التقى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد وقيادة الهيئة العليا للرقابة على املناقصات

الرئيس املشاط :لن نسمح بأي مصالح شخصية على حساب الشعب
ستقف الدولة باملرصاد ألي متنفذ يسعى للعبث باملشاريع واحلصول على مصالح خاصة

إقرار اإلستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في املجال االقتصادي والتنموي
ال �ت �ق ��ى ف �خ ��ام ��ة امل �ش ��ر ال ��رك ��ن
م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س املجلس
السيايس األعىل ،أمس رئيس
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الفساد القايض مجاهد أحمد
عبدالله ،وأعضاء الهيئة.
جرى خالل اللقاء استعراض
م� � ��ا أن � �ج � ��زت � ��ه ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة خ� ��الل
ال� � �ف � ��رة امل � ��اض � �ي � ��ة م � ��ن م �ه ��ام
وأع �م ��ال وف �ق ��اً الخ�ت�ص��اص�ه��ا
يف إط � � ��ار م �ك ��اف �ح ��ة ال �ف �س ��اد
وتجفيف منابعه.

أسبوعية  -سياسية  -عامة
تصدر عن  :القوات المسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه المعنوي
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مبدونة السلوك الوظيفي..
خالل تدشني مكتب رئاسة اجلمهورية العمل
ّ

الوهباني :املد ّونة السلوكية خطوة لألمام وال ضرر فيها على أحد

حامد :املد ّونة القت ارتياح ًا واسع ًا من أبناء الشعب باعتبارها مطلبا شعبي ًا وإجناز ًا ثوري ًا
دش ��ن م �ك �ت��ب رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ،أم��س
العمل بمدوّنة السلوك الوظيفي وأخالقيات
العمل يف وحدات الخدمة العامة.
ويف التدشني ،أكد عضو املجلس السيايس
األعىل ،جابر الوهباين ،أهمية املدوّنة وأثرها
اإليجابي يف خدمة املواطنني ،وتسهيل إنجاز
معامالتهم يف املؤسسات الحكومية ..مشراً
إىل أن امل� ��د ّون� ��ة ال �س �ل��وك �ي��ة خ �ط ��وة ل ��ألم ��ام،
وج ��اءت وف�ق��ا ل�ل��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ب�ن��اء ال��دول��ة
الحديثة.
واس �ت �ن �ك ��ر ال ��وه� �ب ��اين ال �ح �م �ل ��ة ال �ت ��ي ش�ن�ه��ا
أعداء الوطن عىل املدوّنة ،التي تعزز الهوية
اإليمانية ،متناسني أن أبناء اليمن خصهم
ال��رس��ول الكريم باإليمان والحكمة ..وق��ال:
"إن م��ن يتضرر م��ن امل��د ّون��ة إم��ا أن��ه ل��م يطلع
عليها ،أو أنه غر مستوعب ملا ورد فيها من

تفاصيل ص 02
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استعادة ثقة الشعب باملؤسسة الوقفية
من أهم أهدافنا االستراتيجية
قدمت الهيئة الدعم ملشاريع خيرية متعددة بكلفة  10مليارات ريال
ضبطت األجهزة األمنية عصابة خطيرة ومنظمة
تزور محررات لالستيالء على أموال الوقف

ن�ص��وص ج��اءت ل�خ��دم��ة امل��واط��ن ال��ذي نحن
يف خدمته".
ونوه عضو السيايس األعىل إىل أن املدوّنة

لم تخالف القوانني والدستور اليمني ،وهي
قابلة للتعديل والتجديد لخدمة املواطن.
تفاصيل ص 02

أكد رئيس الهيئة العامة لألوقاف العالمة عبداملجيد الحويث
أن الهيئة استطاعت منذ إنشائها خ��الل الفرة التي ال تتجاوز
عاماً ونصف العام أن تحقق نجاحات كبرة يف تعزيز التكافل
االج�ت�م��اع��ي وص��رف أم ��وال ال��وق��ف يف م�ص��ارف�ه��ا ال�ش��رع�ي��ة وف��ق
وصايا الواقفني يف مختلف أوجه الرب والخر بكلفة بلغت عشرة
م �ل �ي��ارات ري ��ال إىل ج��ان��ب االس�ت�ث�م��ار وت�ن�م�ي��ة م ��وارد ال��وق��ف يف

خمسة ماليني متر مربع من أراضي األوقاف مت
زراعتها خالل املوسمني املاضي واحلالي
الجوانب العقارية والزراعية .
وب��ني أن املشاكل املراكمة منذ ع�ش��رات السنني ع��ىل الوقف
كانت والي��زال لها األث��ر السلبي عىل عمل األوق��اف وتحتاج إىل
ج �ه��د ك �ب��ر وت �ع ��اون م ��ن ق �ب��ل امل �ج �ت �م��ع وم �خ �ت �ل��ف امل��ؤس �س��ات
الرسيمة لتجاوزها ..مؤكدا أن الكثر من أموال الوقف التزال
تحت أيادي النافذين إىل حد اآلن  ..تفاصيل ص 03

االقتراب منها خط أحمر ..

قواتنا املسلحة جتدد االلتزام بحماية الثروة الوطنية السيادية

أسرار

الزيارات األمريكية
املتكررة إلى حضرموت
تفاصيل ص 11

بيان السقوط األخالقي "األمريكي الفرنسي البريطاني" يكشف :

خفايا وتفاصيل مشروع املوت
واإلرهاب األمريكي
رغم ما يتحتم عىل األسرة الدولية من
واجبات إنسانية تجاه ما يتعرض له
املاليني يف املحافظات املحتلة بشكل خاص
وأبناء شعبنا اليمني بشكل عام من مظاهر
معاناة إنسانية ،تتعمد دول ما تسمى بهيئة
األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل
التجاهل وعدم الرؤية أو التقدير لحجم
الخسائر املكلفة والتضحيات الجسيمة التي
يدفعها أبناء شعبنا اليمني خاصة يف
محافظات جنوب الوطن املحتلة جراء جرائم
نهب الرثوات النفطية والغازية واستمرار
الحرب العدوانية االستنزافية بوسائلها
وأشكالها املختلفة..
تفاصيل ص 05

تفاصيل ص 05

حرق املهاجرين األفارقة ..مذبحة
جديدة تضاف جل ـ ـ ــرائــم آل سـ ـ ـعــود

بدم بارد ويف مشاهد مروعة أظهرت
بشاعة املجرمني ..أقدم حرس الحدود
السعودي عىل قتل العشرات من املهاجرين
االفارقة بينهم يمنيون ممن يبحثون عن عمل
لدى السعودية  ,وتظهر مشاهد ملقربة تضمّ
عشرات الضحايا االفارقة ممّ ن قتلهم حرس
الحدود ،بعد تصفيد عشرات املهاجرين األثيوبيني
قبل قتلهم،
تفاصيل ص 04

محاكمة اللواء االحمر
و( )12آخرين

عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية
بصنعاء جلستها العلنية للنظر يف
القضية الجنائية لسنة 1443هـ واملتهم فيها
اللواء عيل صالح عبدالله األحمر وآخرين عدد
( )12اثنى عشر متهما بااللتحاق بصفوف
معسكرات دول العدوان السعودي االمارايت
الصهيوامرييك وبوقائع تسهيل دخول العدو إىل
اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال صفات ووقائع
أخرى.
تفاصيل ص 11
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التقى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد وقيادة الهيئة العليا للرقابة على املناقصات..

الرئيس املشاط :ال توجد اليوم أية مصالح خاصة ما عدا مصالح الشعب

ستقف الدولة باملرصاد ألي متنفذ يسعى للعبث باملشاريع واحلصول على مصالح خاصة

ال �ت �ق��ى ف �خ��ام��ة امل �ش ��ر ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل �ش ��اط رئ �ي ��س امل�ج�ل��س
السيايس األعىل ،أمس رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الفساد القايض مجاهد أحمد عبدالله ،وأعضاء الهيئة.
ج��رى خ��ال اللقاء استعراض م��ا أنجزته الهيئة خ��ال الفرتة
املاضية من مهام وأعمال وفقاً الختصاصها يف إطار مكافحة
الفساد وتجفيف منابعه.
ويف ال�ل�ق��اء أش��ار ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ،إىل أه�م�ي��ة اض�ط��اع الهيئة
بدورها يف تنفيذ املهام املوكلة إليها ملكافحة الفساد  ..مؤكداً
دع��م املجلس ال�س�ي��ايس األع��ىل لجهود الهيئة ومساندتها يف
تعزيز مستوى األداء لتحقيق الغايات املنشودة.

ول �ف��ت إىل ض ��رورة م�ض��اع�ف��ة ال �ج �ه��ود وال �ع �م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق
ال��واح��د يف ت�ع��زي��ز دور ال�ه�ي�ئ��ة يف م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وت�ص�ح�ي��ح
االختاالت بالتنسيق بني أجهزة املنظومة الرقابية.
ويف س�ي��اق م�ت�ص��ل ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط
رئيس املجلس السيايس األع��ىل ،قيادة الهيئة العليا للرقابة
عىل املناقصات واملزايدات برئاسة املهندس عبدامللك العريش.
وخ ��ال ال �ل �ق��اء ،ال ��ذي ح �ض��ره ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ل�ل�ش��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة وزي ��ر امل��ال �ي��ة ال��دك �ت��ور رش �ي��د أب ��و ل �ح ��وم ،اس�ت�م��ع
ال��رئ�ي��س امل�ش��اط إىل ش��رح م��وج��ز م��ن رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ،ع��ن أب��رز
اإلشكاليات والصعوبات التي تواجهها الهيئة ُ
وتحد من قدرتها

إقرار اإلستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في املجال االقتصادي والتنموي

نّ
معني ،العقوبة الرادعة ليكون عربة لغره.
كما التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
السيايس األعىل ،مدير املؤسسة االقتصادية اليمنية العميد
عيل حميد ،ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية،
ضيف الله شمان.
ج ��رى خ ��ال ال �ل �ق ��اء ،إق� ��رار اإلس��رتات �ي �ج �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
التنمية الشاملة يف املجال االقتصادي والتنموي ،وتخفيض
االس�ت��راد م��ن ال�خ��ارج ل�ل��وص��ول إىل االك�ت�ف��اء ال��ذايت م��ن امل��واد
الغذائية والدوائية وامللبوسات ومواد البناء والتعدين وغرها.
وشدد الرئيس املشاط خال اللقاء ،عىل أهمية البدء بتنفيذها

عىل تنفيذ أعمالها بالشكل املطلوب.
وأشار الرئيس املشاط إىل أن القوانني ،خال الفرتات املاضية،
ك ��ان ��ت ت ��وض ��ع ل ��رتاع ��ي م �ص��ال��ح ب �ع��ض ال �ن ��اف ��ذي ��ن يف ال ��دول ��ة،
وت �م �ك �ي �ن �ه��م م ��ن ال �ح �ص ��ول ع ��ىل ام� �ت� �ي ��ازات ي �ف ��رتض أن �ه ��ا غ��ر
مشروعة ..مؤكداً أن هذا السلوك قد انتهى ،وال يوجد اليوم
أي مصالح خاصة ما عدا مصالح الشعب.
وأك ��د أن ال��دول��ة س�ت�ق��ف ب��امل��رص��اد ألي م�ت�ن�ف��ذ ي�س�ع��ى للعبث
باملشاريع ،والحصول عىل مصالح خاصة.
وشدد الرئيس املشاط عىل ضرورة أن ينال أي شخص ،يقوم
برفع تقارير أو بيانات غر صحيحة عن املشاريع لخدمة مقاول

وفق الخطط املعتمدة والتحرك السريع والجاد لتخفيف آثار
املتغرات العاملية عىل اليمن.
كما وجه الرئيس املشاط ،الجهات ذات العاقة بالتعاون يف
تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة ..مؤكداً
عىل أهمية التحرك بجدية من جميع الجهات ذات العاقة
وفق الخطط املعدة يف االسرتاتيجية.
وتشمل االسرتاتيجية الوطنية الشاملة ،إن�ش��اء التعاونيات
ال�ت�ن�م��وي��ة يف ع�م��وم امل�ح��اف�ظ��ات وامل��دي��ري��ات وال �ع��زل ،وإن�ش��اء
شركات وطنية تتجه لإلنتاج املحيل للتقليل من االعتماد عىل
االستراد من الخارج.

التقى نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية وزير املالية ورئيس املركز الوطني للوثائق..

الرئيس املشاط يوجه بزيارة محافظتي تعز والضالع لتنفيذ املشاريع التنموية فيهما

اعتماد اإلطار املرجعي للشراكة بني وحدة التدخالت ووزارة اإلدارة احمللية ومؤسسة بنيان واملجتمع لتنظيم املبادرات املجتمعية

ال �ت �ق ��ى ف �خ ��ام ��ة امل� �ش ��ر ال� ��رك� ��ن م� �ه ��دي امل� �ش� ��اط رئ �ي��س
املجلس ال�س�ي��ايس األع��ىل ،أم��س ن��ائ��ب رئ�ي��س ال��وزراء
ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة � وزي ��ر امل��ال�ي��ة ال��دك�ت��ور رش�ي��د أب��و
لحوم.
ويف ال�ل�ق��اء اط�ل��ع ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ع��ىل امل �ب ��ادرات ال�ت��ي
نفذتها وحدة التدخات املركزية التنموية الطارئة ،وما
تم إنجازه يف محافظة الجوف وفق مصفوفة املشاريع
التي تم اعتمادها
وأشاد الرئيس املشاط بدور وحدة التدخات املركزية
التنموية الطارئة ،وسرعة إنجازها للمشاريع الطارئة
يف مختلف املحافظات.
واعتمد فخامة الرئيس املشاط اإلطار املرجعي للشراكة
بني وحدة التدخات ووزارة اإلدارة املحلية ومؤسسة
ب�ن�ي��ان وامل �ج �ت �م��ع ،ل�ت�ن�ظ�ي��م امل �ب ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وف��ق
األطر املؤسسية ليكون املجتمع والجمعيات التنموية
ال �ف ��اع ��ل ال ��رئ �ي ��ي يف إدارة امل � �ب � ��ادرات وال �ت �ن �س �ي��ق ب��ني
الجهات املركزية واملجتمع.
ووج��ه الرئيس املشاط نائب رئيس ال��وزراء وزي��ر املالية
ب � ��زي � ��ارة م �ح ��اف �ظ �ت ��ي ت �ع ��ز وال� �ض ��ال ��ع ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل �ش ��اري ��ع
التنموية فيهما.
إىل ذل ��ك ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م �ه��دي امل�ش��اط
رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ىل رئ�ي��س امل��رك��ز الوطني
للوثائق عبدالله السياين.

السرحي ومقبل يؤديان اليمني

القانونية أمام الرئيس املشاط

استطاع موظفو الدولة خالل سنوات العدوان التغلب على الصعوبات وقاموا بدور كبير في خدمة الناس
جرى خال اللقاء مناقشة سر العمل باملركز ومهامه
يف جمع الوثائق وف��رزه��ا وتصنيفها وترميمها وإع��ادة
ح�ف�ظ�ه��ا ب �ط��رق ع�ل�م�ي��ة ح��دي �ث��ة ف �ض� ً�ا ع ��ن إس �ه��ام��ه يف
تنظيم إرشيف الجهات الحكومية.
وتطرق اللقاء إىل دور املركز املهم يف حفظ وثائق الدولة
ال �ي �م �ن �ي��ة ،وت ��وث �ي ��ق امل �ع �ل ��وم ��ات واألرش � �ي� ��ف ال�ص�ح�ف��ي
والصور والوثائق الخاصة واالتفاقيات الدولية وغرها

من الوثائق التي يحتويها.
ويف اللقاء حث الرئيس املشاط عىل تطوير املركز وتوفر
االحتياجات الازمة لذلك ،وتحسني أوضاع العاملني
فيه.
وأش � ��اد ال ��رئ �ي ��س امل �ش ��اط ب ��االل �ت ��زام ال��وظ �ي �ف��ي مل��وظ�ف��ي
ً
م��رك��ز ال ��وث ��ائ ��ق وم��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة ب�ش�ك��ل ع ��ام ق ��ائ ��ا":
إن م��وظ�ف��ي ال��دول��ة يف مختلف ال�ق�ط��اع��ات اس�ت�ط��اع��وا

أدى اليمني القانونية أمام فخامة املشر الركن مهدي املشاط ،رئيس املجلس
السيايس األعىل ،كل من القايض عبدالسام أحمد السرحي والقايض سعيد
مقبل عبدالجبار ،عضوا املحكمة العليا.
حضر أداء اليمني القانونية رئيس مجلس القضاء األعىل ،القايض أحمد يحيى
املتوكل ،ورئيس املحكمة العليا ،القايض عصام السماوي.

ع� ��ىل م � ��دى س � �ن� ��وات ال � �ع � ��دوان ال� �ث� �م ��ان ال �ت �غ �ل ��ب ع��ىل
الصعوبات وقاموا بدور كبر يف خدمة الناس وتسهيل
معاماتهم".
واع � �ت � ��رب ف �خ ��ام ��ة ال� ��رئ � �ي� ��س ،ج� �ه� ��ود م ��وظ �ف ��ي ال� ��دول� ��ة
واس� �ت� �م ��راره ��م يف خ ��دم ��ة ال� ��وط� ��ن وال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي
وال�ح�ف��اظ ع��ىل ت�م��اس��ك م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ال ت�ق��ل عن
دور املرابطني يف الخندق األول يف الجبهات.

مبدونة السلوك الوظيفي..
خالل تدشني مكتب رئاسة اجلمهورية العمل
ّ

الوهباني :املد ّونة السلوكية خطوة لألمام واملتضرر منها عليه أن يطلع عليها ويستوعب ما ورد فيها
املدونة القت ارتياح ًا واسع ًا من أبناء الشعب باعتبارها مطلب ًا شعبي ًا وإجناز ًا ثوري ًا
حامد:
ّ

دشن مكتب رئاسة الجمهورية ،أمس
ال� �ع� �م ��ل ب � �م� ��د نّون� ��ة ال� �س� �ل� ��وك ال ��وظ �ي �ف ��ي
وأخاقيات العمل يف وح��دات الخدمة
العامة.
ويف ال� � �ت � ��دش � ��ني ،أك � � ��د ع � �ض� ��و امل �ج �ل ��س
ال � �س � �ي� ��ايس األع � � � ��ىل ،ج� ��اب� ��ر ال� ��وه � �ب� ��اين،
أهمية املدونّنة وأثرها اإليجابي يف خدمة
امل��واط�ن��ني ،وتسهيل إن�ج��از معاماتهم
يف امل ��ؤس �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ..م �ش ��راً إىل
أن امل ��د نّون ��ة ال �س �ل��وك �ي��ة خ �ط ��وة ل ��أم ��ام،
وج � � ��اءت وف �ق ��ا ل �ل ��رؤي ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ل �ب �ن��اء
الدولة الحديثة.
واس�ت�ن�ك��ر ال��وه �ب��اين ال�ح�م�ل��ة ال �ت��ي شنها
أع ��داء ال��وط��ن ع��ىل امل ��د نّون ��ة ،ال �ت��ي ت�ع��زز
ال �ه ��وي ��ة اإلي �م ��ان �ي ��ة ،م �ت �ن��اس��ني أن أب �ن��اء
اليمن خصهم الرسول الكريم باإليمان
وال �ح �ك �م��ة ..وق ��ال" :إن م��ن ي�ت�ض��رر من
امل��د نّون��ة إم��ا أن��ه ل��م ي�ط�ل��ع ع�ل�ي�ه��ا ،أو أن��ه
غر مستوعب ملا ورد فيها من نصوص
ج� ��اءت ل �خ��دم��ة امل ��واط ��ن ال� ��ذي ن �ح��ن يف
خدمته".
ون � � ��وه ع� �ض ��و ال� �س� �ي� ��ايس األع � � ��ىل إىل أن
امل��د نّون��ة ل��م ت�خ��ال��ف ال�ق��وان��ني وال��دس�ت��ور
اليمني ،وهي قابلة للتعديل والتجديد
لخدمة املواطن.
وأشار إىل أن تدشني العمل باملدونّنة يف
يجسد حرص
مكتب رئاسة الجمهورية
نّ
ال ��دول ��ة ع ��ىل ال �ع �م ��ل ب �ه ��ا ،وأن ي�ل�م��س
امل ��واط ��ن ن�ت��ائ�ج�ه��ا اإلي �ج��اب �ي��ة يف ت�س�ه�ي��ل
املعامات ،ابتداء من رأس هرم القطاع
اإلداري وحتى قاعدته ..مثمنا الجهود
التي بذلت إلنجاز املدونّنة وإخراجها إىل
الواقع العميل.
وحث جميع العاملني يف القطاع اإلداري
للدولة عىل التعاون مع املواطن إلنجاز
معاماته وتسهيلها ..مشيداً بما يتمينّز
ب ��ه ال � �ك� ��ادر ال ��وظ �ي �ف ��ي يف م �ك �ت ��ب رئ ��اس ��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة م ��ن خ� ��ربة إداري� � ��ة ل �ه��ا دور
كبر يف إنجاح السياسة اإلدارية للدولة.

وتطرنّق الوهباين إىل ما قام به العدوان
وم� ��رت� ��زق � �ت� ��ه م � ��ن ن� �ه ��ب ل� � �ل� � ��روات خ ��ال
األع ��وام امل��اض �ي��ة ،وم�ح��اوالت�ه��م األخ ��رة
ال�ت��ي ت �ص� نّ�دت ل�ه��ا ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة بكل
اقتدار.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أع ��رب م��دي��ر م�ك�ت��ب رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ،أح �م ��د ح ��ام ��د ،ع ��ن أم �ل��ه
يف أن ت�س��اع��د امل��د نّون��ة ع��ىل إح ��داث نقلة
ن��وع�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ت�م�ث��ل أرض�ي��ة ض��روري��ة
ل � ��إلص � ��اح وال � �ب � �ن � ��اء وض � �م� ��ان� ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة
وفاعلة لتحسني األداء.
وأوض��ح أن املدونّنة القت ارتياحاً واسعاً
م ��ن أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ،ب��اع �ت �ب��اره��ا
مطلبا شعبيا وإنجازا ثوريا ،سبب قلقاً
ك �ب��راً وان ��زع��اج��اً ب��ال �غ��اً ل�ل�ع��دو وأذن ��اب ��ه،
وت ��ذب ��ذب ��اً م ��ن ال �ق �ل ��ة ال �غ ��اف �ل ��ة وق ��اص ��ري
الوعي.
ودع � ��ا م ��دي ��ر م �ك �ت ��ب ال ��رئ ��اس ��ة إىل ع ��دم
االن � � �ج� � ��رار وراء م � ��ن ي� � ��ر نّوج� � ��ون ل �ح �م �ل��ة
األع ��داء ب�ع��دم ج ��دوى م��د نّون��ة ال�س�ل��وك
الوظيفي ..وقال" :أقول ملن ينجرون مع
حملة األع��داء اق��رأوا امل��د نّون��ة ،وف��اخ��روا
ب�ه��ا ،ف�ه��ي ل�ي�س��ت م�ح��رج��ة ل�ك��م ب��ل هي

املد ّونة جاءت ملصلحة
املوظفني واملواطنني وليس
فيها أي مض ّرة
املد ّونة تؤسس إلصالح
راق وهي بداية
مؤسسي ٍ
الطريق لثورة إصالح
إداري شامل
ف �خ ��ر وإن � �ج � ��از ي �س �ت �ح ��ق اإلش � � � ��ادة ،ول ��و
ك � ��ان ف �ي �ه ��ا م� ��ا ي �ق �ل ��ق أو ي �م �ث ��ل ث� �غ ��رة أو
ي �ح ��وي م �ش �ك �ل��ة مل ��ا ن �ش ��رن ��اه��ا م ��ن ال �ي ��وم
األول ،ف�ل�ي��س ف�ي�ه��ا أي يشء ع�ن�ص��ري
أو م�ن��اط�ق��ي أو م��ذه�ب��ي ،وه��ي متوافقة

م ��ع ال ��دس �ت ��ور وم �ن �س �ج �م��ة م ��ع ال �ه��وي��ة
اإلي� �م ��ان� �ي ��ة ل �ل �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي وأخ ��اق ��ه
وقيمه األصيلة".
وأش� � ��ار إىل أن امل� ��د نّون� ��ة ج � ��اءت مل�ص�ل�ح��ة
امل ��وظ �ف ��ني وامل ��واط� �ن ��ني ول �ي ��س ف �ي �ه ��ا أي
مضرنّة عىل الشعب.
وأك� ��د م��دي��ر م�ك�ت��ب رئ ��اس ��ة ال�ج�م�ه��وري��ة
أن ن �ق��ائ��ض م ��د نّون ��ة ال �س �ل��وك ال��وظ�ي�ف��ي
ه��ي ال �خ �ط��ر ..وق ��ال" :ل ��و ي�ت��أم��ل امل�ت��أم��ل
وي�ن�ظ��ر م ��اذا ل ��و ت ��م اس �ت �ب��دال ك ��ل ق�ي�م��ة
من القيم املذكورة يف املدونّنة بنقيضها،
فكيف سيكون وضع املؤسسة ونفسيات
موظفيها".
وأض � � � � ��اف" :إن ال� �ق� �ي ��م ال ��رف� �ي� �ع ��ة ال �ت ��ي
ت �ض �م �ن �ت �ه��ا امل ��دون ��ة ال ت �م �ث��ل ق� �ي ��وداً ع��ىل
املوظف ،أو تستهدفه أو تجرح مشاعره
أو تضينّق عليه ،بل هي ما تتطلبه كرامته
ووظيفته ،وتحتاجها مؤسسته".
وذك� � ��ر أن م � ��د نّون � ��ة ال� �س� �ل ��وك ال ��وظ �ي �ف ��ي
ت �ح� نّ
�ص��ن امل��ؤس �س��ة وت�ب�ن�ي�ه��ا وت�ح�ف�ظ�ه��ا،
وت� �ح ��ول دون ن �ف ��اذ ال� �ح ��رب ال �ن ��اع �م ��ة،
وال �س �ي��اس��ة ال�خ�ب�ي�ث��ة ،ال �ت��ي ت�س�ع��ى ألن
ت �ب �ق ��ى امل� ��ؤس � �س� ��ات خ � ��اوي � ��ة ال ق� �ي ��م وال

ض ��واب ��ط ت �ح �ك �م �ه��ا ..م ��ؤك ��داً أن امل ��د نّون ��ة
ت ��ؤس ��س إلص � ��اح م ��ؤس ��ي راق ،وه ��ي
ب � ��داي � ��ة ال � �ط� ��ري� ��ق ل � �ث � ��ورة إص � � ��اح إداري
ش � ��ام � ��ل ،س � �ي � �ت� ��واىل وي� �ت� �ن ��ام ��ى وي ��رت �ق ��ي
ويعمل عىل اإلضرار بمصالح الفاسدين
وأصحاب املصالح الخاصة.
ولفت حامد إىل أن الحمات املضللة،
ال � � �ت� � ��ي ي � �ع � ��ده � ��ا ال� � �خ � ��ون � ��ة وامل � �ش � �ك � �ك � ��ون
واملوسوسون من أبواق العدوان ودعاة
ال��زي��ف والتضليل ،ل��ن تقلل م��ن الهمة
الوطنية يف استكمال عملية بناء الدولة
ب��ل س�ت�ك��ون ح��اف��زا ل�ل�م��زي��د م��ن اإلن �ج��از
العميل وامللموس عىل أرض الواقع وفق
ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة ،ب�ع�ي��دا ع��ن أي شكل
م ��ن أش �ك ��ال ال ��وص ��اي ��ة وال �ه �ي �م �ن��ة ل ��دول
االستكبار العاملي.
ويف ال � �ت� ��دش� ��ني ،ال � � ��ذي ح � �ض� ��ره رئ �ي ��س
م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى م �ح �م��د ال �ع �ي ��دروس
ونائبه عبده الجندي وأمني سر املجلس
السيايس األعىل الدكتور ياسر الحوري
ونائب مدير مكتب الرئاسة فهد العزي
ورئ�ي��س هيئة رف��ع املظالم ال��دك�ت��ور عبد
امل � �ل� ��ك األغ � � � ��ربي وع � � ��دد م � ��ن امل� �س ��ؤول ��ني
ورؤساء الدوائر يف مكتب الرئاسة ،نّ
قدم
رئ�ي��س دائ��رة ال�ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري ��ة،
ت ��وف �ي ��ق أب� ��و ه � ��ادي ،ع ��رض ��ا م ��وج ��زاً ع��ن
مدونّنة السلوك وأهدافها ،وما تضمنته
من نصوص تعزز وتقوي روح الوالء لله
ع��ز وج��ل -ول��رس��ول��ه ال�ك��ري��م ،وتحسنوتسهل تقديم الخدمات للمواطنني.
ت �خ �ل ��ل ال� �ت ��دش ��ني ع � ��رض أع� ��دت� ��ه دائ � ��رة
اإلع� � � � ��ام وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة يف م� �ك� �ت ��ب رئ� ��اس� ��ة
ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ،ت� �ض ��منّ ��ن امل� � ��راح� � ��ل ال �ت ��ي
م� � �رنّت ب �ه ��ا م� ��د نّون� ��ة ال �س �ل ��وك ال��وظ �ي �ف��ي
والصعوبات ،التي واجهها فريق العمل
من القطاع اإلداري واألهداف واملراجع،
التي ارتكزت عليها املدونّنة املستندة عىل
الشريعة اإلسامية والقوانني والدستور
اليمني والعادات والتقاليد.

افتتاح معملني تعليميني بجامعة صعدة..

احلوثي :أهمية االرتقاء بأداء
التعليم اجلامعي
اف�ت�ت��ح ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األعىل محمد عيل الحويث ومعه
م �ح ��اف ��ظ ص� �ع� ��دة م �ح �م ��د ج ��اب ��ر
ع ��وض ورئ �ي ��س ج��ام �ع��ة ص�ع��دة
ال � ��دك � �ت � ��ور ع � �ب� ��دال� ��رح � �ي� ��م ق ��اس ��م
ال �ح �م ��ران م �ع �م��ل ع �ل ��وم ال �ح �ي��اة
ب��ال�ج��ام�ع��ة ،وامل��رح�ل��ة األوىل من
معمل التشريح الطبي.
واستمعوا من عميد كلية الطب
وال� � �ع� � �ل � ��وم ال� �ص� �ح� �ي� ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور
ي ��وس ��ف امل� � � ��داين ،إىل ش � ��رح ع��ن
م �ح �ت ��وي ��ات امل ��رح� �ل ��ة األوىل م��ن
معمل التشريح الطبي.
ك �م��ا اس �ت �م �ع��وا م ��ن ع �م �ي��د ك�ل�ي��ة
ال ��رتب �ي ��ة ال ��دك� �ت ��ور ع � ��ادل وق� ��ان
ورئ � �ي � ��س ق� �س ��م ع � �ل � ��وم األح � �ي � ��اء
ال��دك�ت��ور ول�ي��د ش�ع�ب��ان إىل ش��رح
ع � ��ن م� �ح� �ت� ��وي� ��ات م� �ع� �م ��ل ق �س��م
األح� � �ي � ��اء وأه� �م� �ي� �ت ��ه يف ت ��دري ��س
ع �ل ��وم ال �ح �ي ��اة وت �ع ��زي ��ز ال �ت �ف �ك��ر
العلمي يف هذا الجانب.
وخ ��ال االف �ت �ت��اح ب�ح�ض��ور عضو
م � �ج � �ل � ��س ال � � � �ش � � � ��ورى ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال� �ق� ��اس� �م� ��ي وأم � � � ��ني ع � � ��ام م �ح��يل
املحافظة محمد العماد ،أش��اد
عضو السيايس األعىل الحويث،
ب �ج �ه��ود ق �ي ��ادة ج��ام �ع��ة ص �ع��دة
وص� �م ��ود م �ن �ت �س �ب �ي �ه��ا وال �ن �ق ��ات
العلمية النوعية فيها.
وأش� � ��ار إىل أه �م �ي ��ة اف �ت �ت ��اح م�ث��ل
ه ��ذه امل�ع��ام��ل ال�ط�ب�ي��ة وال�ح�ي��وي��ة
ل� � ��رب� � ��ط ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
النظرية بالجانب العميل.
وأك ��د م�ح�م��د ع��يل ال �ح��ويث دع��م
املجلس السيايس األعىل لجهود

ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة يف االرت� � � �ق � � ��اء ب � � ��أداء
التعليم الجامعي عىل مختلف
السبل وتجاوز الصعوبات التي
ف ��رض� �ه ��ا ال� � �ع� � ��دوان وال� �ح� �ص� ��ار،
ً
فضا عن التدمر املمنهج الذي
أحدثه طران العدوان األمرييك
ال � �س � �ع� ��ودي اإلم � � � � ��ارايت ب �ك �ل �ي ��ات
الجامعة.
ب� � ��دوره أش � ��ار م �ح ��اف ��ظ ص �ع ��دة،
إىل أه � �م � �ي � ��ة اف� � �ت� � �ت � ��اح م �ع �ل �م ��ي
ع� �ل ��وم ال� �ح� �ي ��اة وامل ��رح� �ل ��ة األوىل
م � ��ن م� �ع� �م ��ل ال� �ت� �ش� ��ري� ��ح ال �ط �ب ��ي
يف ت �ع ��زي ��ز ال �ت �ع �ل �ي��م األك ��ادي �م ��ي
ب�ج��ام�ع��ة ص �ع��دة ،ل�ل��وص��ول إىل
م �خ ��رج ��ات ع �م �ل �ي��ة ذات ك �ف ��اءة
ت� � ��واك� � ��ب ال � � �ت � � �ط� � ��ورات ال �ع �ل �م �ي ��ة
والتكنولوجية.
م ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د رئ �ي ��س ج��ام �ع��ة
ص � �ع � ��دة ،أن اف� �ت� �ت ��اح امل �ع �م �ل��ني
ي� �ت ��زام ��ن م� ��ع ذك � � ��رى اس �ت �ه ��داف
ق� ��وى ال � �ع� ��دوان ل �ل �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة
ل �ل �ج ��ام �ع ��ة ،م � ��ا ي� ��ؤك� ��د اإلص � � ��رار
عىل مواصلة التعليم الجامعي
واالستمرار يف التحدي والصمود
يف جبهة العلم واملعرفة.
ح�ض��ر االف �ت �ت��اح وك �ي��ا امل�ح��اف�ظ��ة
ص� ��ال� ��ح ع � �ق� ��اب وص � ��ال � ��ح ف ��اض ��ل
ون� � ��ائ� � ��ب م � ��دي � ��ر أم � � ��ن امل� �ح ��اف� �ظ ��ة
ال�ع�ق�ي��د ط� ��ارق ال �ك ��رب ��ي ،ون ��واب
رئيس الجامعة الدكتور مسعد
راق ��ع وال��دك �ت ��ور ح�س��ن م�ع��وض
وأم � ��ني ال �ج��ام �ع��ة ع �ل ��وي ك �ب��اس
وع� � �م � ��داء ال� �ك� �ل� �ي ��ات وع� � � ��دد م��ن
م� � �س � ��ؤويل ال� �ج� ��ام� �ع� ��ة وأع � �ض � ��اء
السلطة املحلية.

األثنن

ً
رياال
 20ربيع ثاين 1444ه� |  14نوفمر 2022م | العدد  12 | 2284صفحة | 50

اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازال�ة الف�وارق واالمتي�ازات ب�ن
الطبقات
 -2بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف
نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بن األمم.

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي )Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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اسبوعية
سياسية  .عامة

رئيس الهيئة العامة لألوقاف ل�(

):

استعادة ثقة الشعب باملؤسسة الوقفية
من أهم أهدافنا االستراتيجية
أكد رئيس الهيئة العامة لألوقاف العالمة عبداملجيد الحويث أن الهيئة استطاعت منذ إنشائها خالل الفرة التي ال تتجاوز عاماً ونصف العام أن تحقق
نجاحات كبرية يف تعزيز التكافل االجتماعي وصرف أموال الوقف يف مصارفها الشرعية وفق وصايا الواقفن يف مختلف أوجه الر والخري بكلفة بلغت
عشرة مليارات ريال إىل جانب االستثمار وتنمية موارد الوقف يف الجوانب العقارية والزراعية .
وبن أن املشاكل املراكمة منذ عشرات السنن عىل الوقف كانت واليزال لها األثر السلبي عىل عمل األوقاف وتحتاج إىل جهد كبري وتعاون من
قبل املجتمع ومختلف املؤسسات الرسيمة لتجاوزها  ..مؤكدا أن الكثري من أموال الوقف التزال تحت أيادي النافذين إىل حد اآلن  ..مشريا إىل أن
استعادة ثقة الشعب باملؤسسة الوقفية من أهم األهداف االسراتيجية للهيئة  ..كثري من القضايا الهامة واملهام املاثلة أمام الهيئة تم التطرق لها
يف سياق الحوار التايل ..إىل التفاصيل :

حاوره  /مدير التحرير

قدمت الهيئة الدعم ملشاريع خيرية متعددة بكلفة بلغت  10مليارات ريال
خمسة مايني متر مربع من أراضي األوقاف مت
زراعتها خال املوسمني املاضي واحلالي

لدينا فرص استثمارية كبيرة وإمكانيات
عقارية هائلة

ض �ب �ط��ت األج� �ه� ��زة األم �ن �ي ��ة ع �ص��اب��ة خ �ط �ي��رة وم �ن �ظ �م��ة ت � ��زور م� �ح� ��ررات ل��اس �ت �ي��اء ع �ل��ى أم � ��وال ال��وق��ف
* إىل أي ��ن وص �ل��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل ��أوق ��اف يف خ�ط�ت�ه��ا
الستعادة دور الوقف يف أوساط املجتمع ؟
** ال ش��ك ب��أن ال�ف��رة ال�ت��ي ق�ط�ع�ن��اه��ا م�ن��ذ إن�ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة وال�ت��ي
ال تتجاوز العام والنصف تقريبا قد شهدت نجاحات كبرية عىل
الرغم من املشاكل التي كانت مراكمة منذ عقود مضت وكان لها
أثر سلبي عىل األوق��اف و تحتاج اىل جهد كبري لتجاوزها  ,ولكن
بعون الله استطعنا خالل هذه املدة القصرية أن نتجاوز كثرياً من
االشكاليات وظهر دور األوقاف وظهرت املشاريع وظهر للمجتمع
أهمية الوقف وال��دور الكبري ال��ذي يمثله كرافد لعملية التكافل
االجتماعي والتنمية وملشاريع كبرية و بحمد الله استطاعت الهيئة
أن ت�ث�ب��ت وج��وده��ا وت�ل�ف��ت أن�ظ��ار امل�ج�ت�م��ع إىل امل��ؤس�س��ة ال��وق�ف�ي��ة
من خ��الل البناء التنظيمي و املؤسيس وم��ن خ��الل املشاريع التي
ق��دم�ت�ه��ا للمجتمع يف ه��ذه ال�ف��رة ول��م ي�ك��ن امل�ج�ت�م��ع ي�س�م��ع ب��أي
مشاريع لألوقاف تصرف يف مصارفها يف الفرات املاضية عىل مر
عقود من الزمن .
وق� ��د ب ��دأن ��ا ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال ��رام ��ج ال �ت ��وع ��وي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ع ��ن ال��وق��ف
واه�م�ي�ت��ه وح��رم��ة االع �ت ��داء ع�ل�ي��ه ع��ر وس��ائ��ل اإلع� ��الم وال�ج�ه��ات
ذات العالقة وه��ذه خطوة أوىل يف سبيل نشر الثقافة الوقفية
الس�ت�ع��ادة ثقة املجتمع باملؤسسة الوقفية وق��دم��ت الهيئة دورا
حيويا يف تعزيز التكافل االجتماعي و التنمية املستدامة.
* تعرضت أعيان وأمالك الوقف خالل فرتات مختلفة
ألعمال السطو والنهب من قبل نافذين  ..ما الذي جعل
م �ث��ل ه� ��ؤالء ي �ق ��دم ��ون ع ��ى ذل ��ك ؟ وه ��ل الت � ��زال ع �ق ��ارات
وأمالك الوقف تتعرض ملثل تلك األعمال ؟
** ب��ال�ف�ع��ل ت�ع��رض��ت االوق � ��اف ل�ت��دم��ري م�م�ن�ه��ج خ ��الل ال�ع�ق��ود
امل��اض�ي��ة م��ن خ��الل ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق حيث تعرضت أم��الك الوقف
ووث��ائ��ق ال��وق��ف وم��ؤس�س��ة ال��وق��ف ك�ب�ن��اء تنظيمي كلها تعرضت
للتدمري املمنهج
النظام السابق كان يريد أن يبقى الوقف فيدا وغنيمة يوزعها
ك�م��ا ي��ري��د وك�م��ا ي�ش��اء -ال ك�م��ا أراد ال��واق�ف��ون -بحسب مصالحه
الشخصية ووالءاته الحزبية وكأنها مال خاص بالسلطة تتصرف
ب ��ه ك�ي�ف�م��ا ت �ش ��اء  ,ف �ل��ذل��ك ل ��م ي �ك��ن ه �ن ��اك ح �ص��ر دق �ي ��ق وش��ام��ل
ل ��ألوق ��اف ل ��م ي �ك��ن ه �ن��اك ن �ظ��ام ي�ش�م��ل ك��اف��ة أم � ��وال وم�م�ت�ل�ك��ات
األوق ��اف ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك ح�ف��اظ ع��ىل وث��ائ��ق األوق ��اف ح�ي��ث تسرب
وض ��اع ال�ك�ث��ري م�ن�ه��ا ل��دى م�ت��ول��ن س��اب�ق��ن وم��وظ�ف��ن س��اب�ق��ن يف
االوقاف ولدى بعض املحاكم والقضاة ،اليوم الحمد لله يتقدم
املواطنون من تلقاء أنفسهم إلع��ادة هذه الوثائق التي كانت قد
سربت وتسليمها إلدارة الوثائق يف الهيئة .
* ل�ك��ن ه�ن��اك م�س��ودات محفوظة خ��اص��ة ب��األوق��اف لم
تتسرب أليس كذلك ؟
** ال�ق��در األك��ر م��ن امل�س��ودات واأله��م ه��و محفوظ يف الجامع
ال �ك �ب��ري وال �ح �م��د ل �ل��ه م �ن��ذ ف ��رة ط��وي �ل��ة م ��ن ال ��زم ��ن  ..ل �ك��ن ه�ن��اك
وق�ف�ي��ات ك��ان��ت تتعلق ب��وق��ف خ��اص أو وق��ف ذو والي��ة خ��اص��ة أو
ببعض الوقفيات الجديدة التي كانت بعد تدوين املسودات هذه
كانت تتعرض للضياع واالهمال واستيالء املواطنن عليها ومن
ثم االستيالء عىل األرض .
* مواطنون أم نافذون ؟
** نحن ال نتكلم عن املواطن املسكن نحن نتكلم عن النافذين
,عن املسؤولن ,عن كبار الشخصيات التي لها نفوذ يف املجتمع
 ,ه��ؤالء هم أخ��ذوا عشرات اآلالف من اللنب  ,وال زال��وا إىل اليوم
 ,م��ع أن الهيئة ق��د س�ع��ت م��ع وزارة ال�ع��دل إلي�ق��اف ه��ذا النزيف
 ,لكنه ل��م يقف بشكل ك��ام��ل  ,وأي�ض��ا ل��م يعالج ال��وض��ع السابق
ال� ��ذي ن �ت ��ج خ ��الل ع �ق ��ود م ��ن ال ��زم ��ن  ,الزال � ��ت ال �ك �ث��ري م ��ن أم ��وال
األوق� ��اف ت�ح��ت أي� ��ادي ال �ن��اف��ذي��ن اىل اآلن وق ��د ق�م�ن��ا ب��إي �ق��اف ه��ذا
النزيف من خالل قرارات وزارة العدل وهيئة التفتيش القضايئ
بمنع األمناء والجهات ذات االختصاص من إجراء أي معاملة يف
أموال األوقاف إال بالرجوع اىل الهيئة  ,هذا حد من االعتداء عىل
أم��وال ال��وق��ف ن��وع��ا م��ا م��ع أن ه�ن��اك م��ن األم�ن��اء وأق��الم التوثيق
ح�ت��ى اآلن م��ن ي�ع�م�ل��ون يف ه��ذه ال�ف��رة خ ��ارج ال�ن�ظ��ام وال�ق��ان��ون
يبصرون ويوثقون وينقلون امللكية بدون علم األوق��اف  ,وهؤالء
سيتم مقاضاتهم وتطبيق القانون عليهم .
* ه��ل ت��م ات�خ��اذ اج ��راءات قانونية ع��ى النافذين الذين
اعتدوا وبسطوا عى أموال الوقف ؟
** هناك آالف القضايا منظورة أمام املحاكم والزال��ت األوقاف
ت�ت��اب��ع س��ري ه ��ذه ال�ق�ض��اي��ا يف امل �ح��اك��م يف م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات ,
امل�ح��اك��م االب�ت��دائ�ي��ة واالس�ت�ئ�ن��اف وامل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ول��دى ال�ن�ي��اب��ات
وهذه قضايا كبرية تحتاج إىل جهد كبري وإىل فريق عمل محاماة
ق��د ي�ص��ل إىل م�ئ��ات امل�ح��ام��ن  ,أي�ض��ا ك��ان��ت ه�ن��اك ق�ض��اي��ا حبيسة
األدراج منذ عشرات السنن تم الحكم فيها بحكم ب��ات لصالح
األوقاف ولألسف كان هناك من أصحاب املصالح من يعمل عىل
أن تدرج يف الخزينة وتغلق وال تنفذ وال ترى النور .
* أي� ��ن ي �ك �م��ن ال �خ �ل��ل ه ��ل يف ال �ق �ض ��اء أم أن ال �ن��اف��ذي��ن
يؤثرون اىل حد جعل االحكام حبيسة األدراج ؟
** بسبب دور النافذين يف الدرجة األوىل ويليه بعض املنتفعن
من موظفي السلك القضايئ .
هل هناك احصائية بعدد القضايا املنظورة أمام القضاء ؟
تتجاوز القضايا املنظورة أمام القضاء  3000قضية .

