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ملاذا نقول ُشكًرا للّزلزال الذي 
فضح الوجه األمريكي الَبِشع

حكمت محكمة املنطقة العسكرية املركزية  
امس بصنعاء باإلعدام تعزيرا لثالثني 
مدانا من قيادات الخونة الرتكابهم جريمة 

الخيانة واعانة العدو وتسهيل دخوله إلقليم 
الجمهورية اليمنية وغريها من التهم التي 

تضمنتها صحيفة االتهام.

تشن وزارة الخارجّية األمريكّية حملًة شرسًة هذه  
األّيام عرب العديد من محّطات الّتلفزة العربّية، 

والخليجّية عىل وْجه الُخصوص، ووسائط التواصل 
االجتماعي، للرّتويج لقرارها الذي أصدرته يف ُمحاولٍة 

لتجميِل وْجه ِحصارها الَبِشع، والقاتل للشعب السوري.

البحر األحمر ... في استراتيجية الكيان الصهيوني

 11 فبراير 2015م..

انكسار الهيمنة والوصاية األمريكية
ثورة 21 سبتمبر عبرت عن التطلعات الشعبية في 

تخليص الوطن من كل اشكال الوصاية واالحتالل 
ملفات ووثائق سرية احرقها املارينز األمريكي 

قبل اندحاره وطرده من صنعاء

اإلعدام تعزيرًا لـ 30 
من قيادات اخلونة

 املارينز األمرييك أثناء مغادرته العاصمه صنعاء..

جلنة االحتفاالت تقر اخلطة احلكومية لالحتفاء بذكرى الشهيد القائد والشهيد الصماد

أق��رت اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية واملناسبات الدينية يف 
اجتماعها أم��س برئاسة رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور عبدالعزيز 
ص����ال����ح ب�����ن ح����ب����ت����ور، ال���خ���ط���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة إلح�����ي�����اء ف���ع���ال���ي���ات ال����ذك����رى 
السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث والرئيس الشهيد 
صالح عيل الصماد 1444ه�.. واستهلت اللجنة عملها بقراءة الفاتحة 
عىل أرواح الشهيدين وكافة شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحهم 

دفاعاً عن الحق واالنتصار لخري وعزة وكرامة الشعب اليمني.
واش���ت���م���ل���ت ال���خ���ط���ة امل����ق����رة يف االج����ت����م����اع ال�������ذي ش�������ارك ف���ي���ه رئ��ي��س 

مجلس ال��ش��ورى محمد حسني ال��ع��ي��دروس ون��ائ��ب��ا رئيس 
م���ج���ل���س ال�����������وزراء ل����ش����ؤوين األم�������ن وال������دف������اع ال���ف���ري���ق ال���رك���ن 
جالل الرويشان والرؤية الوطنية محمود الجنيد وعدد من 
ال��وزراء ونواب ال��وزراء، عىل األنشطة واملظاهر االحتفالية 
بهاتني املناسبتني من فعاليات خطابية ولقاءات وندوات 

من قبل رئاسة مجلس ال���وزراء وكافة ال���وزارات والجهات 
الحكومية والسلطة املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات.

الرئيس املشاط يهنئ رئيس جمهورية إيران بذكرى انتصار الثورة اإلسالمية

صمود الشعب اإليراني أمنوذجا للشعوب في 
التحرر مــــــــن الوصايــــــة والهيمنة الغربية

ب���������������ع���������������ث ف���������������خ���������������ام���������������ة امل�����������ش�����������ري 
ال���������������������رك���������������������ن م������������������ه������������������دي امل��������������ش��������������اط 
رئ���������ي���������س امل�������ج�������ل�������س ال������س������ي������ايس 
األع��������������������ىل، ب�������رق�������ي�������ة ت�����ه�����ن�����ئ�����ة إىل 
ف�������خ�������ام�������ة ال��������رئ��������ي��������س إب�������راه�������ي�������م 
رئ�������ي�������ي رئ�������ي�������س ال����ج����م����ه����وري����ة 
اإلسالمية اإليرانية، بمناسبة 
الذكرى ال�٤٤ النتصار الثورة 

اإلسالمية.
وع����������رب ال������رئ������ي������س امل��������ش��������اط يف 
ال���������ربق���������ي���������ة ع�����������ن أح���������������ر ال������ت������ه������اين 
ل�������ق�������ي�������ادة وح�������ك�������وم�������ة وش�����ع�����ب 
اي��������������ران، وت����م����ن����ي����ات����ه ال����ص����ادق����ة 
للجمهورية اإلسالمية املزيد 

من التقدم واالزدهار.
واع�����������ت�����������رب ص���������م���������ود ال�����ش�����ع�����ب 

اإلي��������راين 

وم�����ض�����ي�����ه يف اس�����ت�����ك�����م�����ال ن���ه���ج 
ال����ث����ورة، أن���م���وذج���ا ل��ل��ش��ع��وب 
األخ����������������������������������رى يف ال��������������ت��������������ح��������������رر م������ن 
ال���وص���اي���ة وال��ه��ي��م��ن��ة ال��غ��رب��ي��ة 

الخبيثة.
وأك������������������������د ال�����������رئ�����������ي�����������س امل����������ش����������اط 
ال�����ح�����رص ال������دائ������م ع�����ىل ت���ع���زي���ز 
ال�������������ع�������������الق�������������ات ال���������ث���������ن���������ائ���������ي���������ة ب�����ني 
ال��ب��ل��دي��ن وم��واص��ل��ة التنسيق 
يف ك��������اف��������ة امل�������ح�������اف�������ل ال������دول������ي������ة 
مل����ا ف���ي���ه خ����ري ال����ب����ل����دي����ن.. داع���ي���ا 
ال������ل������ه ال������ع������يل ال�����ق�����دي�����ر أن ي���م���د 
ال����������رئ����������ي����������س إب�����������راه�����������ي�����������م رئ������ي������ي 
ب����ال����ع����ون مل����واص����ل����ة ال����ت����ق����دم يف 
ج������م������ي������ع امل������������ج������������االت وإف���������ش���������ال 
ك���ل امل��خ��ط��ط��ات ال��س��اع��ي��ة إىل 
ك��س��ر إرادة ال��ش��ع��ب اإلي�����راين 
يف ال��ت��ح��رر م���ن ال��ت��دخ��ل 

الخارجي.



شارك رئيسا مجليس النواب، األخ يحيى عيل الراعي، والوزراء، 
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، يف فعالية إحياء الذكرى 
ال��س��ن��وي��ة للشهيد ال��ق��ائ��د، ال��س��ي��د ح��س��ن ب���در ال���دي���ن ال��ح��ويث، 
واللقاء االجتماعي التاسع ملناقشة آخر املستجدات عىل الساحة 

اليمنية تحت شعار "الشهيد القائد رمز انتصار".
وألقى رئيس ال���وزراء كلمة -خ��ال اللقاء ال��ذي نظمته الدائرة 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ألن�������ص�������ار ال������ل������ه وال���������وح���������دة االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة يف األم������ان������ة 
ومحافظة صنعاء، ت��ّوج��ه يف مستهلها بالشكر للجهات التي 
نظمت الفعالية السنوية التي يتذكر الجميع من خالها مناقب 
ال��ش��ه��ي��د ال��ع��ل��م ال����ذي س��ط��ر ب��ث��ق��اف��ت��ه ودم����ه ج��م��ل��ة ه���ذه امل��س��رة 
والخطوط العامة والعريضة التي سار بها.. هذه الحركة التي ال 
يقتصر وجودها اليوم عىل الساحة، بل ويف الساحة اإلقليمية 

برمتها.
وقال: "نعزي أنفسنا وقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث، وجماهر شعبنا، بروح هذا الشهيد البطل الكبر الذي 
س��ط��ر ب���روح���ه ودم����ه ه���ذه امل��ع��ال��م ال��واض��ح��ة م���ن أج���ل االن��ت��ص��ار 
إلرادة شعبنا وإرادة األمة".. وأضاف: "للعام الثامن عىل التوايل 
وشعبنا يقاوم العدوان ليس بالساح وبالصمود فحسب بل 
وب��������روح ه�����ذا ال���ش���ه���ي���د وك����اف����ة ال����ش����ه����داء ال����ذي����ن س����ط����روا م��اح��م 

بطولية وأسطورية عىل مستوى عرض اليمن وطوله".
ه الدكتور بن حبتور بدور الشهيد حسن الحويث يف إشعال  ونَوّ
الفتيل األول للمشروع الثوري التحرري وتبني الصدارة يف طرح 
رؤيتي الجهاد، وتحرير القرار السيايس الداخيل وجعله جزءاً 
م��ن ث��ق��اف��ة اإلن��س��ان ال��ي��م��ن��ي.. وت��اب��ع: "يف مناسبة ك��ه��ذه ينبغي 
أن نقرأ باستمرار مجموعة التعاليم واملحاضرات واإلرشادات 
التي طرحها يف مسرته كقائد ومفكر لألمة كلها وليس ألسرة 
ال��ح��ويث ف��ح��س��ب، ب��اع��ت��ب��ار ذل���ك ج����زءاً م��ن واج���ب اإلح��ي��اء تجاه 

هذا الشهيد وغره من شهداء الوطن".
وم��������ى ق�������ائ�������ًا: "ن����ح����ي����ي ك������ث������راً روح ال����ش����ه����ي����د وم�����س�����رت�����ه وت�����راث�����ه 
الفكري ال���ذي ينبغي أن نقتدي ب��ه باستمرار وأرواح الشهداء 
عامة الذين ضّحوا من أجل الوطن، الذي ال يمكن أن تستقيم 
إرادته وتتقوى ثورته إال بالتمثيل الواعي ألفكار الشهداء، الذين 
س��ب��ق��ون��ا ب���ه���ذه امل����س����رة، وال����ذي����ن ت��م��ك��ن��وا وم��ع��ه��م أب���ن���اء شعبنا 
بدمائهم وبطوالتهم هزيمة العدو الذي جاء مدججاً بأحدث 

األسلحة".
ولفت رئيس الوزراء إىل أن الكثر من املواطنن اليمنين الذين 
ليس لهم أي عاقة أسرية بهذا الشهيد، اقتدوا بروح الفكرة 
ال��ت��ي آم���ن ب��ه��ا وط��رح��ه��ا وج��ع��ل��ه��ا ج����زءاً م��ن م��س��رت��ه ط��ي��ل��ة ف��رة 
نضاله.. مجدد- يف ختام كلمته- االلتزام بخط الثورة ومبادئها 
وق���ي���ّم���ه���ا ال���وط���ن���ي���ة واإلن���س���ان���ي���ة وال���ج���ه���ادي���ة وب���خ���ط ق���ائ���د ال���ث���ورة 

ونهجه التحرري.
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة، ال����ت����ي ح����ض����ره����ا ن����ائ����ب����ا رئ����ي����يس م���ج���ل���يس ال����ن����واب 
عبدالرحمن الجماعي والشورى محمد الدرة وعدد من الوزراء 

وأع��ض��اء م��ن مجليس ال��ن��واب وال���ش���ورى، أش���ار وزي���ر اإلع���ام، 
ض���ي���ف ال���ل���ه ال���ش���ام���ي، إىل أن م����ش����روع ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ال��س��ي��د 

حسن الحويث مستمد من الثقافة القرآنية.
واع���ت���ر امل���ش���روع ال���ق���رآين، ال����ذي ح��م��ل��ه ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د، ب��داي��ة 
انطاق الشعار واملشروع التنويري يف مواجهة قوى االستكبار 
العاملي واالستعماري أمريكا وإسرائيل وأطماعها التوسعية 
يف امل����ن����ط����ق����ة يف ظ������ل رض����������وخ واس������ت������س������ام أب������ن������اء األم����������ة ال���ع���رب���ي���ة 

واإلسامية.
وح���ث ال���وزي���ر ال��ش��ام��ي ع���ىل االط�����اع ع���ىل م��ح��اض��رات ول���ق���اءات 
الشهيد القائد ملعرفته عن قرب.. وقال: "إن الشهيد القائد لم 
يكن شخصية فكرية منظرة فحسب، ب��ل ك��ان يتقدم بالفكر 
وُي����ج����س����د ذل�������ك يف ال������واق������ع ال����ع����م����يل، وإذا ت�����ح�����دث ع�����ن أه���م���ي���ة 

التعليم، فإنه يسعى لتجسيده يف أوساط الطاب واملجتمع 
الذي كان يعيش فيه ويعايشه".

وت��ط��رق إىل م��واق��ف وم��س��اع��ي ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د إلي��ج��اد م��درس��ة 
للثانوية العامة يف القسم العلمي ملعظم املديريات، التي لم 
تتواجد فيها أي مدرسة علمية، إضافة إىل دوره يف مساعدة 
الطاب وأولياء األمور لتمكينهم من مواصلة الدراسة يف مركز 

املحافظة والجامعات.
وأكد وزير اإلعام أن الشهيد القائد كان ثاقب الرؤية والنظرة 
وااله���ت���م���ام وس���ري���ع ال��ب��دي��ه��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��خ��ت��ل��ف امل��واق��ف 
ودعوته إىل التحرك ضد قوى الطاغوت واالستكبار والتصدي 
ملشروع أمريكا وإسرائيل يف املنطقة منذ وقت مبكر وتوضيح 

طبيعة الصراع مع اليهود.

ولفت إىل أهمية إحياء هذه الذكرى، وجعلها محطة الكتساب 
الوعي والعزم والبصرة القوة والوثيقة وتعزيز ثقافة الشهادة 
واالستشهاد وإعادة االعتبار ملفهوم الجهاد.. مؤكداً أن العزة 
والكرامة واإلباء الذي تعيشه األمة اليوم هي بفضل تضحيات 
الشهداء الذين ساروا عىل نهج الشهيد القائد يف مواجهة قوى 

الطاغوت وأعداء األمة.
ب��دوره، استعرض رئيس ال��دائ��رة االجتماعية ألنصار الله عيل 
امل���ت���م���ي���ز م���ن���اق���ب وس��������رة ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د ال����ج����ه����ادي����ة وال���ف���ك���ري���ة 
وال����ث����ق����اف����ي����ة ودوره يف م����ن����اه����ض����ة ال�����ظ�����امل�����ن وإخ�������������راج األم����������ة م��ن 
واقعها املظلم والصدح بالحق يف مواجهة الهجمة األمريكية 

الصهيونية.
وأش��ار إىل أن الشهيد القائد ق��دم رؤي��ة قرآنية عاملية ونظر إىل 

مشاكل األم��ة ووض��ع لها الحلول وامل��خ��ارج، كما ق��ّدم منهجاً 
وثقافة عاملية واجهت جميع الثقافات املنحلة حتى صارت األمة 
قوية استطاعت مواجهة املشاريع املدمرة النابعة من اليهود 

والنصارى.
وأفاد املتميز بأن الشهيد القائد قّدم لألمة اإلسامية مشروعاً 
ق��رآن��ي��اً م��ت��ك��ام��ًا ل��ل��ب��ن��اء يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت وج��ع��ل��ه��ا ق����ادرة عىل 
ال��ن��ه��وض ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا وم��واج��ه��ة أع��دائ��ه��ا وال��ص��م��ود يف وج��ه 

مؤامراتهم وخططهم الهدامة.
تخللت الفعالية، التي حضرها وكاء وقيادات أمانة العاصمة 
وم������دراء امل���دي���ري���ات وم���س���ؤول���و ال���وح���دة االج��ت��م��اع��ي��ة يف األم���ان���ة 
وامل���ح���اف���ظ���ات، ق��ص��ي��دة ل��ل��ش��اع��ر ع��ب��د ال���س���ام امل��ت��م��ي��ز، ووص��ل��ة 

إنشادية لفرقة أنصار الله.

افتتح عضو املجلس السيايس األعىل، أحمد غالب الرهوي، 
أم���������س ب�����ص�����ن�����ع�����اء، م������ع������رض "ب�������������روج آدم ل����ل����م����ن����ت����ج����ات امل���ح���ل���ي���ة 
والخارجية" ال��ذي تنظمه، خ��ال ثاثة أي��ام، مؤسسة بروج 

اليمن للتسويق وتنظيم املعارض.
وأش��اد عضو املجلس السيايس األع��ىل باملنتجات التي ضمها 
املعرض يف املجاالت الطبية والتجميلية وصناعة الرمجيات 
واألنظمة والتطبيقات اإللكرونية واملنتجات الحرفية املحلية 

الخاصة باألسر املنتجة.
وأش��ار إىل أهمية دع��م االقتصاد الوطني والتنموي وتسويق 
ال���ص���ن���اع���ات امل���ح���ل���ي���ة م����ن خ������ال ه������ذه امل�����ع�����ارض ال���ح���ي���وي���ة ال��ت��ي 
ي�����ش�����ارك ف���ي���ه���ا امل���ن���ت���ج���ون امل���ح���ل���ي���ون ب���ش���ك���ل ف��������ردي أو ش���رك���ات 

ومصانع محلية.
وأوضح عضو املجلس السيايس األعىل، أن اليمنين سباقون 
يف كل امل��ج��االت الصناعية والحرفية عىل مر التاريخ، معربا 

عن أمله يف أن يقام املعرض بشكل سنوي ليأيت العام املقبل 
وج��م��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات وال���ص���ن���اع���ات امل���ع���روض���ة م��ح��ل��ي��ة وم��ن��اف��س��ة 

للمنتجات الخارجية وفق معاير وجودة عاملية.
فيما أكد مدير عام مؤسسة "ب��روج اليمن"، عيل الشريف، 
حرص املؤسسة عىل دعم االقتصاد الوطني والتنمية يف بادنا 

من خال املعارض التسويقية التي تقيمها.
وأش�����ار إىل أن امل��ؤس��س��ة ت��ه��دف إىل ال��ت��م��ك��ن االق���ت���ص���ادي وف��ق 
ال��رؤي��ة الوطنية لبناء ال��دول��ة اليمنية الحديثة، ودع��م األس��ر 

املنتجة بالتدريب والتأهيل وفق أحدث أنظمة التسويق.
ول�����ف�����ت إىل أن م�����ع�����رض آدم ي����ح����ت����وي ع������ىل امل����ن����ت����ج����ات امل���ح���ل���ي���ة 
والخارجية الخاصة بالرجال، كما يتضمن مساحات مجانية 
للمنتجات الخاصة باألسر املنتجة لعرض منتجاتهم، مشًرا 
إىل م��ؤس��س��ت��ه تنظم امل���ع���ارض بشكل م��غ��اي��ر يلبي اح��ت��ي��اج��ات 

الجمهور.

الرهوي يفتتح معرض بروج آدم للمنتجات احمللية واخلارجية

   الشامي: الشهيد القائد كان ثاقب الرؤية والنظرة واالهتمام وسريع البديهة في التعامل مع مختلف املواقف 
   املتميز: الشهيد القائد قّدم لألمة اإلسالمية مشروعًا قرآنيًا متكاماًل للبناء في جميع املجاالت
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تعيني محمد مفضل وصالح الزعكري 
عضوين مبجلس الشورى

صدر قرار رئيس املجلس السيايس األعىل رقم )58( 
لسنة 1444ه���، بتعين محمد أحمد محمد مفضل 

عضواً يف مجلس الشورى.
كما صدر اليوم قرار رئيس املجلس السيايس األعىل 
رقم )59( لسنة 1444ه�، بتعين صالح محمد أحمد 

الزعكري عضواً يف مجلس الشورى.

أقرت اللجنة العليا لاحتفاالت الوطنية واملناسبات الدينية 
يف اج��ت��م��اع��ه��ا أم���س ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ص����ال����ح ب�����ن ح����ب����ت����ور، ال���خ���ط���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة إلح���ي���اء 
فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد حسن بدر الدين 

الحويث والرئيس الشهيد صالح عيل الصماد 1444ه�.
واستهلت اللجنة عملها بقراءة الفاتحة عىل أرواح الشهيدين 
وكافة شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحهم دفاعاً عن الحق 

واالنتصار لخر وعزة وكرامة الشعب اليمني.
واشتملت الخطة املقرة يف االجتماع الذي شارك فيه رئيس 
م��ج��ل��س ال����ش����ورى م��ح��م��د ح���س���ن ال����ع����ي����دروس ون���ائ���ب���ا رئ��ي��س 
مجلس الوزراء لشؤوين األمن والدفاع الفريق الركن جال 
الرويشان والرؤية الوطنية محمود الجنيد وعدد من الوزراء 
ون�����واب ال��������وزراء، ع���ىل األن��ش��ط��ة وامل���ظ���اه���ر االح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ه��ات��ن 
املناسبتن من فعاليات خطابية ول��ق��اءات ون��دوات من قبل 
رئاسة مجلس ال��وزراء وكافة ال��وزارات والجهات الحكومية 
والسلطة املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات واملديريات بما 

يف ذلك املهرجانات الشعبية والتحشيد للجبهات.
كما اشتملت الخطة املعدة من قبل مكتب رئيس ال��وزراء، 
املشاريع الخدمية التي سيتم تدشينها بالتزامن مع املناسبتن 
سيما يف مجاالت الصحة واملياه والطرق واالتصاالت وغرها 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ت��ف��ع��ي��ل ب���رن���ام���ج ال���ت���ك���اف���ل االج���ت���م���اع���ي وت��ن��ف��ي��ذ 
أن��ش��ط��ة ال����ر واإلح����س����ان وت���وزي���ع س����ال غ��ذائ��ي��ة ع���ر ال��ج��ه��ات 

املعنية للمساكن واألسر األشد فقراً.
وتتضمن الخطة، النزول والزيارات امليدانية سيما إىل ضريح 
ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد، ع����اوة ع���ىل ال��ج��وان��ب اإلرش���ادي���ة 
واألع��������م��������ال ال����ث����ق����اف����ي����ة وامل�������������واد اإلع�����ام�����ي�����ة م������ن أف���������ام وث���ائ���ق���ي���ة 
ومقابات وفاشات حول الشهيد القائد والرئيس الشهيد، 

وأدوارهما ومواقفهما يف نصرة املظلومن والدفاع عن حق 
الشعب اليمني يف استقال قراره السيادي.

واحتوت الخطة عىل الجوانب التوعوية حول املشروع القرآين 
وعظمة الشهيد القائد والرئيس الشهيد الصماد، يف أوساط 
الشرائح االجتماعية، ع��اوة عىل إع��ام الشارع وغرها من 

امل��ه��ام املجسدة الحتفاء الشعب اليمني ب��ذك��رى الشهيدين 
عىل النحو الذي يليق بدورهما الكبر تجاه الشعب اليمني 

واألمة اإلسامية ونصرة الدين وقيمه السامية.
ووّج����ه����ت ال��ل��ج��ن��ة، األم����ان����ة ال���ع���ام���ة مل��ج��ل��س ال��������وزراء وم��ك��ت��ب 
رئ������ي������س ال�����������������وزراء ب��������إع��������داد م�������ش�������روع الئ������ح������ة ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة، ب����ش����أن 

االحتفاالت باملناسبات الوطنية والدينية، لتنظيم مختلف 
امل����ه����ام واألن���ش���ط���ة يف امل���ن���اس���ب���ات ات����ك����اء ع����ىل الئ���ح���ة م��ؤس��س��ي��ة 

دائمة.
ويف االجتماع الذي حضره وزراء اإلدارة املحلية عيل القييس 
وال�����دول�����ة ل����ش����ؤون م��ج��ل��يس ال����ن����واب وال�����ش�����ورى ال���دك���ت���ور ع��يل 
أب��و حليقه واألش��غ��ال غالب مطلق واإلرش���اد نجيب العجي 
وال���زراع���ة امل��ه��ن��دس ع��ب��دامل��ل��ك ال��ث��ور وال��ش��ب��اب محمد امل��ؤي��دي 
وم�����دي�����ر م���ك���ت���ب رئ����ي����س ال������������وزراء ط�����ه ال���س���ف���ي���اين ون����ائ����ب����ا وزي������ري 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��يل ش���رف ال��دي��ن وال��ث��ق��اف��ة محمد 
ح��ي��درة، ن��وه��ت اللجنة العليا بالجهود املتميزة للشهيدين 
يف وج����دان اليمنين ك��اف��ة، ان��ط��اق��ا م��ن رؤي��ت��ه��م��ا وأدواره���م���ا 
ومواقفهما الوطنية ونهجهما الساعي لخر الشعب اليمني 

واألمة جمعاء.
وأك����دت اللجنة أن االح��ت��ف��اء ب��ه��م��ا، اح��ت��ف��اء ب��امل��ب��ادئ والقيم 
وال����غ����اي����ات ال��ن��ب��ي��ل��ة ال���ت���ي س���ع���وا إىل ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا يف واق������ع األم����ة 
واألهداف القّيمة الستنهاض طاقة الشعب اليمني يف العمل 

واإلنتاج والسر إلنهاء الوصاية عىل القرار اليمني.
وحثت اللجنة العليا لاحتفاالت، كافة الوزارات والجهات 
الحكومية والسلطات املحلية يف أمانة العاصمة واملحافظات 
واملديريات، عىل تنفيذ ما تضمنته الخطة من مهام وأنشطة 
وفعاليات كل فيما يخصه، بما يف ذلك املشاركة الجماهرية 

املشرفة يف املهرجانات الشعبية.

جلنة االحتفاالت تقر اخلطة احلكومية لالحتفاء بذكرى الشهيد القائد والشهيد الصماد

 إقرار أنشطة وفعاليات خطابية ولقاءات وندوات في كافة الوزارات واجلهات احلكومية والسلطة احمللية

في فعالية حضرها رئيس مجلس النواب مبناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد 

بن حبتور: الشهيد القائد سطر بروحه ودمه املعالم الواضحة من أجل االنتصار إلرادة شعبنا وأمتنا
 الشهيد أشعل الفتيل األول للمشروع الثوري التحرري وتبني الصدارة في طرح رؤيتي اجلهاد وحترير القرار السياسي 

افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية 
ال�������دك�������ت�������ور ح�����س�����ن م�����ق�����ب�����ويل ووزي���������������ر ال������داخ������ل������ي������ة ال�������ل�������واء 
عبدالكريم الحويث أمس، مركز اإلصدار اآليل لألحوال 
املدنية والسجل امل��دين يف مديرية بني ال��ح��ارث بأمانة 

العاصمة.
وأطلع الدكتور مقبويل واللواء الحويث، ووزير النقل 
ع���ب���دال���وه���اب ال���������درة، وأم������ن ال���ع���اص���م���ة ح���م���ود ع���ب���اد، 
ونائب وزير الداخلية عبداملجيد املرتى، ووكيل أول 
األمانة خالد املداين، عىل التجهيزات يف أقسام مركز 
اإلص����دار وآل��ي��ة تسهيل اإلج�����راءات وت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات 

للمواطنن.
وع������ر ن����ائ����ب رئ����ي����س ال�����������وزراء ع�����ن ال���ش���ك���ر ل����ق����ي����ادة وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ممثلة ب��ال��وزي��ر ال���ل���واء ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ح��ويث، 
عىل اهتمامه ودعمه لتسهيل حصول املواطنن عىل 
الخدمات التي تقدمها مصالح وإدارات وزارة الداخلية 

وفروعها باألمانة واملحافظات.
وأش�������اد ب��م��س��ت��وى ال���ت���ج���ه���ي���زات يف م���رك���ز اإلص��������دار اآليل 
يف ب��ن��ي ال���ح���ارث.. الف��ت��اً إىل ال��ت��ط��ل��ع لتحقيق امل��زي��د من 
اإلنجازات الخدمية وتطوير األداء وتبسيط اإلجراءات 

وإنجاز معامات املواطنن بكل سهوله ويسر.
بدوره أكد وزير الداخلية، أهمية افتتاح مركز اإلصدار 
اآليل بمديرية بني الحارث ليقدم خدماته للمواطنن 
يف املديرية ومديريتن مجاورتن لها.. الفتاً إىل أن املركز 

يحتوي عىل قسم خاص بالنساء.. داعيا املواطنن إىل 
االستفادة من الخدمات التي يقدمها املركز.

ونوه بالجهود التي تبذل يف توفر وتحسن الخدمات 
املقدمة للمواطنن والسعي لتشمل الخدمات كافة 

مديريات أمانة العاصمة.

فيما أوضح أمن العاصمة، أن افتتاح املركز يف املديرية 
خطوة هامة لتوسيع خدمات تسهيل الحصول عىل 
ال������وث������ائ������ق ال����ش����خ����ص����ي����ة.. م�������ؤك�������داً ال������ح������رص ع������ىل ت���ق���دي���م 
ال��دع��م لتسهيل عمل امل��رك��ز وت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��وب��ات التي 

قد تواجهه.

الدكتور مقبولي واللواء احلوثي يفتتحان مركز اإلصدار اآللي في مديرية بني احلارث
حكمت محكمة املنطقة العسكرية املركزية ام��س بصنعاء باإلعدام 
تعزيرا لثاثن مدانا من قيادات الخونة الرتكابهم جريمة الخيانة واعانة 
ال��ع��دو وتسهيل دخ��ول��ه إلقليم الجمهورية اليمنية وغ��ره��ا م��ن التهم 

التي تضمنتها صحيفة االتهام.
وقى منطوق الحكم بما ييل:

١-ادان�������ة امل��ت��ه��م��ن وع���دده���م ث���اث���ون م��ت��ه��م��ا ب��ال��وق��ائ��ع امل��ن��س��وب��ة ال��ي��ه��م 
والتي تضمنتها صحيفة االتهام ومعاقبتهم جميعا باإلعدام تعزيرا.

٢-معاقبة املدانن بالعقوبات التكميلية املتمثلة بطردهم من الخدمة 
العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة واملنقولة داخل الجمهورية 
أو خارجها تحت أي يد كانت وتحت أي مسمى وذل��ك لصالح القوات 

املسلحة 
واملدانون الثاثون املحكوم عليهم هم:-
١- لواء -أحمد صالح يحيي أبو حاتم   

٢- عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل 
3- عميد ركن - خالد حسن عيل السميني
4- عميد ركن - محمد عيل أحمد العمري

5- عميد ركن-محسن محمد مبارك الحرميل
6- عميد ركن-محمد أحمد صالح الحاضري
7- عميد ركن -موفق محمد عبدالله منصر

8- عميد -أحمد حميد محسن مرح
9- عميد - جمال غالب أحمد الشمري

١0- عميد -خالد عبدالله عيل النيس
١١- عميد -صادق عبدالله املخايف

١٢- عميد- صالح أحمد لقصم الحاريث
١3- عميد -محمد هادي ضبعة العمليس

١4- عميد - ياسر حسن عيل العابد
١5- عميد - يحيي عيل سعيد حنشل

١6- عميد - طه شمسان أحمد املعمري
١7- عميد - محسن محمد حسن الداعري
١8- عميد - محمد سالم عبدالله الخوالين

١9- عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي
٢0- عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي
٢١- عميد - عبدالله عبدالرحيم غيان

٢٢- عميد - عيل سالم بن عوض الحاريث
٢3- عميد - محمد حربان مانع الوادعي
٢4- عميد - محمد عبدالله محمد وهان

٢5- عقيد - محمد عزي الدروبي
٢6- عقيد - نبيل محمود مفتاح إسكندر

٢7- عقيد - حسن فتيني فضل
٢8- عقيد - محمد سلمان مجاهد

٢9- عقيد - مجاهد قائد حزام الغلييس
30- عقيد - مساعد عزام الحاريث

اإلعدام تعزيرا لـ 30 من قيادات اخلونة



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
من

الي
رة 
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مازالت الحقائق تتوارد.. واملعلومات 
تتدفق حول الوصاة والهيمنة االمريكية 
والصهيونية التي كانت قائمة عىل القرار 

اليمني الوطني وعىل الحكومات التي 
تعاقبت عىل ادارة الشأن اليمني يف فرتات 

سابقة، فقد كان معلوما ان السفري 
االمرييك هو صاحب القرار االول يف الكثري 

من االجراءات الحكومية اليمنية يف الفرتات 
السابقة..

ولقد جاءت لحظة االنعتاق من هذه الهيمنة 
والوصاية.. برحيل املارينز االمريكيني من 

صنعاء يف هروب مذل وانكسار واضح.. بعد 
ان انطلقت ثورة 21سبتمرب املجيدة مؤكدة 

عىل تحرير القرار الوطني والتأكيد عىل 
السيادة الوطنية اليمنية التي ال تقبل باية 
وصاية او هيمنة من أي جهة ويف املقدمة 

االمريكيني.. وبقدر ما مثل رحيل آخر جنود 
املارينز التابعني ملشاة القوات البحرية من 

صنعاء بداية لتحرير السيادة الوطنية من 
املحتل فإنه يف ذات الوقت كشف مدى الجرم 

والتفريط بالسيادة الوطنية من حكومة ما 
قبل قيام ثورة الـ21 من سبتمرب. 

خاص – 26سبتمرب 

قبل الخوض يف الحديث عن التواجد غري القانوين للمارينز 
األمــــريــــيك, يـــتـــســـاءل الــكــثــري عـــن األســــبــــاب لـــدخـــول مــثــل تلك 
الـــقـــوات بــأســلــحــتــهــا املــخــتــلــفــة بــشــكــل ســــري مــمــا يــبــني الــنــوايــا 
السيئة لحكومة ما قبل ثورة 21سبتمرب يف تسليم مقرات 
يف صنعاء لجنود مشاة البحرية األمريكية املارينز لعدد من 
األهــداف ومنها افشال ثــورة الـــ21 من سبتمرب التي فجرها 
الشعب اليمني لتحرير القرار الوطني واألرض اليمنية من 

سيطرة املحتلني أي كانوا.
وبـــعـــد أن وجـــــد جـــنـــود املـــاريـــنـــز انــفــســهــم أمــــــام واقــــــع جــديــد 
ورفــــــض شــعــبــي لـــــــتـــواجـــدهـــم كـــــان يـــــوم الــــــــ11 مــــن فــــربايــــر مــن 
الـــعـــام 2015م هـــو مــوعــد رحــيــلــهــم املــــذل واملـــخـــزي بــعــد أن 
قاموا بتدمري أسلحتهم املختلفة وحــرق الوثائق السرية يف 

مقر السفارة األمريكية بصنعاء.

غضب شعبي من التفريط بالسيادة
شــعــرت ســلــطــة مــا قــبــل ثــــورة الـــــ21 مــن سبتمرب بالغضب 
الــشــعــبــي الـــعـــارم إزاء تــواجــد الـــقـــوات األمــريــكــيــة يف عـــدد من 
املـــنـــاطـــق املــحــيــطــة بـــالـــســـفـــارة األمـــريـــكـــيـــة بــصــنــعــاء مــمــا اضــطــر 
حكومة باسندوة حينها اىل االعالن بأن تواجد األمريكيني يف 
صنعاء هدفه حماية السفارة األمريكية فيما الواقع يشري اىل 
ان هناك نوايا تدمريية كانت تخطط لها تلك القوات ولهذا 
فانه اصبح غر مقبول ذلك التربير الذي أعلنته السلطة ما 
قبل قيام ثورة الـ21 سبتمرب يعد تفريطا بالسيادة الوطنية 

وتسليمها للمحتل بشكل فاضح.

مقرات حصرية
أشارت مصادر مطلعة حينها أن السفارة األمريكية قامت 
بــنــشــر قـــواتـــهـــا يف عـــــدد مــــن املـــــنـــــازل واملـــــبـــــاين املـــحـــيـــطـــة بــمــبــنــاهــا 
الواقع يف منطقة سعوان، وأضحت املصادر إن جنود مشاة 
البحرية األمريكية اتخذوا فندق شرياتون صنعاء املطل عىل 
مبناها مقرا رئيسا وحصريا لقوات املارينز، ولعمالء جهاز 
االســـتـــخـــبـــارات )يس آي إيـــــه(، وأغـــلـــق أبـــوابـــه يف وجــــه الــنــزالء 

املدنيني من مختلف الجنسيات.

سحب الدخان تتصاعد 
يف الـــــعـــــاشـــــر مــــــن فــــــربايــــــر 2015م، وهــــــــو الــــــيــــــوم الــــســــابــــق 
ملـــــغـــــادرة الـــســـفـــري األمـــــريـــــيك ومــــــن مـــعـــه مــــن املــــاريــــنــــز وعـــنـــاصـــر 
وضباط الـ”يس آي إيه” العاصمة صنعاء الذي تم يف الـ11 

مـــن فــــربايــــر/ 2015م، شـــوهـــدت ُســـحـــب الــــدخــــان تــتــصــاعــد 
مـــــن األســـــــــــوار الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــســـفـــارة األمــــريــــكــــيــــة يف شـــــرياتـــــون، 
اعتقد السكان القريبون أن السفارة قد تعّرضت النفجار أو 
اقتحام مسلح، لكنها كانت عبارة عن عملية إتالف للوثائق 
وامللفات ، املعلومات وقتها أكدت أن السفارة األمريكية يف 
صنعاء تتخلص من ملفات ووثائق أرشيفية كبرية لعمالئها 
وجـــواســـيـــســـهـــا، اســتــمــر الـــحـــريـــق حــتــى يــــوم مــــغــــادرة الــطــاقــم 

والجنود والعمالء والضباط األمريكيني يف 12فرباير.
صرح وقتها مصدر ملوقع العربي أن الحريق الحاصل هو 
عــمــلــيــة إتــــالف والــتــخــلــص مـــن الــبــيــانــات املـــوجـــودة يف أرشــيــف 

السفارة األمريكية.
يقول موقع العربي الجديد »يف الحادي عشر من فرباير 
2015م ، نقلت “وســائــل إعــالمــيــة ” عــن مــصــادر سياسية 
وأمــــنــــيــــة أمـــريـــكـــيـــة وثـــيـــقـــة االطــــــــــالع، إن وكــــالــــة االســـتـــخـــبـــارات 
املــركــزيــة الــــ)يس آي أي( نقلت محطتها اإلقليمية يف جنوب 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مـــن الــيــمــن إىل ســلــطــنــة عـــمـــان، بــســبــب ما 
وصــفــتــه بـــالـــظـــروف األمــنــيــة غـــري املــالئــمــة يف صــنــعــاء، وكــانــت 
الــوكــالــة قــد أنــشــأت محطتها يف صــنــعــاء يف أواخــــر عــهــد عيل 
عبدالله صالح، وفقاً العرتاف صالح نفسه يف مقابلة قالها 
قـــبـــيـــل انــــــــــدالع ثـــــــــورة 2011م، قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة “واشــــنــــطــــن 
بـــــوســـــت” األمــــريــــكــــيــــة نـــقـــال عـــــن مــــســــؤولــــني أمـــنـــيـــني أمـــريكـــيـــني 
حاليني وســابــقــني، أن الــــ”يس آي إيــه” أجلت الــعــشــرات من 
عـــنـــاصـــرهـــا يف الـــيـــمـــن، مــــن ضـــمـــن حــــــوايل 200عـــنـــصـــر مـــدين 
وعـــســـكـــري، كـــانـــوا يــعــمــلــون يف ســـفـــارة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة يف 

صنعاء قبيل إغالق السفارة.

تكسير السالح 
فــــجــــر األربــــــــعــــــــاء 11فــــــــربايــــــــر 2015م، غــــــــــــادرت الــــســــفــــارة 
األمـــــريـــــكـــــيـــــة حــــــــــواىل 40ســــــــيــــــــارة مـــصـــفـــحـــة تــــحــــمــــل عــــــــــــدداً غــري 
مـــــــعـــــــروف مـــــــن الــــــــرجــــــــال والـــــــنـــــــســـــــاء، انــــطــــلــــقــــت مـــــــن الـــــســـــفـــــارة 
األمــريــكــيــة بــاتــجــاه مــطــار صنعاء الــــدويل، وغــــادرت يف طائرة 
قيل وقتها أنها ُعمانية باتجاه غري معلوم، املحمولون عىل 
املـــصـــفـــحـــات كــــانــــوا جــــنــــودا وعـــنـــاصـــر اســــتــــخــــبــــارات ومـــوظـــفـــني 

أمــنــيــني، كـــان األمــريــكــيــون يــعــتــقــدون أنـــه يف املـــطـــار لـــم يتغري 
يشء، وأنه باإلمكان السفر دون اإلجراءات األمنية كعادتهم 
يف كـــل مـــطـــارات الـــعـــالـــم، طــلــبــت ســلــطــات املـــطـــار الـــثـــوريـــة أن 
يــلــتــزم املـــســـافـــرون بــالــقــواعــد الــدبــلــومــاســيــة املـــتـــعـــارف عليها، 
ســخــط األمـــريـــكـــيـــون ومـــضـــوا مـــن صـــــاالت املــــغــــادرة الــعــاديــة، 
تم توقيفهم ثانيا، السالح ممنوع عليكم تسليمه.. يف تلك 
اللحظات قام الجنود بتكسري أسلحتهم الشخصية داخل 
املـــطـــار ورمـــيـــهـــا إىل الـــصـــالـــة، غـــــادر األمـــريـــكـــيـــون تــحــت ضغط 

الثورة والتزموا بكل ما عليهم التزامه.

بداية التحرر من الهيمنة 
غادر املارينز األمرييك وضباط الـ”يس آي إيه” صنعاء فجر 
األربعاء الـ11″ من فرباير ألمريكا، يف صورة تعكس حجم 
ما أنجزته ثورة 21سبتمرب من تحول تحرري، فاتحة عهدا 
جـــديـــدا مـــن الــــقــــرار الـــســـيـــادي املــســتــقــل مـــتـــحـــررا مـــن الــهــيــمــنــة 

األمريكية التي تحكم العالم وتمارس الوصاية عليه.
انتكاسة كبيرة 

يف الـــــــــــــــــ12″ مـــــــن فــــــــربايــــــــر، وبــــــعــــــد يــــــــــوم واحــــــــــــد مـــــــن مــــــغــــــادرة 
األمريكيني صــنــعــاء، قــالــت صحيفة “واشــنــطــن بــوســت” إن 
مــــســــؤولــــني يف وكـــــالـــــة االســــتــــخــــبــــارات املــــركــــزيــــة “يس آي إيـــــه” 
وصـــفـــوا خــروجــهــم مـــن صــنــعــاء بــاالنــتــكــاســة الــكــبــرية، وأشـــار 
املـــــســـــؤولـــــون إىل أن وكـــــالـــــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات املـــــركـــــزيـــــة ســحــبــت 
عشرات من العمالء واملحللني والعاملني اآلخرين من اليمن 
كـــجـــزء مـــن عــمــلــيــة إخــــــراج أكــــرب لـــحـــوايل 200أمـــــريـــــيك كــانــوا 
مــتــواجــديــن يف صــنــعــاء، ومـــن بـــني مـــن تـــم إخــراجــهــم ضــبــاط 
رفـــيـــعـــو املـــســـتـــوى عـــمـــلـــوا عــــن كـــثـــب مــــع املــــخــــابــــرات واألجــــهــــزة 

األمنية اليمنية الستهداف أعداء أمريكا يف املنطقة.

ترتيبات استخباراتية 
املسؤولون األمريكيون اعرتفوا بأن الرتتيبات االستخباراتية 
األساسية والعالقات التي تمت إقامتها قد تضررت، فإغالق 
الـــــســـــفـــــارة عـــــىل ســـبـــيـــل املـــــثـــــال شــــمــــل رحــــيــــل أفــــــــــراد عــســكــريــني 
وعناصر رئيسية من الـ”يس آي إيه” الذين عملوا يف السنوات 

األخرية مع نظرائهم اليمنيني والسعوديني يف مركز الوكالة 
اإلقــلــيــمــي الـــــذي كــــان مـــقـــره يف صــنــعــاء الحـــقـــا قـــالـــت الــوكــالــة 
األمــــريــــكــــيــــة “يس آي إيـــــــه” إنــــهــــا لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن إنـــــقـــــاذ شــبــكــة 
اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا الـــتـــي جــمــعــتــهــا يف صـــنـــعـــاء، وأنــــهــــا فـــقـــدت كــل 

بياناتها ومعلوماتها.

طبيعة التواجد األمريكي في اليمن 
االطـــمـــاع االمــريــكــيــة والــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر وغـــري مباشر 
ظهرت منذ عقود من الزمن ويف هذا السياق كان تقرير صادر 
عــن دائـــرة التوجيه املعنوي بتاريخ 16مـــارس 2021م قد 
تــطــرق اىل الــــدور االمــريــيك يف اذكــــاء نـــار الــصــراع بــني شطري 

اليمن سابقا يف العام 1972م.
وتــضــمــن الــتــقــريــر كــثــريا مـــن األحــــــداث والـــبـــدايـــات لــلــتــواجــد 
االمـــــــريـــــــيك ومــــنــــهــــا الــــــتــــــواجــــــد يف عــــــــــدن، والــــــقــــــاعــــــدة الـــبـــحـــريـــة 
األمــريــكــيــة بــالــقــول وبــحــســب تــقــاريــر اخـــــرى اشـــــارت انــــه "تــم 
اخـــتـــيـــار مـــوقـــع الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة األمـــريـــكـــيـــة يف مـــرفـــأ بــحــري 
ساحيل يطل مباشرة عىل خليج عدن وبحر العرب املفتوح 
عىل املحيط الهندي وهي ال تبعد كثرياً عن مرفأ رأس عباس 
الـــــــذي كــــــان يـــشـــغـــل يف وقــــــت ســــابــــق قــــاعــــدة بـــحـــريـــة لـــلـــقـــوات 
الـــربيـــطـــانـــيـــة ثــــم أعـــقـــبـــتـــهـــا قـــــــوات تـــابـــعـــة لـــحـــلـــف وارســــــــو حــتــى 

1989م.
ويسرد التقرير معلومات بشأن القاعدة البحرية بالقول 
"تـــــوجـــــد مـــســـاحـــة مـــنـــاســـبـــة لــــتــــواجــــد بـــعـــض أنـــــــــواع الــــطــــائــــرات 
االستطالعية واملقاتلة والقاذفة ونظراً لوجود مرفأ بحري 
مــنــاســب لــرســو الــكــثــري مـــن الــقــطــع الــبــحــريــة الــعــســكــريــة كما 
أن التعديالت واإلضافات يف البنية التحتية ستساعد عىل 

استقبال بعض حامالت الطائرات والغواصات".

اخلدمات اللوجيستية 
وفيما يتعلق بالخدمات اللوجيستية يف القاعدة، يشري 
الــتــقــريــر إىل نـــص االتــفــاقــيــة بـــني الـــواليـــات املــتــحــدة وحــكــومــة 
الجمهورية اليمنية ووقعها من الجانب األمرييك الجرنال 

انـــــتـــــوين زيــــنــــي قــــائــــد الــــــقــــــوات املـــــركـــــزيـــــة األمــــريــــكــــيــــة يف الــــشــــرق 
األوسط يف مايو 1998م، عىل أن تقدم القاعدة األمريكية 
البحرية يف الربيقة خــدمــات تجهيز ميناء عسكري لتزويد 
الــقــطــع الــبــحــريــة األمـــريـــكـــيـــة بـــالـــوقـــود والـــخـــدمـــات األخـــــرى، 
ومــرىس للغواصات البحرية بما فيها الــغــواصــات العاملة 
بالوقود الذري وآخر للقطع البحرية األمريكية التي تخدم 
حـــامـــلـــة الـــــطـــــائـــــرات الـــعـــامـــلـــة يف الـــخـــلـــيـــج الــــــفــــــاريس واملـــحـــيـــط 
الــهــنــدي، إضـــافـــة إىل مـــخـــازن الـــوقـــود والـــذخـــرية والــنــفــايــات 

واألسلحة الذرية والكيماوية.

قاعدة امداد عسكرية 
ويــــتــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر عـــــن بـــعـــض مــــهــــام الــــقــــاعــــدة وأهــمــيــتــهــا 
بالنسبة للواليات املتحدة وانتشار قواتها يف املنطقة بالقول" 
قاعدة إمداد عسكرية لقواتنا املتواجدة يف الخليج الفاريس 
وبـــحـــر الــــعــــرب والــــقــــرن األفـــريـــقـــي والـــبـــحـــر األحــــمــــر, وقـــاعـــدة 
جوية لتواجد بعض أنواع الطائرات األمريكية االستطالعية 

واملقاتالت والقاذفات".
ويــشــري الــتــقــريــر أن مـــن أهـــــداف واشــنــطــن لــنــشــر قــواتــهــا يف 
اماكن مختلفة من اليمن يأيت يف اطار الحرص األمرييك عىل 
التواجد العسكري يف اليمن بهدف السيطرة عليه والتأثري 
عــىل قـــراره الــداخــيل وســيــاســاتــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة , وأن 
التواجد األمــريــيك سيكون بمثابة غطاء وحماية لألنشطة 
التي تستهدف عادات وتقاليد املجتمع اليمني ونشر الفساد 

األخالقي واملسيحية واليهودية.
وقــد استمر التواجد العسكري األمــريــيك حتى قيام ثورة 
21سبتمرب 2014م، وكان هناك تواجد يف قاعدة العند 

وعدن وصنعاء إضافة إىل تواجد يف بعض الجزر.

ذريعة االرهاب 
تــــــتــــــحــــــدث اإلدارات األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة املــــــتــــــعــــــاقــــــبــــــة عــــــمــــــا يـــســـمـــى 
بــــــــ"اإلرهـــــــاب"، اتـــضـــح لــلــجــمــيــع أن ذلـــــك لــــم يـــكـــن إال ذريـــعـــة 
مـــن أجــــل الــهــيــمــنــة لــيــس عـــىل الــيــمــن فــحــســب بـــل عـــىل بقية 
الشعوب وكــان ذلك مــربراً لتنفيذ الحروب والــعــدوان عىل 
البلدان اإلسالمية املختلفة وإخضاعها وليس جديداً القول 
أن اإلرهــاب صناعة أمريكية وتعمل عىل انتشاره وتوسعه 

لتنفيذ مخططاتها وهذا باعرتاف املسؤولني األمريكيني.

تنبيه مبكر باخلطورة 
وكان الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث سالم الله 
عليه قد تنبه مبكراً لخطورة الدخول األمرييك لليمن وعمل 
عــىل صياغة مــشــروع يهيئ الشعب اليمني ملرحلة الرفض 
الـــكـــامـــل لــلــهــيــمــنــة األجـــنـــبـــيـــة والــــوصــــايــــة الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــوجـــه 

الجاد والفعال نحو تحقيق الحرية واالستقالل.

حترير السيادة 
والتـــــــزال االطــــمــــاع األمـــريـــكـــيـــة مــســتــمــرة يف الــيــمــن وهـــــذا ما 
تـــجـــســـد خـــــالل ثــــمــــاين ســــنــــوات مــــن الـــــعـــــدوان والــــحــــصــــار وأن 
الــــســــعــــوديــــة واالمــــــــــــــارات لـــيـــســـتـــا ســــــوى أدوات بـــيـــد املــحــلــتــني 
األمـــريـــيك والـــربيـــطـــاين وقـــد اتــضــحــت تــلــك املــطــامــع جــلــيــا من 
خالل االعــرتاف األمرييك باملشاركة يف العدوان عىل اليمن 
اىل جانب القواعد املشرتكة التي انتشرت يف جزيرة سقطرى 

ومناطق أخرى يف كل من حضرموت واملهرة.
ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون ســـيـــاســـيـــون أن أمـــريـــكـــا تــــهــــدف مــــن خـــالل 
عدوانها عىل اليمن اىل االطماع املكشوفة يف فرض السيطرة 
عــــىل بــــــاب املــــنــــدب والـــــجـــــزر الـــيـــمـــنـــيـــة يف اطـــــــار ســعــيــهــا إلعــــــادة 
هــنــدســة املنطقة بــمــا يــخــدم املــصــالــح االســرائــيــلــيــة يف منطقة 

البحر األحمر. 
وتــــــجــــــاه هـــــــذا الـــــــعـــــــدوان الـــــغـــــاشـــــم والـــــتـــــحـــــركـــــات األمــــريــــكــــيــــة 
املستمرة حملت ثورة الـ21 من سبتمرب عىل عاتقها تحرير 

كل شرب دنسه الغزاة واملرتزقة.

