
متيز أهل اليمن عن غيرهم من الشعوب كونهم آمنوا بالله ورسوله طوعًا 

يرتدد يف وسائل إعالمنا أن 
الحرب العدوانية عىل بالدنا 

أمريكية بإمتياز فنسمع بشكل 
مستمر "العدوان السعودي 

األمرييك" او "األمرييك 
السعودي" ويعتقد الكثري من 
اليمنيني أن هناك دوراً اساسياً 

للواليات املتحدة يف هذا العدوان 
املستمر حتى يومنا هذا لكن لم 
نجتهد أكرث من أجل استدعاء 

الشواهد واألدلة التي يمكن 
من خاللها ترسيخ حقيقة ما 

تتعرض له البالد من حرب 
ظاملة سواء من حيث األهداف 

أو التفاصيل وتحديداً هنا إعادة 
توصيف وتعريف العدوان من 

خالل التطرق ألطرافه الرئيسية 
من حيث توضيح طبيعة كل 

دور..
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انتصارا ملظلومية الشهداء األبرياء  
من أطفال غزة ونساء الضفة وثكاىل 

وجرحى جنني، وثأرا لدمائهم الزكية الطاهرة 
التي سفكها الصهاينة الغاصبون، ومن 

معهم من الخونة العمالء املطبعني، ووفاء 
لقضية القدس املقدسة العصية عىل النسيان 

ومرارة األيام وغدر الغادرين ، وتأكيدا 
لحقيقة حضور فلسطني بكل عروبتها وخريها 

وكربيائها وحريتها املتدفقة رجاال وشبابا 
وفتيانا فدائيني، نفذ البطل الفلسطيني ابن 

الواحد والعشرين عاما "خريي علقم" عمليته 
البطولية النادرة مصوبا مسدسه املشحون إىل 

رؤوس الصهاينة املحتلني مرديا سبعة قتىل 
وعددا من املصابني.. 

؟  هل يتعرض اليمن حلرب ٍ عدوانية ٍ أمريكية ٍ

في  كلمة له  مبناسبة عيد جمعة رجب  1444 هـ

قائد الثورة : لليمنيني دور مميز في حمل رسالة االسالم واجلهاد في سبيل الله
 جمعة رجب كانت في التاريخ محطًة من أهم احملطات في 

دخول الشعب اليمني في اإلسالم
من أهم أهداف قوى االستكبار استعباد الناس وإخضاع 

املجتمع البشري ملصاحلهم وأطماعهم

أدع��������������و إل�����������ى م�����ق�����اط�����ع�����ة م�����ن�����ت�����ج�����ات ال�����������������دول ال�������ت�������ي ت�����ت�����ب�����ن�����ى رس������م������ي������ا ف���ت���ح 
امل�������ج�������ال أم�����������ام ال�����ت�����ص�����رف�����ات ال�����ع�����دائ�����ي�����ة امل����س����ي����ئ����ة ل�������إس�������ام وامل����س����ل����م����ن

دع�������������ا ق��������ائ��������د ال�����������ث�����������ورة ال�������س�������ي�������د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك 
ب��درال��دي��ن ال���ح���ويث، إىل م��ق��اط��ع��ة بضائع 
ومنتجات البلدان التي تتبنى رسمياً فتح 
املجال أم��ام التصرفات العدائية املسيئة 
ل�����ل�����ق�����رآن ال�����ك�����ري�����م واإلس�������������الم وامل����س����ل����م����ني، 
م������ؤك������داً أن ال����ل����وب����ي ال���ص���ه���ي���وين ال���ي���ه���ودي 
يتصدر أكرب نشاط معاد لإلسالم والقرآن 

واملسلمني يف الساحة العاملية.
م�����وض�����ح�����ا ب���������أن ج����م����ع����ة رج���������ب ك������ان������ت يف 
ال�������ت�������اري�������خ م�����ح�����ط�����ًة م�������ن أه����������م امل������ح������ط������ات يف 
دخ�������������ول ال������ش������ع������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي يف اإلس�������������الم، 
وت���م���ث���ل ص���ف���ح���ًة ب���ي���ض���اء ن���اص���ع���ًة م��ش��رق��ة 
من صفحات التاريخ اليمني.. جاء ذلك 

يف كلمة له بمناسبة عيد جمعة رجب .

»خيري علقم«  يذيق احملتل في املسؤولية اإلعالمية ..
الصهيوني علقم الهزمية

معسكر الشر األمريكي..
 االنكماش و السقوط

 مجزرة الصالة الكربى – قصفت بقنابل أمريكية الصنع..

:» الشيخ العالمة  الرزامي لـ»

اليمنيون عندما يعرفون احلق يتبعونه

أهـــل الــيــمــن احلــاضــنــة لـــإســـالم واألنـــصـــار لــلــرســول 
واحملبون ألهل بيت الرسول والقادة الفاحتون

التهاون بالقيم يخرج اإلنسان 
من كرامته وإنسانيته

أوضح الشيخ العالمة /عبدالله عيضة الرزامي أن اليمنيني 
ت��م��ي��زوا ع��ن غ��ريه��م  م���ن  ش��ع��وب ال��ع��ال��م ع��رب ال��ت��اري��خ بانهم  
ان������ص������ار ال��������رس��������االت م����ن����ذ زم��������ن ب���ع���ي���د , م������ؤك������دا ب��������أن ال���ي���م���ن���ي���ني 
عندما يعرفون الحق يتبعونه كما فعلت امللكة بلقيس يف 
اس��ت��ج��اب��ت��ه��ا وق��وم��ه��ا ل��ل��ه م���ع س��ل��ي��م��ان )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( وك��م��ا 

ف��ع��ل األوس وال���خ���زرج م���ع رس����ول ال��ل��ه )ص���ل���وات ال��ل��ه عليه 
وعىل آله( , الفتا بأن اليمنيني تميزوا ايضا عىل غريهم بكرثة 
ال�����ق�����ادة ال���ف���ات���ح���ني "  .. وب���م���ن���اس���ب���ة ج���م���ع���ة رج�����ب وأه��م��ي��ت��ه��ا 

الكبرية يف تاريخ اليمن االسالمي ..

اللواء املوشكي: ال نلمس أي جدية أممية إزاء جرائم العدوان 
أكد رئيس الفريق الوطني اللواء الركن 
ع��ي امل��وش��يك ي��وم ام��س أن��ه يتم املطالبة 
باستمرار بتوفري أجهزة نزع األلغام للحد 

من الجرائم التي تطال املدنيني.
جاء ذلك خالل لقاء الفريق الوطني 
ملراقبة وقف إطالق النار وإعادة االنتشار 
يف الحديدة برئيس وأعضاء فريق األمم 

املتحدة.
وأش������������ار ال�������ل�������واء امل������وش������يك إىل أن��������ه ي��ت��م 
م��واف��اة البعثة األم��م��ي��ة بشكل مستمر 
بما يحصل من جرائم جراء استهداف 
ال�������ع�������دوان ل����أع����ي����ان امل�����دن�����ي�����ة، ق�����ائ�����ال: "ال 
ن����ل����م����س أي ج�����دي�����ة أم����م����ي����ة إزاء ج����رائ����م 

العدوان واملأساة اإلنسانية".
وأض��������اف: "ن����ك����رر ب�����أن م��ع��ظ��م األح���ي���اء 
ال������ج������ن������وب������ي������ة مل�������دي�������ن�������ة ال���������ح���������دي���������دة م�����ن�����اط�����ق 

م����ل����وث����ة ب�����األل�����غ�����ام وم����خ����ل����ف����ات ال�����ع�����دوان 
ومرتزقته".

وخاطب اللواء املوشيك رئيس البعثة 
األم������م������ي������ة ب������أن������ه "إذا ك���������ان ل�����دي�����ك�����م رغ����ب����ة 
حقيقية لوقف نزيف دم األبرياء قوموا 
م����ن ج���ان���ب���ك���م ب���ت���وف���ري األج�����ه�����زة ال��خ��اص��ة 

بكشف ونزع األلغام".
واستعرض اللقاء تواجد عناصر من 
ال�����ق�����اع�����دة وداع�����������ش يف امل�����ن�����اط�����ق امل���ح���ت���ل���ة 
ودع�����م اإلم��������ارات ل���ه���ا، م���ا ي��ش��ك��ل خ��ط��را 
عىل املالحة الدولية واألمن واالستقرار.
م������������ن ج���������ان���������ب���������ه، ق���������������ال رئ����������ي����������س ال�����ب�����ع�����ث�����ة 
األم������م������ي������ة ب������ال������ح������دي������دة ال���������ج���������رال م����اي����ك����ل 
ب�������������ريي: "ن������ع������ك������ف ع��������ىل ص������ي������اغ������ة م������ذك������رة 
بمثابة خطة لتسهيل العمل عىل إزالة 

األلغام".

البحر األحمر..
  بؤرة صراع ومطامع 

قوى متعددة



دشن القطاع اإلداري ملؤسسات الدولة، يف صنعاء مشروع دليل 
ت��ط��وي��ر ال���خ���دم���ات وت��ب��س��ي��ط اإلج���������راءات ت��ح��ت ش���ع���ار "امل��س��ؤول��ي��ة 

أمانة".
ويف ال������ت������دش������ن، أل�����ق�����ى ع����ض����و امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع������������ى، ج���اب���ر 
ال��وه��ب��اين، كلمة أك��د فيها أهمية امل��ش��روع ال��ذي يتزامن تدشينه 
مع احتفاالت الشعب اليمني بجمعة رجب، التي أقام أهل اليمن 
ف��ي��ه��ا أول ص����اة م��ن��ذ أن ق����دم إل��ي��ه��م اإلم������ام ع���ي -ع��ل��ي��ه ال���س���ام- 
والصحابي الجليل معاذ بن جبل - ريض الله عنه.. مشرياً إىل أن 
أهل اليمن دعاة سام استجابوا للرسالة املحمدية، ودخلوا يف 
دي��ن ال��ل��ه أف��واج��ا ط��واع��ي��ة وك��ان��وا خ��ري ال��ن��اص��ري��ن ل��دع��وة ال��رس��ول 
ال��ك��ري��م -ص��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م- وس��اه��م��وا يف نشر اإلس��ام 

يف كل بقاع العالم.
وأش����اد ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع���ى ال��وه��ب��اين ب��ج��ه��ود ال��ق��ط��اع اإلداري 
يف ه����ذا اإلن����ج����از، ال�����ذي ي����أيت يف إط�����ار ج���ه���ود ب���ن���اء ال����دول����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
الحديثة.. م��ؤك��داً دع��م رئيس وأع��ض��اء املجلس السيايس األع��ى 

للجهود التي تسهم يف بناء دولة النظام والقانون.
وع���������َّرّ ع����ن ال���ث���ق���ة ب���ال���ج���ه���ود امل���خ���ل���ص���ة ال����ت����ي ت���س���ع���ى إىل أن ي��ل��م��س 
امل��واط��ن ث��م��رات تلك الجهود ع��ى ال��واق��ع ال��ع��م��ي.. وق���ال: "نحن 
عى ثقة بقدراتنا عى بناء دولة الحق والعدل، وأن التضحيات 
كفيلة بتحقيق الكثري والكثري للشعب اليمني، ونؤسس النطاقة 

مهمة تخدم شعوب املنطقة". 
وأشاد بكل عمل يومي أو فصي أو سنوي ُيبذل من أجل تطوير 
آل���ي���ات ع��م��ل ال���دول���ة، وم��ن��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة يف إن���ج���از امل��ه��م��ات ال��ك���ى 
امللقاة عى عاتقها والتي ُولدت يف خضم هذه املعركة التي عاش 
وي����ع����ي����ش أب�����ن�����اء ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ح����ت����ى ه�������ذه ال���ل���ح���ظ���ة أوض����اع����ه����ا 
ويكافح عى مدى ثماين سنوات ويقاوم فيها العدوان واالحتال 

والحصار.
وقال: "نعمل يف هذه املعركة الواسعة معاً ونفكر من أجل تطوير 
آليات الدولة لخدمة اإلنسان اليمني الذي ص� وتحمل كل هذا 

الوزر والتعب واإلرهاق من أجل غٍد أفضل".
وذك�������ر ال����دك����ت����ور ب����ن ح���ب���ت���ور أن ه������دف ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان م����ن ه���ذه 
املعركة تركيع إرادة الشعب اليمني؛ آم��ا يف أن يخضع وينقاد 
إىل اإلرادة واملشيئة الخارجية وتحديداً لدول العدوان.. الفتاً إىل 
أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ت��ج��ش��م يف م��ق��اوم��ة ه���ذه ال��ف��ك��رة ك���ل امل��ع��ان��اة 
طيلة ال��ث��م��اين ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، ودف���ع أث��م��ان��اً باهظة م��ن حياته 
ومن مقومات حياته اليومية التي تعرضت للقصف ليًا ونهاراً.

واس��ت��ن��ك��ر ن��ع��ي��ق ب��ع��ض األب�������واق، ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ال���ي���وم أن ص��ن��ع��اء 
وق�����واه�����ا ال���وط���ن���ي���ة ت���ح���ول���ت إىل م���رت���زق���ة يف ظ����ل س��ع��ي��ه��ا امل���ت���واص���ل 
إلح��ال ال��س��ام، ومطالبتها بالحقوق اإلنسانية األساسية لكل 

أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وت���س���اءل رئ��ي��س ال������وزراء: "ك��ي��ف ي��ك��ون ذل���ك ون��ح��ن تقاتلنا ثماين 
س���ن���وات ووق��ف��ن��ا ن����دا ب��ن��د، ف��ي��م��ا ك����ان ال��ع��م��اء وال���خ���ون���ة وامل��رت��زق��ة 

يستظلون ب��ض��ال دول ال���ع���دوان، وك��ان��ت امل��ع��رك��ة بيننا وبينهم 
ب��وض��وح ول��ي��س بيننا وبينهم س��وى الكاشنكوف، وال س��ام وال 
يشء، لكن اليوم سيأتون وسيتحدثون معنا، وسيقتنعون أن 

املعركة التي بدأوا بها ال إنسانية وغري أخاقية".
وأض�����اف: "امل��س��أل��ة األك����ر أه��م��ي��ة أن جبهتنا ال��داخ��ل��ي��ة متماسكة 
وت��م��اس��ك��ت ب���وض���وح يف ال���وق���ت ال�����ذي ي��خ��ت��ل��ف ف��ي��ه ال���ع���م���اء عى 
ل����ون ال���ك���ريس ال����ذي ي��ج��ل��س��ون ع��ل��ي��ه وال���ط���اول���ة ال��ت��ي س��ي��ت��ح��اورون 
ح��ول��ه��ا وال��ف��ن��دق وامل��ن��ت��ج��ع ال����ذي س��ي��ج��ل��س��ون وس��ي��س��ك��ت��ون ف��ي��ه، 
فهم يختلفون ع��ى ك��ل ه��ذه التفاصيل قبل أن ي��دخ��ل��وا لقضايا 

الشعب اليمي إن دخلوا".
واع����ت����� اإلش���������ارة إىل ال���خ���ل���ف���ي���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال����ت����ي أوص����ل����ت ال��ش��ع��ب 
ال���ي���م���ن���ي إىل ه������ذه ال���ن���ق���ط���ة أم���������راً م����ه����م����اً، ال س���ي���م���ا وج���م���ي���ع م�����ن يف 
ص��ن��ع��اء ي��ع��م��ل��ون م���ن أج����ل ب���ن���اء ال����دول����ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا ول��وائ��ح��ه��ا 

وأطرها املؤسسية.
وتطرق الدكتور بن حبتور، يف سياق كلمته، إىل معركة محور 
املقاومة مع املشروع الصهيوين.. وقال: "هذه املعركة مفتوحة، 

ول��ي��س لها ح���دود، وم��ن��ذ اللحظة األوىل قلناها ب��وض��وح أن��ن��ا مع 
أي مشروع يقاوم ال��ع��دوان وض��د امل��ش��روع الصهيوين األمرييك، 
ولذلك نحن ننسجم بوضوح مع مواقفنا وتوجهاتنا وسياساتنا 
وخطابنا اإلعامي املعلن، وال نخفي هذا الخطاب أو نتوارى خلف 

عبارات مبهمة أو غري قابلة للفهم وبعيدة عن التنفيذ".
وب������������ارك ال����ع����م����ل����ي����ة ال����ب����ط����ول����ي����ة ال�����ت�����ي ن����ف����ذه����ا أح��������د أب������ط������ال امل����ق����اوم����ة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة يف ال�����ق�����دس امل����ح����ت����ل����ة، وأدت إىل م����ص����رع ع�������دد م��ن 

الصهاينة وجرح آخرين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته باإلشارة إىل قرار مجلس الوزراء رقم 
18 بشأن العمل بالدليل اإلرشادي لتطوير الخدمات، وتبسيط 
اإلجراءات وعملية تنفيذه من ِقبل وحدات الخدمة العامة محل 

متابعة وتقييم من قبل مجلس الوزراء والقطاع اإلداري.
ويف حفل التدشن ال��ذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد 
ح���س���ن ال����ع����ي����دروس ون�������واب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب ع��ب��دال��س��ام 
هشول وعبدالرحمن الجماعي والشورى عبده الجندي ومحمد 
ال����درة، أل��ق��ى م��دي��ر مكتب رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة - م��س��ؤول القطاع 

اإلداري أحمد حامد كلمة رحب فيها بالحاضرين وتفاعلهم مع 
أن��ش��ط��ة وب���رام���ج وأع���م���ال ال��ق��ط��اع اإلداري، ال��ت��ي س��ت��ت��واىل وتنجز 
ه بها رئيس  تباعاً بحسب الخطة التي رسمها القطاع وأقرها ووجَّرّ

املجلس السيايس األعى. 
وق����������ال: "ال������ه������دف م�����ن امل������ش������روع ال���������ذي ي����رت����ب����ط ب�����امل�����واط�����ن وي����ام����س 
ه����م����وم����ه، م���ع���ال���ج���ة م���ش���ك���ل���ة م�����ن أه������م امل����ش����اك����ل ال����ت����ي ان���ط���ب���ع ب��ه��ا 
األداء اإلداري ل��ل��دول��ة فيما م���ى، وامل��ت��م��ث��ل بتطويل اإلج����راءات 
وتعقيد املعامات التي تتنقل بن أروق��ة ال��وزارات واملؤسسات، 
وتمر بدهاليزها املتشعبة وإجراءاتها املعقدة ودوراتها املستندية 
وت��وق��ي��ع��ات��ه��ا ال���ك���ث���رية، وذل�����ك ب���إن���ش���اء دل���ي���ل ت��ب��س��ي��ط اإلج��������راءات، 
الذي أخذ وقتاً طويًا من اإلعداد واملراجعة والتنقيح وتم تجريبه 

رب عليه". والتدرّ
وذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد تدشن دليل واستمارة وآلية 
ن���ة ال��س��ل��وك ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ق��وان��ن وال���ل���وائ���ح وال����ق����رارات، وك����ذا م���دوَّرّ
التي تؤسس لعمل مؤسيس راقي وأداء مهني وسلويك وأخاقي 

مسؤول.

ول���ف���ت ح���ام���د إىل أن����ه ي���ج���رى ح���ال���ي���اً اس��ت��ك��م��ال ال���ن���م���اذج واآلل���ي���ات 
���د وم���ت���درج يف كل  وال������ورش ل��ل��ت��دري��ب ع���ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ب��ش��ك��ل م���وحَّرّ
م���ؤس���س���ات ال�����دول�����ة، م����ن ِق���ب���ل ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة، ل��ت��ص��ب��ح س��ل��وك��اً 
وممارسة عملية، وواقعاً ملموساً تؤيت ثمارها عى واقع العمل، 
ويلمس املواطن والشعب قيمتها وأثرها من خال جودة العمل، 

وتسهيل تقديم الخدمات وتبسيط اإلجراءات.
واستعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية ما تم إنجازه مع عدد 
من الجهات التي بدأ بعضها بالتطبيق والتنفيذ العمي للمشروع 
وه�������ي ال����ج����ه����ات األك��������ر خ����دم����ة وم����ام����س����ة ل���ل���م���واط���ن���ن ك��������األرايض 

والجمارك والضرائب، والتجارة والصناعة وغريها.
وأكد حرص القطاع اإلداري للدولة عى أن يكون العمل متقناً.. 
ول��ف��ت ح��ام��د إىل أن ه��ذه ال��ج��ه��ود ت��ت��وازى م��ع م��ا حققته ال��ق��وات 

املسلحة من انتصارات كسرت هيبة أمريكا وغطرسة أذنابها.
وأشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية - مسؤول القطاع اإلداري 
بمواقف أبناء الشعب اليمني وخروجهم نصرة ودفاعا عن كتاب 
ال���ل���ه ال���ع���زي���ز ال�����ذي ت��ع��رض��ت ن��س��خ م��ن��ه ل��ل��ح��رق ع���ى أي�����دي بعض 

أعداء اإلسام يف السويد وهولندا.
ويف ال����ت����دش����ن، ال�������ذي ح����ض����ره رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ان���ت���خ���اب���ات 
القايض محمد الساملي وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب 
والشورى، أشار وزير الخدمة املدنية والتأمينات، سليم املغلس، 
إىل أن م�����ش�����روع ال����دل����ي����ل اإلرش�������������ادي ل���ت���ط���وي���ر ال�����خ�����دم�����ات وت���ب���س���ي���ط 
اإلج��������راءات، ي����أيت يف إط����ار ت��وج��ي��ه��ات ق��ائ��د ال���ث���ورة ورئ���ي���س امل��ج��ل��س 
السيايس األعى لإلصاح اإلداري للدولة، خاصة ما يتعلق بتبسيط 

اإلجراءات وتقديم الخدمات للمواطنن بكفاءة وسرعة ويسر.
وأك��د أن عملية اإلص���اح اإلداري تراكمية وتراتبية نحو التطوير 
والتحديث اإلداري املتواصل سعياً لتحقيق األه��داف املنشودة، 
ومنها رفع مستوى كفاءة األجهزة الحكومية، وتحسن نوعية 
الخدمات املقدمة، وتبسيط اإلجراءات.. وأشار أنه تم تأهيل نحو 
١٦ فريقاً من ١٦ جهة، وهي حالياً يف طور تطبيق وإعداد أدلتها 
الخاصة.. مبيناً أن عملية التدريب مستمرة حيث تم تدشن اليوم 

دورة رابعة لدفعة جديدة من خمس جهات.
ول���ف���ت إىل ح����رص ال��������وزارة ع���ى ت��ج��ري��ب امل����ش����روع ع��م��ل��ي��اً وأن���ج���زت 
دليل خدماتها الخاص بديوانها ووحداتها التابعة لها ومكاتبها 

باملحافظات.
واعت� الوزير املغلس مشروع تطوير الخدمات وتبسيط اإلجراءات 
وتطبيقه، مرحلة أس��اس��ي��ة ت��ؤس��س لكافة امل��راح��ل وخ��ط��وة أوىل 
للحكومة اإللكرتونية.. مؤكداً أن املختصن يف الوزارة عاكفون عى 
إع��داد الكثري من األدل��ة واألنظمة املعيارية والسري نحو تنفيذها 

برتاتبية مدروسة لتحقيق أهداف اإلصاح اإلداري.
ح����ض����ر ال����ت����دش����ن ع�������دد م�����ن امل�����س�����ؤول�����ن وق�������ي�������ادات إداري������������ة وأم���ن���ي���ة 
وعسكرية. أقر املقاطعة االقتصادية للدول املنتهكة للمقدسات 

اإلسامية
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خالل تدشني القطاع اإلداري ملشروع دليل تطوير اخلدمات وتبسيط اإلجراءات..

الوهباني: نحن على ثقة بقدراتنا على بناء دولة احلق والعدل

أق��������ر م����ج����ل����س ال���������������وزراء يف اج����ت����م����اع����ه االس�����ت�����ث�����ن�����ايئ، أم������س، 
ب���رئ���اس���ة رئ���ي���س امل���ج���ل���س، ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ص���ال���ح ب��ن 
حبتور، عدداً من القرارات املتصلة باملقاطعة االقتصادية 
للبضائع األمريكية واإلسرائيلية والسويدية والهولندية 

والدنماركية، رداً عى انتهاكاتها للمقدسات اإلسامية.
واستهل املجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم 
االستماع إىل مقتطفات من عهد اإلمام عي عليه السام 
ملالك األشرت، والتي أوصت بأهمية اهتمام كل من ولرّ أمراً 
من أمور املسلمن بالرعية واالقرتاب منهم باعتبارهم عماد 
العمل واإلن��ت��اج، وأهمية تقريبهم لكل م��ن يسعى لخري 
ال���ن���اس وخ��دم��ت��ه��م، ع�����اوة ع���ى ال��ن��ظ��ر إىل ال���ن���اس ع���ى ما 
يبدر منهم من أقوال وأفعال وليس بما يدور يف نفوسهم.
واستمع مجلس ال��وزراء إىل موجهات قائد الثورة السيد 
ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال���ح���ويث، يف خ��ط��اب��ه بمناسبة ذك��رى 
جمعة رجب 1444ه���، بشأن اتخاذ إج��راءات وتدابري ضد 
اإلس���������اءات امل���ت���ك���ررة ل��ت��ل��ك ال�������دول وك�����ل دول������ة س���ي���ب���در م��ن��ه��ا 
إس��اءة للقرآن الكريم وال��رس��ول صى الله عليه وع��ى آله 

وصحبه وسلم.
وت���ت���ض���م���ن ال����ت����داب����ري واإلج�����������������راءات، امل���ق���اط���ع���ة االق���ت���ص���ادي���ة 
وال���ت���وع���ي���ة ال��ش��ام��ل��ة ب���ال���ت���زام���ن م���ع ن���ش���اط ت���وع���وي إع��ام��ي 
إرش���ادي ثقايف بأهمية س��اح املقاطعة والتحرك الرسمي 
وال��ش��ع��ب��ي ال��واض��ح امل��ع��� وب��ق��وة ع��ن التمسك والتعظيم 
للمقدسات اإلسامية ويف املقدمة القرآن الكريم، واإلدانة 
والرفض لهذا النهج العدايئ الذي تمارسه عدد من الدول 
الغربية ضد اإلسام واملسلمن والرموز الدينية، باعتبار 
ذلك استهدافاً للمسلمن بصورة عامة واليمنين بشكل 

خاص.
كما أقر مجلس ال��وزراء مشروع قرار املقاطعة عى ضوء 
م��وج��ه��ات ق��ائ��د ال��ث��ورة وامل���ذك���رات امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل أمانته 
ال���ع���ام���ة ح�����ول ال���ن���ق���اط ال���رئ���ي���س���ي���ة مل����ش����روع ق������رار امل��ق��اط��ع��ة، 
وال������ورق������ة امل���ق���دم���ة م����ن ق���ب���ل ن����ائ����ب رئ����ي����س ال�����������وزراء ل���ش���ؤون 
الرؤية الوطنية، محمود الجنيد، حول مقاطعة استرياد 
ال��س��ل��ع م��ن ال��ش��رك��ات وال�����دول امل��س��ي��ئ��ة وامل��ع��ادي��ة ل��إلس��ام 

واملسلمن.
وك��������ذا ع�����ى م�����ذك�����رة ن����ائ����ب رئ����ي����س ال������������وزراء ل�����ش�����ؤون ال����دف����اع 
واألم������ن، ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ج����ال ال���روي���ش���ان، ب���ش���أن أب�����رز ما 
ورد يف خ��ط��اب ق��ائ��د ال��ث��ورة بمناسبة ذك���رى جمعة رج��ب 
1444ه� حول إحراق املصحف الشريف من قبل متطرفن 
يف ال����س����وي����دي، إىل ج���ان���ب امل����ذك����رة امل���ق���دم���ة م����ن ق���ب���ل وزي����ر 

الصناعة والتجارة محمد املطهر، بشأن مشروع القرار.
ب���اإلض���اف���ة إىل م���ذك���رة وزي�����ر اإلع������ام ض��ي��ف ال���ل���ه ال��ش��ام��ي، 
امل��ت��ض��م��ن��ة ال��خ��ط��ة اإلع���ام���ي���ة ل��ل��ح��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة ال��واس��ع��ة 
ملقاطعة منتجات ال���دول املسيئة ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م، إضافة 

إىل م��ذك��رة وزي���ر ال��زراع��ة وال���ري امل��ه��ن��دس عبدامللك ال��ث��ور، 
املتضمنة كشف بقائمة املستوردين املحلين واسم الشركة 

وبلد املنشأ.
وأق����ر امل��ج��ل��س م��ق��اط��ع��ة ال��ب��ض��ائ��ع األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
وال��س��وي��دي��ة وال��ه��ول��ن��دي��ة وال��دن��م��ارك��ي��ة، وأي دول����ة تنتهج 
نفس التوجه وتنتهك ب��أي شكل م��ن األش��ك��ال املقدسات 
اإلس������ام������ي������ة ووف�������ق�������ا الع�������ت�������ب�������ارات واض�������ح�������ة أه�����م�����ه�����ا م����ح����ارب����ة 
اإلس���ام وال��ع��داء ال��واض��ح والصريح ل��رم��وزه ومقدساته، 
وكذا اإلق��دام عى تلك املمارسات االجرامية تحت حماية 

السلطات الرسمية يف تلك الدول.
وش�����ك�����ل امل����ج����ل����س ل����ج����ن����ة ب�����رئ�����اس�����ة رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال�����������وزراء 
وع���ض���وي���ة ن�����واب رئ���ي���س ال��������وزراء وك���اف���ة ال���������وزارات امل��ع��ن��ي��ة، 
إض������اف������ة إىل أم�������ن ع�������ام م���ج���ل���س ال��������������وزراء ورئ������ي������س ال���غ���رف���ة 
التجارية بأمانة العاصمة، لوضع آلية ملقاطعة البضائع 
األمريكية واإلسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية 
وأي دول����������ة ت���ن���ت���ه���ج ن����ف����س ال�����ت�����وج�����ه يف ان�����ت�����ه�����اك امل����ق����دس����ات 

اإلسامية.
وواف��������ق امل���ج���ل���س ع����ى ال���خ���ط���ة اإلع����ام����ي����ة ال���ش���ام���ل���ة، وأك����د 
ع����ى وزارة اإلع�������ام وم���ؤس���س���ات���ه���ا ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع 

منظومة اإلعام الوطني وملا فيه تحقيق أهدافها التوعوية 
وال��ت��ن��وي��ري��ة ب��ش��أن امل��ق��اط��ع��ة وأه��م��ي��ت��ه��ا ال��ك��ب��رية ك��س��اح يف 

مواجهة األعمال العدوانية ضد مقدسات األمة.
وشدد مجلس الوزراء عى وزارة اإلرشاد وشؤون الحج 
والعمرة، التوعية املجتمعية ع� مختلف املنابر الدينية 
واملساهمة يف نشر الوعي بأثر املقاطعة ودورها اإليجابي 
يف ردع ت��ل��ك ال����دول ع��ن اإلق�����دام ع��ى ت��ل��ك ال��ج��رائ��م بحق 
اإلس����������ام وم����ق����دس����ات����ه ورم������������وزه وت����ع����ري����ة ت���ص���رف���ات���ه���ا أم�����ام 
املجتمع والرأي العام، عاوة عى اآلثار السلبية للسكوت 
والتفريط يف املواقف وما تخلفه من نتائج خزي وعار عى 

األمم املفررّطة.
واع���ت���م���د امل���ج���ل���س ال���ت���وص���ي���ات ال���ت���ي ت��ض��م��ن��ت��ه��ا ورق������ة رئ��ي��س 
املكتب التنفيذي إلدارة ال��رؤي��ة الوطنية، ب��ش��أن مقاطعة 
اس���ت���رياد ال��س��ل��ع م���ن ال��ش��رك��ات وال�����دول امل��س��ي��ئ��ة وامل��ع��ادي��ة 
ل���إلس���ام وامل���س���ل���م���ن، إج��������راءات آن���ي���ة وم��ت��وس��ط��ة وب��ع��ي��دة 
امل���������دى، وم���ن���ه���ا ال���ع���م���ل ع�����ى ت���ع���زي���ز ال����ع����اق����ات م�����ع ال������دول 
املناهضة للحمات املسيئة لإلسام واملسلمن إىل جانب 
ض������رورة إع������داد اس��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول ن��ح��و ال��س��ل��ع امل��ح��ل��ي��ة 
ب���������داًل ع������ن امل������س������ت������وردة، وال����ع����م����ل ع������ى ت����ط����وي����ر ال���س���ي���اس���ات 
االقتصادية لتنويع قاعدة اإلنتاج الوطني واالعتماد عى 
مدخات اإلنتاج املحلية وضرورة العمل عى تطوير البنية 
التحتية الازمة لزيادة اإلنتاج الصناعي والزراعي وغريها 

من الخطوات املتصلة بهذا الجانب.
وأك�������������د م�����ج�����ل�����س ال��������������������وزراء ع��������ى ع�����ظ�����م امل������س������ؤول������ي������ة ال����دي����ن����ي����ة 
واألخ������اق������ي������ة ال�����ت�����ي ي���ت���ح���م���ل���ه���ا ع����ل����م����اء األم����������ة اإلس������ام������ي������ة يف 
م�����واج�����ه�����ة اإلس���������������اءات امل�����ت�����ك�����ررة ل���ت���ل���ك ال�����������دول وان���ت���ه���اك���ات���ه���ا 
ل��ل��م��ق��دس��ات اإلس��ام��ي��ة، ودوره����م امل��ح��وري يف استنهاض 
األم���������ة ل���ل���س���ري يف إج���������������راءات رادع�����������ة ض������د ت����ل����ك االن����ت����ه����اك����ات 
والتي زادت يف الفرتة األخرية نتيجة السكوت وعدم تبني 
الشعوب لخيار املقاطعة ملنتجاتها باعتبارها الساح املتاح 

للجميع واألكر إياماً للدول املنتهكة.
واس������ت������ن������ك������ر امل����������واق����������ف ال������رس������م������ي������ة مل�����ع�����ظ�����م ال������������������دول ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
واإلسامية وتغاضيها املعيب لتلك االنتهاكات التي تشري 
ب���وض���وح إىل ف��ق��دان��ه��ا ل���زم���ام أم���ره���ا وت��ح��ول��ه��ا ألدوات بيد 
املشروع الغربي الصهيوين الذي يعمل بكل وسيلة ملحاربة 

اإلسام والنيل واإلساءة لرموزه وانتهاك مقدساته.
وأش�������اد م��ج��ل��س ال����������وزراء ب���م���واق���ف ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ال����ذي 
خرج عى ذلك النحو املشرف ليع� عن إدانته واستنكاره 
لحرق نسخ من القرآن الكريم يف السويد، وقبلها للتعبري 
عن إدانته لإلساءة إىل الرسول الكريم، م�هناً بذلك أنه 
ك��ان وسيظل م��ن��اص��راً لدينه وم��ع��ت��زاً بمقدساته ومنافحاً 
ب����ال����ق����ول وال����ف����ع����ل ع���ن���ه���ا وم���ن���س���ج���ًم���ا يف ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه م��ع 

قيادته الثورية ومسريته القرآنية. 

ناقش مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس املجلس 
األخ يحيى عي الراعي املواضيع املتعلقة بقضايا وهموم املواطن 
اليمني ومنها ارتفاع أسعار األدوية واملواد الغذائية وخدمات 
ال���ص���ح���ة وال����ك����ه����رب����اء وأه���م���ي���ة ت��س��ه��ي��ل امل����ع����ام����ات واإلج�����������راءات 

اإلدارية وتفعيل دور األجهزة الرقابية.
وش�������دد امل���ج���ل���س ع����ى م����ا ت��ت��ط��ل��ب��ه امل����رح����ل����ة ال����راه����ن����ة م����ن ت��وح��ي��د 
الجهود وتكاتف وتعاون سلطات الدولة ملعالجة االختاالت 
وتجاوز مكامن الضعف والقصور لتخفيف معاناة املواطنن 
ال���ن���ات���ج���ة ع�����ن ال�����ح�����رب االق����ت����ص����ادي����ة وآث���������ار وت�����داع�����ي�����ات ال�����ع�����دوان 

والحصار.
وأك������د امل���ج���ل���س ال����ح����رص ع����ى وض�����ع ال���خ���ط���ط واالس���رتات���ي���ج���ي���ات 
ملواجهة املؤامرات التي يحيكها تحالف العدوان وأدوات��ه ضد 
الشعب اليمني ومنها رفع الضرائب والدوالر الجمريك يف إطار 
الحرب االقتصادية والتضييق عى اليمنين يف محاوالت بائسة 
للنيل من إرادتهم وعزيمتهم التي خرجت منتصرة بعد ثماين 

سنوات من العدوان والحصار.
وبعد نقاش مستفيض، أق��ر مجلس ال��ن��واب، حضور رئيس 
وأع���ض���اء ح��ك��وم��ة اإلن���ق���اذ إىل امل��ج��ل��س ل��ت��ق��دي��م امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة 
للدولة للعام 1444ه���� وال��ح��س��اب��ات الختامية للدولة ل��أع��وام 
ال��س��اب��ق��ة وك�����ذا مل��ن��اق��ش��ة م���وازن���ة ال��ص��ن��ادي��ق امل��س��ت��ق��ل��ة وامل��ل��ح��ق��ة 
وغريها من القضايا وهموم ومعاناة املواطنن وذلك يف جلسة 

األربعاء املقبل.
كما أقر املجلس حضور وزير الصحة العامة والسكان جلسة 
ال��ي��وم االث��ن��ن ملناقشة م��وض��وع ان��ت��ش��ار م���رض الحصبة وشلل 

األط��������ف��������ال ووف�������������اة ع���������دد م�������ن األط��������ف��������ال وك�����������ذا ان�����ت�����ش�����ار ع���������دد م���ن 
األمراض.

واستعرض مجلس النواب يف جلسته تقرير اللجنة املشرتكة 
م���ن ل��ج��ان "ال����ش����ؤون ال��دس��ت��وري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، وت��ق��ن��ن أح��ك��ام 
الشريعة اإلسامية، والعدل واألوقاف بشأن مشروع قانون 
ت��ع��دي��ل امل������ادة )4( م���ن ق���ان���ون اإلق�������رار ب���ال���ذم���ة امل���ال���ي���ة رق����م )30( 
لسنة 2006م.. وأرجأ مناقشة التقرير إىل جلسة مقبلة بحضور 

ممثي الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد.
إىل ذل��ك استمع مجلس ال��ن��واب، م��ن عضو املجلس الدكتور 
عي الزنم إىل استجواب موجه إىل رئيس الوزراء ونائب رئيس 
ال������وزراء وزي����ر امل��ال��ي��ة ووزي�����ري اإلع����ام وال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة، بشأن 
ع���دم تنفيذ ت��وص��ي��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب ل��ل��ح��ك��وم��ة بتكليف وزراء 
امل��ال��ي��ة وال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة واإلع�����ام ب��م��ع��ال��ج��ة وض���ع امل��ت��ع��اق��دي��ن 
وامل���ت���ع���اون���ن اإلع���ام���ي���ن امل��ت��وق��ف��ة م��رت��ب��ات��ه��م م��ن��ذ ع����ام 2000م 
م  وذل��ك يف اجتماعه يف يونيو من العام 2022م، بعد أن تقدرّ
عضو املجلس الزنم بعدد األسئلة واالستفسارات بهذا الصدد 
وحضر وزير اإلعام يف حينها للرد عليها .. مطالباً بحضور من 

شملهم االستجواب.
ويف سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو املجلس محمد منصور 
البكري إىل سؤال موجه لوزير النفط واملعادن حول عدم استمرار توزيع 
الغاز املنزل ع� املحطات املخصصة والتي كان يتوفر فيها للمواطنن يف 
أمانة العاصمة واملحافظات بيسر وسهولة وبحسب إمكانياتهم الشرائية 
ب���داًل م��ن ال��ت��ح��ول إىل آل��ي��ة ال��ت��وزي��ع ع��� ع��ق��ال ال���ح���ارات.. وط��ال��ب البكري 

بحضور وزير النفط واملعادن لإليضاح حول ذلك يف جلسة مقبلة.

ناقش املواضيع املتصلة بهموم املواطنني وتداعيات العدوان واحلصار..

مجلس النواب يشدد على توحيد اجلهود وجتاوز 
مكامن الضعف والقصور لتخفيف معاناة املواطنني

أقر املقاطعة االقتصادية للدول املنتهكة للمقدسات اإلسالمية..

مجلس الوزراء: مسؤولية دينية وأخالقية عظيمة 
يتحملها علماء األمة في مواجهة اإلساءات املتكررة

  املجلس يوافق على اخلطة 
اإلع����الم����ي����ة ال���ش���ام���ل���ة وي���ؤك���د 
املجتمعية  ال��ت��وع��ي��ة  ض�����رورة 

عبر مختلف املنابر الدينية
  إعداد استراتيجية للتحول 
نحو السلع احمللية والعمل على 
تطوير السياسات االقتصادية 
ل���ت���ن���وي���ع ال����ق����اع����دة اإلن���ت���اج���ي���ة 

الوطنية

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعى، برقية عزاء ومواساة يف وفاة الشيخ 
عبدامللك عي محمد ه��ازع بعد حياة حافلة بالعطاء 

وخدمة الوطن.
ك��م��ا ب��ع��ث ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل���ش���اط رئ��ي��س 
املجلس السيايس األعى برقية عزاء ومواساة يف وفاة 
ك���ب���ري م���ش���اي���خ ب���ن���ي ض���ب���ي���ان ق����اس����م ب����ن ن����اص����ر ب����ن أح��م��د 

الساملي بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.
إىل ذلك بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األعى، برقية عزاء ومواساة يف وفاة 

الشيخ عبدالوهاب محمد يحيى أب��و ع��ي، بعد حياة 
حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وكان الرئيس املشاط يف برقيات العزاء التي بعثها إىل 
ذويهم  قد أشاد بمناقب املغفور لهم منوهاً بأدوارهم 

الوطنية والنضالية.
م��ع���ا ع��ن خ��ال��ص ال��ع��زاء وامل���واس���اة ألس��ر امل��غ��ف��ور لهم 
بإذن الله تعاىل يف هذا املصاب األليم.. سائا املوىل عز 
وج��ل أن يتغمدهم ب��واس��ع ال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة، ويلهم 
أه���ل���ه���م وذوي����ه����م ال���ص���� وال����س����ل����وان. »إن������ا ل���ل���ه وإن������ا إل��ي��ه 

راجعون«.

الرئيس املشاط يعزي في وفاة الشيخ عبدامللك هازع 
والشيخ ضبيان قاسم الساملي والشيخ عبدالوهاب أبوعلي

 بن حبتور: نعمل من أجل تطوير آليات الدولة خلدمة اإلنسان اليمني
 حامد: نحرص على تصحيح واقع مؤسسات الدولة وتطويرها واالرتقاء بها

باركت األحزاب والتنظيمات والقوى السياسية 
ال��وط��ن��ي��ة، ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ألب��ط��ال 
امل��ق��اوم��ة الفلسطينية يف م��س��ت��وط��ن��ة ي��ع��ق��وب يف 
ال�����ق�����دس امل���ح���ت���ل���ة وح�������ي س�����ل�����وان ج�����ن�����وب امل���س���ج���د 

األقىص والتي خلفت قتى وجرحى صهاينة.
حيث وصف تحالف األحزاب والقوى السياسية 
امل���ن���اه���ض���ة ل����ل����ع����دوان يف ب����ي����ان ل����ه ت���ل���ك ال��ع��م��ل��ي��ات 
ب������ال������ن������وع������ي������ة.. م��������ش��������رياً إىل أن اس������ت������ب������س������ال ش����ب����اب 
ف����ل����س����ط����ن امل������ق������اوم������ن األح������������������رار، ك����ف����ي����ل ب����زع����زع����ة 
الكيان الصهيوين املؤقت وإظهار حقيقة ضعفه 

وهشاشته.
ولفت تحالف األح��زاب يف البيان إىل أن شجاعة 
أب��ط��ال امل��ق��اوم��ة الفلسطينية، كفيلة ب���أن تبقيه 
عى صفيح ساخن ال يملك إزاء ذلك إال مراجعة 

حساباته واإلقرار بفشله وبقرب زواله وبضربات 
األبطال.

وأك�����د ال��ب��ي��ان وق�����وف ت��ح��ال��ف األح������زاب إىل ج��ان��ب 
املقاومة الفلسطينية، وقال” نحن معكم كتفا 
ب��ك��ت��ف، ن��ش��د ع���ى أي��ادي��ك��م وع��زم��ك��م ال��ص��ل��ب يف 

استمرار هذه العمليات، لرسم طريق النصر”.
وج���������دد ت����ح����ال����ف األح�������������زاب امل����ن����اه����ض����ة ل�����ل�����ع�����دوان، 
ال�����دع�����وة ل���ش���ع���وب األم�������ة وأح������راره������ا إىل م���س���ان���دة 
ودع������م ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وح����رك����ات ال��ج��ه��اد 
واملقاومة من منطلق اإليمان بقدسية ومحورية 
وواح���������دي���������ة ال�����ق�����ض�����ي�����ة، ك���������ون ذل���������ك ي����م����ث����ل ال����خ����ي����ار 
ال���ص���ح���ي���ح وال����وح����ي����د مل���واج���ه���ة ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين 
ال����غ����اص����ب وأزالم����������ه يف امل���ن���ط���ق���ة ال����ع����رب����ي����ة، ودح�����ر 
االحتال وتحرير فلسطن واملقدسات اإلسامية.

األحزاب والتنظيمات الوطنية تبارك 
عمليات املقاومة الفلسطينية في القدس



قدوم اإلمام علي عليه السالم 
وقال السيد القائد " هذه املناسبة هي تتعلق بالتحديد 
ُم"، عندما أرسله  لاَ لاَْيِه الساَّ بقدوم أمري املؤمنني عيٍلّ "عاَ
������اَ آِل����ه" إىل اليمن،  عاَ �����ْي��ِه واَ ��لاَ ���ِه عاَ اُت ال���لاَّ ����واَ ����لاَ رس���ول ال��ل��ه "صاَ
فوصل إىل صنعاء ليدعو أه��ل اليمن إىل اإلس���لم، ويف 
ص��ن��ع��اء اج��ت��م��ع ج��م��ٌع ك���ب���رٌي، وك����ان ذل����ك يف امل���ك���ان ال���ذي 
���ة[، وخ��ط��ب  ���قاَ ���لاَ ي��س��م��ى اآلن يف ه����ذا ال��ع��ص��ر ]ب���س���وق ال���حاَ
ُم" ودع����اه����م إىل  ������لاَ ����ْي����ِه ال������ساَّ ����لاَ ف��ي��ه��م أم����ري امل���ؤم���ن���ني ع�����يٌلّ "عاَ
اإلس���������لم، ف����دخ����ل ال���ك���ث���ري م���ن���ه���م يف اإلس���������لم، وأس���ل���م���ت 
آن���ذاك ه��م��دان كلها يف ي��وٍم واح���د، وبعث أم��ري املؤمنني 
�ْيِه  لاَ ��ِه عاَ اُت ال��لاَّ ��واَ ��لاَ ُم" إىل رس��ول الله "صاَ ��لاَ لاَْيِه ال��ساَّ ع��يٌلّ "عاَ
����������اَ آِل�������ه" ب���رس���ال���ة أع���ل���م���ه ف��ي��ه��ا ب���إس���لم���ه���م، ومل�����ا ُق�����ِرئ  عاَ واَ
�اَ آِله"؛  عاَ �ْيِه واَ لاَ اُت اللاَِّه عاَ لاَواَ الكتاب ع� رسول الله "صاَ
سجد ش��ك��راً ل��ل��ه، وق���ال كلمته الشهرية بعد السجود: 

ان((. �اَ همداَ ُم عاَ لاَ ))الساَّ

معاذ بن جبل 
وأض������اف "ت���ت���اب���ع دخ�����ول أه����ل ال��ي��م��ن يف اإلس�������لم، وأىت 
أي��ض��اً م��ب��ع��وٌث آخ���ر وص���ل إىل ب��ع��ض م��ن��اط��ق ال��ي��م��ن، إىل 
اُت اللاَِّه  لاَواَ تعز، هو معاذ بن جبل، أرسله رسول الله "صاَ
�����اَ آِل���ه" ك��ذل��ك يف مهمة لنشر اإلس����لم، ونشر  عاَ �����ْي��ِه واَ ��لاَ عاَ
تعاليمه، وما قبل ذلك كان هناك يف كل املراحل- ما قبل 
ذلك يف املرحلة املكية واملرحلة املدنية- إقباٌل إىل اإلسلم، 
ف���ف���ي امل���رح���ل���ة امل���ك���ي���ة ك�����ان ال���ب���ع���ض م���م���ن أص���ول���ه���م ي��م��ن��ي��ة 
وه�����م م�����وج�����ودون يف م���ك���ة، م����ن ال���س���اب���ق���ني يف اإلس������لم، 
�ْيِه  لاَ اُت اللاَِّه عاَ لاَواَ وإىل اإلسلم، واملؤمنني برسول الله "صاَ
��������اَ آِل�������ه"، وك����ان����وا م���ن ال���ن���م���اذج ال���راق���ي���ة، وال��س��اب��ق��ني  عاَ واَ
األوائ�������ل، امل��ت��م��ي��زي��ن يف إي��م��ان��ه��م، وص����ره����م، ووع��ي��ه��م، 
والتزامهم اإليماين، كان منهم عمار بن ياسر وأسرته، 
وكذلك املقداد، وكذلك زيد بن حارثة، من أبرز صحابة 
������اَ آِل�����ه"، وم���ن أب���رز  عاَ �����ْي��ِه واَ ��لاَ ���ِه عاَ اُت ال���لاَّ ����واَ ����لاَ رس����ول ال��ل��ه "صاَ
السابقني إىل اإلسلم، والذين عرفوا بدوٍر مميز، وكانوا 
ع� مستوًى عظيم يف إيمانهم، ووعيهم، وبصريتهم، 

وجهادهم، وثباتهم ع� نهج اإلسلم.