ك ��إح �ص ��ائ �ي ��ة أول� �ي� ��ة مت�ت�ل��ك
ه�ي�ئ��ة األوق� ��اف م�ل�ي��ون� ًا و200
ألف موضع
م� �ع� ��ام� ��ل ح� ��دي� �ث� ��ة وأخ � �ت � ��ام
وصناعة أوراق ضبطت لدى
عصابات التزوير
ال ت� � ��زال ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن أم � ��وال
األوقاف حتت أيادي النافذين
ت �ت �ج��اوز ال �ق �ض��اي��ا امل �ن �ظ��ورة
أمام القضاء  3000قضية
* يف حال صدور أحكام لصالح الوقف حاليا ..كيف يتم
تنفيذها والتعاطي معها من قبل أجهزة األمن ؟
** يف الواقع أن األجهزة األمنية تبدي تعاونا كبريا مع األوقاف
وخ�ص��وص��ا إذا ك��ان ه�ن��اك ح�ك��م ت�ن�ف�ي��ذي ف��ال ن��رى أي م�ع��وق من
جهة األمن يف تنفيذ هذه األحكام  ,هناك معوقات وهو التنسيق
ب�ي�ن�ن��ا وب ��ن ال �ن �ي��اب��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ األح �ك ��ام ال �س��اب �ق��ة وأي �ض ��ا م�ش��اك��ل
ال�ب��اس�ط��ن وال�ن��اف��ذي��ن ع��ىل األرض ه��ذه تخلق ل�ن��ا م�ش��اك��ل كبرية
ألن �ه ��م ال ي �س �ل �م��ون األرض ح �ت��ى وق ��د ص� ��درت ف�ي�ه��ا أح �ك ��ام ب��ات��ة
ف�ت�ح��دث م�ش��اك��ل ت�ص��ل إىل م��واج�ه��ات م��ع رج��ال األم��ن ويسقط
فيها ش�ه��داء ف�خ��الل ه��ذا الشهر سقط لنا شهيدان يف محافظة
عمران يف مشاكل مع الباسطن عىل أموال الوقف ويف كثري من
القضايا يكون فيها جرحى وشهداء أيضا  ,الناس تعودوا أن مال
الوقف هو مال مهدر ومهمل ولقمة سائغة .
* أمام كل هذه القضايا هل أصبح إنشاء محكمة خاصة
باألوقاف ضرورة ؟
** بال شك فقد أكد املؤتمر الوطني األول لألوقاف يف توصياته
ع��ىل ض ��رورة إن�ش��اء محكمة خ��اص��ة ب��األوق��اف  ,وإن ش��اء ال�ل��ه يف
التعديالت القادمة للقانون سيتم طرح هذا املقرح وهو إنشاء
محكمة  ,وقد كان هناك محكمة يف السابق ولكنها الغيت ألنه
ال يراد لهذا املال أن يحفظ وال أن يكون له جهات تضبط املعتدين
عليه وبهدف تشتيت وتضييع قضايا الوقف بن املحاكم االبتدائية
والنيابات وحتى ال يكون هناك مكان يهتم بهذه القضايا بشكل
م�ت�خ�ص��ص  ,إن ش ��اء ال �ل��ه س�ي�ت��م يف ال �ت �ع��دي��الت ال �ق��ادم��ة إن�ش��اء
محكمة خاصة باألوقاف يف االمانة واملحافظة ويف بقية املحافظات
حسب الحاجة
* يف اآلونة األخرية أصدرت النيابة الجزائية املتخصصة
قرارا بالقبض القهري عى (  )111شخصا منهم( )30
يف إب اص�ط�ن�ع��وا م �ح��ررات ب�ه��دف االس�ت�ي��الء ع��ى أم��وال
الوقف بحدود  7500قصبة  ..كيف تنظر إىل مثل هذه
االع �م��ال وم��ا ه��و ال ��دور ال��واج��ب ع��ى ال�س�ل�ط��ة القضائية
واألجهزة األمنية تجاه مثل هكذا جرائم ؟
** أوال نتقدم بالشكر الجزيل والكبري للمنظومة العدلية وعىل
رأسها السيد محمد عيل الحويث وإىل أجهزة األمن عىل ما قامت
به يف هذه املرحلة من ضبط لعصابات منظمة للتزوير والصطناع
محررات مزيفة تسطو بها عىل أموال األوقاف والدولة  ,وكان
ل �ه��ذا اإلج� ��راء األث ��ر ال�ك�ب��ري يف إي �ق��اف ال �ن��زي��ف ال ��ذي ي��دم��ر أم ��وال
االوقاف ويبيعها ويضيعها وقد أوقف هذا النزيف بشكل كبري
وضبطت هذه العصابات وهي عصابة خطرية ومنظمة ولديها
أمكانيات كبرية يف التزوير حيث أكد املختصون يف إدارة البحث
الجنايئ بأن لدى تلك العصابات معامل حديثة لصنع أوراق
تظهر وك��أن�ه��ا ق��دي�م��ة إىل ج��ان��ب ع�م��ل أخ�ت��ام وأح�ب��ار  ,وتشتغل
ب�ه��ا ال�ع�ص��اب��ات ب�ش�ك��ل م�ن�ظ��م ودق �ي��ق  ,وق ��د ك ��ان ل �ه��ذا االج ��راء
الذي اتخذته األجهزة األمنية بإلقاء القبض عىل هؤالء املزورين
وت�ف�ك�ي��ك ال �ع �ص��اب��ات أث ��ر ك �ب��ري ع ��ىل ال �ح��د م ��ن ج ��رائ ��م ع�ص��اب��ات
ال �ت ��زوي ��ر ال �ت��ي ت �ه��دف ل��الس �ت �ي��الء ع ��ىل أم� ��وال األوق � ��اف وال ��دول ��ة
وال ب��د أن تستكمل اج ��راءات ال�ض�ب��ط وال�ت�ح�ق�ي��ق وت�ح��وي��ل تلك
العصابات إىل املحاكم املختصة لتأخذ الجزاء العادل والرادع
ملا أقدموا عليه من جرائم تسببت بضياع آالف اللنب وعشرات
اآلالف من القصب ويقال عن الوقف أنه الغريم الصامت ولكن
إن شاء الله لن يظل الوقف صامتا وسيتحدث عن نفسه وعن
أمواله واألجهزة األمنية مشكورة تقوم بدور كبري يف هذا املجال

ون �ح ��ن إىل ج��ان �ب �ه��ا  ..ق �ض��اي��ا ال �ت ��زوي ��ر ه ��ذه ال ��ذي
ذك��رت س��واء يف إب أو غ��ريه��ا  ,ه��ي ق�ض��اي��ا ب�ع�ش��رات اآلالف من
اللنب ومن القصب حيث أقدم املزورون عىل اصطناع محررات
مزورة  ,ولوال وجود املسودات يف وثائق األوق��اف لكانت أموال
الوقف قد ضاعت وانتهت  ,ونحن نعاين من هذه املشاكل التي
تحتاج إىل ضبط واتخاذ االجراءات القانونية لردع هؤالء املزورين
لقيامهم ب��اص�ط�ن��اع ه��ذ امل�ح��ررات امل ��زورة والزل�ن��ا ن�ع��اين م��ن ه��ذه
املحررات التي تصطنع ويحاول من خاللها املزورون والنافذون
أخذ أموال الوقف وأموال الدولة .
* للتوضيح أكرث هل يجوز بيع أموال الوقف مثال حتى
لو كانت الوثائق صحيحة ؟
** ال يجوز بيع أموال الوقف بأي شكل من األشكال فهو مال
الله والوقف مالك كبقية املالكن  ,فالواقف عندما أمر بوقف هذه
األرض من ملكيته أخرجها إىل ملكية الله وح��دد املصرف الذي
تصرف فيه غلة الوقف  ,هذا الوقف هو ملك لله وملك للوقف
ال يجوز التصرف فيه وال بيعه وال ش��راؤه  ,وفيما يخص انتقال
أرض ال ��وق ��ف م ��ن م�س�ت��أج��ر إىل آخ ��ر ال ي �ج��وز أي �ض��ا ذل ��ك إال م��ن
خالل الرجوع اىل الهيئة العامة لألوقاف والعمل وفق الشروط
القانونية يف عملية انتقال األرض ,لكن ل��ألس��ف يف امل��ايض كانت
أموال الوقف تباع وتشرى وكأنها مال حر وكأن ليس لألوقاف
ف �ي �ه��ا أي دخ ��ل م �م��ا أدى إىل وج� ��ود م �ش��اك��ل ال �ي ��وم ح�ي�ن�م��ا ت��أيت
األوق��اف الستعادة أراضيها يقول املشري  " :انا اشريت ولدي
ب�ص��رية " وه��ذا ي��ؤث��ر ك�ث��ريا ع��ىل ب�ق��اء ملكية ال��وق��ف ل��دى اآلخ��ري��ن
الذين ال يسددون حتى إيجارات الوقف .
* برأيك ملاذا تراجعت ثقافة الوقف يف أوساط املجتمع ؟
** الوقف يمثل قمة القيم االنسانية وواجهة مشرقة يف النظام
االس ��الم ��ي ف�ل��دي�ن��ا يف ال�ي�م��ن أك ��ر م ��ن  100ص�ن��ف م ��ن األوق ��اف
وألكر من  150مصرفاً راعت كل جوانب الحياة والرحمة التي
جاء بها االسالم .
امل �س �ل �م ��ون ب �ش �ك��ل ع� ��ام وال �ي �م �ن �ي ��ون ب ��األخ ��ص ك ��ان ��وا ي�ح�م�ل��ون
روحية عظيمة روحية إسالمية  ,روحية إنسانية ورحية التكافل
االجتماعي فكانوا يخرجون م��ن ح��ر مالهم لله يف ه��ذه املصارف
الخريية التي أرادوا ان تصرف عائدات أموالهم فيها .
ول�ك��ن ل��ألس��ف عندما ضيع ال��وق��ف وص��رف��ت ع��ائ��دات��ه يف غ��ري ما
أراده الواقفون وعندما بسط عليه النافذون وعندما رأى املجتمع
أن الوقف لم يعد للضعفاء واملساكن ولم يعد لبيوت الله ولم
يعد لصالح املسلمن  ,وإن�م��ا ص��ار لجيوب النافذين  ,هنا ب��دأت
تراجع ثقافة الوقف .
وكما أشرت فإن اليمنين لديهم إنسانية ولديهم رحمة ولديهم
خ��ري ول��دي�ه��م إي �م��ان ي�ح�م�ل�ه��م ع��ىل أن ي�خ��رج��وا م��ن ام��وال�ه��م من
أجل فعل الخري من أجل الفقري واملسكن و مصلحة بيوت الله
,وم �ص �ل �ح��ة ط�ل�ب��ة ال �ع �ل��م وك ��ل م ��ا ي�ن�ف��ع األم ��ة ,ل �ك��ن ع �ن��دم��ا ي��رى
الواقف أن املال الذي حرم اوالده منه أصبح يف يد الوزير الفالين
 ,امل �س ��ؤول ال �ف��الين  ,ال�ش�ي��خ ال �ف��الين  ,م��ا ال ��ذي س�ي��دف�ع��ه إىل أن
يخرجه يف سبيل الله  ,بالعكس انقلبت الثقافة وأصبح الكثري
يبحث عن كيفية االستيالء عىل أموال الوقف لم يعد هناك من
يفكر يف أن ي��وق�ف��وا م��ن م��ال�ه��م ال�خ��اص بسبب ان �ع��دام ال�ث�ق��ة يف
القائمن عىل الوقف .
* ه��ل لديكم خطة الستعادة ثقافة ال��وق��ف يف أوس��اط
امل �ج �ت �م��ع م ��ن خ� ��الل ت ��وس �ي ��ع م �ج ��االت ال �ث �ق ��اف ��ة ال��وق �ف �ي��ة
ب ��ال �ت �ع ��اون م� ��ع ال �ج �ه ��ات امل �خ �ت �ص ��ة ك ��ال ��رتب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
والثقافة واإلعالم ؟
** بالتأكيد إن لدينا خطة يف ه��ذا ال�ج��ان��ب فمن أه��م أه��داف
الهيئة االسراتيجية هو كيفية استعادة ثقة الشعب باملؤسسة
الوقفية وم��ن أه��م ه��ذه االش�ي��اء معالجة االشكاليات الثقافية
التي كانت قد تسللت إىل عقول املواطنن بشكل مغلوط وكبري
حول الوقف ودوره وكيفية التعامل مع الوقف وحرمة االعتداء
عليه والعقوبات اإللهية التي تصيب كل من يعتدي عىل الوقف
وع ��ن ح��رم��ة ال��وق��ف ك ��ان ي �ق��ول آب��اؤن��ا " ان �ف��ض ي��دي��ك م��ن غ�ب��ار
ال��وق��ف " ك��ان ه�ن��اك ث�ق��اف��ة والي ��زال ج��زء منها كنظرية م��وج��ود
يف عقول الناس لكن كتطبيق أصبح الواقع مختلفاً تماما عما
ي�ق��ول��ون��ه  ,ف�م�ث��ال ع�ن��دم��ا ت�س��أل م��واط �ن��اً ع��ن ال��وق��ف ي�ق��ول ل��ك :
" ان�ف��ض ي��دي��ك م��ن غ�ب��ار ال��وق��ف " م�م��ا يعني أن ال�ث�ق��اف��ة الت��زال
موجودة لكن السلوك والتطبيق أصبح مختلفاً عما يقوله وعما
يحمله يف عقله وقلبه  ,فنحتاج إىل إعادة الربط بن العقل وبن
القلب وب��ن السلوك العميل ال��ذي يمارسه يف امل�ي��دان  ,الحمد
ل�ل��ه ال زال��ت ث�ق��اف��ة ح��رم��ة ال��وق��ف واح��رام��ه وع��دم ج��واز النهب
واألخذ له بغري حق موجودة يف أذهان الناس ولكن تحتاج إىل
ربطها بالواقع .
ف�ن�ح��ن م ��ن خ ��الل ال ��رام ��ج ال �ت��وع��وي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا
ال�ه�ي�ئ��ة ع��ر وس��ائ��ل اإلع� ��الم وم ��ن خ ��الل ت�ظ��اف��ر ال�ج�ه��ود م��ع كل
امل��ؤس �س��ات ن�س�ع��ى اىل ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ال��وق��ف يف أوس ��اط امل�ج�ت�م��ع
واستعادة دوره ومكانته السامية  ,ألن الوقف هو مال الله وهو
مسؤولية الجميع وليس مسؤولية هيئة األوقاف وحدها فما هي
إال املقدمة يف عملية الحفاظ عىل أموال الوقف  ,لكن كل جهات
الدولة كما ذكر السيد القائد حفظه الله يف كلمته خالل انعقاد
املؤتمر الوطني األول لألوقاف هي مدعوة ألن تكون رافدا ومعينا
وم�س��ان��دا ل��ألوق��اف يف اس�ت�ع��ادة ال ��دور ال��رائ��د ل��ألوق��اف وال�ح�ف��اظ
ع�ل�ي��ه ألن ال��وق��ف ه��و ل�ل��ه ول�ي��س م��اال ع��ام��ا أو م��اال للسلطة وه��و

ض �م��ن ال �ت �ع��دي��ات ال �ق��ادم��ة
للقانون سيتم إنشاء محكمة
خاصة باألوقاف
اليزال بعض األمناء وأقام التوثيق
يعملون خارج النظام والقانون
ن�ح��ن ب �ص��دد ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع حصر
ومسح وإسقاط كافة أموال األوقاف
وإنزالها في خرائط رقمية
ندعو املستثمرين للشراكة
م� ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ل��اس �ت �ث �م��ار ف��ي
املجال الزراعي
أوقف لبيوت الله ولدين الله وللمستضعفن من عباده وواجب
الجميع أن يحافظوا عىل الوقف حتى يصرف يف املصارف الشرعية
التي أرادها الواقفون  ,وهيئة األوقاف هي الواجهة يف هذا العمل
لكن تحتاج اىل دعم ومساندة كافة الجهات الرسمية .
وف�ي�م��ا ي�خ��ص ال�ج��ان��ب ال�ث�ق��ايف ل��دي�ن��ا ات�ف��اق م��ع وزرات ال�ث�ق��اف��ة
واالع � ��الم واالرش � ��اد ع��ىل أن ت �ك��ون ه �ن��اك ل�ج�ن��ة م�ش��رك��ة إلع ��داد
خطة اسراتيجية لإلعالم الوقفي والتوعية الوقفية حتى تتكامل
الجهود يف استعادة مكانة الوقف يف أوساط املجتمع .
* ك�ي��ف ت �ن �ظ��رون إىل ت�ن�م�ي��ة واس �ت �ث �م��ار م� ��وارد ال��وق��ف ؟
وم ��اه ��ي ال �ف ��رص ال �ت ��ي ت � ��رون أن �ه ��ا م �ن��اس �ب��ة ل��الس �ت �ث �م��ار ؟
وه��ل ل��دي�ك��م رؤي ��ة ل�ل�ن�ه��وض ب�ق�ط��اع االس�ت�ث�م��ار والتنمية
املستدامة ؟
** األوقاف تمتلك عقارات قد ال تمتلكها الدولة  ,ولكن لألسف
كانت يف املايض مهملة ولم يكن هناك استغالل لهذه العقارات
سواء أرايض أو مباين وغريها .
ونحن نسعى إىل تفعيل دور االستثمار وأنشأنا قطاعا خاصا
ب��االس�ت�ث�م��ار وه �ن��اك ع �ش��رات امل �ش��اري��ع ع��ىل م�س�ت��وى امل�ح��اف�ظ��ات
قدمت إىل فخامة الرئيس إىل جانب املعوقات التي تعيق تنفيذ
ه ��ذه امل �ش��اري��ع ال�ت��ي ت�ب�ل��غ ك�ل�ف�ت�ه��ا م�ئ��ات امل��الي��ن م��ن ال � ��دوالرات ,
فالبعض م��ن ت�ل��ك امل�ش��اري��ع ج��اه��ز للتنفيذ وال�ب�ع��ض منها لديها
معوقات بسيطة و نسعى مع الجهات املختصة سواء مع السلطة
املحلية أو رئاسة الجمهورية أو مع وزارة التعليم والثقافة إىل حل
هذه االشكاليات وقد بدأنا بتنفيذ مشاريع استثمارية كمشروع
املول التجاري يف إب ومشروع املول التجاري يف ذمار واستكمال
امل��ول التجاري يف عمران ولدينا توجه كبري نحو توسيع مجاالت
االستثمار .
ون��أم��ل أن ي�ك��ون ه�ن��اك ت�ك��ام��ل م��ع ب�ق�ي��ة امل��ؤس�س��ات يف ال��دول��ة
ذات الطابع االستثماري كالتأمينات والريد والضرائب والبنوك
وغريها .
ون��دع��و القطاع ال�خ��اص إىل التوجه إىل األوق��اف لعمل شراكة
تسهم يف عملية التنمية املستدامة للبلد  ,فلدينا فرص استثمارية
ك�ب��رية وإم�ك��ان�ي��ات ع�ق��اري��ة هائلة  ,ون��ؤم��ن أن��ه ال يمكن أن ينهض
العمل ل��ألوق��اف لحالها فالبد أن تتعاون الجهات الرسمية مع
ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص وامل ��ؤس �س ��ات وال �ش ��رك ��ات وإن ش ��اء ال �ل ��ه ن�م�ث��ل
نموذجا لالستثمار بعد انتهاء ال�ع��دوان وإع��ادة اإلع�م��ار وإع��ادة
التنمية وبتظافر الجهود سيعود اليمن أفضل مما كان .
* وم ��اذا ع��ن االس�ت�ث�م��ار يف ال�ج��ان��ب ال ��زراع ��ي ه��ل ه�ن��اك
خطة للنهوض به ؟
** يف ه��ذه ال�ف��رة لدينا ت��وج��ه كبري نحو االس�ت�ث�م��ار يف الجانب
ال ��زراع ��ي ول ��دي �ن ��ا أك ��ر م ��ن خ�م�س��ة م��الي��ن م ��ر م��رب��ع م ��ن أرايض
األوقاف تم زراعتها خالل املوسم املايض واملوسم الحايل يف مختلف
امل�ح��اف�ظ��ات  ,ون�س�ع��ى للتوسع يف االس�ت�ث�م��ار يف ال�ج��ان��ب ال��زراع��ي
ل��إلس�ه��ام يف تحقيق األم��ن ال�غ��ذايئ خ��اص��ة يف ظ��ل األوض ��اع التي
تعيشها بالدنا والعالم جراء تداعيات الصراع الرويس االوكراين
وانعكاسات عىل االقتصاد العاملي .
وه�ن��اك ت��وج�ي�ه��ات للسيد ال�ق��ائ��د وت��وج�ي�ه��ات م��ن ق�ب��ل الرئيس
م�ه��دي امل�ش��اط وال��دول��ة ب�ش�ك��ل ع ��ام ل�ل�ن�ه��وض ب��ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي
 ,ون�ح��ن نتملك أراض ك�ب��رية وواع ��دة ب��ال�خ��ري ون��دع��و املستثمرين
يف امل�ج��ال ال��زراع��ي إىل تشكيل ش��راك��ة م��ع ال�ه�ي�ئ��ة إلي�ج��اد نهضة
حقيقية يف الجانب ال��زراع��ي واالستثمار يف ه��ذا القطاع الحيوي
الهام .

* ما هو الدور الذي قامت به األوقاف يف تعزيز التكافل
االج �ت �م ��اع ��ي ودع � ��م ال �ف �ق ��راء وامل �س ��اك ��ن يف ض ��وء وص��اي��ا
الواقفن خاصة يف ظل العدوان والحصار ؟
** ل �ل��ه ال �ح �م��د ه�ي�ئ��ة األوق � ��اف ت �ق ��دم ال ��دع ��م مل �ئ ��ات امل��ؤس �س��ات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ل�ل�ج�ه��ات ال��رس �م �ي��ة وغ ��ري ال��رس �م �ي��ة ول ��ألف ��راد وخ ��الل
ع��ام ون�ص��ف ن�ف��ذت ال�ه�ي�ئ��ة م�ش��اري��ع خ��ريي��ة بكلفة ب�ل�غ��ت عشرة
مليارات ري��ال يف مختلف م�ص��ارف ال��وق��ف و شملت ش��رائ��ح عدة
يف امل�ج�ت�م��ع يف ال �ج��وان��ب امل�خ�ت�ل�ف��ة م�ن�ه��ا  :ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة  ,ال�ث�ق��اف�ي��ة
 ,ال�ص�ح�ي��ة  ,ال �ش �ه��داء وال �ج��رح��ى وامل��راب �ط��ون  ,ت�ق��دي��م ال�س��الت
الغذائية  ,الطعمة يف رمضان  ,السقية .
م�ش��اري��ع ك�ب��رية وم�ت�ع��ددة ألن ل�ل��وق��ف م �ص��ارف ك�ث��رية ف�م��ا من
باب من أبواب الخري إال وله فيه باع وقد قطعت الهيئة دورا كبريا
يف ه��ذا امل �ج��ال وإن ش��اء ال�ل��ه ي�ت�ن��ام��ى دوره ��ا ال�ت�ن�م��وي وال�ت�ك��اف��يل
واملجتمعي يف املستقبل حتى نستغني عن املنظمات التي ال تجلب
لنا الخري والله سبحانه وتعاىل قد أعطانا يف النظام االسالمي ما
يكفينا عن مد أيدينا إىل غري املسلمن .
* هل لديكم إحصائية دقيقة عن نسبة مساحة أرايض
األوقاف عى مستوى العاصمة واملحافظات ؟
** ال ت��وج��د ل��دي�ن��ا اح�ص��ائ�ي��ة دق�ي�ق��ة ول �ك��ن ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ق��ول أن
ل��دي�ن��ا أك��ر م��ن ( )1200000م�ل�ي��ون و 200أل��ف م��وض��ع ه��ذا
كإحصائية أولية  ,ولدينا اآلن مشروع هام يف الهيئة وهو حصر
ومسح وإسقاط كافة أم��وال األوق��اف يف الجمهورية وإنزالها يف
خرائط رقمية حديثة (  )GPSبحيث يكون هناك خارطة وقفية
لكل أرايض الوقف  ,وسيكون لهذه الخارطة دور كبري يف تخفيض
امل�ش��اك��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��أم��وال ال��وق��ف وف�ي�م��ا ب��ن امل��واط�ن��ن أنفسهم
فكثري من االشكاليات حصلت بسبب أم��وال األوق��اف ال��ذي كان
مهمال وامتدت اليه أيادي الطامعن وحصل بسببه قضايا قتل
وكثري من املشاكل يف أوساط املجتمع .
إن شاء الله بإنزال هذه الخرائط وتسجيلها يف السجل العقاري
ومنع إص��دار أي بصرية أو تعميدها تكون داخل هذه الخريطة,
سيساهم ه��ذا ب��وض��ع ح��د للمشاكل ال�ت��ي ت�ط��ال أم ��وال األوق��اف
ويف ن �ف��س ال ��وق ��ت س�ي�ح��د ه ��ذا ال �ع �م��ل م ��ن ال �ج��ري �م��ة وال�ق�ض��اي��ا
واالشكاليات التي تحدث يف املجتمع بسبب االعتداء عىل الوقف
ويخفف ايضا عىل املحاكم والنيابات .
* ماهي العالقة بينكم وبن وزارة اإلرشاد خاصة فيما
يتعلق بمجال الوعظ واإلرش��اد وتحفيظ القرآن الكريم
؟ ومن أين تمول مستحقاتهم ؟
** نحن ندعم وزارة اإلرشاد بمختلف أنشطتها ويمكن معظم
أو كل ميزانيتها هي من األوقاف سواء لتنفيذ أنشطتها التوعوية
واإلرشادية أو ما يخص جامعاتها وأكاديمياتها التي تصل نفقاتها
إىل املليارات من الرياالت ،وكذا صرف رعايات شهرية للخطباء
وأئمة الجوامع.
* كلمة أخرية تودون قولها لم نتطرق لها يف اللقاء ؟
** إن الله لن يمنحنا النصر ولن تصلح أوضاعنا إال إذا احرمنا
أم ��وال ال��وق��ف  ,وإذا ك�ن��ا أوف �ي��اء م��ع ال�ل��ه ه��ذا امل ��ال ه��و م��ال ال�ل��ه
ون �ح ��ن م �س ��ؤول ��ون ام� ��ام ال �ل ��ه وال �ش �ع��ب يف ال �ح �ف��اظ ع ��ىل أم ��وال
الوقف وأن نصرفها بحسب ما أراده الواقفون  ,والكل يف املجتمع
م�س��ؤول س��واء امل��واط��ن إذا ك��ان يعلم ان هناك أم��وال وق��ف فإن
عليه أن يبلغ الجهة املختصة وهي األوقاف  ,إذا كان لديه وثائق
تتعلق ب��أي يشء م��ن األوق��اف يسلمها إىل الهيئة  ,إذا ك��ان لديه
أموال تحت يده يأيت لتصحيح وضعه يف الهيئة  ,أيضا الجهات
الرسمية كذلك هي مدعوة إىل أن تصحح وضعها ولديها عشرات
اآلالف أو مئات اآلالف من اللنب وهي ال تؤدي حق الله فيها  ,وهذا
محل سخط الله سبحانه وتعاىل
وندعو الجهات الرسيمة إىل سداد ما عليها من مستحقات
إن كان يمكنها ذلك  ,ونحن نعرف الوضع الذي يعشيه البلد
ل�ك��ن ن ��رئ ذم�ت�ن��ا أم ��ام ال�ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ون ��ؤدي ح��ق ال�ل��ه
ون��ؤج��ل م��ا ي�ح�ت��اج إىل ت��أج�ي��ل ون�ق�س��ط م��ا ي�ح�ت��اج إىل تقسيط
ون�ت�ف��اه��م ف�ي�م��ا ي�ح�ت��اج إىل ت�ف��اه��م  ,ل�ك��ن ن��رئ ذم�ت�ن��ا أم ��ام الله
ون �ع �ط��ي ل �ل��وق��ف ح �ق��ه  ,وك ��ذل ��ك ن��دع��و ال �ب��اس �ط��ن وال �ن��اه �ب��ن
ألم ��وال ال��وق��ف ون�ق��ول ل�ه��م ات�ق��وا ال�ل��ه  ,ف��أن ن�ح��اس�ب�ك��م ال�ي��وم
ون�ص�ح��ح وض�ع�ك��م أف�ض��ل ل�ك��م بكثري وأك��ر ف��ائ��دة ل�ك��م م��ن أن
ت�ل�ق��وا ال�ل��ه سبحانه وت�ع��اىل وذم�ت�ك��م غ��ارق��ة ب��أم��وال األوق ��اف ,
هذه األموال حينما تنهب حينما تسرق حينما تضيع هي سبب
لنكال االنسان وذهاب الخري والركة يف ماله وولده  ,والله هو
املنتقم لنفسه فالذي يريد من الله أن يمنحه الركة ويصلح
ول ��ده وه ��و ي��أك��ل أم� ��وال ال ��وق ��ف ف �ه��و ك �م��ا ق ��ال ال �ل��ه ت �ع��اىل " :
كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه " فندعو الجميع
إىل أن يتقوا الله ونقول لهم هذه األموال حينما نأخذها نحن
ال نلقيها إىل خ��زي�ن��ة ال��دول��ة أو إىل ج�ي��وب�ن��ا  ,وإن�م��ا ن�ع�ي��ده��ا إىل
املجتمع  ,نعيدها يف مصارفها  ,نعيدها يف الفقري يف املسكن
يف ال�خ��ط يف م�ش��اري��ع امل�ي��اه  ,يف امل�ش��اري��ع ال�ص�ح�ي��ة يف امل�ش��اري��ع
التعليمية ,كل هذا الخري هو يعود إىل املجتمع فهو من املجتمع
وإىل املجتمع  ,حتى موازنة األوقاف ال تدخل يف املوازنة العامة
للدولة  ,ونحن مسؤولون أمام الله يف أن نعيدها فيما أوقفت
له والخري سيعود إىل املجتمع فلن يعود منها يشء إىل مسؤول
أو اىل دولة  ,فعىل الجميع ان يتعاونوا يف هذا الجانب وأسال
الله أن يوفق الجميع وأن يعيننا عىل ه��ذه املهمة وأن يجعل
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .
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مدير عام الزكاة مبحافظة عمران لـ " 26سبتمبر" :ـ

صرف الزكاة في مصاريفها الشرعية ثمرة للتوجه القرآني الصادق
أقمنا مؤخر َا العرس اجلماعي الثالث لـ  550عريس ًا وعروس ًا من أبناء محافظة عمران

حرق املهاجرين األفارقة ..مذبحة
جديدة تضاف جلــرائــم آل س ـ ـعــود

ننفذ العديد من املشاريع التي تستهدف الفقراء باإلضافة ملشاريع التمكني االقتصادي والزراعي
ك� ��ل ال� �ف� �ئ ��ات ت� �ص ��رف ل �ه ��م ع� ��ر ج �ه �ت ��ه ال �ت ��ي
ينتمي إليها.

أكد مدير عام الهيئة العامة للزكاة يف محافظة عمران األستاذ محمد محمد الشهراين
،أن ��ه م�ن��ذ إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة وص�ل��ت م ��وارد ال��زك��اة إىل م�ص��ارف�ه��ا ال�ش��رع�ي��ة ل�ل�ف�ق��راء
ً
مضيفا " :ك��ان يف السابق قبل ث��ورة  21سبتمرب
واملساكن وغريهم ممن شملتهم امل�ص��ارف،
يتم تحصيل الزكاة ولكنها ال تصرف يف مصارفها الثمانية".
وأوض ��ح أن ال�ه�ي�ئ��ة خ�ص�ص��ت م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ت �ص��رف وت� ��وزع ل�ل�غ��ارم��ن وال �ق��ادم��ن ع��ى ال ��زواج
واملعسرين ،ومن لديهم حاالت مرضية سيئة حسب اللوائح املحددة لذلك.
وأش��ار الشهراين إىل ف��رع الهيئة بمحافظة عمران احتفل م��ؤخ��راً بالعرس الجماعي الثالث
ل �ع��دد  550ع��ري�س� ً�ا وع ��روس م��ن ش��ري�ح��ة ال �ف �ق��راء وامل �س��اك��ن وال �ج��رح��ى وذوي االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة.
وأكد محمد الشهراين بأن الهيئة العامة للزكاة قادرة بعون الله عى استهداف جميع الفقراء
واملحتاجن يف عموم محافظات الجمهورية ،إذا ت��م تسليم املرتبات ملوظفي ال��دول��ة املدنين
والعسكرين من موارد النفط والغاز ،وكذلك رفع الحصار الجوي والبحري والربي املفروض
عى بالدنا من قبل تحالف العدوان السعودي األمرييك اإلمارايت الصهيوين.

عبدالحميد الحجازي -عبداللطيف مقحط
> ب � ��داي � ��ة ..ك �ي ��ف ت� �ن� �ظ ��رون إىل
ط �ب �ي �ع��ة أع� �م� ��ال ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل �ل��زك��اة وامل �ه ��ام ال �ت��ي أن �ش ��أت م��ن
أجلها ؟
>> ك � ��ان � ��ت ال � � ��زك � � ��اة يف ال � �س � ��اب � ��ق ت �ح �ص ��ل
كإيرادات ،ولكن اليتم صرفها يف مصارفها
ال�ش��رع�ي��ة ،وب �ع��د ث ��ورة  21س�ب�ت�م��ر ب�ق�ي��ادة
ال �ق��ائ��د ال �ع �ل��م ال �س �ي��د ع �ب��د امل �ل��ك ب ��در ال��دي��ن
الحويث سالم الله عليه ،كان من ثمار هذه
الثورة التوجه إلنشاء الهيئة العامة للزكاة
م ��ن أج ��ل أن ي �ت��م ص ��رف ه ��ذه اإلي � � ��رادات يف
م�ص��ارف�ه��ا ال�ش��رع�ي��ة ال �ت��ي أم ��ر ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه
وت�ع��اىل ب�ه��ا يف ك�ت��اب��ه ال�ك��ري��م ،وه��ذا التوجه
هو الثمرة والنتيجة الحتمية للتوجه القرآين
الصادق.

أنشطة متعددة

> وماذا عن األنشطة واملشاريع
ال � � �ت� � ��ي ن � �ف � ��ذه � ��ا ف � � � ��رع ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة يف
محافظة عمران؟
>> األنشطة كثرية ومتنوعة فهناك أنشطة
ي��وم �ي��ة ،ف��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زك��اة خصصت
مبالغ مالية تصرف وتوزع ال مركزياً ،نعني
ف �ي �ه��ا غ � ��ارم أو م �ت ��زوج أو م ��ري ��ض ،وأش �ي ��اء
ك�ث��رية ح�س��ب ال��الئ�ح��ة ال�ت��ي تنظم م�ث��ل ه��ذه
األش �ي��اء ،إض��اف��ة إىل امل�ش��اري��ع امل��رك��زي��ة مثل
مشروع رحماء بينهم .واألعراس الجماعية،
ك ��ذل ��ك م � ��رت ع �ل �ي �ن ��ا يف ش �ه ��ر رم � �ض� ��ان ع ��دة
مشاريع منها مشروع الفرن املركزي واملطعم
الخريي لتقديم الوجبات ،ومشروع كسوة
أب �ن��اء ال �ف �ق��راء وامل �س��اك��ني وأب �ن ��اء ال �ش �ه��داء،
وم �ش ��روع أض ��اح ��ي ال �ع �ي��د يف ع �ي��د األض �ح��ى
للفقراء واملساكني واسر الشهداء والجرحى
وامل ��راب �ط ��ني ،وك ��ذل ��ك ق �م �ن��ا ب ��زي ��ارات ع�ي��دي��ة
وتقديم الهدايا للمرابطني .