الرحيل املخزي 
ويف ذكرى رحيل مشاة البحرية االمريكية من صنعاء يف 
الــــ15 مــن فــربايــر مــن الــعــام 2015م يحيي اليمنيون هذه 
الــذكــرى بــالــوقــفــات الشعبية والـــنـــدوات الثقافية والبحثية 
للتأكيد عىل أن ثــورة الـــ21 من سبتمرب جــاءت للتعبري عن 
الـــتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــبـــيـــة يف تــخــلــيــص الــــوطــــن مــــن كــــل اشـــكـــال 

الوصاية واالحتالل. 
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 ملفات ووثائق سرية احرقها املارينز قبل 
اندحارهم وطردهم من صنعاء

 األط��م��اع األم��ري��ك��ي��ة ل��م تتوقف وح��رب 
الثماني السنوات العدوانية خير شاهد

  أعمدة ال��دخ��ان تصاعدت 
م���ن ال���س���ف���ارة األم��ري��ك��ي��ة بعد 
إح���������راق م���ل���ف���ات اجل���واس���ي���س 

والعمالء
  ث��������ورة ال����������21 م�����ن س��ب��ت��م��ب��ر 
التطلعات  ع��ن  للتعبير  ج���اءت 
ال��وط��ن  تخليص  ف��ي  الشعبية 
م��������ن ك��������ل اش��������ك��������ال ال�����وص�����اي�����ة 

واالحتالل 
  ق��ب��ل خ��روج��ه��م امل����ذل من 
ص���ن���ع���اء دم�����ر م���ش���اة ال��ب��ح��ري��ة 

األمريكية أسلحتهم 

انكسار الهيمنة والوصاية األمريكية



اخلونة السياسيون 
أليس من املنطق والعقل أن يرتك العدو 

السعودي الخونة السياسيني والذين باعوا 
واشرتوا يف دماء ابناء جلدتهم وتاجروا بأوطانهم 

يف سوق النخاسة..؟

أل����ي����س م�����ن ال����غ����ب����اء ال����س����ي����ايس وال����ف����ك����ري وغ�������ره أن ي���رى 
امل�����رت�����زق�����ة وخ����ون����ت����ه����م ق������ي������ادات ال�������ع�������دوان ت���ن���ط���ل���ق ل��ل��ت��ف��اه��م 
والتفاوض مع قيادات األنصار وشركائهم وهم يستكربون 
ع���ى وط��ن��ه��م وي���ق���ف���ون يف زاوي������ة ال���ك���رب ال���ش���ي���ط���اىن.. أل��ي��س 
األحرى بالحكومة السعودية تعليب تلك القلوب العفنة 
وت��رح��ي��ل��ه��ا ق���ب���ل أي ت����ف����اوض  وع���ن���د م���ح���ط���ات ال����س����ام م��ع 

الشعب اليمنى العظيم
واذا ك����ان����ت امل���م���ل���ك���ة ال���س���ع���ودي���ة ق����د س���ع���ت وع������ى م����دار 
سنوات كثرة لصناعة هوية خاصة بها.. فالواقع انهم لم 
يعد لهم أي هويه تذكر خصوصا بعد خططها العدوانية 
يف املنطقة يف سوريا ولبنان والعراق وغرها وما اقرتفوه 
م�����ن ج�����رائ�����م ب����ع����دوان����ه����م امل���م���ن���ه���ج ول�����س�����ن�����وات ع�����ى ش��ع��ب 

مسالم لم يعتد عليهم.
ف�����ه�����ل ي������ج������در ب�����ح�����اك�����م امل����م����ل����ك����ة أن ي����ت����خ����ذ ق�������������رارا ح���اس���م���ا 
ل��ت��أدي��ب��ه��م ق���د ي��ك��ون ج�����زءاً م���ن ت��ك��ف��ر ال���ذن���وب واس��ت��ع��ادة 
بعض سمعتهم امللطخة بدماء األب��ري��اء, أم ان مجالس 
الخونة وقاداتهم السياسيني سيكونون غصة اململكة التي 
لم ولن يتمكنوا من بلعها, فهل سيكون عى ابن سلمان- 
ك��امل��ع��ت��اد- م��ف��اج��أة حكومته وال��ع��ال��م ب��ات��خ��اذ ق���رار تأديب 
خ��ون��ة ال��ي��م��ن ال��س��ي��اس��ي��ني ب���ال���ذات ل��ي��ك��س��ب ب��ه��ا م���ن تبقى 
من نخب الشعب السعودي املستاء بشدة من الدنبوع 

وخونته والعليمى وكهنته.
وهل ستكون هذه الخطوة أوىل لبنة يف بناء اسس الثقة 

بعد تنفيذ مطالب الشعب اليمنى املشروعة؟ 

 عيل الشراعي

ج������������اءت  ت����ع����ل����ي����م����ات ب������ن غ�������وري�������ون واض������ح������ة ج��������دا وح����اس����م����ة 
ب���ض���رورة  وص���ول ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين للبحر األح��م��ر وتنفيذا 
لتعليماته  ق��ام الكيان الصهيوين باالستياء ع��ى قرية أم 
الرشراش وذلك اثر هدنة رودس بني العرب والكيان بعد 
ه��زي��م��ة ال���ع���رب يف ح���رب 1948م وح����ول ال��ك��ي��ان اس���م ق��ري��ة 
ال����رش����راش إىل إي�����ات وب���ع���د اح���ت���ال ال���ك���ي���ان إلي�����ات اخ���رتق 
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ج���دار ع��زل��ت��ه ون��ف��ذ إىل ال��ب��ح��ر األح��م��ر من 

بوابة ميناء إيات .

أهداف استراتيجية 
ت��ت��ل��خ��ص ن��ظ��ري��ة األم����ن ل��ل��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين يف ال��ت��ح��ال��ف مع 
ال��ق��وى االم��ربي��ال��ي��ة  العاملية وتعتمد يف ذل��ك ع��ى التسليح 
امل��ت��ط��ور وي��ه��دف ال��ك��ي��ان ل��ع��دم ت��ك��رار م��ح��اص��رة ميناء اي��ات 
1973م للتمركز يف نقاط قريبة من مضيق باب املندب من 
خال نسج عاقات مع العديد من الدول األفريقية القريبة 
م���ن ال��ب��ح��ر األح���م���ر وال��ب��ع��ي��دة ع��ن��ه , وت��ت��م��ث��ل ع��ق��ي��دة ال��ك��ي��ان 
الصهيوين العسكرية يف محاولة التأثر يف نمط العاقات 
والتفاعات االقليمية لتعزيز دورها العسكري والسيايس 
ول���ض���م���ان اس���ت���ق���راره���ا ت���ق���وم ع����ى اث�������ارة ال����ح����روب يف امل��ح��ي��ط 
العربي  ولألمن مكانة عظمى يف العقيدة الصهيونية فهو 
ب��م��ث��اب��ة ال��دي��ن امل�����وازي ل��ل��دي��ان��ة ال��ي��ه��ودي��ة ف��األم��ن ه��و ال��ق��ادر 
إىل جانب الديانة اليهودية عى توحيد الشعب اليهودي.

وللكيان الصهيوين ساح بحري قوامه األسايس غواصات 
الدولفني ولذلك حاول الكيان ان يكون لغواصاته موطئ 
ق�����دم يف ال���ب���ح���ر األح����م����ر يف امل���س���اح���ة ال���ت���ي ت����ي م��ض��ي��ق ت����ران  
ف��ل��ل��ك��ي��ان ال���ص���ه���ي���وين س���اح���ل ع����ى ال���ب���ح���ر االب����ي����ض امل��ت��وس��ط 
يبلغ 238ك����م ت��م اح��ت��ال��ه��ا و يمكنه م��ن خ��ال��ه وع���ى ط��ول 
سواحله من بناء موائن لاستخدامات املدنية والعسكرية 
, أما ميناء ايات عى البحر األحمر فا يتجاوز طوله 11 كم 
مما ال يجعله دائما لتمركز قطع بحرية ضخمة أو غواصات 

خاصة النووية منها .
فتمركز اسطوله البحري عى البحر األحمر وابحار قطعها 
ال����ب����ح����ري����ة ال����ع����س����ك����ري����ة وم����ن����ه����ا ال������غ������واص������ات ف����ي����ه ي����ع����د ه���دف���ا 
اس��رتات��ي��ج��ي��ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��ا وه����ذا يعطيها ال��ك��ث��ر م���ن العمق 
االسرتاتيجي التي تفتقر له بسبب مساحته  الضيقة  وينظر 
ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين إىل م���ح���اص���رة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة م���ن جهة 
البحر األحمر ولذلك سعت إلقامة عاقات أمنية وعسكرية 
مع كل من اثيوبيا واريتريا اث��ر استقالها عن اثيوبيا عام 
1993م من أجل التواجد يف البحر األحمر وجزره  ويسعى 
ال��ك��ي��ان الصهيوين إىل تمزيق ال��وح��دة امل��ائ��ي��ة للبحر األحمر 
وأن ي��ك��ون ل���ه ت���واج���د ف��ي��ه م��ت��ى أم��ك��ن ذل���ك ول��ت��ح��ق��ي��ق ذل��ك 
ال��ه��دف تمكن ال��ك��ي��ان الصهيوين يف ستينيات وسبعينيات 
ال��ق��رن امل���ايض م��ن ال��ت��واج��د ع��ى 12 ج��زي��رة يف البحر األحمر 
كان منها جزر يمنية )حنيش الكربى والصغرى وزقر( قبل 

عودتهما لليمن .
وق����د أع���ل���ن أول رئ���ي���س وزراء ل��ل��ك��ي��ان ب���ن غ����وري����ون أن ح��ي��اة 
الكيان اسرائيل وفنائها يعتمد عى البحر األحمر وأكد وزير 
ال���دف���اع ال��ص��ه��ي��وين م���وىش داي����ان ع��ى أه��م��ي��ة ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
للكيان الصهيوين بوصفه اياه : هذا املمر هو وسيلة خروج 

اسرائيل إىل آسيا و أفريقيا 
واس����ت����ه����دف ال����ك����ي����ان اق�����ام�����ة ع�����اق�����ات اس����ت����خ����ب����ارات����ي����ة  وأم���ن���ي���ة 
وعسكرية مع الدول األفريقية عموما و املطلة عى البحر 
األحمر خصوصا من أجل القفز عى محاوالت حصاره يف 
ش���م���ال ال��ب��ح��ر األح����م����ر  ول���ق���د ك����ان ع���ى ال���ك���ي���ان ض���م���ان حقه 
ب���امل���رور ب��م��ض��ائ��ق ت����ران و ص��ن��اف��ر ل��ض��م��ان ح��ق��ه��ا ب���امل���رور من 
م��ض��ي��ق ب���اب امل���ن���دب وك��م��ا ك���ان ع���ى ال��ك��ي��ان ض��م��ان ح��ق��ه يف 
املرور من خليج السويس للوصول إىل قناة السويس وكان 

ذلك عى رأس سلم األهداف الصهيونية .

احتالل اجلزر
استطاع الكيان الصهيوين  استئجار مجموعة من الجزر 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة  االث��ي��وب��ي��ة وال��ت��ي ك��ان��ت ت��اب��ع��ة إلث��ي��وب��ي��ا قبل 
اس����ت����ق����ال اري�����ت�����ري�����ا ع�������ام 1993م واس����ت����م����ر ال����ك����ي����ان ب���وض���ع 
ي��ده ع��ى تلك ال��ج��زر وذل���ك باستئجارها م��ن اري��ت��ري��ا بعد 
اق������ام������ة ع������اق������ات اس����رتات����ي����ج����ي����ة م����ع����ه����ا وت����م����ك����ن ال�����ك�����ي�����ان م��ن 
اق��ام��ة ق��اع��دت��ني عسكريتني يف أري��ت��ري��ا ت��ق��ع��ان يف ج��زي��ريت 
دهلك وفاطمة جنوب البحر األحمر وللكيان ايضا قاعدة 
ع���س���ك���ري���ة يف م���ي���ن���اء م����ص����وع يف اري����ت����ري����ا واخ���������رى ج����وي����ة يف 
اث��ي��وب��ي��ا وك��ي��ن��ي��ا واوغ����ن����دا وت���ش���اد ع���ى ال����ح����دود ال��س��ودان��ي��ة  
ول��ل��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ق��واع��د ع��س��ك��ري��ة يف ج��ن��وب ال��س��ودان  
وكان احتال الكيان عى جزيريت تران وصنافر وبالتايل 
سيطرتها عى خليج العقبة بغية التحكم بالبحر األحمر 
من أهم األهداف التي من اجلها شارك الكيان الصهيوين 

يف العدوان الثايث عى مصر 1956م .
وأدت ال�����ع�����اق�����ات االث�����ي�����وب�����ي�����ة – ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة  إىل ح���ص���ول 
ال��ك��ي��ان ع���ى م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ج���زر األث��ي��وب��ي��ة االس��رتات��ي��ج��ي��ة 
ضمن أرخبيل دهلك ضمن بذلك تواجده بالقرب من باب 
امل��ن��دب  ول��ق��د ت��ح��دث شمعون ب��ري��ز ح��ول تلك العاقات 
ب���أن اس��رائ��ي��ل ت��س��ع��ى إلن��ش��اء م��ص��ر ث��ان��ي��ة يف اف��ري��ق��ي��ا وك��ان 
يقصد تدعيم اثيوبيا . وتطل مصر عى البحر األحمر من 
خ����ال س���اح���ل ي��ب��ل��غ ط���ول���ه 1941ك�������م وي���ع���د ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
اساسيا لألمن القومي املصري فهو الطريق من وإىل قناة 

السويس .
ك��م��ا أن ل��ل��ك��ي��ان وب��ت��م��رك��زه ع���ى ج����زر ال��ب��ح��ر األح���م���ر ي��ك��ون 

ق���������ادراً ع����ى وض�����ع ق����وات����ه ع����ى ال���ت���دخ���ل ال���س���ري���ع ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م�����ع اي ط��������ارئ ع���س���ك���ري ك���م���ا ي����وف����ر ل�����ه ال���ت���ن���ص���ت وال���ع���م���ل 
االستخباري مما يوفر له قاعدة كبرة من املعلومات بما 
ي��خ��دم اه���داف���ه وم��ص��ال��ح ام��ري��ك��ا يف منطقة ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
واف���ري���ق���ي���ا . ف���ال���ت���ن���اف���س ال���ف���رن���ي األم�����ري�����ي ع����ى اش�������ده يف 
افريقيا ع��ى ال��رغ��م م��ن تحالفهما يف اط��ار حلف الناتو اال 
أن ام��ري��ك��ا ت��س��ع��ى ل��ك��ب��ح ج��م��اح ف��رن��س��ا خ��اص��ة يف اف��ري��ق��ي��ا  
وقد ابرمت امريكا مع الكيان الصهيوين اتفاقية للتعاون 
االس����رتات����ي����ج����ي ع������ام 1981م اط���ل���ق���ت ام����ري����ك����ا ب���م���وج���ب���ه���ا ي��د 
الكيان الصهيوين يف القارة األفريقية نيابة عنها واوكلت 
اليها توزيع املساعدات االمريكية املوجهة لدعم التمويل 
العسكري للدول األفريقية . فأمريكا جعلت من الكيان 
ال���ص���ه���ي���وين ب���م���ث���اب���ة ت����رس����ان����ة ل���ل���س���اح األم�����ري�����ي وك���ق���اع���دة 
م��ت��ق��دم��ة ج���دا يف وس���ط امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن أج���ل تهديد 

األمن القومي العربي وتحقق للكيان ذلك .

باب املندب
ك���ان ل��خ��روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن ع���دن ع���ام 1967م  وك��ذل��ك من 
جزيرة ميون الواقعة عى باب املندب إثر كبر عى اقتناع 
الكيان الصهيوين بضرورة تعميق عاقاتها مع اثيوبيا إىل 
اق��ى م��دى وذل���ك للتعويض ع��ن ال��خ��روج ال��ربي��ط��اين من 
البحر األحمر مما ك��ان سيؤدي إىل سيطرة ق��وى معادية 
للكيان الصهيوين عليه  وع��ى م��ن��اف��ذه وح��اول��ت بريطانيا 
ح����ث س���ك���ان ج����زي����رة م���ي���ون ع����ى امل���ط���ال���ب���ة ب���االس���ت���ق���ال ع��ن 
اليمن وذلك رغبة من بريطانيا الستمرارية بقائها يف باب 
امل��ن��دب خ��اص��ة وان ال��ت��واج��د ال��ربي��ط��اين يف ع���دن ك���ان يوفر 
ل���ربي���ط���ان���ي���ا اس����ت����م����راري����ة ال����ت����واج����د ب����ال����ق����رب م����ن ب������اب امل���ن���دب 
ومضيق هرمز بوابة الخليج العربي. فالتواجد الربيطاين 
يف ج����زي����رة م���ي���ون ك�����ان ي��ح��ق��ق ل��ربي��ط��ان��ي��ا ال��ت��ح��ك��م يف ب���واب���ة 

البحر األحمر الجنوبية .
وقد حاولت السعودية اقناع بريطانيا بعدم الخروج من 
ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ع����ام 1971م  ك��م��ا ق��دم��ت ع��رض��ا بتمويل 

ال����ق����وات ال���ربي���ط���ان���ي���ة ك�����ان ق����د ع���رض���ت���ه دوي����ل����ة األم����������ارات  يف 
م��ق��اب��ل ب��ق��ائ��ه��ا يف منطقة ال��خ��ل��ي��ج إال أن ب��ري��ط��ان��ي��ا رفضت 
العرض  االم���ارايت قائلة : أن جيش بريطانيا ليس جيشاً 
م������ن امل�����رت�����زق�����ة . وب�������خ�������روج ب����ري����ط����ان����ي����ا م������ن ال����خ����ل����ي����ج ال����ع����رب����ي 
ع���ام 1971م ت��ارك��ة خلفها ن��ظ��ام��اً س��ي��اس��ي��اً خليجياً ضامناً 
ل��س��ي��اس��ات��ه��ا ول���ل���س���ي���اس���ات األم���ري���ك���ي���ة م���ق���اب���ل ض���م���ان ب��ق��اء 
االن������ظ������م������ة ال����خ����ل����ي����ج����ي����ة وح�����م�����اي�����ت�����ه�����ا ول�������ه�������ذا أط������م������ن ال����ك����ي����ان 
الصهيوين لتلك الرتتيبات وذلك الطمئنانه عى نفوذه يف 

الخليج العربي .
تبددت بوادر الخطر عى املاحة الصهيونية من ناحية باب 
املندب يف حادثة وقعت يف 11 يونيو 1971م وهو مهاجمة 
زورق مسلح ناقلة ال��ب��رتول )ك����ورال ىس( ال��ت��ي ت��رف��ع علم 
ليربيا وتحمل شحنة من برتول الخليج العربي اىل الكيان 
الصهيوين كانت تعرب مضيق باب املندب قرب جزيرة ميون 
ث���م ب��ع��د ذل����ك يف ح����رب اك��ت��وب��ر 1973م وال���ح���ص���ار ال��ب��ح��ري 

الذي فرض عى املاحة الصهيونية من باب املندب .
أم���ا ف��ي��م��ا يتعلق ب��ن��ف��وذ ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين يف ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
ش��ع��ر ات���ج���اه���ه ب��ال��ق��ل��ق خ���اص���ة وأن اري���ت���ري���ا ب�����دأت ب��ال��ت��ح��رك 
لانفصال ع��ن اثيوبيا ول��ق��د رأى ال��ك��ي��ان الصهيوين خطورة 
ن���ش���وء ك���ي���ان اري����ت����ري ع���رب���ي ي���أخ���ذ م���ك���ان اث��ي��وب��ي��ا ع���ى ال��ب��ح��ر 
األح�����م�����ر ف���ي���خ���س���ر ب����ال����ت����ايل م����وط����ئ ق������دم ل�����ه يف ال���ب���ح���ر األح���م���ر 
وج���زره فقام الكيان يف ف��رباي��ر ع��ام 1978م بدعم النظام يف 
اديس ابابا عسكريا  يف مواجهة الطموحات االريترية رغم 
ان�����ه ن���ظ���ام اش�������رتايك ل���ك���ن م��ص��ل��ح��ة ال���ك���ي���ان وض����م����ان ت���واج���ده 
ع��ى ال��ج��زر االث��ي��وب��ي��ة ال��ت��ي ك���ان ق��د اس��ت��أج��ره��ا وال��ق��ري��ب��ة من 
باب املندب  ومع تحقق الكيان من جدية احتمال استقال 
اريتريا عن اثيوبيا فتحولت لربط عاقات اسرتاتيجية مع 
اريتريا فضمنت بقائها بالقرب من باب املندب ويف محيط 
البحر األحمر  فأريتريا لها ساحل بحري عى البحر األحمر 
يمتد لحواىل 1200كم مما يجعل من موقع اريتريا موقعا 
اسرتاتيجيا وتقع ش��رق افريقيا ع��ى ساحل البحر األحمر. 
وقبل ذلك قام الكيان باستئجار جزر حالب ودهلك وديمرا 

من اثيوبيا وأنشأت عليها قاعدة عسكرية عام 1967م ونشر 
الكيان شبكات رادار عى الساحل االثيوبي فالكيان سعى 
لتأمني وج���وده األم��ن��ي والعسكري واالس��ت��خ��ب��اري يف البحر 
األح���م���ر واع���ت���ربه ض��م��ان��اً ل��ب��ق��ائ��ه ول���ذل���ك اع���ل���ن اب����ا اي���ب���ان وزي���ر 
خ��ارج��ي��ة ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين آن�����ذاك : )ان اس��رائ��ي��ل س��ت��داف��ع 
ع��ن م��خ��رج ال��ب��ح��ر األح��م��ر ب���أي ث��م��ن ( ووف���ق ال��ك��ي��ان إذا ك��ان 
م��خ��رج ق��ن��اة ال��س��وي��س بيد مصر فبإمكان ال��ك��ي��ان السيطرة 

عى املخرج الجنوبي مضيق باب املندب .

عالقات واسعة 
بعد احتال الكيان عى أم الرشراش والنقب عام 1949م 
ت��وج��ه��ت ل��ن��س��ج ع���اق���ات م���ع دول ال���ق���ارة األف��ري��ق��ي��ة ب��دع��م 
م�������ن ام�����ري�����ك�����ا ودول ال��������غ��������رب  وم���������ن أج���������ل ت�����وط�����ي�����د ع�����اق�����ات 
ال��ك��ي��ان ب�����دول ال���ق���ارة االف��ري��ق��ي��ة م���ن أج����ل إح���ك���ام س��ي��ط��رت��ه 
عى الساحل الغربي للبحر األحمر وجزره شهدت القارة 
االفريقية زيارات لقيادات صهيونية كزيارة جولد مائر بعد 
ال���ع���دوان ال���ث���ايث ع���ى م��ص��ر او زي�����ارة ل��ي��ف��ي اش���ك���وك رئ��ي��س 
وزراء ال��ك��ي��ان ع���ام 1966م وإىل ع���ام 1967م ت��م��ك��ن ال��ك��ي��ان 
من ايجاد 32 بعثة دبلوماسية لها يف افريقيا  ومع نكسة 
حزيران 1967م قررت العديد من الدول األفريقية ايقاف 
التعامل مع الكيان وقطع عاقاتها معها . ولكنها عادت 
ت��ل��ك ال��ع��اق��ات ب��ع��د ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب دي��ف��ي��د 1979م 
ب��ني م��ص��ر وال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ح��ي��ث ق���ام ش��م��ع��ون بريس 
بزيارة لعدة دول افريقية بني عامي -1985 1986م ومن 
ال�����دول األف��ري��ق��ي��ة ال��ه��ام��ة ل��ل��ك��ي��ان اث��ي��وب��ي��ا وذل�����ك إلط��ال��ت��ه��ا 
عى البحر األحمر ملنع تحويل البحر األحمر لبحرة عربية 
. ويف سياق التغلغل الصهيوين يف القارة االفريقية وبالذات 
اثيوبيا من أجل السيطرة عى البحر األحمر وجزره ودوله 
أرسل الكيان إىل اثيوبيا وفدا من 400 خبر يمثلون كافة 
ال��ق��ط��اع��ات يف ال��ك��ي��ان ول��ق��د ك����ان ب����اب امل���ن���دب وج����زر ح��ال��ب 
وفاطمة عى رأس أجندة الوفد الصهيوين بتاريخ نوفمرب 
1989م . ويف عام 1990م ابرم الكيان الصهيوين مع اثيوبيا 
ص��ف��ق��ة ت��ح��ص��ل بموجبها ادي����س اب��اب��ا ع��ى ط���ائ���رات كافير 
الصهيونية عدد 15 طائرة مقابل استمرار الكيان الصهيوين 
بممارسة حقها باستخدام ج��زر دهلك كما ارس��ل الكيان 
مئات الخرباء الزراعيني للنهوض بقطاع الزراعة يف اثيوبيا .

تهديد إيران
ل�����ل�����والي�����ات امل�����ت�����ح�����دة االم����ري����ك����ي����ة م���ص���ل���ح���ة يف ان������اب������ة ال���ك���ي���ان 
ال���ص���ه���ي���وين ع���ن���ه���ا م�����ن اج������ل ال����ق����ي����ام ب����أع����م����ال االت������ص������ال م��ع 
االجهزة االستخباراتية االفريقية  ومد امريكا باملعلومات 
األم�����ن�����ي�����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����ن����ش����اط����ات امل�����ع�����ادي�����ة ل�����ه�����ا  ول�����ق�����د ك����ان 
للكيان دور يف انفصال جنوب السودان خدمة للمصالح 
االمريكية واض��ع��اف ملصر وذل���ك م��ن خ��ال تقديم الدعم 
ل���ح���رك���ة ت���ح���ري���ر ج����ن����وب ال�������س�������ودان  ف���س���اح���ل���ه���ا ع�����ى ال��ب��ح��ر 

األحمر يبلغ 720كم.
ومع شن العدوان عى اليمن يف  26مارس 2015م تتطلع 
أمريكا للتأكيد ع��ى وج��وده��ا وسيطرتها ع��ى ب��اب املندب 
وخ��ل��ي��ج ع����دن وج����زي����رة س��ق��ط��رى ح��ي��ث ي��ع��ت��رب ب����اب امل��ن��دب 
م�����ح�����وال اس����رتات����ي����ج����ي����ا م������ؤث������را ل����ش����ح����ن����ات ال�����ت�����ج�����ارة ال���ب���ح���ري���ة 
وإم�����دادات ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة م��ن النفط ال��ت��ي ت��رب��ط منطقة 
الخليج العربي عرب املحيط الهندي بالبحر األبيض املتوسط 
والبحر األحمر  فأهمية باب املندب قد تضاهي قيمة قناة 
السويس التي تربط التجارة وخطوط الشحن بني افريقيا 

وآسيا واوروبا .
ح��ت��ى ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين ال���ي���وم أب�����دى ق��ل��ق��ا ح���ي���ال ت��غ��رات 
الوضع يف اليمن بعد عام 2014م ملا له من تأثر عى قطع 
وصوله إىل املحيط الهندي عرب البحر األحمر وبالذات عرب 
بوابته الجنوبية مضيق باب املندب ومن ثم منع غواصاته 

من االنتشار السهل يف الخليج العربي لتهديد إيران .

تغطية: موىس محمد حسن

عقد مركز القلب والقسطرة 
بمستشفى الكويت الجامعي اللقاء 

العلمي األول حول أمراض القلب 
والضغط أثناء فرتة الحمل والوالدة.

جرى خال اللقاء العلمي الذي 
حضره عدد كبر من الكوادر الطبية، 

تقديم محاضرات علمية من قبل 
نخبة من االستشاريني واألطباء 

املتخصصني يف مجال أمراض وجراحة 
القلب.. كما تم مناقشة حاالت 
مرضية وكيفية التعامل معها.

وأكد مدير عام مستشفى الكويت الجامعي الدكتور 
أك���������رم ال�����ح�����اج ع�����ى أه����م����ي����ة ع����ق����د م����ث����ل ه�������ذه ال����ل����ق����اءات 
العلمية التخصصية ملا لها من أثر ودور كبر يف تطوير 
امل���س���ت���وى ال��ع��ل��م��ي ل���ل���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة واالرت�����ق�����اء ب���أدائ���ه���ا 

وبالتايل تحسني مستوى الخدمات املقدمة للمرىض.
وأشار بأن اللقاء العلمي األول ملركز القلب بمستشفى 
ال����ك����وي����ت ال����ج����ام����ع����ي، ج������اء ب����رع����اي����ة م�����ن وزي��������ر ال��ص��ح��ة 
ال��ع��ام��ة وال��س��ك��ان األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ط��ه امل��ت��وك��ل ال��ذي 
يويل مستشفى الكويت اهتماماً كبراً وبما من شأنه 
استعادة الدور الريادي للمستشفى يف كل ما يقدمه 
من خدمات طبية وبجودة عالية لكافة املرىض الذين 

يرتادون مستشفى الكويت الجامعي.
وق�����ال "ان ه����ذا ال���ل���ق���اء ال��ع��ل��م��ي ي����أيت يف إط�����ار سلسلة 
من املؤتمرات العلمية الطبية التخصصية والتي تقام 
برعاية وزارة الصحة العامة والسكان بهدف االرتقاء 
ب��ال��ك��ادر الطبي وامل��س��ت��وى العلمي والعمي يف عموم 

املستشفيات".
وأوض��������ح م����دي����ر م��س��ت��ش��ف��ى ال����ك����وي����ت، ب������أن امل��س��ت��ش��ف��ى 
س���ي���ش���ه���د يف ال����ق����ري����ب ال����ع����اج����ل اف����ت����ت����اح م����رك����ز ال���ق���ل���ب 
والقسطرة الذي سيشكل نقلة نوعية كبرة ملستشفى 
ال��ك��وي��ت ول��ل��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي ب��ش��ك��ل ع�����ام.. الف���ت���اً إىل أن 
افتتاح مركز القلب بمستشفى الكويت سوف يمثل 
اس�����ه�����ام�����اً م����ه����م����اً ل����ت����ق����دي����م خ������دم������ات ط���ب���ي���ة ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة 

وعاجية تحد من السفر إىل الخارج..
واس���ت���ط���رد ال���دك���ت���ور ال����ح����اج، ب����ان م��س��ت��ش��ف��ى ال��ك��وي��ت 
الجامعي يميض بخطى واثقة يف اتجاه تطوير املستوى 
العلمي ل��ك��ادره الطبي وال��ج��راح��ي والتمرييض وذل��ك 

م������ن خ�������ال ت�����دش�����ني ال����ع����م����ل ب������وح������دة ال����ت����أه����ي����ل ال���ط���ب���ي 
املستمر.

وت������اب������ع "ه������ن������اك خ����ط����ط ت����ط����وي����ري����ة ه�����ام�����ة س���ي���م���يض ب��ه��ا 
املستشفى ومنها افتتاح املكتبة اإللكرتونية والتواصل 
مع العالم الخارجي ملواكبة التطورات الطبية الحديثة 
ال������ت������ي ي����ش����ه����ده����ا ال������ع������ال������م واإلمل����������������ام ب�����ك�����ل م�������ا ه�������و ج����دي����د 
واالستفادة من الخربات الطبية املتميزة سواء العربية 

أو األجنبية".
وأشاد الدكتور الحاج، بجهود الكوادر الطبية والفنية 
واإلداري��������ة يف م��س��ت��ش��ف��ى ال��ك��وي��ت وم����ا ي��ج��س��دون��ه من 
استشعار لروح املسؤولية ومن تفاٍن واهتمام وحرٍص 
ك���ب���ر ع����ى ت��ح��س��ني وت���ط���وي���ر م���س���ت���وى ال���خ���دم���ات ال��ت��ي 
يقدمها املستشفى لكافة املرىض الذين يرتادونه وامليض 
قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق النجاحات املثى وتلبية 
ال��ط��م��وح��ات امل��ن��ش��ودة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا اس��ت��ع��ادة ال���دور 
الطبي املتميز والريادي ملستشفى الكويت الجامعي.

وث����م����ن ج����ه����ود االس����ت����ش����اري����ني واالخ����ص����ائ����ي����ني واألط����ب����اء 
املتعاونني مع مستشفى الكويت، األم��ر ال��ذي يصب 
يف خ����دم����ة ال����ق����ط����اع ال���ص���ح���ي وخ����دم����ة امل�������رىض وت���ط���وي���ر 
م��س��ت��وى ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل���ق���دم���ة ل���ه���م.. ك��م��ا وج��ه 
الشكر لكافة الجهات واملؤسسات واملنظمات الداعمة 

للمستشفى.
م������ن ج����ان����ب����ه أوض����������ح م�����دي�����ر م�����رك�����ز ال����ق����ل����ب وال����ق����س����ط����رة 

بمستشفى الكويت األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ص��اح الشويك 
ب����أن ال���ل���ق���اء ال��ع��ل��م��ي ي���واك���ب ال���ت���ط���ورات ال��ح��دي��ث��ة عى 
مستوى العالم يف مجال أم��راض القلب، وذلك من 
خال ما يقدم فيه من محاضرات علمية وورش عمل 
ن��وع��ي��ة ب��م��ش��ارك��ة اس��ت��ش��اري��ني وأط���ب���اء اخ��ص��ائ��ي��ني من 

داخل الوطن ومن دول عربية وأجنبية.
وأش����������ار ال�����دك�����ت�����ور ال�����ش�����ويك إىل أن م�����ا ت���م���ي���ز ب�����ه ال���ل���ق���اء 
العلمي األول ملركز القلب من مشاركة كبرة لنخبة 
من األساتذة واالستشاريني واألطباء املتخصصني يف 

أمراض القلب والنساء والتوليد.
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البحر األحمر ... في استراتيجية الكيان الصهيوني
 ب�����ن غ������وري������ون : أن ح���ي���اة  
اس����رائ����ي����ل وف����ن����اءه����ا ي��ع��ت��م��د 

على البحر األحمر
 يسعى الكيان الصهيوني 
إل���ى مت��زي��ق ال���وح���دة امل��ائ��ي��ة 
ل���ل���ب���ح���ر األح������م������ر  ل���ي���ك���ون ل��ه 

تواجد فيه
 أمريكا جعلت م��ن الكيان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي مب��ث��اب��ة ت��رس��ان��ة 

للسالح األمريكي 
 أب���دى ال��ك��ي��ان الصهيوني 
ق��ل��ق��ا ح���ي���ال ت��غ��ي��رات ال��وض��ع 

في اليمن بعد عام 2014م 

اللقاء العلمي األول ملركز القلب مبستشفى الكويت اجلامعي

عميد/عبدالسالم السياين



إص�������دار ال���خ���ارج���ّي���ة األم���ري���ك���ّي���ة ه���ذا 
ال������ق������رار ُي����ش����ّك����ل اع�������راًف�������ا ب���ال���ج���ري���م���ة، 
وإدراُك����������ا م��ن��ه��ا ب���ح���ال���ِة ال���ّس���خ���ط ال��ت��ي 
تسود ُمعظم أنحاء العاملني العربّي 
واإلسالمّي من جّراء تمّسكها بهذه 
الُعقوبات تحت ذريعة مْنع الّدول 
امل���ان���ح���ة ل���ل���ُم���س���اع���دات م����ن ال���ّت���ع���ام���ل 
م����ع ال���ّس���ل���ط���ة ال���ح���اك���م���ة يف ِدم���ش���ق، 
ولكّن هذه الحملة اإلعالمّية املُضّللة 
ل��ن ُت����ؤِت أُُك���َل���ه���ا، ل��ي��س ألن��ه��ا ت��أّخ��رت 
أك�������ر م�����ن أرب�����ع�����ة أّي������������ام، وإّن������م������ا أي����ًض����ا 
ألن امل����الي����ني م����ن ال����ع����رب واملُ��س��ل��م��ني 
ب����ات����وا ُم���ح���ّص���ن���ني يف وْج������ه األك����اذي����ب 
األم����ري����ك����ّي����ة، ول������م َي����ُع����د م����ن ال���ّس���ه���ل 
ِخ����داع����ه����م، ف��ال��ّس��ل��ط��ة ال���ح���اك���م���ة يف 

سورية ليست املدفونة تحت األنقاض والّركام، وإّنما 
ال��ش��ع��ب ال���س���وري ال���ذي ف��رض��ت ال��ِح��ص��ار عليه تحت 

ُعنوان ِحمايته وُحقوقه وُحرّياته.
ُ���ت���ع���اق���ب���ة، ُج����م����ه����ورّي����ًة ك���ان���ت  اإلدارات األم����ري����ك����ّي����ة امل
أو دي�������م�������ق�������راط�������ّي�������ة، ال�������ت�������ي دّم����������������رت ال������������ِع������������راق، ول����ي����ب����ي����ا، 
وأفغانستان، واليمن، وسورية، ال يعرف قاموسها 
ُ������س������اواة  ش���ي���ًئ���ا اس����م����ه “اإلن����س����ان����ّي����ة” وق����ي����م ال����ع����دال����ة وامل
وال��ّرح��م��ة، عندما يتعّلق األْم���ر ب��ال��ع��رب واملُسلمني، 
ألّن��ه��ا ت��رى ه���ؤالء م��ن منظور دول���ة االح��ِت��الل، وأمنها 
ومصالحها االقتصادّية، ومن املُؤسف، بل واملُؤلم، 
أن ب�����ع�����ض ال������ُح������ك������وم������ات ال������ع������رب������ّي������ة ت������ت������ط������ّوع ل�����ل�����ّروي�����ج 
ألك����اذي����ب����ه����ا، وت����س����وي����ق ه������ذه ال����ّس����ي����اس����ات ال���ُع���ن���ص���رّي���ة 
اإلجرامّية، وُتوّظف امرباطورّياتها وأذرعها اإلعالمّية 

الّضاربة يف خدمِة هذا الّتضليل.
***

ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ال����ت����ي ت���ح���ت���ل م����ا َي�����ق�����ُرب م����ن ُث����ُل����ْث 
األرايض السورّية، وتسرق ثرواتها النفطّية والغازّية، 
والغذائّية يف شرق وشمال الُفرات، وتدعم الحركات 
االن��ف��ص��ال��ّي��ة، ال يهّمها ال��ش��ع��ب ال��س��وري وُم��ع��ان��ات��ه، 
مثلما ال يهّمها ُكل الّشعوب العربّية األُخرى، وتتلّذذ 
ب��ف��رض ال��ُع��ق��وب��ات عليها ب��ه��دف تجويعها وتركيعها 
فمن ال��ذي ُي��ج��ّوع لبنان واألردن وس��وري��ة وال��س��ودان 

ليفرض عليها التطبيع.
أن��ت��م ال ُت���ح���اص���رون س���وري���ة ب��س��ب��ب ان��ِت��ه��اك��ات ُح��ق��وق 
اإلن������س������ان، وال م�����ن أج������ل ال����دي����م����ق����راط����ّي����ة.. ُت���ح���اص���رون���ه���ا 
ألّنها رفضت الّرضوخ والّتطبيع، ودعمت املُقاومة يف 
الِعراق ضّد احِتاللكم، وزّودت الِفلسطينيني واملُقاومة 
اللبنانّية بصواريخ الكورنيت املُضاّدة للدّبابات، وجميع 
ُحلفائكم الذين شاركوكم يف تدمريها ال يملكون ِسِجاًلّ 
ًفا يف ُحقوق اإلنسان، فنحُن لسنا أغبياء لنشري  ُمَشِرّ

بضاعتكم الفاسدة العفنة.
م��ا ه��و ال���ّض���رر ال����ذي أل��ح��ق��ه الِفلسطيني ب��ال��والي��ات 
امل���ت���ح���دة ح���ت���ى ُت����ع����ادي����ه، وت����دع����م االح������ِت������الل وج���رائ���م���ه 
وُحروبه ألكر من 74 عاًما، وما هي الخطيئة التي 
ارتكبها الشعب الِعراقي حتى تفرض عليه ِحصاًرا غري 
مسبوق يف الّتاريخ، أّدى إىل اسِتشهاد أكر من ِمليون 
ِعراقي ُمعظمهم من األطفال والّنساء، وُتقِدم بعد 

ذلك عىل قتل ِمليون آَخر بعد غزوه واحِتالله.
ف��إذا كانت ال��والي��ات املتحدة حريصة عىل الشعب 
ال��س��وري مثلما ت��ّدع��ي ك��ذًب��ا، وتنطلق ِسياساتها من 
ُم��ن��ط��ل��ق��اٍت إن���س���ان���ّي���ة، مل�����اذا ف���رض���ت ال���ِح���ص���ار أس���اًس���ا، 

ومل��������������������اذا ل����������م ت�������ّت�������خ�������ذ ه��������������ذه ال������������ق������������رارات 
االس�����ت�����ث�����ن�����ائ�����ّي�����ة ُم������ن������ذ ال�������ّس�������اع�������ة األُوىل 
ل����وق����وع ال������ّزل������زال، وب���ع���د أن أق���دم���ت 
دول ع���رب���ّي���ة ِم���ث���ل ال���ج���زائ���ر وال����ِع����راق 
وِم���������ص���������ر وس������ل������ط������ن������ة ُع���������م���������ان وت������ون������س 
واألردن ول�����ب�����ن�����ان ول����ي����ب����ي����ا واإلم�������������ارات 
وإي������������������ران وال������ه������ن������د وروس���������ي���������ا وال�����ص�����ني 
ع��ىل إق��ام��ِة ُج��س��وٍر ج��وّي��ة، وأرس��ل��ت 
ط���ائ���رات���ه���ا إىل ِدم���ش���ق وح���ل���ب ل��ك��ْس��ِر 
ه�����ذا ال����ِح����ص����ار ب�����ُق�����ّوة ق���ي���م اإلن���س���ان���ّي���ة 
ال��������ح��������ّق��������ة؟ وَم�����������رَم�����������َغ�����������ْت أن������������ف ق������ان������ون 

“قيصر” وُعقوباته بالّراب.
األم�������ري�������ك�������ّي�������ة رص�������������دت 85  اإلدارة 
ُ�������س�������اع�������دة ال�����ّض�����ح�����اي�����ا  ِم������ل������ي������ون دوالر مل
األت�����������راك وال�����س�����وري�����ني، م�����ا أت����ف����ه ه���ذا 
ال�����ّرق�����م ال�������ذي ُي���ش���ّك���ل اح�����ِت�����ق�����اًرا ألك�����ر م����ن ِم����ئ����ة ِم���ل���ي���ون 
إن��س��ان يف البلدين، وِم���ن ال��ّدول��ة األغ��ن��ى واألع��ظ��م يف 
ال���ع���ال���م، وال ُي����ق����ارن ُم���ط���ل���ًق���ا ب�����اع�����ِراف دون����ال����د ت���رام���ب 
ب���رص���د 90 ِم��ل��ي��ار دوالر ل��ت��دم��ري س���وري���ة، ن��اِه��ي��ك عن 

أربعة أضعاف هذا الّرقم من ُحلفائه يف الخليج.
“االسِتثناءات” األمريكّية املزعومة دّمرت الِعراق، 
ِ��ئ��ة م���ن ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين ت��ح��ت خ��ّط  وج��ع��ل��ت 90 ب��امل
الفقر، وحّولت ليبيا الغنّية بالنفط والغاز إىل دولٍة 
ف�����اش�����ل�����ٍة ي�����س�����وده�����ا ال������ف������س������اد، وت����ح����ك����م����ه����ا امل���ي���ل���ي���ش���ي���ات 
العسكرّية الخارجة عن القانون، وحَرمت الشعب 
السوري من امل��اء والكهرباء وال��ّدواء وامل��ازوت والحّد 

األدىن من الحياِة الكريمة.
***

ال ُن����ري����د “اس���ِت���ث���ن���اءات���ك���م” ال����ك����اذب����ة املُ���ض���ّل���ل���ة، ف��أن��ت��م 
“ُرُس��������ل” ال���ق���ْت���ل، وال�����ّدم�����ار، وال���ّت���ج���وي���ع، وال��ّت��ف��ك��ي��ك، 
ول���ي���س���ت ل���ُك���م أّي ع���الق���ة ب���اإلن���س���ان���ّي���ة ألّن����ك����م ُت����ؤّك����دون 
���ا أّن���ك���م ن��ق��ي��ض��ه��ا، ب��ِس��ي��اس��ات��ك��م، واح���ِت���الالت���ك���م،  ي���وم���ًيّ
ُ����ح����ت����ّل����ني، وال����ّط����غ����اة  وان����ِح����ي����ازك����م ال����ف����اِج����ر ل���ل���ق���ت���ل���ة، وامل

الحقيقيني الفاِسدين الذين يأتمرون بأواِمركم.
ال ُيمكن أن ننىس مجزرة ملجأ العامرّية وحلقات 
ُم����س����ل����س����ل ُرع����������ب ت����ع����ذي����ب����ك����م يف س����ج����ن أب��������و غ�����ري�����ب يف 
الِعراق، وال إسقاطكم للّطائرة املدنّية اإليرانّية فوق 
الخليج، ودعمكم ملجازر حليفكم الّصهيوين الفاِش 
يف ِقطاع غّزة، وقصفكم لألعراس ومجالس العزاء 
يف أفغانستان، وقائمة مجازركم ت��ط��ول، وتسألونا 

ملاذا ال ُنحّبكم؟
هذا الّزلزال الذي راَح ضحّيته أكر من 25 ألفا من 
أه��ل��ن��ا يف س���وري���ة، وأش��ّق��ائ��ن��ا يف ت��رك��ي��ا، ال���ذي���ن ن��رّح��م 
ع���ىل أرواح����ه����م ج��م��ي��ًع��ا، ف���ْض���ح أم���ري���ك���ا وال���ُح���ك���وم���ات 
ُ���ت���واط���ئ���ة م��ع��ه��ا وإع����الم����ه����ا، م��ث��ل��م��ا ف���ض���ح ُح���ك���وم���ات  امل
وق����ف����ت س�����وري�����ة يف خ���ن���دق���ه���ا ع���ن���دم���ا ت����ع����ّرض����ت ل��ل��غ��زو 
الِعراقي، ودف��ن جامعة الّنفاق العربّية تحت ُرك��ام 
ُ�����دّم�����رة، وأظ���ه���ر ال���وْج���ه اإلن���س���اين يف أج��م��ِل  ع���م���ارات���ه امل
ُصوره للّشرفاء الَعرب واملُسلمني الذين تجاوزوا ُكل 
ِخالفاتهم ووقفوا يف خندق سورية وضحايا زِلزالها، 
والّتاريخ سُيحاِسب من أداروا وجههم وُظهورهم عن 
هذه املأساة، وسُينِصف حتًما ُكل من تحىّل بالّشهامة 
ُ��������������روءة وال����ّن����ب����ل وأرس���������ل ط�����ائ�����رات�����ه، وف��������رق إن�����ق�����اذه،  وامل
وسّخر إعالمه لُنصرة األشّقاء املكلومني املُحاصرين 

يف قلعة الُعروبة التي اسمها سورية.. واألّيام بيننا.
*افتتاحية رأي اليوم

- خاص
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أص�����درت ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد وأج���ه���زة ق��ط��اع 
الرقابة ومكافحة الفساد، تقريرها السنوي األول ملستوى تنفيذ 
االسراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2022-2026م يف عامها 
األول، وذلك ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

حيث تناول التقرير الذي تم استعراضه مؤخرا يف مجلس النواب  
أداء الهيئة الوطنية العليا وأجهزة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد, 
وأش���ار التقرير إىل ت��داب��ري حجز األم���وال يف قضايا الفساد م��ن قبل 
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد، منها  تعميم الحجز عىل 8 
مليارات و70 مليونا و248 الفاً و276 رياال، ومبلغ 53 مليونا 

و437 الفا و512 دوالرا.
وذكر التقرير ان الهيئة استعادت إىل خزينة الدولة عام 2022 
م��ب��ل��غ 276 م��ل��ي��ون��ا و584 ال��ف��ا و476 ري����اال و289 ال���ف دوالر، 
وح����ج����زت ال��ه��ي��ئ��ة يف ال���ب���ن���وك م���ل���ي���اري���ن و454 م��ل��ي��ون��ا و964 ال��ف��ا 

و800 ريال و37 مليونا و201 الف و615 دوالرا.
ويف م��ج��ال ال��ت��دري��ب ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع���ىل ت���دري���ب )495( موظفا 
ومحققا من منتسبي الهيئة وموظفي ع��دد من وح��دات الخدمة 

العامة واملؤسسات األمنية األخرى.

ويف ت���ن���اول���ه ألداء ج���ه���از األم�����ن وامل����خ����اب����رات، أك��د 
التقرير أن الجهاز اضطلع بدور فاعل يف حماية 

امل�����ؤس�����س�����ات واالق������ت������ص������اد ال�����وط�����ن�����ي وم����س����ان����دة 
جهود مكافحة الفساد خ��الل العام األول 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ت���ص���دى لها 
)129( قضية ض��ب��ط ع��ىل ذم��ت��ه��ا )263( 
م��ت��ه��م��ا، ض��ب��ط��ت ع����ىل ذم���ت���ه���ا 42 م��ل��ي��ون��ا 
و689 ال������ف ري��������ال ع���م���ل���ة م���زي���ف���ة و248 
م�������ل�������ي�������ون�������ا و802 ال��������������ف ري������������������ال ع������م������ل������ة غ����ري 

ق��ان��ون��ي��ة وم���ل���ي���اري���ن و945 م��ل��ي��ون��ا و877 
ال���ف ري���ال عملة وط��ن��ي��ة و140 ال��ف��ا و363 

دوالر ام��ري��ي و8 م��الي��ني و424 ال��ف��ا و478 
ري����اال س��ع��ودي��ا و7 االف و735 دره��م��ا ام��ارات��ي��ا، 

و980 ي�����ورو و500 ج��ن��ي��ه��ا م��ص��ري��ا و510 ري����االت 
قطرية و15 الف ايوانا كوريا، إضافة إىل 19 كيلو و622 

جراما من الذهب.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر أن ج��ه��از االم���ن وامل��خ��اب��رات ق���ام ب��إغ��الق وت��ح��ري��ز 4 
م��ع��ام��ل م��ط��اب��ع ل��ط��ب��اع��ة ب���واك���ت األدوي������ة امل������زورة م��ح��ل��ي��ة وم��ه��رب��ة، 
واغ�����الق 4 م���ح���الت أدوي�����ة ج��م��ل��ة، واغ�����الق ورش���ت���ي م���خ���ارط لعمل 

قوالب أدوية، وإغالق 7 معامل شعبية لصناعة 
االدوي������������ة امل������������زورة ت�����ق�����وم ب����ت����زوي����ر أدوي����������ة خ���ط���رية 
تستخدم ألم��راض مزمنة وخطرية، إضافة 
إىل ضبط واغالق 63منزاًل ومخازن وأوكاراً 
ك��ان��ت تستخدم لتصنيع وت��زوي��ر األدوي���ة 
امل����������زورة، وض���ب���ط أك�����ر م����ن 80 ن���وع���ا م��ن 
أدوي��������������ة ي������ج������ري ت�������داول�������ه�������ا يف ال�������س�������وق م���ن 
األدوية املزورة وغري الصالحة لالستخدام 
وم��خ��ال��ف��ة ل��ل��م��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س منها 
أدوي���������ة ت���س���ت���خ���دم ل�����ألم�����راض ال���ن���ف���س���ي���ة )5 

أنواع حيوية وشعبية(.
ويف ت��ن��اول��ه ألداء وح����دة م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب 
ال����ت����اب����ع����ة ل�������������وزارة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة يف ج�����ه�����ود م���ك���اف���ح���ة 
ال����ت����ه����ري����ب يف ع�������دد م�����ن امل����ح����اف����ظ����ات ن����ف����ذت ال����وح����دة 
)23,761( عملية، ضبط عىل ذمتها )23,673( متهما 

خالل العام األول.
وتصدت مباحث األم��وال العامة التابعة ل��وزارة الداخلية لعدد 
)1129( قضية مال عام ضبط عىل ذمتها )1663( متهماً خالل 

العام األول لتنفيذ االسراتيجية.

وأوضح التقرير أن حجم الضرر يف الجهات التي تناولتها تقارير 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة بلغ 107 مليارات و91 مليونا 
و97 الفا و147 رياال، إضافة إىل 10 ماليني و757 الفا و747 

دوالرا.
وتحدث التقرير عن اتخاذ العديد من التدابري الوقائية للحد من 
التهريب الجمريك من قبل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع أجهزة 
املكافحة والجهات الضبطية، وأهمها إع��داد إسراتيجية ملكافحة 
التهريب الجمريك وآلية متكاملة لتفعيل ورفع مستوى مكافحته 
مع الجهات ذات العالقة، واتخاذ التدابري الوقائية الالزمة لتعزيز 
مكافحة تزوير املستندات الجمركية، واستخدام األجهزة الحديثة 

واألنظمة اآللية يف مكافحة التهريب الجمريك.
وأشار التقرير إىل اتخاذ العديد من التدابري واإلصالحات اإلدارية 
واملؤسسية من قبل وزارة الخدمة املدنية والتأمينات حيث عملت 
الوزارة يف إطار القطاع اإلداري عىل إعداد وتطوير العديد من األدلة 
واآلليات ملعالجة االختالالت الوظيفية وتقييم األداء وضبط معايري 
التعيني لشغل مناصب اإلدارة العليا للدولة والقيادات اإلدارية، 
وإعداد املدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخالقيات العمل ملنتسبي 
وح�����دات ال��خ��دم��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ح��س��ني االل����ت����زام ب���ال���واج���ب���ات واالرت���ق���اء 

بمستويات األداء الوظيفي يف مختلف مؤسسات الدولة.

هيئة مكافحة الفساد..
اجن��ازات كبيرة في استعادة أم��وال وضبط 

عمالت وإغالق مخازن أدوية مزورة

ملاذا نقول ُشكًرا للّزلزال الذي فضح الوجه األمريكي الَبِشع واإلعالم 
“العربي” الذي ُيحاول جتميله لتبرير احِلصار على سورية؟
تشن وزارة الخارجّية األمريكّية حملًة شرسًة هذه األّيام عرب العديد من 

محّطات الّتلفزة العربّية، والخليجّية عىل وْجه الُخصوص، ووسائط التواصل 
االجتماعي، للّرويج لقرارها الذي أصدرته يف ُمحاولٍة لتجميِل وْجه ِحصارها 

الَبِشع، والقاتل للشعب السوري، باالّدعاء بأّن ُعقوباتها ال تمنع وصول 
املُساعدات اإلنسانّية لسورية بعد الّزلزال الذي أّدى إىل مقتل أكر من 3550 

جميعهم يف املناطق الشمالّية الواقعة تحت سيادة الّدولة السورّية.

*عبد الباري عطوان

تفاصيل معركة مليشيات االنتقالي ودرع الوطن 
منذ أن أصدر املرتزق العليمي، رئيس ما يسمى "مجلس القيادة الرئايس" قراًرا بإنشاء 
مليشيات ما تسمى "درع الوطن"، بقوام نحو 21 لواًء عسكرًيا مليشاويا، تم تشكيلها 

وتدريبها وتمويلها بإشراف سعودي كامل.. بدأت حدة الخالفات تتصاعد بشكل 
تدريجي بني مجلس املرتزق العليمي املدعوم سعوديا وانتقايل املرتزق عيدروس املدعوم 

إماراتيا ، الذي وجد يف اإلعالن عن إنشاء ما سمي بدرع الوطن تمهيًدا إلزاحته من 
املشهدين السيايس والعسكري وسعيا سعوديا لإلطاحة به واجتثاث وجوده بشكل 

نهايئ، وكان مسار التطور الدراماتيي لوقائع وأحداث الصراع بني املجلسني كفيال 
بتحويل مدينة عدن املحتلة إىل ساحة نشاط وحراك سيايس مكثف تطور بشكل مفاجئ 

إىل معركة صراع عسكرية دامية بني الطرفني..  املزيد من التفاصيل يف السياق التايل: 

يف ال��وق��ت ال���ذي ت��ؤك��د فيه ت��ط��ورات ال��وق��ائ��ع واألح����داث أن أدوات 
ن����ظ����ام����ي االح�������ت�������الل ال������س������ع������ودي واإلم������������������ارات ل����ي����س����وا أك��������ر م������ن ب����ي����ادق 
ع���ىل رق���ع���ة ش��ط��رن��ج ي���ج���ري ت��ح��ري��ك��ه��م وف���ق���ا ألج��ن��دت��ه��م��ا يف ال���ص���راع 
وال���ت���ن���اف���س، أو االت����ف����اق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ع���ىل تقاسم األرايض ال��ي��م��ن��ي��ة 

والسواحل والجزر 
ي�������زداد ال���ع���ب���ث، وااله���������راء وس������وء األوض��������اع األم���ن���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
واملعيشية يوما بعد ي��وم يف محافظة ع��دن وغريها من املحافظات 

املحتلة وال نهاية لذلك.

