األوروم��������ت��������وس��������ط��������ي يف ب����ي����ان 
ص����ح����ايف األح�������د ال���������27 م����ن م�������ارس ال�����ج�����اري إّن����ه 
اط���ل���ع ع����ىل ت���ق���اري���ر ت��ف��ي��د ب���ان���ت���ش���ال ال��س��ل��ط��ات 
التونسية جثث 20 م��ه��اج��ًرا وط��ال��َب ل��ج��وٍء –

معظمهم سوريون- بعدما قذفتهم األمواج 
وال������ري������اح ع����ىل ش����واط����ئ والي�������ة »ن�����اب�����ل« ش��م��ال 

شرقي الباد.
 وح����������ث امل��������رص��������د ع��������ىل ض���������������رورة ت������وف������ر ط�����رق 
وم�������س�������ارات آم�����ن�����ة ل����ع����ب����ور امل����ه����اج����ري����ن وط���ال���ب���ي 
اللجوء، وإطاق مهام إنقاذ رسمية لضمان 
س����رع����ة االس���ت���ج���اب���ة ل�����ح�����وادث ال����غ����رق يف م��ي��اه 
املتوسط، ملا من شأنه اإلسهام يف تقليل أعداد 
الغرقى، والحد من حوادث الغرق املأساوية 
امل���ت���ك���ررة(، م���ؤك���ًدا )أن ال��س��ي��اس��ات األوروب���ي���ة 
امل��ت��ش��ددة -ال��ن��اج��م��ة ع��ىل م��ا ي��ب��دو ع��ن معاير 
ت���م���ي���ي���زي���ة- ال ت���ت���س���ب���ب ف���ق���ط ب������أض������رار م��ع��ن��وي��ة 
ل����ل����م����ه����اج����ري����ن وط������ال������ب������ي ال�������ل�������ج�������وء، ب��������ل ت����ط����ال 
بشكل أسايس حقهم املقدس يف الحياة، ما 
يرز خطورة تلك السياسات غر اإلنسانية(.

ويف م���������ق���������اب���������ل ه�����������������ذا االس����������ت����������خ����������ف����������اف ب������ح������ي������اة 
الاجئن العرب املسلمن الذين قضوا غرًقا 
باآلالف فتحت دول أوروبا حدودها لاجئن 
األوكرانين واستقبلهم مواطنوها استقبال 
ال�����ف�����ات�����ح�����ن، ك����ون����ه����م م���س���ي���ح���ي���ن أوروب�������ي�������ن، 
ويف ه���ذا ال��ش��أن أب����رز امل��رص��د األوروم��ت��وس��ط��ي 
-يف ضوء ما تناقلته املواقع- )الحاجة امللّحة 
إلح����������داث ت���غ���ي���ر ح���ق���ي���ق���ي يف م����وق����ف وس����ل����وك 
»االتحاد األوروبي« يف ملف الهجرة واللجوء، 
خاصة بعدما أظهر االتحاد والدول األوروبية 
اس���ت���ع���داًدا غ���ر م��س��ب��وق الس��ت��ق��ب��ال ال��اج��ئ��ن 
األوك��������ران��������ي��������ن وت��������وف��������ر م����خ����ت����ل����ف ال����ت����س����ه����ي����ات 
لهم، بينما ما يزال يظهر تشّدًدا غر مرر يف 
سياسات استقبال املهاجرين وطالبي اللجوء 
اآلخ���������ري���������ن، وي�������رف�������ض ح�����ت�����ى ال�����س�����م�����اح مل���ه���م���ات 
اإلنقاذ غر الرسمية بالعمل بحرية للتعامل 

مع حوادث الغرق يف املتوسط(.
وب��خ��ص��وص اس���رخ���اص دم����اء امل��س��ل��م��ن يف 
 BBC« الحرب الروسية األوكرانية ذكر موقع
ع����رب����ي« ب���ت���أري���خ 30 م������ارس امل������ايض )أن ب��ع��ض 
املقاتلن السورين يتلقون نحو سبعة آالف 
دوالر أم���ري���ي م���ن أج����ل ال���ق���ت���ال يف ال��خ��ط��وط 

األمامية يف الحرب الروسية عىل أوكرانيا.
وك���ان���ت »م���وس���ك���و« ق���د أع��ل��ن��ت ق��ب��ل ح���وايل 
أسبوعن أن نحو 16 ألف مقاتل من الشرق 
األوسط قد تطوعوا للقتال إىل جانب الجيش 
ال������رويس يف أوك����ران����ي����ا(، وم����ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة نقل 
ال���ك���ات���ب »إب����راه����ي����م دروي��������ش« يف س���ي���اق م��ق��ال 
ن�����ش�����ره يف ال����������9 م�����ن ال����ش����ه����ر ذات���������ه يف »ال�����ق�����دس 
العربي« عن تقرير أعدته الصحفية »أنشول 
فوهرا« لصحيفة »التايمز« الريطانية قولها: 
)إن ال�������س�������وري�������ن ال��������ذي��������ن ن�������ج�������وا م��������ن ه����ج����م����ات 
الرئيس فاديمر بوتن عىل بلدهم تطوعوا 

للقتال ضد القوات الروسية يف أوكرانيا(.
وتبًعا لانقسام الحاصل يف نسيج الشعب 
الشيشاين امل��س��ل��م، يقاتل آالف الشيشانين 
ع�����ىل األرض األوك�����ران�����ي�����ة يف ص����ف����وف ال��ج��ي��ش 
ال���������������������رويس، وب�������امل�������ق�������اب�������ل ي������ق������ات������ل آالف آخ������ري������ن 
م����������ن ال������ش������ي������ش������ان������ي������ن امل���������ع���������ارض���������ن يف ص�����ف�����وف 

األوكرانين.
والحقيقة أَنّ تطُرّق املقال إىل ما نمُرّ به من 
سوء األحوال يعكس -وبما ال يختلف حوله 
اث�����ن�����ان- م���س���ت���وى م����ا وص����ل����ت إل����ي����ه أم�����ة ال����ق����رآن 

-اآلن- من بؤٍس وهوان.

ومضات مضيئة عن 
الهجرة النبوية الرشيفة..!!

امل��ت��أم��ل يف س���رة ال��ه��ج��رة ال��ن��ب��وي��ة الشريفة 
عىل صاحبها أفضل الصاة والتسليم يقف 
م��وق��ن��اً ب��أن اإلي��م��ان ال��ق��وي يصنع أم���ًة ق��وي��ًة، 

أقوى من القوة التي يصنعها البشر.
فاإليمان عندما يسري يف النفس، ويستقر 
يف ال���ق���ل���ب، وي���س���ي���ط���ر ع���ل���ي���ه ي��ج��ع��ل��ه ي���ق���ف يف 
وجه كل طاٍغ وباٍغ، وغاشم وظالم.. فأحرى 
اليوم باملسلمن أن يعودوا اىل أصول دينهم 
ح����ت����ى ي����ن����ه����ض����وا م������ن ك����ب����وت����ه����م، وي����ف����ي����ق����وا م��ن 

سباتهم العميق..
نحن نعلم أن هجرته عليه الصاة والسام 
م�����ن م����ك����ة اىل امل����دي����ن����ة غ�������رت م����ج����رى ال����ت����اري����خ 
اإلس���ام���ي ح��ي��ث ع���اىن وق����اىس س��ي��دن��ا محمد 
عليه وآل��ه أفضل ال��ص��اة والتسليم األمرين 
يف س���ب���ي���ل ن���ش���ر رس����ال����ت����ه ال�����خ�����ال�����دة، وب���ال���رغ���م 
م����ن ال����ص����ع����اب وال������ع������وارض ال����ت����ي ت����ع����رض ل��ه��ا 
إال أنه ظل راسخاً رسوخ الجبال عىل مبدئه 
وع���ق���ي���دت���ه.. ول���ي���س ه���ن���اك أخ���ط���ر ع���ىل األم����ة، 
وأدع��������ى اىل ش����ي����وع ال��������داء واس����ت����ش����راء ال��ع��ل��ل 
م��ن أن تبسط اآلراء، وت��ق��رح ال��وس��ائ��ل، ثم 

ال تأخذ بها..
وقد حذرنا املوىل عزوجل من ذلك يف قوله: 
)يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون، 
ك���ر م��ق��ت��اً ع��ن��د ال��ل��ه أن ت��ق��ول��وا م���اال ت��ف��ع��ل��ون( 

الصف: 3..
ف������إذا أردن��������ا أن ن���ع���ود اىل ال����ق����وة اإلس���ام���ي���ة 
ال���ه���ادي���ة ال����ع����ادل����ة، واىل س���ي���ادت���ن���ا ال��ق��وي��م��ة، 
ف��م��ا ع��ل��ي��ن��ا إال أن ن��ت��ح��ىل ب��ال��ش��م��ائ��ل ال��ف��اض��ل��ة 
وامل�������ب�������ادئ ال����س����ام����ي����ة.. ف�������إن أم�������ر ه�������ذه األم��������ة ال 

يصلح إال بما صلح به أولها..
م�����ا ع���ل���ي���ن���ا إال أن ن���ت���ج���م���ل ب�����أخ�����اق أس���اف���ن���ا 
األوائ������ل، ون���ت���ذرع ب��األس��ب��اب وال���وس���ائ���ل ال��ت��ي 
س���ل���ك���وه���ا اىل أه�����داف�����ه�����م ب������ص������دٍق وإخ�����������اص.. 
ن����ح����ن ن����ع����ل����م أن رس�����ول�����ن�����ا األع������ظ������م ص������ىل ال���ل���ه 
عليه وآله وسلم لم يكن معه ساح يحارب 
ب������ه، وال ذخ�������رة ع���س���ك���ري���ة ت���ج���ر ال�����ن�����اس ع��ىل 
ال����خ����ض����وع ل������ه، واإلذع�����������ان ل���رس���ال���ت���ه، إال ق���وة 
العقيدة، واإليمان الراسخ الذي ال يهن.. كان 

أن�����������ف�����������ذ س�������������اح، 
وأم��������ى ع�������دة.. 
فجاهد يف الله 
ح���������ق ج��������ه��������اده، 
ح�����������ت�����������ى ص����������������ارت 
ك��ل��م��ة ال���ل���ه هي 
العليا، وكلمة 
ال���������ذي���������ن ك������ف������روا 
ال������������������������س������������������������ف������������������������ىل.. 
ه�������������������ج�������������������رة  إن 
املصطفى صىل 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل��ه 
وس���������ل���������م غ�����������ّرت 
مجرى التاريخ 
ال����������������������������ع����������������������������امل����������������������������ي، 
وأده��������������������������������ش��������������������������������ت 
ال������������������������������ع������������������������������ق������������������������������اء 
وامل��������ف��������ك��������ري��������ن يف 
ك����������������������������ل أرج�������������������������������������اء 

العالم..
ك���������������������������������������������������ي���������������������������������������������������ف 
اس�����������������������������ت�����������������������������ط�����������������������������اع 
رس����������������������������������ول����������������������������������ن����������������������������������ا 

األعظم صىل الله عليه وآله وسلم أن يجمع 
تلك القبائل املتنافرة، والعشائر املتناحرة، 
والقوى املتناثرة يف قلب رجل واحد.. ما الذي 
ق��ه��ر األع�����داء، وأرغ����م ال��خ��ص��وم، وأذل ق��وى 
ال�����ع�����دوان ال���ج���ب���ارة ال���ت���ي ت��ت��ح��ك��م يف ال���ع���ال���م، 
وت��������ت��������ن��������ازع س��������ي��������ادت��������ه، وت������ش������ي������ع ف������ي������ه ال������ف������وىض 
ال��������خ��������اق��������ة..؟!.. إن�������ه اإلي������م������ان ال�����ق�����وي ال�����راس�����خ 
يف ال���ق���ل���وب، اإلي����م����ان ال������ذي ي���خ���ال���ط ال��ق��ل��ب، 
وي���م���ت���زج ب��ال��ل��ح��م وال�������دم، وي���س���ري يف جميع 
أن����ح����اء ال����ن����ف����س.. ف����ا ي������رك م����وض����ع����اً ل����غ����ٍل أو 

حقٍد مهلك، أو أثراً لشهوٍة فانية..
إن ه������ج������رة رس������ول������ن������ا األع�������ظ�������م م�������ن م�����ك�����ة اىل 
املدينة فيها الكثر من ال��دروس والعر، ألن 
الله فرق فيها بن أوليائه وأعدائه، وجعلها 
مبدأً إلعزاز دينه ونصر عبده ورسوله.. وكان 
الفدايئ األول يف اإلسام عيل بن أبي طالب- 
ك���رم ال��ل��ه وج��ه��ه- ع��ن��دم��ا أم���ره ال��رس��ول صىل 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�������ه وس����ل����م أن ي����ن����ام ع����ىل ف���راش���ه 
ب���������داًل ع����ن����ه يف ت����ل����ك ال����ل����ي����ل����ة، ف���اج���ت���م���ع أول����ئ����ك 
ال���ن���ف���ر م����ن ق����ري����ش ي�����رص�����دون ح����رك����ات ال��ن��ب��ي 
ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس����ل����م ف����خ����رج رس�����ول 
ع��ل��ي��ه ال����ص����اة وال����س����ام ع��ل��ي��ه��م ف���أخ���ذ ح��ف��ن��ة 
من تراب البطحاء ونرثها عىل رؤوسهم وهو 
يتلو قوله عزوجل: )وجعلنا من بن أيديهم 
س���داً وم��ن خلفهم س���داً فأغشيناهم فهم ال 
يبصرون( ياسن: 9.. ومى رسولنا األعظم 
اىل ب��ي��ت أب����ي ب���ك���ر، ف��خ��رج��ا م���ع���اً ل���ي���ًا، وج���اء 
رجل ورأى القوم ببابه، فقال: ما تنتظرون؟ 
ق�������ال�������وا: م�����ح�����م�����داً، ق��������ال خ����ب����ت����م وخ�����س�����رت�����م ق��د 
وال�����ل�����ه م�����ر ب���ك���م وذر ع�����ىل رؤوس�����ك�����م ال���������راب.. 
ق���ال���وا م���ا أب���ص���رن���اه، وق���ام���وا ي��ن��ف��ض��ون ال����راب 
ع��ن رؤوس���ه���م.. وه��ك��ذا ق���وة ال��ل��ه ت��ت��داع��ى لها 

كل القوى مهما كانت..
م�����ا أح����وج����ن����ا ال�����ي�����وم اىل ال�����ع�����ودة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
لجوهر اإلس����ام، والتمسك بكل م��ا ج��اء به 
اإلسام شرعًة ومنهاجاً.. فإن أمر هذه األمة 

لن يصلح إال بما صلح به أولها..