مخصصات مالية

> م��ا ه��ي اآلل �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة ل��دي�ك��م
يف اس � �ت � �ه� ��داف امل �س �ت �ف �ي ��دي ��ن م��ن
املشاريع التي تقدمها الهيئة؟
>> س��واءً يف ف��رع الهيئة لدينا أو يف املركز
ال ��رئ �ي ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��زك ��اة  ،ف�ل��دي�ن��ا
م �خ �ص ��ص ي � �ص � ��رف يف ح� � � ��دود ث � ��الث � ��ني أل ��ف
ري � ��ال ي �س �م��ى م �س ��اع ��دة ع��الج �ي��ة أو غ��ريه��ا،
أم ��ا إذا ك ��ان امل �ب �ل��غ أك ��رث يف ح� ��دود م �ئ��ة أل��ف
أو أك � ��رث الب� ��د م ��ن وج � ��ود أس� ��م امل �س �ت �ف �ي��د يف
ك�ش��وف��ات امل�س�ت�ف�ي��دي��ن ال�ف�ق��راء وامل�س��اك��ني،
وإذا ل� ��م ي ��وج ��د أس � ��م ال �ف �ق ��ري يف ك �ش ��وف ��ات
ح�ص��ر ال�ف�ق��راء وامل�س��اك��ني فنلزمه باستمارة
إلث � �ب� ��ات ن ��وع �ي ��ة امل� �س ��اع ��دة ال� �ت ��ي ي �ج ��ب ع��ىل
ال�ه�ي�ئ��ة ت�ق��دي�م�ه��ا ل ��ه ،م �ث��ال ك �م��رض ي�ع�ط�ي�ن��ا
امل �س �ت �ف �ي��د ت �ق ��اري ��ر ط �ب �ي��ة أو ع �م �ل �ي��ة ج��راح �ي��ة
ف�ي�ع�ط�ي�ن��ا س�ع��ر ال�ع�م�ل�ي��ة ويف أي مستشفى
ون �ح��ن ب ��دورن ��ا ن �ص��رف ل ��ه امل �س��اع��دة إذا ك��ان
امل �ب �ل��غ ب �س �ي��ط ون��رس �ل �ه��ا ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى ال ��ذي
ي �ج��ري ف�ي�ه��ا ال�ع�م�ل�ي��ة ح �س��ب اآلل �ي ��ة ل��دي�ن��ا،
أم��ا إذا ك��ان امل�ب�ل��غ ك�ب��ري فنحن ن�ق��وم بتحرير
م ��ذك ��رة م ��ن ل��دي �ن��ا إىل ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة وه��ي
تقوم بإجراءاتها.

إجراءات مكثفة

> مل� �س� �ن ��ا م� � ��ن ب � �ع� ��ض ال � �ف � �ق� ��راء
املستفيدين شكاوى أنهم يعانون
ك � �ث� ��رياً م� ��ن إج� � � � ��راءات امل �ع ��ام ��الت
ل �ل �ح �ص ��ول ع� ��ى امل� �س� ��اع� ��دة  ..م��ا
تعليقك عى ذلك؟
واع
>> أح �ي ��ان ��ا ي � ��أيت امل �س �ت �ف �ي ��د وه � ��و غ� ��ري ٍ
ب��ال �ل��وائ��ح واإلج � ��راءات امل�ع�ت�م��دة يف ال�ه�ي�ئ��ة،
ف�ن�ح��ن ن �ق��ول ل�ه��م ال ت ��أت ��وا وت �خ �س��روا ذه��اب��اً
وإياباً إىل الهيئة حتى نشعركم بالوقت الذي

قيادة حكيمة

> ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ح ��داث ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للزكاة ..كيف استطاعت
الهيئة تقديم هذه املشاريع خالل
هذه الفرة القصرية ؟
>> ال �ح �م ��د ل �ل ��ه ع� ��ىل ال� �ق� �ي� ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة
وكذلك قيادة الهيئة ممثلة بالشيخ شمسان
أبو نشطان وهو رجل واع وفاهم ومتحرك،
وإع��ان��ة ك��ل الفقراء واملساكني وغ��ريه��م تأيت
بتوجيهات م��ن القيادة الثورية والسياسية
وذل � ��ك ب�ت�س�ه�ي�ل�ه��م ل �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة وت�ك�ل�ي��ف
ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ع�م��ل ال ��ذي ت�س�ت�ط�ي��ع ال �ق �ي��ام ب��ه،
إلدراك �ه ��م ب ��دور ال�ه�ي�ئ��ة ال �ه��ام  ،رغ ��م وج��ود
بعض العوائق البسيطة التي ال تظهر للعلن
 ،فالتوجه ال��ذي انطلقت من خالله الهيئة
العامة للزكاة اكسبها شهرة كبرية وسمعة
ط �ي �ب��ة ،ول �ه��ا ب�ص�م��ات�ه��ا امل �ل �م��وس��ة ع ��ىل أرض
الواقع.

إذا مت تسليم
املرتبات ملوظفي الدولة
فسيتم استهداف جميع
الفقراء واملساكني

استهداف أكرب

ندعو املتقاعسني عن
الزكاة إلى تسليمها تطهير ًا
ألموالهم ونفوسهم
يصرفون لنا مخصصات املساعدة ،ومن ثم
نحولها للمستفيد حوالة عر الريد ،فمثال
نحن لم نستلم مخصصات املساعدة للهيئة
بعمران حق الربع األول لعام 1444ه� إىل
اآلن وذل� � ��ك ب �س �ب ��ب ض �غ ��وط ��ات ال �ع �م ��ل يف
الهيئة العامة بصنعاء.

مشاريع عمالقة

> رؤيتكم خ��الل ه��ذه ال�ف��رة يف
تنفيذ مشاريع معينة ؟
>> امل �ش ��اري ��ع ل��دي �ن��ا م �ح �ص ��ورة وامل �ش ��اري ��ع
العمالقة واملركزية تأيت من الهيئة بصنعاء
بدراسة وبتوجيه من القيادة ممثلة بالسيد
س� ��الم ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه ،ف �م �ث� ً
�ال م �ش ��روع ال �ع��رس
الجماعي الثالث الذي استهدف ما يزيد عن
ألف عريس وعروس ،كانت حصة محافظة
ع�م��ران  550ع��ري�س��اً وع��روس م��ن شريحة
ال �ف �ق ��راء وامل �س ��اك ��ني ،وب ��اق ��ي ال �ج �ه ��ات ت��أيت
لهم مركزياً كاملرابطني يف سبيل الله وأبناء
ال�ش�ه��داء أب �ن��اء ال�ج��رح��ى امل�ع��اق��ني واألس ��رى

> ب� ��رأي� �ك� ��م ..ه� ��ل ي �م �ك ��ن ل�ه�ي�ئ��ة
ال ��زك ��اة أن ت �ح��ل م �ح��ل امل�ن�ظ�م��ات
ال ��دول� �ي ��ة خ � ��الل ال� �ف ��رة ال �ق ��ادم ��ة
كون املنظمات واحدة من أدوات
الحرب الناعمة إلفساد املجتمع؟
>> ن �ع��م ..وأج ��زم ل�ك��م ب��ال�ق��ول أن ��ه إذا تم
ت �س �ل �ي ��م امل ��رت� �ب ��ات مل ��وظ �ف ��ي ال � ��دول � ��ة امل ��دن �ي ��ني
وال �ع �س �ك ��ري ��ني ورف � ��ع ال �ح �ص ��ار ع ��ن ب �ل ��دن ��ا ،
فسيخف الحمل عىل عاتق الهيئة وسيبقى
ال �ف �ق��ري امل �ح �ت ��اج ،وس �ي �ت��م اس �ت �ه ��داف ج�م�ي��ع
ال�ف�ق��راء وامل�س��اك��ني  ،ألن�ن��ا ح��ال�ي��اً ع�ن��د حصر
ال �ف �ق ��راء ي �ت��م ح �ص��ر امل ��درس ��ني وغ ��ريه ��م م��ن
م��وظ�ف��ي ال��دول��ة ال�ف�ق��راء ،ول�ك��ن إذا سلمت
ال � ��روات � ��ب ف �س �ي �ق��ل ال� �ع ��دد وب� �ه ��ذا ت�س�ت�ط�ي��ع
ال �ه �ي �ئ ��ة اس � �ت � �ه � ��داف أك� � ��ر ع� � ��دد م �م �ك ��ن م��ن
ال �ف �ق��راء وامل �ع ��وزي ��ن يف م�خ�ت�ل��ف م�ح��اف�ظ��ات
الجمهورية.

نسبة الفقر

> ك��ون محافظة ع�م��ران إح��دى
امل� �ح� ��اف� �ظ� ��ات امل � ��رام � �ي � ��ة األط � � ��راف
وع � � � � ��دد س � �ك� ��ان � �ه� ��ا ي � � �ق � � ��ارب 1،5
م� ��الي� ��ن ن� �س� �م ��ة ..ه � ��ل ي �م �ك ��ن أن
ت � � �ح� � ��دد ل � �ن � ��ا ن � �س � �ب� ��ة ال � �ف � �ق � ��ر ع ��ى
مستوى املحافظة ؟
>> نسبة الفقر عىل مستوى اليمن وليس
ع ��ىل م �س �ت��وى م �ح��اف �ظ��ة ع �م ��ران ف �ق��ط  ،وال
أعتقد أن هناك شخصاً حالته جيدة يف ظل

الحرب والحصار الجائر املفروض علينا من
ق�ب��ل ت�ح��ال��ف دول ال �ع��دوان ،ول ��ذا أج ��زم أن
نسبة الفقر قد تصل إىل أكرث من .% 80

تمكن الشباب

> ه � � � � � ��ل ل � � � ��دي � � � �ك � � � ��م رؤي � � � � � � � � � ��ة يف
إن � �ش � ��اء م� �ش ��اري ��ع م � � ��درة ل �ل ��دخ ��ل
واس �ت �ق �ط��اب ال �ش �ب��اب ال�ع��اط�ل��ن
عن العمل وخريجي الجامعات
ل �ل �ح ��د م � ��ن ات � �س � ��اع رق � �ع� ��ة ال �ف �ق ��ر
والبطالة وتحويلهم إىل عناصر
منتجه ؟
>> وجهت القيادة السياسية قيادة الهيئة
والعاملني فيها لالهتمام بالجانب الزراعي
وج ��ان ��ب ال�ت�م�ك��ني االق �ت �ص ��ادي وت ��دري ��ب ف�ئ��ة
ال�ف�ق��راء وامل�س��اك��ني يف ورش ع�م��ل ومعاهد
مهنية يك يتمكنوا م��ن إع��ال��ة أس��ره��م ،وبما
يعود بالنفع عىل الفرد واملجتمع ،وهذه هي
ال��رؤي��ة املستقبلية ال�ت��ي نسعى إليها يف ظل
القيادة الحكيمة.

قلة الوعي

> ه � ��ل ه � �ن� ��اك ت �ن �س �ي ��ق ب �ي �ن �ك��م
وب ��ن ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ،وم ��ا هي
العوائق التي تواجه عملكم؟
>> أكيد هناك تنسيق بيننا وبني السلطة
امل�ح�ل�ي��ة ،ف�ك��ل األع �م ��ال ال �ت��ي ن �ق��وم ب�ه��ا تتم
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة وال �ج �ه��ات
ذات العالقة.
وب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ل �ع ��وائ ��ق وال� �ص� �ع ��وب ��ات ف�ه��ي
م � ��وج � ��ودة وع� � ��ىل رأس � �ه � ��ا ق� �ل ��ة ال � ��وع � ��ي ل ��دى
امل�ج�ت�م��ع يف ض ��رورة امل �ب ��ادرة ال�ط��وع�ي��ة ل��دف��ع
الزكاة  ،فنضطر أحياناً لالستعانة بالجهات
ذات ال�ع��الق��ة إلل ��زام امل��واط��ن ال��واج �ب��ة عليه
ال� ��زك� ��اة ب �ت �س �ل �ي��م م ��ا ع �ل �ي ��ه ،وه � ��ذه م�ش�ك�ل��ة
نواجهها باستمرار.

ندعو املتقاعسن

> كلمة أخرية تودون قولها من
خالل هذا اللقاء؟
>> الحمد لله ع��ىل ه��ذه النعمة ال�ت��ي من
ال�ل��ه ب�ه��ا علينا ب�ق�ي��ادة امل�ن�ه��ج وال�ع�ل��م السيد
ع �ب ��د امل� �ل ��ك ب � ��در ال� ��دي� ��ن ال � �ح� ��ويث س � ��الم ال �ل��ه
عليه ..كما أن شعبنا اليمني العظيم بهويته
اإليمانية األصيلة من األمم املزكية واملبادرة
يف دفع ال��زك��اة ،وهنا ندعو املتقاعسني عن
تسليم الزكاة إىل تسليمها تطهرياً ألموالهم
ون�ف��وس�ه��م ،ون �س��أل م��ن ال �ل��ه أن ي�ه��دي�ه��م..
ون � �ح � ��ن ع � ��ىل اس � �ت � �ع � ��داد ب� �ك� ��ل ش� �ف ��اف� �ي ��ة ان
ن ��وض ��ح ل �ه ��م امل �ص ��ارف ال �ت ��ي ت �ص ��رف وت ��ؤول
إليها زكاتهم.

تدشني مشروع صرف األجهزة التعويضية للمعاقني بكلفة مليار و 500مليون ريال
حامد :شريحة املعاقني من أهم شرائح املجتمع التي يجب أن حتظى
بالدعم والرعاية والتأهيل
أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية احمد حامد اهتمام
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ش��ري�ح��ة األش �خ ��اص ذوي االع��اق��ة
كونها واحدة من أهم شرائح املجتمع التي يجب تقديم
كافة أوجه الدعم والرعاية والتأهيل لها.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��دش��ني م��دي��ر مكتب ال��رئ��اس��ة ومعه
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور
ح �س ��ني م �ق �ب ��ويل م� �ش ��روع ص� ��رف األج� �ه ��زة ال �ت �ع��وي �ض �ي��ة
واملستلزمات الطبية املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة
بمبلغ مليار و 500مليون ريال.
وأشار حامد إىل أن زيارته اليوم لصندوق رعاية وتأهيل
املعاقني ،ت��أيت لالطالع عن ق��رب عىل أوض��اع الصندوق
وتلمس هموم ذوي اإلعاقة ومشاكلهم ..منوهاً بضرورة
ت�ج�س�ي��د االه �ت �م ��ام ب �ص �ن��دوق امل �ع��اق��ني ب��اع �ت �ب��اره ال�ج�ه��ة
املعنية بتقديم برامج الدعم والتمويل لهذه الشريحة
يف كافة املجاالت.
وتطرق حامد إىل ما خصصته مدونة السلوك الوظيفي
ً
التي دشنت مؤخرا من اهتمام بشريحة األشخاص ذوي
اإلع ��اق ��ة وإع�ط��ائ�ه��ا م�س��اح��ة واس �ع��ة يف ف�ص��ول�ه��ا ال�س�ت��ة
إي�م� ً
�ان��ا بأهمية ه��ذه الشريحة س��واءً م��ن خ��الل صندوق
املعاقني أو وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل أو بقية
ال � � � ��وزارات وال� �ق� �ط ��اع ��ات ..م ��ؤك ��دا أن ش ��ري �ح ��ة امل �ع��اق��ني
س �ت �ل �م��س ن �ت��ائ��ج م ��ا ت ��م اس �ت �ي �ع��اب��ه يف م ��دون ��ة ال �س �ل��وك
الوظيفي عما قريب.
وثمن حامد الدور الكبري الذي تقوم به إدارة صندوق
رع� ��اي� ��ة وت ��أه� �ي ��ل امل� �ع ��اق ��ني يف ت �ق ��دي ��م ك ��اف ��ة ال �خ ��دم ��ات
لألشخاص ذوي اإلعاقة ودعم وتمويل مشاريع الجهات

امل �ع �ن �ي��ة ب � ��ذوي اإلع ��اق ��ة ع ��ىل م �س �ت��وى أم ��ان ��ة ال �ع��اص �م��ة
وامل�ح��اف�ظ��ات ..ح��اث��اً موظفي ال�ص�ن��دوق ع��ىل ب��ذل أقىص
ال �ج �ه��ود وامل �ث ��اب ��رة وال �ت �ف ��اين واإلخ � ��الص يف خ ��دم ��ة ه��ذه
الشريحة ،والعمل عىل تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي
يف تعاملهم مع هذه الفئة الهامة يف املجتمع.
م ��ن ج��ان �ب��ه أوض � ��ح امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ص �ن ��دوق رع��اي��ة
وتأهيل املعاقني عيل ناصر مغيل أن األجهزة التعويضية

الدكتور مغلي :نسعى إلى فتح آفاق واسعة من برامج التأهيل والتمكني
االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة

ال �ت��ي س�ي�ت��م ت�ق��دي�م�ه��ا يف ه ��ذا امل �ش ��روع ت�ش�م��ل األج �ه��زة
املساعدة عىل الحركة والوسائل التعليمية املعينة لذوي
اإلعاقة (كرايس متحركة ،سماعات ،أطراف صناعية،
م�ف��اص��ل ص�ن��اع�ي��ة ،م�ك�ت�ب��ة ب��راي��ل ) ب�م�ب�ل��غ م�ل�ي��ار و500
مليون ريال يف أمانة العاصمة وبقية املحافظات.
وأش � ��ار إىل أن ه� ��ذا امل� �ش ��روع ي� ��أيت ب �ع��د أي � ��ام م ��ن ق �ي��ام
صندوق املعاقني بتدشني مشروع التمكني االقتصادي

لألشخاص ذوي اإلعاقة بمبلغ ثالثة مليارات بالتعاون
مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان
يف 50م��دي��ري��ة ن�م��وذج�ي��ة ،إىل ج��ان��ب تقديم الخدمات
املختلفة لذوي اإلعاقة مؤسسات وأفراد.
الف �ت ��اً إىل أن ص �ن ��دوق امل �ع��اق��ني ي�س�ع��ى إىل ف �ت��ح آف ��اق
واس � �ع� ��ة م� ��ن ب� ��رام� ��ج ال �ت ��أه �ي ��ل وال �ت �م �ك ��ني االق� �ت� �ص ��ادي
لألشخاص ذوي اإلعاقة وإحداث نقلة نوعية يف خدمة
ورعاية ذوي اإلعاقة ودمجها يف املجتمع وتمكينها من
حقوقها بأعىل جودة وأقل تكلفة وفق معايري الجودة
التي نسعى إىل تنفيذها يف كافة خدمات الصندوق.
عقب ذلك قام االستاذ أحمد حامد مدير مكتب رئاسة
الجمهورية ومعه الدكتور حسني مقبويل نائب رئيس
ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال�خ��دم��ات وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ص�ن��دوق
رع� ��اي� ��ة وت ��أه� �ي ��ل امل� �ع ��اق ��ني ال� ��دك � �ت� ��ور ع� ��يل ن ��اص ��ر م �غ��يل
ووك ��الء وزارة ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ع�ب��د ال�ل��ه
جران لقطاع الرعاية االجتماعية وعىل القطابري لقطاع
ال�ع�م��ل وس�ل�ي��م األب �ي��ض امل��دي��ر امل ��ايل ب �ص �ن��دوق امل�ع��اق��ني
بتدشني امل�ش��روع وت��وزي��ع ع��دد من األج�ه��زة التعويضية
والسماعات عىل عدد من املستفيدين كما تم استعراض
النظام اآليل الحديث لصندوق املعاقني  ERPمؤكدا عىل
أهمية أتمتة األعمال لتسهيل الحصول عىل الخدمة.
ح�ض��ر ال�ت��دش��ني األس �ت��اذ ع�ث�م��ان ال�ص�ل��وي ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ص �ن��دوق امل �ع��اق��ني واالس �ت ��اذ ع�ب��دال�ل��ه ب�ن�ي��ان
رئ �ي��س االت �ح��اد ال��وط�ن��ي ل�ج�م�ع�ي��ات امل�ع��اق��ني وع ��دد من
رؤس� ��اء ج�م�ع�ي��ات وم ��راك ��ز األش �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة يف
أمانة العاصمة ومدراء اإلدارات بصندوق املعاقني.

ب ��دم ب� ��ارد ويف م �ش��اه��د م ��روع ��ة أظ �ه ��رت ب �ش��اع��ة امل �ج��رم��ن..
أق � ��دم ح� ��رس ال� �ح� ��دود ال �س �ع ��ودي ع ��ى ق �ت ��ل ال �ع �ش ��رات م��ن
امل�ه��اج��ري��ن االف��ارق��ة ب�ي�ن�ه��م ي�م�ن�ي��ون م�م��ن ي�ب�ح�ث��ون ع��ن عمل
ّ
تضم عشرات الضحايا
لدى السعودية  ,وتظهر مشاهد ملقربة
االف��ارق��ة م� ّ�م��ن قتلهم ح��رس ال �ح��دود ،ب�ع��د تصفيد ع�ش��رات
املهاجرين األثيوبين قبل قتلهم ،فحسب شهود عيان يقولون
ب��أن امل �ج��زرة ه��ذه ل�ي�س��ت ول �ي��دة ال�ل�ح�ظ��ة ،أو ال �ي��وم ف�ح�س��ب،
ب��ل أن امل�ج��ازر م�ت��واص�ل��ة ،ي��وم�ي��ا ض��د امل�ه��اج��ري��ن ال�ب��اح�ث��ن عن
لقمة عيش.

تقرير  /هالل جزيالن
ويروي أحد الناجني من املذبحة ّ
إن السعوديني تعمّ دوا صعق غرفة
صغرية بالكهرباء بعد ملئها باملياه ،وجمعوا فيها خمسة وعشرين
إف��ري�ق�ي��ا وث�م��ان�ي��ة ي�م�ن�ي��ني ،وي�ض�ي��ف ب � ّ
�أن ال�ج�م�ي��ع ق�ض��وا ن�ح�ب�ه��م عىل
ال�ف��ور ..وأض��اف ال�ش��اه��د وه��و أث�ي��وب��ي الجنسية ّ
أن��ه وآخ ��رون ،دف�ن��وا
أص ��دق ��اءه ��م ع ��ىل ال �ح ��دود ،م �ش ��رياً إىل ّ
أن �ه ��م ت �ع ��ودوا أن ي��دف �ن��وا يف
كل ي��وم ع��ددا من الضحايا بعضهم يقتل بقذائف ال�ه��اون ..ويالقي
األث �ي ��وب �ي ��ون امل �ه ��اج ��رون أص �ن ��اف ال �ع �ن ��اء م ��ع وص ��ول �ه ��م إىل ال �ح ��دود
السعودية ،تنتهي غالباً باملوت عىل يد حرس الحدود ،ويف مشاهد
ق��اس �ي��ة ت �ظ �ه��ر ج �ث��ث ال �ع �ش ��رات م ��ن امل �ه��اج��ري��ن األف ��ارق ��ة وال�ي�م�ن�ي��ني
ال�ب��اح�ث��ني ع��ن ق��وت ح�ي��ات�ه��م يف ال�س�ع��ودي��ة ،وه��م ق��د ق�ت�ل��وا ع��ىل يد
حرس الحدود السعودي عىل الحدود اليمنية.

دون نصري دويل

وزارة حقوق اإلنسان اليمنية أدانت جرائم حرس الحدود السعودي
ب�ح��ق امل�ه��اج��ري��ن األف��ارق��ة ،داع�ي��ة ل�ت�ح��رك دويل ل��وق��ف ه��ذه ال�ج��رائ��م
ال�ب�ش�ع��ة ب�ح��ق اإلن �س��ان �ي��ة ،وأوض �ح ��ت أن �ه��ا أب�ل�غ��ت امل�ن�ظ�م��ة ال��دول�ي��ة
لشؤون الهجرة بما يتعرض له املهاجرون األفارقة يف الحدود اليمنية
السعودية ،لكن لم تجد أي صدى دويل ملا يتعرض له الضحايا.

اتهامات سابقة

ويف وقت سابق كانت منظمة الهجرة التابعة لألمم املتحدة ،قد
اتهمت السلطات السعودية بارتكاب عدة مجازر عىل حدود اليمن
بحق مهاجرين أفارقة من خالل استهدافهم بالقتل املباشر.
يف واح��دة من جرائم النظام السعودي املخفيةُ ،كشف عن صور
تفضح املنهجية ال��دم��وي��ة يف التعامل م��ع اآلخ��ري��ن ،.وص��ور كشفت
ع ��ن م �ق��رة ج�م��اع�ي��ة ت �ض��م ع �ش ��رات ال �ض �ح��اي��ا األف ��ارق ��ة م �م��ن ق�ت�ل�ه��م
ح ��رس ال �ح ��دود ال �س �ع��ودي ،وأظ �ه ��رت م�ش��اه��د ق �ن��اة امل �س ��رية ،ق�ي��ام
ح��رس ال�ح��دود ال�س�ع��ودي بتصفية ع�ش��رات امل�ه��اج��ري��ن اإلث�ي��وب�ي��ني،
وتصوريهم قبل لحظات من إعدامهم ..واألبشع من ذلك أن يتحول
القتل وجبة يومية يمارسها الجنود السعوديون بدم بارد بال ضمري،
وأك��د مهاجرون إثيوبيون أن ح��رس ال�ح��دود السعودي يقتل يومياً
قرابة  5مهاجرين عىل الحدود ويجرح أضعافهم.

إقرار أممي

ه ��ذا وك��ان��ت امل�ف��وض�ي��ة ال�س��ام�ي��ة ل��ألم��م امل �ت �ح��دة ل �ش��ؤون ال��الج�ئ��ني
ن� ��ددت ب��ال �ج��ري �م��ة ال �ت��ي ارت �ك �ب �ه��ا ح ��رس ال �ح ��دود ال �س �ع��ودي��ون ب�ح��ق
املهاجرين األف��ارق��ة وك��ذا املهاجرين اليمنيني ع��ىل ال�ح��دود اليمنية،
وات �ه �م��ت امل �ف��وض �ي��ة ال �س �ل �ط��ات ال �س �ع��ودي��ة ب��اس �ت �ه��داف �ه��ا امل �ه��اج��ري��ن
األفارقة بشكل مباشر عىل الحدود مع اليمن بهدف قتلهم.
وكشفت املنظمة -م��ن خ��الل تقرير لها -ع��ن قيام فرقها بتسجيل
 9مجازر ارتكبتها السلطات السعودية وأودت بحياة أكرث من 189
مهاجراً وإصابة نحو  535شخصاً.

مبناسبة اليوم العاملي للمحاسبة ..

جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة
احملاسبني تكرم عدد ًا من احملاسبني

ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم ال �ع��امل��ى ل�ل�م�ح��اس�ب��ة وي ��وم امل �ح��اس��ب ال�ي�م�ن��ى ك��رم��ت
جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة املحاسبني اليمنيني االستاذ يوسف
عبدالخالق عبده العامري مدير عام الحسابات فى مستشفى الثورة
العام بالحديدة..
وبهذا التكريم العظيم نرفع آيات التهاىن والتريكات لالستاذ يوسف
متمنني له دوام التوفيق والنجاح..
االستاذ /عيل يوسف الشرعبى مدير مكتب صحيفة 26بالحديدة د/
حسني الهمداين مدير عام ادارة الشؤون القانونيه باملستشفى قاىض
عبدامللك مسعود وكيل نيابة باجل

تنفذه مؤسسة "أم أبيها" لـعدد  130حالة

تدشني املخيم الطبي الثاني الستئصال اللوزتني مبستشفى ُ
القدس

تغطية :عبدالحميد عبدالله

دش �ن ��ت م ��ؤس �س ��ة أم أب �ي �ه ��ا (ع) ال �ث �ق��اف �ي��ة
ال �خ ��ريي ��ة ،امل �خ �ي��م ال �ط �ب��ي ال �ج ��راح ��ي امل �ج��اين
ال� �ث ��اين الس �ت �ئ �ص ��ال ال �ل ��وزت ��ني يف م�س�ت�ش�ف��ى
القدس بصنعاء لعدد  130حالة ،وذلك
بتمويل لجنة سيد الشهداء (ع).
ويف ت � �ص� ��ري� ��ح ل� � � � � ��" 26س � �ب � �ت � �م� ��ر" أوض� � ��ح
ع �ب��دال��واح��د ك��رش��ان أم ��ني ع ��ام م��ؤس�س��ة أم
أب�ي�ه��ا ال�خ��ريي��ة ،أن امل�خ�ي��م امل�ج��اين ال�ج��راح��ي
الثاين يأيت يف إطار أنشطة املؤسسة وبرامجها
الخريية لتوفري الخدمات الصحية لشريحة
الفقراء واملحتاجني واملعاقني ،خصوصاً يف
ظل الظروف املعيشية الصعبة التي تسبب
فيها استمرار ال�ع��دوان والحصار عىل يمننا
ال �ح �ب �ي ��ب ..وأش � ��ار ك ��رش ��ان إىل أن م��ؤس�س��ة
أم أب�ي�ه��ا وب��دع��م م��ن ل�ج�ن��ة س�ي��د ال�ش�ه��داء،
س ��وف ت�س�ت�م��ر يف ت�ن�ظ�ي��م امل �خ �ي �م��ات ال�ط�ب�ي��ة

س � ��واءً يف اس �ت �ئ �ص��ال ال �ل ��وزت ��ني أو م�خ�ي�م��ات
ال �ع �ي��ون وغ ��ريه ��ا م ��ن امل �خ �ي �م��ات ال�ع��الج�ي��ة،
بهدف الوصول إىل أكر عدد من املحتاجني
يف م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق وامل� �ح ��اف� �ظ ��ات . .وب ��ني
عبدالواحد كرشان بأن لدى املؤسسة العديد
من املشاريع االغاثية والصحية ،ومشاريع
التمكني االقتصادي للنساء من خالل إقامة
دورات يف ال �خ �ي��اط��ة وال �ت �ط ��ري ��ز ،ح �ي��ث ب�ل��غ
ع��دد امل�س�ت�ف�ي��دات م�ن�ه��ا ق��راب��ة  500ام ��رأة،
باإلضافة إىل حفر عدد من آبار املياه لشريحة
أحفاد بالل كرتجمة لتوجيهات السيد قائد
ال�ث��ورة باالهتمام ب�ه��ذه الشريحة الكريمة..
ووج��ه أم��ني ع��ام م��ؤس�س��ة أم أب�ي�ه��ا ،الشكر
ل �ك ��ل ال� ��داع� �م� ��ني وامل� �س ��اه� �م ��ني يف امل �ش ��اري ��ع
ال� �خ ��ريي ��ة ال� �ت� ��ي ي� �ج ��ب أن ت� �ت ��وس ��ع ل �ت �ش �م��ل
م �خ �ت �ل ��ف ال � �ج� ��وان� ��ب ال �ص �ح �ي ��ة وال �خ ��دم �ي ��ة
والتنموية.
م � � ��ن ج � ��ان � �ب � ��ه ت � � �ح� � ��دث ن� � ��ائ� � ��ب م� � ��دي� � ��ر ع � ��ام

م �س �ت �ش �ف ��ى ال� �ق� ��دس
ل� � � �ل� � � �ش � � ��ؤون ال � �ط � �ب � �ي� ��ة
ال� � � � � ��دك � � � � � �ت� � � � � ��ور م � � �ع � � ��اذ
ع � � � ��يل ال � � �ش � � �ب � � �ع � � ��اين ،
ع� � � ��ن أه� � �م� � �ي � ��ة إق � ��ام � ��ة
امل� � �خ� � �ي� � �م � ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة
امل � �ج� ��ان � �ي� ��ة ال � �ت � ��ي ت �ع ��د
ض� � � �م� � � ��ن امل � � � � � �ب � � � � � ��ادرات
ال � � � � �ت� � � � ��ي ت � � � �س� � � ��اه� � � ��م يف
التخفيف من معاناة
امل ��واط �ن ��ني ،خ�ص��وص��اً
األس� � ��ر ال �ف �ق ��رية وغ ��ري
ال�ق��ادرة ع��ىل ال��وص��ول إىل الخدمات الطبية
والعالجية.
وأشاد الدكتور معاذ بجهود كل القائمني
ع � � ��ىل امل � �خ � �ي � ��م ال � �ط � �ب � ��ي ال � � �ث � � ��اين الس� �ت� �ئ� �ص ��ال
ال � �ل � ��وزت � ��ني ،خ � �ص� ��وص� ��اً م ��ؤس� �س ��ة أم أب �ي �ه ��ا
ول� �ج� �ن� ��ة س� �ي� ��د ال � �ش � �ه � ��داء وال � � �ك � � ��ادر ال �ط �ب ��ي

ب��امل�س�ت�ش�ف��ى ال� ��ذي ي �ب ��ذل ج �ه ��وداً م�ت��واص�ل��ة
إلن �ج ��اح امل �خ �ي��م وت �ق ��دي ��م أف �ض ��ل ال �خ��دم��ات
الطبية والعالجية.
يف ح ��ني أش� ��ار ال ��دك �ت ��ور ع �ب��دامل �ل��ك ال�غ�ش��م
اس �ت �ش ��اري ال �ب��اط �ن �ي��ة ب�م�س�ت�ش�ف��ى ال �ق��دس،
إىل اإلقبال الكبري عىل املخيم الطبي املجاين

الذي نظمته مؤسسة أم
أب �ي �ه��ا ..داع �ي ��اً امل��ؤس�س��ات
ورجال الخري واإلحسان إىل تبني العديد من
املخيمات الطبية يف مختلف التخصصات،
ملا لهذه املخيمات من أهمية يف تلقي أعداد
كبرية من امل��رىض وتقديم الخدمات الطبية

وال �ع ��الج �ي ��ة يف ظ ��ل ال � �ظ� ��روف االق �ت �ص ��ادي ��ة
واملعيشية الصعبة التي تمر بها بالدنا.
فيما عر عدد من املستفيدين عن شكرهم
ل �ك��ل م ��ن س ��اه ��م يف ت �م��وي��ل وإن �ج ��اح امل�خ�ي��م
ال�ط�ب��ي امل �ج��اين ال �ث��اين الس�ت�ئ�ص��ال ال�ل��وزت��ني،

مثمنني جهود مؤسسة أم أبيها ولجنة سيد
الشهداء وإدارة مستشفى القدس والكادر
الطبي واإلداري ،لتسهيل إجراء العمليات
رغم اإلقبال الكبري من املرىض املحتاجني ملثل
هذه العمليات.
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نيراننا في انتظار ناهبي مواردنا الوطنية السيادية

الرثوة واملوارد الوطنية السيادية خط احمر والعبث
ب �ه��ا او ال �س �م��اح ب�ن�ه�ب�ه��ا ام ��ر غ ��ر م �ق �ب��ول وغ ��ر م�س�م��وح
ال�ب�ت��ة ..وه�ن��اك اج�م��اع وط�ن��ي وش�ع�ب��ي وم��وق��ف سيايس
نظيف عىل كل االمتداد اليمني يرفض أي محاولة للنهب
او اللصوصية لهذه املوارد الوطنية النها عنوان السيادة
ال��وط�ن�ي��ة وال ي�ق�ب��ل ب��امل �س��اس ب �ه��ذه ال �س �ي��ادة اال م��رت�ه��ن
رخيص وال يرىض باستمرار نهبها اال اولئك االنبطاحيون
ال��ذي��ن ال ه��م لهم غ��ر االن�ت�ف��اع ال��ذايت واش�ب��اع غرائزهم
ال��دن �ي �ئ��ة وال �ش �خ �ص �ي ��ة ..الن ال ��وط ��ن وس �ي ��ادت ��ه وث ��روات ��ه
ً
شيئا فقد اع�ت��ادوا عىل التسول
السيادية ال تعني لهم
ال��رخ�ي��ص ون�س��وا االح �س��اس ب��ال�ع��زة وال�ك��رام��ة وه ��ذا هو
ديدنهم وهي ابرز سماتهم ..اما اليوم فقد اعلن املوقف
الوطني وتحددت االتجاهات ودحض الباطل ..اليوم ال
م�ج��ال أم��ام ال�ط��ام�ع��ن ب�خ��رات وث ��روات ال�ي�م��ن كالنفط
وال �غ��از وغ��ره��ا أن ي�س�ت�م��روا يف ال�ن�ه��ب ل �ل��رثوة النفطية
ال�س�ي��ادي��ة أو حتى أن ي�ق��رب��وا م��ن م�ي��اه اليمن اإلقليمية
ب��اع�ت�ب��ار ت�ل��ك ال�س�ف��ن تمثل خ�ط��را ع��ىل ال�س�ي��ادة وال��رثوة
معا وينطبق عليها التعامل كأهداف عسكرية معادية
ب �م ��ا ت �ق ��دم ع �ل �ي��ه م ��ن م �خ��ال �ف��ة ك �ب ��رة ل �ن �ظ ��ام امل ��اح ��ة يف
القانون الخاصة بالبحار واملاحة البحرية ال��ذي يخول
ل �ل ��دول ��ة ح ��ق ح �م��اي��ة ال �س �ي ��ادة وال � ��رثوة م ��ن ك ��ل اش �ك��ال
النهب واالعتداء.
 26سبتمرب – خاص
محللون سياسيون وهم يرون كل ذلك التمادي يف النهب
املنظم مل��واردن��ا السياسية ي��ؤك��دون أن ت��زام��ن تسلل سفينة
أخ ��رى خ��ال أق��ل م��ن ش�ه��ر اىل م�ي�ن��اء ق�ن��ا ب�م�ح��اف�ظ��ة ش�ب��وة

مع زيارة السفري األمرييك اىل حضرموت يحمل دالالت
واب �ع ��ادا يف غ��اي��ة االه �م �ي��ة ح ��ول األط �م ��اع األم��ري�ك�ي��ة يف
استمرار نهب خريات وثروات اليمن بشكل عام .

ملتزمون بحماية الرثوة
ويف ه� ��ذا ال �س �ي ��اق ت �م �ك �ن��ت ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة م ��ن اف �ش ��ال
محاولة لنهب النفط الخام عرب ميناء قنا يف محافظة شبوة
املستخدم من قبل العدو للتهريب.
وأوض��ح املتحدث الرسمي باسم ال�ق��وات املسلحة العميد
ً
سفينة نفطية -كانت
يحيى سريع أن القوات املسلحة منعت
يف امليناء -من نهب النفط وتهريبه وذلك بعد أن وجهت لها
عدة رسائل تحذيرية.
وق��ال العميد سريع" :إن القوات املسلحة تجدد تأكيدها
عىل االلتزام بحماية الرثوة الوطنية السيادية باعتبارها من
ح �ق��وق ش�ع�ب�ن��ا امل �ظ �ل��وم وع ��ىل رأس ت �ل��ك ال �ح �ق��وق م��رت�ب��ات
موظفي الدولة يف كل املناطق اليمنية".
يف ال�س�ي��اق ذات��ه ي��رى م�ح�ل�ل��ون س�ي��اس�ي��ون وع�س�ك��ري��ون أن
ن �ج��اح ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة يف ح�م��اي��ة ال� ��رثوة وامل � ��وارد ال��وط�ن�ي��ة
ال�س�ي��ادي��ة ل�ل�ي�م��ن ي�م�ث��ل ن�ج��اح��ا آخ ��ر ل�ل�ق��درات ال�ن��وع�ي��ة ال�ت��ي
وص�ل��ت ال�ي�ه��ا ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة ب��را وب�ح��را وج��وا ك�م��ا يؤكد
ام�ت��اك�ه��ا اي�ض��اً ام�ك��ان�ي��ات م�ت�ط��ورة يف م�ج��ال ال�ت�ت�ب��ع وال��رص��د
ال��دق�ي��ق ل�س��ري ح��رك��ة ال�س�ف��ن امل�ع��ادي��ة ال�ت��ي ت�ح��اول االق��راب
م��ن مياه اليمن االقليمية وقدراتها الديناميكية العالية يف
االس�ت�ج��اب��ة مل�ث��ل ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات وال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ب�ك�ث��ري من
االيجابية..
ويف هذا اإلطار أوضح العميد عبدالله بن عامر نائب مدير
دائرة التوجيه املعنوي لإلعام يف سلسلة من التغريدات يف
صفحته عىل توتري أن "أهمية منع محاولة نهب النفط من
م�ي�ن��اء ق�ن��ا ت�ك�م��ن يف أن�ه��ا ج ��اءت ب��ال�ت��زام��ن م��ع زي ��ارة السفري
االمرييك اىل حضرموت.
ت��ؤك��د ال �ق ��درة ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة ع ��ىل االس �ت �م ��رار يف ت�ن�ف�ي��ذ
االجراءات املتخذة ملنع نهب الرثوة.

النفط والغاز واملعادن ثروة وطنية سيادية مصانة بقواتنا
املسلحة وصواريخنا البالستية وطيراننا املسير

ت�ج��دد االل�ت��زام ت�ج��اه ح�ق��وق ال�ش�ع��ب يف ث��روت��ه وع��ىل رأس
تلك الحقوق املرتبات.
وق� ��ال ب ��ن ع ��ام ��ر" :ت �ن �ج��ح ق��وات �ك��م امل�س�ل�ح��ة ب �ع��ون ال �ل��ه يف
االستمرار بحماية الرثوة النفطية وربط التصرف بها بالتفاهم
واالتفاق عىل حقوقكم فيها وعىل رأس تلك الحقوق مرتبات
املوظفني من صعدة حتى سقطرى ومن املهرة حتى كمران"
وأضاف" :يف كل القوانني عندما يحدث خاف بني أصحاب
الحق عىل ثروتهم (ألي سبب كان) فالتصرف بها ممنوع حتى
يحدث االتفاق وهذا بالضبط ما يتعلق برثوة اليمن النفطية
فا تتدخلوا وال تقربوا.
مشريا اىل ان من يحق له التحدث باسم هذه الباد هو من
ي��داف��ع عنها ال أول�ئ��ك ال��ذي��ن أل�ف��وا العمالة والخيانة لدرجة
أن عقولهم ال تستوعب العيش دون مكرمات السعودية او
هبات االم��ارات وال تستطيع الحياة دون أن تكون خاضعة
لألجنبي.

