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خفض أسعار املواد الغذائية مّثل ضرباً من   
الخيال يف نظر املواطن اليمني.. االعتقاد السائد 

جاء بناء عىل تراكم معطيات وتجارب عايشها يف 
املايض.. 

ورغم إعالن وزارة الصناعة والتجارة عن توجه 
لخفض األسعار , كان ينظر إىل مثل هذه األخبار 

بالدعاية اإلعالمية التي تدغدغ مشاعر العامة من 
املواطنني.. فخفض األسعار يف بلد يعاين ويالت 

ثماين سنوات من العدوان والحصار يمثل مهمة 
أشبه باملستحيلة.. كيف ال وقد تشكلت قاعدة 

راسخة لدى املواطن اليمني أن أي سلعة ترتفع ال 
يمكن أن تعود للهبوط مجدداً.  

أمريكا تضع العراقيل وتلوح بتأجيل امللف اإلنساني
يتطلع أبناء شعبنا اليمني لسماع التصريحات االيجابية واملطمئنة 

لنجاح التفاهمات املفضية إلحالل السالم الدائم يف اليمن، 
خصوصا بعد الوساطة العمانية واتصاالتها املكثفة مع األطراف، 

ومن ذلك زيارتان للعاصمة صنعاء لاللتقاء بقائد الثورة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األعىل مهدي 

محمد املشاط واملسؤولني بحكومة اإلنقاذ الوطني عن امللفات 
اإلنسانية والحقوقية.

امتلكت رؤية حكيمة ومثلت قيمة عالية في اإلدارة والقيادة..

استراتيجية.. إدارة معركة االستقالل
قائد الثورة رسم خطة الدفاع عن احلديدة ووجه املرابطني 

باالنتشار العملياتي في جبهات املواجهة
بحكمة وسعة أفق وقدرة عالية اجتازت 

القيادة مراحل بالغة اخلطورة
وضعت قيادتنا صرف املرتبات وفتح املطارات واملوانئ  أولوية للسير في إحالل السالم الشامل

يف امللمات وامل��واق��ف العصيبة 
التي تمر بها البلدان, يقيض الله 
رجاال, يكون عىل أيديهم خالص 
ال�������ش�������ع�������وب وت�������ح�������ري�������ره�������ا م���������ن ن���ر 
املحتلني وأطماعهم يف التوسع 
واالح�����������������ت�����������������الل ون�����������ه�����������ب ال�����������خ�����������رات 
وال������������������������روات, وه��������������ذا م��������ا ت������ج������ىل يف 
ال�������ي�������م�������ن خ�������������الل ف�������������رة ك��������ان��������ت وال 
ت����زال ه���ي األش����د واألص���ع���ب عىل 
اإلط��الق عىل مر التاريخ،تكالب 
فيها العدوان الهمجي الغاشم 
ل��ت��دم��ر ال��ي��م��ن األرض واإلن���س���ان 

والحضارة والتاريخ.

تنديدات واسعة وغضب شعبي ضد الهمجية الصهيونية في السويدتنديدات واسعة وغضب شعبي ضد الهمجية الصهيونية في السويد
مسيرة غاضبة تنديدًا

 بإحراق املصف الشريف 

تشهدها اليوم صنعاء

ت��ش��ه��د ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ع��ص��ر ال���ي���وم االث���ن���ني م���س���رة غ��اض��ب��ة ت���ن���دي���داً ب��ال��س��ل��وك 
الهمجي والعنصري املقيت الذي أقدمت عليه عناصر اللوبي اليهودي الصهيوين 

يف ستوكهلم بالسويد إلحراق نسخة من املصحف الشريف.
حيث دعت اللجنة املنظمة للفعاليات بالعاصمة صنعاء للخروج الشعبي عصر 
اليوم االثنني، للتنديد بإحراق أدوات اللوبي اليهودي الصهيوين يف السويد نسخة 

من القرآن الكريم.
وت��ن��ط��ل��ق امل���س���رة ل��ل��خ��روج ال��ش��ع��ب��ي م���ن س��اح��ة ب���اب ال��ي��م��ن.. م���ؤك���دة ع���ىل أهمية 
املشاركة الواسعة للتعبر عن الغضب والرفض إلساءات أعداء اإلسالم املتكررة 
للمقدسات، وآخ��ره��ا جريمة إح���راق نسخة م��ن ال��ق��رآن ال��ك��ري��م يف ال��س��وي��د والتي 

تمثل حربا عىل اإلسالم واستفزازا ملشاعر املسلمني.

خالل تدشني برنامج الصمود الوطني..

رئيس الوزراء: الوطن مقبل على مرحلة ال تقل في خطورتها عن املواجهة العسكرية
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور أمس، برنامج الصمود الوطني.. 
وألقى رئيس الوزراء كلمة خالل التدشني الذي 
حضره نواب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع 
ال����ف����ري����ق ال������رك������ن ج�������الل ال������روي������ش������ان، وال����خ����دم����ات 
وال����ت����ن����م����ي����ة ال������دك������ت������ور ح�����س�����ني م�����ق�����ب�����ويل، وال�������رؤي�������ة 
ال��وط��ن��ي��ة م��ح��م��ود ال��ج��ن��ي��د، أك����د ف��ي��ه��ا أن ال��وط��ن 
مقبل عىل مرحلة ال تقل يف خطورتها عن مرحلة 
املواجهة العسكرية واألمنية املباشرة مع تحالف 

العدوان والحصار واتباعه ومرتزقته.
وق������������ال" األف�������ك�������ار ال����������������واردة يف ال������رن������ام������ج وال����دل����ي����ل 
اإلرشادي للصمود الوطني معدة وفقا ملوجهات 
قائد الثورة السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث، 
وك���ذا فخامة ال��رئ��ي��س م��ه��دي امل��ش��اط ومجموعة 

القرارات التي تنظم سر العمل الوطني املقاوم 
بما يف ذلك إمكانية االنتقال من مرحلة جهادية 
ع��س��ك��ري��ة ص��ل��ب��ة إىل م��رح��ل��ة أخ����رى ال ن��ن��ى فيها 
امل�����رح�����ل�����ة ال�����س�����اب�����ق�����ة ويف ال�������وق�������ت ذات�����������ه ن���س���ت���وع���ب 
مهامنا يف املرحلة ال��الح��ق��ة". وأوض���ح أن الفكرة 
ال����ت����ي ي���ت���م���ح���ور ح���ول���ه���ا ال����رن����ام����ج ه�����ي االس����ت����ع����داد 
ل��ل��دخ��ول إىل م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال���ع���دوان أو يف ظل 
الهدنة الثالثة.. الفتا إىل أن املرحلة املقبلة تتطلب 
اليقظة الدائمة والحذر وحضور الوعي بخطورة 
ان��ت��ق��ال ال��ع��دو م��ن امل��واج��ه��ة امل��ب��اش��رة إىل محاولة 
بث الفرقة بني رفقاء العمل الوطني من خالل 
م���خ���ط���ط���ات س���ي���اس���ي���ة وث����ق����اف����ي����ة وأم����ن����ي����ة وال����ت����أث����ر 

السلبي عىل نفسيات املواطنني.

التأييد لرفع سعر الدوالر اجلمركي..

مساع ٍ بريطانية عدوانية  
لتعكير املفاوضات

جمعة رجب ووصايا النبي
 صلى الله عليه وآله وسلم

كيف جنحت وزارة بعد مؤشرات التقارب االيجابية بني صنعاء والرياض :
الصناعة والتجارة في 

حتدي خفض األسعار ؟ 
 م����ط����ال����ب ص����ن����ع����اء حت�����اص�����ر ن����واي����ا 
ومم����������اط����������الت ال������������ع������������دوان ل���ت���ظ���ل 
االس��ت��ح��ق��اق��ات اإلن��س��ان��ي��ة ب��واب��ة 

العبور للسالم



أدان م��ج��ل��س ال���ن���واب اإلس������اءات ال��غ��رب��ي��ة امل��ت��ك��ررة للمقدسات 
اإلسالمية وآخرها إحراق نسخة من القرآن الكريم، يف السويد.

واعترب مجلس النواب ذلك التصرف املتطرف الذي تم بحراسة 
م����ش����ددة م����ن ق������وات األم������ن ال���س���وي���دي���ة اع�����ت�����داًء س�����اف�����راً وإس������اءة 
م���وج���ه���ة ل����إس����الم وم���ش���اع���ر امل���س���ل���م���ن يف ال����ع����ال����م.. م�����ؤك�����داً أن 
حكومة السويد تتحمل تبعات ذل��ك االع��ت��داء وال��ت��ص��رف وما 

سينتج عنه من ردود أفعال.
وأش����������ار ال����ب����ي����ان إىل أن م�����ا ي����ش����ه����ده ال�����غ�����رب م�����ن أع�����م�����ال م��س��ي��ئ��ة 
وم������ع������ادي������ة ل����ل����م����ق����دس����ات اإلس������الم������ي������ة ي����ع����ك����س م������ا وص�����ل�����ت إل���ي���ه 
الحكومات الغربية من انحطاط أخالقي وسيايس يف التعامل 

مع القيم واملقدسات اإلسالمية.
وأوض�������ح ال���ب���ي���ان أن اإلس��������اءة ل����أدي����ان وامل���ع���ت���ق���دات وامل���ق���دس���ات 
اإلس���الم���ي���ة ج��ري��م��ة، الف���ت���اً إىل أن ع���ى ال��ح��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة أن 
ت��ع��ي أن ت��ل��ك ال��ت��ص��رف��ات ال ت���ن���درج يف إط�����ار ال���ح���ري���ات ال��ف��ردي��ة 
والتعبري عن الرأي ملا ينتج عنها من ردود أفعال عدائية وإثارة 

للكراهية بن شعوب العالم.
وطالب البيان الربملانات يف الدول العربية واإلسالمية واألحرار 
يف العالم ب��إدان��ة واستنكار تلك التصرفات وال���رد ال��ح��ازم عى 

األعمال العدائية ضد املقدسات الدينية.
كما طالب البيان السلطات السويدية والدنماركية بالتحقيق يف 
هذه الجريمة، ومحاسبة املسؤولن من الجماعات املتطرفة، 

واالعتذار عن ذلك وعدم تكراره يف املستقبل .
وش�����دد امل��ج��ل��س ع���ى ض������رورة ت��وح��ي��د ال���ج���ه���ود إلي���ج���اد م��واث��ي��ق 
وق��رارات ُملزمة تجِرّم كافة أشكال الكراهية والتطرف وكافة 

األعمال املسيئة لأديان واملقدسات ومحاسبة مرتكبيها.
يف س���ي���اق آخ����ر ج����دد م��ج��ل��س ال����ن����واب يف ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، 
تحذيره لالتحادات الربملانية والهيئات املنتخبة من التماهي مع 
منتحل تمثيل رئيس مجلس النواب يف اليمن املدعو سلطان 

الربكاين.. وأوضح املجلس يف بيان صادر عنه، أن املدعو الربكاين 
وم���ن م��ع��ه م���ن األع���ض���اء س��ب��ق للمجلس أن اس��ق��ط ال��ع��ض��وي��ة 
عنهم وفقاً لأطر الدستورية والقانونية لثبوت الخيانة عليهم 
يف ج���ل���ب ال�����ع�����دوان ع����ى ال���ي���م���ن وت����دم����ري م����ق����درات����ه، إض����اف����ة إىل 

إص����راره����م ع���ى االس���ت���م���رار يف ال��ت��غ��ط��ي��ة وال���ت���ربي���ر ل��ل��ج��رائ��م ال��ت��ي 
ارت��ك��ب��ه��ا ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان األم���ري���ي ال���س���ع���ودي اإلم�������ارايت وه��ي 
ج��رائ��م ح��رب ض��د اإلنسانية ال تسقط بالتقادم ومنها جريمة 
حصار وتجويع أبناء الشعب اليمني عى مدى ثماين سنوات.

وأع������رب امل��ج��ل��س ع���ن أس���ف���ه الس��ت��ق��ب��ال رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
امل�����غ�����رب�����ي، راش������ي������د ال����ط����ال����ب����ي ال����ع����ل����م����ي، وت����ع����اط����ي����ه م������ع م��ن��ت��ح��ي 
ت��م��ث��ي��ل ال�����ربمل�����ان ال���ي���م���ن���ي م����ع ع���ل���م ال���ج���م���ي���ع أن م��ج��ل��س ال���ن���واب 
يف ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ي���م���ن���ي���ة ال��������ذي ي���م���ت���ل���ك ال���ش���رع���ي���ة ال���دس���ت���وري���ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة ي��ع��ق��د ج��ل��س��ات��ه يف م���ق���ره ال���دس���ت���وري يف ال��ع��اص��م��ة 

صنعاء بصورة دائمة.
واس��ت��غ��رب امل��ج��ل��س م���ن امل���وق���ف امل��غ��رب��ي امل��ت��ن��اق��ض ح��ي��ث سبق 
للمملكة املغربية وأن أعلنت انسحابها م��ن تحالف ال��ع��دوان 
ع��ى اليمن وه��و م��وق��ف إي��ج��اب��ي، وال��ي��وم تتماهى م��ع منتحي 
ت��م��ث��ي��ل ال���ربمل���ان ال��ي��م��ن��ي، ال���ذي���ن ل���م ي��ع��د ل��ه��م أي ص��ف��ة شرعية 
دستورية أو قانونية بعد إسقاط عضويتهم ولم يعد لهم أي 

صلة بمجلس النواب يف الجمهورية اليمنية.
وأك�������د أن ق����ب����ول ت���ل���ك ال����ربمل����ان����ات امل���ن���ت���خ���ب���ة ال���ت���ع���ام���ل م����ع أول���ئ���ك 
ال��ن��ف��ر وت��ب��ن��ي ب��ع��ض امل����واق����ف امل��ن��اه��ض��ة إلرادة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
يعد مخالفة لأعراف واألطر القانونية الرسمية.. الفتا إىل أن 
تلك املواقف التي تتبناها بعض الربملانات اإلقليمية أو الدولية 

تتناقض مع إرادة شعوبها الحرة.
وذكر مجلس النواب أن تلك التحركات ألولئك النفر محاولة 
بائسة لشرعنة وتربير جرائم تحالف العدوان عى اليمن أرضا 

وإنسانا.
وطالب مختلف املجالس الربملانية واالتحادات بعدم التعامل 
م�������ع أي م�������ن م����ن����ت����ح����ي ت����م����ث����ي����ل ال��������ربمل��������ان ال�����ي�����م�����ن�����ي، م����ح����م����ال ت���ل���ك 
املجالس واالت��ح��ادات املسؤولية عن التوقيع عى أي صفقات 

أو بروتوكوالت مشبوهة.
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فيما جدد حتذيره للبرملانات من التعامل مع منتحل متثيل رئيس البرملان اليمني..

مجلس النواب يدين إحراق نسخة من القرآن الكرمي في السويد

دش���ن رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور أمس، برنامج الصمود الوطني.. 
وأل��ق��ى رئ��ي��س ال�����وزراء كلمة خ���الل ال��ت��دش��ن ال��ذي 
حضره نواب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع 
ال������ف������ري������ق ال�������رك�������ن ج����������الل ال��������روي��������ش��������ان، وال������خ������دم������ات 
والتنمية الدكتور حسن مقبويل، والرؤية الوطنية 
م��ح��م��ود ال��ج��ن��ي��د، أك���د ف��ي��ه��ا أن ال��وط��ن م��ق��ب��ل عى 
م��رح��ل��ة ال ت��ق��ل يف خ��ط��ورت��ه��ا ع���ن م��رح��ل��ة امل��واج��ه��ة 
العسكرية واألمنية املباشرة مع تحالف العدوان 

والحصار واتباعه ومرتزقته.
وق���������������ال" األف���������ك���������ار ال��������������������واردة يف ال�������ربن�������ام�������ج وال�����دل�����ي�����ل 
اإلرش���ادي للصمود الوطني معدة وفقا ملوجهات 
ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال���دي���ن ال��ح��ويث، 
وك�����ذا ف��خ��ام��ة ال���رئ���ي���س م���ه���دي امل���ش���اط وم��ج��م��وع��ة 
ال����ق����رارات ال��ت��ي ت��ن��ظ��م س���ري ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي امل��ق��اوم 
بما يف ذل��ك إمكانية االن��ت��ق��ال م��ن مرحلة جهادية 
ع���س���ك���ري���ة ص��ل��ب��ة إىل م���رح���ل���ة أخ������رى ال ن���ن���ى ف��ي��ه��ا 
املرحلة السابقة ويف الوقت ذاته نستوعب مهامنا 

يف املرحلة الالحقة".
وأوضح أن الفكرة التي يتمحور حولها الربنامج هي 
االستعداد للدخول إىل مرحلة ما بعد العدوان أو 
يف ظل الهدنة الثالثة.. الفتا إىل أن املرحلة املقبلة 
ت��ت��ط��ل��ب ال��ي��ق��ظ��ة ال���دائ���م���ة وال���ح���ذر وح���ض���ور ال��وع��ي 
ب��خ��ط��ورة ان��ت��ق��ال ال���ع���دو م���ن امل��واج��ه��ة امل��ب��اش��رة إىل 
محاولة بث الفرقة بن رفقاء العمل الوطني من 
خالل مخططات سياسية وثقافية وأمنية والتأثري 

السلبي عى نفسيات املواطنن.
وأك���������د رئ�����ي�����س ال����������������وزراء، ع������ى ج���م���ي���ع ال������ق������ي������ادات يف 
مختلف املستويات اإلداري���ة أن يكونوا مستعدين 
وج����������اه����������زي����������ن ل���������ل���������ن���������زول إىل م������خ������ت������ل������ف امل�������ح�������اف�������ظ�������ات 
واملديريات والعزل والقرى للقاء الناس واالستماع 
إىل اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م وم����راع����اة أه��م��ي��ة أن 

تتوافق أقوالهم مع أعمالهم.
وبن أن املوظفن الذين أدركوا مبكرا أهمية ثباتهم 
من جهة وخ��ط��ورة ال��ع��دوان من جهة قاموا بدور 
كبري يف الحفاظ عى مؤسسات الدولة وتماسكها 
ب�������رغ�������م ع����������دم وج�������������ود روات�����������������ب، وح���������ال���������وا م��������ن خ�����الل 
تواجدهم يف مقار أعمالهم دون تحقيق العدوان 
ل���واح���د م���ن أخ���ط���ر أه����داف����ه وه����و ت���دم���ري امل��ؤس��س��ات 
وتوقف وظائفها اليومية والدخول يف مرحلة الال 

دولة كما حدث يف دول أخرى.

وش�������������دد ع��������ى أه������م������ي������ة ت������وط������ي������د ج��������وان��������ب ال����ت����م����اس����ك 
والتالحم بن قيادة الدولة ومؤسساتها والهيكلية 
اإلداري�����������������ة امل������رك������زي������ة وامل�����ح�����ل�����ي�����ة وص�����������وال إىل امل�����دي�����ري�����ة 
وال�������ع�������زل�������ة وال�������ق�������ري�������ة، وال������ع������م������ل ع�������ى م������واص������ل������ة ل���م 
الشمل بن املسؤولن يف الرتاتبية اإلدارية وصوال 

إىل املواطن املستفيد من خدمات الدولة.
وأضاف" ينبغي أن تتواصل األعمال واملهام اإلدارية 
والتنظيمية لتواكب االنتصارات التي حققها شعبنا 
وال��ت��ي ل��م تكن سهلة ع��ى اإلط���الق كما ق��د يعتقد 
البعض، ذل��ك أن الجمهورية اليمنية ق��اوم��ت 17 
دول���������ة م����دج����ج����ة ب������أح������دث األس�����ل�����ح�����ة وم����ح����م����ي����ة م��ن 

النظام الغربي الرأسمايل االستعماري".
وأشار رئيس الوزراء، إىل أهمية الحفاظ عى حالة 
االن���ت���ص���ار ب���امل���زي���د م����ن ال���ت���الح���م وال����ق����وة يف ال���داخ���ل 
وال����ح����ف����اظ ع����ى ه�����ذا ال���ع���م���ل ال�����ث�����وري ال�������ذي ي���ق���وده 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، وكذا مواصلة 
االلتفاف حول القائد وفكرة املقاومة والعمل بذات 
الثبات الذي يواصله املجاهدون يف الجبهات وذلك 

لنيل االستحقاق القادم بكل جدارة.
فيما أوض��ح نائب مدير مكتب رئ��اس��ة الجمهورية 
ف������ه������د ال����������ع����������زي، أن ال��������ربن��������ام��������ج ال�������وط�������ن�������ي ل����ل����ص����م����ود 
م����ج����م����وع����ة م������ن األن�����ش�����ط�����ة واإلج�������������������راءات ال���ت���ع���ب���وي���ة 
والتوعوية والرتبوية والخريية التي تهدف لتعزيز 
الحضور امليداين الفاعل ملؤسسات الدولة يف خدمة 

املجتمع والدفاع عن الوطن.
وأك������د ع����ى أه���م���ي���ة ت���ض���اف���ر ج���ه���ود ال��ج��م��ي��ع ل��ت��ع��زي��ز 
دور مؤسسات ال��دول��ة يف امل��ي��دان لخدمة املجتمع 
وامل���ش���ارك���ة ال��ف��اع��ل��ة يف ج��ب��ه��ات ال����دف����اع ع���ن ال��ي��م��ن 
وتنمية الوعي بالثقافة الجهادية وفق اسرتاتيجية 

منهجية تطبيقية هادفة.
ول������ف������ت ال��������ع��������زي إىل أن ال�������ربن�������ام�������ج ي������ه������دف ب�����ص�����ورة 
أساسية لتعزيز العالقة مع املحليات واملجتمع عى 
أساس التفاهم والتعاون واالستفادة من الطاقات 
والقدرات وإحياء املهارات ضمن خطوات تدريجية 
ورؤي��������ة اس���رتات���ي���ج���ي���ة ب���م���ا ال ي���خ���ل ب���ع���م���ل ال��وظ��ي��ف��ة 
العامة .. مشرياً إىل أهمية استيعاب موجهات قائد 

الثورة السيد عبدامللك الحويث بهذا الخصوص.
وش��������دد ع�����ى ض���������رورة ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع ال����ج����ه����ات ذات 
ال���ع���الق���ة ل���ع���م���ل دورات وورش ت���وع���وي���ة وث��ق��اف��ي��ة 
وتعزيز الروح الجهادية للوصول إىل كادر يحمل 
ال����ق����ي����م وامل�������ب�������ادئ وال������������والء ل����ل����ه واالن�����ت�����م�����اء ل���ل���وط���ن، 

ينظر إىل قيمة العطاء والبذل أكرث منه إىل األخذ 
واالستئثار والبحث عن الحقوق الضيقة واملصالح 

الشخصية.
وح��������ث ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر م����ك����ت����ب ال�����رئ�����اس�����ة ع������ى ض��������رورة 
اس��ت��ش��ع��ار ال��ج��م��ي��ع ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة وت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود 
والتنسيق ب��ن ك��اف��ة الجهات لتحسن الخدمات 
امل��ق��دم��ة للمجتمع وتفعيل دور امل���ب���ادرات لتعزيز 
ق���ي���م ال���ت���ك���اف���ل االج���ت���م���اع���ي وال����ع����م����ل ع����ى ال��ق��ض��اي��ا 
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة.. م��������ؤك��������دا أه�����م�����ي�����ة امل�����ت�����اب�����ع�����ة امل����س����ت����م����رة 
وال����ت����ق����ي����ي����م ل���ت���ح���س���ن األداء ال�����خ�����دم�����ي وامل�����ؤس�����ي 
وااله����������ت����������م����������ام ب�������ال�������ج�������وان�������ب ال���������رتب���������وي���������ة وامل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة 

ومعالجة كافة الظواهر السلبية.

م���ن ج��ان��ب��ه أك���د رئ��ي��س ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي للصمود 
ق������اس������م ال�������ح�������م�������ران، أن ال�������ربن�������ام�������ج م�����س�����ت�����وح�����ى م���ن 
ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ال������ذي ي���دع���و ل���ل���ت���ع���اون واالع���ت���ص���ام 
بحبل الله وأع��م��ال الخري وال��رب واإلح��س��ان وإقامة 
العدل .. الفتا إىل أن تدشن الربنامج يأيت انطالقاً 
م����ن ت���وج���ي���ه���ات ق����ائ����د ال�����ث�����ورة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��دي��م 

الخدمات للمواطنن.
وذك�������ر أن ال����ربن����ام����ج ي���س���ع���ى ل����رف����ع ال��������روح امل��ع��ن��وي��ة 
واإلي����م����ان����ي����ة مل���ن���ت���س���ب���ي أج�����ه�����زة وم����ؤس����س����ات ال����دول����ة 
بما يعزز يف نفوسهم ال��روح اإليمانية والجهوزية 
ال����ع����ال����ي����ة واالس������ت������ع������داد وامل������ش������ارك������ة يف ال�������دف�������اع ع��ن 
الوطن وتعزيز حالة الصمود يف أجهزة ومؤسسات 

الدولة وتحصينها من االرتهان والتبعية.
وأش��������ار ال����ح����م����ران، إىل أن ال����ربن����ام����ج س��ي��ع��م��ل ع��ى 
إح��ي��اء ال��روح��ي��ة اإلي��م��ان��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م اإليمانية 
ك��م��ن��ط��ل��ق ألداء امل���س���ؤول���ي���ات يف م��خ��ت��ل��ف ال���ظ���روف 
وال����ت����ح����دي����ات وت���ح���ق���ي���ق ال����ح����ض����ور ال����ف����اع����ل وامل���ن���ظ���م 
ل�����ق�����ي�����ادات وم����وظ����ف����ي أج�����ه�����زة وم�����ؤس�����س�����ات ال����دول����ة 
لتعزيز دورها يف تحقيق آمال الشعب وتطلعاته.

ودع�������ا إىل ال���ت���ع���اط���ي م�����ع م����ه����ام وأه����������داف وأن���ش���ط���ة 
ال�������ربن�������ام�������ج ال������وط������ن������ي ل�����ل�����ص�����م�����ود وال������س������ع������ي ل����ت����ع����زي����ز 
العالقة ب��ن أج��ه��زة ومؤسسات ال��دول��ة واملجتمع 
ع��ى أس��اس التعاون والتكافل والتنسيق وتعزيز 
حالة الصمود يف أجهزة ومؤسسات الدولة ورفع 

مستوى الوعي الثقايف لدى موظفيها.
ب��دوره استعرض وكيل أول أمانة العاصمة خالد 
املداين، األهداف العامة لربنامج الصمود الوطني 
ال�������ذي ي���س���ع���ى إلع��������داد وت���ن���ف���ي���ذ ال�����ربام�����ج واألن���ش���ط���ة 
ال���رام���ي���ة ل���رف���ع ح���ال���ة ال���ج���ه���وزي���ة وال��ي��ق��ظ��ة ملنتسبي 
أج��ه��زة وم��ؤس��س��ات ال���دول���ة وامل��ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 

خدمة املجتمع والدفاع عن الوطن.
ولفت إىل دور الربنامج يف ترسيخ مبادئ وعوامل 
ال���ص���م���ود ال���وط���ن���ي وم���واج���ه���ة امل���خ���اط���ر وال��ت��ح��دي��ات 
التي تواجه اليمن .. مؤكداً أن الربنامج سيعمل إىل 
جانب مؤسسات الدولة عى مختلف املستويات، 

خاصة التنموية والثقافية والعسكرية.

خالل تدشني برنامج الصمود الوطني..

رئيس الوزراء: الوطن مقبل على مرحلة ال تقل في خطورتها عن املواجهة العسكرية
على جميع القيادات أن يكونوا مستعدين وجاهزين للنزول إلى مختلف احملافظات واملديريات

أق�������������������������رت ال���������ل���������ج���������ن���������ة ال�������ع�������ل�������ي�������ا 
ل�����الح�����ت�����ف�����االت وامل�����ن�����اس�����ب�����ات 
ال���������دي���������ن���������ي���������ة يف اج������ت������م������اع������ه������ا 
ب��������رئ��������اس��������ة رئ���������ي���������س م����ج����ل����س 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
ص��ال��ح ب��ن حبتور، برنامج 
ح����ك����وم����ة اإلن�������ق�������اذ ال����وط����ن����ي 
إلحياء ذكرى جمعة رجب 

١٤٤٤ه�.
ت������ش������م������ل ال��������خ��������ط��������ة امل���������ق���������رة، 
األنشطة االحتفالية بهذه 
املناسبة املهمة التي حرص 
الشعب اليمني عى مدى 
ق�������رون خ���ل���ت ع����ى إح��ي��ائ��ه��ا 
واالحتفاء بها للتعبري عن 
ال����ش����ك����ر ل����ل����خ����ال����ق س���ب���ح���ان���ه 
وت��ع��اىل وتفضله ع��ى أهل 

اليمن وشرح صدورهم للدخول يف دين الله أفواجاً.
وضمت الخطة مختلف املهام والفعاليات التي ستقام لالحتفاء بهذه 
املناسبة عى مستوى الجهات املركزية واملحلية، باعتبارها واحدة من 
املناسبات املهمة املتصلة بالهوية اإليمانية للشعب اليمني الذي ُيعتز 

ويفخر بانتمائه إىل أم��ة اإلس���الم وب���دور أج���داده امل��ش��رف يف مناصرة 
الدين اإلسالمي يف مهده وحملهم رايته فاتحن إىل أصقاع األرض.

وأكدت اللجنة أهمية مواكبة كافة الجهات املركزية واملحلية، لرؤية 
ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة يف االح���ت���ف���ال ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ع���ى ال��ن��ح��و ال�����ذي يليق 
ومكانتها اإلي��م��ان��ي��ة يف وج���دان وأف��ئ��دة أب��ن��اء الشعب اليمني املسلم 

جياًل بعد جيل.
وأش���ارت اللجنة إىل أهمية جعل 
ه����������ذه امل������ن������اس������ب������ة، م����ح����ط����ة ل���ت���ع���زي���ز 
الهوية اإليمانية وتوطيد التمسك 
بالقيم واألخ����الق ال��س��ام��ي��ة للدين 
ال�������ح�������ن�������ي�������ف وت�������ع�������ال�������ي�������م�������ه ال�������رب�������ان�������ي�������ة 
وامل���������واج���������ه���������ة ع���������رب ال������ف������ك������ر امل����س����ت����ن����ري 
ل�������ل�������ث�������ق�������اف�������ات ال����������ه����������دام����������ة ل��������أخ��������الق 
العابرة للحدود والهادفة تغريب 
الشعوب اإلسالمية سيما النشء 
وال����ش����ب����اب م�����ن أب���ن���ائ���ه���ا وس��ل��خ��ه��م 
ع����ن دي���ن���ه���م وه���وي���ت���ه���م وث��ق��اف��ت��ه��م 

وعقيدتهم اإلسالمية.
وش���������������������ددت ال�������ل�������ج�������ن�������ة ع�����������ى أه�����م�����ي�����ة 
ح����ض����ور ال�����وع�����ي امل���ج���ت���م���ع���ي ال����ع����ام 
ب���������أه���������م���������ي���������ة امل����������ن����������اس����������ب����������ة وم�������ك�������ان�������ت�������ه�������ا 
واملساهمة الفاعلة يف بلوغ غاياتها 
ال���دي���ن���ي���ة واالج����ت����م����اع����ي����ة، س���ي���م���ا يف ظ�����ل م�����ا ي���ش���ه���ده ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
وال��ع��ال��م اإلس���الم���ي م���ن م���ح���اوالت م��س��ت��م��رة ل��ط��م��س ه��وي��ت��ه ال��دي��ن��ي��ة 
وم��ن هجوم إعالمي وثقايف ش��رس من قبل األع���داء وعمالئهم عى 

الدين وقيمه الرفيعة.

اللجنة العليا لالحتفاالت تقر البرنامج احلكومي إلحياء ذكرى جمعة رجب  1444 هـ

 املناسبة محطة لتعزيز الهوية اإلميانية 
وتوطيد التمسك بالقيم السامية للدين احلنيف

  العزي: ضرورة تضافر جهود اجلميع لتعزيز دور مؤسسات الدولة في امليدان خلدمة املجتمع
  احلمران: البرنامج يسعى لرفع الروح املعنوية واإلميانية واجلهوزية العالية ملنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة 

الوعي وأهمتيه في إفشال املخططات املعادية 
كثرية هي الوسائل التي حاولت دول العدوان استخدامها لرتكيع الشعب اليمني عى 
مدى ثماين سنوات بدءاً بالجانب العسكري وانتهاءاً بإطالق الشائعات وبثها يف أوساط 
املجتمع لتضليل ال����رأي ال��ع��ام وم��ح��اول��ة تحقيق ول���و ج���زء بسيط م��ن خطته التدمريية 

ل���ل���ب���ل���د، وإب�����ق�����ائ�����ه يف دائ����������رة ال������ص������راع واإلق�����ت�����ت�����ال ال�����داخ�����ي 
ليتسنى ل��ه تحقيق اه��داف��ه ال��ت��ي ي��ري��د م��ن خاللها فرض 

احتالله ووصايته اىل ما النهاية.
ال����ش����ائ����ع����ات وال������داع������ي������ات امل�����ت�����ك�����ررة ال����ت����ي ي���ط���ل���ق���ه���ا ت���ح���ال���ف 
العدوان بن الفينة واألخرى إلستهداف حكومة اإلنقاذ 
ال���وط���ن���ي ل����م ت���ك���ن ول����ي����دة ال��ل��ح��ظ��ة ب����ل وض�����ع ل���ه���ا ال��خ��ط��ط 
امل��س��ب��ق��ة وامل����ع����دة وف����ق ع��م��ل م��ن��ظ��م ك��ع��م��ل��ي��ة ي��ط��م��ح من 
خ��الل��ه��ا ت��ف��ك��ي��ك ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي وال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
وذلك من خالل استغالل الوضع اإلقتصادي وما يعانيه 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ج����راء ال��ح��ص��ار وان��ق��ط��اع ال���روات���ب ال��ذي 

تسببت بأكرب أزمة إنسانية عى مر التاريخ.
تلك الخطط واملؤامرات التي تحاك ضد شعبنا سيكون 
م��ص��ريه��ا ال��ف��ش��ل ك��س��اب��ق��ات��ه��ا ، إلع���ت���ب���ارات ك���ث���رية أه��م��ه��ا 
مستوى الوعي الذي وصل اليه شعبنا ومعرفته التامة 
بما يجري عى الساحة وما يتم التخطيط له يف كواليس 

ال��غ��رف املغلقة يف دول ال���ع���دوان، وه���ذا ال��وع��ي ت��ص��دى ب��ه شعبنا ألك���رب هجمة شرسة 
قادها هذا التحالف لثماين سنوات كاملة عى كل املستويات.

شعبنا ال��ي��وم معني أك��رث م��ن أي وق��ت م��ى ب��أن يكون ع��ى يقظة تامة وه��و ي��واج��ه كل 
االس��ال��ي��ب وامل��خ��ط��ط��ات وامل����ؤام����رات وي��ت��ص��دى ل��ك��ل اش��ك��ال ال��ح��رب ال��ن��ف��س��ي��ة واإلع��الم��ي��ة 
وال��ش��ائ��ع��ات وإخ���م���اد أي م��خ��ط��ط ي��ري��د ال����ع����دوان م���ن خ��الل��ه ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه ال��ت��دم��ريي��ة 

ضد بلدنا العزيز.
* املدير التنفيذي لصندوق املعاقن 

د / عيل ناصر مغيل  *



يف ال������������26 م������ن م����������ارس م������ن ال������ع������ام 2015م ب��������دأ ت���ح���ال���ف 
العدوان بشن أوىل غاراته الجوية التي استهدفت القواعد 
ال���ج���وي���ة وامل�����ط�����ارات وال����ق����واع����د ال��ع��س��ك��ري��ة يف اط������ار م��خ��ط��ط 
امل��ع��ت��دي��ن ل��ش��ل ال���ق���درات ال���دف���اع ال��ج��وي ال��ت��ي ك��ان��ت ضمن 
اول������وي������ات األه����������داف امل����رس����وم����ة يف خ���ط���ة ال������ع������دوان إلس���ك���ات 
الدفاعات الجوية اليمنية لتسهيل املهمة وتسريع القضاء 
عىل مشروع ثورة ال�21 من سبتمرب ووأدها يف مهدها, وشاء 
ال���ل���ه وب���ع���زي���م���ة ال����رج����ال ال����ذي����ن ه���ب���وا يف زح�����ف ث������وري ع��ظ��ي��م 
للتالحم مع ابطال الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن 

سيادة البلد. 

استراتيجية معركة النفس الطويل 
وض��ع ال��ع��دوان يف حساباته أن معركته ستكون خاطفة 
وأن اس��اب��ي��ع س��ت��ك��ون ك��اف��ي��ة لتنفيذ م��ه��م��ت��ه ل��ل��س��ي��ط��رة عىل 
صنعاء واملحافظات ال��ح��رة, وه��ذا ما ورد عىل لسان ناطق 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال��ع��س��ري ال����ذي ت��ح��دث ب��ت��اري��خ 19- 4- 
2015م بقوله: "تم تدمر ما نسبته 85% من األسلحة 
اليمنية وخاصة الصواريخ البالستية" هذه القوة التي كانت 

الرعب الذي يمثل كابوسا عىل تحالف املعتدين. 
وبخطى مدروسة وضعت القيادة الثورية ممثلة بالسيد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحويث ومعه القيادات العسكرية 
ال����خ����ط����ط االس����رات����ي����ج����ي����ة ل�����خ�����وض م����ع����رك����ة ال����ن����ف����س ال���ط���وي���ل 
لخوض معركة الدفاع الوطني أم��ام أق��وى تحالف عدواين 
تشكل قواته من مرتزقة الداخل ومن مختلف بلدان العالم.
ل���م ي��ك��ن ه��ن��اك ت��ك��اف��ؤ يف م���وازي���ن ال���ق���وى ب���ن ق��وات��ن��ا وب��ن 
تحالف العدوان الذي يقاتل بأحدث أنواع االسلحة الفتاكة 
واملدمرة مقارنة بما تمتلكه قواتنا من اسلحة تقليدية لكن 
ص���م���ود وإي����م����ان وع���زي���م���ة ال����رج����ال ك���ان���ت أق�����وى م���ن اس��ل��ح��ة 
االب������ادة ف��اس��ت��ط��اع امل���راب���ط���ون وم��ع��ه��م أح�����رار ال��ش��ع��ب صنع 
ت�����ح�����والت ن����وع����ي����ة يف ب����ض����ع س����ن����ن ت����ح����ول����ت م���ع���ه���ا م���ج���ري���ات 
امل��ع��ارك م��ن مرحلة ال��دف��اع إىل مرحلة الهجوم إىل مديات 
ب��ع��ي��دة ط��ال��ت أه���داف���ا ح��س��اس��ة للمعتدين بشكل أع���اد اىل 
حسابات ال��ع��دوان واملراقبن السياسين والعسكرين يف 
العالم ه��ذه التحوالت التي وصلت اليها ال��ق��وات املسلحة 

بمختلف صنوفها الربية والبحرية والجوية.

وحدة القيادة 
يف أحلك الظروف وأشدها عىل االطالق استطاعت القيادة 

الثورية والسياسية والعسكرية العليا أن تخوض معارك 
ش���ت���ى يف ال����ج����وان����ب ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
ل���ت���ت���ج���اوز م�����راح�����ل ب���ال���غ���ة ال����خ����ط����ورة وال���ت���ع���ق���ي���د, ل�����م ت��ه��زه��م 
التهديدات والقوائم التي ضمت اسماء 40 من القيادات 
العسكرية واملدنية كأهداف مطلوبة للعدوان, لكن الهدف 
والغاية كانت أق��وى من تهديدات العدو وع��دال��ة القضية 
وح��ب الشهادة يف سبيل الله والوطن كانت الوقود الذي 
ج����ع����ل امل�����ج�����اه�����دي�����ن ي����ث����ب����ت����ون ب�����ق�����وة وب����������أس ش�����دي�����د يف وج������وه 

املعتدين.

دور القائد 
استخدم العدوان اىل جانب حربه العسكرية العدوانية 
اساليب ووسائل أخرى من الحرب النفسية واالعالمية 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت���راف���ق ت���ح���رك���ات ال����ع����دوان يف ب��ع��ض امل��ن��اط��ق 
كتحرك مرتزقة االمارات بقيادة طارق عفاش عرب شريط 
الساحل الغربي صوب مدينة الحديدة, حينها أطل علينا 
قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث بخطابه االسراتيجي 

ال��������ذي رس������م خ���ط���ة ال������دف������اع ع�����ن ال����ح����دي����دة وت�����ح�����دث ع��ن��ه��ا 
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر م��وج��ه��ا امل��راب��ط��ن ب��االن��ت��ش��ار ال��ع��م��ل��ي��ايت يف 
م��ن��اط��ق وم���واق���ع امل��واج��ه��ة يف ج��ب��ه��ة ال��ح��دي��دة ح��ي��ث ق��ال 
ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د يف خ��ط��اب��ه ال����ذي ال��ق��اه يف ي��ون��ي��و م��ن ال��ع��ام 
2018م: "ق�������وى ال������ع������دوان ت����ب����ذل يف م���ع���رك���ة ال���س���اح���ل 
ك��ل ج��ه��ده��ا وت��ل��ق��ي ب��ك��ل ثقلها وت��س��ت��خ��دم ك��ل إمكاناتها 
ال��ح��رب��ي��ة امل���ت���ط���ورة، وب���ذل���ت ف��ي��ه��ا أم������واال ه��ائ��ل��ة وط��ائ��ل��ة، 
م������ل������ي������ارات ال���������������������دوالرات يف س����ب����ي����ل ح�����س�����م ه���������ذه امل�����ع�����رك�����ة، 
وتسعى إىل االس��ت��ف��ادة فيما يتعلق بالشريط الساحيل 
املحاذي للبحر من عوامل جغرافية كمنطقة مكشوفة، 
منطقة يف أك��ره��ا ع���ادة م��ا ت��ك��ون غ��ر م��غ��ط��اة ال بأشجار 
وال ب�غرها، مناطق سكنية يف كثر منها مناطق مكشوفة 
ت��س��اع��د ع��ىل االس��ت��غ��الل ل��ه��ا وال���دخ���ول ع��ربه��ا واالل��ت��ف��اف 
عىل املدن واملناطق السكنية من خاللها، ومع ذلك أحرار 
شعبنا وأب��ط��ال أمتنا، أح���رار ه��ذا الشعب وش��رف��اؤه من 
الجيش واللجان الشعبية ِمَمْن انطلقوا بإيمان وصدق 
وإحساس باملسؤولية واعتماد عىل الله وتوكل عىل الله 

يخوضون هذه املعركة بفاعلية كبرة وبصمود منقطع 
النظر، وبثبات عظيم، كل هذا بتوفيق من الله سبحانه 

وتعاىل".
ك���ان ل��ت��ل��ك ال��ت��وج��ي��ه��ات وال��خ��ط��ة أث���ر ك��ب��ر ع��ىل ت��غ��ي��ر سر 
اح�����������داث امل����ع����رك����ة ال�����ت�����ي ت���ق���ط���ع���ت أوص�����ال�����ه�����ا ب���ت���ل���ك ال���ك���م���ائ���ن 
والضربات الخاطفة التي فرقت جحافل املرتزقة والحقت 
ب���ه���م وب���م���ع���دات���ه���م ال���ح���دي���ث���ة ال���خ���س���ائ���ر ال����ك����ربى ع����ىل ام���ت���داد 

الساحل الغربي. 
وبعون الله وبثبات املرابطن املسنودين بأحرار الشعب 
ت����������واىل س������ر ع����ل����م����ي����ات خ��������وض م������ع������ارك ش����ت����ى ع������ىل م���س���ت���وى 

جبهات الداخل وفيما وراء الحدود. 

ارهاصات متعددة 
تزامن هذه االرهاصات التي تكالبت عىل الشعب يف وقت 
واحد كانت مؤثرة عىل الوضع العام ألن جبهات املواجهة 
م��ف��ت��وح��ة ع����ىل م��خ��ت��ل��ف االص����ع����دة ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
واالقتصادية والوضع املعييش الصعب أيضا يف ظل انقطاع 

املرتبات بعد نقل البنك املركزي إىل عدن املحتلة.
ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات اس��ت��ط��اع��ت ال��ق��ي��ادة الحكيمة أن تتغلب 
عليها وكان لإلسناد الشعبي الدور البارز يف تعزيز الثبات 
ورف�����د امل���راب���ط���ن ب���ال���رج���ال وامل������ال وال����س����الح م��م��ا اف���ش���ل تلك 

الحرب العدوانية الشاملة عىل الشعب.

بناء وتطور القدرات الدفاعية 
عمل العدوان وفق خطة ممنهجة دمر فيها كل مقومات 
الدولة من املؤسسات وم��ق��درات االقتصاد الوطني بشكل 
لم يسبق له يف التاريخ مثيل من الحصار وتكثيف الغارات 
ال��ج��وي��ة ال��ت��ي بلغت م��ئ��ات االالف خ���الل ث��م��اين س��ن��وات من 

الحرب العدوانية الظاملة. 
م����ن ت���ح���ت ال����رك����ام ن���ه���ض ال��ت��ص��ن��ي��ع ال���ح���رب���ي ع����ىل أي������اد م��ن 
ال����خ����ربات وال����ك����وادر ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ت��ص��ل ال����ق����درات ال��دف��اع��ي��ة اىل 
مستوى متقدم من حيث امتالكها لسالح ردع فعال من 
الصواريخ الباليستية والطائرات املسرة ومختلف اسلحة 
القوات الربية والبحرية التي باتت اليوم تمثل ثمرة من ثمار 
ال��ص��م��ود واالص�����رار ع��ىل ال��ن��ج��اح يف زم���ن ال��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة 

لتصل القدرات الدفاعية.
اىل موقع متقدم يهابه األعداء ومكن قواتنا املسلحة من 
أن تحقيق الرعب يف موازين القوى مع العدو وتتحكم يف 

زمام املعركة.
السالم العادل 

وبعد ثماين سنوات من الصمود واملواجهة تبخرت آمال 
العدوان بعد أن وجد نفسه يف مستنقع صنعه بيده وتأكد 
له بأن صنعاء بعيدة املنال وأن ال خروج من هذه الدوامة 
إال وف���ق م���س���ارات ال��ت��ف��اوض ال��س��ي��ايس م��ع ال��ق��وى الوطنية 

يف صنعاء.
وك��م��ا ي��ق��ول امل��ث��ل "ب��ال��ق��وة نصنع ال��س��الم" وه���ذا م��ا يتأكد 
ال������ي������وم م������ن خ��������الل امل������س������ار ال�����ت�����ف�����اويض ال���������ذي أك���������دت ق���ي���ادت���ن���ا 
ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا أن ال م��ج��ال أم����ام امل��ع��ت��دي��ن إال 
تلبية الشروط التي تلبي آمال وتطلعات الشعب يف تحقيق 
الحرية واالستقالل, ومن األولويات التي كانت بادرة للنصر 
ال�����س�����ي�����ايس وال����ع����س����ك����ري ه������و ض�����������رورة ص�������رف م�����رت�����ب�����ات ك���اف���ة 
م���وظ���ف���ي ال�����دول�����ة اس���ت���ش���ع���ارا م����ن ال����ق����ي����ادة مل����ع����ان����اة ال��ش��ع��ب 
وض����رورة أن ي��ك��ون امل��ل��ف االن��س��اين ه��و ال��ب��داي��ة ل��ل��وص��ول اىل 
ارضية مناسبة لتحقيق السالم واالستقرار وإنهاء العدوان 
وال��ح��ص��ار ال��ظ��ال��م, وه���ذا م��ا أك���ده رئ��ي��س املجلس السيايس 
األعىل املشر مهدي املشاط يف لقاءاته املختلفة مع الوفود 

العمانية ومع املبعوث األممي.
وبالتأكيد ان اإلرادة الوطنية حتما ستنتصر ويتحرر البلد 
م���ن امل��ح��ت��ل��ن وال��ع��م��الء م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ال��ت��ض��ح��ي��ات يف سبيل 

حرية األوطان من دنس الغزاة واملحلتن. 
وس�����ط ه�����ذه امل����ت����غ����رات ال���ت���ي ق�����ال ع��ن��ه��ا خ������رباء س��ي��اس��ي��ون 
واس��رات��ي��ج��ي��ون أن��ه��ا مثلت ان��ت��ص��ارا حيويا ومهما ومتعدد 
االتجاهات واعتربت باملفهوم الجيوسراجي للقوى الوطنية 
امل��ق��اوم��ة وامل��واج��ه��ة ل��ل��ع��دوان وم��س��اراً ج��دي��داً نحو تخليص 
شعبنا م��ن ت��ب��ع��ات ال��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة ال��ظ��امل��ة ال��ت��ي أهكلت 
الحرث والنسل ومقدمة للسر نحو بحث امللفات املطروحة 
عىل طاولة التفاوض والتي وضعت قيادتنا صرف املرتبات 
وف����ت����ح امل������ط������ارات وامل�����������وائن أول������وي������ة ل���ل���س���ر يف اح��������الل ال���س���الم 
ال�����ش�����ام�����ل وإن�������ه�������اء ال��������ع��������دوان وال������ح������ص������ار ل�����ل�����وص�����ول ب����ال����وط����ن 

والشعب اىل بر األمان.