صفوة القول:
يجب أن تعود األمة اىل كتاب ربها، وسنة 
نبيها، واىل اإلي��م��ان ال��ص��ادق ال���ذي غ��اب عن 
ق���ل���وب���ه���ا، وأن ي��ش��ع��ر ك����ل م��س��ل��م ب���أن���ه رق��ي��ب 
ع��ىل نفسه يحاسبها إذا أخ��ط��أت، ويقومها 
إذا ع�������وج�������ت وي������ه������دي������ه������ا إذا ض��������ل��������ت.. ف������األم������ة 
اإلس���ام���ي���ة ال����ي����وم ت����واج����ه ع����واص����ف وأع���اص���ر 
م������ن ك������ل ات�������ج�������اه، ويف ع�����دي�����د م������ن امل������ج������االت، 
فعىل الشعوب اإلسامية أن توحد أهدافها 
وخطتها، وتواجه أزمتها بشجاعة وبسالة.. 
ولتصمد ولتواجه التحدي بالحكمة املقرونة 
بالعدة، ولقد أوض��ح القرآن الكريم عناصر 
النصر املبن.. يف قوله عزوجل: )يا أيها الذين 
آم���ن���وا اص�����روا وص����اب����روا وراب����ط����وا وات���ق���وا ال��ل��ه 

لعلكم تفلحون( آل عمران: 200.

   لم يشهد العالم 
حلللى الللليلللوم رجللًا 
يحول  أن  اسللتللطللاع 
من  والقلوب  العقول 
عللبللادة األوثللللان اىل 
الللواحللد  اهلل  عللبللادة 
رسولنا  مثل  األحللد 

األعظم

                 اقرؤوا تاريخكم 
اإلسللللللامللللللي مللن 
النقي  الصايف  منبعه 
لتعرفوا ماكنتكم بني 

الشعوب واألمم

عىل وقع املزيد من  الّتخّبط الّصهيوين يف حسم نزاع الّنفط 
وال���غ���از م���ع ل��ب��ن��ان ويف ظ����ّل اس���ت���م���رار خ����رق ال����ع����دوان األم���ري���ي 
ال���ّس���ع���ودي ل��ل��ه��دن��ة يف ال��ي��م��ن وم����ع ت��ص��اع��د ال���ح���رب ال���ّروس���ي���ة 
األوك��ران��ّي��ة وات��س��اع دائرتها بالتزامن مع تراجع دور األمريي 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال ت�����زال أدوات امل���ش���روع األم���ري���ي ت���ح���اول اس��ت��ب��اق 
الّزمن أو أعادته اىل الوراء يف مراهناتها عىل الحليف األمريي 
امل����������أزوم وامل������ه������زوم رغ������م م�����ا ي���ش���ه���ده ال����ع����ال����م م�����ن م�����خ�����اٍض ي��ن��ب��ئ 
ب���والدة ن��ظ��اٍم متعّدد األق��ط��اب ال م��ك��ان فيه ل��ل��والي��ات املتحدة 
األمريكية التي ب��دأت تتجىّل مامح هزائمها من اليمن الذي 
فرضت فيه قّوات صنعاء الهدنة عىل واشنطن وحلفائها يف 
العدوان مروراً بإيران التي لم تتنازل قيد أنملة عن شروطها 
يف امل��ف��اوض��ات ال��ّن��ووي��ة ال��ت��ي أعلنت قطر أّن��ه��ا ستستأنف عىل 
أراض��ي��ه��ا بقبول ال��ّط��رف��ن واس��ت��ك��م��ااًل ل��ذل��ك ال��ّراج��ع األم��ريك 
ال��ذي جاء نتيجة نقمة طهران بتحميل الّرئيس ال��ريك رجب 
طيب أردوغن الواليات املتحدة مسؤولّية تنامي اإلرهاب عىل 
ال����ح����دود ال���ّرك���ي���ة ال����ّس����ورّي����ة إض����اف����ًة إىل إع������ان  س���وري���ا ان��ط��اق 
املقاومة الّشعبية ضّد االحتال األمريك، وصواًل إىل الّتقدم 
ال��ّرويس يف حرٍب أوكرانّيٍة وتحذير الرئيس الّصيني يش جن 
ب��ي��ن��غ ل��ل��ّرئ��ي��س األم������ريك ج���و ب���اي���دن ب���ع���دم ال���ّل���ع���ب ب���ال���ّن���ار بعد 
إع����ان ن��ان��ي ب��ي��ل��ويس رئ��ي��س��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب األم�����ريك نّيتها 
زي���ارة ت��اي��وان بطائرٍة عسكرّيٍة وص���واًل إىل لبنان ال��ذي تتسابق 
فيه عقارب الّساعة بن مخاوف الكيان الّصهيوين من تنفيذ 
األم�����ن ال���ع���ام ل���ح���زب ال���ل���ه ال���ّس���ي���د ح��س��ن ن��ص��ر ال���ل���ه ت��ه��دي��دات��ه 
وب���ن ال��وس��اط��ة األم��ري��ك��ّي��ة ال��ت��ي ي��ك��اد ي��س��ت��ج��دي��ه��ا ال���ع���دو بعد 
تهديدات املقاومة للوصول إىل اتفاٍق ينزع فتيل الحرب التي 
بدأ العدو استعداده لها إلدراكه صدق وجدّية الّسيد حسن 
نصر الله يف تهديداته التي تقول التي أفادت أّن غاز للكيان لن 
ُيستخرج ال من كاريش وال من أي حقٍل نفطٍيّ داخل فلسطن 
امل��ح��ت��ّل��ة إن ل���م ي��س��ت��خ��رج ل��ب��ن��ان غ�����ازه، ح��اس��م��اً م��س��أل��ة ال��وق��ت 

التي لن تتجاوز  شهر أيلول / سبتمر القادم تهديد استدعى 
اس���ت���ن���ف���اراً س���ي���اس���ّي���اً وع���س���ك���رّي���اً وأم����ن����ّي����اً وإع����ام����ّي����اً ح���ي���ث أش�����ارت 
صحيفة )هآرتس( من األفضل أن يبلور متخذي القرارات يف 
)إسرائيل( أهدافاً إسراتيجية واقعية، ويأخذوا يف الحسبان 
بأّن حزب الله أيضاً -مثلما يف حالة قطاع غزة- قد يفرض عىل 
إسرائيل البحث عن بدائل مثل استنزاٍف محدوٍد أو مواجهٍة 
عسكرّيٍة تنعكس عىل كّل املنطقة. أّما سياسّياً فقد استدعت 
تهديدات الّسيد نصر الله رئيس حكومة العدو الّصهيوين يائر 
البيد االتصال بالوسيط األمريي املفاوض عاموس هوكشتاين 
وإب��اغ��ه بأّنه مهتٌم بالتوّصل إىل اتفاق بشأن ه��ذه املسألة يف 
أقرب وقٍت ممكن وعىل املستوى العسكرّي فقد تراوح تقييم 
الّتهديدات بن لهجة الّتصعيد والكشف عن الخلل يف صفوف 
ج��ي��ش ال��ع��دّو وس��اح��ه ال��ج��وّي وال����رّي م��ن م���درع���اٍت وم��ش��اٍة 
وأبرز تلك املواقف هو ما كتبه العميد احتياط يف جيش العدّو 
اإلسرائييل أساف أوريون يف معهد واشنطن لدراسات الّشرق 
األدىن، مقااًل تحت عنوان: ال لاستخفاف والّتقليل من شأن 
ال����ّص����راع ع���ىل امل���ج���ال ال����ج����وّي ال���ّل���ب���ن���اين أّك�����د م���ن خ���ال���ه ع���ىل أن 
األج������واء ال��ّل��ب��ن��ان��ّي��ة ل���م ت��ع��د م��ب��اح��ة ل��س��اح )ال����ج����ّو( اإلس��رائ��ي��يل 
ب��ش��ك��ٍل م��ط��ل��ٍق، ب��س��ب��ب وج����ود ح����زب ال��ل��ه ب���ق���ّوة م���س���ت���داّلً عىل 

ذلك بمؤّشراٍت عديدٍة أبرزها:
1_ ام���ت���اك ح����زب ال���ل���ه ل���ط���ائ���راٍت ب�����دون ط���ّي���ار وأن��ظ��م��ة دف����اٍع 

. جوٍيّ
2_ ام�����ت�����اك ح����ل����ف����اء إي����������ران ل����ه����ذه امل����ن����ظ����وم����ات م�����ن امل�����س�����ّرات 

والّصواريخ ومنها أنصار الله يف اليمن.
3_ ش�����������ّل ق�������������درة ال���������ع���������دّو يف ع������م������ل������ّي������ات االس�������ت�������ط�������اع ال�������ج�������وّي 

أالستخبارايّت
4_ ت���ح���ل���ي���ل امل�����س�����ار ال����ت����ص����اع����دي ل���ت���ن���ام���ي ق����������درات ح�������زب ال���ل���ه 

الّدفاعّية.
كّل ما ورد يف مقال أوريون لم يأِت من فراٍغ بل كان الّركيز 

األك���ر ع��ىل ام��ت��اك حلفاء إي���ران وت��ح��دي��داً 
حزب الله وأنصار الله ملنظومات الّطائرات 
امل���س���ّرة وم��ن��ظ��وم��ات ال���ّص���واري���خ ال��ّدف��اع��ّي��ة 
وه�����������و أم��������������ٌر م���������رع���������ٌب ب�����ال�����ّن�����س�����ب�����ة إىل ال�����ك�����ي�����ان 
ال���ّص���ه���ي���وين وم���ؤّس���س���ات���ه ال���ع���س���ك���رّي���ة ال��ت��ي 
ل��م تسّلط ال��ّض��وء ع��ىل ال��ق��درات الّدفاعّية 
وال������ه������ج������وم������ّي������ة ل�������ح�������زب ال�������ل�������ه وأن���������ص���������ار ال����ل����ه 
فحسب بل حتى عىل الّتكتيكات القتالّية 
وتطويرها والقّوات الصاروخية البالستية 
وال������دق������ي������ق������ة ويف إط�������������ار ذل����������ك ن�������ش�������ر  م���ع���ه���د 
أب���ح���اث )األم�����ن ال��ق��وم��ي اإلس���رائ���ي���يل( بحثاً 
تحت عنوان  الّتهديد الحويث )إلسرائيل( 
أشار فيه إىل أّن الكيان الّصهيوين لم يعد 
ي��ع��ت��ر ال��ي��م��ن س��اح��ة م��واج��ه��ٍة ب��ع��ي��دٍة بعد 
سلسلة العملّيات الهجومّية التي نّفذها 

الحوثيون تحت اسم عملّيات إعصار اليمن وبالتايل إّن امتاك 
أنصار الله ملثل هذه األسلحة إضافًة إىل امتاكهم خراٍت أمنّيًة 
وم��ع��ل��وم��ات��ّي��ًة دق��ي��ق��ًة ت��ش��ّك��ل ق��ل��ق��اً وت��ه��دي��داً للكيان الّصهيوين 
ويف م��رح��ل��ٍة س��اب��ق��ٍة أوردت ال��ق��ن��اة األوىل ال��ع��رّي��ة خ���راً مفاده 
أّن عىل )إسرائيل( األخذ بعن االعتبار مدى صواريخ اليمنين 
وطائراتهم بدون طيار وقدراتهم العسكرّية التي ستزداد يف 
حال لم تصل الحرب يف اليمن إىل قراٍر يف املرحلة املقبلة فإّن 
الّطائرات والصواريخ يمكن أن تصل إىل)إسرائيل(. إذاً تلك هي 
املعادلة التي فرضت الهدنة التي يخرقها العدوان يومياً ولم 
يلتزم بتطبيق ب��ن��وده��ا ب��أس��ل��وب امل��راوغ��ة وال��ّت��س��وي��ف وتضييع 
الوقت وشرعنة الحصار وتجميله وأنسنته بينما هو يف الواقع 
عدواٌن بوجٍه آخر يراد منه الحّد من تقّدم أنصار الله والجيش 
اليمني عىل الجبهات ومنع انهيار مرتزقة العدوان وتسجيل 
املزيد من االنتصارات لحكومة صنعاء ومحاولة تدجن القّوة 

التي باتت تهّدد الكيان الّصهيوين وهذا 
م����ا ت���رف���ض���ه ق�������ّوات ص���ن���ع���اء وه�����و ن��ف��س 
ال�����س�����ي�����ن�����اري�����و ال������������ذي ي������دي������ر ب�������ه األم������ري������ي 
ع��م��ل��ّي��ة امل���ف���اوض���ات ب���ن ل��ب��ن��ان وال��ك��ي��ان 
ال�����ّص�����ه�����ي�����وين ح���������ول ال��������ح��������دود ال����ب����ح����رّي����ة 
وال��رّثوة الّنفطية. ويف كا الحالتن ما 
ي��ري��د إن��ج��ازه األم����ريك وف���ًق لحساباته 

هو ما ييل:
1_ ح��م��اي��ة ال��ّن��ف��ط وزي�����ادة إن��ت��اج��ه يف 
الخليج م��ن خ��ال أرام��ك��و وغ��ره��ا من 
شركات الّنفط التي تحّولت إىل أهداٍف 
لصواريخ أنصار الله وطائراته املسّرة.
2_ ت���أم���ن ع��م��ل��ّي��ة اس���ت���خ���راج ال��ّن��ف��ط 
عر الكيان الّصهيويّن من حقل كاريش 
بأسرع وقت إنقاذاً ألوروبا التي تعيش 

أزمة نفطّيًة بسبب الحرب األوكرانّية.
هذا يف حسابات األمريّي وحلفائه وأدواته يف املنطقة. أّما 
يف حسابات محور املقاومة ويف مقّدمتهم حزب الله يف لبنان 
وأنصار الله يف اليمن ف��إّن املعادالت التي فرضت عىل الكيان 
الّصهيوين استعجال الوسيط األم��ري��ي غ��ر ال��ّن��زي��ه للوصول 
إىل ح��ٍلّ م��ع لبنان ستصنع االن��ت��ص��ارات م��ج��ّدداً وستفرض ما 
يريده لبنان ال ما يريده الكيان الّصهيوين وضمن الوقت املحّدد 
يف أيلول سبتمر القادم. وهي نفس املعادالت يف اليمن التي 
فرضت الهدنة ستعيد فرض عملّية وقف إطاق الّنار ال هدنة 
وبشروط صنعاء وإاّل فعىل األم��ريّك والّصهيوين وحلفائهم 
أن ي��ن��ت��ظ��روا امل���زي���د امل���زي���د م���ن امل���س���ّرات وال���ّص���واري���خ ال��ب��ال��س��ت��ّي��ة 
والّدقيقة التي ستشعل أرامكو وما بعد أرامكو وكاريش وما 

بعد بعد كاريش.
* كاتب وإعامي لبناين

شوقي عواضة #

م��ه��م��ا ب��ل��غ م��س��ت��وى ال��ح��ق��د وال��ك��راه��ي��ة 
ال���������ذي ت���ك���ن���ه دول ال�������ع�������دوان ع������ىل ال���ي���م���ن 
ال ي���ج���ب ب�����أن ت��ع��ت��ق��د أن ك����ل يشء م��ب��اح 
أم����ام����ه����ا وره�������ن إش��������ارة ت���ص���رف���ات���ه���ا امل��ق��ي��ت��ة  
كما أنه يجب عليها اإلدراك التام أن ما 
ت���رت���ك���ب���ه م����ن ج����رائ����م ب���ح���ق أب����ن����اء ال��ش��ع��ب 
اليمني ل��ن ت��ذه��ب س��دى والب���د م��ن دف��ع 

الثمن غاليا جدا.