دور مميز 
وتابع بالقول : "ع� مدى التاريخ كان هناك دور مميز 
لليمنيني يف حمل رسالة اإلسلم والجهاد يف سبيل الله 
تعاىل"، الفتاً أن "هذه املناسبة مهمة يف التذكري بالنعم 
وأن نعرف قدرها، فالهداية لإلسلم والرسول والقرآن 

هي من أعظم النعم".
وأضاف: "هذه املناسبة مهمة لرتسيخ االنتماء اإليماين 
والهوية اإليمانية وتوارثها جيل بعد جيل"، مؤكداً بأننا 
معنيون برتسيخ االنتماء والهوية وفق املفهوم الصحيح 

لإليمان، املستهدف من قوى التحريف واإلفساد.
واردف بالقول : "االنتماء اإليماين األصيل يف املفهوم 
ال��������ق��������رآين ي����ش����م����ل ال������ج������وان������ب االع������ت������ق������ادي������ة ل���������دى اإلن������س������ان 

والتزامه بذلك فيما يقول وفيما يعمل".

ركيزتان أساسيتان 
وأوض���ح قائد ال��ث��ورة  أن لإليمان ركيزتني أساسيتني، 
أواله������م������ا: ال����وع����ي ال���ص���ح���ي���ح وااله������ت������داء ب����ال����ق����رآن ال���ك���ري���م 
وال�����ص�����ل�����ة ال����وث����ي����ق����ة ب��������ه، وال������رك������ي������زة ال����ث����ان����ي����ة ل�����إلي�����م�����ان ه��ي 
استشعار املسؤولية يف حمل رسالة اإلس��لم والتصدي 

لقوى الطاغوت واالستكبار املحاربة لإلسلم والقرآن.
وشدد ع� أن شرف املسلمني وعزتهم مرتبطان بالقرآن 
الكريم، متطرقاً ألهمية كتاب الله إلنقاذ كل البشرية، 
وهداية اإلنس والجن، وأنه الوثيقة اإللهية التي بقيت 

لهداية البشر وإلنقاذهم وإصلحهم وهدايتهم.
ولفت إىل أن مشكلة قوى الكفر والطاغوت والنفاق مع 
القرآن كانت منذ نزوله ع� رسول الله، مشرياً إىل أنهم 
كانوا يركزون ع� محاربة القرآن بالدعايات واإلس��اءة 

والتشويه.

العدل والقسط 
واش���ار السيد ال��ق��ائ��د  أن أع���داء ال��ق��رآن ك��ان��وا يحاولون 
إبعاد الناس عنه، ملا يقدمه من مبادئ وقيم وتعليمات 
تحقق للبشرية العدل والقسط، مؤكداً أن القرآن يمثل 

أك������ر ع����ائ����ق أم�������ام ال����ط����واغ����ي����ت وامل����ن����اف����ق����ني ل���ل���س���ي���ط���رة ع��� 
املجتمع البشري وإفساده.

موضحا  بأن من أهم أهداف قوى االستكبار استعباد 
الناس وإخضاع املجتمع البشري ملصالحهم وأطماعهم، 
الفتاً بقوله: "لذلك مشكلتها مع القرآن أنه كتاب حرية 

يف مفهومها الصحيح".
وأضاف: "قوى الشر وصلت إىل أحط مستوى يف نشر 
ال����ف����س����اد وال���ج���ري���م���ة ت���ح���ت ع����ن����وان "امل����ث����ل����ي����ة"، وي���س���ع���ون 

لتمزيق بنية اإلنسان يف تكوينه االجتماعي عر استهداف 
األس���رة"، موضحاً أن ق��وى الشر تحاول تأطري الجرائم 
األخ����لق����ي����ة ت���ح���ت ع�����ن�����وان ال����ح����ق����وق وال�����ح�����ري�����ات ودع���م���ه���ا 

سياسياً وقانونياً.

مبادئ احلق 
ونبه السيد القائد بقوله: "إن ربط الوالءات بالجانب 
امل����ادي ه��و م��ن أس���وأ م��ا تعمله ق���وى ال��ط��غ��ي��ان وال��ن��ف��اق، 
ألنها تؤسس النحراف املجتمعات يف مواقفها وتهيئتها 
لتقبل فسادهم وباطلهم"، الفتاً أن القرآن الكريم يبني 
والءات امل���ؤم���ن���ني ع���� م���ب���ادئ ال���ح���ق، وه�����ذا ي���زع���ج ق��وى 

الكفر.

جرائم حرق القرآن الكرمي
وتطرق إىل نشاط اللوبي الصهيوين اليهودي قائًل: إن 
"ال���ل���وب���ي ال��ص��ه��ي��وين ال���ي���ه���ودي ي��ت��ص��در أك����ر ن��ش��اط م��ع��اد 

لإلسلم والقرآن واملسلمني يف الساحة العاملية".
وأوض������ح أن ج������زءاً ك���ب���رياً م���ن ن���ش���اط ال���ل���وب���ي ال��ص��ه��ي��وين 
ال���ي���ه���ودي ي��س��ت��ه��دف��ن��ا يف ب���ل���دان���ن���ا، ك��م��ا ي��ن��ش��ط يف أم��ري��ك��ا 
وأوروبا ومختلف البلدان، معتراً أن ما نراه من جرائم 
حرق القرآن الكريم والتي تكررت خلل األعوام املاضية، 

هي أكر تصرف عدايئ ضد اإلسلم واملسلمني.

العداء للقرآن ولإلسالم 
وب�����ني ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د  أن ح�����رق ال����ق����رآن ال���ك���ري���م وإع�����لن 
العداء له ولإلسلم يمثل استفزازا كبريا جدا للمسلمني 
واستهانة بهم، وهو شاهٌد ع� مدى انزعاج قوى الشر 

من القرآن وضعفها أمامه.
واعتر أن حرق املصحف يف أوروبا يأيت يف سياق حربهم 
ع� املجتمع البشري وسعيهم لفصله عن القرآن الكريم 
وترسيخ ال��ع��داء ل��ه ول��إلس��لم، الف��ت��اً أن انتشار اإلس��لم 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات األوروب����ي����ة وغ����ري امل��س��ل��م��ة أث����ار ق��ل��ق أع����داء 

اإلسلم وأزعجهم ودفعهم لحرق القرآن الكريم.

استهداف كبير للمسلمني 
واعتر السيد القائد  أن جريمة حرق املصحف الشريف 
اس���ت���ه���داٌف ك��ب��ري ل��ل��م��س��ل��م��ني وح�����رب ع��ل��ي��ه��م واس���ت���ه���داف 
ألق����دس امل���ق���دس���ات، وت���ص���رف ع����دايئ وإج���رام���ي وم���يء 
ل��ك��ل ال��ك��ت��ب اإلل���ه���ي���ة، م���ش���رياً إىل أن س���ك���وت ال��ك��ث��ري من 
امل��س��ل��م��ني ع����ن ح�����رق ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ج�����رم ك���ب���ري وت��ق��ص��ري 

عظيم وتفريط رهيب وتنصل تام عن املسؤولية.
وح��������������ذر ق����������ائ����������ًل: "إذا س������ك������ت امل�����ج�����ت�����م�����ع اإلس����������لم����������ي ع���ن 
استهداف أقدس مقدساته، فلن يتحرك تجاه أي قضية 
أخ��رى، ولن يقف املوقف املشرف تجاه أي استهداف"، 
م��ت��س��ائ��ًل ب��ق��ول��ه: "إذا ل��م ي��ك��ن ل��ن��ا م��وق��ف م��ن اس��ت��ه��داف 
القرآن فما هي املسألة أو املوضوع أو االعتداء الذي يمكن 

أن يكون لنا موقف تجاهه؟".

موقف النظام السعودي 
 وأضاف السيد القائد : " من األمثلة البسيطة ع� ذلك: 
هو موقف النظام السعودي، عندما صدرت تصريحات 
من املسؤولني يف كندا باتهامه بانتهاك حقوق اإلنسان، 
فالنظام ال��س��ع��ودي ت��ح��راَّك أم���ام ه��ذا االت��ه��ام، أم���ام هذه 
املقولة، أنهم قالوا عنه: أنه ينتهك حقوق اإلنسان، وكان 
ل��ه��م ت��ح��رك ت��ح��ت ه���ذا ال��ع��ن��وان، ت��ح��رك س��ي��ايس معني، 
ان��زع��ج النظام ال��س��ع��ودي ك��ث��رياً، وات��خ��ذ إج����راءات تتعلق 

بعلقته مع كندا؛ ليعِرّ بذلك عن رفضه ملا قالوه عنه، 
إىل ه���ذا امل��س��ت��وى، ق��د ي��غ��ض��ب��ون ع��� دول���ة م��ع��ي��ن��ة- حتى 
يف ال��واق��ع ال��داخ��يل للعرب واملسلمني- أن ذل��ك املسؤول 
تكلم ع� ذلك الزعيم، أو أنه قال كذا عن ذلك األمري، 
أو أنه انتقد تصرفاً معيناً من تصرفاتهم، يبنون ع� ذلك 
إج���راءات عقابية، إج���راءات اقتصادية أحياناً، إج��راءات 
ق����ط����ع ل����ل����ع����لق����ات ال����س����ي����اس����ي����ة وال�����دب�����ل�����وم�����اس�����ي�����ة... وه����ك����ذا 

يتخذون إجراءات معينة" 

مقاطعة املنتجات 
كما دع��ا السيد ال��ق��ائ��د  إىل مقاطعة بضائع ومنتجات 
ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��ى رس��م��ي��اً ف��ت��ح امل���ج���ال أم�����ام ال��ت��ص��رف��ات 
ال���ع���دائ���ي���ة امل��س��ي��ئ��ة ل���ل���ق���رآن ال���ك���ري���م واإلس�������لم وامل��س��ل��م��ني، 
مشرياً إىل أن السوق الكبرية ملنتجات الدول الغربية هي 

العالم اإلسلمي.

اجراء دبلوماسي واقتصادي موحد 
وع������ّر ع����ن أس���ف���ه ب�����أن "ي���ص���ل واق������ع امل��س��ل��م��ني ألن ي��ك��ون 
ه�����ن�����اك 50 دول����������ة إس�����لم�����ي�����ة ال ت���س���ت���ط���ي���ع االج������ت������م������اع ع��� 
إج���������راء م����وح����د دب���ل���وم���اس���ي���ا أو اق����ت����ص����ادي����ا ل���ق���ض���ي���ة ب��ح��ج��م 
إح����راق ال���ق���رآن ال��ك��ري��م"، م��ع��ت��راً أن ح��رك��ة ال��ن��ف��اق داخ��ل 
األمة تكبلها من الداخل يك ال يكون لها موقف بالشكل 

املطلوب أو بالحد األدىن حتى ع� مستوى الشعوب.
وش������دد ب���أن���ه ي��ن��ب��غ��ي ع����� امل��س��ل��م��ني أن ي����وح����دوا ص��ف��ه��م 
ل��ل��ض��غ��ط ع����� ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ت��ف��ت��ح امل����ج����ال ل��لس��ت��ه��داف��ات 

العدائية لإلسلم.
ك����م����ا ش�������دد أن أح�����������رار األم���������ة وال�����ش�����ع�����وب ال����ح����ي����ة م��ع��ن��ي��ة 
بالتحرر من قيود حركة النفاق التي تسعى لتجريدها من 
قيمها ومواقفها اإليمانية، مشرياً أن من أبرز قوى النفاق 
امل��ع��اص��رة يف أوس���اط املسلمني ه��م ال��ت��ك��ف��ريي��ون، ومعهم 
األن���ظ���م���ة امل���وال���ي���ة ألم���ري���ك���ا وإس����رائ����ي����ل وال���ل���وب���ي ال��ص��ه��ي��وين 

اليهودي.

املستوى املتدني 
 وت���س���اءل ق��ائ��د ال���ث���ورة : " مل����اذا ه����ذه األم����ة م��خ��ل��خ��ل��ة إىل 
هذا املستوى؟ ملاذا هي مكبلة؟ ما هي القيود التي ُقِيّدت 
ب��ه��ا، حتى ف��ق��دت فاعليتها، وأصبحت إىل ه��ذا املستوى 
املتدين من الخنوع، والضعف، والشتات، والتنصل عن 
امل��س��ؤول��ي��ة، وال��ج��م��ود، أم����ام ك��ل امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ه��دده��ا، 
وأم�������ام ك����ل اإلج����������راءات امل���ع���ادي���ة ل���ه���ا م����ن ج���ان���ب أع���دائ���ه���ا؟ 
هناك شغل خطري جداً، لحركة النفاق يف داخل األمة، 
ت���ك���ب���ل���ه���ا م�����ن ال������داخ������ل ع�����ن أن ي����ك����ون ل���ه���ا م����وق����ف ب��ال��ش��ك��ل 
املطلوب، أو بالحد األدىن حتى ع� مستوى الشعوب، 

هذا يشٌء معروٌف وواضح " 
وأش��������اد ب���ك���ل ال����ذي����ن ت���ح���رك���وا وك�������ان ل���ه���م م����وق����ف واض����ح 
وشجاع، بدءا من شعبنا العزيز الذي خرج يف مسريات 
غاضبة وعر بكل قوة عن موقفه املناصر للقرآن الكريم، 
الفتاً بالقول: "لو كان لنا أي علقة دبلوماسية أو سفري 
سويدي لكنا طردناه، وكان لنا موقف أكر من ذلك ع� 

املستوى العميل".

الهوية االميانية 
وتابع السيد بالقول : " من الحقائق املهمة، التي يجب 
أن ن��ع��ي��ه��ا، وأن ن��س��ع��ى ب��ش��ك��ٍل ع���ام ك��أم��ٍة إس��لم��ي��ة، وأن 
ن��س��ع��ى يف ب��ل��دن��ا وش��ع��ب��ن��ا إىل ت��رس��ي��خ ال���ه���وي���ة اإلي��م��ان��ي��ة، 
واالنتماء اإليماين، الذي يحصننا أمام الحرب الشيطانية 
امل����ف����س����دة، ال����ت����ي ي���س���م���ون���ه���ا ب����ال����ح����رب ال����ن����اع����م����ة، وي���ت���ح���رك 
ف��ي��ه��ا األع��������داء ب��ال��ت��ث��ق��ي��ف ع����� امل���س���ت���وى ال���ف���ك���ري وال���ث���ق���ايف 
وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي، واألن�������ش�������ط�������ة ال����ت����ض����ل����ي����ل����ي����ة امل������ت������ن������وع������ة ج�����������داً، 
يستخدمون فيها وسائل وتقنيات العصر، للوصول إىل 
أك��ر مستوى م��ن األم��ة اإلس��لم��ي��ة، إىل أك��ر شريحة من 
األم��ة اإلسلمية، يف محاولٍة منهم الستهداف الجميع: 
فكرياً، ثقافياً، باإلغواء، وباإلضلل، وأيضاً باإلفساد، 
وأيضاً أمام الحرب الصلبة، أمام كل أشكال االستهداف 

املعادية "

األنظمة املوالية ألمريكا 
وأك������د ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ب���ال���ق���ول : "  م����ن أب������رز ق�����وى ال��ن��ف��اق 
املعاصرة، املخربة يف أوساط املسلمني، املنحرفة، واملحرفة 
ل��لن��ت��م��اء اإلي���م���اين ع��ن ات��ج��اه��ه ال��ص��ح��ي��ح، وع���ن أص��ال��ت��ه، 
وع����ن ح��ق��ي��ق��ت��ه، ه����م: ال��ت��ك��ف��ريي��ون ي��ل��ع��ب��ون دوراً ت��خ��ري��ب��ي��اً 
وس�����ي�����ئ�����اً ج���������داً يف ذل���������ك، وم�����ش�����وه�����اً ل������إلس������لم وامل����س����ل����م����ني، 
ومعهم إىل جانٍب آخر: األنظمة املوالية ألمريكا وإسرائيل 
واللوبي الصهيوين اليهودي، والساعية إلفساد املسلمني، 
وض���رب انتمائهم اإلي��م��اين، وإع��اق��ة أي ت��ح��رك م��ن داخ��ل 
األمة اإلسلمية، للتصدي لهجمات األعداء ومساعيهم 
ومؤامراتهم يف استهداف األمة اإلسلمية يف دينها، ويف 
ك����ل ش������ؤون ح���ي���ات���ه���ا، وه������ذا أم������ٌر واض�������ٌح ج�������داً، ه����م أداة، 
وارتباطهم باألعداء ارتباط واضح جداً، وتحالفاتهم مع 
األعداء مكشوفة وواضحة، ويجب أن يرتقي وعي األمة 

ووعي الشعوب للحذر منهم، واالنتباه من شرهم " 

جتسيد االخوة االميانية 
وشدد السيد القائد ع� أهمية  العناية  باألنشطة ذات 
الصلة بمناسبة جمعة رج��ب، وترسيخ انتمائه اإليماين 
وهويته اإليمانية وتوجهه اإلي��م��اين التحرري ال��ذي أقلق 
األع������������داء  اىل ج����ان����ب االه����ت����م����ام ب���ق���ض���اي���ا األم���������ة، وت��ج��س��ي��د 
األخوة اإليمانية يف واقعه الداخيل، ليفشل كل مشاريع 

األعداء إلثارة الفنت داخلياً. 

دعا قائد الثورة السيد عبدامللك 
بدرالدين الحويث، إىل مقاطعة 

بضائع ومنتجات البلدان التي تتبنى 
رسمياً فتح املجال أمام التصرفات 

العدائية املسيئة للقرآن الكريم 
واإلسلم واملسلمني، مؤكداً أن اللوبي 
الصهيوين اليهودي يتصدر أكر نشاط 

معاد لإلسلم والقرآن واملسلمني يف 
الساحة العاملية.

موضحا بأن جمعة رجب كانت يف 
التاريخ محطًة من أهم املحطات يف 
دخول الشعب اليمني يف اإلسلم، 

وتمثل صفحًة بيضاء ناصعًة مشرقة 
من صفحات التاريخ اليمني.. جاء 

ذلك يف كلمة له بمناسبة عيد جمعة 
رجب .

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 

التعايش السلمي بن األمم. ية
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قائد الثورة : لليمنيني دور مميز في حمل رسالة االسالم واجلهاد في سبيل الله

  جــمــعــة رجـــب مــحــطــًة من 
أهـــــــم احملـــــطـــــات فـــــي تــــاريــــخ 

الشعب اليمني في اإلسالم
  هــذه املناسبة مهمة في 
الــتــذكــيــر بــالــنــعــم والــهــدايــة 
لـــإســـالم والـــرســـول والـــقـــرآن 

هي من أعظم النعم
  ركــيــزتــان أســاســيــتــان من 
ركــــائــــز اإلميـــــــان هـــمـــا الـــوعـــي 
الصحيح واالهتداء بالقرآن 

الكرمي والصلة الوثيقة به
  شرف املسلمني وعزتهم 
مـــرتـــبـــطـــان بـــالـــقـــرآن الـــكـــرمي 
فــــــهــــــو كـــــــــتـــــــــاٌب إلنـــــــــقـــــــــاذ كـــل 

البشرية

 الطواغيت واملنافقون كانوا 
فـــــي حـــــالـــــة عــــجــــز أمـــــــــام إعــــجــــاز 

القرآن في بالغته وتأثيره
 مـــــــــن أهــــــــــــم أهــــــــــــــــــداف قــــــوى 
االســــتــــكــــبــــار اســـتـــعـــبـــاد الـــنـــاس 
وإخــــــضــــــاع املـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــري 

ملصاحلهم وأطماعهم
 قـــــــوى الــــشــــر حتــــــــاول تـــأطـــيـــر 
اجلرائم األخالقية حتت عنوان 
احلــــقــــوق واحلــــــريــــــات ودعـــمـــهـــا 

سياسيًا وقانونيًا
 اللوبي الصهيوني اليهودي 
يـــــتـــــصـــــدر أكــــــبــــــر نــــــشــــــاط مــــعــــاد 
لإسالم والقرآن واملسلمني في 

الساحة العاملية

 أدعو إلى مقاطعة الدول التي تتبنى التصرفات العدائية املسيئة لإلسالم واملسلمني جرمية حرق املصحف الشريف استهداٌف كبير للمسلمني وحرب عليهم

   القرآن الكرمي هو الوثيقة اإللهية التي بقيت لهداية البشر وإلنقاذهم وإصالحهم
   حرق القرآن الكرمي ميثل استفزازا كبيرًا للمسلمني واستهانة بهم
   لو كان لنا أي عالقة دبلوماسية أو سفير سويدي لكنا طردناه، ولكان لنا موقف أكبر على املستوى العملي
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 عيل الشراعي

نظرا ألهمية البحر األحمر االسرتاتيجية سعت الدول وخاصة 
ال����ك����رى م���ن���ه���ا وع�����ى م����ر ال���ع���ص���ور وإىل ال����ي����وم م����ن أج�����ل إي���ج���اد 
موطئ قدم لها فيه وفيما حوله ونشطت تلك الدول وتنوعت 
وسائلها يف تحقيق ذلك منها اقامة قواعد عسكرية، فالدول 
يف صراعها تسعى للسيطرة عى منافذ البحر األحمر ألسباب 
اقتصادية محضة وذلك لقرب البحر األحمر وجزره من منطقة 
الخليج العربي الذي يضخ للعالم الغربي ما نسبته %60 من 

احتياجاتها النفطية. 

وسائل متعددة 
تجلت مساعي الدول االستعمارية للتمدد من خالل تواجدها 
يف البحار واملحيطات العاملية ومن البحار الهامة من وجهة نظر 
ال���دول ال��ك��رى البحر األح��م��ر وم��ا فيه م��ن ج��زر ول��ذل��ك سعت 
وت��س��ع��ى ت��ل��ك ال������دول ل��ل��ت��واج��د ف��ي��ه خ���اص���ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ق��رن 
ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن ول��ك��ل م��ن��ه��ا اس��ب��اب��ه��ا ال��خ��اص��ة وت��س��ت��خ��دم 
الدول يف سبيل الوصول اىل تحقيق اهدافها ادوات مختلفة 
م��ن��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ة واالس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة وت��ت��ض��م��ن االداة العسكرية 
اق�����ام�����ة ق�����واع�����د ع���س���ك���ري���ة ب���ي���ن���م���ا ت���ت���ض���م���ن االداة االس���ت���خ���ب���اري���ة 
ع����م����ل����ي����ات س������ري������ة ال������ط������اب������ع ك������االغ������ت������ي������االت وال�������ت�������وري�������ط وت����ه����ري����ب 
االسلحة وامل��خ��درات ودع��م نشاطات فصائل مسلحة ...ال��خ. 
ومن الوسائل املستخدمة لتحقيق الدول الكرى اهدافها بما 
فيها اهدافها يف البحر األحمر الوسائل الدبلوماسية- تعميق 
العالقات بني حكومات الدول الكرى ودول املنطقة العربية 
خاصة الواقعة عى البحر األحمر وقد اكد الرئيس األمرييك 
ال��س��اب��ق )ب����اراك اوب���ام���ا( ع��ى ض����رورة ت��وث��ي��ق ع��الق��ات ب���الده مع 
اليمن لتحقيق االستقرار واألم��ن يف املنطقة، وتسعى ال��دول 
الكرى للتدخل يف شؤون العالم بوسائل خفية عى األغلب 
يك ال ت��ت��ح��م��ل االع����ب����اء ال��ق��ان��ون��ي��ة واالخ���الق���ي���ة ج�����راء ت��ص��رف��ات��ه��ا 
وذلك من خالل اجهزة األمن السرية, وتعتر امريكا ان نظام 
امل��خ��اب��رات يعتر العمود الفقري ألي��ة دول��ة يف مجري حياتها 
وب���ق���ائ���ه���ا ودي����م����وم����ة وج������وده������ا، ويف ح������ال ك������ان األم�������ن ال���ق���وم���ي 
العربي ضعيفا- وهو كذلك- يكون من السهل اخرتاق املنطقة 
وال��س��ي��ط��رة ع��ى ال��ب��الد وال��ع��ب��اد وال��ب��ح��ار وال���ج���زر, ون��ظ��را لكرثة 
ال���ح���روب يف م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر األح��م��ر ق��دي��م��ا وح��دي��ث��ا رأت ال���دول 
امل��ص��ن��ع��ة ل��ل��س��الح ف��رص��ا ل��ت��س��وي��ق منتوجها ال��ع��س��ك��ري, حيث 
اشار التقرير السنوي للمعهد الدويل ألبحاث السالم والذي 
نشر يف شهر يونيو 2000م إىل ان��دالع 27 نزاعاً مسلحاً يف 25 

دول����ة ح���ول ال��ع��ال��م خ���الل ع���ام 1999م ك���ان أك���رثه���ا دم���وي���ة يف 
القرن األفريقي بينما بلغت صفقات بيع االسلحة 780مليار 
دوالر امرييك ويف هذا السياق تحركت الدول الكرى يف البحر 

األحمر وعى رأسهم أمريكا.

الغطاء األممي
أن األطماع الدولية يف البحر األحمر وج��زره خاصة من طرف 
ال����������دول ال�����ك�����رى ي��������ؤدي إىل ق����ي����ام ت����ل����ك ال����������دول ب�����ال�����زج ب��ق��ط��ع��ه��ا 
العسكرية يف املنطقة عموما ويف البحر األحمر خصوصا مما 
يؤثر سلبا عى األمن العسكري للدول املحيطة بالبحر األحمر 
وال��ق��ري��ب��ة م��ن��ه وت���رتك���ز ال�����دول ال���ك���رى ع���ى ج����زر ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
او حولها للسيطرة عى منافذه كباب املندب وقناة السويس 
وخليجي العقبة وال��س��وي��س، فتلك ال���دول توجد لها قواعد 
ع��س��ك��ري��ة يف ج��ي��ب��ويت ذات م��ه��ام ع��س��ك��ري��ة واس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة مما 
يحجم م��ن ق���درة دول البحر األح��م��ر ع��ى ال��ح��رك��ة ل��و أرادت، 
ك��م��ا أن ج���زر ال��ب��ح��ر األح��م��ر ت��ؤث��ر عسكريا ع��ى دول���ه م��ن حيث 
تدخل تلك الدول عسكريا يف حال حاولت دول البحر األحمر 
ال����ت����ح����ك����م يف ج���������زره أو م�����ن�����اف�����ذه، ول�����ق�����د ج���������اءت ق�������������رارات األم������م 
املتحدة والصادرة عن مجلس األمن عام 2008م لتؤكد عى 
ضرورة التعاون العسكري الدويل من اجل مكافحة ما اسمته  
ب���اإلره���اب يف  ال��س��واح��ل ال��ص��وم��ال��ي��ة م��م��ا ادى إىل ت��واج��د كبري 
للقطعات البحرية العسكرية للدول الكرى عند مدخل البحر 
األح��م��ر وب��ال��ق��رب م��ن ج���زره وي��ج��ي��ز ال��ق��رار رق���م 1851 مالحقة 
ال���ق���راص���ن���ة داخ������ل االرايض ال���ص���وم���ال���ي���ة، وب����ذل����ك وج������دت ت��ل��ك 
االس���اط���ي���ل وال��ق��ط��ع ال��ب��ح��ري��ة ب��ش��رع��ن��ة وغ���ط���اء وم��ظ��ل��ة أم��م��ي��ة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق اط������م������اع ت����ل����ك ال�����������دول م����م����ا ي�����زي�����د م������ن ب���������ؤرة ال���ت���ن���اف���س 

والصراع فيما بينهما ومن تلك الدول:

 أمريكا 
ي��ح��ت��وى ال��ب��ح��ر األح��م��ر ع��ى أه���م امل���م���رات ال��ع��امل��ي��ة ول��ه��ذا كانت 
وم�����ازال�����ت م���ح���اول���ة ال���س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا ع����ى رأس اج����ن����دة ال�����دول 
ال��ك��رى ب��م��ا فيها ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة، ون��ظ��را ألهمية 
املمرات املائية العسكرية واألمنية واالقتصادية سعت امريكا 
ك��غ��ريه��ا ل��الس��ت��ح��واذ ع��ل��ي��ه��ا م���ن اج���ل اس��ت��ب��ع��اد ال���ق���وى امل��ن��اوئ��ة 
وامل��ن��اف��س��ة، وت��س��ع��ى ل��ت��أم��ني وج���ود ك��ب��ري ل��ه��ا يف ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
وم���ا ح��ول��ه وت��ص��ن��ف ال��ب��ح��ري��ة األم��ري��ك��ي��ة ب��ب��ح��ري��ة امل���ي���اه ال���زرق���اء 
اي امتالكها ال��ق��درة الهائلة ع��ى امل��الح��ة يف املحيطات العاملية 
ال����ك����رى ك����ال����ه����ادي واالط�����ل�����ي وال����ه����ن����دي وي����ع����د ال���ب���ح���ر األح���م���ر 
حلقة هامة النسياب  ق��وات البحرية االمريكية عى املستوى 

العاملي, ومع انتصار امريكا عى اليابان- ملكة املحيط الهادي 
أبان الحرب العاملية الثانية- اعتنقت ومنذ عهد الرئيس ثيودور 
روزفلت مبدأ السيطرة عى البحار وبضرورة تقدم امريكا نحو 
محيطات وب��ح��ار ال��ع��ال��م ومضائقها وج��زره��ا اس���وة بريطانيا 
ال����ت����ي ام���ت���ل���ك���ت ال���ع���ال���م ب���ام���ت���الك���ه���ا االس����اط����ي����ل ال���ب���ح���ري���ة اص��ب��ح 
يملكها الرغبة يف ملء فراغ القوة نتيجة خروج بريطانيا من 
املنطقة العربية وللوقوف يف وجهة االتحاد السوفيتي آنذاك 
ل��ي��ت��ص��ادم ال��ق��ط��ب��ان ف��ك��ان��ت ال���ح���رب ال���ك���وري���ة ال���ت���ي ان��ت��ه��ت ع��ام 
1953م وغ������زو ام���ري���ك���ا ل��ف��ي��ت��ن��ام ال���ت���ي ان���ت���ه���ت يف 1974م وأزم�����ة 
الصواريخ الكوبية عام 1962م شواهد عى الصراع األمرييك 
ال���س���وف���ي���ت���ي، ول�����ل�����والي�����ات امل����ت����ح����دة ت�����واج�����د ع���س���ك���ري يف ق���اع���دة 
ليمونييه ال��ع��س��ك��ري��ة يف ج��ي��ب��ويت ت��ت��م��رك��ز ف��ي��ه��ا ق����وات امريكية 
لها طبيعة استخباراتية اك��رث منها قتالية  وق��د تأسست عام 
2002م بعدد ال يتجاوز 900 جندي لريتفع بعد سنوات عدد 
جنودها ليصل إىل 4 آالف جندي وترى امريكا ان موقع جيبويت 
االسرتاتيجي واملالصق ملضيق باب املندب اضافة إىل توافر البنية 
التحتية املناسبة لعملياتها يجعالن منها مكانا مناسبا لتواجد 

قوات عسكرية امريكية تعمل انطالقا من قاعدة عسكرية.
وف���ي���م���ا ي���خ���ص ال���ي���م���ن وم�����ن أج�����ل م���ح���اول���ة ت��ث��ب��ي��ت ن���ف���وذه���ا يف 
املنطقة ق��ام��ت ام��ري��ك��ا منذ مطلع ال��ق��رن ال��واح��د والعشرين 
ب��ت��ق��دي��م امل����س����اع����دات امل���ال���ي���ة ل��ل��ي��م��ن، وال����ع����الق����ات االم���ري���ك���ي���ة- 
اليمنية فيما يتعلق بمكافحة االرهاب هي عالقات غري معلنة 
ع��ى األغ��ل��ب ع��ى ش��ك��ل ب��رام��ج م��س��اع��دات ت��ح��دده اتفاقيات 
ام����ري����ك����ي����ة ي���م���ن���ي���ة غ������ري رس����م����ي����ة ح����ي����ث ق�����ام�����ت ب�����ت�����دري�����ب ق������وات 
ال��س��واح��ل اليمنية يف م��ج��االت مكافحة اإلره����اب واس��ت��م��رت 

تلك العالقات إىل عام 2014م. 

فرنسا 
للبحر االحمر اهمية خاصة لفرنسا فقديما كان مضيق باب 
امل��ن��دب ط��ري��ق ف��رن��س��ا ملستعمراتها يف ال��ه��ن��د الفرنسية وال��ت��ي 

استحوذت عليها يف عهد نابليون الثالث بتوليه العرش عام 
1848م ومما زاد من اهمية البحر األحمر لفرنسا حفر قناة 
ال���س���وي���س ع����ام 1869م، ول��ف��رن��س��ا ه����دف ي��ت��م��ث��ل يف م��ح��اول��ة 
االس����ت����ف����راد ب���ال���ق���ارة االف���ري���ق���ي���ة وب���ال���ت���ايل اق����ص����اء ن���ف���وذ ال�����دول 
الكرى األخرى كأمريكا واالتحاد السوفيتي السابق وروسيا 
ال���ح���ال���ي���ة وت����ق����وم ف���رن���س���ا ب���ت���وظ���ي���ف ادوات ع����دي����دة ل��ل��س��ي��ط��رة 
عى القارة االفريقية ومنها ال��دول املطلة عى البحر األحمر 
وخاصة عى سواحله الغربية الواقعة يف قارة افريقيا ولها 
ت��واج��د ك��ب��ري داخ���ل ال��ق��ارة االف��ري��ق��ي��ة ال ي����وازي ن��ف��وذه��ا هناك 
بما يف ذلك نفوذ امريكا وتعتر فرنسا ان افريقيا هي القارة 
الوحيدة يف العالم التي تستطيع فرنسا تغيري مجرى التاريخ 
فيها وبمد نفوذها يف افريقيا ضمنت فرنسا وجودا يف البحر 
االح��م��ر خ��اص��ة يف ق��اع��دت��ه��ا العسكرية الفرنسية يف جيبويت 
والتي آلت اليها بعد استقالل جيبويت عنها عام 1977م، مع 
امل��ح��اف��ظ��ة ع���ى ع���الق���ات ام��ن��ي��ة وط���ي���دة م��ع��ه��ا ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
ال���ق���وات ال��ف��رن��س��ي��ة يف ج��ي��ب��ويت ع���ام 2003م م���ا ي���ق���ارب 3400 
جندي وتقوم ه��ذه ال��ق��وات بتوفري الضمانة الستقرار األمن 

يف جيبويت.

صراع قوى
إن إحساس فرنسا بالريبة تجاه كل من امريكا وبريطانيا عى 
الرغم من وجودهما يف نفس الحلف خالل الحرب العاملية 
الثانية ويف حلف الناتو بعد ذلك إال أن فرنسا تعتقد ان هناك 
محاوالت تبذلها واشنطن ولندن للحد من نفوذ باريس ولو 
معنويا وللتأثري عى مكانتها التي تعتقد فرنسا انها اكتسبتها 
عر التاريخ خاصة مع امتالكها السالح النووي وللداللة عى 
ال���ع���الق���ة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ب����ني واش���ن���ط���ن وب����اري����س م���ع���رف���ة ام��ري��ك��ا 
ب��ن��واي��ا ف��رن��س��ا االس��ت��ع��م��اري��ة ال��ق��دي��م��ة وال��ح��دي��ث��ة ل��ه��ذا عملت 
امريكا خالل الحرب العاملية الثانية للحد من طموح فرنسا 
االس��ت��ع��م��اري يف ال��ه��ن��د ال��ص��ي��ن��ي��ة ب��م��ن��ت��ص��ف ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن 

وك���ان���ت ام��ري��ك��ا ت���رى ان ف��رن��س��ا ق��ام��ت ب��ح��ل��ب ال��ه��ن��د الصينية 
لفرتة مائة عام، ويف عام 2002م تعرضت ملبورغ وهي ناقلة 
ن��ف��ط ت��رف��ع ال��ع��ل��م ال��ف��رن��ي ل��ه��ج��وم ب��ال��ق��رب م��ن ب���اب امل��ن��دب 
م��م��ا ادى إىل زي������ادة االه���ت���م���ام ال���ف���رن���ي ب��م��ض��ي��ق ب����اب امل��ن��دب 
وبحماية طرق شاحنات النفط املتجهة من الخليج العربي 
عر مضائق هرمز وباب املندب وقناة السويس وتعد قاعدة 
ف���رن���س���ا يف ج���ي���ب���ويت ه����ي األك�������ر ب����ني ق����واع����د ف���رن���س���ا االف���ري���ق���ي���ة 
وألح��ك��ام ال��س��ي��ط��رة ال��ف��رن��س��ي��ة ع��ى ط���رق ش��اح��ن��ات��ه��ا النفطية 
كان البد لها من التواجد بالقرب من مضيق هرمز ولذا سعت 
فرنسا لفرض سيطرتها عى السواحل الشرقية للبحر األحمر 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ى م��ك��ان��ت��ه��ا ك��الع��ب ع��امل��ي يف امل���ج���االت العسكرية 
والسياسية ول��الس��ت��ح��واذ ع��ى امل���وارد االول��ي��ة- النفط- ولهذا 
ق����ررت ف��رن��س��ا ل��ي��س ال���دخ���ول ل��س��اح��ة ال���ش���رق االوس�����ط وان��م��ا 
اع���ادة ترتيب وج��وده��ا ه��ن��اك وخ��اص��ة يف دول البحر األحمر 
واىل اب��ع��د م��ن ذل���ك ل��ت��ص��ل اىل ال����دول الخليجية امل��ط��ل��ة عى 
الخليج العربي املقابل إليران فأقامت فرنسا عالقات امنية 
وعسكرية واقتصادية وط��ي��دة م��ع العديد م��ن دول الخليج 
ال���ع���رب���ي وم���ن���ه���ا االم���������ارات وادت ال���ع���الق���ات ب����ني ب����اري����س واب����و 
ظبي اىل عقد اتفاقية تقيم بموجبها فرنسا قاعدة عسكرية 
بحرية فوق االرايض االمارتية وتحديدا مقابل مضيق هرمز 
املمر العاملي الهام لضمان استمرار انسياب النفط من مواين 
الخليج العربي اىل الدول الغربية، ومن خالل تواجد فرنسا 
يف االم��������ارات ت���ح���اول ال��س��ي��ط��رة ع���ى ط����رق ال��ن��ف��ط ك��م��ا ان من 
اه����داف ف��رن��س��ا ت��س��وي��ق تقنيتها ال��ن��ووي��ة للمنطقة وبموجب 
اتفاق دف��اع مشرتك وق��ع بني فرنسا واالم���ارات ع��ام 2008م 
ستقوم فرنسا بموجبه بتوفري الحماية العسكرية ألبوظبي 
وبذلك تدخل منافسا قويا لواشنطن يف اهم منطقة حيوية 
ألمريكا . لكن مع تغيري الخارطة السياسية يف اليمن وشن 
ال���ع���دوان عليها يف م���ارس 2015م أزي��ح��ت ف��رن��س��ا ول���و مؤقتا 
لتبقي يد أمريكا الطويل هي املسيطرة عى مجريات األحداث. 

ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع رئ��ي��س هيئة مستشفى ال��ك��وي��ت الدكتور 
أكرم الحاج الذي تحدث عن األولويات التي وضعها أمامه 

كقيادة جديدة للمستشفى، قائاًل:
أولوياتنا هي تطوير وتحديث كافة أقسام ومرافق ومراكز 
وإدارات املستشفى وكذا تطوير مستوى أداء كادره الطبي 
والجراحي والتمرييض واالرت��ق��اء بمستوى كافة الخدمات 
ال����ط����ب����ي����ة ال�����ت�����ي ي����ق����دم����ه����ا امل���س���ت���ش���ف���ى ل����ل����م����رىض ب����ش����ك����ل ع������ام، 
وص���واًل إىل اس��ت��ع��ادة ال���دور ال��ري��ادي وامل��ن��ش��ود ل��ه��ذا الصرح 
ال���ط���ب���ي ال�����رائ�����د ع����ى م���س���ت���وى ال����ي����م����ن.. وق�����د ب����دأن����ا ال���ع���م���ل يف 
هذا االتجاه بجهود حثيثة ومتفانية ووفق خطة ممنهجة 
وم��دروس��ة، حيث يجري حالياً االهتمام بأقسام ال��ط��وارئ 
العامة والعنايات املركزة وكذلك مركز القلب الذي يشهد 
حالياً عملية ترميم كامل ملبنى املركز وأيضاً صيانة شاملة ملا 
يمتلكه من أجهزة ومعدات طبية وكذا فتح قسم قسطرة 
ق��ل��ب��ي��ة )ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة وع����الج����ي����ة(، وب����ال����ت����ايل ف���ت���ح م���رك���ز ق��ل��ب 

جديد حديث ومتطور بإذن الله تعاىل.
ومن أولوياتنا أيضاً إعادة تهيئة وتحديث مختلف األقسام 
وخ������اص������ة ذات امل������ب������اين امل����ت����ه����ال����ك����ة وال������ت������ي أص����ب����ح����ت أج���ه���زت���ه���ا 
وم���ع���دات���ه���ا ال���ط���ب���ي���ة خ�������ارج ال���خ���دم���ة وت���ح���ت���اج إىل إص�������الح م��ا 
ه��و ق��اب��ل منها ل��الص��الح وإع��ادت��ه��ا للخدمة أو ت��وف��ري أجهزة 
وم����ع����دات ج����دي����دة ب������داًل م����ن األج����ه����زة ال���ت���آل���ف���ة وغ�����ري ال��ق��اب��ل��ة 
ل�����إص�����الح واإلع�������������ادة ل����ل����خ����دم����ة.. وه��������ذا ي���ش���م���ل أي�����ض�����اً ك�����ل م��ا 
يحتاج إليه املستشفى وكل ما يستدعي ترميمه أو إصالحه 
أو ت��وف��ريه م��ن أج��ه��زة وأدوات وم��س��ت��ل��زم��ات وغ���ري ذل���ك من 
املتطلبات التي تحتاجها مختلف األقسام واملراكز واملرافقه 

الطبية داخل املستشفى..

اهتمام كبير
وتحدث الدكتور أكرم الحاج عن أهم املتطلبات الضرورية 
وامللحة التي ما يزال مستشفى الكويت بحاجة إليها، قائاًل:
هناك العديد من األجهزة واملعدات الطبية الهامة خرجت 
عن الجاهزة تماماً ويحتاج املستشفى إىل أجهزة ومعدات 
ج���دي���دة ت��ح��ل م��ح��ل األج���ه���زة ال��ت��آل��ف��ة.. ون��ح��ن ح��ال��ي��اً ب��ص��دد 
التواصل مع عدد من املنظمات الداعمة لتوفري هذه األجهزة 
وك����ذا وزارة ال��ص��ح��ة ال��ت��ي ت���ويل مستشفى ال��ك��وي��ت اه��ت��م��ام��اً 
ك����ب����رياً وب��������اذن ال���ل���ه س��ي��ت��م ت���وف���ري م����ا ي���ح���ت���اج إل���ي���ه امل��س��ت��ش��ف��ى 
ليتمكن من تقديم الدور املنشود منه عى أرقى املستويات.

ويف ال��ح��ق��ي��ق��ة ك��أن��ن��ا ب��دأن��ا م��ن ج��دي��د يف ت��ح��دي��ث املستشفى 
واستعادة مكانته ودوره الطبي الريادي، ألن هناك الكثري 
م��ن املتطلبات ال��ت��ي يحتاجها املستشفى ون��ح��ن م��اض��ون يف 
اتجاه استعادة الدور الطبي الرائد للمستشفى، وقد خطونا 
خطوات هامة يف هذا االتجاه وسنبذل قصارى جهودنا وبما 
م����ن ش���أن���ه ت���ط���وي���ر وت���ح���دي���ث امل��س��ت��ش��ف��ى واس����ت����ع����ادة ري���ادت���ه 
ال���ط���ب���ي���ة وت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ج����اح امل����ن����ش����ود يف ه������ذا ال�����ص�����رح ال��ط��ب��ي 

العريق.

وع��ن ما اذا ك��ان هناك أي اخ��ت��الالت يعاين منها املستشفى 
خالل الفرتة الراهنة أوضح قائاًل:

ه��ن��اك اخ���ت���الالت م��رتاك��م��ة م���ن ال��س��اب��ق ون��ح��ن ن��ع��م��ل ح��ال��ي��اً 
عى معالجتها ووض��ع أنظمة ول��وائ��ح تنظم العمل الطبي 
واالداري يف املستشفى بشكل دقيق وبما يضمن إنهاء كافة 
االختالالت وتنظيم العمل يف كافة أقسام ومرافق وادرات 
املستشفى وس���ريه ع��ى ال��وج��ه امل��ط��ل��وب وب��م��ا يكفل تحقيق 

النجاح املنشود.
وع���������ن ت�����أه�����ي�����ل ال���������ك���������وادر ال����ط����ب����ي����ة وال����ت����م����ري����ض����ي����ة ال�����ع�����ام�����ل�����ة يف 

املستشفى قال الدكتور الحاج:
نحن حالياً نخطوا خطوات هامة وقوية وفاعلة يف جانب 
تفعيل التأهيل الطبي لكادر املستشفى، حيث قمنا بتفعيل 
وحدة التأهيل الطبي املستمر التي كانت غري مفعلة، كما 
قمنا بتطوير هذه الوحدة التأهيلية، ووضعنا اسرتاتيجية 
كاملة ونموذجية إلع��ادة تأهيل الكادر الطبي  والتمرييض 
وال����ف����ن����ي ويف م���خ���ت���ل���ف ال����ت����خ����ص����ص����ات، ك����م����ا ي����ت����م ب���االه���ت���م���ام 

بالجانب الثقايف أيضاً.
وت���اب���ع: إن االه���ت���م���ام ب���ال���ك���ادر ال��ط��ب��ي وال���ج���راح���ي وال��ت��م��ري��يض 
وك��ذل��ك ال��ك��ادر الفني ال��ع��ام��ل يف املستشفى، ه��و م��ن ضمن 
أولوياتنا الرئيسية، حرصاً منا عى االرتقاء بمستوى األداء 
الذي يقدمه كادر املستشفى وذلك من خالل التأهيل الطبي 
امل���س���ت���م���ر ل�����ك�����وادر امل���س���ت���ش���ف���ى وت���ط���وي���ر م���س���ت���وي���ات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة 
وبالتايل تطوير وتحسني جودة الخدمات الطبية التي يقدمها 
مستشفى الكويت الجامعي للمرىض.. وحرصنا أيضاً يف هذا 
الجانب االهتمام باستقبال الكادر الجامعي وعودة األطباء 
واألس����ات����ذة واالس���ت���ش���اري���ني إىل امل��س��ت��ش��ف��ى.. ون���ظ���راً ل��ل��ظ��روف 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا ب��الدن��ا ج����راء ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار فإننا 
ن���ح���اول أن ن���ق���دم ك���ل م���ا ن��س��ت��ط��ي��ع ت��ق��دي��م��ه م���ن م��خ��ص��ص��ات 
م��ال��ي��ة ل��ل��ك��وادر ال��ط��ب��ي��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة وه���ي م��خ��ص��ص��ات بسيطة 
ونسعى بكل جهد إىل رفع هذه املخصصات، وهذا كله يتم 
بدعم واهتمام كبري من  وزارة الصحة ممثلة بمعايل الوزير 
األستاذ الدكتور طه املتوكل وكذا بتعاوٍن كبرٍي أيضاً من رئيس 
جامعة صنعاء األستاذ الدكتور القاسم محمد عباس.. كما 
ن���ح���رص ع����ى ال���ت���واص���ل م����ع أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة وم�����ع امل��ن��ظ��م��ات 
الدولية الداعمة وك��ل الخريين لتقديم الدعم للمستشفى 
وحتى يتمكن من استعادة ريادته وعراقته يف تقديم خدماته 

الطبية واإلنسانية الجليلة.

ونعمل حالياً ع��ى رف��ع مستوى ال��خ��دم��ات الطبية املقدمة 
لكافة املرىض الذين يرتادون املستشفى ويصلون إليه، ويف 
مقدمة ذلك العمليات الجراحية النوعية وكذلك يف جميع 

التخصصات الطبية األخرى.

زيادة حجم االقبال
وع����������ن ح�����ج�����م اإلق��������ب��������ال م�������ن ج������ان������ب امل������������رىض ع�������ى م���س���ت���ش���ف���ى 
ال����ك����وي����ت، أك������د ال����دك����ت����ور ال�����ح�����اج ان ه����ن����اك إق�����ب�����ال ك���ب���ري ع��ى 
مستشفى ال��ك��وي��ت خ���الل ال��ف��رتة األخ������رية.. وق����ال أن حجم 
اإلقبال ازداد بشكل كبري وملحوظ عن ما كان يف السابق، 
حيث كانت نسبة االقبال يف السابق من 15 إىل 20 ٪ واآلن 

وصلت النسبة إىل 60 ٪ وأكرث.