التأييد لرفع سعر الدوالر اجلمركي..

مساع بريطانية عدوانية  لتعكير املفاوضات

يف امللمات واملواقف العصيبة التي تمر بها البلدان, يقيض الله رجاال, يكون عىل 
أيديهم خالص الشعوب وتحريرها من نر املحتلن وأطماعهم يف التوسع واالحتالل 

ونهب الخرات والروات, وهذا ما تجىل يف اليمن خالل فرة كانت وال تزال هي 
األشد واألصعب عىل اإلطالق عىل مر التاريخ، تكالب فيها العدوان الهمجي الغاشم 

لتدمر اليمن - األرض واإلنسان والحضارة والتاريخ- ويف خضم هذا املعرك الخطر 
من تاريخ شعبنا ووطننا, برز قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث متقدما الصفوف 

يوجه ويخطط لخوض معركة الحرية واالستقالل, اليوم تلوح يف األفق بشائر النصر 
امللبية لتطلعات الشعب. 

رغ���م ت��أك��ي��د ع���دد م��ن امل��ح��ل��ل��ن وامل��راق��ب��ن االق��ت��ص��ادي��ن ع���دم وج���ود أي���ة ذري��ع��ة 
منطقية تتيح ل��ح��ك��وم��ة االرت�����زاق ات��خ��اذ ت��ل��ك ال��ح��زم��ة م��ن ال���ق���رارات االق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ك���ارث���ي���ة ال���ت���ي ت��ل��ق��ي ب���ظ���الل ت��داع��ي��ات��ه��ا ع���ىل ح���ي���اة امل���الي���ن م���ن ال��ي��م��ن��ي��ن كشفت 
تطورات املواقف وردود األفعال املحلية واإلقليمية والدولية حقيقة أن إعالن 
ح���ك���وم���ة االرت����������زاق ع����ن ت���ل���ك اإلج�����������راءات ي�����أيت يف إط������ار االس����ت����م����رار يف ش����ن ال���ح���رب 
العدوانية االقتصادية ع��ىل الشعب اليمني وم��ح��اول��ة القضاء ع��ىل م��ا تبقى له 

من هامش للعيش الكريم.

غضب واستياء 
ويف ه������ذا ال����س����ي����اق وف��������ور إع��������الن ح���ك���وم���ة االرت������������زاق ع�����ن خ����ط����وة ت���ص���ع���ي���د ح��رب��ه��ا 
االقتصادية الجديدة املتمثلة يف إجراءات رفع التعرفة الجمركية " سعر الدوالر 
الجمريك" الجمريك" من 500 إىل 750 رياال، أعلنت بريطانيا دعمها وتأييدها 
ل���إلج���راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة االرت�����زاق ض��م��ن ح��رب��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة وسياسة 

تجويعها واستهدافها لحياة املالين من أبناء الشعب اليمني.

ال��ت��أي��ي��د ال��ربي��ط��اين إلج�����راءات ح��ك��وم��ة االرت�����زاق ج���اء يف ت��غ��ري��دة ن��ش��ره��ا السفر 
الربيطاين " أوبنهايم " عىل حسابه الشخيص توير ق��ال فيها " إن ب��الده تدعم 
اإلجراءات االقتصادية املتبعة من قبل ما أسماه حكومة الشرعية لتجنب تبعات 
هجوم قوات صنعاء يف إشارة إىل قرار صنعاء بوقف تصدير النفط والغاز اليمني.

اعتراف واضح
ويف الوقت الذي أثارت فيه تصريحات السفر الربيطاين بدعم بالده للقرارات 
القاتلة التي أصدرتها حكومة االرتزاق املتمثلة برفع سعر الدوالر الجمريك ورفع 

أسعار املشتقات النفطية غضبا واستياء واسعا يف أوساط اليمنين.
رأى محللون ومتابعون سياسيون أن تصريحات السفر الربيطاين هي اعراف 
واضح باملشاركة الربيطانية يف الحرب العدوانية العسكرية واالقتصادية التي 

تستهدف الوطن واملواطن اليمني.
يف امل����ق����اب����ل اع����ت����ربت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���ي���م���ن���ي���ة يف ص���ن���ع���اء ت���ص���ري���ح���ات ال��س��ف��ر 
الربيطاين إص���رارا بريطانيا عىل مفاقمة معاناة الشعب اليمني وعرقلة جهود 

السالم وتورط واضح يف معاداة الشعب اليمني
وق���ال���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة: أن ت��ص��ري��ح��ات ال��س��ف��ر ال��ربي��ط��اين ك��ش��ف��ت ع���ىل نحو 
علني ال����دور اإلج���رام���ي ال���ذي تلعبه ل��ن��دن يف مضاعفة م��ع��ان��اة اليمنين وأثبتت 
وقوف بريطانيا خلف الحرب االقتصادية بما يف ذلك سياسات الحصار والتجويع 

وهندسة الجرعة السعرية القاتلة.
وحملت وزارة الخارجية، بريطانيا وأمريكا وكل من يقف وراء هذه اإلجراءات 
التعسفية كامل املسؤولية محذرة من امليض يف هذا التوجه التصعيدي وداعية 
إىل االم��ت��ن��اع ع��ن اإلص��غ��اء لربيطانيا وأم��ري��ك��ا وم��ن ل��ف لفهم م��ن أع���داء السالم 
واإلنسانية، مطالبة األمم املتحدة وكل األحرار يف العالم إدانة التدخل الربيطاين 
السافر واملعيق للسالم وضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع االقتصادي 

للحد من املعاناة اإلنسانية التي قد تتسبب يف جر املنطقة لكارثة محتملة.

قرارات بريطانية 
وبالنظر إىل أسباب ودوافع تلك القرارات الكارثية وغر املدروسة يجد خرباء 
اقتصاديون أن حكومة االرتزاق التي تعيش حالة صراع داخلية وكذلك مجلس 
العمالة واالرت��زاق الذي يعيش نفس الوضع الصراعي قد أقرا تلك اإلج��راءات 
دون اكراث ألي تداعيات لها عىل الوضع اإلنساين،  ودون مقابل أيضاً فاملتعارف 
عليه أن الحكومات تلجأ إىل تحريك الدوالر الجمريك يف حال العجز الكبر يف 
ميزانيتها، وقبل أن تفكر يف إج��راء كهذا تدرس القرار من مختلف الجوانب،  
وتحاول أن تجيب عن تساؤالت مهمة منها ما هي اآلثار اإليجابية والسلبية ملثل 
ه��ذه اإلج���راءات ، وه��ل الوضع املعييش للمواطنن يسمح باتخاذ ق��رار كهذا، 

وما مدى انعكاس أي قرارات كرفع الجمارك عىل أسعار السلع واملنتجات عىل 
الحركة التجارية يف السوق وعىل قدرات الناس الشرائية، والكثر من الدول قبل 
أن تفكر يف اتخاذ قرارات تضاعف مستوى الجربية عىل املواطنن تعلن عن رفع 
مرتبات املوظفن وتضيف املالين من املواطنن إىل قائمة اإلعانات التي تقدمها 
للمجتمع للحد من أي آثار سلبية عىل املجتمع لقرارات كرفع تعرفة الجمارك 
أو ال��ض��رائ��ب، غ��ر أن ح��ك��وم��ة االرت�����زاق ق��د ات��خ��ذت هذه  ال���ق���رارات امل��م��ي��ت��ة بحق 
اليمنين دون اك��راث ألي  تداعيات ناتجة عنها ، وت��أيت يف إط��ار خدمة وتأمن 

مصالح أطراف خارجية داعمة لها.

صفقات مشبوهة
والالفت يف األمر، أن توجه حكومة االرتزاق نحو سياسة التجويع، وإصرارها 

عىل تحميل املواطن البسيط تبعات فسادها اإلداري واملايل عىل الرغم من انها 
حققت إي��رادات بلغت ٣،2 تريليون ريال العام 2022م، وأبرمت 

ع��دة ات��ف��اق��ات م��ع ص��ن��دوق النقد العربي للحصول ع��ىل ق��رض غر 
م����ش����روع ب��ق��ي��م��ة م���ل���ي���ار دوالر وك����ذل����ك إع���الن���ه���ا ق���ب���ل ان���ت���ه���اء ال���ع���ام 
حصولها عىل 1.1 مليار درهم إمارايت من دولة اإلمارات املوالية 

ل��ه��ا ب��ق��ي��م��ة ت��ت��ج��اوز ٣00م���ل���ي���ون دوالر، وق��ب��ل ذل���ك وق��ع��ت 
ع����ىل ات���ف���اق���ي���ة م����ع امل�����وال�����ن ل���ه���ا يف ال�����ري�����اض ل��ل��ح��ص��ول 

عىل شحنات كهرباء بقيمة 200 مليون دوالر، 
ل��ي��س ذل����ك وح��س��ب ب���ل اس���ت���ح���وذت- ب��دع��م من 

قبل دول ال���ع���دوان- ع��ىل ح��ق��وق وح���دات الدعم 
ال��خ��اص��ة ب��ال��ي��م��ن ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك ال����دويل وال��ت��ي 
ب���ل���غ���ت 420 م����ل����ي����ون دوالر، ورغ���������م ذل��������ك ادع������ت 
العجز واالف��الس أم��ام املجتمع ال��دويل يف غضون 
أي�����ام م���ح���اول���ة ب���ذل���ك ال���ت���ه���رب امل��س��ب��ق ع���ن امل��واف��ق��ة 
ع�������ىل م�����ط�����ال�����ب ال�������ق�������وى ال�����وط�����ن�����ي�����ة يف ص�����ن�����ع�����اء وإىل 
جانبها الشعب اليمني بصرف مرتبات موظفي 
ال������دول������ة، وه������و م���ط���ل���ب ح�����اول�����ت ت���ل���ك ال���ح���ك���وم���ة 
امل���ش���ك���ل���ة م����ن دول ال�����ع�����دوان ال���ت���ه���رب م���ن���ه م��ن��ذ 
مطلع ال��ع��ام 2017م، وح��ت��ى ال��ي��وم وبنفس 
الذريعة متناسية أن دورها الخدمي شبه عدمي 

يف املحافظات الجنوبية وال��ش��رق��ي��ة، خ��اص��ة وأن 
مأرب خارجة عن كل الحسابات الحكومية نظراً 
ل��س��ي��ط��رة ح���زب اإلص����الح ع��ىل إي�����رادات ن��ف��ط وغ��از 

مأرب بشكل كيل.

تسريبات 
يشار إىل أن تسريبات إعالمية كانت قد كشفت سابقا عن ترتيب للمرتزق رشاد 
العليمي، رئيس سلطة ما يسمى بالرئايس، إلعالن سلسلة قرارات تستهدف 
مؤسسات القطاع املصريف يف صنعاء، وأبرزها البنك املركزي وشركات الصرافة، 
كرد عىل نجاح القيادة الثورية والسياسية يف وقف تصدير النفط، لكنه تلقى يف 
اللحظات األخرة توجيهات من نظام العدوان السعودي تقيض بعدم التصعيد 

يف ذلك التوقيت.
ويف املقابل كانت القيادة يف صنعاء قد حذرت يف وقت سابق من أية إجراءات 
تصعيدية تستهدف القطاع االقتصادي وأبرزها محاوالت إغالق ميناء الحديدة.

خالصة 
ويف ضوء ما تقدم نخلص إىل أن إجراءات حكومة االرتزاق ومحاولة تصعيدها 
األخرة.. كلها تأيت يف إطار حرب العدوان االقتصادية املتزامنة مع تكثيف 
حربه اإلعالمية الناعمة السيما بعد فشله الذريع يف تحقيق أهدافه 

عىل الصعيدين السيايس والعسكري.  
ك���م���ا أن ت���ل���ك اإلج�����������راءات وامل����وق����ف ال���ربي���ط���اين ال����داع����م وامل����ؤي����د ل���ه���ا ق��د 
أكدت أن العداء الربيطاين لوطننا وشعبنا اليمني ليس وليد اللحظة 
العدوانية وكشفت أن تلك اإلدارة ذات الخلفية االستعمارية عسر 
عليها أن ت��غ��ادر عقلية ح��ب الهيمنة والتسلط وال��ع��داء 
للشعوب لتكون دولًة طبيعية، وألنها كذلك فليس غريبا 
عليها أن تحرض مرتزقتها عىل تبني إجراءات اقتصادية 
تفاقم من معاناة الشعب اليمني، وال يخجل أن يصور 
ذل���������ك ب�������دع�������وى ال�������ح�������رص ع�������ىل م����ص����ل����ح����ة ال����ي����م����ن����ي����ن، وأي 
مصلحة من رفع سعر الدوالر الجمريك والذي من شأنه 
أن يؤدي إىل ارتفاع األسعار بصورة جنونية، ولو كانت 
ت��ل��ك ال��خ��ط��وة داخ����ل امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ن��ف��س��ه��ا لشهدت 
مظاهرات عارمة تدعو إلسقاط الحكومة الربيطانية، 
وح��س��ن��ا ف��ع��ل ال��س��ف��ر ال���ربي���ط���اين ب��ت��ص��ري��ح��ه األخ����رق 
ليتبن حجم التدخل الغربي واملدى الذي وصل إليه 
يف تشديد الحصار ع��ىل اليمن، ولناحية التوقيت 
فليس إال محاولة أمريكية بإخراج بريطاين لتعكر 
ما شهدته األي��ام املاضية من أج��واء إيجابية حول 
معالجة امل��ل��ف اإلن��س��اين، وه��ي معالجة م��ا ل��م تتم 
وفق مصلحة اليمن وبصورة عاجلة، فلن يعدم الشعب 

اليمني حيلًة ليسرد حقه بالطريقة املناسبة.

1-التح�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
2- بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة البالد  

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

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

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 
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اسبوعية 
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امتلكت رؤية حكيمة ومثلت قيمة عالية في اإلدارة والقيادة..

استراتيجية.. إدارة معركة  االستقالل

-خاص

يف إطار استمرار حرب العدوان االقتصادية جاءت 
محاولة تصعيد حكومة االرتزاق الجديدة املتمثلة 
يف إجراءات رفع التعرفة الجمركية "سعر الدوالر 

الجمريك"، وهي إجراءات إجرامية تبعاتها الكارثية 
وأهدافها العدوانية معروفة ومكشوفة للجميع، 

ورغم محاوالت تربير حكومة االرتزاق اتخاذها 
هذه اإلجراءات لم تصمد مربراتها طويال وسرعان 
أثبتت تطورات املواقف والوقائع واألحداث أن تلك 

اإلجراءات ليست سوى إمالءات بريطانية وأمريكية 
خارجية فرضت عىل حكومة االرتزاق بهدف مضاعفة 

معاناة املالين من أبناء شعبنا اليمني، وتحقيق 
أهداف ومطامع مخطط ومشروع االستعمار 

الربيطاين األمرييك الجديد.. املزيد من التفاصيل يف 
السياق التايل:

-  مدير التحرير

 اإلسناد الشعبي كان 
ف��ي  ال������ب������ارز  دوره  ل�����ه 
ت���ع���زي���ز ال���ث���ب���ات ورص 
ال�������ص�������ف�������وف إلف������ش������ال 

احلرب العدوانية

  قائد الثورة رسم خطة الدفاع عن احلديدة ووجه املرابطني 
باالنتشار العملياتي في جبهات املواجهة

  بحكمة وسعة أفق وقدرة عالية اجتازت القيادة 
مراحل بالغة اخلطورة 

   بعد 8 سنوات من احلرب العدوانية أفاقت قيادة العدوان على مأزق ومستنقع جتأر اليوم للخروج منه



ناطق حكومة اإلنقاذ:
 إح�������راق ن���س���خ م����ن ال����ق����رآن ال���ك���رمي 

جرمية بحق املسلمني

أدان�������ت ح���ك���وم���ة اإلن����ق����اذ ال���وط���ن���ي وامل���ك���ون���ات  
السياسية واالجتماعية والجهات الرسمية 
وال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف ب���������ادن���������ا، واس������ت������ن������ك������رت ب����أش����د 
ال�������ع�������ب�������ارات ال�����ج�����ري�����م�����ة ال�����ش�����ن�����ع�����اء ال������ت������ي أق�������دم 
عليها زعيم حزب "الخط املتشدد" الدنماريك 
ال����ي����م����ي����ن����ي امل�����ت�����ط�����رف "راس���������م���������وس ب���������ال���������ودان"، 
بإحراق نسخ من القرآن الكريم يف العاصمة 

السويدية ستوكهولم. 
 

ح�����ي�����ث اع������ت������ر ن������اط������ق ح�����ك�����وم�����ة اإلن��������ق��������اذ ال������وط������ن������ي، وزي�������ر 
اإلع��ام ضيف الله الشامي هذا العمل املشني، جريمة 
استفزازية ملشاعر املسلمني يف العالم ، وتعر يف الوقت 
ذات���ه ع��ن م��دى الحقد واإلج����رام ال��ت��ي يكنها أع���داء األم��ة 

عىل اإلسام واملسلمني.
وأش��ار إىل أن استمرار أع��داء األم��ة يف إح��راق نسخ من 
املصحف ال��ش��ري��ف، يعكس مساعيهم الشيطانية عىل 
م��ح��ارب��ة ال��ت��ع��ال��ي��م وال��ق��ي��م واألخ�����اق وال��س��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي 
ج�����اء ب���ه���ا ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ال������ذي ال ي���أت���ي���ه ال���ب���اط���ل م����ن ب��ني 

يديه وال من خلفه.
ودع�������������ا ال���������وزي���������ر ال�������ش�������ام�������ي، ش�������ع�������وب األم�������������ة اإلس������ام������ي������ة 
وال���ع���ل���م���اء وال���ح���ك���وم���ات إىل ات���خ���اذ م���واق���ف غ��اض��ب��ة إزاء 
جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم، املستفزة ملشاعر 

املسلمني.
وطالب ناطق الحكومة، سلطات السويد والدنمارك 
بمعاقبة املجرمني واتخاذ إجراءات رادعة بحق املحرضني 
ضد اإلسام واملسلمني واالعتذار لألمة اإلسامية، إزاء 

جرائم إحراق نسخ من كتاب الله عز وجل .
كما أدان املكتب السيايس ألنصار الله، واستنكر بأشد 
العبارات، واعتر املكتب السيايس يف بيان له، ما حدث 

خطوة عدائية لإلسام واملسلمني.
���ل ال��ب��ي��ان ح��ك��وم��ة ال��س��وي��د ت��ب��ع��ات م���ا ح��ص��ل من  وح���َمّ
ف��ع��ل دينء وغ���ر م��س��ؤول يف م��ظ��اه��رة ه��ي م��ن سمحت 
بتنظيمها.. م��ش��راً إىل أن م��ا يشهده ال��غ��رب م��ن أعمال 
ع��دائ��ي��ة م��ت��ك��ررة ض���د امل���ق���دس���ات اإلس���ام���ي���ة إن��م��ا يعكس 
ما وصلت إليه الحكومات الغربية من إف��اس أخاقي 

وسيايس، وفشُلها يف إدارة شؤون بادها.
وأض����اف أن ذل���ك ال ي���رر ل��ه��ا أن تستعدي املسلمني يف 
أقطار األرض لصرف نظر الرأي العام لديها عن مشكات 

بنيوية تعاين منها.

ول���ف���ت امل��ك��ت��ب ال���س���ي���ايس ألن���ص���ار ال���ل���ه إىل أن امل��س��ل��م��ني 
جميعا معنيون بالرد الحازم عىل األعمال العدائية ضد 

مقدساتهم.
من جانبها اعترت وزارة الخارجية، يف بيان صادر عنها 
، إقدام املتطرف الدنماريك عىل إحراق نسخ من القرآن 
ال����ك����ري����م ج���ري���م���ة وت����ح����ري����ض����اً م���س���ت���ف���زاً ألك������ر م�����ن م���ل���ي���اري 
م���س���ل���م يف م��خ��ت��ل��ف ق��������ارات ال����ع����ال����م، ون���ت���ي���ج���ة الس���ت���م���رار 
الخطاب الشعبوي يف أوروب���ا القائم عىل الكراهية عىل 

أساس املعتقد أو العرق أو الدين.
وح������������ذر ب������ي������ان وزارة ال������خ������ارج������ي������ة م�������ن ن�����ت�����ائ�����ج م�����ث�����ل ت���ل���ك 
االستفزازات.. مؤكداً أن هذا الخطاب الشعبوي ُيعتر 
أح��د أش��ك��ال العنف واإلره����اب ال���ذي ت��ّدع��ي دول الغرب 

محاربته يف أدبياتها وقوانينها أمام العالم.
وط������ال������ب ال�����ب�����ي�����ان ال����س����ل����ط����ات ال�����س�����وي�����دي�����ة وال����دن����م����ارك����ي����ة 
بالتحقيق يف ه��ذه ال��ج��ري��م��ة، ومحاسبة امل��س��ؤول��ني من 
الجماعات املتطرفة، باعتبار م��ا يتم ال يمت بصلة بأية 
حال من األح��وال بحرية ال��رأي والتعبر وحرية املعتقد 

التي تكررها الدول الغربية بشكل يومي.
وأك������������������دت أه������م������ي������ة اض���������ط���������اع ال�������ح�������ك�������وم�������ات وامل������ن������ظ������م������ات 
وامل��ؤس��س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��دول��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات 
غر الحكومية بمسؤولياتها يف احرتام حقوق اإلنسان، 
وات��خ��اذ إج���راءات رادع��ة ضد مخططي ومرتكبي أعمال 

ال��ع��ن��ف وال��ت��ح��ري��ض ض��د األدي������ان؛ ك��ون��ه��ا ت��زع��زع السلم 
االجتماعي، وتنشر الكراهية بني الشعوب.

وش���������ددت وزارة ال����خ����ارج����ي����ة ع�����ىل ض���������رورة اع����ت����م����اد ق�����رار 
ملزم يجِرّم كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة 

مرتكبيها.
وكذلك أدان��ت قبائل اليمن إح��راق نسخة من القرآن 
الكريم يف السويد، معترة ذلك عمًا عدائياً يستهدف 

اإلسام واملسلمني.
وأكدت قبائل اليمن يف بيان صادر عن مجلس التاحم 
القبيل، أن ه��ذه األعمال الدنيئة تعكس حالة التخبط 
والفشل األخاقي والسيايس التي وصلت إليها حكومات 

الغرب.
وح�����م�����ل ال�����ب�����ي�����ان ال����ح����ك����وم����ة ال�����س�����وي�����دي�����ة، ت����ب����ع����ات ه����ذه 
األعمال الدنيئة والامسؤولة.. داعياً كافة أبناء وقبائل 
وع���ش���ائ���ر األم������ة اإلس���ام���ي���ة ل��ت��ح��م��ل م��س��ئ��ول��ي��ت��ه��م ب�����ردود 
ح�����ازم�����ة ل��������ردع ه�������ذه األع������م������ال ال����ع����دائ����ي����ة ال����ت����ي ت��س��ت��ه��دف 

مقدسات األمة.
دان��ت وزارة اإلرش���اد وش���ؤون الحج وال��ع��م��رة، جريمة 

حرق نسخة من القرآن الكريم يف السويد.
يف حني أشارت وزارة اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة، 
إىل أن جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم يف السويد، 
تعر عن مدى الحقد والهمجية واالستهانة واالستفزاز 

ملشاعر املسلمني واستهداف أعظم مقدساتهم.
وأوض��ح��ت أن ه��ذه ال��خ��ط��وة ال��ح��اق��دة وال��ت��واط��ؤ معها 
ي���م���ث���ل ح�����رب�����اً ص���ري���ح���ة ع�����ىل اإلس���������ام وامل���س���ل���م���ني ، الف���ت���ة 
إىل أن ذل����ك االس���ت���ف���زاز ي��س��ت��وج��ب ت��ح��رك��اً إس��ام��ي��ا ع��امل��ي��اً 
وكبراً لتأديب كل من يتمادى وتسول له نفسه املساس 

باملقدسات اإلسامية.
وأهابت وزارة اإلرشاد بالدول اإلسامية والجمعيات 
واملؤسسات ذات العاقة بتجريم هذه الحادثة الخطرة 
، ومقاطعة هذه الدولة التي خالفت القوانني الدولية 

التي تجرم املساس بمقدسات األديان.
ودع�����ت ك���اف���ة ال��ن��خ��ب وال���ش���ع���وب واألن���ظ���م���ة إىل ات��خ��اذ 
م��واق��ف ش��ج��اع��ة ب��م��ق��اط��ع��ة ال��س��وي��د وامل��ط��ال��ب��ة العاجلة 
بمحاكمة من ارتكب هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي 
ل���ك���اف���ة األم������ة اإلس����ام����ي����ة وال����ك����ف ع����ن اإلس��������اءة مل��ق��دس��ات 

املسلمني.
ك��ذل��ك استنكرت الهيئة العامة ل��ألوق��اف م��ا ح��دث يف 
السويد من إح��راق لنسخة من القرآن الكريم.. مؤكدة 
أن هذا العمل ال��دينء يعد انتهاكاً سافراً لحرمة الدين 

اإلسامي واستفزازاً متعمداً للمسلمني، ويعطي مؤشراً 
عىل املستوى الخطر الذي وصلت إليه معاداة اإلسام 

يف السويد ويف أوروبا بشكل عام.
وع��������ر ال�����ب�����ي�����ان ع������ن إدان�������ت�������ه ل�����ه�����ذه االن�����ت�����ه�����اك�����ات .. داع�����ي�����اً 
الشعوب اإلسامية إىل تفعيل س��اح املقاطعة واتخاذ 
مواقف ج��ادة ورافضة من شأنها الحد من االعتداءات 

املتكررة التي تطال أبرز املقدسات اإلسامية.
ك��م��ا أدان ال���ح���زب ال���ق���وم���ي االج��ت��م��اع��ي ال��ع��م��ل امل��ش��ني 
ال���ذي ق��ام ب��ه بعض املتطرفني يف ال��س��وي��د ب��ح��رق نسخة 
من القرآن الكريم، والتحريض ضد املسلمني.. معتراً 
هذا الفعل عمًا عنصرياً مقيتاً يجرح مشاعر املسلمني، 
ي������ؤج������ج ال������ك������راه������ي������ة، وي������ض������ر ب��������دع��������وات ال�����ع�����ي�����ش امل�����ش�����رتك 

والسام اإلنساين والعاملي.
ر ال�����ب�����ي�����ان م������ن خ������ط������ورة أس�����ال�����ي�����ب إث�����������ارة ال����ك����راه����ي����ة  وح�������������َذّ
��ج مشاعر ال��ع��داء  واس��ت��ف��زاز امل��ش��اع��ر ال��دي��ن��ي��ة، ال��ت��ي ت��ؤِجّ
واالنقسام يف املجتمعات، وتيسء لقيم الحرية ومعانيها 
اإلنسانية، وال تخدم س��وى أجندات التطُرّف والتطُرّف 

املضاد.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اس��ت��ن��ك��رت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���زك���اة ، ب��أش��د 
ال����ع����ب����ارات ج���ري���م���ة إح�������راق ن��س��خ��ة م����ن ال����ق����رآن ال���ك���ري���م .. 
م���ع���ت���رة ذل�����ك ال���ت���ص���رف ح����ق����داً دف���ي���ن���اً واس�����ت�����ف�����زازاً مل��ش��اع��ر 
املسلمني ومقدساتهم بعناوين قذرة ال تعر عن الحرية 

والرأي اآلخر.
وأش��ار البيان إىل أن هذه الجريمة واالستفزاز املتكرر، 
ج�����اء ب��ت��خ��ط��ي��ط ص���ه���ي���وين ورع�����اي�����ة س���وي���دي���ة ي���س���ت���ل���زم م��ن 
كافة املسلمني شعوباً وأنظمة التحرك الجاد واملسؤول 

إليقاف تلك املمارسات واالستفزازات النكراء.
ودع���������ت ه���ي���ئ���ة ال������زك������اة ال����ن����خ����ب األك�����ادي�����م�����ي�����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة واإلع���ام���ي���ة إىل ت��ب��ن��ي ح����راك واس����ع للتنديد 
ب���ه���ذه ال���ج���ري���م���ة وت���وض���ي���ح أه����داف����ه����ا وم����آالت����ه����ا م����ن خ���ال 
ال��وق��ف��ات واالح��ت��ج��اج��ات وتنظيم ال��ن��دوات وامل��ح��اض��رات 

وحمات املقاطعة الواسعة للبضائع السويدية.
كما دعا البيان أحرار العالم اإلسامي إىل تبني مطالبة 
لألنظمة العربية واإلسامية بإغاق السفارات السويدية 

ووقف املعامات التجارية والسياسية.
ونددت هيئة الزكاة بصمت األنظمة العميلة املحسوبة 
ع����ىل اإلس��������ام ت���ج���اه ت���ل���ك ال����ج����رائ����م .. م����ح����ذرة م����ن م��غ��ب��ة 
ون��ت��ائ��ج ال��ت��م��ادي ت��ج��اه امل��ق��دس��ات واالس���ت���ف���زازات ملشاعر 

املسلمني.

ومع ذلك ف��إَنّ القيادة اليمنية يف العاصمة 
صنعاَء ومن خال جديتها يف طرح كل امللفات 
خصوصاً اإلنسانية، أكدت أنها جاهزٌة للساِم 
وال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه ب��إي��ج��اب��ّي��ة، وج���اه���زة يف نفس 
ال�������وق�������ت ألي���������ة ِخ����������ي����������اراٍت أخ�������������رى، ب�������ل ل�������ن ت����أم����ن 
مصالَح أِيّ دول��ٍة ال تراعي و ال تحرتم مصالَح 

اليمِن واليمنينَي وسيادَتهم.
زي������������ارة امل�����ب�����ع�����وث األم������م������ي ه�����ان�����س غ�����رون�����دب�����رغ 
األخرة لصنعاء ربما لم تقدم جديداً يف جانب 
قبول املطالب املشروعة لشعبنا اليمني.  فبعد 
زيارة استمّرت يوَمني، غادَر هانس العاصمَة 
ص��ن��ع��اء، ح��ام��ًا إح��اط��ة ب��اه��ت��ة ق��ّدَم��ه��ا ملجلِس 
األمن منتصف األسبوع امل��ايض، يف جلسٍة لم 
تحمل يف مضموِنها م��ا ي��دع��ُم اإلي��ج��اب��ي��َة التي 
أب��دي��ه��ا ص��ن��ع��اء، واألف����ك����اَر ال��ت��ي ح��م��َل��ه��ا ال��وف��ُد 

 . الُعمايُنّ
ك�����ذل�����ك ه������ي ت�����ص�����ري�����ح�����اِت امل��������ن��������دوِب األم�����ري�����ي 
الذي ال يزال يضُع العقدَة يف املنشار، والعربَة 
قبل الحصان، باشرتاِط الحل السيايِسّ قبَل 
اإلن����س����اين، يف م���ح���اول���ِة ل��ع��رق��ل��ِة أِي�����ة ت��ف��اه��م��اٍت 
إيجابيٍة تخفف من معاناة اليمنيني املستمرة. 

استهاك إعامي
من قبيل االستهاك اإلعامي غر املرر، جاء 
تصريح وزي��ر الخارجية السعودي فيصل بن 
ف�����رح�����ان، م������ؤخ������راً، ب������أن ال�����ص�����راع يف ال���ي���م���ن ل��ن 
ينتهي إال من خال تسوية سياسية.. وبذلك 
ي��ح��اول ان ي��ص��ور األم����ر ب��أن��ه ص����راع داخ����يل بني 
أط�������راف ي��م��ن��ي��ة، وي���ت���ج���اه���ل ع�������دوان ب������اده ع��ىل 

اليمنيني منذ ثماين سنوات. 
ب���ل وي���ق���دم ف���رح���ان ب����اده ال��س��ع��ودي��ة، ب��أن��ه��ا 
الحريصة عىل إيجاد سبيل إلع��ادة الهدنة يف 
اليمن، والعمل ع��ىل تحويلها إىل وق��ف دائ��م 

إلطاق النار”.
مضيفاً أن الحرب يف اليمن يجب أن تنتهي 
عن طريق التفاوض.. فعن أي تفاوض يتحدث 

وزير الخارجية هذا؟ 
وم���غ���اي���رة ل���ذل���ك ك��ش��ف امل��ب��ع��وث األم���م���ي إىل 
ال������ي������م������ن، ه������ان������س غ��������رون��������دب��������رغ، ي���������وم األرب�������ع�������اء 
امل������ايض، ال��ح��ق��ي��ق��ة ب����أن ال���ط���ري���ق ال ي�����زال ط��وي��ًا 

ن��ح��و إح����داث ال��س��ام يف ال��ي��م��ن وإن��ه��اء ال��ح��رب 
التي دخلت عامها الثامن.

ليضيف غ��رون��دب��رغ ب��ال��ق��ول: "أح���رزن���ا تقدما 
إيجابياً لوقف إطاق النار لكن الطريق ال يزال 

طويا".
ويف ذات ال���س���ي���اق ال�������ذي ي���س���ع���ى إىل ت��ص��وي��ر 
الجاد باملنفذ والحريص عىل سامة الضحية.. 
ج����اء ت��ص��ري��ح امل��س��م��ى ب��ال��س��ف��ر ال���ف���رن���يس ل��دى 
ال��ي��م��ن، ع��ن ت��غ��رات إي��ج��اب��ي��ة يف امل��ل��ف اليمني 
بفضل جهود السام التي يبذلها السعوديون 
والعمانيون، إىل جانب جهود املبعوث األممي 
الخاص لليمن هانس غروندبرغ التي تدعمها 

فرنسا بقوة.

أمريكا تعيق التقارب
 الواليات املتحدة دخلت عىل خط املفاوضات  
اليمنية – السعودية، هذه املرة  يف خطوة قد 
تعقد مسار املفاوضات التي ترعاها مسقط بني 

صنعاء والرياض.
ح�����ي�����ث اش�������رتط�������ت أم������ري������ك������ا ع�������ىل ل������س������ان ن����ائ����ب 
مندوب واشنطن لدى األمم املتحدة ريتشارد 
م����ي����ل����ز، ض������������رورة ال�����ت�����وص�����ل إىل ات������ف������اق س���ي���ايس 
ب����رع����اي����ة أم���م���ي���ة ب�����ني ص���ن���ع���اء وال�����ق�����وى ال��ي��م��ن��ي��ة 

امل�������وال�������ي�������ة ل�����ل�����ت�����ح�����ال�����ف، ك�������ش�������رط ج�������دي�������د ل����ص����رف 
مرتبات املوظفني يف اليمن. 

وال�������������ش�������������رط ال ي�������ع�������ك�������س اه���������ت���������م���������ام���������اً أم�������ري�������ك�������ي�������اً 
بمستقبل القوى اليمنية التي شاركت الحرب 
يف ص���ف���وف���ه���ا ب�����ل م����ح����اول����ة م�����ن واش����ن����ط����ن ال���ت���ي 
تعاين من مخاوف تحييدها يف اليمن، للبقاء 
ضمن السباق الدائر بني قوى إقليمية ودولية 

للتفرد بامللف اليمني.
ك������م������ا أن م�������ح�������اول�������ة واش�������ن�������ط�������ن ال�������ت�������ي أع�����������ادت 
ت��ح��ري��ك األوراق ال��ق��دي��م��ة يف ال��ي��م��ن س���واء عر 
مؤتمر واشنطن أو غره  قد تؤثر عىل املساعي 
اإلق���ل���ي���م���ي���ة ل���ل���ت���ق���ري���ب ب�����ني ص���ن���ع���اء وال���ت���ح���ال���ف 
ع���ىل ال���رغ���م م���ن ف��ش��ل خ���ط���وات س��اب��ق��ة ق��اده��ا 

املبعوث األمريي إىل اليمن.

دور مخٍز 
 ويف ال�����رد ع���ىل ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س األم���ري���ي 
جو بايدن يف ذكرى عمليات إعصار اليمن التي 
استهدفت اإلمارات العام املايض، قالت وزارة 
الخارجية يف صنعاء إن بايدن يكشف طبيعة 

دور واشنطن املعيق للسام يف اليمن.
وأوض�����������ح�����������ت ال�������خ�������ارج�������ي�������ة أن ب��������ي��������ان ال�����رئ�����ي�����س 
األم�����ري�����ي “ي���ك���ش���ف ع����ن إص��������رار واش���ن���ط���ن ع��ىل 

مواصلة عدوانها اإلجرامي عىل اليمن”
مضيفة أن واشنطن لم تكتف بوقوفها وراء 
من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
بحق الشعب اليمني، ودورها املخزي يف قتل 
عشرات اآلالف من األطفال والنساء واملدنيني 
األب�������ري�������اء”، وأش����������ارت وزارة ال����خ����ارج����ي����ة إىل أن 
أمريكا وراء الحصار الظالم الذي جعل اليمن 

تعيش أسوأ أزمة إنسانية يف العالم .
مؤكدة أن الرئيس األمريي من خال تذكره 
مل��ا ت��ع��رض��ت ل��ه اإلم�����ارات م��ن رد يمني طبيعي 
ومشروع قبل عام من اآلن إنما يحاول توريط 
اإلمارات وغرها من الدول املعتدية أكر وأكر 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��ا ع����ىل م���واص���ل���ة ال�����ع�����دوان وع��رق��ل��ة 

جهود السام الحالية
وأوضحت صنعاء أن أمن وسامة اإلمارات 
يتحقق فقط من خال تشجيعها عىل السام 
وإن���������ه���������اء وج���������وده���������ا ال�����ع�����س�����ك�����ري وش������راك������ت������ه������ا يف 
ال����ع����دوان ع���ىل ال���ي���م���ن،  وال ي��م��ك��ن ألي ق����وة يف 
األرض أن ت��م��ن��ع ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م���ن ال���دف���اع 

عن نفسه.

إنهاء املعاناة
ل�������ذا ي����ج����ب أن ي��������درك م�����ن ي����ص����ف����ون أن��ف��س��ه��م 
ب����رع����اة س�����ام س�������واَء األم������م امل���ت���ح���دة وم��ب��ع��وث��ه��ا 
ل��ل��ي��م��ن أو امل���ب���ع���وث األم����ري����ي وم�����ن ي����ح����اول أن 
يهندس بشكل أو بآخر ملصالحه وأطماعه يف 
ال��ي��م��ن، ب���أن أي س���ام ق���ادم ال يلبي إن��ه��اء كل 
أش���ك���ال امل���ع���ان���اة ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا ال��ي��م��ن��ي��ون، لن 

يكون مقبواًل.. 
وه��������ذا م�����ا أك��������ده ال���ص���ح���ف���ي ال���ي���م���ن���ي امل����ع����روف 
ف��ت��ح��ي ب��ن ل����زرق ب��ق��ول��ه: " م��ع واىل ج��ان��ب كل 
ج��ه��د ي��ن��ه��ي ال���ح���رب يف ب������ادي،8 س���ن���وات من 
الصراع الذي دمر كل يشء كافية لاصطفاف 

يف صف السام" .
وي���ض���ي���ف:" ن��ح��ن ل��س��ن��ا ب��ح��اج��ة إىل ه���دن���ة أو 
اتفاقات س��ام هشة ولكننا بحاجة اىل اتفاق 
حقيقي ينهي مسببات الحرب ويعالج جذور 

م��ظ��ال��م ال��ن��اس ج��ن��وب��اَ وش���م���ااًل".. واس��ت��ط��رد:" 
ولتجار الحروب نقول : ترجلوا يكفي حرب".

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ق��اب، رئيس 
منظمة فكر للحقوق والحريات، إن البعض 
 يتساءل حول املشاورات الجارية وملاذا لم يتم 
إع�������ان ن���ت���ائ���ج���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ب���ك���ل ش���ف���اف���ي���ة، ويف 
ال��ح��ق��ي��ق��ة ف���إن���ه م����ع ط�����ول األزم��������ة وت��ع��ق��ي��دات��ه��ا 
ال��ك��ث��رة ف���إن ال��ح��ل��ول ل���ن ت��ك��ون ب��ت��ل��ك ال��س��رع��ة 
ف���ال���ع���دي���د م�����ن ال���ق���ض���اي���ا ت���ح���ت���اج اىل امل�����زي�����د م��ن 

الحوار واآلليات التنفيذية والضامنة. 

بوابة السام 
يف أع��ق��اب ال��ن��ق��اش��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي شهدتها 
ص��ن��ع��اء، ك���رت ال��ت��ك��ه��ن��ات وال��ت��خ��رص��ات، مع 
أن ش��ي��ئ��اً ل���م ي��ح��س��م ب��ع��د واألم�����ور ال ت����زال قيد 
النقاش، وإن اتسمت دبلوماسياً باإليجابية 

كما تصفها جميع األطراف. 
 دول العدوان والحصار، وبعد أن تعاطت 
معها صنعاء بكل إيجابية، فإن اإليجابية يف 
املقابل يجب أن تغادر مربع القول إىل الفعل، 
وم�������ال�������م ت�����ت�����ح�����ول األق���������������وال إىل األف���������ع���������ال، ف�����إن 
املنطقة ستكون ساحة ملعركة ال تبقي وال تذر، 
س��ت��ق��ل��ب ال���ط���اول���ة وت��ن��س��ف ك���ل أول����وي����ات دول 
ال���ع���دوان، ول���ن ي��خ��س��ر ف��ي��ه��ا ال��ي��م��ن ش��ي��ئ��اً أك��ر 
مما قد خسر، فالخاسرون هم من يحاولون 

اللعب عىل الوقت وبيع الكام. 
ت�������ب�������ق�������ى  دوران،  وال  ل��������������������ف  دون  وم���������������������������ن 
االستحقاقات اإلنسانية أول��وي��ة ملحة، وهي 
ب�����واب�����ة ال����ع����ب����ور اإلج�����ب�����اري�����ة وال�����وح�����ي�����دة مل�����ن ي���ري���د 

السام.

يتطلع أبناء شعبنا اليمني لسماع التصريحات االيجابية واملطمئنة لنجاح التفاهمات املفضية إلحال السام 
الدائم يف اليمن، خصوصا بعد الوساطة العمانية واتصاالتها املكثفة مع األطراف، ومن ذلك زيارتني للعاصمة 
صنعاء لالتقاء بقائد الثورة السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األع��ى مهدي محمد 

املشاط واملسؤولني بحكومة اإلنقاذ الوطني عن امللفات اإلنسانية والحقوقية.
ومن الواضح أن املطالب املشروعة التي أكدت عليها صنعاء، قد حاصرت العدوان ونواياه غري الصادقة يف إحال 
السام يف زاوية ضيقة، بحيث ال يمكنه التعامل بأسلوب املماطلة املعهودة أو التواري يف مسببات واهية.. فتلك 
املطالب تهم كل اليمنيني وتمس معيشتهم ومعاناتاتهم بالدرجة األساسية، خصوصاً وأنها تركز عى رفع الحصار 
ودفع مرتبات جميع موظفي الدولة من إيرادات الرثوات السيادية لليمن النفط والغاز، إضافة إىل فتح الطرقات 

يف جميع املحافظات التي يصر العدوان ومرتزقته عى قطعها وزيادة معاناة املواطنني جراء ذلك.

04 عن قرب
إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

بعد مؤشرات التقارب االيجابية بني صنعاء والرياض :

أمريكا تضع العراقيل وتلوح بتأجيل امللف اإلنساني

إدانات واسعة تنديدًا بجرمية إحراق نسخة من القرآن في السويد
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 إحاطة باهتة للمبعوث 
األمم����������ي ف����ي����م����ا ال����س����ام 
ال���دائ���م غ��ي��ر امل��ن��ق��وص 

مطلب اليمنيني 

ص�������ن�������ع�������اء  م����������ط����������ال����������ب   
حت��������������������اص��������������������ر ن����������������واي����������������ا 
ومم�������اط�������ات ال������ع������دوان 
ل���ت���ظ���ل االس����ت����ح����ق����اق����ات 
العبور  بوابة  اإلنسانية 

للسام
 ص��ن��ع��اء ت���ؤك���د م���ج���ددَا 
أن�����ه�����ا ج������اه������زٌة ل���ل���س���اِم 
وجاهزة في نفس الوقت 

ألية ِخياراٍت أخرى

املكتب السياسي ألنصار الله:
 امل��س��ل��م��ون ج��م��ي��ع��ًا م��ع��ن��ي��ون ب��ال��رد احل���ازم 

على األعمال العدائية ضد مقدساتهم

 اخلارجية:
 نطالب السلطات السويدية بالتحقيق في هذه اجلرمية 

ومحاسبة املسؤولني من اجلماعات املتطرفة

 دعوة كافة أبناء وقبائل 
وعشائر األمة اإلسامية 
ل���ت���ح���م���ل م���س���ؤول���ي���ت���ه���م 

بردود حازمة

 ض����������رورة ت���ف���ع���ي���ل س����اح 
امل�����ق�����اط�����ع�����ة ل����ل����ح����د م���ن 
االع������ت������داءات امل���ت���ك���ررة 
ال�����������ت�����������ي ت�����������ط�����������ال أب�������������رز 

املقدسات اإلسامية
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أمريكا.. وثالوثها املدمر 
القتصاد العالم !