يف األم������������س ال������ق������ري������ب ارت������ك������ب������ت م�����ج�����زرة 
ب����ش����ع����ة ب����ح����ق م����دن����ي����ن أب�������ري�������اء م������ن أب����ن����اء 
م������ح������اف������ظ������ة ت������ع������ز أغ������ل������ب������ه������م م���������ن األط��������ف��������ال 
والنساء وبموافقة مباشرة من عمائها 
امل���رت���زق���ة م��ك��ت��ف��ي��ة ب���دف���ع أع���ض���اء ال��س��ل��ط��ة 
امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ت��ن��دي��د ب���ه���ذا ال��ع��م��ل اإلج���رام���ي 
وال�����ج�����ب�����ان ي����س����ف����ك����ون ال�������دم�������اء ب���خ���ب���اث���ت���ه���م 
ف��ق��ط إلش��ع��ال ف��ت��ي��ل ال���ح���روب ال��داخ��ل��ي��ة 

وزع����زع����ة أم����ن واس���ت���ق���رار ال���ب���اد ل��ي��ت��ح��ق��ق 
ل������ه������ا م���������ا ت�������ري�������د وه�����������و م���������ا ج������ع������ل األط��������������راف 
اليمنية كا يحمل اآلخر مسؤولية مثل 
ه�������ذه األع������م������ال وال������ج������رائ������م امل�����ت�����ج�����ردة م��ن 
ك������اف������ة وس������ائ������ل وأس������ال������ي������ب ال�������ح�������روب ألن 
ال������ح������رب أي������ض������اً ل����ه����ا أخ�����اق�����ي�����ات وم�����واق�����ف 
إن��������س��������ان��������ي��������ة ان���������ع���������دم���������ت ت��������م��������ام��������ا يف ه�����������ؤالء 
األع������������������������داء ألن���������ه���������م ف���������اش���������ل���������ون ت��������م��������ام��������ا ع����ن 

املواجهة ليدفع األبرياء ثمن الغطرسة 
واالرت����زاق وال��ل��ه��ث خ��ل��ف دن��ان��ر العماء 
وأع��داء الله وال��وط��ن وسيظل أبناء تعز 
وج�����م�����ي�����ع امل�����ح�����اف�����ظ�����ات امل����ح����ت����ل����ة ي����دف����ع����ون 
ثمن ارت���زاق أبنائها حتى ال��ت��ح��رر الكامل 
وذلك مرهون بصحيان الضمر الوطني 
واإلنساين يف عمق كل مرتزق باع وطنه 

وأرضه وعرضه...

حىت الحرب لها أخالق!

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

ارت��ف��ع��ت م��ع��دالت األج���ور يف اليمن وخ��ارج��ه��ا وم��ع تدفق 
ال����رج����ال ال��ي��م��ن��ي��ن إىل خ������ارج ال���ي���م���ن ل��ل��ع��م��ل ، م����أ األج���ان���ب 
أم���اك���ن���ه���م ب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة ال���ع���ق���د رب���م���ا 50000  م����ن ال��ع��م��ال 
األج��ان��ب ال��ذي��ن ك��ان��وا يف اليمن وك��ان لهذا التدفق للعمالة 
األجنبية إىل اليمن آثار سلبية وايجابية كثرة وبعضها كانت 
آث��ار غريبة يف بعض األح��ي��ان. ع��ىل سبيل امل��ث��ال يف ي��وم  عيد 
العمال املوافق األول من  مايو و يف حجة  سار عمال العالم 
تسبقهم فرقة نحاسية أمام حاكم املقاطعة  عمال الطرق 
الصينيون  ومعلمو املدارس املصريون  وموظفو املستشفى 
السودانيون ومتطوعو فيلق السام األمريي وغرهم الكثر 
بينما جلس اليمنيون يف املدرجات يصفقون، من املفارقات 
يف وقتها أن كل حفرة يف األرض عىل ما يبدو يف هذا الوقت   
كانت تسمى  مشروع وكانت مثل هذه املشاريع منتشرة يف 
ك��ل مكان مثل م��ش��روع ردم الحفرة رق��م ك��ذا وك��ان العمل 
ع��ىل ق��دم وس���اق يف م��ج��االت ال��ط��رق والتنمية ب��دا ك��ل يشء 
ممكًنا وكان املستقبل ُيبنى عىل مستوى األسرة أو القرية، 
ك����ان ع��ل��م��اء ال��س��ي��اس��ة واالق���ت���ص���اد ي��ص��ف��ون ال��ي��م��ن ب��ص��راح��ة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا دول����ة م��س��ت��ح��وذة ع��ىل اق��ت��ص��اد ف��ائ��ض س��رع��ان ما 
ظ����ه����رت ب���������وادر دول��������ة ي���م���ن���ي���ه م���س���ت���ق���رة خ���ص���وص���ا م�����ع ازدي��������اد 
اهتمام الحمدي باألمن القومي ولكن ما هو أكرث أهمية هو 
وج��ود رؤي��ة معينة يتبناها التكنوقراط تعبًرا واضًحا حن 
تأسست منظمة التخطيط )CPO( التي أثمرت يف عام 1972 
خطة مدتها ثاث سنوات وأعقب ذلك خطة خمسية )لعام 
1976( 1981-(التي شددت عىل ضرورة  االعتماد بحلول عام 
1977 م ع��يل ال����وارد امل��ح��يل ح���وايل 40 % م��ن امل���واد الغذائية 

ل�����اس�����ت�����ه�����اك امل������ح������يل ك���������ان م�����س�����ت�����ورًدا 
ح�����ي�����ث ك������ان������ت اق������ت������ص������ادي������ات س����ي����اس����ة 
ع����دم ال��ت��دخ��ل يف ال���ت���ج���ارة ال��خ��ارج��ي��ة 
ع���ىل أن���ه���ا ض���رب���ة ق��ات��ل��ة ل���ل���زراع���ة  لكن 
ال��ق��م��ح ي��ك��ل��ف إن���ت���اج���ه م��ح��ل��ًي��ا ضعف 

تكلفة استراده.
كان مجرد التفكر يف املشاركة مع 
ال���ع���ال���م األوس������ع يف ال����رس����وم ال��ب��ي��ان��ي��ة 
مل����������ع����������دالت األج�������������������ور وأس�����������ع�����������ار ال�����ق�����م�����ح 
وأن���������م���������اط ال������ع������م������ل س������اب������ق������ا ض�������رب�������ا م���ن 
ال��خ��ي��ال ول���ك���ن ت��ح��ق��ق ه����ذا ال�����يء يف 
امل����م����ارس����ة ال���ع���م���ل���ي���ة وأص�����ب�����ح اق���ت���ص���اد 
ال���ي���م���ن ج�����زء م����ن اق����ت����ص����ادات ال���ع���ال���م 
وع�����رت ال��ك��ت��ب ال��س��ن��وي��ة اإلح��ص��ائ��ي��ة 
ع������م������ا ي�����س�����م�����ي�����ه ب��������ي��������رس��������ون  يف وص������ف 

اليمن بالدولة الحديثة وهو ما لم يكن موجود قبل خمسن 
عاما مثا.

وع��ززت االتفاقات الثنائية والدولية الحس السليم لدى 
امل��خ��ط��ط��ن  وش�����ددوا ع���ىل ب��ن��اء امل��ؤس��س��ات وه���و م���ا ي��ع��ن��ي يف 
الواقع  بناء الدولة الحديثة ونادرا ما قيل إن ما يطلب من 
ال���دول���ة ال��ق��ي��ام ب���ه ال ي��م��ك��ن ال��ق��ي��ام ب���ه ب���خ���اف ذل�����ك  أق��ي��م��ت 
وزارات كبرة تضاعف عدد الكتبة واملسؤولن عىل الرغم من 
تدين األجور الحكومية   جاء الكثر منهم من أماكن أخرى 
يف العالم العربي  تطور الجيش اليمني وزاد ع��دد الجنود  
وخ��������ال ال���س���ب���ع���ي���ن���ي���ات ارت�����ف�����ع اإلن������ف������اق ال�����رأس�����م�����ايل م�����ن ق��ب��ل 

الحكومة من ال يشء تقريًبا إىل حوايل 
نصف إجمايل اليمن الشمايل  لم يتم 
جمع إال القليل داخلًيا ولم يتم جمع 
أي يشء تقريًبا من الضرائب املباشرة 
عىل ثروة التحويات  وجاء معظمها 
م�����ن امل�����س�����اع�����دات ال����خ����ارج����ي����ة وال�����دي�����ون 
وه��و نظام م��ن العاقات ب��ن البنوك 
وال����ح����ك����وم����ات ال����ت����ي ل�����م ت���ك���ن م��رت��ب��ط��ة 
إال ب����ش����ك����ل ف�����ض�����ف�����اض ب����االح����ت����ي����اج����ات 

ك�����������������ان امل�����������������������������������������������ح�����������������������������������������������ل�����������������������������������������������ي�����������������������������������������������ة  
ال�������������������ج�������������������ن�������������������وب 

ي��������������ت��������������ح��������������رك  ب��������������ال��������������ت��������������وازي 
وغطت خطة مدتها ثاث 

س������ن������وات وال������ت������ي ت����ج����اوزت����ه����ا 
األح����������������داث   1971-1974 ث��م 

ع������ال������ج������ت ال������خ������ط������ة ال����خ����م����س����ي����ة 
ال���ف���رة امل���م���ت���دة ح��ت��ى ع����ام 1978 

م����ث����ل ال����ش����م����ال ان����ض����م����ت ح���ك���وم���ة 
النقد الدويل الجنوب يف عام 1969 إىل صندوق 

وطلبت املشورة من البنك ال��دويل  كما تم بناء إسراتيجية 

مع االت��ح��اد السوفيتي من ع��ام 1961 وص��اع��دا وكانت أكرث 
من ربع مساعدات جمهورية اليمن الديمقراطية تأيت من 
االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ي��ت��ي ك��دع��م ل��ل��م��ي��زان��ي��ة وال��ج��ن��وب يف ال��واق��ع 
لم يختلف كثرا عن الشمال حيث كانت تأتيه املساعدات 
م������ن ال����ك����وي����ت م����ن����ذ ع�������ام 1971 ث������م م������ن 1975 م�������ن  أب�������و ظ��ب��ي  
م��ث��ل ال��ش��م��ال اع��ت��م��د ال��ج��ن��وب ب��ش��ك��ل ك��ب��ر ع��ىل امل��س��اع��دات 
والقروض يف الجنوب كان تحكم الدولة باملمتلكات ال يشجع 
املستثمرين وكانوا يرددون يف إرسال التحويات إىل عدن يف 
البداية ويف مصفاة عدن تم إرسال جميع العمال للتدريب 
يف الخارج بن عامي 1967 و 1974 وكان هذا التصرف سبب 
يف استنزاف هائل للقوى العاملة مع قلة األيدي العاملة يف 
ذلك الوقت بعدها حاولت حكومة عدن منع جهرة العمال 
خ���ارج اليمن الجنوبي ولكنها ل��م تتمكن م��ن عمل ذل��ك يف 
عام 1975 كان ُيعتقد أن حوايل 125000 جنوبي كانوا عمال 
مهاجرين خارج الباد وبحلول العقد ربما 200000  يف ذلك 
ال���وق���ت ش��ك��ل��ت ال��ت��ح��وي��ات امل��ال��ي��ة ح����وايل 40 % م���ن ال��ن��ات��ج 
املحيل اإلجمايل والواردات الغذائية بنسبة 30 % كما هو 
ال���ح���ال يف ث�����روة ال��ت��ح��وي��ات ع���ىل ال���رغ���م م���ن أن ال��ج��ن��وب 
استوعبها يف اإلنفاق الحكومي تماًما مثل الشمال عىل 
الرغم من أن الجنوب استوعب ثروة التحويات املالية 
يف اإلن��ف��اق الحكومي بشكل أك��رث ك��ف��اءة م��ن الشمال 
وظهرت املفارقة بان الجنوب الذي تعهد بإسقاط االعتماد 
الحكومي عىل التحويات املالية الخارجية اضطر لاعتماد 

عليها بشكل كبر يف نهاية املطاف.

37(تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

الحلق
 رقم 117

كلك نظر منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن
1967-1990م وأرسار تنرش ألول مرة

 احمد القردعي

كلك نظر

أوائ����ل سبتمر ع���ام 1969م إىل أوائ����ل م��اي��و ع���ام 1990م 
وكان عدد قوامها يزيد وينقص وفقاً للظروف السياسية 
وال��ع��س��ك��ري��ة امل��س��ت��ج��دة أم����ا ع��ن��اص��ره��ا ه���م م���ن ال��ض��ب��اط 

املهرة.
عودة إىل املوضوع: يف نفس يوم 19مارس عام 1981م 
وه����و ال���ي���وم ال�����ذي ت���م ف��ي��ه إرس������ال ال��ت��ق��ري��ر امل����ذك����ور أع���اه 
من صنعاء إىل عدن بواسطة املورس"درادد" من جهاز 
906 سوفيتي الصنع اجتمعت قيادة الجبهة بمكتبها يف 
عدن اجتماع استثنايئ وتم استدعاء عاجل لعدد ثاثون 
شخص من قيادة الصف الثاين والصف الثالث للجبهة 
الوطنية من بينهم عشرة ضباط مهرة كما تم استدعاء 
س����ت����ون ش���خ���ص م�����ن ف������رق ال����ح����اض����ري����ن ال���س���ي���اس���ي���ن م��ن 
بينهم عشرون ضابط من الذين كنا نسميهم ب�"النواب 
السياسين يف الوحدات والوحدات الفرعية العسكرية".

