
آث�����ار واس���ع���ة ال���ن���ط���اق ب���ق���درة ت���دم���ري���ة ك���ب���رة يف 
ق��ت��ل أك����ر ع����دد م���ن ال��ض��ح��اي��ا ول���ه���ا اس��ت��خ��دام��ات 

وأغراض متعددة وأساليب توجيه مختلفة.
وق��������ال ال���ع���م���ي���د ص�����ف�����رة" إن ال���ق���ن���ب���ل���ة ال����ت����ي ت����زن 
ح��وايل 1500 كيلو ج��رام م��ن املتفجرات وطولها 
4.39 مرتاً وقطرها 46 سم ومزودة بجهاز توجيه 
باألقمار الصناعية تم استخدامها بشكل واسع 
يف اس���ت���ه���داف ع�����دة أع����ي����ان م���دن���ي���ة وت����دم����ر ال��ب��ن��ي��ة 

التحتية" .. م��ؤك��داً أن القسم ال���ذي ت��م انتشاله 
من القنبلة إنما يعر عن جسمها القتايل ناهيك 

عن األجزاء املتبقية لها.
ول�����ف�����ت إىل أن ط����������ران ال��������ع��������دوان ق����ص����ف ب���ه���ذه 
القنبلة عدة أعيان مدنية يف اليمن ومنها مجمع 
وع����������ان ال��������زراع��������ي يف ب��������اد ال������������روس وح��������ي س��ك��ن��ي 
بمديرية السبعني وم��ن��ازل يف س��ع��وان وصنعاء 

القديمة ومجمع العاقل 

التقى رئيس الهيئة العامة لألوقاف:

منيت عناصرهم اإلرهابية بالهزمية : 

الرئيس املشاط يؤكد احلرص على اضطالع قيادة الهيئة والعاملني فيها بدورهم في تعزيز العمل الوقفي  

العدوان ومرتزقته .. صفعة جديدة في البيضاء

اسبوعية 
سياسية . عامة
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ك��ش��ف��ت وزارة اإلع�������ام أم�����س ع����ن وث����ائ����ق رس��م��ي��ة 
حول تعاطي نظام صالح بإيجابية مع التوجيهات 
األم���ري���ك���ي���ة إلن����ه����اء م���ق���اط���ع���ة ال���ب���ض���ائ���ع اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 
وتماهيه مع ضغوطات واشنطن املتعلقة باملقاطعة 

االقتصادية.. 
وأظ��������ه��������رت ال������وث������ائ������ق س�����ع�����ي اإلدارات األم����ري����ك����ي����ة 

املتعاقبة منذ تسعينيات القرن املايض إىل دفع نظام 
صالح وجّره نحو التطبيع مع الكيان الصهيوين عر 
ع�����دة ط�����رق ت��م��ه��ي��دي��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا إن����ه����اء امل��ق��اط��ع��ة 
االقتصادية للمنتجات الصهيونية وعدم املشاركة 

يف الفعاليات املناهضة للعدو.
وب��ي��ن��ت ح��ج��م االن���زع���اج األم���ري���ي اإلس��رائ��ي��ي من 

امل��ق��اط��ع��ة مل��ن��ت��ج��ات��ه��م��ا وت���أث���ر ذل���ك ع���ى اق��ت��ص��اده��م��ا 
س��ي��م��ا وأن س����اح امل��ق��اط��ع��ة أث���ب���ت ف��ع��ال��ي��ت��ه وت��أك��ي��د 
اإلدارة األم����ري����ك����ي����ة رس����م����ي����اً ان����زع����اج����ه����ا م�����ن س��ي��اس��ة 
املقاطعة ودعوتها نظام صالح إىل إيقاف املقاطعة 
االقتصادية مستغلة تبعية النظام اليمني لها يف 

حينه.. 