بداية السيطرة
يف أع�������ق�������اب ال�������ح�������رب ال�����ع�����امل�����ي�����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة )1939- 
1945م( أن������ئ ص�����ن�����دوق ال���ن���ق���د ال���������دويل وال���ب���ن���ك 
ال����دويل للتعمري وال��ت��ن��م��ي��ة وال����ذي ت��ح��ول الح��ق��ا إىل 
ال��ب��ن��ك ال������دويل ل��ض��م��ان ال��ن��م��و امل��س��ت��ق��ر وال����ع����ادل يف 
االقتصاد العاملي وكان الغرض من صندوق النقد 
ال�����������دويل ض�����م�����ان اس�����ت�����ق�����رار أس������ع������ار ال������ص������رف ال���ع���امل���ي 
والتعديالت التي تقوم بها ال��دول التي تعاين من 
مشاكل تتعلق بالسيولة النقدية. أما البنك الدويل 
فكان الغرض منه يف املقام األول هو إيصال أموال 
القطاع الخاص إىل املشروعات التي تضمن النمو 

والتنمية.
ف��ي��م��ا أص���ب���ح م���ع ن��ه��اي��ة ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن م���ا ي��رب��و 
عىل 250منظمة دولية موجودة يف عالم ما يزيد 
ع��ىل 180 دول����ة وه����ذا م��ق��اب��ل ح����واىل 30 منظمة 
دولية كانت موجودة يف مطلع القرن يف عالم كان 
يضم أقل من 50 دولة، وبشكل أوسع أصبحت 
ال������ع������الق������ات ال������دول������ي������ة ت����ت����م����ي����ز ب��������أع��������داد م������ت������زاي������دة م���ن 
املعاهدات واألنظمة والرتتيبات التعاونية األخرى 
فيما بني الدول وتشمل هذه الرتتيبات مجتمعية 
سياسية عاملية ع��ىل ق��در كبري م��ن التأسيس. فيما 
ظ��ه��رت منظمة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة إىل ال���وج���ود يف 1 

يناير 1995م. 
وم���ن األه��م��ي��ة ذك����ره أن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة 
ذات��ه��ا ليست س��وى منتدى م��ن املنتديات العديدة 
ال������ت������ي ي������ج������رى ف����ي����ه����ا اخ�����ت�����ي�����ار ال�����س�����ي�����اس�����ات ال����ت����ج����اري����ة 
وت���ن���ف���ي���ذه���ا وق������د م���ن���ع���ت م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة ال���ع���امل���ي���ة 
م��ن املشاركة الفعالة يف ح��االت ع��دي��دة ع��ن طريق 
القرارات املنفردة والثنائية واإلقليمية ويعد فرض 
الواليات املتحدة األمريكية عقوبات خارج أراضيها 
عىل الشركات التي تتعامل مع كوبا وإيران وليبيا 
مثاال لذلك وأحجام االتحاد األوروبي املزعوم حاليا 
عن اإلذعان ألحكام منظمة التجارة العاملية، فيما 
ي��خ��ص امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ق��د ت��ع��م��دت أم��ري��ك��ا نشر 
ال���ف���وىض وال����ح����روب وع�����دم االس���ت���ق���رار واالن���ق���الب���ات 
ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة ل��������س��������د ال���������ط���������ري���������ق أم�������������������ام أي ت��������غ��������ريات 
ديمقراطية قد تساهم يف دعم االستقالل السيايس 

واالقتصادي.
مؤسسات استبدادية

مع مطلع القرن الواحد والعشرين بلغ مجموع 
الناتج اإلجمايل للواليات املتحدة 11.26 تريليون 
دوالر وه�������ذا م����ا ي���م���ث���ل 31% م����ن م���ج���م���وع ن��ات��ج��ه��ا 
اإلجمايل وبلغ معدل نموها عام 2004م %4.5 
ب���م���ا اظ����ه����ر ب���ش���ك���ل ي���ج���ع���ل���ه���ا ه�����ي م����ح����رك االق���ت���ص���اد 
العاملي وبلغ حجم إنفاقها العسكري عام 2003م 
450 مليار دوالر بما يتعدى إنفاق مجموع اإلنفاق 

العسكري للخمسة وعشرين دولة التي تليها.
ف���أم���ري���ك���ا ت����زع����م أن����ه����ا ه�����ي ال����ع����ال����م ف���ه���ي ال ت��ح��ت��اج 

ل��ل��م��ؤس��س��ات وال���ه���ي���ئ���ات ال���دول���ي���ة إلدارة س��ي��اس��ت��ه��ا 
الخارجية واالقتصادية وعىل وجه العموم لم تبد 
الواليات املتحدة األمريكية اهتماماً كبرياً بالهيئات 
الدولية مثل برنامج األمم املتحدة للتنمية ومنظمة 
ال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��أم��م امل��ت��ح��دة 
وامل��ف��وض��ي��ة العليا ل��الج��ئ��ني.أم��ا امل��ؤس��س��ة الوحيدة 
ال��ت��ي تحافظ أم��ري��ك��ا ع��ىل سيطرة ت��ام��ة عليها فهي 
م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة ال����دول����ي����ة ويف ال���ح���ق���ي���ق���ة ك����ث����ريا م��ا 
أش���������ار امل�����راق�����ب�����ون إىل أن م���ن���ظ���م���ة ال�����ت�����ج�����ارة ال����دول����ي����ة 
ليست سوى أداة رئيسية للحفاظ عىل االستعمار 

األمرييك الجديد.
ولتعزيز وتكريس القوة املفرطة للواليات املتحدة 
والحفاظ عىل هيمنتها السياسية واالقتصادية ال 
يقتصر ذلك عىل منظمة التجارة الدولية فقط بل 
تضم صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ويعود 

ذلك ان هناك سببني رئيسيني وراء ذلك:
أواًل: هذه املؤسسات العاملية الثالث ال تتصف ال 
بالشفافية وال بالديمقراطية والسرية التي تحيط 
بعملية ات��خ��اذ ال��ق��رار فيها تجعلها ه��ي��ئ��ات مثالية 
إلبقاء العالم املضطرب عىل مبعدة مسافة منها.

ثانيا : تمتلك منظمة التجارة الدولية وصندوق 
ال�����ن�����ق�����د ال�������������دويل آل�������ي�������ات م�������ؤث�������رة ل���ت���ن���ف���ي���ذ االل������ت������زام������ات 
خصوصا بالنسبة للدول النامية األوىل من خالل 
ال����ت����ه����دي����د ب������ال������رد ض������د ت����ص����دي����ر ه�������ذه ال�����������دول ل��ل��س��ل��ع 
وال����ث����اين ب���واس���ط���ة ش������روط اإلق��������راض ال���ق���اس���ي���ة ال��ت��ي 

تفرض عليها بصورة صارمة ال تعرف الرحمة.
فالواليات املتحدة تستخدم ه��ذه اآلل��ي��ات إلبقاء 
ال���������������دول ال�����ن�����ام�����ي�����ة ت�����ح�����ت ال�����س�����ي�����ط�����رة وت�����س�����ه�����ل ع���م���ل 
شركاتها املتعددة الجنسية ع��ر تشجيعها وإزال��ة 
ال��ع��راق��ي��ل م���ن أم���ام���ه���ا، ف���رغ���م أن ت��ل��ك امل��ؤس��س��ات 
ال��ث��الث ع��امل��ي��ة لكنهما م��ؤس��س��ات اس��ت��ب��دادي��ة وغ��ري 

ديمقراطية وتخدم مصالح أمريكا االقتصادية.
احتكار القيادة

وت������ب������ع������ا ل����ل����ت����ق����ل����ي����د امل����������ف����������روض م���������ن ق������ب������ل ال���������والي���������ات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ف����إن ال���وظ���ائ���ف ال��ق��ي��ادي��ة ال��ع��ل��ي��ا 
يف املؤسسات الثالث توزع باملشاركة بني الواليات 
امل���ت���ح���دة وأوروب���������ا، وح����ني ظ��ه��ر أول م���رش���ح م��ؤه��ل 
م�������ن ال�����ع�����ال�����م ال�����ث�����ال�����ث وه���������و ال�����ت�����اي�����ل�����ن�����دي س�����وب�����اش�����اي 
بانيتشباكدي لرئاسة منظمة التجارة الدولية قامت 
الدنيا ولم تقعد فقد هدد الرئيس األمرييك آنذاك 
بيل كلينتون بعرقلة أنشطة املنظمة بصورة دائمة 
إذا لم تقبل املرشح الذي اختارته أمريكا، يف حني 
ت��ق��ول صحيفة )ف��اي��ن��ن��ش��ال ت��اي��م��ز( أن ي��ص��ف فريق 
الدراسة الذي عينته األمم املتحدة منظمة التجارة 
ال���دول���ي���ة ب��أن��ه��ا )ك����اب����وس ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���دول ال��ن��ام��ي��ة( 
فأنشطتها تعكس جدول أعمال ال يخدم إال غرض 
تعزيز مصالح الشركات املهيمنة التي تحتكر أصال 

ميدان التجارة الدولية.
وب��ح��س��ب م��ج��ل��ة االي��ك��ون��وم��س��ت ف���إن )ال��ص��ن��دوق 

وال���ب���ن���ك أص��ب��ح��ا أداة س���اف���رة ل��ل��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
الغربية عموما واألمريكية عىل وجه الخصوص(. 
ف��االق��ت��ص��اد ال���ع���امل���ي ي��ع��م��ل غ��ال��ب��ا ل��ص��ال��ح ال���والي���ات 
امل������ت������ح������دة األم������ري������ك������ي������ة وم�����ن�����ف�����ع�����ة م�����ج�����م�����وع�����ة ال����������دول 
الصناعية التي تقودها أمريكا، فالوظيفة األداتية 
لهذا االقتصاد العاملي تعني بالنسبة للدول النامية 
استمرارية الرتتيبات الهيكلية التي تشتغل إلبقائها 
يف ح���ال���ة دائ���م���ة م���ن ال���ح���رم���ان وب��ي��ن��م��ا ت��س��ت��م��ر ه��ذه 
البنى الهيكلية يف عملها تصبح التنمية كما تعرف 
وتفهم هي املشكلة وليست الحل بالنسبة للدول 

النامية.
تدخالت وشروط

غريت املؤسسات الثالث توجهها وأصبحت أكرث 
تدخال فيما ك��ان ينظر اليها قضايا داخلية للدول 
وال���ت���دخ���ل ف��ي��ه��ا ان��ت��ه��اك ل��ل��س��ي��ادة، ل���ذل���ك ف��ق��د زاد 
ص�����ن�����دوق ال���ن���ق���د ال���������دويل وال����ب����ن����ك ال���������دويل وم��ن��ظ��م��ة 
التجارة العاملية تدخلها وعمقها ومجالها فهي لم 
يسبق ل��ه��ا ب��ل��وغ ه���ذا ال��ح��د يف ال��ت��دخ��ل يف ال��ش��ؤون 
الداخلية قبل ثمانينيات ال��ق��رن امل���ايض حيث نجد 
يف ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات ان ه��ن��اك ق��ب��وال واض���ح���ا لتدخلها 
م����ن ج����ان����ب م���ع���ظ���م ال��������دول وب����ال����ت����ايل ف������إن دف����اع����ات 
ال�����������دول ال����ق����ائ����م����ة ع������ىل ال����ح����ق����وق ال����خ����اص����ة ب����ال����دول����ة 
ذات السيادة تقل أكرث وأكرث، فقد وضع صندوق 

ال���ن���ق���د ال��������دويل اش�����رتاط�����ات اق���ت���ص���ادي���ة أك�����رث ت��وس��ع��ا 
ب��ن��ظ��ام��ه ال���خ���اص���ة )ب���امل���راق���ب���ة امل��ح��س��ن��ة( ودل���ي���ل عىل 
ذل��ك م��ا ش��رط ع��ىل املكسيك م��ن ع��رض احتياطيها 
م�������ن ال�����ن�����ق�����د األج�����ن�����ب�����ي ب����ش����ك����ل أس�����ب�����وع�����ي يف أع�����ق�����اب 
أزم��ة ألبريو عام 1994م، يف حني فرضت أنواعاً 
مشابهة م��ن ال��ش��روط ع��ىل االق��ت��ص��ادات األسيوية 
ب��اس��م )ال��ش��ف��اف��ي��ة( امل��ت��زاي��د أث��ن��اء ح��ل األزم����ة امل��ال��ي��ة 
اآلسيوية، كما دخل صندوق النقد الدويل كذلك 
م��ج��ال ال��س��ي��اس��ة األم��ن��ي��ة ألول م���رة ب��ذل��ك االن��ت��ق��اد 
الصريح لإلنفاق العسكري والدفاع الخاص بالدول 
األعضاء، وراودت البنك الدويل فكرة االشرتاطات 
السياسية مع االشرتاط الجديد الذي وضعه مطلع 
التسعينيات م��ن ال��ق��رن امل���ايض، وق��د ان��ض��م البنك 
األوروب���������ي ل��ل��ت��ع��م��ري وال��ت��ن��م��ي��ة إىل ال���ب���ن���ك ال�������دويل يف 
هذه املمارسة بفرضه شروطا سياسية عىل تقديم 
املساعدات للدول النامية كما طرح البنك الدويل 
ف��ك��رة االش������رتاط األخ���ض���ر ب��رب��ط��ه ب��ع��ض م��س��اع��دات��ه 

بشروط حماية البيئة.
التجارة احلرة

ت���خ���ت���زل أم���ري���ك���ا ه�����ذا امل���ف���ه���وم ب���أن���ه���ا ت���ك���ون ح�����رة يف 
أن تفعل ما تشتهي فخالل العقود املاضية ازداد 
م��ا يسمى بالتجارة ال��ح��رة زي���ادة هائلة لها داللتها 
وت��������ع��������ادل اآلن ت�������ج�������ارة ي���������وم واح�����������د ك�������ل ال����ص����ف����ق����ات 
التي عقدتها طيلة ع��ام 1949م.ل��ك��ن يف ح��ني أن 
التجارة الدولية تتنام فهي تلغي القواعد واألنظمة 
املخصصة إلدارة التجارة وتشجيع العدالة نتيجة 
ض��غ��وط وأوام������ر ال����والي����ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة فهي 
ت����ت����ص����رف يف ت���ع���ام���ل���ه���ا م������ع ب�����اق�����ي دول ال����ع����ال����م م��ن 
م��ن��ط��ل��ق ال����ق����وة وال���ه���ي���م���ن���ة ال���ع���س���ك���ري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
واالقتصادية إذا لم تعجبها السياسات االقتصادية 
إلحدى الدول تسعى اىل تدمريها بواسطة منظمة 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة وص����ن����دوق ال��ن��ق��د ال������دويل وإذا لم 
ينجح مسعاها تفرض عليها عقوبات وما أكرثها! 
أو ت��رت��ب ل��ق��ي��ام ان��ق��الب��ات ع��س��ك��ري��ة ي��ط��ي��ح ب��ق��ادت��ه��ا. 
أم�������ا ال����������دول ال����دي����ك����ت����ات����وري����ة ال�����ت�����ي ي���ح���ك���م���ه���ا ال���ط���غ���اة 
وامل�������س�������ت�������ب�������دون ال��������ذي��������ن ي����ن����ت����ه����ك����ون ح�������ق�������وق اإلن�������س�������ان 
وي��ض��ي��ق��ون ال��ح��ري��ات ع��ىل ش��ع��وب��ه��م فتسمى دول 
صديقة وحليفة كونها اتبعت السياسة االقتصادية 

املناسبة ألمريكا..
 املشكلة تكمن يف أن سلوك أمريكا وإصرارها أن 
تكون ح��رة يف فعل ما تشاء ال تضع فقط عراقيل 
خ����ط����رية ت���ق���ي���د ح����ري����ة ال���������دول الخ����ت����ي����ار أس���ل���وب���ه���م يف 
ال��ح��ي��اة وم��ن��ه��ا االق���ت���ص���ادي���ة. ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��رض بقائهم 
ذات�����ه ل��ل��خ��ط��ر ف��أم��ري��ك��ا ق���د أع��ل��ن��ت ال���ح���رب ع���ىل كل 
ال�����ع�����ال�����م ب�����م�����ا يف ذل���������ك أف������ق������ر ال�����ش�����ع�����وب وأض����ع����ف����ه����ا 
وأكرثها حرمانا. اما الدول األوروبية فقد اعترتهم 
دواًل تابعه لها وي���دور اق��ت��ص��اده��ا يف فلكها وتحت 
م��ظ��ل��ة ح���ل���ف ال���ن���ات���و وان����ه����ا ح���ام���ي���ة ألوروب��������ا ووص���ي���ة 

عليها. 

أمريكا ظلت وما تزال تستمد قوتها وتفوقها من خالل امتصاص موارد الغري وتوظيف تلك املوارد 
والرثوات توظيفا مربمجا بحيث يؤدي يف النهاية إىل املزيد من السيطرة واحتكار القوة التي يكون 

من خاللها كل هدف يف متناول اليد والقوة املعنية ليست العسكرية فحسب وإنما االقتصادية 
والفكرية والسياسية.

وتأكيداً لذلك قول الرئيس األمرييك إيزنهاور )إن قوة أمريكا وأمنها يعتمدان عىل محافظتها عىل 
منفذ يف أسواق العالم ومصادره ال بل السيطرة عليها السيما يف العالم الثالث(.

م���ن���ظ���م���ة ال�����ت�����ج�����ارة ال����دول����ي����ة 
رئ��ي��س��ي��ة  ل���ي���س���ت س������وى أداة 
ل����ل����ح����ف����اظ ع�����ل�����ى االس����ت����ع����م����ار 

األمريكي اجلديد

 ت���س���ع���ى أم����ري����ك����ا ال������ى ت��دم��ي��ر 
ال��������������دول ب������واس������ط������ة م���ن���ظ���م���ة 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة وص���ن���دوق 
ال��ن��ق��د ال��دول��ي وإذا ل��م ينجح 
م�����س�����ع�����اه�����ا ت�������ف�������رض ع���ل���ي���ه���ا 

عقوبات اقتصادية

تستخدم أمريكا املؤسسات 
ال��ث��الث إلب��ق��اء ال����دول النامية 
حت�������ت س����ي����ط����رت����ه����ا وت����س����ه����ل 
ع����م����ل ش����رك����ات����ه����ا امل����ت����ع����ددة 

اجلنسيات

"العاقبة
 للمتقني"

قال تعاىل "تلك من أنباء 
الغيب نوحيها إليك ما 

كنت تعلمها أنت وال قومك 
من قبل هذا فاصر ان 

العاقبة للمتقني" صدق الله 
العظيم.

ب��ال��وق��وف ع��ن��د ه���ذه اآلي����ة العظيمة 
وال������ت������ي ت����ب����ني م�����وق�����ف ال����ش����ه����ي����د ال���ق���ائ���د 
ح��س��ني ب���ن ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث- ريض 
ال�������ل�������ه ع�������ن�������ه- وال��������ق��������ائ��������د ال������ع������ل������م ال����س����ي����د 
ع������ب������دامل������ل������ك ب��������ن ب�����������در ال��������دي��������ن ال�������ح�������ويث- 
ح�����ف�����ظ�����ه ال���������ل���������ه- يف ال������ث������ق������ة ب������ال������ل������ه ع���ن���د 
محطات ومراحل الحرب العدوانية 
ع������ىل ال����ي����م����ن م������ن ب����داي����ت����ه����ا يف ال����ح����رب 
اىل  ال���������ش���������دي���������دة  ال���������راب���������ع���������ة  اىل  األوىل 
ال�������س�������ادس�������ة ت�����ب�����ني ب�����م�����ا ال ي����������دع م����ج����اال 
ل��ل��ش��ك ان ال���ل���ه ق���د أق�����ام ال��ح��ج��ة عىل 
املتخاذلني وساند املجاهدين األوائل.

ان ال�������ث�������ب�������ات يف امل��������وق��������ف وال�����ع�����زي�����م�����ة 
يف ال�����ج�����ه�����اد ل�����ت�����دل دالل���������ة واض������ح������ة ان 
القلوب استنارة بنور الله ولم يتمكن 

احد اطفائها..
وإن ص��م��ود وع��زي��م��ة األوائ�����ل تفيض 
اىل ان حكمة الله تستدعي ان تكون 
ت��ل��ك ال���ح���روب وم��آس��ي��ه��ا ون��م��اذج��ه��ا.. 
ن���������������������ورا وق���������������������وة مل�������������ا ب���������ع���������ده���������ا م�������������ن ح���������رب 

ضروس.. 
ث��م��اين س��ن��وات ث��ب��ت فيها ال��ك��ث��ري من 
شباب وأبناء املدينة الذين لم يتخيل 
اح����د ان ي���ك���ون���وا م���ن ال���ذي���ن ق���ال���وا رب��ن��ا 
اغ�����ف�����ر ل����ن����ا ذن�����وب�����ن�����ا وإس������راف������ن������ا يف أم����رن����ا 
وث������ب������ت أق������دام������ن������ا ون�����ص�����رن�����ا ع�������ىل ال�����ق�����وم 

الكافرين.. 
ان م������ح������ط������ات ال�������ق�������ت�������ال ض���������د أول��������ي��������اء 
ال���ش���ي���ط���ان ل����م ت����ح����دث م����ن ان خ��ل��ق��ت 
ال����ب����ش����ري����ة ب�����ه�����ذا ال�����ش�����ك�����ل.. ل������م ي���ن���دف���ع 
ال����ن����اس ج��م��ي��ع��ا م����ع وىل م����ن األول����ي����اء 
ب����أم����وال����ه����م وأن���ف���س���ه���م ب����ه����ذه ال���ق���ن���اع���ة 
وال�������������ق�������������وة م������ط������ل������ق������ا ل��������ق��������د اس�������ت�������ش�������اط�������وا 
ال����������ع����������دوان وأول�������ي�������ائ�������ه غ����ض����ب����ا م�������ن ه�����ذا 

الثبات العجيب..
فاضطروا لحرق ملفات الخونة وما 
فيها من تقارير ومعلومات ألنهم لم 
ي����ت����ب����ي����ن����وا, ول��������م ي����ت����ح����ق����ق����وا م������ن م���وق���ف 
واح�����د او م��ع��ل��وم��ة واح������ده ف��اض��ط��روا 
ص����اغ����ري����ن إلع��������ادة امل����ل����ف����ات م����ن ج��دي��د 
وحتى تجنيد األشرار واملنافقني بطرق 
حديثه.وغري مباشرة وسيجدون أنهم 

لم ولن يفلحوا يف يشء...
عندما كان أولياء الله يتحدثون يف 
أح��ل��ك ال���ظ���روف يف ال���ح���روب ال��س��ت.. 
وال������ح������روب ال����ث����م����اين وك������ان������وا ي���ب���ش���رون 
امل����ؤم����ن����ني ب���ال���ن���ص���ر وال���ت���م���ك���ني ل�����م ي��ك��ن 
يصدقهم اال الصادقون الثابتون عىل 
ال�������ح�������ق.. وك����������ان ه�����ن�����اك م������ن ي���س���ت���غ���رب 
وال����ب����ع����ض ي���س���خ���ر واألخ����������ر ي���س���ت���ب���ع���د.. 
ان م�����ا ق�����دم�����ه ال����س����ي����د ال����ع����ل����م امل���ج���اه���د 
ق��ائ��د ال���ث���ورة وخ���الل ه���ذه امل��س��رية لهو 
ح��ج��ة ع���ىل ال����ع����دوان وأزالم�������ه وح��ج��ة 
عىل األمة بشكل عام لذلك العدوان 
ب�������غ�������ط�������رس�������ت�������ه وك�����������ري�����������ائ�����������ه ي������������ح������������اول أن 
يقرتب من أطياف السالم بطرق غري 

مستقيمة.. ملاذا؟
ألن����������ه ه��������و امل�����ع�����ن�����ى ب��������األم��������ر وامل�����ع�����ت�����دي 
ف��ل��م��اذا يبحث ع��ن ض��م��ان��ات ط��امل��ا هو 
من بدأ الحرب والعدوان.. أليس هذا 
هو املنطق.. وإذا كان طلبه هذا خوفا 
من أي رد صارم للجيل القادم لليمن 
ال��ع��ظ��ي��م ف��ل��ي��ع��ل��م أن أخ�����الق وم���ب���ادئ 
م�����������ن ل�����������م ي�������ف�������ت�������ح ال��������ج��������ب��������ه��������ات األخ���������������رى 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة واالق����ت����ص����ادي����ة 
بشكل كامل وواس���ع لدليل أن عمق 
النظرة وأخالق القيادة أوسع وأعمق 

من نظراتهم القصرية.
إن م�������������ا ي�������م�������ل�������ي�������ه ال���������ب���������ي���������ت األم�����������ري�����������يك 
واإلس�����رائ�����ي�����ي ع����ىل ق�����ي�����ادات وزع����ام����ات 
األذرع الضعيفة املتهالكة يف الخليج 
من تأنيب وتوجيه وإلزام واستفسار.
كيف وصل ثلة من األنصار اىل هذا 
املستوى من التصنيع العسكري الذي 
لم تستطيعوا ان تعرفوا يف أي نقطه 
قد وصل واىل أي مستوى سيذهب؟

ان ه�����ذا ال�����س�����ؤال ق����د اج�����ر ع�����دد م��ن 
ق����ادة وأول���ي���اء ال��ش��ي��ط��ان ان يجتمعوا 
مجرين لحل هذا اللغز.. ولم يصلوا 

اىل حل.. "والعاقبة للمتقني".

عميد/عبدالسالم السياين

وج����ي����د امل�����ق�����ط�����ري28 ع����ام����ا أح������د امل����ع����اق����ني ال�����ذي�����ن ح������ال ال�����ك�����ريس امل���ت���ح���رك 
ذو ال��ع��ج��الت األم��ام��ي��ة ال��ص��غ��رية دون تحقيق أه���داف���ه ب��م��واص��ل��ة تعليمه 
ال��ج��ام��ع��ي، ي���س���رد ق��ص��ة م��ع��ان��ات��ه ت���ل���ك: يف ك���ل األم���اك���ن امل��ح��ي��ط��ة ب��ن��ا نجد 
م��ع��ان��ات��ن��ا ب���ل���ون وش���ك���ل آخ�����ر ال ي���وج���د م����م����رات م��خ��ص��ص��ة يف ال���ج���ام���ع���ة وال 
يف امل��ؤس��س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وح��ت��ى ال���ش���ارع ال���ع���ام ن���واج���ه خ���ط���راً أث���ن���اء ال��س��ري 
بالكريس املتحرك يف املواصالت من باصات وغريها أجد صعوبة التعامل 
مع األم��ر، ك��ون الكريس املتحرك ال��ذي أستخدمه تنقصه الكثري للتوافق 

مع املمرات التي يسلكها املعاق.
ويردف عن كيف انتهى به األمر بعيدا عن هدف الجامعة بعد أن كانت 
من أهم أهدافه: "أكملت دراستي الثانوية يف منطقة ريفية وكانت نظريت 
للوقت أو الزمن الذي تنتهي فيه معانايت عندما انتقل للمدينة للدراسة 
ال��ج��ام��ع��ي��ة.. ل��م ي��ح��دث ال���ذي كنت أري���د وان��ت��ه��ى ب��ي ال��ح��ال بسبب املعاناة 

التي ذكرتها سابقا خارج أسوار الجامعة".
وضاح العلماين خبري يف الكرايس املتحركة وأحد املعاقني حركيا يسرد 
املعاناة اإلضافية التي تسببها الكرايس املستوردة ويختلف تصميمها عن 
امل��م��رات يف اليمن، بقوله: "رغ���م حاجتنا كمعاقني للكرايس املتحركة إال 
أن��ه��ا ال ت��ف��ي ب��ال��غ��رض، وأح��ي��ان��ا ت��زي��د امل��ع��ان��اة س����وءاً إذا ت��م اس��ت��خ��دام��ه��ا يف 
الطرق الرتابية بسبب صغر أحجام إطاراتها األمامية.. ويف األماكن املنحدرة 
الرطبة قد يتعرض مستخدم الكريس لالنقالب بسبب الحمولة الزائدة يف 
الخلف وعدم وجود حافظات للكرايس مع اإلطارات الخلفية، وال يستطيع 

الحركة إال باملعاونة ملوازنة الكريس".
وي���ض���ي���ف: "ي���ع���اين امل���ع���اق���ون م���ن إش��ك��ال��ي��ة ت��غ��ي��ري ال���ب���ط���اري���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
للكرايس املستوردة.. تحتاج إىل تغيريها كل عام نظراً لعدم ضمانتها إال 

لعام واحد فقط بسعر مائتني ألف ريال يمني! يتمنى وضاح ومعه جيش 
م��ن املعاقني يف ال��ب��الد ح��ل ه��ذه املعضلة، وتبني ال��دول��ة مشروعاً إبداعياً 

يضمن زيادة الوات الكهربائية يف البطارية".
وم�����ع ذك�����ر ال���ك���ه���رب���اء ل���ف���ت وض������اح ال���ع���ل���م���اين إىل ع�����دم وج������ود ك���ه���رب���اء يف 
معظم البالد ما يجعل الكرايس الكهربائية غري مالئمة للظروف الحياتية 

والطبيعية للبالد.
استطاع محمد سليم 28عاما أن يقتحم املعاناة ويتجاوزها بابتكار جهاز 
متحرك للمعاقني.. االبتكار جّسد واحدا من اإلبداعات يف معركة تحويل 
التحديات إىل فرص يقول: "كنت أتحرك بقدمي قبل اإلعاقة، ولم أكن 

استشعر ماذا يعني أن تكون معاقا؟ وعندما انقلبت حيايت رأسا عىل عقب 
يف حادث مروري انتهى بي ُمقعدا ال أتحرك، ساءت أحوايل ولم أستطع 
إك��م��ال دراس���ت���ي ال��ج��ام��ع��ي��ة.. آم��ن��ت ب��ق��دري ك��م��ع��اق وس��ل��م��ت ب��ه��ذا األم���ر، 
وأب��ي��ت أن أس��ت��س��ل��م.. ث��م ب���دأت أف��ك��ر بابتكار ي��ت��واف��ق م��ع طبيعة تحركات 

املعاقني الذين أنا واحد منهم".
قال سليم: يتميز هذا االبتكار بالتحرك يف طريق ترابية بإطاراته املرتفعة 
عن األرض يعمل بالكهرباء، عن البداية، مضيفا: "قمت بدراسة متكاملة 
للقطع املطلوبة واملتوفرة التي استطعت توفريها من ورّش اللحام حتى 

استطعت بفضل الله أن أصل إىل ابتكار محي بنسبة %70.
وي���واص���ل: ه���ذا االب��ت��ك��ار يقطع 35 كيلو يف ال��س��اع��ة بنسبة ع��ط��ل %10 
مع توفر قطع الغيار، وطريقة صيانتها متاحة يف الورش الكهربائية غري 

املتخصصة نظرا لرتكيبها الفني السهل.
ويردف: "لم نتلق أي دعم أو تبني لهذا املشروع من أحد، ورغم اإلعاقة 
ك��ن��ت أن��ت��ق��ل ب��م��س��اع��دة زم��ي��ل م���ن ورش����ة إىل أخ����رى ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ق��ط��ع��ة".. 
ويواصل بصوت ملؤه عزيمة وإصرار: "رغم عمق املعاناة وقساوة الظروف 
إال أن��ن��ي مستعدا ملضاعفة ال��ج��ه��ود يف زي���ادة اإلن��ت��اج يف ح��ال��ة وج��دن��ا تبنياً 

لهذا املشروع الذي يخدم فئة املعوقني".
معاقون جربوا االبتكار ووصفوه باألول يف "الخدمة والجودة.. فاالبتكار 
يمكنه- خالفا للكرايس املستوردة- السري يف الطرق املعبدة والوعرة وعىل 
الرمال بسبب كر اإلطارات 20هنش نوع جبي، ويمتاز بعملية الشحن 
السريع بفتحتي شاحن يف نفس الوقت، وتمتاز بطاريتها بدورة 1600 
تفريغ بطيء 70كيلو مع كل شحن مرة واحدة ومراعاة تصميمها لقطع 

املسافات البعيدة، وبعمر كي 112ألف كيلو مرت".

فاق اخلارجي باهظ التكاليف:

سليم يبتكر كرسي هو األمثل للمعاقني
الحسني اليزيدي



إىل ذل��ك ُش��ي��ع بصنعاء جثامني أربعة 
م�����ن ش�����ه�����داء ال�����وط�����ن وال������ق������وات امل��س��ل��ح��ة 
الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 

يف الدفاع عن الوطن.
ح�����ي�����ث ت�������م ت����ش����ي����ي����ع ج�����ث�����ام�����ني ال���ع���ق���ي���د 
س����ل����ي����م����ان ع����ب����دال����ل����ه امل����ض����ب����اع����ة وامل�����ق�����دم 
ه���م���دان ش����رف ال���ش���ام���ي وال����رائ����د اح��م��د 
محمد الجمل واملساعد هيثم محمد 
ال�������ح�������ريض. وخ����������ال م������راس������م ال���ت���ش���ي���ي���ع 
ال����ت����ي ش�������ارك ف���ي���ه���ا ق�����ي�����ادات ع��س��ك��ري��ة 
وأم���ن���ي���ة وأه�������ايل وأق��������ارب ال���ش���ه���داء .. 
أك�����د امل���ش���ي���ع���ون االس����ت����م����رار يف ال��س��ر 
عىل نهج الشهداء األبرار يف مواجهة 
قوى العدوان يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء 
الذين توشحت جثامينهم بالعلم 
ال����ج����م����ه����وري ب����ع����د ال�����ص�����اة ع��ل��ي��ه��م 

يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة، ليتم 
مواراتها الرثى يف مسقط رأس كل منهم.

ك�����م�����ا ُش������ي������ع ب����ص����ن����ع����اء يف م������وك������ب ج����ن����ائ����زي 
م����ه����ي����ب ج����ث����م����ان����ا ش����ه����ي����دي ال������وط������ن وال������ق������وات 
امل����س����ل����ح����ة ال����ن����ق����ي����ب ه����ي����ك����ل م����ح����م����د ع����ب����دال����ل����ه 
ال���ف���رج���ة وامل���������ازم ث�����اين ع����م����اد ص����ال����ح األش�����ول 
اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما يف 

الدفاع عن الوطن.
وأشاد املشيعون بالدور املتميز للشهيدين 
وزم�����ائ�����ه�����م�����ا م�������ن أب�������ط�������ال ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
الشعبية، ومواقفهم الوطنية واالستبسال 
الذي أظهروه وهم يدافعون عن الوطن يف 
عدد من جبهات العزة والكرامة ضد تحالف 

العدوان.
جرت مراسم التشييع لجثماين الشهيدين 
ال�����ل�����ذي�����ن ت����وش����ح����ا ب����ال����ع����ل����م ال�����ج�����م�����ه�����وري ب��ع��د 
ال�����ص�����اة ع���ل���ي���ه���م���ا يف ج����ام����ع ال����ش����ع����ب ب���أم���ان���ة 

العاصمة، لتتم موراتهما ال��رثى يف مسقط 
رأسيهما.

ويف ن��ف��س ذات ال��س��ي��اق ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء 
ج��ث��ام��ني ع����دد م���ن ش���ه���داء ال���وط���ن وال���ق���وات 
املسلحة املقدم أحمد محمد األشول، الرائد 
م���راد ص��ال��ح قطينة، والنقيب حسن يحيى 

الدرب والنقيب أحمد عادل القادري.
وخ����������ال م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ال�����ت�����ي ش����ارك����ت 
ق������ي������ادات ع���س���ك���ري���ة وأم����ن����ي����ة وأه����������ايل وأق���������ارب 
الشهداء، أكد املشيعون مواصلة السر عىل 
ن��ه��ج ودرب ال���ش���ه���داء يف ال���ت���ص���دي ل��ت��ح��ال��ف 

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 ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب����ال����ع����ل����م ال����ج����م����ه����وري 
بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة 
ال��ع��اص��م��ة، ل��ي��ت��م م��وارات��ه��ا ال����رثى يف مسقط 

رأس كل منهم.
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66خرقًا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 66 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
من بني خروقات قوى العدوان، استحداث 
تحصينات قتالية يف حيس، وتحليق ثاث 

طائرات تجسسية.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت 
أيضا 10 خروقات بقصف مدفعي، و52 

خرقا باألعرة النارية املختلفة

106 خروقات في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 106 خروقات.
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، غ������ارة 
ل��ل��ط��ران ال��ت��ج��س��ي ع���ىل ح��ي��س، وتحليق 
س���ب���ع ط����ائ����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف أج�������واء ح��ي��س 

والجبلية ومقبنة.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي�����ض�����ا 18 خ������رًق������ا ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي، و80 

خرًقا باألعرة النارية املختلفة.

107 خروقات في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 107 خروقات.
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 وأرب���ع غ��ارات 

للطران التجسي عىل حيس.
وأشار إىل أن خروقات العدوان تضمنت 
أيضا تحليق 13 طائرة تجسسية يف أجواء 
ح������ي������س وال������ج������ب������ل������ي������ة، و12 خ��������رق��������اً ب���ق���ص���ف 
ص���اروخ���ي وم��دف��ع��ي، و78 خ��رًق��ا ب��األع��رة 

النارية املختلفة.

تسجيل 71 خرقا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 71 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
م������ن ب������ني خ�������روق�������ات ق��������وى ال���������ع���������دوان، أرب������ع 
غ����������ارات ل����ل����ط����ران ال���ت���ج���س���ي ع�����ىل ح���ي���س، 
وتحليق س��ت ط��ائ��رات تجسسية يف أج��واء 

حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت 
أي�����ض�����ا أرب�����ع�����ة خ������روق������ات ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، 

و58 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

53 خرقا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 53 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
م��ن ب��ني خ���روق���ات ق���وى ال���ع���دوان، خمسة 
خ������روق������ات ب���ت���ح���ل���ي���ق ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���اع���ي 
امل���س���ل���ح ع����ىل أج�������واء ح���ي���س وال��ت��ح��ي��ت��ا وش���ن 
غ��ارت��ني ل��ل��ط��ران االس��ت��ط��اع��ي ع��ىل منطقة 

الجبلية يف مديرية التحيتا.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات شملت 
أيضاً استحداث تحصينات قتالية يف حيس 
والتحيتا، وثاثة خروقات بقصف مدفعي 

و34 خرَقاً باألعرة النارية املختلفة.

61 خرقا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 61 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
م�����ن ب�����ني خ������روق������ات ق�������وى ال��������ع��������دوان، ث����اث 
غ����������ارات ل����ل����ط����ران ال���ت���ج���س���ي ع�����ىل ح���ي���س، 
واس��ت��ح��داث تحصينات ق��ت��ال��ي��ة يف الجبلية 

وحيس.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي���ض���اً، ت��ح��ل��ي��ق ث��م��ان ط���ائ���رات ت��ج��س��س��ي��ة يف 
أجواء حيس والجبلية، وخمسة خروقات 
ب����ق����ص����ف م������دف������ع������ي، و37 خ��������رًق��������ا ب������األع������رة 

النارية املختلفة..
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برحيل قائد عسكري خدم الوطن بتفاٍن وإخالص..

القوات املسلحة تشيع الفقيد اللواء العلفي
ُش���������������ي���������������ع ب��������ص��������ن��������ع��������اء 
جثمان فقيد الوطن 
وال������������ق������������وات امل����س����ل����ح����ة 
مدير الكلية البحرية 
األسبق اللواء بحري 
رك�������������ن ع�������ب�������د ال��������وه��������اب 
إس�����������م�����������اع�����������ي�����������ل أح��������م��������د 
ال��ع��ل��ف��ي ال�����ذي واف����اه 
األج����������������������ل ب���������ع���������د ح�������ي�������اة 
ح�����������اف�����������ل�����������ة ب��������ال��������ع��������ط��������اء 
يف خ�����������دم�����������ة ال���������وط���������ن 

والقوات املسلحة.
م�������������������������راس�������������������������م  ويف 
التشييع التي شارك 

ف����ي����ه����ا م����ف����ت����ي ال��������دي��������ار ال����ي����م����ن����ي����ة ال����ع����ام����ة 
شمس الدين شرف الدين وقائد القوات 
ال����ب����ح����ري����ة ال�������ل�������واء ال������رك������ن م����ح����م����د ف��ض��ل 
وكبر املعلمني بالكلية البحرية العميد 

الركن عبدالله الشبيبي ومدير 
دائ�������رة ت��ق��ي��ي��م ال����ق����وى ال��ب��ش��ري��ة 

العميد الركن عبدالعزيز صاح 
وضباط وأهايل وأقارب الفقيد، 
أشاد املشيعون بمناقب الفقيد 
ال��������������ك��������������وادر  ت���������خ���������ري���������ج  يف  ودوره 

ال���ع���س���ك���ري���ة م����ن ال���ك���ل���ي���ة ال��ب��ح��ري��ة 
إىل ج�����ان�����ب م�����واق�����ف�����ه ال����وط����ن����ي����ة يف 
مختلف مواقع وميادين القوات 

املسلحة.
ج��رت م��راس��م التشييع لجثمان 

ال���ف���ق���ي���د ب���ع���د ال����ص����اة ع���ل���ي���ه ب��ج��ام��ع 
ال������ش������ع������ب ب������أم������ان������ة ال������ع������اص������م������ة ل���ي���ت���م 
مواراة جثمانه الرثى بمسقط رأسه 
ب�����ق�����ري�����ة دار أع���������ا يف م�����دي�����ري�����ة أرح�������ب 

محافظة صنعاء.
كما ُشيع بصنعاء جثمانا شهيدي 
ال���وط���ن وال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة امل�����ازم أول 
م����اج����د خ����ال����د ع�����ي خ���ل���ي���ل وامل����������ازم ث���اين 
لؤي عبدالله سعيد الشعيبي، اللذين 

اس����ت����ش����ه����دا وه����م����ا ي������ؤدي������ان واج����ب����ه����م����ا يف 
الدفاع عن الوطن.

وخ���ال م��راس��م التشييع ال��ت��ي ش��ارك 
ف��ي��ه��ا ق����ي����ادات ع��س��ك��ري��ة وأم���ن���ي���ة وأه�����ايل 
وأق�������ارب ال��ش��ه��ي��دي��ن .. أش�����اد امل��ش��ي��ع��ون 

ب���������دور ال���ش���ه���ي���دي���ن 
خليل والشعيبي 
وزم����������ائ����������ه����������م����������ا م�����ن 
أب������������ط������������ال ال������ج������ي������ش 
وم����������������واق����������������ف����������������ه����������������م����������������ا 
ال�������������������������������وط�������������������������������ن�������������������������������ي�������������������������������ة 
واس�������ت�������ب�������س�������ال�������ه�������م�������ا 
ال�������������������دف�������������������اع ع������ن  يف 

الوطن.
ج��������������رت م�������راس�������م 
التشييع لجثماين 
الشهيدين اللذين 
ت�������وش�������ح�������ا ب����ال����ع����ل����م 
ال�����ج�����م�����ه�����وري ب���ع���د 
الصاة عليهما يف جامع الشعب بأمانة 
العاصمة، ملوراتهما الرثى كل شهيد يف 

مسقط رأسه.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن

الدفاع واألركان والقوات البحرية ينعون الفقيد 
اللواء بحري ركن عبدالوهاب العلفي

ال���������دف���������اع  ق����������ي����������ادة وزارة  ن�������ع�������ت 
ورئ����اس����ة ه��ي��ئ��ة األرك�������ان ال��ع��ام��ة، 
وق������������������ي������������������ادة ال������������������ق������������������وات ال��������ب��������ح��������ري��������ة 
وال��������������دف��������������اع ال��������س��������اح��������ي،وق��������ي��������ادة 
ال���ك���ل���ي���ة ال����ب����ح����ري����ة ال������ل������واء ب���ح���ري 
رك������������ن ع��������ب��������دال��������وه��������اب إس�����م�����اع�����ي�����ل 
العلفي - م��دي��ر الكلية البحرية 
األسبق- الذي وافاه األجل بعد 
حياة حافلة بالبذل والعطاء يف 

خدمة الوطن.
وأش�����������اد ب�����ي�����ان ال����ن����ع����ي ب���م���ن���اق���ب 

ال����ف����ق����ي����د ال����ع����ل����ف����ي وإس�����ه�����ام�����ات�����ه، 
ح�����������������ي�����������������ث ك����������������������������������ان م��������������������������ن ال����������������������ق����������������������ادة 
ال������ع������س������ك������ري������ني ال���������ذي���������ن أس�����ه�����م�����وا 
يف االرت�����ق�����اء ب��ال��ع��م��ل يف ال���ق���وات 
امل������س������ل������ح������ة م����������ن خ�������������ال م����ن����اص����ب����ه 
القيادية العسكرية، التي تدّرج 
ف����ي����ه����ا م����ن����ذ ت�����خ�����ّرج�����ه م������ن ال���ك���ل���ي���ة 

الحربية يف عام 1972م.
ولفت البيان إىل أن الفقيد كان 
م������ن خ��������رة ال�������ق�������ادة ال���ع���س���ك���ري���ني 
ال����ذي����ن ُع����رف����وا ب���ال���وف���اء ل��وط��ن��ه��م 
وش���ع���ب���ه���م، وع����م����ل����وا ب���ك���ل ت���ف���اٍن 
وإخ���اٍص يف تنفيذ كل ما أُسند 

إليه من مهام وواجبات.
وأث��ن��ى ال��ب��ي��ان ع��ىل دور الفقيد 
وإس����������������ه����������������ام����������������ه يف ال���������������������دف���������������������اع ع������ن 
ال����وط����ن يف م��خ��ت��ل��ف امل��ن��ع��ط��ف��ات 
العصيبة، التي شهدها الوطن 
وع�����اي�����ش�����ه�����ا ال������ف������ق������ي������د.. م�����ب�����ي�����ن�����اً أن 
الفقيد العلفي شغل ع��دداً من 
امل���ن���اص���ب ال���ق���ي���ادي���ة ال��ع��س��ك��ري��ة، 
أب�����������رزه�����������ا أرك�������������������ان ح�������������رب امل����ن����ط����ق����ة 
الجنوبية، ومدير االستخبارات، 
وأرك��ان ح��رب القوات البحرية، 
خ������ال ال�����ف�����رة 93- 1999م، 
وم���دي���راً للكلية ال��ب��ح��ري��ة، خ��ال 

الفرة 99- 2009م.
وع���ّ� ال��ب��ي��ان ع��ن أح���ر ال��ت��ع��ازي 
وع���ظ���ي���م امل�����واس�����اة ألب����ن����اء وأس�����رة 
ال��ف��ق��ي��د وآل ال��ع��ل��ف��ي ك��اف��ة ب��ه��ذا 
املصاب.. سائًا املوىل -عز وجل- 
أن ي������ت������غ������م������ده ب���������واس���������ع ال�����رح�����م�����ة 
وامل������������غ������������ف������������رة، وي�������س�������ك�������ن�������ه ف����س����ي����ح 
ج�������ن�������ات�������ه، وي������ل������ه������م أه�������ل�������ه وذوي�����������ه 

ومحبيه الص� والسلوان.

السيرة الذاتية للفقيد ا
متزوج وله تسعة أوالد.الناحية: أرحب- صنعاء.تاريخ املياد: 1372ه�- 1951م.

قيادة أركان اململكة األردنية الهاشمية.ماجستر يف العلوم ال�ية روسيا.خريج الكلية الحربية 1972م.الدراسة:
مدير االستخبارات بتعز.أركان حرب اللواء الثاين عروبة.أركان حرب اللواء األول عروبة.قائد محور وصابني.قائد الشرطة العسكرية صعدة.قائد الشرطة العسكرية بتعز.املناصب:

أركان حرب املنطقة الجنوبية ومدير االستخبارات.

أركان حرب القوات البحرية 1996- 1999م.
م����دي����رًا ل��ل��ك��ل��ي��ة ال���ب���ح���ري���ة يف ال����ع����ام 1999م ح��ت��ى 

2009م.

في تقريره السنوي خالل اللقاء التشاوري مبحافظة احلديدة..

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام: طّهرنا خالل العام املاضي أكثر من مليوني متر مربع

متابعة:نبيل السياغي

أطلق املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام خال لقاء تشاوري بمحافظة الحديدة 
بالتنسيق مع فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل، 
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل��ل��ع��ام امل�����ايض ال�����ذي ت��ض��م��ن إح����ص����اءات ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ل��ض��ح��اي��ا م��خ��ل��ف��ات 

العدوان عىل اليمن.
حيث استعرض التقرير عىل لسان مدير املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام العميد 

عي صفرة مجمل اإلنجازات التي تم تحقيقها بمحافظة الحديدة كما يي:
اوال: فرق املسح والتطهير

- عملت ف��رق املسح األويل )غ��ر الفني( يف تحديد  )147( مناطق ملوثة بمخلفات 
الحرب بمساحة بلغت )336,190,000(.

- أشرت الفرق امليدانية  )76( حقا بمساحة )1.860.033.85(.
- طهرت فرق التطهر للمركز التنفيذي خال العام  مساحة )2,318,285( مرا 

مربعا من مخلفات الحرب.
 -ت��م اك��ت��ش��اف وتجميع اج��م��ايل )ع��ش��ري��ن ال��ف وم��آت��ني واث��ن��ني وخمسني قطعة( من 

األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات حرب. 
ثانيا:مجال التوعية الطارئة

- عملت فرق التوعية للمركز التنفيذي يف ايصال مشروع رسالة التوعية الطارئة ل� 
503,953 مستفيدا من جميع فئات املجتمع.