استقبال مختلف احلاالت املرضية
وبالنسبة لقدرة املستشفى عى استقبال مختلف الحاالت 
املرضية وع��ن السعة السريرية فيه، أوض��ح الدكتور أك��رم 
الحاج بأن املستشفى يستقبل كافة الحاالت املرضية عدى 
ح��االت الفشل الكلوي وأورام ال��ث��دي وذل��ك بسبب تعطل 
ال����ج����ه����از ال�����خ�����اص ب���ق���س���م األورام  ون�����ح�����ن ب�����ص�����دد ال����ت����واص����ل 
والتعاون مع صندوق األورام ليتم تجهيز القسم وإعادته 

للخدمة من جديد.
وال ش���ك أن م��س��ت��ش��ف��ى ال���ك���وي���ت ال��ج��ام��ع��ي ي��م��ت��ل��ك ال���ق���درة 
الكاملة عى التعامل مع مختلف الحاالت املرضية وإجراء 
ال���ت���دخ���الت ال��ط��ب��ي��ة وال���ج���راح���ي���ة وال���ع���الج���ي���ة ال����الزم����ة ل��ك��اف��ة 
ال��ح��االت املرضية كما أش��رن��ا ع��دى الفشل الكلوي واالورام 

يف الوقت الراهن.

أجهزة ومعدات حديثة
م������ن ج����ان����ب����ه ت�����ح�����دث ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر امل���س���ت���ش���ف���ى ال�����دك�����ت�����ور زي����ن 
ال��ع��اب��دي��ن ال��ش��رم��اء ع���ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ملستشفى ال��ك��وي��ت 

الجامعي، حيث قال:
ي��م��ت��ل��ك م��س��ت��ش��ف��ى ال���ك���وي���ت ال��ج��ام��ع��ي ب��ن��ي��ة ت��ح��ت��ي��ة ج��ي��دة، 
ف����ه����و ي���م���ت���ل���ك أج������ه������زة وم�������ع�������دات ط���ب���ي���ة ح����دي����ث����ة وم�����ت�����ط�����ورة، 
وه�����ن�����اك أج�����ه�����زة ط���ب���ي���ة يف م���س���ت���ش���ف���ى ال����ك����وي����ت ال ت����ت����وف����ر يف 
م���ع���ظ���م امل���س���ت���ش���ف���ي���ات ال����ع����ام����ة وال������خ������اص������ة.. وخ��������الل ال����ف����رتة 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة ت���م ص��ي��ان��ة وإع������ادة ت��أه��ي��ل م��ع��ظ��م األج���ه���زة 
واملعدات الطبية التي كانت معطلة وخارجة الخدمة، وقد 

ت��م إع��ادت��ه��ا ل��ل��خ��دم��ة وال��ح��م��دل��ل��ه، وه����ذا ي��ع��د ن��ج��اح��اً ك��ب��رياً 
ومتميزاً يحسب ملدير املستشفى الدكتور أكرم الحاج الذي 
ب��ذل جهود كبرية ومتفانية إلع��ادة ه��ذه األج��ه��زة واملعدات 
الطبية للخدمة وك���ذا ج��ه��ود إدارة ال��ص��ي��ان��ة وال��خ��دم��ات يف 

املستشفى.
وأض��اف الدكتور زي��ن العابدين الشرماء، أن املستشفى ال 
يزال بحاجة إىل بعض األجهزة واملعدات الطبية الضرورية 
والالزمة لالرتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها 
امل��س��ت��ش��ف��ى وم����ن أه����م ه����ذه األج����ه����زة، ج���ه���از ق��س��ط��رة قلبية 
جديد، وجهاز رنني مغناطيي باإلضافة إىل أجهزة خاصة 

بالتخدير وبوحدة التعقيم.

جاهزة لالستخدام
وع��ن األجهزة وامل��ع��دات الطبية الخاصة بمواجهة فريوس 
ك��وف��ي��د )ك�����ورون�����ا(، أش�����ار ال���دك���ت���ور ال���ش���رم���اء ب����أن مستشفى 
ال�����ك�����وي�����ت ح����ص����ل ع������ى ب����ع����ض األج�������ه�������زة ال�����خ�����اص�����ة ب���ال���ت���ن���ف���س 
الصناعي ومعدات أخرى خاصة بعمل مركز العزل، وذلك 
أثناء جائحة ك��ورون��ا.. مبيناً أن ه��ذه األج��ه��زة وامل��ع��دات وما 

تزال بكامل كفائتها وجاهزة لالستخدام بأي وقت.

أبرز التحديات
وم�����ا ي��ت��ع��ل��ق ب����أب����رز ال���ص���ع���وب���ات وال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ي��واج��ه��ه��ا 
م���س���ت���ش���ف���ى ال�����ك�����وي�����ت ال�����ج�����ام�����ع�����ي، أش����������ار إل����ي����ه����ا ن�����ائ�����ب م���دي���ر 

املستشفى بقوله:
هناك العديد من الصعوبات التي نواجهها يف مستشفى 
ال��ك��وي��ت ال��ج��ام��ع��ي وم��ن��ه��ا ال��ك��ه��رب��اء ال��ت��ي تمثل أه���م وأك��ر 
ال����ت����ح����دي����ات.. ون���ع���م���ل ح����ال����ي����اً ع����ى االه����ت����م����ام ب����ه����ذا ال���ج���ان���ب 
إلي�������ج�������اد ال������ح������ل������ول امل�����ن�����اس�����ب�����ة، وك������������ذا م�����س�����أل�����ة اي�������ج�������اذ ن����ظ����ام 
إل�����ك�����رتوين ل���ل���ج���ان���ب امل�������ايل ومل�����خ�����ازن امل���س���ت���ش���ف���ى واي����رادت����ه����ا، 
وكذلك نظام إلكرتوين ملختلف األقسام الطبية، فهذه من 
أه���م ال��ص��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ال ب��د أن نتغلب عليها 
وأن نميض يف إنجاز املعالجات ال��الزم��ة لها يف أق��رب وقت 
ممكن.. ونحن قد بدأنا بالعمل يف ه��ذا اتجاه تنفيذ هذه 
امل��ع��ال��ج��ات واإلج������راءات الكفيلة بالتغلب ع��ى ال��ت��ح��دي��ات 
والصعوبات التي تواجه املستشفى.. ومن ضمن ما يحتاج 
إليه املستشفى هو ترميم وصيانة املمرات االسفلتيه داخل 

حوش املستشفى.

   يحتوي البحر األحمر على أهم املمرات العاملية ولهذا كانت 
          ومازالت محاولة السيطرة عليها مستمرة 

   حتت ذريعة محاربة القرصنة أصبح البحر األحمر
          ميدانًا لتنافس وصراع قوى متعددة 

البحر األحمر..  بؤرة صراع ومطامع قوى متعددة )1(

رئيس هيئة مستشفى الكويت اجلامعي الدكتور أكرم احلاج لـ »                                                  «:

املستشفى ميضي نحو استعادة دوره الريادي في كل ما يقدمه من خدمات طبية
يشهد مستشفى الكويت الجامعي عملية تحديث وتطوير يف مختلف اقسامه ومرافقه 

ومراكزه الطبية، كما يشهد املستشفى عمليات ترميم لبعض من األقسام ذات املباين 
القديمة واملتهالكة، وتم أيضاً إعادة الكثري من األجهزة واملعدات الطبية الهامة إىل الخدمة 

بعد أن ظلت لفرتة طويلة خارج الخدمة، وبهذه االنجازات الطبية واإلدارية والفنية 
امللموسة واملتميزة يكون املستشفى قد قطع شوطاً هاماً وكبرياً يف اتجاه استعادة دوره 

الريادي والعريق يف املجال الطبي.. هذا ما أكداه رئيس هيئة مستشفى الكويت الجامعي 
الدكتور أكرم يحيى الحاج ونائبه الدكتور زين العابدين الشرماء، اللذان تحدثا لنا خالل 

اللقاء الذي اجريناه معهما لصحيفة 26 سبتمر، عن األولويات التي وضعوها نصب 
أعينهم لتطوير وتحديث املستشفى واالرتقاء بأداء كادر الطبي والتمرييض والفني وكذا 
بمستوى الخدمات التي يقدمها املستشفى للمرىض.. وتناول اللقاء محاور أخرى حول 

املستشفى وتأهيل كوادره وما يواجهه من صعوبات وتحديات.. فإىل تفاصيل اللقاء

لقاء/ موىس محمدحسن 

الدكتور زين العابدين الشرماء: 

صعوبات وحتديات عديدة 
تواجه مستشفى الكويت 
اجلامعي ولكننا سنتغلب 

عليها بإذن الله



ف����امل����ت����ع����ارف ع���ل���ي���ه أن ه�����ن�����اك ن����واي����ا 
خ��ب��ي��ث��ة س���ع���ودي���ة ض����د ال���ي���م���ن وه����ذا 
ل�������ي�������س ج������������دي������������داً وح�������������اض�������������راً يف وع�������ي 
ال��ي��م��ن��ي��ن ج���ي���ًا ب���ع���د ج���ي���ل ل���ك���ن ه��ل 
ك��������ان ل�����ل�����ري�����اض وم����ع����ه����ا اب�����وظ�����ب�����ي أن 
ت��ق��دم ع��ىل خ��ط��وة ش��ن ال��ح��رب عىل 
ال������ي������م������ن دون م�������واف�������ق�������ة واش������ن������ط������ن؟ 
ب����ال����ت����أك����ي����د ال ث�������م ال���������م ن�����ت�����س�����اءل مل�������اذا 
أع��������ل��������ن ال�������������ع�������������دوان ع����������ىل ال�������ي�������م�������ن م����ن 
واشنطن؟ إضافة اىل ان األمريكين 
ان���ف���س���ه���م ي�����ؤك�����دون ع����ىل دوره��������م يف 
هذه الحرب وك��ان آخرهم مسؤول 
امل��خ��اب��رات ووزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة السابق 
مايك بومبيو الذي قال يف مذكراته 
ال��ص��ادرة م��ؤخ��را ان��ه وع��ن��دم��ا اصبح 
محمد ب��ن س��ل��م��ان ول��ي��ا للعهد ك��ان 

م��ن أول��وي��ات��ه مساعدة ال��والي��ات املتحدة فيما أسماه 
"اجتثاث النفوذ اإليراين من اليمن" فمن ساعد اآلخر 
هل الواليات املتحدة ساعدت السعودين كما تدعي 
أم العكس؟ بمعنى ان السعودية واالمارات لم تكن 
اال أدوات تنفيذية وهذا ما يمكن ان يفهمه أي متابع 
مل���ا ق���ال���ه ال����وزي����ر ال���س���اب���ق , وح���ت���ى ت��ت��ض��ح ال����ص����ورة أك��ر 
فيما يتعلق بالدور االمرييك نتساءل هل وقفنا يوما 
بمسؤولية أم���ام حقيقة ال���دور األم��ري��يك يف ال��ع��دوان 
وملاذا نعتربه دوراً اساسياً؟ هل األمر مجرد إتهامات 
ن��وزع��ه��ا ب��ن ال��ح��ن واآلخ����ر وت��ل��ف��ي��ق��ات نستدعيها من 
وقت آلخر؟ كيف نوضح للجميع حقيقة هذا الدور؟ 
ه����ل ت��وق��ف��ن��ا ع���ن���د امل���ش���ه���د يف واش���ن���ط���ن ل��ي��ل��ة ال����ع����دوان 
وهل عملنا عىل تفكيك الخطاب السيايس واإلعامي 

املتعلق بالعدوان عىل بلدنا يف 
واش��ن��ط��ن ومل����اذا ت��ص��ر اإلدارات 
االم����������ري����������ك����������ي����������ة امل��������ت��������ع��������اق��������ب��������ة م�����ن�����ذ 
أن����ه����ا  ال�����ت�����أك�����ي�����د  2015م ع��������ىل 
ف���ق���ط ت���ق���دم ال����دع����م وامل���س���ان���دة 
مل����ا ي��س��م��ى ب��ال��ت��ح��ال��ف وان ه���ذا 
ال���������دع���������م ال ي������ص������ل اىل م����رح����ل����ة 
امل���ش���ارك���ة امل���ب���اش���رة يف االع���م���ال 
القتالية؟ ثم ماذا عن الخاف 
ب�����������ن ال������س������ل������ط������ت������ن ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي�����ة 
وال�������ت�������ش�������ري�������ع�������ي�������ة يف واش�������ن�������ط�������ن 
ح���������������ول امل����������ش����������ارك����������ة االم�������ري�������ك�������ي�������ة 
يف ال������������ع������������دوان؟ ومل����������������اذا ت����ت����ه����رب 
اإلدارات االم����ري����ك����ي����ة م�����ن ع��ه��د 
أوب����ام����ا ث���م ت���رم���ب واآلن ب��اي��دن 
م��ن االع����راف بحجم ال����دور يف 
العدوان من التخطيط اىل االشراف عىل التنفيذ وحتى 
ال��دع��م ب��األس��ل��ح��ة وت��ح��دي��د االه�����داف وف����رض ال��ح��ص��ار 
واع���اق���ة م���س���ار ال���ت���ف���اوض وم����ا إىل ذل����ك م���ن ال��ع��ن��اوي��ن 
ال��ت��ي تحضر فيها البصمات االمريكية بشكل واض��ح 
وجيل ومن خال كل ذلك هل يمكن لنا ان نقول اننا 
ن��ت��ع��رض ل��ح��رب أم��ري��ك��ي��ة ت��دي��ره��ا واش��ن��ط��ن م��ن خ��ال 
ض��ب��اط��ه��ا يف غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ال��ف وت���ش���رف عليها 
وت��دع��م��ه��ا ب��األس��ل��ح��ة وه����ي م���ن ت��م��ت��ل��ك إرادة اي��ق��اف��ه��ا 

كما امتلكت قرار شنها؟ 
م���������ن خ������������ال ه������������ذه ال���������ت���������س���������اؤالت ي�����م�����ك�����ن ان ن����ن����اق����ش 
ب����م����وض����وع����ي����ة ح���ق���ي���ق���ة امل������وق������ف وط����ب����ي����ع����ة ال�����������دور وه������ذا 
ك����ل����ه س������ي������ؤدي اىل ت����رس����ي����خ ح����ق����ائ����ق ل������م ت����ج����د ط���ري���ق���ه���ا 
اىل ال������وع������ي ال����ش����ع����ب����ي ب����ال����ش����ك����ل امل�����ط�����ل�����وب وه����������ذا ي��ق��ع 

ع����ىل ع����ات����ق امل���ن���ظ���وم���ة اإلع����ام����ي����ة ال����ت����ي ي���ج���ب أن ت��ع��ي��د 
صياغة تعاطيها مع امللف الرئييس فلسنا بحاجة اىل 
ت���ك���رار ال���ع���ب���ارات وت���ردي���د ال���ش���ع���ارات ب���ق���در م���ا امل���واط���ن 
البسيط بحاجة اىل استدعاء امل��زي��د م��ن الشواهد ثم 
تناولها بمختلف القوالب اإلعامية وإعادة تقديمها 
بأساليب متعددة وهنا سنجد أننا اصبحنا أكر قدرة 
ع����ىل اس���ت���ي���ع���اب امل���ش���ه���د م����ن خ�����ال إع��������ادة امل���ت���ل���ق���ي اىل 
الصفحة األوىل منه وه��ي الصفحة ال��ذي يتوجب ان 
ننطلق منها كلما خرجنا ع��ن امل��س��ار الصحيح ونحن 
بصدد ترجمة الرسالة اإلعامية من خال العمليات 
اإلعامية االستثنائية أو الفعل اإلعامي اليومي ولهذا 
يجب أن نغوص عميقاً يف كل التفاصيل حتى ترسخ 
العناوين أك��ر يف الوعي الجمعي فعىل سبيل املثال 
هل تساءلنا يوما عىل ماذا استندت اإلدارة االمريكية 
السابقة يف تحديد دوره���ا ال��داع��م واملساند للعدوان 

ه�������ل ق�������رأن�������ا س�����ل�����ط�����ات ال�������ح�������رب يف ال������دس������ت������ور األم������ري������يك 
وه���ذه تفاصيل مهمة السيما عندما ن���درك أن ال��دور 
األمرييك لم يقتصر عىل ما تم إعانه ليلة 26مارس 
2015م بل أمتد اىل املشاركة الفعلية يف العمليات 
ال��ق��ت��ال��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة س��ري��ة إض��اف��ة اىل 
ان ال����دع����م امل���ع���ل���ن أي����ض����ا ل����م ي���ج���د ك����ل االه����ت����م����ام ف��ه��ل 
ت����وىل االع������ام ال���وط���ن���ي م��ه��م��ة ت��ع��ري��ف امل��ت��ل��ق��ي ب��م��اه��ي��ة 
ال���دع���م ال��ل��وج��ي��س��ت��ي وم��س��ت��وى ذل���ك ال���دع���م وأه��م��ي��ت��ه 
يف ال��ح��رب وم����اذا ع��ن ت��ح��دي��د األه�����داف ف��ه��ذه النقطة 
بحد ذاتها تجعلنا أمام حرب مكتملة األركان عندما 
ندرك ان األمرييك هو من يحدد كل هدف بمعنى أن 
كل غارة جوية أو عىل األقل معظم الغارات الجوية 
عىل بادنا كانت عىل أهداف حددها األمرييك وجرى 
قصفها بساح أمرييك ول��م تصل الطائرة اال بعد ان 
خ���ض���ع���ت ل���ص���ي���ان���ة م�����ن ق���ب���ل األم����ري����ك����ي����ن ول������م ت��ت��م��ك��ن 

م�����ن ال����ق����ص����ف إال ب����ع����د ان ق�������ام ال����ف����ن����ي����ون األم����ري����ك����ي����ون 
والربيطانيون بركيب تلك القنابل وبصيانة الطائرة 
قبل اقاعها ولم تستمر يف التحليق إال بعد ان زودها 
الجيش األمرييك بالوقود يف الجو وهذه كلها عناوين 
مهمة فيما يتعلق بالعمليات القتالية وتحديدا إدارة 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ج��وي��ة ض���د ال��ي��م��ن ب��رم��ت��ه��ا أي م���ن االل���ف 
ح���ت���ى ال�����ي�����اء ل�����درج�����ة ان ال���ب���ع���ض م���ن���ه���م ب��������روس ري�����دل 
)ضابط مخابرات امرييك سابق( أك��د أن��ه ل��وال الدعم 
األمرييك لهذه الحرب ملا تمكن السعودي من شنها 
وتحدث غريه أن الدور األمرييك يصل ملستوى تزويد 
الطيارين السعودين باملابس املستخدمة يف الطريان 
وان���������ه اذا أوق������ف������ت واش�����ن�����ط�����ن ذل�������ك ف����ل����ن ت���س���ت���م���ر ه����ذه 
الحملة ال��ج��وي��ة ع��ىل اليمن ب��ل إن م��ن ي��ق��وم بركيب 
القنابل عىل الطائرات قبل إقاعها فنيون أمريكيون 
وبريطانيون وه��ذا ال يعني ان ال��دور األمرييك اقتصر 

ع��ىل ه���ذا ال��ج��ان��ب ب��ل إن ه��ن��اك دوراً رئ��ي��س��ي��اً يف ف��رض 
الحصار من خال البوارج الحربية االمريكية وكذلك 
يف ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة ال����ربي����ة الس���ي���م���ا يف ج��ب��ه��ات 
ال���ح���دود واذا ان��ت��ق��ل��ن��ا م���ن امل��ل��ف��ن األم���ن���ي وال��ع��س��ك��ري 
اىل ال����س����ي����ايس س���ن���ج���د ال���ب���ص���م���ات االم����ري����ك����ي����ة ح���اض���رة 
السيما يف إعاقة مسار التفاوض والوصول اىل الحل 
وه����ذا ح���دث يف أك���ر م���ن ج��ول��ة ت��ف��اوض��ي��ة وم��ث��ل ه��ذه 
املعلومات ال تصل اىل الناس بل تصل اىل الكثري منهم 
التصريحات االمريكية الحريصة عىل السام يف اليمن 
ومن هنا تتعاظم املهمة اإلعامية عىل عاتقنا جميعاً 
يف كشف الحقيقة كما هي منذ لحظة العدوان وما 
ق��ب��ل��ه��ا وح���ت���ى م���ا وص��ل��ن��ا ال���ي���ه ال���ي���وم ف��ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث 
ع����ن األس���ل���ح���ة ي���ج���ب أن ن��س��ت��دع��ي امل����ج����ازر وم�����ا ت��رك��ت��ه 
ال���ق���ن���اب���ل وال�����ص�����واري�����خ م�����ن ب���ق���اي���ا ك���ب���ص���م���ات ت������دل ع��ىل 
املجرم الرئييس يف هذه الحرب فنتحدث عن القنبلة 
وزن���ه���ا ون���وع���ه���ا وإس���م���ه���ا واس��ت��خ��دام��ات��ه��ا وب���ل���د امل��ص��ن��ع 
وال��ش��رك��ة امل��ص��ن��ع��ة وص��ف��ق��ة ال��ب��ي��ع وك���ل يشء يتعلق 
بها ,  وع��ن��دم��ا نتحدث ع��ن تحديد األه����داف يجب ان 
نعود اىل غرفة العمليات املشركة وان نعيد التذكري 
ب����ال����ت����ص����ري����ح����ات وال�����ك�����ت�����اب�����ات وال�������ت�������ن�������اوالت امل�����ن�����ش�����ورة يف 
االع�����ام األج��ن��ب��ي وت��ب��اه��ي األم��ري��ك��ي��ن يف األي�����ام األوىل 
ان هذه الحرب تستند بشكل رئييس عىل معلومات 
املخابرات االمريكية وان األم��ري��يك يمكن له ان يعود 
اىل س���ج���ل ك�����ل غ��������ارة وان أي ط�����ائ�����رة ال ي���م���ك���ن ل���ه���ا ان 
ت��ت��ح��رك ل��ش��ن غ���ارة دون اذن ام��ري��يك مسبق وعندما 
نتطرق اىل الدعم اللوجيستي يجب أن نشرح ونوضح 
معنى ذلك ووسائله وأهميته وهكذا نتوقف عند كل 
ع��ن��وان ب���األرق���ام وال��ت��ف��اص��ي��ل وال��ش��واه��د واألدل����ة وه��ي 
كثرية وال تحتاج للمزيد من النباهة اإلعامية وقبل 
ذلك الحس باملسؤولية فهناك أولويات يجب أن نعيد 
ترتيبها ضمن أجنداتنا اليومية حتى نتجاوز حالة التيه 
اإلعامي والسيايس التي تجعلنا يف حالة تخبط ونحن 
ب��ص��دد ال��ب��ح��ث ع���ن م��ه��ام وأول����وي����ات ف��ي��ت��م��دد االرب����اك 
ويتسع االرت��ب��اك فنجد انفسنا أم���ام قضايا هامشية 
سرعان ما تصبح يف صدارة االهتمامات اليومية وهذا 
ليس بفعل مؤامرة او اجندة طرف مضاد بل بفعل 
أنفسنا وعدم إدراكنا ألهمية املبادرة وفق اسراتيجية 

واضحة املعالم واالهداف.
* نائب رذيس التحرير

متيز أهل اليمن عن غيرهم من الشعوب كونهم آمنوا بالله ورسوله طوعًا 

صمود أهل اليمن حتت قيادة السيد القائدعبدامللك بدرالدين احلوثي طوال هذه احلرب الظاملة من مصاديق حديث رسول الله »أرق قلوبًا وألني أفئدة «

أجرى الحوار /عفاف الشريف 
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 اليمنيون هم أنصار الرساالت منذ زمن بعيد 

-  م��اه��ي أب���رز الفضائل لشهر رج��ب خ��اص��ة وأن���ه شهر 
عظيم عند أهل اليمن لدخولهم يف اإلسالم ؟

 أب��رز الفضائل لشهر رج��ب كونه أح��د األشهر الحرم التي قال 
الله فيها ))إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً يف كتاب الله 
يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم فا تظلموا فيهن 
أن��ف��س��ك��م وق���ات���ل���وا امل��ش��رك��ن ك��اف��ه ك��م��ا ي��ق��ات��ل��ون��ك��م ك��اف��ه واع��ل��م��وا 
أن الله مع املتقن(( وأيضاً من فضائله املشهورة والهامة وجود 
ليلة اإلسراء يف السابع والعشرين منه ومياد اإلمام عيل )عليه 
السام ( فيه وكونه شهر اإلمام عيل )عليه السام ( بالنص النبوي 
عىل صاحبه أفضل الصاة والتسليم وأيضاً ما تضمنه سؤالكم 

كون أهل اليمن أسلموا فيه يف أول جمعة منه 
-  ك���ي���ف ب��إم��ك��ان��ن��ا إح����ي����اء ذك������رى رج�����ب ال����ي����وم ب���م���ا ي��ل��ي��ق 
بمكانتنا يف اإلسالم .. وبما يعيد لديننا اإلسالمي قوته   

ومجده ؟
يمكننا إحياء رجب اليوم بالتذكري املستمر ملا مَنّ الله فيه علينا 
عىل يد اإلمام عيل ) عليه السام ( من نعمة اإلسام وما حضينا 
به من الشرف والعزة التي قلدنا بها رسول الله ) صىل الله عليه 
وآل����ه وس��ل��م ( م��ن ق��ول��ه وف��ع��ل��ه ع��ن��دم��ا ب��ل��غ��ه إس����ام ه��م��دان ف��خ��َرّ 

ساجداً لله وقال : 
)السام عىل همدان ...السام عىل همدان... السام عىل همدان( 
وه������ذا ال���ف���ض���ل ت��ص��ح��ب��ه م���س���ؤول���ي���ة إلق����ام����ة ال����دي����ن ال���ح���ق وال��ت��م��س��ك 
بالهوية اإليمانية املتمثلة بكتاب الله وع��رة رس��ول الله كما فعل 
آب��اؤن��ا م��ن ذل��ك ال��ي��وم العظيم امل��ش��ه��ود ال���ذي قلد رس���ول ال��ل��ه أهل 
اليمن وسام السبق والفضيلة واالستجابة الطوعية لله ولرسوله 
)ص�����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس����ل����م( ول����إم����ام ع����يل )ع���ل���ي���ه ال����س����ام( وم���ن 
الحفاظ عىل تلك املزايا االستمرار يف زيارة الجامع الكبري الذي هو 
م��س��ج��د رس�����ول ال���ل���ه )ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م( وزي�������ارة مسجد 
اإلم���ام ع��يل )عليه ال��س��ام( وزي���ارة ساحة اإلي��م��ان وال��ت��ي أُع��ل��ن فيها 
االس��ت��ج��اب��ة لله ول��رس��ول��ه )ص��ىل ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م( ألول وهلة 
وعىل مدى أيام السنة باعتبارها أماكن مقدسة واستشعار أن مهمة 
إيصال الدين الخالص مسؤولية تقع عىل عاتق أهل البيت )عليهم 
السام( وعىل عواتق أهل اليمن بكونهم الحاضنة لهذا الدين من 

أيامه األوىل كما فعل آباؤهم األوس والخزرج)ريض الله عنهم(.
-  ال����ك����ث����ر م�����ن ال����ق����ي����م وامل�������ب�������ادئ ال�����ت�����ي ارت������ق������اء ب����ه����ا دي���ن���ن���ا 
اإلسالمي الحنيف مما كان لها األثر النفيس عند الكثر 

من الناس .. فما الذي تودون قوله لهذا الجانب ؟
الله سبحانه وتعاىل من قال عن دينه ))ديناً قيماً ملة إبراهيم(( 
وال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل ه��و م��ن خلق ه��ذا العالم الفسيح وسخر 
ما فيه لإنسان كما ق��ال ))ه��و ال��ذي سخر لكم ما يف السماوات 
وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرًة وباطنة(( وهو من كّرم 
اإلنسان وجعله خليفًة يف أرضه ورسم له الطريق املستقيم وأنزل 
الله كتبه وبعث إليه رسله كما قال رسول الله الخاتم محمد بن 
عبدالله )ص��ىل الله عليه وآل��ه( إنما بعثت ألتمم مكارم األخ��اق 
ف��ال��ح��ي��اة ب�����دون ه����ذه ال��ق��ي��م ال ت���س���اوي ش��ي��ئ��اً ألن ال���ت���ه���اون ب��ال��ق��ي��م 

يخرج اإلنسان من كرامته وإنسانيته..
ماهي أبرز العادات والتقاليد التي تحىل بها أهل اليمن 

يف تعظيم شهر رجب ؟

أه�������ل ال����ي����م����ن م����ش����ه����ود ل����ه����م ب���ال���ح���ك���م���ة واإلي�������م�������ان ك����م����ا روي ع��ن 
ال����رس����ول ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس����ل����م  )اإلي�����م�����ان ي���م���ان وال��ح��ك��م��ة 
يمانيه( وم��م��ا تحىل ب��ه أه��ل اليمن م��ن تعظيم شهر رج��ب أنهم 
يعتربون أول جمعة فيه عيداً لهم يشكرون الله فيه عىل نعمة 
دخ��ول��ه��م اإلس����ام ب��ت��ل��ك ال��ط��ري��ق��ة ال��راق��ي��ة وامل��ت��م��ي��زة ع��ىل شعوب 
ال����ع����ال����م وم�������ن ت���ع���ظ���ي���م���ه���م ل���ش���ه���ر رج�������ب أن�����ه�����م ي���ف���ض���ل���ون ص���ي���ام���ه 
وال��ع��م��رة إىل بيت ال��ل��ه ال��ح��رام وزي����ارة رس���ول )ص��ل��وات ال��ل��ه عليه 

وعىل آله(ويهتمون بذلك .
-   ماهي أهمية ومكانة عيد جمعة رجب لدى اليمنيني 
.. وب��م��اذا يتميز الشعب اليمني عن كثر من الشعوب 

العربية ؟
ت���م���ي���ز أه�������ل ال����ي����م����ن ع�����ن غ�����ريه�����م م�����ن ش�����ع�����وب ال����ع����ال����م أن�����ه�����م ع��رب 
ت��اري��خ��ه��م ه��م أن��ص��ار ال���رس���االت م��ن��ذ زم���ن بعيد يشهد ل��ذل��ك انها 
صدقت فيهم دع��وة الخليل إبراهيم )عليه ال��س��ام( عندما قال 
كما حىك الله عنه ))ربنا إين أسكنت من ذريتي بواٍد غري ذي زرع 
ٍ عند بيتك املحرم ربنا ليقيموا الصاة فاجعل أفئدًة من الناس 
تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون(( فكان أهل 
اليمن أول من ه��وت قلوبهم ممثًا يف قبيلة جرهم وأيضاً تميز 
أه���ل ال��ي��م��ن ع���ن غ��ريه��م م���ن ال��ش��ع��وب أن��ه��م آم���ن���وا ب��ال��ل��ه ورس��ول��ه 
ط�����وع�����اً مل�����ا دع�����اه�����م اإلم���������ام ع�����يل )ع���ل���ي���ه ال�����س�����ام( إىل اإلس���������ام وق�����رأ 
عليهم ك��ت��اب رس���ول ال��ل��ه )ص���ىل ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م ( فاليمن 
هي الباد التي ال تعطي الخراج نتيجًة إلسام أهل اليمن طوعاً 
وأيضاً يتميزون بأنهم عندما يعرفون الحق يتبعونه كما فعلت 
امل���ل���ك���ة ب���ل���ق���ي���س يف اس���ت���ج���اب���ت���ه���ا وق����وم����ه����ا ل���ل���ه م�����ع س���ل���ي���م���ان )ع��ل��ي��ه 
ال���س���ام( وك���م���ا ف��ع��ل األوس وال����خ����زرج م���ع رس�����ول ال���ل���ه )ص���ل���وات 
ال��ل��ه عليه وع��ىل آل���ه( ويتميز أه��ل اليمن ع��ن غ��ريه��م باعتبار أكر 
ال��ق��ادة الفاتحن م��ن اليمن وي��ت��م��ي��زون بما حباهم ال��ل��ه ورس��ول��ه 

من الفضائل والروايات التي جاءت فيهم وهي كثرية ومشهورة 
ومنها قول رسول الله )إين عىل حويض أذود الناس ألهل اليمن( 
ومنها قوله صىل الله عليه وآل��ه وسلم )إين أج��د نفس الرحمن 

من قبل اليمن(...
-  لليمنيني م���واق���ف ب�����ارزة يف ن��ص��رة اإلم�����ام ع���ي )عليه 
ال����س����الم( ك���ي���ف س���اه���م���ت ه�����ذه امل����واق����ف يف ت���ع���زي���ز ارت���ب���اط 

اليمنيني باإلمام عي )عليه السالم( ؟
الفضل يعود لله سبحانه وللرسول )صلوات الله عليه وآله( 
إذ أختار اإلمام عيل )عليه السام( مبعوثاً له إىل اليمن فتعلقت 
به قلوب اليمنين ملا ي��روا فيه من القدوة الحسنة والقيم املثىل 
وانسجامه التام مع امل��ب��ادئ التي يحملها وقربه من رس��ول الله 
نسباً وسلوكاً وعمًا وأهل اليمن لهم الذوق الرفيع يف التقويم 
وات��ب��اع ال��ح��ق ف��ام��ت��أت ق��ل��وب اه���ل ال��ي��م��ن ح��ب��اً ل��إم��ام ع��يل )عليه 
ال��س��ام( انعكس ذل��ك يف مواقفهم ق���واًل وع��م��ًا واق���ت���داًء وتربيًة 

يف أبنائهم جيًا بعد جيل.
-  ما داللة ابتعاث الرسول  )صلوات الله عليه وآله( 

اإلمام عي إىل اليمنيني عىل وجه الخصوص ؟
أواًل:� الرسول )صلوات الله عليه وعىل آله( ما ينطق عن الهوى 
إن هو إال وحٌي يوحى إضافًة إال ما منح الله به رسوله من املعرفة 
والتمييز م��ن خ��ال ت��ج��ارب الحياة ول��م يبعث ال��رس��ول )صلوات 
الله عليه وعىل آله( اإلمام عيل )عليه السام( إىل اليمن إال وقد 
انكشف له أخ��اق وتضحيات اليمنين من خال هجرته وبقائه 
ب��ن األوس وال��خ��زرج حتى ع��رب عنهم بقوله )ل���وال الهجرة لكنت 
ام��رٌؤ من األنصار اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء 
األن����ص����ار( وال����رس����ول )ص����ل����وات ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه( أوك�����ل اإلم������ام عيل 
)ع��ل��ي��ه ال����س����ام( ب��م��ه��م��ات م��ن��ه��ا : ع��ن��دم��ا أرس���ل���ه إىل ال��ي��م��ن أرس���ل 
معه رسالته التي قرأها اإلمام عيل )عليه السام( عىل أهل اليمن 
فأسلمت همدان يف يوم واحد واملراد بهمدان حاشد وبكيل وتتابع 

إسام القبائل اليمنية طوعاً .
ثانياً :� أمره رسول الله )صلوات الله عليه وآله( ببناء مسجده 
يف ال��ي��م��ن ب���ن امل��س��م��ورة وامل���ن���ق���ورة وأن ي��ج��ع��ل ق��ب��ل��ت��ه إىل )ج��ب��ل 
ضن( ليبقى ارتباط اليمن وأهله باإلسام ونبي اإلسام والقرآن 
الكريم الذي خطه اإلمام عيل )عليه السام ( بيده والذي بقي 
شاهداً حياً عرب مئات السنن لتكن كل تلك األعمال خالدًة يف 
أذهان أهل اليمن ليدخلوا إىل مدينة الرسول عرب بابها اإلمام 
ع���يل وت��س��ت��م��ر ت��ل��ك ال��ث��ق��اف��ة إىل ي����وم ال��ق��ي��ام��ة ل��ك��ون أه����ل ال��ي��م��ن 
الحاضنة لإسام واألنصار للرسول واملحبن ألهل بيت الرسول 
والقادة الفاتحن وكما قال الله سبحانه ))وجئت عىل قدٍر يا 

موىس((.
- ما دور هذه املناسبة يف ترسيخ الهوية اإليمانية ؟

دور محوري وأسايس فالشعوب واألمم تنشد إىل تاريخها فما 
بالكم بهذا التاريخ املشرق والهوية الصادقة واإليمان الخالص.
-  كيف تشكل الهوية اإليمانية الضمانة الرئيسية  لتماسكنا ؟

ألنها الطريق التي رسمها الله وأوىص بها رسول الله )صلوات 
الله عليه وعىل آله( )إين تارٌك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
م��ن ب��ع��دي أب����دا ك��ت��اب ال��ل��ه وع����ريت أه���ل ب��ي��ت��ي إن ال��ل��ط��ي��ف الخبري 

نبأين أنهما لن يفرقا حتى يردا عليا الحوض(.

- برأيكم ملاذا حاول البعض طمس مثل هذه املناسبة 
العظيمة من ذاكرة اليمنيني ؟

ل��ق��د ع��م��ل ال���ح���اق���دون وامل��ن��ح��رف��ون ع���ن ال��ن��ه��ج ال��ق��وي��م وال���ق���رآن 
امل��ج��ي��د أن يطمسوا ه���ذه امل��ن��اس��ب��ات ال��خ��ال��دة وال��ه��اّم��ة والعظيمة 
الرت���ب���اط���ه���ا ب��ش��خ��ص اإلم�������ام ع����يل وع���ظ���م���اء أه�����ل ال���ي���م���ن ال��س��ب��اق��ن 
ليتسنى لهم تحريف ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة بثقافات أخ���رى صنعتها 
أي���دي املنحرفن م��ن األم��وي��ن والعباسين وال��ت��دخ��ات األجنبية 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ال��ي��م��ن أرض������اً وإن���س���ان���اً ل��ي��ح��رف��وا دور 
اليمن األسايس يف نصرة اإلسام إىل التبعية والخنوع للمستعمر.
-  كيف عمل امل��ش��روع ال��ق��رآين عىل احياء وإب���راز قيمة 

مثل هذه املناسبات ؟
ألنها من صميم املشروع القرآين ألنها تتحدث عن جوهر الدين 
وق��ي��م��ه وم��ب��ادئ��ه ورس��ول��ه األع��ظ��م )ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وع���ىل آل��ه( 
وم���ب���ع���وث ال����رس����ول األع���ظ���م اإلم������ام ع���يل )ع��ل��ي��ه ال����س����ام( ب��ارت��ب��اط 
املناسبة بهم وألن هناك من املقدسات ما تشد أهل اليمن إليها 
كالجامع الكبري الذي هو مسجد الرسول )صلوات الله عليه وآله( 
والذي يضم يف جنباته املصحف الذي نزل عىل رسول الله  املكتوب 

بخط أمري املؤمنن وهذه من أعظم املقدسات.
-  االنحراف والتحريف خطران رئيسيان يهددان الهوية 

اإليمانية فبما يتحققان ؟
عدم االهتمام بالهوية اإليمانية والتاريخ املشرق والقيم املثىل 
والوعي التام والتذكري املستمر واالهتمام باملقدسات قواًل وعمًا 
ب��ال��زي��ارات املستمرة ع��رب أي��ام السنة وليس يف جمعة رج��ب فقط 

فإن اإلهمال يفتح طريقاً لانحراف والتحريف واملنحرفن.
-  ماهي مصاديق الحديث النبوي الشريف "أرق قلوباً 

وألني أفئدة " ؟

هذا الحديث قد تجىل عىل أرض الواقع بما  تحقق عىل أيدي 
أه��ل اليمن ع��رب ت��اري��خ اإلس���ام وم��ن مصاديقه يف زمننا الحاضر 
ال���ش���ع���ار امل����ق����دس ...ال�����ل�����ه أك�������رب.. امل������وت ألم���ري���ك���ا ..امل��������وت إلس���رائ���ي���ل 
..ال��ل��ع��ن��ة ع���ىل ال��ي��ه��ود..ال��ن��ص��ر ل����إس����ام... ال����ذي دع���ان���ا ل���ه ال��س��ي��د/
ح��س��ن ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث )ع��ل��ي��ه ال����س����ام( يف م���واج���ه���ة اإلره�����اب 
األم���ري���يك واإلس���رائ���ي���يل وم���ن م��ص��ادي��ق��ه ص��م��ود أه���ل ال��ي��م��ن تحت 
قيادة أخيه السيد القائد/عبدامللك بدرالدين الحويث )حفظه الله( 
طوال هذه الحرب الظاملة  التي تشن عليه من أقوى دول العالم 
وأغناها فلن القلوب نقيض القسوة والله يقول ))مثاين تقشعر 
منه جلود ال��ذي��ن يخشون ربهم ث��م تلن جلودهم وقلوبهم إىل 
ذك���ر ال��ل��ه ذل���ك ه���دى ال��ل��ه ي��ه��دي ب��ه م��ن ي���ش���اء(( وأي���ض���اً ق���ول الله 
))أال ب��ذك��ر ال��ل��ه تطمنئ ال��ق��ل��وب(( ف��ال��ق��ل��وب ال��ل��ي��ن��ة تقبل م��ا ج��اء 
به الله والرسول وتنعكس يف مواقفها العملية بخاف القسوة 
الله يقول عن نوع آخر ))فطال عليهم األم��د فقست قلوبهم (( 
وذكر أعداءنا من اليهود ))ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو 

أشد قسوة((....
- مل��اذا اختص رس��ول الله )ص��ل��وات الله وسالمه عليه 
وع���ىل آل���ه ( ق��ب��ائ��ل ه��م��دان ب��ق��ول��ه ]ال���س���الم ع��ىل ه��م��دان[ 
وكذلك قول اإلمام عي )عليه السالم( "فلو كنت بوابا 

عىل باب جنة لقلت لهمدان أدخلوا بسالم " ؟
ال��رس��ول م��ن ي��ع��رب ع��ن ال��ل��ه وع���ن اإلس����ام وق���د ق���ال ال��ل��ه ع��ن��ه )) 
وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحٌي يوحى(( وقال تعاىل ))عالم 
ال��غ��ي��ب ف���ا ي��ظ��ه��ر ع���ىل غ��ي��ب��ه أح�����داً إال م���ن ارت����ى م���ن رس����ول ف��إن��ه 
ي���س���ل���ك م�����ن ب�����ن ي����دي����ه وم�������ن خ���ل���ف���ه رص�������������داً(( واإلم�����������ام ع�����يل )ع���ل���ي���ه 
ال��س��ام( هو من ق��ال فيه ال��رس��ول )ص��ل��وات الله عليه وآل��ه( عيل 
مع الحق والحق مع عيل .. وعيل مع القرآن والقرآن مع عيل.. وأي 
فضل مصحوب بمسؤولية فمن أدى املسؤولية حظي بالفضل 
وع���ىل أه���ل ال��ي��م��ن أن ي��ش��ك��روا ت��ل��ك ال��ن��ع��م��ة ون��ح��ن ن��ق��ول جميعاً 
وع���ىل رس����ول ال��ل��ه وآل����ه ال���س���ام...وع���ىل رس����ول ال��ل��ه وآل����ه ال��س��ام 

...وعىل رسول الله وآله السام.
- ك��ي��ف ي���رج���م ال��ي��م��ن��ي��ون ح��ب��ه��م أله����ل ال��ب��ي��ت )ع��ل��ي��ه��م 
السالم ( من عهد رس��ول الله ) صلوات الله عليه وآله 

( إىل اليوم ؟؟
- ح��ب أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم ال��س��ام م��ن صميم دي��ن��ن��ا ق���ال تعاىل 
))قل ال أسألكم عليه أجراً إال املودة يف القربى ومن يقرف حسنًة 
نزد له فيها حسنا(( وقد ترجم اليمنيون ذلك بوقوفهم بن يدي 
رسول الله )صلوات الله عليه وآله( وأهل بيته من ذلك التاريخ 
الذي أسلموا فيه إىل يومنا هذا وما هذه الحرب التي دارت عىل 
ال��ي��م��ن إال ج�����زءاً م���ن امل����ؤام����رة ال��ت��ي ح��ي��ك��ت ع���رب ال���ت���اري���خ إال لفصل 
الناس عن رسول الله وأهل بيته وما هذا الصمود املنقطع النظري 
واإلنفاق املستمر عىل الجبهات إال ترجمة لحب أهل اليمن لرسول 
الله وأهل بيته وحسبهم أن رسول الله )صلوات الله عليه وعىل 
آله( قال فيهم أين عىل حويض أذود الناس ألهل اليمن والرجمة 
الحقيقية لحب رسول الله وأهل بيته أن نسري بسريتهم ونقفو 
آث���اره���م ون��ت��ث��ق��ف ب��ث��ق��اف��ت��ه��م امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وم����ا واف���ق 
القرآن الكريم مما روي عن رسول الله   )صلوات الله عليه وعىل 
آل���ه (وأع�����ام ال��ه��دى م��ن أه���ل ب��ي��ت��ه املتمسكن ب��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م يف 

كل زمان.

أوضح الشيخ العامة /عبدالله عيضة الرزامي أن اليمنين تميزوا عن غريهم  من  شعوب العالم عرب التاريخ بانهم  انصار الرساالت منذ زمن بعيد 
, مؤكدا بأن اليمنين عندما يعرفون الحق يتبعونه كما فعلت امللكة بلقيس يف استجابتها وقومها لله مع سليمان )عليه السام( وكما فعل األوس 
والخزرج مع رسول الله )صلوات الله عليه وعىل آله( , الفتا بأن اليمنين تميزوا ايضا عىل غريهم بكرة القادة الفاتحن "  .. وبمناسبة جمعة رجب 

وأهميتها الكبرية يف تاريخ اليمن االسامي ..
 أجرت 26 سبتمرب هذا الحوار الهام مع الشيخ العامة  /عبدالله عيضة الرزامي  إىل التفاصيل :  

الــيــمــنــيــون عــنــدمــا يــعــرفــون احلــــق يــتــبــعــونــه كــمــا فعلت 
امللكة بلقيس في استجابتها وقومها لله مع سليمان 

ميكننا إحياء رجــب اليوم بالتذكير املستمر مبا مــَنّ الله فيه 
علينا على يد اإلمام علي ) عليه السالم ( من نعمة اإلسالم

قلد رسول الله أهل اليمن وسام 
السبق والفضيلة الستجابتهم  

الطوعية لله ولرسوله

أهـــــل الـــيـــمـــن احلـــاضـــنـــة لـــإســـالم 
واألنـــــصـــــار لـــلـــرســـول واحملـــبـــون 
ألهـــــــل بــــيــــت الــــــرســــــول والـــــقـــــادة 

الفاحتون

  "السالم على همدان " هذا الفضل 
تــصــحــبــه مــســؤولــيــة إلقـــامـــة الــديــن 

احلق والتمسك بالهوية اإلميانية

اإلنسان  يخرج  بالقيم  التهاون 
من كرامته وإنسانيته

ممـــــا حتــــلــــى بـــــه أهـــــــل الــــيــــمــــن مــن 
تــــعــــظــــيــــم شـــــهـــــر رجــــــــــب أنــــهــــم 
عيدًا  فيه  جمعة  أول  يعتبرون 
لـــهـــم يـــشـــكـــرون الـــلـــه فـــيـــه عــلــى 

نعمة دخولهم اإلسالم

يــضــم اجلـــامـــع الــكــبــيــر فـــي جــنــبــاتــه 
املصحف الــشــريــف املــكــتــوب بخط 

اإلمام علي 

في املسؤولية اإلعالمية 

؟  هل يتعرض اليمن حلرب ٍ عدوانية ٍ أمريكية ٍ
يردد يف وسائل إعامنا أن الحرب العدوانية عىل بادنا أمريكية بإمتياز فنسمع 
بشكل مستمر "العدوان السعودي األمرييك" او "األمرييك السعودي" ويعتقد 

الكثري من اليمنين أن هناك دوراً اساسياً للواليات املتحدة يف هذا العدوان املستمر 
حتى يومنا هذا لكن لم نجتهد أكر من أجل استدعاء الشواهد واألدلة التي يمكن 

من خالها ترسيخ حقيقة ما تتعرض له الباد من حرب ظاملة سواء من حيث 
األهداف أو التفاصيل وتحديداً هنا إعادة توصيف وتعريف العدوان من خال 

التطرق ألطرافه الرئيسية من حيث توضيح طبيعة كل دور..

عبدالله بن عامر* 
 مجزرة الصالة الكربى – قصفت بقنابل أمريكية الصنع..
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108 خروقات في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 108 خروقات.
وأوض����ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن م����ن ب����ن خ����روق����ات ق�����وى ال����ع����دوان، 
غ��������ارة ل����ل����ط����ران ال���ت���ج���س���ي ع�����ى ح��ي��س 
وت����ح����ل����ي����ق ت����س����ع ط�������ائ�������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف 

أجواء حيس والجبلية ومقبنة.
وأش�������ار امل����ص����در إىل أن ق�����وى ال����ع����دوان 
ارت��ك��ب��ت أي��ض��ا ت��س��ع��ة خ���روق���ات بقصف 
م��دف��ع��ي، و89 خ���رق���اً ب���األع���رة ال��ن��اري��ة 

املختلفة

110 خروقات في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 110 خروقات.
وأوض����ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن من بن خروقات قوى العدوان ثالث 
غارات للطران التجسي عى الجبلية 
وحيس، واستحداث تحصينات قتالية 

يف الجبلية وحيس.
وأش������������������ار امل���������ص���������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ت��ض��م��ن��ت أي����ض����ا، ت��ح��ل��ي��ق ت���س���ع ط���ائ���رات 
تجسسية يف أج����واء ح��ي��س والجبلية، 
و12 خ�������رًق�������ا ب����ق����ص����ف م�����دف�����ع�����ي، و83 

خرًقا باألعرة النارية املختلفة.