توترات وخالفات متصاعدة 
يف ه�����ذا ال���س���ي���اق وع���ق���ب إع������الن امل����رت����زق ال��ع��ل��ي��م��ي ع����ن إن���ش���اء 
م���ا س��م��ي ب�����درع ال���وط���ن ش���ه���دت ال���ع���الق���ة ب���ني ن���ظ���ام ال���ع���دوان 
السعودي وانتقايل اإلمارات، توترات متصاعدة، وصلت حد 
نشر النظام السعودي قواته بشكل مكثف وواسع يف مدينة 
عدن، الخاضعة لسيطرة انتقايل اإلمارات عقب استياًء واسًعا 
يف أوس����اط امل��ج��ل��س وق���ي���ادات���ه، وص��ل��ت ح��د ال��ت��ل��وي��ح باقتحام 
ق���ص���ر م���ع���اش���ي���ق، واع����ت����ق����ال ال���ع���ل���ي���م���ي رًدا ع�����ىل ق��������رار ت��ش��ك��ي��ل 
مليشيات درع الوطن املرتكزة عىل دوافع إيديولوجية سلفية، 

توايل النظام السعودي بشكل مباشر. 

تطويق قصر معاشيق
اس���ت���م���رت ت�����ط�����ورات أح�������داث ووق�����ائ�����ع ال�����ص�����راع ب����ني ال���ط���رف���ني وك����ان 
آخ��ره��ا ق��ي��ام فصائل إن��ت��ق��ايل اإلم����ارات بتطويق مقر إق��ام��ة رئ��ي��س ما 
يسمى باملجلس الرئايس يف مدينة عدن، املحتلة، بعد ساعات قليلة 
من مغادرة املرتزق العليمي ونائبه أبو زرع��ة املحرمي، املدينة، إىل 

السعودية، تحت مخاوف من عملية استهداف.
وق����ال����ت م����ص����ادر م��ح��ل��ي��ة إن وح�������دات م����ن أل����وي����ة م����ا ي��س��م��ى ال���دع���م 
واإلسناد التابعة لإلنتقايل انتشرت، يف محيط قصر معاشيق، كما 

انتشرت مجاميع أخرى يف شوارع مديرية خور مكسر.

العليمي واحملرمي يغادران عدن 
وك����ان امل���رت���زق ال��ع��ل��ي��م��ي ون��ائ��ب��ه ع��ب��دال��رح��م��ن أب����وزرع����ة امل��ح��رم��ي قد 
غادرا مطار عدن صوب عاصمة مملكة العدوان السعودي ، عىل 
وق���ع خ��الف��ات م��ح��ت��دم��ة م��ع ان��ت��ق��ايل اإلم�����ارات ال���ذي ي��ت��وج��س خيفة 
من قرارات العليمي بإنشاء ما سمي بقوات درع الوطن املمولة من 
نظام العدوان السعودي وما يزال انتقايل اإلمارات يرفض تسليم 
م��ع��س��ك��رات وم���واق���ع ح��س��اس��ة ل���ق���وات درع ال���وط���ن امل���وال���ي���ة ل��ل��ن��ظ��ام 

السعودي .

االنتقالي يهدد النظام السعودي 
إىل ذل��ك وج��ه املجلس االنتقايل املدعوم إم��ارات��ي��اً، تهديدا 

للنظام السعودي ال��ذي يقود تحالف العدوان بدفع الثمن 
رداً عىل ما أسماه تفريخ قوات وكيانات جنوبية لتحجيمه .

حيث قال القيادي يف االنتقايل بمحافظة حضرموت، عبدالله 
مبارك الغيثي يف تدوينة عىل )توير( : "مشروع استبدال املجلس 
اإلنتقايل الجنوبي عىل طاولة مفاوضات الحل النهايئ، أو صناعة 
منافسني للمجلس اإلنتقايل يقاسمونه حق تمثيل الجنوب مغامرة 

سياسية " حد وصفه.
وأض�������اف: " س��ت��ك��ون ل���ذل���ك ن��ت��ائ��ج ك���ارث���ي���ة ع���ىل ال���ج���ن���وب وع����ىل من 
يحاولون تحجيم اإلنتقايل من خالل صناعة وتفريخ قوى سياسية 
وعسكرية ج��دي��دة ع��ىل الساحة الجنوبية"، يف إش���ارة إىل تأسيس 

السعودية "درع الوطن".

اتهام إماراتي لالنتقالي 
ب���امل���ق���اب���ل ات����ه����م ن����ظ����ام ال������ع������دوان اإلم�����������ارات ق�����ي�����ادات االن����ت����ق����ايل ب��ب��ي��ع 
م��ع��دات ع��س��ك��ري��ة ك���ان ق��د زوده����ا ب��ه��ا س��اب��ق��ا..ج��اء ذل���ك ع��ق��ب قيام 
السفري اإلمارات محمد حمد الزعابي بزيارات ميداينة إىل معسكرات 
اإلن��ت��ق��ايل واإلط����الع ع��ن ك��ث��ب ع��ىل واق���ع امل��ع��دات واألس��ل��ح��ة الثقيلة 

املسلمة له.
وقالت مصادر أن السفري اإلمارات الحظ نقصا يف اآلليات واملعدات 

العسكرية .
وكشفت املصاد ر عن رفع السفري اإلمارات بتقرير عاجل للوحدة 
الخاصة بشأن األسلحة التي سلمت لإلنتقايل، أفاد فيه أن هناك 
ن���ق���ص ك���ب���ري ج�����دا يف ع�����دد امل����ع����دات ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ب��اس��ت��الم 
االنتقايل ، وطالب بتحقيق يف مصري املعدات واآلليات العسكرية  .

ووف������ق امل����ص����ادر ف�����إن زي�������ارة ال���س���ف���ري اإلم���������ارات مل���ع���س���ك���رات االن���ت���ق���ايل 
جاءت بعد تقارير استخباراتية عن قيام قيادات يف قوات االنتقايل 

ببيع آليات عسكرية إماراتية.

محسن يتهم النظام السعودي 
يف ال��س��ي��اق ات��ه��م امل��رت��زق ع��ي محسن األح��م��ر، ال��ن��ظ��ام السعودي 
بتفخيخ مدينة ع��دن التي يسيطر عليها املجلس االنتقايل املدعوم 
إماراتياً جنوبي اليمن ، من خالل إرسال كمية هائلة من األسلحة 

إىل قوات درع الوطن املشكلة من السعودية .
وقال محسن عىل لسان مستشاره اإلعالمي رئيس تحرير صحيفة 
"أخ��ب��ار ال��ي��وم" املمولة منه سيف ال��ح��اض��ري يف تدوينة ع��ىل )توير( 

التي تشهدها عدن".رص��دت��ه��ا : "ل���س���ت م��ت��ف��ائ��اًل ب��امل��ت��غ��ريات 
وأض���اف: " حجم السالح ال��داخ��ل ملدينة ع��دن خ��الل ال���72 ساعة 
الفائتة تكفي لو أنها توجهت للجبهات إلحداث متغري عسكري هام 
عىل األرض من شأنه أن يغري مسار التفاوض املخجل الذي تجريه 

السعودية " ، حد تعبريه.
وتابع مخاطباً السعودية: " ملاذا تفخخ املدن بامليليشيات والسالح 

وتمنع السالح عىل الجبهات ؟ ".

تطويق آخر معاقل االنتقالي 
ويف أحدث تطور ألحداث ووقائع الصراع الذي تشهده محافظة 
عدن املحتلة بني فصيي االرتزاق خيم التوتر عىل أجواء املدينة يوم 
أم���س األح����د ع��ق��ب رف���ض االن��ت��ق��ايل إخ����الء آخ���ر م��ع��س��ك��رات فصائله 

يف املدينة..
وأف�����������ادت م�����ص�����ادر م���ح���ل���ي���ة ب������أن ق��������وات م�����ع�����ززة باملدرعات  ط���وق���ت 
م��ع��س��ك��ر ب���در يف م��دي��ري��ة خ���ور م��ك��س��ر وف���رض���ت ح��ص��ار عليه ملطالبة 

قائده بالتسليم..
وك���ان ق��ائ��د املعسكر امل��ح��س��وب ع��ىل االنتقايل املرتزق عبدالرحمن 

عسكر،  رفض التسليم لفصيل "درع الوطن"..
يشار إىل أن معسكر بدر سيكون آخر معسكرات االنتقايل يف خور 
مكسر املكلفة بتأمني مطار عدن الدويل والذي سيتم تسليمه لدرع 

الوطن بعد معسكر النصر ومواقع أخرى هناك.
وتوقعت املصادر انفجار الوضع نظرا لحجم الدعم الذي يحضا 
به عدد من قيادات االنتقايل أبرزها املرتزق شالل شائع عىل الرغم 

من سحب األخري قواته من داخل املطار بمعية آخرين.

عدن.. 



 متابعة:نبيل السياغي

اخسستسستسسمسست جمعية رعسسايسسة وتسسأهسسيسسل السسصسسم بسساملسسركسسز السسرئسسيسسي 
يف امانة العاصمة واملركز التنفيذي للتعامل مع االلغام 
انسسسسسشسسسسسطسسسسسة السسسسستسسسسسوعسسسسسيسسسسسة املسسسسسيسسسسسدانسسسسسيسسسسسة بسسسسمسسسسخسسسساطسسسسر االلسسسسسسسسغسسسسسسسسام والسسسسقسسسسنسسسسابسسسسل 
العنقودية ومخلفات الحروب التي استهدفت تجمعات 
الصم ومحيطهم املجتمعي يف امانة العاصمة ومحافظات 
صسسنسسعسساء والسسبسسيسسضسساء وذمسسسسار بتمويل مسسن منظمة اليونسيف 
تسسسحسسست شسسسعسسسار "االلسسسسسغسسسسسام والسسسقسسسنسسسابسسسل السسسعسسسنسسسقسسسوديسسسة خسسسطسسسر يسسهسسدد 

الجميع". 
واوضسسسسسسح املسسسهسسسنسسسدس عسسسبسسسدالسسسسسسسام السسسعسسسصسسسار ضسسسابسسسط املسسسشسسسروع 
إىل ان السسجسسمسسعسسيسسة عسسمسسلسست عسسسى تسسنسسفسسيسسذ املسسسشسسسروع انسسسطسسساقسسساً من 
الواجب الوطني واالنساين تجاه هذه الشريحة من املجتمع 
والتي عانت من التهميش مؤكداً أن  املشروع يتوافق مع 
مسسسا جسسساء يف املسسسسسادة رقسسسم 11 مسسسن االتسسفسساقسسيسسة السسدولسسيسسة لحقوق 
االشخاص ذوي االعاقة التي صادقت عليها بادنا والتي 
تسسنسسص عسسسى أن )تسستسسعسسهسسد السسسسسسدول األطسسسسسسراف وفسسسقسسسا ملسسسسسؤولسسيسساتسسهسسا 
السسسسسسسسسواردة يف السسسقسسسانسسسون السسسسسسسسدويل، بسسسمسسسا فسسيسسهسسا السسسقسسسانسسسون اإلنسسسسسسساين 
السسسدويل وكسسذلسسك القانون السسسدويل لحقوق اإلنسسسسسان، باتخاذ 
كافة التدابري املمكنة لضمان حماية وسسسامسسة األشخاص 
ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتسم بالخطورة، 
بسسسمسسسا يف ذلسسسسسك حسسسسسسساالت السسسسنسسسسسسسسسزاع املسسسسسسسلسسسح والسسسسسسطسسسسسسوارئ اإلنسسسسسسسانسسسيسسسة 

والكوارث الطبيعية (
وأشسسسار إىل أن التوعية امليدانية التي استمرت اسبوعني 
هسسسدفسسست إىل تسسعسسزيسسز السسسوعسسسي املسسجسستسسمسسعسسي لسسسسدى شسسريسسحسسة السسصسسم 
ومسسسحسسسيسسسطسسسهسسسم املسسسجسسستسسسمسسسعسسسي حسسسسسسول مسسسخسسساطسسسر األلسسسسسسغسسسسسسام والسسسقسسسنسسسابسسسل 
السسسعسسسنسسسقسسسوديسسسة ومسسسخسسسلسسسفسسسات السسسسسحسسسسسروب بسسسكسسسافسسسة اشسسساكسسسلسسسهسسسا والسسستسسسي 
نسسسسفسسسسذتسسسسهسسسسا سسسسسسسست فسسسسسسسسسرق مسسسسسيسسسسسدانسسسسسيسسسسسة مسسسسنسسسسهسسسسا ثسسسسسسسسساث فسسسسسسسسسرق يف امسسسسسانسسسسسة 
العاصمة وفسسريسسق واحسسد لبقية املحافظات كما هدفت إىل 
تعزيز الهوية اللغوية للصم من خال تقديمهم كناشري 
توعية وحمايل رسالة انسانية لشرائح املجتمع اليمني من 

خال مشاركتهم يف فرق التوعية كناشرين ميدانيني.
واضسسسسسسسساف السسسعسسسصسسسار إىل ان السسسجسسسمسسسعسسسيسسسة حسسسسرصسسسست عسسسسى تسسصسسمسسيسسم 
وانسستسساج وسسسائسسل توعية متنوعة مسسسزودة بسسالسسصسسورة التوضيحية 

والسسسسرجسسسسمسسسسة االشسسسسسساريسسسسسسة السسسستسسسسي تسسسلسسسبسسسي احسسستسسسيسسساجسسسات شسسسريسسسحسسسة السسصسسم 
اضافة إىل فاشات تلفزيونية للتوعية حول معاناة ضحايا 
االلغام ومخاطر جلب مخلفات الحروب إىل املنزل اضافة إىل 
اهمية االلتزام بإرشادات السامة اثناء التنقل بني املحافظات 
وتسسوجسسيسسهسسات السسلسسوحسسات السستسسحسسذيسسريسسة السستسسي وضعتها فسسسرق املسح 
"التطهري" التابعة للمركز التنفيذي للتعامل مع االلغام  .

وبني إىل انه تم تزويد فرق التوعية امليدانية بمستلزمات 
السستسسوعسسيسسة املسسطسسبسسوعسسة ) مسسسجسسسات – مسسلسسصسسقسسات – لسسسوحسسسات ثسسابسستسسة 
يف السسسسشسسسسوارع اضسسسافسسسة إىل مسسسسسواد دعسسائسسيسسة مسستسسنسسوعسسة اضسسسافسسسة إىل 
السسسسسوسسسسسسائسسسسسل املسسسسرئسسسسيسسسسة والسسسسسفسسسسساشسسسسسات السسستسسسلسسسفسسسزيسسسونسسسيسسسة مسسسثسسسمسسسنسسساً السسسسسسسدور 
الكبري والسسشسسراكسسة السسكسسبسسرية  للمركز التنفيذي للتعامل مع 
االلغام ومنظمة اليونسيف التي تعترب يف صدارة الجهات 

الحكومية واملنظمات الدولية املهتمة بمشاريع الصم .
فيما اسسستسسعسسرض االسسستسساذ فسسسواز عسسلسسوان مسسديسسر املسسشسسروع املسسراحسسل 
التي مسسر بها املسسشسسروع منها املسح واالحسسصسساء االويل لتجمعات 
السسصسسم يف املسسحسسافسسظسسات املسسذكسسورة مسسسسروراً بعقد ورشسسسة عمل جرى 

فيها مناقشة وتحديث وسائل التوعية الخاصة بهذه الشريحة 
أضسسسسافسسسسة إىل مسسسقسسسرحسسسات السسسسسسسيسسسنسسساريسسسوهسسسات السسسخسسساصسسسة بسسسالسسسفسسساشسسسات 
السستسسلسسفسسزيسسونسسيسسة السستسسي تسسسم تسسصسسويسسرهسسا خسسسال مسسسراحسسسل املسسسشسسسروع والسستسسي 

حملت العديد من الرسائل التوعوية واالنسانية .
واوضسسسسسسسسسح عسسسسسلسسسسسوان إىل ان السسسجسسسمسسسعسسسيسسسة بسسسسالسسسسشسسسسراكسسسسة مسسسسسع املسسسركسسسز 
حسسسرصسسسا عسسسسى تسسسرشسسسيسسسح نسسسساشسسسسري تسسسوعسسسيسسسة مسسسسن ابسسسسنسسسساء املسسحسسافسسظسسات 
املسسسسسسستسسسهسسسدفسسسة بسسسهسسسدف ايسسسسجسسسساد تسسقسسبسسل مسسسسن املسسسسسسستسسسهسسسدفسسسني يف تسسلسسك 
املحافظات وأن الجمعية واملركز نفذا ورشة عمل مركزية 
لسسلسسنسساشسسريسسن مسسسن االمسسسانسسسة واملسسسحسسسافسسسظسسسات املسسسسستسسهسسدفسسة اسسستسسمسسرت 
ستة ايسسام تلقى خالها املتدربون جملة من املعارف حول 
خطورة االلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب 
وإجراءات السامة عند الحاالت الطارئة والسلوك الخطر 
الواجب تجنبه والسلوك األمن الواجب إتباعه إضافة إىل 
شرح مفصل عن طبيعة عمل املركز التنفيذي واإلدارات 
والسسسسسسسوحسسسسسسسدات السسسفسسسنسسسيسسسة والسسسسنسسسسوعسسسسيسسسسة السسستسسسابسسسعسسسة لسسسلسسسمسسسركسسسز وضسسسحسسسايسسسا 

األلغام خال الفرة املاضية .
واضسسساف أن نشاط التوعية امليدانية استهدف جمعيات 
ومسسسسسسسراكسسسسسسسز ومسسسسسسسسسسسسسسدارس وانسسسسسسسديسسسسسسسة وجسسسسسسامسسسسسسعسسسسسسات واقسسسسسسسسسسسسسسسام السسسسدمسسسسج 
السسسسسخسسسسساصسسسسسة بسسسسسالسسسسسصسسسسسم أضسسسسسسسافسسسسسسسة إىل مسسسحسسسيسسسطسسسهسسسم املسسسسجسسسستسسسسمسسسسعسسسسي مسسسن 
السسسسجسسسسهسسسسات ذات السسسسعسسسساقسسسسة واملسسسسسكسسسسساتسسسسسب السسسحسسسكسسسومسسسيسسسة واملسسسسجسسسسالسسسسس 
املسسسحسسسلسسسيسسسة يف املسسسسحسسسسافسسسسظسسسسات املسسسسسسستسسسهسسسدفسسسة مسسسسسسؤكسسسسسسداً بسسسسسسسأن االطسسسسفسسسسال 
ذكسسسور وأنسسساث السسصسسم املستفيدين مسسن التوعية املسسيسسدانسسيسسة بلغ 
عسسسددهسسسم 2412  مسسسسستسسفسسيسسداً فسسيسسمسسا بسسلسسغ عسسسسدد السسبسسالسسغسسني من 
السسسسسذكسسسسسور واالنسسسسسسسسسساث السسسسصسسسسم 1273 مسسسسسسستسسسفسسسيسسسداً مسسسسوزعسسسسني عسسى 
47 تسسجسسمسسعسساً اضسسسافسسسة إىل 222 مسسسسستسسفسسيسسد مسسسن السسسنسسسازحسسسني يف 
تسسلسسك املسسحسسافسسظسسات ، وفسسيسسمسسا يسسخسسص املسسسسستسسفسسيسسديسسن مسسسن املسسحسسيسسط 
املسسجسستسسمسسعسسي فسسقسسد بسسلسسغ عسسسسدد املسسسسستسسهسسدفسسني 1658 مسسسسستسسفسسيسسداً 

موزعني عى 32 تجمعاً. 
وشدد علوان عى اهمية تعزيز الهوية اللغوية للصم من 
خال الزام املنظمات الدولية واملحلية إفراد مساحة لهذه 
الشريحة ضمن اهتمام تلك املنظمات اضافة إىل اشراكهم 
يف كافة املشاريع والفعاليات ذات الصلة .. موجهاً كلمة 
الشكر والتقدير والثناء لكل الفرق امليدانية يف كل ميادين 

العمل االنساين .
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72 خرقًا في احلديدة
سسسسسسسسجسسسسسسسّلسسسسسسست غسسسسسسسسرفسسسسسسسسة عسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات ضسسسسسسسسبسسسسسسسساط االرتسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسساط 
والسسستسسسنسسسسسسسيسسسق لسسسرصسسسد خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان يف 

محافظة الحديدة 72 خرقاً.
وأوضسسسسسح مسسصسسدر يف غسسرفسسة السسعسسمسسلسسيسسات، أن من 
بسسسسسني خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسسوى السسسسسسسعسسسسسسسدوان، غسسسسسسسسارة لسسسلسسسطسسسريان 
السسسسسسستسسسسسسسجسسسسسسسسسسسسسسسي عسسسسسسسسسسسى حسسسسسسسسيسسسسسسسسس وتسسسسسسسحسسسسسسسلسسسسسسسيسسسسسسسق طسسسسسسائسسسسسسرتسسسسسسني 

تجسسيتني يف أجواء الجبلية وحيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضا 
استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس 
وثمانية خسسروقسسات بقصف مدفعي و59 خرًقا 

باألعرية النارية املختلفة

50 خرقًا في احلديدة
سسسسسسسسجسسسسسسسّلسسسسسسست غسسسسسسسسرفسسسسسسسسة عسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات ضسسسسسسسسبسسسسسسسساط االرتسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسساط 
والسسستسسسنسسسسسسسيسسسق لسسسرصسسسد خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان يف 

محافظة الحديدة 50 خرقاً.
وأوضسسسسسسسسسسسسسسسسح مسسسسسسسصسسسسسسسدر يف غسسسسسسسرفسسسسسسسة السسسسسسعسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات، أن 
مسسسن بسسسني خسسسسروقسسسسات قسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان، اسسستسسحسسداث 
تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس ومقبنة، 
وتحليق طائرتني تجسسيتني يف أجواء الجبلية 

وحيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً 
12 خرقاً بقصف مدفعي، و30 خرقاً باألعرية 

النارية املختلفة.

80 خرقًا في احلديدة
سسسسسسسسجسسسسسسسّلسسسسسسست غسسسسسسسسرفسسسسسسسسة عسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات ضسسسسسسسسبسسسسسسسساط االرتسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسساط 
والسسستسسسنسسسسسسسيسسسق لسسسرصسسسد خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان يف 

محافظة الحديدة 80 خرقاً.
وأوضسسسسسح مسسصسسدر يف غسسرفسسة السسعسسمسسلسسيسسات، أن من 
بني خروقات قوى العدوان، محاولة تسلل يف 
حيس واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية 

وحيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً 
24 خرقا بقصف مدفعي و53 خرق باألعرية 

النارية املختلفة

38 خرقًا في احلديدة
سسسسسسسسجسسسسسسسّلسسسسسسست غسسسسسسسسرفسسسسسسسسة عسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات ضسسسسسسسسبسسسسسسسساط االرتسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسساط 
والسسستسسسنسسسسسسسيسسسق لسسسرصسسسد خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان يف 

محافظة الحديدة 38 خرقاً.
وأوضسسسسسح مسسصسسدر يف غسسرفسسة السسعسسمسسلسسيسسات، أن من 
بسسسسسني خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسسوى السسسسسسسعسسسسسسسدوان، غسسسسسسسسارة لسسسلسسسطسسسريان 
التجسي عى حيس، واستحداث تحصينات 

قتالية يف الجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً 
تحليق طائرتني تجسسيتني يف أجسسواء حيس، 
وأربعة خروقات بقصف مدفعي، و30 خرقاً 

باألعرية النارية املختلفة.

40 خرقًا في احلديدة
سسسسسسسسجسسسسسسسّلسسسسسسست غسسسسسسسسرفسسسسسسسسة عسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات ضسسسسسسسسبسسسسسسسساط االرتسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسساط 
والسسستسسسنسسسسسسسيسسسق لسسسرصسسسد خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان يف 

محافظة الحديدة 40 خرقاً.
وأوضسسسسسسسسسسسسسسسسح مسسسسسسسصسسسسسسسدر يف غسسسسسسسرفسسسسسسسة السسسسسسعسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات، أن 
خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان تسسضسسمسسنسست اسسسستسسسحسسسداث 
تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس، وأربعة 
خروقات بقصف مدفعي، و32 خرقا باألعرية 

النارية املختلفة.

91 خرقًا في احلديدة
سسسسسسسسجسسسسسسسّلسسسسسسست غسسسسسسسسرفسسسسسسسسة عسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات ضسسسسسسسسبسسسسسسسساط االرتسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسساط 
والسسستسسسنسسسسسسسيسسسق لسسسرصسسسد خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان يف 

محافظة الحديدة 91 خرقاً.
وأوضسسسسسح مسسصسسدر يف غسسرفسسة السسعسسمسسلسسيسسات، أن من 
بسسني خسسروقسسات قسسسوى السسسعسسسدوان، غسسارتسسني للطريان 
التجسي عى حيس، واستحداث تحصينات 

قتالية يف الجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً 
تحليق ثمان طائرات تجسسية يف أجواء حيس 
والجبلية ومقبنة، و41 خرقا بقصف مدفعي، 

و35 خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

85 خرقًا في احلديدة
سسسسسسسسجسسسسسسسّلسسسسسسست غسسسسسسسسرفسسسسسسسسة عسسسسسسمسسسسسسلسسسسسسيسسسسسسات ضسسسسسسسسبسسسسسسسساط االرتسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسساط 
والسسستسسسنسسسسسسسيسسسق لسسسرصسسسد خسسسسسروقسسسسسات قسسسسسوى السسسسسعسسسسسدوان يف 

محافظة الحديدة 85 خرقاً.
وأوضسسسسسح مسسصسسدر يف غسسرفسسة السسعسسمسسلسسيسسات، أن من 
بسسني خسسسروقسسسات قسسسوى السسسعسسسدوان، غسسسارتسسسان للطريان 
التجسي عى حيس، واستحداث تحصينات 

قتالية يف الجبلية.
وأشسسسسسسسسسسسسار املسسسسسسصسسسسسسدر إىل أن السسسسسسخسسسسسسروقسسسسسسات تسسضسسمسسنسست 
أيضاً، تحليق أربع طائرات تجسسية يف أجواء 
حيس ومقبنة، و24 خسسرقسساً بقصف مدفعي، 

و54 خرقاً باألعرية النارية املختلفة..

أقسسدمسست السسسواليسسسات املسستسسحسسدة األمسسريسسكسسيسسة عسسى اتسسخسساذ خسسطسسوة خطرية 
تعد من الخطوات التحضريية الحقيقية نحو اشعال فتيل الحرب 
العاملية الثالثة عندما وجهت القيادة السياسية والعسكرية برفع 
طاقة التصنيع الحربي االمرييك 500% وهذا يعد مؤشرا غاية يف 
الخطورة وهي بهذه الخطوة تضع االمن العاملي عى حافة الهاوية  
خاصة وان قيادة روسيا االتحادية السياسية والعسكرية عى اهبة 
االستعداد الستخدام  النووي يف حال اصرت أمريكا ودول حلف 
السسنسساتسسو عسسى هسسزيسسمسسة روسسسيسسا يف السسحسسرب السسجسساريسسة رحسساهسسا عسسى االرايض 
االوكسسسرانسسسيسسسة السستسسي يسسقسسطسسن فسسيسسهسسا غسسالسسبسسيسسة سسسكسسانسسيسسة روسسسسيسسسة والسسستسسسي مىض 

عليها ما يقارب العام .
الرئيس السسسرويس فسسادمسسري بوتني لسسم يدخل هسسذه السسحسسرب إال بعد 
ان استنفد كل الطرق السلمية والتحذيرية مع القيادة السياسية 
االوكرانية ومن ورائها الدول الغربية والتي كان يطالب فيها ضمان 
حسسقسسوق املسسواطسسنسسني االوكسسسسسران ذوي االصسسسسول السسروسسسيسسة والسسقسساطسسنسسني يف 
اقليم دونباس وخاركيف وسومي وزاباروجيا وخريسون وجزء من 
موكااليف واوديسا وبعض االقاليم شرق نهر الدنيرب.. إضافة إىل 
جعل اوكرانيا دولة محايدة وفاصلة بني دول الناتو وروسيا وعدم 

ضم اوكرانيا إىل االتحاد االوروبي وحلف الناتو.
إال أن القيادة السياسية االوكرانية وبتحريض مباشر من أمريكا 
وبولندا ودول البلطيق رفضت تنفيذ اتفاقية مينسك التي كانت 
قد وقعت عليها يف العام 2013م والتي كانت تنص عى ضمان 

حقوق املواطنني االوكران من أصول روسية يف تلك االقاليم .
لسسسسم تسسسكسسستسسسف أمسسسريسسسكسسسا ومسسسسسسن مسسسعسسسهسسسا مسسسسن السسسسسسسسدول املسسسسعسسسساديسسسسة لسسسروسسسسيسسسا بسسهسسذا 
السسسسسرفسسسسسض، بسسسسل قسسسامسسست بسستسسجسسهسسيسسز السسسجسسسيسسسش االوكسسسسسسسسسسراين مسسسسن أجسسسسسل مسسحسساربسسة 
الجيش السسرويس وهزيمته من أجل اسقاط بوتني ومن ثم تكرار ما 
حسسسدث لسساتسسحسساد السسسسسوفسسيسستسسي عسسسام 1992م وتسسقسسسسسيسسم روسسسيسسا إىل دول 
متناحرة وشطب االتحاد الرويس من خارطة العالم إىل األبد والتفرغ 
فيما بعد لتدمري جمهورية الصني الشعبية  ويخلو العالم للغرب 

وتتم السيطرة عى اقتصاد ومقدرات العالم دون منافس.
وعسسسنسسسدمسسسا أدركسسسسسست السسسقسسسيسسسادة السسسروسسسسيسسسة خسسطسسط السسسغسسسرب اضسسسطسسسرت إىل 
الدخول يف الحرب لقطع رأس األفعى يف كييف و التي تستخدمها 
دول السسغسسرب يف تنفيذ مخططاتهم االجسسرامسسيسسة ضدها التي تعدت 
الحدود واصبحت الحرب يف اوكرانيا هو املعول املهم يف يد أمريكا 
لسستسسحسسقسسيسسق خسسطسسطسسهسسا االجسسسرامسسسيسسسة نسسحسسو روسسسسيسسسا وتسسسهسسسديسسسد امسسنسسهسسا السسقسسومسسي 

وتقسيمها واالستياء عى ثرواتها الهائلة.
أن الحرب يف اوكرانيا لم تحقق الهدف الحقيقي من اشعالها 
للغرب رغم حجم الدعم االقتصادي والعسكري الغربي الوكرانيا 
الذي لم يسبق له مثيل يف الحروب السابقة التي حدثت يف العالم.

وباعتقادي أن الخطوة األمريكية الخطرية التي اتخذتها يف رفع 
مسسعسسدل السستسسصسسنسسيسسع السسحسسربسسي إىل مسسسسستسسوى السسحسسرب هسسو بسسدايسسة للتدخل 

الغربي املباشر يف هذه الحرب .
واذا ما تم ذلسسك فسسأن روسيا لن تستطيع بمفردها من مواجهة 
دول حلف الناتو وبقية الدول التي ستنظم  اليه من خارج الحلف 
ولسسن يتبقى لروسيا إال استخدام سسساح السسردع النووي للدفاع عن 
وجودها أمام العدوان املحتمل شنه عليها خال األشهر القريبة 
القادمة خاصة بعد انقضاء الشتاء وذوبسسان الثلوج.. حتى تفقد 
روسيا ساحاً مهماً يف الحرب املنتظرة  أال وهو ساح الثلج التي 

استخدمته يف حروبها  ضد نابليون وهتلر .
أن إصرار أمريكا بالذات عى اشعال هذه الحرب وهزيمة روسيا 
إضسسافسسة إىل مسسا ذكسسسر اعسسساه هسسو قسسيسسام روسسسيسسا بالسيطرة عسسى االقسسالسسيسسم 
الشرقية  والجنوبية االوكرانية التي تخبئ يف جوفها أكرث من 13 
تسسرلسسيسسون دوالر مسسسن السسسسسسرثوات السسنسسفسسطسسيسسة والسسسغسسسازيسسسة والسسسذهسسسب واالملسسسساس 
والفحم الحجري ومعادن أخرى ذات أهمية كربى يف الصناعات 
االنية واملستقبلية ناهيك عن حجم املياه العذبة التي تزخر بها تلك 
االقسسالسسيسسم والحجم السسزراعسسي الكبري السسسذي يتجاوز 35% مسسن اإلنسستسساج 
السسزراعسسي االوكسسسسراين إضسسافسسة إىل السسغسسابسسات املسسهسسولسسة، السستسسي فيها مايني 
األشجار التي يمكن استخدامها كأخشاب وتصديرها للعالم والتي 
كانت أمريكا تنوي االستحواذ عى كل هسسذه السسرثوات يف اوكرانيا. 
واصسسبسسحسست كسسل هسسذه السسسسرثوات اآلن تحت السيطرة السسروسسسيسسة لذلك 
نرى الحجم الهائل من الدعم املايل والعسكري الوكرانيا من قبل 

الغرب.
 هذه الحرب أصبحت حرباً متعددة األهداف ولن تسمح أمريكا 
لروسيا ببساطة أن تستويل عى هذه الرثوة الهائلة.. خاصة وان 
روسيا قد استولت عى ثروات ضخمة يف املحيط املتجمد الشمايل 
بحكم موقع روسيا الجغرايف املطل عى املحيط السسذي مكنها من 

السيطرة عى 80% من حجم ثرواته.
فاذا ما فازت روسيا يف هذا الصراع املرير فأنها  ستصبح الدولة 
االغنى يف العالم وسيكون لها الدور الرئيس يف التحكم بكل واردة 

وشاردة يف عاملنا املستقبيل،
من هنا يجب أن نفهم حقيقة هذه الحرب الخطرية وتداعياتها 

عى كل امم العالم ..
يف األخري .. القول الفصل .. بوتني مدرك لكل ما ذكر اعاه وال 
يمكنه أن يسمح للغرب باالنتصار، وتحقيق اهسسدافسسه  واذا ادرك 
أن جسسيسسشسسه سيخسر هسسسذه السسحسسرب فسسسأن اسسستسسخسسدام السسسنسسسووي السسسرويس 
سيكون واقسسعسسا ال محالة ..خسساصسسة وانسسسه صسسرح بسسالسسقسسول ليس هناك 

جدوى من وجود البشرية دون روسيا .
اللهم الطف بعبيدك من عبيدك..

عقيد ركن/ عبدالقدوس ابراهيم الخاشب

أمريكا تخطو أولى خطوات 
احلرب العاملية الثالثة
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خالل حضوره حفل تخريج دفعة »الهوية اإلميانية« باملنطقة العسكرية السادسة

حامد: استطاع شعبنا اليمني كسر النظريات العسكرية وأدهش العالم بتفوقه في املواجهة
العميد جابر: البد أن نتحلى بالوعي جتاه احلمالت العدائية التي يشنها العدوان وإعالمه

متابعة: أحمد طامش

نظمت قسسيسسادة املنطقة العسكرية السسسسسادسسسة بمحافظة 
صعدة حفل تخرج دفعة "الهوية اإليمانية" من قيادات 
ورؤساء شعب املنطقة من دورة ثقافية وتأهيلية بحضور 

مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد.
وخسسسسال السسحسسفسسل السسسسذي حسسضسسره مسسحسسافسسظسسو صسسعسسدة محمد 
جسسابسسر عسسسوض، والسسجسسوف فيصل حسسيسسدر، وعسسمسسران السسدكسستسسور 
فسسسيسسسصسسسل جسسسعسسسمسسسان، وقسسسسائسسسسد املسسسنسسسطسسسقسسسة السسسعسسسسسسسكسسسريسسسة السسسسسسسادسسسسة 
السسسسسسسلسسسسسسسواء جسسسمسسسيسسسل زرعسسسسسسسسسسسة، وعسسسسسضسسسسسو مسسسجسسسلسسسس السسسسسسسنسسسسسسسواب مسسسرتسسسىض 
جدبان، ورئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي، 
بسسسسارك مسسديسسر مسسكسستسسب رئسسساسسسسة السسجسسمسسهسسوريسسة لسسلسسمسسشسساركسسني بسسهسسذا 
التخرج الذي يتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد القائد 

السيد حسني بدرالدين الحويث.
وأكد عى أهمية التحرك عى أساس الثقافة القرآنية 
واالنسسسطسسساق السسسصسسسادق مسسسع السسسلسسسه.. الفسستسسا إىل عسسظسسمسسة أن يسسكسسون 
اإلنسسسسسان يف هسسسذه املسسرحسسلسسة السسحسسرجسسة والسسحسسسسساسسسة مسسن تسساريسسخ 
األمسسة والشعب اليمني جنديا مسسع الله ومسسع كتابه بينما 

يتجند اآلخرون مع أمريكا والكيان الصهيوين.
وأشسسسسسسار حسسسامسسسد، إىل أن السسسنسسسظسسسام السسسسسسسعسسسودي وعسسسسى السسرغسسم 
مسسن األمسسسسسوال السستسسي بسسذلسسهسسا إال أنسسهسسا لسسم تتحقق لسسه شيئا ألنسسه 
وغسسسسسريه مسسسن األنسسظسسمسسة السسعسسمسسيسسلسسة تسسسسسابسسقسسوا يف السسسسسوالء لسسلسسيسسهسسود 
والنصارى، بينما يتمتع الشعب اليمني بالعزة والكرامة 

نتيجة موقفه الصحيح وقضيته العادلة.
وقسسسسال إن "مسسسسن رسسسسسم لسسشسسعسسبسسنسسا ثسسقسسافسستسسه وحسسسسدد هسسويسستسسه هو 
الرسول صلوات الله عليه وعى آله وهذه نعمة وفضل 

عظيم".. مؤكداً أن الشعب اليمني استطاع أن يكسر كل 
النظريات العسكرية وأدهش العالم بتفوقه العسكري 
نتيجة توكله عى الله واتباعه ألعام الهدى واستشعاره 

للمسؤولية.
وأكسسد أن تضحيات الشهيد القائد أثمرت عزا ونصرا، 
ودولة عزيزة تحقق ما كان يطمح إليه الشهيد القائد.. 
وقسسسسسسسال "أصسسسبسسسحسسسنسسسا أمسسسسسسة قسسسرآنسسسيسسسة يسسسحسسسسسسسب لسسسهسسسا األعسسسسسسسسسداء ألسسسف 
حسسسسساب، بفضل الله وبفضل السري عسسى منهج القرآن 
والسسسسستسسسسسحسسسسسرك عسسسسسى أسسسسسسسسسساس املسسسسسسشسسسسسسروع السسسسسسسسسذي قسسسسسدمسسسسسه السسسشسسسهسسسيسسسد 

القائد".
فيما أشسسار مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة 
السسسسعسسسسمسسسسيسسسسد جسسسسسابسسسسسر عسسسسبسسسسدالسسسسلسسسسه إىل أهسسسسمسسسسيسسسسة تسسسسوظسسسسيسسسسف السسسسسسقسسسسسسدرات 
والسسسسخسسسسربات يف سسسبسسيسسل السسسدفسسساع عسسسن السسسحسسسق، والسسسحسسسرص عى 

االرتقاء بالواقع فكرا وسلوكاً.
وأوضسسسسسسسح أن السسسسعسسسسدو يسسنسسشسسط مسسسسن خسسسسسال وسسسسسائسسسسل إعسسسامسسسه 
املختلفة وشن حمات عدائية تستهدف املفاهيم الفكرية 
والسسقسسيسسمسسيسسة والسسحسسضسساريسسة بسسسالسسستسسسوازي مسسسع تسسحسسركسسه السسعسسسسسكسسري 
لتنفيذ أطماعه ومؤامراته يف اليمن، ما يتطلب التحيل 

بالوعي الكايف ملواجهته.
بسسسسسسسسسسسسسسدوره أكسسسسسسسسسد السسسسعسسسسقسسسسيسسسسد عسسسسسبسسسسسدالسسسسسلسسسسسه السسسسسعسسسسسفسسسسسريسسسسست يف كسسسلسسسمسسسة 
السسخسسريسسجسسني عسسسى أهسسمسسيسسة االسسسستسسسمسسسرار يف السسبسسنسساء والسستسسأهسسيسسل 
لسسسسسسيسسسسسسكسسسسسسون السسسسسجسسسسسمسسسسسيسسسسسع عسسسسسسنسسسسسسد مسسسسسسسسسسسسستسسسسسسوى تسسسسسسحسسسسسسديسسسسسسات املسسسسسسرحسسسسسسلسسسسسسة، 
مسسسسسسسسستسسسسعسسسسرضسسسساً أبسسسسسسسسسسسسرز مسسسسسسسا تسسسسضسسسسمسسسسنسسسستسسسسه السسسسسسسسسسسسسسسسدورة مسسسسسسسن مسسسفسسساهسسسيسسسم 

ومعارف نافعة.
تسسخسسلسسلسست السسسحسسسفسسسل قسسسصسسسيسسسدتسسسان لسسلسسشسساعسسريسسن مسسحسسمسسد مسسفسسلسسح، 

وعماد العملي وفقرات معربة.

امل�����ه�����ن�����دس ال������ع������ص������ار: 6 
ف��رق شاركت في التوعية 
امل��ي��دان��ي��ة ب��ه��دف تعزيز 

الوعي املجتمعي 

استهدفت 5565 مستفيدًا من الصم والبكم ومحيطهم املجتمعي

اختتام أنشطة التوعية مبخاطر األلغام والقنابل العنقودية بأمانة العاصمة وصنعاء وذمار والبيضاء

يف مضمار العدوان الكوين الذي 
يشنه معسكر الشر أمريكا بريطانيا 

والسعودية واإلمارات عى اليمن 
منذ 2015 ليس غريبا ان ياحظ 
الجميع بريطانيا جزءاً رئيسياً يف 

منظومة العدوان عى اليمن و 
مشاركتها العسكرية الواسعة 

التي توازي يف أبعادها وتفاصيلها 
مشاركة أمريكا.

فسسالسسدور السسسذي تسسقسسوم بسسه بسسريسسطسسانسسيسسا يجعلها تعترب ثسساين 
اكرب داعم للعدوان عى اليمن بعد أمريكا واملستفيد 
السسسسسثسسسسساين مسسسسسن مسسسسسا يسسسجسسسنسسسيسسسه هسسسسسسذا السسسسسسعسسسسسسدوان سسسسسسسسسواء يف تسسسدمسسسري 
مسسسسقسسسسومسسسسات السسسيسسسمسسسن أو السسسسسسسيسسسطسسسرة عسسسلسسسيسسسه و نسسسهسسسب ثسسسسسرواتسسسسسه. 
فمخططاتها وأهسسدافسسهسسا اإلجسسرامسسيسسة ودورهسسسسا السستسسدمسسريي 

السسسسسسسسسسسسسسسسذي تسسسسسلسسسسسعسسسسسبسسسسسه يف السسسسسسسسسسحسسسسسسسسسسرب اخسسسسسطسسسسسر 
أحياناً من الدور األمرييك يف بعض 

أنشطته ومساراته .
فربيطانيا ال تلعب دوراً محدداً 
كاالقتصار عسسى السسدعسسم واملشاركة 
السسسعسسسسسسسكسسسريسسسة بسسسسسل يسسستسسسعسسسدى ذلسسسسسسك إىل 
مسسسسسسسسسسستسسسسسوى إدارة وقسسسسسسسسيسسسسسسسسادة السسسسسحسسسسسرب 

نسسسسفسسسسسسسسسهسسسسا وهسسسسسسسسسسسذا يش بسسسسسديسسسسسهسسسسسي فسسسسسالسسسسسسسسسسسعسسسسسوديسسسسسة واإلمسسسسسسسسسسسسسسسارات 
مسسسجسسسرد أدوات وقسسسسسفسسسسسازات لسسسأمسسسريسسسيك والسسسسربيسسسسطسسسساين السسسسذي 
يعتربون أطسسرافسساً أصليني ومسسن يتقاسمون قيادة دفة 
الحرب التي لم تأت إال استجابة ملشاريعهم وأهدافهم 

االستعمارية والتدمريية.
لسسذلسسك دور بسسريسسطسسانسسيسسا مسستسسعسسدد وشسسسامسسسل كسسمسسا هسسسو السسسدور 
األمرييك فعى جانب الدعم العسكري وفرت بريطانيا 
كسسسسل أنسسسسسسسواع السسسسدعسسسسم لسسسسسسسسسسأدوات" السسسسسسسعسسسوديسسسة واإلمسسسسسسسسسسارات" 
منها أسطول من املقاتات واألسلحة والعتاد امليداين 

ومسسسسسسجسسسسسسمسسسسسسوعسسسسسسات كسسسسسسبسسسسسسرية تسسسسسسقسسسسسسدر بسسسسسسسسسسسسسساآلالف مسسسسسسسن السسسسسسصسسسسسسواريسسسسسسخ 
والقنابل الهجومية التي ألقيت عى رؤوس الشعب 

اليمني.
كسسمسسا وفسسسسسرت مسسسئسسسات السسسضسسسبسسساط والسسسطسسسيسسساريسسسن السسربيسسطسسانسسيسسني 

واالستشاريني والسسخسسرباء السسذيسسن الزالسسسوا يسستسسواجسسدون إىل 
اآلن يف السسسسقسسسسواعسسسسد السسسسجسسسسويسسسسة يف السسسسسسسسسعسسسسوديسسسسة واإلمسسسسساراتسسسسسيسسسسسة 
والسسسسسسسسسسسسذي يسسسسعسسسسمسسسسلسسسسون يف مسسسسسهسسسسسام مسسسخسسستسسسلسسسفسسسة مسسسسنسسسسهسسسسا السسسستسسسسدريسسسسب 
والسستسسأهسسيسسل وإدارة وتسسنسسفسسيسسذ مسسعسسظسسم السسعسسمسسلسسيسسات السسحسسربسسيسسة 

الربية و الجوية.
أما عى مستوى البحر شاركت بريطانيا بمجموعات 
مسسسسسسن السسسسقسسسسطسسسسع السسسسبسسسسحسسسسريسسسسة إضسسسسسسافسسسسسسة إىل املسسسسسشسسسسساركسسسسسة املسسسسبسسسساشسسسسرة 
ألسسساطسسيسسلسسهسسا يف مسسسيسسساه السسبسسحسسر األحسسسمسسسر والسسسعسسسربسسسي مسسسع عسسدد 
من حامات الطائرات يف شن العمليات الجوية داخل 
اليمن وفرض الحصار البحري الخانق عى كل املوائن 

واملنافذ البحرية. 
قسسسسسسسيسسسسسسسادة السسسسسسسحسسسسسسسرب : دفسسسسسسعسسسسسست بسسسسريسسسسطسسسسانسسسسيسسسسا بسسسسسسعسسسسسسشسسسسسسرات مسسسن 
جسسسراالتسسسهسسسا يف إدارة دفسسسسة املسسسسعسسسسارك والسسعسسمسسلسسيسسات و وضسسع 
الخطط العملياتية وتوجيه األوامر للقوات السعودية 
واإلماراتية ومرتزقتها عى األرض للتحرك وفق مايتم 
وضسسسسسعسسسسسه حسسسسرفسسسسيسسسسا فسسسسالسسسسكسسسسثسسسسري مسسسسسسن السسسسسسربتسسسسسسوكسسسسسسوالت السسسسستسسسسسي يسستسسم 
تنفيذها ميدانيا تأيت وفق توجيهات مشركة بريطانية 

وأمريكية.
لذلك حجم الدعم والتدخل الربيطاين يف العدوان 
عى اليمن يتعدى مفهوم املشاركة التي  تتوقف عند 
سقف توفري السسسسساح والسسدعسسم اللوجستي للسعودية 
واإلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارات فسسسسحسسسسقسسسسيسسسسقسسسستسسسسه تسسسسثسسسسبسسسست انسسسسسسسسسسه شسسسسسسامسسسسسسل ومسسسستسسسسكسسسسامسسسسل 
فسسسقسسسيسسسادة السسسسعسسسسدوان وفسسسسسرض السسسحسسسصسسسار وإدارة السسعسسمسسلسسيسسات 
الحربية يثبت أن بريطانيا شريك أسسسايس مع أمريكا 
حسسسسسسستسسسسسسسى عسسسسسسسسسسى مسسسسسسسسسسسسسسستسسسسسسسوى السسسسسسسحسسسسسسسرب 
االستخباراتية التي تعلب فيها 
 MI6 االستخبارات الربيطانية
دوراً رئيسياً فهي املسؤولة عن 
معظم العمليات األمنية التي 
اسسسستسسسهسسسدفسسست السسسجسسسبسسسهسسسة السسسداخسسسلسسسيسسسة 
لسسسسسسسسلسسسسسسسسشسسسسسسسسعسسسسسسسسب السسسسسسسسسيسسسسسسسسسمسسسسسسسسسنسسسسسسسسسي وزعسسسسسسسسسسسسزعسسسسسسسسسسسسة 
االسسستسسقسسرار كسسمسسا أنسسهسسا تسسديسسر شسسبسسكسسات جسساسسسوسسسيسسة واسسسعسسة 
يف السسداخسسل وهسسسذا احسسسد السسجسسوانسسب السسخسسطسسرية السستسسي تلعبه 
دول السسسسسجسسسسسوار أنسسسسهسسسسا تسسسسأخسسسسذ عسسسسسى عسسساتسسسقسسسهسسسا قسسسسسيسسسسسادة مسسخسسطسسط 
تقسيم اليمن وتمزيقه جغرافيا إىل أقاليم ودويات 
كسسمسسا تسسوضسسحسسه مسسعسسطسسيسسات األحسسسسسسداث السسسجسسساريسسسة يف املسسنسساطسسق 
الجنوبية اليمنية السستسسي تحتلها مسسع شريكها األمسسريسسيك 

وأدواتهم السعودي واإلمارايت ومرتزقتهم .