ب��ع��د أن م��ن��ي��ت ع��ن��اص��ره��ا ب��ه��زي��م��ة ن��ك��راء يف مديريتي 
ق���ي���ق���ة وي�����ك�����ا يف أغ����س����ط����س يف ال������ع������ام 2020م ت����ح����اول 
م������ج������ددا ع����ن����اص����ر ت���ن���ظ���ي���م ال�����ق�����اع�����دة وداع�����������ش وم����رت����زق����ة 
ال����������ع����������دوان ال�������س�������ع�������ودي واالم����������������������ارايت امل�������س�������ن�������ودة ب����غ����ط����اء 
عسكري وم��ادي واعامي من امريكا والسعودية من 

السيطرة عى بعض املناطق يف محافظة البيضاء.
م������ع������ارك ض������اري������ة خ����اض����ه����ا اب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال����ل����ج����ان 
الشعبية مسنودين من ابناء القبائل البيضاء ليفشلوا 
م���خ���ط���ط���ات وأوه�����������ام ال�������ع�������دوان ال�����س�����ع�����ودي واالم�����������ارايت 

امل���س���ن���ود ام��ري��ك��ي��ا م���ن ال���ت���م���دد وال���س���ي���ط���رة ع���ى م��دي��ري��ة 
ال�����زاه�����ر وب����ع����ض امل�����واق�����ع يف ال���ص���وم���ع���ة وال����ت����ي اس���ت���ط���اع 
الجيش واللجان الشعبية يف العمليات النوعية التي 
ش���ن���ه���ا م����ن ارب����ع����ة م�����س�����ارات م����ن ت���ح���ري���ر ك����ام����ل م���دي���ري���ة 

الزاهر وعشرات املواقع يف الصومعة. 
العملية النوعية تكشف مجددا أن القاعدة وداعش 
وامل����رت����زق����ة ي���ق���ات���ان ج���ن���ًب���ا إىل ج���ن���ب م����ع امل���رت���زق���ة وت��ح��ت 
اسناد جوي من ط��ران العدوان السعودي وبمباركة 
ودع���������������م ام���������ري���������ي ب�����ش�����ك�����ل ك������ش������ف ال������ت������ن������اق������ض ال��������واض��������ح 

ب�����ني ادع����������اء ادارة ب����اي����دي����ن يف س���ع���ي���ه���ا إلح��������ال ال����س����ام 
ف����ي����م����ا ه������ي ت���خ���ت���ف���ي خ����ل����ف ع����ن����اص����ر اإلره������اب������ي������ة ال����ق����اع����دة 
وداع���ش وم��رت��زق��ة ال��ع��دوان .. تفاصيل ع��ن العمليات 
البطولية ال��ت��ي تمكن فيها الجيش وال��ل��ج��ان م��ن كسر 
ش��وك��ة ال��ق��اع��دة وداع����ش وت��ح��ال��ف ال���ع���دوان يف ال��زاه��ر 
وال��ص��وم��ع��ة .. ان��ت��ه��ت ب��ت��ح��ري��ر وت��أم��ني ع��ش��رات امل��واق��ع 
واألوك������������ار ال����ت����ي ك����ان����ت ت���ت���خ���ذه���ا ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات اإلره����اب����ي����ة 
داع������ش وال����ق����اع����دة م���ن���ذ س����ن����وات م���ع���س���ك���رات وم��ص��ان��ع 
ل��ل��م��ت��ف��ج��رات وال���ع���ب���وات ال��ن��اس��ف��ة ت��ح��ت رع���اي���ة ت��ح��ال��ف 

العدوان وعى رأسها الواليات املتحدة األمركية. 
وأظ�����ه�����رت امل����ش����اه����د ت���م���ك���ن اب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
وأب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ة م��ن إل��ح��اق خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة بالعناصر 
ال����ت����ك����ف����ري����ة ال�����ت�����ي ح������اول������ت ال����س����ي����ط����رة ع������ى م����ن����اط����ق م��ن 
م��دي��ري��ت��ي ال���زاه���ر وال��ص��وم��ع��ة ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء كما 
اظ���ه���رت ق��ي��ام ق����وات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة بشن 
عملية عسكرية معاكسة بمشاركة مختلف الوحدات 

ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة وب�������ال�������ت�������ع�������اون م���ع 
أب������������ن������������اء امل��������ح��������اف��������ظ��������ة وق������ب������ائ������ل������ه������ا 

البقية  ص 02

البقية  ص 02

أبو صفرة :  للقنبلة تأثير على اجلهازين املناعي والعصبي للضحايا

وثائق تكشف تعاطي نظام صالح مع التوجيهات 
األمريكية إلنهاء مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