ثالثا: مجال الضحايا 
يف إحصائيات لضحايا األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب سجل املركز 
التنفيذي اجمايل للضحايا بلغت )734( ضحية بينهم )490( مصابا فيما بلغ عدد 

الشهداء )244( شهيدا.
 - ت��ض��م��ن��ت االح��ص��ائ��ي��ة ف��ئ��ة ال��ن��س��اء وال���ت���ي ب��ل��غ ع���دد ال��ض��ح��اي��ا م���ن ال��ن��س��اء )64( بني 

شهيد وجريح
-  فيما تضمنت االح��ص��ائ��ي��ة ف��ئ��ة االط��ف��ال ح��ي��ث س��ق��ط  )233( ط��ف��ا بينهم )54( شهيدا 

االحصائية الصادرة من املركز توزعت عىل محافظات  :
)البيضاء - الجوف - الحديدة - الضالع - املحويت - تعز - حجة - ذمار - ريمة - صعدة 

- صنعاء - عمران - لحج - مأرب – إب(
-  ك���ان ال��ن��ص��ي��ب األك����� ل��ض��ح��اي��ا األل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وم��خ��ل��ف��ات ال���ح���رب يف 
م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة ح��ي��ث س��ج��ل امل���رك���ز يف إح��ص��ائ��ي��ة إج��م��ال��ي��ة س��ق��وط )355( م��واط��ن��ا 

منهم )218( جريحا فيما بلغ عدد الشهداء )137( شهيدا اغلبهم من األطفال .
رابعا:مجال نزع االلغام

 - نفذ امل��رك��ز التنفيذي للتعامل م��ع األل��غ��ام  عمليتي إت��اف ملخلفات ال��ح��رب ، التي 
جمعها ونزعها يف محافظة الحديدة ،عملية اإلت��اف األوىل يف 25 مايو امل��ايض والتي 
تم أتلف أكرث من 500 جسم حربي هذه كانت دفعة واحدة اما عمليات االتاف كانت 

مستمرة منذ اثناء تنفيذ عمليات التطهر. 
-  ويف ديسم� أتلف املركز التنفيذي أكرث 9700 شملت عىل الغام وقنابل عنقودية 
ومخلفات آخرى غر منفجرة تم جمعها ونزعها من مديريتي ) الحايل - الحوك ( وتعت� 

عملية اإلتاف واحدة  واك� عمليات اإلتاف التي قامت فرق املركز.
خامسا:التحديات

-  استمرار وقوع الضحايا وخاصة االطفال والنساء. 
-  ش��ح��ة امل�������وارد ال��ب��ش��ري��ة وامل����ادي����ة ل����دى امل����رك����ز  م��م��ا ي���ؤث���ر ع���ىل ج���اه���زي���ة امل���رك���ز مل��واج��ه��ة 

التحديات الكبرة للتي يتطلبها الواقع يف معظم املحافظات.
-  عدم توفر معدات الحماية واالجهزة الكاشفة ويمثل اهم التحديات التي تواجه 
امل��رك��ز يف عمليات التطهر حيث ق��دم امل��رك��ز ال��ع��دي��د م��ن ك����وادره ش��ه��داء يف سبيل الله 

هدفا النقاذ اآلالف من املدنني.. 
-  ضعف مستوى تقديم ال��خ��دم��ات الطبية واالن��س��ان��ي��ة وال��رع��اي��ة ال��اح��ق��ة للضحايا 

واسرهم.
-  عدم وجود آلية تنسيق بني الجهات الفاعلة يف االعمال املتعلقة بااللغام..

-  لم تتضمن التقارير الدورية املرفوعة من قبل املنظمات األممية املعنية وبما يعكس 
حجم االنجاز الذي تم تحقيقه من قبل املركز عىل الرغم من التحديات والصعوبات.

م��ل��وث��ة مبخلفات احل��رب 147 منطقة 
مستفيدًا من التوعية الطارئة 503953مبساحة 336مليون متر مربع 

ضحايا مخلفات األلغام بينهم 734  من جميع فئات املجتمع
244 شهيدا و 490 مصابًا

خالل إحياء  الذكرى السنوية األولى للشهيد اللواء عبدالله اجلنيد

نظمت هيئة التدريب والتأهيل، فعاليات خطابية وثقافية إحياء للذكرى السنوية 
األوىل للشهيد ال��ل��واء الطيار ال��رك��ن عبدالله قاسم الجنيد، ال��ذي أرت��ق��ى شهيدا إثر 
استهدافه هو وأفراد أسرته يف منزله يف ال� 17 من يناير من العام املنصرم 2022م 

من قبل طائرات تحالف العدوان .
وخ������ال االح���ت���ف���ال���ي���ة، ال���ت���ي ح���ض���ره���ا ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���������وزراء ل����ش����ؤون ال���رؤي���ة 
الوطنية محمود الجنيد، ونائب رئيس مجلس الشورى، محمد حسن الدرة، وعدد 
م��ن ال�����وزراء وامل��ح��اف��ظ��ني وال���ق���ي���ادات ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة وأه����ايل وأق�����ارب ال��ش��ه��ي��د .. 
القى املفتش العام للقوات املسلحة، اللواء الركن عبدالباري الشمري، كلمة أشار 
فيها إىل أن إحياء الذكرى السنوية للشهيد الجنيد تؤكد حرص قيادة وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة األركان العامة عىل الوفاء والعرفان باملواقف الوطنية والبطولية التي 
سطرها الشهيد يف االرتقاء بمستوى العمل العسكري يف القوات الجوية والدفاع 
ال��ج��وي وم��ش��ارك��ت��ه الفاعلة يف أداء واج��ب��ه يف معركة ال��دف��اع ع��ن ال��س��ي��ادة الوطنية 

ضد تحالف الشر والعدوان.

وقال اللواء الشمري: "ونحن نحيي الذكرى السنوية األوىل للشهيد فإننا نقف بكل 
إجال وإكبار أمام املآثر الخالدة لنتذكر معا القيادة والتفاين واإلخاص واالنضباط 
العسكري الذي ُعرف به الشهيد يف كل املناصب القيادية التي تقلدها، والتي كان 

آخرها مديراً لكلية الطران والدفاع الجوي".
وأك��د أن الشعب وقيادته الثورية واملجلس السيايس األع��ىل تثمن بإجال وفخر 
واعتزاز تضحيات الشهداء العظماء الذين سطروا بدمائهم الزكية مواقف ستظل 

خالدة يف سفر التاريخ العسكري لليمن.
م���ن ج��ان��ب��ه ت��ط��رق م��دي��ر ك��ل��ي��ة ال���ط���ران وال���دف���اع ال���ج���وي، ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع��ب��دال��ويل 
ال���ح���ويث، إىل ال��ص��ف��ات ال��ق��ي��ادي��ة ال���ت���ي ت��ح��ىل ب��ه��ا ال��ش��ه��ي��د وم���ك���ارم االخ������اق وال��ت��ف��اين 

واإلخاص يف تنفيذ كافة املهام التي أسندت إليه.
وأك��د أن استهداف ق��وى ال��ع��دوان للواء الجنيد وأف��راد أسرته تعد جريمة بشعة 
تعكس إفاس املعتدين وهزيمتهم يف التصدي واملواجهة يف ميادين وجبهات القتال.
ف��ي��م��ا أش�����ارت ك��ل��م��ة زم����اء ال��ش��ه��ي��د، ال��ت��ي أل��ق��اه��ا ن��ائ��ب م��دي��ر دائ�����رة ال��ت��أم��ني ال��ف��ن��ي 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ع��ب��دال��س��ام س��ف��ي��ان، إىل ح��س��ن ال��س��رة وال��س��ل��وك واإلي���ث���ار وال��ث��ق��اف��ة 
العسكرية الواسعة التي تحىل بها الشهيد اللواء الجنيد.

وأك��د أن إحياء ه��ذه الذكرى ت��أيت يف إط��ار االحتفاء بمكانة الشهادة باعتبارها من 
أهم عوامل الصمود واالنتصار وتأكيدا ألهمية ترسيخ ثقافة الشهادة والتضحية يف 

سبيل الله والوطن والشعب.
اىل ذلك نددت كلمة أسرة الشهيد، التي القاه شقيقه أحمد قاسم الجنيد، ببشاعة 
الجريمة التي طالت الشهيد الجنيد وأفراد أسرته واملسعفني واملواطنني املحيطني بمنزله. 
وأشاد باهتمام قيادة وزارة الدفاع وحرص رئاسة هيئة األركان العامة عىل إحياء الذكرى 
السنوية للشهيد للوقوف أمام محراب الشهادة للتزود منها بالعزم والوفاء يف السر 

عىل درب الشهداء للدفاع عن السيادة الوطنية ضد الغزاة وأدواتهم.
تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي أوجز بعض من سرة وعطاء الشهيد يف مجال 

التدريب والتأهيل ودوره الفاعل يف التصدي لتحالف الشر والعدوان.
كما ألقيت يف الفعالية قصيدة شعرية نالت االستحسان.

اللواء الشميري: الشعب وقيادته الثورية والسياسية ُتثّمن تضحيات الشهداء ومواقفهم اخلالدة



اعترب عدد من الشخصيات األكاديمية 
واالجتماعية ان قرار العفو العام الذي 

أعلنه الرئيس الشهيد صالح عيل الصماد 
رحمة الله تغشاه  يف 19سبتمرب من العام 

2016خطوة جبارة عىل صعيد مللمة الشمل 
ورص الصفوف وتوحيد الجهود والطاقات 
للدفاع عن تراب الوطن ومواجهة األعداء 

التاريخيني لليمن،وان حكمة وقيادة السيد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحويث قائد الثورة 

وكذلك رئيس املجلس السيايس األعىل فخامة 
الرئيس مهدي املشاط يحرصان يف كل مناسبة 

عىل تجديد القرار وإتاحة املزيد من الوقت أمام 
املغرر بهم للعودة إىل رشدهم والرجوع إىل 

جادة الحق.
مؤكدين بان قرار العفو انتصار عظيم ذو 
أخالق عالية حكيمة وشجاعة يف تفويت 

مخططات العدوان الخبيثة يف استمرار الحرب 
والحصار  وتهديد الوحدة اليمنية وتقسيم 

اليمن اىل وداليات متصارعة وتعيق بناء 
الدولة اليمنية وسيادة الوطن

ودعت الشخصيات األكاديمية واالجتماعية  
إخواننا املغرر بهم واملخدوعني بسرعة املبادرة 

والعودة اىل صف الوطن حيث ان الوطن 
يتسع للجميع الذي شربوا من مائه وأكلوا 
من خرياته وأن يستغلوا فرصة قرار العفو 
العام للعودة بشرفهم وكرامتهم قبل أن 

تداس وتنقطع بهم السبل ولنكن جميعا مع 
الله ليكون الله معنا  " 26 سبتمرب" اجرت 

استطالعا صحفيا عن أهمية قرار العفو 
العام مع عدد من الشخصيات األكاديمية 

واالجتماعية وخرجت بالحصيلة التالية 

استطالع : صالح السهمي 

 ب���داي���ة ت���ح���دث ال���دك���ت���ور  م��ح��م��د ال����ح����داد ع���ن ق�����رار ال��ع��ف��و ال��ع��ام 
ودعوة املغرر بهم بالعودة اىل الصف الوطني حيث قال: 

ق��������رار ال���ع���ف���و ال�����ع�����ام ب���ح���د ذات��������ه ان����ت����ص����ار ع���ظ���ي���م ل���ل���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
وتجسيد اإلخاء ولم الشمل بني اليمنيني وقد حرصت حكومة 
ص��ن��ع��اء م��م��ث��ل��ة ب��ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ال��ع��ل��م ع��ب��دامل��ل��ك ب��درال��دي��ن 
الحويث حفظة الله واملجلس السيايس األع��ىل عىل ع��دم سفك 
ال���دم���اء ب��ني ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال���واح���د ش��م��ال��ه وج��ن��وب��ه وال��ح��ف��اظ 
عىل التعددية السياسية وبناء الدولة اليمنية املدنية الحديثة..

حيث أن هذا القرار يسهل لعودة إخواننا املخدوعني واملغرر بهم 
اىل وط��ن��ه��م ح��ي��ث وق���د اك��ت��ش��ف��وا زي���ف وخ����داع ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان 

واستهدافهم املمنهج لوحدة الوطن ونهب الرثوات ..
فقرار العفو انتصار عظيم ذو أخالق عالية حكيمة وشجاعة يف 
تفويت مخططات العدوان الخبيثة يف استمرار الحرب والحصار  
وت��ه��دي��د ال��وح��دة اليمنية وتقسيم ال��ي��م��ن اىل والي����ات متصارعة 

تعيق بناء الدولة اليمنية وسيادة الوطن....

وم������ن ه���ن���أ أوج�������ه دع���وت���ن���ا ل���ك���ل إخ����وان����ن����ا امل����غ����رر ب���ه���م وامل���خ���دوع���ني 
بسرعة املبادرة والعودة اىل صف الوطن حيث ان الوطن يتسع 
للجميع ال��ذي ش��رب��وا م��ن مائه وأك��ل��و م��ن خ��ريات��ه وأن يستغلوا 
ف��رص��ة ق����رار ال��ع��ف��و ال���ع���ام ل��ل��ع��ودة ب��ش��رف��ه��م وك��رام��ت��ه��م ق��ب��ل أن 
ت��داس وتنقطع بهم السبل ولنكن جميعا م��ع الله ليكون الله 
معنا ونسأله جلت قدرته أن يرحم شهداء شعبنا األبرار برحمته 
ورضوانه ويشايف جرحانا ويفك األسرى وأن يوفقنا جميعا اىل 

ما فيه خري بالدنا..
 أما األخ دراس أبو طالب فقد اشار اىل حكمة قيادتنا الرشيدة 

باصدار قرار العفو العام قائال: 
ق������رار ال���ع���ف���و ال����ع����ام ان���ت���ص���ار أخ����الق����ي ي��ج��س��د ح�����رص ق���ائ���د ال���ث���ورة 
واملجلس السيايس االعىل يف الحفاظ عىل التعددية السياسية 

وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ح�����ي�����ث ان م�����ث�����ل ه����������ذا ال���������ق���������رار ي����ع����ت����رب خ������ط������وة ح����ك����ي����م����ة وش����ج����اع����ة 
استطاعت أن تفوت الفرصة عىل تحالف ال��ع��دوان يف استمرار 
الحرب والحصار وسهلت عودة كثري من املخدوعني اىل حضن 
ال���وط���ن  ب��ع��د ان��خ��راط��ه��م يف ص��ف��وف ال���ع���دوان ب��ع��د ان اكتشفوا 
زي������ف وخ��������داع ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان يف اس���ت���ه���داف���ه امل���م���ن���ه���ج ل���وح���دة 
ال���وط���ن ون���ه���ب ث����روات����ه وم����ص����ادرة ق������راره ت��ح��ت ي��اف��ط��ة م���ا يسمى 

اعادة الشرعية.
وهنا يجدر القول ان حكومة صنعاء ممثلة باملجلس السيايس 
وق��ائ��د ال���ث���ورة ه��م االح����رص ع��ىل ع���دم س��ف��ك ال����دم ال��ي��م��ن��ي وب��ن��اء 
دول��ة يمنية حديثة من كل املكونات السياسية وع��دم مصادرة 
اآلخ�������ر وم���ن���ح���ه���م ف����رص����ة امل����ش����ارك����ة يف ال���ع���م���ل���ي���ة ال���س���ي���اس���ي���ة ب��ع��د 

املصالحة الوطنية والتفرغ لبناء الدولة بعد ان اراد لها اعداؤها 
ال��ت��ش��رذم اىل م��ل��ي��ش��ي��ات م��ت��ص��ارع��ة ب��ت��وظ��ي��ف اج��ن��دت��ه��ا امل��ت��ش��ددة 
الحزبية واملذهبية التي كانت توعز اليها تقسيم اليمن  اىل واليات 
م��ت��ص��ارع��ة ت��ه��دد ال���وح���دة اليمنية وت��ع��ي��ق ب��ن��اء دول���ة يمنية ذات 
قرار و سيادة وبالتايل يتسنى لهم  ممارسة سياستهم الخبيثة 

واستمرار نهب ثروات الوطن.
شتان بني من يحمل اخ��الق ثقافة العفو ويتغلب عىل جراحه 
م���ن اج���ل امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وب���ني م���ن ي��ح��م��ل ث��ق��اف��ة ق��ت��ل ون��ه��ب 

وسلخ من يختلف معهم حتى لو كانوا من االسرى.
من منرب صحيفة "26سبتمرب" نوجه دعوتنا لكل من تبقى من 
املغرر بهم الستغالل فرصة قرار العفو العام واملبادرة يف العودة 
اىل ال��ص��ف ال��وط��ن��ي قبل أن يصبح ق���رار ال��ع��ودة خ��ي��ار اض��ط��راري��اً 
وتتقطع بهم السبل ويوقنون حينها أن وعود التحالف لهم لم 

تكن اال مثل وعود الشيطان ألوليائه.
خصوصا اذا ما تم االعالن عن انتهاء فرتة العفو العام حينها ال 
عاصم من امر الله فعليهم العودة اىل حضن الوطن قبل فوات 

االوان فالوطن يتسع للجميع .
من جانبه اكد  الشيخ/ابراهيم صالح الحميدي عن أهمية قرار 
العفو العام وحرص القيادة السياسية لكل أبناء املجتمع اليمني 

بما فيهم أولئك املغرر بهم قائال:
ان ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة م��م��ث��ل��ة ب��ال��س��ي��دال��ق��ائ��د/ع��ب��دامل��ل��ك ب���درال���دي���ن 
الحويث يحفظه الله  واملجلس السيايس االعىل وحكومة االنقاذ  
يف صنعاء وحرصها عىل مبدأ املصالحة الوطنية- التي من شأنها 
أن تحقق االستقرار وتنهي حالة الخصومة عىل قاعدة التعايش 

واملشاركة يف الحقوق والواجبات- وحقن دماء اليمنيني وضمان 
ع�����ودة امل���غ���رر ب��ه��م إىل دي����اره����م وم��ن��اط��ق��ه��م ب���أم���ان وال��ت��م��ت��ع بكل 
الحقوق وال��واج��ب��ات وقطع الطريق ع��ىل ال��ع��دو ال��ذي ب��ات يبث 
األك�����اذي�����ب وال����دع����اي����ات امل��ض��ل��ل��ة م����ن أج�����ل ت��ع��م��ي��ق ح���ال���ة ال���ص���راع 

واالقتتال بني أبناء الشعب اليمني .
فقد ك��ان ق��رار العفو ال��ع��ام ال��ذي أعلنه الرئيس الشهيد صالح 
ع���يل ال��ص��م��اد يف 19س��ب��ت��م��رب م���ن ال���ع���ام 2016خ����ط����وة ج���ب���ارة عىل 
صعيد مللمة الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجهود والطاقات 
للدفاع عن الوطن ومواجهة األعداء التاريخيني لليمن والسيد 
ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال���دي���ن ال���ح���ويث ق��ائ��د ال���ث���ورة وك���ذل���ك رئ��ي��س 
املجلس السيايس األعىل فخامة الرئيس مهدي املشاط يحرصان 
يف ك�����ل م���ن���اس���ب���ة ع�����ىل ت���ج���دي���د ال������ق������رار وإت������اح������ة امل�����زي�����د م�����ن ال���وق���ت 
أم���ام امل��غ��رر بهم ل��ل��ع��ودة إىل رش��ده��م وال��رج��وع إىل ج���ادة الحق 

والصواب.
ومع مرور الوقت ينكشف العدوان وُتزال أقنعته وتظهر املزيد 
م��ن مخططاته ال��رام��ي��ة إىل ت��دم��ري اليمن والسيطرة ع��ىل ث��روات 
أبنائه ما جعل اآلالف من املغرر بهم يعودون إىل حضن الوطن 
والتكفري عن خطاياهم ببذل الجهود يف التصدي للعدوان جنبا 
إىل جنب مع إخوانهم من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.

ولم ترتك القيادة الثورية والسياسية مناسبة إال وتؤكد عىل إبقاء 
املجال مفتوحا أمام الراغبني بالعودة وهيأت لذلك كل السبل 

واإلجراءات املناسبة لضمان عودتهم إىل قراهم ومناطقهم .
وي��ع��ت��رب ق����رار ال��ع��ف��و ال���ع���ام م��ح��ط��ة ه���ام���ة  ل��ت��ف��وي��ت ال��ف��رص��ة عىل 
ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه وع����ود ك��ث��ري م���ن امل���غ���رر ب��ه��م اىل م��ن��اط��ق��ه��م.. 

ون����ح����ن وم������ن خ������الل ه������ذا امل����ن����رب ن����دع����و ال�����ذي�����ن م������ازال������وا يف ص���ف���وف 
ال������ع������دوان الس����ت����غ����الل ال���ع���ف���و ال�����ع�����ام وال������ع������ودة إىل ص�����ف ال���وط���ن 

مواطنيني صالحني يتمتعون بالحرية واألمن واالستقرار.
وي����ق����ول ال���ش���ي���خ: ق���اي���د ال���ذن���اب���ه ن����م����ران رئ���ي���س ال���ت���الح���م ال��ش��ع��ب��ي 

القبيل بمحافظة مارب عن ما يمثله قرار العفو العام  :
ثمانية اعوام من الصمود يف مواجهة قوى العدوان وتحالفهم 
االرعن عاشها الشعب اليمني بصمود اسطوري اذهل العالم 
وب���وح���دة ص���ف داخ��ل��ي��ة ل���م ت��زع��زع��ه��ا م����ؤام����رات ق����وى ال���ع���دوان. 
يف ظ��ل ق��ي��ادة ربانية حكيمة قيضها الله لهذا الشعب يف زمن 
الخنوع والتبعية ممثلة يف سيدي وم��والي عبدامللك بدرالدين 
الحويث واىل جانها قيادة سياسيه شجاعة وعزيمة يمانية صلبة 
مستمدة من هوية شعب اإليمان والحكمة نعم والحكمة والتي 
تجلت يف قرار العفو العام للمغرر بهم للعودة اىل رشدهم هذا 
القرار الذي يعكس حكمة القيادة رغم الجراح التي تسبب فيها 
هذا العدوان لليمن أرضا وإنسانا .. ان قرار العفو العام يعني 
ف��رص��ة ل��ل��ع��ودة اىل ح��ض��ن ال���وط���ن مل���ن ان��س��اق��وا خ��ل��ف ش��ائ��ع��ات 
وأبواق استخدمها العدو ليجرهم خلفه يقاتلون نيابة عنه ومع 
م����رور أع����وام ال��ص��م��ود وال��ت��ح��دي ت��ت��ج��ىل وت��ن��ك��ش��ف ح��ق��ائ��ق ه��ذه 
الشائعات وتتضح األهداف الحقيقية لتحالف العدوان وبناء 
عليه وباالستفادة من ق��رار العفو العام فان عاصمة الصمود 
صنعاء الشموخ تستقبل وتحتضن كل يوم افواجاً من املغرور 

بهم اىل حضنها اآلمن وتعفو عنهم. 
ملاذا هذا القرار رغم الوجع وااللم ؟

اإلج���اب���ة الن ق��ي��ادت��ن��ا ت��ع��رف مخطط واه�����داف ال���ع���دوان م��ن أول 
وه��ل��ة وت��ع��رف ان ال��ح��ق��ائ��ق ستتجىل م��ع م����رور ال��وق��ت وب��ال��ت��ايل 
ف����ان م���ن غ����رر ب��ه��م س����وف ي��ب��ح��ث��ون ع���ن س��ب��ل ووس����ائ����ل ل��ل��ع��ودة 
اىل حضن.. الوطن نعم ادركت القيادة ذلك فأعلنت عن قرار 
العفو العام وكانت نتائجه مثمرة وواضحة للعيان وقد اثبت 
هذا القرار أكذوبة تحالف العدوان التي روج لها ان صنعاء ال 
تقاتل او ت��رغ��ب يف قتل اب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ل��ذل��ك فمن وضع 

السالح ورغب يف العودة فباب العودة مفتوح للجميع. 
والحمد لله فقد استوعبت صنعاء اف��واج��اً واع���داداً كبرية من 
املغرر بهم والتزال الفرصة قائمة يجب ان يستغلها من ال يزال 
يف ص���ف ال���ع���دو او م���ن ق��ات��ل م���ع ال���ع���دو ووص����ل اىل ق��ن��اع��ة ول��م 
يستمر يف ال��ق��ت��ال وج��ل��س يف ب��ي��ت��ه ل��ك��ن ت��ح��ت س��ي��ط��رة سلطات 
العدو الن الشك يساوره ولديه تخوف من اعالن عودته لذلك 
نقول للجميع الوطن يتسع للجميع والعفو العام اليزال متاحاً 
ول��ك��م يف غ��ريك��م م��م��ن ع����ادوا ال��ع��ربة وامل��ص��داق��ي��ة وال��ت��ي تحرص 
قيادتنا ان تثبتها عىل الواقع بمختلف الوسائل بما فيها وسائل 

االعالم التي توثق افواج العائدين 
يف األخ��������ري ن���ت���وج���ه ب����ت����ك����رار ال������دع������وة مل�����ن ال ي��������زال ب���ص���ف ال�����ع�����دوان 
وم���رت���زق���ت���ه ب���امل���س���ارع���ة ل���الس���ت���ف���ادة م���ن ال��ع��ف��و ال���ع���ام ف��ي��م��ا تبقى 

منه قبل ان يغلق ويوقف القرار 
ون����ؤك����د مل����ن ي���رغ���ب ال����ع����ودة ان���ن���ا س�����وف ن��س��ه��ل ون���ت���ع���اون م��ع��ه��م 
ن���ق���ول ذل����ك ألن���ن���ا ن��ث��ق يف ق��ي��ادت��ن��ا ال���ت���ي ل���م ن��ع��ه��ده��ا اال م��ت��ع��اون��ة 

مع الجميع 
نسال الله ان يعيدهم اىل جادة الحق والصواب ومن لم تتضح 
له الحقائق بعد ثمانية اع��وام فقد عمي قلبه وبداخله ال��والء 

املطلق ملن قتل وحاصر وجوع شعبه. 
الخلود للشهداء االب���رار الشفاء للجراحى  وال��ع��ودة  لألسرى 

واملفقودين. 

  نوجه دعوتنا لكل من تبقى من املغرر بهم بسرعة ال��ع��ودة إلى 
الصف الوطني واستغالل فرصة قرار العفو العام 

  انكشفت نوايا وخطط وأقنعة مخططات حتالف العدوان الرامية إلى تدمير اليمن والسيطرة على ثرواته 
  القرار يعكس حكمة قيادتنا السياسية والعسكرية في إرساء املصاحلة الوطنية

جهود بذلت وما زالت للوفد الوطني 
املفاوض بإيعاز من القيادة الثورية ممثلة يف 

السيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحويث، 
والقيادة السياسية العليا، ومن تلك 

الجهود، إنجازات عىل الصعيد املحيل وامللف 
التفاويض مع دول العدوان.، كالهدنة التي 
أدت إلنهاء أزمة املشتقات النفطية التي كان 

يعانيها الشعب، و فتح مطار صنعاء الدويل 
وإن كان لوجهة واحدة إال أنه شكل انفراجاً 

للعديد من املرىض والتجار واملسافرين.
 وهذا أدى إىل أن الجبهة الداخلية زادت 

تماسكا عىل مستوى أفضل مما كانت عليه، 
كما هو حال املجلس السيايس األعىل ازداد 

تماسكا عىل مستوى االستقرار السيايس 
والسيادي فيما تفككت ما يسمى برئاسة 

عبدربه منصور هادي وأصبح من املنفيني، 
ودخلت معادلة جديدة يف الوضع اإلنساين 

وهي صرف املرتبات ومنع العبث بالنفط 
والغاز اليمني.

والعدو أصيب بخيبة أمل كبرية بتماسك 
املجتمع وعودة العائدين من صفوفه سواء 

من العسكريني والتجار والسياسيني إىل 
صنعاء، وعىل الرغم من مراوغات دول 
العدوان، إال أن صنعاء ظلت وما تزال 

حريصة عىل حق املواطن يف صرف مرتباته 
بآلية مستمرة دون انقطاع وال يستثنى من 

صرفها أحد.
وحول جهود القيادة السياسية يف االهتمام 

باإلنسان اليمني وتحقيقها لصرف مرتبات 
موظفيه، حرصت "26سبتمرب" أن تلتقي 
عدداً من الشخصيات للقراءة أكرث يف آراء 

مختلفة، يف اللقاءات التالية:

لقاءات: هالل محمد

بداية مع الدكتور عبداللطيف شرف الدين الذي 
أوضح أن كل ما تحقق من وقائع ملموسة إىل 
ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة، ك��ف��ت��ح م���ط���ار ص��ن��ع��اء -وإن ك��ان 
حاليا- إىل وجهات محددة، إال أن ذل��ك خفف 
ولو قليال من معاناة املرىض وسفر التجار، وكان 
هناك انجاز للفريق الوطني املفاوض ومن ورائه 
القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدامللك 
بدر الدين الحويث، والقيادة السياسية العليا، 
يف اس��ت��م��رار ت��دف��ق امل��ش��ت��ق��ات النفطية ال��ت��ي ك��ان 
يتعمد العدوان حجز سفنها مرارا مما يؤثر عىل 
املواطن اليمني، ولكن اآلن األمر بات مختلفا، 
وت������ذه������ب أش�����ه�����ر ال�����ه�����دن�����ة وص�����ن�����ع�����اء م�����ص�����رة ع��ىل 
م��ط��ال��ب��ه��ا ب��ص��رف م��رت��ب��ات م��وظ��ف��ي ال���دول���ة دون 
اس��ت��ث��ن��اء ح��ت��ى ب��ات��ت ه��ن��اك ب����وادر بتحقيق ذل��ك 

قريبا، وامور أخرى تحققت بفضل القيادة.

قيادة خيرة
القايض أمني الربعي بدوره تحدث قائال:

ك���م���ا ع���ه���دن���ا ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة م���م���ث���ل���ة ب��ال��س��ي��د 
ع��������ب��������دامل��������ل��������ك ب���������������در ال�����������دي�����������ن ال�����������ح�����������ويث وال���������ق���������ي���������ادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة م��م��ث��ل��ة ب��امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل 
وال��ح��ك��وم��ة وال��ق��ائ��م��ني عليها وال��وف��د الوطني 
املفاوض، والذين جميعهم حرصوا وما زالوا 
كل الحرص عىل التخفيف من معاناة الشعب 
ال����ي����م����ن����ي ال����������ذي ت�����ج�����رع وي����������الت ال�����ع�����ن�����اء، وع����ان����ا 
م���ع���ان���اة م���ري���رة ج�����راء ه����ذا ال����ع����دوان وال��ح��ص��ار 
األمرييك السعودي، ألكرث من ثمان سنوات، 
ومعاناته من ممارسات التجويع ونقل البنك 
امل���رك���زي، ع���ىل ال���رغ���م م���ن ال���ت���زام ص��ن��ع��اء دف��ع 
ال��������روات��������ب ق����ب����ل ذل��������ك ل����ك����اف����ة ال����ي����م����ن����ي����ني، ح��ت��ى 
م�����ن ي���ق���ات���ل���ون���ن���ا، يف ال���ج���ب���ه���ات وك�����ان�����ت ت���ص���رف 
لهم عرب ف��روع البنوك يف مختلف محافظات 
ال������ج������م������ه������وري������ة،، واألن ال�����ح�����ك�����وم�����ة وال������ق������ي������ادة 
السياسية بعد أكرث من ثمان سنوات، تشعر 

وت����ح����س وت����ت����أل����م مل�����ا ي���ع���ان���ي���ه امل�����واط�����ن�����ون يف ك��ل 
امل����ح����اف����ظ����ات، م�����ن ت����وق����ف ل����ل����روات����ب ال����ت����ي ت��ع��د 
حقاً مكفواًل لكل موظف، ولذا اليوم القيادة 
ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا وال�����وف�����د ال��وط��ن��ي 
املفاوض تعمل عىل قدم وساق لتوفري صرف 
الرواتب كأقل واجب تجاه املواطن، الذي كان 
صموده أسطوريا ألكرث من ثمان سنوات تحت 
أزي�����ز ال���ط���ائ���رات وق��ص��ف��ه��ا، ل����ذا ك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة 
ب��وج��ود ب���وادر ج��ي��دة يف ناحية ص��رف ال��روات��ب 
ع���رب ال���وس���اط���ة ال��ع��م��ان��ي��ة، وم����ن ت��ل��ك ال��ج��ه��ود 
م���ا ي���ق���وم ب��ه��ا ع��ض��و امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع���ىل 
رئيس املنظومة العدلية محمد عيل الحويث، 
والوفد الوطني املفاوض بقيادة األستاذ محمد 

عبدالسالم.
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ع��م��ل م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ه��دن��ة قبل 
9أشهر عىل إعاقة أو تحقيق صرف املرتبات, حينا 
يقول ستصرف، لكن ال وج��ود آلليات استمرار 
صرفها، لكن كان لهم وفدنا املفاوض باملرصاد 
وبدعم القيادة، إىل أن تحققت مطالب الشعب 
ال��ي��م��ن��ي، وب���ات ه��ن��اك أم���ل ان��ف��راج��ه ب��ح��ول الله 

تعاىل.
سيظل رهاننا عىل الله تعاىل، ولم يكن رهاننا 
ي���وم���ا ع���ىل أم����م م��ت��ح��دة أو وس���اط���ة أح�����د، وان��م��ا 
رهاننا هو عىل الله سبحانه وتعاىل، الذي يجب 
أن ن��ث��ق ب���ه ال����ذي وث��ق��ن��ا ب���ه وت��وك��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه ف��أي��دن��ا 
ب�����ن�����ص�����ره وم�����ك�����ن�����ا م�������ن ص�����ن�����اع�����ة ال���������ط���������ريان امل�����س�����ري، 
وال�������ص�������واري�������خ ال����ب����ال����ي����س����ت����ي����ة، وال�������ت�������ي ك���������ان ل�����ن�����ا أن 
فاوضنا ومازلنا نفاوض بها وبموجبها ستدفع 
دول ال���ع���دوان روات����ب امل��وظ��ف��ني وف��ت��ح امل��ط��ارات 
واملوائن دون قيد أو شرط، وهذا ما بدأ يتحقق.

مسيرة مباركة
أما القايض أبو أحمد الحمزي فقد قال:

م����ض����ت م�����ا ي�����ق�����ارب 10 اش����ه����ر وال�����ف�����ري�����ق ال���وط���ن���ي 

امل������ف������اوض ب����ق����ي����ادة االس������ت������اذ م���ح���م���د ع���ب���دال���س���الم 
رئ����ي����س ال�����وف�����د، يف م�����د وج���������ذر، ال�����ه�����دف ل��دي��ه��م��ا 
اإلنسان واملواطن اليمني وعيشه الكريم، بإيعاز 
ودع������م ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة م��م��ث��ل��ة يف ق���ائ���د ال���ث���ورة 
ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث وال���ق���ي���ادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا م��م��ث��ل��ة يف امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
األع�����������ىل، وك��������ل م��������رة وق����������وى ال��������ع��������دوان ت�����������راوغ يف 
غ���ال���ب���ي���ة ب����ن����ود االت������ف������اق وت����م����اط����ل، ب������ال������ذات ف��ي��م��ا 
يخص مرتبات املوظفني الذين عاشوا ملا يقارب 
من 8 سنوات وما زالوا ويالت الحصار وانقطاع 
مرتباتهم، ونتيجة للجهد الذي بذل من القيادة 
الثورية والسياسية العليا وجهد مباشر ومكثف 
من قبل الوفد الوطني املفاوض بقيادة االستاذ 
م��ح��م��د ع��ب��دال��س��الم، ب���ات ه��ن��اك م���ؤش���رات ام��ل 
وب��������ادرة ط��ي��ب��ة ب���خ���ص���وص امل���رت���ب���ات وف���ت���ح امل�����وائن 

واملطارات دون استثناء يذكر.
إن ال����ج����ه����ود ال����ت����ي ب���ذل���ت���ه���ا ق�����ي�����ادة ال�����ب�����الد يف ه���ذا 
الجانب وج��وان��ب أخ���رى، تعد بمثابة تأكيد أن 
ال���ق���ي���ادة اه��ت��م��ام��ه��ا األول ه����و امل����واط����ن ال��ي��م��ن��ي، 
وهذا ما يؤكد يف اآلن نفسه، صدق هذه املسرية 

القرآنية املباركة.
ل����ع����ل م������ا ي����ث����ل����ج ال������ص������در أن ن����م����ل����ك ق������ي������ادة ب���ه���ذه 
األخالق واملثل، وهذا ما يعطينا ويعطي املواطن 
اليمني دفعة لألمام أن القيادة توليه االهتمام 

األول.
ل��ق��د ت��ح��ق��ق لليمنيني ال��ن��ص��ر وب���ات���وا ي��ف��اوض��ون 
ب����ش����روط����ه����م ، وه��������ذا ي����ع����ود ل����الن����ت����ص����ارات ال���ت���ي 
ت����ح����ق����ق����ت ع��������ىل م�����������دى ال�������ث�������م�������اين س����������ن����������وات، ع���ىل 
ي�����د أب�����ن�����اء ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة وم�������ا ح���ق���ق���ت���ه أي���ض���ا 
ع�����ىل م����س����ت����وى ال���ت���ص���ن���ي���ع ال����ع����س����ك����ري، ك���ال���ق���وة 
الصاروخية والطريان املسري، وما إىل ذلك من 
تصنيع يرهب االعداء، هذا األمر كان له وقعه 
يف نفسيات ال��ع��دو ف��م��ا ك���ان م��ن��ه، إال أن جنح 

مرغما للسلم.
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جمعة رجب ووصايا النبي
 صلى الله عليه وآله وسلم

الدكتور محمد حمود األهدل

ل��ق��د ك����ان ل��ل��ي��م��ن م��ك��ان��ة ع��ظ��ي��م��ة يف ق��ل��ب س��ي��د ال��ك��ائ��ن��ات ف��ق��د ك��ان 
يعيش مع اليمن وأهله وبرزت هذه املكانة يف قوله صىل الله عليه 
وآل��ه وصحبه وسلم اإلي��م��ان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان 
ويف رواية وأنا يماين وقد أرسل إلينا أعز أصحابه من آل بيته الكرام 
وهو سيدنا عيل كرم الله وجهه ومن أصحابه الذين تربوا عىل يديه 
وعرفوا مراد الله منهم بواسطته، فعرفوا الحالل والحرام، سيدنا 
م��ع��اذ ب���ن ج��ب��ل، وس��ي��دن��ا أب���و م���ويس األش���ع���ري ريض ال��ل��ه عنهما، 
فينبغي أن نقف ح��ول التوجيهات النبوية لهم وه��و يبعثهم إىل 

اليمن والتي تمثل منهج حكم لهذا املجتمع:
١.منهج التيسري 
٢.منهج التبشري

٣.منهج التطاوع )االنسجام والتفاهم( يسرا وال تعسرا وبشرا وال 
تنفرا وتطاوعا وال تختلفا. 

٤.م���ن���ه���ج ال����ع����دل وات������ق دع������وة امل���ظ���ل���وم ف���إن���ه ل���ي���س ب��ي��ن��ه وب�����ني ال��ل��ه 
حجاب

٥.واال يجعل ال��ح��ك��م مغنما وإي����اك وال��ت��ن��ع��م واالس��ت��غ��الل وإي���اك 
وكرائم أموالهم بهذه املنهجية االسالمية ت��دار الشعوب وتصلح 

األوضاع وتستقيم األمور.

من مظاهر إحياء جمعة رجب
إيقاظ الهمم يف قلوب الدعاة، فيحرص كل داع��ي إىل الله، عىل 
تذكري الناس بهذه املناسبة العظيمة وبما تمثله بالنسبة لليمن 
وال���ي���م���ن���ي���ني، ف���ي���ق���وم ك�����ل داٍع ب���م���ا ي���ج���ب ع���ل���ي���ه يف إط��������ار م��ج��ت��م��ع��ه 
ومنطقته، ويجب أن ال يكون هم الدعاة أن يحضروا إىل مساجد 
معينة بل يجب أن يكون همهم األكرب هو أن تقام منهجية رسول 
الله صىل الله عليه وسلم ومنهجية رسله إىل اليمن، وهم اإلمام 
عيل بن أبي طالب -عليه السالم- والصحابيني الجليلني معاذ بن 
جبل وأب��و م��وىس األشعري ريض الله عنهما، فيكون الهم األكرب 
ل��ل��دع��اة ك��م��ا أش���رن���ا، ه��و أن ت��ق��ام منهجية رس��ول��ن��ا األع��ظ��م محمد 
صىل الله عليه وآله وسلم ورسله إىل اليمن، تقام هذه املنهجية 
العظيمة يف ق��ل��وب ال��ع��ب��اد، ب���دءا ب��االس��ت��ش��ع��ار واالم���ت���الء بعظمة 
الله ومراقبته ومحبة النبي صىل الله عليه واله وسلم ومتابعته 
وباقامة الصالة التي تنهي عن كل ما ال يرضاه الله وايتاء الزكاة 
وبأداء فريضة الحج عىل من يستطيع إىل ذلك سبيل، وكذا إقامة 
العدل والنصح باللني والحكمة ومبدأ بشروا وال تنفروا ويسروا 

وال تعسروا وتطاوعوا وال تختلفوا والحالل بني والحرام بني.
فمن تحقق بهذه فقد نال الحظ األكرب من هذه املناسبة العظيمة 
وليوضح الدعاة -بالتي هي أحسن- معنى حديث شد الرحال، وال 
نظل يف دائرة النزاع واالختالف ونضيع رأس املال يف عبور مناسبة 
ج��م��ع��ة وش���ه���ر رج����ب ول����م ي���رتق���ى ال��ق��ل��ب يف م�����دارج ال���رق���ي ال��ق��ائ��م��ة 
ع��ىل معرفة ال��ل��ه وتعزيز الصلة ب��ه وبنبيه االك���رم ص��ىل ال��ل��ه عليه 

وعىل آله وسلم.
ول����ذا ينبغي أن ي��ح��رص ال���دع���اة وأه����ل ال��ع��ل��م ع��ىل إق��ام��ة ال����دروس 
وامل���ح���اض���رات وح��ل��ق��ات ال��ع��ل��م وال���ذك���ر وت��ب��ني ع��ظ��م��ة ه���ذه املناسبة 
التي هي خاصة بأهل اليمن، الجمعة األوىل من شهر رجب األصب 

ذكرى دخول أهل اليمن يف دين الله أفواجا. 

عدد من الشخصيات األكادميية واالجتماعية ل�" 26 سبتمبر":

قرار العفو العام عن املخدوعني يجسد مبدأ اإلخاء ولم الشمل 

سياسيون ومثقفون ل�"26سبتمبر":

التفاوض إلحالل السالم وصرف املرتبات نصر سياسي جديد
  ال��ب��رع��ي:  حرصت وم��ا زال��ت 
ال������ق������ي������ادة ك�������ل احل�����������رص ع���ل���ى 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م���ع���ان���اة ال��ش��ع��ب 

اليمني 

  ش��رف ال��دي��ن: التأكيد 
ع��ل��ى أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
م����ح����ل اه����ت����م����ام ال����ق����ي����ادة 

السياسية



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

شجون وفنون 
التعليم..!!

 
القيادة الرتبوية والتعليمية كونها عملية 
إداري�������ة دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة دائ���م���ة ال���ح���رك���ة وال��ت��ف��اع��ل 
وال����ت����ط����ور وال���ت���ح���دي���ث ف���ه���ي ب���م���ث���اب���ة األن���ش���ط���ة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ب��م��ق��ت��ض��اه��ا ت��س��ي��ر دوالب 
ش�������������ؤون ال����ت����ع����ل����ي����م ب���������������دءاً ب����ال����ت����خ����ط����ي����ط ورس��������م 
السياسات التي تحدد طبيعة ومهام اإلدارات 
ال����رتب����وي����ة وان����ت����ه����اًء ب���ت���ق���وي���م ن���ت���ائ���ج���ه، م����ن ه��ن��ا 
ن���������درك أه����م����ي����ة ال�����ق�����ي�����ادة ال�����رتب�����وي�����ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بأنها عملية مستمرة ودائبة ال تقف عند حد 
م��ع��ن.. ف��األه��داف ال��رتب��وي��ة التعليمية دائ��م��اً 
متغرة ومتطورة حسب املستجدات، لذلك 
اإلدارة ال��رتب��وي��ة التعليمية ينبغي أن تواكب 
كل جديد وحديث يف شؤون اإلدارة وفنونها 
خ��������اص��������ًة ف�����ي�����م�����ا ي�������خ�������دم ال����ت����ن����م����ي����ة االج����ت����م����اع����ي����ة 
واالق���ت���ص���ادي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ذات ال���ص���ل���ة ب��ح��ي��اة 
الناس.. لذا علينا أن ندرك أن قضايا التعليم 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكافة الجوانب الحياتية 
واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية ف����اإلدارة الرتبوية 
التعليمية يف مفهومها الحديث هي عبارة عن 
مجموعة من العمليات املتداخلة واملرتابطة 
ال����ت����ي ت���ت���ف���اع���ل وت���ن���ص���ه���ر م����ع ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع��ض 
ل��ت��ح��دد ل��ن��ا طبيعة ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ملحصول 
ال�����ع�����م�����ل اإلداري ال������ن������اج������ح، وم���������ن أه���������م ه�����ذه 
الربامج التخطيط الدقيق والتنظيم والتنسيق 
واتخاذ القرارات والتوجيه والتدريب وتنمية 
امل����وارد البشرية بالعلوم الحديثة واإلش���راف 
وامل�������راق�������ب�������ة وامل�����ت�����اب�����ع�����ة وال�����ت�����ق�����وي�����م وال����ت����ح����دي����ث 
والتدريب املستمر للكوادر الرتبوية واإلدارية 
وال����ف����ن����ي����ة.. ف���ال���ق���ي���ادة ال����رتب����وي����ة الب�����د أن ت��ك��ون 
فاعلة وم��ؤث��رة ع��ى اآلخ��ري��ن وه��ذا يحتاج اىل 
اتقان مهارات االتصال بأنواعها املختلفة، إذ 
ال يكفي أن تقرأ بعض النصائح واالرش��ادات 
بل ينبغي أن تلم املاماً شاماًل بأنواع املهارات 
يف حقل االتصال وفنونه املختلفة، فالقيادي 
ال�����رتب�����وي ال����ن����اج����ح ي���ع���ت���م���د ب�����درج�����ة ك����ب����رة ع��ى 
ق���درت���ه االت���ص���ال���ي���ة ال��ف��اع��ل��ة امل����ؤث����رة يف ال��ع��دي��د 

من املواقف الرتبوية التعليمية.
يرى بعض علماء الرتبية وعلم النفس أن 
ي��ك��ون ال��ق��ي��ادي ع���ى م��ع��رف��ة ب��ن��ف��س��ه وق���درات���ه 
وإم���ك���ان���ات���ه وذات�����ه ل���ي ي���ك���ون م���ق���ت���دراً وم��ب��دع��اً 
يف ق��ي��ادة عملية التوجيه وال��ت��أث��ر واإلرش����اد، 
وإي���������ص���������ال امل������ع������ل������وم������ات ب�������دق�������ة وع������ن������اي������ة ف����ائ����ق����ة 

ل�����������������������ل�����������������������دارس�����������������������ن 
ح��������ت��������ى ت����ح����ق����ي����ق 
األه�������������������������������������������������������������������������������������داف 
امل���������������������ش���������������������رتك���������������������ة.. 
أن  وع���������������������ل���������������������ي���������������������ه 
ي������������������������������������ن������������������������������������ص������������������������������������ت 
وي��������������������س��������������������ت��������������������م��������������������ع 
وي��������������������������������ج��������������������������������م��������������������������������ع 
امل���������������ع���������������ل���������������وم���������������ات 
ال����الزم����ة ل��ي��ف��رق 
ب�����������������������������ن م�����������������������������ا ه����������و 
ص�����������ح�����������ي�����������ح وم�������������ا 
هو خطأ.. وهذا 
م�����������������م�����������������ا ي�������������رس�������������خ 
ل������دي������ه م����س����اح����ة 
ال������������������������ق������������������������ن������������������������اع������������������������ة 
واإلي�����������������������������������������م�����������������������������������������ان 
ب�������������������������������ق�������������������������������درات�������������������������������ه 

ال�����ق�����ي�����ادي�����ة وال������ذات������ي������ة، وأال ي����ت����س����رع يف ات����خ����اذ 
القرار..