ول��م ي��أت امل��وق��ف ال�ح��ازم لقواتنا املسلحة م��ن ذل��ك النهب
املنظم ملواردنا والسيادية عفوياً بل اتخذت كافة االجراءات
الازمة اليصال رسائل تحذيرية ليك ترتدع تلك القوى وتلتزم
بما وجهت به القيادة العسكرية..
وك��ان��ت ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ق��د أع�ل�ن��ت يف ب�ي��ان ت��اه امل�ت�ح��دث
الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع يف  21اكتوبر
امل�ن�ص��رم ع��ن تنفيذ "ض��رب��ة ت�ح��ذي��ري��ة بسيطة م��ن أج��ل منع
سفينة نفطية ،ك��ان��ت ت�ح��اول نهب النفط ال�خ��ام ع��رب ميناء
الضبة يف محافظة حضرموت".
وب�ه��ذا يتأكد ال�ي��وم أن ال مجال للنهب وال سماح بالعبث
وال �ف ��وىض وال �ل �ص��وص �ي��ة ال �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ق ��درات �ن ��ا وم ��واردن ��ا
الن ذل��ك ج��زء اص�ي��ل م��ن ح�م��اي��ة ال�س�ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ..ون��ري��د
ان نؤكد ان��ه يف ال��وق��ت ال��ذي تنهب م��واردن��ا يحول ال�ع��دوان
دون أن ي�ح�ظ��ى ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب�ح�ق��وق��ه امل�ش��روع��ة وت��ؤك��د
أيضا انه ال قبول للنهب واللصوصية ..يف ظل حرمان مئات

اآلالف موظفي اليمن شماله وجنوبه من مرتباتهم التي هي
حق أصيل ويجب أن تعود خ��ريات وع��ائ��دات النفط لصالح
موظفي البلد وليس يف صالح حفنة من املرتزقة والعماء.
وم��ا ينبغي ال�ت��أك�ي��د عليه م��رارا وت�ك��رارا ان ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة
وال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي ��اس �ي ��ة وال �ع �س �ك ��ري ��ة ع �ن ��دم ��ا ت �ع ��زز م��وق �ف �ه��ا
ب��ال �ح �ف��اظ ع ��ىل ال� ��رثوة ال��وط �ن �ي��ة ال �س �ي��ادي��ة ان �م ��ا ت�ن�ط�ل��ق م��ن
شرعية وطنية واخاقية ومن واقع الجغرافية اليمنية التي
تحتم تعزيز وترسيخ مداميك السيادة الوطنية عىل املوارد
والرثوات الوطنية..
وتنطلق من تفويض شعبي مجسد يف الواقع للحفاظ عىل
مواردنا الوطنية السيادية ولن تخذل القوات املسلحة ومعها
كل املجاهدين االح��رار تلك املواقف الشعبية شماال وجنوبا
وش��رق��ا وغ��رب��ا ب��ل س�ت�ت�ص��در امل��وق��ف وت��وج��ه رس��ائ�ل�ه��ا مل��ن وق��ر
سمعه وثقل فهمه او ارتفع مؤشر طمعه واحقاده عىل يمن
االيمان والحكمة.

بيان السقوط األخالقي "األمريكي الفرنسي البريطاني" يكشف :

خفايا وتفاصيل مشروع املوت واإلرهاب األمريكي
 26سبتمرب – خاص

رغم ما يتحتم عىل األسرة الدولية من واجبات
إن�س��ان�ي��ة ت �ج��اه م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه امل��اي��ن يف امل�ح��اف�ظ��ات
املحتلة بشكل خاص وأبناء شعبنا اليمني بشكل عام
م��ن م�ظ��اه��ر م�ع��ان��اة إن�س��ان�ي��ة ،تتعمد دول م��ا تسمى
بهيئة األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل التجاهل
وع � ��دم ال ��رؤي ��ة أو ال �ت �ق��دي��ر ل �ح �ج��م ال �خ �س��ائ��ر امل�ك�ل�ف��ة
وال�ت�ض�ح�ي��ات ال�ج�س�ي�م��ة ال �ت��ي ي��دف�ع�ه��ا أب �ن��اء ش�ع�ب�ن��ا
ال�ي�م�ن��ي خ��اص��ة يف م�ح��اف�ظ��ات ج�ن��وب ال��وط��ن املحتلة
جراء جرائم نهب الرثوات النفطية والغازية واستمرار
ال�ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة االس�ت�ن��زاف�ي��ة بوسائلها وأشكالها
امل �خ �ت �ل �ف��ة  ،ال �ت ��ي ت ��دي ��ره ��ا أن �ظ �م ��ة ال� �غ ��زو واالح� �ت ��ال
وتعرف خفاياها وتفاصيلها الدقيقة  ،أكرث من غرها
 ،وما يرتب عىل تلك الحرب العدوانية االستنزافية
من صنوف وأشكال معاناة متعددة  -ليست جرائم
نهب خرات وث��روات الوطن سوى صورة من صورها
 -بغية كسر إرادة الشعب وإجباره عىل االستسام.

سبيل التخفيف من معاناته اإلنسانية.

تجسد املوقف املبديئ الثابت يف رد القيادة يف صنعاء
عىل بيان اإلدانة األمرييك الربيطاين الفرني للعملية
التحذيرية يف ش�ب��وة  ،حيث أك��د ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية
 ،حسني ال�ع��زي ،يف سلسلة تغريدات ل��ه ع��ىل توير،
أن ب�ي��ان ال ��دول ال �ث��اث ك��ان م�ت��وق�ع��اً وغ��ري م�س�ت�غ�رَب،
ب��اع�ت�ب��ار ال� ��دول ال �ت��ي أص ��درت ��ه م �ت��ورط��ة يف ك ��ل "ج��رائ��م
الحرب والحصار والدمار" التي طالت اليمن ،وع َرّضت
الشعب اليمني ألزمة إنسانية كارثية هي األسوأ.
حل جذري

العراق عقب احتاله .

ه� ��ي م� ��ن ت �م �ت �ل ��ك م �ف��ات �ي��ح
ال � � �ت � � �ح � � �ك � � ��م ب � � �س � � �ي� � ��اس� � ��ات
وت��وج�ه��ات وق ��رارات نظامي
ال �ع ��دوان ال �س �ع��ودي اإلم ��ارايت
وأدوات �ه �م ��ا ال�ع�م�ي�ل��ة وامل ��رت ��زق ��ة يف
ال��داخ��ل ال�ي�م�ن��ي ،وه��ي م��ن ترسم
خ �ط��ط ت�ح��رك�ه��ا وت��وج �ه��ات �ه��ا وت�م��ي
ع�ل�ي�ه��ا األوام ��ر وال �ت��وج �ه��ات ،ال�ت��ي تخدم
مشاريعها ومخططاتها االستعمارية وال
تشكل خطراً أو تهديداً عىل أمنها القومي
ومصالحها.

ه ��ذه ال ��وع ��ود رغ ��م ك��رثت �ه��ا ل ��م ت �ع��د ك��اف �ي��ة ال �ي��وم
ل��ردم ال�ه��وة املتنامية ب��ني ال�ص��ورة وال��واق��ع
واألوه � � � � � � � � ��ام واألح� � � � � � � ��ام وص � �ن � ��وف
وأشكال املعاناة

مفارقة عجيبة

ويف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �ق��ع ف �ي��ه ع ��ىل ع ��ات ��ق األم � ��م امل �ت �ح��دة
واملجتمع ال��دويل مسؤولية التحرك الجاد لوضع حد ملا
تشهده تلك املحافظات املحتلة من جرائم نهب ممنهج
ل ��رثوات ال��وط��ن ب��اع�ت�ب��اره��ا ج��رائ��م ض��د اإلن�س��ان�ي��ة ،يجب
مكافحتها وتقديم مرتكبيها إىل العدالة الدولية ( محكمة
الجنايات الدولية).

غ��ري أن ش�ي�ئ��ا م��ن ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل ل��م ي�ت�ح�ق��ق أو ي�س�م��ع أو
يشاهد وعىل العكس من ذلك تماماً ويف مفارقة عجيبة
تأيت بيانات ما تسمى ب��دول الثاثية أو الرباعية الدولية
لتدين مطالب شعبنا اليمني بحقوقه والكف عن نهب
ث ��روات ��ه وخ ��ريات ��ه ووض � ��ع ح ��د الس �ت �م ��رار ن ��زي ��ف م �ع��ان��ات��ه
اإلن �س��ان �ي��ة ،ويف ه ��ذا ال �س �ي��اق ج ��اء ب �ي��ان أم��ري �ك��ا وف��رن�س��ا
وب ��ري �ط ��ان �ي ��ا األخ � ��ري يف إط � ��ار اس �ت �م ��رار ح� ��رب االس �ت �ه ��داف
ال �س �ي ��ايس واالق� �ت� �ص� ��ادي وال �ع �س �ك ��ري ل��وط �ن �ن��ا وش �ع �ب �ن��ا
اليمني .
ً
وبدال من النهوض بواجبهم األخاقي واإلنساين الذي
يتحتم عليهم النهوض به من خال العمل عىل تجفيف
م �ن��اب��ع وب ��ؤر اس �ت �م��رار ال �ح ��رب ال �ع��دوان �ي��ة وج ��رائ ��م ن�ه��ب
الرثوات يلقون باللوم عىل مكون أنصار الله ويربرون ما
تقوم به األطراف واملكونات املرتزقة التي تتقاسم مشهد
ال�ح�ك��م ال�ش�ك��ي ل�ل�م�ح��اف�ظ��ات امل�ح�ت�ل��ة ،وه ��ي يف حقيقة
األم � ��ر م �ج ��رد أدوات م ��رت ��زق ��ة وع �م �ي �ل��ة خ ��اض �ع ��ة ألوام� ��ر
وإماءات منظومة الغزو والعدوان واالحتال األمرييك
السعودي اإلمارايت.
وعود عرقوبية

وأكرث من ذلك يستمرون يف تسويق الوعود ( العرقوبية
) عرب وسائل إعامهم  ،أو أثناء زي��ارات الوفود األممية
وال��دول�ي��ة  ،ال لشيئ س��وى تخدير أب�ن��اء تلك املحافظات
امل�ح�ت�ل��ة ل�ت�ح�م��ل س �ك��رات ورب �م��ا ح�ق�ن��ات امل ��وت واإلره ��اب
األمرييك الذي يراد تسويقه لهم عىل غرار تسويقه ألبناء

امل � � � �ت � � � �ع � � � ��ددة يف محافظات"
ع� ��دن وح �ض ��رم ��وت وش �ب ��وة وأب ��ني
وس �ق �ط ��رى واملهرة "  ،ال �ت ��ي ب��ات��ت
ت �ك �ش��ف ط �ب �ي �ع��ة أه� � ��داف وم �ط��ام��ع
وم � � �ش� � ��اري� � ��ع م � �ن � �ظ� ��وم� ��ة ال � � �ع � � ��دوان
واالح� � � �ت � � ��ال ب� �ت ��ول� �ي� �ف� �ت ��ه ال � �ج� ��دي� ��دة
وسياساته املجردة من كافة األخاق
وال�ق�ي��م واألع ��راف اإلن�س��ان�ي��ة م��ع م��رور
كل يوم .

سقوط أخاقي

سياسة مجردة من القيم

ويف هذا السياق يمكن القول أن أبرز مظاهر
انكشاف حقيقة هذه السياسة االستعمارية
املجردة من كافة القيم واألخاق واألعراف
اإلنسانية قد تجلت مؤخرا وبوضوح تام
يف ال�ب�ي��ان األم ��ري ��يك ال��ربي �ط��اين ال�ف��رن��ي
املشرك ،الذي أدان العملية التحذيرية
التي نفذتها القوات املسلحة اليمنية يف
ميناء قنا بمحافظة شبوة ،وأحبطت من
خالها عملية نهب جديدة للنفط اليمني
ك��ان��ت ع��ىل وش��ك ال �ح��دوث ،ح�ي��ث م�ث��ل ال�ب�ي��ان ان�ك�ش��اف��اً
واض �ح��اً ل�ت��ورط ال ��دول ال�ث��اث يف ال�ح�ص��ار امل �ف��روض عىل
اليمن ،ونهب ثرواتها النفطية والغازية.
صمت أممي معيب

وب��ال�ن�ظ��رة ال�ت��أم�ل�ي��ة ال�ع�م�ي�ق��ة يف م�ض�م��ون ال�ب�ي��ان ويف
الصمت األممي املعيب  ،تتأكد للجميع حقيقة أن تلك

الهيئات واملنظمات املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان
وحق الشعوب يف تقرير مصريها والدفاع عن سيادتها
واالستفادة من خريات وثروات أوطانها ،أصبحت أداة
من أدوات ووسائل اإلدارة األمريكية لسياسات هيمنتها
وإذاللها للشعوب واسراتيجيات نهب خرياتها وثرواتها
 ،وأن تلك الجرائم اإلنسانية التي ترتكب بحق املايني
من أبرياء شعبنا اليمني أصبحت تعد بالنسبة لإلدارة
األمريكية والفرنسية والربيطانية والصهيونية أعماال
م �ش��روع��ة ،وأن ت �ل��ك اإلدارات ال �غ��رب �ي��ة االس�ت�ع�م��اري��ة

كالعادة مع كل موقف تتخذه القيادة
الثورية والسياسية والعسكرية بصنعاء
يف م �س��ار دف��اع�ه��ا ع��ن ال �س �ي��ادة ال�ي�م�ن�ي��ة
ت� �ك� ��ون ردة ال� �ف� �ع ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة ب �م �ث��اب��ة
س� �ق� ��وط أخ� ��اق� ��ي وق �ي �م ��ي وان �ك �ش ��اف
ج��دي��د ل�ل�س�ي��اس��ة ال��دول �ي��ة ي�ن�س��ف ك��ل
ادع� � � � � ��اءات امل � �س� ��اع� ��ي اإلن �س ��ان �ي ��ة
إلن� � � � �ه � � � ��اء م� � � �ع � � ��ان � � ��اة م � ��اي � ��ني
ال�ي�م�ن�ي��ني ووق ��ف ال�ح��رب
ال � � �ع � � ��دوان � � �ي � � ��ة  ،إذ أن
ك ��ل ردة ف �ع ��ل إزاء أي
خ�ط��وة دف��اع�ي��ة ل�ص�ن�ع��اء
تسجل انحيازاً مكشوفاً
للمشاريع االستعمارية
وع� � � � � � ً
�ادة م � ��ا ت � �ت� ��م إدان � � ��ة
املدافعني عن حقوقهم
ً
بدال من إدانة
وثرواتهم
املعتدين.
موقف مبديئ

يف امل �ق ��اب ��ل وع� �ق ��ب ك� ��ل ردة ف �ع ��ل غ ��رب �ي ��ة "أم ��ري �ك �ي ��ة
بريطانية ف��رن�س�ي��ة" ع��ىل م��وق��ف ق�ي��ادة شعبنا اليمني
الصامدة يف وجه العدوان واالحتال وتحركها العمي
ل �ل��دف��اع ع ��ن ث� ��روات وخ� ��ريات ال ��وط ��ن وم�ط��ال�ب�ت�ه��ا ب�ح��ق
ال�ش�ع��ب يف االس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه ال ��رثوات وتوظيفها يف

ودع��ا ال�ع��زي ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا وفرنسا إىل
ت�ج�ن��ب اس�ت�ف��زاز ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،وال �ح��رص ع��ىل ع��دم
تكرار مثل هذا البيان الذي وصفه ب�"الفضيحة" و"املثري
ل �ل �ع ��ار" ،م ��ؤك ��داً إص � ��رار ح �ك��وم��ة اإلن �ق ��اذ ع ��ىل امل ��ي يف
ح �م��اي��ة ث � ��روات ال ��وط ��ن ح �ت��ى ت �ت��وق��ف ع �م �ل �ي��ات ال�ن�ه��ب
نهائياً ،موضحاً أن ال�ح��ل ال�ج��ذري ه��و االل�ت��زام بتوريد
م �ب �ي �ع��ات ال �ن �ف ��ط وال� �غ ��از ل �ح �س ��اب ج �م �ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات
ال �ي �م �ن �ي��ة ،ط �ب �ق��اً ل�ن�س�ب��ة ك � ٍ�ل م �ن �ه��ا ح �س��ب م ��وازن ��ة ع��ام
2014م ،ملصلحة روات��ب املوظفني يف كل محافظات
الجمهورية اليمنية.
رسائل رادعة

من جهته ،قال وزير املالية يف حكومة اإلنقاذ الوطني
 ،الدكتور رشيد أبو لحوم ،إن إجراءات الحكومة لوقف
عمليات تحالف العدوان واملوالني له ،يف تهريب النفط
الخام اليمني قد نجحت ،مشريا ً يف تصريحات صحافية
إىل أن جهود إيقاف نهب النفط للخارج نجحت ،لكن
ع�م�ل�ي��ات ن�ه��ب ال ��رثوة ل��م ت�ت��وق��ف ك�ل�ه��ا ب �ع��د ،م��وض�ح��اً
أن هناك الكثري م��ن ال��رثوات التي تنهب يف حضرموت
وج��زي��رة س�ق�ط��رى ،م��ؤك��داً ض��رورة أن ت� َّ
�وظ��ف لحساب
الشعب اليمني ،وي ّ
ُعد تطرق أب��و لحوم يف حديثه إىل
س�ق�ط��رى إش� ��ارة ض�م�ن�ي��ة إىل أن ال �ج��زي��رة ال �ت��ي يسيطر
عليها نظام االح�ت��ال اإلم��ارايت ق��د دخلت ضمن خطة
ص�ن�ع��اء مل�ن��ع ن�ه��ب ال ��رثوات ال�ي�م�ن�ي��ة ،خ�ص��وص��اً ب�ع��د ما
ت ��زام �ن ��ت ع �م �ل �ي��ة م �ي �ن��اء ق �ن��ا ب �ش �ب��وة م ��ع ت �ح �ل �ي��ق ط ��ريان
ّ
مسري يف أجواء األرخبيل.
استطاعي

ويرى مراقبون أن الهجمات التحذيرية التي تنفذها
ال�ق��وات املسلحة ل��وق��ف نهب ال ��رثوات اليمنية ،أثبتت
ام �ت ��اك �ه ��ا ال � �ق� ��درة ال �ع �م �ل �ي ��ة وال �ن ��وع �ي ��ة ل ��اس �ت �م ��رار يف
ع�م�ل�ي��ات وق��ف ال�ن�ه��ب وال��دف��اع ع��ن ال�س�ي��ادة اليمنية،
وتحمل رس��ائ��ل مهمة ورادع��ة ،خصوصاً أنها تزامنت
م��ع ت �ح��رك��ات أم��ري�ك�ي��ة م�ش�ب��وه��ة ت��رم��ي إىل إط��ال��ة أم��د
الحرب العدوانية واستمرار نهب الرثوات لتبقى معاناة
اليمنيني كما هي ،إذا لم تكن تلك التحركات سبباً يف
ارت�ف��اع معدالت املعاناة االقتصادية واملعيشية ،وكان
ن��ائ��ب م��دي��ر دائ� ��رة ال �ت��وج �ي��ه امل �ع �ن��وي ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة
اليمنية  ،العميد عبدالله ب��ن ع��ام��ر ،ص��رح يف تدوينة
ل ��ه ع ��ىل ت��وي��ر أن أه�م�ي��ة ع�م�ل�ي��ة م�ي�ن��اء ق�ن��ا ب�ش�ب��وة مل�ن��ع
محاولة نهب النفط الخام اليمني تكمن يف تزامنها مع
زيارة السفري األمرييك ملحافظة حضرموت ،مؤكداً أن
العملية تجدد االلتزام تجاه حقوق الشعب اليمني يف
ثرواته ،ويف مقدمتها املرتبات.

06

اعالن

www.26sep.net

 صفحة12

26sept26@gmail.com
2284

العدد

@26septnet1

م2022  نوفمبر14

https://t.me/september26news
هـ1444  ربيع ثاني20

:االثنين

www.26sep.net

 صفحة12

26sept26@gmail.com
2284

العدد

@26septnet1

م2022  نوفمبر14

https://t.me/september26news
هـ1444  ربيع ثاني20

:االثنين

اعالن

07

عسكرية

https://t.me/september26news

االثنين:

@26septnet1

 20ربيع ثاني 1444هـ

26sept26@gmail.com

 14نوفمبر 2022م

العدد

2284

08

www.26sep.net

 12صفحة

خالل حضوره حفل اختتام الدورة الثالثة «استخباراتية وثقافية»..

اللواء احلاكم :القوات املسلحة رسائلها ليست عابرة بل هي ّ
جدية والعمل االستخباري ركن أساسي في املواجهة

تغطية :أحمد طامش  -تصوير :نبيل شبيل
ن� ّ�ظ�م��ت ه�ي�ئ��ة االس �ت �خ �ب��ارات واالس �ت �ط��اع وق �ي��ادة امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
الخامسة ،حفل اختتام الدورة الثالثة "استخبارية ،ثقافية "ّ ،
نظمتها
مدرسة االستخبارات العسكرية ل� 38مشاركاً.
ويف حفل االختتام ،أشار رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع ،اللواء
ال��رك��ن ع�ب��دال�ل��ه ي�ح�ي��ى ال�ح��اك��م ،إىل أه�م�ي��ة ت�ن�ظ�ي��م م�ث��ل ه��ذه ال ��دورات
ملواكبة توجيهات قائد الثورة ،السيد عبدامللك بدر الدين الحويث ،يف
الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية ،واالطاع عى كل ما هو
جديد يف الجانب االستخبارايت.
ّ
تتطلب عقد وتنظيم امل��زي��د م��ن ال ��دورات ،خاصة
وأوض��ح أن املرحلة

وأن دول ال�ع��دوان ت� ّ
�رك��ز ع��ى الجوانب االستخبارية والثقافية ،وت��ويل
الجانب البحري أولوية وتركيزا مهما.
ولفت اللواء الحاكم إىل أن الشعب اليمني اليوم يف مرحلة ال هدنة وال
حرب ،والعدو يستخدم الشائعات والدعايات الكاذبة ملحاولة التأثري
عى الجبهة الداخلية ..مؤكداً ضرورة االستفادة من املرحلة يف تعزيز
جوانب اإلعداد والتدريب.
ّ
يتطلب
وأك ��د أن امل��واج�ه��ة ال�ب�ح��ري��ة أش��د م��ن أي م��واج�ه��ة أخ ��رى ،م��ا
ً
العمل لها بشكل دقيق وجيّد وبجهود أكرب ..موضحا أن البحر ميء
ب��دول ال�ع��دوان ووسائله العسكرية ،وه��ي تناور وليست صادقة عى
إنهاء الحرب ،رغم أن القيادة الثورية أبدت استعدادها للسام املشرّف.
وق��ال" :العرض يف املنطقة العسكرية الخامسة كان مشرفاًّ ،
وقدم

ص � ��ورة ج � ّي ��دة ع ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال �خ ��ام �س ��ة ،ك �م��ا أن ال �ع ��روض
العسكرية وخطابات السيّد القائد رسائل لعل العدو يفهمها ،وشعبنا
اليمني لن يقف مكتوف األيدي".
وأشار رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع إىل أن رسالة أمس كانت
واضحة ،ورسائل القوات املسلحة ليست عابرة بل هي ج� ّ�دي��ة ..مبيناً
أن هيئة االستخبارات ركن أسايس يف هذه املواجهة مع العدوان ،وال
بُد من بذل املزيد من الجهود لنقل املعلومة بكل ّ
دقة.
وحث اللواء الحاكم املشاركني عى ترجمة ما تلقوه يف ميدان العمل
والواقع العمي.
ويف االخ�ت�ت��ام ،ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب رئ�ي��س هيئة اإلس�ن��اد ال�ل��وج�س�ت��ي ال�ل��واء
ال ��رك ��ن ع �ب��دامل �ل��ك ال � ��درة وع� ��دد م ��ن م � ��دراء ال ��دوائ ��ر ون � ��واب م��دي��ر دائ ��رة

االس �ت �خ �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة وم ��دي ��ر م ��دي ��ري ��ة االس �ت �خ �ب ��ارات يف امل�ن�ط�ق��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة ،أش ��ار م��دي��ر م��درس��ة االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة
إىل م��ا ت�ل�ق��اه امل �ش ��ارك ��ون ،خ ��ال ال � ��دورة ،م��ن ع �ل��وم وم �ع ��ارف م��واك�ب��ة
للعمل االستخباري بهدف صقل مهاراتهم يف مختلف جوانب العمل
االستخباري.
فيما أك��دت كلمة املشاركني العمل بكل مسؤولية ،وترجمة ك��ل ما
تلقوه يف الواقع العمي وميادين العمل.
وجددت الكلمة العهد وال��والء لله والوطن والشعب وقائد الثورة،
ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��درال��دي��ن ال �ح��ويث ،وال�ق�ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة
ال�ع�ل�ي��ا يف أن ي�ك��ون��وا ع�ن��د م�س�ت��وى وح�ج��م امل �ه��ام وامل�س��ؤول�ي��ات امل�ن��وط��ة
بهم ،باذلني أرواحهم ودماءهم من أجل الوطن والشعب اليمني.

السفير األمريكي في شبوة وحضرموت..

 54خرق ًا في احلديدة

األحد

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
خروقات العدوان يف محافظة الحديدة  54خرقاً.
وأوض� � � ��ح م� �ص� ��در يف غ� ��رف� ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م � ��ن ب��ني
خروقات قوى العدوان ،ست غارات للطريان التجسيس
عى حيس والجبلية ،وتحليق تسع طائرات تجسسية
يف أجوائهما.
وأش� � ��ار امل� �ص ��در إىل أن ال� �خ� ��روق ت �ض �م �ن��ت اس �ت �ح ��داث
تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس ،و 12خرقا بقصف
مدفعي ،و 25خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 61خرق ًا في احلديدة

االثنني

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
خروقات العدوان يف محافظة الحديدة  61خرقاً.
وأوض� � � ��ح م� �ص� ��در يف غ� ��رف� ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م � ��ن ب��ني
خ��روق��ات ق��وى ال�ع��دوان ،استحداث تحصينات قتالية
يف الجبلية ،وأربع غارات للطريان التجسيس عى مقبنة.
وأشار املصدر إىل أن الخروق تضمنت أيضا تحليق أربع
طائرات تجسسية يف أجواء مقبنة و 10خروق بقصف
مدفعي ،و 41خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 30خرق ًا في احلديدة

األربعاء

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
خروقات العدوان يف محافظة الحديدة  30خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات ،أن من بني خروقات
قوى العدوان ،استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية
وحيس ،وتحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس.
وأش ��ار امل�ص��در إىل أن ال�خ��روق��ات تضمنت أي �ض��اً ،ثاثة
خ��روق��ات ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي ،و 22خ��رق��اً ب��األع��رية ال�ن��اري��ة
املختلفة.

اخلميس

 28خرق ًا في احلديدة

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
خروقات العدوان يف محافظة الحديدة  28خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات ،أن خروقات قوى
ال �ع��دوان ت�ض�م�ن��ت ،ت�ح�ل�ي��ق ط��ائ��رة ت�ج�س�س�ي��ة يف أج��واء
الجبلية ،وخمسة خروقات بقصف مدفعي ،و 22خرقا
باألعرية النارية املختلفة.

 43خرق ًا في احلديدة

اجلمعة

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
خروقات العدوان يف محافظة الحديدة  43خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات ،أن خروقات قوى
العدوان ،تضمنت تحليق طائرات تجسسية و 13خرقاً
بقصف مدفعي و 21خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 53خرق ًا في احلديدة

السبت

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
خروقات العدوان يف محافظة الحديدة  53خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات ،أن خروقات قوى
ال � �ع � ��دوان ،ت �ض �م �ن��ت اس� �ت� �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت ��ال �ي ��ة يف
الجبلية.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال �خ��روق��ات ت�ض�م�ن��ت أي �ض��ا ستة
خ � ��روق ب �ق �ص��ف م ��دف �ع ��ي و 45خ ��رق ��ا ب ��األع ��رية ال �ن ��اري ��ة
املختلفة.

األطماع العدوانية اجلديدة
من خال تقييم التوجه األمرييك يف هذه الظروف تجاه املناطق الجنوبية التي يحتلها عرب أدواته السعودية واإلمارات
وجحافل املرتزقة ومنها محافظة شبوة وحضرموت وعدن واملهرة وأيضاً الجزر والسواحل الجنوبية الشرقية كجزيرة
عال من االهتمام
سقطرى وميون ,تظهر مخططات ومشاريع عدوانية جديدة يجري العمل عليها أمريكيا بمستوى ٍ
والركيز وضمن مسار ميداين مصاعد.
زين العابدين عثمان

ح� �ي ��ث ك� ��ان� ��ت ع� �م� �ل� �ي ��ات إع � � � ��ادة ن �ش��ر
ق � ��وات امل ��اري� �ن ��ز يف ش �ب ��وة وح �ض ��رم ��وت
وامل �ه��رة وال ��زي ��ارات امل�ك�ث�ف��ة ال�ت��ي تبعتها
للوفود األمريكية العسكرية (جرناالت
وخرباء حرب)معطيات أولية للمخطط
املرسوم .
ون� � � � ��أخ� � � � ��ذ م � � �ث � � ��ا م � � �ح� � ��اف � � �ظ� � ��ة ش� � �ب � ��وة
وح � �ض � ��رم � ��وت ال � �ت � ��ي ت � �ح� ��ول� ��ت ب � �ص� ��ورة
مباشرة اىل قواعد مفتوحة الستقبال
ق � � ��وات امل� ��اري � �ن� ��ز و ع �م �ل �ي ��ات اإلن � � ��زال
الجوي والبحري املنظم التي
ت � ��دي � ��ره اإلدارة األم ��ري �ك �ي ��ة
ل � �ن � �ق� ��ل م � �ج � �م � ��وع � ��ات م ��ن
ق� � ��وات م� �ش ��اة ال �ب �ح ��ري ��ة
وامل �ع ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة
(ق � � � � � � � � � � ��وات م� � � ��درع� � � ��ة
ومؤللة ومجموعة
م � � � � � ��ن امل � � � � �ع � � � � ��دات
ال� � � � � � � �خ � � � � � � ��اص � � � � � � ��ة
ب� ��ال� �ت� �ج� �س� ��س
وامل � � �خ� � ��اب� � ��رات
)وإع � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ادة
ت � �م � ��وض � �ع � �ه � ��ا ب� � �ص� � ��ورة
م� �س� �ت� �م ��رة يف أك � � ��ر م ��ن
ن �ق �ط ��ة ت� �م ��رك ��ز وم ��وق ��ع
عسكري س��واء بالقواعد
ال � ��ربي � ��ة امل� �س� �ت� �ح ��دث ��ة وامل � � � � ��وائن و
املطارات وغريها.
وقد ظهرت حضرموت كمحطة أوىل
ي �ت��م ت�ك�ث�ي��ف ال �ت �ح��رك��ات امل �ي��دان �ي��ة ف�ي�ه��ا
وع �س �ك��رت �ه��ا أم��ري �ك �ي��ا ب��زخ��م
ك �ب��ري وم �ت �ص��اع��د أخ��ره��ا
ك� � � ��ان وص � � � ��ول دف � �ع� ��ات
من القوات ووفد أمرييك
م� �ك ��ون م� ��ن ال �س �ف ��ري األم � ��ري � ��يك و م�ع��ه
جرناالت عسكريني وخرباء استخبارات
يتبعون يس آي إيه.
م � ��ات � �خ � �ط � ��ط ل � � ��ه أم� � ��ري� � �ك� � ��ا وت � � �ح� � ��اول
فرضه يف الجنوب و ه��ذه املحافظات
خصوصا ه��و مرتكز ع��ى ع��دة أه��داف
جوهرية وهي مرتبطة بشكل رئييس
ب��أج�ن��دات�ه��ا االس�ت�ع�م��اري��ة وال�ع��دوان�ي��ة
ونحصر منها :
 -1ال �س �ي �ط ��رة ع ��ى ه� ��ذه امل �ح��اف �ظ��ات
وعسكرتها أمريكيا والتحكم بها بصورة
م �ب��اش��رة ك��ون �ه��ا ت�ش�ك��ل أه �م � ّي��ة وع�م�ق��اً

مناطق حضرموت
وشبوة حتولت الى
قواعد عسكرية
مفتوحة لقوات
املارينز األمريكي

اس��رات �ي �ج �ي��اً وك��ون �ه��ا ض�م��ن ال�ج�غ��راف�ي��ا
ال�غ�ن�ي��ة ب��ال�ن�ف��ط وال �غ��از (امل�ث�ل��ث األس��ود
ش � �ب � ��وة ح � �ض � ��رم � ��وت م � � � ��ارب )  ،ن� �ظ ��را

الحتوائها
ع��ى ع �ش��رات ال�ح�ق��ول
النفطية والغازية.
2إح � � �ك� � ��ام ال �ق �ب �ض ��ة األم � �ن � �ي� ��ة ع��ىال � ��روات ال�ن�ف�ط�ي��ة ب�ش�ك��ل ع ��ام وت��أم��ني
عمليات النهب املنظم لها عرب الشركات
األجنبية العاملة فيها.
 -3توسيع دائ��رة التواجد العسكري
إلحكام السيطرة الكاملة عى السواحل
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ال �ش ��رق �ي ��ة ل� �ك � ٍ�ل م� ��ن امل �ه ��رة
وح �ض��رم��وت وش �ب ��وة وص ��وال إىل ع��دن
وب��اب املندب وتثبيت السيطرة األمنية

عى خطوط التجارة
ال � � � � � � � � ��دويل وامل� � � ��اح� � � ��ة
البحرية املمتدة
م � � � � � � � ��ن ال � � � �ب � � � �ح� � � ��ر
ال� � �ع � ��رب � ��ي ج� �ن ��وب ��ا
إىل ب� ��اب امل �ن ��دب و
ال �ب �ح ��ر األح � �م� ��ر غ ��رب ��ا
والذي يعترب ضمن أهم
األولويات واألهداف
االس� � � ��رات � � � �ي � � � �ج � � � �ي� � � ��ة
ألمريكا.
لذلك فما تحاول
أم � ��ري � �ك � ��ا ت � �م � ��ري � ��ره ال � �ي� ��وم
يف ال � �ج � �ن � ��وب ع � �م� ��وم� ��ا أو
شبوة وحضرموت مخطط
ع ��دواين وتصعيد اليتوقف
ع � �ن � ��د ال� � �ت� � �ق� � ��دي� � ��رات ال� � �ت� � ��ي ي� �ف ��رض� �ه ��ا
البعض فأمريكا التي تقود ال�ع��دوان
عى اليمن م�ن��ذ 2015ملقية باعتى
وافتك أسلحتها للسيطرة عى اليمن
ونهب ثرواته الزالت تتحرك وتخطط
اليوم لنفس األهداف ولكن هذه املرة
بطريقة مباشرة أك��ر اس�ت�ف��زازاً وأك��ر
وقاحة.

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة

ُشيع بصنعاء جثامني عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة
الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامني الشهداء الرائد بازل عبدالله حسني
األسدي ،الرائد وليد بكري العيدي ،الرائد نصار أحمد املغربي،
ال�ن�ق�ي��ب إب��راه�ي��م م�ح�م��د ع��زم��ان ،امل ��ازم أول رزق م�ح�م��د ف��اي��ع،
امل ��ازم أول ح�ل�م��ي ع��ي خ�ض��ر ،امل ��ازم أول ري ��اض ه��اي��ل ال�ه��ام��ي
واملازم ثاين مصطفى زايد السروري.
وخال مراسم التشييع التي شاركت قيادات عسكرية وأمنية
وأه ��ايل وأق ��ارب ال�ش�ه��داء ،ع��رب امل�ش�ي�ع��ون ع��ن االع �ت��زاز ب��امل��واق��ف
الوطنية واألدوار البطولية التي سطرها الشهداء وهم يواجهون
تحالف قوى العدوان واملرتزقة يف مختلف الجبهات.
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 الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة
العاصمة ،ليتم مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ك�م��ا ُش�ي�ع��ت ب�ص�ن�ع��اء ال�ي��وم ج�ث��ام��ني ش�ه��داء ال��وط��ن وال�ق��وات
املسلحة اللواء أحمد حسني أحمد القوبري والرائد أحمد عبدالله

القليل وامل��ازم أول يحيى عي ال�ن��زاري ،الذين استشهدوا وهم
يؤدون واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها رئيس مجلس القضاء
األعى القايض أحمد املتوكل ومفتي الديار اليمنية العامة شمس
الدين شرف الدين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية

م�ح�م��ود ال�ج�ن�ي��د وال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ال�ق��ايض محمد ال��دي�ل�م��ي وم��دي��ر
دائ� ��رة ت�ق�ي�ي��م ال �ق ��وى ال �ب �ش��ري��ة ال �ع �م �ي��دال��رك��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ص��اح
وأه��ايل وأق��ارب الشهداء ،أك��د املشيعون السري عى نهج ودرب
الشهداء يف مواجهة تحالف العدوان يف مختلف الجبهات.
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 الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة
العاصمة ،ليتم مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذل ��ك ُش�ي�ع��ت ب�ص�ن�ع��اء يف م��وك��ب ج�ن��ائ��زي م�ه�ي��ب ج�ث��ام��ني
أربعة من شهداء الوطن والقوات املسلحة الذي استشهدوا وهم
يدافعون عن السيادة الوطنية.
حيث تم تشييع جثامني الرائد خالد أحمد عي الحمزي والرائد
سعد محمد الصربي واملازم أول جال أحمد الحجاجي واملازم
ثاين دارس أحمد اليادعي.
وخ ��ال 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
العسكرية واألمنية وأهايل الشهداء  ..عرب املشيعون عن الفخر
واالع � �ت� ��زاز ب ��امل ��واق ��ف ال��وط �ن �ي��ة واألدوار ال �ب �ط��ول �ي��ة ال �ت ��ي س�ط��ره��ا
ال�ش�ه��داء ب��دم��ائ�ه��م ال��زك�ي��ة وه��م ي�ت�ص��دون ل�ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان يف
مختلف جبهات العزة والكرامة .
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 الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة
العاصمة لتتم مواراتها الرى يف مسقط رأس كل منهم .