 فكرة املؤمتر 
الشعبي العام 

حق حصري للزعيم
 اخلالد الشهيد

 إبراهيم احلمدي

النفط يوسع هوة اخلالفات بني الرياض وأبوظبي

ال����������ت����������ق����������ى ف����������خ����������ام����������ة امل��������ش��������ر 
الركن مهدي املشاط رئيس 
امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع�������ى 
أم��س رئيس الهيئة العامة 
لألوقاف العامة عبداملجيد 

عبدالرحمن الحويث.
ج�����������������������������رى خ�����������������������������ال ال������������ل������������ق������������اء 
م�������ن�������اق�������ش�������ة ج����������ه����������ود ال�����ه�����ي�����ئ�����ة 
ال���ع���ام���ة ل�����ألوق�����اف يف ت��ع��زي��ز 
األداء امل���ؤس���ي وال��ج��وان��ب 
امل���������ت���������ص���������ل���������ة ب���������ح���������ص���������ر أص���������������ول 
وم���م���ت���ل���ك���ات األوق��������اف وآل���ي���ة 
ال����ح����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا واس����ت����ع����ادة 

أرايض الوقف املنهوبة..

البقية  ص 02

وثائق تكشف تعاطي نظام صالح مع التوجيهات 
األمريكية إلنهاء مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

مركز التعامل مع األلغام يستخرج قنبلة أمريكية  ألقاها العدوان بصنعاء:

:» اللواء مجاهد القهايل- لـ»

مقاربات أولى لفهم احلالة السياسية اليمنية
مراد يكتب عن :

تفاصيل  ص 04

أزمة امللء  الثاين لسد النهضة 

هل ما يزال 
اخليار العسكري 

مطروحًا   ؟!

تفاصيل  ص 03

العدوان ومرتزقته .. صفعة جديدة في البيضاء

النفط يوسع هوة اخلالفات بني الرياض وأبوظبي
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التقى رئيس الهيئة.. بقية
 وبيييميييا يييسييهييم يف عييمييلييييية الييتيينييمييييية الييشييامييليية وتييسييخييرهييا وفيييقييياً ملييقيياصييد الييواقييفيين 

انطالقاً من شعار " الوقف ملا أُوقف له".
وأكييييييد اليييرئيييييييس املييييشيييياط الييييحييييرص عييييى اضييييطييييالع قيييييييييادة الييهيييييئيية واليييعييياميييلييين فيييييهييا 
بييدورهييم يف تعزيز العمل الوقفي وترسيخ مضامن وأهيييداف الهيئة يف تحقيق 

الغايات املنشودة.
ونيييوه بييمييا قطعته الهيئة الييعيياميية لييأوقيياف ميين خييطييوات رغيييم حييداثيية تأسيسها 
وإعادة االعتبار لدور الوقف يف التنمية االجتماعية ورعاية بيوت الله والحفاظ 

عليها.

وثائق تكشف تعاطي.. بقية
وبحسب وثيقٍة وجهها وكيل وزارة الخارجية اليمني إىل مدير مكتب الرئاسة 
حول نقاط لقائه مع السفر األمرييك بتاريخ 9 مايو 1993 اتضح تنفيذ الخارجية 
األمييريييكييييية حملة ضييغييوط عييى السلطة اليمنية آنيييذاك لفتح الييبييالد أميييام بضائع 

العدو الصهيوين والشركات املرتبطة به.
وتييضييميينييت الييرسيياليية مييطييالييبيية الييسييفيير األميييريييييك آنييييذاك بيييإعيييادة اليينييظيير يف سياسة 
املقاطعة املفروضة عى الشركات األمريكية التي لها عالقة بإسرائيل موضحة 
أن معظم الشركات األمريكية املهمة املرتبطة بإسرائيل تشكو من الشروط التي 

تفرضها املقاطعة والتي تطالبها بإثبات عدم وجود عالقة لها مع إسرائيل.
وأشييييار الييسييفيير إىل أن ذليييك يييتيينييافييى مييع الييقييوانيين األمييريييكييييية ويييحييرم اليييييميين من 

االستفادة من استثمارات هذه الشركات حسب زعمه.
ويتضح ميين خييالل الوثائق تعاطي نظام عييي صالح بإيجابية مييع التوجيهات 
األمييريييكييييية إلنيييهييياء املييقيياطييعيية لييلييبييضييائييع اإلسييرائيييييلييييية فييفييي مييحييضيير لييقيياء جييمييع وزيييير 
الخارجية اليمني حينها أبييو بكر الييقييربييي مييع السفر األمييرييييك بصنعاء توماس 
كاردجسيك بتاريخ 1 يونيو 2005 يتبن تمُكن أمريكا من توظيف سلطة صالح 

لحساب رفع نظام املقاطعة العربية ضد الكيان الصهيوين.