بريطانيا..
 الدور اخلبيث في العدوان على اليمن

ال يقتصر الدور البريطاني على الدعم واملشاركة العسكرية 
بل تعداها الى مستوى اإلدارة والقيادة للحرب

زين العابدين عثمان



تتزايد الكثافة السكانية يوما بعد يوم يف مديريات محافظة تعز الواقعة يف نطاق سيطرة املجلس السيايس 
األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني ومع هذا التزايد واالنفجار السكاين املتزايد التي تشهده هذه املديريات تتزايد معه 
احتياجات املواطنني االستهالكية هناك يف ظل ضعف اإلمكانات والعدوان والحصار الذي تشهده اليمن عموما 
ومحافظة تعز بشكل خ��اص يف ظل تدمري مشاريع البنى التحتية من قبل دول تحالف ال��ع��دوان السعودي- 
اإلم����ارايت.. وم��ن ضمن احتياجات املواطنني االستهالكية ض��رورة وج��ود أس��واق لبيع اللحوم وال��دواج��ن والتي 
تفتقر إليها مدينة تعز الجديدة يف منطقة الحوبان وامل��دي��ري��ات الواقعة تحت سيطرة حكومة اإلن��ق��اذ، ورغم 
العوائق بسبب العدوان والحصار وكثافة السكان إال أن املؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة 
تعز تبذل جهودا كبرية لتنظيم عملية بيع وشراء اللحوم والدواجن وفق إجراءات قانونية تضمن للمستهلكني 
سالمة اللحوم والدواجن التي يشرتونها وتضمن للبائعني عملية التنظيم للبيع والشراء وفق إجراءات قانونية 
تمنع أي مخالفات قد تضر باملستهلك او بالبائع.. حول ذلك التقت صحيفة "26سبتمرب" باألخ األستاذ فؤاد 
ع��ن��رت- م��دي��ر ع��ام امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للمسالخ وأس����واق ال��ل��ح��وم بمحافظة تعز بنطاق سيطرة ال��س��ي��ايس األع��ىل 
وحكومة اإلنقاذ الوطني وأجرينا معه هذا الحوار حول مهام املؤسسة واإلج��راءات املتبعة لحماية املستهلك 

واالحتياجات والعوائق وجوانب مهامهم وخرجنا معه بالحصيلة التالية:- 

ب�������داي�������ة ق����������ال ال�������دك�������ت�������ور/ م����ح����م����د ن����اص����ر 
ال����ج����ن����د ع����ض����و م���ج���ل���س ال������ش������ورى رئ���ي���س 
ال�����ل�����ج�����ن�����ة امل�������ال�������ي�������ة يف امل������ج������ل������س : ال ري������ب 
ب�����أن ال���ت���دري���ب وال���ت���أه���ي���ل ي���م���ث���ان ع��ل��م��ي��ة 
ح��ي��وي��ة وم��ه��م��ة تصقل خ���رات وق���درات 
كادر املجلس سواء كانوا أعضاء أو من 
ال��ك��ادر اإلداري وت��ط��ور ق��درات��ه��م وتجدد 
معلوماتهم وتمكنهم من العمل بشكل 
أفضل وحتى تكون مخرجات العمل يف 
املجلس مخرجات علمية وحيوية تلبي 
املتطلبات وتحقق األهداف والسياسات 
ال��ت��ي يعمل املجلس م��ن أج��ل تحقيقها 
وأشار إىل أن هناك تفاعًا كبرياً وحيوياً 
م���������ن ق������ب������ل امل��������ش��������ارك��������ن يف ه������������ذه ال���������������دورة 
ال����ت����دري����ب����ي����ة ال����ح����ال����ي����ة وال��������������دورة ال���س���اب���ق���ة 
ح�����ول أه���م���ي���ة امل�������ادة ال��ع��ل��م��ي��ة ول���ف���ت إىل 
أن ال�����ت�����دري�����ب امل���س���ت���م���ر ي���خ���ل���ق ج���������ودة يف 
امل����خ����رج����ات وي�����ج�����دد امل����ع����ل����وم����ات وي���ج���دد 
ك������ذل������ك ال����������ق����������درات وي�����ك�����ت�����س�����ب ال�����ت�����دري�����ب 
أهمية كبرية جدا تسفر عنه نتائج قوية 

وفعالة.. 
من جهته قال اللواء الدكتور محمد 
عبدالله الكبيس عضو مجلس الشورى 
رئ��ي��س اللجنة ال��دس��ت��وري��ة والقضائية 
وال����ق����ان����ون����ي����ة يف امل���ج���ل���س : أن م��ج��ل��س 
الشورى للجمهورية اليمنية بصنعاء 

له صاحية واسعة يف امل��ادة ١٢٥ 
م������ن دس������ت������ور ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
وال�����ت�����ي ت����ن����وع����ت وت������ع������ددت ك����ث����ريا م��ا 
بن مهام وصاحيات للمجلس يف 
تقديم الرؤى والتصورات والبحوث 
والدراسات والتقارير لصانع القرار 
ال�������س�������ي�������ايس  ل�����ي�����ت�����م ع��������ى ض�����������وء ه������ذه 
ال������ت������ق������اري������ر وال�������������دراس�������������ات وال�����ب�����ح�����وث 
ات��خ��اذ اإلج���راء املناسب  لكل حدث 
و ظ���اه���رة وأض������اف  ل��ع��ل��ك ت����درك أن 
مجلس ال��ش��ورى ي��وص��ف بمجلس 
الحكماء ألن��ه يحمل صفة حاصل 
جمع خرات ولهذا اشرتط القانون 
ب����������������أن ي����������ك����������ون ع��������م��������ر ع��������ض��������و م����ج����ل����س 
ال��ش��ورى ع��ن��د  دخ��ول��ه املجلس ٤٠ 
ع���ام���ا ب��م��ع��ن��ى ي���ك���ون واع����ي����اً وم���درك���ا 
ل�����ح�����ج�����م ه�����������ذه امل������ه������م������ة وامل������س������ؤول������ي������ة 

وأش��������ار إىل أن م���ج���ال���س ال�����ش�����ورى دائ���م���ا 
م����ا ت����ك����ون ه����ي األق��������رب إىل ص����ان����ع ال����ق����رار 
ال��س��ي��ايس يف ت��ق��دي��م ال����رؤى وال��ت��ص��ورات 
وامل���ش���ورات  وال��ت��ي ي��ت��م بموجبها إص���دار 
ق����رارات  الف��ت��ا إىل أن ال��ق��ي��ادة السياسية 
وامل����ج����ل����س ح����ري����ص����ون ك�����ل ال�����ح�����رص ع��ى 
ض�����رورة ت��ن��م��ي��ة ق�����درات وت��وس��ي��ع م����دارك 

أعضاء مجلس الشورى من خال كتابة 
التقارير االستشارية ألن كتابة التقارير 
ت��ت��ح��ول م��ن ب��ي��ان��ات إىل م��ع��ل��وم��ات وم��ن 
م���ع���ل���وم���ات إىل ت���ق���اري���ر ت����رف����ع  إىل ص��ان��ع 
ال��������ق��������رار ال�����س�����ي�����ايس ف����ت����ت����خ����ذ ع�������ى ض���وئ���ه���ا 
ق���������رارات م���ص���ريي���ة س���ي���اس���ي���ة واق���ت���ص���ادي���ة 

وأمنية وعسكرية وإدارية..
وق��������ال ال����دك����ت����ور وال����خ����ب����ري االق����ت����ص����ادي 

ال������������������������دويل أح����������م����������د س�������ع�������ي�������د ش������م������اخ 
ع�������ض�������و م������ج������ل������س ال������������ش������������ورى ن�����ائ�����ب 
رئ�������ي�������س ال�����ل�����ج�����ن�����ة االق�������ت�������ص�������ادي�������ة يف 
امل�����ج�����ل�����س اآلن م����ج����ل����س ال������ش������ورى 
لديه اتجاهات كبرية فيما يخص 
اس������رتات������ي������ج������ي������ة امل������ج������ل������س وت����ط����ب����ي����ق 

م�����ا ج�������اء يف ج����ان����ب ال������رؤي������ة ال���وط���ن���ي���ة 
يف ال������ج������وان������ب ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة ويف ك����اف����ة 
املجاالت وأضاف شماخ  لدينا يف املجلس 
١٣ ل��ج��ن��ة وه�����ذه ال���ل���ج���ان إىل ج���ان���ب أن 
بعض اإلخوة من أعضاء املجلس لديهم 
ت�������راك�������م م������ع������ريف واس�����������ع م�������ن س������اب������ق ل���ك���ن 
املجلس أصبحت لديه اسرتاتيجية إعادة 
تأهيل وتدريب وتجديد املعلومات لدى 
ح���ك���م���اء وع����ق����اء ال���ي���م���ن ال����ذي����ن ي��م��ث��ل��ه��م 
أع��ض��اء م��ج��ل��س ال���ش���ورى وأش����ار إىل أن��ه 
ومن خال هذه االسرتاتيجية أصبحت  
ل���دي���ن���ا ال���ك���ث���ري م�����ن ال�����خ�����رات امل���ع���رف���ي���ة يف 
جوانب وم��ج��االت االقتصاد والسياسة 
ويف ال����ج����وان����ب ال���ت���ن���م���وي���ة وال���ت���ش���ري���ع���ات 
والقوانن ويف جانب السلطات املحلية 
والعاقات الخارجية ويف جوانب أخرى 
م���خ���ت���ل���ف���ة ول������ف������ت إىل أن ل���������دى امل���ج���ل���س 

ب���ح���ي���ث  ات��������ج��������اه��������ات ورؤى م����س����ت����ق����ب����ل����ي����ة 
ت�����ت�����م االس��������ت��������ف��������ادة م��������ن ه����������ذه ال���������دراس���������ات 
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا امل��ج��ل��س وإص����دارات����ه من 
األبحاث والتقارير وخصوصا يف مجال 
إع��������ادة ص���ي���اغ���ة ال���ت���ق���اري���ر ب���ش���ك���ل ح��دي��ث 
وم���ت���واف���ق م���ع امل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة وأوض����ح 
شماخ أن املجلس اآلن بكل لجانه عبارة 
عن ورشة عمل واحدة وخصوصا خال 
ل����دي����ه  ٢٠٢٣م  ال��������ع��������ام ١٤٤٤/  ه����������ذا 
خ���ط���ة ت���دري���ب���ي���ة ت���أه���ي���ل���ي���ة ش���ام���ل���ة يف ه���ذا 
امل���ج���ال س����وف ت��ن��ع��ك��س ب���ص���ورة إي��ج��اب��ي��ة 
ع��ى مختلف ق��ط��اع��ات ال��دول��ة وستفيد 

صانعي القرار..
ك������م������ا ال������ت������ق������ت ال�����ص�����ح�����ي�����ف�����ة ب�������ال�������ق�������ايض / 
ع�������ب�������دال�������خ�������ال�������ق امل��������ت��������وك��������ل ع�������ض�������و م����ج����ل����س 
ال�����������ش�����������ورى م��������ق��������رر ال������ل������ج������ن������ة ال������دس������ت������وري������ة 
والقضائية والقانونية باملجلس وال��ذي 
ق�������ال : إن ال�����ت�����دري�����ب وال����ت����أه����ي����ل امل���س���ت���م���ر 

ألع�����������������ض�����������������اء م���������ج���������ل���������س ال��������������ش��������������ورى 
وم�������������وظ�������������ف�������������ي امل�����������ج�����������ل�����������س ال ش������ك 
س��ي��س��ه��م يف ت��ح��س��ن م��خ��رج��ات 
امل��������������ج��������������ل��������������س يف ك��������������������ل امل�����������������ج�����������������االت 
وخ���ص���وص���ا يف ج������ودة م��خ��رج��ات 
ال�����ت�����ق�����اري�����ر االس�����ت�����ش�����اري�����ة وأض��������اف 
ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ش���ورى ال��ق��ايض 
امل����ت����وك����ل إن ال�����ت�����دري�����ب وال���ت���أه���ي���ل 
ي����م����ث����ل أه����������م رك�������ي�������زة أس������اس������ي������ة يف 
ت���وج���ه األم����ان����ة ال���ع���ام���ة مل��ج��ل��س ال���ش���ورى 
وس���ت���س���ت���م���ر ه��������ذه االس����رتات����ي����ج����ي����ة ك��ن��ه��ج 
ع���م���ي ل��ل��م��ج��ل��س ب����ه����دف ص���ق���ل ق������درات 
وم�����������������دارك أع��������ض��������اء امل�����ج�����ل�����س وم����وظ����ف����ي����ه 

وكل كوادره..
م������ن ج����ان����ب����ه ق��������ال ال������ق������ايض ع������ي ي��ح��ي��ى 
ع������ب������دامل������غ������ن������ي أم�������������ن ع�������������ام امل�������ج�������ل�������س : إن 
األم�����������ان�����������ة ال�������ع�������ام�������ة ل�����ل�����م�����ج�����ل�����س وب������رع������اي������ة 
ك���ري���م���ة م�����ن ق���ب���ل ه���ي���ئ���ة رئ�����اس�����ة امل��ج��ل��س 
ممثلة برئيس املجلس األس��ت��اذ  محمد 
ح����س����ن ال�����ع�����ي�����دروس ع�����ق�����دت ع���������ددا م��ن 
ال��������������دورات ال����ت����دري����ب����ي����ة و ال���ت���أه���ي���ل���ي���ة ال���ت���ي 
أس���ه���م���ت ب��ت��ح��س��ن أداء أع����ض����اء ال��ل��ج��ان 
ال��دائ��م��ة يف املجلس وأن األم��ان��ة العامة 
ل���ل���م���ج���ل���س س���ت���س���ت���م���ر ب����ع����ق����د م����ث����ل ه����ذه 
ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ل��ل��ك��وادر 
ال���ع���ام���ل���ة يف امل���ج���ل���س وأع�����ض�����اء امل��ج��ل��س 
ب��اع��ت��ب��ار ذل����ك أص���ب���ح ي��م��ث��ل اس��رتات��ي��ج��ي��ة 
ع������ل������م������ي������ة ل���������أم���������ان���������ة ال���������ع���������ام���������ة ل����ل����م����ج����ل����س 
ليسهم  يف تحسن وت��ج��وي��د مخرجات 
امل���ج���ل���س يف ك����ل امل����ج����االت وخ���ص���وص���ا يف 
مخرجات التقارير االستشارية.. وأضاف 
ع��ب��دامل��غ��ن��ي أن م��ج��ل��س ال���ش���ورى يمتلك 
ال�������ي�������وم ح������اص������ل ج�����م�����ع ال��������خ��������رات يف ك���ل 
املجاالت ولذا يطلق عليه  اسم مجلس 
الحكماء باعتبار أعضائه يمثلون خاصة 
ال�������ك�������ف�������اءات ال����ي����م����ن����ي����ة يف ك������اف������ة م�����ج�����االت 
ال������ح������ي������اة س����������������واًء  ك������ان������ت االق������ت������ص������ادي������ة أو 
االج���ت���م���اع���ي���ة أو ال���س���ي���اس���ي���ة أو ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ف���م���ن خ�����ال م���ش���ورات���ه���م  ال���ص���ائ���ب���ة ال��ت��ي 
ترفع لصانعي ال��ق��رار سيتم بناء اليمن 
الجديد املنشود واملستقل إن شاء الله. 
وأش�����������ار أم��������ن ع��������ام م����ج����ل����س  ال�����ش�����ورى 
إىل أن امل����ج����ل����س خ��������ال ال��������� 8 ال����س����ن����وات 
امل�����اض�����ي�����ة م������ن ال��������ع��������دوان وال������ح������ص������ار م��ث��ل 
ه���م���زة وص����ل ب���ن ال��ي��م��ن وال���ع���ال���م وك���ان 
ال�����ح�����ام�����ل مل����ظ����ل����وم����ي����ة ال����ي����م����ن إىل ال����ع����ال����م 
وح��ظ��ي امل��ج��ل��س ب��دع��م ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة 
والسياسية بشكل منقطع النظري األمر 
الذي مكن املجلس من تحقيق كل هذه 
االن������ج������ازات امل����ش����ه����ودة يف م���ج���ال م��ه��ام��ه 

االستشارية. 

متابعة : محمد الضالعي

ب�������رع�������اي�������ة رئ��������ي��������س ال������ج������ام������ع������ة أ.د 
ع��������������ادل امل��������ت��������وك��������ل، وت�������ح�������ت ش�����ع�����ار 
" ن�����ك�����اف�����ح امل�����������رض ن����خ����ف����ف األل�����������م " 
أق������ي������م ال�������ي�������وم االرب���������ع���������اء امل�����ه�����رج�����ان 
ال������س������ن������وي ال������س������اب������ع ل������دع������م م�����رىض 
ال��ث��اس��ي��م��ي��ا وال�������دم ال��������ورايث .. ويف 
افتتاح املهرجان الذي نظمته إدارة 
شؤون الطلبة بالتعاون مع طاب 
الطب البشري واملخترات، ألقى 
مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
األك����ادي����م����ي����ة أ.د ن���ع���م���ان ال���ن���ج���ار، 
كلمة أكد فيها أن إقامة مثل هذه 
االن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات املجتمعية 
االن���س���ان���ي���ة وال���خ���ريي���ة وال��ت��ط��وع��ي��ة 
ل�����������م ت��������ع��������د ف���������ائ���������ض���������اً ع�����������ن واج���������ب���������ات 
وم������ه������ام ال�����ج�����ام�����ع�����ات ب������ل اض���ح���ت 
ركيزة أساسية الي جامعة واحد 
اه��م وظائفها اىل جانب وظيفتي 
التعليم والبحث العلمي، واحد 
متطلبات الحصول عى االعتماد 

االكاديمي الوطني والدويل.
م����ش����رياً إىل أن ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم 
وال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا س�����ب�����اق�����ة يف ت���ب���ن���ي 
واق����������ام����������ة م������ث������ل ه�����������ذه ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
وغ�������ريه�������ا وغ�����������رس ث�����ق�����اف�����ة ال����ت����ط����وع 
وال��ع��م��ل االن���س���اين وال���خ���ريي ل��دى 
م����ن����ت����س����ب����ي����ه����ا وال�������ع�������م�������ل م���������ع ك�����اف�����ة 
ال�����������ش�����������رك�����������اء ع������������ى ن��������ش��������ر وت�����ع�����م�����ي�����م 
ه����ذه ال��ث��ق��اف��ة يف أوس�����اط املجتمع 
ال����ي����م����ن����ي.. وش��������دد م����س����اع����د رئ���ي���س 
ال���ج���ام���ع���ة ع����ى اه���م���ي���ة دور ط��ل��ب��ة 
ال����ج����ام����ع����ة الس����ي����م����ا ال���ت���خ���ص���ص���ات 
ال��������ط��������ب��������ي��������ة يف ال���������ت���������وع���������ي���������ة ب������أه������م������ي������ة 
ال������ف������ح������ص ق������ب������ل ال�������������������زواج ل�����ت�����ف�����ادي 
ال�������������������������وق�������������������������وع يف م����������������������أس����������������������اة م���������������رض 
ال��������ث��������اس��������ي��������م��������ي��������ا.. م�����������ن ج��������ان��������ب��������ه ع����ر 
م������دي������ر ع���������ام ج����م����ع����ي����ة ال���ث���اس���ي���م���ي���ا 
د. م����خ����ت����ار ال����ش����رج����ب����ي ع������ن ش���ك���ره 
ل���ج���ام���ع���ة ال����ع����ل����وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ع��ى حرصها إق��ام��ة ه��ذا املهرجان 
ال��ت��وع��وي ال��ه��ام س��ن��وي��اً وتنفيذها 
فعاليات متعددة يف هذا الجانب 
ك����ال����زي����ارات امل���ي���دان���ي���ة ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا اىل 

دور ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة لتقديم 
الدعم املعنوي والنفيس للمرىض.

واستعرض الشرجبي الخدمات 
ال�������������ت�������������ي ت���������ق���������دم���������ه���������ا ال��������ج��������م��������ع��������ي��������ة يف 
م���ج���االت ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة مل��رىض 
ال��ث��اس��ي��م��ي��ا، م��ش��رياً اىل أن نسبة 
ال����ت����ح����س����ن يف ال�����ج�����ان�����ب ال�����ت�����وع�����وي 
لدى الشعب اليمني حول أهمية 
اج�������راء ف���ح���وص���ات م���اق���ب���ل ال������زواج 
الت����������زال م���ت���دن���ي���ة ح����ي����ث ت���ب���ل���غ ع����دد 
ال���ح���االت امل��س��ج��ل��ة س��ن��وي��ا امل��ص��اب��ة 
ب��������امل��������رض 6٠٠ ح�������ال�������ة وه����������و ع�����دد 
مقلق حد قوله .. وأكد الشرجبي 
ع������ى أه����م����ي����ة وج���������ود ق������ان������ون م���ل���زم 
ب����������اج����������راء ف������ح������ص م������اق������ب������ل ال��������������زواج 

للحد من هذه الظاهرة.
  تضمن امل��ه��رج��ان إق��ام��ة أطباق 
خريية لصالح مرىض الثاسيميا، 
وري���ب���وت���اج���ات وع������روض ت��وع��وي��ة، 
وح�������م�������ل�������ة ل�������ل�������ت�������رع ب�����������ال�����������دم، ح����ي����ث 
ش���ه���دت اق����ب����ااًل ل��ل��م��ت��رع��ن ب���ال���دم 
م��������������������ن ق�������������ب�������������ل ط��������������������������اب وم�����������وظ�����������ف�����������ي 
ال�����ج�����ام�����ع�����ة وق����������د ك����������ان يف م����ق����دم����ة 
امل�������ت�������رع�������ن رئ�������ي�������س ال������ج������ام������ع������ة أ.د 

عادل املتوكل.
تخلل الفعالية تكريم لجامعة 
ال����ع����ل����وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م�����ن ق��ب��ل 
ج������م������ع������ي������ة ال�������ث�������اس�������ي�������م�������ي�������ا ت��������ق��������دي��������راً 
لجهودها يف إنجاح حملة الترع 
ب���ال���دم ل��ص��ال��ح م����رىض ال��ث��اس��ي��م��ي��ا 
وإق����������������ام����������������ة امل������������ه������������رج������������ان ال���������ت���������وع���������وي 
ال������س������ن������وي.. ك����م����ا ت������م ت����ك����ري����م إدارة 
ش�����������������������������������ؤون ال�������������ط�������������ل�������������ب�������������ة وال������������������ط������������������اب 
امل������س������اه������م������ن يف ت�����ن�����ظ�����ي�����م وان�������ج�������اح 

الفعالية .
ح���������ض���������ر ال��������ف��������ع��������ال��������ي��������ة أم�����������������ن ع���������ام 
ال���ج���ام���ع���ة د. ف��ي��ص��ل ه������زاع ق���ائ���د، 
وع������م������ي������د ك�����ل�����ي�����ة ال��������ط��������ب وال������ع������ل������وم 
ال����ص����ح����ي����ة د. ع�����ب�����دال�����ل�����ه امل������خ������ايف، 
أ. ع����ب����دال����ل����ه ج������زي������ان م�����دي�����ر إدارة 
ال����ت����خ����ط����ي����ط ب�����ال�����ج�����ام�����ع�����ة، وم�����دي�����ر 
رف�����ي�����ق  أ.  ال������ط������ل������ب������ة  ش���������������ؤون  إدارة 
ال�������ش�������رم�������اين وع�������������دد م��������ن م���ن���ت���س���ب���ي 
ال����ج����ام����ع����ة أك�����ادي�����م�����ي�����ن وإداري������������ن 
وجمع غفري من طلبة الجامعة.

* أس������������������ت������������������اذ ف�����������������������������ؤاد ن������ش������ك������ر 
ت����ع����اون����ك ب����ه����ذا ال������ح������وار ون�����ود 
يف ال������������ب������������داي������������ة ت������ط������ل������ع������ن������ا ع�����ىل 
ش��������روط م����ن����ع ال�����ذب�����ح ل���ص���غ���ار 
إن��������������������������اث ال�������������ح�������������ي�������������وان�������������ات وك����������������ذا 
ش����������روط  ال�����ذب�����ح ل���ل���ح���ي���وان���ات 
والتحذيرات التي تطلقونها 
مل����الك وع���م���ال امل���س���ال���خ وك���ذا 
أص���������ح���������اب م�������ح�������الت ال���������ج���������زارة 

بهذا الخصوص؟
** أش��ك��ر ص��ح��ي��ف��ة "٢6س��ب��ت��م��ر" عى 
نزولها امل��ي��داين للتغطية اإلعامية حول 
أن���ش���ط���ة امل����ؤس����س����ة.. وب���ال���ن���س���ب���ة مل���ن���ع ذب���ح 
ص���غ���ار إن������اث األب����ق����ار ل���ي���س ح���دي���ث ال���ي���وم 
إن����م����ا ه�����و م�����ن س���ن���ة ١99٣ وف����ق����ا مل�����ا ورد 
يف ال�����ق�����رار ال���ج���م���ه���وري إلن����ش����اء امل���ؤس���س���ة 
ال��ع��ام��ة للمسالخ وأس�����واق ال��ل��ح��وم رق��م 
)٥٣( لسنة ١99٣م والئ��ح��ة املؤسسة 
الصحية والفنية رقم)8( لسنة ٢٠٠٢م 
وقانون تنظيم وحماية الرثوة الحيوانية 

رقم)١7( لسنة ٢٠٠٤ م.
وي������س������ت������ث������ن������ى م�����������ن ه��������������ذا ح������������������االت ال�������ذب�������ح 
االض���������ط���������راري إم��������ا أن ت�����ك�����ون إن���������اث ص���غ���ار 
امل������������������وايش م�����ع�����ي�����وب�����ة خ�����ل�����ق�����ي�����ا أو ت����ع����رض����ت 
لحدث ما أفقدها قدرتها عى اإلنجاب.

أم������������ا ب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة ل���������ش���������روط ل��������ذب��������ح ذك���������ور 
ال����ح����ي����وان����ات ف����ال����ش����روط ب���ح���س���ب م����ا ج���اء 
يف ال����ق����رار ال���������وزاري ل����وزي����ر ال�����زراع�����ة وال�����ري 
رقم)١9( لسنة ٢٠١9م- بشأن تحديد 
أع�����م�����ار ذك��������ور ال����ح����ي����وان����ات امل�����ع�����دة ل���ل���ذب���ح 

وذلك عى النحو اآليت:-
ال���ع���ج���ول ع������ام ون����ص����ف ف����أك����رث، ال���ض���أن 
س����ت����ة أش����ه����ر ف�����أك�����رث، امل�����اع�����ز س����ن����ة ف����أك����رث، 

اإلبل سنتان فأكرث.
وأم�������������ا ح�����������ول ال�������ش�������ق اآلخ�������������ر م��������ن س��������ؤال 
ع������ن ف�����ال�����ت�����ح�����ذي�����رات ل���ل���م���خ���ال���ف���ن ت��م��ث��ل��ت 
يف: ت�����ع�����رض�����ه�����م ل������������إج������������راءات ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة 
والعقوبات ال��وردة يف القوانن املذكورة 
أن�������ف�������ا وه������������ي ت������ن������ص ع���������ى غ����������رام����������ات م����ال����ي����ة 
وم��������ص��������ادرة ال�����ذب�����ائ�����ح امل����خ����ال����ف����ة ويف ح����ال 
التكرار للمرة الثانية يتم الغرامة املالية 
واملصادرة وإغاق املحل وسحب رخصة 
مزاولة املهنة وال يعاد فتح املحل أال بعد 
معالجة املخالفة واإلقاع نهائيا عن ذبح 
اإلن������اث ون���ح���ن ه��ن��ا يف ه����ذا ال����ح����وار ن��ج��دد 
ال��ت��ح��ذي��ر ب��ع��دم ذب����ح ص��غ��ار اإلن�����اث وم��ن 
أي مخالفة ألن ذل��ك سيعرض مرتكبها 
للعقوبات القانونية التي لن نتهاون بها.

رسوم 
* م�������اه�������ي ال���������رس���������وم امل�������ق�������ررة 
لكل محل وحجم اإليرادات 

السنوية امل���وردة للدولة من 
نشاطكم بتعز؟

** الرسوم املقررة ليست محددة عى 
امل���ح���ل إن���م���ا ه����ي ع����ب����ارة ع����ن رس������وم رم���زي���ة 
ت�����ح�����دد ب����ح����س����ب ال������������رأس ال�������واح�������د م���ق���اب���ل 
خ���������دم���������ة ال����������ذب����������اح����������ة وال��������ك��������ش��������ف ال�����ص�����ح�����ي 
اإلدارة  ق�������������رار وزارة  ب�����ح�����س�����ب  ال�����ب�����ي�����ط�����ري 
ت�����س�����اوي  ل�����س�����ن�����ة ٢٠٠7 م وال  امل�����ح�����ل�����ي�����ة 
ش���ي���ئ���ا أم���������ام دوره����������ا يف ال����خ����دم����ة امل���ق���دم���ة 
م�����ن امل����ؤس����س����ة ح���ي���ث وامل����ؤس����س����ة ال���ع���ام���ة 
للمسالخ منشأة خدمية من اجل صحة 

وسامة املستهلك والصحة العامة.
وأم��������������ا ح������ج������م امل�������ب�������ال�������غ امل��������������������وردة ل�����ل�����دول�����ة 
بحسب القوانن بنسبة ١٠% من أجور 
ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة لسلطة امل��ح��ل��ي��ة، ١٠% 
نسبة املؤسسة العامة للمسالخ وأسواق 
ال������ل������ح������وم، و8٠% ت����������وزع ع������ى ال���ن���ف���ق���ات 
التشغيلية وم��رت��ب��ات وأج����ور ال��ع��ام��ل��ن، 
وه���ي ال ت��ك��ف��ي ح��ي��ث وامل��ؤس��س��ة ال توجد 
لها أي موازنة من الدولة حتى اآلن وإنما 
تقدم خدماتها الصحية والبيطرية عى 
ج��م��ي��ع أم��ان��ك��ن ت���واج���ده���ا وع����ى م��س��ت��وى 

كل مديرية.

توعية 
* هل هناك حمالت توعية 
ب�����������ربام�����������ج�����������ك�����������م وأن��������ش��������ط��������ت��������ك��������م 
ت��������������������س��������������������ت��������������������ه��������������������دف ال��������������������ع��������������������م��������������������ال 

واملستهلكني؟
**  أطلقت مؤخرا يف ربيع ثاين الحملة 
ال������وط������ن������ي������ة ل������ح������م������اي������ة ال������������������رثوة ال�����ح�����ي�����وان�����ي�����ة  
بالشراكة مع اللجنة الزراعية والسمكية 
ال����ع����ل����ي����ا ل����ل����ح����د م�������ن ظ�������اه�������رة ذب����������ح اإلن����������اث 
وص���غ���ار امل�����وايش وال��ح��م��ل��ة م��س��ت��م��رة مل��دة 
سنة وإضافة إىل دورها التوعوي وامليداين 
هنالك حمات توعية وميدانية وبرامج 
ت������وع������وي������ة وأن������ش������ط������ه م�����ي�����دان�����ي�����ة ت���س���ت���ه���دف 
ال���������ك���������ل ول���������ي���������س ف�������ق�������ط ع���������م���������ال أو ب�����ائ�����ع�����ي 
اللحوم واملطاعم و"الجابن" للموايش 
وامل������س������ت������ه������ل������ك������ن وق��������������د ن���������ف���������ذت يف ال�������ع�������ام 
امل������ايض، وب���ه���ذا ال���ع���ام ٢٠٢٣م ال��ع��دي��د 
م����ن ح����م����ات ال���ت���وع���وي���ة وي����وج����د ال���ع���دي���د 
م�����ن ال����ح����م����ات األخ����������رى وم����س����ت����م����رون يف 
تنفيذ ال��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي تستهدف 
املستهلكن وجميع عماء املؤسسة من 
بائعي اللحوم ومطاعم وجابن وتجار 
م�����وايش، وب����ال����ذات ال���وق���ت ن��ح��ن ب��ح��اج��ة 
إىل م��زي��د م���ن ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء والتغطية 
اإلع������ام������ي������ة وال��������دع��������م م�������ن ح�����ي�����ث م���ع���رف���ة 
أنواع اللحوم واألمراض املشرتكة املنقولة 
بواسطة الحيوانات واللحوم والدواجن، 
إض�����اف�����ة إىل ض����������رورة ال����ت����ع����ري����ف ب���م���خ���اط���ر 

إه���دار ال���رثوة الحيوانية ومخاطر ظاهرة 
ذب���ح إن����اث وص���غ���ار امل�����وايش وال��ع��دي��د من 
ال���رام���ج ال���ت���ي ن��س��ع��ى ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ش��راك��ة 
رس������م������ي������ة وم�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة ت�����ت�����ط�����ل�����ب ت����ك����ات����ف 

الجميع ملا فيه املصلحة العامة.

مشاريع 
* ماهي املشاريع والخطط 
ال����ت����ي ت�����م ت���ن���ف���ي���ذه���ا أو امل����زم����ع 
ت���ن���ف���ي���ذه���ا م���س���ت���ق���ب���ال ل��ت��ط��وي��ر 

األداء لديكم؟
** يوجد العديد من املشاريع املطلوب 
تنفيذها حيث واملؤسسة خدمية وتهدف 
إىل ص���ح���ة وس�����ام�����ة ال����ل����ح����وم امل��س��ت��ه��ل��ك��ة 
وال�������ص�������ح�������ة ال�������ع�������ام�������ة وص��������ح��������ة امل����س����ت����ه����ل����ك 
واإلص����ح����اح ال��ب��ي��ئ��ي، وت����م ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د 
من الدراسات والرفع للوحدة التنفيذية 

للمشاريع يف املحافظة بهذا اإلطار.
 

تعاون 
* م��ا م��دى ت��ع��اون السلطة 
امل����������ح����������ل����������ي����������ة م���������ع���������ك���������م وم�����������اه�����������ي 

العراقيل التي تواجهكم؟
** ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ه����ي ال����ع����ون دوم����ا 
ونشيد ب��دوره��ا وت��ع��اون��ه��ا ك��ون املؤسسة 
ال�����ع�����ام�����ة ل����ل����م����س����ال����خ ج�����������زءا ال ي�����ت�����ج�����زأ م���ن 
السلطة املحلية، ويوجد معوقات عده 
وه����������ي ع����������دم إدراج م���������وازن���������ة ل���ل���م���ؤس���س���ة 
بشكل ع��ام ضمن ميزانية الدولة وعدم 
اعتماد أي مشاريع من مشاريع املسالخ 
ض����م����ن م����ي����زان����ي����ة ال�������دول�������ة، وال أي أرايض 
إلنشاء البنية التحتية يف مركز املحافظة 
لفرع املؤسسة العامة للمسالخ م/ تعز 

واملديريات.  

 احتياجات
* م��������������اه��������������ي االح������������ت������������ي������������اج������������ات 

لتحسني األداء؟
** ي������وج������د ال������ع������دي������د م��������ن االح�����ت�����ي�����اج�����ات 
امل��������ط��������ل��������وب��������ة ل������ت������ح������س������ن ال��������ع��������م��������ل وت������ط������وي������ر 
األداء ل�����ت�����ق�����دي�����م خ��������دم��������ات امل�������ؤس�������س�������ة يف 
أرق�����������ى امل�����س�����ت�����وي�����ات وب�����ح�����اج�����ة إىل ال�����دع�����م 

ال����������ح����������ك����������وم����������ي وامل�����������ن�����������ظ�����������م�����������ات اإلن��������س��������ان��������ي��������ة 
وال��ت��ن��م��وي��ة، م��ث��ل ض����رورة إن��ش��اء مسلخ 
م����رك����زي ل���ذب���ح امل��������وايش- م��س��ل��خ م���رك���زي 
ل������ل������دواج������ن- أس������������واق ت����ن����ظ����م ع���م���ل���ي���ة ب��ي��ع 
ال���������ل���������ح���������وم- وح�������������������دات إن����������ت����������اج وم�����ع�����ال�����ج�����ة 
الجلود- وحدات إعادة تدوير مخلفات 

الذبح.  

 إجراءات 
إل����������������������������زام  ي��������������ت��������������م  مل�����������������������������������اذا ال   *
امل����������م����������ارس����������ني مل������ه������ن������ة ال�����������ج�����������زارة 
ب���ع���دم ال���ذب���ح إال ب��امل��س��ال��خ؟ 
أو ل���ب���س م����الب����س م��خ��ص��ص��ة 

ملمارسة مهنتهم؟
** نظر لوجود مسلخ واحد مصغر يف 
منطقة م��ف��رق ال��ح��وب��ان خلف املستهلك 
وال ن��س��ت��ط��ي��ع ت��غ��ط��ي��ة ك���ل ال���ذب���ائ���ح وإن��م��ا 
ي��ت��م ال���ذب���ح ف��ي��ه وف���ق امل���ت���اح وي��ت��م تكثيف 
ال��������ع��������م��������ل يف امل�������������ي�������������دان وإج�������������������������راء ال�����ك�����ش�����ف 
الصحي البيطري عى اللحوم يف امليدان 
وك�������ل ه�������ذه اإلج����������������راءات وف�������ق اإلم����ك����ان����ات 
امل��ت��اح��ة للمسالخ بمحافظة ت��ع��ز بنطاق 
سيطرة السيايس األعى وحكومة اإلنقاذ 
ال�����وط�����ن�����ي، ول�������و ت�����وف�����ر م���س���ل���خ م�����رك�����زي يف 
املحافظة مع توفر وسائل نقل اللحوم- 
وه������ذا م����ا ن���ط���ال���ب ب�����ه- ل����و ت���وف���ر ذل�����ك ل��ت��م 
إح���ك���ام ال��س��ي��ط��رة ع���ى ال���ذب���ح يف امل��س��ال��خ 
املركزية وتجهيز اللحوم بطرق سليمة، 
ول��ك��ن م��ع ه���ذا ك��ل��ه ت��ق��وم امل��ؤس��س��ة بتعز 
ب������ال������ع������م������ل يف امل�����������ي�����������دان وإج���������������������راء ال����ك����ش����ف 
ال���ص���ح���ي ال���ب���ي���ط���ري ع����ى ال���ل���ح���وم وأت�����اف 
اللحوم غري الصالحة لاستهاك اآلدمي 
وبشكل ي��وم��ي وح��ت��ى يتم إن��ش��اء مسلخ 
م����رك����زي ن���م���وذج���ي س��ي��ت��م إل�������زام ال��ج��م��ي��ع 
ب����ال����ذب����ح ب����امل����س����ال����خ، وات������خ������اذ اإلج������������راءات 
القانونية حيال من يخالف الذبح خارج 

املسالخ.
أم�����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل����ع����دم االل�����ت�����زام ب��م��اب��س 
م��خ��ص��ص��ة ي��ت��م ع���ى ذل����ك ت��ط��ب��ي��ق أح��ك��ام 
م�����خ�����ال�����ف�����ة ل�����ائ�����ح�����ة االش�����������رتاط�����������ات ال���ف���ن���ي���ة 
والصحية للمؤسسة واتخاذ اإلجراءات 
القانونية ح��ي��ال ع��دم االل��ت��زام بالشروط 
ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ح��ل وم����زاول����ة امل��ه��ن��ة بشكل 

غري صحي.

مخالفات 
* هل لديكم أرقام محددة 
ع����������������������ن ح���������������ج���������������م امل�������������خ�������������ال�������������ف�������������ات 
بمحالت الجزارة واملسالخ؟

** ت�����������ق�����������در ح���������ج���������م م��������خ��������ل��������ف��������ات ال���������ذب���������ح 
ب���ح���وايل ٢٥ – ٣٥ % م���ن وزن ال��ح��ي��وان 
ولو ضربنا مثا أن محل الجزارة الفاين 
ي��ذب��ح ع���دد ٥ رؤوس م��ن امل��اش��ي��ة وي��ق��در 
وزن���ه���ا ٥٠٠ك���ي���ل���وج���رام وس���ت���ك���ون حجم 
امل��خ��ال��ف��ات ه��ي ١7٥ – ٢٢٥ك��ي��ل��وج��رام 
ول�����و ك�����ان م���ع���ن���ا ع�����دد ٣٠ م���ح���ا س��ت��ك��ون 
ك����م����ي����ة امل�����خ�����ال�����ف�����ات ك������ب������رية ت������ق������در ب�����ح�����وايل 
٣,7٥٠ - ٥,٢٥٠ ك���ي���ل���وج���رام أي م��ن 

٤ – ٥.٥ طن يف اليوم الواحد

عشوائية ونداء 
* م���������������������������������������اذا ع�����������������������ن امل����������������ح����������������الت 
ال����ع����ش����وائ����ي����ة ال����ت����ي ي����ت����م ف��ي��ه��ا 
ت���ج���ه���ي���ز ال����ل����ح����وم وال������دواج������ن 
أي����������������������������ن دور  ل��������������ل��������������م��������������ط��������������اع��������������م.. 

املؤسسة من ذلك؟
** ن��ظ��را ل��ع��دم وج����ود أس�����واق مناسبة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م وض����م ج��م��ي��ع ب��ائ��ع��ي ال��ل��ح��وم يف 
مكان واحد يسهل عمل الرقابة الصحية 
ع����ى ال���ل���ح���وم، ول���ك���ن م����ع ك����ل ه�����ذا ي��ق��وم 
ال��ف��رع بعمله وتكثيف ال��زي��ارات امليدانية 
بشكل ي��وم��ي وم��ت��ك��رر يف ال��ي��وم ال��واح��د، 
وكما تعمل املؤسسة عى تلقي الشكاوى 
من املواطنن حول اللحوم غري الصحية 
وت����ع����م����ل ع������ى ت���ك���ل���ي���ف ال�����ف�����ري�����ق ال���ب���ي���ط���ري 
ل��������ل��������ن��������زول إىل امل����������ك����������ان أو امل��������ح��������ل ب����ح����س����ب 
ال�����ش�����ك�����اوى امل�����ق�����دم�����ة، وك����م����ا اس����ت����غ����ل ع��ر 
ح������������وارك������������م ال������ص������ح������ف������ي وع�������������ر وس����ي����ل����ت����ك����م 
اإلخبارية بتوجيه نداء للمواطنن بإباغ 
املؤسسة عن أي مخالفة وعن املمارسات 
غري الصحية وتبليغ فرع املؤسسة بذلك.

لحوم خارجية 
* ه��������ن��������اك ل��������ح��������وم خ�����ارج�����ي�����ة 
ت��ب��اع وت��ص��ل ل��ل��س��وق املحلية 
ب����ط����رق م���ه���رب���ة م����ا دورك��������م يف 

ذلك؟
** هنالك فرق صحية بيطرية متابعة 
م��ي��دان��ي��ا ت���ق���وم ب��امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ف��ت��ي��ش عى 
ال����ل����ح����وم ع����ن����د ب����ائ����ع����ي ال����ل����ح����وم وامل����ط����اع����م 
واملنافذ والثاجات واألسواق وغريها من 
أماكن تداول اللحوم وبشكل يومي ويف 
ح���ال���ة وج�����ود ل���ح���وم غ���ري ص��ح��ي��ة وم��ه��رب��ة 
وع���دم خ��اض��ع��ة للكشف ي��ت��م مصادرتها 
واتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية حيال 
ت������ل������ك امل������خ������ال������ف������ات وب�������م�������ا ي�����ض�����م�����ن ح����م����اي����ة 

املستهلكن.

مبادرات 
* م����������������������������اذا ع�����������������ن امل��������������������ب��������������������ادرات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����ع م��ؤس��س��ت��ك��م 
وم���اذا ع��ن ال��ت��ع��اون م��ع بقية 
ال��ج��ه��ات األخ����رى والتنسيق 

إلنجاح مهامكم؟
م�������������ب�������������ادرات  أي  ي�����������وج�����������د  ال  ** ح����������ال����������ي����������اً 
م���ج���ت���م���ع���ي���ة م�������ع ف���������رع امل������ؤس������س������ة، ول����ك����ن 
ي���وج���د ت��ن��س��ي��ق م���ش���رتك م���اب���ن امل��ؤس��س��ة 
ال�������ع�������ام�������ة ل�����ل�����م�����س�����ال�����خ وأس���������������������واق ال�����ل�����ح�����وم 
وال�����ل�����ج�����ن�����ة ال�������زراع�������ي�������ة وال����س����م����ك����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا 
وال��������س��������ل��������ط��������ة امل�������ح�������ل�������ي�������ة ل�������ح�������م�������اي�������ة ال����������������رثوة 
ال���ح���ي���وان���ي���ة وال����ح����د م����ن ظ����اه����ر ذب������ح إن����اث 
وصغار املوايش وتوحيد الجهود لحماية 
ال����رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة م��ن اإله����دار والتهريب 
وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ج��ه��ات )ال���زراع���ة واألم���ن 
والنيابة( للحد من املخالفات واملخالفن

أك��������������د  ع�����������دد م��������ن أع��������ض��������اء م���ج���ل���س 
ال�������ش�������ورى ب��������أن ال�����ت�����دري�����ب وال����ت����أه����ي����ل 
ي�������م�������ث�������الن ع������م������ل������ي������ة ح�������ي�������وي�������ة وم�����ه�����م�����ة 
ل�������ص�������ق�������ل خ��������������������ربات وق���������������������������درات ك����������������وادر 
املجلس س���واًء ك��ان��وا أع��ض��اًء أو من 
ال��������ك��������ادر اإلداري وت�������ط�������ور ق�����درات�����ه�����م 
وت���������ج���������دد م�����ع�����ل�����وم�����ات�����ه�����م وت����م����ك����ن����ه����م 
م������ن ال����ع����م����ل ب���ش���ك���ل أف�����ض�����ل وق�����ال�����وا 
يف أح��ادي��ث��ه��م  ل��� 26 سبتمرب :  ب��أن 
م������ج������ل������س ال�������������ش�������������ورى ل�����ل�����ج�����م�����ه�����وري�����ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ص��ن��ع��اء ي��ت��م��ت��ع بصالحية 
واس���������������ع���������������ة ب����������م����������وج����������ب امل�����������������������������ادة ١2٥ 
م������ن دس������ت������ور ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
وال������ت������ي ت����ن����وع����ت وت�������ع�������ددت ك�����ث�����ريا يف 
م�������ه�������ام امل������ج������ل������س يف ت������ق������دي������م ال�����������رؤى 
وال��ت��ص��ورات وال��ب��ح��وث وال���دراس���ات 
وال���ت���ق���اري���ر ل��ص��ان��ع ال���ق���رار ال��س��ي��ايس  
ل�������ي�������ت�������م ع������������ىل ض���������������وء ه���������������ذه ال�������ت�������ق�������اري�������ر 
وال����������������������دراس����������������������ات وال������������ب������������ح������������وث ات���������خ���������اذ 
اإلج�����راء امل��ن��اس��ب  ل��ك��ل ح���دث ول��ك��ل 
ظ��������اه��������رة  م�����ؤك�����دي�����ن ب�����������أن  ل���ل���م���ج���ل���س  
توجهًا واسرتاتيجية جديدة تهدف 
إىل تطبيق ما جاء يف جانب الرؤية 
ال���وط���ن���ي���ة يف ال����ج����وان����ب ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
ويف ك�����اف�����ة امل�������ج�������االت  ف�������إىل ح��ص��ي��ل��ة 

ما قالوه :

عن قرب

نطالب بإنشاء مسلخ مركزي لذبح املواشي وآخر للدواجن وأسواق لتنظم عملية بيع اللحوم 

عدد من أعضاء مجلس الشورى يتحدثون  لـ »                                                  «

مدير عام املؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم مبحافظة تعز   لـ »                                                  «
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الــــتــــدريــــب   : اجلـــــنـــــد  د.  
املـــســـتـــمـــر يـــخـــلـــق جــــودة 
فـــي املـــخـــرجـــات ويــجــدد 
املــعــلــومــات ويــســفــر عنه 

نتائج قوية وفعالة

مــجــلــس   : الـــكـــبـــســـي  د.  
الشورى يوصف مبجلس 
احلكماء ألنه يحمل صفة 

حاصل جمع خبرات

أعــــــــضــــــــاء  شــــــــــــمــــــــــــاخ:  د. 
املــجــلــس لــديــهــم تــراكــم 
مــعــرفــي واســـــع مـــن ســابــق 
لـــكـــن املـــجـــلـــس أصــبــحــت 
لديه استراتيجية إعادة 
تأهيل وتدريب وجتديد 
حكماء  لـــدى  للمعلومات 

وعقالء اليمن

القاضي عبداملغني :حظي املجلس بدعم القيادة الثورية 
والسياسية بشكل منقطع النظير مــا مكنه مــن حتقيق كل 

هذه االجنازات املشهودة في مجال مهامه االستشارية

استطالع | عبده سيف الرعيني

لقاء: رفيق الحمود ي

  الغرامات املالية واملصادرة وإغالق احملل وسحب رخصة 
مزاولة املهنة عقوبات ضد املسالخ املخالفة

  أطلقت مــؤخــرًا احلملة الوطنية حلماية الــثــروة احليوانية 
لــلــحــد مـــن ظـــاهـــرة ذبــــح اإلنــــــاث وصـــغـــار املــــواشــــي واحلــمــلــة 

مستمرة ملدة سنة

 نطالب املواطنني 
بـــإبـــالغ املــؤســســة 
عـــــن أي مــخــالــفــة 
وعـــن املــمــارســات 

غير الصحية

هـــنـــالـــك فـــــرق مــتــابــعــة 
صحية بيطرية تقوم 
والتفتيش  باملتابعة 
عـــــلـــــى الــــــلــــــحــــــوم عـــنـــد 
بـــــــــائـــــــــعـــــــــي الــــــــلــــــــحــــــــوم 
واملـــطـــاعـــم واملــنــافــذ 

والثالجات واألسواق

حتت شعار " نكافح املرض نخفف األلم"

جامعة العلوم والتكنولوجيا تقيم 
املهرجان السنوي السابع لدعم مرضى 

الثالسيميا والدم الوراثي

أجمل التهاين 
وأطيب التريكات

 نزفها للشاب 
املجاهد/

 محمد عبدالله

 حسني النمراين 
بمناسبة زفافه 

امليمون .. متمنين له 
زواجاً سعيداً وذرية 

صالحة مجاهدة.. فألف 
ألف مروك..

املهنئون:
عبداملجيد القاويل –الشيخ مربوك عيل 

حسني – عيل صالح االشول- ناصر 
القاويل – سجاد الجنيد- عبدالحميد 
الحجازي –وكافة األهل واالصدقاء.

تهانينا آل النمراين

مجلس الشورى .. خبرات استشارية ُتساهم في صنع القرار



يف 2أغ�����س�����ط�����س ع�������ام 1990م 
غ��������������زا ص�����������������دام ح�������س�������ن ال������ك������وي������ت 
وس�����������رع�����������ان م���������ا أص��������ب��������ح واض��������ًح��������ا 
أن أم���ري���ك���ا س�����وف ت���ت���دخ���ل وق���د 
تقاتل بنفسها من أجل إخراج 
ص����������دام م������ن ال�����ك�����وي�����ت م������ن اج����ل 
ح����م����اي����ة م���ص���ال���ح���ه���ا يف امل���ن���ط���ق���ة 
وأيضاً لحماية اململكة العربية 
ال���س���ع���ودي���ة  وت�����م  ت���دري���ج���اً ب��ن��اء 
تحالف للقيام بالقتال وانكشف 
التقاطع األكرث دراماتيكية بن 
ال����س����ي����اس����ة ال����غ����رب����ي����ة وال����ع����رب����ي����ة 
منذ أيام قناة السويس 1956م 
وأصبحت املواقف هنا مهمة يف 

ت��ح��دي��د م��ن م��ع أم��ري��ك��ا وم���ن ض��ده��ا يف ه���ذه ال��ح��رب  
وك���������ان م�����ن س�������وء ح�����ظ ال����ي����م����ن أن ت�����ك�����ون ه�����ي ال�����دول�����ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال����وح����ي����دة يف م���ج���ل���س األم�������ن ال���ت���اب���ع ل��أم��م 
امل���ت���ح���دة م����ن ب����ن خ���م���س���ة ع���ش���ر ع����ض����واً ع���ن���دم���ا ت��م��ت 
إدانة غزو العراق للكويت رسمياً وكانت اليمن هي 
الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت وكانت 
ه����ذه ه���ي ال��غ��ل��ط��ة ال���ت���ي دف����ع ال��ي��م��ن ث��م��ن��ه��ا الح���ق���ا يف 
تلك الفرتة العصيبة لم يكن الصمت خياراً مناسباً 
وم��ع تشكيل تحالف قبلت عناصره العربية وجود 

القوات الغربية يف شبه الجزيرة 
العربية  تحرك أولئك املحيطون 
ب������ال������رئ������ي������س ال�����ي�����م�����ن�����ي يف االت�������ج�������اه 
اآلخ���ر و س��رع��ان م��ا ك��ان��ت هناك 
ح������ش������ود يف ص������ن������ع������اء  ب���ت���ش���ج���ي���ع 
ك������ب������ر م���������ن ال��������س��������ف��������ارة ال�����ع�����راق�����ي�����ة  
رش����ق����وا ال���س���ف���ارت���ن ال���س���ع���ودي���ة 
واألم���ري���ك���ي���ة ب���ال���ح���ج���ارة وه��ت��ف��وا 
ب�������ع�������د ال����������ي����������وم ل����������ن ت���������ك���������ون ه�����ن�����اك 
أم�����ري�����ك�����ا وأص������ب������ح ال����ي����م����ن رس���م���ي���ا 
الحليف الوحيد لصدام حسن 
يف ه����ذه ال���ح���رب ال���خ���اس���رة و لم 
ي����ح����س����ن ص�����ال�����ح وامل�����ح�����ي�����ط�����ون ب��ه 
التصرف يف هذا الوضع وأدخل 
ال���ي���م���ن يف دوام���������ة م���ظ���ل���م���ة م���ق���اب���ل وع�������ود م���ن���ح���ه���ا ل��ه 

الرئيس العراقي السابق لم تكن لتتحقق أبداً ..
  وق����ف ص���ال���ح إىل ج���ان���ب ص�����دام يف ح����رب ال��خ��ل��ي��ج 
األوىل ودفع ثمناً باهظاً يف خسارة الدخل من دول 
ال��خ��ل��ي��ج وت��رح��ي��ل م���ا ي���ق���ارب م��ل��ي��ون ع��ام��ل ي��م��ن��ي من 
السعودية وغر مواقفه أكرث من مرة وأكد من دعمه 
للمقاطعة ضد العراق   وتمنى الكثر من منتقديه 
ال��ي��م��ن��ي��ن ل���و أن����ه ف��ع��ل ال��ع��ك��س ودع�����م ال��ك��وي��ت ع��ام 

1990م.

كانت أهمية  األحداث  يف التاريخ واضحة للغاية 
ودارت ن���ق���اش���ات س���اخ���ن���ة يف ال����رمل����ان ع�����رت ع����ن ك��ل 
وج��ه��ة نظر ممكنة  بينما ك��ان ال��رئ��ي��س ب��ع��ي��داً خالل 
األيام األوىل الحاسمة يف القاهرة و سرعان ما حوصر 
اليمن كانت ناقلتا نفط عراقيتن يف البحر وتحولتا 

يف أواخر أغسطس / آب إىل عدن األمريكيون  
ال�����ذي�����ن ك�����ان�����وا ق���ل���ق���ن يف ت���ل���ك األس����اب����ي����ع ع��ى 
االح�����ت�����ف�����اظ ب�����ال�����دع�����م ال�����دب�����ل�����وم�����ايس ال�������رويس  
أطلقوا سراحهما عى الرغم من قرار األمم 
املتحدة الذي يدعم الحظر التجاري عى 
العراق ورسو الناقالت ,تم القبض عى 
م���س���ؤول يف ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ق��ام 
بتصوير الناقالت يف ميناء عدن حاول 
اليمنيون تقسيم ال��خ��الف ع��ن طريق 
ت����ف����ري����غ س���ف���ي���ن���ة دون األخ�����������رى  األم�����ر 
الذي لم يحل شيًئا وازدادت األمور 
تعقيدا بالنسبة لليمن ويف مجلس 

األمن تحدث اليمن باستمرار عن حل عربي 
غر محدد ما هو هذا الحل وما هي آلية الحل  لهذه 
األزمة  والذي كان يف ظل الظروف يعني دعم العراق  
ويف 19سبتمر 1990م ألغت الحكومة السعودية 
الوضع الخاص لليمنين داخ��ل اململكة أُج��ر مئات 
اآلالف  ال��ذي��ن اض��ط��روا يف ك��ث��ر م��ن األح��ي��ان إىل بيع 

ممتلكاتهم بأسعار زهيدة  مما ال يستطيعون أخذه 
ب��ال��ش��اح��ن��ات  إىل م��ن��ازل��ه��م وب��ع��د سنتن م��ن ال��ح��رب 
ك��ان��ت األع�����الم ال��وط��ن��ي��ة وص����ور ع���ي ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح 
وصدام منتشرة يف صنعاء وكانت هناك أيًضا بعض 
النكات الساخرة عن االثنن وع��ن الوضع يف اليمن  
ومع ذلك  كان لدى اليمن ما يقارب 800000 عائد 
من دول الخليج  حيث اتبعت العديد من 
دول ال���خ���ل���ي���ج خ���ط���ا ال���س���ع���ودي���ة 
يف ط�����رد ال���ي���م���ن���ي���ن  وان����ه����ي����ار ك��ل 
م�������ن ال������ت������ح������وي������الت وامل������س������اع������دات 
ال��خ��ارج��ي��ة ودب��ل��وم��اس��ي��ا ت���م ع��زل 
ال�����ي�����م�����ن ت�����م�����ام�����ا ع�������ى س����ب����ي����ل امل�����ث�����ال 
ال����ك����وي����ت ب����ع����د أن س�����اع�����دت ال���ي���م���ن 
ل���������س���������ن���������وات ع�����������دي�����������دة ب������������������دون م�����ق�����اب�����ل 
ك�������ان ل����دي����ه����ا س����ب����ب ل���ل���ش���ع���ور ب��ال��ظ��ل��م 
م����ن م���وق���ف ال���ي���م���ن ال��س��ل��ب��ي وت��أي��ي��ده��ا 
الح���ت���الل ال���ك���وي���ت أم����ا امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية فقد كانت مستاءة بالفعل 
إن ل�����م ت����ك����ن م���ن���زع���ج���ة م�����ن ال������وح������دة ق��ب��ل 
الحرب  وتحولت بالضراوة إىل أكرث عداًء للحكومة 
ال���ي���م���ن���ي���ة واك����ت����س����ب����ت ك����راه����ي����ة ال����ح����ك����ام ال���س���ع���ودي���ن 
ل��ل��رئ��ي��س ال��ي��م��ن��ي ص��ب��غ��ة ال���ع���داء ال��ش��خ��ي وال��رغ��ب��ة 

باالنتقام من اليمن بسبب مواقف صالح املتغرة .

احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

ثالثية الظلم 
وخيمة..!!

الظلم عاقبته وخيمة.. ولو استمر آالف السنن، 
البد أن يخذل الله الظاملن، وينتصر للمظلومن.. 
ف��ال��ظ��ل��م يف ال���دن���ي���ا ب����الء وش����ر م��س��ت��ط��ر.. ف��ك��م من 
شعوب وقرى ودول هلكت ودمرت بسببه، فتلك 
ب���ي���وت���ه���م خ�����اوي�����ٍة ب���م���ا ظ���ل���م���وا، وت�����ج�����روا، وط����غ����وا.. 

فأخذه أليم شديد..
وإذا رج���ع���ن���ا ق���ل���ي���اًل اىل ص���ف���ح���ات ال�����ت�����اري�����خ، ويف 
سجالت الحروب القديمة منذ القرن التاسع عشر 
وما قبله، ونقارن حاضرنا املأساوي الراهن، وما 
ي��ح��دث يف أرض ال��راف��دي��ن ول��ب��ن��ان وس��وري��ا واليمن 
وال��������س��������ودان ول���ي���ب���ي���ا ب���س���ب���ب ال�����ص�����راع�����ات ال���ط���ائ���ف���ي���ة 
امل���ق���ي���ت���ة، وال�����ن�����ع�����رات امل���ذه���ب���ي���ة ال�����ش�����ع�����واء، إض����اف����ًة 
اىل ال������ص������راع اإلث�����ن�����ي وال����ق����ب����ي يف ال����ب����ل����دان ال���ع���رب���ي���ة 
واإلسالمية، كل هذه األنماط من الصور تدل عى 
الروح املعطوبة، والذاكرة املدمرة، التي ساقها لنا 
االس��ت��ع��م��ار ال��ق��دي��م- ال��ح��دي��ث، ل��ي ُي��م��زق العالم 
ال��ع��رب��ي أرض���اً وإن��س��ان��اً، ويجعلوا أط��ف��ال��ه وشبابه 
مشردين يف فيايف املنايف والضياع تكسو وجوههم 
ال���ح���س���رات ال��ن��اق��م��ة، وال���ن���ظ���رات ال��ه��ائ��م��ة يف ع��ال��م 
ُي�����ك�����ّرس ال���ع���ن���ف، وال����ظ����ل����م، وي���ن���ب���ذ ق���ي���م ال��ت��س��ام��ح 
وال����ت����ص����ال����ح، وي����س����ع����ى ل���ق���م���ع ال�����ح�����ري�����ات، وث���ق���اف���ة 
الحوار، وتجهيل األجيال القادمة.. يف ظل هكذا 
رؤى م��ت��داخ��ل��ة.. وأف��ك��ار م��ت��ص��ارع��ة، وج��ه��ل حاقد 
أسود، سعى العمالء واملرتزقة يؤججون الصراع 
بن أبناء الوطن الواحد، والذوا بالفنادق الفاخرة 
م��ت��ن��اس��ن ص�����راخ ال���ج���ي���اع، وأن�����ن األرام��������ل، ون����واح 
األم����ه����ات ال�����اليئ ف���ق���دن ف���ل���ذات أك���ب���اده���ن يف ف��ي��ايف 
الجوع والتشرد والضياع.. ما كان ذنبهم الوحيد 
إال أنهم كانوا يحلمون ببيت عائي دافئ، وعيش 
ك�����ري�����م، وي�����ن�����ام�����ون يف أس������������َرّة أح����الم����ه����م ال���ط���ف���ول���ي���ة 

الريئة..
ه����ك����ذا ش������اء ل���ه���م ال������ق������در.. ف����ال����ع����ودة اىل امل������ايض، 
والرجوع اىل الذكريات ضرب من املستحيل، ولكن 
تبقى رح��م��ة ال��ل��ه ه��ي امللجأ ال��وح��ي��د، وامل���الذ ال��ذي 
ال م��ف��ر م��ن��ه يف ظ���ل واق�����ع م����أس����اوي أل����ي����م.. وي��ب��ق��ى 
ال�����س�����ؤال: ه����ل ي����ا ت������رى: ن���ح���ن ج����دي����رون ب�����أن ن��ص��ن��ع 
ذواتنا وحاضرنا ومصرنا؟!.. هل نستطيع تجاوز 
ك��ل ال��ج��راح��ات وامل����آيس وال��ف��واج��ع وال��ه��زائ��م التي 

نعيشها اليوم؟!.. 
أما الذين غادروا املشهد، وتاهوا يف ظالل أفياء 
امل�����ن�����ايف، وخ�����ان�����وا ال�����وط�����ن أرض���������اً وإن�����س�����ان�����اً، ال أدري 

ك��������������ي��������������ف ي���������ع���������ي���������ش���������ون 
ظ��������ل  يف  ال�����������������ح�����������������ي�����������������اة 
ن���ف���وس���ه���م ال���ه���ش���ة، 
وضمائرهم الخربة 
ال����������������������ت����������������������ي ذب�����������ح�����������ت�����������ه�����������ا 
ال������ق������س������وة وال�����ج�����ف�����اء 
اإلن����������س����������اين.. وه�����ك�����ذا 
تظل جرائم وجرائر 
املفسدين يف األرض 
تالحقهم يف حلهم 
وت���رح���ال���ه���م، وت���ن���زع 
األمن والسكينة من 
ن������ف������وس������ه������م، ف���ظ���ل���م 
الناس، واالستيالء 
عى حقوقهم بقوة 
ال����ن����ف����وذ وال���س���ل���ط���ان 
م��������ن ال����������ذن����������وب ال����ت����ي 
وال  ت��������������غ��������������ت��������������ف��������������ر،  ال 
ت����ك����ف����ره����ا ال ال�����ص�����الة 
وال  ال����������ص����������ي����������ام،  وال 
الحج وال الصدقة، 
ب���ل وال ح��ت��ى ال��ت��وب��ة 
واالس����������������ت����������������غ����������������ف����������������ار يف 
ج���وف ال��ل��ي��ل، حتى 
ُت�����������������رد ال��������ح��������ق��������وق اىل 
ذوي���ه���ا وأص��ح��اب��ه��ا، 
وي����ت����س����ام����ح ال����ظ����ال����م 

م��م��ن ظ��ل��م��ه.. دون ذل���ك ي��ظ��ل ال��ظ��ال��م م��ط��وق��اً من 
سبع أراض��ن يوم القيامة ج��زاء ظلمه وجروته، 
وي���ك���ون م���ن ال���خ���اس���ري���ن دي���ن���اً ودن���ي���ا وآخ�������رة، حتى 
ل����و ام���ت���ل���ك ال���ق���ص���ور ال���ش���اه���ق���ة، وال���������ّدور ال���ف���اره���ة، 

فعاقبته الخسف أو النسف ولو بعد حن..
كما جاء يف قوله تبارك وتعاىل: )سنستدرجهم 
من حيث ال يعلمون وأمي لهم إن كيدي متن(..
ف���ال���ظ���امل���ون ي��م��ه��ل��ه��م ال���ل���ه ل��ح��ك��م��ٍة ي��ع��ل��م��ه��ا ه���و، 
ويستدرجهم ليزداد لهم العقاب والعذاب، كما 
ق���ال ع���زوج���ل: )وك���ذل���ك أخ���ذ رب���ك إذا أخ���ذ ال��ق��رى 
وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد(.. وجاء يف الحديث 
النبوي الشريف: "إن الله ليمي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته".. ودعوة املظلوم قاصمة للظهر، 
ون�����اس�����ف�����ة ل�������ل�������دور، وم������زل������زل������ة األرض ت����ح����ت أق��������دام 
الظاملن املستبدين، وجاء يف املأثور: "دعوة املظلوم 
مستجابة، وإن كان فاجراً، ففجوره عى نفسه"..

فلنتأمل واقع املستبدين وعاقبة ظلمهم ونهاية 
سلطانهم وم��ص��ره��م امل��ح��ت��وم ع��ن��د وق��وف��ه��م ي��وم 
امل���ش���ه���د ال��ع��ظ��ي��م أم������ام ق���اه���ر ال���س���م���وات واألرض، 
إنه موقف تذوب من هوله القلوب، وتتمزق من 
ف���ظ���اع���ت���ه األح������ش������اء، وت���ق���ش���ع���ر م����ن ب����أس����ه ال���ج���ل���ود 
واألب������دان، أال ب��ع��داً ل��ل��ق��وم ال��ظ��امل��ن ال��ذي��ن غرتهم 
ال���ح���ي���اة ال���دن���ي���ا، وف��ت��ن��ت��ه��م م��ن��اص��ب��ه��م، وزي������ن ل��ه��م 
الشيطان ما كانوا يعملون.. وأضلهم عن الصراط 

املستقيم.. 
ف�����ال�����ظ�����ل�����م ظ��������ل��������م��������ات.. ف�����ال�����ظ�����ل�����م ي�������خ�������رب ال�����ب�����ي�����وت 
ال������ع������ام������رة، وي����ق����ص����ف األع��������م��������ار، وي������ب������دد األم�����������وال، 

ويهلك الحرث والنسل..
صفوة القول:

مهما صال وجال الظاملون فعاقبتهم كارثية يف 
الدنيا واآلخرة.. كفى الظاملن ذلًة ومهانًة واحتقاراً 
وع��������ذاب��������اً وان�����ت�����ق�����ام�����اً أن ال�����ل�����ه ع������ز وج��������ل ي���ب���غ���ض���ه���م، 
وم���الئ���ك���ت���ه ت���ل���ع���ن���ه���م، ورس�����ول�����ه م���ح���م���د ع���ل���ي���ه وآل�����ه 
الصالة والسالم يترأ منهم، والناس تدعو عليهم 

لياًل ونهاراً..
وسرعان ما يستجيب الله دع��اء املظلومن ولو 
ب��ع��د ح����ن.. وص����دق امل����وىل ال��ق��دي��ر ال��ق��ائ��ل: )ف��ان��ظ��ر 
ك���ي���ف ك�����ان ع���اق���ب���ة م���ك���ره���م أن�����ا دم���رن���اه���م وق��وم��ه��م 
أج��م��ع��ن ف��ت��ل��ك ب��ي��وت��ه��م خ���اوي���ة ب��م��ا ظ��ل��م��وا إن يف 

ذلك آليًة لقوم يعلمون(..
ف���ال���ظ���ل���م ع���اق���ب���ت���ه وخ����ي����م����ة.. ك�����م دم������ر م�����ن ق�����رى، 
وشعوب.. وكم محا آثار حضارات عريقة، ودول 
ك��ان��ت ت��ن��اط��ح ال���س���ح���اب.. ف���ص���ارت أث�����راً ب��ع��د ع���ن.. 

)فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا(..!!. 

 ث��اث��ي��ة الظلم 
ك��ارث��ي��ة وخ��ي��م��ة.. 
ذل������������������ة، ول������ع������ن������ة، 
وه������������������اك، وي���������وم 
ال�������ق�������ي�������ام�������ة أش�������د 
ال������ع������ذاب، وخ����زي 

وندامة

 م�����ه�����م�����ا ع������اش 
الظالم من رفاهيٍة 
وت��������������������رٍف وب�������ط�������ر، 
ف��إن��ه ل��م يفلت من 
ال���ع���ذاب ال��دن��ي��وي 
واألخ����������������روي، ول����و 
ح��ب��ة خ����ردٍل أتينا 

بها

61(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

من الواجب
ُس هموم الطالب  تلُمّ

م���ن امل���ف���رتض أن امل��ه��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ه��ن��ٌة 
ب��ل رس��ال��ٌة إنسانية، إذ ال يمكن أن تتجى 
ف��ي��ه��ا امل���الم���ح ال���رتب���وي���ة إاُلّ إذا مل���س التلميذ 
م��������ن امل�����ع�����ل�����م�����ة وامل������ع������ل������م ق���������������دًرا م��������ن امل����ش����اع����ر 
األمومَيّة واألبوَيّة التي تشعره بحالة من 
ال�����دفء األس�����ري ال����ذي ُي��ح��ِبّ��ب إل��ي��ه ال��ص��رح 
التعليمي، فُيقبل عى التعُلّم بنهم َجّم.

ل������ك������ن ك���������ث���������ًرا م���������ن أص���������ح���������اب ه������������ذه امل����ه����ن����ة 
الرسالية يبذلون جهوًدا مضنيًة من أجل 
حشو عقول الطالب باملعلومات التي قد 
ال ي��ك��ت��ب ل���ه���ا يف أذه�������ان ب��ع��ض��ه��م ال���ث���ب���ات، 
م��ه��م��ل��ن -إىل ح�����ٍدّ ك���ب���ر- ال���ش���ق األه�����م من 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��رتب��وي��ة امل��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
��ه  ��ة ال��ت��ي ت��م��ك��َنّ ال��ط��ال��ب ب���ق���دٍر م���ن ال��ح��م��ي��م��َيّ
��س ه��م��وم��ه، واالض���ط���الع ب����دور ما  م��ن ت��ل��ُمّ
ل���إس���ه���ام -وب���ال���ش���ك���ل ال�����رتب�����وي ال�����الئ�����ق- يف 
ت��ذل��ي��ل م��ا ي��ع��رتض م���ش���واره التعليمي من 

العوائق.
ولعل معظم أبنائنا الطالب يف اليمن قد 
��ة- أش��َدّ حاجًة  باتوا -يف ظ��روف البالد اآلن��َيّ

إىل املعاملة الرتبوية الحانية.
وق���د اس��ت��ه��واين م��ش��ه��د ت���رب���وي ي���روي���ه لنا 
�����ٍة- أح�����د ش��خ��ص��ي��ات��ه امل���ح���وري���ة  -ب����ك����ل ع�����ف�����وَيّ
بطريقٍة تنُمّ عن اعرتاف ضمني بال تربوية 
معظم املدراء والهيئات اإلدارَيّة املدرسَيّة.

وألنني لم أتمالك نفيس -أث��ن��اء قراءته- 
عن البكاء، فقد ارتأيت أن من األجدى أن 

أضعه بن يدي أعزايئ القراء.
���ة  روى أح�������د م�����دي�����ري امل�����������دارس ال���ح���ك���وم���َيّ
���ًة ت���رب���وي���ًة واق���ع���ي���ًة أورده������ا يف ال��س��ط��ور  ق���َصّ

التالية:
)ك�����ن�����ت-ع�����ادًة- أراق�������ب ال����ط����الب يف ال���ف���رتة 
امل������س������ائ������ي������ة يف ال���������ط���������اب���������ور، وب�������ع�������د دخ�����ول�����ه�����م 
الفصول أعاقب املتأخرين الذين يقدرون 
-غ����ال����ًب����ا- ب���ث���الث���ة أو أرب����ع����ة، ث����م أس���م���ح ل��ه��م 

بااللتحاق ببقية زمالئهم يف فصولهم.
وقد لفت انتباهي أن طالًبا بعينه يكون 
أحد هؤالء الطالب املتأخرين بشكل يومي 
خالًفا لبقية الطالب الذين ال يتأخر الواحد 
منهم -ب��ال��ع��ادة- إال ل��ظ��رف ط���ارئ، فكنت 
ح�����ن أع�����اق�����ب ذل������ك ال����ط����ال����ب ب���ال���ع���ص���ا ال���ت���ي 
أق����رأ ع���ى وج��ه��ه ع���الم���ات األىس وال���ح���زن!! 
لكنه يتقَبّل العقوبة بصمت وينصرف إىل 

فصله!!
واستمر الوضع عى ه��ذه الحالة أياًما، 
������ب -خ����الل����ه����ا- األم��������ر يف رأيس: أُيّ  وأن��������ا أق������ِلّ
�����ة ع��ق��ل��ي��ة يحملها!؟  ط��ال��ب ع��ن��ي��د ه�����ذا!؟ وأَيّ
كيف يكون حزيًنا وهو يتلقى العقوبة، وال 
يسعى ليغر من حاله ويحضر إىل املدرسة 

يف املوعد املحدد!؟
وم������ع ه������ذا ق�������ررت أن أس���ت���م���ر يف م��ن��ه��ج��ي 
ل من  نحوه، »تأخر=عقوبة«، حتى يعِدّ
س��ل��وك��ه، وم��ض��ت ع���دة أي����ام أَُخ�����ر ع���ى ه��ذا 
الحال دون أي تغير، إىل أن قررت أن أخذ 
زم�����ام امل����ب����ادرة ل��ح��ل امل��ش��ك��ل��ة، ف��اس��ت��وق��ف��ت��ه 
ذات يوم قبل أن أعاقبه؛ وسحبته من يده 
إىل مكتبي وس��أل��ت��ه: ي��ا ُب��َن��ي مل���اذا تتأخر كل 
يوم؟ ملاذا ال تحضر مثل بقية الطالب قبل 
الطابور امل���دريس؟! إذا كانت العقوبة تؤثر 
يف نفسك هكذا، ملاذا ال ُتغِرّ من سلوكك؟
سكت الطالب برهة وهو يطرق بنظراته 
إىل األرض، ث�����م أج�������اب ع�����ى اس����ت����ح����ي����اء: ي��ا 
أس��ت��اذ أن��ا ال أت��أخ��ر ب����إراديت، ول��ك��ن ظروفنا 
امل��ال��ي��ة يف امل��ن��زل قاسية ووال����دي ع��اط��ل عن 
ال����ع����م����ل، وأن��������ا وأخ��������ي ال ن���م���ل���ك إال ق��م��ي��ًص��ا 
مدرسًيّا واح���ًدا يرتديه هو أثناء ذهابه إىل 
امل���درس���ة يف ال���ف���رتة ال��ص��ب��اح��ي��ة، وأن�����ا أن��ت��ظ��ر 
عودته عى باب املنزل بفارغ الصر آلخذه 
م���ن���ه وأرت�����دي�����ه وأح����ض����ر إىل امل�����درس�����ة، وه����ذا 
س���ب���ب ت�����أخ�����ري ك�����ل ي��������وم، وم������ع ه������ذا ف���أن���ت 
تعاقبني وأن����ا ال أس��ت��ط��ي��ع االع�����رتاض، ألين 

حريص عى الدراسة برغم ضيق حالنا.
حينها أظلمت الدنيا أمامي لم أعد أرى 
أو أسمع شيًئا، وأحسست أن الزمن توقف 
ع��ن��د ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة؛ وف���ق���دت ال����ق����درة عى 
الكالم والتفكر سوى شريط الذكريات وأنا 
أع���اق���ب���ه ب��ال��ع��ص��ا ع���ى ي���دي���ه ع���ى م����دى تلك 
األي����ام وه���و ي��ت��أل��م م��ن ال��ض��رب ف��ال يعرتض 

وال يشكو الظروف حفًظا ملاء الوجه.
ن�����زل�����ت ك����ل����م����ات ال�����ط�����ال�����ب ع������ى م���س���ام���ع���ي 
ك���أن���ه���ا ض�����رب ب���س���ي���اط ال���ق���ه���ر واألىس، ول���م 
أس�������ت�������ط�������ع أن أت��������م��������ال��������ك ن�������ف�������يس وان�������دف�������ع�������ت 
ال������������دم������������وع م�����������ن ع������ي������ن������ي ب�������ص�������م�������ت، ف�����س�����أل�����ت�����ه 
-وص���������ويت ي���ت���ح���ش���رج يف ح���ن���ج���ريت وك���ل���م���ايت 
ال ت��ط��اوع��ن��ي ل���ل���خ���روج م���ن ف���م���ي-: مل�����اذا لم 

تخرين بذلك يا بني؟
أجاب -وهو يطرق بناظريه إىل األرض-: 
ري، بل كنت  أنت لم تسألني عن سبب تأُخّ

تعاقبني فقط.
عندئذ فقط أدركت فداحة ما اقرتفته، 
ف��أخ��ذت��ه م��ن ي���ده إىل ف��ص��ل��ه، وط��ل��ب��ت منه 
ع��ن��د ان��ت��ه��اء ال��ح��ص��ص امل��درس��ي��ة أن يحضر 

إىل مكتبي، وانصرفت.
ويف نهاية ال��ي��وم ال����درايس حضر إيّل كما 
وع��دين وأخ��ذت��ه معي يف جولة إىل السوق 
������ا ج������دي������ًدا،  واش�������رتي�������ت ل������ه ق����م����ي����ًص����ا م������درس������ًيّ
فكم ك��ان��ت فرحته ب��ه��ذا القميص!! لعلها 
تضاهي فرحته يف اجتياز امتحان آخر العام 

الدرايس!!
وات���ج���ه إىل م��ن��زل��ه م����س����روًرا، وم����ن ذل��ك 
اليوم الحاسم لم أشاهده إال يف مقدمة 
ال����ط����اب����ور امل��������دريس م���ن���ت���ش���ًي���ا ب����ه����ذا اإلن����ج����از.

�������ا يف  ف����ك����ان����ت ه��������ذه ال�����ح�����ادث�����ة م����ف����ص����اًل ه�������اًمّ
م��س��ار ن��ه��ج��ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال����رتب����وي؛ فقد 
أدركت معها أَنّ عى املعلم واملربي املثايل 
أن ي����ك����ون أوال أًب�������ا ل���ط���الب���ه ق���ب���ل أن ي��ك��ون 
مدرًسا، وعليه أن يشعر بهم، ويناقش 
آالم��������ه��������م، وأوج��������اع��������ه��������م، ق�����ب�����ل أن ي����ص����در 
ع��ل��ي��ه��م أح��ك��ام��ه ال��ص��ارم��ة ال��ت��ي ق���د ت��ك��ون 

-من حيُث ال يعلم- ظاملة(.

أحمد عبدالله الرازحي

النظرة ملنصب احُلكم بني احلاكم األوربي واحلاكم العربي
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ن������أيت ل����ل����واق����ع ال�������ذي ال ي��س��ت��ط��ي��ع أح������د اخ�����ف�����اءه وب���ال���ت���ح���دي���د واق����ع 
الشعوب ك� افراد والدول ك�� أنظمة وهنا أحدثكم عن واقع الدول 
االورب����ي����ة ودول ال���ش���رق االوس�����ط ال��ع��رب��ي��ة ك��ي��ف ك����ان وك���ي���ف أص��ب��ح 
ال����واق����ع وع����ى ض����وء ه����ذه امل���ق���ارن���ة ال��ب��س��ي��ط��ة س��ن��ح��ك��م ه���ل س��ي��ك��ون 
وضع ال��دول العربية يف املستقبل القريب أفضل وهل سيتحسن 
أم انُه يجب عى الحكام واملسؤولن العرب تغير نظرتهم للمنصب 

لتتحسن أحوال شعوبهم وأوطانهم..
يف ال����ق����رون ال���ت���ي م��ض��ت وق���ب���ل ال����ح����روب ال��ع��امل��ي��ة االوىل وال��ث��ان��ي��ة 
ك��ان��ت ال��ص��راع��ات يف ذروت��ه��ا وخ��ص��وص��اً يف ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية 
يف ع������ام 1939م  اىل 1945م ح���ي���ث ح����ص����دت ه������ذه ال����ح����رب م��الي��ن 
البشر ووصفت بالحرب األكرث دموية يف تأريخ البشر ‘ ألنها غرت 
واقع الدول االوربية وغرت مستقبلها فالصراع حركهم  للحرب 
ل��ي��ب��ق��ى األق������وى م��ن��ه��م ‘ أن��ت��ه��ت ال���ح���رب امل���ب���اش���رة وب���ق���ت دول ك��ث��رة 
بعد ه��ذه ال��ح��رب ف��ع��ادت ال���دول للملمة شتاتها وان��ش��اء امل���دارس 
وال���ج���ام���ع���ات وب���ن���اء م��ن��ه��ج ع��ل��م��ي م��ف��ي��د ل��ب��ن��اء ال���ف���رد اواًل ث���م ال��ف��رد 
تلقائياً سيتجه لبناء الوطن وأمته، وبالتايل عرفنا ان تاريخهم كأن 
ميء بالصراعات والحروب املباشرة التي غرت نظرتهم للحياة..

واآلن هم يف حرب باردة يف مجاالت التكنولوجيا وأمن املعلومات 
واالق���ت���ص���اد وال���ص���ن���اع���ات وس���ب���اق ال��ت��س��ل��ح وو...ال����������خ، وه�����ذا نتيجة 
ال��ح��رب التي  صقلتهم واوصلتهم لنتيجة ان البقاء ل��أق��وى وملن 

يبني وطنه يف جميع املجاالت.
وهذا الجميل يف حروبهم وصراعهم انهم عرفوا ان بناء املصالح 
الشخصية ال يفيدهم كأفراد وال يفيد أوطانهم ونظروا للمناصب 
انها مسؤولية بناء وطن وأمان وطن وليس مسؤولية بناء شخي 

فقط..
اآلن نأيت للدول العربية..

ال���دول العربية أي��ن كانت قبل ال��ح��روب العاملية كانت موجودة 

ومشتته والبعض تخضع لالستعمار 
لديهم ثروات لكن ال علم لديهم وال 

شجاعة يف االستقالل بالقرار..
ن�����ن�����ئ امل�������������ايض ون�������ج�������ي ل�����ل�����ح�����اض�����ر يف 

تاريخ الدول العربية  تقريباً
م���ن���ُذ إن����ش����اء أن��ظ��م��ت��ه��ا ك��ال��س��ع��ودي��ة 
واإلم������������������ارات وو...ال��������������������خ، أي أك��������رث م��ن 
100 عام  ان صح التأريخ ولكن الدول 
ه���ذه الزال�����ت يف مستنقع ال��ص��راع��ات 
وال��ح��روب املستمرة حتى ل��و ل��م يكن 
ه��ن��اك ص����راع م��ب��اش��ر ف��ي��ه��ا ف��ال��ض��رورة 
يف عقليات الساسة العرب ان  تلجأ 
لتمويل ص��راع��ات وح��روب عى دول 
ع��رب��ي��ة آخ�����رى ك���ال���ع���دوان ع���ى ال��ي��م��ن 
م�������ن�������ُذ اك����������رث م��������ن 8 س��������ن��������وات ف����ب����ال����ت����ايل 

الواضح ان ال رغبة لديهم  يف التقدم الصناعي والنهضة العلمية 
وبناء االنسان العربي ويتجى ان الرغبة الوحيدة لديهم يف الحروب 
والقتل و ان يتخلوا عن املناصب إىل رجال اعمال كبار ويهربون دول 
أوروبا لالستثمار وهنا الفارق يف نظرة املسؤول االروبي واملسؤول 
العربي للمنصب مقارنة ظاهرية عن واق��ع ال��دول االروب��ي��ة ودول 
الشرق األوسط وعى ضوءها سنتوقع كيف سيكون وضع الدول 
ال���ع���رب���ي���ة يف امل��س��ت��ق��ب��ل القريب  ه����ل س��ي��ت��ح��س��ن أم ان�������ُه ي���ج���ب ع��ى 

الحكام تغير نظرتهم للمنصب لتتحسن أحوال شعوبهم..
وهنا الفارق يف نظرة املسؤول االوربي واملسؤول العربي للمنصب 
ن�����ج�����د ان دول اورب�������������ا اس�����ت�����غ�����رق�����ت ف���������رتة ط�����وي�����ل�����ة يف ال�����ص�����راع�����ات 
وال��ح��روب ادرك����وا م��ؤخ��راً ان ال��ت��اري��خ سينتهي بهم دون تحقيق 
يشء ألوط���ان���ه���م ث���م ت��وق��ف��وا ل��ب��ن��اء اوط���ان���ه���م م���ن ج���دي���د وت��ح��ق��ي��ق 

ال���ع���ي���ش ال����ك����ري����م ل���ش���ع���وب���ه���م وال������ه������دوء وب����ن����اء اج���ي���ال 
ع���ل���م���ي���ة م��ن��ش��غ��ل��ة ب���ال���ع���ل���وم ب���ج���م���ي���ع م���ج���االت���ه���ا ب��ي��ن��م��ا 
ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة يف م���اض���ي���ه���ا ك����ان����ت م���س���ت���ع���م���رات ث��م 
تحررت بفضل االجداد االبطال ليأيت جيل حاضرها 
بعدهم يحبون الحروب والصراعات او كأنهم خلقوا 
فقط للحروب النتيجة ان فشل بناء الفرد ترتب عليه 
ف��ش��ل ادارة ال����دول����ة ال��ع��رب��ي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف اق���ط���اره���ا مل���اذا 

وصل الحال ملا هو عليه اليوم?
ألن ال������س������اس������ة ال�������ع�������رب م������ن������ُذ ت�������أري�������خ وج��������وده��������م وه�����م 
ي�����ع�����م�����ل�����ون ل�����ل�����ص�����ال�����ح ال������ش������خ������ي وك�������������أن االوط������������������ان م���ل���ك 
لالشخاص فقط فنجدهم يهتمون فقط بكنز االموال 
يف ال���وق���ت ال�����ذي ي��ت��ض��ور اب���ن���اء اوط���ان���ه���م ج���وع���اً وب���ؤس 
وفقر وبطالة ونجد ان الساسة العرب كل فرتة وأخرى 
يتغرون وينتقلون ملجال ريادة االعمال يف حن وصلوا 
اىل سلطات بلدانهم وهم فقراء يشكون العوز فكيف 
ي��ص��ب��ح��ون رواد اع��م��ال ب��ع��د امل��ن��اص��ب كيف  ه�����ذا?!.. ألن��ه��م س��خ��روا 
مناصبهم  ل���ص���ال���ح���ه���م ال����ش����خ����ي خ�������اص ب����ه����م ول����ي����س ألوط����ان����ه����م 
ال����ب����ائ����س����ة، ف�����ال�����ي�����وم م���ه���م���ا ظ�����ه�����رت ث�����������ورات ع����رب����ي����ة وت�������ف�������اءل ال����ع����رب 
بمستقبل أفضل إال أنها  ت��أيت وبعقليات تحكم وه��ي ناقصة ولم 
تكتمل، وي��أيت حكام بنفس العقليات التي مضت فقط الجشع  
وال���ج���وع ه���و م���ن ي��ح��رك��ه��م ف��ي��س��ت��ل��ب��ون م��ص��ال��ح ال��ش��ع��وب للصالح 
الشخي وهذه الطامة الكرى، حيث سيبقى هذا الحال حاصاًل 

يف الشعوب العربية اىل يوم القيامة.. 
م���ا ل���م ي��غ��ر ح��اك��م��وه��ا ن��ظ��رت��ه��م ل��ل��م��ن��ص��ب م���ن ت��وظ��ي��ف��ه ل��ل��ص��ال��ح 
الشخي اىل انُه منصب ومسؤولية بناء االنسان و الوطن بالعلم 
وال��ح��ي��اة ال��ك��ري��م��ة وس��ي��س��اع��د ب��ن��اء االن���س���ان ح��ت��م��اً يف ب��ن��اء االوط����ان 

والشعوب العربية..!!

جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم 
يف ال�������س�������وي�������د إس������������������اءة واس���������ت���������ف���������زاز مل����ش����اع����ر 
امل����س����ل����م����ن يف ال������ع������ال������م، وه�����������ذه ال����ج����ري����م����ة 
ال������ش������ن������ي������ع������ة ق����������ام����������ت ب��������ه��������ا ح����������رك����������ة ال�����ي�����م�����ن 

املتطرف- زعيم حركة 
"راسموس بالودان" 
ال��������������������ذي ت����������������وىل إح����������������راق 

النسخة..
وال ي��م��ك��ن أن ي��ق��وم 
ب���������ه���������ذه ال�������ج�������ري�������م�������ة إال 
ب�����م�����واف�����ق�����ة ال����ح����ك����وم����ة 
ال��ت��ي م��ن��ح��ت��ه امل��واف��ق��ة 
وال��������ت��������ص��������ري��������ح ل����ل����ق����ي����ام 
ال���������������������ت���������������������ي ن�����������������ف�����������������ذه�����������������ا يف 
ع������������اص������������م������������ة ال����������س����������وي����������د 
س���������ت���������وك���������ه���������ول���������م أم���������������ام 
ال�������������س�������������ف�������������ارة ال��������رتك��������ي��������ة 
ب���������������ح���������������ج���������������ة ال���������������ح���������������ري���������������ة 
ال����ش����خ����ص����ي����ة، ك����ذل����ك 

تكرر هذا الجرم الشنيع يف هولندا..
ك��ان ل��ه��ذه التصرفات االس��ت��ف��زازي��ة ضد 
اإلس���������الم وامل���س���ل���م���ن ردود ف���ع���ل غ��اض��ب��ة 
يف ك�������اف�������ة ال�����������������دول ال������ع������رب������ي������ة واإلس�������الم�������ي�������ة 
خاصة بعد أن تكرر بموافقة الحكومات 
وتصريحات رسمية تحت مسمى الحرية 

الشخصية..
أم��������ام ه�������ذا اإلج������������رام ك����ان����ت ل���ل���ج���م���ه���وري���ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة وش����ع����ب����ه����ا ال����������ذي ي����ح����م����ل ال����ه����وي����ة 
اإلي������م������ان������ي������ة ردود ف�����ع�����ل ك������ب������رة وخ�����رج�����ت 
مظاهرات كبرة مليونية يف كل املحافظات 

ال������ح������رة، ت���ط���ال���ب ب���م���ع���اق���ب���ة م���رت���ك���ب���ي ه���ذه 
ال���ج���ري���م���ة وامل����ط����ال����ب����ة ب���م���ق���اط���ع���ة ال���ب���ض���ائ���ع 
ال��ت��ي تنتجها ه���ذه ال����دول وط���رد سفرائها 
م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة وسحب 
السفراء من أي دولة 
ت�������ن�������ت�������ه�������ك امل���������ق���������دس���������ات 

اإلسالمية..
وك����ان للسيد كلمة 
ح����������ول ه����������ذا امل�������وض�������وع 
يف ال����������خ����������ط����������اب ال������������ذي 
أل�����ق�����اه ب���م���ن���اس���ب���ة ع��ي��د 
ج�����م�����ع�����ة رج����������ب ح���ي���ث 
ق����������������������ال: م��������������ا ن����������������������راه م�����ن 
ج�����رائ�����م ح������رق ال����ق����رآن 
الكريم ت��ك��ررت خالل 
األع�������������������������������وام امل���������اض���������ي���������ة، 
ح����رق ال����ق����رآن ال��ك��ري��م 
ي��م��ث��ل اس���ت���ف���زازاً ك��ب��راً 
ج�������������������������������داً ل�������ل�������م�������س�������ل�������م�������ن 
وإس�����ت�����ه�����ان�����ة ب�����ه�����م، ج��������زء ك����ب����ر م������ن ن���ش���اط 
اللوبي الصهيوين اليهودي ليستهدفنا يف 
بلدنا لكنه ينشط يف أمريكا وأوروبا، حرق 
املصحف يف أوروب����ا ي��أيت يف س��ي��اق حربهم 
عى املجتمع البشري وسعيهم لفصلهم 

عن القرآن الكريم.
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��م��ا ي��ح��م��ل��ه م���ن إي��م��ان 
وغ���������������رة ع���������ى امل��������ق��������دس��������ات اإلس��������الم��������ي��������ة ل���ن 
يسكت عى مثل هذه اإلساءات وسيظل 
ي��ج��اه��د ح��ت��ى ت��ن��ت��ه��ي ه����ذه ال��ت��ص��رف��ات ال��ال 

أخالقية.

الدكتورة/ فتحية أحمد العاليا *

 االب��ت��ك��ار وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي أه���م ع��ن��ص��ري��ن يف ب��ن��اء 
وتطوير مستقبل ال��ب��ل��دان، م��ن خ��الل رس��م مالمح 
املستقبل، وجعل اإلنسان محور االرت��ق��اء والتطور 
يف م���خ���ت���ل���ف امل�������ج�������االت. وان�����ط�����الق�����اً م�����ن ك�������ون ال���ب���ح���ث 
ال����ع����ل����م����ي م�������ن ال������رك������ائ������ز األس������اس������ي������ة ل����ت����ح����ق����ي����ق ال���ن���م���و 
وال��ت��ق��دم، فقد أول���ت ال���دول البحث العلمي ال��دور 
األك�������ر ل���الب���ت���ك���ار وال���ب���ح���ث ع����ن ح����ل����ول ع��م��ل��ي��ة ل��ك��اف��ة 
اإلشكاالت، فأصبحت عظمة وهيبة ال��دول تقاس 
ب��م��دى اهتمامها بالبحث العلمي واالب��ت��ك��ار، األم��ر 
ال������ذي ج���ع���ل ال���ع���ال���م ال����ي����وم  ي���وج���ه ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
نحو بحث الظواهر وإيجاد الحلول لها، من خالل 
األب������ح������اث ال���ع���ل���م���ي���ة، وت����خ����ص����ص م�������وازن�������ات ض��خ��م��ة 
من قبل ال��دول الكرى من ناتجها القومي لصالح 
األبحاث العلمية وتطويرها، بعكس بلدنا العربية 
واإلسالمية التي أغفلت هذا الجانب املهم وحرمت 
ن���ف���س���ه���ا م������ن ع������وائ������د وف�������وائ�������د ت�����ط�����ور وف�����ي�����ض ال���ع���ق���ل 
اإلن������س������اين، ف���أض���ح���ت ق���اب���ع���ة يف ذي������ل س���ل���م ال���ت���ط���ور 
ال��ع��امل��ي ضمن ال���دول ال��الن��ام��ي��ة ب��ل واملتخلفة. ومع 
ولوج بلدنا الحبيب اليمن مرحلة التحرر واالنعتاق 
م��ن ك��ل أش��ك��ال التبعية وال��وص��اي��ة ال��خ��ارج��ي��ة التي 
ح���رم���ت ش��ع��ب��ن��ا م����ن اس���ت���غ���الل م���������وارده ل���ع���ق���ود م��ن 
ال�����زم�����ن، وب�����ال�����ت�����وازي م����ع امل���ع���رك���ة ال���ع���س���ك���ري���ة، ج���اء 

مشروع الرؤية الوطنية املجسد لتطلعات اليمنين 
يف ب��ن��اء دول����ة ق��وي��ة ي��ن��ش��د ال��ت��ط��ور وال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م 
لكل أبناء اليمن، وبالتايل فقد أولت الرؤية الوطنية 
ج�����ان�����ب االب�����ت�����ك�����ار وال�����ب�����ح�����ث ال����ع����ل����م����ي اه����ت����م����ام����اً ك����ب����راً 
وبعداً وهدفاً اسرتاتيجياً ترجم إىل الواقع العمي 
م����ن خ�����الل إن����ش����اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ع��ل��وم واالب���ت���ك���ار 
إدراكاً من قيادتنا الحكيمة بأهمية البحث العلمي 
واالبتكار، واحتضان املبتكرين واملبدعن من شبابنا 
ال������واع������د وامل����ع����م����ول ع���ل���ي���ه ال���ك���ث���ر ل���ل���ن���ه���وض ب���ال���واق���ع 

وتحقيق التطور والتقدم املنشود. 
وم������ن خ������الل وث���ي���ق���ة ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة ن���ج���د أن������ه ت��م 
تخصيص محور خاص باالبتكار والبحث العلمي، 
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا م���ن م��ن��ظ��ور مستقبي م���ن أه���م وس��ائ��ل 
التقدم يف جميع املجاالت، خاصة وشعبنا اليمني 
غني بالرثوة البشرية املبدعة واملبتكرة، وهذا ما أثبته 
ال��واق��ع ح��ي��ث ن��ش��اه��د تميز اليمنين يف ال��ع��دي��د من 
ال����دول وح��ص��ده��م أع���ى امل���راك���ز ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
باإلضافة إىل مساهمتهم الفاعلة يف إعمار وتشييد 
وب���ن���اء اق���ت���ص���ادي���ات ال���ع���دي���د م���ن ال������دول وم��ن��ه��ا دول 

الخليج. 
ويف املرحلة الراهنة فقد أثبت العقل اليمني قدرته 
الفائقة عى التصنيع العسكري النوعي واملتطور، 
ع������ى ال������رغ������م م������ن ش����ح����ة اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات امل������ادي������ة وح����ال����ة 
ال����ح����ص����ار ال����خ����ن����اق ال����ت����ي ي���ف���رض���ه���ا ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 
ب������راً وب����ح����راً وج�������واً وي���م���ن���ع دخ������ول ال���س���ل���ع ال���ض���روري���ة 

وامل������ش������ت������ق������ات ال����ن����ف����ط����ي����ة ف�����م�����ا ب�����ال�����ك�����م ب��������امل��������واد األول������ي������ة 
للتصنيع املدين والعسكري. 

ل������ذا الب������د م����ن ال���ت���وج���ه ال����ج����اد ل���اله���ت���م���ام ب��ال��ع��ن��ص��ر 
ال��ب��ش��ري وص��ق��ل م��ه��ارات��ه وق���درات���ه العملية وتنمية 
مداركه العلمية يف مختلف املجاالت، ألن اإلنسان 
ال��ي��م��ن��ي بطبيعته م��ب��دع وم��ب��ت��ك��ر، ول��ك��ن��ه ي��ح��ت��اج إىل 
البيئة الحاضنة واملالئمة. ومن خالل عملية تحليل 
الوضع الراهن ملؤشرات االبتكار والتي سبقت  إعداد 
الخطة املرحلية الثانية )2021-2025م(، فقد ظهرت 
اليمن من ضمن ال��دول املتدنية يف مؤشر االبتكار، 
والسبب عدم وجود جهة راعية ومهتمة باملبتكرين 
املبدعن، ولكن وبعد إنشاء الهيئة العليا للعلوم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا واالب�����ت�����ك�����ار ك���م���ن���ج���ز ي���ح���س���ب ل���ل���رؤي���ة 
ال���وط���ن���ي���ة ، وم�����ن خ�����الل رص�����د وم���ت���اب���ع���ة امل����ؤش����رات، 
ت��م��ك��ن��ت ب����الدن����ا م����ن إح��������راز ت����ق����دم يف م����ؤش����ر االب���ت���ك���ار 
العاملي للعام 2022م بتجاوز ثالثة مراكز عن العام 
امل��ايض ليحل اليمن يف املرتبة )128( بعد أن ك��ان يف 
املرتبة )131( من بن دول العالم، كما نالحظ بروز 
مبتكرين يمنين ملشاريع عمالقة، وصناعات تعتمد 
ع��ى م��دخ��الت م��ح��ل��ي��ة، وم��ع��ظ��م ت��ل��ك امل��ش��اري��ع لها 
أهمية عظمى يف مجاالت الزراعة والصحة واألدوية 
والطاقة البديلة وغرها من املشاريع التي ستكون 
فاتحة خر لالنطالق نحو تنمية حقيقية بأياد يمنية. 
كما كان للرؤية الوطنية أيضاً دور ب��ارز يف مؤشر 
ال����ت����ص����ن����ي����ف����ات ال����ع����امل����ي����ة ل����ل����ج����ام����ع����ات ح����ي����ث ت���ق���دم���ت 

الجامعات اليمنية يف بعض املؤشرات والتصنيفات 
العاملية للجامعات، وبرزت جامعات يمنية ضمن 
ت����ل����ك ال����ت����ص����ن����ي����ف����ات، ب����ع����د ت����رج����م����ة ال�������رؤي�������ة ال���وط���ن���ي���ة 
إىل خ��ط��ط ت��ن��ف��ي��ذي��ة اع��ت��م��دت م��ن أج��راءت��ه��ا ال��ت��وج��ه 
وااله��ت��م��ام بالتقنيات واألتمتة االل��ك��رتون��ي��ة. وهناك 
ت��س��اؤالت يمكن طرحها مل��اذا تعد ال���دول ال��ك��رى يف 
مقدمة الدول الصناعية ووصلت إىل ما وصلت إليه 
من تطور؟ الجواب ألنها اهتمت بالعنصر البشري، 
وجعلت االستثمار يف اإلنسان عى رأس اهتماماتها. 
 يف املقابل.. مل��اذا ال��دول العربية وب��األخ��ص اليمن 
أص���ب���ح���ت ب���ي���ئ���ة ط��������اردة ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن واألك����ادي����م����ي����ن؟ 
ألن��ه��م ل��م ي��ج��دوا ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��اس��ب��ة وال��ح��اض��ن��ة.. علماً 
ب��أن��ن��ا ن��ع��رف ك��ي��ف ك���ان وض���ع ال�����دول األوروب����ي����ة م��ث��اًل 
وكيف أصبحت اليوم، وظروفها التي كانت أسوء 
م���ن ظ����روف ال��ي��م��ن.. ب��ب��س��اط��ة ألن��ه��ا ان��ت��ه��ج��ت ال���رؤى 
والخطط االبتكارية، والبحث العلمي أمامنا اليوم 
ومن خالل الرؤية الوطنية فرصة ثمينة يمكن لكل 
يمني عى مستوى كل املؤسسات استغالل االهتمام 
وال���ت���وج���ه اإلي���ج���اب���ي ال������ذي ت��ن��ت��ه��ج��ه ق���ي���ادت���ن���ا ال���ث���وري���ة 
والسياسية، والرفع بمبادرات ومشاريع ليس فقط 
يف محور االبتكار واإلبداع والبحث العلمي، وإنما يف 
كل املجاالت والتخصصات، وتبنى مشاريع ابتكاريه 

يف كل مؤسسات الدولة املختلفة.

* أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد بجامعة صنعاء

قراءة في جناحات الرؤية الوطنية

االبتكار والبحث العلمي بوابة التنمية والتطور 

حرق القرآن جرمية بشعة

شرف الهادي

م������ا م������ن ش������ك أن م������ا ي�����ح�����دث م��ن 
تحالف الشر والعدوان من تدمر 
وق��ت��ل ال��ش��ع��ب اإلي���م���ان وال��ح��ك��م��ة 
عى مدى ثماين سنوات هو تنفيذ 
مل����خ����ط����ط����ات ال�����������دول االس����ت����ع����م����اري����ة 
وال��ه��ي��م��ن��ة ال���دول���ي���ة, ول���أس���ف ب��ان 
ه��ذه املشاريع االستعمارية يقدم 
ل�����ه�����ا ال�������دع�������م وال�����ت�����أي�����ي�����د م�������ن م����ل����وك 
وزع����������م����������اء األع���������������������راب, غ��������ر أن ت���ل���ك 
امل������ش������اري������ع وامل�����خ�����ط�����ط�����ات ال����ت����آم����ري����ة 
ف�����ش�����ل�����ت أم��������������ام ش������ج������اع������ة وب�����س�����ال�����ة 
أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي األص���ي���ل ويف 
مقدمتهم أب��ن��اء ال��ج��ي��ش األب��ط��ال 
ال�����ذي�����ن ي���ت���م���ت���ع���ون ب�����اإلي�����م�����ان ب���ال���ل���ه 
وهو ما يتجسد يف حبهم لوطنهم 

الذي يعد قطعٌة من الوجدان وال��ّروح تمنح اإلنسان 
األمان والطمأنينة، فالوطن ُيمّثل الُهوّية التي ال ُيمكن 
ال��ت��خ��ّي ع��ن��ه��ا، واألرض ال��ت��ي ن��ن��ت��م��ي إل��ي��ه��ا، وال��ح��ض��ن 
ال����داف����ئ وامل���ل���ج���أ ال�����ذي ن��ش��ع��ر ف��ي��ه ب��ال��س��ك��ي��ن��ة, وع��ن��دم��ا 
يتجسد حبنا للوطن بما ُنقدمه من تضحيات ألجله 
و ن���س���اه���م يف ب���ن���ائ���ه وت�����ط�����وره وارت�����ق�����ائ�����ه، وال������دف������اع ع��ن��ه 
واالهتمام بمرافقه وم��وارده، والسعي بكّل ما أُوتينا 
م����ن ع���ل���م وم�����ه�����ارة وق�������وة ل���ت���ط���وي���ره وت���ح���ق���ي���ق ن��ه��ض��ت��ه، 
واملشاركة فيما ُيفيد مجتمعنا من م��ب��ادرات وأعمال 
ت����ط����وع����ي����ة، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ع��������دم االن�������������زالق ن����ح����و ال����ت����آم����ر 
والعبث بمقدرات الوطن إرضاء ملشاريع دول الهيمنة 

واالستكبار واالستعمار. 
وإزاء م�������ا ي�����ت�����ع�����رض ل�������ه ال�������وط�������ن م�������ن ع��������������دوان غ����اش����م 
وح�����ص�����ار ج����ائ����ر ف���م���ن ال������واج������ب ع���ل���ي���ن���ا ال����ت����ص����دي ل��ف��ل��ول 
تحالف الشر والعدوان وغرس حب الوطن يف قلوب 

ال����ن����شء واألج�����ي�����ال وق���ي���م امل��ج��ت��م��ع 
ال����ي����م����ن����ي األص�������ي�������ل، وإص������������الح ذات 
ال��������ب��������ن م����������ن خ�������������الل ح����������ل ال�����ق�����ض�����اي�����ا 
االج���������ت���������م���������اع���������ّي���������ة، ون����������ش����������ر ال������ث������ق������اف������ة 
ال���������ق���������رآن���������ي���������ة، وك�������������ل م����������ا ُي��������������������ؤدي إىل 
خ�����دم�����ة أب������ن������اء ال������وط������ن وت���ث���ق���ي���ف���ه���م 
ودرء ال����ج����ه����ل ع����ن����ه����م، ل������ي ي��ن��ش��أ 
ج���ي���ل واٍع م���ت���ع���ّل���م، ي����أب����ى ال����ه����وان 
وال���ظ���ل���م وال���ف���س���اد، ب���اإلض���اف���ة إىل 
التسلح بسالح اإليمان واملعرفة؛ 
ل����ل����ن����ه����وض ب����وط����ن����ن����ا وت����م����ث����ي����ل����ه خ���ر 
تمثيل، وتطبيق القوانن والتحي 
ب���األخ���الق ال��ح��س��ن��ة، واح�����رتام راي��ة 
ال������������وط������������ن ال���������خ���������ف���������اق���������ة، وال��������ش��������ع��������ور 
ب���امل���س���ؤول���ي���ة ، واالن�����ت�����م�����اء ال���وط���ن���ي 

الصادق..
 وع��ن��دم��ا ن��ت��أم��ل م���ا ي��ح��دث م���ن ح��ول��ن��ا م���ن م���ؤام���رات 
يخطط ل��ه��ا اع����داء ال��ل��ه وأع�����داء وط��ن��ن��ا يف ه���ذه املرحلة 
ن�����الح�����ظ ب��������أن ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان ب����ع����د أن ف����ش����ل وه������زم 
عسكرياً عمد اىل تعويض خسائره عر الحرب الناعمة 
وب������ث ال����ش����ائ����ع����ات وص����ن����اع����ة ال����ك����راه����ي����ة وال����ب����غ����ض����اء ب��ن 
اب��ن��اء ال��ي��م��ن اه���ل ال��ح��ض��ارة وال��ت��اري��خ ع��ى م��ر العصور 
واألزم��������ن��������ة، وه��������و م������ا ي����ج����ب أن ن���ن���ت���ب���ه ل������ه ون����ع����م����ل ع��ى 

إفشاله واالنتصار عليه..
ويف الختام ال��دف��اع عن الوطن واج��ب ديني وتحرير 
ترابه من قوى االستعمار واالستكبار من اولويتنا الن 
ال��وط��ن مهما اب��ت��ع��دن��ا ع��ن��ه، ال يغيب ع��ن أذه��ان��ن��ا ول��و 
للحظة، فهو الحاضر الدائم يف العقل والقلب، وهو 
نعمة ال��ل��ه علينا ال��ت��ي يجب أن ُن��ح��اف��ظ عليها بكل ما 

نملك.