العقيد :حسني عيل املطري

الليل
لن يطول
ال ي � �خ � �ت � �ل� ��ف اث � � �ن � � ��ان ع ��ى
أه� �م� �ي� ��ة ج � ��زي � ��رة م � �ي � ��ون يف
موقعها الجغرايف بالنسبة
للمياه اليمنية واإلقليمية
وال� � � ��دول � � � �ي� � � ��ة ب � �ح � �ك � ��م ه � ��ذا
امل ��وق ��ع ف �ه��ي ت �م �ث��ل ل�ل�ي�م��ن
م��رك��ز ق ��درة وق ��وة وت�ح�ك��م
ألنها ج��زء م��ن ت��راب الباد
فالحق هنا مشروع لليمن
االستفادة منها باي صورة
ك � ��ان � ��ت دون ال � �ت � ��أث � ��ري ع��ى
س� ��ام� ��ة امل � ��اح � ��ة ال ��دول� �ي ��ة
وحسب القوانني السارية
يف ك � ��اف � ��ة ب� � �ل� � ��دان ال� �ع ��ال ��م
ول �ك��ن ل�ي��س م��ن ح��ق دول
ت � �ح� ��ال� ��ف ال� � � �ع� � � ��دوان وم� ��ن
خ �ل �ف �ه �م��ا ق� ��وى ال �ط ��اغ ��وت
األم ��ري ��يك واإلس ��رائ� �ي ��ي ان
ي �ق �ي �م ��وا ق� ��واع� ��د ع �س �ك��ري��ة
ت �ح��ت م �س �م �ي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة
مهما كانت مربراتها والتي
ي �س��وق��ون �ه��ا ل �ل �ض �ح��ك ع��ى
العامة والخاصة يف اليمن
وب� �ل ��دان امل �ن �ط �ق��ة وال �ع��ال��م
ف ��ا ي �ح��ق ل �ه��م إق ��ام ��ة ه��ذه
ال �ق��واع��د او ال�س�ي�ط��رة عى
ه ��ذه ال �ج��زي��رة ل�ل�ت�ح�ك��م يف
أه �م �ي��ة امل ��وق ��ع ل��اس �ت �ف��ادة
ال �ع �س �ك��ري��ة و امل ��ادي ��ة ال�ت��ي
ه � � ��ي م � �ل � ��ك ل� �ل� �ي� �م� ��ن أرض � � ��ا
وأن� � � �س� � � ��ان� � � ��ا م � �ه � �م � ��ا ك � ��ان � ��ت
ال � � �ظ � � ��روف ال� � �ط � ��ارئ � ��ة ال� �ت ��ي
ت �ح �ي��ط ب��ال �ج��زي��رة واألرض
امل � �ج� ��اورة ل �ه ��ا م �ه �م��ا ك��ان��ت
امل � � � � � � ��ربرات ال� � ��واه � � �ي� � ��ة ال� �ت� ��ي
تستند اليها دول العدوان
فالغزو واالحتال إىل زوال
وال ي � �ص � ��ح إال ال� �ص� �ح� �ي ��ح
ف��ال�ي�م��ن ب�ق�ي��ادت��ه ال��وط�ن�ي��ة
ه ��و األق � ��در واألح � ��ق ب� ��إدارة
أرض � � ��ه وب � �ح � ��ره وج � � ��وه ف��ا
م � � �ك� � ��ان ل � � � � ��دول ال � � �ع � � ��دوان
وأدوات� � � � � � � � ��ه وال ل � �ق� ��وات � �ه� ��م
ال� � �غ � ��ازي � ��ة وال � �غ � ��اش � �م � ��ة او
امل� � �س� � �م� � �ي� � ��ات ال � � �ت � � ��ي ي� �ف� �ك ��ر
ب � �ه � ��ا ال � � �ع � � ��دو اإلس � ��رائ� � �ي � ��ي
ال � �ص � �ه � �ي � ��وين ف � ��ال � �ل � �ي � ��ل ل ��ن
ي � �ط � ��ول وال � �ف � �ج� ��ر ب �ص �ب �ح��ه
ال � ��واض � ��ح وال � �ج � ��ي س �ي ��أيت
سيأيت و الله املستعان عى
ما تصفون .
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قطرات من
بحر الذكريات ()١

ل �ق ��د أي �ق �ظ ��ت ب �ع ��ض ع � �ب � ��ارات م �ق ��ايل
ال��ذي ش�ي�ع��ت ف�ي��ه أخ��ي ال�غ��ايل العميد
ال � �ح � �ق� ��وق� ��ي (ع� � �ب � ��ده أح � �م � ��د ال � �ج � �م� ��ايل)
ً
بعضا َّ
مما علق يف ال��ذاك��رة من مواقف
أشخاص مثاليني ارتأيت أن أنشر عبقها
ٍ
الفواح عىل النحو التايل:
(يحيى حزام غراب) حبيب الطالب
ل �ق ��د ب � � ��دأت م � �ش � ��واري ال �ت �ع �ل �ي �م ��ي يف
منتصف سبعينات القرن املايض -شأين
ش��أن أك��ري��ة أب �ن��اء ج�ي��ي ال ��ررة -بتلقي
ال � ��دروس يف امل� ��واد امل �ح ��دودة ال �ت��ي ك��ان
يتلقاها أبناء معظم القرى وأنا أفرتش
ال � � � ��رى م �س �ت �ن �ش � ً�ق ��ا غ� � �ب � ��اره ت � �ح� ��ت ظ��ل
ش�ج��رة م��ن أش�ج��ار ق��ري��ة (م�ن��زل غ��راب)
التي صارت اآلن -بفعل ما َّ
حل بها من
ال �خ ��راب -ك ��ومً ��ا م ��ن ال �ح �ط��ام وال� ��رتاب,
وع��ىل ي��د امل��رب��ي ال�ف��اض��ل (ص��ال��ح ه��ادي
غراب) الذي كان يتجشم عناء تدريس
ط � � ��اب ج� �م� �ي ��ع ف � �ص � ��ول ت� �ل� ��ك امل � ��درس � ��ة
االب � �ت� ��دائ � �ي� ��ة ب� �م ��ا ت� ��وف� ��ر ل � ��ه م � ��ن وس ��ائ ��ل
تعليمية بدائية.
وبالرغم َّ
مما كان يُعهد عن الطاب يف
تلك املرحلة أو يف ذل��ك الطور من نفور
م��ن العملية التعليمية بسبب ان�ع��دام
الوسائل التي ترغبهم فيهم وتجذبهم
إليهاَّ ،إال َّ
ً
شخصا من وجاهات تلك
أن
القرية التي صارت -بفعل ما حل فيها
م� ��ن خ � � ��راب -ك ��وم ��ة ال� �ح� �ط ��ام وال� � ��رتاب
واس �م��ه (ي�ح�ي��ى ح ��زام ع��ي غ� ��راب) ك��ان
يمثل أح��د وأه��م أس�ب��اب اج�ت��ذاب كافة
ال �ط��اب مل��واص �ل��ة ال�ت�ع�ل��م وال�ت��أق�ل��م مع
ذل ��ك ال��واق��ع ال��رتب��وي امل�ف�ت�ق��ر إىل ال �ح� ِّ�د
األدىن من الوسائل التعليمية الضرورية
بما فيها الكتاب.
ف�ل��م ي�ك��ن ال��وال��د (ي�ح�ي��ى ح��زام غ��راب)
ج ��زاه ال�ل��ه ع� َّ�ن��ا خ��ر ال �ج��زاء -ي�م� ُّر عليناون� �ح ��ن ن �ت �ع �ل ��م ت �ح ��ت ظ� ��ل ال �ش �ج ��ر َّإال
ب ��اس ��مَ ال� �ف � ِ�م م �ن �ف ��رج األس� ��اري� ��ر م�ت�ج� ً�ه��ا
إل �ي �ن��ا -ج �م �ي� ً�ع��ا دون اس �ت �ث �ن��اء -ب�ن�ظ��رات
�ان وح� � �ن � � ٍّ�و أب� � � � � ّ
�وي م �ن �ق �ط ��ع ال �ن �ظ ��ر
ح � �ن � � ٍ
ٍ
ً
ومتوجها إلينا وبلغة مبسطة تتناسب
ومستوى فهمنا بنصائح الناصح األمني
ال�ت��ي ك��ان��ت لنا -ع��ىل ال��رغ��م م��ن بساطة
تحليلنا ومحدودية قدرتنا عىل التفكر-
خر معني عىل مواصلة املسر يف طريق
التعليم الذي يعود عىل سالكه بالخر
ال�ع�م�ي��م وي �ه��دي م��ن اه �ت��دى ب �ه��داه إىل
الطريق املستقيم ،ولم يكن -من ناحية
أخرى -ينصرف بنظراته َّ
عنا حتى يتوجه
ب�ه��ا إىل معلمنا امل��رب��ي ال�ف��اض��ل «ص��ال��ح
�ض م ��ن ال�ش�ك��ر
ه � ��ادي» غ ��ام �رًا إي� ��اه ب �ف �ي� ٍ
واالم �ت �ن��ان وال �ع��رف��ان ع��ىل اع �ت �ب��ار أن ما
ي �ق��وم ب ��ه م ��ن ت�ع�ل�ي��م ال �ص �ب �ي��ان يف ذل��ك
امل�ك��ان ,ويف ت�ل��ك ال�ف��رتة م��ن ال��زم��ان ن� ٌ
�وع
راق م��ن أع�م��ال اإلح �س��ان ال�ت��ي ل��م تكن
ٍ
حد اآلنَّ -إال ٌ
قلة قليلة
توفق إليها -وإىل ِّ
من أبناء يمن «الحكمة واإليمان».
َّ
ومما كان يحمل عىل التفاؤل بمرأى
ذلك الرجل الفاضل أنه كان يقف حال
وصوله قبل ظهرة كل يوم إثنني -وهو
ٌ
عائد من مركز مديرية السدة من رحلة
ت �س��وق��ه األس �ب ��وع ��ي -يف ح ��اف ��ة ال �ط��ري��ق
امل�ش��رف ع��ىل ساحة التعلم العشوائية
ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ث�غ��ر م�ب�ت�س��م ووج ��ه ط�ل�ي��ق،
ح �ت ��ى إذا م ��ا أش ��رأب ��ت أع �ن ��اق �ن ��ا ج�م�ي� ً�ع��ا
إل� � �ي � ��ه ،ن � � ��ادان � � ��ا -ب� � �ص � ��وت م � �ع � �ت� ��دل ب ��ني
امل ��رت �ف ��ع وامل �ن �خ �ف ��ض -ب �ق ��ول ��ه( :ط �ل �ب ��ة ..
ان �ه ��ض) ،ح�ت��ى إذا م ��ا ص��رن��ا ج�م�ي� ً�ع��ا يف
وضع الوقوف كرر نداءه املائيك علينا:
(طلبة ..انصراف) ،فننصرف إىل منازلنا
يقني
بل وإىل قرانا بسام ،ونحن عىل
ٍ
ت ��ام ب �ع��دم ت �ع��رض �ن��ا -م ��ن ق �ب��ل م�ع�ل�م�ن��ا
ال�ف��اض��ل (ص��ال��ح ه ��ادي) -ألدىن عقوبة
أو حتى ملجرد املام.
لذلك كنا نحسب ملجيء ي��وم اإلثنني
من كل أسبوع ألف حساب ،وكنا ننتظر
بمزيج
إطالة الوالد (يحيى حزام غراب)
ٍ
والحب واإلعجاب،
من اللهفة والشوق
ِّ
فقد تبوأ يف نفوس جميع الطاب بذلك
املوقف املتكرر وسواه من املواقف الافتة
للنظر م�ك��ان��ة ال ي�ت�ب��وأه��ا -ع � ً
�ادةَّ -إال أع� ُّ�ز
األح �ب ��اب ،وق ��د ك�ن��ا ن��رق��ب ق��دوم��ه قبل
أن يلوح لنا م��رآ ُه من بعيد بشغف من
يرقب ظهور هال العيد السعيد.
وما كان للعم (يحيى حزام) أن يُمنح
َ
أي طالب َّ
ِ ّ
منا من ساحة
صاحية
ٍ
صرف ِ
ال�ت�ع�ل�ي��م ق�ب��ل ن�ه��اي��ة دوام� ��ه ويف وج��ود
معلمنا الشديد الصرامة ،لوال ما كان
ي��رب��ط ب��ني ال��رج�ل��ني م��ن م ��ود ٍة واح ��رتام
�راء
وان �س �ج ��ام وت �ف ��اه ��م ع ��ىل ات �خ ��اذ إج � � ٍ
ت�ش�ج�ي�ع��ي ي��دخ��ل ال �س ��رور ع��ىل ن�ف��وس
مجتمع الطاب وبما من شأنه اإلسهام
يف خدمة الصالح العام وذلك ما أثبته
بالفعل -قادم األيام.فقد كان ملتوالية صرفنا من قبل العم
(ي �ح �ي��ى ح� ��زام) ق �ب��ل دق ��ائ ��ق م �ع ��دودات
م ��ن م ��وع ��د ان �ت �ه ��اء ال� � ��دوام ردود ف�ع��ل
معنوية إيجابية ج��دي��رة ب��االه�ت�م��ام ،إذ
ك��ان��ت م�ح�ف� ً�زا غ��ر م�ب��اش��ر ل�ن��ا ع��ىل امل��زي��د
من املواظبة وااللتزام.
واآلن ب�ع��د م ��رور ع �ش��رات األع� ��وام ما
زال م�ع�ظ��م ص�ب�ي��ة وش �ب��اب ت�ل��ك ال�ف��رتة
�در
ال��زم�ن�ي��ة ي�ت��ذك��ر أك ��ر م ��ا ي�ت��ذك��ر -وب �ق � ٍ
املتعة ال��راس�خ��ة األط�ن��اب -اإلطالة
م��ن
ِ
امل��ائ�ك�ي��ة ل�ل��وال��د ال�ف��اض��ل «ي�ح�ي��ى ح��زام
ع � ��ي غ� � � � ��راب» ،وت � �ف� � َ
�وه� ��ه -ظ � �ه � ��رة ك��ل
أسبوعي
إثنني بكلمة «انصراف» بشكل
ٍّ
متكرر ،متذكرين ما ك��ان لتلك الكلمة
يف وعي عامة الطاب من عميق األثر.
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ه ��ل ت�ت�ط�ل��ب ح�ك�م��ة ال �ل ��ه أن ي�س�ت�خ��دم
ال� �ج� �ي ��ش وق � ��وت � ��ه ال � �ص� ��اروخ � �ي� ��ة ال �ض ��رب ��ة
ال �ق��اض �ي��ة ل ��ى ت�ت�ع�ق��ل اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة
واذرعها يف املنطقة؟
أم ان ال �ع �ق��اء يف واش �ن �ط��ن وال ��ري ��اض
س� � �ي� � �ت � ��دارك � ��ون األم� � � � ��ر مل � � ��ا ف � �ي � ��ه م �ص �ل �ح ��ة
ش � �ع � ��وب � �ه � ��م وم � �س � �ت � �ق � �ب� ��ل م � �ش� ��اري � �ع � �ه� ��م
االقتصادية؟!
هل أدرك آل سعود أن اإلدارة األمريكية
ت�س�ع��ى م �ن��ذ ال �ي ��وم األول ل �ل �ع ��دوان ع��ىل
ال � �ش � �ع� ��ب ال� �ي� �م� �ن ��ى اىل ت � �ق� ��دي� ��م امل �م �ل �ك ��ة
ال �س �ع��ودي��ة ون �ظ ��ام ح�ك�م�ه��ا ك �ب��ش ف ��داء
ألطماعها يف املنطقة؟!

@26septnet1

26sept26@gmail.com

 14نوفمبر 2022م

العدد

2284

كتابات

www.26sep.net

 12صفحة

الضربة القاضية

يف دراس � � ��ة م �ب �س �ط��ه ل �ن �ف �س �ي ��ات ام � ��راء
اململكة وم��رت��زق�ت�ه��م رغ��م م��ا ي�ع��ان��ون��ه من
غيبوبة كبرة عما يحدث أدرك آل سعود
ب ��أن ال�ي�م��ن ال�ع�ظ�ي��م وق �ي��ادت��ه س�ي�ق��ودون
الجزيرة العربية بجدارة واقتدار وهو ما
ج�ع�ل�ه��م ي �ف �ق��دون ص��واب �ه��م وي�ج�م�ع��ون
خ� � � ��راء ال � �ع� ��ال� ��م ويف ك � ��ل ال �ت �خ �ص �ص ��ات
ليفسروا لهم ما يدور وكيف يتم توقيفه..
ل �ك ��ن دون ج � ��دوى ف �ه ��ل س �ي �ل �ج��أ ال �ب ��اط
املليك لفرعون وجنوده اىل استخدام يوم
ال��زي�ن��ة ليستخدم اق��ى م��ا ل��دى سحرته
م��ن ال �ك��ذب وال��دج��ل وم�ح��اول�ت�ه��م سحر
أع ��ني ال� �ن ��اس ..ف �ع �ن��د ذل ��ك س �ي��واج �ه��ون

عصا موىس عليه السام التي لم يحسبوا
ل �ه ��ا ح �س ��اب ��اً وال� �ت ��ي س �ت �ل �ق��ف م ��ا ص �ن �ع��وا
وعندها سيكون موقف فرعون وجنوده
وم��رت��زق �ت��ه م� � ً
�ذال وم �خ ��زي ��اً وأم � ��ام ال�ع��ال��م
اجمع وتظهر حكمة الله بإجبار االستكبار
ال �ع��امل��ي ع ��ىل ال �س ��ام ال ��ذى ات ��ت ب ��ه ك�ت��ب
ال�س�م��اء وان�ب�ي��اء ال�ل��ه ج�م�ي�ع��ا وه�ن��ا يمنح
امل � ��وىل ج ��ل وع� ��ا امل ��ؤم �ن ��ني ال ��ذي ��ن ج �ن��دوا
وعبدوا انفسهم له فرصة كبرة ليبلون
باء حسنا بعد ان يميز الله الخبيث من
ال �ط �ي��ب ..ون ��اح ��ظ ان االس �ت �ك �ب��ار ال�ع��امل��ي
وال�ص�ه��اي�ن��ة خ�ص��وص��ا ي�س�ت�خ��دم��ون ف��رتة
أي مونديال لكأس العالم لتمرير وتنفيذ

مخططاتهم اإلج��رام�ي��ة وغ��ر اإلنسانية..
ملاذا؟
ألن ال �ع��ال��م ي �ك��ون م �ش �غ� ً
�وال ب��امل�ب��اري��ات
وف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ال�ت��ي ت��أخ��ذ ال��درج��ة األوىل يف
االخبار العاملية واالعامية وتصبح اخبار
ال � �ح � ��روب وال � �ح � �ص� ��ار وال � � �ع� � ��دوان درج� ��ة
ث��ان�ي��ة ول��ذل��ك ه��ل ي �ف��رض ع�ل�ي�ن��ا ال��واج��ب
استخدام الضربة القاضية ليفيق العالم
املنافق من سباته؟
أم ان اس� � �ت� � �خ � ��دام ال � �ن � �ف� ��س ال� �ط ��وي ��ل
س�ي�ق�ط��ع داب ��ر امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م ��ن اس �ت �م��رار
هذا العدوان اإلجرامي عىل بلدنا؟!

ومضات متناثرة

احمد الفقيه

خواطر رسية

عقيد .عبد السالم السياين

األبعاد االقتصادية واالجتماعية ملشاريع وأنشطة الهيئة العامة للزكاة
مما ال شك فيه أننا نتابع ونلمس جميع األنشطة
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �خ��ري��ة ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل ��زك ��اة يف ال ��وق ��ت ال �ح ��اض ��ر ويف ال �س �ن ��وات امل��اض �ي��ة
وال �ع ��ام امل ��ايض خ ��اص � ً�ة وال� ��ذي ت ��م ف�ي��ه ع ��ر ال�ت�م�ك��ني
االق � �ت � �ص� ��ادي ل �ل �ش �ب ��اب وت ��أه� �ي ��ل اآلالف م �ن �ه ��م م��ن
التدريب والتأهيل يف املعاهد الفنية يف معهد ذهبان-
ص �ن �ع ��اء ويف ال �ح ��دي ��دة وال� � ��ذي ش �م ��ل ج �م �ي��ع امل �ه��ن
الحرفية يف الكهرباء وال�خ��راط��ة وصيانة السيارات
والنجارة والسباكة ولقد سنحت لنا الفرصة لحضور
االفتتاحية والتي حضرها وافتتحها مسؤولون من
وزارة ال �ت ��دري ��ب امل �ه �ن ��ي وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ف �ن ��ي وال �ش �ي��خ
ش�م�س��ان أب ��و ن�ش�ط��ان رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة
الذي يدير الهيئة بأعىل درجة من النشاط واملسؤولية
ب ��االش ��رتاك م ��ع ال� �ك ��وادر امل��ؤه �ل��ة يف اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�م�ك��ني وامل�ت�م�ث�ل��ة يف م��دي��ره��ا ال�ع��ام األس �ت��اذ ع��ادل
ع�ب��دال�ج�ب��ار وزم��ائ��ه وم��دي��ر امل�ش��اري��ع األس �ت��اذ يحيى
ال�ع��زي وف��ري�ق�ه��م ..إن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي تتبناها الهيئة
العامة للزكاة يف الجانب الفني والتدريب والتأهيل
ك�ث��رة إض��اف��ة إىل امل�ش��اري��ع االج�ت�م��اع�ي��ة وامل�ت�م�ث�ل��ة يف
إقامة احتفاالت الزواج الجماعي لآلالف من الشباب
ال��ذي��ن ل��م يستطيعوا إك�م��ال ن�ص��ف دي�ن�ه��م وت�ك��وي��ن
أس ��ر وه ��م م ��ن م �ح ��دودي ال ��دخ ��ل وم ��ن امل �ج��اه��دي��ن
املرابطني واملدافعني عن وطننا الغايل.
إن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة ش��ارك��ت أي �ض��اً يف إق��ام��ة
مشاريع اإلفطار يف شهر رمضان يف السنوات املاضية
باإلضافة إىل توزيع كسوة العيد لألطفال الذين عجز
أولياء أمورهم عن شراءها لهم وكذلك قامت الهيئة
العامة للزكاة بمساعدة امل��رىض املعوزين عىل دفع
قيمة الدواء والعناية بهم حتى يتماثلوا للشفاء من
أمراضهم ومساعدة بعضهم ممن تستدعي حالتهم
ال �س �ف ��ر ل �ل �خ ��ارج ل �ت �ل �ق��ي ال � �ع� ��اج ,وم � ��ن ث� �م ��رة ث� ��ورة
ال�ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن م��ن سبتمر للمسرة القرآنية
تقوم الهيئة العامة للزكاة بتحقيق األهداف ملشروع
التمكني االق�ت�ص��ادي ل��ألس��ر ال�ف�ق��رة واألرام ��ل وأس��ر
الشهداء يف مجال الروة الحيوانية وتربية النحل،
ومن األهداف الخاصة بالروة الحيوانية التايل:
• زي ��ادة اإلن �ت��اج م��ن ال�ل�ح��وم ال�ح�م��راء وال �ح��د من
االستراد وتوفر العمات الصعبة.

يف ذك� � ��رى امل� ��ول� ��د ال �ن �ب ��وي ل �ع��ام
• إتباع وسائل وطرق الرتبية
1443ه� وهي:
ال �ح��دي �ث��ة ال �س �ل �ي �م��ة وال�ص�ح�ي��ة
• م � �ش� ��روع ال� �ه ��داي ��ا ال �ن �ق ��دي ��ة
لرتبية ورعاية الحيوان.
ل �ل �ج ��رح ��ى امل �ع ��اق ��ني م ��ن أب �ط ��ال
• ت �ك ��وي ��ن ال �ع ��ائ ��ق ل�ت�غ�ط�ي��ة
الجيش واللجان الشعبية.
اح �ت �ي ��اج ال �ح �ي ��وان ��ات ال �غ��ذائ �ي��ة
• م � � � �ش� � � ��روع دع � � � � ��م ورع � � ��اي � � ��ة
املتوازنة بمواد خام محلية.
العاجزين عن العمل.
• ال � � � �ع � � � �م � � � ��ل ع� � � � � ��ى زي� � � � � � � ��ادة
• م � � �ش � � ��روع امل � ��رح� � �ل � ��ة األوىل
وم� � �ض � ��اع� � �ف � ��ة أع � � � � � � ��داد ال � � � � ��روة
ل �ل �ص ��رف ال� ��ام� ��رك� ��زي ل �ل �ف �ق ��راء
ال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة م � ��ن خ� � ��ال زي� � ��ادة
واملساكني.
امل ��وال� �ي ��د م� ��ن اإلن � � ��اث وت��رب �ي �ت �ه��ا
• م �ش ��روع ال �س ��ال ال�غ��ذائ�ي��ة
والتوسع يف املشروع.
• التوسع يف زراعة املحاصيل
للمديريات املحررة.
الزراعية لتوفر أعاف املاشية.
• م� �ش ��روع ت �ب �ن��ي م ��رك ��ز إي� ��واء
بروفيسور :أحمد محمد املليص #
• ت�ح�س��ن ال�س��االت املحلية
املشردين بأمانة العاصمة.
م � ��ن خ� � ��ال اس � �ت � �خ� ��دام ط ��ائ ��ق
• املخيمات الطبية يف معظم
وان�ت�خ��اب�ه��ا م��ن ال �س ��االت ع��ال�ي��ة اإلن �ت ��اج وال�ت�س�م��ني محافظات الجمهورية.
للمواليد الحديثة.
• مشروع االستجابة الطارئة للكوارث.
• نشر الوعي الصحي وتقديم الخدمات البيطرية
وه�ن��اك م�ش��اري��ع التمكني االق�ت�ص��ادي و ال�ت��ي تعد
للمربيني يف مناطق تنفيذ املشروع.
من املشاريع الفاعلة يف مجتمعنا وتعتر من أنجح
أما األهداف الخاصة برتبية النحل فيمكن إيجازها امل �ش ��اري ��ع ال �ت ��ي ت �س �ع��ى إىل ت �ح��وي��ل األس � ��ر ال�ع��اط�ل��ة
فيما يي:
ع ��ن ال �ع �م��ل إىل ك � ��وادر وش �ب ��اب م �ن �ت �ج��ني ح �ي��ث ت��م
• إنتاج العسل ومنتجات النحل األخرى عى مدار اس � �ت � �ه� ��داف ش ��ري� �ح ��ة ال� �ش� �ب� ��اب م � ��ن أب � �ن � ��اء ال� �ف� �ق ��راء
ً
السنة.
وامل �س ��اك ��ني وت��أه �ي �ل �ه��م م �ه �ن �ي��ا يف م �خ �ت �ل��ف امل �ج ��االت
• التوسع يف املشروع من خال إكثار النحل وإنتاج ب�ح�س��ب ط�م��وح��ات�ه��م وتمكينهم م��ن إن�ت��اج م�ش��اري��ع
مهنية وصناعية تدر عليهم دخل مستمر وتخرجهم
الطرود واملحافظة عىل سالة النحل املحلية.
• استغال امل��وارد املحلية املتاحة لتصنيع أدوات من دائرة الفقر إىل دائرة اإلنتاج واالنخراط يف سوق
العمل ،وكذلك دعم الشباب بعد مرحلة التدريب
النحل للحد من االستراد.
• اس�ت�خ��دام ال�ط��رق واألس��ال�ي��ب الحديثة يف تربية بقروض بيضاء بدون أي أرباح أو فائدة وخاصة من
أثبتوا نجاحهم مع العلم أن هذا املشروع سيسهم
النحل وإدارة املناحل.
وسوف يمثل هذا املشروع بعد تنفيذه مورد زكوي بدور فاعل يف تنمية املوارد الزكوية حيث سيتحول
من قبل املربيني لحيواناتهم يف املستقبل وال ننىس يف ه ��ؤالء ال �ش �ب��اب امل�س�ت�ه��دف��ني خ ��ال ال �ف��رتة ال�ق��ادم��ة
هذا املقال أن نشكر اللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان م ��ن م�س�ت�ح�ق��ني ل �ل��زك��اة إىل م�ن�ت�ج��ني وم ��زك ��ني وم��ن
ل��دوره��ا ال�ف�ع��ال يف ت�ن�م�ي��ة وزي ��ادة ال�ت��وس��ع يف زراع��ة امل�ش��اري��ع ال��رائ��دة للهيئة العامة للزكاة ال�ت��ي يشرف
األرايض ال��زراع �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��دول��ة ول�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة عليها مباشرة ويتابعها الشيخ شمسان أبونشطان
لألوقاف بالحبوب والتي تهدف بالتعاون والتنسيق رئيس الهيئة مشروع رحماء بينهم والذي استهدف
م��ع الهيئة العامة للزكاة إىل ال��وص��ول إىل االكتفاء مليون أسرة فقرة يف جميع محافظات الجمهورية،
وم �ش ��روع ك �س��وة أب �ن ��اء ال �ش �ه ��داء وك ��ذل ��ك م�ش��روع
الذايت من مادة الحبوب بكافة أنواعها.
كما يسرنا أن ندرج مشاريع الهيئة العامة للزكاة عيدية أب�ن��اء الشهداء النقدية  ،وم�ش��روع الحقيبة

املدرسية ومشروع الكفالة الشهرية ألبناء الشهداء
ومشروع السال الغذائية ألبناء الشهداء ومشروع
م �ك ��ائ ��ن ال �خ �ي ��اط ��ة ل� �ع� ��دد  200أس � � ��رة  ،وم� �ش� ��روع
األعراس الجماعية  ،ومشروع السداد للمعسرين
م�م��ن أن�ه��وا ف��رتة ال�ع�ق��وب��ة وم�ش��روع ال��زك��اة العينية
م��ن املحاصيل النقدية ,كما أن األب�ع��اد االقتصادية
واالجتماعية لهذه األنشطة ظاهرة للعيان وخاصة
امل�ش��اري��ع اإلن�ت��اج�ي��ة وال�ت��ي ب��دأ ت�ن�ف�ي��ذه��ا يف محافظة
ال �ح��دي��دة وامل�ت�م�ث�ل��ة يف ال�ت�م�ك��ني االق �ت �ص ��ادي ل��ألس��ر
ال��ري�ف�ي��ة يف ع��دد م��ن امل��دي��ري��ات وال�ت��ي ب ��دأت بصيانة
م��واق�ع�ه��ا وح�ظ��ائ��ره��ا يف امل�ع�ه��د ال��زراع��ي وال�ت�ق�ن��ي يف
سردد وسوف يقوم املشروع بدعم وتحسني ظروف
امل�ع�ي�ش��ة واإلن �ت��اج ل �ل��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة وس�ي�س�ه��م ه��ذا
امل� �ش� ��روع يف ن �م ��و وزي � � ��ادة أع� � ��داد ال� � ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة
إضافة إىل توقيف الهجرة من الريف إىل املدن وكذلك
إي �ج��اد ف ��رص ع�م��ل ل�ع��دد ك�ب��ر م��ن ال �ق��وى ال�ع��اط�ل��ة
م��ن العمل ,وه��ذه املشاريع يف ال�ف��رتة املاضية أي يف
فرتة ما قبل ثورة  21سبتمر لم تكن أساساً حاضرة
وكانت الزكاة ومصارفها ال تصرف يف مصارفها.
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل ملؤسسة
ب �ن �ي ��ان وال �ل �ج �ن ��ة ال� ��زراع � �ي� ��ة ع� ��ىل ن �ش ��اط �ه ��ا ال� ��زراع� ��ي
و اإلن� �ت ��اج ال� ��زراع� ��ي و أدع� � ��وا رج � ��ال امل � ��ال واألع� �م ��ال
ورؤوس األم� ��وال ال��وط�ن�ي��ة إىل أن ي �ش��ارك��وا يف مثل
هذه املشاريع الخرية و أن يقوموا بسحب أموالهم
االستثمارية من البنوك الخارجية وتوظيفها داخل
الوطن يف مشاريع إنتاجية زراعية وصناعية وغذائية
 ،ففي املجال الزراعي هناك فرصة يف إنتاج الحبوب
وال�ف��واك��ه و ال��ن ب� ً
�دال م��ن شجرة ال�ق��ات  ،والتوسع
يف زراع � ��ة ال �ل ��وز وال �ع �ن ��ب وال �ب �ق ��ول �ي ��ات وك � ��ذا زراع� ��ة
ال �ق �ط ��ن وال �س �م �س ��م وك ��ذل ��ك االس �ت �ث �م ��ار يف م �ج��ال
ال � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة أن �ه ��ا ب �ل ��دة ط �ي �ب��ة ورب غ �ف ��ور أي�ه��ا
اليمنيون فا تبخلوا يف هذا الزمن الذي تعيش بقية
ال�ش�ع��وب ف�ي��ه أزم ��ة م�ن��اخ�ي��ة وح��رائ��ق ف�ب�ل��دن��ا حباها
ال�ل��ه وه�ط�ل��ت األم �ط��ار ك�ه��دي��ة ون�ع�م��ة م��ن ال�ل��ه لهذا
الشعب العظيم.
 #م�س�ت�ش��ار ال � ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة األس �ت ��اذ ال ��دك �ت ��ور ب�ج��ام�ع��ة
ً
سابقا.
صنعاء وعميد كلية الزراعة

تاريخ اليمن احلديث ..بول دريش جامعة أكسفورد ( )48
الشرطة والجيش وتراكمت عىل
ك��اه�م��ا دي � ً
�ون ��ا خ��ارج �ي��ة ضخمة
وك � � � ��ان ل� ��دي� �ه� ��م أم � � ��ل ض� �ئ� �ي ��ل يف
س� ��داده� ��ا وه � ��م ي ��واج� �ه ��ون اآلن
ب ��ال �ت ��وازي ان �ه �ي ��ار أس �ع ��ار ال�ن�ف��ط
يف أواخ � � � � � ��ر ع � � � ��ام 1981م ب �ل ��غ
س �ع ��ر ال �ن �ف ��ط ال� �خ ��ام  34دوالرًا
رف � � ��ع
ل � � �ل � � ��رم � � �ي � � ��ل م � �م � ��ا
و ا ر د ات

يف عام 1983م جرت محاولة
ج ��ادة ل�ح�ظ��ر اس �ت ��راد ال �ف��واك��ه
وال�خ �ض��روات م��ن خ ��ارج اليمن
ح� �ي ��ث ح� �ق ��ق ال� �ي� �م ��ن االك� �ت� �ف ��اء
ال � ��ذايت م ��ن ال �خ �ض ��ار وال �ف ��واك ��ه
ف� ��ال � �ي � �م� ��ن ي � �ن � �ع� ��م ب� ��ال � �ك � �ث� ��ر م ��ن
امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة م�ث��ل العنب
وال � � �ب � � �ط � � �ي� � ��خ وال � � � � ��رم � � � � ��ان وامل � � � � ��وز
وج � �م � �ي � �ع � �ه � ��ا م � �ن � �ت � �ج� ��ة م� �ح� �ل� �ي ��اً
وك��ان��ت ت��أيت ق�ب��ل ذل��ك يف علب
ك � � ��رت � � ��ون م � � ��ن ال � � � �خ � � � ��ارج ،ل �ك ��ن
إج � � � � � ��راءات ال� �ت� �ق� �ش ��ف ل � ��م ت �ك��ن
ش��ائ �ع��ة ب �ي �ن �م��ا ف ��رض ��ت ص�ن�ع��اء
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
ق � � �ي � � ��و ًدا ع� � ��ىل االس� � � �ت � � ��راد ف �ي �م ��ا
ك � ��ان � ��ت ح� �ك ��وم ��ة ع � � ��دن ت �خ �ف��ف
ال�ق�ي��ود األخ ��رى ح�ي��ث ُس�م��ح مل ��زارع ال��دول��ة ب��ال�ت�ح��رك تصدير النفط بصورة
نحو أشكال تعاونية أقل صرامة وركز املخططون يف ك�ب��رة ول�ك��ن ق�ب��ل نهاية
الجنوب ع��ىل القطاع ال�خ��اص ال��ذي ارتفعت حصته ع � � � � � ��ام 1985م أص� � �ب � ��ح
م��ن االق�ت�ص��اد م��ن  66%إىل  72%ب��ني ع��ام��ي 1980م ب� ��اإلم � �ك� ��ان ال� �ح� �ص ��ول ع��ىل
و1985م وأصبحت التجارة الداخلية تحت هيمنة ما خ� ��ام� ��ات ال �خ �ل �ي ��ج م �ق ��اب ��ل 7
ات � � � � � �ف� � � � � ��اق
وصفه البعض الرجوازية الطفيلية وكانت حصص دوالرات وكان قد تم تشكيل
ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص أك ��ر ب�س�ب��ب امل��ان �ح��ني األج ��ان ��ب م��ن م ��ن ق �ب ��ل دول أوب � ��ك م ��ن أج ��ل أن ت�ح�ت�ف��ظ أوب ��ك
اإلن � �ت� ��اج امل� �ح� ��ي ,ل� ��م ي �ق �ت �ص��ر االخ � �ت� ��اف ب� ��ني ه �ي��اك��ل بالسعر عند  15دوالرًا لكن الطفرة انتهت وتوقفت
الدولة عىل االقتصاد ومع ذلك كانت املواقف املالية م �ش��اري��ع ال �ب �ن��اء يف ال ��دول ال�ن�ف�ط�ي��ة ك ��ان ح�ج��م ه��ذه
�س �ي ��م وان �خ �ف �ض��ت ع ��ائ ��دات ال �س �ع��ودي��ة
لحكومتي اليمن متشابهة للغاية كاهما يعتمد عىل األح� � ��داث َج � ِ
قابلية ب�ل��ده��م ل��اس�ت�م��رار ع��ىل ال�ت�ح��وي��ات الضخمة م��ن ال�ن�ف��ط م��ن  120م�ل�ي��ار دوالر يف ع ��ام 1981م إىل
م ��ن ال �ع �م ��ال ��ة امل �ه ��اج ��رة ف �ك��اه �م��ا ي �ع �ت �م��د ع ��ىل امل �ن��ح 17م�ل�ي��ار دوالر ب�ع��د أرب��ع س�ن��وات ف�ق��ط ع��ان��ت جميع
وال �ق ��روض م ��ن أم ��اك ��ن أخ ��رى وال �ت ��ي ل ��م ت�ظ�ه��ر ك�ل�ه��ا دول ال�خ�ل�ي��ج م ��ن ت�خ�ف�ي�ض��ات م�م��اث�ل��ة وك� ��ان ال�ي�م��ن
يف امل �ي��زان �ي��ات امل �ن �ش��ورة ,أن�ف�ق��ت ال�ح�ك��وم��ات ال�ي�م�ن�ي��ة ي�ع�ت�م��د ع ��ىل ال �ن �ش��اط ال� ��ذي ت��دع �م��ه ه ��ذه اإلي � ��رادات
الشمالية والجنوبية عىل حد سواء مبالغ هائلة عىل ان�خ�ف�ض��ت ت�ح��وي��ات ال�ع��ام�ل��ني يف ش�م��ال ال�ي�م��ن إىل

ال�ن�ص��ف وان�ه��ار ال�ن�ظ��ام امل��ايل يف السبعينيات وخسر
الريال اليمني قيمته انخفض سعر الصرف الرسمي
مقابل الدوالر األمرييك من حوايل  5-4إىل  6.5ريال
مقابل الدوالر الواحد يف غضون أشهر يف عام 1985
وهذا هو السعر الرسمي بينما كانت أسعار السوق
السوداء أعىل وانكمش دعم امليزانية من الحكومات
األكر ثراءً ويف عام 1986م تم إعان حظر يف الشمال
عىل الواردات الخاصة .
لم يكن من املمكن حظر ال��واردات تمامً ا أصبحت
اآلالت ج � ��زءً ا م ��ن ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة ول ��م ي�ن�ت��ج ال�ي�م��ن
أي يشء أو ح�ت��ى ق�ط��ع غ�ي��ار وك ��ان ال�ش�م��ال ي�س�ت��ورد
الحبوب عىل نطاق واسع منذ عهد اإلمام أحمد عىل
ً
مستحيا
األق��ل وك��ان االكتفاء ال��ذايت يف ه��ذا املجال
ح�ت��ى يف ال�ق��رى ال��زراع�ي��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء ب�ع��ض امل ��زارع من
الحجرية التي كانت أفضل ح� ً
�اال من بعض القرى
األخ��رى لكن م��ا تنتجه ه��ذه ال�ق��رى ال يكفي ألكر
م��ن ش�ه��ري��ن أم��ا ال�ب��اق��ي ي�ت��م ش ��راؤه م��ن ال�س��وق
يف تعز مثل دق�ي��ق القمح واألرز وال�س�ك��ر وزي��ت
الطبخ ,قديماً كان معظم ما يأكله اليمنيني من
زراعتهم ولكن تضاعف سكان اليمن بنسبه كبرة ولم
ي�ع��د اإلن�ت��اج امل�ح��ي ق��ادر ع��ىل تلبيه ال�ط�ل��ب ال��داخ��ي
ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال ��زراع �ي ��ة وه ��ذا أدى إىل ارت �ف ��اع واردات
ال�ح�ب��وب م��ؤخ�رًا م��ن ح��وايل  160أل��ف ط��ن س�ن��و ًي��ا يف
م�ن�ت�ص��ف ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات إىل أك ��ر م ��ن  650أل ��ف ط��ن
وك ��ان ال �س ��ؤال ه��و ك�ي�ف�ي��ة إدارة ال � ��واردات يف خ�ض��م
اقتصاديات السوق الحر العادلة يف السبعينيات .
نما جهاز الدولة بشكل كبر بدعم من الحكومات
وامل��ؤس �س��ات األج�ن�ب�ي��ة ك�م�ث��ال امل��ؤس�س��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ب � � ��ارزة يف األص � ��ل يف ت ��وري ��د
األح ��ذي ��ة وال� � ��زي ال ��رس �م ��ي وال �خ �ب ��ز وال �س �ل ��ع امل�ع�ل�ب��ة

ل�ل�ج�ن��ود وت��وس�ع��ت م��ؤخ�رًا إىل م�ج��االت أخ��رى وك��ان
ً
معروفا بالفعل يف السوق اليمني وقامت بصفقات
واس� �ت� ��راد م � ��واد غ ��ر ع �س �ك��ري��ة م �ث��ل س �ت��ائ��ر ال �ح �م��ام
وت ��رك �ي �ب ��ات ال �ح �م ��ام ��ات ت �ح ��ت إش� � ��راف وزارة امل��ال �ي��ة
وش��رك��ة ال �ت �ج��ارة ال �خ��ارج �ي��ة ح�ص�ل��ت ع��ىل  60%م��ن
أذونات التجارة الخارجية أما الباقي فقد تم طرحه
إىل حد كبر للمناقصة مما أدى يف الواقع إىل احتكار
التجارة بني أشخاص محددين تابعني للحكومة فيما
حرم اغلب التجار من هذه املناقصات لقد ابىل التجار
اليمنيني العظماء باءً حسناً يف نمو اقتصاد اليمن
خال سنوات طويلة ولكن اغلبهم تم ركنهم لصالح
أشخاص مقربني من الرئيس الذين تم منحهم مراكز
مهمة يف مؤسسة التجارة الخارجية لم تكن لديهم
خرة يف التجارة وكانت ميزتهم الوحيدة هي قربهم
من الرئيس نفسه مثل محمد هاشم زميل الرئيس
البعثي القديم ظهر يف مؤسسة التجارة الخارجية ثم
ً
الحقا إىل املؤسسة العسكرية التجارية وأصبح
انتقل
ثر ًيا للغاية أما محمد الحضرمي الذي أصبح رئيسآ
ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ل �ت �ج��ارة ك� ��ان م �ث ��اال ل �ل��روة
الباهظة التي تميز بها اعتمد املؤتمر الشعبي العام
يف عام 1982م جزئيًا عىل التعاونيات من اجل توفر
املنتجات األساسية للمواطنني ولكن تم استغالها
ب�ط��ري�ق��ة أخ ��رى ح�ي��ث ت��م دم�ج�ه��ا ب��ال�ف�ع��ل م��ع ج�ه��از
امل ��ؤت �م ��ر ال �ش �ع �ب ��ي ال� �ع ��ام ل �ت �ش �ك �ي��ل م �ج ��ال ��س ت�ن�م�ي��ة
تعاونية محلية مسؤولة أمام وزارة اإلدارة املحلية ,تم
تكليف هذه املجالس بمهمة تحصيل الضرائب كما
حدث مع التعاونيات املختلفة يف الجنوب قبل عقد
م��ن ال��زم��ن ,ت��م جمع امل��زي��د م��ن األم��وال م��ن الشعب
م��ن اج��ل تغطية ج��زء م��ن ال��دي��ون ال�ت��ي ت��رزح تحتها
حكومة صنعاء.