وتييييذكيييير اليييوثيييييييقييية أن اليييسيييفييير األميييييريييييييك تيييييطيييييَرّق إىل مييييوضييييوع امليييقييياطيييعييية الييعييربييييية 
إلسرائيل يف ضوء التحضرات لعقد اجتماع لجنة املقاطعة العربية وتضمنت 
توجيهاً أمريكياً مباشراً للسلطة بعدم جدوى املقاطعة وضرورة رفعها.. الفتة 
إىل أن واشنطن تييرى عييدم جيييدوى املقاطعة وضيييرورة رفعها وليييييس ميين الييدرجيية 
الثانية والثالثة فقط وإنما املقاطعة من الدرجة األوىل للشركات التي تتعامل 

مع )إسرائيل(.
 وقال السفر األمرييك "إن هناك عدداً متزايداً من الدول العربية التي تعمل 

عى خرق نظام املقاطعة التجارية مع )إسرائيل(".
وتكشف الوثيقة نفسها عن تماهي نظام صالح حينها مع الضغوط األمريكية 
املتعلقة بيياملييقيياطييعيية وعيييدم تبنيها مييوقييفيياً مييعييارضيياً لتلك الييضييغييوط وهيييو مييا أثبته 
رد وزيييير الييخييارجييييية الييقييربييي وتييفيياعييلييه مييع وزيييير خييارجييييية أمييريييكييا بييالييقييول "إن نظام 
املقاطعة هييٌش وال تييوجييد مقاطعة حقيقية" متحججاً بييأن "الييعييديييد ميين الييدول 

العربية فتحت مكاتب تجارية إلسرائيل عى أراضيها".
وتيييييضيييييم اليييييوثيييييائيييييق اليييييتيييييي كيييشيييفيييتيييهيييا وزارة اإلعييييييييييالم ميييييذكيييييرة ميييصييينيييفييية تييييحييييت عيييينييييوان 
"عاجل" صادرة عن السفارة األمريكية بصنعاء بتاريخ 4 نوفمرب 2007 موجهة 
إىل الخارجية اليمنية تضمنت جملة من التوجيهات األمريكية للنظام السابق 
وعى رأسها "عدم دعم أو إرسال ممثلن إىل لقاء املقاطعة النصف سنوي الذي 
تعقده الجامعة العربية يف مكتب املقاطعة املركزي بدمشق يف الفرتة من ٥ إىل 

٧ نوفمرب ٢٠٠٧م ".
ونّصت مذكرة السفارة عى "أن لقاء املقاطعة العربي ال يمثل عائقاً للسالم 
يف اليييشيييرق األوسييييييط فييحييسييب؛ وليييكييين يييشييكييل أييييضييياً حييياجيييزاً ييييحيييول دون املييشيياركيية 
يف االقييتييصيياد الييعيياملييي وجييييذب االسييتييثييمييارات األجيينييبييييية وتييوسيييييع الييتييجييارة وتحسن 

العالقات مع الواليات املتحدة واملجتمع الدويل".
وقييايييضييت الييسييفييارة األمييريييكييييية تسهيل انييضييمييام اليمن ملنظمة الييتييجييارة العاملية 
بالتخي عن املقاطعة للبضائع والخدمات اإلسرائيلية حيث قالت الربقية "إن 
انضمام اليمن ملنظمة التجارة العاملية يتطلب من حكومة الجمهورية اليمنية 

أن تتخى عن مقاطعتها املبدئية للبضائع والخدمات اإلسرائيلية".
كما تكشف الوثيقة ذاتها أن اإلدارة األمريكيَة كانت تنفذ حملة واسعة من 
الضغوط تستهدف الدول العربيَة التي تتمسك شعوبها باملقاطعة حيث جاء 
يف اليييربقييييييية "ليييقيييد حييييان اليييوقيييت يك تييتييخييذ الييجييامييعيية الييعييربييييية قيييييييراراً بيييإغيييالق مكتب 