الوطن.. قطعٌة من الوجدان والّروح

د. محمد حسن الحداد



      بسبب العدوان 
وصلت اخلسائر واالضرار 
للقطاع السمكي  إلى اكثر 

من 12مليار دوالر 

            ميتلك القطاع السمكي 
فرصًا استثمارية واعدة
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وكيل قطاع خدمات االنتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية لـ»                                                       «

سفن العدوان تواصل جرف األسماك 
وتدمير وتلويث البيئة البحرية اليمنية

خفض فاتورة االستيراد تبدأ مبقاطعة منتجات 
دول العدوان ومضاعفة اإلنتاج احمللي

* ل��������و ب��������دأن��������ا ب�����ال�����ح�����دي�����ث ح����������ول ح�����م�����ل�����ة امل����س����ح 
امل�����������ي�����������داين مل��������ح��������ات وم��������ط��������اع��������م ب�������ي�������ع األس��������م��������اك 
واالحياء املائية التي نفذت بداية االسبوع  يف 
العاصمة صنعاء، ما هي فكرة هذه الحملة؟ 

ومن هي الجهات املنفذة لها؟
** ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وب��م��ا 
يتوافق مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، 
وب���رع���اي���ة وت���م���وي���ل م����ن ال��ل��ج��ن��ة ال����زراع����ي����ة وال��س��م��ك��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 
ج��اءت ه��ذه الحملة والتي تقوم فكرتها عىل إيجاد قاعدة 
بيانات محدثة ودقيقة عن مراكز واسواق ومحالت ومطاعم 
بيع االسماك واالحياء املائية بأمانة العاصمة كمرحلة اوىل، 
هذه البيانات  يتم تحديثها اواًل بأول وقاعدة البيانات يجب 
ان تكون دقيقة، والغرض منها هو تسهيل وإقامة وتنفيذ 
م��ش��اري��ع تمكني اق��ت��ص��ادي وإن��ت��اج��ي ملختيص بيع االس��م��اك 
واالح���ي���اء امل��ائ��ي��ة وف���ق ن��ت��ائ��ج م���ش���روع ال��ح��ص��ر، س�����واًء ك��ان��ت 
بإنشاء أس��واق او بإنشاء محالت كذلك حتى عندما نقوم 
ب��م��ن��ح ال��رخ��ي��ص للمستثمر ن��ق��وم ب��ت��ح��دي��د امل���وق���ع ال��خ��اص 
ب��ه الف��ت��ق��ار ه��ذا امل��وق��ع ملحل بيع األس��م��اك منها يتم انتشار 
املنتج السميك وايصاله اىل جميع املواطنني او املستهلكني 
بإذن الله، هذه فكرة املشروع، ويستمر املسح حتى نهاية 
شهر شعبان، و مؤسسة بنيان التنموية هي من تنفذ هذا 
امل���ش���روع  ب���االش���راك م��ع ق��ط��اع خ��دم��ات اإلن���ت���اج وال��ت��س��وي��ق 
يف وزارة ال����روة ال��س��م��ك��ي��ة، ح��ي��ث  س��ي��ت��م ان����زال ت��ق��ري��ب��اً اك��ر 
م�����ن 30 ب����اح����ث����اً ي����ت����م ت����وزي����ع����ه����م ع�����ىل م�����دي�����ري�����ات ال���ع���اص���م���ة، 
ه����ؤالء ال��ب��اح��ث��ون س��ي��ت��م اع����داد دورة ت��دري��ب��ي��ة ل��ه��م مل���دة ي��وم 
واحد فقط وتوزيع االستمارات الخاصة بهم وسيتم تعبئة 
البيانات عرب الجوال بناًء عىل البيانات املدخلة يف الجوال 
سيتم إدخالها اىل قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع كاماًل، 
طبعا هذه البيانات لها أهمية كربى هي انشاء قاعدة بيانات 
ملراكز وأسواق املنتجات السمكية هذا سينعكس ايجاباً  عىل 
الجانب التسويقي، وسيعمل عىل تسهيل تحديد الفرص 

االستثمارية يف مجال تسويق االسماك. 

* ماهي  اهداف حملة املسح امليداين ومن هي 
الفئات املستفيدة منها؟

** ال�����ه�����دف ال�����ع�����ام ه�����و ال����ح����ص����ر امل������ي������داين ال����ش����ام����ل ل��ج��م��ي��ع  
م����ط����اع����م وم�����ح�����الت ب����ي����ع االس������م������اك واالح�������ي�������اء امل����ائ����ي����ة ب���أم���ان���ة 
ال���ع���اص���م���ة ، ام������ا ال�����ه�����دف ال�����خ�����اص ل���ل���م���ش���روع ه��������ي:  ت��ق��ي��ي��م 
ال��وض��ع ال��راه��ن بالقطاع السميك يف ام��ان��ة ال��ع��اص��م��ة،  كم 
ع�����دد م���ح���الت واس��������واق وم���ط���اع���م ب���ي���ع االس�����م�����اك، م����ا م���دى 
تقبل او اق��ب��ال ال��ن��اس ع��ىل ه��ذا املنتج، ه��ل يعتربونه بديل 
او يعتربونه أسايس، تحديد االحتياجات االساسية والالزم 
توفرها لدى الفئة املستهدفة، كذلك  دراسة وتحليل وضع 
املستهدفني قبل التدخل معهم بأي اجراء لتحويل هؤالء 
ال���ذي يمتهن مهنة م��زاول��ة بيع األس��م��اك اىل ج��ان��ب رسمي 
يتم منحه الرخيص، وعرب صحيفتكم  أعلن  اننا سنقوم 
بمنح تراخيص مجاناً دون أي رس��وم لجميع م��زاويل مهنة 
بيع وت���داول األس��م��اك حتى نهاية 1444ه���� فليستغلوا هذه 
الفرصة والحضور اىل ال���وزارة ألخ��ذ الراخيص وال يدفعوا  
وال ري��������ااًل ي����ق����وم ب����إح����ض����ار ال����وث����ائ����ق ون����ق����وم ب��م��ن��ح��ه ت��رخ��ي��ص 
متكامل، ومن ضمن اهداف مشروع املسح االستفادة من 
نتائج املسح يف التدخالت املستقبلية واملشاريع الجديدة، 
وم��ع��رف��ة نسبة ال��ع��رض وال��ط��ل��ب واالح��ت��ي��اج��ات للمنتجات 

السمكية واالحياء املائية يف املناطق املستهدفة. 

*ه������������ل ه������ن������ال������ك أن������ش������ط������ة وب������������رام������������ج  م����ص����اح����ب����ة 
للمسح امليداين ؟

** استغللنا فرصة نزول املاسحني وقمنا بطباعة ملصقات 
ت���وع���وي���ة، امل��ل��ص��ق��ات ال��ت��وع��وي��ة ت��ش��م��ل ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��رف عىل 
السمك الفاسد من السمك السليم نقوم بإلصاقها داخل 
امل���ح���ل ب���اإلض���اف���ة اىل ال��ت��وع��ي��ة مل������زاول امل��ه��ن��ة أن ي���ق���وم بقطع  
الرخيص لدينا مجاناً، اذن تصاحب هذه العملية عملية 

توعوية يعني جانب ارشادي وجانب اعالمي.

* طيب معايل الوكيل لو نعود لنتحدث عن 
القطاع السميك، ما أهميته يف دعم االقتصاد 

الوطني؟
** ب����ال����ت����أك����ي����د ال�����ق�����ط�����اع ال����س����م����يك ي����ع����ت����رب راف������������دا م������ن رواف��������د 
االق����ت����ص����اد ال���وط���ن���ي ي��م��ث��ل يف م��ع��ظ��م ال�������دول ح������واىل 50%، 
ون���ح���ن يف ال���ي���م���ن ن��م��ت��ل��ك س����اح����اًل ب���ح���ري���اً ط����وي����اًل 2500ك��������م، 
وع������������دد ك�����ب�����ر م�������ن ال�������ج�������زر يف ال�����ب�����ح�����ري�����ن االح�������م�������ر وال������ع������رب������ي، 
ب����اإلض����اف����ة ل���ب���ي���ئ���ة ب���ح���ري���ة ف�����ري�����دة ت���خ���ت���زن اع������������داداً ك����ب����رة م��ن 
ان����������واع االس������م������اك وم�����خ�����زون�����اً س���م���ك���ي���اً ك������ب������راً، وك���������ان ال���ق���ط���اع 
ال��س��م��يك ق��ب��ل ال���ح���رب وال�����ع�����دوان ي��م��ث��ل م���ا ن��س��ب��ت��ه %3 من 
الناتج املحيل، لكن القطاع السميك تأثر بشكل كبر جراء 
الحرب وال��ع��دوان والحصار حيث كانت كمية اإلنتاج قبل 
ال���ع���دوان يف ع���ام 2014م 195370 ط��ن��اً، وك��م��ي��ة ال���ص���ادرات 
ل��ن��ف��س ال���ع���ام 97685ط����ن����ا، ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ك��م��ي��ات اإلن���ت���اج يف 
ال�����ع�����ام 2021م 29100ط��������������ن، وك����م����ي����ة ال�������ص�������ادرات 12315، 
ب��ن��س��ب��ة ان��خ��ف��اض ت��ص��ل إىل %80 ، ل��ك��ن��ن��ا ن��س��ع��ى للنهوض 
بهذا القطاع ليؤدي دوره يف رفد الخزينة العامة للدولة،  
بالرغم ما نواجه من صعوبات ومن معوقات اواًل من ناحية 
العدوان وما الحقه من اضرار عىل القطاع السميك يف بنيته 
التحتية من موائن ومراكز انزال وقوارب الصيادين، حيث 
وص���ل���ت ال��خ��س��ائ��ر واالض��������رار إىل اك����ر م���ن 12م���ل���ي���ار دوالر يف 
قطاع البحر األحمر فقط ناهيك عن الخسائر واالض���رار يف 
ال��ب��ح��ر ال��ع��رب��ي يف امل��ن��اط��ق امل��ح��ت��ل��ة، ك��ذل��ك ال��ح��ص��ار اث���ر عىل 
ارت����ف����اع اس����ع����ار امل���ش���ت���ق���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وه�����و م�������ازاد م����ن خ��س��ائ��ر 
ومعاناة الصيادين، لكننا بإذن الله تعاىل وبتعاون الجميع 
سنتغلب ع��ىل ك��ل ال��ص��ع��وب��ات وامل��ع��وق��ات وسننهض بهذا 

القطاع االقتصادي الهام.  

* التسويق السميك حلقة مهمة من حلقات 
القيمة حدثونا عن أهمية التسويق السميك 

ودوره يف النهوض بهذا القطاع؟
** ال��ت��س��وي��ق ال��س��م��يك ب��ال��ت��أك��ي��د ل���ه دور ك��ب��ر ج����داً وحلقة 
ه��ام��ة، وال��ت��س��وي��ق ه��و ال��رك��ي��زة األس��اس��ي��ة للقطاع السميك 
وه�����و ال��ح��ل��ق��ة ال���ه���ام���ة ج������داً يف م���س���أل���ة ال���ج���ان���ب االق���ت���ص���ادي 
ب���ال���ك���ام���ل، ط���ب���ع���اً ال���س���ل���س���ل���ة ه����ي م���ت���ك���ام���ل���ة وال����ت����ي ت����ب����دأ م��ن 
الصياد وتجهيز مستلزمات رحلة الصيد وم��ن ث��م العودة 
إىل م��رك��ز االن����زال وال��ب��ي��ع ع��رب ال��وك��ي��ل وت��ج��ار الجملة وت��ج��ار 
ال��ت��ج��زئ��ة وم��رح��ل��ة ال��ن��ق��ل اىل امل��ح��اف��ظ��ات وال��ب��ي��ع  للمحالت 
وامل��ط��اع��م يعني سلسلة ط��وي��ل��ة، وك��م��ا نعلم ان االس��م��اك 
حساسة وسريعة التلف فهو يحتاج عناية بشكل كبر منذ 
اص��ط��ي��اده يف ال��ب��ح��ر ح��ت��ى وص��ول��ه للمستهلك وه���و ط���ازج، 
وه��ذا م��ا نسعى اليه اآلن، م��ن خ��الل ان��ش��اء اس���واق ونقاط 
بيع وتخصيص برادات خاصة بنقل االسماك، حتى نتمكن 
من ايصال االسماك إىل جميع محافظات ومديريات وقرى 

الجمهورية اليمنية .

* مر عام عىل اطاق االسرتاتيجية الوطنية 
للنهوض بالقطاع السميك، ماذا تحقق منها 

حتى االن؟
** طبعا االسراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السميك 
ارت������ك������زت ع�����ىل ارب���������ع رك�����ائ�����ز وه�������ي إن�����ش�����اء االس��������������واق، وان�����ش�����اء 
ال��ج��م��ع��ي��ات، امل���س���ان���دة ال��ش��ع��ب��ي��ة، ال������دور ال���ح���ك���وم���ي، ه��ذه 
االرب����ع ال��رك��ائ��ز ب��دأن��ا ف��ي��ه��ا ح��ي��ث ت��م ان��ش��اء س���وق العاصمة 
امل��رك��زي يف صنعاء وحصلت بعض االش��ك��ال��ي��ات  فتوقف، 
وك����ذا ت��م ان��ش��اء جمعية س��اح��ل ت��ه��ام��ة وال��ت��ي ن��ع��ول عليها 
ك���ث���را يف ح���ل ع����دة م��ش��اك��ل، وك���ذل���ك ال������دور امل��ج��ت��م��ع��ي من 
خالل املبادرات املجتمعية يف مجتمع الصيادين، والرقابة 
البحرية املجتمعية،  والدور الحكومي املساند ما قامت به 
الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��زك��اة ب��رن��ام��ج التمكني االق��ت��ص��ادي بتوزيع 
محركات للصيادين وغرها الكثر.، وتدشني مشروع املسح 
امل���ي���داين مل��ح��الت وم��ط��اع��م ب��ي��ع االس���م���اك واالح���ي���اء امل��ائ��ي��ة يف 
ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء اح������د ن���ت���ائ���ج االس����رات����ي����ج����ي����ة..  م�����ا ت��ح��ق��ق 
خالل هذا الفرة هي باكورة هي املسح امليداين كبداية وكنا 
شرعنا يف السوق الخاص بسوق الجرداء ولألسف ظهرت 
بعض اإلشكاليات وتم اغالقه ومن ثم قمنا بإيجاد بدائل 
حيث واجتمعنا مع الشركة الخاصة باألسماك والشركة 
األخ�����رى م���ع امل��خ��ت��ص��ني يف م��ج��ال ال��ت��س��وي��ق وك����ان االج��ت��م��اع 
مثمراً وخرجنا بأن نقوم بإنشاء شركة تضم جميع األطراف 
وقد كان لنا حديث يف لقاء سابق يف اإلذاعة ومازال املوضوع 
جارياً حيث االن توسعت الفكرة وتحولت اىل شركة تسويق 
قابضة تضم تحتها الشركة السمكية والشركة الزراعية، 
اآلن ب���اك���ورة امل���س���ح امل���ي���داين وال������ذي ي��ل��ي��ه ب�����إذن ال���ل���ه ال��ج��ان��ب 
ال��رق��اب��ي ع��رب م��ن��اف��ذ امل���دن ال���ذي م��ن ن��ت��ائ��ج ه���ذا امل��س��ح سيتم 

انشاء نقاط البيع الذي يعترب من ضمن االعمال املهمة.
* سمعنا وقرأنا عن قيام الوزارة مع القطاع 
ال������خ������اص ب�����إن�����ش�����اء ش�����رك�����ة ت����س����وي����ق ل���أس���م���اك 
تجمع كل األط��راف، ما حقيقة ذلك واىل اين 

وصلتم يف التأسيس؟
** اج��ت��م��ع��ن��ا م����ع ال���ش���رك���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ص��ن��ي��ع وال��ت��س��وي��ق 
السميك املالكة لسوق العاصمة املركزي  والشركة األخرى 
املالكة لسوق البلييل  مع املختصني يف مجال التسويق وكان 
االجتماع مثمراً وخرجنا بأن نقوم بإنشاء شركة تضم جميع 

األطراف، اآلن توسعت الفكرة وتحولت اىل شركة تسويق 
ق��اب��ض��ة ت��ض��م تحتها ال��ج��م��ي��ع،  ل��ك��ن ال��ع��ائ��ق ال���ذي يواجهنا 
ه��و ع��دم وج���ود ق��اع��دة ب��ي��ان��ات داخ���ل أم��ان��ة  العاصمة مما 
اضطررنا اىل القيام باملسح  الذي سيحدد كيفية إنشاء هذه 
ال��ش��رك��ة وأه��م��ي��ت��ه��ا وأي���ن س��ت��ك��ون وم���ا س��ت��ق��وم ب��إن��ش��ائ��ه من 
منشآت يف اطارها سواًء من أسواق او من محالت او نقاط 
ب��ي��ع او غ���ره���ا، ال ن��س��ت��ط��ي��ع ع��م��ل ش��ي��ئ اال ب���ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
ول��ألس��ف نفتقر اىل ال��ب��ي��ان��ات، ف��اض��ط��ررن��ا اىل ق��ي��ام مشروع 
املسح الذي دشناه مؤخرا ليك يتم بناًء عليه عدة مشاريع 
منها شركات األسواق سواًء أسواق تجزئة او أسواق جملة 

نقاط البيع  كل هذا سيكون عىل قاعدة البيانات.
* ل���و ت��ح��دث��ن��ا ع���ن س����وق ال��ع��اص��م��ة امل���رك���زي، 
افتتح يف بداية العام املايض ماهي اال أيام وتم 

اغاقه، ما مصري هذا السوق ؟
**  السوق كان أحد اهداف االسراتيجية الوطنية يف مجال 
االسواق ، حصل بعض االشكاليات كما قلنا فأغلق، هذا 
السوق سيتحول اىل سوق تجزئة يف األيام القادمة بمجرد 
انشاء سوق جملة يعني عىل حسب الدراسات وبما سيتم 
الخروج به من املسح وبحسب الوضع القائم اذا لم نتمكن 
من انشاء س��وق حديث بحسب ما نطمح اليه بسبب قلة 
اإلم���ك���ان���ات س��ي��ت��ح��ول اىل س����وق ج��م��ل��ة، ك���ون���ه ي��م��ت��ل��ك بنية 
تحتية جيدة بمواصفات ومعاير فنية جيده لكن يجب ان 
نستوعب جميع األط���راف ال يمكن أن نقوم ب��إن��ش��اء  سوق 

عىل حساب سوق آخر.. 
* اي�������ن دورك������������م  يف ال�����رق�����اب�����ة وال����ت����ف����ت����ي����ش ع��ىل 
امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال������ت������ي ت������ب������اع يف األس����������������واق وم�����ح�����ات 

واملطاعم لبيع األسماك؟
**  ال��ج��ان��ب ال��رق��اب��ي ه��ام ج��دا وم��ن مسؤوليتنا لكن قبل 
ه���ذا ن��ق��وم بحملة ت��وع��ي��ة وارش����اد ألص��ح��اب امل��ح��الت ونحن 
نعطيهم االرشادات عندما يأيت لقطاع الراخيص، بعدها 
ن�����ق�����وم  ب������دورن������ا ال����رق����اب����ي س���ن���ق���وم ب����ال����ن����زول امل����ف����اج����ئ اىل ك��ل 
املحالت واملطاعم ستكون حملة منظمة وباستمرار ليست 
ب��م��ج��رد حملة آن��ي��ة او وق��ت��ي��ة وظ��اه��رة اع��الم��ي��ة ف��ق��ط ، ه��ذه 
أمانة متحملني لها ومسؤوليتنا امام الله، واملواطن ، حيث 
سيتم توزيع املوظفني لدينا الذين يمتلكون خربات يف مجال 
ال���ج���ودة وه���م خ��ري��ج��و ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ب���ح���ار  ول��ه��م اإلم��ك��ان��ي��ات 
العلمية الفنية الذي بمجرد ان يرى اللمس الحيس النظر 
ال��ح��يس والفحص ال��ح��يس يكتشف ان ه��ذا املنتج ص��ال��ح او  
غ��ر ص��ال��ح، ه��ذا ال��ن��زول سيتم  بشكل م��ج��دول اىل جميع 

املديريات.

* أس����ع����ار األس�����م�����اك م���رت���ف���ع���ة ج�������داً ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل���ل���م���س���ت���ه���ل���ك رغ��������م رخ����ص����ه����ا ع����ن����د ش�����رائ�����ه�����ا م��ن 
ال���������ص���������ي���������اد، اي�������������ن دورك��������������������م يف ض�������ب�������ط وت������ح������دي������د 

أسعارها ؟
 ** ب��ال��ف��ع��ل األس����ع����ار م��رت��ف��ع��ة ج�����دا وذل������ك ع���ائ���د اىل ع���دة 
أسباب منها، انعدام املشتقات النفطية وارتفاع اسعارها 
ب��س��ب��ب ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار، وك�����ذا اج�����ور ال��ن��ق��ل م���ن م��راك��ز 
اإلن���������زال،  ب���اإلض���اف���ة إىل ارت����ف����اع م��س��ت��ل��زم��ات رح���ل���ة ال��ص��ي��د، 
وك�������ذا ت���ح���ك���م ال�����وك�����الء وال����ت����ج����ار ال�����ذي�����ن ي���ت���ح���ك���م���ون ب��ال��س��ع��ر 
واصبح الصياد سخرية عند التاجر ال يستطيع البيع لغره 
ألنه مديون له، وهذا يحتاج تقديم قروض بيضاء للصيد 
او ت��ق��دي��م ب��ط��ائ��ق ت��وف��ر م��س��ت��ل��زم��ات رح��ل��ة ال��ص��ي��د، ون��ق��وم 
ح��ال��ي��ا   بمسح م��ي��داين ل��ل��ص��ي��ادي��ن وم���ا اىل ذل���ك وال��ع��ام��ل��ني 
وال��خ��دم��ات يف محافظة الحديدة تقوم بها الهيئة العامة 
لتنمية امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��رة واالص��غ��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية 
س��اح��ل تهامة، نتائج ه��ذه الحملة م��ع  امل��س��ح ا ل��ذي نقوم 
ب���ه ه��ن��ا س��ي��ت��م دم��ج��ه��م م���ع ب��ع��ض ول����يك ي��ظ��ه��ر ل��ن��ا ال��ف��ج��وة 
فيما يخص السعر اما بالنسبة لتحديد سعر موحد وثابت 
ألس����ع����ار االس�����م�����اك ال ي���م���ك���ن ألن������ه خ����اض����ع ل��ع��م��ل��ي��ة ال���ع���رض 
وال��ط��ل��ب، لكن بإمكاننا نحدد سقف لهامش ال��رب��ح نسبة 
معينة من فاتورة الشراء، لكن يجب علينا دراسة سلسلة 

القيمة بالكامل ليك يتم تحديد األسعار.
* ق������م������ت������م  ب����م����ع����ي����ة ال����������وزي����������ر ووك����������������اء ال����������������وزارة 
ب����زي����ارات اىل م��ح��اف��ظ��ات ال���ح���دي���دة وإب وت��ع��ز 
وعقدتم عدة اجتماعات مع قيادات السلطة 

املحلية فيها، ما هي نتائج تلك الزيارات؟
 **  كان النتائج طيبة وايجابية كان االجتماع مع محافظة 
اب تدشني فرع ال��وزارة يف اب وب��دأ العمل واآلن نحن عىل 
ت���واص���ل م��ع��ه وي��واف��ي��ن��ا ب��ال��ب��ي��ان��ات وي���ق���وم ب��ف��ح��ص امل��ن��ت��ج يف 
السوق وهو االن بصدد فحص املنتج عىل املنافذ  املحافظة 
إليصال منتج سليم للمواطن ومنتج ذو جودة، اما بالنسبة 
لتعز فكان اللقاء اي��ض��اً مثمر كنا نسعى اىل تثبيت األرض 
الخاصة باألسواق ليك يتم انشاء سوق مركزي يف محافظة 
تعز وتابعنا وتم الجلوس مع املعنيني باملحافظة وخرجنا 

بنتائج إيجابية وما زال العمل مستمراً.
* ال��������������ص��������������ي��������������اد ال����������ي����������م����������ن����������ي ي������������ت������������ع������������رض ل������ل������ظ������ل������م 
واالستغال واالبتزاز من قبل التجار الجملة 
وال������وك������اء، ه����ل ل���ك���م دور يف رف������ع ال���ظ���ل���م ع��ن 

كاهله؟
** نعم الصياد اليمني يعاين كثرا وتعترب  فئة الصيادين 
من اك��رب الفئات املظلومة، وكما تحدثنا سابقا ان الصياد 
اصبح سخرية عند الوكالء، وبإذن الله تعاىل سينال الصياد 
ك��ام��ل ح��ق��وق��ه  ع��ن  ط��ري��ق جمعية س��اح��ل تهامة ال���ذي تم 
انشاؤها قبل عام تقريبا،  تم تدشني عملها وافتتاح فروع 
لها يف مديريات الساحل وبالفعل اثبتت وجودها يف امليدان 
وال��س��اح��ل بانضمام ال��ص��ي��اد اىل ه��ذه الجمعية سيتم رفع 
الظلم عنه من الوكيل وهذا ما يخشاه الوكيل اآلن يسعون 
اىل محاربة جمعية ساحل تهامة خشية ان يسحبوا البساط 
م��ن تحتهم ون��ح��ن ال ن��ري��د ان يسحب ال��ب��س��اط م��ن تحتهم 
م��ن اج��ل ن��أخ��ذ لنا ع��ائ��د م��ايل ال نحن ن��ري��د ان ننقذ الصياد 
الذي يسموه مسكني ويظل مسكيناً وبحجة انهم عىل ما 

يسموه مسكني .
* م���������ا ه���������و دور ال�������ق�������ط�������اع ال���������خ���������اص ل����ل����ن����ه����وض 

بالتسويق السميك وبالقطاع بشكل عام؟
** ال�����ق�����ط�����اع ال������خ������اص ش�����ري�����ك اس���������ايس يف ال���ت���ن���م���ي���ة ب��ش��ك��ل 
ع������ام،  ال غ��ن��ى ع���ن���ه، الن  ال���ق���ط���اع ال���ع���ام ال ي��م��ك��ن ان ي��ق��وم 
ب���أع���م���ال ت���ج���اري���ه وال ي��م��ك��ن ان ي���ق���وم ب��ع��م��ل ك���ل ش���ي���ي، بل 
يكون هناك شراكه بني القطاعني العام والخاص،  او منح 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص االم��ت��ي��ازات ح��ي��ث يمتلك ال��ق��ط��اع السميك 
ف��رص استثمارية واع���دة وك��ث��ره منها يف م��ج��ال التسويق، 
والنقل، والثلج ، والصيد،  والتعليب وصناعة مستلزمات 
االص����ط����ي����اد، االخ��������وة يف ق����ط����اع االس���ت���ث���م���ار وال����ب����ح����وث اع�����دوا 
دراسات  فرص استثمارية ما يقارب ا250 دراسة الذي هي 
مكتملة يف الجانب االستثماري، وباب الوزارة مفتوح لكل 
رؤوس االم����وال واص��ح��اب امل��ش��اري��ع االس��ت��ث��م��اري��ة وسنقدم 
ل����ه����م ك�����ل ال���ت���س���ه���ي���الت واالم�������ت�������ي�������ازات، س���ن���م���ن���ح���ه���م االرايض 
مجانا، من ارايض وعقارات الدولة،  هناك فرص استثمارية 

واعدة ومربحة، نرحب بكل املستثمرين. 
* ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ت��ع��رض ل��ل��ت��ل��وث 
وال���ت���دم���ري، ح��دث��ون��ا ع���ن م���ا ت��ت��ع��رض ل���ه ال��ب��ي��ئ��ة 
البحرية من تدمري خاصًة يف الفرتات األخرية 

فرتة الحرب والعدوان؟
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة ت��ت��ع��رض اىل ت���دم���ر م��م��ن��ه��ج س������واًء ك��ان��ت 
ب��ال��ج��رف ل��ألس��م��اك وال�����روة ال��س��م��ك��ي��ة او ن��ق��ول ال��ت��أث��ر عىل 
امل����راع����ي ال���خ���اص���ة ب����األس����م����اك ال���ت���ي ه����ي ال���ش���ع���ب امل���رج���ان���ي���ة، 
وليس ه��ذا وحسب؛  بل أن البيئة البحرية خ��الل سنوات 
الحرب والعدوان تتعرض للتدمر والتلوث من قبل سفن 
ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ال����ت����ي ت���ص���ب ال�����زي�����ت وامل����خ����ل����ف����ات ال���ن���ووي���ة 
واالشعاعية، اىل جانب الجرف الذي تقوم به سفن الصيد 
ت����ح����ت ح����م����اي����ة ال����س����ف����ن ال����ح����رب����ي����ة ل������ل������ع������دوان، وق��������د الح���ظ���ن���ا 
النفوق الكبر لألسماك والحتيان الذي يحدث يف الشواطئ 

والسواحل اليمنية بشكل اصبح شبه معتاد.  
*  أشجار املنجروف تتعرض للتدمري من قبل 

أبناء الساحل، اين دوركم يف حمايتها؟
**  ه��ي ظ��اه��رة خ��ط��رة ج���دا وت��ه��دد ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة دورن���ا 
ح��ال��ي��ا ه��و ال��ق��ي��ام بحملة ت��وع��ي��ة وارش����اد ملجتمع الصيادين 
عن اهمية هذه االشجار، وضرورة حمايتها واالهتمام بها، 
كما قمنا عرب هيئة املصائد وبالتعاون مع الجانب الزراعي 
يف إنشاء مشاتل زراعية ألشجار املانجروف، واعادة غرسها 
يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ض��ررت ج����راء ال��رع��ي واالح��ت��ط��اب ال��ج��ائ��ر، 
حيث قمنا بإعداد فالشات توعوية وارشادية لكنها لألسف 
ال��ش��دي��د الزال����ت ع��ىل ال����ورق ل��م ن��ج��د ال��دع��م الن��ت��اج��ه��ا وبثها 
عرب وسائل االع��الم وندعو اىل التعاون معنا يف خلق وعي 
مجتمعي بأهمية اشجار املانجروف والبيئة البحرية بشكل 

عام. 
* م�������اه�������ي خ�����ط�����ط�����ك�����م امل����س����ت����ق����ب����ل����ي����ة يف ت�����وس�����ع 
األس�����������������واق واي���������ص���������ال االس����������م����������اك  اىل م���خ���ت���ل���ف 

املناطق اليمنية؟
** ب���ال���ن���س���ب���ة اىل إي������ص������ال األس������م������اك اىل م���خ���ت���ل���ف امل���ن���اط���ق 
اليمنية، لن يكون ولن يتم اال بإنشاء نقاط بيع وال يمكن 
انشاء نقاط بيع اآلمن خالل نتائج حق املسح امليداين الذي  
شرعنا االن يف امانة العاصمة وان شاء الله يف األيام القادمة 
يف امل��ح��اف��ظ��ات ب���إذن ال��ل��ه سيتم اع��ت��م��اد ج���زء م��ن امل��ب��ل��غ من 
صندوق التشجيع الزراعي نسعى االن اىل إنشائه يف أمانة 
ال��ع��اص��م��ة وم���ن ث���م ن��ق��ل ال��ت��ج��رب��ة وال��ق��ي��ام ب��ه��ا يف محافظة 
ص��ن��ع��اء، م��ح��اف��ظ��ة ع��م��ران وري��م��ة ب��ح��ك��م ان ري��م��ة ال يوجد 

فيها نحاول قدر اإلمكان إيصال املنتج إىل هناك.

سنمنح تراخيص مجانية جلميع مزاولي مهنة بيع وتداول األسماك 
 اكد وكيل قطاع خدمات االنتاج والتسويق 
ب�������وزارة ال������روة ال��س��م��ك��ي��ة األس����ت����اذ ع��ب��دال��غ��ن��ي حسني 
ال��������ويل أن وزارة ال����������روة ال���س���م���ك���ي���ة ت���س���ع���ى ل��ل��ن��ه��وض 
بالقطاع السميك ليؤدي دوره يف رفد الخزينة العامة 
للدولة ودعم االقتصاد الوطني.. مؤكدا بأن  الخسائر 
واالضرار وصلت  إىل اكر من 12مليار دوالر يف قطاع 
البحر األحمر فقط ناهيك عن الخسائر واالض���رار يف 
البحر العربي يف املناطق املحتلة.. تفاصيل هامة عن 
القضايا املتعلقة بالروة السمكية، تم التطرق لها 

يف الحوار التايل:-

     البيئة البحرية تتعرض 
للتدمير والتلوث واجلرف من قبل 

سفن حتالف العدوان

حاوره | محمد صالح حاتم

استطاع  |  رضوان الشارف

*  ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع امل��ه��ن��دس ع��يل م��اه��ر ن��ائ��ب املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤس���س���ة ب���ن���ي���ان ال��ت��ن��م��وي��ة ل���ق���ط���اع ال��ت��ن��س��ي��ق 
امل��ي��داين، ال���ذي ت��ح��دث ق��ائ��ال: مقاطعة منتجات دول 
االس����ت����ك����ب����ار أم�������ر م����ه����م وي����ع����ت����رب م�����ن ال�����ج�����وان�����ب ال���دي���ن���ي���ة 
خ����اص����ة ال��������دول امل����ش����ارك����ة يف ال������ع������دوان وال����ح����ص����ار ع��ىل 
بلدنا الحبيب والتي تسعى إىل أن تكون بالدنا سوقا 

استهالكية ومفتوحة ملنتجاتها.
ك��م��ا أن ب��الدن��ا يف ال��وق��ت ال��ح��ايل ت��م��ر ب��ح��ص��ار خانق 
ي��ت��ط��ل��ب ت��ح��رك��ا ج�����ادا وت���ظ���اف���را ل��ل��ج��ه��ود م���ن ال��ج��م��ي��ع 
وم����ث����ل م�����ا ت����ح����رك أب�����ن�����اء ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ل��ل��دف��اع ع���ن ب���الدن���ا ع��س��ك��ري��ا وان���ت���ص���روا يف ذل���ك يجب 
أن يكون هناك تحرك م��ن الجميع مجتمع وجهات 
حكومية يف الجانب التنموي بشكل مماثل للتحرك 

يف الجانب العسكري بالقدرات املتاحة واملوجودة.
وأض�����اف: م��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان ال��ت��ن��م��وي��ة ت��ح��رك��ت بشكل 
ف���اع���ل يف ه����ذا ال���ج���ان���ب م���ن خ����الل ت��ف��ع��ي��ل امل��ت��ط��وع��ني 
وف�������رس�������ان ال����ت����ن����م����ي����ة وإن�������ش�������اء ال����ج����م����ع����ي����ات ال����ت����ع����اون����ي����ة 
ك���ق���اع���دة ل���الن���ط���الق يف ال��ج��ب��ه��ة ال��ت��ن��م��وي��ة، ول��ت��ح��ق��ي��ق 

املقاطعة نحتاج إىل بناء وع��ي اإلنسان فكريا ونفسيا 
وسياسيا وتحصينه من خالل االرتباط بالله سبحانه 
وت�������ع�������اىل ل����ي����ح����ق����ق االك������ت������ف������اء ال����������������ذايت، وس����ي����ت����ح����ق����ق ل���ن���ا 
ذل���ك ب���إذن ال��ل��ه م��ا دام ل��ن��ا ن��ه��ج ق���رآين وم���ا دم��ن��ا تحت 
ق��ي��ادة ث��وري��ة واح���دة تسعى إىل أن تعيش ه��ذه األم��ة 
ب��ع��زة وك��رام��ة وأن ي��ك��ون ل��ه��ا ح��ري��ة واس��ت��ق��الل ق��راره��ا 
السيايس واالقتصادي بعيدا عن االستعباد والتسلط .

أضرار متعددة 
وش�����������دد م������اه������ر ع�������ىل ض��������������رورة امل�����ق�����اط�����ع�����ة ال������ت������ي ت���رت���ب���ط 
ب���ال���ج���ان���ب ال���ع���س���ك���ري ف������األم������وال ال����ت����ي ن��ن��ف��ق��ه��ا ل���ش���راء 
م�����ن�����ت�����ج�����ات دول ال�����������ع�����������دوان ي�����ع�����ي�����ده�����ا ال�����������ع�����������دوان إل����ي����ن����ا 

ك�����ص�����واري�����خ وق�����ن�����اب�����ل ل����ق����ت����ل أط���ف���ال���ن���ا 
ون���س���ائ���ن���ا وه����ن����ا ي���ج���ب ال���ت���ن���ب���ه إىل أن 
ال��ع��دو يستفيد م��ن ش����راء منتجاته 
ل������ق������ت������ل������ن������ا، ك�������م�������ا أن ه�������������ذه امل�����ن�����ت�����ج�����ات 
م�����ن�����ت�����ج�����ات غ��������ر ص�����ح�����ي�����ة يف ال�����غ�����ال�����ب 
وي�����ت�����ع�����م�����د ال���������ع���������دو إغ�����������������راق أس������واق������ن������ا 
ب��ه��ا ل��ت��ك��ون ض����ررا ع���ىل ص��ح��ت��ن��ا ألن��ه��ا 
م���ن���ت���ج���ات م��ل��ي��ئ��ة ب�����امل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
وامل���س���رط���ن���ة ال���ت���ي ت��ج��ع��ل م���ن جسم 
اإلنسان هزيال غر قادر عىل العمل.
وأفاد وليك نحقق املقاطعة يجب 
ع���ل���ي���ن���ا ال����رك����ي����ز ع�����ىل زراع���������ة ال���ح���ب���وب 

خ����اص����ة ال���ق���م���ح ألن�����ه م���ح���ص���ول اس���رات���ي���ج���ي أك�����د ع��ل��ي��ه 
ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث -ح��ف��ظ��ه 
الله- يف أكر من خطاب ألنه مهم ويشكل ثلث فاتورة 
االستراد وهناك توجه جاد من قبل القيادة الثورية 
ورئيس الجمهورية للتوسع يف زراعة الحبوب والقمح 
وقد تم تنفيذ عدة خطوات يف هذا الجانب منها زراعة 
ال��ق��م��ح يف ال��ج��وف وزراع�����ة ال��ح��ب��وب يف ص��ح��راء عبس 
وتهامة وه��ن��اك خطط لتوسيع زراع��ت��ه يف محافظات 
أخ�����������رى م�������ن خ���������الل ت������وف������ر ال��������ب��������ذور وزي���������������ادة امل�����س�����اح�����ات 

املزروعة حتى الوصول إىل االكتفاء الذايت. 

عمل تشاريك
* ف��ي��م��ا أش����ار امل��ه��ن��دس ع��ب��ده ال����ه����ارب- م��دي��ر املنطقة 
ال������ش������م������ال������ي������ة ال������غ������رب������ي������ة ب������م������ؤس������س������ة ب������ن������ي������ان إىل أه����م����ي����ة 
مقاطعة منتجات دول العدوان عىل بالدنا كواحدة 
م���ن ال���وس���ائ���ل وال����ط����رق ال���ت���ي س���ت���ؤدي ب��ن��ا إىل ال���خ���روج 
ن��ه��ائ��ي��ا م���ن ال��ت��ب��ع��ي��ة وال���وص���اي���ة ال���ت���ي ت���ف���رض ع��ل��ي��ن��ا من 
ت��ل��ك ال�����دول م���ن خ���الل االع��ت��م��اد ع���ىل م��ن��ت��ج��ات��ه��م ال��ت��ي 
تمأل األس��واق وتعود لهم باألموال لتستخدمها تلك 
الدول يف شراء األسلحة لقتل شعبنا اليمني.. مؤكدا 
أن تلك التبعية والوصاية ستزول بنفس العزيمة التي 
حقق بها أبطال جيشنا النصر يف الجبهات العسكرية 

وسننتصر يف الجبهة التنموية واالقتصادية.
وأض����اف ال���ه���ارب أن تحقيق امل��ق��اط��ع��ة وال���وص���ول إىل 
االكتفاء الذايت يتطلب تنفيذ عدة خطوات عىل أرض 
الواقع بدءا من الوصول إىل الوعي الكامل للمجتمع 
بكافة فئاته بأهمية التنمية املحلية من خالل العمل 
ال����ت����ش����اريك ب����ني امل��ج��ت��م��ع وال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة وذل����ك 
س��ي��ت��ح��ق��ق ب���ال���ج���ه���ود ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا م���ت���ط���وع���و وف����رس����ان 
ال���ت���ن���م���ي���ة ب���م���ؤس���س���ة ب���ن���ي���ان يف امل������ي������دان وق������د ك������ان ل���ه���ذه 
الجهود نتائج مبهرة تكللت يف إط��الق وتنفيذ اآلالف 
م�������ن امل�����������ب�����������ادرات امل����ج����ت����م����ع����ي����ة ب�������اإلض�������اف�������ة إىل األن����ش����ط����ة 
االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي ت����م ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ�����الل ال����ع����ام امل��ن��ص��رم 
وسيتم التوسع فيها يف العام القادم كزراعة صحراء 
عبس وتهامة بالحبوب والقمح يف ال��ج��وف والركيز 
هنا عىل الحبوب ألنه مصدر غذايئ مهم يعتمد عليه 
اليمنيون وفاتورة استراده كبرة جدا كما أن السيد 
القائد -حفظه الله- أكد عىل أهمية زراعة الحبوب يف 
أكر من كلمة له باإلضافة إىل التوجه الجاد من قبل 

رئيس الجمهورية.
وت��������ط��������رق ال���������ه���������ارب إىل ال����������������دور ال������ف������اع������ل ل���ل���ج���م���ع���ي���ات 
التعاونية وأهميتها يف توفر أه��م مقومات مقاطعة 
املنتج الخارجي من خالل تقديم القروض للمزارعني 

يف الجانب الزراعي وإنشاء السدود والحواجز املائية 
وك���������ذا ت���ش���ج���ي���ع وت����ب����ن����ي امل����ن����ت����ج����ات امل����ح����ل����ي����ة يف ال���ج���ان���ب 
ال��ح��ريف وت��م��وي��ل امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��رة ك��م��ا أن��ه��ا ستكون 
ح��ل��ق��ة وص���ل ب��ني امل�����زارع وامل��س��ت��ه��ل��ك ل��خ��ل��ق ال���ت���وازن ملا 

يشجع املنتج املحيل. 

إيجاد البديل
كما تحدث األستاذ مجاهد املهال مدير قطاع اإلعالم 
والعالقات العامة بمؤسسة بنيان التنموية بالقول: 
ال����ح����ص����ار ف����رص����ة الس����ت����ب����دال امل���ن���ت���ج���ات امل�����س�����ت�����وردة م��ن 
دول العدوان والدول املتحالفة مع أمريكا وإسرائيل 
ب��امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة أو ب��م��ن��ت��ج��ات م����ن دول أخ������رى غ��ر 
م������ع������ادي������ة ل��������إس��������الم وامل������س������ل������م������ني وس�����ت�����ح�����ق�����ق ل������ن������ا ه������ذه 
امل��ق��اط��ع��ة ال��ت��خ��ل��ص م���ن ال��ت��ب��ع��ي��ة ل���ه���ذه ال�����دول ال��ظ��امل��ة 
ف��ف��ي م��ل��زم��ة "ظ����الل دع��ائ��م م��ك��ارم األخ�����الق" للشهيد 
ال����ق����ائ����د ذك������ر رض���������وان ال����ل����ه ع���ل���ي���ه يف ال���������درس ال�����ث�����اين أن 
امل����ق����اط����ع����ة م���ن���ه���ك���ة ج��������دا ل����ك����ن ه�����ن�����اك ب�����دي�����ل م����ث����ل ب����دل 

السجائر املستوردة ترك التدخني نهائيا.
واملقاطعة تتحقق بإيجاد البديل سواء منتج محيل 
أو م��س��ت��ورد م���ن دول غ���ر م��ع��ادي��ة ل��ن��ا وإذا استطعنا 
إي��ج��اد ال��ب��دي��ل ستتحقق املقاطعة وال��ب��دي��ل سيتحقق 
بالتنمية والزراعة والصناعة املحلية حتى الوصول إىل 

االكتفاء الذايت.
ويجب الركيز عىل الغذاء والدواء وامللبس كركائز 
أس���اس���ي���ة ل���الك���ت���ف���اء ال�������ذايت وم�����ن ال���ص���ع���ب م��ق��اط��ع��ت��ه��ا 
م�������ب�������اش�������رة إن�������م�������ا ع��������ىل م��������راح��������ل وب��������ال��������ت��������درج وب������خ������ط������وات 
مدروسة تبدأ بإيجاد بديل من دول أخرى غر معادية 

عىل أن تتزامن مع خطوات أخرى باالنطالق يف زراعتها 
وص���ن���اع���ت���ه���ا م���ح���ل���ي���ا ح����ت����ى ن����ص����ل إىل ت���خ���ف���ي���ض ف�����ات�����ورة 
االس����ت����راد ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي ون��ح��ق��ق امل��ق��اط��ع��ة ت��م��ام��ا، 
أما بالنسبة للمنتجات الثانوية الكمالية فيجب البدء 
بمقاطعتها مباشرة وتشجيع املنتج املحيل بديال عنها.

اسرتاتيجية متكاملة 
من جهته شدد املهندس شايف مقنع مدير املنطقة 
ال�����وس�����ط�����ى ب����م����ؤس����س����ة ب����ن����ي����ان ال����ت����ن����م����وي����ة، ع������ىل أه���م���ي���ة 
مقاطعة منتجات دول ال��ع��دوان ألن ذل��ك سيشجع 
املنتج املحيل ، الفتا إىل ضرورة دعم املنتجات األساسية 
امل��ح��ل��ي��ة ك���ال���غ���ذاء وال�������دواء وي��ح��ت��اج ت��ح��ق��ي��ق امل��ق��اط��ع��ة 
ت��ش��ج��ي��ع اإلن�����ت�����اج امل����ح����يل أوال وال����رك����ي����ز ع����ىل امل��ن��ت��ج��ات 
الكمالية التي من املمكن توفرها محليا أو االستغناء 

عنها كخطوة أوىل.
مبينا أن مقاطعة املنتجات األساسية تتطلب وضع 
اسراتيجية يتم تنفيذها بشكل تدريجي بالتزامن مع 
التحرك الجاد بعمل تنموي تشاريك كبر يشرك فيه 
املجتمع والجهات الرسمية والجمعيات واملؤسسات 
ل���ل���زراع���ة واإلن����ت����اج ك��م��ا أن امل��ج��ت��م��ع ب��ح��اج��ة إىل ال��وع��ي 

ال������ك������ام������ل ب����أه����م����ي����ة امل�����ق�����اط�����ع�����ة وال������ت������وج������ه إىل ال����ن����ه����وض  
بالجانب التنموي من خالل الزراعة وزراع��ة الحبوب 
خ�����اص�����ة ال����ق����م����ح أله���م���ي���ت���ه ال����غ����ذائ����ي����ة واع�����ت�����م�����اد أغ���ل���ب���ي���ة 
ال���ش���ع���ب ع���ل���ي���ه ك�����غ�����ذاء ول������يك ن���ح���ق���ق م���ق���اط���ع���ة امل��ن��ت��ج 
الخارجي يجب الوصول إىل االكتفاء الذايت منه وهذا 
ي��ن��ط��ب��ق ك���ذل���ك ع���ىل ال������دواء ف��ب��الدن��ا ت��ن��ع��م ب��ال��ك��ث��ر من 
النباتات العالجية واالستفادة منها يحتاج إىل تشجيع 
إن���ش���اء امل��ص��ان��ع ال��خ��اص��ة ب����ال����دواء امل���ح���يل ل��ي��ك��ون ب��دي��ال 
للمنتج ال��خ��ارج��ي، ك��م��ا أن���ه م��ن امل��ه��م ح��ال��ي��ا مقاطعة 
املنتجات الكمالية التي من املمكن االستغناء عنها أو 

استبدالها باملنتج املحيل .

تشجيع املنتج املحيل
وي��ق��ول امل��ه��ن��دس أح��م��د هيج منسق مؤسسة بنيان 
ال��ت��ن��م��وي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ت���ه���ام���ة، إن "م��ق��اط��ع��ة امل��ن��ت��ج��ات 
ال������خ������ارج������ي������ة ل������������دول ال����������ع����������دوان م�����ه�����م يف ظ��������ل ال����ح����ص����ار 
املفروض عىل بالدنا ويشجع كثرا املنتج املحيل وهذا 
يعني تمكني املنتج املحيل للوصول إىل االكتفاء الذايت 
وي����ت����ح����ق����ق ذل��������ك ب���ال���ت���ن���م���ي���ة امل����ح����ل����ي����ة ال����ش����ام����ل����ة وه����ن����اك 
خ���ط���وات ح��ث��ي��ث��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة خ���اص���ة يف ج��ان��ب 
ال������زراع������ة ل���ك���ن ت���ل���ك ال����خ����ط����وات إذا ل�����م ت���ك���ن امل���ق���اط���ع���ة 
أولوية فإن تلك التنمية لن تكون مجدية ما دام هدفنا 

االكتفاء ذاتيا".
وأض����اف "م��ه��م��ا أن��ش��أن��ا ج��م��ع��ي��ات وزرع���ن���ا وح��ص��دن��ا 
ومهما أنتجنا وال توجد مقاطعة للمنتج الخارجي 
الذي يتدفق علينا يوميا فلن يكون هناك فائدة من 
ذلك كله خاصة وأن املنتج املستورد مثل املنتج املحيل 
ويمأل األس��واق عىل حساب املنتج املحيل وهنا يظهر 

أهمية املقاطعة.
ي���ج���ب أن ي���ك���ون ه���ن���اك ع���م���ل ت����ش����اريك ب����ني امل��ج��ت��م��ع 
وج���م���ي���ع ال���ج���ه���ات ب���ش���ك���ل ك����ام����ل ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��ق��اط��ع��ة 
وهناك خطوات كبرة يف الجانب الزراعي يف الحبوب 
وال��ذرة الرفيعة وتم  إنتاجها وموجودة يف األسواق 
إال أن املنتج الخارجي اليزال يتواجد يف األسواق عىل 
حسابها اليشء العجيب أننا نصدر الذرة الرفيعة إىل 
دول الجوار ويف نفس الوقت نستوردها من الخارج 
وه����ذا ي��ع��د ت��ن��اق��ض��ا ول���ن ي��ش��ج��ع امل��ن��ت��ج امل��ح��يل وس��ي��ؤث��ر 

عىل االكتفاء الذايت. 
باإلضافة إىل أنه يوجد حماية كافية للمنتج املحيل 
واملستهلك ففي العمل التنموي حماية املنتج املحيل 
واملستهلك ركيزة أساسية حتى يكون هناك توازن يف 

السعر بما يناسب املزارع واملستهلك.

تشجيع املشاريع الصغرية 
ف��ي��م��ا ي����رى امل���ه���ن���دس ع���يل ال���ج���رح���زي، م���دي���ر امل��ن��ط��ق��ة 
الجنوبية أن تحقيق مقاطعة منتجات دول العدوان 
ي��ح��ت��اج إىل اس��رات��ي��ج��ي��ة إن��ت��اج وتشجيع 
امل���ن���ت���ج امل����ح����يل وت���ن���ف���ي���ذه���ا وي����ح����ت����اج ع���دة 
خ���ط���وات أه��م��ه��ا وج�����ود رؤي�����ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
ت������ش������رك يف إع����������داده����������ا ك�������ل ال�����ق�����ط�����اع�����ات 
ال���خ���اص���ة وال��ح��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع امل���دين 
وتبدأ بتعزيز الوعي املجتمعي بأهمية 
ال��ع��م��ل واإلن���ت���اج وت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت��ع��اون 
واإلخ�����������������اء وال������ت������ك������ات������ف وال������ث������ق������ة ال����ك����ام����ل����ة 
ب����امل����وارد امل��ح��ل��ي��ة وال���ب���ش���ري���ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
امل��ت��اح��ة وق��درت��ه��ا ع��ىل تغطية االح��ت��ي��اج 
امل����ح����يل وت����ع����زي����ز ال���ع���م���ل ال����ت����ش����اريك ب��ني 
امل�����ج�����ت�����م�����ع وال�������ج�������ه�������ات األخ��������������رى وإع������������داد 
دراس��������������������ات وأب����������ح����������اث م�����ت�����ك�����ام�����ل�����ة ب���ج���م���ي���ع 
املوارد املحلية والبشرية املوجودة وتشجيع االستثمار 
ال���داخ���يل واالت���ج���اه ل��إن��ت��اج امل��ح��يل وم��ن��ح��ه��م ام��ت��ي��ازات 

لالستثمار.
ولن تتحقق املقاطعة من دون تعزيز اإلنتاج املحيل 
واالح��ت��ي��اج القائم ويحتاج ذل��ك إىل تشجيع املشاريع 
الصغرة واألصغر وإنشاء مؤسسات تمويل وآليات 
إقراض ميسرة بسيطة اإلجراءات وسهلة وغر معقدة 
وم��ن��ظ��م��ة وم��خ��ط��ط��ة م��ح��ل��ي��ا وال����ت����ي س��ت��س��اه��م يف رف���د 

املنتج املحيل وتعزيز االقتصاد املقاوم.
وك������ذل������ك ال�����ت�����وج�����ه إىل االه�����ت�����م�����ام ب���ال���ب���ن���ي���ة ال���ص���ن���اع���ي���ة 
ح��س��ب امل���ت���اح وال��ع��م��ل ع���ىل ت��ح��وي��ل ف���ات���ورة االس���ت���راد 
االس�����ت�����ه�����اليك إىل ف�������ات�������ورة اس�������ت�������راد إن�����ت�����اج�����ي أي ي���ك���ون 
االستراد للمنتجات التي نحتاجها لإنتاج مثل اآلالت 

واملعدات الخاصة باإلنتاج.

رفع الوعي املجتمعي
وي�������ذك�������ر امل������ه������ن������دس ح������م������زة م�����ن�����س�����يك، م������دي������ر امل���ن���ط���ق���ة 
الشمالية ال��ش��رق��ي��ة، أن رف��ع ال��وع��ي املجتمعي س��واء 
م���س���ت���ه���ل���ك أو م������������زارع ب����أه����م����ي����ة وج������������ودة امل����ن����ت����ج امل���ح���يل 
وامل�����رح�����ل�����ة ال����ح����ال����ي����ة ب����ع����د ع����ج����ز ال��������ع��������دوان يف ه���زي���م���ت���ن���ا 
ع������س������ك������ري������ا ات��������ج��������ه إىل ال�������ح�������ص�������ار واس���������ت���������خ���������دام ال��������ورق��������ة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ل���ي���ج���ع���ل���ن���ا دول���������ة م�����س�����ت�����وردة ت����اب����ع����ة ل��ه��م 
ي��ت��ح��ك��م��ون يف غ��ذائ��ن��ا وه����ذا ل���ن ي��ت��ح��ق��ق وس��ن��خ��رج من 
ال���ت���ب���ع���ي���ة وال������وص������اي������ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ك����م����ا خ����رج����ن����ا م��ن��ه��ا 
عسكريا ويتحقق ذلك من خالل الوعي ونشر ثقافة 
اإلنتاج املحيل وإحياء املوروث اليمني األصيل بالتوجه 
إىل الزراعة واإلنتاج واستغالل كافة الوسائل املختلفة 
ل���ج���ع���ل ال���ت���ن���م���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة ق���ض���ي���ة رأي ع�������ام ل�������دى ك���اف���ة 
املجتمع وهو ما سيتحقق من خالل العمل التشاريك 
ب���ني امل��ج��ت��م��ع وال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وت��ش��ج��ي��ع اإلن���ت���اج 

املحيل يف جميع املناطق والتوسع يف الزراعة.
وأشار إىل أن فاتورة االستراد فاتورة باهظة ويجب 
أن يكون إنتاجنا املحيل أكرب من ذلك حتى تخفض هذه 
الفاتورة كما يجب خلق الثقة بني املزارع والتاجر من 

خالل الجمعيات التعاونية.
وهناك أولويات حددتها اللجنة الزراعية والسمكية 
ال��ع��ل��ي��ا وأك����د عليها ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د -ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه- وه��ي 
زراع���ة الحبوب وخ��اص��ة القمح وه��ن��اك توجه كبر يف 
ه���ذا ال��ج��ان��ب ت���م ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ال���ج���وف وص���ح���راء عبس 
وتهامة وخالل العام القادم سيتم التوسع بشكل أكرب 
م��ن ال��ع��ام امل��ايض وسيتم توفر ب��ذور محلية محسنة 
أرب��ع��ة أض��ع��اف م��ا ت��م ت��وف��ره يف ال��ع��ام امل��ايض كما أننا 

سنزيد من زراعة األرايض الصالحة للزراعة.