ومن هنا ندرك أن النأي باألوراق السياسية 
أو األوراق ال���ح���زب���ي���ة ع����ن ق���ض���اي���ا ال��ت��ع��ل��ي��م ه��و 
امل���س���ار ال��ص��ح��ي��ح ل��ل��ن��ه��وض وال���رق���ي بالعملية 
الرتبوية التعليمية.. وال بد من وضع الكفايات 
الرتبوية يف موقعها املناسب دون مجاملة أو 
مواربة حتى تنهض وترتقي بالعملية الرتبوية 
التعليمية.. وهذا لن يكون إال بوضع منظومة 
إدارية فاعلة وصارمة تضع الشخص املناسب 
يف امل����ك����ان امل���ن���اس���ب أي������اً ك�����ان والؤه ش���ري���ط���ة أن 
ي�����ك�����ون ك�������ف�������وءاً ون�����زي�����ه�����ا وق����������������ادراً ع������ى ال����ع����ط����اء 
واإلب�����������������������داع.. ف����ال����ت����ع����ل����ي����م ه�������و م������ح������ور ال���ع���م���ل���ي���ة 
ال��ت��ن��م��وي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف بناء 
األوطان ورقيها وازدهارها.. نحن ال نريد جياًل 
يقرأ ويكتب فقط، بل نريد جياًل يبدع ويخرتع 
وي��ب��ت��ك��ر يف ش���ت���ى م����ج����االت ال���ع���ل���وم، ف���إص���الح 
التعليم وتحديثه وتطويره يحتاج إىل سنوات 
طوال ويتطلب إمكانات هائلة، وهذا يتوقف 
عى القائمن عى شؤون العملية التعليمية 
فبالرغم من الحرب العدوانية الغاشمة عى 
بالدنا إال أن العملية التعليمية مستمرة رغم 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات ب��ف��ض��ل ص���م���ود وث��ب��ات 

وعزيمة هذا الشعب األبي الصابر..

• صفوة القول:
إص������الح ال��ت��ع��ل��ي��م يف ب����الدن����ا س���ي���واك���ب ت��ط��ور 
مفهوم الرتبية الحديثة رغم التحديات وشحة 
اإلمكانات ألن الرتبية تحتل مكاناً اسرتاتيجياً 
مهماً يف عملية تنمية وتطوير وبناء اإلنسان، 
وكلنا يعلم باالنفجار املعريف الذي أصبح من 
سمات العصر الحديث والذي نتج عن الثورة 
التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم..لذا 
الب��د م��ن إع���ادة تأهيل ال��ك��وادر ال��رتب��وي��ة أثناء 
الخدمة لالرتقاء بها مهنياً وتربوياً وعلمياً، 
وي���ع���ت���رب ه�����ذا ال���ت���أه���ي���ل وال����ت����دري����ب ج�������زءاً م��ه��م��اً 
من التنمية املهنية للكوادر الرتبوية والقيادية 
ألن���ه���ا ت���رف���ع م���ن م��س��ت��وى ك��ف��اءات��ه��م امل��ع��رف��ي��ة 
وال��ع��ل��م��ي��ة وم��ه��ارات��ه��م وات��ج��اه��ات��ه��م امل��ط��ل��وب��ة 
ول������ي ت���ك���ت���م���ل ال���ع���م���ل���ي���ة ال����رتب����وي����ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الب����د م���ن رب��ط��ه��ا ب��ال��خ��ط��ة االق���ت���ص���ادي���ة بحيث 
تواكب التقدم والرقي والواقع الذي تعيشه 
ش��ع��وب ال���ع���ال���م.. دون ذل���ك س��ن��ظ��ل ن����دور يف 
حلقات مفرغة غر قادرين عى مواكبة روح 

العصر الحديث..

• خالصة الخالصة:
البد من التوجه إىل تنويع التعليم بأنواعه 
املختلفة املهني والصناعي والزراعي والبيطري 
وال����ع����ل����م����ي واألدب�������������ي وال������ت������ج������اري ح����ت����ى ن��ن��ه��ض 
بالوطن زراعياً وصناعياً واقتصادياً.. لذا علينا 
أن نستفيد من أخطاء العهد البائد الذي ربط 
الوظيفة باالنتماء الحزبي وال��والء السيايس 

فأضاع التعليم وأضاع األجيال..

املتعلم  اإلن��س��ان     
هو رأس املال الحقيقي 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف 

الشاملة املستدامة

وتطوير  تحديث          
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة 
تحتاج اىل اعداد برامج 
مستمرة  ودراس�����ات 
وقضايا  هموم  ملناقشة 
العملية  وم���س���ارات 

التعليمية

58(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
ال����������ج����������غ����������راف����������ي����������ا  ك���������������ان���������������ت  إذا 
ال����س����ي����اس����ي����ة واس�������ع�������ة ال����ن����ط����اق 
ق��������������د س��������������اع��������������دت اإلس����������الم����������ي����������ن 
يف ال������ي������م������ن ف������ق������د ح�����������دث ذل������ك 
أي�������ًض�������ا م�������ع ح�����ك�����وم�����ة ال����ش����م����ال 
خ�����������الل ال�����ث�����م�����ان�����ي�����ن�����ي�����ات ع����ن����دم����ا 
ك��������ان ال�������ع�������راق يف ح�����ال�����ة ح����رب 
م���ع إي������ران وذه�����ب امل��ت��ط��وع��ون 
ال��ي��م��ن��ي��ون ال���ش���م���ال���ي���ون ل��دع��م 
ال����������ع����������راق وت������������م اس�����ت�����خ�����دام�����ه�����م 
ع����������ى م����������ا ي��������ب��������دو ع����������ى خ�����ط�����وط 
االت�����������ص�����������االت ال�����خ�����ل�����ف�����ي�����ة ب���ي���ن���م���ا 
ات�����خ�����ذ ج�����ن�����وب ال����ي����م����ن م����وق����ًف����ا 
أك�����ر ح���ي���ادي���ة ع����ى ال����رغ����م م��ن 

أن العراق كان لديه املال لدعم الدول التي تؤيده 
ال���ح���رب، أك���ر م���ن 300 م��ل��ي��ون دوالر ت���م االل���ت���زام 
ب����ه����ا ل���ل���ش���م���ال وق�������د ت������م ت����ق����دي����م ال����ع����دي����د م������ن امل���ن���ح 
ال���دراس���ي���ة ك��م��ا ك����ان ال���س���ع���ودي���ون ودول ال��خ��ل��ي��ج 
وال�������ع�������راق امل����م����ول����ن ل���ل���ب���ن���وك ال���ي���م���ن���ي���ة ك�������ان م���ص���در 
الصراع املحتمل الواضح يف اليمن وبالتايل تهديد 
ح����ل����ف����ائ����ه����م ه�������و ع�������ش�������رات اآلالف م�������ن أن�������ص�������ار ع���ي 
ناصر الذين انتقلوا شمااًل بعد يناير 1986م وقد 
ت����م ال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن أه���م���ي���ة ه�����ذا األم�������ر ب���ع���ن���اي���ة: دول 
الخليج عى وجه الخصوص التي قدمت األموال 
ل����دع����م ع����ي ن����اص����ر ب����ش����رط أال ي���ت���س���ب���ب���وا أن�����ص�����اره يف 

م�����ش�����اك�����ل وت������م������ر ه���������ذه األم�����������وال 
م����ن خ�����الل ال���ح���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة 
يف ص��ن��ع��اء، ت��م التخفيف من 
ح������دة األزم���������ة امل����ال����ي����ة يف ال��ي��م��ن 
ع����ام 1986م ج��زئ��ًي��ا م���ن خ��الل 
منحة م��ن ال��س��ع��ودي��ن الذين 
ك��ان��ت سياستهم ب��ال ش��ك هي 

عى االس������������ت������������ح������������واذ 

ال�������������ي�������������م�������������ن س��������ي��������اس��������ي��������ا 
وال����������ت����������ح����������ك����������م ب����������ال����������ق����������رار 

السيايس اليمني.. 
اس��������ت��������م��������رت ال�������ع�������الق�������ات 

ال�������س�������ل�������م�������ي�������ة ب��������������ن ص������ن������ع������اء 
ول����������������ك����������������ن وع����������������دن ب������ش������ك������ل ح�������������ذر ج�������دا 

ح������������د ي��������������������ؤدي إىل ل����������ي����������س ب��������ش��������ك��������ل ت��������������ع��������������اوين إىل 
املخاطرة بالوحدة الحقيقية ك��ان ه��ذا النمط من 
اإلدارة السياسية مختلًفا تماًما عن أسلوب فرتة 
ال���ج���ب���ه���ة ال���دي���م���ق���راط���ي���ة م���ه���م���ا ك����ان����ت األم���������وال غ��ر 
املعلنة التي تم تقديمها ف��إن األم���وال السعودية 

أصبحت اآلن ج��زًءا من نظام أك��ر تعقيًدا حوايل 
200 مليون دوالر ع��ى سبيل امل��ث��ال ت��م اقرتاضها 
م��ن ق��ب��ل أوروب����ا يف ع���ام 1986م وت���م ت��أم��ن ق��رض 
بقيمة 200 م��ل��ي��ون دوالر م��ن ال��ب��ن��وك ال��ع��رب��ي��ة يف 
ع��ام 1987م لتمويل واردات النفط بينما لم يتم 
ت���ط���وي���ر إن����ت����اج ال���ن���ف���ط ال���ي���م���ن���ي وك����ان����ت ال���س���ع���ودي���ة 
تعرض قروضا او هبات عى اليمن من اجل ثنيها 
عن تطوير حقول النفط وبالتايل أصبح الشمال 
امل���ت���ورط يف ال���ق���روض امل��ال��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة وال��ح��ك��وم��ي��ة 
ع��ى ح��د س���واء ج����زًءا ت��ق��ل��ي��دًي��ا م��ن م��ش��اك��ل اليمن 

املستمرة.. 
يف كانون الثاين )يناير( 1988م ُقتل أحمد ناصر 
ال��ذه��ب م��ن قيفة بعد أن ك��ان يف اململكة العربية 
السعودية مؤخًرا ربما قبل عامن كانت القيفة 
وع�������واض ب���ال���ق���رب م����ن ال���ب���ي���ض���اء ع����ى ط�����ريف ن����زاع 
وانتشرت املشكلة من ذمار شرقاً حيث ناشد 
عواض خوالن طلباً للمساعدة وطلبت القيفة 
املساعدة من قبائل مدحج األخرى مثل أنس 
وال�������ح�������داء وم����������راد ت����دخ����ل����ت ال����ح����ك����وم����ة ب�����ن خ�����والن 
وم����راد وك��ان��ت مجموعة ك��ب��رة م��ن أن��اب��ي��ب النفط 
ت���م���ر ع����رب خ������والن ل���ذل���ك ك���ان���ت م��ن��ط��ق��ة م��ه��م��ة ج���دا 
ل���ل���ح���ك���وم���ة ل����ذل����ك س���ع���ى اح����م����د ن����اص����ر ال����ذه����ب إىل 
ال��ت��ح��ك��ي��م يف ال���ن���زاع وق���د ت��زام��ن��ت م��ح��اول��ت��ه للقيام 
ب��ذل��ك م��ع يشء م��ن إح��ي��اء ال��وع��د ال��ق��دي��م بتثبيت 
ال����ح����دود ب����ن ال���ش���م���ال وال���ج���ن���وب وال����ت����ي ي���ج���ب أن 

يكون السعوديون قد أب��دوا اهتماما بها بالتأكيد 
ل�����ذل�����ك ك��������ان ال�����ق�����ض�����اء ع����ل����ي����ه ه��������دف م����ه����م ل���ح���ك���وم���ة 

صنعاء.. 
أرب�����ك�����ت ه������ذه ال����خ����الف����ات ب�����ن خ��������والن وم���������راد م��ع 
القبائل يف أقىص الشرق مثل العبيدة حول حقول 
ال���ن���ف���ط وت���دخ���ل���ت ص���ن���ع���اء وال���ج���ي���ش ك���م���ا ش��ع��رت 
ال���ق���ب���ائ���ل ان ال���ح���ك���وم���ة ت���ح���رض ه�����ذه ال���ق���ب���ائ���ل ض��د 
بعضها البعض وتم إلقاء اللوم عى عي محسن 
وه���و م��ن ن��ف��س ق��ري��ة ال��رئ��ي��س وق��ائ��د ال��ل��واء امل���درع 

األول.. 
محمد إسماعيل قائد املنطقة الشرقية كان أكر 
شعبية بن القبائل الشرقية من عي محسن الذي 
كان املتهم األول يف إشعال فتيل األزمة بن القبائل 
ويف ع������ام 1989م أص���ي���ب���ت ام��������رأة م����ن ب���ي���ت ق��ه��الن 
م���ن ن��ه��م ب���رص���اص ال��ج��ي��ش وان����دل����ع ن�����زاع منفصل 
يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ت���م إط����الق ال���ن���ار ع��ل��ي��ه��م من 
ق��ب��ل ال��ج��ن��ود ت��ح��ت ق��ي��ادة ض��اب��ط م��ن س��ن��ح��ان ويف 
املقابل اندلعت نزاعات كبرة بالجوف بن الجيش 
وال��ق��ب��ائ��ل وك���ان يف ك��ل م���رة ي��ك��ون فيها ط���رف اح��د 
الضباط من أقارب الرئيس ومن ثم يتم التحكيم 
يف ه���ذه ال��ن��زاع��ات م��ن ق��ب��ل ش��ي��وخ ق��ب��ائ��ل م��ح��اي��دة 
وبعض القبائل قبلت حل النزاع والرضوخ مقابل 
م��ب��ال��غ م��ادي��ة دف��ع��ت ل��ه��م ف��ي��م��ا ل��م ي��ق��ب��ل البعض 
اآلخر وقالوا بعد ذلك بسنوات إن الدم باق بينهم 

وبن الحكومة وال مجال للصلح.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

صقيع الشتاء يضاعف 
معاناة الفقراء

����������م����������ات ل����������������دى ك����ل  إَنّ م������������ن أه����������������م امل����������س����������َلّ
امل���ج���ت���م���ع���ات أن ش���ري���ح���ة ال����ف����ق����راء ُت���ع���اين 
-يف جميع األوق���ات- م��ن أل���وان الحرمان 
ما ال ُتعانيه غرها من الشرائح والفئات.

بيد أَنّ تلك املُعاناة املتسببة لهم -دائًما 
وأب��������������������ًدا- ب�����ال�����ك�����ث�����ر م��������ن ال������ع������ن������اء ت����ت����ض����اع����ف 

وتتعاظم أكر وأكر يف فصل الشتاء.

للفقراء الصيف أكرم ضيف
مهما يكن من عوز الفقر، فإن فصل 
الصيف يعود عليه ببعض الخر، فوفرة 
ال��خ��ض��روات وال��ف��واك��ه وه��ب��وط أسعارها 
ُي���ض���اع���ف���ان -إىل ح������ٍدّ م�����ا- ف���رص���ة ح��ص��ول��ه 
ع����ل����ي����ه����ا ع�������ن ط������ري������ق ال�����ص�����دق�����ة أو ال������ش������راء 
بسعر منخفض نسبّيا، كما أن انبساط 
النعمة يف فصل الصيف ُيهيئ النفوس 
ل���ل���ج���ود ع�����ى ال���ف���ق���ر امل����ت����ع����زز ب����ض����روري����ات 
ال����ط����ع����ام وأه����م����ه����ا ال����ُخ����ب����ز، ف����ض����اًل ع�����ن أن 
دفء ط������ق������س������ه ي������ق������ل������ل ح���������اج���������ة ال�������ف�������ق�������راء 
ل����ل����ك����س����اء وال�������ف�������رش وال������غ������ط������اء إىل ال�����ح�����ِدّ 
كنى وأماكن اإلئتواء  األدىن، وباملثل الُسّ
ال تمثل يف الصيف -بالنسبة لألشد فقًرا- 
معضلة كربى، فمع توافر غطاء خفيف 

يمكنهم النوم يف الرصيف.

الفقراء يف الشتاء ومعضلة انعدام 
الغذاء

أم����������ا ف�����ص�����ل ال������ش������ت������اء ال������ش������دي������د ال������������ربودة 
ال��ش��ح��ي��ح اإلن���ت���اج ال����ذي ي��ص��ب��ح -ب��خ��ي��ال��ي��ة 
أس���������ع���������اره- ح�����ل�����ًم�����ا ب����ع����ي����د امل�������ن�������ال ب���ال���ن���س���ب���ة 
للمحتاج، ف��ت��ت��ض��اءل ف��ي��ه ف��رص��ة الفقر 
يف ال��ظ��ف��ر ب��ال��ف��واك��ه وال���خ���ض���ار أو أٍيّ من 
ألوان الطعام إىل ما يشبه االنعدام، ألن 
ن��درة املنتجات وقلة ت��داول��ه��ا يف األس��واق 
-باإلضافة إىل ما تتسم به طبيعة األرض 
يف فرتة الشتاء من مظهٍر كالح- ُتذيك ما 
هو كامن يف نفوس القادرين من مشاعر 
���ح وت��ح��م��ل ب��ع��ض ف���اع���ي ال���خ���ر عى  ال���ُشّ
ال��ت��ق��ت��ر وق��ب��ض م���ا ب��أي��دي��ه��م -ب��ش��ك��ٍل غر 
معهود- عن الفقر، وإن أعطوا لحاالت 
معدودة فبكميات محدودة، يف الوقت 
ال�������ذي ي���ت���ض���اع���ف ال����ش����ع����ور ب����ال����ج����وع ك��ل��م��ا 
اشتدت الربودة، فتصبح أبدان الفقراء 
ال�������ه�������زي�������ل�������ة ال��������ت��������ي ي������ف������ت������ك ب�������ه�������ا وُي���������ط���������ارده���������ا 
ش���ب���ح ال�����ج�����وع ل���ي���ل ن����ه����ار ُع�����رض�����ًة ل���الن���ه���ي���ار 
وف�����ري�����س�����ة ألم�����������راض ال�����ش�����ت�����اء ال�����ت�����ي ي��م��ك��ن 
ل��ه��م م��ق��اوم��ت��ه��ا ل���و أن إخ��وان��ه��م األغ��ن��ي��اء 
ون����ه����م -ب����س����خ����اء- ب����ال����ح����ِدّ األدىن م��ن  ي����م����ُدّ

الغذاء باعتباره أحد أسباب البقاء.

شدة االحتياج يف الشتاء للكساء 
واالئتواء

إذا ك����ان����ت ش�������دة ب����������رودة ال����ش����ت����اء ت���ط���ال 
ب�����س�����ل�����ب�����ي�����ة آث�����������اره�����������ا ال��������ش��������رائ��������ح امل����ج����ت����م����ع����ي����ة 
ال������ع������ائ������ش������ة يف م������س������ت������وى ال ب�����������أس ب��������ه م���ن 
االكتفاء، فال تلبث تلك الشرائح تتواىص 
بتفادي تلك اآلثار بوسائل التدفئة املثى، 
ف���إن ش��ري��ح��ة ال��ف��ق��راء -ل��ألس��ف ال��ش��دي��د- 
ت��س��ت��ق��ب��ل ال���ش���ت���اء ب���أط���م���اٍر م���ن امل���الب���س ال 
تتجاوز -يف أفضل ُصْورة- ما يسرُت العورة 
وب����اف����ت����ق����اٍر إىل ال����ُب����ُس����ط وال������ُف������ُرش ُي��ل��ج��ئ��ه��ا 
إىل اف�����رتاش ال��ح��ص��ر وال���ت���دُثّ���ر ب��ق��ط��ع من 
القماش ذات ُسُمك محدودة ال تقْيُهم 
الحَدّ األدىن من برودة الشتاء، ال سيما 
ومساكنهم مجرد أكواخ تتخللها تيارات 
ال��ه��واء م��ن معظم األن��ح��اء، فيبيتون يف 
ح����ال����ٍة م����ن االرت�����ج�����اف ال������ذي ت���س���ت���ُكّ -ع���ى 
وقعه األسنان وتتزلزل -لشدته- األبدان.

ع��������ى أن وق������������وع ال�������ف�������ق�������راء ب��������ن م����ط����رق����ة 
الجوع وس��ن��دان ب��رودة الشتاء يجعلهم 
-ب������ال اس���ت���ث���ن���اء- أق�������رب إىل ع����ال����م األم�������وات 

منهم إىل عالم األحياء.
افتقار سكان األرصفة حتى إىل األلحفة
ل���ع���ل ال����وض����ع األك������ر م���أس���اوي���ة ت��ت��م��ث��ُل��ُه 
-ب��ص��ورٍة أك��ر حيوَيّة- شريحة املشَرّدين 
وأش����������������ب����������������اه امل�����������ج�����������ان�����������ن ال�������������ذي�������������ن أل�������ج�������أت�������ه�������م 
أوض���اع���ه���م امل��ع��ي��ش��ي��ة امل���ؤس���ف���ة إىل امل��ب��ي��ت 
-يف ل����ي����ايل ال����ش����ت����اء- ف������وق ب������الط األرص����ف����ة 
م���ف���ت���ق���ري���ن ح���ت���ى إىل م����ا ي���ت���غ���ط���ون ب����ه م��ن 
األل���ح���ف���ة، ب���ل إن امل��ح��ظ��وظ��ن م��ن��ه��م هم 
الذين تتوافر لهم الكراتن التي ال تدفئ 
ه، فال يستدُلّ عى َمْن تحَتها  بقدر ما تمِوّ
من أناٍس نائمن إال بما يصدر عنهم -بن 

ٍه وأنن. الحن والحن- من تأِوّ
ختاًما:

ه�����ل َي������ِح������ُقّ ل���ن���ا ت���ج���س���ي���ًدا مل�����ا ب���ل���غ���ن���اه م��ن 
وض������ٍع ُم���ج���ت���م���ع���ٍيّ ُم���خ���ي���ف -وب������ن أظ��ه��رن��ا 
م����ن إخ����وان����ن����ا امل���س���ل���م���ن َم������ْن ي���ن���ام���ون ع��ى 
��واء يف ليايل  الرصيف، ويبيتون عى ال��ِطّ
الشتاء- أن نعترب أنفسنا مؤمنن وبشًرا 

أسوياء؟!
وح�����ت�����ى ن�����ك�����ون واض������ح������ن وم��������ع أن���ف���س���ن���ا 
صادقن، علينا أن نقيس أعمالنا بأعمال 
س���ي���د امل���رس���ل���ن امل���ب���ع���وث رح����م����ًة ل��ل��ع��امل��ن 
-صى الله وسلم عليه وعى آله وصحبه 
أجمعن- يف ض��وء الحديثن الشريفن 

التالين:
�������ه -ص�������ل�������وات ال���ل���ه  ١ - َق����������ال رس������������وُل ال�������َلّ
وس����الم����ه ع���ل���ي���ه-: »َم�������ْن َك�������اَن َم����َع����ُه َف���ْض���ُل 
َظهٍر َفْلَيُعْد ِبِه َعى َمْن ال َظْهَر َلُه، َوَمن 
ك��اَن َل��ُه َفْضٌل ِمن َزاٍد َفْلَيُعْد ِب��ِه َع��َى َمن 

ال َزاَد َلُه«. رواه مسلم.
��الم-: »َما  الُة َوال��َسّ ٢ - ق��اَل -َعَلْيِه الَصّ
َءاَم�����َن ِب���ي َم���ْن ب���اَت َش��ْب��ع��اَن َوج�����اُرُه ج��اِئ��ٌع 

. إىَِل َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبِه« رواُه الطربايِنّ

الدولة والقبيلة في التاريخ اليمني

 احمد القردعي

كلك نظر

ال���ث���ورة اليمنية ب��رئ��اس��ة امل��ق��دم إب��راه��ي��م ال��ح��م��دي 
وخ������الل ف�����رتة 3 س����ن����وات وث���م���ان���ي���ة أش���ه���ر اس��ت��ط��اع 
الحمدي وطاقمه القيادي بناء الدولة الحديثة 
دول�������������ة امل�������ؤس�������س�������ات وال�������ن�������ظ�������ام وال��������ق��������ان��������ون و ل���ك���ن 
ل��ألس��ف ت��م اغتيال الشهيد إب��راه��ي��م الحمدي يف 
1977/10/11م بتخطيط سعودي وتنفيذ أي��ادي 
ي����م����ن����ي����ة ع����م����ي����ل����ة  ويف ع�����ه�����د أح������م������د ال����غ����ش����م����ي م���ن 
1977/10/12م إىل 1978/6/24م ع���ادت القبيلة 
وت��وغ��ل��ت م���ن ج��دي��د يف م��ف��اص��ل ال���دول���ة واس��ت��م��ر 
ذل��ك الحال يف عهد عي عبدالله صالح إىل عام 
1990م ف����ك����ان����ت ال���ق���ب���ي���ل���ة ت���ح���ك���م ب����ع����ض م���ن���اط���ق 

األرياف نيابة عن الدولة وبموافقتها.
القبيلة والدولة من عام 1990م إىل اليوم 

يف 22 مايو عام 1990م تحققت الوحدة اليمنية 
املباركة واستبشر الناس خراً وقد وعدت قيادات 
حزبي املؤتمر الشعبي العام والحزب االشرتايك 
ال��ي��م��ن��ي وه��م��ا ح��زب��ا ال��ش��راك��ة يف تحقيق ال��وح��دة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ووع��������دوا ال����ن����اس ب��ال��ع��م��ل ب���األف���ض���ل م��ن 
ت�����ج�����رب�����ة ال�����ش�����ط�����ري�����ن ل�����ك�����ن ح�����ص�����ل ال�����ع�����ك�����س ب���ع���د 
ال��وح��دة مباشرة كنا نأمل العمل بنظام اإلدارة 
ال��ت��ي ك��ان��ت س���ائ���دة يف ال��ج��ن��وب وال���ت���ي ك��ان��ت هي 
األفضل لكن لم يحصل ذلك فبعد إعادة تحقيق 
ال�������وح�������دة م�����ب�����اش�����رة ت�������وال�������دت األح�������������زاب وص���ح���ف���ه���ا 
ك�������األران�������ب ب���ش���ك���ل زائ���������د ع�����ن ال������ل������زوم وح����������اول ك��ال 
ال��ح��زب��ن اس��ت��ق��ط��اب أك����رب ع����دد م���ن أع��ض��ائ��ه��ا إىل 
ص���ف���ه وك����ان����ت ال��ن��ت��ي��ج��ة اخ����ت����الط ال���ح���اب���ل ب��ال��ن��اب��ل 
ف������خ������الل أق���������ل م�������ن ع���������ام م�������ن ع�����م�����ر دول�����������ة ال������وح������دة 
ش���ه���دت ص���ن���ع���اء وم���ن���اط���ق أخ������رى ال���ع���ش���رات م��ن 
ح����������االت االغ������ت������ي������االت ل�������ك�������وادر ال������ح������زب االش����������رتايك 
اليمني ولهذا السبب وأس��ب��اب سياسية وإداري��ة 

ق���ي���ام ال����ث����ورة ال��ت��ح��ق ب��ص��ف��وف��ه��ا م���ئ���ات امل��ق��ات��ل��ن 
م���ن ق��ب��ائ��ل ش���م���ال ال���وط���ن ل��ي��س ح���ب���اً يف ال���ث���ورة 
وال��ت��غ��ي��ر ب���ل ك���راه���ي���ة  يف اإلم�����ام ال����ذي قمعهم 
وأض������ع������ف ن�����ف�����وذه�����م  واش�����������رتط ب����ع����ض ال���ق���ب���ائ���ل 
ل������الل������ت������ح������اق ب��������ال��������ث��������ورة ال�������ح�������ص�������ول ع���������ى م����ص����ال����ح 
وامتيازات من حكومة الثورة  وكان والء بعض 
القبائل يف شمال ال��وط��ن للثورة والجمهورية 
م����������زدوج����������ا ف������ق������د ك��������ان��������وا يف ال�������ن�������ه�������ار ج����م����ه����وري����ن 
وم�������ل�������ك�������ي�������ن ل����������ي����������اًل وق���������������د أع�������������������رتف الح�����������ق�����������اً ب����ع����ض 
مشايخهم دون حياء أو خجل بهذه الحقيقة.
اإلخ���وة امل��ص��ري��ن داف��ع��وا ع��ن ال��ث��ورة وق��دم��وا 
مئات الشهداء لكن إدارتهم للدولة والحكومة 
ك��ان��ت س��ي��ئ��ة واإلدارة ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ع��د م��غ��ادرت��ه��م 

كانت أسوء.
االنقالب عى سلطة الرئيس عبدالله السالل 
يف 5 نوفمرب عام 1967م كان برغبة من القادة 
ال��س��ي��اس��ي��ن وال��ع��س��ك��ري��ن ل���دول���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال����ي����م����ن����ي����ة وه�����������ذه األح���������������داث وامل�������واق�������ف 
سمعتها بعد سنن من حدوثها أم��ا األح��داث 
ال��ت��ي سمعت عنها أو ق���رأت عنها أو شاهدتها 

عند حدوثها فهي كالتايل:
أحداث 21-23 أغسطس عام 1968م قامت 
ب���ه���ا يف ص���ن���ع���اء م�����راك�����ز ق������وى ق���ب���ل���ي���ة وع���س���ك���ري���ة  
ب���إي���ع���از م����ن امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة وك����ان 
ه�������دف�������ه�������ا ه����������و إق����������ص����������اء ال��������ي��������س��������اري��������ن ع����س����ك����ري����ن 
وم��دن��ي��ن م��ن وظ��ائ��ف��ه��م ومعظمهم ك��ان��وا من 

أبناء املناطق الوسطى.
ش����اه����دت ب����داي����ة م����ك����ون����ات م��ن��ظ��م��ة امل���ق���اوم���ن 
الثورين اليمنين وهي أول تنظيم معارض يف 

اليمن تأسست عام 1969م.
يف أوائل عام 1970م شاهدت الحملة القبلية 
والعسكرية التي توجهت إىل املناطق الوسطى 
ل����غ����رض م����ح����ارب����ة م���ن���ظ���م���ة امل�����ق�����اوم�����ن ال����ث����وري����ن 
اليمنين والنتيجة تعاظمت قوتها تدريجياً يف 

حمالت الحقة من السبعينات والثمانينات.
يف عام 1972م شاهدت يف سناح بن قعطبة 
وال�������ض�������ال�������ع م�������ن ال���������ح���������دود ال�����ش�����ط�����ري�����ة ال����س����اب����ق����ة 
امل�����واج�����ه�����ات امل���س���ل���ح���ة م�����ن ض����م����ن ال�����ح�����رب ال���ت���ي 
ش��ن��ه��ا ال���ش���ط���ر ال���ش���م���ايل ع����ى ال���ش���ط���ر ال��ج��ن��وب��ي 
م�����ن ال�����وط�����ن ب����إي����ع����از م�����ن ال����س����ع����ودي����ة وب���ض���غ���ط 
م��ن قبائل الشطر ال��ش��م��ايل بعد مقتل ال��غ��ادر 

ومجموعة من القبائل.
اك��ت��ف��ي ب��ه��ذا ال��س��رد م��ن األح����داث ال��ت��ي كانت 
س���ب���ب���ه���ا ال�����س�����ع�����ودي�����ة وب�����ع�����ض ق����ب����ائ����ل����ن����ا ال���ي���م���ن���ي���ة 
ف���ب���ع���د أق������ل م����ن ع����ام����ن وت����ح����دي����داً يف 13 ي��ون��ي��و 
م���ن ع����ام 1974م ق���ام���ت ح���رك���ة ت��ص��ح��ي��ح م��س��ار 

ك�����ث�����ر م��������ن امل�����ه�����ت�����م�����ن ب������ت������دوي������ن ت��������اري��������خ ال�������ث�������ورة 
اليمنية األم 26سبتمرب من عام 1962م أكدوا 
مراراً وتكراراً ضرورة إعادة كتابة تاريخها وهم 
عى حق فالذي وجد أو تم الحصول عليه من 
كتابات صحفين أو ك��ت��اب أج��ان��ب ك��ان��ت تعرب 
ع��ن وج��ه��ة نظر أح��ادي��ة تمت كتابتها ع��ن بعد 
وبعض الكتابات اليمنية التي ُكتبت م��ن قبل 
بعض العناصر القيادية سواًء كانوا عسكرين 
ومدنين كانت مجرد ذكريات ال تخلوا من األنا 
وت���ج���ن���ب���وا ت���وض���ي���ح ب���ع���ض ال���ح���ق���ائ���ق ال���ت���اري���خ���ي���ة 
ال���ت���ي ق����د ت��غ��ض��ب امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال��س��ع��ودي��ة 
واملؤيدين لها يف اليمن إن استثنينا اللواء عي 
محمد صالح  لكن ذاكرة الشعب اليمني أقوى 
م�����ن ال���ك���ت���ب وال��������رواي��������ات ال���ش���ف���ه���ي���ة مل�����ن ع���اي���ش���وا 
ال��ث��ورة م��ن ال��ث��وار أو ب��ع��ض امل��واط��ن��ن ال��ذي��ن ما 
ي���زال���ون أح���ي���اء ت��ع��ت��رب أق�����وى م���ن ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��ي 
أوض�������ح�������ت ن�����ص�����ف ال�����ح�����ق�����ائ�����ق وق���������د رأي�����������ت ك���ت���اب���ة 
ال�������رواي�������ات ال���ش���ف���ه���ي���ة ال����ت����ي س���م���ع���ت���ه���ا يف أواخ������ر 
الستينات وخالل عقد السبعينات وهي تحي 
ع�����ن أح����������داث وم������واق������ف خ�������الل ال�����ف�����رتة م�����ن ع����ام 
-1963 1968م  أما فرتة أواخ��ر الستينات فقد 
كنت طالبا وعايشتها عى الواقع وخالل الفرتة 
م���ن أواخ�����ر ال��س��ب��ع��ي��ن��ات وح��ت��ى ال���ي���وم أع��اي��ش��ه��ا 

كعسكري.
أواًل: ما سمعته من الغر  أواخ��ر الستينات 
ت�����ح�����ي ع�������ن ج���������زء م�������ن ت�������اري�������خ ث�����������ورة 26س����ب����ت����م����رب 
1962م إىل ف��رباي��ر م��ن ع���ام 1968م ه��و ال��ت��ايل: 
يف األي���ام األوىل للثورة ه��رع امل��ئ��ات م��ن القبائل 
ال��ي��م��ن��ي��ة مل��ن��اص��رة ال���ث���ورة وال���دف���اع ع��ن��ه��ا وأول��ئ��ك 
امل��ئ��ات ك��ان��وا م��ن ش��م��ال ال��وط��ن وجنوبه بدافع 
وط����ن����ي خ������ايل م�����ن امل���ص���ل���ح���ة وب����ع����د أس����اب����ي����ع م��ن 

أخ����رى ن��ش��ب��ت ع���دة أزم����ات س��ي��اس��ي��ة ب��ن شريي 
الوحدة أفضت إىل حرب صيف عام 1994م. 

م��������الح��������ظ��������ة: ل�������ق�������د ك������ت������ب������ت يف ص�����ح�����ي�����ف�����ة ال�����ي�����م�����ن 
وص�����ح�����ي�����ف�����ة "26س�������ب�������ت�������م�������رب" ع����������دة م�������واض�������ي�������ع  ع���ن 
األزمات وحرب 94م وال أود تكرار ما كتبته سابقاً 
وسأكتفي فيما تبقى من هذا الحيز بالرتكيز عى 

املسائل التي تخص عنوان املوضوع.
ع����ودة إىل امل���وض���وع ب��ع��د ال���وح���دة ال��ي��م��ن��ي��ة ك��ان 
امل�����واط�����ن�����ون ي����أم����ل����ون يف إي�����ج�����اد دول��������ة م���ؤس���س���ات 
بعيدة عن التأثرات القبلية والحزب االشرتايك 
ك����ح����زب ي�����س�����اري ب���������دوره ح��������اول ف����رم����ل����ة  أو ال���ح���د 
م��ن ن��ف��وذ القبيلة  ول��ك��ن ك���ان ذل���ك دون ج��دوى 
أم���������ا امل�����ؤت�����م�����ر ال����ش����ع����ب����ي وب�����ح�����ك�����م ج�����ن�����اح�����ه ال���ق���ب���ي 
ال��ق��وي ف��ق��د ع��م��ل ع��ى اس��ت��م��راري��ة م��راك��ز ال��ق��وى 
القبلية يف م��ف��اص��ل ال��دول��ة وامل��ج��ت��م��ع ب��ل وعمل 
عى تعزيزها من خ��الل الجناح القبي يف حزب 
اإلص���������الح أو إع���������ادة ب���ع���ض أب�����ن�����اء ال����س����الط����ن م��ن 
ال���خ���ارج  وق���د ع��م��ل��ت م��راك��ز ال��ق��وى ال��ق��ب��ل��ي��ة عى 
تأجيج واس��ت��ف��ح��ال األزم���ة حتى اشتعلت حرب 
1994م وشاركت يف الحرب ليس حباً يف الوحدة 
بل بغرض القضاء عى االشرتايك وبعد 94م زاد 
تأثر القبيلة وفسادها وزاد فساد مراكز  القوى 
العسكرية والسياسية حتى قيام الثورة الشبابية 
يف 11 ف���رباي���ر ع����ام 2011م ول���ألس���ف ت��م��ت س��رق��ة 
ال���ث���ورة ال��ش��ب��اب��ي��ة م��ن ق��ب��ل م��راك��ز ال��ق��وى القبلية 
واألح�����������زاب وح����ول����وه����ا إىل م����ج����رد أزم�������ة س��ي��اس��ي��ة 
ط���ال���ت وت��ح��ول��ت إىل ح����رب م��ازل��ن��ا ن��ك��ت��وي ب��ن��اره��ا 

إىل يومنا هذا.
إن القبيلة التي كانت طاغية يف معظم بلدان 
ق����ارة أف��ري��ق��ي��ا وب���ل���دان ش��ب��ه ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة إىل 
منتصف القرن املايض قد شهدت معظم بلدان 
ال�����ق�����ارة ال�����س�����وداء ودول ش���ب���ة ال����ج����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة 
خالل النصف األخر من القرن املايض والخمس 
األول م���ن ال���ق���رن ال���ح���ايل خ����الل ال���ف���رتة امل���ذك���ورة 
تطورات إيجابية وأذاب��وا القبلية يف إط��ار الدولة 
واس�������ت�������ط�������اع�������وا ب�������ن�������اء دول��������ه��������م ك�������������دول م�����ؤس�����س�����ات 

ويسودها النظام والقانون.
أم������ا ن���ح���ن يف ال���ي���م���ن ويف ظ����ل وج�������ود ال���ك���ي���ان���ات 
القبلية واملراكز العسكرية والسياسية التي ظلت 
تتجاذب الحكم وت��ت��ص��ارع ع��ى ك���رايس السلطة 
وص�������ن�������ادي�������ق ال��������������روة ف�����ق�����د أوص������ل������ن������ا ه����������ذا ال������ص������راع 
وال���ت���ن���اح���ر ح���ت���ى وص���ل���ن���ا  إىل ح���ال���ن���ا ال����راه����ن ال����ذي 
ي��ص��ع��ب ع���ى ال���ك���اف���ر.. ف���إىل م��ت��ى س��ن��ظ��ل يف ه��ذه 
ال��ح��ال ؟وم��ت��ى ت��ع��ود النخب السياسية اليمنية 
إىل جادة الصواب لتعمل عى بناء دولة رشيدة 
دول������ة ن���ظ���ام وق�����ان�����ون؟ وم���ت���ى س��ي��ن��ع��م امل���واط���ن���ون 
اليمنيون بالحياة الكريمة التي طال انتظارها؟!

08 كتابات

ل��������������������و أع�������������ط�������������ي�������������ت مل��������������������وض��������������������وع ال�������������ع�������������ن�������������وان 
ال������ق������در ال������ك������ايف م������ن امل�����ع�����ل�����وم�����ات ال����ع����ام����ة 
وامل������ع������ل������وم������ات ال�����رق�����م�����ي�����ة ف����س����أض����ط����ر إىل 
ال����ب����ح����ث ع�����ن امل������راج������ع ال����خ����اص����ة ب�����ه وه����ي 
ك����ث����رة وت����ح����ت����اج إىل ع������دة ص���ف���ح���ات م��ن 

هذه الصحيفة الغراء.
ك�����م�����ا أن������ن������ي ل�����س�����ت م����ت����خ����ص����ص����ًا ب����ت����اري����خ 
ال�����ي�����م�����ن ال�����ق�����دي�����م وال������وس������ي������ط وال�����ح�����دي�����ث 
وامل���ع���اص���ر ول��ك��ن��ن��ي  أع�����رف ق������دراً ال ب��أس 
به عن تاريخ بالدنا اليمن لذلك فضلت 
االك������ت������ف������اء ب����م����ا ت����خ����ت����زن����ه ذاك������������ريت يف ه����ذا 
الحيز املتاح ل�خمس حلقات وابتعدت 

عن التطويل اململ واإليجاز املخل.
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كوثر العزاوي

"الصراري" شموخ تنَهُشُه الذئاب..!
حينما تتمكن بوصلة الوجدان إىل استحضار مآيس 
الشعوب املستضعفة تراها وهي تجوب العالم  تجد 
خلَف كل املآيس التي نراها محطة قمٍع واضطهاد لم 
تؤشر عندها البوصلة، وتحت رماد الصمت عقول ال 
ت��ُك��ف ع��ن البحث وتحليل األم���ور ون��ش��ر معانيها حتى 
تصل إىل كشف الستار عن ضحايا قضوا شهداء ذهبوا 

غيلة، دماء نزفت أجساد ُحرقت، أرواٌح أُزهقت!! 
ح������ّق������ا ع�����ن�����دم�����ا ش�������رع�������ُت ب���������اإلط���������الع، ل�������م أص�������م�������د  أم�������ام 
الحقيقة املفجعة ال��ت��ي ت��ك��اد ت��ك��ون ض��رًب��ا م��ن الخيال! 
ف���أرغ���م���ُت ن���ف���ي ب���م���واص���ل���ة ال���ب���ح���ث وال�����ق�����راءة يف م��ل��ف 
فجائع قرية "ال��ص��راري" ألج��د م��ا يشيب ل��ه الرضيع، 
ول���ع���ل اش������ّد م����ا َي���ع���َج���ب ل����ه ال���غ���ي���ور ح��ي��ن��م��ا ي��ع��ل��م أث���ن���اء 
اإلط�������الع ع����ن وص������ول امل���رت���زق���ة إىل ال���ق���ري���ة امل���ن���ك���وب���ة ب��ع��د 
اإلج��ه��از ع��ى أهلها وممتلكاتها ألخ��ذ ال��ص��ور والتباهي 
ب���ق���ت���ل واع����ت����ق����ال وت���ف���ج���ر ب����ي����وت أه���ال���ي���ه���ا ال�����ذي�����ن ُف������ِرض 
ال�����ح�����ص�����ار ع����ل����ي����ه����م، ف����ي����م����ا ي����ع����م����د ب�����اق�����ي ق����ط����ي����ع ال�����ذئ�����اب 
املسعورة إىل إحراق ما تبقى من منازل أبناء القرية!! 

فوالله تراين اكتُب ويف داخي مارُد الغضب الساخط 
عى واقع الظلم والجور الذي يحيق بأمة من الناس ال 
ذنب لهم سوى إتباع نهج آل محمد "عليهم السالم" 
ورغ��م األل��م ال��ذي أَل���َمّ ب��ي، إاّل أنني حمدت الله تعاىل 
أن وفقني لكتابة بعض سطور قد ال تفي حق الوفاء 
ملن نشرتك معهم يف التضحيات والفداء كوننا نشّكل 
�����ا ه������و م������ن دواع������������ي ف�����خ�����رن�����ا، ك����م����ا وأن����ن����ي  ع����م����ًق����ا ع�����ق�����ائ�����دًيّ
أدي���ن ب��ال��ع��رف��ان إلح���دى األخ�����وات م��ن آل ال��ج��ن��ي��د وه��ي 
��م��ح��ة ال��ط��ّي��ب��ة ال��ذي��ن  ص��دي��ق��ة يل م���ن ذوي األرواح ال��َسّ
ي���ن���ب���ذون ال���ظ���ل���م، وق����د واف�����ق أن ق�����رأت يل م���ق���ااًل ب��ش��أن 
الشهداء فعّرفتني بقوافل شهداء جريمة الصراري، 
إذ كان هو الدافع يل بكتابة هذا املقال، خصوًصا وقد 
علمُت أّن ه��ذه األخ���ت الصديقة، ق��د ت��ذّوق��ت وأهلها 
وقبيلتها م����رارة ال��ف��ق��د امل���م���زوج ب��ح��الوة ال���ف���داء امل��ع��ّب��ق 
بنكهة الشهادة، مما حدا بي أن تذّكرت ماجرى علينا 
وأه���ل���ون���ا وأح���ب���ت���ن���ا أي������ام ال���ن���ظ���ام ال��ب��ع��ث��ي ال���ب���ائ���د، وأث���ن���اء 
ت��ج��اذب��ن��ا ال��ح��دي��ث األخ����وي وال��ق��ض��ي��ة امل��ش��رتك��ة، إذ بها 
ت��ل��ِف��ت ن��ظ��ري م��ش��ك��ورة إىل ق��ض��ي��ِة م��أس��اة يف بقعة من 

بقاع يمن الوالء.
 إذ ث��م��ة ج��ري��م��ة ح�����رٍب ي���ن���دى ل��ه��ا ج���ب���ن  اإلن��س��ان��ي��ة، 
وع��م��ل��ي��ة ت��ط��ه��ر أه�����وج ل���م ي��س��ب��ق ل��غ��ر وح�����وش ال��ب��ش��ر 
ال������دواع������ش أن ق����ام����ت ب����ه����ا، وث����م����ة ط���ائ���ف���ة م�����ن م���رت���زق���ة 
ال������ع������دوان ال����س����ع����ودي األم�����ري�����ي يف م���ح���اف���ظ���ة "ت����ع����ز يف 
قرية الصراري" من اليمن الجريح قامت بمجازر يندى 

لها جبن اإلنسانية وتقشعر لها جلود ذوي الضمائر 
والشرف!