إج���م���ايل ال���ع���دد ت��س��ع��ن ش��خ��ص ويف ن��ف��س ال���ي���وم تم 
ت����زوي����ده����م ب���م���ا ي���ل���زم م����ن امل���ع���ل���وم���ات وم�����ا ي���ل���زم م����ن امل����ال 
وال������ع������دة وال�����ع�����ت�����اد وأس������ن������دت امل����ه����م����ة ل���خ���م���س���ن ش��خ��ص 
بالتوجه إىل محافظة اب مناطق تواجد الجبهة الوطنية 
ل���ت���ع���زي���ز ق�����وة زم���ائ���ه���م يف م���ح���اف���ظ���ة اب وب���ن���ف���س امل��ه��م��ة 
والغرض توجه خمسة وعشرين شخص إىل محافظة 
ال��ب��ي��ض��اء وب��ن��ف��س امل��ه��م��ة وال����غ����رض ت���وج���ه خ��م��س��ة عشر 
شخص إىل محافظة تعز.. ول��م ي��أيت ظهر اليوم التايل- 
أي ظهر يوم 20 مارس عام 1981م إال وجميع األشخاص 

التسعن يف املناطق املحددة لهم.
وق����د ك����ان ال��ج��م��ي��ع م���ن ع��ن��اص��ر ال��ج��ب��ه��ة ال���واص���ل���ن إىل 
املناطق املحددة يف اب والبيضاء وتعز أو قيادات الجبهة 
ال��وط��ن��ي��ة م��ك��ت��ب ع����دن ك����ان ال��ج��م��ي��ع ي��ت��وق��ع��ون ان تصل 
ال���ل���ج���ن���ة ال�������وزاري�������ة م�����ن ص���ن���ع���اء يف ن���ف���س ي������وم 20م�������ارس 
1981م أو ي�����وم 21م��������ارس 1981م ل���ك���ن ل����م ت����ص����ل.. م��م��ا 
دف������ع ال������رف������اق م�����ن ع���ن���اص���ر ال���ج���ب���ه���ة ال����ق����ادم����ن م�����ن ع���دن 
إىل م��ح��اف��ظ��ات: اب وال��ب��ي��ض��اء وت���ع���ز ي���رق���ون إىل ق��ي��ادة 
الجبهة الوطنية يف مكتب عدن ثاث برقيات من ثاث 

ملزيد من التمهيد العلني لشن الحرب العاشرة عىل 
امل��ن��ط��ق��ة ال���وس���ط���ى ط��ب��ع��ت ال���ع���دي���د م����ن ال���ن���ش���رات ب����ورق 
مقاس إي فور وصفت الجبهة الوطنية بإزداء مفردات 

اللغة وبتوجيه من الرئيس صالح.
م����اح����ظ����ة: اإلس������������اءة ال���ع���ل���ن���ي���ة وال�����س�����ري�����ة ل���ل���م���ع���ارض���ن 
السياسين ل��م تنفرد بها السلطة الرجعية يف صنعاء 
ح����ي����ن����ذاك ب�����ل س����م����ة ع����ام����ة ش���م���ل���ت ك�����ل ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة 
الجمهورية وامللكية معاً حيث يوصف املعارض السيايس 
ال���ع���رب���ي ب�����:"ال����خ����ائ����ن" "ال�����خ�����ارج ع����ن ال����ق����ان����ون" "امل�����وت�����ور" 
"امل������خ������رب" ...ال������������خ.. م����ن ال���ت���وص���ي���ف���ات ال���س���ي���ئ���ة وه�������ذا ه��و 
سبب ما تعانيه الدول العربية اآلن من حاالت التشظي 
واالقتتال وحاالت انحطاط لم يشهد له التاريخ مثيل.

ع�����ودة إىل امل����وض����وع: مل���زي���د م���ن ال��ت��م��ه��ي��د ال��ع��ل��ن��ي لشن 
الحرب العاشرة عىل املنطقة الوسطى شكلت السلطة 
يف ص�����ن�����ع�����اء ل����ج����ن����ة وزاري����������������ة ل������ل������ن������زول اىل أل��������وي��������ة- ي���ق���ص���د 
محافظات- اب والبيضاء وتعز املقرح لتشكيل اللجنة 
الوزارية كان يف أوائل مارس 1981م وتأخر إىل 3/18/عام 
1981م وق���د ج���اء يف ن��ص ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي أرس��ل��ه م��ن��دوب 
وزارة أمن الدولة يف عدن من العاصمة صنعاء ما ييل: 
"ال���ت���اري���خ 1981/3/19م –س��ري-ش��ك��ل��ت س��ل��ط��ة صنعاء 
ل���ج���ن���ة وزاري���������ة ي�����وم أم�����س م����ن ع�����دد م����ن ك����ب����ار امل���س���ؤول���ن 
للنزول إىل مناطق إب والبيضاء وتعز.. وقالت مصادر 
م��وث��وق��ة أن م��ه��م��ة ال��ل��ج��ن��ة ظ���اه���ري���اً زي�����ارة ب��ع��ض امل��ن��اط��ق 
لاستماع إىل آرائهم وتلمس احتياجاتهم من املشاريع 
التنموية الخ.. بينما الهدف الباطن لبعض املسؤولن هو 
الدعاية والتحريض ضد الجبهة الوطنية الديمقراطية 

يف مناطق تواجدها".
م��اح��ظ��ة: ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رس��ل م��ن صنعاء إىل 
عدن وتخص معظم املعلومات السياسية والعسكرية 
وب���ع���ض م��ح��اض��ر االج���ت���م���اع���ات ال���ه���ام���ة.. ل���م ت��ك��ن ول��ي��دة 
أوائ�����ل ع����ام 1981م ب���ل ل��ق��د ت���واج���دت م���خ���اب���رات ال��ش��ط��ر 
ال���ج���ن���وب���ي يف ع���اص���م���ة ال���ش���ط���ر ال���ش���م���ايل م����ن ال����وط����ن م��ن 

محافظات لكنها بصيغة واح���دة ه��ذا ن��ص��ه��ا:"إىل اآلن لم 
تصل اللجنة "االستطاعية" يقصدوا اللجنة الوزارية من 
ص��ن��ع��اء.. ون��ح��ن ق��د ب��دأن��ا م��ن ظ��ه��ر أم���س ال��ع��م��ل ال��دع��ايئ 
والتحرييض ض��د الرجعية السعودية وربيبتها والسلطة 
ال����ع����م����ل����ي����ة يف ص������ن������ع������اء.. ع����م����ل����ن����ا ي������ج������ري ع�������ىل ق�������دم�������اً وس�������اق 
ومواطني املحافظات الثاث يشيدون به.. نحن مستعدين 

لتنفيذ أي مهام أخرى إذا تأمرون بتنفيذها.وشكراً".
وق�����د اس���ت���م���ر ع���م���ل ال���ت���س���ع���ن امل����ع����ززي����ن ل���ل���ق���وة ال��س��اب��ق��ة 
بنشاط كبر ويف مساء  يوم 30م��ارس 1981م وصلت إىل 
وزارة أمن الدولة يف عدن برقية من مندوبيهم يف صنعاء 
ه��ذا نصها:"عقدت اللجنة ال��وزاري��ة يف صنعاء اجتماعها 
األول برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحضور جميع أعضاء 
ال����ل����ج����ن����ة..- وذك��������ر أس���م���ائ���ه���م وم���ن���اص���ب���ه���م ك���م���ا ذك������ر امل���ه���ام 
امل����ح����ددة وامل���ن���اط���ق امل����زم����ع ال����ن����زول إل���ي���ه���ا يف م���ح���اف���ظ���ات اب 
وال��ب��ي��ض��اء وت���ع���ز.. وق���د ن��زل��ت ال��ل��ج��ن��ة يف أوائ����ل ش��ه��ر إب��ري��ل 

من عام 1981م إىل املناطق املحدد".
ويف تقارير أخرى حللت ما قامت به اللجنة وان بعض 
أعضائها اشرفوا عىل توزيع املطويات التي تفند الجبهة.. 
كما ذكرت التقارير األمنية للجبهة يف املناطق ما تم طرحه 
من املواطنن ومطالبتهم من ال��دول��ة: واملتمثل يف وجود 
مسؤولن قادرين ونزيهن وإنهاء الفساد وبناء املشاريع 

الخدمية الخ..
م��اح��ظ��ة: ق��ارن��ت- ب��ض��م ال��ت��اء ال��ت��ق��اري��ر األم��ن��ي��ة ملندوبي 
أم��ن ال��دول��ة املرسلة م��ن صنعاء وم��ا ك��ت��ب- بضم ال��ك��اف- 
من تقارير أمنية من الشعبة األمنية حول اللجنة الوزارية 
وم���ه���ام���ه���ا م�������ارس اب�������ري�������ل1981م ق����ارن����ت ذل������ك ب���م���ا ج������اء يف 
ك�����ت�����اب:"م�����ن م�������ذك�������رايت" – ال����ع����م����ل يف امل����ن����اط����ق ال����وس����ط����ى- 
املحور األوسط- محافظة اب 1981-1982م ملؤلفه اللواء 
ال�����رك�����ن ع�����يل م���ح���م���د ص�������اح وت�����ح�����دي�����داً م�����ن ص���ف���ح���ة 45إىل 
صفحة 47والذي تم طباعته عام 2017م ووجدت ما جاء 
يف ال���ت���ق���اري���ر وم�����ا ج�����اء يف ال���ك���ت���اب ش���ب���ه م��ت��ط��اب��ق ب��اس��ت��ث��ن��اء 
ال����ت����وص����ي����ف����ات ال���س���ل���ب���ي���ة امل�����ت�����ب�����ادل�����ة.. ل����ك����ن ل������و ن�������رك ال���ث���اث���ة 
التقارير والثاث صفحات ونستند إىل ثاثة سطور فقط 
وه����ي ال��س��ط��ري��ن األخ����ري����ن م���ن ص46وال����س����ط����ر األول من 
ص47م���ن كتاب الفندم ع��يل ص��اح بصفته عضو اللجنة 
ال������وزاري������ة ع������ام 1981م وك�������ان ح����ي����ن����ذاك ب���رت���ب���ة م����ق����دم ن���ائ���ب���اً 
لرئيس األرك����ان ل��ل��ش��ؤون العسكرية وال���ذي ق��ال فيها أن 
مطالب املواطنن:"تلخصت يف املطالبة باملشاريع الخدمية 
ال��ض��روري��ة ومعالجة ان��ت��ش��ار ال��ف��س��اد وال��رش��وة واملجاملة 
وفرض الغرامات والفصل يف القضايا واملشاكل التي تعاين 
منها املنطقة وتغير بعض املسؤولن إىل مناطق أخرى.."- 
كان مفرض تقديمهم للمحاكمة لو كان فيه دولة نظام 
وق������ان������ون ول����ي����س ن���ق���ل���ه���م إىل امل����ن����اط����ق األخ�������������رى.. ع��������ودة إىل 
امل������وض������وع: ب���ع���د ع�������ودة ال���ل���ج���ن���ة ال�������وزاري�������ة إىل ص���ن���ع���اء ك���ان 
املواطنن يف املناطق الوسطى ينتظرون من الدولة البدء 
يف مشاريع خدمية ض��روري��ة لكن ال��دول��ة ب��دأت بمشروع 
ال���ح���رب ال��ع��اش��رة ض���د امل��ن��اط��ق ال��وس��ط��ى ال����ذي اس��ت��م��ر إىل 

أواخر عام 1982م.
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دق���ت ن��واق��ي��س ال��خ��ط��ر ال��ع��امل��ي ل��ت��ف��اق��م ال��وض��ع ال��ص��ح��ي داخ����ل ال��ي��م��ن، خ��اص��ة م��ن��ذ ب��داي��ة ال���ع���دوان يف 
م������ارس2015م وح��ت��ى ال���ي���وم. ح��ي��ث ي��ع��د امل��ل��ف ال��ص��ح��ي األك���ر م��أس��اوي��ة إىل ج��ان��ب ع���دة م��ل��ف��ات أخ��رى 

اقتصادية واجتماعية، يف محاولة من العدوان لفرض حالة االنهيار املؤسيس. 

دقت نواقيس الخطر العاملي لتفاقم الوضع الصحي 
داخل اليمن، خاصة منذ بداية العدوان يف مارس2015م 
وح��ت��ى ال��ي��وم. حيث يعد امل��ل��ف الصحي األك���ر مأساوية 
إىل جانب عدة ملفات أخرى اقتصادية واجتماعية، يف 

محاولة من العدوان لفرض حالة االنهيار املؤسيس. 
ف��ل��م ي��ك��ن اح����د ي��ت��خ��ي��ل ب���أن���ه ال ت��ع��م��ل س����وى %50 من 
املنشآت الصحية بكامل طاقتها نتيجة نقص اإلمدادات 
واألدوي���������������������ة وامل������ح������ال������ي������ل امل�������خ�������ري�������ة ال�������خ�������اص�������ة ب�����ع�����م�����ل ت���ل���ك 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة ج����راء ال��ح��ص��ار وال��ن��ق��ص 
الحاد يف توريد األجهزة الالزمة لعملها.. كذلك يواجه 
أك��ر من %80 من السكان تحديات كبرية يف الحصول 

عىل الغذاء ومياه الشرب النقية.
ناهيكم عن األض���رار املرتتبة عىل القطاع الصحي عىل 
امل������دى ال���ط���وي���ل، ف���ت���دم���ري ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ي��ة ل���ق���ط���اع ال��ص��ح��ة 
يصعب تالفيه وخ��اص��ة وال��ع��دوان ال زال قائماً حتى يف 
ظ��ل ال��ه��دن��ة اإلن��س��ان��ي��ة ال��ج��اري��ة، فمن غ��ري املمكن إع��ادة 
م����ا دم����رت����ه آل�����ة ال�����ع�����دوان ال���ع���س���ك���ري���ة يف ال���ب���ن���ي���ة ال��ص��ح��ي��ة 
خ����الل أش���ه���ر ب���ل س����ن����وات.. ول��ت��ش��اب��ك امل��ل��ف��ات وارت��ب��اط��ه��ا 
ببعضها فقد افادت األمم املتحدة بأن اكر من 19 مليون 
ش��خ��ص ي��ع��ان��ون م��ن ال��ج��وع يف ال��ي��م��ن, ب��م��ا يف ذل���ك أك��ر 
من 160,000 شخص عىل حافة املجاعة، وملا لذلك من 