أكد عدد من رواد التنمية املحلية 
من منسقي مؤسسة بنيان التنموية، عىل 
أه���م���ي���ة م��ق��اط��ع��ة م��ن��ت��ج��ات دول ال����ع����دوان 
والتي يحتاج تنفيذها إىل خطوات عملية 
ت��ت��م��ث��ل يف زي��������ادة ال����وع����ي ل�����دى ك���اف���ة ف��ئ��ات 
امل���ج���ت���م���ع ب���أه���م���ي���ة امل���ق���اط���ع���ة واالت������ج������اه إىل 
التنمية املحلية بعمل تشاريك يتعاون فيه 
املجتمع م��ع ال��ج��ه��ات الحكومية والقطاع 
ال�����������������خ�����������������اص، يف االت�����������������ج�����������������اه ن����������ح����������و ت�����ش�����ج�����ي�����ع 
االستثمار الداخيل يف الجوانب التنموية.
وأوض��ح��وا أن التوسع يف زراع���ة الحبوب 
وخاصة القمح استجابة ملا جاء يف أكر من 
ك��ل��م��ة ل��ل��س��ي��د ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال��دي��ن 
ال��������ح��������ويث، أم����������ر م�����ه�����م وض����������������روري ل���ت���ح���ق���ي���ق 

الغذاء األسايس واالكتفاء الذايت.
وش�����������ددوا ع�����ىل ض���������رورة ت���خ���ف���ي���ض ف����ات����ورة 
االس�����ت�����رياد و ال���ت���وج���ه ن���ح���و ت��ش��ج��ي��ع امل��ن��ت��ج 
املحيل وحمايته وص��وال لاكتفاء ال��ذايت.. 

تفاصيل أكر يف السياق اآليت:

   املــهــا : مــقــاطــعــة مــنــتــجــات دول 
الـــــعـــــدوان وتــشــجــيــع اإلنــــتــــاج احملــلــي 
ضـــــــــــــــرورة لــــلــــتــــخــــلــــص مــــــــن الـــتـــبـــعـــيـــة

 مقنع :  البد من إيجاد استراتيجية 
تـــــــــعـــــــــاون مــــــشــــــتــــــرك بـــــــــن املــــجــــتــــمــــع 
واجلــهــات الرسمية والــقــطــاع اخلــاص

   هيج : دعم وحماية املنتج احمللي 
ركيزة أساسية لنجاح التنمية الشاملة 
اجلـــــــرحـــــــزي : يــــجــــب االهــــتــــمــــام    
بــــــالــــــبــــــنــــــيــــــة الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة وحتـــــــويـــــــل 
فـــــــاتـــــــورة االســــــتــــــيــــــراد االســــتــــهــــاكــــي 
إلــــــى فــــــاتــــــورة االســـــتـــــيـــــراد اإلنـــتـــاجـــي

مـــنـــســـكـــي : مــــضــــاعــــفــــة اإلنـــــتـــــاج     
احملـــــــلـــــــي ضــــــــــــــــرورة حــــتــــمــــيــــة لـــكـــســـر 
احلـــــــصـــــــار واخلـــــــــــــــــروج مـــــــن الـــتـــبـــعـــيـــة 
والــــــــــــــــوصــــــــــــــــايــــــــــــــــة االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة

     ماهر :    دول العدوان
 حتاصر الشعب اليمني لتجعل منه 

مستهلكا ألسوأ املنتجات
    الهارب : تعزيز الوعي

 املجتمعي وإنشاء اجلمعيات التعاونية 
مقومات أساسية للتنمية احمللية

عدد من رواد التنمية لـ»                                                       «



كلمات/ أحمد النظامي

أجرى اللقاءات /عفاف الشريف 

من أين أبدأ يف الحديث فمهما كتبت من عبارات 
تعد ق��اص��رة وأش��ع��ر بالتقصري يف اخ��ت��ي��ار ال��ع��ب��ارات 
وت��رت��ي��ب��ه��ا ف���ا ك����ام ي�����وايف م��ق��ام��ك وال م���ق���ال ي����ويف.. 
ف���ف���ي ذك��������راك س���ي���دي ي��ع��ج��ز ت���ع���ب���ريي وك�����ام�����ي  ف��ا 

أدري ماذا أكتب.
  فمهما كتبت فإين لن أويف حتى إن فكري ولساين 
وك����ام����ي وح��������رويف ت���خ���ج���ل وت���ن���ح���ن���ي أم�������ام ع��ظ��م��ت��ك 
ال�����ت�����ي ج������ّس������دت ف����ي����ه����ا م����ع����ن����ى اإلن�����س�����ان�����ي�����ة وج�����ّس�����دت 
فيها معاين الرجولة التي تجلت فيها أسمى آياتها 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ف��ال��ح��دي��ث ع��ن��ك ه���و ح���دي���ث ع���ن ال��س��م��و 
يف أم���ث���ل���ت���ه ال���ع���ل���ي���ا ب����ل ه����و ح����دي����ث ع����ن ال�����ق�����رآن ال��ت��ي 
تتجىل بصائره وبيناته م��ن خاله وه��و حديث عن 
ال���ت���ض���ح���ي���ة وال������ف������داء يف س���ب���ي���ل ال����ل����ه م����ن أج������ل دي��ن��ه 
ون����ص����رة ل��ل��م��س��ت��ض��ع��ف��ن إن�����ه ب���اخ���ت���ص���ار ح���دي���ث ع��ن 

العظماء الذي قل أن يجود بهم الزمان.
  تكلمت وص��رخ��ت بصرختك امل��دوي��ة يف زم��ن قد 
استفحل فيه كل قوى االستكبار من كان يجرؤ أن 
يتكلم وأمريكا ترتكب أبشع الجرائم يف أفغانستان 
وال���ع���راق  ف��ص��دع��ت ب��ال��ح��ق حينما س��ك��ت اآلخ���رون 
انتقلت بكل من ينتمي إىل مشروعك من وضعية 

سيئة إىل واقع مميز مستبصر واٍع.
 ص��رخ��ت وق��ل��ت أص��رخ��وا وس��ت��ج��دون م��ن يصرخ 
م���ع���ك���م يف م����رح����ل����ة ك�����ان�����ت األم���������ة م���ك���ب���ل���ة ب���ال���ه���زي���م���ة 
ال��ن��ف��س��ي��ة واس��ت��ح��ك��ام ال��خ��ن��وع واالس���ت���س���ام نتيجة 
التضليل اإلعامي والنشاط التعليمي والتثقيفي 
ف��ص��رخ��ن��ا ووج����دن����ا م����ن ي���ص���رخ م��ع��ن��ا وك���س���ر ح��اج��ز 
الخوف والصمت فكانت نقلة بواقع األمة وساح 

موقف. 
صنعت أم��ًة من خ��ال القرآن الكريم أم��ًة عزيزًة 
كريمًة مؤمنًة منشدًة إىل دينها وهويتها اإليمانية 
وع�����رف�����ت م�����ن ه�����ي وم�������ن ه�����و ع�����دوه�����ا ووض�����ح�����ت ل��ه��ا 
امل������خ������اط������ر وق�������دم�������ت ل�����ه�����ا ال������ح������ل������ول يف زم����������ن أل�����اح�����ل 
وم�����ا ي���ج���ب أن ت���ك���ون ع��ل��ي��ه يف م���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات 

واألخطار. 
فكنت والزلت بحق أنت باعث الجيل من بن ركام 
ال��ذل والخنوع والجمود والتيه والضياع إىل جيٍل 
ش���ام���ٍخ ي��ع��ش��ق ال��ج��ه��اد واالس���ت���ش���ه���اد واالس���ت���ع���داد 
ل���ل���ت���ض���ح���ي���ة ال ي����ق����ب����ل االس������ت������س������ام وال ي���������رىض ال�������ذل 
والخنوع والهوان ثابتاً صامداً عىل خطاك فاستمر 

نهج حياتك يف وجدان يمن اإليمان والحكمة  . 
تحركت بمشروعك القرآين ضد املشروع األمرييك 
ال��ص��ه��ي��وين، ف��واج��ه ال���ح���روب ال��ث��ق��اف��ي��ة واإلع��ام��ي��ة 
الصهيونية وأفشلها، وكشف زيفهما وخداعهما 
وت��ض��ل��ي��ل��ه��م��ا؛ ف��م��ا ك����ان م��ن��ه��م��ا إال أن ت���ح���رك���وا ضد 
هذا املشروع عسكرياً وعن طريق أوليائهم بحروب 
شاملة، يحاولون بكل وسيلة إطفاء نور الله ومنع 
وص���ول ه���ذا ال��ن��ور إىل األم���ة إال أن إرادة ال��ل��ه كانت 
هي الغالبة وإرادته هي املنتصرة: }َوَيأَْبى الّلُه إاَِلّ أَْن 
ُيِتَمّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن{ وكلما شنوا عليه حرباً 
أكرب انتصر وتوسع وظهر ب��إرادة الله وتأييده، وال 
زال حتى اآلن ي��واج��ه امل��ش��روع األم��ري��يك الصهيوين 
وينتصر ويَتِّسع ليكون األمل لهذه األمة، وأصبح 
الشعب اليمني بتمسكه به القدوة لكل الشعوب 
املستضعفة والتواقة إىل التحرر والحرية وتبن من 
خال األحداث والشواهد أن هذا املشروع هو حق 
وأن��ه ال��ذي فيه الخري لألمة وأن األم��ة بحاجة إليه 
مهما كانت الظروف والتحديات واألخطار ومهما 

كانت التضحيات. 
أرادوا ط����م����س ذك���������رك ف����رح����ل����ت إىل وج����������دان ه����ذا 
ال�������ش�������ع�������ب ق�������ت�������ل�������وك ف���������أح���������ي���������وك ف���������أن���������ت م�����������وج�����������ود يف 
أف���ك���ارن���ا وم��ش��اع��رن��ا ب���ل أص��ب��ح��ت ق��ب��ل��ة ل��ك��ل األح����رار 
واملستبصرين فأينما ت��ويل بوجهك ت��رى حسينين 
أباة الضيم أبطااًل شجعاناً لم يرتاجع الواحد منهم 
قيد أنملة ثابتن ثبات الجبال الروايس  ال يخافون 

يف الله لومة الئم . 
إذاً فأنت حاضر يف موقعك يف ال��ق��دوة والقيادة 
والهداية نستوحي منها قوة اإليمان والثقة العالية 
ال����واع����ي����ة ب���ال���ل���ه وال����ص����رب وال����ث����ب����ات وال�����ب�����ذل وال���ع���ط���اء 

والتضحية والبصرية ملقارعة الطغاة واملجرمن. 
بنيانك موجود يف وجدان الشعب اليمني بإحياء 
روح امل���س���ؤول���ي���ة وال�������روح ال���ج���ه���ادي���ة ح��ي��ث اس��ت��ط��اع 
الصمود والثبات والتصدي ألعتى ع��دوان تاريخي 
ت���ك���ال���ب���ت ف����ي����ه ك�����ل ق�������وى ال����ع����ه����ر وال����ط����غ����ي����ان ع�������دوان 
ش�����ام�����ل ت����ك����ال����ب����ت ف����ي����ه ك������ل ق��������وى ال�����ش�����ر واإلس����ت����ك����ب����ار 
وع������ىل م������دى ث����م����اين س�����ن�����وات وه�������ذا ك���ل���ه ه�����و ام����ت����داد 

ونتاج جهودك. 
وان����ط����ل����ق����ت يف ه��������ذا امل�������ش�������روع ال�������ق�������رآين ال���ن���ه���ض���وي 
االستقايل املتحرر ملواجهة هذه األخطار التي طغت 
وم���ن���ذ ذل�����ك ال����ي����وم م����ن أول ل��ح��ظ��ة ت���ح���رك���ت ب���ه���ا يف 
ه�������ذا امل������ش������روع ض����م����ن ه�������ذه ال���ق���ض���ي���ة ال�����ع�����ادل�����ة وإىل 
ح��ن اس��ت��ش��ه��ادك، وم��ن��ذ اس��ت��ش��ه��ادك وإىل ال��ي��وم 
ع��ىل م���دى إح���دى وع��ش��ري��ن ع��ام��ا ك��ل األح����داث كل 
امل���ت���غ���ريات ك����ل امل����واق����ف ت��م��ث��ل ش����واه����د ودالئ�������ل ع��ىل 
ض�������رورة ه�����ذا ال���ت���ح���رك وع�����ىل ض�������رورة ه�����ذا امل���وق���ف، 
وأن��ه ال مناص لنا ال خيار لنا كشعوب يف مواجهة 

هذا الخطر، إال بتحمل املسؤولية.
ال����ح����دي����ث ي����ط����ول وي�����ط�����ول ع���ن���ك وع������ن م���ش���روع���ك 
ال��ع��ظ��ي��م وخ��ت��ام��اً ن��ق��ول ن���م ق���ري���َر ال��ع��ن وُدْم خ��ال��د 
ال�������ذك�������ر ي�������ا ت����������اج األم������������ة وع���������ن���������وان ع������زه������ا وم������ج������ده������ا ي���ا 
�����ور ف���ق���د ب��ن��ي��ت أم������ًة ق����وي����ًة ع����زي����زًة ش��ام��خ��ًة  ِس����ب����َط ال�����ُنّ
أحييتها بدمائك ال��ط��اه��رة الزكية وبثقافة الجهاد 
واالستشهاد  وستبقى رمزا وقائداً للشعب اليمني 
يف م��واج��ه��ة ال��ع��دوان جيا بعد جيل ف��ص��ار اليمن 

بك أمة يخىش األعداء أمرها. 
 ف���ج���زاك ال���ل���ه ع���ّن���ا خ���ري ال����ج����زاء ي���ا س���ي���دي ال��س��ام 
ع����ل����ي����ك ي����������وم س�������ارع�������ت إىل رف����������ع ال������ص������رخ������ة يف وج�����ه 
امل��س��ت��ك��ربي��ن ال���س���ام ع��ل��ي��ك ي����وم وق���ف���ت ش���ام���خ���اً يف 

وجه الطغاة واملجرمن لم تتزلزل ولم تركع 
وه����ل م��ث��ل��ك ي���رك���ع إال ل��ل��ه وه����ل م��ث��ل��ك ي��خ��ىش إال 

من الله .
وال�����س�����ام ع���ل���ي���ك ح����ن ول�������دت وح�����ن اس��ت��ش��ه��دت 

ويوم يقوم األشهاد . 

عبدالله محسن الجرادي 

رحلة إلى السماء 
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الشهيد القائد 
ثار ضد الظلم في زمن اخلنوع 

تهل علينا الذكرى السنوية للشهيد  القائد حسن بدر الدين الحويث سام الله عليه لنقف أمام هذه املحطة 
الهامة  التي مثلت بداية ملسار جديد يف  تاريخ اليمن الذي اختطه الشهيد القائد بدمه واشتعلت معه ثورة 

ضد  الظلم والطغيان ليصل وهج الثورة ونور املشروع القرآين اىل عموم اليمن بل تعداه اىل مناطق خارجية 
بفضل الله وبفضل الشهيد القائد الذي واجه املوت بشجاعة فكانت الشهادة وساماً الذي بحث عنه لتكتب له 
به الحياة األبدية وتخلد ذكراه ومآثره وبطوالته تاريخاً حياً زكياً تحيا به اليمن  وتفاخر به العالم  وتستمد منه 

عوامل قوتها ومنعتها وتتناقله األجيال جيًا بعد جيل .. ويف الذكرى السنوية للشهيد .. "26سبتمرب" 
التقت بعدد من الشخصيات الدينية والثقافية وأجرت معهم اللقاءات التالية : 

يف ال��ب��داي��ة ت��ح��دث ال��ع��ام��ة عبدالله ال��ع��زي ب��ال��ق��ول :  ان 
ال���ك���ام ع���ن س����رية وم���س���رية ال��س��ي��د ال���ق���ائ���د ال��ش��ه��ي��د حسن 
بدرالدين الحويث طويل بطول حياته التي كانت خاتمتها 
حياة االعام من آل محمد عليهم السام هذا من جانب 
وحياة الشهداء من آل محمد ولذلك فإن الكام عن سريته 
الب�����د أن ي���ك���ون وف�����ق ه���ذي���ن امل����س����اري����ن وم���م���ا الش�����ك ف���ي���ه إن 
الكام عن كل مسار يحتاج إىل مجلد كحد أدىن , فإذا أىت 
الكام عنه كعلم من دعاة الهدى فإنه يتطلب التدرج الذي 
سار عليه يف الدعوة إليه بشتى وسائل الحكمة واملوعظة 
الحسنة فاملتأمل ملازم الهداية يجدها أن كل موضوع منها 
مرتبط ارتباطا وثيقا س��واء يف سياق امللزمة ال��واح��دة أو يف 
سياق املازم املتفرقة وملا كانت كذلك فإن األعداء يعملون 
ع���ىل ت��ق��دي��م دع���وت���ه وه���دي���ه , م��ن��ف��ص��ا ع���ن ب��ع��ض��ه ال��ب��ع��ض 
ليتمكنوا من تشويهه بغية الصد عن االستفادة منه , وهذا 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري م��ن أخ��ط��ر األش��ي��اء ال��ت��ي يجب التنبه لها 
هذا فضا عن سعيهم أي األعداء اىل اتهامه بتهم تخالف 

الواقع والحقيقة.. 
ول��ذل��ك ف��إن ال��واج��ب علينا م��واج��ه��ة  التشويه والتزييف 
واالتهامات التي يعمل أع��داء اإلس��ام من داخ��ل االس��ام 
فضا ع��ن أع���داء اإلس���ام م��ن خ��ارج��ه بشتى ال��وس��ائ��ل ليك 
ن��س��ه��م يف إي���ص���ال ال���ه���دي امل��ح��م��دي األص���ي���ل إىل ك���ل ان��س��ان 
يف هذه األرض, ومن املعروف تاريخيا أن معركة التشويه 
لكل دعاة الهدى والحق من آل محمد عليهم السام ومن 

معهم لم تكن وليدة اليوم بل كانت من عهد 
اإلمام عيل عليه السام وألن األعداء عىل مر 
التاريخ يتحكمون يف املال واإلعام والسلطة 
ن�����ج�����د أن ب�����ع�����ض ال�����ت�����ش�����وي�����ه�����ات ق�������د أص���ب���ح���ت 
أشبه ما تكون بالحقائق الثابتة ولذلك نجد 
سماحة السيد القائد عبدامللك الحويث يدعو 
دائما يف أغلب محاضراته إىل ضرورة الوعي 
ال���رش���ي���د ال������ذي ي��ح��ص��ن اإلن����س����ان م����ن ت��ق��ل��ب��ات 
أص���ح���اب ال��ب��اط��ل وال���وع���ي ه����ذه ه���ي ال��ب��ص��رية 
ال���ت���ي دع�����ا إل���ي���ه���ا االم��������ام االع����ظ����م زي�����د ب����ن ع��يل 
عليه السام يف مقولته املشهورة " البصرية 

البصرية ثم الجهاد 
ال����ش����ي����خ ع����ب����دال����ل����ه ال����ص����ال����ح ن����ائ����ب أم�������ن ع����ام 

ج���م���ع���ي���ة ال����ع����م����ل االس������ام������ي "أم�����������ل" يف ال����ب����ح����ري����ن ق�������ال : " 
الحديث عن السيد حسن بدر الدين الحويث رضوان الله 
تعاىل عليه حديث عن صياغة شعب جديد حسب املفاهيم 

الرسالية القرآنية.
حديث عن بناء ثقافة تغيريية خاقة طالت كل إنسان 
وأي���ق���ظ���ت يف ن��ف��س��ه ال���ع���زة اإلل���ه���ي���ة، وال���ك���رام���ة اإلن��س��ان��ي��ة، 

وأمل التغيري املنشود..
ح������دي������ث ع�������ن م����ن����ه����ج ق�����������رآين ف������ري������د ي����ف����ج����ر ق�������������درات امل�����ؤم�����ن 
وي��ج��ع��ل��ه م��ؤم��ن��اً ب��ق��درت��ه ع��ىل إح����داث ال���ف���ارق.. ح��دي��ث عن 
ق���ائ���د اس��ت��ن��ه��ض روح اإلن����س����ان ال��ي��م��ن��ي امل����ؤم����ن وب��ع��ث��ه��ا م��ن 
ج���دي���د، وزرع يف ن��ف��س امل����واط����ن ال��ي��م��ن��ي امل���س���ح���وق امل��ق��ه��ور 
املضطهد الثقة والقدرة واإليمان بإمكانية التغيري.. حديث 
عن قائد كرس حياته وكل ما يمكن من أجل تقديم يمن 

جديد: بصري، مستقل، مبدع، وواثق بالله وبنفسه " 

انتصار الشهيد القائد
اىل ذلك تحدث محمد حسن زيد بقوله : لم ندرك نظرته 
ال��ث��اق��ب��ة ل����ألم����ور، ث���م رأي���ن���ا ت��ل��ك ال���ن���ظ���رة ت��ت��ج��س��د يف ال���واق���ع 
وت��ن��ت��ق��ل م���ن م��رح��ل��ة إىل أخ�����رى ث���م ت��ت��ص��دى ل��ت��ح��ال��ف دويل 
ألكرث من ثماين سنوات تتحول خاله من وضعية الدفاع 

البحت إىل حالة الهجوم االسرتاتيجي وُتصبح رقما اقليميا 
ودوليا مؤثرا.

ل��ق��د ع��اي��ش��ن��ا امل��رح��ل��ت��ن، م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 
السيد حسن بدر الدين ومرحلة ما بعده وعرفنا طبيعة 
التحديات التي واجهها والتغيريات التي أحدثها، نعم... 
أصبح أنصار الله حكاما بعد أن كانوا ثلة قليلة مستضعفة 

لكن ليس ذلك ما يبعث عىل الذهول،
فاملذهل حقا هو إيمان هذا القائد الذي لم ُيزعزعه شك، 
وثباته عىل مبدأه حتى آخر لحظة ال أما يف دنيا فانية بل 
طلبا آلخرة باقية  فنال ما تمنى عىل مستواه الشخيص ثم 

غرّي الله بدمه حركة التاريخ.

تصحيح املفاهيم 
ن���اي���ف ح���ي���دان ع��ض��و م��ج��ل��س ال����ش����ورى  ت���ح���دث ب���ال���ق���ول :  
إن تحدثنا ع��ن الشهيد حسن ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث رض��وان 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه ف���ل���ن ن���ف���ي���ه ح���ق���ه ول������ن ن��ن��ص��ف��ه ، ف���م���ج���ل���دات ق��د 
ال ت��ع��ط��ي��ه ح��ق��ه وال ت��ك��ف��ي ل���ت���دوي���ن ك���ل س���ريت���ه ال���ت���ي ب��ذل��ه��ا 
ألجل تحرر اإلنسان من العبودية والذل والخنوع و ألجل 
تصحيح املفاهيم ورسم مامح ملستقبل خال من الشوائب 
وال��ت��ع��ب��ئ��ة امل��غ��ل��وط��ة ، ب���ل إن ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ب����ذل ك��ل��م��ا يف 
وسعة للتحذير من املخاطر والوقوع يف مستنقع املؤامرات 
الصهيونية والثقافات الدخيلة عىل املجتمع تحت حجج 

واهية أو عناوين براقة .

ثمار املسيرة القرآنية 
م������ن ج����ان����ب����ه ت�����ح�����دث ح���م���ي���د ع����ب����د ال�������ق�������ادر ع����ن����رت ب����ق����ول����ه : 
ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د رح����م����ه ال����ل����ه م����ؤس����س امل�����س�����رية ال���ق���رآن���ي���ة 
تتجسد فيه كل القيم واالنسانية ويحمل فكر وصاحب 
م��ش��روع  وط��ن��ي , وه��و م��ن أط��ل��ق ال��ص��رخ��ة يف وج��ه قوى 
االس���ت���ك���ب���ار ب���ع���د أح��������داث 11س���ب���ت���م���رب ع���ن���د ت���ف���ج���ري م��رك��ز 
ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي يف م��ن��ه��ات��ن وخ������رج ب�����وش ب���خ���ط���اب ش��ن 
ف��ي��ه ح���رب���اً ش��ام��ل��ة ع���ىل االس�����ام وق����ال م���ن ل���م ي��ك��ن معنا 
ف��ه��و ض���دن���ا واس���ق���ط ال���ن���ظ���ام يف اف��غ��ان��س��ت��ان ويف ال���ع���راق 
بحجة االرهاب واالرهاب من صنعه هي االدارة االمريكية 
الشيطان االك��رب لم تجرؤ االنظمة العربية املنبطحة ان 
تصرخ يف وجه قوى االستكبار خوفا عىل كريس السلطة 
وال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ال��س��ي��د ح��س��ن اط��ل��ق ال��ص��رخ��ة يف وج��ه 
ق����وى االس��ت��ك��ب��ار م���ن ج��ب��ال م����ران وب��ف��ض��ل ال��ل��ه ت��وس��ع��ت 
املسرية القرآنية وها نحن اليوم نجني ثمارها من األمن 

واالستقرار واالنتصار عىل قوى الشر والعدوان.. 

ال يخاف في الله لومة الئم 
ال��ب��اح��ث /ع��ب��دال��ل��ه ع���يل ه���اش���م ال����ذارح����ي اس��ت��ه��ل ح��دي��ث��ه 

بالقول : 

رج��������������������������ل 
ع��������������ظ��������������ي��������������م 

وح����������������دي����������������ث 
ع���������������ن ع����������اِل����������م 

م������������������������������������������ج������������������������������������������دد 
ل�����ألم�����ة، وع���َل���م 

م������������������ن اع����������ام����������ه����������ا 
ونجم من نجوم 

هدايتها
ف����������������������ق����������������������د ع����������������رف����������������ت 

ال������������ش������������ه������������ي������������د ال������������ق������������ائ������������د 
مجاهدا صادعا بكلمة 

ال��ح��ق م��ن��ذ أن ك���ان عضوا 
يف م���ج���ل���س ال������ن������واب ك������ان ال 

يخاف يف الله لومة الئم
*وع�����رف�����ت�����ه م������ن ع���ل���م���ه واخ������ب������اره 

وم���ازم���ه ال���ت���ي وص���ل���ت ال��ي��ن��ا م��ن��ذ ان 
ك����ان األخ امل��ج��اه��د/ض��ي��ف ال���ل���ه ال��ش��ام��ي 

يدرس مع ابن اختي عبد الغني الدرب- ابو 
سكينه-وزمائه يف جامعة صنعاء.. عىل مدى اربع سنن 
, ك���ان���وا ي���أت���ون اىل م���ن���زيل ب��ص��ن��ع��اء وك�����ان األخ / ض��ي��ف ال��ل��ه 
الشامي يسرد لنا بعض اخبار وعلم وعلوم وجهاد الشهيد 
ال��ق��ائ��د واس��ت��ب��س��ال وب��ط��ول��ة ال��ف��ت��ي��ة امل��ؤم��ن��ة ال��ت��ي ث��ب��ت��ت مع 

الشهيد القائد , وعرفت السيد 
الشهيد القائد أك��رث حينما استطاع أن يبني أم��ة مجاهدة 
بفرتة وجيزة ألنه عايش تلك الظروف كفرد، فنظر نظرًة 
ث��اق��ب��ة ل���واق���ع ش��ع��وب األم����ة اإلس���ام���ي���ة يف ج��م��ي��ع م��ج��االت 
الحياة ف��أدرك أن واقعها مأساوي وال تقوى عىل مقاومة 
األخطار املحدقة بها من ِقبل أعداء األمة الحقيقين اليهود 
وال���ن���ص���ارى- ام��ري��ك��ا وال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين امل��ح��ت��ل - وم����ن دار 

بفلكهم وعمائهم من داخل األمة نفسها.

نصير املستضعفني 
ويقول الشيخ عيل دحان املراين :  ليس غريبا عىل شخص 
الشهيد القائد رضوان الله عليه ما قدمه يف حياته من اجل 
دي��ن الله عز وج��ل واإلنسانية يف كل انحاء االرض ونصره 
لكل املستضعفن يف  الدنيا  , لقد قدم روحه رضوان الله 
عليه واغىل ما يملك لله تعاىل ونصر دينه , وخرج مجاهدا 
بماله واهله امام قوى الطاغوت واالستكبار وقوى الشرك 
وعىل راسها امريكا الشيطان االكرب يف وقت الهوان والذل 
واالنبطاح من كل زعماء العرب وعلماء السوء والسلطة 

يف اليمن .
لقد كان للشهيد القائد رضوان الله عليه نظرة قوية لكل 
االح��داث التي كان يراها ويعلمها من حوله وك��ان يدركها 

وي��ت��ن��ب��أ  
ب�����������������م�����������������ا ت��������������خ��������������ط��������������ط ل���������ه 
دول االس����ت����ك����ب����ار ال����ع����امل����ي وع���ىل 
راس����ه����ا ام���ري���ك���ا وال����ي����ه����ود وخ��ط��ره��م��ا 
ع��ىل االس����ام وامل��س��ل��م��ن وع���ىل مشروعه 
ال��������ق��������رآين .وج�������������اء م�����ن�����ه ان ي����ط����ل����ق ص�����رخ�����ت�����ه يف وج�����ه 
املستكربين وهتف بشعار الحرية بشعار الرباءة من اعداء 
االم�����ة واالس�������ام وامل��س��ل��م��ن وال���ب���ش���ري���ة واع�������داء ال���ل���ه وذل���ك 
يف أح���د  م��ح��اض��رات��ه ال��ت��ي  ك��ان��ت ب��ع��ن��وان ال��ص��رخ��ة يف وج��ه 
امل��س��ت��ك��ربي��ن وك���ان���ت ب��ع��د اح�����داث 11س��ب��ت��م��رب ب��ق��ل��ي��ل وه��ن��ا 
وقف الحق امام الباطل وهنا حقيقة ان الله 
انعم علينا وعىل البشرية بهذا العلم الرباين 
الذي اطلق مشروعه القرآين ضد الكفر وضد 
قوى االستكبار وضد املنافقن ليك يعيد االمة 
اىل التويل الصادق لله ورسوله واعام  الهدى, 
نعم ك��ان الشهيد القائد حليف ال��ق��رآن ومن 
ال����ق����رآن ق����دم ل���ام���ة ال���ح���ل يف زم����ن االن��ح��ط��اط 
والذل والضعف أمام قوى الظلم واالستكبار 
العاملي قدم الخاص من هذه كله وكيف ان 
نحيا كرماء اعزاء اقوياء بهذا املشروع القرآين 
ال����ع����ظ����ي����م وك�����ي�����ف ل����ن����ا ك���م���س���ل���م���ن ان ن��ص��ح��ح 
ون���ق���ف ام�����ام ال��ث��ق��اف��ات امل��غ��ل��وط��ة , وان ن��ع��ود 
للقرآن وأن نتوىل الله ورس��ول��ه واع���ام الهدى 

من آل البيت التويل الصادق 

شعار البراءة ضد الطاغوت     
ف��ي��م��ا ت��ح��دث ع���يل اح��م��د ش���رف ال���دي���ن ب��ال��ق��ول :  السيد 
املجاهد الشهيد القائد سام الله عليه استشعر املسؤولية 
وس��ط��ع ن��ج��م��ه  يف زم����ن االن���ب���ط���اح وال��ص��م��ت وال���ع���ار ال���ذي 
ل��ح��ق ب��زع��م��اء املسلمن ال��ذي��ن ع��ك��س ضعفهم وه��وان��ه��م 
عىل شعوبهم الطاغية جورج بوش بعد تفجري الربجن يف 
نيويورك من قبل االستخبارات االمريكية  ليوجد املربرات 
ل����غ����زو واح�����ت�����ال ب�����ل�����دان اس����ام����ي����ة وع����رب����ي����ه ك������ان ان ق�����د ت��م 
االعداد لهذا املخطط منذ سنوات اطلق االمرييك تهديده 
ووع��ي��ده بمحاربة االره���اب وق��ال مخاطبا لزعماء العرب 
م�����ن ل�����م ي���ك���ن م���ع���ن���ا ف���ه���و ض����دن����ا وم������ع االس��������ف ال����ك����ل ش��ع��ر 
ب���ال���خ���وف م���ن ف���رع���ون ع���ص���ره ج�����ورج ب����وش ول���ب���ى ال��ج��م��ي��ع 
ط���ل���ب���ه وخ����ن����ع ال���ج���م���ي���ع ل���ت���وج���ي���ه���ات���ه خ����اف����وا م����ن ال���ط���اغ���وت 
وال����ش����ي����ط����ان االك��������رب ام����ري����ك����ا ول������م ي����خ����اف����وا م�����ن ال����ل����ه ال���ق���وي 
ال��ع��زي��ز ال��ج��ب��ار امل��ت��ك��رب واالره�������اب ص��ن��اع��ة ام��ري��ك��ي��ة ب��ام��ت��ي��از 
وه��ت��ف ب��ش��ع��ار ال�����رباءة م��ن ام��ري��ك��ا واس��رائ��ي��ل ال ي��خ��اف اال 
الله وح��ده ال شريك ل��ه وق��ف شامخا ك��اس��را ان��ف امريكا 

و طاغوت العصر .  

وقفة في ظالل أطروحات
 الشهيد القائد رضوان الله عليه

ِم������ن امل����ؤك����د أَنّ َم������ن ي���ع���ي���د ال������ق������راءة  مل�������ازم ال��ش��ه��ي��د 
ال���ق���ائ���د - رض������وان ال���ل���ه ع��ل��ي��ه - ي��ك��ت��ش��ف ش��ي��ئ��اً ج���دي���داً 
وم�������ده�������ش�������اً م�����ع�����ال�����ج�����ات ت������رب������وي������ة وث�����ق�����اف�����ي�����ة وأح������������داث 
تتحقق م��ن خلف أس���وار الغيب يعجز اإلن��س��ان عن 
تفسريها ليست من باب التنبؤات والتكهنات بل من 
باب الحقائق املوضوعية وهنا ينشأ املشروع القرآين 
ليؤسس ملستقبل األمة بتحديد أهدافها وقضاياها 

ومنهجها القرآين .   
وال������س������ؤال األه�������م ه���ن���ا : ه�����ل س��ن��ت��م��ك��ن إىل م��ع��رف��ة 
األس������ب������اب ال����ت����ي ج���ع���ل���ت أط������روح������ات ال���ش���ه���ي���د ال���ق���ائ���د 
قابلة للتحقق دون الحاجة إىل رحلة عميقة بقراءة 
م��ج��ردة م��ن ال��ت��ع��ص��ب واأله�����واء ال��خ��اص��ة للمشروع 
القرآين ودون البحث عن ورثة الكتاب وأعام الهدى 
ال����ذي����ن ي���ت���وج���ب ع����ىل األم�������ة ال���ت���س���ل���ي���م ل���ه���م وال����رج����وع 

إليهم ملعرفة األسرار العظيمة للقرآن الكريم ؟
حتما سيقودنا هذا الشيئ إىل إشكاليات الحدود 
لها يصعب فهمها ؛ إذ يقول الله سبحانه وتعاىل 
)....ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.....( 
وح���ت���ى الن����غ����وص يف ت���ف���اص���ي���ل ه�����ذه اآلي������ة ال��ك��ري��م��ة 
فالقرآن )بحر اليدرك قعره( كما وصفه اإلمام عيل 
عليه السام ؛ علينا التوقف عند النص الذي كرره 
الشهيد القائد يف م��ازم��ه يقول رض���وان الله عليه ) 
وكما كررنا أكرث من مرة أن اإليمان ، أن العقائد يف 
اإلس��ام العظيم كلها عملية، كلها عملية ، إيمان 
ي�����رتك ت����أث����رياً ع����ىل ال���ن���ف���س ، ث����م ن���ف���س ت�����رتك ت����أث����رياً يف 
واق���ع ال��ح��ي��اة ، م��اع��دا ذل���ك يعترب إي��م��ان��اً أج���وف ، ال 
يقدم وال يؤخر ، وال ينفع ال يف الدنيا وال يف اآلخرة (.
فهل هذا النص للشهيد القائد - رضوان الله عليه 
- هو الذي تحتاج إليه األمة إلصاح واقعها بعد أن 
وصلت إىل مرحلة من االنحطاط والضعف واالنهزام 
وال��ت��م��زق ي��ص��ع��ب علينا وص��ف��ه��ا ل��ن��درك ال��ح��اج��ة إىل 
ال�����ب�����ع�����د اإلي��������م��������اين وال�����ع�����م�����يل ال�����ل�����ذي�����ن ي�����م�����ث�����ان خ���ط���ن 
متازمن يف مسرية حياة األمة ؛ ألن اإليمان الصادق 

ب���ح���رك���ة ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ال ي���ع���رف م��ع��ن��ى ال���ت���وق���ف أو 
ال��رج��وع إىل ال���وراء ، وه��ذا كفيل ب��أن تنقلب أوض��اع 
األم������ة م����ن ال���ض���ع���ف واالن������ه������زام وال���ت���ق���وق���ع وال��ت��خ��ل��ف 
واالنغاق إىل القوة والنهوض والوصول إىل القمة 

نجاحاً وإبداعاً. 
امل�����ش�����روع ال�������ذي ه�����و ال����ح����ل ال����وح����ي����د يف ب����ن����اء ال���وع���ي 
وال���ت���غ���ي���ري وال���ت���ن���وي���ر وال������خ������روج م����ن دائ��������رة ال���خ���اف���ات 

والصرعات.. 
امل��ش��روع ال���ذي يجعل اإلن��س��ان الي��م��ل م��ن التوقف 
عنده والقراءة  فيه والنظر والتأمل إليه ؛ بل سيجد 

اإلنسان نفسه غارقاً يف بحر من الذهول.. 
امل�����ش�����روع ال�������ذي ي���م���ث���ل ع����اج����اً ف����ع����ااًل ن���اف���ع���اً ل���ج���راح 
األم�������ة ال���ع���م���ي���ق���ة وال����ت����ي ال ت��ح��ت��م��ل ال���ت���أخ���ري .. وح��ت��ى 
تتحقق لنا ه��ذه اآلم���ال علينا ال��ت��زود م��ن أط��روح��ات 
ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ع��ن��ده��ا س��ن��ع��رف ك��ي��ف س��ت��ت��ح��ق��ق لنا 
ه����ذه ال���ت���ح���والت ال���ك���ربى وال���ه���وي���ة  اإلي��م��ان��ي��ة امل��ح��ف��زة  
لإلحساس والنهوض باملسؤولية لنأخذ منها بقدر 
وع��ي��ن��ا وف��ه��م��ن��ا ال ب��م��ق��دار رؤي���ت���ه ووع���ي���ه ال��ع��م��ي��ق بما 
يعيينا أك���رب ال��ع��ون يف ال���وص���ول إىل اإلي���م���ان العميل 
الذي أرشدنا إليه يف النص املتكرر ذات املغزى الديني 
وال��ح��ض��اري ال سيما بعد ص��ور االن��ح��راف��ات الفكرية 
وح���االت التقوقع والجمود واإلي��م��ان األج���وف ال��ذي 

أَثّر عىل حياة األمة ومستقبلها وتاريخها الرسايل .
املشروع الذي أعاد لألفهام قدسية اإليمان بالقرآن 

وهيمنته وحاكميته وعظمة اإلسام .
أخ���������رياً : ي���س���ع���دين ال����ت����أم����ل يف أط������روح������ات ال��ش��ه��ي��د 
ال��ق��ائ��د - رض�����وان ال��ل��ه ع��ل��ي��ه - وح��اج��ت��ن��ا ل��ل��ت��زود منها 
وال��������رج��������وع إل����ي����ه����ا ف����ك����ل ج����م����ل����ة ف����ي����ه����ا ت����ث����ري ال����ك����ث����ري م��ن 
ال��ت��س��اؤالت وه���ذا بالتأكيد راج���ع إىل القيمة الدينية 
والعلمية ال��ت��ي تعطي ال��ن��ص أو الجملة ب��ع��داً عاملياً 
ول����ه����ذا ف�����إن أي م���ح���اول���ة مل���ع���رف���ة أط�����روح�����ات ال��ش��ه��ي��د 

القائد ستبقى قاصرة ودون اإلحاطة بها.
والله من وراء القصد

محمد عيل الذيفاين

غ�����رد ال���ع���ص���ف���ور وال����ن����ور ش��ع��ش��ع
ي���������اص���������ب���������اح ال�����������ن�����������ور أول ش�����ع�����اع�����ه

ما اجملك ياصبح محاك واروع
ل���ل���دراس���ة وال���ع���م���ل وال������زراع������ة..!!

ال���������������������زراع���������������������ة ع����������������ز ل����������������ل����������������رأس ت��������رف��������ع
م������ن زرع م�����������اذاق ط����ع����م امل����ج����اع����ة

ب�������ادروا ي���ا اح���ب���اب ن���غ���رس ون����زرع
�����������ة وأج���������م���������ل ب����ض����اع����ة أرض���������ن���������ا َج�����������ِنّ

أرض����������ن����������ا ل������ل������خ������ري وال������������ج������������ود م����ن����ب����ع
ط���������ّي���������ب���������ة يف وص���������ف���������ه���������ا وات���������س���������اع���������ة

�����������ع أزرع���������������وه���������������ا أرض ح����������م����������رَي وُت�����������َبّ
م������ث������ل������م������ا ك���������ان���������ت وك������������������ان ارت�������ف�������اع�������ه

ي������������وم ك������������ان ال���������������ُ� م���������رج���������ان ي���ل���م���ع
ف ال�������ع�������ال�������م ب������ك������ام������ل ب����ق����اع����ه ط�����������������َوّ

ال ح�����ض�����ر ُب����������ن ال�����ي�����م�����ن أي م����وق����ع
ي��ح��ض��ر ال���ت���اري���خ ي��ق��ط��ر ش��ج��اع��ة!

ل�����������و زرع�����������ن�����������ا ن��������ص��������ف ك�������ي�������ل�������و م������رب������ع
ض����د وج�����ه ال���ف���ق���ر ن��ك��س��ب م��ن��اع��ة

ب�����ان�����ق�����ول ل�����ألج�����ن�����ب�����ي: أل���������ف م���ق���ل���ع
�����������ر ذراع����������������ه أي م�����������س�����������ت�����������وَرد ن�����������َك�����������ِسّ

إن ص����وت األرض ن�����ادى لنسمع
�����������ل ِق�������ط�������اع�������ه يف زراع�����������ت�����������ه�����������ا ن�����������َف�����������ِعّ

ل��ل��ي��م��ن ن�����درس ون���غ���رس ون��ص��ن��ع
العمل ث��م العمل ي��ا ج��م��اع��ة..!!

من زرع ما ذاق طعم املجاعة..!!
إنشودة.. مهداه ألحبتنا األشبال يف مدراس وطننا العظيم



 ومنذ إنشائه لم يشهد الصندوق حراكاً 
وإص�����اح�����اً ع����ى م��خ��ت��ل��ف األص�����ع�����دة، س����واء 
من ناحية تجويد الخدمات أو اإلصاحات 
اإلداري�����ة وامل��ؤس��س��ي��ة أو األت��م��ت��ة، إال يف ظل 
اإلدارة الحالية املتمثلة بالدكتور عيل ناصر 
مغيل، املدير التنفيذي لصندوق املعاقني.

فما نسرده يف هذا املقام  ليس من نسج 
الخيال؛ بل من واقع ملموس مثبت بلغة 
األرقام لعدد من اإلنجازات التي تحققت يف 
زمن قصري وأوضاع صعبة، ويف ظل عدوان 

غاشم وحصار جائر.
■ ت�����م ت���ع���ي���ني امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ص���ن���دوق 
رع����������اي����������ة وت��������أه��������ي��������ل امل��������ع��������اق��������ني ال���������دك���������ت���������ور ع����يل 
ن���اص���ر م���غ���يل يف ع�����ام 2018م، وك������ان وض���ع 
ال���ص���ن���دوق ي��ش��ب��ه أي م��ؤس��س��ة ت��ع��م��ل وف��ق 
ال�����ن�����ظ�����ام ال�����روت�����ي�����ن�����ي امل�����م�����ل وغ��������ري امل�����ؤس�����ي، 

واملفتقر ألبسط طرق التحسني.
من اإلنجازات

■ ك�������ان ال�����ص�����ن�����دوق ي�����دف�����ع امل������اي������ني س���ن���وي���اً 
إي��������ج��������ارات امل����ب����ن����ى م����ن����ذ س������ن������وات م������ن ح���ق���وق 
املعاقني، وق��ام��ت اإلدارة الحالية بمتابعة 
امل���ب���ن���ى ال�����خ�����اص ب����ال����ص����ن����دوق، وع���م���ل���ت ع��ى 
إن������ه������اء دف��������ع اإلي���������ج���������ارات ون�����ق�����ل ال����ع����م����ل اىل 
امل���ب���ن���ى ال����خ����اص ب����ال����ص����ن����دوق، وأص����ب����ح ل���دى 
األش�����������خ�����������اص ذوي اإلع�����������اق�����������ة م������ب������ن������ى خ�������اص 
)م����ل����ك(، دون أي����ة ت��ك��ال��ي��ف ش���ه���ري���ة، إي��ج��ار 

أو ما شابه.
■ تم العمل عى استكمال وتجهيز مبنى 
الصندوق، ومتابعة الصندوق االجتماعي 
ل����ل����ت����ن����م����ي����ة ل������رص������ف ح����������وش ال�������ص�������ن�������دوق، إىل 
جانب بناء إدارة خدمة الجمهور يف حوش 
ال����ص����ن����دوق وت���ج���ه���ي���زه���ا ب����األج����ه����زة وامل���ك���ات���ب 

اإلدارية. 
■ رغ������م ان�����ص�����دام اإلدارة ال���ح���ال���ي���ة ب���إغ���اق 
الحساب الجاري للصندوق وفتح حساب 
ن��ف��ق��ات م��ب��وب وم���ح���دد م��ي��زان��ي��ت��ه م���ن وزارة 
امل��ال��ي��ة ع��ك��س م���اك���ان يف ال��س��اب��ق ح��ي��ث ك��ان 
الحساب مفتوحاً اال انها استمرت يف تقديم 

كافة الخدمات وبشكل افضل.
■يف ع����������������ام 2018ك�������������������������������ان ع������������ى ال��������ص��������ن��������دوق 
م����دي����ون����ي����ة ت����ت����ج����اوز 2م����ل����ي����ار ف����ق����ام����ت اإلدارة 
ال��ح��ال��ي��ة ب��ش��ح��ذ ه��م��م ال��ع��ام��ل��ني لتحصيل 

ايرادات املعاقني وتم تسديد اغلبها.
■ ت������م ت����ح����س����ني م����س����ت����وى االي�����������������رادات رغ����م 

الحصار والعدوان املفروض عى بلدنا.
■ يف ع���ام 2020 الح��ظ��ت اإلدارة ال��ح��ال��ي��ة 
أن ال���ائ���ح���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م��ق��ي��دة وم��ح��ص��ورة 
وال ت���ت���ن���اس���ب م�����ع األع������م������ال ال����ت����ي ي����ق����وم ب��ه��ا 
ال��������ص��������ن��������دوق وك��������ان��������ت ب������ح������اج������ة إىل ت����ح����دي����ث 
وت��������ع��������دي��������ل، وت�����������م ال��������رف��������ع م��������ن ق������ب������ل اإلدارة 
ال���ح���ال���ي���ة اىل م���ج���ل���س اإلدارة وال����ع����م����ل م��ع 
ال��������خ��������راء ع�������ى ت����ح����دي����ث����ه����ا وت�����ع�����دي�����ل�����ه�����ا، وت�����م 

إقرارها من قبل مجلس اإلدارة.
■ ت�����م ص������رف ال�����ت�����زام�����ات م���ال���ي���ة ك����ان����ت ع��ى 
الصندوق من ُعهد اإلدارات السابقة بمئات 
امل��اي��ني، وش��راء مستلزمات طبية وأجهزة 
ت��ع��وي��ض��ي��ة ل��أش��خ��اص ذوي اإلع���اق���ة ك��ان��ت 
متوقفة ومرتاكمة كالسماعات الطبية التي 

كانت متوقفة من 2012.
■ كان للصندوق ديون مرتاكمة ومتوقفة 
ل����������������دى ال����������ج����������ه����������ات ال�����������داع�����������م�����������ة م��������ث��������ل ك��������م��������ران 

وس�������ب�������أف�������ون وال������ي������م������ن������ي������ة، ف������ت������م ت����ح����ص����ي����ل م���ا 
يقارب من 700 مليون من تلك الجهات من 
الديون املتعرثة، وتمت مواجهة احتياجات 

األشخاص ذوي اإلعاقة بتلك املبالغ.
■ ت���م ص����رف امل���س���اع���دات ال���دراس���ي���ة آلالف 
ال��������ط��������اب م��������ن األش���������خ���������اص ذوي اإلع��������اق��������ة، 
وال������������ت������������ي ك����������ان����������ت م����������رتاك����������م����������ة ع������������ى اإلدارات 
السابقة، وقامت اإلدارة الحالية بمتابعة 
وزارة امل���ال���ي���ة الس���ت���خ���راج ال���ت���ع���زي���زات امل��ال��ي��ة 
ل����ه����ذه االل�����ت�����زام�����ات وغ�����ريه�����ا م�����ن االل����ت����زام����ات 
ل����ل����ج����م����ع����ي����ات وامل�����س�����ت�����ش�����ف�����ي�����ات وغ�������ريه�������ا م���ن 
الجهات، وصرفها لهم، إىل جانب تقديم 
ال��������خ��������دم��������ات امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة ل�����ل�����م�����ع�����اق�����ني أف������������������راداً 

ومؤسسات.
■ اس����ت����م����رار ص�����رف امل����س����اع����دات ال���دراس���ي���ة 
ل�����ل�����ط�����اب م��������ن ذوي اإلع����������اق����������ة، وذل�������������ك ع���ر 
ت��ح��وي��ل��ه��ا إىل ال����ط����اب ب���ش���ك���ل م���ب���اش���ر دون 

أي وسيط.
■ اس�����ت�����م�����رار ت����ق����دي����م ال�����خ�����دم�����ات ال���ص���ح���ي���ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ل��ك��اف��ة األش���خ���اص 

ذوي اإلعاقة عى مستوى الجمهورية.
■ ت������ح������س������ني ت�������ق�������دي�������م امل����������س����������اع����������دات امل������ال������ي������ة 
النقدية للمعاقني. ففي السابق كان أعى 
سقف للمساعدة املالية عشرة آالف ريال، 
ب��ي��ن��م��ا يف ع��ه��د اإلدارة ال��ح��ال��ي��ة أدىن سقف 
عشرة آالف ري��ال، فا يمكن ألي أن معاق 
استلم مساعدة عشرين ألفاً أو ثاثني ألفاً 
أو خمسني ألفاً إال يف عهد اإلدارة الحالية، 
رغم تزايد املعاقني، وهذا نابع من إحساس 
إدارة ال���ص���ن���دوق ب��م��ع��ان��اة األش���خ���اص ذوي 

اإلعاقة وظروفهم املعيشية الصعبة.
■ التوسع يف شراء األجهزة التعويضية، 
وخصوصاً الكرايس الكهربائية والسماعات 
الطبية باهظة الثمن، وغريها من األجهزة، 

رغم الحصار املفروض وارتفاع األسعار.
■ االه��ت��م��ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ���ال تشجيع 
ال�������������ط�������������اب ذوي اإلع���������������اق���������������ة ع�������������ى م�������واص�������ل�������ة 
ال��������ت��������ع��������ل��������ي��������م، وج����������ع����������ل ص����������������رف امل����������س����������اع����������دات 
ال���دراس���ي���ة وامل��س��ت��ل��زم��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة أول��وي��ة 
خ����اص����ة ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ه����ا، ودل�����ي�����ل ذل������ك زي������ادة 
ال�������ط�������اب امل�����ع�����اق�����ني امل����ل����ت����ح����ق����ني يف ال���ت���ع���ل���ي���م 
بمختلف م��راح��ل��ه، م��ق��ارن��ة م��ع ع��دده��م يف 

عهد اإلدارات السابقة.
■ االنتقال إىل العمل اإللكرتوين واألتمتة 
يف ت��������ق��������دي��������م ال����������خ����������دم����������ات م�����������ن خ���������������ال ع����م����ل 
ن����ظ����ام إل������ك������رتوين ح����دي����ث وم����ت����ط����ور، وت���وف���ري 
اإلمكانيات الخاصة به من أجهزة كمبيوتر 
وغ���ريه���ا م���ن ال���ت���ج���ه���ي���زات، ل��ج��ع��ل ص��ن��دوق 
املعاقني مؤسسة حكومية تنموية ناجحة 

وف���������ق أس���������س وم�����ع�����اي�����ري ذات ج�����������ودة ع���ال���ي���ة 
يف ت������ق������دي������م ال�������خ�������دم�������ات وت�����س�����ه�����ي�����ل ح����ص����ول 

األشخاص ذوي اإلعاقة عليها.
■ اس����ت����ي����ع����اب ال�����ع�����ش�����رات م������ن األش�����خ�����اص 
ذوي اإلع������������اق������������ة امل��������ؤه��������ل��������ني ل�����ل�����ع�����م�����ل داخ����������ل 
ال����ص����ن����دوق، ان����ط����اق����اً م����ن م����ب����دأ دم������ج ذوي 
اإلعاقة يف كافة األعمال وفقاً لتخصصاتهم 

ومؤهاتهم.
■ ال����ت����ن����س����ي����ق امل�����س�����ت�����م�����ر وال������ت������ف������اع������ل ال�����ج�����اد 
م�������ع ج�����م�����ع�����ي�����ات وم���������راك���������ز األش���������خ���������اص ذوي 
اإلعاقة من خال دعم العديد من الرامج 
واملشاريع لهذه الجهات وزيادة الدعم لها، 
ع��ك��س م���ا ك��ان��ت ت��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه يف ال��س��اب��ق، 
حيث اس��ت��م��رت اإلدارة الحالية ب��دع��م أكرث 

من 51 جمعية ومركزاً.
■ ال������ع������م������ل ع��������ى إع����������������ادة ت����ف����ع����ي����ل االت�������ح�������اد 
ال��وط��ن��ي ل��ج��م��ع��ي��ات امل��ع��اق��ني ال��ي��م��ن��ي��ني من 
خ������ال إي����ج����اد امل���ب���ن���ى ودع����م����ه ل���ي���ق���وم ب������دوره 

تجاه قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة. 
■ إق����ام����ة األع���������راس ال���ج���م���اع���ي���ة ل��ل��م��ع��اق��ني 
واملكفوفني وال��ص��م وال��ب��ك��م، بالتعاون مع 

الهيئة العامة للزكاة وبعض الجهات.
■ تم عمل تدوير وظيفي داخل الصندوق 
وف�����ق امل�����ؤه�����ات وال����ك����ف����اءات وال�����خ�����رة، وم���ا 
زال�����ت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ص��ح��ي��ح اإلداري م��ت��واص��ل��ة 
وجارية عى قدم وساق، وتحقق نجاحات 

كبرية وملموسة.
■ ات��ج��ه��ت إدارة ال���ص���ن���دوق ال��ح��ال��ي��ة نحو 
التطوير وإعداد األدلة الخاصة بالسياسات 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة مل�����ج�����االت ال����ع����م����ل ب����ال����ص����ن����دوق، 
م��ث��ل دل���ي���ل ال���خ���دم���ات، ودل���ي���ل ال��س��ي��اس��ات 
واإلج���راءات، ودليل إدارة الحالة، ووضع 
امل������ع������اي������ري وال����������ش����������روط وال��������ض��������واب��������ط امل���ت���ع���ل���ق���ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���راك���ز ال��خ��اص��ة وال��ح��ك��وم��ي��ة 
وامل���������س���������ت���������ش���������ف���������ي���������ات ال������������ت������������ي ت������������ق������������دم خ����������دم����������ات 

للمعاقني.
■ ت���ن���ف���ي���ذ م����ش����اري����ع ال���ت���م���ك���ني االق����ت����ص����ادي 
ب��������ال��������ت��������ع��������اون  ل�����������أش�����������خ�����������اص ذوي اإلع����������������اق����������������ة 
م���������ع ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال���������زراع���������ي���������ة وم�������ؤس�������س�������ة ب����ن����ي����ان 
وب��������م��������ب��������ل��������غ  م������������������ش������������������روع������������������اً،   )750( ب���������������ع���������������دد 
)1,500.000,000( ري������ال، وُي���ج���رى ح��ال��ي��اً 
مسح املناطق املستهدفة يف الحديدة وإب 
وبعض املحافظات والتحقق من الحاالت.