املقاطعة املركزية يف دمشق".
وتييؤكييد وزارة اإلعيييالم وهييي تنشر لييلييرأي الييعييام هييذه الييوثييائييق كشواهد للوصاية 
األمريكية املفروضة عى اليمن قبل ثورة 21 سبتمرب أهمية املقاطعة االقتصادية 

للمنتجات األمريكية واإلسرائيلية وفعاليتها يف إلحاق الضرر باألعداء.
ودعييييت اليييييوزارة أبيينيياء الييشييعييب اليييييميينييي إىل تفعيل سيييالح املييقيياطييعيية االقييتييصييادييية 
للبضائع األمريكية واإلسرائيلية باعتباره من األسلحة الفتاكة املوجهة نحو أعداء 
األميييية والييييذي ييينييزعييجييون ميينييه بييشييكييل كييبيير.. مييشييددة يف الييوقييت ذاتييييه عييى ضيييرورة 
االستمرار يف مناصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان األمرييك السعودي 

عى اليمن حتى النصر.
ويأيت كشف هذه الوثائق يف ظل املساعي األمريكية الداعمة للكيان الصهيوين 
وتييميياهييي األنييظييميية الييعييربييييية ميييع تييلييك الييتييوجييهييات اليييرامييييييية إىل الييتييطييبيييييع ميييع الييعييدو 

اإلسرائيي.

مركز التعامل مع األلغام.. بقية
آثييار واسعة النطاق بقدرة تدمرية كبرة يف قتل أكييرب عييدد من الضحايا ولها 

استخدامات وأغراض متعددة وأساليب توجيه مختلفة.
وقال العميد صفرة" إن القنبلة التي تزن حوايل 1500 كيلو جرام من املتفجرات 
وطولها 4.39 مرتاً وقطرها 46 سم ومزودة بجهاز توجيه باألقمار الصناعية تم 
استخدامها بشكل واسع يف استهداف عدة أعيان مدنية وتدمر البنية التحتية" 
.. مؤكداً أن القسم الذي تم انتشاله من القنبلة إنما يعرب عن جسمها القتايل 

ناهيك عن األجزاء املتبقية لها.
ولفت إىل أن طران العدوان قصف بهذه القنبلة عدة أعيان مدنية يف اليمن 

وميينييهييا مييجييمييع وعييييالن الييييزراعييييي يف بييييالد اليييييروس وحييييي سييكيينييي بييمييديييرييية السبعن 
ومنازل يف سعوان وصنعاء القديمة ومجمع العاقل الصناعي ومصنع إسمنت 

عمران.
وأضييييييييياف" حيييرصييينيييا عييييى إظييييهييييار جييييانييييب ميييين قيينييبييلييتييي GBU_39 وGBU_31 الييتييي 
اسيييتيييخيييدم اليييكيييييييان الييصييهيييييوين مييثييل هييييذا الييينيييوع مييين الييقيينييابييل يف قيييطييياع غييييزة لييتييدميير 

األبراج السكنية مؤخراً".
واستعرض مخاطر هذا النوع من القنابل عى املدنين بموجب تقارير األمم 
املييتييحييدة وخييربائييهييا .. مييبييييينيياً أن قنبلتي GBU_39 وGBU_31 تييم اسييتييخييدامييهييمييا يف 
اسييتييهييداف سيييوق مستبأ بييحييجيية وسييجيين الييزيييدييية بييالييحييديييدة يف 29 أكييتييوبيير 2016 
واستهداف الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية املحدودة بميناء الصليف 

آخر ما تم استخراجه من قبل الفريق امليكانييك التابع للمركز قبل شهر.
وتطرق مدير املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام إىل اآلثار التي تحدثها قنبلة 
GBU_24 عى الحيوان والتسبب يف األمييراض السرطانية والتشوهات الخلقية 