 والواقع أين بحثُت فما وجدت سوى أخبار خجولة 
ه�����ن�����ا وه��������ن��������اك، يف ال�������وق�������ت ال�����������ذي ي�����ح�����ي ال��������واق��������ع امل�����ري�����ر 
ل��س��ان ح��ال َم��ن َش��ِه��د تلك امل��ع��ان��اة ع��ن كثب م��ن شتى 
املمارسات القمعية وعمليات االنتقام الشنيعة التي 
ت��رتف��ع ع���ن وح��ش��ي��ت��ه��ا ال���وح���وش ال���ك���واس���ر مل���ا ج����رى من 
عنف وقتل حّد التمثيل بجثث الضحايا واملغدورين، 
ف���ض���اًل ع���ن اع���ت���ق���ال ال���ع���ش���رات م���ن األك����اب����ر وامل����رش����د ين 
أص������ح������اب ال����س����م����اح����ة وال���������ّدي���������ن، واق�����ت�����ي�����اده�����م إىل ج��ه��ة 
مجهولة ال ُيعَرف يشء عن مصرهم وس��ط  التعتيم 
اإلعالمي ومنع وسائل النشر من الدخول اىل القرية 
وت���غ���ط���ي���ة األح������������داث ال�����دام�����ي�����ة، ع����ج����ًب����ا ل���ح���ك���اي���ت���ِك ق���ري���ة 
الصراري مع ذئاب الليل الحانقة وبهائم النهار الرببرية 
التي ال تعرف الرحمة، فما عساي القول وقد عِجزت 
كلمايت عن االصطفاف مع محنتِك يف فناء تضحياتكم 

أه��ل ال��ص��راري وآل الجنيد، أىّن لصربكم وق��د تكالبت 
ع��ل��ي��ك��م ق��ط��ي��ع ال���ذئ���اب وق���ّط���اع ال��ل��ي��ل!! ال ل���يء س��وى 
أن����ك����م أه�����ل امل���س���اج���د وأص�����ح�����اب ال����ش����رف امل����ع����ّى وإت����ب����اع 
أه������ل ب���ي���ت ال���ع���ص���م���ة وال�����ط�����ه�����ارة "ع���ل���ي���ه���م ال�����س�����الم" ف��ال 
يسعني س���وى ال��ت��س��اؤل مستهِجنة مل��ا ح���دث وي��ح��دث 

يف الصراري! 
ب����ي����ن����م����ا ال ت�������������زال األم�������������م امل������ت������ح������دة ت�����غ�����ض ال��������ط��������رف ع���ن 
الجريمة إن لم تكن تغط يف سبات عميق رغم فظاعة 
ما جرى، ولم تحّرك ساكًنا ولم َيْسَتِرْ أًيا من املنظمات 
العاملية والحقوقية ومنظمات املجتمع املدين ومقارعة 
ال��ع��ن��ف ض���م���ًرا أو ت���ح���ّرًك���ا ي���ه���ّز ل��ه��م رك����ن����ا!! إن���ه���ا م��أس��اة 
اس��م��ه��ا ال���ص���راري وال���ذئ���اب، وه���ي ال تختلف ك��ث��را عن 
ت����ل����ك امل���������آيس اإلج�����رام�����ي�����ة ل�����ل�����دواع�����ش وامل�����رت�����زق�����ة يف أك����ر 
م����ن دول�������ة، ك���م���ا ع��ب��ث��ت ب��������أرواح اآلالف ب����ل امل����الي����ن م��ن 
العراقين فضاًل عن الدمار الحاصل جراء املفخخات 
والعبوات الناسفة ومالِحق باألسواق واملدارس ودور 
العبادة واملستشفيات وغر ذلك من املرافق الخدمية 
ألعوام طوال! وحيث جاءت جريمة الصراري شاهدة 

لتؤكد هي األخ��رى حقيقة التواجد الداعي املسعور 
يف ت���ع���ز ال����ع����ّزة واإلب���������اء، وب���م���ا ي���ث���ر ال���ك���ث���ر م����ن ع���الم���ات 
االستفهام عن حقيقة التمدد املمنهج لفوىض العناصر 
ال��ت��ك��ف��ري��ة ب��رع��اي��ة ق���وى ال��ت��ح��ال��ف وع���ى رأس��ه��ا النظام 
السعودي السفاح وال ِمن رادع!! فسالٌم عى شهداء 
أه���ل ال����ص����راري،  ش��ه��داء ن��ح��َو ع���رش ال��ل��ه ق��د ع��َرج��وا، 
وج����رى ن��زف��ُه��ْم يف األرض ول���م ي���زل خ���ِض���اًل ن���دّي���ا..س���الم 
ع��ى َم��ن بقي منهم م��ن ال��ص��اب��ري��ن، أول��ئ��ك املُبتسمن 
ويف أف���ئ���دت���ه���م خ����ن����ادق أح��������زان، ال����ذي����ن ق��������ّرروا ال���وق���وف 
كالشجر الشامخ الذي الينكسر إال غدرا، وال تحسنَبّ 
ال����ذي����ن "اس����ُت����ش����ه����دوا" رح�����ُل�����وا، إن���م���ا ب����اق����وَن يف ال����ذاك����رة 
أحياء إىل األزِل، تحتضنهم تخوم األرض كل األرض، 
ويف السماء هم نجوم ترسل أضواء الصرب والهداية، 
وم���اب���ن األرض وال���س���م���اء ه���م َش�������راٌر ي��ت��ط��اي��ر ك��ال��س��ه��ام 
ُيلقي ال��رع��ب يف ق��ل��وب ال��ظ��امل��ن إىل ي��وم يبعثون! }َواَل 
ُرُهْم  امِلُوَن إَِنَّما ُيَؤِخّ ا َيْعَمُل الَظّ َتْحَسنَبَّ اللَه َغاِفاًل َعَمّ

ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اأْلَبَْصاُر.{ابراهيم٤٢   
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تفكيك املعضلة 
معضلة ارتفاع األسعار مثل التحدي األبرز لقيادة وزارة 
الللصللنللاعللة والللتللجللارة الللتللي أصللللرت عللى أن تفكيك تعقيدات 
هللللللللذه املللللشللللكلللللللللة، وسللللللخللللللرت كللللللل اإلملللللكلللللانللللليلللللات للللللللدراسلللللللة هللللذه 
املللشللكلللللة ملللن مللخللتلللللف اللللجلللوانلللب بلللهلللدف الللبللحللث علللن أفللضللل 
السبل والطرق للتخفيف عن معاناة املواطن وتحرير لقمة 

عيشه من التالعب. 
صللللعللللوبللللة هلللللللذه الللللخللللطللللوة تللللللللللزداد يف ظلللللل تلللللداعللللليلللللات الللللحللللرب 
االقتصادية لتحالف العدوان عى بالدنا والتي تدخل عامها 
اللللثلللاملللن واللللتلللي تللضللفللي الللكللثللر ملللن الللتللعللقلليللدات علللى الللوضللع 

االقتصادي يف البالد.
وملللن وسلللط كللومللة هلللذه الللعللقللبللات االقللتللصللاديللة رسلللم وزيللر 
الصناعة والللتللجللارة محمد شللرف املطهر خطة عمل قائمة 
عللللللى دراسلللللللللللللات دقلللليللللقللللة و آللللللليللللللات ملللنلللهلللجللليلللة جللللللديللللللدة مللللعللللززة 
بللاألرقللام واالحصائيات الدقيقة لحساب التكلفة وتحديد 
أسعار املواد الغذائية األساسية وبشكل منصف للمواطن 
والتاجر عى حد سوى.. وعقدت وزارة الصناعة والتجارة 
سلسلة من االجتماعات برئاسة الوزير املطهر إلقرار آليات 
تحديد أسعار السلع األساسية وفق دراسات معمقة تأخذ 
يف االعللتللبللار التكاليف واملللتللغللرات العاملية يف أسللعللار الللغللذاء 
وتكاليف النقل البحري والداخيل.. لتكون قائمة السقوف 
العليا ألسعار السلع األساسية التي أقرتها الللوزارة مطلع 

جمادي األوىل هي مخرج وثمرة تلك الجهود.

الرقابة امليدانية 
إقلللللللللللللللرار اللللللقلللللائلللللملللللة الللللسللللعللللريللللة 
امللللللللللخلللللللللفلللللللللضلللللللللة ألسللللللللللللللعللللللللللللللار أهللللللللللم 
اللللللسلللللللللللع األسللللللاسلللللليللللللة كللللانللللت 
خللللللطللللللوة كلللللللبلللللللرة، غلللللللر انللللهللللا 
وضللللللللعللللللللت الللللللللللللللللللللللللللوزارة أمللللللللللام 
تحٍد حقيقي يف تطبيقها 
اللللللللللللللللللواقلللللللللللللللللع  ارض  عللللللللللللللللللللى 
حلللتلللى يلللللللملللس نللتللائللجللهللا 

املواطن.
للللللللللللللللتلللللللللللللللبلللللللللللللللدأ اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوزارة 
ومللللللللللللللللللللللكللللللللللللللللللللللتللللللللللللللللللللللبللللللللللللللللللللللهللللللللللللللللللللللا يف 
أملللللللللللانلللللللللللة الللللللعللللللاصللللللمللللللة 
واملللللللللللللللللللللحللللللللللللللللللللافللللللللللللللللللللظللللللللللللللللللللات 

ملللللرحلللللللللللة هلللللللي األهلللللللم 
وهلللللللللللللي تلللللطلللللبللللليلللللق هلللللللللللللذه اللللللللقلللللللائلللللللملللللللة.. 

وأقرت الوزارة خطة عمل رقابة ميدانية تضمن 
تطبيق القائمة السعرية وانخفاض أسعار املواد الغذائية 
األسللاسلليللة وتللعللمللل قلللدر اإلمللكللان عللى تللفللادي الللثللغللرات التي 
كانت تتسلل منها معوقات سلبية للتحايل والتهرب وتبقي 

األسواق خارج السيطرة. 
وأكللللللللللللللدت قللللللليلللللللادة اللللللللللللللللللللوزارة علللللللى تللللنللللفلللليللللذ اللللللخلللللطلللللة بللللالللللتللللعللللاون 
والتنسيق مع الشركات والتجار ويف ذات الوقت الصرامة 
وعللللدم اللللتلللهلللاون ملللع املللتللالعللبللن.. وبلللللدأت خللطللة اللللرقلللابلللة عى 
كلللبلللار مللنللتللجللي وملللسلللتلللوردي األغللللذيللللة وفللللق خللطللة متسلسلة 
شملت الحقا تجار الجملة وصوال إىل تجار التجزئة.. وخالل 
الحمالت امليدانية التي نفذت بنسق عايل الوترة يف أمانة 
اللللعلللاصلللملللة وبللللاقللللي امللللحلللافلللظلللات تللللم إغللللللالق بلللعلللض اللللشلللركلللات 
الكبرة وتجار الجملة والتجزئة املخالفن للقائمة السعرية, 

والرفع 
غر املربر لألسعار 

وهللللللو مللللا ملللملللثلللل رسللللالللللة بللجللديللة 
التنفيذ.

نتائج سريعة 
ملللثلللللللملللا الللللتللللزمللللت بلللعلللض شلللللركلللللات انلللللتلللللاج واسللللللتللللللراد الللللغللللذاء 
بللالللقللائللمللة حلللاوللللت شلللركلللات أخللللرى الللتللهللرب ملللن تللطللبلليللق تلك 
اللللقلللائلللملللة اللللسلللعلللريلللة.. وحلللللللاول اللللبلللعلللض اللللتلللملللللللص مللللن خلللالل 
عللللمللللللللليللللة امللللللبللللليلللللعلللللات املللللتللللسلللللللللسلللللللللة ملللللللن الللللللشللللللركللللللات حلللللتلللللى تللللجللللار 
التجزئة.. وتعاملت الوزارة مع تلك العراقيل وفق إجراءات 
قللانللونلليللة وإتللللخللللاذ اللللللقلللللرارات املللنللاسللبللة وفللللق كلللل مللخللالللفللة من 
)تحرير محاضر ضبط وتوجيه إنذارات ويف بعض الحاالت 

اإلغللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالق(, 
ذات  وفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي 
الللللللوقللللللت تلللوجللليللله 
رسللللللللللائللللللللللل اللللللشلللللكلللللر 

للملتزمن.
وملللللللللللللللللن األسلللللللللللبلللللللللللوع 
األول لحملة تنفيذ 
الللللقللللائللللمللللة اللللسلللعلللريلللة 
الللللللتللللللي شلللللللاركلللللللت فللليلللهلللا 
قللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللادة الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوزارة، 
بلللللللللدأت أسللللللعللللللار اللللسلللللللع 
األسلللللللللللاسللللللللللليلللللللللللة تللللنللللخللللفللللض 

بشكل ملموس.
وركلللللللللللزت خللللطللللة الللللرقللللابللللة 
املللللللللليلللللللللدانللللللللليلللللللللة الللللللللللتللللللللللي أقلللللللرتلللللللهلللللللا 

عللللللللللللى جللللللللللانللللللللللب اللللللللديلللللللملللللللوملللللللة الللللللللللللللللللللللللللللللللوزارة 
األثلللللللللللللللللللللللر امللللللللللللطلللللللللللللللللللللللوب بلللللخلللللفلللللض واالستمرارية بما تحقق 

األسعار املشمولة يف القائمة السعرية التي شملت نحو 52 
سلعة غذائية أساسية.

منع االبتزاز 
خللطللة وزارة الللصللنللاعللة والللتللجللارة للللللرقللابللة امللليللدانلليللة حرصت 
علللللى اشللللللللللراك امللللللواطلللللنلللللن يف اللللللرقلللللابلللللة واعللللطللللتللللهللللم دورا مللهللمللا 

يف ذلللللللللك واالبللللللللللللللالغ عللللللى اي مللللخللللالللللفللللات عللللللى الللللللرقللللللم املللللجللللاين 
)174(.. وضعت يف االعتبار الحد من االختالالت والظواهر 
السلبية التي ترافق عملية الرقابة امليدانية ومنع أي ابتزاز 
للشركات والتجار التي قد تحدث من أعضاء فرق ولجان 
الللرقللابللة وخللصللصللت أيللضللا رقللمللا مجانيا آخلللر للللللشللكللاوى وهللو 
)8007200(.. للللإبلللالغ علللن أي تلللصلللرف مللخللل ملللن أي عضو 

يف لجان الرقابة.
و يلللقلللول وكللليلللل وزارة الللصللنللاعللة واللللتلللجلللارة لللقللطللاع الللتللجللارة 
الللداخللللليللة مللحللمللد قلللطلللران ان اللللللللوزارة اللللزملللت للللجلللان الللرقللابللة 
املللليلللدانللليلللة اللللتلللابلللعلللة للللللللللللوزارة و مللكللتللبللهللا يف أمللللانللللة اللللعلللاصلللملللة و 
املحافظات بلبس جاكت وكوفية عليها أرقام وباستطاعة 

أي متضرر أن يبلغ عى رقم املوظف.
وحلللللول مللسللتللوى األداء اللللرقلللابلللي , أكللللد اللللوكللليلللل قلللطلللران ان 
الللحللملللللة املللليلللدانللليلللة للللللرقللابللة حللقللقللت نللتللائللج إيللجللابلليللة , مللشللرا 
اىل اللللللللوزارة تللتللابللع سلللر اللللرقلللابلللة امللليللدانلليللة اللليللوملليللة للللللجللان يف 
أسواق امانة العاصمة واملحافظات وتتعامل بشكل فوري 
ملللللع اخلللللتلللللالالت او ملللخلللاللللفلللات مللللنلللع أي رفللللللع سللللعللللري يلللتلللجلللاوز 
القائمة السعرية ، وأضللاف ان غرفة العمليات يف الللوزارة 
تتعامل يوميا مع بالغات املواطنن وتعكسها اىل املكاتب 

عى مستوى األمانة واملحافظات وكذا املديريات.
موضحا ان القائمة السعرية وضعت سقوفا أعى ألسعار 
السلع محتسبة تكاليف نقل السلع إىل املناطق البعيدة، 

وتتيح فرصة للتنافس لتقديم أسعار اقل بن الشركات.
جولة ميدانية 

بللعللد نللحللو شللهللريللن ملللن إقللللللرار الللقللائللمللة، ومللللن خللللالل جللولللة 
قامت بها الصحيفة اىل املوالت الكبرة لبيع السلع الغذائية 

وجدنا التزاماً اىل حد كبر بالقائمة السعرية املخفضة.
ومن خالل األحاديث العفوية مع املتسوقن ملسنا انطباعا 
ايجابيا مللن املللواطللنللن الللذيللن يللبللدون ارتلليللاحللا لللهللذه الخطوة 
بخفض األسعار.. غر انهم يطالبون بمزيد من الخطوات 
يف هذا الجانب للتخفيف من معاناتهم.. فقد اصبح توفر 

املؤنة الغذائية لألسر هما كبرا.. 
وفيما كان الرتحيب بهذه الخطوة من املواطنن أكدوا ان 
بعض البقاالت الصغرة يف األحياء لم تلتزم, وان األسعار 
للللللم تلللنلللخلللفلللض بلللملللسلللتلللوى االنلللللخلللللفلللللاضلللللات يف املللللللللللوالت اللللكلللبلللرة 

ومراكز التسوق.
انخفاض 25% 

قائمة االنخفاضات التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة 
ركلللللزت علللى أهللللم الللسلللللع اللللغلللذائللليلللة ومللنللهللا الللقللمللح والللدقلليللق 
واألرز واللللللللزيلللللللوت واللللللسلللللملللللون والللللبللللقللللوللللليللللات ووصلللللللللللت نللسللبللة 
انخفاض بعض السلع اىل %25.. وهللو رقللم يحمل الكثر 
مللن الللللدالالت بالنسبة للمواطن اللللذي كللاد أن يفقد األمللل 
يف تللخللفلليللف وطلللللأة امللللعللليلللشلللة.. ورغلللللم إيللجللابلليللة اللللخلللطلللوة الللتللي 
أقللللدمللللت عللللليللهللا الللللللللللللوزارة، اال ان امللللللواطلللللن بلللحلللاجلللة إىل امللللزيلللد 
من الخطوات للتخفيف من معاناته.. وينتظر من الوزارة 
وغللرهللا مللن الللللوزارات واملللرافللق الحكومية خللطللوات أخلللرى.. 

تعيد األمل للمواطن.

كيف جنحت وزارة الصناعة والتجارة في حتدي خفض األسعار ؟ 
 خ����ف����ض أس�����ع�����ار امل����������واد ال����غ����ذائ����ي����ة م���ّث���ل 

ضرباً من الخيال يف نظر املواطن اليمني.. 
االع�������ت�������ق�������اد ال������س������ائ������د ج����������اء ب������ن������اء ع��������ى ت�����راك�����م 

معطيات وتجارب عايشها يف املايض.. 
ورغ����������م إع����������ان وزارة ال����ص����ن����اع����ة وال�����ت�����ج�����ارة 
ع�����ن ت�����وج�����ه ل���خ���ف���ض األس������ع������ار , ك�������ان ي��ن��ظ��ر 
إىل م��ث��ل ه���ذه األخ���ب���ار ب��ال��دع��اي��ة اإلع��ام��ي��ة 
التي تدغدغ مشاعر العامة من املواطنني.. 
ف����خ����ف����ض األس��������ع��������ار يف ب�����ل�����د ي������ع������اين وي�������ات 
ث������م������اين س�������ن�������وات م�������ن ال����������ع����������دوان وال�����ح�����ص�����ار 
ي���م���ث���ل م���ه���م���ة أش����ب����ه ب���امل���س���ت���ح���ي���ل���ة.. ك���ي���ف ال 
وق���د تشكلت ق��اع��دة راس��خ��ة ل���دى امل��واط��ن 
ال���ي���م���ن���ي أن أي س���ل���ع���ة ت���رت���ف���ع ال ي���م���ك���ن أن 

تعود للهبوط مجدداً.  

ت��������ع��������د ع�������م�������ل�������ي�������ات ت��������رب��������ي��������ة األح�������������ي�������������اء امل�������ائ�������ي�������ة 
واالستزراع السميك من العمليات البديلة 
إلنتاج املصائد الطبيعية يف املياه البحرية 
ال�������داخ�������ل�������ي�������ة، وت��������ع��������وض ال�����ن�����ق�����ص ال��������ح��������اد يف 
مخازن املصائد الطبيعية, ويف هذا السياق 
أوضح مدير عام االستزراع السميك بوزارة 
ال��������روة ال��س��م��ك��ي��ة امل���ه���ن���دس ع����ي ال��س��ي��اين 
أن االس����ت����زراع ال��س��م��يك ي��ع��د اح����د ال��ب��دائ��ل 
ال����ه����ام����ة ل���ل���م���ص���ائ���د ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، م����ش����را أن 
االستزراع السميك يعرف بأنه عملية تربيه 
األسماك بأنواعها املختلفة سواء اسماك 

املياه العذبة او اسماك املياه املالحة.. 

أهمية االستزراع السميك 
وأشار املهندس السياين أن االستزراع السميك يعمل 
عى زيادة اإلنتاج من األسماك، ويعترب وسيلة فعالة 
يف زيادة الناتج القومي من األسماك، ويحقق النهوض 
باملستوى االقتصادي واالجتماعي ملستزرعي األسماك، 
كما انه يعد مصدر جيد للغذاء، يساعد عى تعويض 
املخزون السميك الذي استنزف خالل العقود املاضية، 
وكذا توفر األسماك بسهولة ويسر للمستهلك سواء 
يف املناطق الساحلية او املناطق الجبلية، ويعمل كذلك 

عى توفر فرص عمل كثرة، 
مللللللؤكللللللدا أن االسلللللللللتلللللللللزراع الللللسللللملللليك يللللعللللتللللرب مللللللن الللللفللللرص 
االسللتللثللمللاريللة الللللواعللللدة، واللللتلللي تللتللوفللر بلليللئللتللهللا يف اللليللمللن 

بشكل كبر. 
البيئة املناسبة 

وقال املهندس السياين: "اليمن تمتاز ببيئة صالحة 
للللعلللمللللللليلللات االسلللللللتلللللللزراع اللللسلللمللليك نللللظللللرا مللللوقلللعلللهلللا اللللفلللريلللد 

ومناخ شواطئها الحار طوال العام. 
 ركائز االستزراع السميك

واشللللللللللار الللللسلللليللللاين أن االسللللللللتللللللللزراع الللللسللللملللليك يللللرتللللكللللز عللى 
ركيزتن او دعامتن اساسيتن هما : املياه واملوقع 

ملللللؤكلللللدا علللللى أهلللمللليلللة املللللليلللللاه واللللللتلللللي تلللعلللد ملللللن امللللقلللوملللات 
األسللاسلليللة يف عمليه االسلللتلللزراع الللسللمللكلليللة، مللشللرا اىل 
ضرورة توفرها بشكل دائم، وخلوها من امللوثات ومن 

مسببات األمراض، وقلة تكاليفها.. 
 خواص املياه يف املزارع السمكية 

أوضح املهندس السياين أن أهم الخواص الطبيعية 
الللللللللواجللللللللب تللللللوفللللللرهللللللا يف ملللللليللللللاه االسلللللللللللتلللللللللللزراع اللللللسلللللمللللليك هلللي 
األوكلللسلللجلللن الللللذائللللب يف املللللللاء، درجللللله اللللللحلللللرارة، درجللله 
امللوحة، درجه القلوية والحمضية، درجه عسر املاء، 

الغازات والعناصر الذائبة يف املاء. 
املوقع 

وأوضلللح الللسلليللاين أن اخللتلليللار املللوقللع املللنللاسللب للمزرعة 
السمكية يجب أن تتوفر فيه شلللروط ومللواصللفللات ان 
تلللكلللون قلللريلللبلللة مللللن ملللصلللدر املللللللاء ، علللللدم تلللسلللرب املللللللاء مللن 
خاللها يف حال استخدام األحواض الرتابية، وبعدها 
علللن املللخلللللفللات اللللزراعللليلللة واآلدملللليللللة، وسللهللولللة الللوصللول 

إليها.. 
 أنظمة االستزراع السميك

وبن السياين أن االستزراع السميك ينقسم إىل ثالثة 
أقسام:

 1 - االستزراع املكثف :
 ويعرف بأنه تربيه األسماك بأعداد كبرة يف مساحة 
صللغللرة وهللو مللا يتطلب تغير امللليللاه بللاسللتللمللرار لضمان 
جودتها بإضافة اىل التهوية املناسبة، مشرا أن هذا 

النوع يتميز باحتياجة إىل مسطح مايئ محدود، سهل 
التحكم يف املللزرعللة وإدارتلللهلللا، وزيللللادة اإلنللتللاج وسهولة 
التخلص من النباتات والحشائش غر املرغوب فيها، 
مللنللوهللا إىل عللليلللوب هللللذا الللنللظللام اللللللذي يللحللتللاج إىل زيللللادة 
األيللللادي الللعللاملللللة املللطلللللوبللة لتشغيل املللزرعللة وإدارتلللهلللا، 
وارتفاع التكاليف، وسهولة انتشار األمراض الطفيلية.. 
-2 االسللللللللللللتللللللللللللزراع املللللللللوسللللللللع واللللللللللللللللذي يللللعللللتللللمللللد عللللللللى تلللللوافلللللر 
مسطحات مائية كبرة تربي فيها أعداد من األسماك 
بلللكلللثلللافلللة مللللنللللاسللللبللللة، مللللللن مللللملللليللللزاتلللله علللللللدم حلللللللللدوث تللغلليللر 
ملللللللللحللللوظ يف خللللللللللواص املللللللليلللللللاه، عللللللللدم اللللللحلللللاجلللللة للللللللعلللملللاللللة 
املكثفة، عدم الحاجة إىل تقسيم املزرعة إىل أحواض، 
وانللخللفللاض نسبه إصللابللة األسللمللاك بلللاألملللراض وعلليللوب 

االستزراع املوسع:
 صعوبة التحكم يف النباتات املائية املوجودة باملزرعة. 

3 - االستزراع شبه املكثف. 
 التغذية 

أشار مدير عام االستزراع أن الغذاء الطبيعي يتوفر 
يف الللطللحللالللب واللللهلللاملللات الللنللبللاتلليللة واللللحللليلللوانللليلللة، وذللللك 
من خالل إضافة األسمدة قبل االستزراع، مضيفا أن 
الللنللوع اآلخلللر مللن الللغللذاء هللو الللتللغللذيللة الصناعية والللتللي 
تعد ضرورية ال غنى عنها يف حاله االستزراع السميك 
املكثف، بخالف نظام االستزراع املوسع او شبه املكثف 
واللللللللذي تللحللصللل األسللللمللللاك عللللى جلللللزء مللللن طللعللامللهللا مللن 

البيئة الطبيعية املحيطة بها. 
 مواصفات أعاف األسماك

وأشللللللللللللللللار اللللللللسللللللليلللللللاين أن األسللللللللللمللللللللللاك تللللللحللللللتللللللاج إىل أعللللللللالف 
تتغذى عليها لنمو اجسامها، مللؤكللداً عللى ضلللرورة ن 
تحتوي عى العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم 
)بلللللروتلللللن، دهللللللون كللللربللللوهلللليللللدرات، فللليلللتلللامللليلللنلللات، أمللللالح 
مللعللدنلليللة(، مبينا ان الللدهللون والللنللشللويللات تللعللد املللصللدر 
االسايس للطاقة بينما يمثل الربوتن الوحدات النباتية 
األسللللاسلللليللللة للللللجللسللم ، ملللشلللرا أن ملللصلللدر اللللللربوتلللللن هللو 
الربوتن الحيواين والربوتن النبايت والذي يتواجد يف 
اللللزيلللوت مللثللل فلللول الللصللويللا وبللللذور الللقللطللن وبللللذور عباد 

الشمس والسمسم، مضيفا أن هذه األغذية.
أنواع األسماك 

اشللللللللار مللللديللللر علللللللام االسلللللللتلللللللزراع الللللسللللملللليك بلللللللللللوزارة اللللللللروة 
السمكية أن االسللمللاك التي يمكن استزراعها يف املياه 

الللعللذبللة هللي : الللبلللللطللي، عللائلللللة اللللبلللوري وهلللي )الللعللربللي، 
الطوبار( وأسماك املربوك ومن انواعها املربوك الفيض 
-الللللصلللليللللنللللي -الللللحللللشللللائللللش -اللللللللعلللللللادي واللللللجلللللملللللربي للللللملليللاه 
العذبة، واوضح أن نوع )الفنمي( يقبل للمياه العذبة 

واملالحة.
املياه املالحة 

وأشار السياين أن الجمربي بأنواعه األبيض الهندي 
-واللللللنلللللملللللر -والللللللجللللللمللللللربي الللللعللللمللللالق يلللملللكلللن اسللللللتللللللزراعلللللله يف 
امللللليللللاه املللللالللللحللللة، مللللؤكللللدا أن الللللجللللمللللربي يلللعلللد مللللن االنلللللللواع 
ذات الللللقلللليللللمللللة االقللللللتللللللصللللللاديللللللة اللللللعلللللالللللليلللللة، واللللللللتلللللللي تلللشلللتلللهلللر 
اللليللمللن بللإنللتللاجللهللا، وقللللد شللهللد املللللخللللزون مللنللهللا حلللاللللة من 
االستنزاف جراء الصيد غر املقنن، وهو ما يستوجب 
القيام بعمليات االستزراع السميك لها، للحفاظ عى 
املخزون منها.. مضيفا أن االنواع التي يمكن استزراعها 
بللحللريللا مللثللل عللائلللللة الللسللرانلليللدي ومللللن انلللواعلللهلللا الللهللامللور 
واللللقلللاروص واسللمللاك الللشللعللوم وملللن انللواعللهللا الدنيس 
-البيطي -الشعم.. واوضح املهندس السياين أن أفضل 
اماكن يمكن استزراع سميك فيها هي حيث يكر فيها 
املياه الجوفية، وبالقرب من الللوديللان، ويف السدود، 
وشواطئ البحار، مبينا أن االستزراع السميك يف البحر 

يكون داخل اقفاص.
واشللللللللللار الللللسلللليللللاين أن الللللللللللللللوزارة قلللللاملللللت بللللللإعللللللداد اللللعلللديلللد 
مللللن الللللللدراسللللللات اللللخلللاصلللة بللللاالسللللتللللزراع اللللسلللمللليك ومللنللهللا 
االسللللللرتاتلللللليللللللجلللللليللللللة الللللللوطللللللنلللللليللللللة لللللللللالسللللللللتللللللللزراع الللللللسللللللملللللليك علللى 
ملللللسلللللتلللللوى اللللللجلللللملللللهلللللوريلللللة اللللليللللمللللنلللليللللة، ودراسلللللللللللللللللات جلللللللدوى 
املللفللرخللات، وانلللشلللاء مللصللانللع ومللعللامللل إنللتللاج االعللللالف، 
وملللللشلللللاريلللللع لللللصللللغللللار امللللسلللتلللثلللملللريلللن واملللللللللزارعللللللللن، وهلللللللو مللا 
يسمى االستزراع التكاميل والذي يتم فيه انشاء مزارع 
صللغللرة، بللجللوار املللللزارع النباتية بللهللدف االسللتللفللادة من 
امللللليللللاه لللللللري امللللللللزروعلللللللات، مللضلليللفللا أنلللللله تللللم إعللللللللداد دراسللللللة 
ملشروع انشاء مركز بحثي يف كلية الللزراعللة يهدف إىل 

اعداد وتأهيل الكوادر، والزريعات واالعالف. 
ويبقى االستزراع السميك احدى الفرص االستثمارية 
اللللللللللواعلللللللللدة الللللللتللللللي تلللللتلللللوفلللللر يف اللللللقلللللطلللللاع اللللللسلللللمللللليك، واللللللللللذي 
سللبللقللتللنللا فللليللله علللللدة دول ونلللجلللحلللت بللشللكللل كلللبلللر، وهللللذا 
ما يتوجب القيام بعمليات استزراع سميك، وتقديم 
كل التسهيالت للمستثمرين، وتشجيعهم عى اقامة 

مزارع سمكية سواء يف املياه العذبة او املالحة.

انخفاض ملموس في أسعار املواد الغذائية يقابل بترحيب شعبي 
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االستزراع السمكي.. فرص استثمارية واعدة  

تقرير : محمد صالح حاتم

قال تعاىل )وأقيموا الصالة وآتو الزكاة واركعوا مع الراكعن(..
مللمللا ال شللك فلليلله أنللنللا نللتللابللع ونلللللمللس جللملليللع األنللشللطللة والللفللعللاللليللات 
الخرية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة يف الوقت الحاضر ويف 
السنوات املاضية والعام املايض خاصًة والللذي تم فيه عرب التمكن 
االقتصادي للشباب وتأهيل اآلالف منهم يف التدريب والتأهيل يف 
املعاهد الفنية يف معهد ذهبان–صنعاء ويف الحديدة والذي شمل 
جميع املهن الحرفية يف الكهرباء والللخللراطللة– وصيانة الللسلليللارات– 
والنجارة والسباكة ولقد سنحت لنا الفرصة للحضور يف االفتتاحية 
والذي حضرها وافتتحها من وزارة التدريب املهني والتعليم الفني، 
والشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة الذي يدير 
الهيئة بأعى درجة من النشاط واملسؤولية باالشرتاك مع الكوادر 
املؤهلة يف اإلدارة العامة للتمكن املتمثلة يف مديرها العام األستاذ 
علللللادل عللبللدالللجللبللار وزمللللللالؤه وملللديلللر امللللشلللاريلللع األسلللتلللاذ يللحلليللى الللعللزي 

وفريقهم. 
إن املللشللاريللع الللتللي تللتللبللنللاهللا الللهلليللئللة الللعللامللة للللللزكللاة كللثللرة يف الللجللانللب 
الفني والتدريب والتأهيل إضافة إىل املشاريع االجتماعية وهي الزواج 
الللجللمللاعللي لللللآالف مللن الللشللبللاب الللذيللن لللم يستطيعوا إكللمللال دينهم 
وتللكللويللن أسلللرهلللم وهلللم ملللحلللدودو اللللدخلللل وملللن املللجللاهللديللن املللرابللطللن 

واملدافعن عن وطننا الغايل. 
إن الهيئة العامة للزكاة أيضاً شاركت يف مشاريع اإلفطار يف شهر 
رمضان يف السنوات املاضية باإلضافة إىل توزيع كسوة العيد للطالب 
غلللر اللللقلللادريلللن آبلللاءهلللم ملللن شللللراء مللالبللسللهللم، وكلللذللللك قللامللت الهيئة 
الللعللامللة للللللزكللاة بالعناية ومللسللاعللدة األمللللراض غللر الللقللادريللن يف دفع 

قيمة الدواء للشفاء من أمراضهم وحتى سفرهم للعالج.
ومن ثمرة ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب للمسرة القرآنية 
تللللقللللوم اللللهللليلللئلللة الللللعللللامللللة للللللللللزكللللاة بلللتلللحلللقللليلللق األهلللللللللللداف مللللللشلللللروع الللتللمللكللن 
االقتصادي لألسر الفقرة واألرامل وأسر الشهداء – يف مجال الروة 
الحيوانية وتربية النحل، ومن األهداف الخاصة بالروة الحيوانية 

التايل:
• زيييادة اإلنييتيياج من اللحوم الحمراء والحد من االسييتييرياد وتوفري 

العمالت الصعبة. 
• إتييبيياع وسييائييل وطييرق الرتبية الحديثة السليمة والصحية لرتبية 

ورعاية الحيوان.
• تييكييوييين الييعييائييق لييتييغييطييييية احييتييييياج الييحيييييوانييات الييغييذائييييية املييتييوازنيية 

بمواد خام محلية.
• العمل عىل زيادة ومضاعفة أعدادها من خال زيادة املواليد من 

اإلناث وتربيتها والتوسع يف املشروع. 
• التوسع يف زراعة املحاصيل الزراعية لتوفري أعاف املاشية. 

• تحسني الساالت املحلية من خال استخدام طائق وانتخابها 
من السالالت عالية اإلنتاج والتسمن للمواليد الحديثة. 

• نيييشييير الييييوعييييي اليييصيييحيييي وتيييقيييدييييم اليييخيييدميييات الييبيييييطييرييية لييلييمييربييني يف 
مناطق تنفيذ املشروع. 

أما األهداف الخاصة برتبية النحل يمكن ايجازها بما ييل: 
• إنتاج العسل ومنتجات النحل األخرى عىل مدار السنة. 

• الييييتييييوسييييع يف املييييييشييييييروع ميييييين خيييييييال إكييييييثييييييار اليييينييييحييييل وإنييييييتيييييياج اليييييطيييييرود 
واملحافظة عى ساللة النحل املحلية.

• اسييتييغييال امليييييوارد املييحييلييييية واملييتيياحيية لتصنيع أدوات اليينييحييل للحد 
من االستراد. 

• اسيييتيييخيييدام اليييطيييرق واألسييياليييييييب الييحييديييثيية يف تييربييييية اليينييحييل وإدارة 
املناحل.

وسلللللللوف يلللملللثلللل هلللللذا امللللللشلللللروع بلللعلللد تلللنلللفللليلللذه كللللمللللورد زكلللللللوي مللللن قللبللل 
املللربلليللن لللحلليللوانللاتللهللم يف املللسللتللقللبللل وال نللنللى يف هلللذا امللللقلللال أن أشللكللر 
اللجنة الللزراعلليللة ومللؤسللسللة بللنلليللان لللدورهللا الللفللعللال يف تنمية وزيلللادة 
الللللتللللوسللللع يف زراعللللللللة األرايض الللللزراعلللليللللة بلللاللللحلللبلللوب يف أرايض األوقلللللللاف 
والللدولللة والللتللي هللدفللت اىل االكللتللفللاء اللللذايت بللالللتللعللاون والتنسيق مع 

الهيئة العامة للزكاة.
ويللسللرنللا أن نلللللدرج مللشللاريللع الللهلليللئللة الللعللامللة للللللزكللاة يف ذكلللللرى املللولللد 

النبوي لعام 1443 هل وهي:
• مشروع الهدايا النقدية للجرحى املعاقني من الجيش واللجان.

• مشروع العاجزين عن العمل. 
• مشروع املرحلة األوىل للصرف الامركزي للفقراء واملساكني. 

• مشروع السال الغذائية للمديريات املحررة. 
• مشروع تبني مركز إيواء املشردين بأمانة العاصمة.

• املخيمات الطبية يف معظم محافظات الجمهورية.
• مشروع االستجابة الطارئة للكوارث.

وهناك مشاريع التمكن االقتصادي الذي يعد من املشاريع الفاعلة 
يف مجتمعنا وتعترب من أنجح املشاريع التي تسعى إىل تحويل األسر 
العاطلة عن العمل إىل كوادر وشباب منتجن حيث تم استهداف 
شللريللحللة الللشللبللاب ملللن أبلللنلللاء اللللفلللقلللراء وامللللسلللاكلللن وتللأهلليلللللهللم مللهللنلليللاً يف 
مختلف املجاالت بحسب طموحاتهم وتمكينهم من إنتاج مشاريع 
مهنية وصناعية تدر لهم الدخل املستمر وتخرجهم من دائرة الفقر 
إىل دائرة اإلنتاج واالنخراط يف سوق العمل، وكذلك دعم الشباب 
بللعللد مللرحلللللة الللتللدريللب بللقللروض بلليللضللاء بللللدون أي أربللللاح أو فللائللدة ملن 
أثبتوا نجاحهم )مع العلم أن هذا املشروع سيسهم بللدور فاعل يف 
تنمية امللللللوارد الللزكللويللة حلليللث سلليللتللحللول هلللؤالء الللشللبللاب املستهدفون 
خالل الفرتة القادمة من مستحقن للزكاة إىل منتجن ومزكن(. 

ومللللن امللللشلللاريلللع الللللرائللللدة للللللهلليللئللة الللعللامللة للللللزكللاة الللللذي يللشللرف عليها 
مباشرة ويتابعها الشيخ شمسان أبونشطان رئيس الهيئة مشروع 
رحلللللللملللللللاء بلللليللللنللللهللللم والللللللللللللللذي اسللللللتللللللهللللللدف مللللللللللليلللللون أسلللللللللللرة فللللللقللللللرة يف جلللمللليلللع 
محافظات الجمهورية، ومشروع كسوة أبناء الشهداء، ومشروع 
عيدية أبناء الشهداء النقدية، ومشروع الحقيبة املدرسية ومشروع 
الكفالة الشهرية ألبناء الشهداء، ومشروع السالل الغذائية ألبناء 
اللللشلللهلللداء ومللللشللللروع مللكللائللن الللخلليللاطللة للللعلللدد 200 أسللللللرة، وملللشلللروع 
األعراس الجماعية، ومشروع السداد للمعسرين ممن أنهوا فرتة 

العقوبة ومشروع الزكاة العينية من املحاصيل النقدية.
كللمللا أن األبلللعلللاد االقللتللصللاديللة واالجللتللمللاعلليللة لللهللذه األنللشللطللة ظللاهللرة 
للعيان وخللاصللة املللشللاريللع اإلنتاجية والللتللي بللدأ تنفيذها يف محافظة 
الللللحللللديللللدة املللتللمللثلللللة يف الللتللمللكللن االقللللتللللصللللادي للللألسلللر اللللريلللفللليلللة يف علللدة 
مديريات والتي بدأت صيانة مواقعها وحظائرها يف املعهد الزراعي 
واللللتلللقلللنلللي يف سللللللردد وسللللللوف يلللقلللوم املللللشللللروع بلللدعلللم وتلللحلللسلللن ظللللروف 
املللعلليللشللة واإلنللللتللللاج للللللللروة الللحلليللوانلليللة األملللللر اللللللذي سللللوف يللسللهللم هللذا 
امللللشلللروع يف نللمللو وزيللللللادة اللللللروة الللحلليللوانلليللة علللللدداً إضلللافلللة إىل تللوقلليللف 
الهجرة من الريف إىل املدن وكذلك تشغيل العدد الكبر من القوى 

العاطلة من العمل.
يف حلللللن أن ملللثلللل هللللللذه املللللشللللاريللللع يف اللللللفلللللرتة املللللاضلللليللللة قلللبلللل ثللللللللورة 21 
سللبللتللمللرب للللم تللكللن حلللاضلللرة يف األسلللللاس وكلللانلللت اللللزكلللاة ومللصللارفللهللا ال 
تصرف يف مصارفها وباملناسبة فأين أشكر مؤسسة بنيان واللجنة 
الللزراعلليللة عللى نللشللاطللهللا اللللزراعلللي واإلنلللتلللاج اللللزراعلللي، وبللهللذه املناسبة 
أدعوا رجال املال واألعمال ورؤوس األموال الوطنية أن يشاركوا يف 
مثل هذه املشاريع الخرية وأدعوهم أن يقوموا بسحب أموالهم 
االسللتللثللمللاريللة يف اللللبلللنلللوك الللخللارجلليللة وتللوظلليللفللهللا يف داخلللللل اللللوطلللن يف 
مللشللاريللع إنتاجية زراعلليللة وصناعية وغللذائلليللة، ففي املللجللال الللزراعللي 
هللنللاك الللفللرصللة يف إنللتللاج الللحللبللوب وإنلللتلللاج الللفللواكلله وإنلللتلللاج اللللن بللداًل 
مللن شللجللرة اللللقلللات، والللتللوسللع يف زراعللللة اللللللوز والللعللنللب والللبللقللوللليللات 
والللفللرصللة مللتللوفللرة لعملية زراعلللللة الللقللطللن والللسللمللسللم ويف مللشللاريللع 
األسماك وصيدها، أنها بلدة طيبة ورب غفور، أيها اليمنيون فال 
تبخلوا يف هللذا الزمن الللذي تعيش بقية الشعوب يف أزمللة مناخية 
وحلللرائلللق، فللبلللللدنللا حللبللاهللا الللللله بللاألمللطللار كللهللديللة ونللعللمللة مللن الللللله من 

محبته لهذا الشعب واألرض.

# مستشار الروة الحيوانية األستاذ الدكتور بجامعة صنعاء 
وعميد كلية الزراعة سابقًا.

األبعاد االقتصادية واالجتماعية للمشاريع 
واألنشطة للهيئة العامة للزكاة

بروفيسور/ أحمد محمد املليص *

- خاص
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أحمد النظامي

تعزيز الوعي املروري.. 
مسؤوليتنا جميعًا..!!

يف م�������س�������ت�������ه�������ل ال�������������������ق�������������������ول.. ن�������زج�������ي 
آي�����������ات ال�����ت�����ح�����اي�����ا وال�������ع�������رف�������ان ل�����رج�����ال 
امل������������������������رور وك������������اف������������ة م������ن������ت������س������ب������ي وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة واإلدارة ال��ع��ام��ة للمرور 
؛ ل�����ج�����ه�����وده�����م ال������ج������ب������ارة وأدائ�������ه�������م 
اإلن�����������س�����������اين وص��������م��������وده��������م ال������ك������ب������ر و 
ال������ج������ه������ادي ال����ع����ظ����ي����م وال����ن����ج����اح����ات 
امل����روري����ة امل���ش���رف���ة يف س��ب��ي��ل تثبيت 
قواعد األمن املروري والحفاظ عىل 

سالمة األرواح.

ون��ح��ن ن��ع��ي��ش ال��ي��ق��ظ��ة اإلي��م��ان��ي��ة 
واألمنية والوعي والبصرة يف كل 
مناحي الحياة؛ فإنه من الضروري 
وال�������������واج�������������ب اإلن�����������س�����������اين اس�����ت�����ش�����ع�����ار 
امل�����س�����ؤول�����ي�����ة_ ج����م����ي����ع����اً _وال������ت������ع������اون 
ب�����������روح ال�����ف�����ري�����ق ال��������واح��������د يف ت���ع���زي���ز 
ال��وع��ي امل����روري ج��ن��ب��اً إىل ج��ن��ب مع 
ال��ع��ي��ون ال��س��اه��رة واألب���ط���ال رج��ال 

املرور العظماء.

وبما أن السالمة ترتبط بالجميع 
ويسعى إليها الجميع ،وتهم حياة 
ال����ج����م����ي����ع، ف�������إن ال�����ت�����ع�����اون يف خ��ل��ق 
بيئة مرورية خالية من التجاوزات 
وامل������خ������ال������ف������ات واإلزدح����������ام����������ات..ه����������و 
ح���������ف���������اظ ع�����������ىل س�������الم�������ت�������ن�������ا وح������ي������ات������ن������ا 

جميعاً أفراداً ومجتمعات.

وبالتايل يبقى أن تتضافر الجهود 
ال������ش������ع������ب������ي������ة  إىل ج���������ان���������ب ال������ج������ه������ود 
ال�������رس�������م�������ي�������ة يف ن�������ش�������ر ق�������ي�������م ال�������وع�������ي 
يف أوس�����������������اط امل�����ج�����ت�����م�����ع وخ������ص������وص������اً 
م����س����ت����خ����دم����ي ال������ط������ري������ق ب�������داي�������ة م���ن 
األسرة واملدرسة، واملحيط العام، 
وال������ق������ن������وات اإلع�����الم�����ي�����ة وص�����������واًل إىل 
ج�����ع�����ل ال�����ت�����وع�����ي�����ة امل���������روري���������ة س����ل����وك����اً 
وم����������م����������ارس����������ًة يف ال������������واق������������ع ال������ح������ي������ايت 
وهاجساً يومياً لدى كل السائقني.

ح�����ني ت�����ب�����ادر ب���ع���ض ال��ش��خ��ص��ي��ات 
امل������ج������ت������م������ع������ي������ة أو ب��������ع��������ض امل������������������دارس 
لتكريم بعض السائقني بشهادات 
ت����ق����دي����ري����ة ؛ل����ح����ف����اظ����ه ع������ىل ق����واع����د 
السالمة والتزامه بضوابط وقواعد 
املرور ؛ فإن ذلك يعد إسهاما كبرا 
يف ال���ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ع����اون����ي����ة ب����م����ا ي���ع���زز 

الوعي ويحفز بقية السائقني.

وع������ن������دم������ا ي����س����ت����ش����ع����ر ال�����س�����ائ�����ق�����ون 
ق����داس����ة ال���ط���ري���ق وت���ج���ن���ب ال��س��رع��ة 
الزائدة والوقوف الخاطئ ونظافة 
الطريق باعتباره مصلحة جماعية 
وم��ك��س��ب��اً وط��ن��ي��اً؛ ف���إن ذل���ك مظهر 
ح����ض����اري وس����ل����وك دي����ن����ي وإن����س����اين 
ينعكس إيجاباً عىل  حياة الجميع.

التحية  للنجاحات التي تحققت 
يف إط����������ار ال����ح����م����ل����ة ال�����ت�����وع�����وي�����ة ال���ت���ي 
ان����ط����ل����ق����ت ت�����ح�����ت ش������ع������ار » واق�����ص�����د 
يف م������ش������ي������ك« وال������ت������ح������ي������ة ل������ك������ل ُح���������ٍر 
حريص عىل كرامة ونهضة الوطن 

األسطوري الصامد.

يف زم����������ن اص�����ب�����ح�����ن�����ا ن��������واج��������ه ف�����ي�����ه ال������ع������دي������د م���ن 
ال���ت���ح���دي���ات امل���ع���ق���دة م����ن ح����ص����ار غ����اش����م، دم����ار 
ش���ام���ل ،اس���ت���ه���داف م��م��ن��ه��ج ب��ت��خ��ط��ي��ط ام��ري��ي 
يهودي وبتنفيذ عربي ، تلك الحرب الضروس 
ال�����ظ�����امل�����ة ال������ت������ي ُل�������وح�������ظ ف����ي����ه����ا اس������ت������خ������دام ال�����ق�����وة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ه��ائ��ل��ة بمختلف ط��رق��ه��ا وأدوات���ه���ا 
،ل�����ك�����ن األع�����ت�����ى م�����ن ذل�������ك أن ال�����ع�����دو ل�����م ي��ك��ت��ف 
ب���ذل���ك ف��ح��س��ب ب����ل ي��ع��ت��م��د ع����ىل أدوات أخ����رى 

أعتى وأشد خطورة ،انها اداة القوة الناعمة.
فالحرب العسكرية " الخشنة" التي  تعتمد 
ع����ىل أداة ال����ق����وة ال���ص���ل���ب���ة ك����ان����ت الت��������زال امل��ع��ن��ى 
الوحيد الذي تعرفه شعوبنا حول الحروب ، 
من دون أن تلتفت إىل منظومة الحرب الناعمة 
وخطورتها املدمرة الفتاكة والتي أصبحت اليوم 
أك�������ر خ������ط������ورة م������ن ال������ح������رب ال����ع����س����ك����ري����ة ك���ون���ه���ا 
تستهدف النفس لتنحط بها وتدمرها لتصبح 
تلك النفس يف أدىن مستوى كالدمية يستطيع 
العدو أن يحركها ويسرها كما يشاء ويسيطر 
عليها ، فتنفذ مايشاء بإرادتها.. وبدون شعور 
أنها خاضعة لعدوها وكل ذلك تحت عناوين 

ب���راق���ة وم�����ررات زائ���ف���ة )ت��ح��ض��ر وت���ق���دم ، ح��ري��ة 
ومساواة ، ديمقراطية وغرها وغر(..