■ ال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق م���������ع ع�����������دد م���������ن ال�����ج�����ام�����ع�����ات 
ل��ت��وج��ي��ه ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف م��ج��ال اإلع��اق��ة 
والخدمات املقدمة لهم يف العام 2021م، 
وت������م������ت امل�������واف�������ق�������ة م�������ن ج������ام������ع������ات ح���ك���وم���ي���ة 

وخاصة.
■ إع����������داد دل����ي����ل ال����س����ي����اس����ات واإلج�������������راءات 

ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ي�����ة ع����������ى م�������س�������ت�������وى ال�����ت�����ق�����س�����ي�����م�����ات 
اإلداري�����������ة امل����ك����ون����ة ل���ل���ص���ن���دوق وأدل��������ة ال��ع��م��ل 
اإلرش�������������ادي�������������ة ودل���������ي���������ل ال��������خ��������دم��������ات يف ال������ع������ام 

2021م.
■ ت�����م م����راج����ع����ة وت����ح����دي����ث االس���رتات���ي���ج���ي���ة 
الوطنية لأشخاص ذوي اإلعاقة وخطتها 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، وال�����ت�����ي ص�������درت ب�����ق�����رار م��ج��ل��س 
ال��وزراء رقم )28( لسنة 2014م، والتي لم 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ن���ظ���راً ل���ل���ع���دوان ال��غ��اش��م عى 
ب���ادن���ا وال���ح���ص���ار ال�����ري وال���ب���ح���ري وال���ج���وي 
امل�����س�����ت�����م�����ر م������ن������ذ م��������������ارس 2015م، ل������ت������ت������واءم 
ه��������ذه االس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة وت������ت������واف������ق م������ع ال�����رؤي�����ة 
ال����وط����ن����ي����ة ل����ب����ن����اء ال�������دول�������ة ال���ي���م���ن���ي���ة ال���ح���دي���ث���ة 
2021-2030م، وت�������م رف����ع����ه����ا إىل م��ج��ل��س 
الوزراء إلقرارها، بحيث تتوىل كل الجهات 
ال����ح����ك����وم����ي����ة امل����ع����ن����ي����ة وذات ال����ص����ل����ة ت���ق���دي���م 
ال��������خ��������دم��������ات وال��������ح��������ق��������وق ل�������أش�������خ�������اص ذوي 
اإلع�������اق�������ة ك�������ًا يف م������ا ي����خ����ص����ه، وع���������دم إي����ك����ال 
تنفيذ ه��ذه امل��ه��ام للصندوق بمفرده، عى 
اعتبار أن اإلعاقة قضية مجتمعية تتطلب 
ت��ض��اف��ر ج��م��ي��ع ال���ج���ه���ود ال��رس��م��ي��ة واأله��ل��ي��ة 
يف ال��ت��ص��دي ل��ه��ا، واع��ت��ب��ار األش���خ���اص ذوي 
اإلع������������اق������������ة م��������واط��������ن��������ني ي������م������ن������ي������ني م�����������ن ح����ق����ه����م 
الحصول عى هذه الخدمات التي تقدمها 
هذه الجهات، بغض النظر عن إعاقاتهم، 
وت�����م�����ت امل�����واف�����ق�����ة ع���ل���ي���ه���ا يف ع��������ام 2022 م��ن 

مجلس الوزراء.
ل�����ل�����ص�����ن�����دوق  ال�������ح�������ال�������ي�������ة  اإلدارة  ق��������ام��������ت   ■
ب������إع������داد م�����س�����ودة م�����ش�����روع ل���ت���ع���دي���ل ب��ع��ض 
أح�������ك�������ام ال������ق������ان������ون رق���������م )2( ل����س����ن����ة 2002م 
والئ���ح���ت���ه ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، وال����ق����ان����ون رق�����م )61( 
ل��س��ن��ة 1999م والئ��ح��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ب��ه��دف 
م�������واءم�������ة ب����ع����ض أح������ك������ام وم������������واد ون����ص����وص 
هذين القانونني مع مواد وأحكام ونصوص 
االت���ف���اق���ي���ات وامل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة ذات ال��ص��ل��ة 
ب������اإلع������اق������ة، وع�������ى األخ���������ص م���ن���ه���ا االت���ف���اق���ي���ة 
ال���دول���ي���ة ل��ح��ق��وق األش����خ����اص ذوي اإلع���اق���ة 
وب���روت���وك���ول���ه���ا االخ����ت����ي����اري، وال����ت����ي ص���ادق���ت 
ع��ل��ي��ه��ا ب���ادن���ا وف���ق���اً ل��ل��ق��رار ال��ج��م��ه��وري رق��م 

)47( لعام 2008م.
وسيعمل ذلك عى تحسني املوارد املالية 
للصندوق، وبما يمكنه من تنفيذ وتوسيع 
ب����رام����ج����ه وم����ش����اري����ع����ه وخ����دم����ات����ه وأن���ش���ط���ت���ه 
ب��ك��ل س��ه��ول��ة وي��س��ر وألك���ر ع���دد ممكن من 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف كافة محافظات 

الجمهورية.
■ قامت اإلدارة الحالية للصندوق بإعداد 
دليل خدمات الصندوق وموافقة مجلس 
اإلدارة عليه وإص����داره بموجب ق���رار رئيس 
ل���س���ن���ة 2021م،  م���ج���ل���س اإلدارة رق�������م )4( 
والذي يحتوي عى نوعية الخدمات املقدمة 
عى املستويني الفردي واملؤسي، وشروط 

الحصول عليها، والفرتة الزمنية.
ل�����ل�����ص�����ن�����دوق  ال�������ح�������ال�������ي�������ة  اإلدارة  ق��������ام��������ت   ■
ب����������إع����������داد م�������������ادة ع����ل����م����ي����ة يف ال��������ع��������ام 2020م 
للتعريف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
واح�����ت�����ي�����اج�����ات�����ه�����م ض�����م�����ن امل�������ق�������رر ال����������������درايس يف 
قسم الخدمة االجتماعية جامعة صنعاء، 
ويجرى التنسيق مع وزارة التعليم العايل 
إلض������اف������ة م����������ادة ع���ل���م���ي���ة )م����ت����ط����ل����ب( مل��خ��ت��ل��ف 

األقسام والكليات.

متابعة: صالح السهمي 

أك������������د ال������س������ف������ري ال������ي������م������ن������ي ل������������دى س������وري������ا 
عبدالله صري إن ايران جعلت التجربة 
اإلسامية ملهمة للشباب الذي يتطلع 
إىل ح������ي������اة ع�����ص�����ري�����ة غ�������ري م����ن����س����ل����خ����ة ع���ن 
ال���دي���ن وال���ه���وي���ة م���ش���ريا اىل ان ال��ش��ع��ب 
اإليراين كالبنيان املرصوص يف مواجهة 

مختلف املؤامرات والتحديات. 
وقال السفري عبدالله صري يف حوار 
مع وكالة أنباء فارس: عندما نتكلم عن 
الثورة اإلسامية يف إيران وعن نجاحها 
يف تحقيق أهدافها، فا بد من استذكار 
اللحظة الثورية التاريخية التي عاشتها 
إيران قبل 44عاما، حني تفاجأ العالم 
ب����ق����ي����ام ث���������ورة ش���ع���ب���ي���ة رف�����ع�����ت ش�����ع�����ارات 
دي������ن������ي������ة وت������زع������م������ه������ا رج�������������ال ال��������دي��������ن وع������ى 
رأس�������ه�������م اإلم��������������ام ال����خ����م����ي����ن����ي )ريض ال����ل����ه 
عنه(، فقد كانت الثورة خارج السياق 
وامل��ش��ه��د ال��س��ي��ايس ال����دويل إب���ان ال��ح��رب 
الباردة والصراع بني االتحاد السوفيتي 

والواليات املتحدة األمريكية.
 كانت الثورة تستهدف إعادة االعتبار 
للهوية الدينية للشعب اإليراين، وكان 
هذا العامل األول يف نجاحها بعد بذل 
ال������دم������اء ال�����ط�����اه�����رة، ويف األخ��������ري ع���ج���زت 
ق����������وات ال����ج����ي����ش واألم������������ن ع������ن ال����ت����ص����دي 
ل����ل����ث����وار ف����اخ����ت����ارت االن����ض����م����ام إل����ي����ه����م، و 
هذا هو العامل الثاين وربما الحاسم.. 
أم����������ا ال������ع������ام������ل ال������ث������ال������ث ف�����ق�����د ك����������ان م���ه���م���ا 
ومحوريا أثناء الثورة وبعد انتصارها، 
ون����ق����ص����د ب�����ه ق�����ي�����ادة ال������ث������ورة يف ح��ك��م��ت��ه��ا 
وشجاعتها وبعد النظر ال��ذي تحى به 
اإلم�����ام ال��خ��م��ي��ن��ي )ريض ال��ل��ه ع��ن��ه( حني 
أدار امل���ش���ه���د ال�����ث�����وري ق�����ام ب���ب���ن���اء ال���دول���ة 
وال��ج��م��ه��وري��ة ب��رغ��م ال��ح��رب وامل���ؤام���رات 
ال��غ��رب��ي��ة.. وم��ى السفري ص��ري قائا: 
وه����ك����ذا ف�����إن االس����ت����م����رار يف ب���ن���اء ال���دول���ة 
وق��������درات��������ه��������ا االق�������ت�������ص�������ادي�������ة وال����ع����س����ك����ري����ة 
واالس�������ت�������ف�������ادة م�������ن ال�������زخ�������م ال����ش����ع����ب����ي يف 
م������خ������ت������ل������ف امل��������������س��������������ارات واالع�����������ت�����������م�����������اد ع����ى 
الذات، أفى إىل الوضع الذي تعيشه 
ال������ج������م������ه������وري������ة اإلس��������ام��������ي��������ة ال���������ي���������وم وق������د 

أصبحت قوة إقليمية مهابة الجانب. 
وأش�����������������ار إىل دور ال����������ث����������ورة اإلس������ام������ي������ة 
وت��������أث��������ريه��������ا ع���������ى ال�������ش�������ع�������وب اإلس������ام������ي������ة 
وال�����ع�����رب�����ي�����ة وم����ن����ه����ا ال����ي����م����ن ق������ائ������ا: ل��ي��س 

خ���������اف���������ي���������ا دور ال���������������ث���������������ورة اإلس������������ام������������ي������������ة يف 
املجتمعات العربية ومنها اليمن، فعى 
خ����اف ال���ت���ج���ارب ال��ت��ن��م��وي��ة يف ع����دد من 
الدول اإلسامية، رأينا أن إيران قدمت 
تجربتها بالتوكل ع��ى ال��ل��ه وباالعتماد 
ع��ى امل���ق���درات ال��ذات��ي��ة ل��أم��ة اإلي��ران��ي��ة، 
باإلضافة إىل أنها صنعت هذه النهضة 
يف ظل مرجعية دينية إسامية نظمها 
ال����دس����ت����ور وال�����ق�����وان�����ني، وك����ذل����ك ال��ع��م��ق 
الثقايف والحضاري للمجتمع اإليراين، 
م�����ا ج����ع����ل ال����ت����ج����رب����ة اإلس�����ام�����ي�����ة م��ل��ه��م��ة 
للشباب ال��ذي يتطلع إىل حياة عصرية 
غ�������ري م����ن����س����ل����خ����ة ع�������ن ال�������دي�������ن وال�������ه�������وي�������ة.. 
وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب�����أث�����ر ال�������ث�������ورة اإلس����ام����ي����ة 
عى الوحدة اإلسامية وماهو املطلوب 
ل����ت����ق����وي����ة ه�������ذه ال�������وح�������دة ال�����ت�����ي ن���ح���ت���اج���ه���ا 

کثیرا فی هذه الفرتة.
أك�������������د ال�������س�������ف�������ري ع�������ب�������دال�������ل�������ه ص����������������ري: ان 
إي���ج���اب���ي���ات ال�����ث�����ورة اإلس����ام����ي����ة اإلي����ران����ي����ة 
أن�������������ه�������������ا ح���������������اول���������������ت أن ت�������������دع�������������م ال�������������وح�������������دة 
اإلس�������ام�������ي�������ة خ������اص������ة ح�������ني ات�������خ�������ذت م���ن 
القضية الفلسطينية بوصلة للوحدة، 
وك�����ذل�����ك ح�����ني دع����م����ت م���خ���ت���ل���ف ج���ه���ود 
ال����ت����ق����ارب ب�����ني امل������ذاه������ب اإلس�����ام�����ي�����ة، إال 

أن ال�����ن�����ج�����اح يف ه���������ذه ال����ن����ق����ط����ة ل�������م ي���ك���ن 
ب��امل��س��ت��وى امل��ط��ل��وب، خ��اص��ة أن ال��غ��رب 
عمل ويعمل عى نشر الفتنة الطائفية 
يف مجتمعاتنا اإلسامية و صنع حواجز 
كثرية بني املسلمني سنة وشيعة، وما 
زلنا نتطلع إىل مزيد من العمل باتجاه 
ترميم هذه العاقة، ونعول كثريا عى 
الحكماء يف إي��ران ويف العالم العربي..
واش�������������ار ال�����س�����ف�����ري ص���������ري إىل ف�����������ارق ب���ی���ن 
ال���ث���ورة اإلس��ام��ي��ة وال����ث����ورات األخ�����رية يف 
امل���ن���ط���ق���ة وق��������ال: ث��������ورات ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي 
استفادت يف مرحلتها األوىل من تجربة 
الثورة اإليرانية، لكنها فرطت يف الخيار 
ال�����س�����ل�����م�����ي وان�������زل�������ق�������ت إىل أت������������ون ال����ع����ن����ف 
واإلره���اب يف ع��دد م��ن ال���دول العربية، 
ث����م أن���ه���ا ت���ح���رك���ت دون م��رج��ع��ي��ة س����واء 
عى مستوى الفكر وتحديد األهداف أو 
عى مستوى وحدة القيادة السياسية، 
والنتيجة لأسف كانت عى الضد من 
ط�����م�����وح�����ات ال�����ش�����ب�����اب يف ب������ل������دان ال����رب����ي����ع 

العربي. 
مشريا إىل أن الثورة يف اليمن تمكنت 
م����ن ت��ص��ح��ي��ح م����س����اره����ا، ح����ني ان��ط��ل��ق��ت 
امل����وج����ة ال���ث���ان���ي���ة ل���ل���ث���ورة ال��ش��ع��ب��ي��ة يف 21 
سبتمر 2014م بقيادة أنصار الله، ما 
ص���ن���ع ت����ح����وال م���ه���م���ا ع�����ى ص���ع���ي���د ت��ع��زي��ز 
ح���ري���ة واس���ت���ق���ال ال��ي��م��ن وت���ح���ري���ر ال��ب��ل��د 
من الوصاية والهيمنة الخارجية، غري 
أن أمريكا وأدواتها وعى رأسها النظام 
ال������س������ع������ودي ت�����ح�����رك�����ت ب������ه������دف إج�����ه�����اض 
ال���ث���ورة ال��ي��م��ن��ي��ة، وت��ع��رض��ت ال��ي��م��ن عى 
مدى الثمان السنوات املاضية لعدوان 

بربري استهدف كل يشء.
وب��ف��ض��ل ال���ل���ه ف����إن ال��ص��م��ود ال��ش��ع��ب��ي 
ال�����ك�����ب�����ري يف ال�����ي�����م�����ن ق��������د أف�������ش�������ل ره�������ان�������ات 
ال��ع��دوان، وأفسح املجال أم��ام تحقيق 
أهداف الثورة والسري قدما نحو التغيري 

املنشود. 
واختتم الدبلومايس اليمني تصريحه 
داع�����ي�����ا ال����ش����ع����ب اإلي������������راين إىل ال�����وح�����دة، 
وق������������ال: ن������ب������ارك ل���ل���ش���ع���ب اإلي��������������راين ه����ذه 
ال����������ذك����������رى امل��������ج��������ي��������دة، ون���������دع���������و ال�����ش�����ب�����اب 
ت���������ح���������دي���������دا إىل ال�������������وح�������������دة م������������ع ال��������ق��������ي��������ادة 
السياسية ومع املرشد سماحة آية الله 
العظمى الخامنئي بحيث ت��ك��ون األم��ة 
اإليرانية كالبنيان املرصوص يف مواجهة 

مختلف املؤامرات والتحديات.
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ص��ن��دوق رع��اي��ة وت��أه��ي��ل املعاقني 
ه�����������و م�������ؤس�������س�������ة ح�������ك�������وم�������ي�������ة، أن�������ئ 
بقانون رق��م )2( لسنة 2002م، 
ب�����ه�����دف ت����م����وي����ل ب������رام������ج وم����ش����اري����ع 
األش����خ����اص ذوي اإلع�����اق�����ة، أف�������راداً 

ومؤسسات..

صندوق رعاية وتأهيل املعاقني إجنازات بلغة األرقام 
السفير عبدالله صبري في حوار صحفي لـوكالة  فارس

 الثورة اإلسالمية أعادت االعتبار لهوية الشعب اإليراني 
وألهمت الشباب في العالم العربي 

فقدانات
< ي��ع��ل��ن األخ/ م��ح��م��د ه�����زاع م��ح��م��د ناجي 
عن فقدان بطاقته الشخصية.. فعى من 
وج����ده����ا االت�����ص�����ال ع����ى رق�����م 779344386  

وله جزيل الشكر
< ي������ع������ل������ن االخ/ م������ح������م������د اح���������م���������د م����ح����م����د 
ال���ش���رع���ب���ي ع�����ن ف����ق����دان����ه ب���ط���اق���ة ش��خ��ص��ي��ة 
ال����������������ص����������������ادرة م������������ن ص��������ن��������ع��������اء ف��������م��������ن وج��������ده��������ا 
االت���ص���ال ب��ال��رق��م 772683893او إيصالها 

إىل  أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر
< ي���ع���ل���ن األخ/ م����ج����اه����د ع����ب����د ال����غ����ن����ي ع��يل 
ال���دغ���ي ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ت��ه ال��ع��س��ك��ري��ة 

رق����م 641295 ب��������وزارة ال�����دف�����اع.. ف��ع��ى من 
وج����ده����ا اي���ص���ال���ه���ا إىل أق������رب ق���س���م ش��رط��ة 

وله جزيل الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ/ ع��ب��دال��ل��ه رب���ي���ع ق���اي���د ه����ادي 
م��������ح��������م��������د دل������������ك������������م ع���������������ن ف���������������ق���������������دان ب������ط������اق������ت������ه 
العسكرية..رقم ٥٨٦٣٥٩.. فعى من 
وج����ده����ا اي���ص���ال���ه���ا إىل أق������رب ق���س���م ش��رط��ة 

وله جزيل الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ/  م��ح��م��دم��ن��ص��ور ن���اص���ر عيل 
غ������م������اج  ع������ن ف������ق������دان ب����ط����اق����ت����ه ال���ع���س���ك���ري���ة 

ال���ص���ادرة م��ن دائ����رة ش����ؤون االف�����راد ب����وزارة 
ال����دف����اع رق����م ال��ع��س��ك��ري 637768.. فعى 
م���������ن وج���������ده���������ا اي������ص������ال������ه������ا إىل أق��������������رب ق���س���م 

شرطة وله جزيل الشكر.
تعلن األخت فاطمة محمد محمد محمد 
أبوطالب عن فقدان بطاقتها الشخصية 
رق�������م )01000384208( ص�������ادرة  ت���ح���م���ل 
م���ن األم���ان���ة – ف��ع��ى م���ن وج���ده���ا االت��ص��ال 
عى الرقم ) 774490421(..أو إيصالها إىل 

أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
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   حسن عردوم 

             ثورة21 سبتمرب 2014م 
واالستقالل  الحرية  صنعت 
الوصاية  من  اليمن  وتحرير 

والهيمنة الخارجية

تعازينا 
آل 

الفقيه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
 نتقدم بتعازينا ومواساتنا ألسرة

 وزماء فقيد الوطن

العميد / فؤاد عبدالواسع الفقيه
أحد أبرز كوادر دائرة التوجيه املعنوي 

رحمة الله تغشاه واسكنه فسيح جناته 
وألهم اهله وذويه الصر والسلوان ..

 إنا لله وإنا إليه راجعون..

االسيفون:
قيادة دائرة التوجيه املعنوي

 وجميع منتسبي الدائرة
 وصحيفتي 26 سبتمرب واليمن

اجمل التهاين 
والتريكات القلبية 

نزفها ونهديها للطالب 
املجتهد ) معتز ( لنجاحه 

وحصولة عى الرتتيب االول يف 
الصف االول اسايس متمنيني له املزيد من 

التقدم والنجاح..فألف مروك.
املهنئون :  والدك النقيب/ توفيق نايف 
السياغي - وجدك/ نايف السياغي  

واعمامك /محمد نايف السياغي - وهاين 
نايف السياغي  واملقدم/ عيل الجويد   

وكافة االهل واالصدقاء .

أتقدم  بالشكر والتقدير للطبيب االنسان
 الدكتور/ مقبل محمد السياغي بوحدة 

طوارئ القلب باملستشفى العسكري املركزي، والذي 
تعاون معنا يف مرض ابنتي وقام بواجبه االنساين 

العظيم، وعمل التسهيات الازمة.
وهي كذلك لأخ/ محمد هاشم الكبيس أحد أفراد 

الشرطة العسكرية بطوارئ القلب عى تعامله الراقي 
واإلنساين معنا..فلهما مني جزيل الشكر والتقدير.

املمنت:  املقدم/ عيل محمد مبارك
املدير الفني لصحيفتي 2٦سبتمرب  واليمن

بدائرة التوجيه املعنوي

نزف أجمل التهاين والتريكات املحملة بالفل 
والورد والياسمني للشاب الخلوق/

منصور محمد منصر
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص 

الذهبي..  فألف ألف مروك
املهنئون: الشيخ  ماجد النصريي 

والدك الشيخ محمد منصر- الشيخ عيل عيل 
منصر -الشيخ عيل حسني منصر- الشيخ 

محمد عيل منصر- وجميع  األهل واألصدقاء

نتقدم بأجمل التهاين والتريكات

 للشابني الخلوقني/  محمد وهيثم  
يحيى عيل زيد الريض

بمناسبة زفافهما امليمون..
فألف ألف مروك

املهنؤن: الشيخ ماجد النصريي
 الشيخ محمد مشيل الريض

عضو مجلس النواب  كما هي مقدمة 
من كافة آل النصريي  وآل الريض

شــــــكـــر   و  تــقـــــــــــدير

تهانينا آل  الرضي

حمدًا لله على السالمة
أجري للزميل

 العقيد/ إبراهيم 
عباس املتوكل

 رئيس شعبة
 الرقابة بالدائرة 

عملية "قلب مفتوح" 
تكللت بالنجاح 

.. فحمداً لله عى 
سامته

تهانينا
اجمل التهاين والتريكات محملة
 بالفل والورد والرياحني نهديها 

لاخ/ عدي مجاهد املنوحي
 بمناسبة الخطوبةوقرب الزفاف

فألف مروك.
املهنئون:

املدير وضاح الشامي
 واخوه  املهندس نبيل الشامي

 وكافة ال الشامي

مبروك النجاح

يسرنا أن نتقدم بأجمل التهاين 
وأطيب التريكات
 للشيخ املجاهد/

صالح محمد الزعكري
لنيله ثقه القيادة السياسية 

العليا بتعيينه عضواً يف مجلس 
الشورى..فألف ألف مروك

املهنئون:
 ناصر الخذري- خالد 

الحمادي- موىس 
محمدحسن- خالد 

الحضرمي- يحيى عسكران  
محمد أحمد الزعكري

مبروك الثقة

تهانينا آل منصر

تعازينا آل الحسني
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبهذا املصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء وعظيم 

املواساة ألسرة الفقيد/  مروان محمد صالح ثابت الحسني
 الذي وافاه األجل يوم الخميس املايض إثر إصابته بجلطة دماغية بعد حياة حافلة 

بالبذل والعطاء وكان رمزاً لإلخوة والوفاء.. سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصر 

والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
املعزون: مراد املقبويل وإخوانه وعمه عبدالويل ثابت، مصطفى وعبدالرقيب 

محمد صالح ثابت، واألستاذ فايز سعيد، واألستاذ عبدالسالم أحمد، واألستاذ 
محمد الحاج، وخالد عبدالله، واألستاذ أحمد مقبل الحاتمي وإخوانه، وعبده 
يحيى حسان، يوسف محمد، طه سعيد- سامي قائد- وكافة األهل واألصدقاء
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ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة لشهيد ال���ق���رآن ال��س��ي��د ح��س��ن ب���در ال��دي��ن 
ال����ح����ويث "رض���������وان ال����ل����ه ت����ع����اىل ع���ل���ي���ه" ت����ع����ود ب���ن���ا ل���ل���ح���دي���ث ع��ن 
مشروعه العظيم، وعن عطائه الكبري، وعن جهوده املثمرة 

التي ال زالت قائمًة يف واقعنا.

ب���ع���د أك������ر م�����ن ث����اث����ة ع����ق����ود ع�����ى إع���������ادة ت���ح���ق���ي���ق ال�����وح�����دة وق���ي���ام 
الجمهورية اليمنية يف 22 مايو عام 1990م بات معروفا للجميع 
بأن قياديت شطرا اليمن آنذاك لم تكن قناعتهما يف تحقيق الوحدة 
بهدف بناء دولة يمنية حديثة قوية وعادلة وإنما كان الهدف هو 
الهروب من مصري محتوم سيؤدي إىل سقوطهما فشكلت الوحدة 
ل��ه��م��ا ط���وق ال��ن��ج��اة، ف��ع��ي س��ال��م ال��ب��ي��ض ال����ذي ك���ان ال���رج���ل األول 
وال�����ق�����وي يف ع������دن ك������ان ي���خ���ى ب���ع���د أن ت���خ���ى االت�����ح�����اد ال��س��وف��ي��ت��ي 
ق���ب���ل ت��ف��ك��ك��ه ب���ف���رة ق���ص���رية ع����ن م��ن��ظ��وم��ة ال�������دول االش����راك����ي����ة ال��ت��ي 
كانت ت��دور يف فلكه من مصري الزعيم االش��رايك هونيكر يف املانيا 
الشرقية وكانت ليلة سقوطه حسب ما علمت من مصدر موثوق 
قد شكلت لعي سالم البيض كابوسا فظل ساهرا ولم ينم وهو 
ما جعله يتخذ قرارا ال رجعة فيه هروبا إىل الوحدة ضمانا لبقائه 
يف السلطة  وعي عبد الله صالح رئيس الشطر الشمايل يف صنعاء 
كانت عاقته قد تأزمت مع مرجعيته السعودية وداعمته منذ أول 
يوم وصل  فيه إىل السلطة بسبب انضمامه إىل مجلس التعاون 
ال��ع��رب��ي امل��ك��ون م��ن م��ص��ر وال���ع���راق واألردن وال��ي��م��ن وه���و م��ا أزع��ج 
السعودية فقللت دعمها له ولذلك فقد خيش أن يتهاوى حكمه 
فقبل بشروط عي سالم البيض التعجيزية مثل تحقيق الوحدة 
االن���دم���اج���ي���ة ال���ف���وري���ة واق����ران����ه����ا ب���ال���ت���ع���ددي���ة ال���ح���زب���ي���ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
والصحافية وه��و م��ال��م يكن يسمح ب��ه سابقا يف الشطرين حيث 
كان املواطنون اليمنيون مكممي األفواه وكان أي مواطن معرض 
للسجن أو اإلخفاء القسري ملجرد أن تصدر منه زلة لسان تفسر 
عى أنها نقدا للنظام فكان قراره هو اآلخر أيضا الهروب إىل الوحدة 

الستمرار بقائه يف السلطة مستغا 
مع شريكه البيض عاطفة الشعب 
اليمني واملطلب الجماهريي املنادي 
ب��إع��ادة تحقيق ال��وح��دة كونها بن 

شعب يمني واحد.
وال���������ب���������ي���������ض  ص��������������ال��������������ح  ن�����������ي�����������ة  وألن 
ك�����ان�����ت�����ا خ�������اس�������رة وك�����������ان ك�������ل م���ن���ه���م���ا 
ي����رب����ص ب����اآلخ����ر وي���ت���ح���ن ال���ف���رص���ة 
ل�������ان�������ق�������ض�������اض ع������ل������ي������ه ف�������ق�������د ب�����������دأت 
ال���������خ���������اف���������ات ب�����ي�����ن�����ه�����م�����ا ت������ظ������ه������ر م����ن����ذ 
األي��������ام األوىل ال����ت����ي أع���ق���ب���ت إع����ان 
إع�����������������ادة ت�����ح�����ق�����ي�����ق ال����������وح����������دة وق������ي������ام 
ال�����ج�����م�����ه�����وري�����ة ال����ي����م����ن����ي����ة وت�����ح�����دي�����دا 
م����ن����ذ وص����������ول امل�����ل�����ك ح����س����ن م��ل��ك 
األردن إىل م��ط��ار صنعاء للتهنئة 
فقد أتفق الرئيس ونائبه للذهاب 

معا يف موكب واحد إىل املطار الستقباله ولكن صالح خدع البيض 
وت���وج���ه إىل امل���ط���ار ب��م��ف��رده ب��ي��ن��م��ا ك����ان ال��ب��ي��ض م��ن��ت��ظ��را ل���ه يف م��ن��زل��ه 
للمرور عليه ومن حسن حظ البيض أن طائرة امللك حسن تأخرت 
عن موعدها وهو ما جعله  يلحق إىل املطار ويصل إليه قبل وصول 
امللك فحدثت مشادة بينه وبن صالح رفع خالها البيض صوته 
ليسمع كل من كان حاضرا فتقدم منهما الشيخ سنان ابولحوم 
وع��ن��ف��ه��م��ا وق�����ال ل��ه��م��ا ل��ق��د ح��ق��ق��ت��م��ا ع��م��ا ك���ب���ريا ودخ��ل��ت��م��ا ال��ت��اري��خ 
من أوسع أبوابه فحافظا عى هذا املنجز املرتبط باسميكما وقدما 
استقالتكما لتتحوال إىل رمزين وطنين وتاريخين  ولكنهما سخرا 
من كام الشيخ سنان ابولحوم ، بعد هذا املوقف فقد كل منهما 
الثقة يف اآلخ��ر فاشتدت الخافات بينهما وك��ل ط��رف منهما كان 
ي���راه���ن ع���ى ن��ج��اح��ه يف إق���ص���اء ش��ري��ك��ه وع���ن���د ال��ت��وق��ي��ع ع���ى وث��ي��ق��ة 
العهد واالتفاق يف األردن برعاية امللك حسن وحضور ممثلن عن 
كل القوى السياسية املوقعة عليها استبشر اليمنيون خريا ولكن 
كانت الصدمة كبرية عندما غادر البيض عمان عقب التوقيع إىل 
ال��س��ع��ودي��ة ث��م إىل ع��دن ب��دال م��ن ع��ودت��ه إىل صنعاء وغ���ادر سالم 
ص��ال��ح محمد ال��رج��ل ال��ث��اين يف ال��ح��زب االش����رايك وع��ض��و مجلس 
الرئاسة إىل الكويت وانفجرت األوض���اع األمنية يف محافظة أبن 
ل��ت��ع��ود ال���خ���اف���ات أش����د م��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه س��اب��ق��ا وب��س��ب��ب وص��ول��ه��ا 
إىل ط��ري��ق م��س��دود ان��دل��ع��ت ح���رب 1994م امل��ش��ؤوم��ة ال��ت��ي انتهت 
ل��ص��ال��ح ب��ق��اء ال���وح���دة ب��س��ب��ب إع����ان ع���ي س��ال��م ال��ب��ي��ض االن��ف��ص��ال 
ال�����ذي ل���م ي���ع���رف ب��خ��ط��وت��ه ه����ذه اح����د رغ����م ره���ان���ه ع���ى ال��س��ع��ودي��ة 
وم��ص��ر ودول الخليج ال��ت��ي وق��ف��ت إىل جانبه باستثناء دول���ة قطر 
حيث كانت آن��ذاك عى خ��اف مع السعودية، وهنا شعر سكان 
املحافظات الجنوبية بأن الوحدة قد تحولت من مشروع توافقي 
إىل ضم وإلحاق خاصة بعد أن تمت منتجة لقطة فيديو رفع علم 
ال����وح����دة يف ع����دن ل��ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه ع���ي ع��ب��دال��ل��ه ص���ال���ح ب���م���ف���رده وك��أن��ه 
ال��وح��ي��د ب��ط��ل ال��وح��دة وه���ذا اإلج����راء ت��م ب��م��ق��رح م��ن وزي���ر اإلع���ام 
حينها األس��ت��اذ محمد س��ال��م ب��اس��ن��دوة ث��م أع��ق��ب��ت ذل���ك إج����راءات 
ظ��امل��ة اس��ت��ب��ع��دت ال��ق��ي��ادات ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة خ��اص��ة م��ن أوس���اط 

القوات املسلحة واألمن.
بعد هذا التهميش للقيادات الجنوبية وانفراد قيادات شمالية 
ب��م��ص��در ال���ق���رار اض���ط���رت ال���ق���ي���ادات ال��ج��ن��وب��ي��ة ب��م��ن ف��ي��ه م���ن ع��رف��وا 
بمجموعة الستة عشر الذين تمت محاكمتهم وص��درت بحقهم 
أحكاماً أن ينشطوا ويطرحوا قضيتهم عى املجتمع الدويل، وعند 
اج��ت��م��اع��ه��م ب���أع���ض���اء يف م��ج��ل��س ال�����ل�����وردات ال���ري���ط���اين ت����م ال��ط��ل��ب 
منهم بأن يرشحوا شخصيتن إحداهما من املؤتمر الشعبي العام 
واألخرى من الحزب االشرايك اليمني شرط أن يكون عليهم إجماع 
من الشمال والجنوب لتشكل قيادة سياسية يمنية جديدة وتعيد 
األم����ور إىل م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه  ق��ب��ل ح���رب 1994م ف��وق��ع االخ��ت��ي��ار عى 
اللواء يحيى املتوكل من املؤتمر الشعبي وجارالله عمر من الحزب 
االش������رايك  ب��ح��ي��ث ي��ك��ون األول رئ��ي��س��ا وال���ث���اين ن��ائ��ب��ا وم���ن ح���ق عي 
عبدالله صالح وع��ي سالم البيض أن ي��ق��ودا حزبيهما وم��ن يفوز 
منهما باألغلبية يف االنتخابات من حقه أن يشكل الحكومة، لقي 
هذا التوجه تأييدا ودعما دوليا، لكن بمجرد أن وصل تقريرا سريا 
للرئيس عي عبدالله صالح آنذاك طار صوابه فأمر بإخفاء التقرير 
ب��رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة وال��ت��ك��ت��م ع��ل��ي��ه وت���م ال��ت��خ��ل��ص م���ن الشهيدين 
ج��ار الله عمر ويحي امل��ت��وك��ل  خ��ال أسبوعن وهنا تنفس صالح 
الصعداء وبدأ يعد نفسه من جديد للتمسك بالسلطة يف شخصه 
وعائلته بعد التخلص من حلفائه الذين كان لهم الفضل يف بقائه 
رئيسا وفتح صفحة جديدة مع السعودية بعد أن باع لها املناطق 
الحدودية جيزان وعسري ونجران ووثق عاقته بامللك عبدالله بن 
عبدالعزيز الذي خلف أخاه امللك فهد وقبل بكل شروطه لتقديم 

الدعم له وهو ما سنتحدث عنه يف مقال قادم بإذن الله.

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(

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 بإعان النشر عن املتهمن  لحضور جلسات املحاكمة واملتهمون هم :-

أع����ل����ن ح������زب ال����ل����ه أم������س األح�������د إط�������اق أول 
ق�������واف�������ل�������ه امل�����ح�����م�����ل�����ة ب��������امل��������س��������اع��������دات اإلن�����س�����ان�����ي�����ة 
وال��ص��ح��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ت��ح��ت ش��ع��ار “رح���م���اء” 
مل���س���اع���دة امل���ن���ك���وب���ن يف س����وري����ا ج�������راء ال����زل����زال 

املدمر.
وذك�������������ر م�������وق�������ع امل��������ن��������ار ال������ل������ب������ن������اين أن ال����ق����اف����ل����ة 
انطلقت من باحة عاشوراء يف منطقة الحدث 

بالضاحية الجنوبية لبريوت، برعاية وحضور 
رئيس املجلس التنفيذي لحزب الله سماحة 
ال���س���ي���د ه����اش����م ص���ف���ي ال�����دي�����ن، ال�������ذي أك������د أن���ه 
من الطبيعي أن نكون يف لبنان ويف املقاومة 
اإلسامية تحديداً إىل جانب الشعب السوري 
يف م�����أس�����ات�����ه وم�����ح�����ن�����ت�����ه.. وق����������ال ال����س����ي����د ص��ف��ي 
الدين أن الدفعة األوىل من حملة “رحماء” 

مل����س����اع����دة امل����ت����ض����رري����ن م�����ن ال�������زل�������زال يف س����وري����ا 
ستكون باتجاه الاذقية، وأن الدفعات اآلتية 

ستنطلق باتجاه حلب ومناطق أخرى.
ك���م���ا ل���ف���ت ال���س���ي���د ص���ف���ي ال����دي����ن إىل ال���غ���رب 
كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وأكد أنه 
ي��ح��م��ل ش����ع����ارات ك���اذب���ة ب���ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق 

اإلنسان.

متابعة : عبدالحميد الحجازي

دع����ا امل���ش���ارك���ون يف وق���ف���ة ت��ض��ام��ن��ي��ة نظمها 
ح��������زب ال����ب����ع����ث ال�����ع�����رب�����ي االش�������������رايك ب���ال���ي���م���ن، 
وال����ج����ب����ه����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة مل����واج����ه����ة ال�������ع�������دوان ع��ى 
ال������ي������م������ن، أم���������س األح�������������د  أم�����������ام م�����ق�����ر ال�����س�����ف�����ارة 
ال����س����وري����ة يف ال���ع���اص���م���ة ال���ي���م���ن���ي���ة ص���ن���ع���اء إىل 

رف���������ع ال�����ح�����ص�����ار األم��������ري��������ي ال����ج����ائ����ر 
امل����ف����روض ع���ى س����وري����ة، م��ن��ددي��ن 
بسياسة املعايري املزدوجة للدول 
ال��غ��رب��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ض��ح��اي��ا 

كارثة الزلزال املدمر.
وألقي خال الوقفة التضامنية 
ع����������������دد م������������ن ال��������ك��������ل��������م��������ات م������������ن ق����ب����ل 
م����م����ث����ل����ن ع�������ن ال�������ق�������وى وامل������ك������ون������ات 
ال����س����ي����اس����ي����ة وم����ن����ظ����م����ات امل���ج���ت���م���ع 
املدين، ووزارة حقوق اإلنسان يف 
اليمن، إضافة إىل رئيس الجالية 
السورية أكدت بمجملها ضرورة 

ال���رف���ع ال���ف���وري وال��ك��ام��ل ل��ل��ح��ص��ار األم���ري���ي، 
وتعويض الشعب ال��س��وري ع��ن ك��ل األض���رار 
التي لحقت به ليس بفعل ال��زل��زال فحسب 
ب������������ل ب��������ك��������ل م������������ا ت�������س�������ب�������ب ب������������ه )ق��������������ان��������������ون ق������ي������ص������ر( 

واإلجراءات القسرية األحادية الغربية.
وانتقدت الكلمات سياسة الكيل بمكيالن 
ال��ت��ي تتبعها ال����دول ال��غ��رب��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

ض��ح��اي��ا ك���ارث���ة ال����زل����زال وال��ق��ض��اي��ا اإلن��س��ان��ي��ة، 
مشددة عى أن الزلزال أظهر الوجه الحقيقي 
ل��أن��ظ��م��ة ال��غ��رب��ي��ة وزي���ف االدع������اءات وامل��زاع��م 
ال��������ك��������اذب��������ة ح������������ول ح�������ق�������وق اإلن����������س����������ان وامل������ع������اي������ري 

األخاقية التي تتبناها.
ودع�������ا ب����ي����ان ص�������ادر ع����ن ال���وق���ف���ة ال��ت��ض��ام��ن��ي��ة 
إىل ت��ض��ام��ن ال��ش��ع��وب ح��ت��ى إس��ق��اط ال��ح��ص��ار 
األم�������ري�������ي ال�����ظ�����ال�����م امل�������ف�������روض ع��ى 
س����������وري����������ة، م�����ع�����ل�����ن�����اً ع���������ن ف������ت������ح ب������اب 
ال���������ت���������رع���������ات ع����������ر ح���������س���������اب رس�����م�����ي 
م�������رت�������ب�������ط ب��������ال��������س��������ف��������ارة ال������ي������م������ن������ي������ة يف 

سورية.
ه�����ذا وش�������ارك يف ت��ن��ظ��ي��م ال��وق��ف��ة 
أع�������������ض�������������اء م�������������ن م�������ج�������ل�������ي ال�����������ن�����������واب 
وال��������������������������ش��������������������������ورى، وم������������م������������ث������������ل������������ون ع������ن 
األح�������������زاب ال����س����ي����اس����ي����ة وم���ن���ظ���م���ات 
امل��������ج��������ت��������م��������ع امل����������������������دين وال��������ف��������ع��������ال��������ي��������ات 
الثقافية ونشطاء حقوق اإلنسان 

وإعاميون يمنيون.

حزب الله يطلق القافلة األولى من املساعدات اإلنسانية إلى سوريا

وقفة تضامنية في صنعاء للمطالبة برفع احلصار اجلائر عن الشعب السوري

سر التخلص من يحيى املتوكل 
وجارالله عمر

يف فرات سابقة كان ملشاة البحرية 
االم��ري��ك��ي��ة "امل��اري��ن��ز" ت��واج��د يف اليمن 
بدءاً من صنعاء ووصواًل إىل مناطق 
بحرية أخ����رى.. ك��ان��ت ت��ص��ول وتجول 

يف اليمن كما تشاء وحيثما تشاء..
وهو تواجد أثر عى مفهوم السيادة 
ال����ي����م����ن����ي����ة وك������ش������ف ح�����ج�����م ال�����ت�����دخ�����ات 
األمريكية ال��س��اف��رة يف ال��ي��م��ن.. فمثًا 
ك�����������ان ال������س������ف������ري األم����������ري����������ي ي������ت������دخ������ل يف 
ك��������ل يشء.. وي������ح������ش������ر ان�������ف�������ه ح������ت������ى يف 
القضايا السياسية ذات الخصوصية 
اليمنية واملؤلم جداً أن بعض األسماء 
وال�������وج�������اه�������ات ال����س����ي����اس����ي����ة وال����ح����زب����ي����ة 
وال������ق������ب������ل������ي������ة ك��������ان��������ت ت������ت������ف������اخ������ر ب���ص���ل���ت���ه���ا 
وت���واص���ل���ه���ا م����ع ال���س���ف���ري االم����ري����ي إىل 
ال��ح��د  ال����ذي ك��ان��ت ب��ع��ض ال��وج��اه��ات 
تتوسط ل��دى السفري األم��ري��ي بمنح 
ت��������أش��������ريات دخ������������ول مل������واط������ن������ن ي���م���ن���ي���ن 
إىل أم��ري��ك��ا.. وه��ن��ا ق��م��ة اإلذالل وك��أن 
ال��دول��ة ل��م تكن م��وج��ودة .. ول��م يكن 

السفري االمريي يضع لها وزناً..
ول�����أس�����ف أن ك�����ل األج������ه������زة األم���ن���ي���ة 
واالس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة حينها ظلت تشاهد 
ع����������ن ب����������ع����������د.. وال ت���������ج���������زم ع����������ى ات�������خ�������اذ 

أي إج�����������������راء.. وك���������ل اإلع�������������ام ال����رس����م����ي 
وال������ش������ع������ب������ي وال�������ح�������زب�������ي ي����ت����ت����ب����ع أخ������ب������ار 
ال��س��ف��ري االم����ري����ي وت��ن��ش��ر ت��ص��ري��ح��ات��ه 
وك����ان����ه����ا س����ب����ق ص���ح���ف���ي ال م����ف����ر م����ن����ه.. 
بل أن بعض االقام الصحفية كانت 
تستقي معلومات وحقائق ما يجري 
يف ال������ش������أن ال���ي���م���ن���ي ال������داخ������ي م������ن ف��م 
ال����س����ف����ري االم������ري������ي وه����ن����ا ق����م����ة امل���ه���ان���ة 
ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��ول ال��س��ف��ري االم����ري����ي إىل 
الحاكم االوحد واملرجع الذي ال غبار 

عليه..
ولكننا اليوم أصبحنا يف وضع افضل 
عندما طردنا املارينز االمريي وقطعنا 
داب���ر ال��ت��دخ��ات األم��ري��ك��ي��ة.. واقفلت 
ال���س���ف���ارة االم���ري���ك���ي���ة - وك����ر ال��ش��ي��ط��ان 
االك�����ر ورم�����ز االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي ال���ذي 
ال سلطة له اليوم عى القرار اليمني 

يف صنعاء.
واملؤكد أن االمريكين تأكد لهم أن 
انحسارهم من اليمن اصبح مؤكداً.. 
ووصلوا إىل قناعة ان القيادة اليمنية 
ال������ج������دي������دة ال������ت������ي ت������دي������ر امل������واج������ه������ة ض���د 
ال�����ع�����دوان وض�����د ال���ت���دخ���ات األج��ن��ب��ي��ة  
ه����������ي م����������ن م���������ع���������دن ن������ظ������ي������ف وال ت����ق����ب����ل 
ب��ال��وص��اي��ة .. ب���ل ت��ن��ب��ذ ب��ش��دة الهيمنة 
امل�����ق�����ي�����ت�����ة ل������ام������ري������ك������ان واع��������وان��������ه��������م م���ن 
بريطانين وصهاينة وم��ن ل��ف لفهم 

من أذيال وعماء ومرتهنن.. 
ال�����������ي�����������وم.. ال����������ق����������رار ال�������وط�������ن�������ي س������ي������ادي 
بإمتياز وال��وص��اي��ة انكسرت ول��م يعد 
ل������ه������ا وج�������������ود س�������������واء يف ال���������واق���������ع أو يف 
امل��ف��اه��ي��م .. ب���ل ان االذي�������ال وال��ع��م��اء 
ان��ك��م��ش��وا يف زواي�����ا ال��ن��س��ي��ان ول���م يعد 
ل���ه���م ذل������ك ال��������دور ال����س����اب����ق ال�������ذي ك���ان 
يتباهى ب��االرت��ه��ان - وال ح��ول وال قوة 

إال بالله..
املارينز.. رحلوا بانكسار وذل��ة.. وتم 
ت���ه���ري���ب���ه���م م���ث���ل���م���ا ت����ه����رب امل����م����ن����وع����ات.. 
ت���اح���ق���ه���م ل���ع���ن���ات ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي, 
وت���ط���ارده���م ال��ك��راه��ي��ة .. ألن ال��ش��ع��ب 
ال ي��ق��ب��ل ول�����ن ي��ق��ب��ل ب����ه����ؤالء االوب������اش 
ال����خ����ن����ازي����ر.. وس���ي���ظ���ل ال�����ق�����رار ال���وط���ن���ي 
س���������ي���������ادي���������اً ووج����������������ب ع����������ى ال������ج������م������ي������ع ان 
يدركوا هذه الحقيقة وأال يتناسوها.

   جمال القيز   *

رحيل 
وهروب مخٍز

ت����ح����ذي����رات م�����ن ت���ض���اع���ف أع������داد 
ال���ض���ح���اي���ا وآالف ال���ع���ال���ق���ن ت��ح��ت 
األن������������ق������������اض و5 م��������اي��������ن ُم����������ش����������رد.. 
األمم املتحدة ُتطلق نداء استغاثة 
واالت���������������������ح���������������������اد األوروب�����������������������������������������ي ي��������رف��������ض 
االت�����ه�����ام�����ات.. وال���ض���ح���اي���ا أك�����ر م��ن 

34 ألفا
ارتفعت األح��د حصيلة ال��زل��زال 
العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا 
االث�����ن�����ن امل�������ايض اىل 33 ال����ف����ا و179 
قتيا، بحسب آخر تعداد رسمي.
وق��������ال��������ت ه�����ي�����ئ�����ة إدارة ال��������ك��������وارث 
ال���رك���ي���ة إن ال�����زل�����زال ال�������ذي ب��ل��غ��ت 
ق���وت���ه 7,8 درج��������ات خ���ل���ف 29 ال��ف��ا 
ت�����رك�����ي�����ا،  و605 ق������ت������ى يف ج�������ن�������وب 
ف����ي����م����ا أح������ص������ت ال�����س�����ل�����ط�����ات 3574 
ق����ت����ي����ا يف س��������وري��������ا. وق�������ال�������ت األم�������م 
امل��ت��ح��دة إن ه���ذه الحصيلة يمكن 

أن “تتضاعف”.

ضمن مشروع تقدم به عدد من الخريجني

كلية اإلعالم تصدر دليل الطالب اجلامعي 
أصدرت كلية اإلعام بجامعة صنعاء- يف إطار 
مشاريع تخرج الطاب - دليا للطالب الجامعي 
ب��ك��ل��ي��ة اإلع���������ام، ت���ض���م���ن ال���دل���ي���ل م���ع���ل���وم���ات ع��ن 
نشأة الكلية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها، فضًا 
ع����ن ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ك��ل��ي��ة ون����ظ����ام ال����دراس����ة 

وقوانينها ولوائحها التعليمية.
 ك����م����ا ع��������رف ال�����دل�����ي�����ل ب����ال����ج����ه����از اإلداري ل��ل��ك��ل��ي��ة 
وأع������ض������اء ه���ي���ئ���ة ال�����ت�����دري�����س ف����ي����ه����ا، واش����ت����م����ل ع��ى 
معلومات إرشادية للطاب عن أنظمة التسجيل 
وال���ق���ب���ول ب��ال��ك��ل��ي��ة، وق������ّدم إط�������اراً م��ف��ص��ًا لجميع 
الرامج التخصصية التي تقدمها الكلية، وهي: 
الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري والدكتوراه، 
مع عرض وصف لجميع املقررات الدراسية التي 

يتضمنها كل برنامج.
 الجدير بالذكر أن إص��دار الدليل ج��اء يف إطار 
م���ش���روع ت��خ��رج م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ة م���ن قسم 
ال��ع��اق��ات العامة واإلع���ان ه��م : إنتصار حسن 
ع�����ب�����دال�����ف�����ت�����اح،  ش����ي����م����اء ع������ب������دال������رزاق ص���������اح، ري����م 
ع��ب��دال��ل��ه ن���ع���م���ان، م��ه��ا م�����راد ال����ق����ديس، ف����ردوس 
ف��ؤاد الثوبري،  وهديل عبدالرحمن الحديقي، 
بإشراف األستاذ املساعد بالقسم/ الدكتور حاتم 

عي الصالحي.

زلزال 
سوريا.. تركيا 

املدمر