تأثريات كبرية عىل الوضع الصحي وزيادة التزاماته.
ووف��ًق��ا إلح��ص��اء أج��رت��ه منظمة اليونيسيف، ف��إن أقل 
من %50 من حاالت الوالدة يف اليمن حالًيا ُتجرى تحت 
ا  إشراف متخصصني صحيني.. فيما تفيد التقارير أن أًمّ
وس����ت����ة م����وال����ي����د ي����م����وت����ون ك�����ل س���اع���ت���ني يف ال���ي���م���ن ب��س��ب��ب 
م��ض��اع��ف��ات ت���ح���دث أث���ن���اء ف����رتة ال��ح��م��ل وألس����ب����اب يمكن 
تجنبها يف ال��ظ��روف الطبيعية، والسبب الرئييس لتلك 
ال����وف����ي����ات ه�����و ان������ع������دام ف������رص ال����ح����ص����ول ع�����ىل ال���خ���دم���ات 
الصحية أو ضعف الرعاية املقدمة، وكلها جرائم تضاف 
إىل رص����ي����د ال���ت���ح���ال���ف ال������ع������دواين ع�����ىل ال���ي���م���ن وال ت��س��ق��ط 
ب���ال���ت���ق���ادم.. ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن %73 م����ن ال���ن���ازح���ني امل���ق���در 
عددهم بنحو 4.2 ماليني شخص منذ بدء العدوان عىل 
ال��ي��م��ن ه��م م��ن ال��ن��س��اء واألط���ف���ال.. ح��ي��ث ت��واج��ه النساء 
وال����ف����ت����ي����ات ال�����ن�����ازح�����ات م���ص���اع���ب اق����ت����ص����ادي����ة واج���ت���م���اع���ي���ة 
إض���اف���ي���ة ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ص��ع��وب��ة ح��ص��ول��ه��ن ع���ىل ال��خ��دم��ات 
األساسية، بما يف ذلك خدمات الرعاية الصحية املالئمة 

لعالج األمراض املزمنة واملستعصية.
ومن بني إجمايل عدد سكان اليمن البالغ 30.5 مليون 
نسمة ال يحصل أكر من 20 مليون شخص حالًيا عىل 
أب���س���ط خ����دم����ات ال����رع����اي����ة ال���ص���ح���ي���ة. إذ إن ن��س��ب��ة امل���راف���ق 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ال ت����زال ت��ع��م��ل يف ع��م��وم ال��ب��الد ال ت��ت��ج��اوز 
%51، كما يقف استمرار العدوان عقبة أمام قدرة املرىض 
عىل الوصول إىل الرعاية الصحية الالزمة إلنقاذ حياتهم.

عني اإلنسانية
 أشار تقرير صادر عن مركز “عني اإلنسانية” للحقوق 
والتنمية إىل أن عدد املنشآت الخدمّية املدّمرة بلغ حواىل 
600 أل������ف م����ن����ش����أة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا 590 أل������ف م����ن����زل، و182 
ج����ام����ع����ة، و1612 م����س����ج����داً، و410 م��س��ت��ش��ف��ى وم���رف���ق 
ص��ح��ي، و1214 م��درس��ة وم��ع��ه��داً، و139 م��ل��ع��ب��اً، و253 

موقعاً أثرياً، و9721 حقاًل زراعاً.
وأش���ار امل��رك��ز إىل أَنّ ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ال���ذي انطلق 
يف أواخ����������ر م��������ارس 2015، دّم��������ر ح��������واىل 26 أل�������ف م���ن���ش���أة 
اقتصادية، منها 404 مصنعاً، و378 ناقلة وقود، و11 
أل��ف منشأة ت��ج��اري��ة، 9770 وسيلة ن��ق��ل، و999 مخزن 
غ�����������ذاء، و416 م���ح���ط���ة وق�����������ود، و696 س������وق������اً وم���ج���م���ع���اً 

ت���ج���اري���اً، و433 م���زرع���ة ل��ل��دج��اج وامل�������وايش، و482 ق���ارب 
صيد، و965 شاحنة غ���ذاء، م��ا كّلف االقتصاد الوطني 
خسائر كبرية، وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة 
وال������ف������ق������ر.. ع������ىل م��������دى ال����س����ب����ع ال�����س�����ن�����وات امل�����اض�����ي�����ة أم���ع���ن 
ال��������ع��������دوان ع������ىل امل������ش������ايف وامل��������راك��������ز ال����ص����ح����ي����ة ال�����ت�����ي ت����أث����رت 
ب��ش��ك��ل ج���زيئ أو ك��ي يف ع��م��وم م��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن، وق��د 
جاء استهداف العدوان ملستشفى تابع ملنظمة »أطباء بال 
ح��دود« يف صعدة خالل العام األول من العدوان عىل 
اليمن، مع اإلدانة الدولية التي تبعته، ليسّلط الضوء 

عىل ملف املستشفيات يف اليمن جراء العدوان..
ك������م������ا ب������ل������غ ع������������دد امل����������راف����������ق ال�����ص�����ح�����ي�����ة امل������س������ت������ه������دف������ة 523 
مستشفى وم��رف��ق��اً صحياً حسب تقرير وزارة الصحة، 
منها مستشفى حيدان بصعدة الذي استهدف بغارات 
جوية .. وكما ق��ام ط��ريان ال��ع��دوان األم��ري��ي السعودي 
ب��اس��ت��ه��داف م��رك��زاً صحياً بمحافظة ع��م��ران ب��ت��اري��خ -14 
-7 2015م، وأل��ح��ق��ت غ���ارات���ه ال��ه��س��ت��ريي��ة دم�����اراً ه��ائ��اًل يف 
مستشفى السبعني ل��أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة بصنعاء وكل 
امل���ن���ش���آت امل����ج����اورة ل���ه م���ا أدى إىل اس��ت��ش��ه��اد ط��ف��ل��ني من 
ع��ش��رات األط���ف���ال ال��خ��دج ال��ذي��ن ن��ق��ل��وا إىل مستشفيات 
مجاورة تحت نريان القصف وذلك بتاريخ )6-9-2015م(.
وقام العدوان كذلك بتدمرّي مركزاً صحياً يف مديرية 
ع�����ب�����س 23 ي�����ون�����ي�����و 2015 وذل�����������ك ب�����ع�����د أي�����������ام م�������ن ت�����دم�����ريه 
مل��س��ت��وص��ف ط��ب��ي يف م��دي��ري��ة ب��ك��ي��ل امل���ري ب��م��ح��اف��ظ��ة حجة 

بتاريخ 6-6-2015م. 

واستهدف العدوان مخيم أطباء بال حدود يف مدينة 
تعز بتاريخ 2-12-2015م.. 

ال��������ع��������دوان  اس������ت������ه������دف ط�������������ريان  وب�������ت�������اري�������خ 2016-1-11 
م��س��ت��ش��ف��ى ال�����س�����وادي ب���م���دي���ري���ة ال����س����وادي����ة يف م��ح��اف��ظ��ة 
البيضاء، واستهدف مستشفى عبس )مقر تواجد أطباء 

بال حدود(، يف محافظة حجة بتاريخ 15-8-2016م.
ويف يناير املايض أدان القطاع الصحي بأمانة العاصمة، 
ق����ص����ف ط���������ريان ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان مل���ب���ن���ى م���س���ت���ش���ف���ى ٤٨ 
ال���ن���م���وذج���ي واس����ت����ه����داف ال���ط���واق���م ال��ط��ب��ي��ة واإلس���ع���اف���ي���ة 

أثناء أداء واجبهم اإلنساين والصحي.

األكر صعوبة 
أدى اس��ت��ه��داف تحالف ال��ع��دوان بشكل مباشر لنحو 
523 مستشفى ووحدة صحية، إىل توقف 50 باملائة من 
املستشفيات عن الخدمة جراء االستهداف املباشر وغري 

املباشر.
كما أن العدوان يمعن يف زيادة معاناة الشعب اليمني 
من خالل منع دخول الكثري من األجهزة واملعدات الطبية 
ال��ت��ي ي��ت��م ش���راؤه���ا م��ن ال���خ���ارج خ��اص��ة األج���ه���زة املتعلقة 

بأمراض األورام.
يف املقابل هناك تدين يف الوعي الصحي لدى املجتمع، 
وع����دم االل����ت����زام ب��ال��س��ل��وك��ي��ات وال���ت���داب���ري ال��ص��ح��ي��ة، وف���اة 

يف إع���������داد م�����راك�����ز األورام وال�����س�����رط�����ان، وم������راك������ز ال���ع���الج 
اإلشعاعي والكيماوي، وانعدام وشحة أدوية األورام.. 
كذلك من التحديات، التي تواجه القطاع الصحي، ندرة 
ال���ج���راح���ني واألخ���ص���ائ���ي���ني وم���راك���ز ال�����درن ال����رئ����وي، وك���ذا 
ندرة األطباء يف بعض التخصصات خاصة التشخيصية 
م���ن���ه���ا وان����ح����ص����اره����م ب���ش���ك���ل رئ����ي����يس يف امل��������دن، ب���اإلض���اف���ة 
إىل ال����ت����ح����دي����ات ال����ن����اج����م����ة ع�����ن ت����ه����ري����ب  امل�����ب�����ي�����دات امل����ح����رم 
استخدامها واألس��م��دة التي لها آث��ار  خطرة وض��ارة عىل 

اإلنسان والرتبة.
جهود وزارة الصحة

ع������م������ل������ت ال�������������������������وزارة ع����������ىل وض�������������ع ال��������ع��������دي��������د م����������ن ال�����خ�����ط�����ط 
واالس���رتات���ي���ج���ي���ات ال����ه����ادف����ة إىل ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع ال��ص��ح��ي 
وإعادة تأهيل بنيته التحتية والكوادر الطبية، بما يلبي 
تقديم أفضل الخدمات الصحية يف مختلف املديريات 

واملحافظات .
وع������م������ل������ت ع���������ىل وض������������ع م������ع������اي������ري ل������ك������اف������ة امل����س����ت����ش����ف����ي����ات 
الحكومية والخاصة بما يضمن تقديم خدمات ترتقي 
إىل امل���س���ت���وي���ات امل���ط���ل���وب���ة وت����وف����ري خ����دم����ات ط��ب��ي��ة م��م��ت��ازة 
وتأمني صحي، بهدف الوصول إىل معالجة كافة املرىض 
يف املستشفيات الوطنية دون الحاجة إىل السفر للخارج.

دعوة لالستثمار
وان��ط��الق��اً م��ن امل��س��ؤول��ي��ة الوطنية واإلن��س��ان��ي��ة، ينبغي 
عىل رأس املال الوطني التوجه نحو املزيد من االستثمار 
يف القطاع الصحي، بما يسهم يف إيجاد مجمعات ومدن 
طبية نموذجية عالية املستوى، وكذا االستثمار يف مجال 
التصنيع الدوايئ للوصول إىل تحقيق االكتفاء الذايت من 
ال����دواء.. مل��ا لذلك م��ن أهمية يف توفري الخدمات الطبية 
وتخفيف فاتورة استرياد األدوية وإيجاد البدائل الدوائية 

املناسبة.
التوعية الصحية

 دع�����م ج����ه����ود وزارة ال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة وال����س����ك����ان، ي���أيت 
ض��م��ن م��س��ؤول��ي��ة ك��اف��ة ال���ج���ه���ات، ف��م��ن األه��م��ي��ة ب��م��ك��ان 
ت��ك��ث��ي��ف ال���ت���وع���ي���ة ب���خ���ط���ورة األوب����ئ����ة واألم����������راض امل���ع���دي���ة، 
والعمل عىل حماية كبار السن وذوي األمراض املزمنة، 
ونقص املناعة من مخاطره، وكذلك تكاتف جهود كافة 
القطاعات والجهات يف مساندة القطاع الصحي، وتوفري 
م����ا أم���ك���ن م����ن ت���ج���ه���ي���زات ت��م��ك��ن ال�����ك�����ادر ال���ط���ب���ي م����ن أداء 

دورهم عىل أكمل وجه.
توصيات 

م��ن خ���الل ه���ذه ال��ت��ن��اول��ة ال��ت��ي وض��خ��ن��ا ف��ي��ه ال��ت��ح��دي��ات 
الكبرية ال��ت��ي يواجهها القطاع الصحي يف ب��الدن��ا، نؤكد 
عىل أهمية إعداد سياسة صحية وطنية تنفيذاً لأهداف 
اإلسرتاتيجية للرؤية الوطنية، ت��ه��دف إىل زي���ادة كفاءة 
وفاعلية النظام الصحي وتحسني صحة الفرد واملجتمع 
.. ومراجعة التشريعات الصحية الحالية وتحديثها من 
أجل تطوير الرعاية الطبية، واالهتمام بالتدريب وبناء 
ال�����ق�����درات يف م���ج���ال اإلدارة وت���ع���زي���ز ال�����ق�����درات يف م��ج��ال 
الصحة العامة والتخطيط الصحي واالقتصاد الصحي، 
وت���ح���دي���ث ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي وال���ص���ح���ي وامل���ه���ن���ي، وال��ع��م��ل 
ع���ىل ت��ح��ق��ي��ق األم����ن ال������دوايئ م���ن خ����الل دع����م ال��ص��ن��اع��ات 
الدوائية الوطنية ووضع آليات استرياد خاصة باألدوية 
وامل��س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إىل م��راج��ع��ة ال��خ��ارط��ة 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ني ال���خ���اص وال���ع���ام للنهوض 

بالقطاع الصحي.