القوة ُتخضع أعداء اليمن وتستعيد ثروات لبنان!!

كلك نظر

احمد القردعي

تنويه واعتذار
يعتذر الزميل أحمد
القردعي عن الكتابة هذا
االسبوع وذلك بسبب
وعكة صحية أملت به عىل
ان يواصل الكتابة االسبوع
القادم.

م�ث�ل�م��ا ف��رض��ت مُ �س ��رات ال�ي�م�ن�ي��ني ه��دن��ة يف
ال�ي�م��ن ب�ع��د ع ��دوان وح�ص��ار س�ع��ودي أم��ري��يك
ع ��ىل ال �ي �م��ن ل� �ث �م��ان س �ن ��وات م �س �ت �م��رة  ،ن�ج��د
أن ه� ��ذه امل ُ� �س� ��رات أس �ت �ط ��اع ��ت ب ��ل و ف��رض��ت
ه��دن��ة ُي ��راد ل�ه��ا أن ت�ط��ول وت��دوم ك�م��ا صرحت
بهذا السعودية والواليات املتحدة األمريكية
واملؤكد أنها ليست هدنة بقدر ما هي هزيمة
للتحالف السعودي االمرييك يف اليمن‘ فقط
ت ��م ت��وص �ي �ف �ه��ا ب�م�س�م��ى آخ ��ر ‘ و ه ��ذه ح�ق�ي�ق��ة
الهزيمة األمريكية السعودية يف اليمن حيث
وُ ظ ��ف م�ص�ط�ل��ح "ال �ه ��دن ��ة" ل�ت�غ�ط�ي��ة ال�ه��زي�م��ة
ال�س��اح�ق��ة يف ال�ي�م��ن ‘ ف�ب�ع��د وص��ول مُ �س��رات
اليمنيني لضرب مصايف النفط يف السعودية
واألم � � � � � ��ارات وف � � ��رض ال �ي �م �ن �ي ��ني ب� �ه ��ا م �ع ��ادل ��ة
ج ��دي ��دة وت� � ��وازن ردع ل ��م ي �س �ب��ق ل� � ُ�ه م �ث �ي��ل يف
ت ��أري ��خ ال �ص ��راع ��ات ال �ق��دي �م��ة وامل ُ�ع ��اص ��رة ُ
،ه �ن��ا
يتضح أن القوة العسكرية هي التي تستعيد
ال �ح �ق��وق امل �س �ل��وب��ة وت �ح��اف��ظ وت �ص ��ون ث ��روات
�ان وم�ك��ان  .ليس
ال��وط��ن واإلن �س��ان يف ك��ل زم � ٍ
ب�ب�ع�ي��د ن�ج��د ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��اين ال�ش�ق�ي��ق دل�ي��ل
آخر لحتمية وجود قوة ‘ حيث نعود لسنوات
ُ
أنتهجته األحزاب
من التسول السيايس التي
وال� �ك� �ت ��ل ال �س �ي ��اس �ي ��ة يف ل �ب �ن ��ان واالس � ��رتض � ��اء
ألرباب الهيمنة ومُ اك الوصاية عىل هذا البلد
حيث ُ
انه لم يجدي نفعاً ولم يُغنيهم من جوع
وإنما ضاعف األزمات وزاد من ارتفاع تكاليف
ال�ح�ي��اة وأص�ب��ح يضيق ه��ذا الشعب بساكنيه
ويجوع باحثاً عن الغاز الطبيعي لسد جوعهم
اإلقتصادي واملعييش البائيس يف الوقت الذي
يملك ثروات نفطية وحقول غازية ُتغنيه عن

أحمد عبدالله الرازحي

هذا التسول والشحت لفتات األخرين ولكنها
ُتنهب ُ
وتسرق ويمارس الكيان الصهيوين دور
ال�ح��اك��م و املتحكم يف مصر وث ��روات وحقول
هذا الشعب الذي لعبت وباعت قراره بوالءها
ألط ��راف خ��ارج �ي��ة ي �ق��وده��ا ال �ك �ي��ان اإلس��رائ �ي��ي
ف��أص �ب��ح وض� ��ع ال �ل �ب �ن��ان �ي��ني يف ج �ح �ي��م ال �ح �ي��اة
وضائقتها املُفتعلة.
س � �ن� ��وات ط ��وي �ل ��ة وامل � �ق� ��اوم� ��ة اإلس� ��ام � �ي� ��ة يف
ً
كاما وتصنع
لبنان تبني كيانها ومجد لبنان
ق ��وة ع �س �ك��ري��ة ل �ي �س��ت ك �م��ا ُت ��ري ��د ل �ه��ا ال� ُ�ن �خ��ب
ال�س�ي��اس�ي��ة وت �ج��ار ال �ح ��روب يف ل�ب�ن��ان ب��ل ك�م��ا
ي ��ري ��د ل �ه��ا ال �س �ي��د ال �ش �ج ��اع /ح �س ��ن ن �ص��ر ال �ل��ه
ال� ��ذي ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة و ُي ��ري ��د إخ � ��راج ل�ب�ن��ان
م��ن دائ ��رة ال�ش�ع��وب امل�س�ل��وب��ة وف�ق��ره��ا امل��دق��ع
وع ��وزه ��ا امل �ع �ي��يش وي ��ري ��د ص �ن��ع ح �ي ��اة ك��ري�م��ة

ت �ك �ف��ل ل �ل �ب �ن��ان �ي��ني ح �ق ��وق �ه ��م وث ��روات� �ه ��م دون
أي ��ة وص ��اي ��ة أو ه�ي�م�ن��ة م ��ن أح ��د ع�ل�ي�ه��ا ك��ون�ه��ا
س� �ي ��ادي ��ة وم� �ل� ��ك ل �ل �ش �ع ��ب ال� �ل� �ب� �ن ��اين ال مُ �ل ��ك
ل �ن �خ��ب س �ي��اس �ي��ة وض �ي �ع��ة أض ��اع ��ت س �ي ��ادة و
ح �ق��وق ل�ب�ن��ان وأت �ض��ح ف �ع� ً�ا وأث �ب �ت��ت امل�ق��اوم��ة
االسامية يف لبنان انها كانت صاحب الحضور
األخ ��ر و ت �ق��رر امل �ص��ر وت�ح�س��م ال�ن�ت�ي�ج��ة يف ما
يمس بالسيادة اللبنانية وحقوق ابناءه ‘ وما
تحرير جنوب لبنان عام  2006م إال مثال حي
وشاهد قطعي عىل أهمية وضرورة وجود قوة
ومقاومة تحفظ للشعوب حقوقها وسيادتها
من مشروع أمركة العالم وكيان الصهيونية
القائم عىل املؤامرات ونهب جغرافية وحقوق
الشعوب وأيضاً ليس اإلنجاز األخر للمقاومة
اإلس��ام�ي��ة يف ل�ب�ن��ان وال �ت��ي ف��رض��ت ب��ال�ق��وة أن
ُتنقب ال��دول��ة اللبنانية ع��ن ال�غ��از و إستخراج
ح �ق �ه��ا ال �ط �ب �ي �ع��ي م ��ن ال � � ��روات ل �س �ن ��وات م��ن
ال �ض �ي ��اع وس� ��وء ذل ال �خ �ن ��وع وال �ص �م ��ت ت�ج��اه
ن �ه �ب �ه ��ا ألم� � ��د ط� ��وي� ��ل م � ��ن ال� �ك� �ي� ��ان ال �ص �ه �ي ��وين
ال �غ ��اص ��ب ول �ه ��ذا ع �ن��دم��ا ت �ك �ل��م األم � ��ني ال �ع��ام
ً
قائا:
لحزب الله
" ال � �ص � ��واري � ��خ ب �ت �ط �ع �م �ن ��ي خ� �ب ��ز " ح �ق �ق �ه��ا
واق �ع��اً وه��ي رس��ال��ة ق��وي��ة ل�ل�ص�ه��اي�ن��ة ف�ح��واه��ا
ان ال � �ص � ��واري � ��خ وامل � �ق � ��اوم � ��ة ه � ��ي م � ��ن ف ��رض ��ت
إس�ت�ع��ادة ح�ق��وق ال�ش�ع��ب امل�س�ل��وب��ة ‘ ورس��ال��ة
أخ��رى للذين يبحثون ع��ن الحقوق وال��روات
بالتسول وإستجداءها يف زم��ن القوة و الذي
الم�ك��ان وال ح�ق��وق تستعاد إال ب��ال�ق��وة وليس
بالتسول واالستجداء .

حتديث مناهجنا وأثرها
التربوي على األجيال!!..
ت�ح��دي��ث امل�ن��اه��ج ت�ظ��ل امل�ش�ك�ل��ة ال�ح��اض��رة
ال� �غ ��ائ� �ب ��ة يف م �ع �ظ ��م ال� �ب� �ل� ��دان ال �ع ��رب �ي ��ة،
وه� ��ذا ب �س �ب��ب ال �س �ي ��اس ��ات ال ��دك �ت ��ات ��وري ��ة،
وال�ف�ل�س�ف��ات ال�ف�ك��ري��ة وامل��ذه�ب�ي��ة امل�ت��زم�ت��ة،
النابعة من شعور الاشعور ..بأن مناهجنا
غ � ��ر م� ��واك� �ب� ��ة ل � � ��روح ال� �ع� �ص ��ر ال� �ح� ��دي� ��ث..
وب �ح��اج� ٍ�ة اىل ت�غ�ي��ر ج� ��ذري ،وت �ح��دي��ث يف
مضمونها ،ويف تغييب الدراسات العلمية
امل � �ت � �خ � �ص � �ص� ��ة ،وج � � �ه� � ��ات االخ � �ت � �ص � ��اص،
ومراكز البحوث الرتبوية ،ودون الرجوع
اىل إح � �ص� ��اء ش� ��ام� ��ل م� ��ن واق� � ��ع ال �ب �ي ��ان ��ات
والدراسات امليدانية ..تظل املشكلة قائمة..
وم � ��ن ه � ��ذا امل �ن �ط �ل ��ق ت �ج ��اه ��ل ال �ك �ث ��ر م��ن
خ� � � � ��راء ال � ��رتب � �ي � ��ة األوض � � � � � ��اع ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا دول املنطقة،
وع ��دم وج ��ود إح �ص ��اءات دق�ي�ق��ة وب�ي��ان��ات
م� ��دروس� ��ة ت ��وض ��ح اس �ت �ق �ص ��اء ال �ح ��اج ��ات
واإلمكانات ال��ازم��ة وص� ً
�وال لوضع مناهج
ح��دي �ث��ة ت ��واك ��ب رك ��ب ال �ح �ض ��ارة وال�ث�ق��اف��ة
العربية والعاملية ..الشك أن مقياس تقدم
ال �ش �ع��وب واألم� ��م يف ع �ص��رن��ا ال �ح��اض��ر ه��و
م�ق��دار م��ا تمنح ال��دول واألم��م شبابها من
فرص تعليمية راقية ومواكبة لروح العصر
الحديث ..ذلك ألن الروة الحقيقية للدول
وال �ش �ع��وب واألم� ��م إن �م��ا ت�ك�م��ن يف ث��روت�ه��ا
ال �ب �ش ��ري ��ة امل� �ت� �ن ��ورة ب �ن ��ور ال �ع �ل ��م وال �ث �ق ��اف ��ة
وال�ح�ض��ارة ..وع��ىل ق��در م��ا تمنح ال��دول أو
األن �ظ �م��ة ال�ح��اك�م��ة ال�ن�ظ��م ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م��ن
حري ٍة ورقي وتقدم ودراسة فاحصة بقصد
االرتقاء بشعوبها يكون االرتقاء واالزدهار
العلمي والثقايف والحضاري..
ع �ل �ي �ن ��ا أن ن� � ��درك أن ال � � ��روة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة
ال ت �ك �م ��ن يف ج � ��وف األرض ،إن� �م ��ا ت �ك �م��ن
يف ع �ق��ول ال �ش �ب��اب وق ��درات �ه ��م وط��اق��ات�ه��م
اإلبداعية ،ومهاراتهم املتميزة ..فالتعليم
ي �ع �ت��ر ال �ع �م ��ود ال �ف �ق ��ري يف ع �ل ��م ال �ن �ف��س
الرتبوي والتعليمي ،ألنه يؤدي اىل تغير
يف ال �س �ل��وك ال ��ذي ي�ك�ت�س��ب ص�ف��ة ال�ث�ب��وت
واالس� �ت� �م� ��رار،
وأي ت � �ع � �ل� ��م
ن��ح��و اح����رام
ال ي� � � � � � � � � ��ؤدي
اىل ت� � �غ� � �ي � ��ر ال�����ذات واآلخ���ري���ن
يف ال � �س � �ل � �
�وك وت���ع���م���ي���ق روح
ت�ع�ل�ي��م ف��اش��ل
غ� � � ��ر م � � �ج � � � ٍ�د ..املشاركة االجتماعية
وغر
مفيد�� ..د ب���ن أب���ن���اء ال��وط��ن
ل � � � � � � � ��ذا الب � � �
م � � � � � ��ن ت � � ��وف � � ��ر الواحد
م�ن��اخ مناسب
واالس � �ت � �ع � ��ان � ��ة
ب� � � � � � �م� � � � � � ��راك� � � � � � ��ز
الب���د م��ن رب��ط
ال � � � � �ب � � � � �ح � � � � �
�وث ت��ح��دي��ث امل��ن��اه��ج
امل � �ت � �خ � �ص � �ص � ��ة
يف ج��ام �ع��ات �ن��ا ب��������ال��������رام��������ج
وم � � �ع� � ��اه� � ��دن� � ��ا
ال� � � � � �ع� � � � � �ل� � � � � �ي� � � � � ��ا االخ���ت���ص���اص���ي���ة
وال � � � �ج � � � �ه � � � ��ات
العاقة ،والدراسات العليا يف
ذات
م � � � � � ��ع ت � � ��وف � � ��ر الجامع����ات ومراكز
اإلم � � � �ك� � � ��ان� � � �
�ات البح����وث والتطوير
امل��ادي��ة الازمة
ح� �ت� ��ى ن �ن �ه��ض الربوي
ب � ��ال� � �ع� � �م� � �ل� � �ي � ��ة
التعليمية اىل األمام ،دون ذلك نظل نرقع
م �ن��اه �ج �ن��ا ب �م ��وض ��وع ��ات ج ��وف ��اء ،وأش �ي ��اء
ال ُت �غ �ن ��ي وال ُت �س �م ��ن م ��ن ج � ��وع ..وي�ص�ب��ح
تحديث مناهجنا حلماً بعيد املنال..
علينا أن نعلم أن رفع مستوى التعليم
أو ت �ح ��دي ��ث امل �ن ��اه ��ج ل ��م ول� ��ن ي �ت ��م ب �ص ��ورة
ع �ل �م �ي ��ة أو ب � ��إج � ��راء ب �ح �ث ��ي س �ل �ي ��م إال إذا
أوج ��دن ��ا م��راك��ز ب �ح��وث ف��اع �ل��ة ،أو ت�ف�ع�ي��ل
دور ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات وامل � � ��راك � � ��ز امل �ت �خ �ص �ص ��ة
ب��إش��راك�ه��ا يف ت�ح��دي��ث امل�ن��اه��ج ح�ف��اظ��اً عىل
ه��وي�ت�ن��ا اإلي�م��ان�ي��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ح�ض��اري��ة
والعقيدية..
ل� �ه� ��ذا وذاك الب � ��د أن ن� ��راع� ��ي ال �ج ��ان ��ب
ال��رتب��وي عند تحديث امل�ن��اه��ج ،وأه��م هذه
األسس هي:
ً
أوال :الب ��د م ��ن إي �ج ��اد ال �ف ��رد امل �ت �س��ائ��ل،
ال � ��ذي ي �م �ل ��ك امل � �ه� ��ارات ال� ��ازم� ��ة ل ��ات �ص ��ال
وال� �ت ��واص ��ل ب �م �ح �ي �ط��ه ال ��وط �ن ��ي وال �ق ��وم ��ي
واإلق�ل�ي�م��ي وال � ��دويل ..وه ��ذا ل��ن ي�ت��م إال يف
ظ��ل تنمية ال ��ذات وغ ��ذاء ال�ن�ف��س والعقل
بالعلوم واملعارف الراقية..
ث� ��ان � �ي� ��اً :ه� �ن� ��اك ج� ��ان� ��ب م� �ه ��م ه � ��و ت �ن �م �ي��ة
ال �ع ��اق ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ع ��ىل أوس� ��ع ن�ط��اق
ل�ل�ف��رد ،وغ ��رس ق�ي��م وم �ب��ادئ س��ام�ي��ة مع
اح ��رتام ش�ع��ور اآلخ��ري��ن يف إط ��ار امل�ن�ظ��وم��ة
اإلنسانية املتكاملة..
ث ��ال �ث ��اً :الب ��د م ��ن إدراك م �ف �ه��وم ال�ك�ف��اي��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ،بجعله مستهلكاً اقتصادياً
ذك �ي ��اً ،يف ت��رش �ي��د وت ��دب ��ر ش� ��ؤون ح �ي��ات��ه،
واالرت �ق��اء يف م�ج��ال ع�م�ل��ه ب�ص��ورة ف��اع�ل��ة،
ومثمرة..
راب�ع��اً :املسؤولية الوطنية ،وه��ي تشمل
ال �ه ��وي ��ة اإلي �م ��ان �ي ��ة ال �ن ��اب �ع ��ة م ��ن ع �ق �ي��دت �ن��ا
اإلس ��ام� �ي ��ة ،واإلي � �م� ��ان امل �ط �ل ��ق ب ��ال �ع ��دال ��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،واح� � ��رتام ح �ق ��وق وح ��ري ��ات
اآلخرين..
ول�ع��ل م��ن أه��م ال�ح��واف��ز ال�ت��ي ينبغي أن
ن�ح��رص ع��ىل تحقيقها م��ن خ��ال تحديث
م�ن��اه�ج�ن��ا ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،غ��رس ح��ب التعلم
ال ��ذايت ،وال �ق��درة ع��ىل امل �ب��ادرة يف م��واج�ه��ة
ح ��ل ال �ص �ع ��وب ��ات وامل� �ش� �ك ��ات ،وه � ��ذا ل��ن
ي� �ك ��ون إال ب ��إي �ج ��اد ج �ي ��ل م �ت �س �ل��ح ب��ال �ق �ي��م
وامل�ب��ادئ النابعة م��ن عقيدتنا اإلسامية،
وح�ض��ارت�ن��ا وثقافتنا األص�ي�ل��ة ..ب��دون ذلك
يبقى التعليم سراباً بقيع ٍة يحسبه الظمآن
ماء حتى إذا ما جاءه لم يجده شيئاً.!!..
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املجتمع اليمني مبا ميلك من قدرات ومهارات كفيل بتحقيق االكتفاء الذاتي
نساند شركاء التنمية في املديريات واحملافظات وتأهيل اجلمعيات إلدارة عجلة االقتصاد املجتمعي

يف إط��ار الحرص عىل توضيح الرؤية أم��ام القراء
ال�ك��رام فيما يتعلق بمشروع املحليات ودور مؤسسة
ب �ن �ي ��ان ال �ت �ن �م ��وي ��ة يف ال �ت ��وع �ي ��ة ب� �م� �ب ��ادئ وس �ي ��اس �ي ��ات
ومنهجيات التنمية عىل هدى الله واملشاركة املجتمعية
ال� � ��واس � � �ع� � ��ة يف ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذا
ل � �ت� ��وج � �ي � �ه� ��ات ال� � �ق� � �ي� � ��ادة ال � �ث � ��وري � ��ة
واملجلس السيايس األعىل بضرورة
إمل� � � � � ��ام ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ن يف ال � � � � � � � ��وزارات
والقطاعات واملؤسسات الحكومية
وال�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة يف امل�ح��اف�ظ��ات
باملنهجية التقت "26سبتمرب" املدير
التنفيذي ملؤسسة بنيان التنموية
امل � �ه � �ن� ��دس م� �ح� �م ��د ح� �س� ��ن امل� � ��داين
ل �ل��وق��وف أم ��ام ج�م�ل��ة م ��ن ال�ق�ض��اي��ا
املتعلقة ب��ال�ث��ورة ال��زراع�ي��ة ،وال��دور
ال� � ��ذي ي �ل �ع �ب ��ه ش� ��رك� ��اء ال �ت �ن �م �ي ��ة يف
وزارات اإلدارة امل �ح �ل �ي��ة وال �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل والزراعة والري
واالتحاد التعاوين الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية
وال � �س � �ل � �ط� ��ات ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وامل� �ح� �ل� �ي� ��ة واإلش � ��راف� � �ي � ��ة يف
امل �ح ��اف �ظ ��ات وال �ج �م �ع �ي ��ات وامل �ج �ت �م ��ع امل � ��دين وال �ق �ط ��اع
الخاص تحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا
عىل مسار توجهات القيادة الثورية واملجلس السيايس
األعىل نحو تحقيق االكتفاء الذايت ،إىل التفاصيل:
كتبت  :عفاف الشريف

برنامج احملليات مهمته متكني مديري املديريات
من قيادة مسار العمل التنموي
أوضــح املــديــر التنفيذي ملؤسسة بنيان التنموية
املهندس محمد حسن املداين أن منهجية املحليات
بدأت أوىل خطواتها يف تنفيذ التوجيهات ،حيث
ت ــم ب ــرع ــاي ــة ال ـل ـج ـنــة ال ــزراع ـي ــة وال ـس ـم ـك ـيــة الـعـلـيــا
وشـ ــركـ ــاء ال ـت ـن ـم ـي ــة وال ـس ـل ـط ــات امل ـح ـل ـي ــة تــرش ـيــح
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن مـ ــدربـ ــي الـ ـفـ ــرسـ ــان مـ ــن م ـخ ـت ـلــف
امل ـحــاف ـظــات ،م ــن ث ــم تــدري ـب ـهــم يف دورة تــدريـبـيــة
خاصة بتفعيل ورفع قدرات السلطات املحلية ،يف
النزول امليداين ملناقشة وتوضيح مقدمة عن آلية
تمكني القيادات التنموية يف إدارة التنمية املحلية
امل ـس ـت ــدام ــة م ــع ال ـق ـي ــادات امل ـح ـل ـيــة يف ال ـس ـل ـطــات
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وامل ـح ـل ـي ــة واإلشـ ــرافـ ـيـ ــة ع ــىل م ـس ـتــوى
املحافظات واملديريات.
ون ــوه ب ــأن ال ـت ـعــريــف بــآل ـيــة ال ـت ـعــامــل األم ـث ــل مــع
املـنـظـمــات املــانـحــة واإلغــاثـيــة بـمــا يـضـمــن الـحــد من
األثر السلبي املحتمل حدوثه من قبل البعض بغري
قصد أو تمريرا لرؤى وأجندات سلبية لها عالقة
بـسـيــاســات مــانـحــني تـضــر بــالـجــوانــب االجـتـمــاعـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ه ــي ال ـخ ـطــوة األوىل يف املـنـهـجـيــة..
وش ــدد ع ــىل ضـ ــرورة الـتـمـكــني ال ـكــامــل لـلـمـجـتـمــع
وص ــوال بــه إىل ع ــدم احـتـيــاجــه ألي مـســاعــدات قد
تـضــر بــه والـتـحــرر مــن التبعية التنموية لـلـخــارج،
مــؤكــدا أن املـجـتـمــع الـيـمـنــي بـمــا يملك مــن قــدرات
وم ـ ـ ـه ـ ـ ــارات كـ ـفـ ـي ــل ب ـت ـح ـق ـي ــق االك ـ ـت ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـ ــذايت
والتصدير ،مشريا إىل ضــرورة االهتمام بالعودة
إىل املـ ـ ــوروث ال ـش ـع ـبــي وإحـ ـي ــاء دوره يف الـتـنـمـيــة
املجتمعية.
وأضـ ــاف "م ــن ث ــم ،يـلـيـهــا تـنـفـيــذ بــرامــج تــدريـبـيــة
يف املحاور التالية :مبادئ وسياسات ومنهجيات
العمل التنموي القائم عىل هــدى الله واملشاركة
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ــواس ـع ــة يف ال ـت ـن ـم ـيــة م ــع ال ـت ـعــريــف
بأساسيات اإلدارة بشكل عــام ،وكيفية التعامل
مـ ــع ال ــوظ ــائ ــف اإلداري ـ ـ ـ ــة ،وبـ ـيـ ــان أه ـم ـي ــة ق ــوان ــني
السلطة املحلية والجمعيات التعاونية ودورهما
يف ت ـف ـع ـيــل امل ـش ــارك ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة وت ــوس ـي ــع دائـ ــرة
التفاعل املجتمعي مع قضايا التنمية".
تمكن املدراء
وأكـ ــد امل ـ ــداين أن ال ـغ ــاي ــة م ــن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة هــو
الوصول إىل تمكني مدراء املديريات يف املحافظات
م ــن ت ـب ـنــي ال ـع ـم ــل ال ـت ـن ـم ــوي وقـ ـي ــادة ك ــل ش ــرك ــاء

التنمية داخــل املديريات ،وذلــك إلحــداث نقلة
نوعية يف مجاالت بناء وتشييد البنية التحتية
م ــن خ ــدم ــات الـ ـط ــرق وش ـب ـك ــات املـ ـي ــاه وت ــوف ــري
وسـ ــائـ ــل ت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة ،وان ـ ـطـ ــالق امل ـ ـبـ ــادرات
املجتمعية يف مسارات بناء السدود والحواجز
وال ـكــرفــانــات وال ــربك وتـجـهـيــز وصـيــانــة املــوجــود
مـنـهــا ب ـمــا يــؤه ـل ـهــا لــالس ـت ـفــادة مـنـهــا يف حـصــاد
مياه األمطار.
وواصـ ــل "واإلش ـ ــراف والــرقــابــة وامل ـتــاب ـعــة عــىل
خطط الجمعيات التعاونية يف تفعيل الجانب
الــزراعــي يف املــديــريــة بـكــل طــاقـتــه اإلنـتــاجـيــة من
خ ـ ــالل ت ــوف ــري املـ ــدخـ ــالت بـ ــاألسـ ـعـ ــار والـ ـجـ ــودة
وال ـت ــوق ـي ــت امل ـن ــاس ــب ،وت ـس ــوي ــق امل ـن ـت ـجــات مــن
خـ ــالل ايـ ـج ــاد أس ـ ــواق م ـع ــدة ب ـط ــرق وت ـق ـن ـيــات
عـلـمـيــة ت ـض ـمــن ح ـص ــول امل ــزارع ــني ع ــىل أس ـعــار
مـجــزيــة ،بــاإلضــافــة إىل تــأمــني مـتـطـلـبــات تنمية
الـ ــرثوة الـحـيــوانـيــة وتـشـجـيــع امل ـبــدعــني والـنـحــل
وتـحــريــك عجلة الـصـنــاعــات التحويلية لفائض
اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي" ..بـ ــاإلضـ ــافـ ــة "إىل ت ــوس ـي ــع
أنـشـطـتـهــا نـحــو تــوفــري األجـ ــواء املـنــاسـبــة لـنـشــأة
اقـتـصــاد مـجـتـمـعــي ق ــوي ،وتـنـمـيــة م ـهــارات األســر
الفقرية والقادرة عىل اإلنتاج ،وتشجيع مشاريع
ال ـش ـب ــاب واملـ ـع ــاق ــني م ــن ج ــرح ــى الـ ـح ــرب وذوي
االحتياجات الخاصة يف مختلف مجاالت اإلبداع
الــزراعــي والصناعات التحويلية وصناعة األدويــة
والعطور من مواد خام محلية".
زراعة القمح
وعن آخر انجازات الثورة الزراعية ،أوضح املداين
أن جهود اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة
الـ ــزراعـ ــة وال ـ ــري وامل ــؤس ـس ــات وال ـه ـي ـئ ــات ال ـتــاب ـعــة
والسلطات املحلية وشركاء التنمية يف القطاعني
العام والخاص ومؤسسة بنيان التنموية أثمرت
يف اآلونـ ـ ــة األخـ ـ ــرية ع ــن ت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع ال ـت ــوس ــع
يف زراعـ ــة ال ـق ـمــح ت ــم إط ــالق ــه يف امل ـنــاطــق الـجـبـلـيــة
والـشــرقـيــة لــزراعــة  20ألــف هـكـتــار مــن قـبــل 4000
مــزارع مــن أبـنــاء محافظة الـجــوف ،بــاإلضــافــة إىل
تفعيل  4339مزارعاً يف محافظتي حجة واملحويت
لزراعة  2326هكتاراً من القمح.
باإلضافة إىل بوادر نجاح مشروع زراعة  90ألف
معاد يف صحراء سهل تهامة بمحصويل الدخن

والـ ـ ـ ــذرة ،إىل ج ــان ــب أربـ ـعـ ــة آالف و 921ه ـك ـت ــاراً

ب ـم ـح ـصــول الـ ــذرة الــرف ـي ـعــة يف ص ـح ــراء ال ـج ــوف،
ناهيك عــن نـجــاح مـشــروع الــري الـطــارئ بتهامة،
وه ــو امل ـش ــروع الـ ــذي ت ــم م ــن خــاللــه ري  126أل ـفــاً

و 500هكتار خــالل هــذا الـعــام ،مقارنة ب ـ  65ألف
هكتار يف عــام 2020م ،نتيجة إج ــراءات الصيانة
ملنشآت الري وقنوات التوزيع ..كما يجري العمل
عىل تطوير مختلف أنشطة خدمة التنمية الزراعية
وم ــواك ـب ــة تــوج ـي ـهــات ال ـق ـي ــادة ال ـث ــوري ــة وامل ـج ـلــس
السيايس األعىل وخطة الحكومة يف هذا الجانب.
وه ـن ــاك ج ـه ــود حـثـيـثــة ع ــىل ط ــري ــق تـفـعـيــل دور
القطاع الخاص سيما املستورد للقمح ،من خالل
برامج التوعية بأهمية تخصيص نسبة من حجم
املبالغ املخصصة السترياد الحبوب الستثمارها من
ُ
قبلهم يف زراعــة الـقـمــح مـحـلـيــاً ،وذلــك أســوة بما
هــو مـعـمــول بــه يف الـكـثــري مــن دول الـعــالــم ضمن
خططها التطويرية لــزيــادة اإلنـتــاج املحيل للغذاء
وبمعدالت عالية.
مساندة الشركاء
وف ـي ـمــا ي ـخــص األدوار األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي تـقــدمـهــا
مــؤس ـســة ب ـن ـيــان ال ـت ـن ـمــويــة يف إطـ ــار ال ـش ــراك ــة مــع

الـجـهــات الــرسـمـيــة واملـجـتـمـعـيــة ،قــال
امل ــداين  ":نـقــوم بـمـســانــدة الـسـلـطــات
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة واملـ ـحـ ـلـ ـيـ ــة واإلش ـ ــراف ـ ـي ـ ــة
ومـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــة بـ ــامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات
واملـ ــديـ ــريـ ــات ب ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ــرامـ ــج ت ــدري ــب
كـ ـ ـ ـ ــوادر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـيـ ــات إداري ـ ـ ـ ـ ــا وف ـن ـي ــا
وم ـح ــاس ـب ـي ــا واملـ ـت ــابـ ـع ــة ف ـي ـم ــا ي ـخــص
تنفيذ دراسات سالسل القيمة إعداد
الدراسات واملسوحات وتوفري قاعدة
ب ـي ــان ــات ل ــألس ــر امل ـس ـت ـف ـي ــدة ،وت ـقــديــم
امل ـس ــان ــدة يف تــوفــري خ ـي ــارات امل ـشــاريــع
أم ــام املـسـتـفـيــديــن ،وكـيـفـيــة اإلق ــراض
وال ـت ـش ـب ـيــك وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـشــركــاء
يف مـكــاتــب ال ــزراع ــة والـسـلـطــة املـحـلـيــة
ومــراكــز ومــؤسـســات تــوفــري املــدخــالت
ومـتــابـعــة تــوفــري الـضـمــانــات والتحقق
م ـ ــن امل ـ ـقـ ــرتضـ ــني ومـ ـتـ ــابـ ـعـ ــة ال ـ ـسـ ــداد
ومـ ـس ــان ــدة املـ ــزارعـ ــني يف ت ــوف ــري ط ــرق
ت ـح ـســني ج ـ ــودة امل ـن ـت ــج م ــن ال ـح ـبــوب
وال ـ ـخ ـ ـض ـ ــروات وال ـ ـف ـ ــواك ـ ــه واإلن ـ ـت ـ ــاج
الـ ـحـ ـي ــواين والـ ـنـ ـح ــل ،ك ـم ــا ن ـس ـعــى يف
اإلطـ ـ ـ ــار ذات ـ ـ ــه إىل الـ ـتـ ــوسـ ــع يف ت ــرب ـي ــة
وانتاج الدجاج البلدي بغرض إحالله
ب ــدال عــن ال ـخــارجــي وص ــوال إىل تنفيذ
ال ـق ــروض بـتـسـلـيـمـهــا لـلـمـسـتـهــدفــني،
فاملتابعة لسري الـقــروض وتقييم أثــرهــا واســرتداد
قيمتها " ..وعرب مشاريع دعم التطوع واملبادرات
املـجـتـمـعـيــة يف امل ـحــاف ـظــات ي ـقــوم فــرســان الـتـنـمـيــة
كل يف إطار منطقته الجغرافية بالتوعية بأهمية
الـ ــزراعـ ــة ال ـت ـع ــاق ــدي ــة م ــن خـ ــالل ت ـن ـظ ـيــم ل ـق ــاءات
التنسيق بني الجمعيات وبني مؤسسات ومراكز
ومحالت (املمولني والضامنني) يف توفري املدخالت
وبـ ــني ال ـج ـم ـع ـيــات والـ ـش ــرك ــات ال ـت ـع ــاق ــدي ــة وب ــني
الجمعيات واملزارعني لتفعيل اإلقــراض والزراعة
الـتـعــاقــديــة ،كـمــا ي ـجــري تــوعـيــة امل ــزارع ــني بكيفية
اس ـ ــرتداد الـ ـق ــروض ،وامل ـس ــان ــدة يف ع ـمــل دراس ــة
ج ــدوى وتـقـيـيــم االح ـت ـيــاج إلن ـت ــاج ك ـم ـيــات ال ـبــذور
الــالزمــة لـتـفـعـيــل ال ــزراع ــة الـتـعــاقــديــة ..كـمــا يـقــوم
فــرســان الـصـحــة الـحـيــوانـيــة عـقــد جـلـســات وورش
تــوعــويــة حــول أهمية الــرثوة الحيوانية بالتنسيق
مع السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية.
وي ـ ـج ـ ــري كـ ــذلـ ــك ت ـ ــدري ـ ــب فـ ـ ــرق ارش ـ ـ ـ ــاد زراعـ ـ ــي
مجتمعي وعقد جلسات وورش توعية للمجتمع
بأهمية تحقيق االكتفاء الــذايت وزراعــة املحاصيل
االساسية من الحبوب .
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تدمير العدوان للبيئة البحرية ونهبه للثروة
السمكية ..جرائم تستوجب الردع
تقرير /محمد صالح حاتم
رغم امتالك اليمن لسواحل طويلة والعديد من الجزر يف
البحرين العربي واألحمر ،ولديها مخزون من الرثوات البحرية
يفوق نصف مليون طن سنويا ،وتنوع يف الكائنات البحرية يزيد
عن  500نوع ،إال أن هذه املقومات لم يستفد منها ،ولم تستغل
االستغالل االمثل طيلة العقود املاضية ،ومع بداية العدوان
السعوصهيوامرييك عىل بالدنا يف 26مارس 2015م ،فقد ركز
عىل السواحل والجزر اليمنية ،واستهدف البنية التحتية للقطاع
السميك ،وقام بقتل الصيادين واختطافهم وسجنهم ومصادرة
قواربهم وادوات الصيد الخاصة بهم ،ليس هذا فحسب؛ بل
قام بتدمري البيئة البحرية ونهب الرثوة السمكية طيلة الثماين
السنوات ومنع صيادي اليمن من ممارسة مهنة الصيد يف
املياه االقليمية اليمنية ،وحرمان اليمن من عوائد هذه الرثوة،
والتي تعد املصدر الثاين بعد الرثوات النفطية التي يعتمد عليها
االقتصاد الوطني.
وزير الرثوة السمكية االستاذ محمد محمد الزبريي اشار أن
اليمن تمتلك سواحل طويلة تزيد عن 2500كم ،وتختزن فيها
ثروات سمكية كثرية ،مؤكدا أن املياه اليمنية تتواجد فيها اكرث
من  550نوعا من االسماك وهي انواع مطلوبة يف العالم ،نظرا
لقيمتها الغذائية ،مشريا أن القطاع السميك يعد رافدا من
روافد دعم االقتصاد الوطني ،حيث يساهم يف حالته الطبيعية
بما نسبته  3%من الناتج القومي ..واشار الزبريي أن القطاع
السميك لو استغل استغالال صحيحا الرتفعت مساهمته يف
الدخل القومي ،مبينا أن القطاع السميك يشتغل فيه عشرات
اآلالف من الصيادين ،ويعيلون مئات اآلالف من السكان يف
املناطق الساحلية.
أهداف العدوان
اوضح وزير الرثوة السمكية أن ما يقوم به العدو من أعمال
وممارسات يف املياه البحرية اليمنية ومنها منع الصيادين من
ممارسة مهنة الصيد وتضييق الخناق عليهم بهدف تهجريهم
وترك مناطقهم ونزوحهم إىل مناطق اخرى ليسهل عليه السيطرة
عىل السواحل ،وكذا زيادة معاناة الشعب اليمني اقتصاديا..
وأشار الزبريي أن تحالف العدوان قام باستهداف قوارب
الصيادين بشكل مباشر ،باإلضافة إىل اختطافهم وسجنهم
ومصادرة قواربهم وأدوات الصيد التابعة لهم.
واوضح الوزير الزبريي أن تحالف العدوان يعتقل الصيادين يف
جزيرة فاطمة وتعذيبهم يف سجون تحالف العدوان والسجون
االرتريية ،مشريا أن العدو قام بالتدمري املباشر واملمنهج للبنية
التحتية من موائن ومراكز االنزال والتصدير ،ومختربات فحص
الجودة ،كما أن العدو يمنع تصدير االسماك خاصة بعد تدمري
مختربات فحص الجودة.
تدمري البيئة البحرية
وأكد وزير الرثوة السمكية أن العدو قام بتدمري البيئة البحرية
اليمنية عن طريق افراغ السفن للمواد الكيماوية واملشعة منها،
وصب الزيوت وهو ما يؤدى إىل نفوق كميات كمية من االسماك،
مضيفا أن سفن تحالف العدوان تقوم بالصيد الجائر باستخدام
الجرف واإلضاءة ،مبينا أن هذه السفن العمالقة تقوم باصطياد
انواع محددة من االسماك والباقي رميه إىل البحر وهذا يؤثر عىل
البيئة البحرية..واشار وزير الرثوة السمكية أن االمارات تمتلك
سفن عمالقة تقوم بجرف االسماك وتعليبها فوق السفن ،مشريا
أن هذه السفن تقوم بجرف الشعاب املرجانية وتدمري اشجار
املانجروف ..وكشف الوزير الزبريي أن اليمن سابقا كانت تنتج
يف السنة أكرث من  100ألف طن ،وحاليا ال يزيد عن  10آالف
طن ،مشريا أن املخزون السميك لليمن كان يقدر بأكرث من 550

":

سنعمل جاهدين على التوسع في زراعة وإنتاج احلبوب

ّ
أكـد السيد عبدامللك بدر الدين الحويث يف
كلمة له أن أهم ما يمكن أن نستفيد منه يف
الجانب الخدمايت هو املبادرات املجتمعية،
والتعاون بني الجهات الرسمية واملجتمع
لتنفيذ املشاريع الخدماتية والتنموية"
واالستعداد ملوسم زراعة القمح خاصة
بعد التطورات الدولية التي أثرت يف الجانب
االقتصادي" ،وعدم االعتماد عىل االسترياد
من الخارج ،موضحا أهمية الزراعة ألنها تعد
العمود الفقري لالقتصاد الوطني
ّ
ُ
املوسم
قائد الثور ِة ،عىل أهمي ِّة
وشدد
ِ
كبري
باهتمام
الزراعي القادم ،وأن يحظى
ٍ
ٍ
وبعناية من الجانب الرسمي والشعبي،
ٍ
استشعار املسؤولية واألمانة يف
داعياً إىل
ِ
خدمة الناس..
صحيفة "26سبتمرب" استطلعت آراء عدد
من منسقي مؤسسة بنيان التنموية يف املنطقة
الشمالية الشرقية حول أهمية كلمة السيد
والخطط املستقبلية التي سيتم تنفيذها يف هذا
اإلطار ..التفاصيل يف االستطالع التايل:

استطالع  :رضوان الشارف
البداية كانت مع املهندس محمد الزبريي ،منسق
مؤسسة بنيان التنموية بمحافظة الجوف الذي تحدث
بالقول :بإذن الله تعاىل وتلبية لدعوة السيد القائد-
يحفظه الله -سنعمل جاهدين لتطبيق ما قاله عىل
الواقع من خالل تشكيل وتفعيل الجمعيات الزراعية
يف كل مديريات املحافظة ،وتأهيلها بحيث تصبح قادرة
عىل إدارة كل األعمال يف املحافظة ،ومن ذلك مشاريع
التمكني عرب الجمعيات وتأسيس جمعيات تعاونية يف
بقية املديريات .
وأشار إىل أهمية تفعيل وتدريب وتأهيل كوادر السلطة
املحلية واملكاتب اإلشرافية وكوادر الزراعة يف املحافظة
وفق منهجية العمل يف مؤسسة بنيان التنموية القائمة
عىل هدى الله واملشاركة املجتمعية و إسناد املزارعني

بالطاقة الشمسية حتى تقل تكاليف التشغيل والتعاقد
معهم وتحفيزهم عىل التوسع يف زراعة القمح والذرة
الشامية والبقوليات واستكمال العمل يف إنشاء الحواجز
املائية التي بدأ العمل فيها وإنشاء حواجز جديدة وكذا
العمل الجاد واملستمر يف تدريب الكوادر وفرسان
التنمية وعمال الصحة الحيوانية ليتم االستفادة من
الرثوة الحيوانية الكبرية التي تمتلكها مديرية العشة
باإلضافة إىل إنشاء الجمعيات التعاونية ودمج فرسان
التنمية فيها وتوعية املجتمع بأهميتها واالنتساب إليها.
تلبية احتياجات املجتمع
أما املهندس أحمد السوادي ،منسق مؤسسة بنيان
التنموية بمديرية حبور ظليمة فقد تحدث قائال :السيد

باإلرشاد الزراعي وتوفري البذور املحسنة لزيادة اإلنتاج
بجودة عالية.
باإلضافة إىل التنسيق مع الجهات املختصة لتوفري
االحتياجات الالزمة للمزارعني (الحراثات املجتمعية
 الديزل  -البذور -األسمدة  -الحصادات  -الغرابيل)وغريها) وضمان التسويق ملحاصيل املزارعني وتشجيعهم
عىل االستمرار.
وأضاف :من الخطط التي نسعى إىل تنفيذها يف هذا
اإلطار من أجل التوسع أكرث يف زراعة أكرب املساحات العمل
عىل تأهيل وتدريب واستيعاب أكرب قدر من الطالب يف
الكلية واملعاهد املهنية والتقنية لغرض االستفادة منهم .
زيادة املساحات الزراعية
من جهته قال األستاذ صالح الحبيش ،ضابط مشروع
الحبوب بمؤسسة بنيان التنموية بمديرية صرواح
محافظة مأرب أن مديرية صرواح بلدة طيبة وإحدى
املديريات النموذجية ،التي سعت خالل الفرتة السابقة
إىل ترجمة سياسات ومنهجيات مؤسسة بنيان التنموية
الهادفة إىل خفض فاتورة االسترياد وتحقيق النهضة
الزراعية املنشودة من خالل التوسع الزراعي يف زراعة
الحبوب املحلية حتى تحقيق االكتفاء الذايت .
وقال أيضا :نحن بإذن وانطالقا من كلمة السيد القائد
األخرية التي شدد فيها عىل أهمية دعم إنتاج الحبوب
سنعمل جاهدين يف زيادة التوسع الزراعي من خالل زيارة
استصالح األرايض الزراعية وزيادة املساحات الزراعية عرب
تفعيل دور املجتمع واملشاركة املجتمعية يف دعم إنتاج
وتسويق الحبوب والعمل عىل زيادة نسبة زراعة الحبوب
يف جميع األرايض الزراعية باملديرية والعمل عىل تفعيل
وحدات الشق والحراثة املجتمعية واالستفادة من األرايض

الصالبة (غري املستصلحة زراعياً) وتفعيلها يف دعم إنتاج
الحبوب املحلية.
وبإذن الله وبنفس معنويات الرجال األبطال يف الجبهة
العسكرية سوف نميض نحن يف الجبهة الزراعية لرفد
االقتصاد اليمني باملنتجات املحلية وتحقيق األمن الغذاء
واالكتفاء الذايت وخفض فاتورة االسترياد الخارجي بتوفري
املنتجات املحلية.
تأسيس الجمعيات التعاونية
فيما أشار املهندس فواز سرور ،منسق مؤسسة بنيان
التنموية بمديرية العشة إىل أن كلمة السيد عبدامللك
بدر الدين الحويث -حفظه الله -وضعت لنا رؤية كاملة
للعمل التنموي ونحن يف مؤسسة بنيان التنموية سنضع
خططنا عىل ضوئها وسنبدأ بمسح كامل بالتعاون مع
اإلرشاد الزراعي لألرايض الزراعية الصالحة للزراعة
واالستفادة من اآلبار املوجودة وخاصة التي تعمل
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القائد حفظه الله قد أوضح يف كلمته أهمية املبادرات
املجتمعية والتعاون مع الجهات الرسمية يف إطالق
املبادرات بما يلبي احتياجات املجتمع وأكد أيضا عىل
أهمية الزراعة وخاصة زراعة القمح ،ومن هنا سننطلق
عىل ضوء ما جاء يف كلمته وسنسعى جاهدين لتحقيق
ذلك وقد وضعنا الخطط التي سننفذها يف املرحلة املقبلة
بدءا باستصالح األرايض الصالحة للزراعة وزراعتها
وستكون األولوية لزراعة الحبوب وخاصة القمح
وسنحرص ونبذل جهدا أكرب يف توفري املياه من خالل
إنشاء الحواجز املائية لالستفادة من مياه األمطار .
وتطرق إىل أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية
متعددة األغراض مشريا إىل أنه قد تم قطع شوط كبري
يف تأسيس جمعية ملديرية حبور وقريبا سيتم إشهارها
وتوعية املجتمع بأهميتها واالنتساب إليها ألنها ستكون
مساندة بشكل كبري يف تحقيق التنمية باإلضافة إىل
إنشاء املشاتل الزراعية وتشجيع الزراعة التعاقدية

وزراعة البقوليات ،أيضا هناك عمل مستمر عىل تدريب
النحالني لتطوير وزيادة إنتاج وجودة العسل واالستفادة
من شهرة املنطقة بإنتاج العسل .
ركيزة أوىل يف الغذاء
كما تحدث املهندس نبيل الشامي ،منسق مؤسسة
بنيان التنموية بمربع املصلوب محافظة الجوف قائال:
كلمة السيد القائد -حفظه الله -تؤكد مقولة من يملك
غذاؤه يملك قراره ،ونحن سننطلق يف العمل التنموي
وفق ما جاء يف كلمته بدءا من توسيع أكرب قدر من
زراعة القمح من خالل زيادة مساحات األرايض الصالحة
للزراعة واستصالحها وزراعتها ومساندة املزارعني بتوفري
البذور املحسنة واالستفادة من الخربات الخاصة يف
زراعة القمح ملا له من أهمية بالغة كونه الركيزة األوىل
للوجبات الغذائية ولذلك فقد حث السيد عبدامللك-
سالم الله عليه -عىل زراعة هذه املحاصيل ذات األهمية
الكربى لسبل املعيشة يف مجتمعات العالم ،ونحن
بدأنا نطبق توجيهاته لتكون قاعدة نميض بها لتحقيق
االكتفاء الذايت من محصول القمح ومن الغذاء وامللبس
والدواء.
تخفيض فاتورة االسترياد
األستاذ محمد أحمد عبيد منسق مؤسسة بنيان
التنموية بمديرية حريب القراميش قال :بمشيئة الله
ستكون كلمة السيد القائد -حفظه الله ورعاه -األساس
الذي سننطلق منه يف العمل التنموي باإلضافة إىل
الرؤية واألهداف التي تعمل عىل ضوئها مؤسسة بنيان
التنموية التي تتمثل يف العمل وفق هدى الله واملشاركة
املجتمعية ،وكذا تشجيع الهجرة العكسية لتحقيق
التنمية ويف هذا اإلطار سيتم تدريب وتأهيل السلطة
املحلية وإطالق املبادرات املجتمعية.
كما تطرق عبيد إىل دور جمعية سبأ التعاونية
الزراعية متعددة األغراض ومكتب الزراعة بمديرية
حريب القراميش واالهتمام والتعاون يف تنفيذ املبادرات
املجتمعية والزراعية لتحقيق االكتفاء الذايت وخفض
فاتورة االسترياد.
وأشار إىل الجهود التي يبذلها فرسان التنمية
واملتطوعون من أبناء املجتمع يف إطالق املبادرات مؤكدا
عىل االستمرار والسعي بالتعاون مع الجميع يف التوسع
يف زيادة األرايض الزراعية وخاصة زراعة الحبوب والقمح
باإلضافة إىل زراعة الربتقال واليوسفي والثوم البلدي
والخضروات لتحقيق التنمية املستدامة.

ألف طن سنويا.
توجيه ضربة
واكد وزير الرثوة السمكية أنه يف حال استمرار دول تحالف
العدوان يف نهب الرثوات البحرية وتدمري البيئة البحرية اليمنية
يوجب الردع عىل هذا النهب املنظم واملستمر  ،مشريا أن وزارة
الرثوة السمكية قامت بالتصعيد االعالمي لتوصيل رسائل لدول
العدوان والشركات التي تقوم بنهب الرثوة السمكية مفادها أننا
لن نسمح لكم بنهب ثرواتنا البحرية.
واوضح محمد الزبريي أن الوزارة ستقوم بتقديم مذكرة إىل
املجلس السيايس وحكومة اإلنقاذ الوطني والقوات املسلحة
بأن تتعامل مع الشركات والسفن التي تنهب الرثوة البحرية
كما تعاملت مع الرثوات النفطية ،مؤكدا ضرورة توجيه ضربة
عسكرية للسفن االجنبية التي تنهب ثرواتنا البحرية ،وكل من
يحتل سواحلنا وجزرنا البحرية ..واكد وزير الرثوة السمكية أن
اليمن عرب وزارة الخارجية قامت بتحرير رسائل إىل املنظمات
واألمم املتحدة حول معاناة الصيادين اليمنيني وما يتعرضون له
من اختطاف وسجن وتعذيب يف السجون السعودية واالماراتية
واالرتريية ،وكذا مخاطبة دولة ارترييا حول االعتداءات عىل
الصيادين اليمنيني ،مشريا أن هذا يعد تثبيتا للحق القانوين
الذي سيتم التعامل به يف املستقبل.
حماية الرثوات البحرية
من جانبه أكد املحلل العسكري العميد عزيز راشد أن القوات
املسلحة حاضرة لحماية الرثوات البحرية كما قامت بحماية
الرثوات النفطية ،مشريا أن اليمن بات يمتلك قوات بحرية قوية،
لديها القدرة عىل استهداف أي سفينة يف املياه االقليمية اليمنية،
موضحا أن القوات البحرية اليمنية لديها زوارق وصواريخ بحرية
من شأنها اعرتاض اي سفينة تحاول نهب ثروات اليمن.
األطماع األمريكية واإلسرائيلية
بدوره اشار الخبري االسرتاتيجي الدكتور أنيس األصبحي أن
االطماع االمريكية واإلسرائيلية هي السيطرة عىل السواحل
والحزر اليمنية ،منوها بما تمتاز به اليمن من موقع جغرايف
اسرتاتيجي حيث تطل عىل البحرين العربي واألحمر وتشرف عىل
اهم املمرات البحرية وهو باب املندب ،مضيفا أن هذا املوقع جعلها
تمتلك بيئة بحرية حيوية غنيه بالكائنات البحرية ،باإلضافة إىل
الرثوات النفطية والغازية املتوفرة يف املياه االقليمية اليمنية.
مؤكدا أن الرثوة البحرية تعد ركيزة هامة من ركائز االقتصاد
الوطني ..واشار االصبحي أن العدو استهدف القطاع السميك منذ
بداية العدوان ،وارتكب ابشع الجرائم بحق الصيادين اليمنيني
ومنها جريمة جزر عقبان وكدمان والتي راح ضحيتها اكرث من 100
صياد وعشرات من الجرحى ،باإلضافة اىل محاصرة الجزيرتني
ملنع اسعاف او انقاذ املصابني.
واكد الدكتور االصبحي أن ما تتعرض له اليمن حاليا هو امتداد
لألطماع االمريكية والصهيونية والتي سعت لعقود من الزمن
للسيطرة عىل السواحل والجزر اليمنية ،موضحا أن الكيان
الصهيوين يسعى حاليا من خالل االتفاقيات األمنية واالقتصادية
مع الدول املطبعة معه إىل االستفادة من الرثوات البحرية اليمنية
باعتبارها منطقة اصطياد لجميع الدول ،منوها بما جاء يف كتاب
(الشرق األوسط الجديد) لشمعون برييز والذي ذكر فيه أن هذه
املنطقة هي منطقة اصطياد ويجب أن نعمل عىل جعلها منطقة
اصطياد لكل الدول ،اي الدول املشاطئة ،بمعنى الهيمنة عىل
السواحل والجزر اليمنية الغنية بالرثوات البحرية ،مؤكدا ان هذا
ما تسعى اليه دول تحالف العدوان وهو اشراك الكيان الصهيوين
يف الرثوات البحرية اليمنية ،وتحقيق حلمها الذي تحلم به منذ
عقود من الزمن ،وهو جزاء من مخطط الحرب والعدوان عىل
اليمن.

نبتة خطيرة..
جتتاح األراضي الزراعية
وفاء الكبيس
الطبيعة تستغيث وامليدان يفضح تجاوز وفساد من
سمح بدخول ،الشحنات الثالث لبذور الجزر امللوثة
بحشائش خبيثة مصنفة بأخطر حشيشة عىل مستوى
العالم ،لقد كرثت الشكاوى والتظلمات املقدمة من
مديرية همدان وبالتحديد من منطقة ذرحان ،الذين
يشكون من تدمري تام ألراضيهم الزراعية بسبب
تلك الحشائش الخبيثة التي ال يمكن إزالتها ،وقد
اثبتت التقارير الرسمية للهيئة العامة لحماية البيئة
وتقرير تحليل املخاطر الصادر عن املؤسسة للخدمات
الزراعية خطورة تلك الحشائش التي جاءت عرب بذور
الجزر الفاسدة ومخاطرها القاتلة للحياة اإلنسانية
والحيوانية والرتبة الزراعية ،ألن البذور الفاسدة ال
ً
تنتج ً
حياة بل موتاً محتماً هو أشبه بـ إبادة
نباتا وال
جماعية ،كل ذلك موثق بوثائق رسمية تثبت تجاوز
من كانوا وراء السماح بدخول هذه النبتة الخبيثة
ضمن بذور الجزر امللوثة..
جريمة البذور السامة القاتلة ال يمكن السكوت
عنها؛ ألن الحرب البيولوجية املستهدفة لغذائنا
وأراضينا الزراعية ال تقل خطورة من الحرب العدوانية
والحصار علينا ألنها ستؤدي إىل هالك األرايض الزراعية.
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أسرار الزيارات األمريكية
املتكررة حلضرموت

األمن سند االستثمار واالستقرار
العميد /أنور املاوري

مارست امريكا ضغطا سياسيا عىل بريطانيا ملنع انضمام حضرموت واملهرة
إىل ما يسمى اتحاد إم��ارات الجنوب العربي ال��ذي أعلنته بريطانيا يف فرباير
1959م ف�م�ح��اول��ة واش�ن�ط��ن م��ن ذل��ك ال�ض�غ��ط ه��و م�ن��ح ح�ض��رم��وت و امل�ه��رة
اس �ت �ق��ال ذايت وف�ص�ل�ه�م��ا ع��ن ال��وط��ن األم ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ط��ام�ع�ه��ا واه��داف �ه��ا يف
السيطرة عليهما.
وال�ي��وم وبعد م��رور  61عاما تعود املطامع األمريكية م�ج��ددا لسيطرة عىل
حضرموت عسكريا واقتصاديا تحت غطاء عدوان غاشم عىل اليمن .
عيل الشراعي
تقسيم اليمن
بدأ التوسع االستعماري الربيطاين يمتد من عدن
إىل حضرموت واملهرة بعد سيطرة الدولة العثمانية
عللى شمال اليمن وساحلها الغربي للمرة الثانية
ع للام 1872م للتللدخللل الليلمللن يف ص للراع وملنللافلسللة
ال لقللوى االسلتلعلمللاريللة  .فلعلمللدت بللريلطللانليللا للتللوقليللع
مل لعل للاهل للديت الل لصل للداقل للة ع ل للام 1882م وال لح لم للاي للة
1888م مع الدولة القعيطية ثم توقيع القعيطي
وال لك لثللري الت لفللاق ليللة ت لع للاون بليلنلهلمللا ع للام 1918م
تحت رعاية الحكومة الربيطانية .
مللن جللانللب آخ للر ع لمللدت بللريلطللانليللا عللرب امللفللاوضللات
تل للارة وال لت لهللديللد بللاس لت لخللدام ال لق للوة ل للرس للم ال لح للدود
بني مناطق نفوذها واحتاللها لجنوب اليمن وبني
مناطق سيطرة العثمانيني عى شمال اليمن حيث
تللم تللرسليللم ال لحللدود عللام 1914م وال لتللي تلبللدأ من
بللاب امللنللدب اللتللي سعت بريطانيا لتأكيد سيطرتها
عى جزيرة ميون ألهميتها االسرتاتيجية باعتبارها
املتحكمة بمضيق باب املندب.
ولللم تللواجلله بريطانيا منذ توقيع اتفاقية الحدود
مللع الللدولللة العثمانية أي مشكلة بالنسبة ملناطق
احتاللها يف شرق اليمن وشماله الشرقي .
للكللن ظلهللرت بلعللد ال لحللرب اللعللاملليللة األوىل مشكلة
م لط للال لب للة ح لك للوم للة ص لن لع للاء بل ل للأرايض ج لن للوب ال لي لمللن
بلمللا فليلهللا حلضللرمللوت وامل لهللرة بللاعلتلبللارهلمللا ج للزءاً من
ال لي لم للن األم ل لك للن ب للري لط للان لي للا اس لت لط للاع للت ع للرب ح للوار
وملفللاوضللات مللع صنعاء حللل االشكالية مللن خالل
م لعللاهللدة ص لن لعللاء ع للام 1934م واس لت لغللل امللحلتللل
هللذه االتلفللاقليللة وحللالللة السلم واللهللدنللة مللع صنعاء
للتلحلقليللق اط لمللاعلله اللتللوسلعليللة ف لفللي ع للام 1938م
بللرز خللالف بني حكومة صنعاء واملحتل اإلنجليزي
ب لشللأن ال لس ليللادة عللى مللديلنللة ش لبللوة وملنلطلقللة اللعللرب
ب لح لض للرم للوت  -والل لت للي ب ل للدأت املل للؤشل للرات تل للدل عللى
وجللود اللبللرتول بشبوة  -وكللانللت تلك املناطق تحت
سليلطللرة حلكللومللة صلنلعللاء للكللن بللريلطللانليللا استطاعت
حللل اللخللالف بللاللقللوة واحلتللللت شلبللوة واللعللرب وطللرد
قوات صنعاء منها وضمت تلك املناطق اىل محمية
عدن الشرقية.
اسرتاتيجية الصراع
وم للع ظلهللور ال للروة اللنلفلطليللة يف اللجللزيللرة اللعللربليللة
منتصف اللثللالثليلنليللات اهلتلمللت اللقللوى االسلتلعلمللاريللة
باملنطقة فخالل اللحللرب العاملية الثانية (-1939
1945م ) ات لج لهللت ان لظ للار امل لس للؤول للني األمللريلكليللني
إىل نفط الشرق االوسط بشكل لم يسبق له مثيل
ولللم يلعللد اللنلفللط ملجللرد ملشللروع تلجللاري للشركات
األمللريلكليللة بللل أصلبللح ملسللألللة تلخللص األمللن القومي
األمرييك من وجهة نظر الحكومة األمريكية .
وف لي لمللا ي لخللص ال لي لمللن ويف م لحللاولللة ال لت لنللافللس بللني
مللوسلكللو وواش لن لطللن حللاولللت امللري لكللا اي لجللاد مللوطللئ

قدم لها يف اليمن الشمايل ورغم اعرتاف واشنطن
بلحلكللومللة صلنلعللاء للكلنلهللا فلشللللت يف اي لجللاد مللوضللع
قللدم للهللا يف الليلمللن اللشلمللايل عللرب شللركللات التنقيب
وانشاء مشاريع انشائية بهدف التغلغل يف اليمن .
ففي عام 1957م رفضت حكومة صنعاء قبول
مساعدات اقتصادية امريكية بمبلغ مليون دوالر
امل لق للدم ب لمللوجللب (م لب للدأ أي للزن له للاور) م لقللابللل اللسلمللاح
بلبلنللاء ملحلطللات ل لل للرادار يف اللجلبللال الليلملنليللة كلمللا ان
صنعاء لم تستقبل ايضا ممثيل شركات التنقيب
االم للري لك لي للة ب لعللد ذلل للك ورغل للم ذلل للك ح لظ ليللت امللري لكللا
بلملشللاريللع انلشللائليللة ملنلهللا شللق طللريللق امل لخللا  -ت لعللز .
وبعض املشاريع يف مدينة تعز
ف لص لن لعللاء ك للان للت حل للذرة م للن ال لت لغ لل لغللل األم للري لليك
وبللاإلضللافللة اىل ملجللريللات اح للداث سليللاسليللة باليمن
اللشلمللايل جعلت امللريلكللا غللر مللرحللب بلهللا  .امللا فيما
ي لخ للص ح لض للرم للوت واملل له للرة ك للان للت اي لض للا جل للزء مللن
دائرة صراع القوى االستعمارية عى املنطقة ومن
ثللم بلعللد اللحللرب اللعللاملليللة اللثللانليللة اشلتللد اللصللراع عى
اليمن عامة وحضرموت خاصة فيما عرف بالحرب
الباردة بني قطبي املعسكر الشرقي املتمثل باالتحاد
السوفيتي آنذاك واملعسكر الغربي املتمثل بأمريكا.
ويللرجللع ذلللك االهلتلمللام واللصللراع عللى املنطقة اىل
اك لت لشللاف ال لن لفللط يف اللخللليللج ال لعللربللي وال لس لعللوديللة
ووصللول اللنلفللوذ األمللريلليك إىل املنطقة عللرب شركات
الل لبل للرتول وعل للى وجل لله ال لخ لص للوص ش للرك للة أرامل لك للو.
كللذلللك اللتلحللول امللللحللوظ يف اللعللالقللات الربيطانية -
السعودية لصالح أمريكا وخاصة بعد لقاء الرئيس
األمللريلليك روزفللللت بللابللن سلعللود يف فللربايللر 1945م
 .وب ل للدأ أعل لم للال ال لب لح للث ع للن ال لن لف للط يف ح لضللرمللوت
وخاصة يف اطراف صحراء الربع الخايل .
تكريس االنفصال
ك ل ل للان الل ل له ل للدف م ل للن انل ل لش ل للاء امل ل لح ل لت ل للل الل للربي ل لطل للاين
ل لل لم لح لم ليللات ال لت لس للع ومل للن ث للم امل لح لم لي للات ال لغللرب ليللة
وال لش للرق لي للة يف ج لن للوب ال لي لم للن ه للو دع للم ال للوح للدات
االنلفلصللالليللة ال لتللي انلفلصللللت عللن اللحلكللم املللركللزي يف
صنعاء يف القرن الثامن عشر امليالدي لتصبح ضمن
وح للدة سليللاسليللة ملتلعللددة وضلعليلفللة و تلحللت نلفللوذ
وسيطرة بريطانيا.
ومع تزايد اطماع السعودية بحضرموت واملهرة
ق للام للت ب للري لط للان لي للا ع ل للام 1939م ب للإنل لش للاء وحل للدة
عسكرية خاصة بحضرموت عرفت باسم (جيش
البادية الحضرمي) ويف عام 1943م اصبح مقره
مللدي لنللة امل لك للال وكل للان م للن ابل للرز اه ل للداف تللأس لي لسلله هللو
ح لمللايللة ال لح للدود اللشلمللالليللة ال لشللرق ليللة للحلضللرمللوت
مل للن أي زح ل للف سل لعل للودي تل لج للاه الل لطل للرف ال لج لن للوب للي
لصحراء الللربللع اللخللايل بعد أن ظهر عللام 1936م
بل ل للوادر م لط للام للع ال لس لع للودي للة ب لح لض للرم للوت واملل له للرة
.ورغم توتر العالقات الربيطانية  -السعودية لكن

تنامي نفوذ االتحاد السوفيتي يف املنطقة وبالذات
مللع مصر وسللوريللا وشلمللال الليلمللن أدى اىل حللدوث
ت لف للاه للم أم للري لليك  -ب للري لط للاين ب لش للأن م لصللال لح لهللم يف
املنطقة وساهم هذا التقارب إىل تحسن العالقات
الللربي لطللان ليللة  -ال لس لع للودي للة وهل للذا م للا ي لح لقللق اط لمللاع
واشنطن يف حضرموت عرب السعودية .
ومللا يتعلق بعالقة حكومة صنعاء مللع بريطانيا
ف لفللي ملنلتلصللف اللخلملسليلنليللات م للن ال لق للرن امل لن لصللرم
تللوتللرت ال لعللالقللات مللن جللديللد بليلنلهلمللا وذل للك علنللدمللا
ت لق للدم للت ال لح لك للوم للة ال للربي لط للان لي للة ب لم لش للروع ات لح للاد
االم ل ل للارات وال لس لل لط لن للات مل لح لم لي للات عل للدن واع لت للربت
صلنلعللاء ه للذه اللخلطللوة خللرقللا ل لشللروط اتلفللاقليللة عللام
1934م وم لح للاول للة للتلعللزيللز االن لف لص للال يف جلنللوب
ال لي لم للن ل للدوي للالت وس لل لط لن للات ت لظ للل ت لح للت س لي لطللرة
امل لح لتللل الللربي لطللاين .ف لتللوج لهللت ح لكللومللة ص لن لعللاء اىل
جامعة الللدول العربية مطالبة بللاسلتلعللادة جنوب
اليمن التي احتلتها بريطانيا .
وردا ع للى ذل للك ات لخ للذت جللام لعللة الل للدول اللعللربليللة
قرارا خاصا تدين اعتداء السلطات الربيطانية ضد
املناطق اليمنية املعروفة باملحميات وبذلك اعرتفت
بأن أرايض جنوب اليمن جزءاً ال يتجزأ من األرايض
ال لي لم لن ليللة  .وانل ل للربى ل لل للدف للاع ع للن امل لط للال للب ال لع للادل للة
لليمن املشرتكون يف مؤتمر باندونج عام 1955م
ومؤتمر شعوب آسيا وافريقيا املنعقد يف القاهرة
1957م بينما ازداد اشتعال حركة التحرر الوطني
ض للد بللري لطللان ليللا يف ج لن للوب ال لي لمللن وخ للاص للة يف عللدن
وح لضللرمللوت وامل لهللرة ململلا افلشللل ملخلطللط بللريلطللانليللا
بلتلقلسليللم ج لنللوب الليلمللن اىل دوي للالت وسلللطلنللات ملا
ي لخللدم اطلمللاعلهللا االس لت لع لمللاريللة بلبلقللائلهللا يف امللنلطلقللة
 وال ل ليل للوم ت لس لع للى كل للل مل للن لل لن للدن وواشل لنل لط للن عللربوكالئهما يف الرياض وابو ظبي من إعادة سيناريو
ال لت لجللزئللة لللليلمللن وت لحللوي لللله اىل ك لن لتللونللات سليللاسليللة
ضعيفة واداة تخدم مصالحهم .
العودة من الباب الخلفي
مللع خللروج بريطانيا وفرنسا بعد اللحللرب العاملية
الثانية من مسرح القوى العاملية وانسحابهما من
اغلب مناطق الشرق االوسللط رأت امريكا ان تسد
ذلللك اللفللراغ باملنطقة لتحقيق اطماعها والللوصللول
اىل منابع النفط ومع مطلع الستينيات من القرن
املنصرم كانت الحرب الباردة بني االتحاد السوفيتي
و امريكا عى اشدها يف املنطقة .
وفليلمللا يلخللص حلضللرمللوت حلقللق األمللريلكليللون أول
نصر اقتصادي لهم يف حضرموت وذلك بالضغط
ع للى بللري لطللان ليللا وال لس لل لط لتللني ال لك لثللريللة واللقلعليلطليللة
إللل لغل للاء االمل لتل ليل للاز امل لم لن للوح للة ل لل لش للرك للة ال للربي لط للان لي للة
ل لل لت لن لق ليللب ع للن ال لن لف للط يف ح لض للرم للوت واس لت لبللدال لهللا
بشركة (بان أمريكان) وقد تمت املفاوضات األولية
م للع هل للذه ال لش للرك للة م للن ق لب للل وفل للد ي لم لث للل ال لس لل لطللة

ال لق لع لي لط لي للة وال لس لل لط للة ال لك لث للري للة وذل ل للك يف يللون ليللو
1961م ووقعت االتفاقية يف مدينة املكال يف يوليو
1961م  -واعلتللرب إللغللاء علقللد التنقيب مللن النفط
عن الشركة الربيطانية واستبدالها بشركة أمريكية
عمال لصالح السعودية يف حضرموت .
بللالللرغللم أن تللللك االتلفللاقليللة اقلتلصللاديلله للكلنلهللا ذات
مللدلللوالت سليللاسليللة خلطللرة سللواء لللربيلطللانليللا آنللذاك
بللأن واشلنلطللن ال تلعللرتف بلحلضللرمللوت وامللهللرة بأنهم
ج للزء م للن ات لح للاد ال لج لنللوب ال لع للرب للي ب للل ه لمللا اقللليللم
ملسلتلقللل ب للذات لله واي لض للا ل لي لسللت ح لضللرمللوت وامل له للرة
ج للزء م للن ال للوط للن األم ك لمللا ت للدع للى ص لن لعللاء بللاللحللق
الل لتل للاريل لخل للي ولل لكل للن م ل للع تل لحل للرر جل لنل للوب الل ليل لم للن مللن
االستعمار الربيطاين تحطمت اطماع واشنطن يف
جلنللوب اليمن واسلتلطللاع االتلحللاد السوفيتي آنللذاك
أن يثبت اقللداملله سليللاسليللا وعلسلكللريللا واقلتلصللاديللا يف
ج لنللوب الليلمللن عللامللة وح لضللرمللوت خللاصللة واسلتلمللر
حل لت للى سل لق للوط لله وتل للوحل للد الل لشل لطل للران ب لت لس لع لي لن ليللات
القرن املنصرم واليوم األحللداث تعيد نفسها وتأيت
أمللريلكللا بلعللد  61عللامللا عللرب ال لبللاب اللخلللفللي للللعللودة
للحلضللرمللوت م للن خ للالل وكللالئ لهللا يف عللدوان لهللم عللى
ال لي لم للن 2015م ل لت لح لق ليللق أط لم للاع له للا ال لت للي ظللللت
م لن لق للوص للة خل للالل الل لح للرب ال ل لبل للاردة وي لت لم لث للل ال لي للوم
عودتها من خللالل التواجد العسكري األمللريلليك يف
حلضللرمللوت امللتللزامللن مللع ال لعللدوان عللى الليلمللن ,ومللا
زيارة السفر األمرييك لحضرموت إال تجسيدا لتلك
املطامع القديمة لكونها تحمل أوجه عدة فسياسيا
تصريح غر معلن عن انفصال حضرموت واملهرة
كللدولللة مستقلة فلمللا علجللزت علنلله قلبللل سلتللة علقللود
مللن الللزمللن تلحللللم انلهللا ستحققه ال ليللوم ،اقلتلصللاديللا
نهب ثروات حضرموت املتعددة فإىل جانب ثروتها
النفطية وحقول النفط فيها تمتلك حضرموت ما
يقارب خمسني نوعاً من املعادن املختلفة واهمها
م لع للدن ال للذه للب وال لح للدي للد وال لن لح للاس وال لك للربي للت،
وح لضللرمللوت تلعلتللرب م لخللزونللاً للللحلبللوب اذا اسلتلغللل
االه لت لمللام بلهللا زراع لي للا إض للاف للة اىل املتللالكلهللا للشللريللط
س للاح لليل ط للوي للل ي لج لع لل لهللا غ لن ليللة ب للروت له للا اللسلملكليللة
وإقامة مصانع ومشاريع سمكية.
واسللرتات لي لج ليللا ت لع لتللرب ح لض للرم للوت ق للاع للدة دفللاع ليللة
متقدمة ألمريكا عى البحر العربي واملحيط الهندي
ملواجهة الخطر الرويس والصيني وإلحكام السيطرة
عى الطريق البحر العربي لحماية منابع النفط يف
الخليج العربي عرب السيطرة عى سواحل و موائن
وج للزر الليلمللن وملنلهللا حلضللرمللوت وجللزيللرة سقطرى
ومليللون وملضليللق بللاب امللنللدب فللاسللرتاتليلجليللة امللريلكللا
ت لق لت للي ال لس لي لط للرة ال لك للام لل للة عل للى سل للواحل للل ال لي لمللن
الغربية والجنوبية والشرقية لضمان تدفق النفط
عليها ولحماية أمن الكيان الصهيوين ومد ذراعيه
اللعلسلكللريللة نلحللو امللحليللط اللهلنللدي واللخللليللج اللعللربللي
وحصار القوى الصاعدة روسيا والصني.

إعالن قضائي
محكمة املنطقة العسكرية املركزية توالي محاكمة اللواء البحسني و( )33آخرين
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية يف القضية الجنائية لسنة 1443هل املتهم فيها اللواء فرج ساملني
البحسني وآخرين عدد ( )33ثالثة وثالثون متهما بااللتحاق بصفوف معسكرات دول العدوان السعودي االمارايت الصهيو أمرييك
وبوقائع تسهيل دخول العدو إىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال صفات ووقائع أخرى.
وقد قررت املحكمة الزام النيابة العسكرية باإلعالن والنشر عن املتهمني
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم وهم:

1

لواء ركن :فرج ساملني البحسني

3

لواء :صالح عامر عيل معوضة

2
4
5
6
7
8
9

15

عقيد :محسن عيل ناصر مرصع

لواء ركن :حامد يحيى يحيى احمد الصوميل

14

عميد ركن :احمد عبدالله محمد العابيس

16

عميد ركن احمد محمد محمد شمار

18

عميد ركن :توفيق مسعد صالح الحربي

17

عميد ركن :سعيد عبدالله صالح النعمي

19

عميد :عبدالله سالم سعيد الحيدري

21

عميد :عبدالجبار عبده حسن زحزوح

10

عميد :فؤاد حامد محسن عطية

12

عميد :نور الدين محمد عيل اليامي

11

13

عميد يحيى يحيى قمالن

20
22
23

عميد :ياسر حسني مجيل

24

عقيد :محمد محمد املكروب

28

عقيد :عبدالله يحيى يحيى هدعش
لواء :عبدالكريم احمد يحيى السنيني

32

عقيد :فهد محمد ناجي الشايف

عميد ركن :احمد يحيى صالح األشول

عميد ركن :احمد عيل احمد محمد البعداين
عميد ركن :عبدالسالم عيل قاسم العلياين

1

لواء ركن :عيل صالح عبدالله األحمر

3

عميد :عيل بن راشد احمد الحاريث

2
4
6
7

عقيد :يحيى عيل عبدالله حميد

13

عقيد :عبدامللك عيل املداين

مقدم ركن :محمد يحيى حسن الشريف

33
34

عميد :يحيى بن محمد الحاتمي

عميد :يحيى صالح أبو حاتم

عقيد ركن :يحيى يحيى زايد ناصر الحدمة
عقيد ركن :مراد عيل ناصر طريق الكثريي

عقيد :سالم احمد محمد الشبواين العبيدي
عقيد :أمني احمد عيل محمد غالب الزكري

عقيد :احمد عبده القطريفي

عقيد :يحيى عيل سعيد حنشل

رائد :عبدالغني عيل عبدالله شعالن

10

مهدي مهدي جابر الهاتف

12

منصور عيل حزام

رائد :عبدالغني طاهر نصر عبدالله العمراين

خطاب عبدالله محمد الياسري

تعازينا آل الرويشان

نتقدم بخالص العزاء واملواساة لالخوة االعزاء :وليد وعيل
ومحمدالرويشان وكافة أسرتهم الكريمة بوفاة-املغفور له بإذن
الله تعاىل -والدهم -

االستاذ /حسني الرويشان

..تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصرب إنا لله
وإنا إليه راجعون.
املعزون :عقيد /صالح السهمي-مقدم /يحيى املها مقدم/عيل مبارك-
الحاج/احمدزيداملها -الحاج/احمد عبدالله هيج-دكتور /عبدالاه
املها -مهندس /محفوظ املها-دكتور/حموداملها -االخ/حسن هيج-
حسني بن صالح الرويشان -أمني زين الله الذهب

صرباً آل الوزير

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي واملواساة
للقايض /احمد إبراهيم محمد الوزير وكافة آل الوزير يف وفاة
املغفور له بإذن الله تعاىل -عمه الفقيد /محمد محمد الوزير ..
نسأل الله يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان  " ..إنا لله وإنا إليه راجعون "
األسيف  :الشيخ حسن محمد الحضرمي -محافظة الجوف

الحصار الذي طال كل يشء يف اليمن
اال ان امل لنللاسللب امللحلقلقللة واالن لج للازات
امللتللواصللللة ظللللت شللاهللدة عللى صللواب
ال ل لتل للوجل لله وع ل ل للى ف للاعل للل لي للة وديل لن للامل لي للة
القيادة االمنية ممثلة بوزير الداخلية
واىل جل للان ل لبل لله كل ل للل ال ل ل للوك ل ل للالء وامل ل ل ل ل للدراء
اللجللاديللن الللذيللن يللواصللللون عمل الليل
بالنهار وبجهد مضاعف وباصرار قوي
ع للى الل لنل لج للاح ..ح لت للى اص لب للح االم ل للن يف
اعى مرتبة من التفوق املنشود..
وملثللل هللذا اللتلفللوق لللم يللأت مللن فللراغ
وانل ل لم ل للا ه ل للو ث ل لم ل للار ج ل لهل للد وج ل ل للد وع لم للل
وخ لطللط وب للرام للج ان لج للاز ت لت لحللدث علنلهللا
االرقللام املحققة وتشر اليها املؤشرات
االمنية..
وم ل للا مل لس لن للاه هل للو ثل لم للار م له لم للة س للوف
ً
نرى تواصال لها يف كل اعمالنا االمنية
وخاصة يف مواجهة التحديات االمنية
من جريمة منظمة وجرائم الكرتونية

ومللن اخللرتاقللات سيربانية ومللن اعمال
ذات سمة ارهابية..
ويكفي ان نشر اىل ان ابرز النجاحات
يف مواجهة االرهاب املقدرة عى ضرب
ال لح للاض لن للات ال لش لع لب ليللة واالح ل لت ل للواءات
االجتماعية وعى القيام بأعمال امنية
اس لت لب للاق لي للة خ لط للت خل لطل للوات م لت لقللدمللة
عللن اللثلقللافللة االرهللاب ليللة وع للن اللجللريلمللة
امللنلظلمللة ال لتللي ان لت لشللرت ج للراء ت لطللورات
اللحليللاة وعللى تلنللامللي ملتلغللرات عللديللدة
يف حياة املجتمعات..
ان االمن واالستقرار هو القيمة االبرز
التي تعترب عنوان املؤسسة واملنظومة
االم لن ليللة ال لتللي ي لجللب ان ت لنللال حلقلهللا يف
العطاء والثمار والنماء واالستقرار.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
ت�ت�ع��دد امل �ب ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف امل ��دن واالري� ��اف ل�ت�ح�ق�ي��ق ن ��وع م��ن االس �ت �ق��رار وال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ع��ىل م�س�ت��وى االف ��راد أو
الجماعات ..وتتكاتف الجهود املجتمعية يف املناطق النائية واالرياف لتحقيق مصلحة عامة تسهل متاعب الحياة مثل بناء
حوض مايئ أو سد ،او شق طريق يف االودية والجبال أو بناء مدرسة أو تقديم خدمات صحية يف قرية أو منطقة نائية.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة
وحتقيقالتنمويةاالستقرار
املبادرات املجتمعية
والتنمية املستدامة ()2-1

وت لح للاول ه للذه امل لب للادرات تلحلسللني نللوعليللة ال لح ليللاة للللجلمليللع يف
امللجلتلمللع امللحلليل ،وغللاللبللاً مللا تلقللوم بللذلللك عللرب طللريلقلتللني ،األوىل
هللي اسلتلخللدام ملقللاربللات عللامّ للة ،أي ملحللاولللة الللوصللول إىل كل
مَ ن يمكن أن يكون متأثرا ً بالهمّ املطروح ،والثانية هي مقاربات
َّ
موجهة وهي تلك التي تحاول التأثر يف ظروف الناس األكر
تعرّضاً للخطر بسبب املشكلة.
ومن خالل هاتني املقاربتني ،أو النهجني ،تحاول املبادرات
تلغليللر س للللوك ال لن للاس ،وي لم لكللن ل لل لم لبللادرات أن تللذهللب أعلمللق
من ذلك وتحاول تغير الظروف املحيطة بهذه السلوكيّات،
كالحد من الجريمة واملساهمة يف تغير ظروف فئات ضعيفة
وانتشالها من الفقر.
ّ
ويشكل تعزيز الصحة املجتمعية ملسللاراً يتضمّ ن عل ّلدة أمور
ً
عى مستويات مختلفة فمثال ،تستخدم الجهود اسرتاتيجيات
م لت لعل ّلددة كلتللأمللني امللعللللومللات عللن امللشلكللللة أو تلحلسللني وصللول
الناس إىل املساعدة.
ك لم للا ت لع لمللل ال لج له للود ع للى ع ل ل ّلدة م لس لت للوي للات ت لش لمللل األف ل للراد
والعائالت واملنظمات ،ومن خالل قطاعات مجتمعية متنوعة
مثل الجمعيات والتعاونيات واملبادرات.
ويعمل كل هؤالء معاً للقيام بتغيرات يف الصحة أو التعليم
ّ
أو الغذاء أو الزراعة بشكل مجتمعي قد تكون صغرة لكنها
واس لع للة ال لن لشللر ،وال لغللايللة ه للي ت لعللزيللز اللس للللوكليللات وامل لب للادرات
املجتمعية من خالل جعلها أسهل وجعل االحتمال حصول
مردود إيجابي عليها أكرب.
ّ
وألن املبادرات املجتمعية تتغر مع الوقت والظروف فإن ما
ً
ّ
تقوم به هذه املبادرات يجري تعديله أيضا ،وبما أنها شديدة
املللرونللة ،يلصلعللب قليللاس إملكللانليللة تلعلمليللم اللنلتللائللج وات لخللاذ قللرار
حللول جللودة بللرنللامل ٍلج مللا بلشلكللل عللام ،أو قليللاس مللا إذا كللان قد
ّ
محدد فقط.
نجح يف ظرف

ي للرى ال لن للاس األمل للور بللأش لكللال ملخلتلللفللة ع للى ال للذي للن يلقللومللون
ب للال لت لق لي لي للم ،خ لص للوص للاً ال لع للام لل للون م لن له للم يف مل لج للال ال لت لق لي ليللم
اللتلشللاريك ،أن يلحللذروا االللتلبللاس املحتمل اللنللاتللج عللن وجهات
النظر املتناقضة أحياناً اللصللادرة عللن اللنللاس عند سؤالهم عن
الحدث نفسه.
وي لح لت للاج ت لق لي ليللم امل ل لب ل للادرة امل لج لت لم لع ليللة ب لش لك للل ك للام للل وج ل ّي للد
يلسلتلغللرق وق لتللاً طللويل ً
لال وج له للداً ك لب للراً ،ويلملكللن ّ
أال ي لكللون قللابل ًلال
للتطبيق بهذا الشكل يف مؤسسة متخمة بالعمل.
َ
ورغم ّ
رسائل مختلفة
أن املجتمعات املحلية املختلفة تمتلك
فإن معظمها يستخدم نفس النموذج املنطقي أو اإلطار ،وهو
ّ
كمحفزة للتغير" ،ويلحللاول هذا
"نلمللوذج امللبللادرة املجتمعية
اللنللوع مللن امل لبللادرات املجتمعية تلحللويللل بلعللض أج للزاء املجتمع
امل لحلليل ،فلهللم ي لغللرون بللرامللج وس ليللاسللات وم لمللارسللات لجعل
السلوكيات الصحية أكر ترجيحاً ألكرب عدد من الناس ..هذا
ال لن لمللوذج ال يلسللر عللى خللط أح للادي ف لقللط ،أي ّ
أن ال لشللراكللات
امللجلتلملعليللة ال تلقللوم بللأمللر واح للد يف نلفللس الللوقللت ،بللل يمكنها
ً
أن تشارك يف ّ
فمثال ،يمكن
عدة نشاطات مرتابطة ومتزامنة.
مل لب للادرة ج للدي للدة للتلخلفليللض ال لع لنللف ال لش لبللابللي أن ت لع ل ّلدل خلطللة
ً
علملللهللا ف لي لمللا ه للي ت لتللابللع ت لغ لي للرات بلسليلطللة ن لس لب ليللا يف امللجلتلمللع
ّ
تحذر الناس من العنف املرتبط
املحيل ،كوضع لوائح إعالنية
بالعصابات.
وعناصر النموذج مرتابطة أيضاً ،أي ال يمُ كن التعاطي معها
بلشلكللل ملنلفلصللل ،هللي ج للزء مللن نلفللس الللرتكليلبللة ،فلملثل ً
لال ،عى
اللتلخلطليللط ال لت لعللاوين أن يلقللرر مللا يلجللب أن يلحلصللل يف امللجلتلمللع
املل لح لليل ،وه ل للذا بل ل للدوره ي ل ّ
لوج لله ال لت لح لرّك امل لج لت لم لعللي وال لت لغ لي للر.
ال لت لح ل ّرك للات امل لج لت لم لع ليللة امل له للمّ للة ت لك ل َّي للف ل لليك ت لن للاس للب ال لظ للروف
امللحللليللة ،ثللمّ تلسلتلمللر مللن خللالل تلغليللر اللسليللاسللات أو اللتلمللويللل
العام أو وسائل مؤسساتية أخرى.