240 خرقًا 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 
ق������وى ال������ع������دوان يف م���ح���اف���ظ���ة ال���ح���دي���دة 

240 خرقاً.
وأوض����ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن م��������ن ب��������ن خ���������روق���������ات ال����������ع����������دوان 10 
غ���ارات ل��ل��ط��ران التجسي ع��ى حيس 

والجراحي والجبلية.
وأش������������������ار امل���������ص���������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ش������م������ل������ت أي�����������ض�����������اً 100 خ��������������رق ب����ق����ص����ف 
م��دف��ع��ي و113 خ��رق��ا ب���األع���رة ال��ن��اري��ة 

املختلفة.

138 خرقًا 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 
ق������وى ال������ع������دوان يف م���ح���اف���ظ���ة ال���ح���دي���دة 

138 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات،أن 
من بن خروقات قوى العدوان، ست 
غارات للطران التجسي عى حيس، 
واس�����ت�����ح�����داث ت���ح���ص���ي���ن���ات ق���ت���ال���ي���ة ب�����ذات 

املنطقة.
وأش������������������ار امل���������ص���������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ت���ض���م���ن���ت أي������ض������اً ت���ح���ل���ي���ق س����ب����ع ط�����ائ�����رات 
ت��ج��س��س��ي��ة يف أج������واء ح��ي��س وال��ت��ح��ي��ت��ا، 
و37 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، 

و87 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

132 خرقًا 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 
ق������وى ال������ع������دوان يف م���ح���اف���ظ���ة ال���ح���دي���دة 

132 خرقاً.
وأوض����ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن م����ن ب����ن خ����روق����ات ق�����وى ال����ع����دوان، 
أرب��������ع غ���������ارات ل����ل����ط����ران ال���ت���ج���س���ي ع��ى 
حيس، وتحليق 10 طائرات تجسسية 

يف أجواء حيس والجراحي.
وأش������������������ار امل���������ص���������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ت���ض���م���ن���ت أي�����ض�����اً اس����ت����ح����داث ت��ح��ص��ي��ن��ات 
قتالية يف حيس، ، و34 خرقاً بقصف 
م��دف��ع��ي، و80 خ���رق���اً ب���األع���رة ال��ن��اري��ة 

املختلفة..
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معسكر الشر األمريكي..
 االنكماش و السقوط

ففي حرب أوكرانيا وروسيا لم تستطع أمريكا والغرب 
مجتمعة أن تحتوي الهجوم الرويس أو تستنزفه رغم ما 
تم تقديمه من اإلنفاق العسكري الهائل للنظام األوكراين 
والرتسانات الكربى من املعدات الحربية املتطورة, كما أنها 
لم تستطع أن تحتوي روسيا اقتصاديا أو تضعفها بسيل 
العقوبات وحظر صادرات النفط الرويس , فإىل اليوم لم 
ُت���ؤت ك��ل م��ح��اوالت أم��ري��ك��ا وح��ل��ف��اؤه��ا أي نتائج مفرتضة 
ع��������دا االص��������ت��������دام ب����ت����داع����ي����ات ال������ح������رب ال�����ت�����ي ارت�����������دت ع��ك��س��ي��ا 
ب���خ���روج روس���ي���ا ب���ان���ج���ازات م��ن��ه��ا ض���م أرب����ع م��ق��اط��ع��ات من 
أرايض أوكرانيا للجغرافيا الروسية يف حن دخل االقتصاد 
األمرييك والغربي يف جوف أسوأ أزمة للطاقة التي ما تزال 

تمثل تهديدا كارثيا عليها .
يف امل���ل���ف ال��ص��ي��ن��ي أي���ض���اً ف��ش��ل��ت أم���ري���ك���ا يف اح����ت����واء ال��ص��ن 
واح�������ت�������واء ق����وت����ه����ا االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال�����ت�����ي اك���ت���س���ح���ت ال����ع����ال����م م��ن 

الشرق إىل الغرب وأصبحت قوة اقتصادية يمكنها املنافسة 
واإلط��اح��ة ب��االق��ت��ص��اد األم��ري��يك, ويف امل��ل��ف ال��ك��وري الشمايل 
ف��ش��ل��ت أم���ري���ك���ا ك��ل��ي��ا يف م��س��اع��ي��ه��ا االح���ت���وائ���ي���ة ل��ك��ب��ح ج��م��اح 
النهوض العسكري الكوري فلم تحقق مخططاتها وحصارها 
االق���ت���ص���ادي أي ان���ج���از ط��ي��ل��ة ال���ع���ق���ود امل���اض���ي���ة ع����دا أن ك��وري��ا 
الشمالية اليوم أصبحت تمتلك القدرة النووية الرادعة التي 
يمكنها توجيه ضربات نووية استباقية يف العمق األمرييك.

ويف ملف إيران أخفقت أمريكا يف إسقاط إيران اقتصاديا 
وفشلت يف احتواء قدراتها الصاروخية والنووية كما أنها 
فشلت مؤخرا يف إضعاف إيران من الداخل, حيث أصبح 
ال����وض����ع م��خ��ت��ل��ف��اً وت����ح����ول إي�������ران ال����ي����وم إىل ق�����وة ض����ارب����ة يف 
ال���ش���رق األوس������ط م���درع���ة ب���إم���ك���ان���ات ح��رب��ي��ة غ���ر م��س��ب��وق��ة 
س��ي��م��ا يف ب��رن��ام��ج��ه��ا ال��ص��اروخ��ي ال����ذي وص��ل��ت تقنياته إىل 
مستوى ما تصنعه الدول العظمى كالصواريخ الفضائية 

والصواريخ الفرط صوتية لذلك فقد اجتازت بعون الله 
وفضله الكثر من مراحل القوة التي باتت تخولها تحقيق 
توازنات ردع اسرتاتيجية جديدة اليمكن ألمريكا والغرب 

وكيان العدو اإلسرائييل تجاوزها.
يف ال����ش����رق األوس�������ط ت��ح��ط��م��ت ك����ل م���ش���اري���ع أم���ري���ك���ا م��ن 
اليمن إىل س��وري��ا وال��ع��راق ول��ب��ن��ان وف��ق��دت السيطرة عى 

األوضاع بشكل شبه كيل عسكريا اقتصاديا سياسيا. 

فاليمن الذي تعرض ألكرب عدوان قادته أمريكا وأدواتها 
باملنطقة السعودية واإلمارات بهدف تطويعه والسيطرة 
عى ثرواته أصبح اليوم بفضل الله تعاىل وبعد 8 أعوام 
قوة اسرتاتيجية صاعدة عى مستوى املنطقة ورقماً صعباً 
ي��م��ت��ل��ك م����ن ال����ق����وة م����ا ت���خ���ول���ه ال����دف����اع ع����ن ن��ف��س��ه وح��م��اي��ة 

ثرواته وتحقيق توازن الردع.
ل��������ذل��������ك ف������أم������ري������ك������ا ال���������ي���������وم يف ح��������ال��������ة س��������ق��������وط وان������ك������م������اش 
اسرتاتيجي وه��ذه هي الحقيقة ، وخصومها اآلسيويون 
روس�����ي�����ا ال����ص����ن ك�����وري�����ا ال���ش���م���ال���ي���ة إي���������ران وم�����ح�����ور امل���م���ان���ع���ة 
"اليمن سوريا العراق لبنان أكرث قوة واقتدار ليس فقط 
ل�����ردع أم���ري���ك���ا وح��ل��ف��ائ��ه��ا وأدوات�����ه�����ا ب���ل اإلط����اح����ة بهيمنتها 
وهيمنة الدوالر وحكم القطب الواحد التي أصبحت حاليا 
واق��ع��اً فعلياً وتشكل ت��وازن��ات ق��وى وع��ال��م جديد متعدد 

األقطاب دون هيمنة أمريكا.

بات يعيش معسكر الشر األمرييك الغربي واقعاً متزعزعاً ومتهالكاً 
عى املستوى العسكري واالسرتاتيجي واالقتصادي، فحجم الهزائم 
واالنتكاسات التي تلقاها أمام الخصوم يف الشرق أو الدول املضادة 

كروسيا، الصن، كوريا الشمالية " وإقليمياً "إيران دول محور املمانعة 
اليمن، سوريا، لبنان، والعراق" جعلته يفقد التوازن ويدخل يف حالة 

انهيار دراماتييك كبر.

ه��زائ��م وان��ت��ك��اس��ات للمعسكر 
األم���ري���ك���ي  أم����ام خ��ص��وم��ه  في 
الشرق ومحور املقاومة أفقده 

التوازن

ضمن مشروع التوعية الطارئة..

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام وجمعية الصم والبكم ينظمان حملة توعوية مبحافظات صنعاء وذمار والبيضاء
تقرير/ نبيل السياغي

تحت شعار األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب خطر 
ي��ه��دد ال��ج��م��ي��ع ن��ف��ذ امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع األل���غ���ام ب��ال��ش��راك��ة 
م��ع جمعية رع��اي��ة وت��أه��ي��ل ال��ص��م وال��ب��ك��م ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة م��ي��دان��ي��ة يف 
محافظات صنعاء وذم��ار والبيضاء ضمن مشروع التوعية امليدانية 
الطارئة حول مخاطر األلغام والقنابل ومخلفات الحروب لفئة الصم 

والبكم ومحيطهم املجتمعي..
ف��ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ص��ن��ع��اء ن��ف��ذ امل��رك��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع األل��غ��ام 
ب��ال��ش��راك��ة م���ع ج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة ال��ص��م وال���ب���ك���م، ح��ل��ق��ة ت��وع��ي��ة م��ي��دان��ي��ة 
ل��ش��ري��ح��ة ال���ص���م، ب��م��خ��اط��ر األل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وم��خ��ل��ف��ات 

الحروب بمركز بني حشيش للصم والبكم محافظة صنعاء.
وت������أيت ال��ح��ل��ق��ة ال���ت���وع���وي���ة ض���م���ن م����ش����روع "ال���ت���وع���ي���ة امل���ي���دان���ي���ة ح���ول 
مخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب لفئة الصم 

والبكم ومحيطهم املجتمعي يف مديريات محافظة صنعاء.
وه��دف��ت الحلقة التي اقيمت بالتنسيق م��ع املجلس األع��ى إلدارة 
وت��ن��س��ي��ق ال����ش����ؤون اإلن���س���ان���ي���ة وال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ع��ي��ة ال���ن���ب���الء ل��ت��أه��ي��ل 
ال����ص����م، إىل إك����س����اب م��ن��ت��س��ب��ي امل�����رك�����ز، م����ع����ارف ع����ن م���خ���اط���ر األل����غ����ام 
وال���ق���ن���اب���ل ال���ع���ن���ق���ودي���ة وم���خ���ل���ف���ات ال����ح����روب وط������رق ال���س���الم���ة واألم�����ن 

الواجب إتباعها.
ويتضمن املشروع الذي ينفذ يف 10 أيام بدعم منظمة اليونيسف، 
التوعية امليدانية وتوزيع بروشورات وملصقات عى املستهدفن من 
الصم ومحيطهم املجتمعي، وتعريف املستهدفن بإرشادات السالمة 
أثناء القصف الجوي وأن��واع األلغام والقذائف والقنابل العنقودية 
وم���خ���اط���ره���ا. ك��م��ا ي���ه���دف امل����ش����روع إىل ن��ش��ر رس���ائ���ل ال��ت��وع��ي��ة ب��م��خ��اط��ر 
االلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب، وخطوات السالمة 
وتدابر األمان لذوي االعاقة السمعية بوسائل تتناسب مع لغاتهم.
ويف م���ح���اف���ظ���ة ذم���������ار ن����ف����ذ امل�����رك�����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع األل�����غ�����ام 
وجمعية رعاية وتأهيل الصم  والبكم وبالتنسيق مع جمعية اإلرادة 
لرعاية وتأهيل الصم والبكم بمحافظة ذمار حملة توعوية بمخاطر 

األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب.
ح���ي���ث أق���ي���م���ت ال���ح���م���ل���ة ض���م���ن م����ش����روع ال���ت���وع���ي���ة ال����ط����ارئ����ة ب��م��خ��اط��ر 
األل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وال���غ���ازات ال��ج��وي��ة ل��ف��ئ��ة ال��ص��م وال��ب��ك��م 
وم��ح��ي��ط��ه��م االج��ت��م��اع��ي، ب��دع��م م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي��س��ف، بالتنسيق 

مع املجلس األعى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية.
واستهدفت الحملة فئة الصم والبكم بمديرية ذمار ومدينة معرب 
ومديرية جهران من منتسبي جمعيتي اإلرادة لرعاية وتأهيل الصم 
والبكم والتحدي لرعاية الصم إلكسابهم معارف عن مخاطر األلغام 
وال���ق���ن���اب���ل ال���ع���ن���ق���ودي���ة وم���خ���ل���ف���ات ال����ح����روب وط������رق ال���س���الم���ة واألم�����ن 

الواجب اتباعها.
وك�����ان رئ��ي��س��ا ج��م��ع��ي��ت��ي اإلرادة ن���ادي���ة ال��ع��ن��ي وال���ت���ح���دي زب����ن ال��ل��ه 
ال����ق����ف����ي����يل ق������د اوض������ح������ا أن ال����ح����م����ل����ة ت���ض���م���ت ت����وع����ي����ة م����ي����دان����ي����ة وت�����وزي�����ع 
ب������روش������ورات وم���ل���ص���ق���ات ع����ن م���خ���اط���ر األل�����غ�����ام وال���ق���ن���اب���ل ال���ع���ن���ق���ودي���ة 
ومخلفات الحروب وطرق السالمة، والتعريف بإرشادات السالمة 
أثناء القصف الجوي وأن��واع األلغام والقذائف والقنابل العنقودية 

وحجم مخاطرها.
وأك��دا أهمية تعزيز الوعي املجتمعي بمخاطر القنابل العنقودية 
واأللغام يف أوساط مختلف الشرائح االجتماعية وخاصة فئات الصم 
كونهم من أهم الفئات التي يجب توعيتهم بالطرق والوسائل املناسبة 

نظرا لخصوصية التعامل معهم وإيصال املعارف واملعلومات إليهم.
ويف محافظة ال��ب��ي��ض��اء ن��ظ��م امل��رك��ز التنفيذي للتعامل م��ع األل��غ��ام 
وجمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم مشروع التوعية امليدانية الطارئه 
حول مخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب لفئة 

الصم والبكم ومحيطهم املجتمعي.
ي����س����ت����ه����دف امل�������ش�������روع وب���ال���ت���ن���س���ي���ق م������ع ف�������رع امل����ج����ل����س األع���������ى إلدارة 
وتنسيق الشئون اإلنسانية والتعاون مع جمعية رعاية الصم والبكم 
وت��أه��ي��ل ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ب��ت��م��وي��ل م���ن منظمة 
ال���ي���ون���ي���س���ف220 م����ن ش���ري���ح���ة ال����ص����م وال���ب���ك���م وأل����ف����ن م��س��ت��ف��ي��د م��ن 

املجتمع املحيط باملحافظة.
 هذا وقد اشار نائب مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية والعمل 
باملحافظة حسن محمد مهيوب إىل أهمية استهداف هذه الشريحة 
ب��م��ا ي��ك��ف��ل ت��ع��زي��ز ت��وع��ي��ت��ه��م وم��ح��ي��ط��ه��م امل��ج��ت��م��ع��ي ب��م��خ��اط��ر األل���غ���ام 

والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب والغارات الجوية.
م����ش����ي����دا ب����������دور امل������رك������ز ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ل����ت����ع����ام����ل م������ع اإلل�������غ�������ام وم���ن���ظ���م���ة 

اليونيسيف يف إقامة مثل هذه األنشطة امليدانية والتوعية املجتمعية 
وخاصة شريحة الصم والبكم باملحافظة باملخاطر التي تسببها األلغام 

والقذائف غر املتفجرة وطرق تجنبها واإلبالغ عنها.
بدوره أوضح مشرف التوعية باملحافظة،املدير التنفيذي لجمعية 
الصم والبكم باملحافظة أحمد صالح القصييل،أن املشروع يستهدف 
عى مدى عشرة أيام تجمعات الصم والبكم وجمعياتهم ومدارسهم 
واملحيط املجتمعي،بهدف تعزيز الوعي بأساليب الحماية وإجراءات 

السالمة وكيفية تجنب مخاطر مخلفات الحرب.
وأشار القصييل إىل أن أهمية املشروع تتمثل يف الحفاظ عى الحياة 
م��ن م��ن��ظ��ور إن��س��اين ووط��ن��ي وإي���ص���ال رس��ائ��ل ال��ت��وع��ي��ة إىل املجتمعات 
امل���ت���ض���ررة وامل���ن���اط���ق امل��ل��وث��ة ب��م��خ��اط��ر ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة يف محافظة 

البيضاء.
ف��ي��م��ا ح��ث رئ��ي��س جمعية رع��اي��ة امل��ع��اق��ن ح��رك��ي��ا ب��امل��ح��اف��ظ��ة صالح 
عيل الهصييص فرق التوعية عى الوصول إىل كافة املستهدفن من 

شريحة الصم والبكم باملدينة واملديريات..

ال����ش����ه����ي����د امل�����ج�����اه�����د ال����ن����ق����ي����ب / اح����م����د 
ص�����ال�����ح ع������يل ال�����ب�����ح�����ري )أب����������و إب�����راه�����ي�����م( 
اح�����د اب������رز ال���ش���ه���داء ال���ع���ظ���م���اء األوائ������ل 
وال���س���ب���اق���ن يف امل���س���رة ال���ق���رآن���ي���ة ال���ذي 
ك�����������رس ج��������ه��������وده وح�������ي�������ات�������ه يف م�����ي�����ادي�����ن 
ال��ق��ت��ال وامل��واج��ه��ة ض��د أع���داء ال��ل��ه ويف 
نشر الثقافة القرآنية ونشر الوعي يف 
أوس������اط ال���ن���اس وامل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث عمل 
ج���اه���دا ض��م��ن م���راح���ل ت��ح��رك��ه ع���ى ان 
ي��ق��دم ك��ل م��اي��م��ك��ن مل��واج��ه��ة ال��ث��ق��اف��ات 
امل�������غ�������ل�������وط�������ة وان ي������ص������ح������ح م�����������ن م������س������ار 
ال����ت����وج����ه ال�����ع�����ام ل����ل����ن����اس وف�������ق ال���ث���ق���اف���ة 

والوعي القرآين .
 ك�����ان ال���ش���ه���ي���د اح���م���د ن���م���وذج���ا راق���ي���ا 
للمجاهد امل��خ��ل��ص وامل��ت��ف��اين وامل��س��ارع 
يف م������ي������ادي������ن ال�����ع�����م�����ل و اإلح��������س��������ان إىل 
الناس فقد كان عى مستوى عاٍل من 
ال���ت���واض���ع واألخ������الق يف ك���ل ت��ع��ام��الت��ه 

وس������ل������وك������ي������ات������ه وت�������ح�������رك�������ات�������ه س���������������واء ب���ن 
اخ���وت���ه امل���ج���اه���دي���ن أو يف أوس������اط أه��ل��ه 
وم��ج��ت��م��ع��ه ف��ك��ان م���ا ي��م��ي��زه ه���ي روح���ه 
امل���ع���ن���وي���ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��س��ف��ح ب���اإلي���م���ان 
وال���ص���دق وال��ت��ق��وى يف أع��م��ال��ه وك��الم��ه 

ف������������������ق������������������د 
ك������ان ن����م����وذج����ا يف م����ي����ادي����ن ال���ق���ت���ال 

وش����������ه����������ي����������داً ح����������ي����������اً ي��������م��������ي ع�����������ى األرض 
بأخالقه وبوعيه العايل.

ك��ان الشهيد يعمل ثقافيا إىل ج��وار 
مشاركاته القتالية املستمرة يف الكثر 

من املعارك والجبهات والتي سطر 
فيها مالحم بطولية.

مشاركاته القتالية :
ش�������ارك ال���ش���ه���ي���د اح����م����د س������الم ال��ل��ه 
ع���ل���ي���ه يف ع������دة م�����ع�����ارك ك����ان����ت اه��م��ه��ا 
امل������ع������ارك ال�����ت�����ي ح���ص���ل���ت ب����ع����د ال����ح����رب 
ال������راب������ع������ة يف ص������ع������ده وم�����اب�����ع�����ده�����ا م���ن 
ح����������روب إىل أن وص��������ل ل����ل����م����ش����ارك����ة يف 
امل�����ع�����ارك ال����ت����ي ك����ان����ت ض����د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ال������ت������ك������ف������ري������ة م���������ن ص��������ع��������ده إىل ع������م������ران 
وص������ن������ع������اء إىل ش������ب������وة م������اب������ن 2011 
ب�������امل�������ش�������ارك�������ة يف  إىل 2014 وان���������ت���������ه���������اًء 
م��واج��ه��ة ال���ع���دوان ال����ذي ش��ن��ه تحالف 
أمريكا بريطانيا والسعودية واإلمارات 
ومرتزقتها يف 2015 والذي كان ابرز 
العمليات العسكرية التي شارك فيها 
ع��م��ل��ي��ة ن��ص��ر م���ن ال���ل���ه يف وادي آل أب��و 
ج����ب����ارة وع���م���ل���ي���ة ال���ب���ن���ي���ان امل�����رص�����وص يف 
جبهات نهم وعملية "فامكن منهم" 
يف ال���ج���وف وم�����أرب وال���ت���ي اخ��ت��ت��م فيها 
مساره الجهادي و استشهد يف نهايتها 
بعد ان نكل بقوى ال��ع��دوان واملرتزقة 

واملنافقن يف جبهات الجوف.

الشهيد النقيب البحيري.. بطل املواجهة

وقفة احتجاجية في السجن احلربي تندد بحرق املصحف الشريف

ُنظمت بالسجن الحربي بصنعاء وقفة احتجاجية للتنديد بحرق نسخة 
من القرآن الكريم يف السويد وهولندا.

واس��ت��ن��ك��ر امل���ش���ارك���ون يف ال���وق���ف���ة، األس����ل����وب ال��ه��م��ج��ي ل��ل��وب��ي ال��ص��ه��ي��وين يف 
السويد وهولندا بحرق متطرفن لنسخة من املصحف الشريف يف تعٍد سافٍر 
واس��ت��ف��زاز ملشاعر املسلمن. وع��رب ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ال��وق��ف��ة ال��ت��ي حضرها مدير 
السجن العميد محمد ال��ش��ه��اري، ع��ن اإلدان���ة واالستنكار ل��إس��اءة املتعمدة 

بحرق نسخة من املصحف الشريف يف السويد وهولندا.
ودعا البيان قادة وسلطات الدول الغربية إىل الكف عن اإلساءة لله ولرسوله 

وملقدسات األمة االسالمية.
وأك��د البيان أن امل��س��ؤول عن ه��ذه الجريمة هي الصهيونية العاملية وحكام 
العرب املطبعن مع العدو الصهيوين .. داعياً شعوب األمة االسالمية والعربية 
إىل التحرك لصد كل من يتمادى أو تسول له نفسه املساس بالقرآن الكريم.
وط��ال��ب ال��ب��ي��ان ش��ع��وب األم���ة وأح����رار ال��ع��ال��م بمقاطعة البضائع األمريكية 

واإلسرائيلية والسويدية والهولندية كسالح فاعل يف مواجهتهم.

قافلة من أسرتي الشهيدين زيد واحلسني الشريف في كشر حجة

قّدمت أسرتا الشهيدين العقيد زيد مطهر الشريف، والحسن الشريف، 
يف كشر محافظة حجة قافلة غذائية للمرابطن يف جبهات العزة والكرامة 
وال���ش���رف. واع��ت��ربت أس��رت��ا الشهيدين ال��ق��اف��ل��ة أق���ل م��ا يمكن تقديمها ل��رج��ال 
الرجال يف ميادين الصمود، وتخليدا لذكرى الشهداء األبطال، وتأكيدا عى 

استمرار البذل.
وأكدتا أن القافلة، التي تأيت بالذكرى السنوية األوىل للشهيد زيد الشريف 
واحتفاء بجمعة رجب، لن تكون األخرة بل سيتبعها عدة قوافل حتى طرد 

الغزاة واملحتلن من أرض اليمن وتحقيق النصر املبن.
ودع����ت أس��رت��ا ال��ش��ه��ي��دي��ن ك��اف��ة أس���ر ال��ش��ه��داء امل��ي��س��ورة، وأح�����رار ال��ي��م��ن إىل 

تقديم قوافل العطاء ألبطال الجيش.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن 
والقوات املسلحة بصنعاء

ش���ي���ع���ت ب���ص���ن���ع���اء ج����ث����ام����ن ث�����الث�����ة م������ن ش������ه������داء ال����وط����ن 
وال��������ق��������وات امل����س����ل����ح����ة،ال����ع����ق����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك اح�����م�����د امل���ح���ب���ي 
، وال��ن��ق��ي��ب رائ����د اح��م��د م���ري���دي ، وال��ن��ق��ي��ب ب��ك��ي��ل ن��ع��م��ان 
العبال، الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف الدفاع 
عن الوطن . وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها عدد 
من القيادات العسكرية واألمنية وأهايل وأقارب الشهداء 
، ع���رب امل��ش��ي��ع��ون ع���ن ال��ف��خ��ر واالع����ت����زاز ب��امل��واق��ف ال��وط��ن��ي��ة 
واألدوار البطولية التي سطرها الشهداء األبرار بدمائهم 

الزكية يف مواجهة الغزاة واملرتزقة .
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 ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف 
جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتها الرثى كل 

شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيعت بصنعاء جثامن ثالثة من شهداء الوطن 
وال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة امل�������الزم أول م���ال���ك أح���م���د ال��ح��س��ن��ي، 
امل����������الزم أول ع�����يل س����ي����ف ال����ب����ن����اء وامل�����س�����اع�����د أح�����م�����د داوود 
الزبيدي، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة 
ال���وط���ن���ي���ة. وخ������الل م����راس����م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال���ت���ي ش����ارك����ت ف��ي��ه��ا 
قيادات عسكرية وأمنية وأه��ايل وأق��ارب الشهداء، عرب 
املشيعون عن الفخر واالعتزاز باملواقف الوطنية واألدوار 
ال���ب���ط���ول���ي���ة ال����ت����ي س���ط���ره���ا ال����ش����ه����داء ب���دم���ائ���ه���م ال���زك���ي���ة يف 

مواجهة العدوان ومرتزقته.
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 ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف 
جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الرثى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذل����ك ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ن ع����دد م���ن ش��ه��داء 
الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون 

واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء الرائد فهيم عبده 
ال���ش���ع���وري، ال��ن��ق��ي��ب ص���ال���ح ص���ال���ح األدرن، امل������الزم أول 
وائ��������ل م���ح���م���د ع���ك���ي���ش وامل�����������الزم ث�������اين ع����ي����ب����ان ع����ب����دال����ه����ادي 

البعبعي.
كما تم تشييع جثماين الفقيدين املقدم محمد محمد 
عبدالله الطاهش وامل��الزم ثاين حسيب منصور محسن 
ديدع. وخالل مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات 
عسكرية وأمنية وأهايل وأقارب الشهداء، عرب املشيعون 
عن الفخر واالعتزاز باملواقف الوطنية واألدوار البطولية 
التي سطرها الشهداء وهم يتصدون لتحالف العدوان 

يف مختلف جبهات العزة والكرامة.
ج�������رت م������راس������م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل����ل����ش����ه����داء ال������ذي������ن ت���وش���ح���ت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب��ال��ع��ل��م ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف 
جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الرثى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيعت بصنعاء جثامن ثالثة من شهداء الوطن 
والقوات املسلحة الرائد أحمد عبدالله الجايك والنقيب 
ع���م���ار ع���يل ج����رة وامل���س���اع���د ع�����زام ق���اس���م ال���س���امل���ي، ال��ذي��ن 

استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية.
وخ�����الل م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال���ت���ي ش���ارك���ت ف��ي��ه��ا ق���ي���ادات 
ع�����س�����ك�����ري�����ة وأم������ن������ي������ة وأه��������������ايل وأق�����������������ارب ال�������ش�������ه�������داء، أش�������اد 
امل��ش��ي��ع��ون ب���امل���واق���ف ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ش��ه��داء وه����م ي��ت��ص��دون 

ألعداء الوطن والشعب.
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 ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف 
جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الرثى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.
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* بداية، هل لكم أن تحدثونا 
ع���ن س���ر ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية 
يف امل�����ع�����ه�����د ال������وط������ن������ي ل����ل����ع����ل����وم 

اإلدارية؟
** ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة يف امل����ع����ه����د 
ليست وليدة اللحظة بل منذ تأسيس 
امل��ع��ه��د يف أوائ�����ل س��ت��ي��ن��ات ال���ق���رن امل���ايض 
ك������������������أول م�������ؤس�������س�������ة ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة ت������دري������ب������ي������ة 
ملوظفي الدولة يف اليمن وعىل مستوى 
الجزيرة العربية، وبدأت الدراسة فيه 
ب����ال����دب����ل����وم����ات امل����ت����وس����ط����ة ب����ع����د ال���ث���ان���وي���ة 
وال����دب����ل����وم����ات ال���ع���ال���ي���ة ب���ع���د ال��ج��ام��ع��ة، 
والكوادر التي كانت موجودة يف املعهد 
متميزة مشهود لها بالكفاءة والخربة، 
ك����ان ل��ه��ا األث�����ر ال��ك��ب��ر يف ت��ع��ل��ي��م وت��أه��ي��ل 
ق����������ي����������ادات ال����������دول����������ة ع���������ىل م�����������دى ال�������ف�������رات 

املاضية.
وظ���ل���ت ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل��ل��دب��ل��وم ال��ع��ايل يف امل��ع��ه��د مستمرة إىل 
2017م وت���وق���ف���ت ب��س��ب��ب ال�����ع�����دوان، 
مع استمرار الدبلوم املتوسط مع بعض 
الربامج التأهيلية األخرى.. ومنذ العام 
2014م توقفت موازنة املعهد بشكل 
كيل وأصبح االعتماد االس��ايس لتسير 
أن����ش����ط����ة امل����ع����ه����د ع������ىل م������ا ي����ت����م ت��ح��ص��ي��ل��ه 
م����ن ال�����ط�����اب، وه������ي م���ب���ال���غ ق��ل��ي��ل��ة ج����داً 
وب��س��ي��ط��ة م���ق���ارن���ة ب���م���ا ي���ت���م ت��ح��ص��ي��ل��ه يف 
ال���ج���ام���ع���ات وامل����ع����اه����د األخ����������رى، ب��ح��ك��م 
أن امل��ع��ه��د م��خ��ص��ص ل��ل��م��وظ��ف��ن وأب��ن��اء 
املوظفن فيتم احتساب الرسوم بحدها 
األدىن مراعاة للظروف املادية واملعيشية 

لهذه الشريحة املجتمعية.

تأهيل القيادات
* بعد إطالق مشروع الرؤية 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة وال������خ������ط������ط امل���ن���ب���ث���ق���ة 
ع��������ن��������ه��������ا، ب�������������������رزت ال���������ح���������اج���������ة إىل 
ت�����دري�����ب م���وظ���ف���ي ال������دول������ة ع��ى 
برامج مواكبة ألهداف الرؤية.. 
أي���ن يكمن دور امل��ع��ه��د يف ه��ذا 

الجانب؟
** ال��������رؤي��������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ع������ام������ة وش����ام����ل����ة 
والم���������س���������ت ك���������ل اإلش�������ك�������ال�������ي�������ات اإلداري�����������������ة 
وامل�����ال�����ي�����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة، 
وأف����������������ردت يف ج������ان������ب ت�����أه�����ي�����ل ال������ق������ي������ادات 
اإلدارية " بناء القدرات" بنداً خاص بها 
أوكل للمعهد الوطني للعلوم اإلدارية 
ال����دور ال��ك��ام��ل ل��ت��أه��ي��ل ال��ق��ي��ادات العليا 
والوسطى والتنفيذية للدولة.. وقد تم 
ت��رج��م��ة م���وج���ه���ات ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة من 
خ������ال ق����ي����ام امل���ع���ه���د ب���ع���ق���د ال����ع����دي����د م��ن 
ال����������دورات وورش ال���ع���م���ل يف ال��ت��خ��ط��ي��ط 
االس��������رات��������ي��������ج��������ي ال���������ق���������وم���������ي، وامل��������ش��������ارك��������ة 
يف إع�������������داد األدل�������������ة اإلرش����������ادي����������ة ال����خ����اص����ة 
بعملية تحليل الوضع الراهن واملتابعة 
وال���ت���ق���ي���ي���م، وال�����ت�����دري�����ب ع�����ىل ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التشاريك، إىل جانب التدريب عىل دليل 
ت��ط��وي��ر ال���خ���دم���ات وت��ب��س��ي��ط اإلج�������راءات 
الذي بدأه املعهد يف عدد من الجهات، 
وس��ي��ت��م إن ش���اء ال��ل��ه اس��ت��ك��م��ال ت��دري��ب 
امل���������درب���������ن يف ج�������ه�������ات ال���������دول���������ة ع��������ىل ه�����ذا 
ال����دل����ي����ل ال������ه������ام، ب����اإلض����اف����ة إىل اإلع��������داد 
والتحضر لربامج تدريبية قادمة تخدم 
ال��ت��ح��ول إىل اإلدارة ال��ح��دي��ث��ة بمختلف 

جوانبها.
ك���م���ا أن ه����ن����اك م����ش����روع ق�������رار م��ش��رك 
ب���������ن وزارة ال�������خ�������دم�������ة امل�������دن�������ي�������ة وامل�����ع�����ه�����د 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري�������ة ل��ت��ب��ن��ي ب��رام��ج 

تدريبية لطالبي التوظيف للمرة األوىل 
" ال��������ج��������دد" ب����ح����ي����ث ي�����ت�����م ت�����أه�����ي�����ل ط���ال���ب���ي 
التوظيف بأبجديات العمل الحكومي 
وممارسة الوظيفة العامة، كما تضمن 
ن��ف��س م��ش��روع ال���ق���رار رب���ط ال��رق��ي��ات يف 
م���خ���ت���ل���ف ال�������درج�������ات ال���وظ���ي���ف���ي���ة ب����ربام����ج 
محددة، بحيث ال يمكن انتقال املوظف 
أو الرقية إىل الدرجة أو الوظيفة األعىل 
إال ب������اج������ت������ي������از ت������ل������ك ال���������ربام���������ج ال����ت����أه����ي����ل����ي����ة 
وح��ص��ول��ه ع��ىل ش��ه��ادة اج��ت��ي��از ال��ربن��ام��ج 
ب���ن���ج���اح، وه�����ذه م���ن األم������ور امل��ه��م��ة ال��ت��ي 

ل���و ط��ب��ق��ت س��ت��ش��ه��د م���ؤس���س���ات ال���دول���ة 
تحوالت فعلية يف األداء وهو ما تطمح 
إل����ي����ه ق���ي���ادت���ن���ا ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة وم���ا 
أك������دت ع��ل��ي��ه ال����رؤي����ة ال���وط���ن���ي���ة، وي��ت��ب��ن��اه 
القطاع اإلداري ووزارة الخدمة املدنية 
والتأمينات، وم��ن منطلق تنفيذ املهام 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ج�����اءت ال���ح���اج���ة إىل 
م������ش������روع ت�����ح�����وي�����ل  امل����ع����ه����د ال�����وط�����ن�����ي إىل 

أكاديمية إدارية. 

أكاديمية عليا
*  ت����������ح����������دث����������ت ع���������������ن م����������ش����������روع 
تحويل املعهد الوطني للعلوم 
اإلدارية إىل أكاديمية لإلدارة.. 
ما أهمية هذا املشروع وما هي 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ح��ول م���ن وج��ه��ة 

نظركم؟  

**  ت�����أيت أه���م���ي���ة م����ش����روع ال���ت���ح���ول إىل 
األك��ادي��م��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل������إدارة، م��ن أهمية 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ط��ور اإلداري ال��ت��ي ت��ف��رض 
ه�������ذا ال����ت����ح����ول ال��������ذي ت���س���ت���ه���دف���ه ال����رؤي����ة 
ال����وط����ن����ي����ة ال�����ت�����ي أت�������ت ب���م���ن���ظ���ور ط���م���وح���ي 
ل����ل����ب����ل����د ل��������م ت������ش������ه������ده ال������ي������م������ن م��������ن ق����ب����ل، 
ف��ه��ذه أول م����رة ت��ش��ه��د ف��ي��ه ب���ادن���ا رؤي���ة 
وط���ن���ي���ة م���ت���ج���ذرة ي���ت���م م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
يف ك������ل م�����ؤس�����س�����ات وق�����ط�����اع�����ات ال�����دول�����ة 
ب��ش��ك��ل ش���ه���ري ورب������ع س���ن���وي وس����ن����وي.. 
وال������������ت������������ح������������والت ال����������ت����������ي ي��������ج��������ب أن ت��������راف��������ق 
ه�������ذه ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة ال�����ه�����ام�����ة م��ح��ل��ه��ا 
أو راف�����ع�����ت�����ه�����ا امل�����ع�����ه�����د ال������وط������ن������ي ل���ل���ع���ل���وم 
اإلداري����ة، وإذا ل��م يتطور املعهد بنفس 
ال��ت��ط��ور ورؤي�����ة ال��ق��ي��ادة وم���ا ي��ط��م��ح إل��ي��ه 
قائد الثورة السيد العلم/ عبدامللك بدر 
ال�����دي�����ن ال������ح������ويث، ف���ل���ن ن����ك����ون ب��م��س��ت��وى 
ال������ت������ح������دي واإلس���������ه���������ام اإلداري ال����ف����ع����ال 
يف ن��ق��ل ق���ي���ادات ال���دول���ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا إىل 
ال��ح��ال��ة األف���ض���ل م��م��ا ه���و ع��ل��ي��ه  ال��وض��ع 
اآلن، ل���ذا ف��ال��ن��ه��وض وال��ت��ح��ول باملعهد 
إىل أكاديمية من األهمية بمكان ملواكبة 
م�������ا ت����ص����ب����و إل������ي������ه ال������ق������ي������ادة وي����ت����ط����ل����ع إل����ي����ه 
ش���ع���ب���ن���ا ال����ي����م����ن����ي.. واس����ت����ج����اب����ة وت���رج���م���ة 
ل��������واق��������ع االه�������ت�������م�������ام ال�����ك�����ب�����ر ال�������������ذي ي����ول����ي����ه 
القطاع اإلداري باملعهد الوطني وضرورة 
االرتقاء بأدائه ومسؤولياته، وتعويضاً 
لإهمال ال���ذي ت��ع��رض املعهد ل��ه خال 
ال�����������ف�����������رات امل��������اض��������ي��������ة، وم��������واك��������ب��������ة ك�����ذل�����ك 
ل�����اه�����ت�����م�����ام ال�������������ذي مل�����س�����ن�����اه م��������ن ال�����ق�����ي�����ادة 
السياسية وقيادة وزارة الخدمة املدنية 
وال�����ت�����أم�����ي�����ن�����ات، ف����ق����د ت����ق����دم����ن����ا ب����م����ش����روع 
تحديث وتطوير املعهد وإمكانية تحويله 
إىل أك���ادي���م���ي���ة ل��������إدارة ال���ع���ام���ة، ب��ح��ي��ث 
ي���ت���ن���اس���ب م�����ع ال�����ت�����ط�����ورات ال���ح���ال���ي���ة ال���ت���ي 
ح���ص���ل���ت ع������ىل امل����س����ت����وى ال������داخ������يل أو يف 
املعاهد املماثلة ع��ىل املستوى الخارجي 
يف العديد من الدول والتي تحولت من 
معاهد إىل أكاديميات، كما يف سلطنة 
ع�����م�����ان وال��������س��������ودان وم�����ص�����ر وغ������ره������ا م��ن 

الدول.. 
ك�����م�����ا ج�������������اءت ع����م����ل����ي����ة ت�����ح�����وي�����ل امل����ع����ه����د 
إىل أك����ادي����م����ي����ة ع���ل���ي���ا م������ن م���ن���ط���ل���ق دوره 
الوطني، باعتبار املعهد الذراع التدريبي 
وال���������ت���������أه���������ي���������يل مل��������وظ��������ف��������ي ال��������������دول��������������ة ب�����ك�����اف�����ة 
م����س����ت����وي����ات����ه����م ال����وظ����ي����ف����ي����ة، األم����������ر ال������ذي 
ي��ت��ط��ل��ب ض��������رورة االرت������ق������اء ب����ه����ذا ال���ص���رح 
ال���ع���ل���م���ي وال����ت����دري����ب����ي ل���ي���ك���ون ع�����ىل أرق�����ى 

امل��س��ت��وي��ات وأح��دث��ه��ا، وض��م��ان حصول 
امل����وظ����ف ال���ح���ك���وم���ي ب���ال���درج���ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ع���ىل ك���ل ال��ع��ل��وم وب���رام���ج ال��ت��أه��ي��ل ال��ت��ي 
تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بكل 
اق�����ت�����دار� وه�����و م����ا س��ي��ن��ع��ك��س إي���ج���اب���اً ع��ىل 
األداء العام وتحقيق النهضة الشاملة 

واملنشودة.
ودع���������م���������اً مل�������ش�������روع ت�����ح�����وي�����ل امل�����ع�����ه�����د إىل 
أك�����ادي�����م�����ي�����ة ع�����ل�����ي�����ا، ف�����ق�����د مل����س����ن����ا ب���ال���ف���ع���ل 
ت�����ف�����اع�����ًا ك������ب������راً م������ن ال�����ق�����ي�����ادة ال����ع����ل����ي����ا م��ن 
م��دي��ر م��ك��ت��ب رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة رئ��ي��س 
ال��ق��ط��اع اإلداري االس���ت���اذ أح��م��د ح��ام��د، 
وم�����������ن م�������ع�������ايل وزي��������������ر ال�������خ�������دم�������ة االس�������ت�������اذ 
سليم املغلس الذي له إسهامات كبرة 
واه�����ت�����م�����ام وم����ت����اب����ع����ة م���س���ت���م���رة ل��ع��م��ل��ي��ة 

تطوير وتحديث املعهد.  
 وب��ط��ب��ي��ع��ة ال����ح����ال إذا م����ا ق����ارن����ا إن���ش���اء 
ال����ج����ام����ع����ات ال�����خ�����اص�����ة يف ب������ادن������ا وال����ت����ي 
أص�������ب�������ح�������ت م���������ق���������ارب���������ة ل���������ع���������دد امل���������������������دارس، 
فنستطيع القول أننا يف املعهد الوطني 
ن�����م�����ت�����ل�����ك ك�������ام�������ل ال�����ب�����ن�����ي�����ة ال�����ت�����ح�����ت�����ي�����ة ال�����ت�����ي 
ت���أه���ل امل���ع���ه���د ل���ان���ت���ق���ال إىل أك���ادي���م���ي���ة " 
ج���ام���ع���ة" ، ك��م��ا أن امل��ع��ه��د ي��م��ت��ل��ك 26 
ك��ادراً أكاديمياً بدرجة الدكتوراه وأكرث 
م���ن 30 م���ن ك�����وادر ال��ت��دري��ب " م���درب- 
خبر تدريب" ، فالتحول إىل أكاديمية 
يحتاج يف األساس إىل قرار سيايس من 
القيادة السياسية، إىل جانب املوازنات 
امل����ال����ي����ة ال����ت����ي ت���ع���ت���رب م���ط���ل���ب���اً اس����اس����ي����اً ألي 
تحول سواًء تحول املعهد إىل أكاديمية 
أو ال����ت����ح����ول يف ن����ش����اط امل����ع����ه����د وت��ف��ع��ي��ل 

النشاط ال��ح��ايل. وكما ذك��رت لكم فقد 
تم إعداد مشروع التحول إىل أكاديمية 
ع�����ل�����ي�����ا وال����������رف����������ع ب��������امل��������ش��������روع إىل ال������ق������ي������ادة 
ال����ع����ل����ي����ا، وب����ان����ت����ظ����ار إق�����������رار ه�������ذا امل�����ش�����روع 
فنحن نثق بقيادتنا ووعودها وقراراتها 

الحكيمة.

تطوير وتحديث

* ه�������ل وض�����ع�����ت�����م يف م�����ش�����روع 
األك����������ادي����������م����������ي����������ة  إىل  ال������������ت������������ح������������ول 
اإلدارية، قضية تطوير املناهج 
وت��ح��دي��ث��ه��ا ال��ت��ي ت��ع��د م���ن أه��م 
ال���������ق���������ض���������اي���������ا مل����������واك����������ب����������ة ال��������ع��������ل��������وم 

الحديثة واملتجددة؟
** بالتأكيد.. تحديث املناهج والربامج 
من القضايا األساسية التي أكدنا عليها 
يف مشروع تحويل املعهد إىل أكاديمية، 
فاملناهج بحاجة إىل تجديد وتطوير، الن 
التطوير ال يقتصر عىل املباين واملوازنات 
ب���ل يف ك���ل م���ا ي��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ك���م���ن���ظ���وم���ة م���ت���ك���ام���ل���ة، ع���ن���دم���ا ن��ت��ح��دث 
عن تنمية الكادر فيتطلب األمر بطبيعة 
الحال الحديث عن ثاث أمور اساسية 
م������درب وم���ن���ه���ج وم�����ت�����درب، وأي إه���م���ال 
يف أحد هذه العناصر سيكون نقصاً يف 
ال���ت���أه���ي���ل وال����ت����دري����ب ال��ص��ح��ي��ح وإي���ص���ال 
امل������ع������ل������وم������ة، وب�������ال�������ت�������ايل ن�����ق�����ص يف األداء 

الوظيفي واألداء العام .
والن املناهج الحالية تحتاج إىل تطوير 
وت��ح��دي��ث، فقد عملنا ع��ىل إي��ج��اد رؤي��ة 
تطويرية لهذه ملناهج تتناسب مع رؤية 
القيادة وتطلعاتها واحتياجات املرحلة 

الحالية واملستقبلية. 

توجيهات القيادة
*  ن�������������ف�������������ذ امل�������������ع�������������ه�������������د م����������������ؤخ����������������راً 
ورش�����������������������اً ت��������دري��������ب��������ي��������ة ع������������ى دل������ي������ل 
ت�����ط�����وي�����ر ال�������خ�������دم�������ات وت����ب����س����ي����ط 
اإلجراءات.. من وجهة نظركم 
وخربتكم األكاديمية ما أهمية 

هذا الدليل والتدريب عليه؟
** دل��ي��ل ت��ط��وي��ر ال��خ��دم��ات م��ن األدل���ة 
النوعية املهمة التي جاء انجازها يف إطار 
الرؤية الوطنية، وتوجيهات السيد قائد 
الثورة التي أكد فيها أن مسؤويل الدولة 
ه�������م خ��������دام��������اً ل����ل����ش����ع����ب وع����ل����ي����ه����م ق����ض����اء 
ح��اج��ة امل��واط��ن��ن وت��س��ه��ي��ل م��ع��ام��ات��ه��م 
، وي��ك��ون امل��س��ؤول ق��ري��ب م��ن املواطنن 
وي��ح��ل م��ش��اك��ل��ه��م.. ف��ج��اء دل��ي��ل تطوير 
ال�������خ�������دم�������ات وت�����ب�����س�����ي�����ط اإلج�����������������������راءات م���ن 
أج���������ل ت����ح����ق����ي����ق ال�����س�����رع�����ة واالن���������ج���������از ل���ك���ل 
م����ع����ام����ات امل����واط����ن����ن وخ����دم����ات����ه����م ب��ك��ل 

سهولة ويسر.
يف ج�����������ان�����������ب ال������������ت������������دري������������ب ع�������������ىل ال�������دل�������ي�������ل 
تمكنت وزارة الخدمة من خال املعهد 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري��������ة، م���ن ت��دري��ب 
5-6 م���درب���ن م����ن  16 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة 
س���ي���ق���وم���ون ب���ت���دري���ب م���وظ���ف���ي ج��ه��ات��ه��م 
وتطبيق ما تدربوا عليه يف ارض الواقع،  
وق���د ت��م م��ط��ل��ع األس���ب���وع ب��رع��اي��ة كريمة 
م������ن رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع������ىل 
ورئيس مجلس الوزراء ورئيس القطاع 
ل����دل����ي����ل  ال������رس������م������ي  ال������ت������دش������ن  اإلداري، 
ت��ط��وي��ر ال���خ���دم���ات وت��ب��س��ي��ط اإلج�������راءات 
واس���������ت���������ك���������م���������ال ت������������دري������������ب م������������درب������������ن ب����ق����ي����ة 
ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة.. وم����ا ي��م��ي��ز عملية 
ال��������ت��������دري��������ب ع���������ىل دل��������ي��������ل ال��������خ��������دم��������ات ه���ي 
ال����ربام����ج ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة ال���ت���ي س��ي��ت��م إن���زال���ه���ا 
ع��رب ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة ل��ل��ت��أك��د م��ن تطبيق 
ال����ج����ه����ات ل���ل���دل���ي���ل يف ال������واق������ع ال���ع���م���يل، 
وه�������ذا ب��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ح�����ال س���ي���خ���ل���ق ح����راك����اً 
وت�����ن�����اف�����س�����اً ب�������ن م����خ����ت����ل����ف ال������ج������ه������ات ع���ىل 
ت���ح���ق���ي���ق أف�����ض�����ل م�������ؤش�������رات ال����ت����ق����ي����ي����م يف 

تطبيق دليل الخدمات واإلجراءات.  