مجتمع 15

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
وم����ن أس��اس��ي��ات��ه��ا اإلج��������راءات ال���ت���ي، ع���ىل ح���د س�����واء، ت��س��اه��م يف 
ت���ك���وي���ن األص�������ول ال����ف����ردي����ة وال���ج���م���اع���ي���ة، وت���ح���س���ني ك����ف����اءة ون���زاه���ة 
السياق التنظيمي واملؤسيس الذي يحكم استخدام هذه األصول.
وي���ش���ري م��ص��ط��ل��ح »ال���ت���م���ك���ني« إىل ت����داب����ري ت���رم���ي إىل زي��������ادة درج����ة 
االس��ت��ق��الل ال���ذايت وتقرير املصري ل��دى ال��ن��اس واملجتمعات املحلية 
لتمكينهم من تمثيل مصالحهم بطريقة مسؤولة ومحددة ذاتيا، 

وذلك بناء عىل سلطتهم الخاصة. 
إنها عملية أن تصبح أقوى وأكر ثقة، وخاصة يف السيطرة عىل 

حياة الفرد واملطالبة بحقوق الفرد.
والتمكني كفعل يشري إىل عملية التمكني الذايت والدعم املهني 
من ال��ن��اس، والتي تمكنهم من التغلب عىل شعورهم بالعجز، 
وع��دم وج��ود نفوذ، وادراك واستخدام م��وارده��ا للقيام بالعمل 

بقوة.
ويعتر التعليم من أهم سبل التمكني للمجتمع خاصة صغار 
السن والشباب، ويعد التعليم ركيزة هامة للنهوض بالشعوب 

وخلق تنمية بشرية مستدامة قادرة عىل العطاء والعمل.
وتهتم الحكومات بالتعليم الفني والتقني لتنمية قدرات الشباب 
من خالل انشاء املعاهد الفنية والتقنية يف مجاالت مهنية متعددة 
وف���ق اح��ت��ي��اج��ات س���وق ال��ع��م��ل وت��ط��وي��ر ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ن��ه��وض 

بواقع البلدان وبنيتها التحتية.
وت���ع���د ت���ج���ارب ال���ب���ل���دان ال��ص��ن��اع��ي��ة زاخ�����رة ب��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي 
وامل��ه��ن��ي وال���ت���ي ت��ت��ع��دد ال��ت��خ��ص��ص��ات ف��ي��ه��ا وت���رك���ز ع���ىل إي���ج���اد اي���دي 
م���اه���رة ق�����ادرة ع���ىل إي���ج���اد ف����رص ع��م��ل ك��ب��رية يف امل��ن��ش��آت وامل��ص��ان��ع 
واملعامل والشركات وحتى االعمال الفردية التي تجعل الفرد يف 

املجتمع قادراً عىل إيجاد اعمال خاصة به.

وت��ع��ت��ر ال������دول امل��ت��ق��دم��ة يف ال���ع���ال���م امل�������وارد ال��ب��ش��ري��ة ث�����روة ك��ب��رية 
ت��ع��ط��ي ال���دول���ة أرب����اح ط��ائ��ل��ة وت��ن��م��ي��ة م��س��ت��دام��ة وت��ط��وي��ر م��ت��الح��ق، 
وتعمل هذه الدول عىل التخطيط املرحي املتوسط والبعيد املدى 
لتحقيق اه����داف تجعل م��ن ك���وادره���ا ال��ب��ش��ري��ة ق���وة وط��اق��ة هائلة 

ترفد االقتصاد مورد قومي متميز.
وينتج عن تخطيط ال��دول لتنمية امل��وارد البشرية وتمكينها من 
خالل التعليم النظامي واملهني والتقني، تماسك مجتمعي يعزز 
من االكتفاء الذايت من موارد الدولة ويطور من االقتصاد الوطني 

وفاعليته يف تحقيق التنمية املستدامة.
وتتطلب الجهود الرسمية واملجتمعية الرتكيز عىل تنمية مهارات 
الشباب وتأهيل قدراتهم ليتيح تغطية احتياجات س��وق العمل 
م��ن االي���دي امل��اه��رة املؤهلة م��ن مخرجات املعاهد الفنية والتقنية 

بشكل رئييس ، والجامعات لدورها الكبري يف تطور املجتمعات.
يعد التمكني االقتصادي من أهم توجهات الدول النامية حيث 
تحتاج بشكل كبري لتوظيف قدرات وطاقات الشباب يف مجاالت 
الصناعة والتجارة واملهن والزراعة وكل مجاالت التنمية املستدامة.

وإىل جانب املعاهد الفنية والتقنية لخلق ف��رص عمل يجب أن 
يستمر ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل ح��ت��ى ب��ع��د ال���دراس���ة يف امل��ع��اه��د مل��واك��ب��ة 
كل جديد يف التخصصات ذات التطور املتالحق ليواكب املجتمع 

كل تطور تقني.
وت������ح������دث يف ال�����������دول وامل����ج����ت����م����ع����ات امل����ت����ق����دم����ة ط�����ف�����رة ن����وع����ي����ة ب��ع��د 
التأهيل وال��ت��دري��ب م��ن خ��الل ح���دوث أف��ك��ار إب��داع��ي��ة واب��ت��ك��اري��ة يف 
ك��ل التخصصات يف اوس���اط الشباب ذو االي���دي امل��اه��رة املؤهلة ما 

يعزز من التطور املتنامي.

التمكني والتنمية البشرية
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
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الجماعات عىل اتخاذ خيارات وتحويل تلك الخيارات إىل اإلجراءات والنتائج املطلوبة. 
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املتأمل يف هجرة املصطفى صىل الله عليه وآله 
وسلم يجد ان األمة اإلسالمية اليوم يف مسيس 
الحاجة اىل التمسك بهذا ال��دي��ن الحنيف وأن 
تعض عليه بالنواجذ وأن تعتز باالنتساب إليه 

وان تراعي حدوده وتعاليمه وأحكامه..
وصدق رسولنا األعظم القائل: "اذا تبايعتم 
بالعينة وأخ��ذت��م أذن���اب البقر ورض��ي��ت��م ب��ال��زرع 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذاًل ال ينزعه 
ح������ت������ى ت�������رج�������ع�������وا اىل دي���������ن���������ك���������م".. اي ال ت�������زال�������ون 
م���ن���ص���وري���ن ع����ىل أع����دائ����ك����م م���ادم���ت���م م��ت��م��س��ك��ني 

بسنة نبيكم..
كل عام هجري يطالعنا نستذكر فيه هجرة 
رس����ول����ن����ا األع�����ظ�����م ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس���ل���م 
ف��ت��ش��رق ن��ف��وس��ن��ا ن����وراً وإي��م��ان��اً وم��ح��ب��ة آلل نبيه 
ال��ط��اه��ري��ن األخ���ي���ار.. ك���ان ي��وم��اً م��ش��ه��وداً خ��ال��داً 
عندما التقى فيه النبي األمني بأتباعه املؤمنني 
الذين عاهدوه عىل النصر واإليواء والجهاد يف 
سبيل وتبليغ الرسالة بأغىل ما يملكون تاركني 
أموالهم وأهاليهم وأوالدهم يف هجرة روحانية 
خ�����ال�����ط اإلي�������م�������ان ال�����ق�����ل�����وب وام�����ت�����زج�����ت ال���ع���ق���ي���دة 
الصافية بدمائهم خ��رج��وا م��ن دي��اره��م وت��رك��وا 
ك���ل غ����ال ورخ���ي���ص ال ي��ح��م��ل��ون ب���ني ج��وان��ح��ه��م 

سوى اإليمان بالله ورسوله..
وح��ي��ن��م��ا اذن ال���ل���ه ل���رس���ول���ه ال���ك���ري���م ب��ال��ه��ج��رة 
ط�������ل�������ب م����������ن اإلم�������������������ام ع����������ي ب����������ن اب�������������ي ط��������ال��������ب ك�������رم 
ال���ل���ه وج���ه���ه ان ي���ن���ام ع���ىل ف���راش���ه وي���ت���دث���ر ب��ث��وب��ه 
ف��اس��ت��ج��اب ع��ي امل���ق���دام م��ا أم����ره ال���رس���ول ب��ه يف 
ش���ج���اع���ة ن���������ادرة ون����ف����س ت�����واق�����ة ف���������داًء وت��ض��ح��ي��ة 
ل��ل��ن��ب��ي ف���خ���رج ال����رس����ول ال���ك���ري���م م����ن ب����ني ال���ق���وم 
ونر الرتاب عىل رؤوسهم ثم ذهب اىل دار أبي 

بكر الصديق وبشره بالهجرة وصحبه بالسفر 
وال��ت��ف��ت ال��ن��ب��ي ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م اىل 
م����ك����ة م���س���ق���ط رأس���������ه وأح���������ب ال����ب����ق����اع اىل ن��ف��س��ه 
ق���ائ���اًل: ال��ل��ه��م أن��ه��م اخ���رج���وين م���ن أح����ب ال��ب��ق��اع 

ايل فأسكني يف أحب البقاع اليك".
وك������ان ي����وم����اً م����ش����ه����وداً خ����ال����داً يف ت����اري����خ األم����ة 
ال��ت��ق��ى ف��ي��ه رس���ول���ن���ا األع���ظ���م ب��أت��ب��اع��ه وأص��ح��اب��ه 
امل���ؤم���ن���ني ال���ذي���ن ع����اه����دوه ع���ىل ال��ن��ص��ر وال��ن��ص��رة 
واإلي����������واء وال����ج����ه����اد يف س��ب��ي��ل إع������الء ك��ل��م��ة ال��ل��ه 
والجهاد يف سبيل تبليغ الدعوة حتى آخر رمق 
يف حياتهم.. ما أحوجنا اليوم اىل تذاكر وتدارس 
ت���ل���ك ا ل��������دروس وال����ع����ظ����ات وال����ع����ر م����ن ه��ج��رت��ه 
النبوية الخالدة عراً ال تنىس.. ومآثر ال تطوى 
ودروس تظل خالدة يف صحائف التاريخ فهي 
تذكرنا ان الغاية الكرى من الوجود اإلنساين 
ب����أس����ره ه����و ع����م����ارة األرض ب���ال���ت���وح���ي���د واإلي����م����ان 
وإقامة حكم الله وشرعه يف كل امور حياتنا..

أم����ا ال���ذي���ن يف غ��ف��الت��ه��م س����اه����ون.. ويف غيهم 
س�����������������������ادرون.. ويف ج����اه����ل����ي����ت����ه����م ي�����ت�����خ�����ب�����ط�����ون ع���ىل 
حسب أه��وائ��ه��م وشهواتهم يتصرفون أصنام 

بشرية تعبد من دون الله ودماء تراق يف سبيل 
ال��ش��ي��ط��ان واأله������واء وح���رم���ات ت��ن��ت��ه��ك م���ن اج��ل 
نزوات فانية.. وشعوب متعبدة لصنم بشري.. 
وف���������وىض يف ال������دي������ن وال�����خ�����ل�����ق وت�����ش�����وي�����ه ل���ج���وه���ر 
الرسالة املحمدية الخالدة.. بينما معظم األمة 
اإلسالمية يف حرية هائمون ويف ظلمات الباطل 

تائهون.. ويف سباتهم غارقون..
هنا لنا وقفات خالدة مع نور النبوي وبنهج 
ال���������دي���������ن ال�������ق�������وي�������م ح������ي������ث ت�����ح�����م�����ل ع�����ل�����ي�����ه ال������ص������الة 
والسالم هو وأصحابه رعونة وقسوة وفظاظة 
امل�����ش�����رك�����ني وع������ان������ده������م ول�����ك�����ن�����ه ص���������دع ب������أم������ر ال����ل����ه 
واقتحم حصون الوثنية وقالعها وأعلنها حرباً 
شعواء سافرة عىل الكفر والطغيان والفساد 
ول���ك���ن ال���ل���ه غ���ال���ب ع����ىل أم���������ره.. وص������دق ال���ل���ه ع��ز 
وج���������ل ال������ق������ائ������ل: )وإذ ي����م����ك����ر ب�������ك ال�������ذي�������ن ك�����ف�����روا 
ل���ي���ث���ب���ت���وك او ي���ق���ت���ل���وك او ي����خ����رج����وك وي���م���ك���رون 

ويمكر الله والله خري املاكرين(.
ف��ع��ل��م رس��ول��ن��ا األع���ظ���م ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل���ه 
وسلم بما بيته املشركون فخرج ومعه صاحبه 
أب��و بكر ال��ص��دي��ق اىل غ��ار ث��ور يف الجبل بأسفل 
مكة فدخاله وبقيا به ثالث ليال وقريش تبحث 
ع��ن��ه يف ك���ل أرج�����اء م��ك��ة وع��ن��د ال���غ���ار ت��ن��ت��ه��ي آث���ار 
ال���س���ري ف���أح���دق���وا ب���ه م���ن ك���ل ج���ان���ب وس���م���ع أب��و 
ب����ك����ر ال�����ص�����دي�����ق ريض ال�����ل�����ه ع����ن����ه وق��������ع أق����دام����ه����م 
ف��ي��ض��ط��رب ق��ل��ب��ه خ���وف���اً وف���زع���اً وي��ه��م��س يف إذن 
الرسول قائاًل: إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد 
وإن قتلت أن��ت يا رس��ول الله هلكت األم��ة.. إال 
أن ال�����رس�����ول ص����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�������ه وس����ل����م ك���ان 
واث������ق������اً ب���ن���ص���ر ال�����ل�����ه م���ع���ل���ق���اً ق���ل���ب���ه ب�����رب�����ه وخ���ال���ق���ه 
فيقول لصاحبه: "يا أبا بكر ما ظنك باثنني الله 
ثالثهما " "ال تحزن إن الله معنا" وصدق املوىل 
القدير القائل: )ورد الله الذين كفروا بغيظهم 

لم ينالوا خرياً(..
وه����ك����ذا ان���ت���ص���ر ال����ح����ق ع����ىل ال����ب����اط����ل.. وج��ع��ل 
ك���ل���م���ة ال����ذي����ن ك����ف����روا ال���س���ف���ىل وك���ل���م���ة ال����ل����ه ه��ي 
العليا.. فيا لها من عر عظيمة.. وآيات خالدة 
وي�������ا ل����ه����ا م�����ن دروس ت����ظ����ل م����ح����ف����ورة يف ذاك�������رة 
أبنائنا مدى الزمن.. وجاء الفرج وحان النصر.. 
ورف�����ع�����ت راي��������ة ل��������واء اإلس���������الم وت����م����زق����ت أوص������ال 
ال�����ك�����ف�����ر وال��������ش��������رك ودخ�����������ل ال�������ن�������اس يف دي���������ن ال����ل����ه 

أفواجاً.. وتمت كلمة ربك صدقاً وعداًل..!!