والوالدات امليتة.
وقيييييييال" ظيييهيييرت عييييى أجييييسيييياد اليييخيييييييول بيييعيييد اسيييتيييهيييداف طييييييران اليييييعيييييدوان لييينيييادي 
اليييفيييروسييييييية يف مييييييارس 2020م ونيييوفيييميييرب 2021م بييمييثييل هيييييذه الييقيينييبييليية تييهييتييكييات يف 
أجسادها ولم يستطع البيطريون إنقاذ بعض الخيول لشدة درجة حرارة القنبلة 
التي تصل عند انفجارها ما بن ألفن و800 درجة مئوية إىل 3500 درجة مئوية".
وأكد العميد صفرة أن القنبلة تؤثر عى الجهازين املناعي والعصبي للضحايا 
فضاًل عن حدوث تشوهات يف الجينات كما أنها تعد من العناصر السامة من 
الناحيتن الكيميائية واإلشعاعية التي تدمر الجهاز املناعي للحيوانات واإلنسان 
وتؤثر بصورة سلبية عى اإلنسان والنبات والحيوان عى املدى املتوسط والبعيد.
وأشار إىل أن قنبلة GBU_24 تؤثر بصورة مباشرة عى الرتبة والهواء وتسميم 

البيئة واملياه الجوفية باملناطق التي تتعرض ملثل هذا النوع من القنابل.
وتيينيياول مدير املركز التنفيذي للتعامل مع األلييغييام املواصفات الفنية للقنبلة 

األمريكية والتي أدخلت الخدمة عام 1983م.

خالل ترؤسه اجتماع للوحدة التنسيقية لألجهزة الرقابية:

مدير مكتب الرئاسة يؤكد أهمية تكثيف األجهزة الرقابية جلهودها في مكافحة الفساد

26sept26@gmail.com

www.26sep.net
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اسييتييمييع مييجييلييس الييينيييواب يف جلسته 
أمييييييييييس بييييييرئيييييياسيييييية رئيييييييييييييس امليييييجيييييليييييس األخ 
ييييحيييييييى عييييي اليييييراعيييييي إىل رسيييياليييية رئيييييس 
املييييييجييييييلييييييس اليييييييسيييييييييييييييايس األعيييييييييييييييى فييييخيييياميييية 
املييييييشيييييير اليييييييركييييييين مييييييهييييييدي امليييييييشييييييياط بييييشييييأن 
مييييييييخييييييييصييييييييصييييييييات اليييييييييييييييييييمييييييييين مييييييييييييين وحيييييييييييييييييدات 
السحب الخاصة التي تعادل قيمتها 

600مليون دوالر.
وتييضييميينييت اليييرسيييالييية ميييا ييييجيييري حييول 
ذلك من مفاوضات مع صندوق النقد 
الييييييييدويل وفييييييرع اليييبييينيييك امليييييركيييييزي اليييييميينييي 
بييييعييييدن لييتييمييكيين الييييفييييرع ميييين اسيييتيييخيييدام 
وصيييييييييييييرف الييييييييييوحييييييييييدات ومييييييييييا ييييييييرتتيييييييب عيييى 
هييييييذا اليييجيييانيييب ميييين آثيييييييار ونيييتيييائيييج سييلييبييييية 
ومضاعفات خطرة من شأنها زيييادة 

معاناة أبناء الشعب اليمني.
وطييييييييياليييييييييبيييييييييت الييييييييييرسيييييييييياليييييييييية مييييييييييين امليييييجيييييليييييس 
دراسيييييية مييضييمييونييهييا وفيييقييياً ليييليييدور امليينيياط 

بيييأعيييميييال املييجييلييس يف هييييذا اليييشيييأن وبييمييا 
يكفل حماية حقوق الشعب اليمني 
وعيييييييييدم الييييسييييميييياح بيييتيييحيييميييييييل اليييييييييميييين أييييية 

مسؤوليات أو التزامات نتيجة ذلك.
وأحال مجلس النواب رسالة رئيس 
املييييجييييلييييس اليييييسيييييييييييايس األعيييييييييى إىل لييجيينيية 
الييييشييييؤون امليييالييييييية لييييدراسيييية ميييضيييميييون مييا 
ورد فيييييييييهييييا وتيييييقيييييدييييييم تييييقييييرييييير بيييييذليييييك إىل 

املجلس.
كيييييميييييا اسيييييتيييييميييييع مييييجييييلييييس اليييييييينييييييييواب مييين 
عضو املجلس عضو السيايس األعييى 
سلطان السامعي إىل رسيياليية صهيب 
حمود خالد الصويف املوجهة إىل رئيس 
مجلس النواب بشأن تظلمه من ورود 
اسمه يف قائمة األعضاء الذين صّوت 
املجلس يوم أمس بإسقاط عضويتهم 