وم�������ن خ�������الل ذل�������ك ن����ج����د أن ال�����ح�����رب ال���ن���اع���م���ة 
"ال��ص��ام��ت��ة" ق��د أص��ب��ح��ت  ال��ي��وم واق��ع��اً نعيشه 
وب���������������ات ي������ح������ت������اج إىل ي�����ق�����ظ�����ة ول��������ي��������س ف������ق������ط ع���ىل 
ال��ص��ع��ي��د ال���ن���ظ���ري ب���ل ع���ىل ال��ص��ع��ي��د ال��ع��م��ي ، 
تحتاج منا أن نحمل الوعي العايل حتى نكون 
يف م����س����ت����وى ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����س����ل����ي����م مل����واج����ه����ت����ه����ا ، 
فالعدو  يعول ويعتمد عىل نتائج ذلك امليدان 
أكر من اعتماده عىل نتائج امليدان العسكري .
لنقول أن الحاجة ال��ي��وم ب��ات��ت ملحة لجعل 
الذين يقدمون الكثر من التضحيات يف ميادين 
الحسم العسكري اهال لقبض الثمن املستقبي 
وليس دفعه وذلك لن يكون دون االنتصار يف 

معركة الوعي .
ف��ت��ع��زي��ز دور ال����وع����ي ال���وط���ن���ي يف م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا 
وب��ني أب��ن��اء أمتنا ل��ه أهمية ك��ب��رة  وأث���ر إيجابي 
وف�����اع�����ل ك����ب����ر ع���ل���ي���ن���ا ج���م���ي���ع���ا وذل��������ك م�����ن خ����الل 
ت�������ط�������وي�������ر أس��������ال��������ي��������ب ت������ح������ص������ني أم�������ت�������ن�������ا ك��������اف��������ة م����ن 
مؤامرات اعدائنا الذي يطور أساليبه ويعقدها 

ي��وم��ا ت��ل��و اآلخ����ر ، ك��م��ا أن ل���ه ال�����دور ال��ك��ب��ر  يف 
إزاح��ة الستار عن كافة أشكال وأدوات العدو 
التي يستعني بها إلغ��واء أبناء أمتنا والهائهم 
عن مسؤولياتهم األساسية ، كما تكشف عن 
أه��داف��ه ومخططاته التي يسعى إىل تحقيقها  
ت������ل������ك األدوات وال���������وس���������ائ���������ل واألس�������ال�������ي�������ب  ع���������ر 
الشيطانية، كما أنه سيكون لذلك الوعي دور 
فاعل يف  ربط أجيالنا بهويته اإليمانية االصيلة 
وقيمه  الدينية القويمة وترسيخها يف نفوسهم 
فتصبح متجذرة يف أعماق أنفسهم فتنعكس 
يف مواقفهم وثباتهم يف ك��ل امل��واق��ف وامليادين 
ووع����ي����ه����م ال�����ع�����ايل أم��������ام ك�����ل م���ك���ائ���د األع�����������داء يف 
كل امليادين فينشأ جيل واع��ي متسلح بسالح 
ال�����وع�����ي واالي������م������ان وم���ع���ت���ز ب���أع���ظ���م ه����وي����ة ش��ه��د 
بها رس���ول ال��ل��ه "ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وع��ىل آل��ه" 
لشعب ال��ي��م��ن العظيم ب��ق��ول��ه " االي��م��ان يمان 

والحكمة يمانية ".
ذلك الوعي الذي سيكون نورا وشعاعا مضيئاً 

يستمد خيوطه الراقة من عمق توجيهات الله 
وتعليماته يف محكم كتابه الكريم ذلك النهج 
ال����ق����وي����م ال��������ذي ُرس��������م ل����ن����ا ف����ي����ه امل�����س�����ار وال����ط����ري����ق 
امل���س���ت���ق���ي���م ال�������ذي اذا س����رن����ا ع���ل���ي���ه ك������ان ذل������ك ه��و 
ال��ض��م��ان وص��م��ام االم����ان للتفوق ع��ىل أساليب 
م����ك����ر ال������ع������دو يف ك������ل امل������ي������ادي������ن ون������ك������ون ج���م���ي���ع���اً 
كالسد املنيع التي تتحطم عليه كل مؤامرات 
أع��دائ��ن��ا وسننتصر عليهم يف ك��ل امل��ي��ادي��ن ألننا 
س��ن��ح��ظ��ى ب��م��ع��ي��ة ال���ل���ه وت���أي���ي���ده ون���ص���ره وع��ون��ه 
ل���ن���ا ك���م���ا وع����دن����ا ب����ذل����ك يف وع��������وده ال���ق���اط���ع���ة يف 
كتابه الكريم "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 

اقدامكم".
وم���ا ال��ن��ص��ر ال����ذي ي��ح��ق��ق��ه ش��ع��ب��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م يف 
كافة امليادين العسكرية والصناعية "التصنيع 
ال���ع���س���ك���ري" وال������زراع������ي وم��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت إال 
ثمرة من ثمار تعزيز ذلك الوعي الوطني الذي  
ُح��م��ل ك��س��ل��وك ع��م��ي م��ن ق��ب��ل ش��ع��ب اإلي��م��ان 
والحكمة والصادقني املخلصني امللتزمني فيه 

من رجاله ونسائه .
  ف��������األم��������ة ال��������ي��������وم ب�����ح�����اج�����ة م������اس������ة اىل ت����ك����ات����ف 

ج��م��ي��ع اب��ن��ائ��ه��ا م���ن ع��ل��م��اء وخ��ط��ب��اء وم��رش��دي��ن 
بل واألس��رة واملجتمع بأكمله لرتسيخ الثقافة 
القرآنية للمحافظة عىل الهوية االيمانية بكل 
ما تحمله من قيم نورانية وتعاليم إلهية وخط 
س����ر واض������ح ي��ض��م��ن مل����ن س�����ار ع��ل��ي��ه االس���ت���ق���ام���ة 
والبصرة من كل االخطار التي اعدها االعداء 
ف����ل����ن ي���ت���ح���ق���ق ال������وع������ي ال����وط����ن����ي ب���������دون االل������ت������زام 
ب�����ال�����ث�����واب�����ت االي�����م�����ان�����ي�����ة وال������س������ر ك����م����ا أم������رن������ا ال���ل���ه 
باملنطلقات ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��ي تعتمد ع��ىل التقوى 
وال�����ع�����ب�����ودي�����ة ال����خ����ال����ص����ة ل����ل����ه م������ن ب��������اب ت��ح��ق��ي��ق 
مبدأ االستخالف بالشكل التي يعمر النفوس 
ب�����ال�����ص�����الح وي����ع����م����ر االرض يف ج���م���ي���ع امل�����ج�����االت 

وينمي باستمرار الوعي والبصرة .
ف�������إذا ام���ت���ل���ك ش����ع����ٌب م����ا ال���ب���ص���رة ف����إن����ه س���وف 
يتحرك ويخطو بوعي وسوف ُتقتلع كل اشواك 
العدو أمامهم، عندها ال يستطيع غبار الفتنة 
أن ي����ض����ل����ه����م وي����ل����ق����ي����ه����م يف األخ��������ط��������اء او ُي���م���ك���ن 
اع�����داءه�����م م��ن��ه��م وه�����م ق����د أص���ب���ح���وا يف ح��م��اي��ه 
م��ن اس��ت��ع��ان��وا ب��ه وت��وك��ل��وا عليه " وم���ن يتوكل 

عىل الله فهو حسبه".

احلرب الناعمة.. التدمير من الداخل 

الثقافة القرآنية وأهميتها في تعزيز الهوية االميانية 

    َتفِتُك الحرُب الناعمُة  باإلنساِن، دوَن أن َيشُعَر 
بذلَك التدمِر املَُمنهِج، الذي اتخذتُه القوى العاملية، 
باعتباره من أهم حروب الجيل الرابع والخامس من 
ال���ح���روب غ��ر امل��ت��ك��اف��ئ��ة، ال��ت��ي ت��ه��دف إىل ت��دم��ر ال��ف��رد 
واملجتمع م��ن ال��داخ��ل، حتى ت��ك��ون ك��اف��ة املجتمعات 
اإلنسانية، يف حال استهدافها عسكرياً أو اقتصادياً، 
س��ه��ل��ة ال���ب���ل���ع، ك��ل��ق��م��ة س���ائ���غ���ة، ف���ه���ي ت��س��ل��ب األف������راد 
قدرتهم عىل التمييز، مما يجعلهم عاجزين عن اتخاذ 
اإلج���راءات الالزمة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، 
وبمعنًى مباشر، تجعلهم مسلوبي اإلرادة، مشلويل 
ال��ت��ف��ك��ر، ك��س��ل��ٍع رخ��ي��ص��ة ال ت��م��ل��ك ل��ن��ف��س��ه��ا ن��ف��ع��اً وال 
دف�����ع�����اً، وه�����و م����ا ي������ؤدي إىل ت�����اليش ال����ح����ري����ات ب���دع���اوى 

الحرية، وهدم األنظمة والقيم بدعاوى بنائها. 
    وإذا ل���م ي��ن��ت��ب��ْه ك���ل م���ن ال���ف���رد وامل��ج��ت��م��ع مل���ا تحيكه 
ت���ل���ك ال����ق����وى، وب����ال����ت����ايل ي��س��ع��ى إىل ات����خ����اذ اإلج��������راءات 
املناسبة والواقعية لدرئها، فكل من الفرد واملجتمع 
قد أصبح حينها يف شركها، وضحية من ضحاياها، 
ف����ه����ي أخ����ط����ر م�����ن ال�����ح�����رب ال���ع���س���ك���ري���ة ال����ص����ل����ب����ة، ال���ت���ي 
ت����س����ت����ه����دف األج�������س�������اد وال�������ع�������م�������ران، وك��������ل م������ا ي���ح���ت���اج���ه 
اإلن����س����ان م����ن األم�������ور ال��ح��س��ي��ة ال����ظ����اه����رة، ك���م���ا ت��ح��دث��ه 
ال��ح��روب يف بعض البلدان من تدمر وسفك للدماء 
وت����ج����وي����ع وح�������ص�������ار.. ألن ال������ح������رب ال����ن����اع����م����ة ت���س���ت���ه���دف 
األرواح والعقول والقلوب، وتجعل اإلنسان واملجتمع 
امل��س��ت��ه��دف - إذا ان���خ���دع ب��ه��ا - م���ن���ق���اداً ل��ل��ق��وى امل��ن��ف��ذة 
ل��ه��ا ك��ال��ب��ه��ائ��م أو ك������اآلالت، وه����ذا ل���أع���داء ه���و ال��ه��دف 

املطلوب.
• أشكال الحرب الناعمة 

    وتأيت الحرب الناعمة يف أشكال خطرة متنوعة، 
خ���ب���ي���ث���ة م����ت����ع����ددة، ول����ك����ل ط���ب���ق���ة م�����ن ال�����ن�����اس ن������وع م��ن 
أن�����واع�����ه�����ا )إلض�����الل�����ه�����م ب����ال����ف����س����اد، وإب�����ع�����اده�����م ع�����ن رب 
العباد، وصرفهم حتى عن التقييم الواعي لواقعهم، 
وشلهم عن القدرة عىل تقويم هذا الواقع الجديد(، 
وم���ن أخ��ط��ر أش��ك��ال��ه��ا )س��ل��خ��ه��م ع��ن دي��ن��ه��م، ت���ارة عر 
ع����ن����اوي����ن دي����ن����ي����ة إرش��������ادي��������ة، وت����������ارة ع�����ر ع����ن����اوي����ن ح���ري���ة 

فكرية، وآراء تعددية، وأمور أخرى إنفتاحية(..
    وت���رك���ز ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة ع���ىل إت���م���ام ال��س��ي��ط��رة عىل 
ق������واه������م ال����ع����ال����ي����ة امل����ع����ن����وي����ة، وي�����ت�����م اس����ت����ب����دال����ه����ا ب���ق���وى 
منحطة دن��َيّ��ة، حتى يتجردوا م��ن م��ب��ادئ إسالمهم، 
وتقل ثقتهم بمعبودهم، وتنسلخ منهم معاين العزة 
وال����ك����رام����ة وال����ن����خ����وة وال����ش����ه����ام����ة، وح����ت����ى اإلن���س���ان���ي���ة.. 
وب��������ذل��������ك ل��������م ي������ع������د ل������ه������م دي�����������ن ي�������ردع�������ه�������م، وال وط����ن����ي����ة 
تردهم، وال ضمر يؤنبهم، وبهذا ينقادون ألعدائهم، 

ويكونون طعمة سائغة لهم ..
• ثورة امليديا وصناعة الواقع البديل 

    ل���ق���د س����اع����دت ث�������ورة امل����ي����دي����ا، أو )ث��������ورة اإلت����ص����االت 
وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات( ت��ل��ك ال���ق���وى ال��ع��امل��ي��ة ع���ىل ت��روي��ج 
ك�����ل األف������ك������ار ال������َه������ّدام������ة، وس����ع����ت إلي����ص����ال����ه����ا، ب���أس���ع���ار 
زهيدة، إىل كافة املجتمعات، ألن هدفها هو السيطرة 
العاملية بشكل عام، لكن كان يف طريقها عقبة كؤود، 
تتمثل باإلسالم، اإلسالم الحقيقي األصيل، اإلسالم 
امل���ح���م���دي ال��ح��ن��ي��ف، ول����ي ت���ق���وم ب���رتوي���ج ب��ض��اع��ت��ه��ا يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات اإلس���الم���ي���ة، ب����دأت ب��خ��ل��ق األزم������ات فيها، 
ب���ش���ت���ى أن�����واع�����ه�����ا، س���ي���اس���ي���ة واق�����ت�����ص�����ادي�����ة واج���ت���م���اع���ي���ة 
وأخ������الق������ي������ة، ل����ت����دف����ع ك������ل ف��������رد ي�����رض�����خ ت����ح����ت ض���غ���وط 
الحياة إىل التسليم، أو التعلق بأقرب قشة، من أجل 
الخالص، أو اإلنشغال بتافهات األمور ملحاولة نسيان 

الواقع املرير..
     وح����������ني وج�������������دت أن ه�������ن�������اك ق�������������وًى ج��������دي��������دة ف�����ت�����ّي�����ًة 
ب��دأت بالظهور، استخدمت ك��اًل م��ن ال��ح��رب الناعمة 
وال������ح������رب ال����ص����ل����ب����ة، ك����م����ا ه�����و واق��������ع ح����ال����ي����اً يف ك�����ل م��ن 
)ال���ي���م���ن، وس����وري����ا، وال����ع����راق، وف��ل��س��ط��ني، ول��ب��ن��ان(، 
وغ����ره����ا، وذل������ك ل����ي ت���ص���ل أزم���ات���ه���ا امل�����ذك�����ورة آن����ف����اً إىل 
خنق املجتمعات، كوسيلة من وسائل التعذيب لهذه 
املجتمعات، ومعاقبتها عىل صالبتها ورس��وخ قيمها 
وإي��م��ان��ه��ا، والتفافها ح��ول ق��ي��ادات��ه��ا الشريفة املؤمنة 

والوطنية..
     وه����ي يف ال���وق���ت ذات�����ه ت��ع��م��ل ع���ىل ت��م��ري��ر وت���روي���ج 
ب��ض��اع��ت��ه��ا امل��س��ت��ه��دف��ة ل���أخ���الق وال���ق���ي���م، ل��ش��ل ح��رك��ة 
ال�����ش�����ع�����وب، وم�����ح�����اول�����ة إع�����اق�����ة ت����ن����ام����ي ال�����وع�����ي ل���دي���ه���ا، 
وح��ج��ب��ه��ا ع���ن ال���وص���ول إىل م��رح��ل��ة اإلل���ت���ف���اف وال��دع��م 
امل���ب���اش���ر ل��ق��ي��ادات��ه��ا ال���ش���ري���ف���ة، وذل�����ك ع���ر وج���ه���ني من 

الدسائس: 
_ أحدهما هو تزييف الحقائق، وخلق واقٍع إفرتايض 

مناٍف للواقع املعاش، الذي خلقته 
ه�������ي ب����ح����رب����ه����ا ال����ص����ل����ب����ة وح������ص������اره������ا، 
وت����ح����م����ي����ل ال�����ح�����ك�����وم�����ات ك�����اف�����ة أع����ب����اء 

ونتائج حربها واستهدافها. 
_ واآلخ��������������ر، ه������و ال����ت����م����ي����ي����ع، وس���ل���خ 
املجتمع م��ن هويته، ع��ر نشر كافة 
أن���������������واع وأش���������ك���������ال ال������غ������ث������اء ال�����ف�����ك�����ري، 
وتشجيع اإلختالط، وصناعة مواقع 
ال�����ت�����واص�����ل ال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف ال���ش���ب���اب 
والشابات، لتشجيعهم عىل إقامة 
عالقات غرامية، وبث وفتح مواقع 
ال������ج������ن������س، واخ������������������رتاق ال������������������دروع ال����ت����ي 
تعملها الدول لحجب تلك املواقع، 

وإق����ام����ة ال���ح���ف���الت وامل���س���اب���ق���ات ال��غ��ن��ائ��ي��ة، وف���ت���ح دور 
السينما وامل��اله��ي، وت��روي��ج ال��خ��م��ور وامل���خ���درات، كما 
ه��و حاصل حالياً يف )مملكة آل س��ع��ود(، وص���واًل إىل 
تشجيع )امل��ث��ل��ّي��ة الجنسية( للجنسني، ملحو م��ا تبقى 
ل��������دى اإلن�������س�������ان م������ن م�����ع�����اين ال����ع����ف����ة وال�������ش�������رف وال�����دي�����ن 

واإلنسانية، وحتى املعاين البشرية املجردة. 
• أخطر حروب التاريخ البشري

    إن أخ��ط��ر ح����روب ال��ت��اري��خ ال��ب��ش��ري ه���ي م���ا ت��م��ر به 
امل��ج��ت��م��ع��ات اإلن��س��ان��ي��ة ح���ال���ي���اً، يف ك���ل رك����ن م���ن أرك����ان 
املعمورة، من حرب ناعمة، تأيت يف أشكال عدة، )من 
حرب عقائدية، إىل حرب فكرية، إىل حرب ثقافية(، 
إىل غرها من الحروب الناعمة، املمهدة لشل الكيانات 
ال������ت������ي ت����م����ث����ل أي ت�����ه�����دي�����د ل����ل����خ����ط����ة امل������اس������ون������ي������ة امل���س���ب���ق���ة 
ل���ل���س���ي���ط���رة ع�����ىل ال�����ع�����ال�����م، وت����م����ه����د ل���ل���س���ي���ط���رة ال����ت����ام����ة،  
والعبودية املطلقة للماّدة، وُصّناعها الجدد، الذين 
يهدفون إىل تدمر كل يشء، حتى األسرة وتماسكها 
يف ك���ي���ان واح������د، واإلن���ت���م���اء امل��ط��ل��ق ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ع��امل��ي��ة 
ال����ج����دي����دة، ال���ت���ي ي���ت���م إن���ش���اؤه���ا ح���ال���ي���اً ب����دم����اء وث������روات 

ومبادئ الشعوب املغلوبة عىل أمرها. 
• استهداف األطفال

    ل���ق���د ب������دأت م��س��ل��س��الت األط�����ف�����ال، ع����ر ف��ض��ائ��ي��ات 
التلفزة، تأخذ منحًى جديداً من الرتويج الالمسؤول، 
الذي يستهدف األطفال، ملسخ عقولهم، والسيطرة 
ع����������ىل م�������ش�������اع�������ره�������م، وف������ص������ل������ه������م ت��������م��������ام��������اً ع����������ن أس�������ره�������م 
وم���ج���ت���م���ع���ه���م، ب������م������واد ت�����دع�����و إىل )ال�����ع�����ن�����ف، وإس���������اءة 
معاملة الوالدين، واملدرسني، والجران، والكبار...، 
ح��ت��ى وص����ل ال���ح���ال إىل ب���ث ف���ق���رات ت���دع���و إىل امل��ث��ل��ي��ة، 

وتشجعها(. 
• العالم.. قرية صغرية

    مع بداية األلفية الثالثة انتشر مصطلح )العوملة(، 
وه����و ت��وح��ي��د ال��ع��ال��م يف ف��ك��ر واح�����د، وث��ق��اف��ة واح�����دة، 

وتوجه واحد، تحكمه سلوكيات مشرتكة.. 
      وبتنا نسمع ع��ن )ال��ع��ال��م ق��ري��ة ص��غ��رة(، وغ��ره 

م��ن املصطلحات الخارجة م��ن رحم 
ان����ف����ج����ار ال����ف����ض����ائ����ي����ات ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة، 
التي اكتسحت حدود الدول، حتى 
ل�����م ي����ع����د يف وس�������ع أي دول��������ة ت���ح���دي���د 
م����ا ت���ري���د ب���ث���ه ل���ج���م���ه���وره���ا وش��ع��ب��ه��ا، 
مهما كانت هيمنتها.. وبات العالم 
م������ف������ت������وح������اً مل���������ا ت�����ب�����ث�����ه وت�����������������روج ل���������ه ت���ل���ك 
ال����ع����ق����ول ال����ش����ري����رة، ال���ق���اب���ع���ة خ��ل��ف 
ال���������ش���������رك���������ات ال�������ع�������م�������الق�������ة، م������ت������ع������ددة 
ال������ج������ن������س������ي������ات، ال��������ت��������ي ت��������دي��������ر ال�����ع�����ال�����م 

وتتحكم باألنظمة..
     كنا نظن حينها أن الداعي لذلك 
ه��و السيطرة اإلق��ت��ص��ادي��ة والهيمنة 
ال����س����ي����اس����ي����ة وال����ع����س����ك����ري����ة ل�����ل�����والي�����ات امل�����ت�����ح�����دة، ول���ك���ن 
ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ب�����دأت ب��ال��ظ��ه��ور م����ؤخ����راً، ق��ل��ب��ت م���وازي���َن 
تقديراتنا وإسقاطاتنا رأساً عىل عقب، فقد اتضح أن 
ال���ه���دف أب��ع��د م���ن ذل���ك ب��ك��ث��ر، ف��م��ن خ���الل م��خ��رج��ات 
مؤتمرات عدة، كالذي رعاه النظام السعودي مؤخراً، 
اتضح أن الخطة املاسونية تهدف إىل إخراج الناس من 
دينهم، عر ما دعت وتدعو إليه تلك املؤتمرات، تحت 
مسمى )توحيد األديان(، و)اإلبراهيمية(، وغرها من 
م���س���م���ي���ات م���ؤق���ت���ة، ل���ف���ق���رات خ���اص���ة ض���م���ن م��ن��ظ��وم��ة 
ُم����َزّم����ن����ة، ل��خ��ط��ة م���ح���ب���وك���ة ب���ع���ن���اي���ة ف���ائ���ق���ة، ت��ش��ع��ر أن 
م��ن ص��اغ��ه��ا م��ن امل��ع��م��ري��ن يف األرض، ون��ظ��راً مل��ق��دار ما 
ت��ح��م��ل��ه م���ن ش���ر، ال ت��ش��ع��ر إاّل أن )إب��ل��ي��س( ن��ف��س��ه هو 
من وضعها ألبنائه وَعَبَدِتِه من املاسونيني والصهاينة 
واألم��ري��ك��ان وال��ي��ه��ود، وخ��دام��ه��م م��ن آل س��ع��ود وآل 
نهيان، وخدم الخدم من األتباع املعروفني، وكذلك 
العاملني خلف ال��ظ��ل، م��ن )س��اس��ة، وع��ل��م��اء س��وء، 

وكتاب، وإعالميني، وتجار حروب(. 
• اإلسالم.. وعلماء البالط

    إن م��ا ك���ان يمثل ط���وق ال��ن��ج��اة للبشرية جمعاء، 
وهو اإلسالم، بات الدود ينخره من الداخل، بواسطة 
علماء البالط يف الدول النفطية خاصة، وأتباعهم من 
عبيد املال والجاه، من علماء وعسكريني وسياسيني 
واق�����ت�����ص�����ادي�����ني وم����ف����ك����ري����ن وأدب�������������اء وص����ح����ف����ي����ني، ح��ت��ى 
أص�����ب�����ح رب ال����������دار وراع������ي������ه يف ال����ع����دي����د م�����ن ال����������دول ه��و 
ه���ادم���ه ع���ىل رؤوس ق��اط��ن��ي��ه، ول����و ك���ان���وا أب����ن����اءه، كما 
نرى يف كل من )السعودية واإلمارات(، التي تحولت 
ك�����ري�����ات م���دن���ه���م���ا إىل م�����واق�����ع ج������ذب ل����ت����ج����ارة ال��ج��ن��س 
وال���خ���م���ور وامل����س����ك����رات، وم���ح���ط اه���ت���م���ام )األم���ري���ك���ي���ني 
والصهاينة( لزرع فروساتهم األخالقية يف قلب العالم 
اإلسالمي، وتشجيع هذه الصناعة املنحرفة، للدفع 
بالعالم اإلسالمي، بشكل أسرع نحو الهاوية، ومحو 

اإلسالم، عدوهم اللدود، من الوجود. 
• وسائل الخالص 

    إننا حني نتساءل عن وسائل الخالص، نجد قرآننا 
ودي���ن���ن���ا امل���ح���م���دي األص���ي���ل ي��م��د ي���دي���ه إل���ي���ن���ا، ف��ل��م يفت 
ال����وق����ت، وم�������ازال يف ال����رج����ال ال����رج����ال ال���ط���اق���ة ال���الزم���ة 

لتبديد كل مؤامراتهم الشيطانية..
     وه������ن������ا ن��������ن��������ادي ك��������ل أب وأم، وك����������ل أخ وأخ����������ت، 
وك����ل رج����ل وام��������رأة، ك���ل ش����اب وش����اب����ة، ك���ل راٍع وك��ل 
رئ��ي��س وم�������رؤوس، ق��ائ��ل��ني ب��ل��س��ان امل��س��ؤول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة 

واألخالقية واإلنسانية: 
  _ أال فحصنوا أنفسكم وأهليكم وأوالدك����م بهدى 
الله الكريم، حتى تنالوا السعادة يف جميع أيامكم، 
ف������ال������خ������ط������ب ج����������د ج�������س�������ي�������م، وال س������ب������ي������ل ل�������ل�������خ�������الص إاّل 

باإلخالص.
    ون��������ش��������د ب���������أي���������دي ال��������ق��������ي��������ادة ال��������ث��������وري��������ة وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة 

والجهادية، ملواصلة الجهاد، يف كافة املجاالت. 
• دعوة لتطوير أشكال املواجهة 

    وهنا أدعو شخصياً إىل دراسة هذه الحرب دراسة 
أكاديمية رس��م��ي��ة، ودراس����ة ك��ل أشكالها ووسائلها، 
وال����ف����ئ����ات امل���س���ت���ه���دف���ة ب����ه����ا، وع����م����ل ب���رن���ام���ج م���ن���اس���ب، 
ت����وع����وي ت���وج���ي���ه���ي، وإدخ���������ال م����ا ي����ل����زم م���ن���ه يف امل���ن���اه���ج 
الدراسية لكافة املراحل التعليمية والجامعية، ودفع 
وس���ائ���ل اإلع�����الم إىل ت��خ��ص��ي��ص م��س��اح��ات ل��ه��ذا ال��ف��رع 
من الجهاد، حتى يعم الوعي كافة شرائح املجتمع، 
ول����ت����ك����ن ت���ج���رب���ت���ن���ا يف ه�������ذا امل������ج������ال ال�����س�����ّب�����اق�����ة، ك����م����ا ه��ي 
تجربتنا يف الجهاد، يف كافة الجبهات، فهذه جبهة 

ال يمكن االستخفاف بها... أبداً أبداً. 
    وك��م��ا أن ال��ع��دو ي��ق��وم ب��ت��ط��وي��ر ب��رام��ج��ه ال��ه��دام��ة،  

فلنقم بتطوير أشكال املواجهة...
   )والعاقبة للمتقني(. 

• خاتمة
    إن كل ما يروج له بإسم الحريات، ماهو إاّل وهم 
وخداع، فما وراء الخدعة الكرى ليس إاّل العبودية 
امل�����ط�����ل�����ق�����ة، ال�����ع�����ب�����ودي�����ة ل������ل������م������ادة، ال�����ع�����ب�����ودي�����ة ل���ل���ج���ن���س 

والشهوات، وانتهاًء بالعبودية للشيطان نفسه.   
قال تعاىل: 

ْيَطاَن  )أََل��ْم أَْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبِني آَدَم أَْن اَل َتْعُبُدوا الَشّ
������ُه َل���ُك���ْم َع������ُدٌوّ ُم���ِب���نٌي )60( َوأَِن اْع����ُب����ُدويِن َه�����َذا ِص�����َراٌط  إَِنّ
ُم��ْس��َت��ِق��ي��ٌم )61( َوَل����َق����ْد أََض�������َلّ ِم���ْن���ُك���ْم ِج����ِب����اًلّ َك����ِث����ًرا أََف���َل���ْم 
َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن )62( َهِذِه َجَهَنُّم اَلِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن 
)63( اْص��َل��ْوَه��ا اْل��َي��ْوَم ِب��َم��ا ُك��ْن��ُت��ْم َت��ْك��ُف��ُروَن )64( اْل��َي��ْوَم 
َنْخِتُم َعىَل أَْفَواِهِهْم َوُتَكِلُّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَرُْجُلُهْم 
ِب���َم���ا َك����اُن����وا َي���ْك���ِس���ُب���وَن )65( َوَل�������ْو َن����َش����اُء َل���َط���َم���ْس���َن���ا َع���ىَل 
���َراَط َف����أىََنّ ُي��ْب��ِص��ُروَن )66( َوَل��ْو  أَْع��ُي��ِن��ِه��ْم َف��اْس��َت��َب��ُق��وا ال���ِصّ
َن��َش��اُء مَلََسْخَناُهْم َع��ىَل َمَكاَنِتِهْم َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضًيّا 
ْسُه يِف اْلَخْلِق أََفاَل  ْرُه ُنَنِكّ َواَل َيْرِجُعوَن )67( َوَمْن ُنَعِمّ

َيْعِقُلوَن( يس ]60-6٨[. 

العالمة: عدنان أحمد الجنيد
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حجة – خاص:

أكد العقيد الركن/  الشريف خالد 
ال����ش����ع����ب����ي م������دي������ر ال�������ف�������رع ب���م���ح���اف���ظ���ة 
ح�����ج�����ة أن ال�������ع�������دو ت������وج������ه إىل ح�����رب 
غ�����ر م���ع���ل���ن���ة م���س���ت���خ���دم���اً ال���دس���ائ���س 
واملكائد بتغذية الخالفات وتوسيع 
دائ���رت���ه���ا واس���ت���غ���الل ق��ض��اي��ا امل��ج��ت��م��ع 
وإثارة النزاعات املجتمعية والقبلية 
بهدف بث الفرقة والشتات محاولة 
م��ن��ه ي��ائ��س��ة لخلق م��ن��اخ��ات وأج���واء 
تخدم العدو الغازي واملحتل، وهو 
م�������ا ب���������ات ج�����ل�����ي�����اً يف م����ع����ظ����م ال����ق����ض����اي����ا 
املثارة يف الساحة.. واملكثفة يف اآلونة 

األخرة..
وأش�����������ار خ�������الل ل����ق����ائ����ه ب���امل���ج���اه���دي���ن 
وال��وج��اه��ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف فعالية 
ال�������ي�������وم ال������ث������ق������ايف امل������ق������ام������ة ب�����ج�����ي�����اح أن 
املرحلة الراهنة تتطلب وعياً وبصرة 
وم��������وق��������ف��������اً وص���������ف���������اً م���������وح���������دا يف وج������ه 

امل�������وت�������وري�������ن دع�����������اة ال����ف����ت����ن����ة وال������خ������الف 
مثري الشغب والقالقل الناعقني 
بصوت الفرقة والشتات وان نكون 
عىل حذر تام من كل السموم التي 
ي��ب��ث��ه��ا ه�������ؤالء ب����ني أوس��������اط امل��ج��ت��م��ع. 
ويمتطون قضايا الناس وخالفاتهم 
ال��ب��ي��ن��ي��ة ك��ب��واب��ة ل��ت��ك��دي��ر ال���ج���و ال��ع��ام 
وال��������ن��������ي��������ل م����������ن ال�������س�������ل�������م االج������ت������م������اع������ي 

وزعزعة الجبهة الداخلية..
وأه��اب بدور املواطن الذي ال يقل 
أه���م���ي���ة ع�����ن دور رج��������ال ال����ش����رط����ة يف 
اإلس�������ه�������ام ال�����ف�����اع�����ل يف ت����ع����زي����ز األم������ن 

واالس������ت������ق������رار م�����ن خ�������الل اإلب����������الغ ع��ن 
أي��������������ة ت��������ح��������رك��������ات م������ش������ب������وه������ة ت�������ح�������اول 
إق���������الق ال���س���ك���ي���ن���ة ال����ع����ام����ة واإلض�����������رار 
بالسلم االجتماعي الفتاً أن الواجب 
الديني والوطني يفرض عىل الجميع 
اس����ت����ش����ع����ار امل�����س�����ؤول�����ي�����ة يف ال����ت����ص����دي 
مل������خ������ط������ط������ات ال�������������ع�������������دوان وامل��������س��������ارع��������ة 
ب���������اإلب���������الغ ع��������ن ك��������ل م��������ا ي�����م�����س األم��������ن 

واالستقرار..
ح���ض���ر ال���ل���ق���اء ال����رائ����د ح���م���ود ظ��اف��ر 
حامد مدير األحوال والسجل املدين 
واألخ م���ح���م���د م���ح���س���ن ظ�����اف�����ر م���دي���ر 
الصناعة والتجارة واملشرف الرتبوي 
ال�������ع�������ام امل�����ج�����اه�����د اب���������وت���������راب ال���ش���ع���ب���ي 
وامل����ج����اه����د اب���وم���ع���ت���ز امل����زي����ق����ر م���ش���رف 
عام جياح واملجاهد الثقايف ابوعامر 
ع��زي��ز وامل��ج��اه��د ع��ي ع��ب��دال��ل��ه املزيقر 
وع���������دد م������ن ال����ف����ع����ال����ي����ات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
والوجاهات القبلية والخطباء وأئمة 

املساجد.

*  كيف تنظر إىل زيارة عضو املجلس 
ال��س��ي��ايس األع���ى محمد ع��ي ال��ح��ويث 
وإسهاماته يف حل قضايا القتل والثأر 

بني أبناء قبائل ذمار؟
**  زي�����ارة ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس، م��ح��م��د عي 
ال�����ح�����ويث، إىل م���ح���اف���ظ���ة ذم�������ار اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ل���ه���ا األث����ر 
اإليجابي يف حلحلة الكثر من قضايا الثأر والقتل 
بني أبناء قبائل ذم��ار، حيث تلمس هموم الناس 
بصفة خاصة ومشاكل املحافظة عامة واستقبال 
م����ش����اك����ل امل������واط������ن������ني ب���ج���م���ي���ع أن������واع������ه������ا وال�����ت�����ج�����اوب 
م��ع��ه��ا ب��ش��ك��ل الف���ت وال��ع��م��ل ع���ىل إن���ه���اء ع���دد كبر 
من قضايا القتل التي لها عشرات السنني وبذلك 
أثبتت القيادة الحكيمة جديتها يف توحيد الجبهة 
الداخلية وانهاء القضايا التي تشغل املجتمع عن 

عدوه الحقيقي.
ح����ق����ي����ق����ة ال���������������دور امل��������ش��������رف ال������������ذي ق����������ام ب�����ه�����د ع���ض���و 
امل���ن���ظ���وم���ة ال���ع���دل���ي���ة ت��ك��ل��ل��ت ب���ال���ج���ه���ود وال����ن����ج����اح يف 
م���ع���ال���ج���ة ال����ق����ض����اي����ا امل����ع����ق����دة وال����ش����ائ����ك����ة ال�����ت�����ي ك����ان 
ال����������وص����������ول إىل ت�����س�����وي�����ت�����ه�����ا ش������ب������ه م����س����ت����ح����ي����ل خ������الل 

السنوات والعقود املاضية.
ولكن عندما وجدت اإلرادة القوية تسامى الناس 
عن الجراح للتفرغ بمواجهة العدو الخارجي، ما 
ت���ح���ق���ق يف ه������ذا ال����ج����ان����ب ي���ع���ت���ر إن�����ج�����ازا ك�����ب�����را، ع���زز 
ق��ن��اع��ت��ن��ا ب����ق����درة ق���ي���ادت���ن���ا ال���س���ي���اس���ي���ة ع����ىل م��ع��ال��ج��ة 
قضايا الثأر من جذورها، وان املجتمع اليمني قادر 
عىل معالجة مختلف قضاياه من تلقاء نفسه دون 

أي تدخالت خارجية.

التصدي لألخطار
* كيف يمكن تعزيز مبادئ التصالح 

والتسامح بني أبناء املجتمع؟
** ال����ق����ب����ائ����ل ال���ي���م���ن���ي���ة ج�������ذوره�������ا ض������ارب������ة يف ع��م��ق 
التاريخ، وال أح��د يستطيع أن يزايد عىل مواقفها 
يف التصدي لكافة األخطار واالعتداءات الخارجية 
عىل اليمن، منذ ما قبل امليالد، ألن أبناءها امتلكوا 

الشهامة والغرة وعدم القبول بالضيم إطالقاً.
املجتمع القبي بتكوينه قبي ب��أع��راف��ه وأس��الف��ه 
وع�������ادات�������ه وت����ق����ال����ي����ده األص����ي����ل����ة امل�����ت�����وارث�����ة ب����ع����ي����دا ع��ن 
ال����ع����ادات ال��دخ��ي��ل��ة، إال أن ال��ق��ب��ي��ل��ة ت��ب��ق��ى ال��ح��ص��ن 
الحصني للبالد ورافد أسايس يف الدفاع عن الوطن 
وكان أبناؤها هم السباقون املنطلقون إىل الجبهات 
مل��واج��ه��ة ال��ع��دوان ال��خ��ارج��ي ع��ىل ب��الدن��ا، وكسرت 

رهانات العدوان باالستيالء عىل اليمن.
 وواج���ه���ت ال��ق��ب��ائ��ل اليمنية ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت��آم��رات 
ال�����ت�����ي ت���ح���ط���م���ت أم���������ام وع�������ي م���ش���اي���خ���ه���ا ووج���ه���ائ���ه���ا 
وأب��ن��ائ��ه��ا م��م��ن رف���ض���وا اإلغ�������راءات امل��ال��ي��ة وامل��ن��اص��ب 
وغ������������ره������������ا، ل������ي������ت������خ������ل������وا ع����������ن م�������ب�������ادئ�������ه�������م وأخ�������الق�������ه�������م 
وش���ي���م���ه���م، ال����ت����ي ال ت����ب����اع ب���ك���ن���وز ال����دن����ي����ا، وه��������ذا م��ا 
ت���وارث���ن���ا ع��ل��ي��ه واك��ت��س��ب��ن��اه م���ن اآلب�����اء واألج�������داد ول��ن 
نحيد عنها، وهكذا نصدرها ونعلمها ألبنائنا من 

بعدنا، النها ثوابت رضعناها منذ الصغر.

محاوالت فاشلة
* ك��ي��ف ت��ن��ظ��ر اىل وع���ي أب��ن��اء القبائل 
اليمنية بمخططات تحالف العدوان؟
** دول ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان ف���ش���ل���ت ب���اس���ت���ه���داف 

ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي وإذك������اء ال���ص���راع���ات ب���ني أب��ن��اء 
القبائل، وتأليبها ضد الحكومة، بهدف إضعاف 
ع����م����ل����ي����ة ال����ت����ح����ش����ي����د ورف������������د ال�����ج�����ب�����ه�����ات ب����امل����ق����ات����ل����ني، 
وح����������اول����������ت ك�������ث�������را اخ���������ت���������الق ال������ك������ث������ر م���������ن األك���������اذي���������ب 
وال���ق���ض���اي���ا امل��ن��اف��ي��ة ل���ل���واق���ع ال���ت���ي ال أس�����اس ل��ه��ا من 
الصحة، بل أن تلك االدعاءات الزائفة عملت عىل 
كشف أهدافهم الخبيثة، وزادت أبناء القبائل وعيا 
وقوة بمواجهة املخططات األجنبية التي تستهدف 
اليمن األرض واإلن��س��ان التي تمثل القبيلة الكيان 

الجامع لكل أبناء املجتمع.

توحيد الصفوف
* م�����ا م�������دى اس����ت����ج����اب����ة ال����ق����ب����ائ����ل ل��ح��ل 

قضايا الثأر؟
** أص���ال���ة ال��ق��ب��ائ��ل وع��راق��ت��ه��ا وت��راب��ط��ه��ا ببعضها 
ج���ع���ل���ت ك�����اف�����ة ال�������دع�������وات ال����وط����ن����ي����ة م����ح����ل اه���ت���م���ام 
وج���س���دت ح��رص��ه��ا ع���ىل ال���ت���آخ���ي وت���وح���ي���د ال��ص��ف، 

واألكرث من ذلك أصبحت القبائل هي الرافد األول 
للجبهات بقوافل الرجال واملال والسالح، والغذاء 
وك��ان��ت ه��ي ع��ن��وان االن��ت��ص��ارات إىل ج��ان��ب الجيش 

واللجان الشعبية.

بصمات مشهودة 
* ما اسهامات وجهاء ومشايخ ذمار 

يف حل قضايا الثأر؟
** بوجود القيادة الحكيمة ممثلة بقائد الثورة 
السيد عبدامللك الحويث- حفظه الله- ال��ذي شدد 
يف معظم خطاباته ومحاضراته عىل تعزيز وحدة 
ال��ص��ف، ودور امل��ش��اي��خ ووج��ه��اء ال��ق��ب��ائ��ل يف تعزيز 
الوعي املحي، ونبذ ثقافة الكراهية ووضع حلول 
لقضايا الثأر التي ال تخدم س��وى مشاريع تحالف 
ال�������ع�������دوان ال�����ه�����ادف�����ة إىل ت����م����زي����ق امل���ج���ت���م���ع ال���ي���م���ن���ي، 
ل��ي��ت��س��ن��ى م����ص����ادرة ح���ري���ت���ه وك���رام���ت���ه ون���ه���ب ث���روات���ه 

وإفقاره ليكون حالنا ضعيفاً وممزقاً.
أس����ه����م وج����ه����اء وم���ش���اي���خ ق���ب���ائ���ل م���ح���اف���ظ���ة ذم����ار 
يف ح���ل م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ض��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واول���ت���ه���ا جل 

اهتمامها، وحققت بصمات مشهودة يف معالجة 
الكثر من قضايا الثأر بني أبناء قبائل ذمار أو مع 
القبائل األخ���رى خ���ارج امل��ح��اف��ظ��ة، تجسيدا للقيم 
واألخالق القبلية املتعارف عليها بما يعزز الصمود 

والتماسك الوطني يف مواجهة العدو.
ح������ي������ث أث���������م���������رت م������ص������ف������وف������ة م�������وج�������ه�������ات ال������ق������ي������ادة 
ال���ث���وري���ة يف إي����ج����اد ح���ال���ة م����ن ال���ت���آل���ف وال���ت���آخ���ي ب��ني 
أب������ن������اء امل����ج����ت����م����ع وال�������دف�������ع ب����ه����ا ن����ح����و ن����ب����ذ ال����خ����الف����ات 
واالخ��ت��الف��ات ان��ط��الق��اً م��ن م��ب��ادئ ال��دي��ن اإلسالمي 
وق��ي��م��ه وت��ع��ال��ي��م��ه ل��ت��وح��ي��د ال��ك��ل��م��ة وت���ع���زي���ز وح���دة 

الصف.
مالحم بطولية 

* ح��دث��ن��ا ع���ن اس���ه���ام���ات أب���ن���اء ق��ب��ائ��ل 
ذمار بتعزيز الجبهات بالرجال واملال 

والسالح؟
**  م���ا ن��ت��ح��دث ب���ه ل��ي��س م����زاي����دة ع���ىل اآلخ���ري���ن، 
دم��اء الشهداء من أبناء قبائل ذم��ار امتزجت مع 

دم������اء م��خ��ت��ل��ف أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي يف م��خ��ت��ل��ف 
ال���ج���ب���ه���ات دف�����اع�����ا ع�����ن ال�����ع�����رض واألرض وال����ش����رف 
وال��ك��رام��ة، وك���ان ألب��ن��اء ذم���ار دور ب���ارز يف مواجهة 
األعداء وسطروا مالحم بطولية إىل جانب إخوانهم 
م��ن ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية ال��ذي��ن ه��م أس��اس��ا 
من أبناء القبائل الذين هم من صلب هذا املجتمع 
ال����ذي ي��ت��ع��رض ل��ل��ح��رب وال��ح��ص��ار وال��ت��دم��ر ل��ق��راب��ة 
ثماين سنوات.. تضحيات الشعب اليمني للتخلص 
من الوصاية ومشاريع االحتالل األجنبي التدمرية 
سيدونها التاريخ بأحرف من العظمة والكرياء، 

بأنهم لم ينصاعوا ويركعوا لجروت العدو.

التحشيد
* ما املسؤولية الواقعة عى عاتقكم 

خالل املرحلة الراهنة؟
** خالل املرحلة الراهنة نواجه التكالب والتآمر 
ال�������دويل ع����ىل ب����الدن����ا، ول���دي���ن���ا أول�����وي�����ات يف م��واج��ه��ة 
االخ������ط������ار ال����خ����ارج����ي����ة م�����ع ات�����س�����اع ال����ت����ه����دي����دات ال���ت���ي 
ت��س��ت��ه��دف ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف ال����ر وال���ب���ح���ر، ج���راء 

اس��������ت��������م��������رار االح�����������ت�����������الل ل�����ل�����م�����ح�����اف�����ظ�����ات ال�����ج�����ن�����وب�����ي�����ة، 
وال���ت���دخ���الت األم���ري���ك���ي���ة واألورب�����ي�����ة ال���ت���ي ت���ه���دف إىل 
نهب خرات وثروات الشعب اليمني، وتسخرها 
ل���ص���ال���ح ال��������دول األج���ن���ب���ي���ة، ال����ت����ي ك����ان����ت ال��ع��م��ل��ي��ات 
العسكرية إليقاف نهب ال���رثوات النفطية موفقة 
ج����دا، وم��ع��ادل��ة ق��وي��ة الس��ت��ع��ادة ح��ق��وق الشعب 
امل�����ن�����ه�����وب�����ة، ألن م�������ا ن�����ه�����ب ب������ال������ق������وة ل�������ن ي����س����ت����ع����اد اال 
ب���ال���ق���وة، خ���ص���وص���ا وأن دول ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ال 

تعرتف اال بلغة القوة.
ل���ذل���ك ت���ص���در ال��ت��ح��ش��ي��د ل��ل��ج��ب��ه��ات واالس���ت���ع���داد 
الس����ت����ح����ق����اق����ات امل�����رح�����ل�����ة ال�����راه�����ن�����ة ال�����ت�����ي ض����ح����ى م��ن 
أج���ل���ه���ا ال����ش����ه����داء ال���ع���ظ���م���اء، ب����اإلض����اف����ة إىل ال��ك��ث��ر 
من املسؤوليات املحلية املجتمعية لتعزيز الجهود 
الوطنية والجبهة الداخلية وتحصينها من األفكار 
ال������ه������دام������ة ال�����ت�����ي ت����س����ت����ه����دف ال����ن����س����ي����ج االج����ت����م����اع����ي، 
وتفعيل املبادرات املجتمعية املحلية والتشجيع عىل 
الزراعة والنهوض بها لتحقيق االكتفاء الذايت من 
الغذاء، خصوصا وان ذمار من املحافظات الزراعية 
التي تعول عليها القيادة الثورية والسياسية كثرا 
يف شتى امل��ج��االت.. يف املرحلة ال��راه��ن��ة العمل عىل 
وح������دة ال��ن��س��ي��ج االج���ت���م���اع���ي وال���ح���ف���اظ ع����ىل األم����ن 
وال�����س�����ل�����م االج�����ت�����م�����اع�����ي، وت�����ع�����زي�����ز ث����ق����اف����ة ال���ت���س���ام���ح 
والعفو، وتعزيز رواب��ط اإلخ��وة بني أبناء املجتمع 
الواحد، الذي من حقه أن ينعم باألمن واالستقرار 
كبقية ش��ع��وب ال��ع��ال��م، ب��االب��ت��ع��اد ع��ن ال��خ��الف��ات 

الثانوية التي ال تخدم اال األعداء.
وس��ع��ي��ن��ا خ���الل امل��رح��ل��ة امل��اض��ي��ة إىل ردم ال��ف��ج��وة 
ال������ت������ي ق��������د ت����ظ����ه����ر ب��������ني أب��������ن��������اء امل�����ج�����ت�����م�����ع، م��������ن خ�����الل 
م��ع��ال��ج��ة ال��ق��ض��اي��ا يف ح��ي��ن��ه��ا، وال��ب��ح��ث ع���ن ح��ل��ول 
ل���ل���ق���ض���اي���ا ال����ع����ال����ق����ة م����ن����ذ ال������ي������وم األول ل�����ل�����ع�����دوان، 
وجعل بوصلة العداء واملواجهة موجهة نحو قوى 

تحالف العدوان عىل للشعب اليمني.