التدريب عى املدونة
* ب��ع��د إق����رار م��دون��ة السلوك 
الوظيفي وإقرار وثيقة التطوير 
املؤسيس.. كيف سيتم ترجمة 

ذل����ك ب���ربام���ج ت��دري��ب��ي��ة ي��ن��ف��ذه��ا 
املعهد؟

** ن����ح����رص ع����ىل م����واك����ب����ة ك����ل ج���وان���ب 
ت������ط������وي������ر ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة اإلداري������������������������ة ل������ل������دول������ة، 
وترجمة ذل��ك ب���دورات وب��رام��ج تدريبية 
ت����ل����م ب����ك����اف����ة ال�����ج�����وان�����ب واأله���������������داف ال���ت���ي 
ت������ص������ب������و ال���������ق���������ي���������ادة إل��������ي��������ه��������ا، ف�������ف�������ي ج�����ان�����ب 
م�����دون�����ة ال����س����ل����وك ال����وظ����ي����ف����ي ف����ق����د ق��م��ن��ا 
بإعداد برنامج تدريبي عىل هذه املدونة 
وإب�������اغ م��خ��ت��ل��ف ال���ج���ه���ات ب���امل���ش���ارك���ة يف 
التدريب عىل مدونة السلوك الوظيفي، 
خ����ص����وص����اً وق�������د راف����ق����ه����ا ل����غ����ط ك����ب����ر م��ن 
ال����ع����دوان وأب����واق����ه اإلع���ام���ي���ة وإظ��ه��اره��ا 
بشكل سلبي ، علماً بأن بادنا لم تكن 
أول م�����ن اب���ت���ك���ر م���ث���ل ه������ذه امل�����دون�����ة ال���ت���ي 
هي موجودة يف اغلب دول العالم بما 
فيها دول ال��ع��دوان، فمدونة السلوك 
ال������وظ������ي������ف������ي ت�������وض�������ح واج����������ب����������ات وح������ق������وق 
امل���������وظ���������ف م���������ع ال�����خ�����ص�����وص�����ي�����ة اإلي�����م�����ان�����ي�����ة 
ال�����ت�����ي ت������ف������ردت ب����ه����ا م������دون������ة ال�����س�����ل�����وك يف 
بادنا بحكم انتمائنا وهويتنا اإليمانية 
األصيلة التي جسدها رسول الله صىل 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م ب���ق���ول���ه" اإلي���م���ان 
ي���م���ان وال���ح���ك���م���ة ي��م��ان��ي��ة وال���ف���ق���ه ي���م���ان" 
وه��و م��ص��در فخر لنا ب��ن ك��ل الشعوب 
واألم�������������������م ي�������ج�������ب أن ي������ظ������ه������ر يف أع�����م�����ال�����ن�����ا 

ومناهجنا ومؤسساتنا.
وب������ال������ن������س������ب������ة ل�������ل�������ج�������وان�������ب امل������ؤس������س������ي������ة، 
ف�������ال�������رؤي�������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة وال�������ق�������ط�������اع اإلداري 
لديهم مجموعة م��ن ال��وث��ائ��ق املرجعية 
ال��ت��ي ت��م��ك��ن م���ن ت��ق��ي��ي��م األداء امل��ؤس��ي 
الحايل، وسيتم النزول امليداين إىل كل 
امل����ؤس����س����ات ب���م���ج���م���وع���ة م����ن ال���ب���ي���ان���ات " 
اس���ت���ب���ي���ان" ي����رك����ز ع����ىل ت���ع���ام���ل امل���وظ���ف���ن 
مع املواطن ومدى تصحيح االختاالت 
داخ������������������ل ك�����������ل م��������ؤس��������س��������ة ع�����������ىل امل������س������ت������وى 
ال����������رق����������اب����������ي، واع���������ت���������م���������اد ت��������ق��������اري��������ر ال������ج������ه������از 
امل��������رك��������زي ل�����ل�����رق�����اب�����ة وامل�����ح�����اس�����ب�����ة ال�����خ�����اص 
ب����������أداء وت�������ج�������اوزات م���خ���ت���ل���ف م���ؤس���س���ات 
الجهاز اإلداري للدولة، وسيتم تصحيح 
االخ����ت����االت يف ال����واق����ع ال��ع��م��يل بعكس 
ما كان يحدث يف السابق مجرد تقارير 

توضع يف اإلدراج.

ذراع تأهييل
*  يف خ��ت��ام ه����ذا ال���ل���ق���اء.. هل 
ل����ك����م أي�������ة إض������اف������ات أو رس����ائ����ل 

تودون توجيهها ؟
**  أود أن أوضح للقارئ عرب صحيفة 
" 26 س����ب����ت����م����رب" أن ال����ك����ث����ري����ن وم���ن���ه���م 
ب����ع����ض م����ؤس����س����ات ال������دول������ة ال ي���ع���رف���ون 
دور امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري������ة، 
ل��ع��ل ال��س��ب��ب يف ذل���ك ه���ي امل��ن��اف��س��ة غر 
املنصفة التي حدثت يف الفرة السابقة 
ل�����ل�����م�����ع�����ه�����د ب��������إن��������ش��������اء م�������ع�������اه�������د يف ب����ع����ض 
امل����ؤس����س����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة س��������واًء يف وزارة 
املالية أو االتصاالت أو النفط وغرها من 
ال���ج���ه���ات، واع����ت����ربوا ت��ل��ك امل���ع���اه���د ب��دي��ًا 
للمعهد الوطني، صحيح أننا ال ننافس 
يف األم�������������ور ال����ف����ن����ي����ة وال����ت����خ����ص����ص����ي����ة ال����ت����ي 
ت���ت���ع���ل���ق ب���ع���م���ل ال����ج����ه����ات، ل���ك���ن م��ج��م��ل 
العملية اإلداري�����ة ل��ل��دول��ة ي��ج��ب أن يتم 
التدريب عليها يف املعهد الوطني املعني 
الرئيي بهذا الجانب يف كل مؤسسات 
الدولة، وفقاً لألهداف التي أنشء من 
أج��ل��ه��ا امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري����ة 
ك�������ذراع ت���أه���ي���يل ع��ل��م��ي وت���دري���ب���ي م���ه���اريت 

لكل موظفي مؤسسات الدولة.
وه��������ذا ي����ؤك����د م�������دى االس�����ت�����ه�����داف ال�����ذي 
ت���ع���رض ل����ه امل���ع���ه���د إلب����ع����اده ع����ن م��ه��ام��ه 
االساسية، فمثُا الربنامج الهولندي " 
برنامج اإلدارة العامة " تم التوقيع عليه 
واف����ت����ت����اح����ه يف امل���ع���ه���د ال����وط����ن����ي ل��ل��ع��ل��وم 
اإلدارية، ولكن الن يف املوضوع عموالت 
ت��م ن��ق��ل ال��ربن��ام��ج إىل ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء.. 
وه���������ذا م������ن ض����م����ن م���ط���ال���ب���ن���ا يف م����ش����روع 
ال����ت����ح����ول إىل أك����ادي����م����ي����ة ب������إع������ادة األم�������ور 
إىل نصابها ووضعها الطبيعي، بحيث 
ي��ت��م ال��ج��م��ع ب���ن ال���دب���ل���وم���ات ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة 
وال����ب����ك����ال����وري����وس وامل���اج���س���ت���ر ال��وظ��ي��ف��ي 
غ��ر التقليدية بمعنى ل��ن تكون كما يف 
الجامعات بل ستكون مهنية احرافية 
ت��������ح��������ايك االح���������ت���������ي���������اج ال�������ف�������ع�������يل ل�������ق�������ي�������ادات 
الدولة العليا، فهناك حالياً يف الدولة 
م���ن ي��ح��م��ل ش���ه���ادة امل��اج��س��ت��ر ول��ك��ن��ه ال 
ي��ل��م ب��ال��ج��ان��ب اإلداري ول���م ي��ت��ل��ق ب��رام��ج 

ومناهج تعليمية تأهله لذلك.
ك��م��ا ل��دي��ن��ا يف امل��ع��ه��د ال����ق����درة وال��ح��م��د 
لله عىل تصميم برامج تحايك االحتياج 
ال������ف������ع������يل مل�������ؤس�������س�������ات ال������������دول������������ة، ب���ح���ي���ث 
ي��م��ت��ل��ك امل���وظ���ف امل����ه����ارات االح���راف���ي���ة يف 
أداء األعمال يف مختلف درجات السلم 

الوظيفي للدولة.

 أك����د ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ض��ي��ف ال���ل���ه ال��ق��ط��اب��ري ع��م��ي��د امل��ع��ه��د ال���وط���ن���ي ل��ل��ع��ل��وم 
اإلداري�������ة، أن ع��م��ل��ي��ة اإلص�����الح وال��ت��ط��وي��ر امل���ؤس���يس ال����ذي تنتهجها ال���دول���ة يف 
املرحلة الراهنة، وفقاً أله��داف وغ��اي��ات ال��رؤي��ة الوطنية لبناء ال��دول��ة اليمنية 
ال��ح��دي��ث��ة، م��ن أه��م محطات التغير ال��ت��ي ستؤسس إلدارة حكومية حديثة 
قادرة عى استثمار املقومات واإلمكانات وتوجيهها نحو التنمية الشاملة يف 
مختلف امل���ج���االت.. وأش���ار ال��دك��ت��ور ال��ق��ط��اب��ري يف ح���وار خ��اص لصحيفة" 26 
س��ب��ت��م��رب" أن إق����رار دل��ي��ل ت��ط��وي��ر ال��خ��دم��ات وت��ب��س��ي��ط اإلج������راءات وب����دء ت��دري��ب 
ممثيل الجهات عليه، يصب يف ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية 
إلصالح وضع مؤسسات الدولة، وتجسيد أهداف الرؤية الوطنية يف الواقع 
م���ن خ����الل ت��ب��س��ي��ط اإلج���������راءات ب���ع���ي���داً ع���ن ال����روت����ن ال��ت��ق��ل��ي��دي ال�����ذي ت��ع��م��ل به 
م���ؤس���س���ات ال����دول����ة، وت���ق���دي���م ال���خ���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ن ب���س���ه���ول���ة.. الف���ت���ًا إىل أن 
امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري�������ة ي���واك���ب ك���ل ال���ت���ح���والت امل��ؤس��س��ي��ة ب��ال��ربام��ج 
وورش العمل التدريبية الهادفة إىل تحقيق التغير املنشود يف بناء الدولة 

اليمنية ورفع أداء مؤسسات الخدمة العامة.
وكشف عميد املعهد الوطني للعلوم اإلداري����ة ع��ن م��ش��روع تحويل املعهد 
إىل أكاديمية عليا لإلدارة بما يتواكب مع متطلبات التأهيل العلمي والتدريب 
العميل ملوظفي الدولة، وإعداد القيادات اإلدارية بمختلف مستوياتها العليا 
والوسطى والدنيا، وتعزيز األداء الوظيفي يف إطار التحول الذي هدفت إليه 

الرؤية الوطنية وأهدافها االسرتاتيجية.  

عن قرب

التطوير املؤسسي في املرحلة الراهنة من أهم محطات التغيير التي تؤسس إلدارة حكومية حديثة
  م�����ش�����روع حت�����وي�����ل امل����ع����ه����د إل����ى 
أك��ادمي��ي��ة ع��ل��ي��ا ل�����إدارة ي��ت��واك��ب 
والتدريب  التأهيل  متطلبات  م��ع 

وأهداف الرؤية الوطنية

  دليل تطوير اخلدمات وتبسيط 
اإلج��������������راءات ي���ت���رج���م ت���وج���ه���ات 
ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة 

إلصالح وضع مؤسسات الدولة
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 ن�����ع�����د مل��������ش��������روع ق��������رار 
وزارة  ب��������ن  م������ش������ت������رك 
اخلدمة واملعهد  لتبني 
برامج تدريبية لطالبي 
ال��ت��وظ��ي��ف ل��ل��م��رة األول���ى 
وآخ���ر خ��اص بالترقيات 

الوظيفية

 نعمل على إعداد برامج 
تدريبية نوعية تخدم 
ال�������ت�������ح�������ول امل�����ؤس�����س�����ي 

مبختلف جوانبه

 ن��ث��ق ب����ق����رارات ق��ي��ادت��ن��ا 
احل������ك������ي������م������ة ب����ت����ح����وي����ل 
امل��ع��ه��د إل����ى أك��ادمي��ي��ة 
خ�����ص�����وص�����ًا أن��������ه مي��ت��ل��ك 

مقومات التحول

 مي�����ت�����ل�����ك امل�����ع�����ه�����د 26 
أك������ادمي������ي������ًا وأك������ث������ر م��ن 
وخ�����ب�����ي�����ر  م�����������درب�����������ًا   30
ت����دري����ب وب���ن���ي���ة حت��ت��ي��ة 
ت��ف��وق ب��ع��ض اجل��ام��ع��ات 

اخلاصة

حاوره |  عبدالحميد الحجازي 

<   أثناء   حديثه   للمحرر

الدكتور/  محمد القطابري عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية ل�"                                           ":
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احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

احلرب الناعمة 
واإلعالم املسموم!!

ال�����������ع�����������ال�����������م ال���������������ي���������������وم ح������������اف������������ل ب���������امل���������ف���������اج���������آت 
والصراعات واألنظمة الدكتاتورية صنيعة 
االس���ت���ع���م���ار ال���ج���دي���د وال����ش����ع����وب ال��ع��رب��ي��ة 
املغلوبة ع��ى أم��ره��ا ت��دف��ع الثمن ويف ظل 
امل�����ت�����غ�����رات واألح��������������داث وامل�����س�����ت�����ج�����دات ع��ى 
الساحة العاملية بدأ النظام العاملي يتقهقر 
ويرتاجع إىل الوراء وبدأ يخطو نحو اإلقالع 
ع������ك������س ال���������زم���������ن ب������ع������دم������ا ك�����������ان ي�����ت�����ج�����ه ن���ح���و 
إض����ع����اف األم�������ة ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة ع��ن 
طريق إذكاء النعرات الطائفية واملذهبية 
وال��ج��ه��وي��ة وخ��ل��خ��ل��ة ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي 
حتى تتهيأ له الفرصة املواتية للتدخل يف 
ش��ؤون تلك ال���دول كما ه��و حاصل اليوم 
يف ال��������ع��������راق ول������ب������ن������ان وال�����������س�����������ودان وال����ي����م����ن 
وس�����وري�����ا ول���ي���ب���ي���ا وغ����ره����ا م����ن ال����������دول، ك��ل 
امل�����ؤش�����رات وال���ت���ح���ل���ي���الت ال���س���ي���اس���ي���ة ُت��ش��ر 
إىل أن ال����خ����ط����ر ال������ق������ادم ي���ك���م���ن يف ال����ح����رب 
ال���راه���ن���ة ب���ن "روس����ي����ا وأوك����ران����ي����ا" ال���ت���ي قد 
تنحو منحى خطراً بسبب الصلف والكرب 
والتحدي الذي تمارسه الواليات املتحدة 
األمريكية وحلفاؤها من الدول األوروبية 
ضد روسيا، وهذا ما قد يؤدي إىل انفجار 

عاملي ُيهلك الحرث والنسل.
ف����������ال����������خ����������ط����������ر ق����������������������������ادم م�����������������ن "ال����������ل����������ي����������ربال����������ي����������ة 
فوبيا"التي دع��م األنظمة الدكتاتورية يف 
ال��ع��ال��م للحيلولة دون تطبيق سياساتها 
اإلسرتاتيجية وخلخلة األمن القومي لتلك 
ال���دول، ف��اإلع��الم امل��ريئ اليوم يلعب دوراً 
خ��ط��راً يف خلخلة ق��ي��م وم��ن��ظ��وم��ة ال���رتاث 
ال����ث����ق����ايف وال����ف����ك����ري وال����ع����ق����دي وال���ت���اري���خ���ي 
ل����ل����ش����ع����وب واألم�������������م وامل�����ج�����ت�����م�����ع�����ات، وك�����ل 
هذا لطمس هوية الشعوب واملجتمعات 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة واس��ت��ب��دال��ه��ا بثقافة 
"امل�����ي�����دي�����ا" وال����ف����ض����ائ����ي����ات امل���ب���ت���ذل���ة وه�������ذا م��ا 
س����ي����ؤدي يف ن���ه���اي���ة امل����ط����اف إىل ه���ج���ن م��ن 
ال���ث���ق���اف���ات ال���س���اق���ط���ة واألف������ك������ار ال���ه���اب���ط���ة، 
واألقالم الناعقة التي ترفع شعار الحداثة 
واإلباحية الداعية إىل اإلقالع عكس الزمن 
أي م�����ح�����ارب�����ة ك������ل م������ا ه������و ع�����ق�����ائ�����دي وت��������رايث 
وت����اري����خ����ي وال����ل����ج����وء إىل "ال���ف���ي���دي���ول���وج���ي���ا" 
ن�����س�����ب�����ة إىل ال������ف������ي������دي������و واألف�������������������الم اإلب������اح������ي������ة 

املبتذلة وهذا ما 
ي�����س�����م�����ى ب����ث����ق����اف����ة 
"ال����������ح����������داث����������وي����������ة" 
ال������������������ت������������������ي ي��������������ن��������������ادى 
ب����������������ه����������������ا أن����������������ص����������������اف 
ال������������������������رج������������������������ال- أي 
التحرر من قيود 
الدين والعادات 
وال�����������������ت�����������������ق�����������������ال�����������������ي�����������������د 
ال������������������������س������������������������ام������������������������ي������������������������ة 
واألخ��������������������������������������������������������������������������������������الق 

الفاضلة..
ظ��������������������ل  ويف 
امل�����������������������������ت�����������������������������غ�����������������������������رات 
ال����������������������������ع����������������������������امل����������������������������ي����������������������������ة 
وال������������س������������ي������������اس������������ات 
االق��������������ت��������������ص��������������ادي��������������ة 
ال��������ت��������ي ي����ش����ه����ده����ا 
ال��������ع��������ال��������م ال�������ي�������وم 
ه��ن��اك ك��م هائل 
م������ن امل����ع����ل����وم����ات 
واألح���������������������������������������������������������������������������داث 
امل����������������������ت����������������������ض����������������������ارب����������������������ة 
وال�������������ش�������������ائ�������������ع�������������ات 
وال����������������������دع����������������������اي����������������������ات 
امل��ف��ربك��ة ل��درج��ة 
ال������������������������������������������������������دوران ث�������م 
ال���������������غ���������������رق ال��������ك��������ي 
ف����ي����ه����ا وك���������ل ه�����ذا 

ب�������ه�������دف ت����ف����ك����ي����ك امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ات وت����م����زي����ق����ه����ا 
لتظل يف حالة تشظي دائ���م، وهنا يطرح 
أم�����ام�����ن�����ا ال�������س�������ؤال ال������ج������وه������ري:ه������ل ي������ا ت����رى 
امل��ط��ل��وب م���ن ال��ف��ض��ائ��ي��ات أن ت��ع��ي��د توثيق 
العالقات االجتماعية بعد أن عمدت إىل 
خ��ل��خ��ل��ت��ه��ا وت���ف���ك���ي���ك���ه���ا..؟! ح��ق��ي��ق��ة امل���ت���أم���ل 
يف واق����������ع ال����ف����ض����ائ����ي����ات وم��������ا ت����ق����دم����ه واق������ع 
أل�����ي�����م وص����������ادم س����������واًء أك���������ان ع�����ى م���س���ت���وى 
اإلنتاج والربامج أو عى مستوى املتلقي، 
ال�������ي�������وم ت����ع����م����ل ال�����ف�����ض�����ائ�����ي�����ات ع�������ى ت���ف���ك���ي���ك 
ال���ب���ن���ى االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ق��ي��م��ي��ة واألخ���الق���ي���ة 
ل������ل������ش������ع������وب وامل�������ج�������ت�������م�������ع�������ات وت�������ع�������م�������ل ع����ى 
ع��ك��س منظومتها ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة والثقافية 
وال���������ع���������ق���������ائ���������دي���������ة ب����������ه����������دف ط��������م��������س ه�����وي�����ت�����ه�����ا 
اإليمانية وعروبتها التاريخية والحضارية.

• صفوة القول:
ف���ض���ل اإلس�������الم ع����ى أوروب��������ا ال ي���ن���ك���ره إال 
ج������اح������د ف��������اإلس��������الم ح���������رك ث��������������ورات ال����ت����ح����رر 
واخ�����������������������رج ت��������ل��������ك ال���������ش���������ع���������وب م������������ن غ�����ف�����وت�����ه�����ا 
وض�����الل�����ت�����ه�����ا، وارت��������ق��������ى ب����ال����ع����ق����ل األوروب�������������ي 
وض��م��ن ك��رام��ة وح��ق��وق اإلن��س��ان يف حرية 
ال��ف��ك��ر وال��ع��ق��ي��دة وال��ح��ري��ة والتعليم تلك 
الدول التي تدعي الديمقراطية والحريات 
وحرية الرأي والتعبر تعيش يف مستنقع 
التفرقة العنصرية وتهزأ بحقوق وحريات 
اإلن���س���ان، ف��ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ال���ي���وم ي��ح��اول 
ترسيخ أنظمة دك��ت��ات��وري��ة فاشية يف كثر 
م��ن ال���دول العربية واإلس��الم��ي��ة إلضعاف 
األم����������ة وس�����ل�����ب ح����ري����ات����ه����ا وح����ق����وق����ه����ا ح��ت��ى 

يحقق أهدافه املاورائية.
• خالصة الخالصة:

ع����ى األم�������ة ال����ي����وم أن ت���ع���ي دوره��������ا ت��ج��اه 
ال���غ���زو ال���ن���اع���م ب���اس���م ال���ح���ري���ات وال���ح���داث���ة 
وامل������ع������اص������رة وال�����ع�����ومل�����ة ك������ل ه�������ذا ل������ي ت���ن���أى 
ب��األم��ة وش��ب��اب��ه��ا ع��ن عقيدتهم وثقافتهم 
وأخالقهم.. كل هذا بهدف تمزيق شعوب 
وم���ج���ت���م���ع���ات األم������ة ال���ع���رب���ي���ة واإلس���الم���ي���ة 
ال����واح����دة ب���اس���م ت��ح��ري��ر امل�����رأة ال��ع��رب��ي��ة من 

منظور علماين خبيث.
فأما الزبد فيذهب جفاًء، وأما ما ينفع 

الناس فيمكث يف األرض..!! 

العوملة  ثقافة   
وال����ت����غ����ري����ب ال 
األنظمة  تفرضها 
ال���دك���ت���ات���وري���ة 
ال����س����ل����ط����وي����ة 
إن���م���ا ُت���ب���ث ع��ر 
ال���ف���ض���ائ���ي���ات 
االتصال  ووس��ائ��ل 

املختلفة

دورات التاريخ           
أن  دوم��ًا  لنا  ُتثبت 
م���ع ك���ل وس��ي��ل��ة 
حديثة  تكنولوجية 
ت����ول����د ث���ق���اف���ات 
متعددة  هجينة 

الرؤى

59(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
مثل ه��ذه األم���ور واملشاكل 
ل�����م ت����ح����دث يف ال����ج����ن����وب ك��م��ا 
ح��دث��ت يف ال��ش��م��ال وب��ال��رغ��م 
م����������ن ال�������ض�������ع�������ف ال����������������ذي ك�����ان�����ت 
ع�����ل�����ي�����ه دول���������������ة ال�������ج�������ن�������وب ب���ع���د 
ع������ام 1986م س���ع���ت ال����دول����ة 
ال����ج����ن����وب����ي����ة ل����ل����ع����م����ل ك�����وح�����دة 
ول���ي���س أق���ل���ه���ا ت���ج���اه ال��ش��م��ال 
ع�����������������ى ال�����������������رغ�����������������م م�����������������ن ال������������ح������������ذر 
يف ال�������ت�������ع�������ام�������ل م����������ع ال������ش������م������ال 
وه���������������������و األس������������������ل������������������وب امل�������ع�������ت�������م�������د 
ع���������������������ادة يف ال�����������ع�����������الق�����������ات ف�����ق�����د 
ح����ش����دت ال�����ق�����وات ال��ش��م��ال��ي��ة 
وال����ج����ن����وب����ي����ة ع������ى ك������ل ج���ان���ب 

م��������ن ال����������ح����������دود, يف أواخ���������������ر م������������ارس ع����������ام 1988م 
أدى ن��ج��اح اج��ت��م��اع��ات ال��ق��م��ة يف م��اي��و م���ن ذل��ك 
ال������ع������ام إىل إح������ي������اء ات����ف����اق����ي����ة ع��������ام 1985م ب���ش���أن 
منطقة ال��ح��دود وإن��ش��اء شركة تطوير مشرتكة 
ملعالجة مسائل النفط يف منطقة مشرتكة بن 
ال����ي����م����ن ال����ش����م����ايل وال����ج����ن����وب����ي ت�����م وض�������ع م��خ��ط��ط 
ل��رب��ط شبكتي ال��ك��ه��رب��اء وك��ذل��ك ت��م االت��ف��اق عى 
ت���س���ه���ي���ل ح�����رك�����ة م����واط����ن����ي ال����ي����م����ن ب������ن ال����دول����ت����ن 
الشقيقتن األمر الذي سرعان ما دفع الجنوبين 
إىل التوجه نحو الشمال ل��ش��راء الكماليات من 

ال����ش����م����ال وش���������راء ال��ش��م��ال��ي��ن 
للسكر والشاي املدعومن يف 
عدن بدا الشمال بوضوح يف 
وضع أفضل اقتصادًيا وأيًضا 
دبلوماسًيا بعد انتهاء الحرب 
ال����ع����راق����ي����ة اإلي�����ران�����ي�����ة يف ي��ول��ي��و 
1988م فقد سعى العراقيون 

إع�����������������������������ادة  إىل 

ت�����ن�����ظ�����ي�����م ال�����س�����ي�����اس�����ة 
ال���ع���رب���ي���ة ف���أح���ي���ا ذل���ك 

ال���ح���دي���ث ع����ن ال���وح���دة 
ال����������������ع����������������رب����������������ي����������������ة وط��������������ل��������������ب��������������وا 

ألول م������������رة ُم��������ن��������ذ ال����ع����ص����ر 
إزال����������������������������������������ة ال�������ن�������اص�������ري يف ال����س����ت����ي����ن����ي����ات 

ال������ع������رب������ي������ة وك��������ذا الخطوط الفاصلة بن الدول 
وجوب توزيع الرثوة العربية بعدالة بن الدول 
العربية ,كانت مصر ترغب يف استعادة ما رأى 
املصريون عى أنه املكان املناسب لهم وهو الرتبع 

ع����ى رأس ج���ام���ع���ة ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ذل�����ك امل���ك���ان 
الذي فقدوه يف أعقاب االتفاق مع إسرائيل قبل 

عقد من الزمن و يف فرباير 1989م. 
تم إنشاء مجلس التعاون العربي ال��ذي ضم 
م���ص���ر وال�����ع�����راق واألردن وش����م����ال ال���ي���م���ن ف��ش��ع��ر 
السعوديون الذين كان نفوذهم يف شمال اليمن 
واسع النطاق بالقلق من هذا االتفاق , يبدو أن 
اليمن كان يجلس عى طاولة مفاوضات جديدة 
ب���ع���ي���دا ع����ن ال���ن���ف���وذ ال����س����ع����ودي ف���ق���د ك�����ان رئ��ي��س 
الشمال جالًسا مع سماسرة السلطة يف املنطقة 
ومنحه صدام حسن قصراً يف العراق كما فعل 
ملك األردن امللك حسن بن طالل لكن يبدو أن 
الرئيس حسني مبارك الرئيس املصري لم يكن 
لديه يشء ليعطيه لليمن, عقدت قمة مجلس 
التعاون العربي بصنعاء يف الفرتة من 6-25 
سبتمرب 1989م حيث حملت الالفتات عى 
ال��ط��رق الرئيسية إع���الن ال��ل��ه ال��وط��ن ال��ث��ورة, 
ت��ح��رك��ت م��خ��اوف ال��ي��م��ن ال��خ��اص��ة إىل األم���ام 
ب�����ال�����ت�����وازي م�����ع ال�����ت�����ح�����والت ال���رئ���ي���س���ي���ة يف ك�����ل م��ن 
السياسة العربية والعاملية ويف نوفمرب 1989م 
يف نفس الشهر الذي سقط فيه جدار برلن أعلن 
كل عي عبد الله وعي سالم البيض يف عدن أن 
م���س���ودة ات���ف���اق ال���وح���دة ال��ت��ي ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا إىل 
م���ا ق��ب��ل ع����ام 1981م س��ت��ك��ون م���وض���وع اس��ت��ف��ت��اء 

ع������ى م����س����ت����وى األم����������ة يف ن����وف����م����رب 1990م ف���ق���ام 
اإلس����الم����ي����ون ب���أع���م���ال ش���غ���ب يف امل���ك���ال يف م����ارس 
س��واًء مع أو ضد أو ألسباب أخ��رى غر واضحة 
دعا قادة اإلسالميون من اإلخوان والسلفين يف 
أبريل يف الشمال إىل مقاطعة االستفتاء وفجأة 

تم اعتماد االتفاق دون أي استفتاء.. 
  ق�����ب�����ل ع������ام������ن ف�����ق�����ط يف أك������ت������وب������ر 1987م ك�����ان 
امل�������س�������ؤول�������ون يف ال�����ش�����م�����ال ال ي�����ت�����وق�����ع�����ون ح�������دوث 
الوحدة إطالقا وأن موضوع الوحدة بن بلدين 
ب��اس��ت��ث��ن��اء ب���ع���ض ال�����ح�����وادث ال���ت���اري���خ���ي���ة ال ي��م��ك��ن 
ت��ح��ق��ي��ق��ه إال ع����ى م������دى ف������رتة ط���وي���ل���ة م����ن ال���زم���ن 
يف ال�����واق�����ع ه����ن����اك ع�����دة ح��������وادث م��ج��ت��م��ع��ة م��ن��ه��ا 
ال���ت���غ���رات يف ال���س���ي���اس���ة ال���ع���رب���ي���ة وك����ذل����ك ك��ان��ت 
اإلم���رباط���وري���ة ال��روس��ي��ة ت��ت��ف��ك��ك يف ن��ف��س ال��ف��رتة 
م���ن ال���زم���ن ك��ل��ه��ا ج��ع��ل��ت األوض������اع غ���ر م��س��ت��ق��رة 
وال يمكن التنبوء بما هو قادم ومن الواضح أن 
السعودية كانت تفضل أن يبقى اليمن مقسماً 
إىل ش��م��ايل وج��ن��وب��ي وه���ذا التفضيل ق��د أحبطه 
ت���غ���ي���ر ال�����ج�����دول ال���زم���ن���ي إذ ت���م���ك���ن ح����ك����ام ال��ي��م��ن 
م�����ن االت�����ف�����اق ع�����ى ص���ف���ق���ة ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م ف��ب��خ��الف 
ال���ت���ك���ت���ي���ك���ات ل�����م ي����ك����ن ه����ن����اك ال����ك����ث����ر يف ط��ري��ق��ه��م 
فجأة وواجه حكام الجنوب بخالف ذلك احتمال 
فقدان السلطة بالكامل وسيطرة الشمال عى 

اليمن بصورة كاملة.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

فارس القدس وفتاها..
م����������ع ارت������������ف������������اع ن������س������ب������ة ال�������ع�������م�������ل�������ّي�������ات ال������ع������س������ك������رّي������ة 
ل���ل���م���ق���اوم���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ون���وع���ّي���ت���ه���ا وت���ط���ّوره���ا 
وت����ص����اع����ده����ا ح����ي����ث ب���ل���غ���ت ي�������وم ال����س����ب����ت وف�����ق�����اً مل��ا 
ذكرته قناة 14 العربّية 57 عملّية بن إط��الق ناٍر 
وت���ف���ج���ر ع����ب����وٍة وم����واج����ه����ة واس����ت����ه����داف ح����واج����ز، 
وع��ى عكس الّتقديرات االستخباراتّية ال��ّص��ادرة 
عن أجهزة املوساد والشن بيت التي كانت تتوّقع 
ات����س����اع دائ�������رة ع���م���ل���ّي���ات امل���ق���اوم���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن 
ل����ت����م����ت����ّد إىل ن������اب������ل������س، ف������ك������ان االخ������ت������ب������ار ل���ح���ك���وم���ة 
اإلرهابي بنيامن نتنياهو ورئيس أركانه الجديد 
اهرتيس هليڤي يف الهجوم عى جنن يف عملّيٍة 
أّدت إىل اس��ت��ش��ه��اد ع��ش��رة فلسطينين، عملّية 
أل��ه��ب��ت ال����ّش����ارع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي ب���أك���رث م���ن 20 ب���ؤرة 
احتكاك ومواجهة مع قّوات االحتالل االسرائيّي 
يف أع��ق��اب ع��م��ل��ّي��ة ج��ن��ن، ع��م��ل��ّي��ات ت��وّج��ت ب��ال��ّرد 
املفاجئ عى العدو يف القدس، ففي دقائَق قليلٍة 
ه��ّش��م امل��ق��اوم االس��ت��ش��ه��ادي خ���ري علقم ص��ورة 
الجيش ال���ذي قيل ب��أّن��ه ال يقهر وس��ق��ط  وحّطم 
منظوماته األمنّية واالستخباراتّية والعسكرّية، 
فوفقاً مل��ا ص���ّرح ب��ه أح��د ك��ب��ار ض��ّب��اط اإلس��ع��اف يف 
)نجمة داوود الحمراء( لقناة كان العربّية قائاًل 
)دخلنا يف معركة باألسلحة النارية استمرت 4-3 
دق��ائ��ق، يف م��ك��ان العملية رأي��ن��ا أرب��ع��ة أش��خ��اص 
ملقن يف الّشارع مصابن بطلقاٍت نارّيٍة ونزيٍف 
( ت���ل���ك ال����ح����رب ال���ت���ي خ���اض���ه���ا االس���ت���ش���ه���ادي  ح���������اٍدّ
وحيداً بمسدسه أّدت إىل مقتل وإصابة ما ال يقّل 
عن 20 مستوطناً ما بن قتيٍل وجريٍح وهو رقٌم 
قيايٌسّ بالّنسبة إىل العدو االسرائيّي حيث اعترب 
رئيس حكومة العدّو بنيامن نتنياهو أّن العملّية 
ه����ي األع����ن����ف م���ن���ذ س����ن����وات، ف��ي��م��ا أص�������درت وزارة 
الحرب للكيان املؤقت أوامر بحماية املستوطنات 
واالس����ت����ع����داد ألّي ت����ط����وراٍت م���ي���دان���ّي���ٍة، ورغ�����م ك��ّل 
اإلجراءات  األمنّية التي اتخذتها قّوات االحتالل 
ب������إع������الن ح�����ال�����ة ال������ّت������أّه������ب ورف���������ع درج���������ة االس����ت����ن����ف����ار 
وال��ج��ه��وزّي��ة القصوى يف ال��ق��دس استطاع الفتى 
املقاوم محمد عليوات ابن الثالثة عشر عاماً من 
اخ��رتاق ك��ّل االج���راءات األمنّية من تنفيذ هجوٍم 
بمسدس أسفر عن إصابة إسرائيلين هما ضابٌط 
مقاتٌل بلواء املظلّين أحد ألوية املشاة بالجيش 
االس�����رائ�����ي�����ّي( ووال��������ده وت������ّم اع���ت���ق���ال ع���ل���ي���وات ب��ع��د 
اصابته، ويف ق���راءٍة تقييمّيٍة للعملّيتن وف��ق��اً ملا 
صدر عن املسؤولن الّصهاينة ووسائل إعالمهم 

ف��إّن األم��ور قد تتجه نحو الّتصعيد يف ظ��ّل عجز 
نتنياهو عن مواجهة أزماته الّداخلية واالنقسام 
ال������ذي ي���ش���ه���ده ال���ك���ي���ان ال���ّص���ه���ي���وين يف ظ�����ّل ت��ن��ام��ي 
قّوة املعارضة التي يرأسها رئيس حكومة العدّو 
ال����ّس����اب����ق ي����ائ����ر الب����ي����د وق����ي����ادت����ه ل���ل���م���ظ���اه���رات ال��ت��ي 
خ��رج��ت ب�����اآلالف ض����ّد ن��ت��ن��ي��اه��و وال���ت���ي ك����ان آخ��ره��ا 
مساء أمس، وبن انقسامات الّداخل وتصاعد 
ع����م����ل����ّي����ات امل�����ق�����اوم�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ّي���ة واس����ت����ه����داف����ه����ا 
لعمق الكيان الّصهيوين املحتّل لجأ نتنياهو إىل 
ت��ص��دي��ر أزم���ات���ه م���ج���ّدداً منتهجاً ل��ه��ج��ة الّتصعيد 
بعد اجتماع مجلس الكابنيت الّسيايس واألمنّي 
باألمس متخذاً سلسلة ق���راراٍت بشأن إج��راءات 
م���ح���ارب���ة )اإلره����������اب( وف����ق����اً مل����ا ذك������ره إع������الم ال���ع���دّو 

كما يي:
1 - إغالق منزل منّفذ العملّية يف القدس عى 

الفور تمهيداً لهدمه.
2 -ح��رم��ان��ه م��ن ال��ح��ق��وق يف )ال��ّت��أم��ن ال��وط��ن��ي( 
واملزايا األخرى لعائالت املنّفذين الذين يدعمون 

اإلرهاب.

3 - رفض منح بطاقات الهوّية لعائالت املنفذين 
ال���ّداع���م���ن ل���إره���اب - س��ي��ن��اق��ش ال���ق���ان���ون غ����داً يف 

اجتماع مجلس الوزراء-.
 4 – ت���س���ري���ع وت���وس���ي���ع ن���ط���اق إص��������دار ت��راخ��ي��ص 

األسلحة النارّية للمستوطنن
5 - ت��ع��زي��ز اإلس��ت��ي��ط��ان ومناقشته وط��رح��ه ه��ذا 

األسبوع.
6 - ت���ع���زي���ز ق���������ّوات ال����ّش����رط����ة وال����ج����ي����ش وت��ن��ف��ي��ذ 
حملة اعتقاالٍت واسعة الّنطاق وعملّياٍت هادفة 

لجمع األسلحة غر املشروعة.
ه�����ذا يف ال���ظ���اه���ر أّم������ا م����ا ل����م ي��ع��ل��ن��ه ن��ت��ن��ي��اه��و ول���م 
ي���ت���ب���ن���اه م���ج���ل���س ال���ك���اب���ي���ن���ت ع���ل���ن���ّي���اً أم������س ف���ق���د ب���دا 
واض����ح����اً وج���ل���ّي���اً يف اس���ت���ه���داف ال����ع����دّو االس���رائ���ي���ي 
ألح���د م��ع��ام��ل ال��ّص��ن��اع��ات ال��ّدف��اع��ي��ة يف أص��ف��ه��ان 
وسط إيران وهو ما أّكده بيان العالقات العاّمة 
يف وزارة الّدفاع اإليرانّية حيث أعلن أّنه يف مساء 
28 ي��ن��اي��ر 2023م، ق���راب���ة ال���س���اع���ة 23:30، وق��ع 
ه��ج��وٌم ف��اش��ٌل ب��اس��ت��خ��دام م��س��ّراٍت ص��غ��رٍة عى 
أح���د م��ج��م��ع��ات ال����ورش ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��دف��اع، 
ولحسن الحّظ، تمّكنت وسائط ال��ّدف��اع الجوي 
للمجمع م��ن إص��اب��ة إح���دى ال��ّط��ائ��رات وانفجرت 
الّطائرتان األخريان وأضاف البيان، "لم يتسّبب 
هذا الهجوم الفاشل بخسائر يف األرواح، بينما 
ت����ع����ّرض س���ق���ف إح������دى ال�������ورش ألض���������راٍر ط��ف��ي��ف��ٍة، 
ك���م���ا ل����م ي��ت��س��ّب��ب ال���ه���ج���وم يف أّي خ���ل���ٍل ب��م��ع��دات 
ومهام املجمع، والهدف الّضمني اآلخر لنتنياهو 
وحكومته هو الّلجؤ اىل عملّيات االغتيال لبعض 
القادة يف املقاومة بطريقٍة مباشرٍة أو عرب عمالئه 

وأدواته وحلفائه، ففي الهدف األّول:
من الواضح أّن عملّية استهداف وزارة الّدفاع 
االيرانية تحمل العديد من امل��ؤّش��رات والّرسائل 
م���ن ح��ي��ث ال��ت��وق��ي��ت ف��ق��د أت����ت ب��ع��د س���اع���اٍت عى 
ع���م���ل���ي���ت���ي ال�����ق�����دس وه�������و م�����ؤّش�����ر ال ي�������ربئ ن��ت��ن��ي��اه��و 
وكيانه املؤقت من العملّية أّما يف املكان فالهدف 
ه�����و اح������د ورش وزارة ال������ّدف������اع اإلي�����ران�����ّي�����ة وه������و م��ا 
سيستدعي رّداً إيرانّياً يف عمق الكيان الّصهيوين، 
وب���ال���ت���ايل س��ي��ض��ع ال���ك���ي���ان أم�����ام م���ع���رك���ٍة م��ف��ص��ل��ّي��ٍة 
ورب��م��ا تكون م��ح��ورّي��ًة ل��ن يكون ب��م��ق��دوره تحّمل 
ن���ت���ائ���ج���ه���ا. يف ال�����ه�����دف ال�����ث�����اين: إّن م����ح����اول����ة إق������دام 
نتنياهو ع��ى اغتيال أّي ق��ائ��ٍد م��ن محور املقاومة 
لن يكون الّرّد عليها بأقّل من الّرّد اإليرايّن وتلك 
حقيقة يدركها نتنياهو وحكومته وبكال الحالتن 
ف��إّن أّي��ة معركٍة محورّيٍة لن تكون نتائجها بغر 

زوال الكيان املحتّل واجتثاثه من الجذور.
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مافيا الصرافة
واستغالل الظرف 
للتالعب بالصرف

م���ه���ن���ة ال����ص����راف����ة ال����ت����ي ال ي���ح���ت���م���ل ال��ع��م��ل 
������������ة م�����ج�����ازف�����ة ه������ي واح������������دة م������ن امل���ه���ن  ف����ي����ه����ا أَيّ
ال����ت����ي ي���م���ت���ُصّ األق�����وي�����اء -ب���واس���ط���ت���ه���ا- دم����اء 
ال�����ض�����ع�����ف�����اء، وي�����ض�����اع�����ف -ع�������ربه�������ا- األغ����ن����ي����اء 

ثرواتهم عى حساب أقوات الفقراء.
مع أَنّ عملتنا النقدية الوطنية لم تعرف 
يف وق�������������ٍت م��������ن األوق������������������ات م������ن������ذ أواخ����������������ر ع���ق���د 
السبعينات -بفعل الفساد املايل واإلداري 
الذي فشا واستشرى يف كافة املؤسسات- 
���م���ا  أَيّ ن������وٍع م����ن االس����ت����ق����رار أو ال���ث���ب���ات، وق���َلّ
ت�����م�����ي س�����ن�����ة م��������ن ال�������س�������ن�������وات دون ت�����راج�����ع 
قيمتها الشرائية والحسابية أمام العمالت 
ال���ن���ق���دي���ة األج���ن���ب���ي���ة، إاَلّ أَنّ م���اف���ي���ا ال���ص���راف���ة 
تسمح لها -ب��ن ال��ح��ن وال��ح��ن- ب��ق��در من 
امل�����راوح�����ة واألرج�����ح�����ة ال���ت���ي ت���رتج���م م����ن ق��ب��ل 
رجاالتها إىل صفقاٍت مافوية مالية مربحة.

لعبة النقص والزيادة يف املواسم 
املعتادة

ألَنّ التحكم بخيوط هذه اللعبة املافوية 
امل����ه����م����ة ي����ت����م يف غ�������رف م���ظ���ل���م���ة وت�����������دار ب���دق���ة 
متناهية وف��ق خطط استغاللية جهنمية، 
فإَنّها تحرص كل الحرص عى ترجمة كل 
امل�����ح�����ط�����ات امل����وس����م����ي����ة ال����س����ن����وي����ة وال����ش����ه����ري����ة 
واألس����ب����وع����ي����ة ورب�����م�����ا ال���ي���وم���ي���ة إىل م��ك��اس��ب 
مالية متنامية، فهم يعمدون -عى سبيل 
املثال- يف العشر األواخ��ر من شهر رمضان 
ال��ف��ض��ي��ل ويف ال��ت��س��ع األوائ�����ل م���ن ش��ه��ر ذي 
الحجة ذي القدر الجليل ويف كل املناسبات 
��ا يف م��ن��س��وب  ال��ت��ي ت��ش��ه��د ارت���ف���اًع���ا اس��ت��ث��ن��ائ��ًيّ
ال�����ت�����ح�����وي�����ل م�������ن ق�����ب�����ل امل�����غ�����رتب�����ن إىل خ���ف���ض 
س����ع����ر ال����ع����م����الت األج����ن����ب����ي����ة، ال ل��������يء، إاَلّ 
إلدراك����ه����م ال���ت���ام ب���اض���ط���رار امل����واط����ن امل��ح��ت��اج 
عى الدوام للتعجل يف صرف ما يحَوّل له 
م���ن ب��ع��ض أه���ل���ه م���ن م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ب�����أٍيّ من 
ال��ع��م��الت األج��ن��ب��ي��ة ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن م���ن تلبية 
املتطلبات األسرية ا لضرورية بما يتناسب 
وأهمية الطقوس االحتفائية العيدية التي 

تليق بمكانة أعيادنا الدينية.
وم����ا إن ي�����ؤذن م���وس���م ال��ت��ح��وي��ل ب���األف���ول 
أو ب���ال���رح���ي���ل –إذا ج�����از يل ال�����ق�����ول-، وت���ك���ون 
–إذ ذاك- م���اف���ي���ا ال����ص����راف����ة ق�����د اس��ت��ك��م��ل��ت 
اس��ت��ق��ط��اب م��ب��ال��غ ال���ح���واالت ال��ت��ي ب���دأت يف 
اس���ت���ق���ط���اب���ه���ا م����ن����ذ س�����اع�����ات ال������وص������ل، ح��ت��ى 
ي������ع������اود س����ع����ر ال�����ع�����م�����الت األج����ن����ب����ي����ة م������ا ك����ان 
عليه من تصاعدات مكوكية يوازيها ارتفاع 

جنويٌنّ يف أسعار السلع االستهالكّية.

ترويج شائعة املرتبات لتعويم 
العمالت

م�����ا أك������رث م�����ا ي��س��ت��ث��م��ر إخ����ط����ب����وط ال���ص���راف���ة 
األح���داث الحقيقية واملتخيلة يف مضاعفة 
مكاسبه عى حساب املواطنن الذين تنطي 

عليهم أالعيبه وحيله يف كل مرحلة.
هة وأياديه  وغالًبا ما تتفنن عناصره املمَوّ
ال��خ��ف��ي��ة امل���ن���وط ب��ه��ا ل��ع��ب األدوار ال��دع��ائ��ي��ة 
الرتويجية بأساليب احرتافية ذكية يف نسج 
الشائعات املثرة التي ُتوهم كَلّ مؤمل وكَلّ 
حالم بوشوك أحداث ومتغرات سياسية 
كبرة من شأنها التأثر يف مجريات الواقع 
القائم بشكٍل بالغ، حتى إذا ما بلغت تلك 
ال�����ش�����ائ�����ع�����ات امل����������دى امل����خ����ط����ط ل�����ه�����ا، س����ارع����ت 
م��������ح��������الت ال��������ص��������راف��������ة امل������رت������ب������ط������ة ب������ال������ق������ي������ادات 
املافوية الخفية بالهبوط بأسعار العمالت 
النقدية األجنبية إىل أدىن مستوى متقبل 
من قبل عوام املجتمع عى األقل، فيسارع 
ج بصرف ما بحوزتهم منها  املواطنون السَذّ
�������ا م����ن����ه����م أَنّ أس������ع������اره������ا -يف  ع�������ى ع�����ج�����ل ظ�������ًنّ
ضوء ما يصاحب تلك الشائعة من منطٍق 
ت��روي��ج��ٍيّ ف��ض��ف��اض- س��ي��واص��ل م��ا ب���دأه من 
انخفاض، وم��ا إن تنطي عى املستهدفن 
م���������ن امل��������واط��������ن��������ن ت������ل������ك ال������ح������ي������ل������ة ف������ي������س������ارع������وا 
-ب����اس����ت����ث����ن����اء أع��������������داٍد ض����ئ����ي����ل����ة- إىل ص��������رف م��ا 
بأيديهم من عمالت صعبة بأسعار قليلة 
حتى تأخذ أسعارها -من جديد- باالرتفاع 
ب������������ص������������ورة م���������ت���������س���������ارع���������ة، ورب������������م������������ا ت������������ج������������اوزات 
-بارتفاعها- أسعار ما قبل سريان الشائعة.