وقفات مع هجرة الرسول األعظم اىل املدينة..!!
الهجرة النبوية تذكرنا ان الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد امل��وت ألن الدنيا دار فناء ال دار 
بقاء.. إن يف هجرة املصطفى عليه وآله الصالة والسالم دروساً وعراً وعظات ملن كان له قلب او 

ألقى السمع وهو شهيد..
هناء 

احمد الكدس

ــى  ــف ــط ــص ــــرة امل ــــج ه
ـــام  ـــس ــــاة وال ــــص عــلــيــه ال
الكفاح  صـــور  فيها  تــــراءى 
الــحــق  ســـبـــيـــل  يف  ـــــــر  األغ
اإلسام لواء  ورفع  والعقيدة 

الــهــجــرة  دروس  مـــن 
عــــمــــارة  يه  ــــة  ــــف ــــري ال
ــان  ــم واإلي بالتوحيد  األرض 
ــه ورشع اهلل  حــكــم  وإقـــامـــة 

الــهــجــرة  مـــن  تعلمنا 
الصرب  مع  النرص  ان  النبوية 
الـــكـــرب  مــــع  الــــفــــرج  وان 
ـــرا ي ــــر  ــــع ال مـــــع  وان 

حتالف العدوان استهدف بشكل مباشر نحو 523 مستشفى ووحدة صحية

>  يعلن األخ/ محمد احمد عبدالرحمن احمد املليك عن  
ف��ق��دان بطاقه شخصية  رق���م ال��ب��ط��اق��ة  04410005051 

صادره مديرية مقبنه بتعز بتاريخ 52/12/2016

< ي���ع���ل���ن األخ ع�����ب�����ده س�����ال�����م ي���ح���ي���ى م����ش����ه����ور ع�����ن ف���ق���دان���ه 
بطاقته الشخصية، فعىل من وجدها إيصالها إىل اقرب 

قسم شرطة وله جزيل الشكر.

فقدان

تردي الوضع الصحي في اليمن شاهد على همجية العدوان 

    ال تعمل سوى %50 من املنشآت 
الصحية نتيجة نقص اإلمدادات 

واألدوية واحملاليل املخبرية
                 يواجه أكثر من %80 من السكان 

حتديات كبيرة في احلصول على 
الغذاء ومياه الشرب النقية

    19 مليون شخص يعانون 
من اجلوع في اليمن منهم أكثر من 

160,000 شخص على حافة املجاعة
                          ينبغي على رأس املال الوطني 

التوجه نحو املزيد من االستثمار 
في القطاع الصحي وإيجاد مجمعات 

ومدن طبية منوذجية

< ال��ت��ن��دي��د بتسييس ال��ق��ض��اي��ا اإلن��س��ان��ي��ة 
وسياسة التجويع وإي��ق��اف ال��روات��ب ومنع 
السفر ونقل وظ��ائ��ف البنك امل��رك��زي ومنع 

دخول سفن املشتقات النفطية
نظمت وزارت��ا حقوق اإلنسان والشؤون 
االجتماعية والعمل مؤتمراً صحفياً حول 
ال���وض���ع اإلن����س����اين وال����ك����اريث ج�����راء اس��ت��م��رار 
ال���ح���ص���ار ت��ح��ت ع���ن���وان "ال���ح���ص���ار يف ال��ي��م��ن 
.. ال���ق���ت���ل ال���ب���ط���يء ل���ل���م���دن���ي���ني ت���ح���ت امل��ظ��ل��ة 

الدولية واألممية".
ويف امل������������ؤت������������م������������ر اع�������������ت�������������ر وزي�������������������������ر ال�������������ش�������������ؤون 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال�����ع�����م�����ل ع����ب����ي����د ب�������ن ض���ب���ي���ع، 
ال���ح���ص���ار ع���ىل ال��ي��م��ن ج��ري��م��ة ح����رب وإب�����ادة 
تستهدف الجميع رج����ااًل ون��س��اًء وشيوخا 

وأطفاال.
وأوضح الوزير بن ضبيع أن دول تحالف 
ال�����������ع�����������دوان وامل��������رت��������زق��������ة ت�����������ج�����������اوزوا ب����ج����رم����ه����م 
وع�������دوان�������ي�������ت�������ه�������م ك��������اف��������ة ال��������ق��������وان��������ني ال�����دي�����ن�����ي�����ة 

والحقوقية واإلنسانية.

وأشار إىل ما تعرضت له البنية التحتية 
ل�����وزارة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا 
من أضرار وتدمري ملصادر تمويلها.. الفتاً إىل 
أنه لم يسلم من انتهاكات وقصف وتدمري 
ت�����ح�����ال�����ف ال����������ع����������دوان األم���������ري���������ي ال�����س�����ع�����ودي 
اإلم������������������������ارايت، ح������ت������ى امل�������ع�������اق�������ني وامل�������ؤس�������س�������ات 

العاملة معهم.
واستعرض الوزير بن ضبيع يف معرض 
رده عىل أسئلة الصحفيني وممثي وسائل 
اإلعالم إىل االنتهاكات واألضرار والخسائر 
ال���ت���ي ل��ح��ق��ت ب�������وزارة ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
ومكاتبها باملحافظات واملؤسسات التابعة 
ل������ه������ا م��������ن ق������ب������ل ت������ح������ال������ف ال�����������ع�����������دوان واآلث��������������ار 
الناتجة عن تلك.. الفتاً إىل تداعيات وآث��ار 
العدوان والحصار عىل األصعدة اإلنسانية 
واالجتماعية واالقتصادية والتنموية وما 

خلفه عىل اليمن من فقر وجوع.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أك����������د ال������ق������ائ������م ب������أع������م������ال وزي�������ر 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ع���ي ال��دي��ل��م��ي، أن ح��ص��ار 

ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ع��ق��اب ج��م��اع��ي ع���ىل كل 
أبناء الشعب اليمني دون استثناء.

وأش���ار إىل أن انتهاكات وج��رائ��م تحالف 
العدوان وما يفرضه من حصار وتجويع، 
ُترتكب تحت املظلة الدولية واألممية عر 
تآكل املعايري اإلنسانية التي تحملها عندما 
ي��ت��م اس��ت��ه��داف غ����ذاء أو دواء أو ت��ع��ل��ي��م أو 

م��ن��اف��ذ وك����ل م���ا ي��ت��ص��ل ب���ض���روري���ات ال��ح��ي��اة 
واحتياجاتها األساسية.

واع������ت������ر ال�����دي�����ل�����م�����ي، ال�����ح�����ص�����ار م������ن أب���ش���ع 
األس���ل���ح���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع����ىل إط����ال����ة امل���ع���ان���اة 
واآلالم ل����ل����م����دن����ي����ني وج�����ري�����م�����ة خ������ط������رية م���ن 
ن���اح���ي���ة ب�����طء اآلث�������ار امل��م��ي��ت��ة ل����ه����ا.. م����ؤك����دا أن 
ف������رض ال����ح����ص����ار ع�����ىل امل����دن����ي����ني واالس����ت����م����رار 
ف����ي����ه م������ج������ّرم دول�������ي�������اً م���ه���م���ا ك�����ان�����ت األس�����ب�����اب 
وال����������ظ����������روف ن�����اه�����ي�����ك ع�����م�����ا إذا ك������ان������ت ح����ي����اة 
امل���دن���ي���ني م����ه����ددة ب��ال��خ��ط��ر ع����ىل م�����دى ث��م��ان 

سنوات.
وت������������ط������������رق إىل آث�������������������ار ال���������ح���������ص���������ار ال�������ك�������ارث�������ي�������ة 
خ����الل أك����ر م���ن س��ب��ع س���ن���وات يف امل���ج���االت 
االق����������ت����������ص����������ادي����������ة وال��������ص��������ح��������ي��������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة 
واإلن�������س�������ان�������ي�������ة وغ��������ريه��������ا م��������ن امل���������ج���������االت ال����ت����ي 

تستهدف حياة ومعيشة املواطن.
وعر القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان 
عن األسف لعدم اتخاذ املجتمع الدويل أي 
م���وق���ف ت���ج���اه وح���ش���ي���ة ال���ح���ص���ار م����ن خ���الل 

اس��ت��م��رار صمته ال���ذي يمثل وص��م��ة ع��ار يف 
جبني اإلنسانية.

وت������������ن������������اول ال��������ب��������ي��������ان ال������������ص������������ادر ع����������ن امل������ؤت������م������ر 
ال�����ص�����ح�����ف�����ي اآلث����������������ار ال������ك������ارث������ي������ة ال�������ت�������ي ل���ح���ق���ت 
ب��امل��واط��ن اليمني ج���راء الحصار وال��ع��دوان 

يف مختلف املجاالت السيما اإلنسانية.
وت���ط���رق ال��ب��ي��ان إىل األض������رار ال���ت���ي لحقت 
ب����ال����ق����ط����اع����ات ال����خ����دم����ي����ة وال����ب����ن����ي����ة ال���ت���ح���ت���ي���ة 
للمؤسسات جراء الحصار والعدوان وما 
دمره طريان تحالف العدوان من منشآت 
مدنية حيوية، فضاًل عن انتهاكات وجرائم 
قتل املدنيني، بما فيهم نساء وأط��ف��ال يف 

ظل صمت دويل وأممي مريب.
وندد البيان بتسييس القضايا اإلنسانية 
وسياسة التجويع وإي��ق��اف ال��روات��ب ومنع 
السفر ونقل وظ��ائ��ف البنك امل��رك��زي ومنع 
دخ����ول س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة م��ن قبل 
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ب��ت��واط��ؤ امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 

واملنظمات األممية .

يف مؤتمر صحفي حول الوضع اإلنساين والاكريث جراء استمرار الحصار
     بن ضبيع: احلصار على اليمن 
جرمية حرب وإبادة تستهدف 

اجلميع رجااًل ونساًء وشيوخًا وأطفااًل
       الديلمي: صمت املجتمع الدولي 
جتاه وحشية احلصار ميثل وصمة 

عار في جبني اإلنسانية

اجمل باقات الورد والفل 
والياسمني نهديها 
للطالبة املتفوقة/

ابرار جمال 
األصبحي

بمناسبة نجاحها من 
الصف التاسع وبتقدير 

امتياز..فألف مروك 
 املهنئون:  والدك جمال عبده محمد 
االصبحي- واعمامك وضاح.. وهارون 

وعمتك االستاذه حنان االصبحي
 وجميع االهل واالصدقاء

نهنئ الزميل/ عبدالواحد سلمان
 يف شركة يمن موبايل، وذلك 
بتفوق ابنته )غيد( ونجاحها يف 

الشهادة األساسية بمعدل 91%.. 
ألف مروك ونتمنى لها دوام 

التفوق والنجاح.
املهنئون:

كافة اإلعالميني يف صحيفة
 26 سبتمر وموقع 

26 سبتمر نت. 

أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها 
مع باقات الورد والفل والياسيمن  

للعريسني الغاليني، املهندس 
عبدالرحمن عي السماوي، والدكتور 

عبدالعزيز عي السماوي 
بمناسبة زفافهما امليمون .. فألف 

مروك وبالرفاء والذرية
 الصالحة املباركة.

املهنئون: الشيخ عي عبده الكبودي- 
الشيخ محمد زيد عبيد

 الشيخ سمري الشاحذي - عبدالحميد 
الحجازي- محمود السماوي
 وكافة األهل واألصدقاء. 

مربوك
 النجاح والتفوق

مربوك
 النجاح والتفوق

تهانينا آل السماوي

أجمل التهاين والتريكات محملة بالفل 
والورد والرياحني مقطوفة من أجمل 

البساتني معطرة بأجمل العطور نقدمها 
ونهديها للمهندس 

احمد قاسم املذحجي بمناسبة زفاف 
نجله الدكتور"ماهر" ودخوله القفص 
الذهبي ونقول له بارك الله لك وبارك 

عليك وجمع بينكم يف خري.
املهنئون: االستاذ/ عبدالرحمن بجاش- 

املستشار خالد اسماعيل الغرايف 
العميد الركن/مراد القديس

الشيخ عبدالناصر بجاش,الشيخ عبدالسالم 
بجاش, املحامي نبيل الهول, الدكتور أكرم 

القديس, الدكتور وسيم القديس

تهانينا آل  املذحجي

ولو كنت بواباً عىل باب جنة         لقلت لهمدان ادخلوا بسالم
يف عرس جماعي بهيج تحتفل قرية العرة يف همدان اليوم االثنني بعرس 

أربعة من خرية شبابها.. وبهذه املناسبة السعيدة نزف أجمل التهاين وأعذب 
التريكات للعرسان وهم: عبداللطيف الحجاجي- مازن صالح زاهر جعرة- 
عبدالرحمن سريع- عاصم هزاع.. متمنني للعرسان حياة زوجية سعيدة، 

وبالرفاء والبنني.. فألف ألف مروك
املهنئون: كافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي

صحيفتي "  26سبتمر" و"اليمن" وموقع سبتمرنت

نشكر ونقدر تقديرا عاليا لكل من ساهم إلنجاح املبادرة 
العيدية للعام الخامس اضاحي عيد ألسر الشهداء 

بمديرية النادرة والسدة قبل ان تتوسع لتشمل 
مديرية يريم والرضمة للعام الثاين واخص بالذكر 

مؤسسة تنمية حياة ورئيسها املجاهد ابو عي الحماس 
ومؤسسة الشهداء باملحافظة ورؤساء السلطات 

املحلية  ومشايخ وأعيان قرية الحصني وقرية دخلة 
عويد مديرية يريم  والشيخ عبده الفرزعي والشيخ 
حلمي الحاملي واالخ ابو محمد الحسني مشرف عام 
يريم واالخ  ابو بشار السباعي مكتب االشراف العام  

واالخوة نقابة الجزارين بمديرية يريم  مسؤول املبادرة 
العيدية ألسر الشهداء. . بمؤسسة تنمية حياة  

محمد عيل الذيفاين

نهنئ ونبارك للطالبة املجتهدة 
شايعة سهيل عباس اإلرياين 
بمناسبة حصولها عىل نسبة 

%87 يف شهادة اإلعدادية 
متمنني لها التوفيق يف دراستها 

الثانوية والحصول عىل 
مجموع أكر.. ألف مروك

املهنئون: جدك األستاذ عباس 
اإلرياين وأوالده عبدالله 

ومحمد ومعني الخوالين 
وخالد غالب وأوالده

همدان تحتفل

مربوك النجاحجهود تستحق الشكر والتقدير 

نتقدم بأحر التعازي 
واملواساة للزميل صالح 
البخيتي وذلك يف وفاة 

شقيقه 
نسأل الله للفقيد الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنه فسيح 

جناته 
" إنا لله وإنا إليه راجعون "

خالص العزاء وصادق املواساة
 للزميل/ خالد االحمدي بوفاة:

والدته
سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدها بواسع 

رحمته وان يلهم اهلها وذويها الصرب 
والسلوان.. "انا لله وانا اليه راجعون"..