توحيد الصفوف 
*  ك��ل��م��ة ت���ري���د ق��ول��ه��ا ل���م ن��ت��ط��رق لها 

يف اللقاء؟
**  أوج��ه دع��وة لكل امل��غ��رر بهم م��ن أب��ن��اء قبائل 
ذمار بالعودة إىل جادة صوابهم وتغليب مصلحة 
ال�����وط�����ن ف�������وق ك�����ل امل����ص����ال����ح ال���ش���خ���ص���ي���ة، وإال ي��ت��م 
استخدامهم م��ن قبل دول التحالف التي ال تريد 
ل��ل��ي��م��ن وش��ع��ب��ه��ا ال��خ��ر إط����الق����اً، ك������أدوات لتحقيق 
امل����ش����اري����ع األج���ن���ب���ي���ة ع�����ىل ح����س����اب امل���ص���ل���ح���ة ال��ع��ل��ي��ا 
للوطن، التي ال يمكن أن يدركوا تلك األهداف جراء 
التعبئة الخاطئة تحت ذرائع واهية، واستغاللهم 
لقرار العفو العام، ليعودوا مواطنني صالحني، 
وأن ت���ك���ون س���واع���ده���م وط���اق���ات���ه���م م���وج���ه���ة ل��ل��ب��ن��اء 
وال��ت��ن��م��ي��ة ول���ي���س ل���ل���ت���دم���ر، ح���ي���ث م���ص���ر م��ش��اري��ع 

العدو إىل الزوال.
وعىل قبائل اليمن أن توحد صفوفها ومضاعفة 
ج���ه���وده���ا يف رف�����د ال���ج���ب���ه���ات واالس�����ه�����ام ال���ف���اع���ل يف 
تحقيق التنمية، وصوال للعزة والكرامة والحرية 
واالن����ع����ت����اق م����ن ال����وص����اي����ة ل���ي���ك���ون ال�����ق�����رار ال��س��ي��ايس 
ي���م���ن���ي���ا خ����ال����ص����ا ب����ع����ي����دا ع�����ن اإلم�������������الءات ال����خ����ارج����ي����ة، 
وه�������ذا ل�����ن ي���ت���ح���ق���ق اال ب���اس���ت���ش���ع���ار امل����س����ؤول����ي����ة ب��ك��ل 
امانة وإخالص بعيدا عن املصالح الذاتية الضيقة.

مجتمع 11

أش���اد الشيخ يحيى ب��ن ع��ي أب��و ي��اب��س، ب��زي��ارة عضو املجلس ال��س��ي��ايس األع���ى � رئيس 
املنظومة العدلية، محمد عي الحويث، إىل محافظة ذمار، مبينا أنه أسهم يف معالجة 
الكثري من قضايا الثأر بني أبناء القبائل، بهدف تعزيز الصمود وترسيخ األم��ن والسلم 
االجتماعي، ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر الدين الحويث، للقضاء 

عى الظاهرة بما يعزز قيم التسامح والصمود الوطني.
وأوضح أن حل ومعالجة قضايا الثأرات رسالة لدول تحالف العدوان باستمرار الصمود 
والثبات يف مواجهة تداعيات املرحلة، ومواجهة األفكار املضللة وتعزيز االرتباط بالهوية 

اإليمانية كمنهج وسلوك مليض الشعب اليمني يف النصر والعزة والتمكني.

فقدانات

| لقاء: فهد عبدالعزيز 

الشيخ أبو يابس ل�"                                   "  :

القبيلة أفشلت رهانات حتالف العدوان بالسيطرة على اليمن
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< ي������ع������ل������ن األخ / ف��������������������ؤاد  م�����ان�����ع 
م�����ح�����م�����د ال�����ك�����ل�����ي�����ب�����ي ع��������ن ف������ق������دان 
ب����ط����اق����ه ش���خ���ص���ي���ة ص�������������ادرة م��ن 
ذم����������ار وأوراق م����ب����اي����ع����ة خ���اص���ة 
ب������������������دراج������������������ة ن����������������اري����������������ة ف�����������ع�����������ىل م�����ن 
وج����������ده����������ا اي�������ص�������ال�������ه�������ا إىل أق����������رب 
ق���س���م ش���رط���ة أو االت�����ص�����ال عىل  
الرقم 770129637..ول����ه جزيل 

الشكر.
< ي�����ع�����ل�����ن األخ/أح������������م������������د ح���س���ني 
ح��س��ن ي��ح��ي��ى ف����ارع ع���ن ف��ق��دان 
ب����ط����اق����ه ش���خ���ص���ي���ة ص�������������ادرة م��ن 
امل��������������رك��������������ز ال�����������رئ�����������ي�����������ي ف���������ع���������ىل م�����ن 
وجدها ايصالها إىل أقرب قسم 

شرطة..وله جزيل الشكر.
< ي�����ع�����ل�����ن األخ / ف���������������واز م���ح���م���د 
عبده سيف ع��ن ف��ق��دان بطاقه 
شخصية ص��ادرة من مركز )1( 
الضالع رقم  20010046542.. 
ف������ع������ىل م����������ن وج����������ده����������ا إي�����ص�����ال�����ه�����ا 
ألق�������������������رب ق��������س��������م ش��������������رط��������������ة.. ول��������ه 

جزيل الشكر.
< ي�����ع�����ل�����ن األخ/ ي�����ح�����ي�����ى م���ط���ه���ر 
عبدالله الوزير عن فقدان بيان 
ج������م������ريك ص�����������ادر م�������ن ال����ح����دي����دة  
بتاريخ 2014 -  2015 فعىل من 

وج����ده اي��ص��ال��ه إىل أق����رب قسم 
شرطة..وله جزيل الشكر.

< ي�����ع�����ل�����ن األخ / أح�������م�������د خ����ال����د 
ع������ي ق�����اي�����د ع������ن ف������ق������دان ب���ط���اق���ه 
ش�����خ�����ص�����ي�����ة ص������������������ادرة م���������ن م�����رك�����ز 
م�������������ح�������������اف�������������ظ�������������ة ص���������������ن���������������ع���������������اء رق���������������م 
وب��������ط��������اق��������ة   02110081948
ع���ائ���ل���ي���ة ص�����������ادرة م������ن م��ح��اف��ظ��ة 
ذمار وبطاقة صراف آيل صادرة 
م������ن ب����ن����ك ال����ك����ري����م����ي ف����ع����ىل م��ن 
وج����������ده����������ا إي�������ص�������ال�������ه�������ا إىل أق����������رب 
ق���س���م ش���رط���ة أو االت�����ص�����ال عىل 
الرقم 713151638..ول�����ه جزيل 

الشكر.
يعلن األخ / حامد عبد الكريم 
م����ن����ص����ر ال�����ش�����ي�����ب�����اين ع�������ن ف�����ق�����دان 
ب����ط����اق����ه ش���خ���ص���ي���ة ص�������������ادرة م��ن 
ص��������ن��������ع��������اء ف��������ع��������ىل م������������ن وج��������ده��������ا 
إي����������ص����������ال����������ه����������ا إىل أق�������������������������رب ق�����س�����م 

شرطة..وله جزيل الشكر.
اي���������م���������ن اح�����م�����د  ي������ع������ل������ن األخ/   >
س������ع������ي������د امل����������خ����������اليف ع����������ن ف�������ق�������دان 
ب����ط����اق����ة ش���خ���ص���ي���ة ص�������������ادرة م��ن 
االم�������������ان�������������ة.. ف������ع������ىل م���������ن وج������ده������ا 
إي���ص���ال���ه���ا ألق��������رب ق���س���م ش���رط���ة 

وله جزيل الشكر.

ال��خ��ب��ي��ث��ة  األه��������داف    
أب��ن��اء  زادت  ل���ل���ع���دوان 
ال��ق��ب��ائ��ل وع��ي��ًا وق�����وًة يف 
ال��ع��دوان دول  م��واج��ه��ة 

الرديف  القبائل  شكلت    
للدفاع  للمرابطني  القوي 
الوطنية    ال��س��ي��ادة  ع��ن 

رضوان الشارف

اك�����������د م�����ن�����س�����ق م�����ح�����اف�����ظ�����ة ال������ج������وف 
بمؤسسة بنيان التنموية  املهندس 
م���ح���م���د ال�����زب�����ري يف ت���ص���ري���ح خ���اص 
ل���" 26 سبتمر" ان أب��ن��اء محافظة 
الجوف اطلقوا اكرث من 64 مبادرة 
م��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ت��ك��ل��ف��ة ت���ق���در ب���أك���رث من 
191 مليونا و 30 الف ريال خالل 
العام 1444ه� يف مجاالت الطرق 

والصحة.
وق���������ال ان اط���������الق ه�������ذه امل�������ب�������ادرات 
ن���ت���اج ال���ج���ه���ود ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا ف��رس��ان 
ال����ت����ن����م����ي����ة يف ال����ت����ح����ش����ي����د وال�����ت�����وع�����ي�����ة 
وب���م���س���اه���م���ة م���ج���ت���م���ع���ي���ة، وأع����م����ال 
تشاركية ب��ني املجتمع واملؤسسات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة واس���ت���ج���اب���ة ل��ت��وج��ي��ه��ات  
ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن 

ال���ح���ويث -ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه- وت��وج��ي��ه��ات 
ال��������ق��������ي��������ادة ال������س������ي������اس������ي������ة وال�����ت�����ن�����م�����وي�����ة 

ألطالق املبادرات املجتمعية.
وتطرق الزبري اىل اهم املبادرات 
ال��ت��ي ت��م اط��الق��ه��ا وتتمثل يف طريق 
ج������ب������ل ال������س������ع������ي������دي ب�������ط�������ول 6 ك���ي���ل���و 
م��رتات بمساهمة خمسة وأربعني 
م����ل����ي����ون����اً، وط������ري������ق خ������ب - ش����واح����ط 
- ال�����ش�����ع�����ف ب������ط������ول 18 ك����ي����ل����و م�������رتاً 
بإجمايل مساهمة خمسة وأربعني 
م�����ل�����ي�����ون�����اً، وم��������ب��������ادرة ح�����اج�����ز س����ن����وان 
ب�����م�����س�����اه�����م�����ة س�����ب�����ع�����ة ع������ش������ر م����ل����ي����ون 
ريال حاجز  رونه الفرج بمساهمة 
ثمانية ع��ش��ر م��ل��ي��ون��اً  ح��اج��ز امل��الح��ة 
ب������م������س������اه������م������ة س�������ت�������ة م���������الي���������ني ري�������������ال، 
ب������اإلض������اف������ة اىل ث�����الث�����ة ع����ش����ر ح�����اج�����زاً 
ترابية يف منطقة رجوب بمساهمة 

مجتمعية تقدر بعشرين مليوناً.

ك�����م�����ا أش�����������ار اىل ان ال����ت����ن����م����ي����ة ه�����ي: 
�������اس م�������ن أج�����ل  ���������اس ب�������ال�������َنّ ت����ن����م����ي����ة ال���������َنّ
���������اس، ُي�����ص�����ب�����ُح اإلن�������س�������ان وس���ي���ل���ة  ال���������َنّ
ل���ل���ت���ن���م���ي���ة االق������ت������ص������ادي������ة ال����ش����ام����ل����ة، 
وغايتها، يف إدراك ملموس ألهمَيّة 
اإلنسان، فرداً، وجماعة، يف ُسلم 
اه������ت������م������ام������ات ال������ن������ه������وض ب�����االق�����ت�����ص�����اد 

الوطني، والتنموي.
وق��������������ال أي�������ض�������ا ان ه�������ن�������اك ال�����ع�����دي�����د 
م����ن امل�����ب�����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ج���اه���زة 
ل�������ل�������ت�������ن�������ف�������ي�������ذ وت���������������������م ت��������ش��������ك��������ي��������ل ل��������ج��������ان 
م�������س�������ت�������ف�������ي�������دة ل�������ج�������م�������ع امل�������س�������اه�������م�������ات 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت������م اع���������داد ال�����دراس�����ات 
ال�����������الزم�����������ة ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذه�����ا وت��������ح��������ت��������اج اىل 
امل�����س�����ان�����دة ال������الزم������ة م�����ن ق����ب����ل وح�����دة 
ال�����ت�����دخ�����ل ال�����ط�����ارئ�����ة ال����ت����اب����ع����ة ل���������وزارة 
امل��ال��ي��ة وس��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ال��ق��ري��ب 

العاجل.

ل���ي���س ب����اإلم����ك����ان م����ش����اه����دة ت����ع����دد ال������زي������ارت ل��ع��اص��م��ة 
الصمود وال��ج��والت املكوكية للوفد العماين واملبعوث 
األم������م������ي دون ال�����ت�����وق�����ف ع����ن����ده����ا وال������ت������س������اؤل ف���ي���ه���ا أك���ي���د 
ال��ج��م��ي��ع أص���ب���ح ي�����درك ب����أن ال����زي����ارات امل���ت���ك���ررة ل��ع��اص��م��ة 
الصمود هو بسبب التغيرات الكبرة يف موازين القوة 
عىل األرض وه��ذا مؤكد ومثر للدهشة والتساؤل هو 
م����ا س����ر ذل�����ك ال���ص���م���ود األس�����ط�����وري وامل�����الح�����م ال��ب��ط��ول��ي��ة 

واالنتصارات العظيمة للشعب اليمني العظيم. 
أسئلة ال نستطيع اإلج��اب��ة عنها إال بمعرفة القيادة 
ال������ح������ك������ي������م������ة وامل�����������ش�����������روع 
ال���ق���رآين امل���ب���ارك وب���دون 
معرفتهما سيطول بنا 

البحث.   
ح���������������ق���������������ي���������������ق���������������ة م����������م����������ك����������ن 
اك��������ت��������ش��������اف��������ه��������ا م������������ن ت����ل����ك 
ال��������ل��������ح��������ظ��������ة ح���������ي���������ث ك���������ان 
ال��ش��ع��ب ال����ك����ادح غ���ارق 
ال���������داخ���������ل���������ي���������ة  يف أزم������������������ات������������������ه 
امل���������ف���������ت���������ع���������ل���������ة وال����������ط����������اح����������ن����������ة 
لتتجمع ع��ص��اب��ة اإلج����رام 
وم�������������������������ن ع�������������اص�������������م�������������ة ال����������ش����������ر 
ال�������ع�������امل�������ي ويف ص��������������ورة م���ن 
الكرياء والغرور الذي ال 
ح�������دود ل����ه ل���ت���ب���دأ ع��اص��ف��ة 
اإلج���������رام  ب���اغ���ت���ي���ال ش��ع��ب 
وأح��������������الم وط���������ن يف ظ���ل���م���ة 

ذلك الليل األسود.
 م���رح���ل���ة ل����و ح������اول أح���د 
ك���ت���اب���ة س���ي���ن���اري���وه���ات���ه���ا مل�����ا اس����ت����ط����اع ت���خ���ي���ل ه������ول امل����ج����ازر 
ال�����ج�����م�����اع�����ي�����ة وح������ج������م ال���������دم���������ار ال������ش������ام������ل ورك���������������ام امل������ن������ازل 

واملدارس والجنائز اليومية والحزن السرمدي.
م���رح���ل���ة ص��ع��ب��ة ال ي��س��ت��ط��ي��ع اإلن����س����ان ت���ص���وره���ا ول��ك��ن 
اس��ت��ط��اع ال��ت��ص��دي ل��ه��ا امل���ش���روع ال���ق���رآين امل���ب���ارك ب��ق��ي��ادة 
ال مثيل ل��ه��ا ينطبق عليها ق���ول ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ال��ع��ب��ادي 
إنها هدية الرسول األعظم للشعب اليمني وهو تشبيه 
ع���م���ي���ق ب��ن��ك��ه��ة ص���وف���ي���ة، ق����ي����ادة رب���ان���ي���ة م��م��ث��ل��ة ب��ال��س��ي��د 
القائد عبد امللك ب��در الدين الحويث يحفظه الله الذي 
ي���غ���م���ر اإلن�����س�����ان ب���م���ش���اع���ر م����ث����رة ل���ل���ده���ش���ة ال ي��س��ت��ط��ي��ع 
اإلنسان اختزالها يف نظرة واحدة، ولذلك فإن حكمته 
وشجاعته وقوة عزيمته ونرة صوته الهادئ والرصني 
ورؤي�����ت�����ه ال���ق���رآن���ي���ة ال���ع���م���ي���ق���ة ت���ع���ت���ر األس��������اس ال��ح��ق��ي��ق��ي 
ملعرفة سر الصمود األسطوري واالنتصارات العظيمة 
ومعرفة املستجدات ومشهديه توايل الزيارات بصخبها 
اإلعالمي وجدلها السيايس وسخونة التنبؤات بما هو 
آت وه���ي ل��ح��ظ��ة س��ت��ب��ق��ى م��ره��ون��ة ب��ال��ط��رف اآلخ����ر ال���ذي 

يدرك حتمية الهزيمة.

أبناء محافظة اجلوف يطلقون  64 مبادرة مجتمعية بتكلفة تقارب الـ 200 مليون

وقفة 
مع املستجدات 

لنقف ضد الفرقة واخلالف ونكون مبستوى الرهان لتعزيز اجلبهة الداخلية
يف لقائه باملجاهدين والوجاهات االجتماعية بأفلح اليمن محافظة حجة :

ال���دي���ي  ال����واج����ب   
وال����وط����ي ي��ف��رض 
استشعار املس���ؤولية 
ال��ت��ص��������������دي  يف 
ملخططات الع�����دوان

تعازينا آل الظاهري
خالص العزاء وعظيم املواساة

  للعميد/  عبدالستار عبدالله الزخمي الظاهري
.. ولكافة أسرته الكريمة..   وذلك بوفاة نجله

    الدكتور  /   أكرم
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 املعزون:
عمران أحمد القردعي- أرحب أحمد القردعي

 عبدالويل الشغدري- عبدالجبار الشغدري-معاذ مسعد طويل. 
طاهر مانع أحمد-عبده طاهر الظاهري وأخويه أحمد ومسعد. 

وكافة األهل واألصدقاء يف عزلة الظاهرة.

تعازينا آل حمزة وآل الشريف
محمد عي الذيفاين

نتقدم بخالص العزاء واملواساة للزميل

العقيد/ عدنان حمزة    بوفاة       زوجته    الفاضلة
كما  نعزي ا لزميل الصحفي/

  يحيى محمد الشريف وأخيه عي الشريف
بوفاة والدهما :

العقيد  / محمد يحيى محمد الشريف
تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

األسيفون: كافة الزمالء العاملني بدائرة
 التوجيه املعنوي وصحيفتي 26سبتمرب واليمن

اجمل التهاين 
والتريكات القلبية 

نهديها للشاب 
الخلوق/

محمد صادق 
العليمي

بمناسبة زفافه ودخوله 

القفص الذهبي.. فالف مروك
املهنئون: والدك صادق العليمي

عبدالكريم العليمي - محمد قاسم العليمي 
-عبدالغفور العليمي -محمد عسكر

اجمل التهاين وأطيب 
التريكات القلبية 
محملة بأريج الفل 
والياسمني نهديها 
للشاب الخلوق 

 إبراهيم أحمد 
الشوكاين 

بمناسبة الخطوبة فألف مروك 
املهنئون :  النقيب فهد عبدالعزيز

 ووالدلك احمد احمد ناصر الشوكاين واخوانك 
محمد أحمد وسيف احمد وطة احمد وادهم 

أحمد الشوكاين والشيخ معمراملجهي وعبدالله 
أحمد الصبحي وعبدالقادر العوايض وكافة 

األهل واألصدقاء يف مدينة ذمار

احتفل الزميل العزيز 

وليد حمود الخيواين 
بخطوبة نجله 

الشاب املتميز والخلوق 

"حمزة"
وبهذه املناسبة يسرنا أن 

نتقدم بأجمل التهاين والتريكات 
املعطرة باملسك والورد والفل والياسمني إىل 
الزميل وليد الخيواين ونجله حمزة .. فألف 

ألف مروك .. ودامت أيامكم ودياركم عامرة 
باألفراح واملسرات

املهنئون: هيئة تحرير صحيفتي )26سبتمرب 
واليمن( وكافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي

اجمل التهاين 
والتريكات القلبية 

نهديها للشاب 
املجاهد:

سلطان قيس 
سعيد أحمد

بمناسبة زفافه امليمون 
ودخوله القفص الذهبي..فألف مروك

املهنئون: 
والدك  الدكتور/ قيس سعيداحمدعبدالله

 عمك املقدم/ عي محمد مبارك وولده حمزة 
ابوعي الخزيمي رضوان قيس واخوانه أ.خالدمغوري 

الشيخ أحمد جهظم- وجميع الزمالء املجاهدين

تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا 



أكد وزير الثقافة، عبدالله أحمد الكبيس، 
أن ف��وز الطالبة اليمنية منرية الرعيني عضو 
برملان شباب الربيكس بجائزة التميز الدولية 
ال���ص���ي���ن���ي���ة ي���م���ث���ل يف ه������ذه ال������ظ������روف ح����ال����ة م��ن 

حاالت االنتصار.
ول�����دى اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���ف���ائ���زة ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ال��ج��ائ��زة 
الصينية، أمس، ومعها والدها الدكتور عيل 
الرعيني ووالدتها الدكتورة سمرية الغويل، 
ب���ارك وزي���ر الثقافة ال��ج��ه��ود األس��ري��ة وكذلك 
امل�����درس�����ي�����ة وب������رمل������ان ش����ب����اب ال�����ربي�����ك�����س، وال����ت����ي 
ق�����دم�����ت ال����ه����وي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة ب������ن ه������وي������ات األم������م 

وتّوجت بهذا الفوز عن ُبعد.
بدورها عربت منرية الرعيني الحاصلة عىل 
ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز ال��ص��ي��ن��ي��ة ال���دول���ي���ة يف م��س��اب��ق��ة 
ال����س����ف����راء ال���ث���ق���اف���ي���ن ال����ص����غ����ار، ع����ن ام��ت��ن��ان��ه��ا 
لوزير الثقافة لهذه اللفتة، مؤكدة أن فوزها 

هو فوز ألطفال اليمن.
ويف ال����������ل����������ق����������اء، ال������������������ذي ح���������ض���������ره م���������دي���������ر ع��������ام 

ال���ت���خ���ط���ي���ط يف وزارة ال���ث���ق���اف���ة ع����يل ال����ذي����ب����اين، 
وعدد من أعضاء برملان شباب بريكس، كرم 

وزير الثقافة الطالبة الرعيني وعائلتها بعدد 
من الهدايا التذكارية.

أك���������دت ال������ق������وى ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
أم����������س األح���������������د، دع�����م�����ه�����ا ل�����ح�����راك 
األس�����������رى يف م����واج����ه����ة ت����ه����دي����دات 
ال���ح���ك���وم���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ف��اش��ي��ة 

الجديدة.
ونقلت وكالة )فلسطن اليوم( 
عن لجنة املتابعة للقوى الوطنية 
واإلس��������ام��������ي��������ة خ�����������ال اج����ت����م����اع����ه����ا 
يف غ�����������زة ال���������ق���������ول: "أن امل������واج������ه������ة 
ال������ح������ق������ي������ق������ي������ة ل�������ح�������ك�������وم�������ة ال��������ع��������دو 
الفاشية تتمثل يف االجتماع عىل 
اسرتاتيجية وطنية وبرنامج عمل 
عماده إدارة الصراع مع العدو".
وات����������������ف����������������ق����������������ت ال������������ل������������ج������������ن������������ة خ��������������ال 
اج�������ت�������م�������اع�������ه�������ا ع�����������ىل س������ل������س������ل������ة م����ن 
الفعاليات لدعم الحركة األسرية 
يف م��واج��ه��ة ت��ه��دي��دات الحكومة 

ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ال���ف���اش���ي���ة ال���ج���دي���دة 
ضد األسرى.

ودعت اللجنة جماهري الشعب 
ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي ل����������رف����������ع م������س������ت������وى 
امل��������ش��������ارك��������ة يف ال������ف������ع������ال������ي������ات ال����ت����ي 
س����ت����دع����و ل����ه����ا ل����ج����ن����ة األس�����������رى إىل 
الحد األقىص، تقديراً لتضحيات 

الحركة األسرية.
وتقدمت لجنة املتابعة بالتهاين 
الحارة لألسري املحرر ماهر يونس 
ل����������ت����������ح����������رره م������������ن س����������ج����������ون ال��������ع��������دو 

الفايش.
ك������م������ا دع������������ت ال������ل������ج������ن������ة ال����ش����ع����ب 
ال���������ف���������ل���������س���������ط���������ي���������ن���������ي ل�����������اس�����������ت�����������ع�����������داد 
ل���ل���م���ش���ارك���ة يف ال����ف����ع����ال����ي����ات ال���ت���ي 
س���ي���ت���م ت���ن���ف���ي���ذه���ا رف�����ض�����اً الق���ت���ح���ام 

املسجد األقىص املبارك.

ن��������دد ح��������زب ال�����ل�����ه ب�����ش�����دة ب��م��ا 
ح���������ص���������ل م��������������ن ح����������������������رٍق ل��������ل��������ق��������رآن 
الكريم يف ال��س��وي��د، واستنكر 
ه����ذا ال��ف��ع��ل اإلج����رام����ي امل��ق��ي��ت 
بحق الدين اإلسامي والرموز 

اإلسامية املقدسة.
وج�����������اء يف ب������ي������ان ل������ح������زب ال����ل����ه 
نقله موقع املنار أمس األحد: 
إن هذه الخطوة تأيت يف سياق 
مسلسل التطاول املشن عىل 
رسول الله األعظم محمد بن 
ع��ب��دال��ل��ه ص��ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل��ه 
وسلم، وعىل مراجع املسلمن 
ورموزهم ومقدساتهم، وهو 
إساءة بالغة ألمة اإلسام عىل 
ام���ت���داد ال��ع��ال��م م��ن ش��رق��ه إىل 

غربه، ال يمكن السكوت عنها 
عىل اإلطاق.

وح����م����ل ح������زب ال����ل����ه يف ب��ي��ان��ه 
الحكومة السويدية املسؤولية 
ال���������ك���������ام���������ل���������ة ع�������������ن ه�����������������ذا ال������ف������ع������ل 
القبيح.. داعيا إىل املبادرة فورا 
ملعاقبة املرتكبن والعمل ملنع 

تكرار مثل هذه الجرائم.
وط���ال���ب ح����زب ال��ل��ه يف خ��ت��ام 
ب���ي���ان���ه ال���ح���ك���وم���ات اإلس���ام���ي���ة 
وامل���������������رج���������������ع���������������ي���������������ات وال����������ه����������ي����������ئ����������ات 
وامل������������������ؤس������������������س������������������ات اإلس������������ام������������ي������������ة 
بالتنديد بهذه اإلساءة الكبرية 
والعمل لتكوين رأي عام عاملي 
يحول دون حصول مثل هذه 

االنتهاكات الخطرية مجددا.

رئيس التحرير 
العميد يحيى سريع قاسم
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ال��ه��ج��م��ات ال��غ��رب��ي��ة يف اإلس������اءة إىل ال��ن��ب��ي “ص���ل���وات ال��ل��ه عليه وع��ىل 
آل���ه وس��ل��م” ه��ي ع��دائ��ي��ة، ض��د اإلس�����ام، ض��د رس��ال��ة ال��ل��ه ت��ع��اىل، ضد 
الحق، سعيهم الحثيث واملستمر يف التشويه للنبي، واإلساءة للرسول 
“صلوات الله عليه وعىل آله وسلم”، هو لفصل األمة عن إَتّباعه، عن 

االقتداء به، عن االهتداء بهديه، عن التأيس به.

احلروب عبر التاريخ ال تنتهي
 إال باملفاوضات

نقول للذين لهم وجهة نظر معرتضة ح��ول التفاوض مع 
تحالف ال��ع��دوان أن ال��ح��روب ع��رب ال��ت��اري��خ ال��ق��دي��م والحديث 
التي تشتعل بن الشعوب مهما طال أمدها ومهما كان وضع 
الطرف املنتصر فيها بحكم ما يمتلكه من أسباب القوة فإنها 
ال تنتهي إال بالحوار والتفاوض بن األط��راف املتحاربة وهذه 
معادلة ثابتة وستظل قائمة إىل ماال نهاية حتى لو كان الطرف 
املنتصر ه��و م��ن يفرض ش��روط��ه ع��ىل ال��ط��رف امل��ه��زوم، الفارق 
يف الحالة اليمنية مع تحالف العدوان الذي تشارك فيه دول 
كربى بشكل مباشر- بدليل أن الرئيس األمرييك الحايل بايدن 
هو من يقف يف طريق السام وما تصريحه مؤخراً الذي يؤكد 
فيه أن��ه سيدافع عن االم���ارات العربية املتحدة ويحميها من 
ضربات رجال الرجال الصاروخية وكذا ضربات الطريان املسري 
اآلتية من اليمن كرد فعل طبيعي عىل ما تقوم به اإلم��ارات 
م��ن ع����دوان ع��ىل ال��ي��م��ن واح��ت��ال��ه��ا ب��ع��ض م��ن أراض���ي���ه وج���زره 
دون وج����ه ح����ق- ه���و أن ال��ي��م��ن��ي��ن  اس��ت��ط��اع��وا خ����ال ال��ث��م��ان��ي��ة 
األعوام املاضية أن يقفوا عىل أرض صلبة مكنتهم من الدفاع 
عن بلدهم بإمكانياتهم املتواضعة مقارنة بما يمتلكه تحالف 
العدوان من قوة قادرة عىل تدمري عدة شعوب وليس شعبا 
واح���دا، لكن بفضل التوكل ع��ىل الله وبفضل اإلرادة الحرة 
وعزيمة الرجال استطاع أبناء الجيش واللجان الشعبية أن 
ي��واج��ه��وا ع��دوان��ا بربريا وظ��امل��ا ل��م ي��ع��رف ل��ه ال��ت��اري��خ مثيا من 
حيث حقد املشاركن فيه ضد الشعب اليمني الذي استهدفوا 

بنيته التحتية وقتلوا أبناءه بدم 
ب����������ارد ول��������م ي�����ف�����رق�����وا ب������ن ط����ف����ل أو 
ش�����ي�����خ وال ب�������ن ام����������������رأة  وج���ن���ي���ن���ه���ا 
ال���������������������ذي ت�������ح�������م�������ل�������ه يف أح�������ش�������ائ�������ه�������ا 
ول�����م ت���س���ل���م م����ن ق��ص��ف��ه��م ح��ت��ى 
ال����������ح����������ي����������وان����������ات ض������������ارب������������ن ب�����ُم�����ث�����ل 
وأخ��������������اق ال��������ح��������روب وق����وان����ي����ن����ه����ا 
ع������رض ال����ح����ائ����ط، ول����ذل����ك ن��ؤك��د 
ل���ل���م���رة األل������ف ب�����أن ال��ي��م��ن��ي��ن ق��د 
ت��ع��ل��م��وا م���ن ال������دروس ال��س��اب��ق��ة 
فيما يتعلق بمخادعة تحالف 
ال���������ع���������دوان وال�����ت�����ع�����ام�����ل م�����ع�����ه يف 
امليدان أو عىل مستوى التواصل 
ع�����رب ال�����وس�����ط�����اء ال�����ذي�����ن ي���ب���ذل���ون 

ج��ه��ودا إلي��ق��اف إط����اق ال��ن��ار ويف امل��ق��دم��ة م��ا ت��ق��وم ب��ه سلطنة 
عمان الشقيقة من جهود تشكر عليها.

 وعليه فإن ما يقال ويشاع حول قرب تحقيق السام وإنهاء 
ال���ع���دوان ع��ىل ال��ي��م��ن وم��ح��اول��ة األم���م امل��ت��ح��دة تغيري موقفها 
لن يتحقق ابدا إال عن طريق ما يسطره الرجال األبطال من 
أبناء الجيش واللجان الشعبية من ماحم بطولية سيخلدها 
التاريخ يف أنصع صفحاته تشكل ضغطا عليهم السيما وهم 
ال�����ي�����وم يف أوج ق����وت����ه����م ال�������ق�������ادرة ع�����ىل ت���غ���ي���ري امل�����ع�����ادل�����ة وف�����رض 
شروطهم العادلة واملحقة للشعب اليمني خاصة بالنسبة 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع امل�����ل�����ف اإلن������س������اين ول�����ي�����س م�����ن خ�������ال امل������ش������اورات 
وإرس����������ال امل���ب���ع���وث���ن ال����دول����ي����ن وإع���������ان ال�����ه�����دن امل����زع����وم����ة ال���ت���ي 
يتخذ منها تحالف العدوان ومرتزقته راحة اللتقاط األنفاس 
ث��م ي���ع���اودون ن��ف��ث س��م��وم��ه��م وح��ق��ده��م ع��ىل ال��ي��م��ن وشعبه 
ب��وت��رية أش��د ول��ن يتوقفوا اب��دا م��ن ذات أنفسهم ألن هدفهم 
األس����اس ه��و ت��دم��ري ك��ل يشء وج��ع��ل ال��ي��م��ن خ��راب��ا وق���د سبق 
أن تحدثنا عن هذا الجانب كثريا يف كتابات سابقة ومن يقف 
اليوم أم��ام حملتهم اإلعامية الشرسة ويتأمل فيها سيجد 
أنهم ال يرغبون يف إنهاء العدوان عىل اليمن وتحقيق السام، 
فهاهي السعودية توعز اىل مندوبها يف األمم املتحدة ليطالب 
م��ج��ل��س األم������ن ال��������دويل ب���اع���ت���م���اد ال����ق����وى ال���وط���ن���ي���ة يف ص��ن��ع��اء 
كجماعات ارهابية بينما ترسل وفودها للحوار أو التفاوض 
معهم يف صنعاء مدعية املسكنة وجاعلة من نفسها وسيطا 
ل��درج��ة أن املبعوث ال���دويل إىل اليمن ق��د شكرها م��ن صنعاء 
مؤخرا أثناء تقديم احاطته ملجلس األمن الدويل وهذا لعمري 
قمة االستغفال ملن ال يستوعبون ما يحدث متجاها أي هذا 
املبعوث الدويل أن السعودية هي من تقود تحالف العدوان 
عىل اليمن وينطلق من أراضيها خوفا من الدور الكبري الذي 
سيلعبه اليمن بعد انتصاره والدفاع عن سيادته واستقاله 
وت���ح���ري���ر ق������راره ال���س���ي���ايس م���ن ال���وص���اي���ة ال���خ���ارج���ي���ة الع���ت���ب���ارات 
ال���ح���ج���م ال���س���ك���اين وامل�����وق�����ع ال����ج����غ����رايف وال���������روة ال������واع������دة ال��ت��ي 
يمتلكها الشعب اليمني واملمنوع عليه استخراجها باإلضافة 
إىل ال��ب��ع��د ال��ح��ض��اري وال��ت��اري��خ��ي وامل��ك��ان��ة ال��ت��ي يحتلها اليمن 
عىل الصعيدين العربي واإلسامي، وهي عوامل يف مجملها 
ت��خ��ل��ق االه���ت���م���ام ال������دويل ب��ال��ي��م��ن وت��ج��ع��ل ه����ذا ال��ب��ل��د ال��ن��اه��ض 
م��ح��ط ان��ظ��ار ال��ك��ث��ري م��ن ال����دول م��م��ن ت��رغ��ب يف اي��ج��اد مصالح 
مشرتكة وتبادل املنافع معه كيمن جديد يمتلك سيادة قراره 
ال��س��ي��ايس خ��ص��وص��ا ب��ع��د ان اس��ت��ط��اع ان ي��ح��اف��ظ ع��ىل وح��دت��ه 
ويعززها بثورة 21 سبتمرب الشعبية التي تعد معجزة حقيقية 
يف جنوب الجزيرة العربية تستحق اإلع��ج��اب وااله��ت��م��ام بها 
ب����داًل م���ن  ش���ن ال���ح���رب وال����ع����دوان ع��ل��ي��ه��ا وه���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي 
ح���ل���ت ع����ىل اذه�������ان وع����ق����ول وت���ف���ك���ري اع�������داء ال���ي���م���ن يف ال���داخ���ل 
وال���خ���ارج بمثابة ال��ص��اع��ق��ة ال��ت��ي ات���ت لتجتث ك��ل م��ؤام��رات��ه��م 

الخبيثة وخططهم الفاشلة والدنيئة.
إن استمرار املؤامرات عىل اليمن  تؤكد صابة املوقف املبديئ 
ل���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ال�������ذي ي���ن���ط���ل���ق م���ن���ه يف ال�����دف�����اع ع�����ن س���ي���ادت���ه 
واس��ت��ق��ال��ه ودف����ع ال���ع���دوان ع��ن��ه وص����وال إىل ب��ن��اء ي��م��ن ج��دي��د 
تسود دولته العدالة وامل��س��اواة لكل أبنائه وهو ما سيحققه 
رج���ال ال��رج��ال ال��ذي��ن ستكون لهم الكلمة الفصل ب���إذن الله 
يف إنهاء العدوان وفك الحصار من خال املواجهة يف امليدان 

وليس عرب التفاوض والهدن الكاذبة.

احمد الشريف

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

مكافحة الفساد تتسّلم إقراري الذمة املالية 
لوزير الداخلية ورئيس مؤسسة االسمنت

وزير الثقافة ُيّكرم الطالبة اليمنية الفائزة بجائزة التميز الصينية

القوى الفلسطينية تؤكد دعمها حلراك 
األسرى "بركان احلرية أو الشهادة"

حزب الله :   حرق القرآن الكرمي إساءة 
بالغة ألمة اإلسالم ال ميكن السكوت عنها

تسّلمت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة ال��ف��س��اد، أم��س اإلق���رار 
الثاين بالذمة املالية لوزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمري الدين 

الحويث.
وأش���ادت الهيئة ب��ال��ت��زام وزي��ر الداخلية بتقديم إق��رارات��ه بالذمة 
املالية يف املواعيد القانونية، معربة عن األمل يف أن تحذو قيادات 
السلطة العليا للدولة حذو وزير الداخلية بتنفيذ ما ورد يف قانون 
الذمة املالية، وتقديم إقراراتهم وفقاً للمواعيد املحددة يف القانون.

كما تسّلمت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد، اليوم اإلقرار 
األول بالذمة املالية لرئيس مجلس إدارة املؤسسة اليمنية لصناعة 

وتسويق االسمنت، املهندس يحيى محمد أحمد حميد الدين. 

ال���ك���رام���ة ال��وط��ن��ي��ة ه���ي ال���ع���ن���وان األب�����رز ل��ل��ي��م��ن وشعبها 
وهذه القيمة التي أتت عىل جسور من التضحيات ومن 
األع������م������ال ال���ق���ت���ال���ي���ة واألن�����ش�����ط�����ة ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ف���ع���ال���ي���ات 

االجتماعية والثقافية..
ولهذا فإنها معطيات وطنية ال يمكن أن تجتزأ وال تقبل 
بأي هامش للمناورة أو املخاتلة.. وال يقبل الشعب بكل 
ف��ئ��ات��ه أن ت��ام��س ك��رام��ت��ه ول���ه���ذا مل��س��ن��ا ك���ل ه���ذا ال��ص��م��ود 
والتضحيات ووجدنا أن الشعب كله تحول إىل براكن 
غ��ض��ب ك��س��رت إرادة ال��ش��ر وال��ط��غ��ي��ان وأف��ش��ل��ت ره��ان��ات 

العدوان..
ويف ك����ل م����واج����ه����ة ويف ك��ل 
ج�����ب�����ه�����ة ك�������ان�������ت ت������ت������ع������زز إرادة 
ال��ش��ع��ب يف ب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ات 
م����ه����م����ة م�������ن امل������وج������ه������ات ال����ت����ي 
ت��������ق��������وم ب�������م�������ه�������ام ال�����������دف�����������اع ع����ن 
ال����ك����رام����ة ال���وط���ن���ي���ة وت��وث��ي��ق��ه��ا 
ك���ث���ق���اف���ة ق���ائ���م���ة ب����ن أوس������اط 
الناس والسيما وان األنظمة 
ال�������س�������اب�������ق�������ة ك��������ان��������ت ال ت����ع����ري 
ه�������������ذه ال�������ق�������ض�������اي�������ا اه�����ت�����م�����ام�����ا 
ي���ذك���ر وم���ش���غ���ول���ة ب��ق��ض��اي��ا 
أخ���������رى ذات ص����ف����ة م����ادي����ة 
بحتة ولذا فان عما جبارا 
ي�������ن�������ت�������ظ�������ر م���������ن���������ظ���������وم���������ة ه����������ذه 
القيم التي يجب أن تبذل 
جهودا عظيمة ومتاحقة 
ل����������ل����������خ����������اص م���������������ن ش����������وائ����������ب 
امل���������������ايض ال������س������ل������ب������ي وت�������ح�������دي�������داً 
يف ع�����دم االه����ت����م����ام ب���ال���ك���رام���ة 
الوطنية وإه��م��ال العديد م��ن امل��ب��ادئ وال��ث��واب��ت الوطنية 

والتاريخية والدينية..
ولكننا اليوم وبعد تضحيات جسام وأعمال متواصلة 
وخ����ط����وات ف���دائ���ي���ة ق��ت��ال��ي��ة يف ك���ل امل���ي���ادي���ن ت���أك���د ال��ح��رص 
عىل ه��ذه القيم وع��ىل تجسيدها يف الحياة املعاشة ويف 
العاقات التي تنتظم يف أعمالنا ويف قناعاتنا وأهدافنا..

وه��ذا ما شهدناه اليوم يف اإلسهام الكبري ويف التقدير 
للقرار الوطني السيايس اليمني ويف قبول الخضوع قبل 

األصدقاء بالتعامل بندية واحرتام منقطع النظري..
ف��ي��م��ا ال����ذي����ن ب����اع����وا وظ����ل����وا ي��ف��ض��ل��ون أس���ال���ي���ب االرت�������زاق 
الرخيص نراهم محشورين يف زوايا التجاهل القاتم ويف 
تقاذف األي��ام السوداء بهم يف عواصم املنايف ويف بلدان 
االغرتاب القسري ألنهم باعوا وطنهم وشعبهم وارتهنوا 
بكل رخص ودناءة إىل القرار الخارجي مقابل حفنة من 

أموال ال تسمن وال تغني من جوع!!
"امل����رت����زق����ة" يف ظ����ل ه�����ذه ال����ت����ط����ورات وامل�����واق�����ف يف وض���ع 
ال ي����ح����س����دون ع����ل����ي����ه.. ت���ظ���ل���ل ع���ل���ي���ه���م ال����ك����آب����ة وت���ف���رتس���ه���م 
الضبابية وال يعلمون أي يد تتخطفهم وال أي الحسابات 

سوف تكنسهم..
لقد استوفوا ما هم عليهم من ارتهان ولم يعد أمامهم 
غري الضياع بأجىل معانيه.. وسوف تستوعبهم الشقوق 
والزوايا املظلمة ألنهم فرطوا بالكرامة الوطنية وفرطوا 
ب��ك��ل ال��ق��ي��م ون���اص���ب���وا ال���وط���ن ال��ي��م��ن��ي ال���ع���داء وذه���ب���وا يف 
مهب الريح تائهن يعتصرهم األىس وتحاصرهم األحزان 

ويأكل أكبادهم الندم.

ت������ق������ي������م وزارة ال��������ث��������ق��������اف��������ة  ص���������ب���������اح ال�������ي�������وم 
أربعينية فقيد ال��وط��ن والثقافة واآلداب  
الدكتور عبدالعزيز املقالح يف بيت الثقافة 

بالعاصمة صنعاء . 
وسيشارك يف هذه االربعينية نخبة من 

الكتاب واملثقفني األدباء .  

برعاية رئيس الوزراء

الثقافة تقيم أربعينية  
الفقيد الدكتور املقالح 

الكرامة 
الوطنية

   جمال القيز   *

ث��م��ن ت��ح��ال��ف األح������زاب وال���ق���وى 
ال��س��ي��اس��ي��ة امل��ن��اه��ض��ة ل���ل���ع���دوان، 
امل�����������س�����������اع�����������ي اإلي����������ج����������اب����������ي����������ة ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ 
ال���������ج���������وان���������ب اإلن��������س��������ان��������ي��������ة ل�����ل�����ه�����دن�����ة 
خاصة ما يتعلق بصرف املرتبات 
وف���������ت���������ح م���������ط���������ار ص�������ن�������ع�������اء وم������ي������ن������اء 
الحديدة وتبادل األسرى وغريها.
وأدان ال����ت����ح����ال����ف يف ب�����ي�����ان ل����ه، 

امل�����واق�����ف األم���ري���ك���ي���ة وال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ال�����������داع�����������م�����������ة ل�����������ل�����������ع�����������دوان وآخ����������ره����������ا 
ت������ص������ري������ح������ات ال������رئ������ي������س األم�������ري�������يك 
ال���������ت���������ي ت���������ؤك���������د دور واش��������ن��������ط��������ن يف 
إدارة العدوان واستمراره، وكذا 
ت���ص���ري���ح���ات ال���س���ف���ري ال����ربي����ط����اين، 
املساندة لقرار املرتزقة رفع سعر 
ال������������������������دوالر ال���������ج���������م���������ريك، م����������ا ي�����ؤك�����د 

دور ل���ن���دن يف ال����ع����دوان وال���ك���ارث���ة 
االقتصادية التي يعانيها الشعب 
ال��ي��م��ن��ي وي��ك��ش��ف ح��ج��م ال��ت��دخ��ل 
الخارجي يف إدارة ملفات األزمة 
ال���ي���م���ن���ي���ة وم���������دى ارت������ه������ان م���رت���زق���ة 

العدوان للخارج.
واس��������������ت��������������ن��������������ك��������������ر ال������������������ب������������������ي������������������ان، ت�������ل�������ك 
ال�������ت�������ص�������ري�������ح�������ات وال�����������ت�����������دخ�����������ات يف 

ال�����ش�����أن ال���ي���م���ن���ي، م�����ؤك�����داً م���وق���ف 
التحالف الوطني الثابت والراسخ 
ال�����������راف�����������ض ل��������ل��������ع��������دوان وال������ح������ص������ار 
ومساندة قيادة الثورة واملجلس 
ال��س��ي��ايس األع�����ىل يف ات���خ���اذ ك��اف��ة 
اإلجراءات لتحقيق النصر الكامل 
وال���������ت���������ح���������ري���������ر ال���������ش���������ام���������ل ل���������������ألرايض 

اليمنية.

حتالف األحزاب املناهضة للعدوان يدين التدخالت األمريكية والبريطانية