فها هم يستغلون تنامي شائعات وصول 
األطراف اليمنية إىل تفاهمات بشأن صرف 
امل�����رت�����ب�����ات ب����امل����س����ارع����ة يف خ����ف����ض س����ع����ر ت��ل��ك 
العمالت بصورة مبالغ فيها، وها هم أغلب 
امل��واط��ن��ن ال��ي��م��ن��ي��ن ال����ذي ت��ل��ق��ف��وا ش��ائ��ع��ات 
صرف املرتبات كاَنّها خرب يقن يقبلون عى 
ا لديهم من  محالت الصرافة للتخلص مَمّ
ل���ن  م���ب���ال���غ ن����ق����ٍد أج���ن���ب���ي ب���س���ع���ر م����ت����دٍن م���ع���ِوّ
ع�����ى م�����ا س���ي���ت���ح���ق���ق ل����ل����ري����ال ال���ي���م���ن���ي -راه�����ًن�����ا 
ومستقباًل- من ثباٍت واستقرار بعد أن يتم 
ص��رف مرتبات جميع املوظفن واملوظفات 
-يف ضوء ما يرتدد من شائعات- بالدوالر. 
وم��������������ن امل����������ف����������رتض ب��������امل��������وظ��������ف ال������ي������م������ن������ي -يف 
مقابل هذا النوع من التحايل- أن يتعامل 
م���ع ه����ذه ال��ش��ائ��ع��ة ب���ن���وع م���ن ال���ري���ب���ة، فهي 
-شأنها شان ما سبقها من شائعات غريبة- 
جديرٌة بشكِه وتكذيبه، وستظل عارية عن 
املصداقية مهما تالعب املتالعبون بأسعار 
أَيّ  امل�����س�����ت�����ه�����ل�����ك  ي�����ل�����م�����س  ال�������������������دوالر دون أن 
ان��خ��ف��اٍض أو حتى اس��ت��ق��رار يف أس��ع��ار امل��واد 
األس����اس����ي����ة ال����ت����ي ب���ل���غ���ت -يف ه������ذه ال����ظ����روف 

الشديدة الحساسية- أرقاًما قياسية.

اإلصالح املؤسسي رافعة التغيير
ت����ح����ث م����ؤس����س����ات ال������دول������ة ال����خ����ط����ى ل���ت���ن���ف���ي���ذ ك���اف���ة 
االل���ت���زام���ات امل��ه��ي��ئ��ة ل��ب��ن��اء ال���دول���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة، 
الدولة املؤسسية القوية القادرة عى تحقيق التنمية 
بمفهومها ال��ش��ام��ل، وض��م��ان العيش ال��ك��ري��م لكل 

أبناء اليمن.
ويف هذا جاء مشروع الرؤية الوطنية، الذي حدد 
مسار بناء الدولة عرب ثالث مراحل رئيسية بدأت يف 
العام 2019م وتنتهي يف العام 2030م أو ما يقابلها 
يف ال��ت��اري��خ ال��ه��ج��ري ال����ذي ت���م  اع��ت��م��اد ال��ت��ح��ول إل��ي��ه 

مطلع العام الحايل 1444ه�.
وانطالقاً من موجهات قائد الثورة السيد عبدامللك 
ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث، وت��ش��خ��ي��ص��ه ل���واق���ع م��ؤس��س��ات 
ال����دول����ة ال���ت���ي وص���ف���ه���ا يف خ���ط���اب���ه ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى 
السنوية للشهيد، جاءت خطوات اإلصالح اإلداري 
م����رتج����م����ة ل�����ه�����ذا ال������ت������وج������ه،  م������ن خ�������الل ال������ب������دء ب�����إق�����رار 
وتنفيذ دليل تطوير الخدمات وتبسيط اإلج���راءات 
ل��ل��ق��ض��اء ع���ى ال����روت����ن ال��ع��ق��ي��م امل����ت����وارث يف األج���ه���زة 
ال����ح����ك����وم����ي����ة، واع�����ت�����م�����اد م�����دون�����ة ال����س����ل����وك ال���وظ���ي���ف���ي 
لتعزيز مفهوم الوظيفة العامة وواجبات والتزامات 
امل��وظ��ف، وم��ؤخ��راً إق���رار وثيقة التصحيح والتطوير 
املؤسيس، التي أعدها املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية 
الوطنية يف ضوء تشخيص وضع مؤسسات الخدمة 
العامة، وما شملته من معالجات ملجمل التحديات 
واإلش��ك��االت التي أث��رت سلباَ ع��ى األداء املؤسيس، 
ك��ت��ط��وي��ر ال���ق���وان���ن وال���س���ي���اس���ات وال��ب��ن��ي��ة التنظيمية 
وامل���������وارد ال���ب���ش���ري���ة، واس����ت����خ����دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ح��دي��ث��ة 
وبناء قواعد البيانات، وتوفر كافة ممكنات تطوير 

األداء املؤسيس. 
وب���ح���ك���م م����ا ي��م��ث��ل��ه اإلص��������الح امل����ؤس����يس م����ن أه��م��ي��ة 
كونه الرافعة األساسية للتغير، وبالتايل فإن تلك 
اإلصالحات اإلدارية التي تنتهجها مؤسسات الدولة 

يف ال��ق��ط��اع اإلداري خ���الل امل��رح��ل��ة ال��ح��ال��ي��ة ستخدم 
ب���ط���ب���ي���ع���ة ال�����ح�����ال ك�����اف�����ة ال����ق����ط����اع����ات األخ����������رى وت���ه���ي���ئ 
األرض����ي����ة امل���ن���اس���ب���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���س���ت���ه���دف���ات ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ل��ل��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وال��ت��ن��م��ي��ة ب��م��ف��ه��وم��ه��ا ال��ش��ام��ل يف 
مختلف املجاالت..  كما أن اإلسراع يف عملية اإلصالح 
املؤسيس واإلداري، واعتماد البناء الهيكي النوعي 
وال�����ت�����وص�����ي�����ف ال�����وظ�����ي�����ف�����ي، وإع��������������ادة ال����ن����ظ����ر يف ب��ع��ض 
ال��ل��وائ��ح واألط���ر وف��ق��اً للمهام امل��ن��اط��ة، ب��اإلض��اف��ة إىل 

معالجة إشكاليات البيوقراطية والرتابة التي تعيق 
س��ر امل��ع��ام��الت وت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ال���ع���ام���ة..  فتلك 
ال�����خ�����ط�����وات امل����ه����م����ة ج��������اءت رغ�������م اس�����ت�����م�����رار ال�����ع�����دوان 
وال��ح��ص��ار وت��داع��ي��ات��ه��م��ا ع���ى أرض ال���واق���ع، لتعالج 
أهم جوانب القصور اإلداري، وتصب أيضاً يف إطار 
ال����ت����ح����ول ن���ح���و ال���ع���م���ل امل�����ؤس�����يس واإلدارة ال���ح���دي���ث���ة 
والرشيدة التي يتطلع إليها كل أبناء اليمن يف ظل 

الدولة اليمنية الحديثة املنشودة.
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الذل والعار للعرب املتصهينني
وص���������ف���������ت ام���������ري���������ك���������ا ع��������م��������ل ال�������ش�������ه�������ي�������د غ��������ف��������ر يف 
القدس بانه عمل ارهابي ولم نستغرب لكون 
امريكا شريكة مع الصهيونية العاملية يف قتل 
الفلسطينين واح��ت��الل  وم��ص��ادرة اراضيهم .. 
لكن ما نستغربه هو وصف السعودية ومصر 
ودوي�����ل�����ة االم�����������ارات وت����رك����ي����ا ال����ت����ي ي����ق����دم رئ��ي��س��ه��ا  
نفسه وتقدمه مجاميع )القراش( من العرب 
ع�����ى ان�������ه س����ي����ك����ون خ���ل���ي���ف���ة امل���س���ل���م���ن ف����ق����د ك����ان 
وص����ف����ه����م  مل�����ا ق������ام ب�����ه ال���ش���ه���ي���د خ������ري ع���ل���ق���م يف 

القدس بالعمل االرهابي ايضا .
مل�������������اذا ل��������م ي������دي������ن������وا وي������ص������ف������وا ب�������ه�������ذه األوص�������������اف 
ال���������ت���������ص���������ف���������ي���������ات ال���������ج���������م���������اع���������ي���������ة ال�������������دائ�������������م�������������ة وش�������ب�������ه 
ال���ي���وم���ي���ة ال����ت����ي ي����ق����وم ب���ه���ا االح�����ت�����الل االس���رائ���ي���ي 
ل��ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن  واق���ت���ح���ام م��خ��ي��م ج���ن���ن.. دون 
شك أن تصريحات هاتن الدولتن االسالميتن 
التي يحكمها صهاينة ويعيش فيها محكومن 
ال ح���������ول ل�����ه�����م وال ق���������وة .. ال م������وق������ف ل�����ه�����م م���ن 
ال�����ص�����ه�����اي�����ن�����ة ال�������ذي�������ن ي����ح����ك����م����ون����ه����م وال ي������������رون إال 

مايراه لهم حكامهم .. رحم الله الشهيد خري 
وامثاله من شهداء اليمن املواجهن لكل هذا 
ال���ت���وح���ش ال���ص���ه���ي���وين االم�����ري�����ي وال�������ذل وال���ع���ار 
لكل عربي ومسلم يسكت عن مجاهرة حكام 
ال�����ع�����رب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب�����ال�����ع�����داء ألح����������رار ف��ل��س��ط��ن 

واليمن .. 
ال������ن������ص������ر ألب��������ط��������ال ال��������ق��������دس وص�������ن�������ع�������اء وال�����������ذل 
وال����ه����زي����م����ة ل���ل���ص���ه���اي���ن���ة وات����ب����اع����ه����م وال����س����اك����ت����ن 

    د . احمد بن احمد الوشيل عنهم .

عبد الحميد الحجازي



محافظة عمران:
من هذه املحافظة كانت انطالقة الثورة املائية، بمساهمة مجتمعية، فكانت 
اربعني حبة رصاص آىل هي اول مبادرة من احد مواطني املحافظة والذي باعها 
وساهم بثمنها يف بناء احد السدود املائية وتبعها مساهمة كافة ابناء املجتمع، 
وتكللت تلك الجهود بأنشاء سبعة مشاريع مائية يف عدة مديريات والزالت 
العديد من املشاريع يف طور اإلنشاء، وهو ما اوضحه مدير الري بمكتب الزراعة 
بمحافظة عمران املهندس نبيل القباطي، والذي اشاد بمساهمة املجتمع يف 
انشاء املشاريع التي سيكون لها االثر الكبري يف إحداث نهضة زراعية وتنموية 

كبرية. 
واستعرض املشاريع التي انشئت يف املحافظة وهي:

أواًل مديرية العشة:
- مشروع حاجز قاعة والذي تبلغ سعته التخزينية )150000م3(، ويستفيد 
منه 10000 نسمة، واملساحة الزراعية التي ستستفيد من هذا الحاجز اكرث 
م��ن )40000( لبنة، وبلغ نسبة مساهمة وح��دة التمويالت باملحافظة 37% 

من اجمايل تكلفة املشروع، بينما ساهم املجتمع بنسبة 63%. 
- مشروع حاجز الصماد والذي تبلغ سعته )70000م3(، ويبلغ عدد املواطنني 
ال��ذي يستفيدون منه 4000 نسمة، وتبلغ مساحة االرايض التي تسقى منه 
32000 لبنة، وساهم املجتمع يف املشروع %66 من اجمايل التكلفة، ووحدة 

التمويالت ساهمة بنسبة 34%. 
- م�����ش�����روع ح����اج����ز ال������واس������ع وال���������ذي ي���س���ت���ف���ي���د م���ن���ه )9000( ن���س���م���ة، وس��ع��ت��ه 
التخزينية )200000م3(، ومساحة األرايض الزراعية حوايل )35000( لبنة، 
وساهمت وحدة التمويالت بنسبة %22، واملجتمع ساهم %78 من اجمايل 

تكلفة املشروع. 
ثانيًا: مديرية ذيبني:

- مشروع حاجز الذيل تبلغ سعته التخزينية )80000م3(، ويستفيد منه 
2000 نسمة، وتبلغ األرايض الزراعية التي ستستفيد من هذا الحاجز حوايل 
8000 لبنة، وساهمت وحدة التمويالت بنسبة %70، بينما كانت مساهمة 

املجتمع 30%. 
- م�����ش�����روع ح����اج����ز )اب�������و ري�����ح�����ان( ت���ب���ل���غ س���ع���ت���ه )60000م3(، وي���س���ت���ف���ي���د م��ن��ه 
)10000( نسمة، ومساحة األرض )5000( لبنة، وساهمت وحدة التمويالت 
باملحافظة بنسبة %85 م��ن إج��م��ايل تكلفة امل��ش��روع بينما املجتمع س��اه��م بما 

نسبته 15%. 
ثالثًا: مديرية السود:

- مشروع حاجز بيت العكيش، وتبلغ سعته التخزينية )50000م3(، وتبلغ 
األرايض الزراعية التي ستستفيد من هذا الحاجز )9000(لبنة، ويستفيد منه 
1500ن��س��م��ة، وتساهم وح��دة التمويالت %40، واملجتمع يساهم %60 من 

إجمايل تكلفة املشروع. 
رابعًا: مديرية خمر:

- مشروع سد بيت كالب وسعته التخزينية )150000م3(، وعدد املستفيدين 
8000 نسمة، واألرايض الزراعية )50000( لبنة وبلغت نسبة مساهمة املجتمع 

%70، وحدة التمويالت باملحافظة ساهمة بنسبة 30%. 
خامسًا: مديرية حرف سفيان:

- م���ش���روع ح��اج��ز امل��ن��اص��ري وت��ب��ل��غ س��ع��ت��ه ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة )120000م3( ويستفيد 
منه 1500 نسمة، وتبلغ مساحة األرايض التي ستستفيد منه )20000( لبنة، 

وساهمت وحدة التمويالت باملحافظة بنسبة %70، واملجتمع ساهم 30%.
  محافظة ذمار:

 محافظة ذمار هي األخرى كان املجتمع مبادر يف تنفيذ مشاريع مائية وهذا 
م��ا اش���ار ال��ي��ه م��دي��ر االرش�����اد بمكتب ال���زراع���ة وال����ري امل��ه��ن��دس ف���ؤاد ال���ك���وري أن  
العمل باملشاركة املجتمعية بكل الجوانب يمثل نموذجا حيا لصدق التوجه 
نحو تنمية زراعية مستدامة يلمس عطاؤها ع��ددا كبريا من أبناء املجتمع يف 
مختلف املناطق املستهدفة، مؤكدا أن العمل بمشاركة املجتمع يمثل إرساء 
نهج تشاريك مبني عىل التفاعل والتحاور والتخطيط يف إدارة شئون حياتهم 
واالستفادة من موارد أراضهم الزراعية واملساهمة يف تنفيذ املشاريع واملتابعة 

والتقييم والصيانة واإلدارة املتكاملة. 
واوض��ح الكوري أن املجتمع اليمني عرف منذ القدم  مبدأ التعاون وتطبيق 
امل���ش���ارك���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ح���ي���ث ظ����ل األف��������راد وامل���ج���ت���م���ع���ات امل��ح��ل��ي��ة دع���م���ا ل��ب��ع��ض��ه��م 
ال���ب���ع���ض، وق�����د أط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه��ا أس����م����اء م��خ��ت��ل��ف��ة  )ال����ج����اي����ش، ال���ع���ان���ة وال���ف���زع���ة 
والشملة ...الخ(، مؤكدا أن هذا العمل الشعبي والتعاوين يعترب سلوكا معتادا 
و أحد مكونات األعراف والتقاليد والعادات الشعبية كان وراء إقامة انجازات 
حضارية مثل سد مأرب واستصالح األرايض وتشييد املدرجات التاريخية والتي 

قامت عليها حضارات سبأ وحضارة اليمن السعيد. 
مؤكدا انه تم إدارة وصيانة السدود والحواجز املائية حيث تم تنفيذ عدد من 
املشاريع واملبادرات الزراعية يف مختلف مديريات املحافظة وحسب االحتياجات 

املقدمة املشفوعة بمذكرات رسمية من السلطة املحلية والتي تمثلت يف:
- مشروع توسعة بحرية حاجز العرين- الذحلة- مديرية عنس والتي تقدر 

السعة التخزينية للحاجز بحوايل 42,500 م3..
 مساهمة ال��وح��دة التنفيذية بنسبة %20 من اجمايل تكلفة وبقية النسبة 

مساهمة املجتمع..
موضحا ان عدد املستفيدين )10.000( نسمة، وتبلغ مساحته االرايض التي 

تسقى من الحاجز )20( هكتاراً..
 - مشروع الثاين إنشاء خزان الصفاء- لحصاد مياه االمطار- منطقة -رصب 

–مديرية عتمة والذي تقدر السعة التخزينية للحاجز بحوايل 1,200م3..
وب��ل��غ��ت نسبة مساهمة املجتمع %70 بينما بلغت نسبة ال��وح��دة يف تنفيذ 
خ������زان ح���ص���اد امل����ي����اه ب��ن��س��ب��ة %30 م����ن اج����م����ايل ت��ك��ل��ف��ة وي���ل���غ ع�����دد امل��س��ت��ف��ي��دي��ن 
)3.500( نسمة، وامل��س��اح��ة األرايض ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي تستفيد م��ن امل��ش��روع )13( 

هكتار + مشتل إلنتاج شتالت فواكه.. 
 - وتمثل املشروع الثالث يف دعم مبادرة توسعة البحرية وعمل قناة لحاجز 
ال���ه���ج���ارة- ه���ج���ارة- م��دي��ري��ة ع��ت��م��ة، ت���ق���در ال��س��ع��ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة ل��ل��ح��اج��ز ب��ح��وايل 
13,000 م3، مساهمة الوحدة يف تنفيذ مشروع توسعة البحرية وعمل قناة 
ت��ص��ري��ف ل��ح��اج��ز ال��ه��ج��ارة م��دي��ري��ة/ عتمة ه��ي بنسبة %30 م��ن اج��م��ايل تكلفة 
املشروع، وساهم املجتمع بنسبة %70.. وعدد املستفيدين )10.500( نسمة، 

ومساحة األرايض الزراعية )15( هكتار.. 
محافظة املحويت 

 ويف م��ح��اف��ظ��ة امل���ح���وي���ت ف��ق��د ش���ه���دت ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���ش���رات م���ن امل���ش���اري���ع امل��ائ��ي��ة 
بمبادرات مجتمعية وهذا ما اشار اليه املدير الفني لوحدة تمويالت املشاريع 
ال���زراع���ي���ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة امل��ه��ن��دس اح��م��د راج����ح وال�����ذي اك���د أن امل��ح��اف��ظ��ة ستشهد 
تنفيذ اك���رث م��ن 46 م��ش��روع��ا م��ائ��ي��ا م��ا ب��ني س��د وح��اج��ز وك���رف���ان وخ����زان ساهم 

فيها املجتمع بنسبة ت��ف��وق %80 ووح���دة ال��ت��م��وي��الت ساهمة بالباقي وال��ذي 
كان عبارة عن توفري ماديت االسمنت والديزل. 

واشار املهندس احمد راجح أن املحافظة تمتاز بتنوع مناخها وتضاريسها ما 
ب��ني مرتفعات عليا وحتى املناطق التهامية، وه��و م��ا يجعلها صالحة لزراعة 

جميع املحاصيل الزراعية. 
 واوض�������ح امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل����وح����دة ال���ت���م���وي���الت أن امل���ح���اف���ظ���ة ف���ق���رية م���ائ���ي���ا ب��س��ب��ب 
االن���ح���دار ال��ش��دي��د ألغ��ل��ب م��ن��اط��ق امل��ح��اف��ظ��ة وه���و م��ا يتسبب يف ع���دم اس��ت��ف��ادة 
املحافظة من مياه االمطار والذي يذهب معظمها للمناطق التهامية، مؤكدا 
أن املشاريع املائية ستعمل عىل احتجاز كميات كبرية من مياه سيول االمطار 
وهو ما سيعود بالنفع والفائدة عىل التنمية الزراعية يف املحافظة، واستعرض 
املهندس احمد راج��ح املشاريع التي نفذت والتي سيتم تنفيذها خ��الل االي��ام 
القادمة خاصة بعد توفري التكاليف عرب املساهمة املجتمعية ومساهمة وحدة 

تمويل املشاريع الزراعية باملحافظة. 
  مديرية الرجم:

يف هذه املديرية 12 مشروعا مائيا عىل النحو االيت:
- مشروع خزان العارضة بعزلة البشاري قرية بني الطيار سعته التخزينية 
3762م3 ساهم املجتمع %80 من التكلفة وساهمت وحدة تمويالت املشاريع 

الزراعية باملحافظة بنسبة 20%. 
- خزان روحان يف عزلة الروحاين قرية روحان والذي تبلغ سعته التخزينية 
3200م3، ساهم املجتمع بنسبة )80,03 %(، ووحدة التمويالت )7. 19%(. 
- مشروع خزان العوارض عزلة بني مصعب، بني شهاب، ساهم املجتمع فيه 
بنسبة )%82,3( وساهمت وحدة التمويالت )%17,7(، وتبلغ سعته التخزينية

 3. 321م3. 
- م��ش��روع خ���زان امل��ع��ط��ن ع��زل��ة ال���روح���اين ق��ري��ة ال��ق��ارة تبلغ سعته التخزينية 
38. 812م3، وبلغت نسبة مساهمة املجتمع 5. %85 م��ن إج��م��ايل التكلفة، 

وساهمت وحدة التمويالت 5. 14%. 
-مشروع خزان زيلة الوسط القرية عزلة البشاري قرية اللوظ وتبلغ سعته 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 88. 3410م3، ح��ي��ث س��اه��م امل��ج��ت��م��ع ب��ن��س��ب��ة 5. %84، وس��اه��م��ت 

وحدة التمويالت بنسبة 15,05 %. 
- خزان بيت الصرمي بعزلة البشاري قرية بيت الصرمي، والذي تبلغ سعته 
التخزينية 53. 4789م3، ساهم املجتمع فيه بنسبة %90، ووحدة التمويالت 

ساهمة 10%. 
- مشروع ساقية السنفة بني املصعب قرية السنفة طولها 120مرتاً، والذي 
ساهم املجتمع فيه 6. %81 وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 4. %18، وتبلغ 

سعته التخزينية 5. 1836م3. يبلغ قطر الخزان 13مرتاً وعمق 8 أمتار.. 
- خ��زان املقبل عزلة ال��ج��رادي قرية املقبل سعته التخزينية 3000م3 بلغت 
مساهمة املجتمع %80 وساهمت وح��دة التمويالت %20 واشتمل املشروع 

كذلك عىل قناة وجدار مساند. 
- س���د ال��ح��ي��ف��ة ع���زل���ة ال����ج����رادي ق���ري���ة ال��ح��ي��ف��ة س���اه���م امل��ج��ت��م��ع ب��ن��س��ب��ة 80%، 

ووحدة التمويالت %20 وتبلغ سعته التخزينية 1160م3. 
- مشروع مرعان عزلة البشاري قرية مرعان والذي تبلغ سعته التخزينية 75. 
204م3، ساهم املجتمع فيه %80، ووحدة التمويالت ساهمة بنسبة 20%. 
- مشروع خزان وادي السنف بعزلة بني املصعب قرية شنصب ساهم املجتمع 
بنسبة 2. %85 وساهمت وحدة التمويالت باملحافظة 8. %14، وتبلغ سعته 

التخزينية 324م3. 
- العوارض عزلة الجرادي قرية رهبان تبلغ سعته التخزينية 868م3، بلغت 
مساهمة املجتمع %80، وساهمت وحدة التمويالت باملحافظة بنسبة 20%. 

مديرية الطويلة:
 16مشروعاً موزعة عىل :

- م���ش���روع ع���رب ال��ن��ق��م ال���ض���الع االس���ف���ل ق���ري���ة ع��س��ل��ة ت��ب��ل��غ س��ع��ت��ه ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 
360م3، ساهم املجتمع فيه بنسبة %80 وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 

 .20%
- مشروع خزان املقطع نفس العزلة والقرية تبلغ سعته التخزينية 636م3، 
وكانت مساهمة املجتمع بنسبة 3. %85، وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 

 .14% .7
- م��ش��روع خ����زان ف��ق��ي ال��ق��ص��ب��ة ب��ع��زل��ة ال��غ��رب��ي ق��ري��ة ال��دم��ن��ة س��اه��م املجتمع 
ف��ي��ه ب��ن��س��ب��ة %80 وس��اه��م��ت وح����دة ال��ت��م��وي��الت ب��ن��س��ب��ة %20، وت��ب��ل��غ سعته 

التخزينية 650م3. 
- مشروع السنامي عزلة الضالع االسفل قرية الشايم تبلغ سعته التخزينية 
1948م3، س��اه��م ف��ي��ه امل��ج��ت��م��ع بنسبة %80 وب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة م��س��اه��م��ة وح��دة 

التمويالت 20%. 
- مشروع خزان زهب الحاجري بنفس العزلة يف قرية املقطر ساهم املجتمع 
فيه بنسبة 8. %80 ووحدة التمويالت ساهمة بنسبة 2. %19، والذي تبلغ 

سعتة التخزينية 2. 193م3.
- مشروع غيول بيت غبري يف عزلة بني الخياط قرية بيت قطينة وهو عبارة 
م��ج��م��وع��ة اح�������واض ل��ت��ج��م��ي��ع م���ي���اه ال���غ���ي���ول ال����زراع����ي����ة ت��ب��ل��غ س��ع��ت��ه ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 
1300م3 والذي بلغت مساهمة املجتمع %80، ووحدة التمويالت ساهمة 

بنسبة 20%. 
- مشروع خزان عرب الربيك يف عزلة الضالع االسفل ساهم املجتمع فيه بنسبة 
%80 ووحدة التمويالت ساهمة بنسبة %20 وتبلغ سعته التخزينية 363م3. 
- خزان بريك عقرب يف عزلة بني الحجاج قرية بيت الحاشدي والذي تبلغ 
سعته التخزينية 15753م3، بلغت مساهمة املجتمع %80، وساهمت وحدة 

التمويالت بنسبة 20%. 

- مشروع خزان النميل يف نفس العزلة قرية السلة تبلغ سعته التخزينية 
5. 654م3. ساهم املجتمع يف هذا املشروع بنسبة %80، ووحدة التمويالت 

ساهمة بنسبة 20%. 
- خزان بردان عزلة الضالع االسفل قرية املعزاب ساهم املجتمع بنسبة 80% 
وساهمت وحدة التمويالت بنسبة %20، وتبلغ سعته التخزينية 2. 291م3. 
- خ��������زان ق���س���م���ة ال��������ذر ب���ع���زل���ة ب���ن���ي ال����خ����ي����اط ق����ري����ة ب���ي���ت ح����ري����ش ت���ب���ل���غ س��ع��ت��ه 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 4. 2903م3س����اه����م امل��ج��ت��م��ع ب��ن��س��ب��ة 4. %80 م���ن إج���م���ايل التكلفة 

وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 6. %19.
- مشروع خزان قسمة القيني بنفس العزلة يف قرية جوعان ساهم املجتمع 
بنسبة %80 وساهمت وحدة التمويالت بنسبة %20 وتبلغ سعته التخزينية 

2442م3. 
- خزان الحمامي بنفس العزلة يف قرية السلة والذي تبلغ سعته التخزينية 
1000م3، س���اه���م امل��ج��ت��م��ع يف ه�����ذا امل����ش����روع ب��ن��س��ب��ة %80 وس���اه���م���ت وح����دة 

التمويالت بنسبة 20%. 
- مشروع خ��زان الرقبة يف عزلة بني الحجاج قرية الصلول ساهم املجتمع 
بنسبة %80 وس��اه��م��ت وح���دة التمويالت بنسبة %20، وال���ذي تبلغ سعته 

التخزينية 400م3. 
-مشروع خزان الجريني يف نفس العزلة يف قرية بيت معيض ساهم املجتمع 
بنسبة %80 م��ن تكلفة امل��ش��روع وساهمت وح���دة التمويالت بنسبة 20%، 

ويتسع 5. 773م3. 
- مشروع خزان الكسعة يف عزلة عاسلة قرية القصبة تبلغ سعته التخزينية  
72. 846م3، ح���ي���ث س����اه����م امل���ج���ت���م���ع يف ه�����ذا امل�����ش�����روع ب��ن��س��ب��ة %80 ووح�����دة 

التمويالت ساهمة بنسبة 20%. 
مديرية بني سعد:

بلغ عدد املشاريع املائية 6 مشاريع عىل النحو التايل:
- خ������زان ال���ظ���ه���رة يف ع���زل���ة ال���ظ���ه���رة ق���ري���ة ب���ن���ي م���ق���دم س���اه���م امل��ج��ت��م��ع ب��ن��س��ب��ة 
%84,08 وس����اه����م����ت وح���������دة ال����ت����م����وي����الت ب���ن���س���ب���ة )%15,02( وت����ب����ل����غ س��ع��ت��ه 

التخزينية 432م3. 
- مشروع خزان جعمان عزلة الشويع االسفل قرية بيت جعمان باإلضافة 
لقناة تغذية بطول 50مرتاً مربعاً ساهم املجتمع فيه بنسبة 8. %80 وساهمت 
وحدة التمويالت بنسبة 2. %19والذي تبلغ سعته التخزينية 84. 1383م3. 
- خزان املصلب عزلة بني سبأ قرية املعزب والذي تبلغ سعته التخزينية8. 
1468م3، ساهم املجتمع فيه بنسبة 7. %84، وساهمت وح��دة التمويالت 

بنسبة 3. %15، وتبلغ سعته التخزينية 8. 1468م3. 
- خزان الشرف عزلة الشويع االعىل يف قرية الشرف تبلغ سعته التخزينية 
1280م3، ساهم املجتمع فيه بنسبة %80 وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 

 .20%
- حاجز االثب عزلة الشديدي قرية الحود وتبلغ سعته التخزينية 65000م3، 
ساهم املجتمع فيه بنسبة %70 وبلغت نسبة مساهمة وحدة التمويالت 30% 
- حاجز القوازعة عزلة الشوييش والذي تبلغ سعته التخزينية 60000م3، 
حيث ساهم املجتمع بنسبة %70، وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 30% 

من إجمايل التكلفة. 
مديرية حفاش :

مشروع واح��د تمثل يف خ��زان الشريف يف عزلة بني غمر قرية باقل يتسع 7. 
290م3 بلغت مساهمة املجتمع %80، وم��س��اه��م��ة وح���دة ت��م��وي��ل امل��ش��اري��ع 

الزراعية 20%. 
  مديرية شبام :

يتم تنفيذ اربعة مشاريع مائية وهي :
- خ���زان الصلصل ع��زل��ة ال��ض��الع االع���ىل ق��ري��ة بيت راج���ح وال���ذي تبلغ سعته 
التخزينية 5. 157م3، ساهم املجتمع بنسبة %80 وساهمت وحدة التمويالت 

 .20%
- استكمال ترميم حاجز الوطية يف نفس العزلة قرية الزكانني والذي تبلغ 

سعته التخزينية
 5. 14670م3، س��اه��م امل��ج��ت��م��ع ب��ن��س��ب��ة %80 وس��اه��م��ت وح����دة ال��ت��م��وي��الت 

بنسبة 20%. 
- حاجز الصرحة عزلة الزبريات قرية الصرحة والذي شمل معالجة بحرية 
الحاجز والذي تبلغ سعته التخزينية 648م3، ساهم املجتمع بنسبة 80%، 

وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 20%. 
- ترميم خزان وقنوات مجموعة احواض غيول عزلة الزبريات قرية حصاير 
وبيت ناشر والذي تبلغ سعته التخزينية 1200م3، بلغت مساهمة املجتمع 

%80، وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 20%. 
- ح��اج��ز ال��ب��ري ع��زل��ة ال��ض��الع االع���ىل ق��ري��ة ب��ي��ت مليك تبلغ سعته التخزينية 
1215م3، ساهم املجتمع بنسبة %80، وساهمت وح��دة التمويالت بنسبة 
%20. والذي اشتمل االعمال فيه عىل ترميم مجموعة احواض اربعة غيول 

زراعية. 
- معالجة واصالح بحرية حاجز بيت قصيلة عزلة الضالع االعىل بيت قصيلة 
حيث ساهم املجتمع بنسبة %70، وساهمت وحدة التمويالت بنسبة 30%، 

وتبلغ سعته التخزينية 115200م3. 
   مديرية ملحان 

يبلغ عدد املشاريع املنفذة يف مديرية ملحان ثالثة مشاريع هي :
- خزان سعد عزلة الصعيفريي قرية بشري وتبلغ سعته التخزينية 360م3 
وق������ن������اة ب�����ط�����ول 30م����������������رتاً، س�����اه�����م امل����ج����ت����م����ع ب���ن���س���ب���ة %80، وس�����اه�����م�����ت وح������دة 

التمويالت بنسبة 20%. 
- خ��زان الغربي عزلة الشرقي والغربي قرية زيلة حمل وال��ذي تبلغ سعته 

التخزينية 
75. 453، ساهم املجتمع بنسبة %80 ووح��دة التمويالت ساهمت بنسبة 

 .20%
- خ�������زان االخ����ض����ر ب���ن���ف���س ال����ع����زل����ة ق����ري����ة ق���م���ل س����اه����م امل���ج���ت���م���ع ب��ن��س��ب��ة 80% 

وساهمت وحدة التمويالت بنسبة %20، وتبلغ سعته التخزينية 504م3 
 جبل املحويت 

يف هذه املديرية يتم تنفيذ مشروعني مائيني بمساهمة مجتمعية هما:
- خ�����زان ع���رب ال��ص��ري��م��ي ع���زل���ة ال���وس���ط يف ق���ري���ة ال��س��ب��اع��ة وال�����ذي ت��ب��ل��غ سعته 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 676م3، وس���اه���م���ت وح������دة ال���ت���م���وي���الت ب��ن��س��ب��ة 8. %14 وس���اه���م 

املجتمع بنسبة 2. 85%. 
- حاجز الضيق عزلة االحجول قرية القاهرة تبلغ سعته التخزينية 50000م3 
س��اه��م املجتمع بنسبة %70 وس��اه��م��ت وح���دة ال��ت��م��وي��الت ب��امل��ح��اف��ظ��ة بنسبة 

.30%

عمران وذمار واحملويت.. ثورة مجتمعية في بناء وتشييد املنشآت املائية

   ابناء محافظات عمران 
وذمار واحملويت يقودون ثورة 
مجتمعية في إنشاء العديد من 
السدود واحلواجز والكرفانات 

واخلزانات املائية

 ب���ج���ه���ود م��ج��ت��م��ع��ي��ة، ت��غ��ل��ب��ت ع����ى ال����ظ����روف 

ال��������ص��������ع��������ب��������ة، وط������������وع������������ت ال���������ت���������ض���������اري���������س ال�����ج�����ب�����ل�����ي�����ة 
واس���ت���ف���ادت م���ن م���واده���ا ال���خ���ام امل���ت���واج���دة يف كل 
م����ن����ط����ق����ة، اب�������ن�������اء امل����ج����ت����م����ع ي�����ق�����ه�����رون امل���س���ت���ح���ي���ل، 
وي��ش��ي��دون م��ا ع��ج��زت ان��ظ��م��ة س��اب��ق��ة ع��ن القيام 
به، يخلدون اآلباء واالجداد من بناء سد مأرب، 
وبسواعدهم السمر يشيدون املئات من السدود 
والحواجز والكرفانات املائية، فلم تقف الظروف 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب���اد ع��ائ��ق��ا، ب���ل جعلوا 
منها فرصة للتوجه نحو البناء والتنمية، هذا ما 
س��ن��س��ت��ع��رض��ه ع����ن امل���ن���ش���آت ال���ت���ي ان���ش���ائ���ه���ا اب���ن���اء 

املجتمع يف عدة محافظات. 
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رشيدالحداد #

ت���رف���ض ح���ك���وم���ة ال���ع���م���ال���ة واالرت����������زاق ال����ع����دول ع����ن ق����راره����ا األخ������ري ال����ذي 
يستهدف ما تبقى من حركة تجارية يف البلد، وتصر عىل فرض السعر 
الجديد للدوالر الجمريك يف املنافذ الجمركية املحتلة أكانت البحرية أو 
ال��ربي��ة لتثقل ب��ذل��ك االج����راء االن��ت��ه��ازي ك��اه��ل اليمنيني املثقل بتداعيات 
ال����ع����دوان ال���س���ع���ودي األم����ري����ي وال���ح���ص���ار ال���ظ���ال���م ال�����ذي أدى إىل ت��ف��اق��م 
األوض��اع اإلنسانية وتدهور األوض��اع االقتصادية يف مختلف أرج��اء هذا 
الوطن.. فالقضية اليوم لم تعد محدودة برفع الدوالر الجمريك بنسبة 
%50، وحسب بضوء اخضر من دول الرباعية الدولية التي لو رفعت 
إحداها الدوالر الجمريك بنسبة %10، فقط دون معالجات لتداعيات 
تحريك الدوالر الجمريك عىل حياة الناس النهارت يف غضون ساعات، 
وم���ع ذل���ك ت��ق��ف إىل ج��ان��ب ح��ك��وم��ة االرت�����زاق وال��ع��م��ال��ة لتحميل شعبنا 
فشلها وفسادها يف املحافظات املحتلة، بل أصبحت تنفذ أجندات املحتل 
دون وعي ملخاطر تلك السياسة االقتصادية التي ستنعكس سلباً وبشكل 
مباشر عىل الحركة املالحية يف ميناء عدن لصالح موائن االمارات، خاصة 

وأن أصبح االسترياد عىل موائن عدن املحتلة. 
بفعل االبتزاز والجبايات غري القانونية ورفع رسوم الخدمات واالعاقات 
املتعمدة والتأخري يف أعمال املناولة السفن وبلطجة التخليص وارتفاع 
التعرفة الجمركية ورف��ع ضريبة الدخل عىل التاجر، والغرامات التي 
تفرض عىل املستوردين عرب امليناء، دفعت بالكثري من التجار املستوردين 
إىل البحث عن البدائل، بل عزف الكثري منهم خالل النصف الثاين من 
ال����ع����ام 2021م، ع����ن االس�����ت�����رياد ع����رب امل���ي���ن���اء واق�����دم�����وا ع����ىل ت���ح���وي���ل م��س��ار 
وص��ول واردت��ه��م إىل ميناء صاللة العماين بأقل كلفة، مقابل تكاليف 
باهظة يتكبدها املستورد عرب ميناء عدن الذي يبلغ متوسط تكلفة شحن 
الحاوية الواحدة 40 قدماً من شرق آسيا إىل ميناء املعال بعدن بأكرث من 
5000 دوالر، مقابل تكلفة ال ت��ت��ج��اوز 1800 دوالر للحاوية ع��رب ميناء 
صاللة، يضاف إىل قيام سلطات ميناء عدن منذ مطلع العام 2018م، 
ب��رف��ع رس���وم ال��خ��دم��ات البحرية بنسبة %20، ورس���وم امل��راب��ط يف ميناء 
املعال بنسبة %30، ورفع أجور الخدمات بنسبة %100، وبهدف فرض 
عموالت غري قانونية يتم تأخري سفن الحاويات القادمة إىل ميناء عدن يف 
غاطس امليناء ألسابيع قبل أن يتم إدخالها إىل الرصيف للتفريغ، وهو ما 
يرتتب عىل ذلك غرامات تأخري، وال ينتهي العبث يف هذه املرحلة، بل يتم 
إعاقة خروج الحاويات من امليناء أليام وأحياناً ألسابيع بسبب الفشل 
اإلداري والعشوائية والتعامل العنصري مع التجار، ومع ذلك تفرض 
سلطات امليناء رسوم "ديمرييج" باهظة عىل كل حاوية بأكرث من ١٠٠ 
ألف ريال يومياً،حتى وان كان التأخري ناتج عن تأخري أعمال املناولة أو 
التخليص الجمريك داخل امليناء، وال تنتهي املمارسات االنتهازية داخل 
امليناء بل تمتد إىل الطرقات العامة املحكومة من املليشيات والتي تفرض 
إت��اوات غري قانونية باهظة، ورغم ارتفاع تكلفة النقل الربي الشحنات 
ال��ت��ج��اري��ة م���ن م��ي��ن��اء ع���دن إىل امل��ح��اف��ظ��ات ال���ح���رة، وال�����ذي ق���ال ع��ن��ه أح��د 
املستوردين أنه أصبح يساوي أجور نقل الحاوية من الصني إىل امليناء، 
ف�����إن امل���ل���ي���ش���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة ت���ف���رض ب���ق���وة ال����س����الح ات��������اوات ب���اه���ظ���ة ب��ق��وة 
السالح تصل إىل أكرث من 1,5 مليون ريال، وجميعها تضاف إىل التكلفة 
النهائية للسلع واملنتجات املستوردة، ويتم تحميلها املستهلك املغلوب 
عىل أم��ره بما ي��ؤدي إىل ارت��ف��اع األس��ع��ار بنسب تفوق القيمة الحقيقية 
لها، ما يؤدي إىل تراجع الطلب عىل تلكم السلع واملنتجات يف السوق 

وينتج عن ذلك حالة ركود للحركة التجارية. 
 اذن أم�������ام ح����ال����ة ال�����ح�����رب االق����ت����ص����ادي����ة ال����ت����ي ت���ش���ن���ه���ا ح���ك���وم���ة ال���ع���م���ال���ة 
واالرتزاق ضد هذا الشعب، ال خيار للجميع حكومة يف صنعاء وقطاع 
خاص الذي كان وال يزال يرتقب عودة الحركة املالحية إىل ميناء الحديدة 
منذ مطلع العام 2017م، سوى مواجهة كل هذه السياسات االنتهازية 
واألخ��ذ بزمام املبادرة والعودة إىل االسترياد عرب ميناء الحديدة، وهنا 
يتوجب عىل وزارة النقل يف صنعاء أن تعقد اجتماعاً بمندوبي الشركات 
امل��الح��ي��ة امل��ت��واج��دي��ن يف ص��ن��ع��اء أو أن ت��ت��وىل ال��ت��واص��ل م���ع ال��ش��رك��ات يف 
ال������خ������ارج، ل����ي ت����ق����دم ال���ت���ط���م���ي���ن���ات ل����ه����ا، وإن ل������زم األم�������ر ت����ق����دم ض���م���ان���ات 
ل��ل��ش��رك��ات امل��الح��ي��ة م��ن أج���ل إع����ادة م��س��اره��ا س��ف��ن ال��ح��اوي��ات إىل ميناء 
الحديدة، ويفضل أن يتم التواصل مع األم��م املتحدة واي��ص��ال رسائل 
تحذيرية لدول العدوان من مغبة أي إعاقة لدخول سفن الحاويات، 
ك���ون���ه���ا ت��ح��م��ل ش���ح���ن���ات ت���ج���اري���ة، ول����ك����ون ال���ع���م���ل امل����ش����رتك ت���ك���ون ث���م���اره 
ي��ان��ع��ة، ن���رى أن ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي امل��ش��رتك م��ع ال��ق��ط��اع ال��خ��اص يف ه��ذا 
ال��ج��ان��ب س��ي��ك��ون م��ث��م��راً وس��ي��ن��ت��ج ع��ن��ه إع����ادة م��س��ار س��ف��ن ال��ح��اوي��ات إىل 
ميناء الحديدة، وخطوه كهذه سوف تبدد التجار املستوردين وكذلك 
الشركات املالحية، وستكون نتائجها اإليجابية كبرية عىل املستهلك الذي 
سيحصل عىل منتجات بقيمة أقل من قيمة السلع املستوردة عرب ميناء 

عدن، وعىل الحركة التجارية وعىل االقتصاد الوطني ككل..
م����ن����ذ اي��������ام ل����وح����ظ وج��������ود ت����ح����رك م�����ن ق����ب����ل ال����ج����ان����ب ال����ح����ك����وم����ي يف ه����ذا 
ال��ج��ان��ب، وي��ج��ب أن ال ي��ت��وق��ف، إال ب���إع���ادة ح��رك��ة س��ف��ن ال���ح���اوي���ات إىل 
ميناء الحديدة، كرد عميل عىل تلك اإلجراءات التعسفية التي فرضتها 
ح��ك��وم��ة امل��رت��زق��ة ع��ىل امل��س��ت��وردي��ن م��ن امل��ن��اف��ذ امل��ح��ت��ل��ة وال��ت��ي ك���ان آخ��ره��ا 
رف���ع س��ع��ر ال�����دوالر ال��ج��م��ريك إىل 750ري�������ااًل، ف��ح��ك��وم��ة اإلن���ق���اذ ال��وط��ن��ي، 
قدمت عروضاً مغرية للتجار لي تدفعهم نحو االسترياد عرب الحديدة، 
وأبرزها تحمل الحكومة كافة تكاليف" الديمرييج "، الناتجة عن تأخر 
ال���وص���ول ألس��ب��اب خ��ارج��ة ع��ن إرادة امل��س��ت��ورد، وذل����ك ح��رص��اً م��ن��ه��ا عىل 
ت��خ��ف��ي��ف م���ع���ان���اة امل���واط���ن���ني ال��ن��ات��ج��ة ع���ن إج��������راءات ح��ك��وم��ة امل���رت���زق���ة من 
ج�����ان�����ب، وت���ح���ف���ي���ز امل�����س�����ت�����وردي�����ن ل�����الس�����ت�����رياد ع�����رب ال�����ح�����دي�����دة، وس���ي���ح���ص���ل 
املستورد عىل العديد من االمتيازات منها أن سعر الدوالر الجمريك يف 
ميناء الحديدة يبلغ 250 ري��ااًل مقابل ٧٥٠ ري��ااًل يف ع��دن، ع��دم تأخري 
السفن يف الغاطس وإدخالها الرصيف للتفريغ يف حال إخالء الرصيف 
مباشرة دون تأجيل، وكذلك سرعة املناولة وسرعة التخليص الجمريك 
وال تبلغ رس���وم األرض��ي��ة يف امل��ي��ن��اء ١٠% م��ن تكاليف ن��ف��س ال��رس��وم يف 
ع�����دن، و يف ح����ال االس��ت��ج��اب��ة م���ن ق��ب��ل ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ل���دع���وة ص��ن��ع��اء 
ف��إن تكلفة اس��ت��رياد السلع وامل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي سيتم اس��ت��رياده��ا ع��رب ميناء 
الحديدة ستنخفض بنسبة ال تقل عن %30، لعدة أسباب أيضاً أولها 
بانخفاض تكلفة النقل ال��ربي للحاويات من 3000 دوالر للنقل الربي 
من عدن بطول 1300 كيلو إىل 500 دوالر لقطع مسافة 450 كيلومرتاً 
من الحديدة إىل صنعاء، وكذلك انخفاض أجور النقل البحري للحاوية 
الواحدة بنسبة تزيد عن %200، يف حال تحويل مسار سفن الحاويات 
من جيبويت إىل ميناء الحديدة، كما سيتم إنهاء اي ازدواج ضريبي أو 
ج��م��ريك، وس����وف ت��ت��وق��ف ال��ج��ب��اي��ات غ��ري امل��ش��روع��ة وه���ي ض��خ��م��ة وال��ت��ي 
تفرضها املليشيات ع��ىل ك��ل ق��اط��رة ق��ادم��ة م��ن ميناء ع��دن يف الطرقات 

الرابطة بني ميناء عدن ومناطق سيطرة صنعاء.
واملؤكد أن الشعب اليمني، والقيادة سيقفون إىل جانب املستوردين، 

وان تطلب األمر سيتم فرض معادلة امليناء بامليناء.
# كاتب وخبري اقتصادي

األهمية االقتصادية لتحويل 
مسار سفن احلاويات 

إلى ميناء احلديدة

تقرير:  محمد صالح حاتم
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محمد عيل الذيفاين

وقفة تأمل مع 
خطاب السيد القائد 

في جمعة رجب
بالتأكيد بان اليمن ارضا وانسانا سيبقى 
يمثل ابجديات ال��روح والعطاء والصفاء 
وال��ت��ض��ح��ي��ات ع��ى م���دى ال��ت��اري��خ االن��س��اين 
وال����ق����ام����ة ش���ام���خ���ة ل���ك���ل م����ن ي��ن��ت��س��ب ال��ي��ه 
واالرت����������ب����������اط ال�����وث�����ي�����ق ب������ال������رس������ول وال�����رس�����ال�����ة 
واع�����ام ال���ه���دى ح��ي��ث ن��ج��د ل��ل��ت��اري��خ ظ��ال 
وارف������������ة م������ن ال������ص������ور وامل�������اح�������م امل�����ش�����رق�����ة يف 
دوائ�����ر م��ت��داخ��ل��ة ت��ج��م��ع ب���ن ال��ح��ف��اظ عى 
االرت����������ب����������اط ب�����ال�����ه�����وي�����ة االي������م������ان������ي������ة واألص��������ال��������ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���ري���ادة واف����ق االس��ت��ن��ارة التي 
ال حدود لها ومن أستمع لخطاب السيد 
ال�������ق�������ائ�������د- ي����ح����ف����ظ����ه ال��������ل��������ه- ب����ج����م����ع����ة رج������ب 
سيجد املواقف التاريخية نفسها تتنفس 
من جديد بصور مشرقة ومتصلة تتفجر 
وت����ت����زاح����م ف���ي���ه���ا االس����ئ����ل����ة واالس����ت����ف����س����ارات 
املتعلقة عن سر االرتباط واالتصال الوثيق 
بالرسول والرسالة واعام الهدى والهوية 
اإلي��م��ان��ي��ة وال��ص��م��ود االس���ط���وري واج����راح 
امل�����ع�����ج�����زات وت����ح����ق����ي����ق االن���������ج���������ازات امل����ت����وج����ة 
ب�������االن�������ت�������ص�������ارات ال����ع����ظ����ي����م����ة وس����������ر ال�����ق�����ي�����ادة 
الربانية يحفظه ال��ل��ه ال���ذي ي��خ��وض غمار 
التحدي والصمود بثقة وهدوء وبساطة 
ع�����ي�����ش وع�������ن�������ف�������وان ش�������دي�������د االي���������م���������ان ب����ال����ل����ه 
وح��ك��م��ة ي��م��ان��ي��ة ي��ش��ه��د ب��ه��ا ال���ع���دوان قبل 
ال����ص����دي����ق ف�������أي ش�����ع�����ور ب���ال���خ���ج���ل ي��ج��ع��ل��ن��ا 
ب��ع��ي��دي��ن ع���ن���ه ف���ه���و ش���م���س االم������ة ال���داف���ئ���ة 
واف������ق االس����ت����ن����ارة وال���ب���ص���رة ال���ع���ال���ي���ة ف��ه��ل 
سنبادر لتعزيز الهوية اإليمانية واالعتزاز 
بالقيم وإت��ب��اع التوجيهات الحكيمة التي 
ستعطينا مشاعل مضيئة دائمة الشعاع 
والتأثر فكلمته السيد القائد يحفظه الله 
يف ج��م��ع��ة رج����ب م���ن ط�����راز ن�����ادر ل��ص��ف��ائ��ه��ا 
وش���ف���اف���ي���ت���ه���ا ووه����ج����ه����ا اإلي�����م�����اين ال���س���اط���ع 
ب���ال���ح���ك���م���ة ال���ي���م���ان���ي���ة وال�����ت�����ي أض����ف����ى ع��ل��ي��ه��ا 
اب��ت��س��ام��ة س���اح���رة وج���ذاب���ة ال ي��م��ن��ع��ه��ا من 

اخراق الوجدان اإلنساين أي عائق.. 
اط��������ال��������ة ل������ط������امل������ا ن�����ب�����ح�����ث ع�����ن�����ه�����ا ل����ن����ح����اف����ظ 
ع���������ى ه�����وي�����ت�����ن�����ا اإلي�������م�������ان�������ي�������ة ب�������ق�������وة االرت���������ب���������اط 
وح���رارة التوجيهات وسخونة اإلحساس 

باملسؤولية.. والله من وراء القصد.