االسيفون:
املهندس محمد البوساين– املهندس صادق 
الشامي – العقيد محمد الهندي – الدكتور 

أمني البهلويل وجميع أصدقاء الزمن الجميل

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر 
التعازي القلبية لأخ العميد ركن/ محمد 

محمد اليمني وإخوانه جالل وياسر يف وفاة  
املغفور له بإذن الله والدهم 

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته 

"إنا لله وإنا اليه راجعون " 
األسيف : العميد الركن/ عابد محمد الثور

تعازينا آل 
البخيتي 

تعازينا آل االحمدي تعازينا آل اليمني 
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 26 �	����������¤ �������������� ����������� �������¥�������������¦ §������������ ¨������������� ©�������������������� ª
 «	���������¬ ®��
������������� �� ®���������� ���������� ¯���������� ª °�����������
  ��± ²³	����´����� ®��� ������������ �������± ®��
�������������� ����±¦ µ������¦
  ������±¦ ���
	�������������� ���� ���������� ¶���������� ®����¦ ��·��� ���¸���
 ²������������������ ������� ������������� ¶������������� ®�������¦ ���������������������������¹���� �����¥������������������
 ����¦ ��������� �����¤ º	�����¥ ���� ®��
�������������� ���� »����¸���� ����������
 ¼���� º����� ���¦ �½¾� �� �¸�¥ ¨� ¿�À «� ���¥
 ��� ¨��
�Á -����¥ ����� ¿�� �� Ã� ®���� ®� «�¸��
  ���¦  ����Ä ®� Å�� �� Æ�Ç����  �Á� È�Á �1967
 Ê�	�¦ �
	���� ¨����� ©������¦ �
�¸�� ¯���� Ë�Á��
 ����� Æ¸�Ä ����� ���� ¨� ��� �¥������ ©��� ����	�
 ¨Ì� ��À�´�� ª ������ ��� Ë��¬ ��Ç��� ®� ®���� ¶��
 ���½ ��Ä��¡� Æ± Í��� ��� ������  ���� �� ������
 ��  ��±¦ ¯���� ������� ������ ¨������ ��� ¨� ���
  Î�Ä¦ 	���� ���� ������� ��  �ÏÐÄ Ñ���� ÒÓ¦
 ���¡� ®���� Ô�������������¦ Ô���� ����������� ��������������� ���������� ����À¦����Ó Ô���������
 Õ��¦ ¨���¬ ÍÀ��� ����� ����	 ¿�Ö����� Ñ¦�·�� Ò��
 �Ä Æ¸�Ä Ò��� Æ�� Ã�½ 	���� ®��¦ �¥������ ¨����¦
 ��Ä Æ¸�Ä �¥ ��Á�¦ �Ä�Á Ò�  ��¦ �� «�¥ ��� :Ô� Ë��

 ¨� �� «��������������� Ò��������� ®����� ¨������±
 ���� ª Æ¬�� »��¬� �� ���
 Æ���¥ ¨�± ®�¦ �¥�·�� Ø�ÐÁ
 �������������������¦ ¯����������������� ®������� �������������
 �� ®�� �����¥ ¨� ���� Ã�À¦
 ®��� ������������� Õ���������� 	�������������� ��������������
 ������ ���� ���Ç	 �����
 ��������������������·������ Ù����������������������������� ��������������Ç��������������¦
 Ô���Á�� Ô���¦ 	���� �����¦
 	��������Ð����������������� Ú����������Ä�����������¥ ¨�����������������± ®�����������������¦
 �����±	�����·������ �������� Ô������¦°�����������¥ ����������������±
 Û� ��������������� ����� ����������Ä ���������Ü���
 Ô��� Ô�Á	 Æ�Ð��� �
�������
 �� �����¬ ®���� Ø������������� È�����Á

 ©�¬�´� ���± �� Ø¦°��¬�¦ Æ������ ��� �¡¦ ����
 ������������ ����������������� ������� �����ÎÖ���������� ¨��������± Ô��������� Ø��������¥ Ý����´����� »�����������������¬��
 	���¸������ Ô����	��������� ����� �Ö����Ä Æ������ ����¥���������������  ��������Ä ��������±	����������
 Ê�
��� ª �������¦ ��Ç��� »��¬� ��  �� �Á «��¡
 �������Ç���� Þ����Ç������ ������������ ����� ¿����� ���� �����  ��Î���Ä¦
 ����±	����·������������ �������������������� ��������Ð��������  ��������������������¦ ���������������������� �����������Ó	

.����� ÔÎ�Ä �� �� �Ä����¦
  ����� ���� �� ����� ª �¥������ ������ à��� ��	¦
 ���À¦ Æ����¥ ®�����¥ ����� «������� ����������� ®���� ���������� Õ������� ¶����������
 ���¥������������ Ã���������� ����� �������������� Ú���Ä����Ä 	���������� Ô������ ®������ ®����
 á	�����Á ��������������¬ �������� :Æ���¸�������Ä Ò������������ �	����������������� â���
����¸���� Ë��������¦
 ��¬	 � «������ Ø	������ Æ¸�Ä Ò������� ���´���� ������¡¦ Æ¸�Ä ���¥ �¦����Á
 �� ¨��� ®� Ø��� ¿��¡� Í���¦ Ô��¸� ¨� �¬¦ ����� Ô�Ä
 ������ �� ����� ���Ä ¯���� ª �
	������ ����� ��
 «	������ ¶¸�� �� ���Ð��� �ã	����� ����� ©����������� �����¦�¦
 Ò�� Æ��Ð������� Ô���� ¨�����± «������� ���¸������ �������� Í��
�������� ����������	 �����
 Ô�� �� Ô���Ð�� ��� â��¥ Æ�� ��¬ ®� ¯���� ®� 	�¸���
 �� Æ����� ��¦ ����Ï�� ����� ®� ¯���� ���Á «����� �¡
 �� Õ�± ���Ä¦ ���Ä����¦ Ê���
�����¦ ¯���� ª �
	������ ������������
 «	������ ����� �Ð� «����� ®�Á Í
���� ���Ç�� ��¬
 ä���� ������� ��Ç	 Ô��¦ ������ ©���� ����� �Ç���
 ���¥������������ Ñ¦����·����� Æ��± ���� �����Ä������  �������Ä �������������� ®���������
 ��������������¦ ¯���������� ª «	�������������� ����å���������� ������Ä�Ö���� Æ��������� ª
 ª �¡¯��¦ ©�Î¦��� ���¥� ª �±	�·�� ®��� ®��¥����� ���Á  ��
 �¥ �� ����� �� �
�� �������� Ò�� ���� Ë��� ��¦ �¥������
  ���� �1970 ��� ����¥ ª �
	��� Ò�ä ���¦ ²���� ³��Ä��
 Õ���� à����� ��¡¦ ²Ê�
��� ����� ������� ®� �	��� ®����
 æ�½� ��� ����� Ô�� ¨� �
�� ����� �¥������ ÔÁ «���
 	���¸������ Ô���	������� �����  ������������ È�����Á �������������� ������� �� ©Ì��������Ä
 ��± ¨��� ª ��� «	������ ����� �Ä	 ª Í�½� «��� «��¡
 �������  ��¦ ¨�� ª Í�Ó���� �¸� ª ÅÁ ����¦ Ë�¥ ¨�±
 Æ± Í�� ���¡°��� �������� ���� Ô��� ������ ��Ç��� ®���
 ¯���������� ª �����¡ ������������� ��������À������ 	�������������� ¨� �����±	������ Õ����� ����������Ä������¡�
 ¨�¦ Ô����¦ Ô
�Á¦ ®���� ������ ���� Ø�¡ Ñ��� ®� ���
 ®� ����� �¥�� ¨���  �� ¨� ¯���� �� Ê�
��� ©�Î¦���
 ��Î��� ��� ���´�� Ë�½ �¥������ ©���� ��± ������
 ÅÁ ���	�·�� �� �������� ��¥ ���¥ �±�Á «� ®�¥ ���� �����

.¨�Ð�	 ��Ó Ë�¡ ©��¤ ®� ¨���� æ��� ��
 ��� ©������¦ ©�ÕÏ�� «������ ��å��� Ã���¥ Æ�Ä
 ®�¦ ������¦ ������� ®� ��Ä���� ����� º��·�� �¡��·�
 Æ¡��¥ Ô�� ª �¥���� Æå�� Ô�� �� ���¦çÓ ª Æ½���� Æ��
 �Ä��
¦ �����¥ ®� ¯����� ������ ����� ��� º��·�� ���	�
 �������������  �������������¦ ���������������� �����¥����������������� ª �����������������¦ ����������������������± ®������
 ¨��¡��¥ ������ã � ®� ��Ð¥� Ã���¥ Æ¡¦ ²������� Õ¡�����
 ���´��� è�� ª ������ ¨� ����� ���� �� �¥������ ��

 .é®�¤ ê½	Ì�

������ ����

الوطــــــن يتسـع لـكل ابنائـه
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)

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: (١٧٦)

 Ã´��� ª �����Ó ���Ä ��� ����¬	 ��	��� ���
 ���� ��Ä���¦ ��� ��	��� ÆÐÄ� º��·�� ��À���
 ¯���� ¶�½ È��¥ Æ��ë «������ «������������ Ã´���
 Ã������ ª �����������Ì����� ®�����¥�������� º����������·������ ���������������������� �����������������

..¿Ö��¦ ¿�·�
 è������¡	�¦ �������������� Ë�������������� ��	������������ ¯���������� ���������¦
 ª Ô�������� Ô����������� ì����������� Ã�������� «������������������ Ã���´������������
 í������������ ¨� ����������� ��������������������¬Ö������ ¯������������������� ©���������������Î

 Ã���� ¯��¬ �¥������ ©����� �� ������ Å����
 ã����Ä¦ ..�������������� º������·���� Ã��´�������� �������������¦ î����¬������
 �Á� (3 – 1) â�¬Ö�� ©���Ð� «������ Ã´���
 ����¸� ¶���¦ ���� ��	�������� ��Á ¨Ì��� Í�� ������
 Ã���´������������ â������������¸������ ������������������������������Á�¦ ���������������������� ©�����������������������

..«������
 º���� áÌ± ����� ���� ©���� �½� Ã��¬ ®�
 »������¦ ®����� ²�����Ç������������� ª ������������������ 	����������� ���ò��Ó����������

.����Ü�� ������� ®�Î �òÓ���� ��À��� Ã´���
 Ø��¥ «��� ²��À��� Ã´��� �����  ��¦�¦
 ����������¬������� ª ²ó������������������������ ���������������� ������������À�������� º	��������������

.¨�� ô�¦ ²����� ²���� ©��´��
 �ã���� ÍÁ «��� �òÓ���� ������ Ã´��� ¨�±¦
 º���� ����������� Øã�����Á¹���� ����������������� ����������� è���������� Õ����
 ������ ���� º�� ����� ���½ç� Ê�½ �� ²����

 .«������ 	¦��� ®� ³�½¦
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 ∫tK�«—UB½√ oÞU½

 Ÿ«d� w� W�_«Ë b¹bł ÂUŽ
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 ��À��� ���Ä����� ������Ç	¦ Ô������� 	���¸���� ����¹��� Í��À�������� Ì�����¡
 ������� ������� ���� ����� ��� ���� Ê¦����

.1444 �¥���� «����� �����
 ��������” :Ö�����
������� ������� Ô������ Ø�����
�����Ï����� ª ��������������� ��������� Ë���������¦
 �Ð½ ª �¡¦ ������� ���� �� Æ�¥ �¥�¬ «��¡
 ��� ¨������� ¨� ��������Á¦ ²	�������������� æ����� ���� ���
���� »������

²“�¥��¦ ¦� ����� «� ®� ����� ����� ���¸´Ó
 Ô±��� ª �������������� ������������Ó¦ “ :����������� ������� ¿������Î�¦
 ��������������������¦ ��������������������� �����������������Ä�¦	 ®��������� á����������������� ÷�����������������Ä�	 �������
	����������������������
 ����Î¦ �����¬� ª ���� ��� ¨� Ô���	¦ ²�������¦

.“������ ª

 Î«œUO� 66 …œuŽ
 Èb� s¹e−²×� «u½U�

W¹d²¹—ù«  UDK��«
 µ���� ������� ¯���� �� Æ�¦
 ����������± ������������������ 66 ������¥������������ ��������¥���������
 ©���������������������� ¨����������������� ª ®�����
������������������������
 Ø�������� ®���� ���������������� ������� ²������
Ö�����
	��

.��Á�� ����� ª ������� ��������
 Ë����� �±���¦ ø���� �¥�� âÎ¦�¦
 ���Ç���¸��������� ��������������� ���ò������������� µ�������������
 �����
������ ������������������Á�� ����������������������� ª ��������������������������������
 Ô�������� ²Ë��������������������������������� Ë������������½ ��������������������������������
 ®���¥���������¸�������� Æ����������� Æ�������Ç���������¦ Õ������Ä�������� ���������
 ��������¡���������� �� ����������������������������������� ®��������¥���������Ç��������������������
 ©������������ ¿������ ����� ²��������À�������¦

.�
��	 �����
 ©������±�������������������� 	����������������������� �������������������������¦
 Í�������� ������������������������������� �������������� ©�����������	����������������������¦
 ��������������������������������� Ø�������������������������� ª ®��������¥�������������������¸����������

.�������

∫WOKš«b�« d¹“Ë

 Ê«ËbF�« n�U% n¹ r� 
 œuM³� ÎUI�Ë tð«bNF²Ð

WO{U*« W½bN�«

 ¶���� ¨� ù���� �
������� ¯����� ���½���� �
ã¦ �±�
 ²������Î����� ������������ ����������� ������Ä¦ Ô������ ¶��¥ ���� ¨�¦����������
 ®��¦ �
���� ©���Á����� «��� ª ���� ����� ¯��Ü���

 .������
 �
ã����� ��� �� ����" :�Õ���"�� ù���� ¯����� Ë��¦
 ���Á¦ Ô��� �� ����¡	¦ ²����Á ¦� ����� ������ Ø	�� ��

".�Ç���

 �åÄ���� ������ ��¸��� ��å��� ������ ©°�
 û	�¸�� ¯����� ¯�ã� �¡�Î	 ���¦ ���Ð� ®� �����
 ��¬���� ����� ����¬�� �
������ ©���� Æ�� ®�
 ��·�� Ë��� ������ ÆÜ�� «���¦ ����� �åÄ��� ª
 �� Ë�����½�������¦ ���Ð�����Ï���� ������¥������� «����
���������� ���������� Û����

.Ë���� �Á��¦ 	�� Æ½��
 Æ���� ����¡ ¨� :������ ®� 	����¸���� ¨����� ª ¯���¬¦
 ®� �������������� Ô���  ������� ¨����������� ���������¡	�� ü������������
 ���������
�����¦ �������������
���� ��������	������´������¦ ���
���������� �����������
 �åÄ����� �
������ �À�·�� ®� �����¦ ����	���¦

 ( á1,45�) ������������ ������� Ò������ä¦ ² ������������� ¯���������¦
 �� «���  ���� ª¦ �2022 ����¥ 28 ���´�� ��ë
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