االنتماء الوظيفي والقدوه يف العمل

االخل ل ل ل ل للالص والل ل لتل ل لفل ل للاين يف ال ل لع ل لم ل للل م للن
املرتكزات االساسية التي يجب ان يحظى
ب لهللا امل للوظ للف يف م لك للان علملللله وال ل للذي جللاء
بللدوره يف مللدونللة السلوك الوظيفي التي
أق للره للا امل لج للللس ال لس ليللايس االع للى بلقليللادة
املل لش للر مل له للدي امل ل لش ل للاط ،ومل لم للام للن شللك
فيه أن املواطن بحاجة إىل إدارات عاملة
ودؤوبة يف شتى املرافق الحكومية..
ق ل للل للم ال ل لتل للوث ل ليل للق يف مل لحل لكل لم للة س لن لح للان
االب ل لتل للدائ ل ليل للة ال ل ل للذي ي ل ل للرأس قل لل للم ال لت للوث لي للق
ال لق للايض علبللداللكللريللم ال للوزي للر ال للذي ب للدوره
نشط كللل إدارات ،وملللا لقلم التوثيق من

ملهللام تتعلق بلخللدمللات املللواطلنليللني بصفة
رئ لي لس لي ل للة ،فل له للذا املل للرفل للق الل لحل لي للوي ال له للام
يلملثللل ن لشللاطللاً ح ليللويللا م له لمللاً فليلمللا يلتلعللللق
بللإجللرات قانونية بتوثيق اللعلقللود بجميع
انللواعلهللا (علقللود اللبليللع و الل للزواج) وغللرهللا
مللن اإلج ل للراءات األخ للرى ال لتللي بلحللاجللة إىل
الل لتل لط للوي للر والل لتل لع للزي للز يف األداء اإلداري
وال لع لملليل وامل للراق لب للة ،ف لن لجللاح ه للذا املللرفللق
س لي لق للللل وي لح للد م للن امل لش للاك للل ال لت للي ت للؤرق
امل للواط للن يف م لخ لت للللف امل لح للاك للم وال لن ليللابللات
كل للون أغ لل للب ال لق لض للاي للا ه للي ت لل للك امللتلعلللقللة
باالرايض والعقارات بصفة عامة وبحاجة

إىل بذل كل الجهود من قبل العاملني..
وهللذا مللامللسلنللاه أثلنللاء زيللارتلنللا للعاملني يف
ق للللم ال لتللوث ليللق بلملحلكلمللة س لن لح للان ،حليللث
وج للدانل له للم ي لع لم لل للون دون ك لل للل أو مللللل
كخلية نلحللل ،ومللسلنللا أيلضللاً ارتليللاحللاً كلبللراً
مللن قلبللل املللواطلنليللني الللذيللن ي للرت للادون هللذا
املرفق ،وهللذا ماجعل القائمني عى هذا
املللرفللق ملحللل شلكللر وتلقللديللر املللواطلنللني ويف
ملقللدملتلهللم االس لتللاذ/ع لبللدال لكللريللم ال للوزي للر-
رئليللس قللللم اللتللوثليللق واالخ /ع للادل الللوزيللر
..ف ل للال ل للوط ل للن ب ل لحل للاجل للة إىل ك ل للل ال ل لشل للرفل للاء
واملخلصني ..وتحية لكل األبطال امليامني
مل للن أب ل لنل للاء ال لج لي للش والل للل لج للان ال لش لع لب ليللة
والل للرح ل لمل للة وال ل لخ ل للل للود ل لش له للدائ لن للا األب ل ل للرار
والشفاء للجرحى.

الخميس منتخب عمران وذمار عىل كأس الذكرى ال�  18للفقيد أبو شوارب
عمران /عبدالوهاب العشبي

ينظم فرع اتحاد كرة القدم
واإلعل للالم ال للري للايض بلملحللافلظللة
علمللران يللوم اللخلمليللس املقبل
م لب للاراة ك للروي للة تلجلمللع فللريلقللي
منتخب عمران ومنتخب ذمار
ع للى ك للأس ال للذك للرى اللسلنللويللة

ال لثللام لنللة ع لش للرة لللرح ليللل فلقليللد
ال ل للوط ل للن وم ل لحل للاف ل لظل للة ع ل لمل للران
اللواء مجاهد أبو شوارب.
ويف هذا الصدد أوضح رئيس
اللللجلنللة امللنلظلمللة ع لبللدالللوهللاب
م لح لمللد ان ال لش لب للاب ب لع لمللران
يعتربون السباق للمشاركة يف
هللذه الفعالية الكروية املهمة

تهانينا آل النجار

اجمل التهاين والتربيكات القلبية
نهديها للشاب الخلوق/

عبدالله عبداالله
احمد النجار

 ..بمناسبةزفافه و دخوله
القفص الذهبي..فألف مربوك
املهنئون :ابوبكر احمد الحوري
بال احمد الحوري-
عيل عبدالله صالح الحوري
حمزة عيل محمد مبارك
وكافه بيت الحوري

شكر
و
امتنان
فقدانات

5

مبخوت بن عبود ربيع صالح الشريف

11

31

عميد :محمد عبدالله محمد محسن العذري

األمل للن واالس لت لق للرار يف ال لي لمللن واح للدة
مللن امللعلطليللات امللهلمللة ال لتللي أرس ليللت يف
االسرتاتيجية األمنية والعسكرية التي
حرصت القيادة عى تجسيده عمليا يف
أكر مناحي الحياة..
وهللذا هللو ملصللدر اعلتللزاز اليمن كونها
رغ ل للم ك للل ال لت لح للدي للات اص لب لح للت تلنلعللم
باالمن واالستقرار وقد وجد االستثمار
واالق لت لص للاد يف هل للذه امل لع لط ليللات قللوتلهللا
فل للال اس لت لث لم للار دون وجل ل للود ام ل للن ق للوي
واستقرار حيايت ايجابي..
ولل للالمل للانل للة ان بل لنل للاء م للؤس لس للة ام لن لي للة
ومنظومة امنية متكاملة قد تحقق يف
ظللل ملسللاع ملتللواصللللة مللن قليللادة وزارة
الداخلية وبدعم من املجلس السيايس
االع للى وم للن حلكللومللة االن لق للاذ الللوطلنللي
اللتللي لللم تللدخللر جلهللدا يف اس لنللاد ودعللم
املؤسسة واملنظومة االمنية..
ورغل ل ل للم اه ل ل ل للوال ال ل ل لع ل ل للدوان وم لت للاع للب

عميد :عبده عبدالله احمد املخاليف

عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية
للنظر يف القضية الجنائية لسنة 1443هل واملتهم فيها اللواء عيل صالح
عبدالله األحمر وآخرين عدد ( )12اثنى عشر متهما بااللتحاق بصفوف
معسكرات دول العدوان السعودي االمارايت الصهيوامرييك وبوقائع
تسهيل دخول العدو إىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال صفات
ووقائع أخرى.
وقد قررت املحكمة الزام النيابة العسكرية باإلعالن والنشر عن املتهمني
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:

لواء ركن :احمد سعيد محمد بن بريك

29
30

محاكمة اللواء االحمر و( )12آخرين

9

27

عميد :احمد محمد عيل الحداد

عميد ركن :عبدالله عايض عبدالله الراعي

إعالن قضائي

8

25

عميد :عيل محمود احمد عيل يامن

26

عقيد :هيثم ناجي محمد منشلني

مجتمع

والتي من شأنها رفع مستوى
الللالعلبللني وأيلضللا إحليللاء ذكللرى
القامة الوطنية الهامة الفقيد
مجاهد أبو شوارب والذي كان
للله دور كبر وبللارز يف الساحة
الليلملنليللة بلشلكللل ع للام وع لمللران
ب ل لش ل لك ل للل خل ل ل ل للاص وك ل ل للان ل ل للت ل لله
إسهامات يف معظم املجاالت

الل ل لخ ل للدمل ل لي ل للة يف امل ل لح ل للاف ل لظ ل للة،
م لش لي للدي للن بل لمل للواقل للف ال لف لق لي للد
ملجللاهللد أب للو ش للوارب الللوطلنليللة
والقومية يف مختلف املراحل
التي مر بها اليمن مؤكدين أن
الفقيد كان من دعاة التصالح
والل لتل لسل للامل للح م ل للا ج لع لل لله ي لن للال
احرتام وتقدير الجميع.

تهانينا آل كابع

نزف أجمل التهاين والتربيكات القلبية
إىل الشاب الخلوق/

ياسر عبدالرحمن كابع

وذلك بمناسبة زفافه امليمون متمنني له
حياة زوجية سعيدة فألف ألف مربوك..
وعقبال البكاري.
املهنئون:
عارف الضاوي  -أسامه دهمان
صاح العريفي  -وجميع األهل
واألصدقاء.

شكرا للسواعد النشيطة  /الشباب اليمني تعاوين وتكافيل وحقق
معجزات كثرة من خالل النشاط واألخالق التي مازالت اصدائها تدوي يف
ربوع الوطن اال ان الشاب أنور قايد اسماعيل من أهايل وصاحب العايل
استطاع من خالل عمله استعطاف قلوب عمالئه با االلتزام با املواعيد
وانجاز ما يمكن انجازه فشكرا لكل هذه السواعد النشيطة
املمنت  /عيل سعيد الكبودي وجميع عمائه الكرام واحبائه

> يلعللللن األخ /فليلصللل ضليللف ال لللله جللربان
اللعللروي فلقللدان بطاقته الشخصية رقم
 ..10010025195فعال من وجدها
ايصالها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل
الشكر.

> يعلن األخ  /نجيب أحلمللد أحلمللد راشللد
ع للن ف لق للدان ب ليللانللني ج لمللرك ليللني ص للادري للن
بتاريخ 2015 /3 / 4م ..فعى من وجدهما
ايصالهما ألقرب قسم شرطة وله جزيل
الشكر.
> يعلن االخ /يحيى مبارك حسن املطري

ع للن فل لق للدان ب لط للاق لت لله ال لع لس لك للري للة وال لت للي
تحمل الللرقللم( )13198فعى مللن وجدها
إيصالها إىل اقرب مركز شرطة أو االتصال
عل للى الل للرقل للم  ,775507240ول ل لله ج للزي للل
الشكر.

https://t.me/september26news
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أع��داء اإلس��الم ،وع��ى رأسهم أمريكا وإس��رائ�ي��ل ،وم��ن يدور
يف فلكهم ،ويتعاون معهم ،حاربوا فريضة الزكاة ،حاربوها
عى عقود من الزمن ،وحاولوا أن يحرفوها عن مسارها ،وأن
يفقدوا املجتمع قيمتها ،وأثرها ،ونتائجها.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

االثنين:

 20ربيع ثاني 1444هـ

 14نوفمبر 2022م

العدد

2284

 12صفحة

ماذا قال الرئيس عبدالرحمن اإلرياني
للملك فيصل..؟!

منظمة « إنسان » تدين جرائم حرس
احلدود السعودي بحق املهاجرين األفارقة

أدان ��ت م�ن�ظ�م��ة إن �س��ان ل�ل�ح�ق��وق وال�ح��ري��ات،
ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا ق ��وات ح ��رس ال �ح��دود
السعودي ،بحق املهاجرين األفارقة واليمنين.
وع � ��ربت امل �ن �ظ �م��ة يف ب �ي ��ان ل �ه ��ا ع ��ن م �خ��اوف �ه��ا
بشأن وضع آالف املهاجرين يف مراكز االحتجاز
ال�س�ع��ودي��ة س�ي�ئ��ة ال �س �م �ع��ة ..وأش� ��ارت إىل أن
عددا ً من املهاجرين األفارقة تعرضوا لالحتجاز

املعركة
البحرية قادمة
ال محالة
ق ��ال �ه ��ا امل� �ج ��اه ��د ال � �ب � ��ارز وال� � �ل � ��واء ال ��رك ��ن
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ي� �ح� �ي ��ى ال � �ح � ��اك � ��م رئ � �ي � ��س ه �ي �ئ ��ة
االس �ت �خ �ب��ارات واالس �ت �ط��الع يف اح ��دى أب��رز
الفعاليات العسكرية ..إن اليمن قادمة إىل
معركة بحرية مفتوحة م��ع األع��داء ومع
ق��وى االس�ت�ك�ب��ار ال�ع��امل��ي ال�ت��ي ب�س�ط��ت عى
ال�ص�ح��اري وال�ج�ب��ال وال��ودي��ان وال�س�ه��ول..
وزادت يف ط�غ�ي��ان�ه��ا ب��ال�ب�س��ط ج� ��واً وب �ح��راً
ون�س��وا أو تناسوا أن هناك رج� ً
�اال آل��وا عى
أنفسهم أن ال يقبلوا بالطغيان وال يرضوا
ب��ال�ع��دوان وان ي�ت�ص��دوا ب�ب�س��ال��ة وشجاعة
ورجولة ألع��داء الله وأع��داء اليمن حلفاء
الشيطان ودهاقنة الصهيونية..
وهذا تجسيد يف اإلعالن عن قرب الحرب
ال�ب�ح��ري��ة ال�ك��اس�ح��ة ال�ت��ي ل��ن ت��ذر ل�ل�ع��دوان
سفناً ولن تدع للبوارج ان تواصل عبثها أو
لحامالت الطائرات التي تستعرض قدراتها
يف بحارنا ويف خليج عدن ويف البحر األحمر
والبحر العربي..
وم � ��ن امل� ��ؤك� ��د أن ال� � �ق� � ��رارات ال �ع �س �ك��ري��ة
امل � ��دروس � ��ة ق� ��د ات� �خ� ��ذت وان ت �ن �ف �ي��ذه��ا ق��د
ت� � ��واك� � ��ب م� � ��ع خ � �ط � ��ة إج � ��رائ� � �ي � ��ة ع �س �ك ��ري ��ة
واس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ل��ي ت �ح��دث أك��رب
األث � ��ر وأش � ��د ال� �ض ��رر يف أوس � � ��اط ال� �ع ��دوان
وس� �ف� �ن ��ه وب � �ن� ��ك األه � � � ��داف ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال �ت ��ي
حددت ومن الواجب ان يتم البدء فيها ان

يف غرف صغرية والتعذيب باألسالك الكهربائية
وغريها ،كما تعرض آخرون للصعق بالكهرباء
ب �ع ��د ت �ب �ل �ي��ل أرض� �ي ��ة ال� �غ ��رف م ��ا أدى إىل وف ��اة
العديد منهم عى أيدي قوات حرس الحدود
السعودي.
ودع ��ا ال�ب�ي��ان امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة إىل
إدان ��ة واس�ت�ن�ك��ار ه ��ذه االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي ت�ت�ن��اف��ى

مع املواثيق الدولية اإلنسانية ..مؤكدة أهمية
العمل عى حماية املهاجرين الذين يتعرضون
لالنتهاكات والتعذيب والقتل.
كما دع��ت منظمة إن�س��ان ،إىل ات�خ��اذ خطوة
ع ��اج� �ل ��ة م � ��ن امل �ج �ت �م ��ع ال � � � ��دويل ل �ل �ض �غ ��ط ع��ى
السلطات السعودية لاللتزام باملواثيق الدولية
اإلنسانية.

املوسوي:

نريد رئيس ًا ال يخاف إذا
اتصلت به السفارة األمريكية
ق��ال عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة اللبنانية،
النائب إب��راه�ي��م امل��وس��وي ،نريد رئيساً ال يتآمر
عى املقاومة وال يخاف إذا اتصلت به السفارة
األمريكية.
ويف تصريح له نقله موقع املنار أمس األحد،
أكد املوسوي ،أن حزب الله ال يبحث عن حماية
أو غطاء من خالل انتخاب رئيس للجمهورية،
ف��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة امل ��أم ��ول وال� ��ذي ي �ج��ب أن
يأيت ،ال نطلب وال نريد منه أن يحمى املقاومة
أو ي �ش �ك��ل غ �ط ��اء ل �ه ��ا ،ب ��ل ن ��ري ��ده أن ال ي �ت��آم��ر
ع��ى ه��ذه املقاومة وأن ال يخاف إذا اتصلت به
السفارة األمريكية أو السفرية األمريكية.
وأض � ��اف" :ن ��ري ��ده أن ي �ك��ون رج ��ل دول ��ة س�ي��د
ن�ف�س��ه ،ي�ح��رم ش�ع�ب��ه ،ي�ح��رم وط�ن��ه ،ي�ح��رم
ت�ض�ح�ي��ات امل �ق��اوم��ة ال �ت��ي أث �م��رت س �ي��ادة وع��زة
وت�ض�ح�ي��ات ،ف�ه��ذا ي��ؤس��س ل�ض�م��ان واس�ت�ق��رار
وأمان للبنان".
وت ��اب ��ع امل ��وس ��وي ق ��ائ ��ال" :إذا أردن � ��ا أن ن��ذه��ب
إىل خ �ي��ارات م�ه�ت��زة يف ظ��ل ه ��ذه ال �ظ��روف فلن
نحصد إال الخيبة ،أما إذا وضعنا ومنذ البداية
امل ��واص �ف ��ات ع ��ى س ��ت س �ن ��وات ج ��دي ��دة ،ف��أي
ل�ب�ن��اين ص�م�ي��م ،أي ل�ب�ن��اين ح��ري��ص ع��ي س�ي��ادة
ب �ل ��ده وح��ري �ت��ه يف ظ ��ل ال �ض �غ��وط��ات ال�ح��اص�ل��ة
يجب أن يضع هكذا شروط وباملواصفات التي
طرحنا يف أن تكون بالرئيس".
وت �س��اءل "وإال ل��ن ي�ك��ون ع�ن��دن��ا رئ�ي��س ي��رأس
م� � ��ن؟ وي � �ق� ��ف ب� ��وج� ��ه م � � ��ن؟ ،ف � � ��أوىل م ��وج �ب ��ات
الرئيس أن يحافظ عى السيادة والدستور ،ويف
أن يحفظ نظام البلد للمستقبل ،إذا لم يكن
هذا املوضوع مصانا أو محرما فعبثا تحاول،
فهذه هي املواصفات املطلوبة بالرئيس".

اجتماع برئاسة الفريق الرويشان يناقش مصفوفة
اإلجراءات الحكومية ملاكفحة املخدرات

محطات
جمال القيز
ظ ��ل ال � �ع� ��دوان م� �ص ��راً ع ��ى ع ��دوان ��ه وع ��ى
ح �ص ��اره ال �خ��ان��ق ض ��د ش�ع�ب�ن��ا ..ف��امل��واج�ه��ة
ً
وباال عى األعداء
البحرية القادمة ستكون
ون�س�ف��اً ل �ق��درات��ه ول��وج�ي�س�ت�ي��ات��ه ال�ب�ح��ري��ة..
ً
وي�ج��ب أن ي�ك��ون ال�ع��دو مستوعبا طبيعة
ه ��ذه امل��واج �ه��ة وم ��ا ي�م�ك��ن أن ي�ش�ه��ده م��ن
انهيارات متالحقة..
وص � � � ��دق رئ� � �ي � ��س ه� �ي� �ئ� ��ة االس � �ت � �خ � �ب � ��ارات
واالس �ت �ط ��الع ع �ن��دم��ا ق ��ال ع ��ى األع � ��داء ان
ينتظروا الصدى الحقيقي الذي سيحدث
ل�ل�ع��دوان م��ن ج ��راء ه��ذه امل�ع��رك��ة امل�ن�ت�ظ��رة
ال �ت ��ي أع ��ددن ��ا أن �ف �س �ن��ا ل �ه��ا واع ��ددن ��ا ال �ق��وة
امل �ن ��اس �ب ��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ك ��اف ��ة ال �ت �ح��دي��ات
التي ستنشأ يف االنطالقة املؤكدة للمعركة
ال �ب �ح ��ري ��ة امل �ن �ت �ظ ��رة وي �ج ��ب ان ت �ك ��ون ع��ى
استعداد كامل لخوض ه��ذه املعركة وان
ن�ع��د ت��وق�ع��ات�ن��ا ل�ل�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي س ��وف تسفر
عن هذه املواجهة واملعركة املصريية ألنه ال
ي�ج��وز ان ت�ظ��ل ال�ي�م��ن ب�ع�ي��دة ع��ن ال�س�ي��ادة
البحرية واملقدرة عى فرض إرادة اليمنين
عى بحارهم وخاصة أن األعداء قد تمادوا
يف عدوانهم ويف سيطرتهم البحرية..

ن��اق��ش اج �ت �م��اع ب�ص�ن�ع��اء أم ��س ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب
رئ �ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال��دف��اع واألم ��ن ال�ف��ري��ق
ج� ��الل ال ��روي� �ش ��ان ،ض ��م ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
اللواء عبداملجيد املرتىض ،مصفوفة اإلجراءات
الحكومية ملكافحة املخدرات.
وتطرق االجتماع الذي حضره نائب مدير عام
مكافحة املخدرات العميد فاتك الشميس ،إىل
األدوار املطلوبة من الجهات الحكومية املساندة
ألعمال مكافحة املخدرات.
وأك��د االجتماع أن دول العدوان واملرتزقة لم
تكتف بالحرب العسكرية والحصار ،بل صاحبها
م��ؤام��رات م�ت�ع��ددة األوج ��ه واألس��ال�ي��ب ،ومنها
ن �ش��ر وت�س�ه�ي��ل إدخ� ��ال امل �خ ��درات ل�ل�م�ح��اف�ظ��ات
ال�ح�رّة ،ب�ه��دف إف�س��اد املجتمع اليمني املحافظ
الذي استطاع الصمود يف مواجهته.
وشدد املجتمعون عى أهمية التوعية بمخاطر
ان� �ت� �ش ��ار امل� � �خ� � ��درات ،وال � ��وص � ��ول ب ��امل �ج �ت �م ��ع إىل
م�س�ت��وى ع ��ال م��ن ال��وع��ي وال �ب �ص��رية وال�ت�م�س��ك

بالهوية اإليمانية وامل�ب��ادئ واألخ ��الق ،وإف�ش��ال
ما يخطط له األعداء من نشر للفساد والرذائل
بعد فشله عسكرياً يف ميادين العزة والكرامة.
ويأيت انعقاد االجتماع ضمن اإلعداد والتجهيز

ل��الج�ت�م��اع امل��وس��ع ألع �ض��اء م��ن ح�ك��وم��ة اإلن�ق��اذ
ال ��وط� �ن ��ي امل ��رش� �ح ��ن وب� �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
املشكلن يف لجنة مشروع مصفوفة اإلجراءات
الحكومية ملكافحة املخدرات.

انتشار الكالب املسعورة  ..يا أمني العاصمة!!

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

م� �ن ��اش ��دات م �ت �ك ��ررة أط �ل �ق �ه ��ا أب� �ن� ��اء أم� ��ان� ��ة ال �ع��اص �م��ة
خ �ص��وص��اً يف أح �ي ��اء م ��ذب ��ح وال �س �ن �ي �ن��ة م ��ن ان �ت �ش��ار ك�ب��ري
للكالب املسعورة التي تهاجم األطفال والنساء واملارة..
وبحسب شهود عيان فهناك العديد م��ن األشخاص
ال� ��ذي� ��ن ك� ��ان� ��وا ض �ح �ي ��ة ع� �ض ��ات ال � �ك� ��الب ف �ي �م ��ا ال �ج �ه ��ات
املختصة يف أمانة العاصمة ال تحرك ساكناً..
ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ن�ط��رح�ه��ا أم ��ام أم ��ن ال�ع��اص�م��ة األس �ت��اذ
حمود عباد آملن أن نجد استجابة سريعة إلنهاء هذه
الظاهرة املخيفة.

سبق يل أن أشرت إىل ما تضمنه هذا املقال من معلومات وإن كانت
مقتضبة ول�ك��ن بمناسبة ص��دور ال�ج��زء ال�ث��ال��ث م��ن م��ذك��رات القايض
عبدالرحمن االري��اين رئيس املجلس الجمهوري األس�ب��ق -رحمه الله
أحببت أن أتوسع نسبيا خاصة بعد أن أكد صاحب املذكرات الحقائق
التي وردت سابقا ،ك��ان ال�ق��ايض اإلري��اين يرفض التدخل السعودي
نهائيا وي�ع��رض عليه م��ع أن امل��رح�ل��ة ال�ت��ي ح�ك��م فيها ك��ان��ت ت�ع��د من
أصعب املراحل التي مر بها الشعب اليمني ملا شهدته من تعقيدات
وتحقيق السالم فيها واملصالحة الوطنية وتثبيت النظام الجمهوري
رغ��م االل�ت�ف��اف ع��ى م�ب��ادئ ث��ورة 26سبتمرب الستة وال�ت��ي تحولت إىل
شعار نتغنى به ولم تنفذ عى ارض الواقع من الناحية العملية.
لقد ظ��ل ال�ق��ايض عبدالرحمن االري��اين طيلة ف��رة حكمه ي�ص��ارع ما
كان يستجد من أحداث ويعمل عى مللمة الجراح وبحكمته وصربه
أس�ت�ط��اع أن ي�ق��رب ب��ن وج�ه��ات ال�ن�ظ��ر وت�ب��اي�ن��ات�ه��ا امل�خ�ي�ف��ة ال�ت��ي كانت
أح�ي��ان��ا ت ��ؤدي اىل ان�ف�ج��ار ال��وض��ع س ��واء ع��ى م�س�ت��وى م��ا ك ��ان ي�ع��رف
بالشمال أو بن الشمال والجنوب سابقا ،وحن أصرت السعودية
ع��ى ب�ق��اء ح�ك��وم��ة ال�ق��ايض ع�ب��دال�ل��ه ال�ح�ج��ري امل �ع��روف ب�ت�ش��دده إزاء
م��ن ك��ان��وا ي�ح�م�ل��ون اف�ك��ارا ي�س��اري��ة وت�ق��دم�ي��ة ك��ان��ت ت��زع��ج ال�س�ع��ودي��ة
وي�ص�ف�ه��م ب��ال�ش�ي��وع�ي��ن ب�ي�ن�م��ا ك��ان ال �ق��ايض اإلري ��اين ي�ن�ظ��ر إل�ي�ه��م عى
أنهم :ابناؤنا مسلمون وال يمكن أن يكونوا ملحدين وإنما لهم وجهات
نظر سياسية واق�ت�ص��ادي��ة وه��ذه ال��رؤي��ة ال تمس املعتقد ال��دي�ن��ي كما
ك��ان ي�ت�ص��ور ال�ق��ايض ع�ب��دال�ل��ه ال�ح�ج��ري وال��ذي ك��ان��ت ل��ه س�ي��اس��ة ت��رى
غري ذل��ك يف تعامله مع القوى الوطنية اليسارية ألن��ه يتمتع بثقافة
دينية متشددة لها نهجها وسياستها إضافة إىل أن القايض الحجري
ونائبه محمد احمد محمد نعمان تصرفا من ذات نفسيهما عندما
ق��ام��ا ب��ال�ت��وق�ي��ع ع ��ى ت �ج��دي��د م �ع��اه��دة ال �ط��ائ��ف ال �ح ��دودي ��ة ل�ع�ش��ري��ن
سنة ق��ادم��ة دون تفويض م��ن رئيس
امل�ج�ل��س ال�ج�م�ه��وري وه��و األم��ر ال��ذي
ج �ع ��ل ال � �ق� ��ايض اإلري � � � ��اين ي �ط �ل ��ب م��ن
ح�ك��وم��ة ال�ح�ج��ري ت�ق��دي��م استقالتها
ب�ي�ن�م��ا ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي أص ��ر ع��ى
بقائها واستمرارها فأضطر القايض
ع�ب��دال��رح�م��ن االري ��اين ل�ل�ق�ي��ام ب��زي��ارة
ل �ل �س �ع��ودي��ة يف األول م ��ن دي�س�م��رب
ع��ام 1973م كما ذك��ر ال�ل��واء حسن
املسوري رئيس هيئة األركان العامة
ح �ي �ن �ه ��ا يف م � ��ذك � ��رات � ��ه :أوراق م ��ن
ذك��ري��ايت ،وك ��ان ش��اه��دا ع��ى م��ا دار
يف اللقاء الذي جمع القايض اإلرياين
بامللك السعودي الراحل فيصل بن
احمد الشريف
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز وع �ق ��ب ه� ��ذا االج �ت �م ��اع
اتخذت السعودية قرارها بالتخلص
م��ن ن�ظ��ام ال�ق��ايض اإلري ��اين ب��واس�ط��ة ان�ق��الب ق��ام ب��ه ال�ش�ه�ي��د إب��راه�ي��م
الحمدي باالتفاق مع السعودية يف  13يونيو عام 1974م والذي اختلف
ه��و اآلخ ��ر م��ع ال�س�ع��ودي��ة ب�س�ب��ب ت��دخ�ل�ه��ا يف ال�ش��أن ال�ي�م�ن��ي ال��داخ��ي
ودفع حياته ثمنا ملعارضته التدخل السعودي.
يقول اللواء حسن املسوري بدأ االجتماع بن الرئيس اإلرياين وامللك
فيصل بعتب أخوي عى اململكة ألن مساعدتها كانت محدودة جدا
ول��م ت�ح�ق��ق اآلم ��ال ال�ت��ي ك��ان ي�ح�ل��م ب�ه��ا ال�ي�م�ن�ي��ون ك�م��ا ش��رح ال��رئ�ي��س
م��وق�ف��ه م��ن ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ي �ث��ار ح��ول�ه��ا ج ��دل واس ��ع وك�ي��ف
يتعامل معها بصدر رحب ألن املعلومات التي تبلغ اىل اململكة فيها
مبالغة وتيسء لعالقة البلدين وتشوه صورة الحكم الرشيد للقايض
اإلرياين الذي نادى بالسالم وحققه والذي دعا أيضا إىل أهمية العالقة
م��ع السعودية يف ك��ل امل��راح��ل وال�ح��رص عليها لكن الحاقدين كانوا
يثريون مخاوف السعودية من الرئيس اإلري��اين مع القوى الجديدة
ال �ت ��ي ي �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ب�ح�ن�ك��ة ال ��زع �ي��م ال �ح �ك �ي��م واألب ال �ح��ري��ص ع��ى
أبنائه ،ويقول :كما تحدث الرئيس اإلرياين بعتب شديد عن تعامل
السعودية مع بعض املسؤولن اليمنين مباشرة وتجاهل السلطة
الشرعية يف صنعاء وطلب من امللك فيصل التوقف عن املساعدات
امل ��ال �ي ��ة امل �ع �ت �م ��دة ل �ب �ع ��ض ال �ش �خ �ص �ي ��ات ال �س �ي ��اس �ي ��ة وال �ق �ب �ل �ي ��ة ال �ت��ي
أصبحت مسؤولة يف الدولة ً
وعد االستمرار يف تسليم امليزانيات لتلك
الشخصيات م�س��اس��ا ب�س�ي��ادة ال��دول��ة وق��د ك��ان ي�ك��رر ه��ذه ال�ع�ب��ارة يف
كل اجتماعاته وتطرق الرئيس اإلرياين ألول مرة بالحديث عن أهمية
التعامل مع الدولة اليمنية ومؤسساتها حرصا عى سالمة العالقة
مع اململكة ورأى ان الدعم املايل لهذه الجهات أو األشخاص يؤثر عى
عالقة اليمن بالسعودية وأن التعاون االقتصادي واملايل يجب أن يتم
ب��ن الحكومتن والقيادتن وأب��دى الرئيس رفضه الشديد أن تكون
اليمن الشمايل ممرا ألي نشاط عسكري ضد الشطر الجنوبي سابقا.
وي�ت��اب��ع ال �ل��واء امل �س ��وري :ك��ان��ت ه ��ذه امل��واض�ي��ع ال�ش��ائ�ك��ة وال�ص�ع�ب��ة
وال �ه��ام��ة ال �ت��ي ت �ح��دث ع�ن�ه��ا ف�خ��ام��ة ال��رئ �ي��س م��ع ج��الل��ة امل �ل��ك وك�ن��ت
ال�ش�خ��ص ال��وح �ي��د ال ��ذي ح�ض��ر ه ��ذا ال �ل �ق��اء ال �ه��ام ويف ه ��ذا االج�ت�م��اع
ك ��ان امل �ل��ك ف�ي�ص��ل م�ص�غ�ي��ا ل�ح��دي�ث��ه وك ��ان م�ن�ف�ع��ال ل�س�م��اع م��ا ش��رح��ه
ال��رئ �ي��س وظ �ه��ر ع��ى م��الم�ح��ه ب ��أن ه ��ذه امل��واض �ي��ع ال �ت��ي ط��رح��ت ع�ل�ي��ه
ال ي��راه��ا م�ن��اس�ب��ة وت�ح�ت��اج إىل م��راج�ع��ة ودراس ��ة ول��م يعلق امل�ل��ك عى
ت �ل��ك امل ��واض �ي ��ع م ��ن دون ال �ت �ش ��اور م ��ع إخ ��وان ��ه وم �س �ت �ش��اري��ه ،وه ��ذا
ال�ل�ق��اء امل�ه��م وال�ت��اري�خ��ي م��ن أه ��م ال �ل �ق��اءات يف ت��اري��خ ع��الق��ات ال�ي�م��ن
بالسعودية وك��ان م��وق��ف ال�ق��ايض اإلري��اين موقفا تاريخيا يسجل له
يف انصع صفحاته لصدقه مع امللك فيصل وحرصه عى كرامة شعبه
وس�ي��ادة ال��وط��ن ،وح�س��ب رواي��ة ال�ش��اه��د ال��وح�ي��د ال��ذي حضر اللقاء
ال�ل��واء حسن امل�س��وري فقد ظ�ه��رت ان�ف�ع��االت امل�ل��ك فيصل بإمساك
ع�ب��اءت��ه ش�م��اال ويمينا يف إش ��ارة ودالل ��ة واض�ح��ة ع��ى ع��دم رض��اه عما
سمعه من الرئيس اإلرياين وبعد االجتماع يقول اللواء املسوري أبديت
مالحظايت لفخامة الرئيس بلغة االبن ألبيه وقلت له :فخامة الرئيس
لقد كنت مستعجال يف طرح كل النقاط مرة واحدة وربما كان التأين
أفضل ,فكان جوابه فوريا وم��ن دون تفكري حيث ق��ال :لقد شرحت
وأوضحت كل ما لدي ويقيني أن امللك فيصل يعرف عن اليمن كل
كبرية وصغرية ونحن نريد منهم التعاون معنا يف بناء الدولة وقطع
االرتزاق ويكون بدال عن ذلك مساعدة الدولة لنتغلب عى الفقر الذي
تعيشه اليمن ونرمم ما افسدته الحروب من اوجاع ومتاعب وخراب
عرب سبع سنوات ونبني بلدنا بناءا حقيقيا.
ه ��ذا ه��و ال �ق��ايض ع�ب��دال��رح�م��ن االري� ��اين رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ج�م�ه��وري
األسبق والذين كانوا يشككون يف حركة  5نوفمرب 1967م التي تزعمها
ع��ى أن�ه��ا ح��رك��ة رج�ع�ي��ة وك��ذل��ك يف م��واق�ف��ه ه��م م��ن امل�ح�س��وب��ن عى
ال�ت�ي��ار ال�ي�س��اري وال�ت�ق��دم��ي ال��ذي��ن ي��رت�م��ون ال�ي��وم يف اح�ض��ان الرجعية
ال�س�ع��ودي��ة وواف �ق��وا ع��ى ش��ن ال �ع��دوان ع��ى ال�ي�م��ن ال��ذي ان�ط�ل��ق من
واشنطن والرياض وتل أبيب ،أليست مفارقة عجيبة؟!.

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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