أحمد النظامي

القصيدة الشعبية .. قذائف 
مدوية  في وجه العدوان..!!

ل���ق���د أح��������رزت ال���ق���ص���ي���دة ال���ش���ع���ب���ي���ة ال���ح���رب���ي���ة يف ال���ي���م���ن إن���ت���ص���اراً 
ملحوظاً ومهماً يف مجابهة العدوان ؛ فأصبحت جبهة متكاملة 
وترسانة قوية ..م��واك��ب��ة ملجمل اإلن��ت��ص��ارات والفتوحات املباركة 
التي يحرزها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات العزة 
وال����ش����رف.. ف��م��ع ك���ل ق��ذي��ف��ة ت���دك م���واق���ع ال���ع���دو ت��ن��ط��ل��ق قصيدة 
من فوهة شاعر، لتتحول القصيدة الشعبية إىل فوهة بندقية، 
وحروف نارية مسرة تقذف الرعب يف صفوف العدوان وتعري 
م��واق��ف��ه وت��ك��ش��ف أس��ال��ي��ب��ه اإلج��رام��ي��ة ب��ك��ل ق���وة ووع����ي وب��ص��رة.. 
وب�����ال�����ت�����ايل ف����ق����د ن����ج����ح����ت ال����ق����ص����ي����دة ال���ش���ع���ب���ي���ة ال����ح����رب����ي����ة ب��ن��ف��س��ه��ا 
الشعبي امل��زل��زل ونزعتها الثورية وإيقاعها ال��زوام��ي ومضمونها 
ال���ص���ادق وه���و م��ا أك��س��ب��ه��ا زخ��م��اً ج��م��اه��ري��اً واس����ع امل����دى وستظل 
وتبقى نشيد امل��ج��اه��دي��ن  ،وص���وت األح����رار، وت��رج��م��ان ملظلومية 
شعبنا اليمني العظيم، ورسالة الوعي والبصرة ، وزلزال يعري 
م���واق���ف ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي األم���ري���ي ،..وت���وث���ي���ق ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة 
وه���ذا املنعطف ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي يمر ب��ه ال��ي��م��ن.. املتتبع للقصيدة 
الشعبية ال��ح��رب��ي��ة م��ن��ذ ال��وه��ل��ة األوىل إلن����دالع ال���ع���دوان الصهيو 
أمريي إىل اليوم يلحظ تميزها بعدد من الخصائص والجماليات 
مما يؤكد جاهزية وقدرة النص الشعبي يف ردع القوى الغاشمة 
وتعزيز الروح الجهادية والثورية يف الدفاع عن األرض والعرض 
والكرامة.. وبالتايل يمكن اإلشارة إىل بعض الخصائص واملميزات 

الرائعة للقصيدة الشعبية الحربية كما يي:
_ عمق ووضوح الفكرة.. وجودة السبك الفني شكًا ومحتوى.
_ النزعة الثورية ومواكبة األح���داث وبلورتها يف قالب شعري 

بديع.
_ ساسة وبساطة اللفظ واملعنى بعيداً عن الغموض املفرط 

؛مما جعلها قريبة من قلوب الجماهر متوغلة يف األعماق.
_ ث���راء امل���ف���ردات .. ح��ي��ث اك��ت��س��ب��ت ال��ق��ص��ي��دة ث���روة ضخمة من 
املفردات واأللفاظ الحربية واملصطلحات القتالية ،فراها تموج 
ب���ال���ص���واري���خ وامل���دف���ع���ي���ة وال����رص����اص وال���ب���ن���ادق وF16وغ�����ره�����ا من 
املصطلحات التي أكسبتها التجدد والتمكن من مواكبة تفاصيل 

املرحلة.
_ ت���م���ي���زت ب���خ���اص���ي���ة ال���ت���ن���اص ال���ف���ن���ي امل���ش���ب���ع ب���ال���ث���ق���اف���ة ال���ق���رآن���ي���ة 
ك���ت���ض���م���ن آي����������ات وأس������ال������ي������ب م������ن ال�������ق�������رآن ال�����ك�����ري�����م وه��������و م������ا ج��ع��ل 

القصيدة الشعبية الحربية أكرث عمقاً وجمااًل .
_ طواعية القصيدة الشعبية للحن واألداء الزوامي إذ تحولت 
م��ع��ظ��م ال��ن��ص��وص إىل زوام����ل ح��رب��ي��ة ت��ض��اف��رت ف��ي��ه��ا ق���وة الكلمة 
وج����ودة األداء اإلن���ش���ادي ح��ت��ى ت��ح��س وك����أن ال��ق��ص��ي��دة ت��ن��ب��ت مع 
ال��ل��ح��ن.. ع��ى ك���ٍل فالقصيدة الشعبية بنفسها ال��ح��رب��ي نجحت 
ن�����ج�����اح�����اً م����ل����ف����ت����اً وخ����ل����ق����ت وع������ي������اً ج����م����اه����ري����اً ح�������ول ك����ش����ف خ����ط����ورة 
امل��ن��ب��ط��ح��ن وامل���ت���أم���رك���ن ،ب�����ل ن��س��ت��ط��ي��ع ال����ق����ول أن���ه���ا ت���ف���وق���ت ع��ى 
زميلتها » الفصحى« يف التصدي والحضور الجهادي والتنويري.. 
وي���ب���ق���ى ال��������دور ال���ك���ب���ر ل���ل���ن���ق���اد وامل���ه���ت���م���ن وك�������ذا ط������اب ال�����دراس�����ات 
ال����ع����ل����ي����ا» م����اج����س����ت����ر/ دك�������ت�������وراه ب����ت����ن����اول ودراس�����������ة آف��������اق وت���ج���ل���ي���ات 
ال���ق���ص���ي���دة ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���ح���رب���ي���ة يف م��ج��اب��ه��ة ال�����ع�����دوان ون��ج��اح��ات��ه��ا 
املذهلة وحضورها التوعوي ؛ حتى تصبح مادًة وثقافة تدرسها 

كل األجيال.

عيد جمعة رجب

تّبت أيادي احلاقدين املستكبرين

ع�����اق�����ة ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ت����اري����خ����ي����ة م������ن أي������ام 
س��ي��دن��ا إب���راه���ي���م ع��ل��ي��ه ال���س���ام ح���ن اح��ت��ض��ن��ت 
قبائل جرهم اليمنية سيدنا إسماعيل ووالدته 
السيد هاجر عليهما السام ورعوهما واعتنق 
ال��ي��م��ن��ي��ون اإلس�����ام ال��ح��ن��ي��ف ال����ذي ج���اء سيدنا 
ب���ه ن��ب��ي ال���ل���ه أب����و األن���ب���ي���اء س��ي��دن��ا إب���راه���ي���م عليه 
الصاة وال��س��ام، واستمر اليمنيون عى هذا 

الدين الحنيف..
وي������روى أن ال��ت��ب��ع ال��ي��م��اين ك����ان ع���ى ع��ل��م ب��أن 
نبيا سرسل يف آخر الزمان وسيكون مهاجره 
اىل امل������دي������ن������ة "ي��������������رثب" ف����س����ك����ن يف ت�����ل�����ك امل����دي����ن����ة 
قبيلتان من قبائل اليمن هما األوس والخزرج 
وأوص�����اه�����م�����ا ب����إت����ب����اع ال����ن����ب����ي ال��������ذي س���ي���ظ���ه���ر آخ����ر 

الزمان وأن يناصروه..
وح������ن أرس�������ل س���ي���دن���ا م���ح���م���د ع�����ي وع������ى آل���ه 
ال�����ص�����اة وال�����س�����ام يف م���ك���ة ح�����ارب�����ه أه����ل����ه وأه�����ل 
م����ك����ة وأم�����������ره ال�����ل�����ه ب����ال����ه����ج����رة إىل ي���������رثب، ح��ي��ث 
اس��ت��ق��ب��ل��ه أب���ن���اء األوس وال����خ����زرج ب��ع��د أن ك��ان 

أسلم كبارهم وآووه ونصروه..
لذلك كان لليمن واليمنين قدر ومحبة عند 

رسول الله صى الله عليه وآله وسلم ألنه كان 
يعزهم ويقدرهم ف��أرس��ل إليهم أح��ب الناس 
وأحب الصحابة إليه موالنا اإلمام عي بن أبي 
طالب عليه السام، والصحابي الجليل معاذ 
بن جبل ريض الله عنه وصل اإلمام عي بن أبي 
طالب إىل اليمن واس��ت��دع��ى كبار رج��ال اليمن 

اىل ص��ن��ع��اء وص����ادف االج��ت��م��اع يف أول جمعة 
من رجب وحلق عليه كبار القوم يف منطقة يف 
صنعاء القديمة تسمى اآلن بسوق )الحلقة( 
وتى فيهم اإلم��ام عي كرم الله وجهه رسالة 

رسول الله فأسلم الناس جميعاً يف وقتها..
ويف نفس الجهة كان معاذ بن جبل يف تعز 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ج���ن���د ي��ت��ل��و ع����ى ال���ق���ب���ائ���ل ال���رس���ال���ة 

فآمن الجميع أيضاً..
ويف ص��ن��ع��اء أق����ام اإلم�����ام ع���ي ب���ن أب����ي ط��ال��ب 
عليه السام ببناء الجامع الكبر وق��ام معاذ 

بن جبل ببناء جامع الجند يف تعز..
ومن ذلك التاريخ وهو العام الثامن الهجري 
أص����ب����ح����ت أول ج���م���ع���ة رج�������ب ع������ي������داً ل��ل��ي��م��ن��ي��ن 

يحتفل به اليمنيون جيا بعد جيل..
الحاقدون واملبغوضون يقولون ان اليمنين 
ابتدعوها عيداً كعيد األضحى ورمضان.. نقول 
ل�����ه�����م ن�����ح�����ن ل�������م ن�����ق�����ل ع������ي������دا ل���ل���م���س���ل���م���ن ن����ق����ول 

جمعة رجب عيد لليمنين فقط.

 دول����������������ة ال��������س��������وي��������د ُت����������غ����������ذي م�����������ج�����������دًدا روح 
الحقد والكراهية، وتعلّن ع��دم احرامها 
مل���������ق���������دس���������ات م����������ل����������ي����������ارّي م������س������ل������م م�����������ن خ��������ال 
ال��س��م��اح مل��ت��ط��رف ع��ن��ص��ري ب���إح���راق نسخة 
م���ن  املصحف ال��ش��ري��ف أم����ام س���ف���ارة تركيا 
وس������ط ح�����راس�����ة أم���ن���ي���ة م�����ش�����ددة وب��ت��غ��ط��ي��ة 
إعامية واسعة، يف مشهد ليس له هدف 
غر إظهار العداء للقرآن الكريم والكراهية 
ل��ل��م��س��ل��م��ن ودي�����ن�����ه�����م..  ه�������ؤالء امل���ت���ط���رف���ون 
ال ي���ف���ه���م���ون أن ال����ع����ال����م ال�����ي�����وم ق�����د ت����غ����ّر، 
وت�����اش�����ت ال�����ح�����واج�����ز ال�����ت�����ي ع����اش����ه����ا ال���ع���ال���م 
ال����ق����دي����م، واخ���ت���ف���ت ال����ف����واص����ل وال���خ���ن���ادق 
ب��ن ال��ش��ع��وب واألع������راق، ول���م ُي��ع��د هناك 
دول������������ة ل�����ي�����س ب�����ه�����ا م�����س�����ل�����م�����ون، م���ع���ظ���م���ه���م 
مواطنون وليسوا مهاجرين أو غرباء كما 
ي���ص���ورون ل��ت��ري��ر م��واق��ف��ه��م امل���ع���ادي���ة، غر 
مبالن بمراعاة التنوع داخل مجتمعاتهم 
الهادئة واملستقرة، حقد اليمن املتطرف 
ع��ى اإلس����ام ك��ان��ت ال��ح��ك��وم��ات األوروب��ي��ة 
تتهرب من املسؤولية بمزاعم احرام حرية 
ال����رأي وال��ت��ع��ب��ر، ف��ك��ان��ت ح��م��ات اإلس���اءة 
ُت��ن��س��ب إىل م���ن ق���ام���وا ب���ه���ا، م��ث��ل إس�����اءات 
خرت فيلدرز يف هولندا، والرسوم املسيئة 
التي نشرتها صحيفة "يوالندس بوسنت" 
يف الدنمارك، والتطاول عى سيدنا محمد 
صى الله عليه وسلم يف فرنسا، لكن هذه 
امل�������رة ن���ح���ن أم�������ام م����وق����ف ح���ك���وم���ي ع������دواين 
واضح، تأيت هذه النقلة يف العداء ناتجة 
ع���ن ال����رد ال��ض��ع��ي��ف م���ن ال��ع��ال��م االس��ام��ي 
ف���ل���أس���ف ل����م ن�����َر ردود ق���وي���ة ت��ت��ن��اس��ب م��ع 

التصعيد اإلجرامي 

ض���د م��ق��دس��ات امل��س��ل��م��ن ح��ت��ى الشجب 
واالستنكار ال��ذي كنا ن��راه يف السابق يكاد 
يكون عل�ى استحياء مما زاد املسيئن جرأة.
ل������أس������ف رد ال�����ف�����ع�����ل اإلس��������ام��������ي م�������ع ك���ل 
ت����ط����اول أو إس�������اءة ال ي���ك���ون إاّل رًدا ش��ع��ب��ي��ا 
وم��ت��ف��رق��ا، وح��ت��ى اآلن ل��م ن���َر ردود أف��ع��ال 
رس�����م�����ي�����ة يف ال������ع������ال������م اإلس���������ام���������ي ت����ت����ن����اس����ب 
م������ع ال���ت���ص���ع���ي���د اإلج�������رام�������ي ض������د م���ق���دس���ات 
امل������س������ل������م������ن، ح������ت������ى ال������ش������ج������ب واالس������ت������ن������ك������ار 
الذي كنا نراه يف السابق بدأ يخفت ويكاد 
يظهر عى استحياء، وهذا الرد الضعيف 
زاد امل��س��ي��ئ��ن ج�����رأة.. ف��م��ن��ذ س��ن��وات ونحن 
ن�����ط�����ال�����ب امل�����ص�����ل�����ح�����ن وزع���������م���������اء امل�����ؤس�����س�����ات 
اإلس������ام������ي������ة ب�����ال�����ت�����دخ�����ل ال�����رس�����م�����ي مل����واج����ه����ة 
ظاهرة اإلساموفوبيا والتصدي لحمات 
العداء لإلسام، ولكن ال حياة ملن تنادي، 
فالكثر م��ن ح��ك��ام املسلمن ي��ش��ارك��ون يف 
هذه الحمات املعادية بشكل غر مباشر 
ب����م����زاع����م ال�����س�����ام وال����ت����ع����اي����ش وغ�����ره�����ا م��ن 
ال��������ش��������ع��������ارات ال�������ك�������اذب�������ة ألس��������ب��������اب ت���خ���ص���ه���م 
ل����ل����ح����ف����اظ ع������ى ك����راس����ي����ه����م! إن ل������م ي���ح���دث 
تغير يف طريقة رد الفعل وصدور عقوبات 
م���ؤث���رة ع���ى امل��س��ي��ئ��ن وال��ح��ك��وم��ات امل��ؤي��دة 
لهم، فإن العالم سيدخل مرحلة صليبية 
جديدة لها ُبعد شعبي، ظاهرها كراهية 
امل���ه���اج���ري���ن، وب���اط���ن���ه���ا م��ك��اف��ح��ة اإلس������ام، 
وهنا تأيت املسؤولية املشركة بن املسلمن 
)يف الغرب والعالم اإلسامي( واملنصفن 

يف ال��غ��رب ال��ذي��ن ي��رف��ض��ون ه���ذا ال��ت��ط��رف، 
ن���ت���م���ن���ى أن ي���ن���ت���ق���ل ال����ع����ال����م اإلس������ام������ي م��ن 
م���رح���ل���ة ال���ش���ج���ب واالس����ت����ن����ك����ار إىل م��رح��ل��ة 
التصدي بسياسات وقرارات مؤثرة، وهنا 
يأيت دور املؤسسات الرسمية والحكومات 
التي ما زالت تحرم ثوابتها )حتى وإن كان 
ع���دده���ا ق��ل��ي��ا( ل��ل��ت��ح��رك ب��ش��ك��ل ج��م��اع��ي، 
واس��ت��خ��دام ثقلها ال��س��ي��ايس واالق��ت��ص��ادي 
ل��������وض��������ع اس�������رات�������ي�������ج�������ي�������ة مل��������واج��������ه��������ة ح�����م�����ات 

التطاول عى مقدسات املسلمن. 
 القرآن الكريم محفوظ إىل يوم الدين، 
ول����������ن ي�����ت�����أث�����ر ب������أل������ع������اب ال�����ح�����م�����ق�����ى ال�����ص�����غ�����ار، 
وإن ظ����������������ّن ال������������ك������������اره������������ون أن����������ه����������م ي�����ح�����ق�����ق�����ون 
مكاسب بمثل هذه التمثيليات الساذجة 
واإلساءات الصبيانية فهم واهمون، فقد 
سبقهم كثرون وخسروا وانتصر اإلسام، 
فالقرآن أعظم كتاب يف الوجود منذ خلق 
الله آدم، وهو منصور يف كل األحوال ألنه 
كتاب الله ولن يتمكنوا من إطفاء مشعل 
ال��ه��داي��ة ال���رّب���اين، وسيبقى ال��ق��رآن الكريم 
م���ح���ف���وًظ���ا يف األرض وال����س����م����اء وال���س���ط���ور 
والصدور، وسيبقى حًيا يف قلوبنا وأرواحنا 
وح����ي����ات����ن����ا، ف���ك���ل���م���ا ح������ارب������وا اإلس����������ام اش�����ت�����َدّ 
وام������ت������َدّ وان����ت����ص����ر وال�����ل�����ه ب����امل����رص����اد مل�����ن ي���ص���ّد 

ويعانّد ويجحّد، فتّبت أياديهم اآلثمة.

ي����ع����ل����ن امل�����ج�����ل�����س امل������ح������ي مل�����دي�����ري�����ة وص�������اب 
ال��ع��ايل م��ح��اف��ظ��ة ذم����ار ع��ن ط���رح املناقصة 
ال��ع��ام��ة رق���م )1( ل��س��ن��ة 2023م وال��خ��اص��ة 
ب����م����ش����روع ت����أه����ي����ل وت����أث����ي����ث ع�������دد 13 ف��ص��ا 
بمدرسة الحرف بني ربيعة وعدد 6فصول 
ب�����م�����درس�����ة ال�����ق�����اب�����ل ب�����ن�����ي ش�����ع�����ي�����ب– وص�������اب 
العايل– محافظة ذمار لصالح فرع مكتب 
ال����رب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب����امل����دي����ري����ة، ب����دع����م م��ن 
 )SSPY( مشروع دعم االستقرار يف اليمن
ال���ت���اب���ع ل���ل���وك���ال���ة األمل���ان���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون ال�����دويل 

)GIZ( وتشمل االيت: - 
ت��وري��د م��ق��اع��د م��درس��ي��ة م���زدوج���ة واث���اث 

مكتبي وسبورات. 
يمكن للشركات وامل��وردي��ن املتخصصن 
من ذوي الخرات يف هذا املجال الراغبن 
بالدخول يف املناقصة الحصول عى وثائق 
املناقصة من مكتب الربية  محافظة ذمار، 
خ��ال س��اع��ات دوام العمل ولاستفسار 
يمكن االتصال باألرقام التالية 777104250 

.)777154753 - 777131244 -
ي�������س�������ل�������م ال����������ع����������ط����������اء يف م�������������ظ�������������روف م�����غ�����ل�����ق 
وم���خ���ت���وم ب��ال��ش��م��ع األح����م����ر م���ك���ت���وب ع��ل��ي��ه 
اس����������م امل���������ش���������روع ورق������������م امل������ن������اق������ص������ة، وأس��������م 
وع����ن����وان امل���ت���ق���دم )ال���ش���رك���ة أو امل��������ورد(، إىل 
مكتب ال��رب��ي��ة م��ح��اف��ظ��ة ذم���ار ق��ب��ل امل��وع��د 
املحدد أع��اه لفتح املظاريف وكحد أقىص 
يوم الثاثاء املوافق 14/2/2023م، ومرفقاً 

به البيانات والوثائق التالية:
ص���������������ورة م���������ن ال������س������ج������ل ال��������ت��������ج��������اري س���������اري 

املفعول. 
ص����������ورة م������ن ال����ب����ط����اق����ة ال����ض����ري����ب����ي����ة س����اري����ة 

املفعول. 
ص��������������ورة م��������ن ال������ب������ط������اق������ة ال��������زك��������وي��������ة س������اري������ة 

املفعول. 
ص����������ورة م������ن ال����ب����ط����اق����ة ال����ت����أم����ي����ن����ي����ة س����اري����ة 

املفعول
ص��ورة من رخصة مزاولة العمل سارية 

املفعول.  
ض������م������ان دخ�����������ول امل�����ن�����اق�����ص�����ة ب�������واق�������ع )700 
دوالر( من قيمة العطاء بخطاب بني أو 
ش���ي���ك م���ق���ب���ول ال����دف����ع ص���ال���ح مل�����دة ت��س��ع��ن 
يوماً من تاريخ فتح املظاريف خالياً من أي 
ش�����روط وأي م��خ��ال��ف��ة ذل����ك م���ن ش��أن��ه��ا أن 

تؤدي إىل استبعاد العطاء.  
م����������دة ص�����اح�����ي�����ة ال������ع������ط������اء ح�����س�����ب م�������ا ه���و 

محدد أعاه.  
وث�����ائ�����ق ت���ث���ب���ت ان امل����ت����ق����دم م�����ن ال���ش���رك���ات 
املتخصصة وذات ال��خ��رات يف ه��ذا املجال 
مع سجل وثائق املشاريع املماثلة التي تم 

تنفيذها خال السنوات األخرة.  
كتالوجات لأصناف املطلوب توريدها.

االستعداد لتقديم أي ضمانات ووثائق 
قد تطلب الحقاً.

اشرتاطـات:
االل���������ت���������زام ب������دق������ة وص������ح������ة أس�������ع�������ار ال����ب����ن����ود 
وإج���م���ايل ك��ل ب��ن��د وك��ت��اب��ة اج��م��ايل ال��ع��ط��اء 

باألرقام والحروف يف جداول الكميات.
ي���ق���دم ال���ع���ط���اء ب��ال��ع��م��ل��ة امل�����ذك�����ورة أع����اه 
وس���ي���ت���م اس���ت���ب���ع���اد أي ع���ط���اء ي���ت���م ت��ق��دي��م��ه 

بعملة مغايرة.
االلتزام بفرة صاحية العطاء املذكورة 

أعاه.
لن يتم االلتفات ألي عطاء غر مستوٍف 

للشروط املذكورة أعاه.
لجنة املناقصات غ��ر ملزمة بقبول أقل 

العطاءات وبدون إبداء األسباب. 
توفر البضاعة داخ��ل امل��خ��ازن امل���ورد ولن 
ي��ت��م ت��وق��ي��ع ع��ق��د ال���ت���وري���د اال ب��ع��د م��ع��اي��ن��ة 

البضاعة يف املخازن.
س�����ي�����ت�����م ف������ت������ح امل��������ظ��������اري��������ف ب�����م�����ق�����ر امل����ج����ل����س 
امل��ح��ي بمحافظة ذم����ار، ب��ح��ض��ور مقدمي 
ال�������ع�������ط�������اءات )ال�������ش�������رك�������ة او امل����������������ورد( أو م���ن 
يمثلهم بتفويض رسمي يف تمام الساعة 
11ص���ب���اح���اً م���ن ص���ب���اح ي����وم االث���ن���ن امل���واف���ق 
20 /2/ 2023م وأي ع��ط��اء ي��ق��دم او يصل 
بعد هذا املوعد سرفض وسوف يعاد إىل 

صاحبه مغلقاً. 
عى أن يسلم العطاء يف مظروف مغلق 
وم���خ���ت���وم ب��ال��ش��م��ع األح����م����ر م���ك���ت���وب ع��ل��ي��ه 
اس����������م امل���������ش���������روع ورق������������م امل������ن������اق������ص������ة، وأس��������م 
وع����ن����وان امل���ت���ق���دم )ال���ش���رك���ة أو امل��������ورد(، إىل 
املندوب املكلف باستقبال الوثائق يف مكتب 
الربية باملحافظة قبل املوعد املحدد أعاه 
ل���ف���ت���ح امل����ظ����اري����ف وك����ح����د أق�����ىص ي�����وم األح����د 
امل����واف����ق 5 /2/ 2023م، ال���س���اع���ة ال��ح��ادي��ة 
ع��ش��ر ص��ب��اح��اً يف م��ك��ت��ب ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

باملحافظة. 
- مالحظة ال يقبل أي عطاء يرسل عن 

طريق الربيد اإللكرتوين.

انـــــتـــــصـــــارا ملـــظـــلـــومـــيـــة الــــشــــهــــداء 
األبـــريـــاء مــن أطــفــال غـــزة ونــســاء 
الـــضـــفـــة وثــــكــــاىل وجــــرحــــى جــنــن، 
وثــــــــــأرا لــــدمــــائــــهــــم الــــزكــــيــــة الــــطــــاهــــرة 
الــتــي سفكها الــصــهــايــنــة الــغــاصــبــن، ومــن 
مـــعـــهـــم مـــــن الــــخــــونــــة الــــعــــمــــالء املـــطـــبـــعـــن، 
ووفـــــاء لــقــضــيــة الـــقـــدس املــقــدســة العصية 
عىل النسيان ومرارة األيام وغدر الغادرين 
، وتــأكــيــدا لحقيقة حــضــور فــلــســطــن بكل 
عــــــروبــــــتــــــهــــــا وخــــــــرهــــــــا وكــــــربيــــــائــــــهــــــا وحــــريــــتــــهــــا 
املــتــدفــقــة رجـــــاال وشـــبـــابـــا وفــتــيــانــا فــدائــيــن، 
نــــــفــــــذ الــــــبــــــطــــــل الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي ابــــــــــــن الــــــــواحــــــــد 
والــعــشــريــن عــامــا "خــــري عــلــقــم" عمليته 
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــيـــــــة الــــــــــــــــنــــــــــــــــادرة مــــــــصــــــــوبــــــــا مــــــســــــدســــــه 
املــشــحــون إىل رؤوس الــصــهــايــنــة املــحــتــلــن 
مـــرديـــا ســبــعــة قــتــىل وعــــــددا مـــن املـــصـــابـــن.. 

املزيد من التفاصيل يف السياق التايل:

رداً ع���������ى اق�������ت�������ح�������ام ال������ج������ي������ش اإلس�������رائ�������ي�������ي 
م����دي����ن����ة ج����ن����ن يف ال����ض����ف����ة ال����غ����رب����ي����ة، ن���ف���ذت 
ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة الفلسطينية، م��س��اء ي��وم 
أم���س األول عملية ف��دائ��ي��ة بطولية ناجحة 

يف القدس املحتلة.. 
نجح الشاب الفلسطيني "خري علقم"  
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 21 ع��ام��اً وامل��ن��ت��م��ي ملخيم 
شعفاط، يف تصويب مسدسه وإطاق النار 
عى تجمع للصهاينة املحتلن قرب كنيس 
يف م���س���ت���وط���ن���ة "ال����ن����ب����ي ي����ع����ق����وب" ب���ال���ق���دس 

املحتلة.

حصيلة العملية
كانت حصيلة العملية الفدائية البطولية 
ال�����ت�����ي اس����ت����ش����ه����د م����ن����ف����ذه����ا ال����ش����ه����ي����د وح���ف���ي���د 
ال������ش������ه������ي������د "خ���������������ري ع�������ل�������ق�������م"، س������ب������ع������َة ق���ت���ى 

صهاينة وعدداً من املصابن. 
وقبل أن يلملم بنيامن نتنياهو وحلفاؤه 
الحمقى خيبتهم األمنية والسياسية ، أكد 
لهم فتى فلسطيني آخر هو محمد عليوات 
ح�����ق�����ي�����ق�����ة أن ج��������ي��������ًا ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ب������ع������د ج���ي���ل 
آخ�����ر ي���س���رع ال���ُخ���ط���ى ن���ح���و ال���ت���ح���ري���ر وال���ن���ص���ِر 
األكيد حيث خاض البطل عليوات معركة 
أخرى مع العدو الصهيوين مستخدما فيها 
م��س��دس��ه ك���ان���ت ح��ص��ي��ل��ت��ه��ا إص���اب���ة ج��ن��دي��ن 
صهيونين أح��ده��م��ا ض��اب��ط م��ظ��ي ج��روح��ه 

خطرة.

هزيمة مرة 
باسم الشهداء والصابرين وثكاىل وجرحى 
ج��ن��ن، ص���وب "خ���ري علقم"  اب���ن ال��واح��ِد 
وال���ع���ش���ري���ن ع����ام����اً م���س���دس���ه امل���ش���ح���ون ب��ك��ل 

رص��������اص��������اِت ال������ث������أر ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي إىل رؤوس 
ال����ص����ه����اي����ن����ة امل�����ح�����ت�����ل�����ن.. أص����������اب س���ي���اس���ي���ي���ه���م 
وأمنييهم وعسكرييهم قبل مستوطنيهم 
وأذاق��ه��م علقم الهزيمة امل��رة والنكراء قبل 
أن ي��س��ق��ط ش��ه��ي��دا مضمخا ب��ط��ي��وب ال��وف��اء 

للقدس الشريف.
وب�����خ�����ط�����ى س�����ري�����ع�����ة وث������اب������ت������ة واص������������ل ال���ف���ت���ى 
الفلسطيني محمد عليوات معركة علقم  
م�����������ح�����������ددا ب���������ذل���������ك م�������ع�������ال�������م ط���������ري���������ق ال������ش������ب������اب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ن���ح���و ال���ت���ح���ري���ر وج����ع����ل ال���ع���دو 
ال����ص����ه����ي����وين ي����ع����ي����ُش أع�������ى درج�����������ات ال����خ����وف 

والخشية من خطٍر غر مسبوق.

خياران
س���ط���ر ال��ش��ه��ي��د ع��ل��ق��م ب��ع��م��ل��ي��ت��ه ال��ب��ط��ول��ي��ة 
أب���ل���غ دروس ال��ت��ض��ح��ي��ة وال�����ف�����داء ، وك��ت��ب��ت 
القدس لجنن وشهدائها النصر، وطبعت 
عى جبن حكومة بنيامن نتنياهو الضياع 
والخزي وال��ع��ار، وتركت الكيان الصهيوين 
تائها ومتخبطا عاجزا عن تفسر ما حصل 
وع������ى ل����س����ان رئ���ي���س���ه ب���ن���ي���ام���ن ن���ت���ن���ي���اه���و ج���اء 
االع������������راف ب����ق����ول����ه : ال���ع���م���ل���ي���ة ك�����ان�����ت ص��ع��ب��ة 

والكابينت سيقرر غداً ما سنفعله.
ل�����ق�����د ن����ج����ح����ت امل������ق������اوم������ة يف وض���������ع ال����ك����ي����ان 
الصهيوين أم��ام  خيارين أحاهما م��ر، فإن 
أكمل التصعيد فالقدس وسيفها املحمول 
م��ن ك��ل ف��ص��ائ��ل م��ق��اوم��ِت��ه��ا م��ش��ح��ون بوجه 
أي���ة ح��م��اق��ة ص��ه��ي��ون��ي��ة، وإن س��ك��ت نتنياهو 
وج���وق���ت���ه امل���وت���وري���ن ف�����إّن خ��س��ائ��ره��م ال تعد 

يف زرائب السياسة ويف حرب املستوطنن.

ردود أفعال 
ع����ى امل���س���ت���وى امل���ح���ي واإلق���ل���ي���م���ي وال������دويل 
ت��ع��ددت ب��ي��ان��ات ال��ت��أي��ي��د وال��ت��ن��دي��د بالعملية 
ال����������ب����������ط����������ول����������ي����������ة،  ف����������ع����������ى م����������س����������ت����������وى ال�������������داخ�������������ل 
الفلسطيني باركت حركة حماس:  العملية 
ال��ب��ط��ول��ي��ة يف ال���ق���دس امل��ح��ت��ل��ة واع��ت��رت��ه��ا رداً 
سريعاً عى مجزرة جنن دليا عى حيوية 
امل���ق���اوم���ة وج��ه��وزي��ت��ه��ا وت���أك���ي���دا ع���ى أن ق���درة 
امل���ق���اوم���ن ع����ى ال������رد يف ق���ل���ب ال���ك���ي���ان ل��ي��دف��ع 
ثمن حماقاته ويشرب من ذات الكأس، وأن 
املقاومة ستبقى للعدو باملرصاد وستشفي 
قلوب أبناء الشعب الفلسطيني بمزيد من 

البشائر بإذن الله.

بيانات تأييد 
وم�����������ن ي������م������ن األن����������ص����������ار واالن��������ت��������ص��������ار مل������ش������روع 
امل�������ق�������اوم�������ة وال�������ت�������ص�������دي ل����ل����ه����ي����م����ن����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة 
وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ج�����اءت ب���ي���ان���ات ال��ت��أي��ي��د امل��ع��رة 
ع��ن م��وق��ف ع���دد م��ن ال��ق��ي��ادات وامل��ؤس��س��ات 

الرسمية واملدنية.
ح��ي��ث ج����اء ب���ي���ان امل��ك��ت��ب ال���س���ي���ايس ألن��ص��ار 
ال��ل��ه امل��ب��ارك للعملية البطولية ال��ت��ي خلفت 
ع���������������ددا م���������ن ال������ق������ت������ى وال��������ج��������رح��������ى ال�����ص�����ه�����اي�����ن�����ة 
ووصفها بالعملية النوعية التي من شأنها 
أن تهز الكيان الصهيوين املؤقت وستجعله 
ي������راج������ع ح����س����اب����ات����ه وس�������ي�������درك أن��������ه ل������ن ي���ك���ون 

بمأمن من عمليات املجاهدين بعد اآلن.
وأضاف البيان : نشد عى أيادي املجاهدين 
الفلسطينين  يف االستمرار بهذه العمليات 

املباركة التي ترفع رأس األمة اإلسامية.
ك��م��ا دع����ا ال���ب���ي���ان أح������رار األم�����ة إىل م��س��ان��دة 

ودعم الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد 
وامل��ق��اوم��ة ك��ون��ه��ا ال��خ��ي��ار ال��ص��ح��ي��ح وال��وح��ي��د 
ال��ك��ف��ي��ل ب���دح���ر االح����ت����ال وت���ح���ري���ر ف��ل��س��ط��ن 

واملقدسات اإلسامية.
م����وق����ف ت����أي����ي����د رس����م����ي ي���م���ن���ي آخ�������ر ل��ع��م��ل��ي��ة 
ال����ق����دس ال��ب��ط��ول��ي��ة ع����ر ع���ن���ه رئ���ي���س ح��ك��وم��ة 
اإلنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور مؤكدا 
وق�����وف ال��ي��م��ن م���ع م���ش���روع م��واج��ه��ة ال��ع��دو 
الصهيوين، والتزام خط املقاومة املمتد من 
ص��ن��ع��اء إىل ف��ل��س��ط��ن ف���ط���ه���ران، م���ع���را عن 
شكره لأشقاء يف إيران لوقوفهم إىل جانب 
الشعب اليمني يف مواجهة العدوان الظالم.

بيانات إدانة 
وع�������ى ال���ن���ق���ي���ض م������ن ذل�������ك ج���������اءت ب���ي���ان���ات 
ال����خ����ارج����ي����ة ال����رك����ي����ة واإلم�������ارات�������ي�������ة امل���س���ت���ن���ك���رة 
لعملية القدس لتمثل بذلك خيانة صريحة 

وواضحة للشعب الفلسطيني.
وأي�����������ا ك������ان������ت ب�����ي�����ان�����ات االس������ت������ن������ك������اِر ل���ل���ع���م���ل���ي���ة 
البطولية من كل اللغات العربية والركية 
واألج���ن���ب���ي���ة ت��ب��ق��ى ال��ح��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي ي���ج���ب ع��ى 
العدو الصهيوين إدراكها هي حقيقة أن تلك 
ال��ب��ي��ان��ات ال ق��ي��م��ة ل��ه��ا يف ح���س���اب���ات )خ����ري( 
و)محمد( وإخوانهم من املجاهدين، الذين 
ينظر إليهم كصناع مجد هذه األمة، الذين 

سيغسلون عار أولئك الخونة واملطّبعن.
��������ه��������ا ك���ش���ف���ت  ل�����ك�����ن م������ي������زة ت�����ل�����ك ال������ب������ي������ان������ات أَنّ
ح����ق����ي����ق����ة ب�������ع�������ِض امل����خ����ت����ب����ئ����ن ت�����ح�����ت ط����������اوالت 
ال����ت����ط����ب����ي����ع ، وم���������ا ب������ي������ان اإلدان����������������ة ال����س����ع����ودي����ة 
للعمليْة سوى أوضح الكتابات املخفية خلف 

جدراِن التنسيق مع الصهاينة لسنوات.

شرف محمد الهادي 

وفاء الكبيس

طالل الشرعبي

على طريق المعركة الحاسمة، عملية بطولية نادرة في القدس الشريف :
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كتب: صالح السهمي

دش������������������ن م������������دي������������ر م�����س�����ت�����ش�����ف�����ى 
21س���ب���ت���م���ر م�����ؤخ�����راً، ع��م��ل��ي��ة 
ال���ع���م���ل ب���امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة م��ن 
ب����������رن����������ام����������ج م�������������دون�������������ة ال�������س�������ل�������وك 
الوظيفي وأخ��اق��ي��ات العمل 
يف ج��م��ي��ع أق����س����ام امل��س��ت��ش��ف��ى 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وال�������ط�������وارئ ال���ع���ام���ة 
وب�����������ح�����������ض�����������ور ال����������������ك����������������ادر ال������ط������ب������ي 

والصحي واإلداري.
وخ������������ال ال������ت������دش������ن أوض��������ح 
م�������دي�������ر امل�����س�����ت�����ش�����ف�����ى ال������دك������ت������ور 
دارس أب����و ط���ال���ب أن امل���دون���ة 
ت����م����ث����ل م�����ن�����ظ�����وم�����ة م��������ن ال����ق����ي����م 
وال���������������������ق���������������������واع���������������������د ال����������س����������ل����������وك����������ي����������ة 
واإليمانية التي ترتجم معنى 
امل�������س�������ؤول�������ي�������ة ل�����ت�����ص�����ب�����ح خ�����دم�����ة 
امل����واط����ن يف م��ق��دم��ة أول���وي���ات 
ال����وظ����ي����ف����ة ال������ع������ام������ة.. م����ع����ت����راً 
املدونة، نقلة نوعية يف تطوير 
األداء وتحسن العمل املايل 
واإلداري يف م��ك��ات��ب الصحة 
و امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل���ؤس���س���ات 

الحكومية.
ت��������دش��������ن  أن  إىل  وأش�������������������������������ار 
ال��������ع��������م��������ل ب��������امل��������رح��������ل��������ة ال������ث������ان������ي������ة 
م�������������ن امل���������������دون���������������ة ي�����������������أيت ت������رج������م������ة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة 
وال�������������س�������������ي�������������اس�������������ي�������������ة، وت���������ن���������ف���������ي���������ذا 
ل��ل��ت��ع��م��ي��م ال����ص����ادر م����ن وزارة 
ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة وال��ت��أم��ي��ن��ات 
ب�����������ه�����������ذا ال������������������ش������������������أن.. م�������ب�������ي�������ن�������ا أن 
امل������������س������������ت������������ش������������ف������������ى ع���������������������ى وش��������������ك 
اس��ت��ك��م��ال امل��رح��ل��ة األوىل من 

امل����������دون����������ة وامل�����ت�����م�����ث�����ل�����ة ب���������ت����دش����ن 
العمل باملدونة، وتوزيع نسخ 
م��ن��ه��ا ع���ى امل���وظ���ف���ن، وت��ن��ف��ي��ذ 
ب������������رام������������ج ال��������ت��������وع��������ي��������ة األول������������ي������������ة، 
وص���������وال إىل ال���ت���ق���ي���ي���م ال���ن���ه���ايئ 

للمرحلة.
وأك�������������د أب�����������و ط��������ال��������ب، ح������رص 
امل����س����ت����ش����ف����ى وت����ف����اع����ل����ه����ا  إدارة 
م����������ع ك��������آف��������ة ن����������م����������اذج ال����ت����ق����ي����ي����م 
املخصصة مل��راح��ل امل��دون��ة من 

ق���ب���ل وزارة ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة.. 
ح����اث����ا امل���خ���ت���ص���ن ب��امل��س��ت��ش��ف��ى 
ع�������������ى س�����������رع�����������ة رف�����������������ع ال�������ت�������ق�������ري�������ر 
النهايئ وتقييم املرحلة األوىل 
م��������ن امل���������دون���������ة وف�������ق�������ا ل����ل����ن����م����اذج 

واالستامات املطلوبة.
وت�����ط�����رق م����دي����ر م��س��ت��ش��ف��ى، 
21 س���ب���ت���م���ر إىل اإلج������������راءات 
املتخذة لتنفيذ املرحلة الثانية 
م��������ن امل����������دون����������ة، وم�����ن�����ه�����ا إع����������داد 

خطة للتعريف باملدونة ضمن 
ال�������رام�������ج ال����ي����وم����ي����ة وال�������دوري�������ة 
ل�����������ل�����������م�����������س�����������ت�����������ش�����������ف�����������ى.. م���������وج���������ه���������ا 
ال������������دك������������ت������������ور م��������ح��������م��������د ال�����������ح�����������داد 
مدير امل���وارد البشرية بسرعة 
ت��رش��ي��ح  م��ت��درب��ن ل��ل��م��ش��ارك��ة 
يف ال���دورة التدريبية الخاصة 
ب��ت��دري��ب ال���ف���رق امل��س��ؤول��ة عن 
ت���ط���ب���ي���ق امل�����دون�����ة يف ال�����وح�����دات 
اإلداري����������ة ..  وع���ق���ب ال��ت��دش��ن 
تم مناقشة الجوانب املتعلقة 
ب���ت���ن���ف���ي���ذ اإلج���������������راءات امل���ط���ل���وب���ة 
ض������م������ن امل�������رح�������ل�������ة ال������ث������ان������ي������ة م���ن 
امل������دون������ة، واس�����ت�����ع�����راض امل���ه���ام 
امل�����������ن�����������ج�����������زة وامل���������ت���������ب���������ق���������ي���������ة ض�����م�����ن 
امل�������رح�������ل�������ة األوىل م�����ن�����ه�����ا وح������ث 
ج��������م��������ي��������ع ال����������������ك����������������ادر ال�������وظ�������ي�������ف�������ي 
ع�����ى االه�����ت�����م�����ام وت���ن���ف���ي���ذ ك���اف���ة 
اإلج�������راءات امل��ط��ل��وب تنفيذها 
وف��������������������ق��������������������اً مل��������������������دون��������������������ة ال�����������س�����������ل�����������وك 
ال����������وظ����������ي����������ف����������ي م���������ه���������ن���������ئ���������اً ج�����م�����ي�����ع 
ال���ك���ادر ال��وظ��ي��ف��ي بمستشفى 
21س������ب������ت������م������ر ب����ج����م����ع����ة رج������ب 
1444ه���������������������� خ��������اص��������ة وش����ع����ب����ن����ا 
ال���ي���م���ن���ي ال���ع���ظ���ي���م ع���ام���ة ب��ه��ذه 
امل���ن���اس���ب���ة ال���غ���ال���ي���ة ع����ى ق��ل��وب 
أب���ن���اء ي��م��ن اإلي���م���ان وال��ح��ك��م��ة 
متمنيا بأن تعود هذه املناسبة 
وق��������������د ت������ح������ق������ق ل������ل������ي������م������ن األم�����������ن 
واالس��ت��ق��رار وال��س��ام ال��ع��ادل 
وت����ح����ري����ر ك�����ل ش�����ر م�����ن أرايض 

الجمهورية اليمنية.  
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ومن تلك االنجازات ما ييل:-
أواًل: عى مستوى البنية التحتية: 

- استكمال مشروع مبنى الصندوق، املركز 
الرئييس، يف العام 2020م.

- تجهيز ع��دد 4 م��راك��ز للعاج الطبيعي يف 
م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة وص����ع����دة وم����دي����ري����ة ي��ري��م 
ب���م���ح���اف���ظ���ة إب ب�����األج�����ه�����زة وامل��������ع��������دات ال�����ازم�����ة 

2021- 2022م 
- إن��ش��اء وتجهيز م��رك��زي��ن للعاج الطبيعي 
والرتبية الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 

األمانة 2019م.
- ب��������ن��������اء وت������ج������ه������ي������ز م������ب������ن������ى م�����س�����ت�����ق�����ل )خ�������دم�������ة 
ال������ج������م������ه������ور( يف ح�����������وش ال�������ص�������ن�������دوق ل���ت���س���ه���ي���ل 

الوصول ومنع االزدحام 2021م. 
ثانياً: عى املستوى املؤسيس

- ت������ح������دي������ث وإص��������������������دار ال�������ائ�������ح�������ة ال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة 
ل��ل��ص��ن��دوق وال��ع��م��ل وف��ق��ه��ا، وت���م إق���راره���ا من 

قبل مجلس اإلدارة يف العام 2020م.
- ت���ع���دي���ل وإص�����������دار االس����رتات����ي����ج����ّي����ة ال���وط���ن���ّي���ة 
وخطتها التنفيذية ل��ألش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة 

2021م. 
- إعداد دليل خدمات صندوق رعاية وتأهيل 
امل����ع����اق����ن ل���ت���ج���وي���د وت���س���ه���ي���ل ال���ع���م���ل وت���ق���دي���م 
ال��������خ��������دم��������ات ل�������ألش�������خ�������اص ذوي اإلع����������اق����������ة ع���ى 

املستوى الفردي واملؤسيس2021م.
- إعداد الئحة الشروط والضوابط واملعايري 
الخاصة بتمويل الرامج واملشاريع عر املراكز 
والجمعيات العاملة يف مجال رعاية وتأهيل 

األشخاص ذوي اإلعاقة 2021م.
- إع����������داد الئ�����ح�����ة ت���ص���ن���ي���ف اإلع������اق������ة يف ال����ع����ام 

2021م. 
- تم تأسيس نظام إدارة لحالة لألشخاص 
ذوي اإلع����اق����ة، وت��م��ت م���واءم���ت���ه وف���ق���اً ل��ل��وائ��ح 
املعمول بها يف الصندوق، وإعداد دليل إدارة 

الحالة لألشخاص ذوي اإلعاقة 2020م.
ب - التدوير الوظيفي 

ت�����م ع���م���ل ت����دي����ر وظ���ي���ف���ي يف ال����ص����ن����دوق وف���ق���اً 
ل��ائ��ح��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ب���ن���اًء ع���ى امل���ؤه���ل وال���خ���رة 

عام 2020م.
إع�������داد ب���ط���ائ���ق ال���ت���وص���ي���ف ال���وظ���ي���ف���ي )امل����ه����ام( 

2022م.
- ت��م استيعاب متخصصن م��ن األشخاص 
ذوي اإلعاقة وإدراجهم ضمن كادر الصندوق 
وف���ق���اً ل��ق��ان��ون رع���اي���ة وت��أه��ي��ل األش���خ���اص ذوي 

اإلعاقة املادة رقم )31(.
إدارات جديدة 

- استحداث إدارات جديدة يف الصندوق مثل 
إدارة ال���رام���ج وامل���ش���اري���ع واالس��ت��ث��م��ار، وإدارة 
الحماية، وإدارة الشكاوى واملقرتحات، وإدارة 
م���ت���ك���ام���ل���ة ل���ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات ض����م����ن ال��ه��ي��ك��ل 

التنظيمي للصندوق.
- ت�������م اس�������ت�������ح�������داث وت������ط������وي������ر وت�����ف�����ع�����ي�����ل إدارة 
خدمة الجمهور، وتنظيم اإلج����راءات املتبعة 
لسري املعامات، سواء عى املستوى الفردي 
أو امل�����ؤس�����يس، ح���ي���ث ت����م وض������ع آل����ي����ة ل���ات���ص���ال 
وال�����������ت�����������واص�����������ل م�����������ع امل�������س�������ت�������ف�������ي�������دي�������ن واس�������ت�������ق�������ب�������ال 
م��ع��ام��ات��ه��م آل��ي��اً وورق���ي���اً، وف��ق��اً ل��آل��ي��ة املتبعة 

واملنظمة لذلك.
األتمتة )النظام اآليل( 

- تأسيس ن��ظ��ام آيل متكامل ERP والعمل 
وف�������ق�������ه ل�����ت�����ج�����وي�����د خ���������دم���������ات األش����������خ����������اص ذوي 
اإلعاقة ملنع الحرمان واالزدواج��ي��ة2020م، 
وتم العمل به يف عام 2022م، وفق اللوائح 

واملعايري واألدلة املعمول بها يف الصندوق.

مدونة السلوك الوظيفي 
- تم تدشن مدونة قواعد السلوك الوظيفي 

وأخاقيات الوظيفة العامة عام 2022م.
 بناء القدرات

- تدريب العاملن يف صندوق رعاية وتأهيل 
امل���ع���اق���ن ع���ى ن���ظ���ام إدارة ال���ح���ال���ة ل��ألش��خ��اص 
ذوي اإلع���اق���ة وال��ن��ظ��ام اآليل )األت���م���ت���ة( ب��ت��اري��خ 

2021م.
إق�����ام�����ة دورة ت�����دري�����ب م�����درب�����ن )TOT( ع��ى 
نظام إدارة الحالة - استفاد منها )20( موظفاُ 

وموظفة يف الصندوق 2021م.
- إق���ام���ة دورة ت��دري��ب��ي��ة ح���ول إدارة ال��ح��ال��ة ل� 
60 أخصائياً من موظفي الصندوق 2021م.
- ت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ن يف ال���ص���ن���دوق وش��رك��ائ��ه 
)الجمعيات واملراكز( عى آلية جمع البيانات 
لألطفال من ذوي اإلعاقة وأسرهم املستفيدين 
م��ن م��ش��روع ال��ن��م��وذج املتكامل يف املحافظات 

)األمانة – صنعاء - إب(.
- ت�����م ت�����دري�����ب ع������دد م�����ن ال���ع���ام���ل���ن يف ق���ي���ادة 

الحاسوب عام 2022م.
- ت���������م ت���������دري���������ب )25( م�������وظ�������ف�������اً ع���������ى إع������������داد 

املشاريع عام 2022م.
- دورات ت�����دري�����ب�����ي�����ة يف م������ج������ال ت�����وع�����ي�����ة أس�����ر 
األش���������خ���������اص ذوي اإلع���������اق���������ة ض�����م�����ن )م�������ش�������روع 

النموذج املتكامل(. 
ورش العمل واملشاركات:

ورش�����������ة ع�����م�����ل مل����ن����اق����ش����ة دل������ي������ل إدارة ال����ح����ال����ة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة عام 

ورش��ة عمل ملناقشة الئحة تصنيف اإلعاقة 
عام 2021م.

- ورش����������ة ع����م����ل مل����ن����اق����ش����ة م�����خ�����رج�����ات دراس��������ة 
م��س��ح امل���س���اع���دات امل���ت���اح���ة ل���ألط���ف���ال م���ن ذوي 
اإلعاقة يف اليمن، بحضور ممثيل القطاعات 
ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة واأله�������ل�������ي�������ة وامل������ن������ظ������م������ات ال������دول������ي������ة 

2021م.
- ورش���ة العمل التعريفية ب��رام��ج الحماية 
االج���ت���م���اع���ي���ة ل���ألش���خ���اص ذوي اإلع�����اق�����ة وآل���ي���ة 
ال��ت��ش��ب��ي��ك وال���ت���ن���س���ي���ق م����ع م���ق���دم���ي ال���خ���دم���ات 
ل���������)25( م���ش���ارك���اً م����ن م�������دراء ف������روع ال���ص���ن���دوق 
ورؤس���������اء أق����س����ام ال���ح���م���اي���ة يف ال�����ف�����روع وف�����روع 
االتحاد الوطني لجمعيات املعاقن اليمنين 

عام 2022م.
- ورش������������ة ال�����ع�����م�����ل ال������خ������اص������ة ب����ح����ش����د ال�����دع�����م 

للمسح الوطني لإلعاقة يف اليمن 2022م.
املشاركات: 
 -1 UNDP

ت�������م�������ت امل���������ش���������ارك���������ة ب����������ورق����������ة ع�������م�������ل يف امل������ؤت������م������ر 
ال�������ذي أق�����ام�����ه ب����رن����ام����ج األم�������م امل����ت����ح����دة اإلن����م����ايئ 
)UNDP( حول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��م وارت���ف���اع أع���داده���م، وت���م إدراج 
ذوي اإلع������اق������ة ع�����ى ق����ائ����م����ة م����خ����رج����ات امل���ؤت���م���ر 

2020- 2021م.
- تدشن الرؤية الوطنية

- املشاركة يف فعالية تدشن الرؤية الوطنية 
ب��م��ب��ن��ى وزارة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل، 
ب����اإلض����اف����ة إىل امل����ش����ارك����ة يف اج����ت����م����اع����ات ل��ج��ن��ة 
ال���ح���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة مل��ن��اق��ش��ة االس���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���ألش���خ���اص ذوي اإلع����اق����ة، وت��ق��دي��م 

ورقة عمل 2021م.
- املشاركة يف ورشة عمل إعداد دليل التدخل 
واالكتشاف املبكر لإلعاقة التي أقامتها وزارة 

الصحة العامة والسكان 2020م.
- امل�������ش�������ارك�������ة يف ال������ع������دي������د م��������ن االج������ت������م������اع������ات 
وال�������ك�������ل�������س�������رتات ب�������ه�������دف ن������ش������ر ال��������وع��������ي ب����ح����ق����وق 
األش��خ��اص ذوي اإلع���اق���ة، وأه��م��ي��ة إدم��اج��ه��م 

ضمن تدخات الجهات ذات العاقة.
- ح��������ض��������ور االج��������ت��������م��������اع��������ات ال������������دوري������������ة ل���ل���ج���ن���ة 
االس��ت��ش��اري��ة للحماية ال��ت��ي تضم ممثلن من 

مختلف القطاعات.
الدراسات والبحوث:

- إع�������داد دراس�������ة امل���س���ح ال���وط���ن���ي ل���إلع���اق���ة يف 
اليمن بالشراكة مع الجهاز املركزي لإلحصاء 

2021م. 
- ت�����م إع����������داد دراس����������ة ال������ج������دوى االق����ت����ص����ادي����ة 
مل����ش����روع إن����ش����اء م��ص��ن��ع ل���ألج���ه���زة ال��ت��ع��وي��ض��ي��ة 
ك�������ج�������زء م��������ن االس������ت������ث������م������ار واالك��������ت��������ف��������اء ال��������������ذايت، 
وت���ل���ب���ي���ة اح���ت���ي���اج���ات األش�����خ�����اص ذوي اإلع����اق����ة 
من األجهزة التعويضية املساندة، والتي يجد 
ال���ص���ن���دوق ص���ع���وب���ة يف ت���وف���ريه���ا ن����ظ����راً الرت���ف���اع 
االح�������ت�������ي�������اج وص������ع������وب������ة ت�������وري�������ده�������ا م��������ن ال�������خ�������ارج 
وارت���ف���اع تكلفتها ن��ت��ي��ج��ة ال��ح��ص��ار وال���ع���دوان، 
ويتم حالياً التسويق للمشروع لدى الجهات 

املانحة 2021م.
ت�������م إع��������������داد دراس��������������ة م�������ش�������روع ورش�����������ة ص���ي���ان���ة 
ل����ألج����ه����زة ال���ت���ع���وي���ض���ي���ة، وي�����ج�����ري ال���ب���ح���ث ع��ن 

ممول للمشروع 2022م.
- دراسة مسح االحتياجات لألشخاص ذوي 

اإلعاقة 2021م.
- ت���م إع������داد م�����ادة ع��ل��م��ي��ة ب���ع���ن���وان )ال��خ��دم��ة 
االجتماعية يف مجال رعاية وتأهيل األشخاص 
ذوي اإلع����������اق����������ة( وت����������م إدراج����������ه����������ا ض�����م�����ن امل�����ق�����رر 
ال������ج������ام������ع������ي يف ق������س������م ال�������خ�������دم�������ة االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
ب��ج��ام��ع��ة ص���ن���ع���اء، وك����ذل����ك ت���وج���ي���ه ال��ب��اح��ث��ن 
لعمل دراس��ات وبحوث تخرج تتناول قضايا 

األشخاص ذوي اإلعاقة 2022م. 
- إعداد كتيب تعريفي عن األشخاص ذوي 

اإلعاقة ومؤسساتهم عام 2022م.
ال����ت����ح����دي����ات ال�����ت�����ي ي����واج����ه����ه����ا ص�����ن�����دوق رع����اي����ة 
وتأهيل املعاقن، والتي أش��ارت إليها العديد 

من التقارير والدراسات العلمية: 
ارتفاع أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة. 

انخفاض وتراجع اإليرادات املالية للصندوق 
نتيجة للوضع الراهن.

ارتفاع أسعار األجهزة التعويضية وتكاليف 
الخدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

تفيش ظاهرة الفقر يف املجتمع. 
تخيل الجهات عن القيام بمهامها وأدوارها 
يف تقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة 
بحسب االختصاص، وفقاً ملا ورد يف القوانن 
والتشريعات املحلية والدولية، واالسرتاتيجية 
ال����وط����ن����ي����ة ل�����ألش�����خ�����اص ذوي اإلع��������اق��������ة، وت������رك 

األعباء عى الصندوق. 
ع�����������دم ال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق وال�����ت�����ش�����ب�����ي�����ك أث��������ن��������اء ت����ق����دي����م 
ال���خ���دم���ات ل���ألش���خ���اص ذوي اإلع����اق����ة امل��ق��دم��ة 
من الجهات الحكومية واألهلية والدولية مع 

الصندوق ملنع الحرمان واالزدواجية.
ع����دم وج�����ود م��س��ح ي���ح���دد ح��ج��م اإلع����اق����ة يف 
اليمن ومسبباتها وأماكن تواجدها، وتحديد 
احتياجات كل فئة من فئات األشخاص ذوي 

اإلعاقة. 
معظم املرافق الصحية يف اليمن غري مهيأة 

لتقديم خدماتها لألطفال ذوي اإلعاقة. 
عدم توفر املناهج الدراسية املناسبة لألطفال 

ذوي اإلعاقة. 
معظم امل��ب��اين وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة يف 
اليمن ال تزال تمثل عقبة يف ما يتعلق بوصول 

ذوي اإلعاقة إليها.
صعوبة ال��وص��ول إىل خ��دم��ات النقل العام 

من قبل ذوي اإلعاقة.
تدين نسبة الوعي بحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
قلة الرامج واملشاريع املقدمة من الجهات 
امل�����ان�����ح�����ة امل����ع����ن����ي����ة ب����ال����ح����م����اي����ة ل�����ألش�����خ�����اص ذوي 

اإلعاقة.
ت�����دين ال����وع����ي امل��ج��ت��م��ع��ي ت���ج���اه ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
األشخاص ذوي اإلعاقة نظراً لغياب الرامج 

التوعوية.
غ���ي���اب ق��ض��اي��ا األش����خ����اص ذوي اإلع����اق����ة عن 
امل�����ن�����اه�����ج ال�������دراس�������ي�������ة، م����م����ا ن����ت����ج ع������ن ذل��������ك ق��ل��ة 

الوعي حول القضايا املتعلقة باإلعاقة.

أك����������������������������د امل���������������������دي���������������������ر ال����������ت����������ن����������ف����������ي����������ذي 
ل������������ص������������ن������������دوق رع���������������اي���������������ة وت��������أه��������ي��������ل 
امل�����ع�����اق�����ن ال�����دك�����ت�����ور ع������ي ن���اص���ر 
م��������غ��������ي ان ال����������ص����������ن����������دوق ح����ق����ق 
ان�������������ج�������������ازات ك��������ب��������رة يف م����خ����ت����ل����ف 
ال��ج��وان��ب ع��ى م��س��ت��وى البنية 
التحتية وغرها  من املشاريع 
ال�����������ع�����������اج�����������ي�����������ة وال�����������ط�����������ي�����������ب�����������ة ع������ى 
مستوى العاصمة واملحافظة 
وذل����������ك خ��������ال ال������ف������رة م������ن ع����ام 
2018- إىل العام 2022م.  

مستشفى 21سبتمبر  يدشن العمل باملرحلة صندوق رعاية وتأهيل املعاقني اجنازات وجناحات متميزة في اجلوانب املختلفة 
الثانية من مدونة السلوك الوظيفي

فقدانات
< ت�����ع�����ل�����ن دي��������ان��������ا م�����ح�����م�����د ح�������م�������ود م����ه����ي����وب 
أح������م������د ال�����ح�����م�����ي�����دي ع�������ن ف�������ق�������دان ب���ط���اق���ت���ه���ا 
ال��ش��خ��ص��ي��ة -اس���ت���ب���ي���ان- ورق���م���ه���ا ال��وط��ن��ي 
ي����ج����ده����ا  م��������ن  وع�����������ى   )05000018484(
إي���ص���ال���ه���ا إىل ال���ج���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة أو أق����رب 

قسم شرطة.. وله جزيل الشكر..

< يعلن األخ إب��راه��ي��م ع��يل ع��يل ال����ورد عن 
فقد بطاقة شخصية ص����ادرة م��ن األم��ان��ة 
ش���ع���وب.. ف��ع��ى م���ن وج���ده���ا إي��ص��ال��ه��ا اىل 

أقرب قسم شرطه. وله جزيل الشكر.
< ي����ع����ل����ن األخ ن����ب����ي����ل ح����س����ن ع�������يل م����ذي����ور 
ع��������ن ف��������ق��������دان ب�����ط�����اق�����ت�����ه ال����ش����خ����ص����ي����ة ب����رق����م 
ي�����ج�����ده�����ا  م������������ن  ع������������ى   )01010110550(

االتصال بالرقم )771504020( أو إيصالها 
إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

< يعلن االخ يوسف قايد عبدالله االقرعي 
عن فقدان لوحة سيارته املعدنية تحمل 
رق��م )196239/ 2( خ��ص��ويص.. فعى من 
يجدها تسليمها اىل اقرب مركز شرطة او 

االتصال عى الرقم )772312222(.

أجمل التهاين واطيب 
التريكات نزفها للشاب 

الخلوق/
 عمرو منصور 

محمد الجعدي
 بمناسبة زفافه امليمون ..

الف مروك ونتمنى له الحياة 
الزوجية السعيدة والذرية الصالحة ..

املهنئون: سلطان أحمد عبدالله قاسم – ونجله 
أحمد وعاصم أحمد عبدالله قاسم – فواز 

العوايض– فاروق العوايض– يحيى الصلوي– 
عماد الضيفي – رشاد الضيفي – محمد السلفي 

– فواز الضيفي – وجميع األهل واالصدقاء

أجمل التهاين والتريكات 

مع باقات الفل والياسمن 
نتقدم بها إىل الشاب 

الخلوق/
 امجدمحمد 
عي مراد

 بمناسبة دخوله القفص الذهبي فالف مروك متمنن 
له حياه زوجية سعيدة 

املهنئون:  والدك الشيخ محمد عي - صالح مراد- 
القايض محمد فضل االكوع- العميد عبدالرزاق 

مراد- الشيخ عمر يحي قايد مراد- الشيخ يحي محمد 
الحكيم- الشيخ محمد الحقابي- الشيخ صفوان 
الغابري- القايض محمد العوايض- الشيخ انور 

الرازحي- الصحفي عي صالح عي  الصحفي محمد 
عي القري

تهانينا 

تهانينا 

|  خاص

أجمل التهاين 
والتريكات نهديها 

محملة بالفل والورد 
والياسمن للمناضل 

اللواء/ عبدالقدوس 
الفضيل

 بمناسبة زفاف نجله الشاب 
الخلوق / حمزة
فألف مروك. 

املهنئون: 
 العميد /محمد السياين 
العقيد/ خالد الحمادي 

عبدالقوي األمري

أجمل التهاين القلبية 
املعطرة بشذى الفل والورد 

والياسمن للولد /
حمدي طال 

محمد الشرعبي
بمناسبة حصوله عى الدرجة 

النهائية والرتتيب األول يف الصف الثاين ابتدايئ.. 
فألف ألف مروك ومزيدا من النجاح والتفوق. 

املهنئون: 
 والدك ووالدتك-- أخوالك الدكتور عبدالله، 
والدكتور وديع، ومحمد وهادي.  -أعمامك 

شفيق ومعاذ.-إخوانك محمد وخواطر ودعاء- 
-املقدم ناصر الخذري -املقدم موىس الحبابي.

تهانينا 

تهانينا 

أجمل التهاين وأطيب 
التريكات نزفها للشاب 

الخلوق عبدالعزيز/ 

أحمد أحمد البكر
بمناسبة الزفاف ودخوله 

القفص الذهبي .. فألف ألف 
مروك ..

املهنئون: 
شايف محمد أحمد الغريس وأوالده 

 ناصر الغريس وأوالده 
 عبدالحميد الجويف وأوالده 

 رضوان الغريس وأوالده – نايف الغريس وأوالده 
– يحيى النهاري- ومن كافة االهل واالصدقاء.

تهانينا 

تعازينا آل الشامي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

 نتقدم  بأحر التعازي لألخ

 العميد د./  عي الشامي 
مدير مركز القلب العسكري

 ووالده وكافة آل الشامي
 وذلك بوفاة املغفور له -بإذن الله تعاىل-

 املناضل الكبري والسيايس املحنك واملخضرم، عضو 
املكتب السيايس للحزب االشرتايك اليمني 

األستاذ / يحيى محمد عي الشامي
  رحمه الله تغشاه

الذي وافاه األجل بعد مسرية حافلة بالبذل والعطاء 
يف خدمة الشعب والوطن . 

تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة واسكنه 
فسيح جناته وألهم أهله وذويه وجميع محبيه 

الصر والسلوان..  إنا لله و إنا إليه راجعون
املعزون:  هيئة تحرير صحيفة 26 سبتمرب واليمن 

وموقع سبتمربنت

تعازينا آل الجال
نتقدم بصادق العزاء واملواساة اىل الزميل/

مرزوق أحسن عبده الجال
وذلك بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل:

والدته       الفاضلة
سائلن املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته 

وغفرانه وان يلهم أهلها وذويها بالصر والسلوان.. 
"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

االسيفون: 
كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي وصحيفتي 

"26سبتمرب" و"اليمن" وموقع 26سبتمربنت

تعازينا آل الدغيش
نتقدم بصادق العزاء واملواساة اىل األخ/

صالح محمد الدغيش
وذلك بوفاة املغفور له بإذن الله تعاىل:

والده       الفاضل
سائلن املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
وغفرانه وان يلهم أهله وذويه الصر والسلوان.. 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..
االسيفون: 

محمد محمد غازي- عي عي يحيى بريه

تعازينا آل املصباحي
بصادق العزاء وعظيم املواساة 

نتقدم بأحر التعازي القلبية لألخ العزيز/
أحمد فضل املصباحي

وذلك بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل- إبنته:
مرا 

سائلن املوىل عز وجل أن يجعلها شفيعة
 لوالديها وأن يتغمدها بواسع رحمته وان ويلهم أهلها 
وذويها الصر والسلوان..  "إنا لله وإنا إليه راجعون"..
األسيفون: محمد أحمد الضاعي – أحمد رزق 

السياغي – عبدالله عمر الخوالين

صندوق رعاية وتأهيل املعاقني اجنازات وجناحات متميزة في اجلوانب املختلفة 
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إن ل�����إي�����م�����ان رك�����ي�����زت�����ن أس�����اس�����ي�����ت�����ن، أواله���������م���������ا: ال�������وع�������ي ال���ص���ح���ي���ح 
وااله����ت����داء ب���ال���ق���رآن ال���ك���ري���م وال���ص���ل���ة ال��وث��ي��ق��ة ب����ه، وال���رك���ي���زة ال��ث��ان��ي��ة 
لإيمان هي استشعار املسؤولية يف حمل رسالة اإلسالم والتصدي 

لقوى الطاغوت واالستكبار املحاربة لإسالم والقرآن.

هل تصبح أمريكا كما توقع ترامب 
من دول العالم الثالث..؟

 سنظل نؤكد ألمريكا وللنظام السعودي إىل ما ال نهاية بأن الوضع 
ال��ذي يعيشه اليمنيون ال��ي��وم ه��و وض��ع مختلف تماماً ع��ن الوضع 
ال��ذي ك��ان يعيشه خ��الل العقود السابقة وتحديداً ُمنذ قيام ثورة 
26سبتمرب عام 1962م فالوعي الوطني الذي أحدثته ثورة 21سبتمرب 
الشعبية عام 2014م يف نفوس اليمنين قد شكل ثورة يف حد ذاته 
وهو ما جعل اليمنين يتدافعون بشكل لم يسبق له مثيل وخاصة 
الشباب منهم ملواجهة ال��ع��دوان ع��ىل بلدهم اليمن والحفاظ عىل 
سيادته واستقالله وتحرير قراره السيايس من الوصاية الخارجية 
فتصدى أبناء الشعب اليمني لهذا العدوان الذي تشارك فيه أكرث 
من سبعة عشر دولة من بينها دول كربى للعام الثامن عىل التوايل، 
وأنا أكتب هذه األسطر تذكرت ما كتبه الدكتور محمد عيل الشهاري 
رحمه الله يف كتابه: طريق الثورة اليمنية ، والذي أستعن ببعض 
مما ورد فيه من مفردات كونها تنطبق عىل وضع اليمن الحايل وهي 
أن أي ثورة أصيلة وطنية ديمقراطية لهي أحوج ما تكون إىل وضع 
منهاج ثوري يكشف طريق سريها ويقود خطاها وينقذها من السري 
التلقايئ وال��ع��ف��وي وم��ن التخبط ال��ع��ش��وايئ فالنظرية ال��ث��وري��ة هي 
دليل العمل الثوري والثورات الوطنية األصيلة ليس من طبيعتها أن 
تخفي عن الشعب أهدافها بحجج دبلوماسية أو خوفا من الرجعية 
الداخلية واالستعمار فالشعب صاحب املصلحة يف الثورة وعندما 

يعي أهدافها يستطيع الدفاع عنها وحمايتها.
وث����ورة 21س��ب��ت��م��رب الشعبية اكتسبت ه���ذه األه��م��ي��ة ُم��ن��ذ أول ي��وم 
لقيامها بعد أن برهنت بأنها ث��ورة وطنية قامت من أج��ل الشعب 
وإنقاذه ممن اختصروا أنفسهم يف الشعب والوطن ورهنوا قراره 
السيايس للخارج مقابل ثمن بخس لدرجة أنهم رهنوا أنفسهم يف 

فنادق ال��ري��اض وأب��و ظبي وسمحوا 
للغزاة بأن يحتلوا أجزاًء من وطنهم 
ب������ل وي������داف������ع������ون ع������ن ه��������ذا االح�����ت�����الل 

وق�������د وص�������ف ب���ع���ض���ه���م ال����ي����م����ن ع��ىل 
الهواء مباشرة يف إح��دى القنوات 
الفضائية بأن اليمن تشكل حديقة 
خلفية للسعودية ودول الخليج 
بدون حياء أو خجل ولذلك ليس 
م����ن ب�����اب ال���ص���دف���ة وال م���م���ا ي��دخ��ل 
يف ق�����ائ�����م�����ة ال�������ظ�������واه�������ر ال�����غ�����ري�����ب�����ة أن 
ت��ت��ع��رض ال��ي��م��ن ال���ي���وم ب��ع��د ان����دالع 
ث��ورت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ع���ام 2014م لكل 
ه�������ذا ال����ح����ش����د االس����ت����ع����م����اري ال�����ذي 
يحيط بها ُمنذ قيامها وأن يخوض 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م��م��ث��ال يف جيشه 

ولجانه الشعبية املكونة من الشباب الصاعد غمار معركة وطنية 
الهبة ضد تحالف العدوان استثارت وما تزال تستثري اهتمام العالم 
بأكمله ، فموقع اليمن االسرتاتيجي والجغرايف الفريد وخصوبة 
أرض�����ه وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال���خ���الب���ة، وم���رك���زه���ا ال���ح���ض���اري ال�����ذي ت���ب���وأت���ه بن 
حضارات العالم القديم كانت وما تزال من العوامل الرئيسية التي 
أغرت القوى الطامعة فيها وحركت وما تزال تحرك نوازعها إليه.

إن خ��ري��ط��ة ال��ي��م��ن ال��ج��غ��راف��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ُع��رف��ت ب��ه��ا وال��ت��ي 
أجمع املؤرخون والجغرافيون العرب واألجانب ُمنذ العهد الروماين 
إىل ال���ع���ه���د ال���ع���ث���م���اين ت��م��ت��د م����ن ع���م���ان وع������دن يف ال����ش����رق وال���ج���ن���وب 
إىل ال����ح����دود ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��ن��ج��د وال���ح���ج���از يف ال���ش���م���ال وت��ش��ك��ل عسري 
ون��ج��ران أط��راف��ه��ا الشمالية وم��ن ضمن ح��دود اليمن يدخل ميناء 
الليث والقنفذة عىل البحر األحمر من جهة الشمال، وكما تمسك 
ال��ي��م��ن��ي��ون إىل ال��ي��وم ب��ح��دود ب��الده��م ال��ج��غ��راف��ي��ة وي����رون فيها إط���اراً 
ت��اري��خ��ي��اً لشخصيتهم الوطنية ع��رب ال��ت��اري��خ فإنهم ي��ن��ظ��رون باعتزاز 
وفخر إىل حضارتهم القديمة الالمعة واملجيدة ، فهنا عىل األرض 
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ي���دة ن����ش����أت وت�����ط�����ورت يف وق������ت ت����اري����خ����ي م���ب���ك���ر دول 
وم��ؤس��س��ات حسنة التنظيم كمملكة م��ع��ن وس��ب��أ وق��ت��ب��ان وحمري 
كما نهضت حضارة عالية معتمدة عىل مؤسسات للري مستحدثة 
كسد م��أرب ال��ذي يعد أعجوبة م��ن أعاجيب العهد القديم وغ��ريه 
من السدود العديدة والعظيمة وحتى ال تستعيد اليمن مكانتها 
التاريخية التي تبوأتها بن األمم وتكون لها الريادة يف املنطقة تكالب 
عليها األعداء من كل حدب وصوب وخاصة جارة السوء السعودية 
التي أفقدت شعبها هويته الوطنية ونسبته إىل األسرة التي تحكمه 
ورب���ط���ت ت��اري��خ��ه ب��ت��اري��خ��ه��ا ال����ذي ل���م ي��ص��ل ع��م��ره ب��ع��د إىل م��ائ��ة ع��ام 
ُم��ن��ذ أن أس��س��ت بريطانيا ه���ذا ال��ك��ي��ان ال��ش��ي��ط��اين يف 23س��ب��ت��م��رب ع��ام 
1932م وأطلقت عليه ُمسمى اململكة العربية السعودية كخنجر 
م��س��م��وم لطعن األم��ت��ن ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة م��ن ال��خ��ل��ف وك���م هو 
مؤسف أن تتصدر الواليات املتحدة األمريكية أقوى دولة عظمى يف 
العالم قيادة العدوان عىل اليمن تحت مربرات واهية ال يستسيغها 
عقل وال منطق وهي التي ساهمت بشكل مباشر يف إسقاط النظام 
الشيوعي يف االتحاد السوفيتي سابقا ودول أوروبا الشرقية بحجة 
الديكتاتورية وغزت شعوبا واحتلتها بنفس الحجة وهاهي نفسها 
ال�����ي�����وم ت���ح���م���ي األن����ظ����م����ة امل���ت���خ���ل���ف���ة يف امل���ن���ط���ق���ة ب���م���ا ف���ي���ه���ا ال���س���ع���ودي���ة 
ال����دول����ة ال���ت���ي ل��ي��س��ت ل��ه��ا أي ع���الق���ة ب��ال��ح��ري��ة وال���دي���م���ق���راط���ي���ة وه���ذه 
إح���دى امل��ف��ارق��ات ال��ت��ي ت��ربه��ن ع��ىل وج���ود ازدواج امل��ع��اي��ري األخ��الق��ي��ة 
بل إن هذا التوجه األمرييك يعني محاولة اإلدارة األمريكية تمرير 
ال��ش��ع��ارات وتغليب املصالح ع��ىل القناعات الفكرية حتى ل��و كانت 
عىل حساب املبادئ وتناقض ذلك مع أخالقيات الشعب األمرييك، 
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لنا أن نفسر اختالف املعايري 
التي تتعامل بها السياسة األمريكية مع األحداث العاملية وحقوق 
اإلنسان يف العالم كما هو حاصل حاليا يف اليمن وبلدان أخرى؟ إن 
كثرياً من الدراسات تؤكد ارتفاع نسبة الفساد الحكومي واالنحراف 
بالسلوك يف أوساط املجتمع األمرييك وخاصة بن صفوف الشباب 
ل��درج��ة أن الرئيس ب��اي��دن ص��ادق ع��ىل ق��ان��ون أق��ره مجلس الشيوخ 
يحمي حقوق املثلين والسبب تناقض األخالقيات والدور السلبي 
لوسائل اإلعالم وبالذات التلفزيون والسينما التي افتقدت للرتبية 
األخ��الق��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع األم���ري���يك وه����ذا م��ا دف���ع ال��ح��ك��وم��ة األم��ري��ك��ي��ة 
م��م��ث��ل��ة يف وزاريت ال��خ��ارج��ي��ة وال���ع���دل إىل ح��ج��ب ب��ع��ض م���ن امل��واق��ع 
االل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ودت ق��ول الحقيقة وف��ض��ح أك��اذي��ب السياسة 
األمريكية وهو ما يؤكد أن الحرية والديمقراطية يف أمريكا شكلية 
فقط وخ��ري دل��ي��ل ع��ىل ذل��ك م��وق��ف ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق دون��ال��د ترامب 
ال���ذي رف��ض تهنئة منافسه ب��اي��دن ب��ال��ف��وز ب��ال��رئ��اس��ة رغ��م م���رور أكرث 
من عامن عىل إعالن نتيجة االنتخابات بحجة أن االنتخابات مزورة 
ول��م يكتف بذلك فحسب وإنما وص��ف أمريكا بأنها أصبحت دولة 

من دول العالم الثالث.

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(

أع�������ل�������ن�������ت ك�������ت�������ائ�������ب “ع��������������ز ال�������دي�������ن 
ال�����ق�����س�����ام”، ال����ج����ن����اح ال���ع���س���ك���ري 
ل����ح����رك����ة “ح��������م��������اس”، س���ي���ط���رت���ه���ا 
ع����ىل ح����وام����ة إس���رائ���ي���ل���ي���ة م��س��رية 
يف ق���ط���اع غ������زة، وال���ح���ص���ول ع��ىل 

معلومات “حساسة” منها.
وقالت “القسام” يف بيان، إنها 
تمكنت “خ���الل ال���ع���دوان األخ��ري 
ع���ىل ق���ط���اع غ����زة ف��ج��ر ال��ج��م��ع��ة، 
م��������������ن ال����������س����������ي����������ط����������رة ع��������������ىل ح����������وام����������ة 
إسرائيلية مسرية كانت يف مهمة 

خاصة داخل قطاع غزة”.
وأض���اف���ت: “ت��م��ك��ن مهندسونا 
م������������ن ال��������ت��������ع��������ام��������ل م������������ع ال��������ح��������وام��������ة 
واس�������ت�������خ�������راج م�����ع�����ل�����وم�����ات م���ه���م���ة 
وح���س���اس���ة ت��خ��ص ق�����وات ال��ع��دو 

اإلسرائييل”.

ك�����������ّرم ع�����ض�����و امل�����ج�����ل�����س ال����س����ي����ايس 
األع����������������������������������ىل س��������������ل��������������ط��������������ان ال����������س����������ام����������ع����������ي 
ومحافظ تعز ص��الح عبدالرحمن 
ب��������ج��������اش، 12 ط������ال������ب������اً وط������ال������ب������ة م���ن 
أوائ�����ل ال��ج��م��ه��وري��ة ل��ل��ع��ام 1443ھ 
1444-ھ يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي تحت 
ش��ع��ار "تمسكنا بهويتنا االيمانية 

سر صمودنا وتميزنا".
ويف ح����ف����ل ال����ت����ك����ري����م أش��������ار ع��ض��و 
ال��س��ي��ايس األع���ىل ال��س��ام��ع��ي بتميز 
ط����������الب وط�������ال�������ب�������ات ت�����ع�����ز يف ج���م���ي���ع 
مراحل التعليم، خاصة التعليم 

التقني والفني.
وب����ارك ل���أوائ���ل ت��ف��وق��ه��م ب��امل��راك��ز 
املتقدمة يف التعليم الفني .. وقال" 
ل��ي��س ب��غ��ري��ب ع���ىل أب���ن���اء ت��ع��ز وإب 
ال���ت���ف���وق وإج��������ادة أع���م���ال���ه���م امل��ه��ن��ي��ة 
وغ�������ريه�������ا م�������ن امل�������ه�������ن، م�������ن م���ن���ط���ل���ق 
ح���رص���ه���م ع�����ىل امل����ث����اب����رة واالج����ت����ه����اد 
يف دراستهم وتحصيلهم العلمي، 
وسيتم تثبيت األوائل معلمن يف 

املعاهد بتعز".
بدوره هنأ محافظ تعز املتفوقن 
م��������ن أب��������ن��������اء امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع��������ىل ح���ص���د 
مراكز متقدمة يف التعليم الفني.. 
م����ش����ي����داً ب����ج����ه����ود ال�����ط�����الب األوائ��������ل 
وامل�������ع�������ل�������م�������ن وأس������������ره������������م ودوره�����������������م 
يف ت���ش���ج���ي���ع ال������ط������الب وال����ط����ال����ب����ات 
وت�����ح�����ف�����ي�����زه�����م ع��������ىل ال�������ت�������ف�������وق ون����ي����ل 

مراكز متقدمة.
ووج�������ه اإلدارة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ع��ه��د 

ال������ت������ق������ن������ي ال�������ص�������ن�������اع�������ي ب�����اس�����ت�����ي�����ع�����اب 
امل��������ت��������ف��������وق��������ن يف امل�����������ع�����������ه�����������د.. م����ع����ل����ن����ا 
م����س����اع����دة ن���ق���دي���ة ل���ج���م���ي���ع األوائ�������ل 
ت���ق���دي���راً ل��ج��ه��وده��م وم��ث��اب��رت��ه��م يف 
التحصيل العلمي املهني والفني.

وقال املحافظ صالح بجاش" أي 
مبدع يف أي مجال سيتم تكريمه 
وإع������ان������ت������ه ع�������ىل ك�������ل م�������ا ي����م����ك����ّن����ه م���ن 
ت��ج��اوز التحديات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه".. 
م����������ع����������رباً ع����������ن األم�����������������ل يف أن ي�����ك�����ون 
امل���ت���ف���وق���ون ع��ن��د م��س��ت��وى ت��ف��وق��ه��م 

لإسهام يف عملية التنمية.
ويف التكريم ال��ذي حضره وكيل 
امل��ح��اف��ظ��ة إس��م��اع��ي��ل ش����رف ال��دي��ن 
ومدير مكتب التعليم الفني نبيل 
الجندي، أشار عميد املعهد التقني 
ال����ص����ن����اع����ي م����ن����ص����ور ع������يل م�����ان�����ع إىل 
ال����ن����ج����اح����ات ال����ت����ي ي��ح��ق��ق��ه��ا امل��ع��ه��د 
بمثابرة وإصرار الطالب والطالبات 

وحرصهم عىل التميز والتفوق.
وأوض����������������������ح أن دف���������ع���������ا ك���������ث���������رية ق����د 
ت����خ����رج����ت م�����ن امل����ع����ه����د وت�������م ت���ك���ري���م 
امل����ت����م����ي����زي����ن م���ن���ه���م .. ح������اث������اً األوائ���������ل 
عىل مواصلة مشوارهم يف التألق 
وال�����ت�����ط�����وي�����ر واالب������ت������ك������ار يف م����ج����االت 

عملهم املستقبلية.
ت����خ����ل����ل ح�����ف�����ل ال�����ت�����ك�����ري�����م أوب������ري������ت 
بعنوان "بجدنا وعزمنا سنستعيد 
م����ج����دن����ا: وأن�����اش�����ي�����د ل����ف����رق����ة أش����ب����ال 
امل������ج������د وق������ص������ي������دة ل����ل����ش����اع����ر م���خ���ت���ار 

الحوباين. 

ع��ق��دت ب��م��ج��ل��س ال���ش���ورى أم����س ورش����ة ع��م��ل ت��ق��ي��ي��م��ي��ة مل��س��ت��وى 
تنفيذ خطة املجلس للنصف األول من العام ١٤٤٤هجرية، بحضور 

رئيس املجلس محمد حسن العيدروس.
ك��رس��ت ال���ورش���ة ال��ت��ي ش����ارك ف��ي��ه��ا ن��ائ��ب رئ��ي��س امل��ج��ل��س محمد 
ح���س���ن ال�����������درة، ورئ�����ي�����س ال������وح������دة ال���ف���ن���ي���ة ب���امل���ج���ل���س ط������الل ع���ق���الن 
وأعضاء الوحدة، وممثل قطاع النواب والشورى املهندس لطف 
ال��ج��رم��وزي، ملناقشة مستوى اإلن��ج��از للربعن األول وال��ث��اين من 

العام 1444ه�.
واستعرضت الورشة اإلجراءات التمهيدية إلعداد خطة املجلس 
للعام 1445ه� وأولوياتها وفقاً لخطوات إجرائية مّزمنة ومحددات 

معتمدة من اللجنة العليا إلدارة الرؤية الوطنية.
ويف الورشة أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية املتابعة املستمرة 
لتنفيذ اإلجراءات املعتمدة يف خطط اللجان والتزامها بالرفع بما 

تم إنجازه وفقاً للمدد الزمنية املحددة وبصورة منتظمة.
ول��ف��ت إىل أه��م��ي��ة م��واص��ل��ة ت��ق��ي��ي��م أداء ال��ل��ج��ان وم����دى ال��ت��زام��ه��ا 
بتنفيذ اإلجراءات املوكلة إليها والرفع بها إىل هيئة رئاسة مجلس 

الشورى التخاذ اإلجراءات املناسبة حيال ذلك.
وأق�������رت ال����ورش����ة ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة إلع�������داد م����ش����روع خ���ط���ة امل��ج��ل��س 
للعام 1445ه� والتحضري الجتماعها األول ملناقشة وإقرار أولوياتها.

أك�������������������دت ح����������رك����������ة ال���������ج���������ه���������اد اإلس�������������الم�������������ي يف 
ف��ل��س��ط��ن، أن م��واج��ه��ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين 
"ق���رار وج���ودي" وإج��راءات��ه ستزيد إص��رارن��ا 

عىل املقاومة.
ونقلت وكالة )فلسطن اليوم( عن عضو 
املكتب السيايس للحركة د.أن��ور أبو طه يف 
تصريح صحفي القول :" أن قرار مواجهة 
"الكيان الصهيوين املؤقت" هو قرار وجودي 
وق����ي����م����ي ل���ش���ع���ب ف���ل���س���ط���ن، ول�����ي�����س ق���������راراً 

لفصيل مهما َكرُب".

وأض�����������������اف أب������������و ط���������ه :" أن أي������������ة إج�����������������راءات 
جديدة لحكومة العدو ستزيد من إص��رار 
ع�����م�����وم ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وم����ق����اوم����ت����ه 
ع��ىل امل��واج��ه��ة، ول��ن تنفعه م��واق��ف ال��دول 

التابعة والداعمة لجرائمه".
ي����������ذك����������ر، أن ق����������������وات ال����������ع����������دو ت������ص������ع������د م����ن 
إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينين، 
أعقبت اجتماع الكابينت الصهيوين، حيث 
هدمت منازل منفذي العمليات، وأخرى 

ملواطنن يف جبل املكرب.

أدان������ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب��أش��د 
ال��������ع��������ب��������ارات، أم���������س االح��������������د، اإلج��������������������راءات ال����ت����ي 
ات��خ��ذه��ا م���ا ي��س��م��ى ب��ال��ك��اب��ي��ن��ت ال��ص��ه��ي��وين ضد 
املواطنن املقدسين املدنين العزل، الهادفة 

لتفريغ القدس من مواطنيها األصلين.
ونقلت وك��ال��ة )م��ع��ا( اإلخ��ب��اري��ة ع��ن ال����وزارة، 
ال��������ق��������ول:" ان ه��������ذه ال���������ق���������رارات ت����ع����ك����س ع��ق��ل��ي��ة 
اس����ت����ع����م����اري����ة ع����ن����ص����ري����ة وع���ن���ج���ه���ي���ة ت�����ق�����وم ع��ىل 
منطق ال��ق��وة والتصعيد الصهيوين ال��راه��ن يف 
ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت عىل 

النار تمهيداً لتفجري ساحة الصراع برمتها".
وأض������������اف������������ت ال��������������������������وزارة :"واس���������ت���������ب���������اح���������ة األرض 
الفلسطينية وتسييج مساحات واسعة منها 
ك����م����ا ي����ح����ص����ل ب�����اس�����ت�����م�����رار يف األغ��������������وار وم����س����اف����ر 
يطا، اقتالع وتدمري وإح���راق أشجار املواطنن 
ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ن وم���������زروع���������ات���������ه���������م ك�������م�������ا ح����ص����ل 
ص���ب���اح ه�����ذا ال����ي����وم ج���ن���وب ن���اب���ل���س وغ����ريه����ا م��ن 

االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��رت��ق��ي مل��س��ت��وى ج���رائ���م ح��رب 
وجرائم ضد اإلنسانية".

وحّملت ال���وزارة، حكومة العدو الصهيوين 
امل������س������ؤول������ي������ة ال�����ك�����ام�����ل�����ة وامل�������ب�������اش�������رة ع�������ن ت���ص���ع���ي���د 
ع��دوان��ه��ا وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا وج��رائ��م��ه��ا ض��د الشعب 

الفلسطيني.
واعتربت الخارجية اإلجراءات والقرارات من 
الكابينت تعبرياً واض��ح��اً ع��ن أزم���ات الحكومة 
الصهيونية التي تحاول تصديرها إىل الجانب 

الفلسطيني، وعقوبات عنصرية جماعية.
ودع������������ت ال������������������وزارة امل����ج����ت����م����ع ال��������������دويل واإلدارة 
األم�������ري�������ك�������ي�������ة ل�������رتج�������م�������ة امل�����������واق�����������ف وال���������ش���������ع���������ارات 
واألق��وال إىل أفعال وإج���راءات عملية وآليات 
م��ل��زم��ة ت��ج��رب ح��ك��وم��ة ال��ع��دوع��ىل وق���ف جميع 
إج������راءات������ه������ا أح������ادي������ة ال����ج����ان����ب غ�����ري ال���ق���ان���ون���ي���ة؛ 
تمهيداً إلحياء املسار السيايس التفاويض وفقاً 

لقرارات الشرعية الدولية.

26 سبتمرب - متابعات 
أف����ادت وك��ال��ة "إرن�����ا"، ن��ق��ال ع��ن "م��ص��در مطلع" 
ت���ف���اص���ي���ل ج�����دي�����دة ح�������ول ال����ه����ج����وم ال����ف����اش����ل ال�����ذي 
اس�����ت�����ه�����دف اح��������د امل�����ص�����ان�����ع ال����ت����اب����ع����ة ل�������������وزارة ال�����دف�����اع 
وإس�����ن�����اد ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة اإلي����ران����ي����ة يف م��ح��اف��ظ��ة 
إصفهان وس��ط ال��ب��الد.. وق��د ن��وه "امل��ص��در" ب��األداء 
ال��ن��اج��ح مل��ن��ظ��وم��ات ال��ح��رب ال��س��ي��ربان��ي��ة امل��ت��وف��رة يف 
ال�������ب�������الد، م������ن أج�������ل ال�����ت�����ص�����دي ل����ه����ج����م����ات األج�����س�����ام 

الصغرية الطائرة.
وبحسب ه��ذه املستجدات، شّنت 3 مروحيات 
رباعية )كوادكوبرت( هجوما عند الساعة الحادية 
وال����ن����ص����ف م�����ن م�����س�����اء ام�������س )األح������������د( ع�����ىل إح�����دى 
ال�����������وح�����������دات ال�����ص�����ن�����اع�����ي�����ة ال������ت������اب������ع������ة ل������������������وزارة ال�������دف�������اع 
يف م����ح����اف����ظ����ة إص������ف������ه������ان، ل�����ت�����واج�����ه ردا يف ال����وق����ت 
املناسب من قبل املنظومات الدفاعية والسيربانية 

امل�����ت�����وض�����ع�����ة ه�������ن�������اك، وب������م������ا أدى إىل إس�������ق�������اط ه�����ذه 
األج�����س�����ام ال����ط����ائ����رة ال����ص����غ����رية وإف�����ش�����ال ال���ه���ج���وم، 
دون أن تسجل أي خسائر ب���األرواح س��وى أض��رار 
بسيطة لحقت ب��إح��دى أسقف امل��ص��ان��ع.. وأوض��ح 
امل����ص����در أن إح������دى امل����روح����ي����ات ال���رب���اع���ي���ة ال��ص��غ��رية 
تعرضت إىل عطل يف ج��ه��ازه امل��الح��ي )GPS( مما 
تسبب يف ارت��ط��ام��ه��ا بسقيفة أح���د امل��ص��ان��ع؛ الفتا 
إىل أن م���ق���ط���ع ال���ف���ي���دي���و ال�������ذي ت����داول����ت����ه يف م���واق���ع 
التواصل االجتماعي حول الهجوم، يظهر لحظة 

ذلك االصطدام بالذات.
وورد يف ه����������ذا ال�����ت�����ق�����ري�����ر أن إح�������������دى امل������روح������ي������ات 
ال�������رب�������اع�������ي�������ة امل������ع������ت������دي������ة ال��������ت��������ي ت������ع������رض������ت إىل أض������������رار 
بسيطة خالل الهجوم، وقعت يف قبضة القوات 
االس����ت����خ����ب����اري����ة امل���ت���م���وض���ع���ة يف وح���������دة ال���ص���ن���اع���ات 

الدفاعية بمحافظة إصفهان.

“القسام” تعلن سيطرتها على حوامة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة  السامعي وبجاش يكرمان أوائل 
اجلمهورية في التعليم الفني

ورشة عمل مبجلس الشورى لتقييم مستوى 
تنفيذ خطته للنصف األول ١٤٤٤هـ

1- حميد حسني فايد حسني مجيل 
2-يحيى محمد يحيى كزمان 
3-أمني عيل محمد العكيمي 

4-عمار يحيى محمد حسن مقيت 
5-مصلح حمد فنيس األثلة 
 6-قايد محمد قايد الوادعي 

 7-محسن عبدالله محمد قمالن 

إعالن حلضور جلسات احملاكمة ملتهمني بالتخابر مع العدو
عقدت محكمة املنطقة العسكرية السادسة جلستها العلنية بتاريخ 1444/6/23ه����� املوافق 15 /1/ 2023م للنظر يف 
القضية الجنائية رقم )5( لسنة 1444ه� الخاصة  باتهام سبعة من الفارين من وجه العدالة بتهمة التخابر مع العدو 

وقد اصدرت املحكمة قرارا بإعالن النشر عن املتهمن  لحضور جلسات املحاكمة واملتهمون هم :-

اجلهاد : مواجهة العدو الصهيوني 
"قرار وجودي"

اخلارجية الفسلطينية تدين القرارات الصهيونية ضد املقدسيني

تفاصيل الهجوم  على مصنع  تابع لوزارة الدفاع اإليرانية