من مجلس النواب.
وأقييييييييييير امليييييجيييييليييييس رفيييييييييع الييييييرسيييييياليييييية الييييتييييي 

تيييضيييمييينيييت تيييظيييليييم صيييهيييييييب الييييييصييييييويف إىل 
رئيس املجلس السيايس األعى للنظر 

فيها.
ويف اليييييجيييييليييييسييييية الييييييتييييييي حيييييضيييييرهيييييا وزييييييييير 
الييييييييييييدوليييييييييييية لييييييييييشييييييييييؤون مييييييجييييييلييييييي الييييييييينيييييييييواب 
والييييشييييورى اليييدكيييتيييور عيييى عييبييد الييلييه أبييو 
حيييييليييييييييييقيييييه اسيييييييتيييييييعيييييييرض املييييييجييييييلييييييس تييييقييييرييييير 
اللجنة املشرتكة من لجان الخدمات 
الييييييييييعييييييييييدل واألوقييييييييييييييييييييييييياف وتيييييييقييييييينييييييين أحيييييييكيييييييام 
اليييشيييرييييعييية اإلسييييالمييييييييية بييييشييييأن ميييشيييروع 
قيييانيييون لييسيينيية 2021 بييتييعييديييل الييقييانييون 
رقييييييييم 22 لييييسيييينيييية 2006 بيييييشيييييأن تيينييظيييييم 

العالقة بن املؤجر واملستأجر.
وأقر مجلس النواب إعادة التقرير 
إىل اللجنة ملزيد من الدراسة بحضور 
الجانب الحكومي وموافاة املجلس 
بيييميييا سيييييييتيييم الييييتييييوصييييل إليييييييييه يف جييلييسيية 

يوم غٍد.

مجلس النواب يستمع إلى رسالة الرئيس املشاط
ناقش اجتماع للوحدة التنسيقية لأجهزة 
اليييرقيييابييييييية أميييييس بيييرئييياسييية ميييديييير مييكييتييب رئييياسييية 
الجمهورية أحمد محمد حامد املواضيع ذات 
الييصييليية بيييوضيييع امليييؤسيييسيييات االيييييرادييييية وجييهييود 
األجهزة الرقابية يف الحفاظ عى املال العام.
وتييطييرق االجييتييميياع الييييذي ضييم رئيييييس الهيئة 
الييييييوطيييييينييييييييييييية اليييييعيييييليييييييييييا مليييييكيييييافيييييحييييية الييييييفييييييسيييييياد رئيييييييييس 
الييييييوحييييييدة اليييييدكيييييتيييييور ميييحيييميييد الييييغييييشييييم وأعيييييضييييياء 
اليييييوحيييييدة رئيييييييييس اليييهيييييييئييية اليييعيييليييييييا ليييليييرقيييابييية عييى 
امليييينيييياقييييصييييات وامليييييييييزاييييييييييدات املييييهيييينييييدس عييييبييييد امليييليييك 
العريش ووزييير الشؤون القانونية إسماعيل 
امليييييييحييييييياقيييييييري ومييييييحييييييامييييييي عييييييييييام نيييييييييييييابييييييات األمييييييييييييوال 
اليييييعيييييامييييية الييييييقييييييايض مييييجيييياهييييد عييييبييييدالييييلييييه ورئيييييييييس 
الييدائييرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية 
الييدكييتييور عييبييدالييرحييميين مييرغييم ورئيييييس الييدائييرة 
االقتصادية بمكتب الرئاسة عصام الشرعي 
إىل الييقييوانيين املييالييييية والييثييغييرات الييتييي ينفد من 

خاللها الفاسدين.
وأكيييييييييييييييييد االجيييييييييتيييييييييمييييييييياع أهيييييييمييييييييييييييية دراسيييييييييييييييييييية ليييييييوائيييييييح 
املؤسسات االيرادية وضبط االختالالت فيها 

بما يكفل نجاح املؤسسات يف عملها وتحقيق 
الغرض الذي أنشئت من أجله وكذا ضرورة 

إخضاع كافة مؤسسات الدولة للرقابة.
وخيييييالل االجيييتيييمييياع أكييييد ميييديييير مييكييتييب رئيياسيية 
الييجييمييهييورييية أهييمييييية تكثيف األجييهييزة الرقابية 

لجهودها يف مكافحة الفساد.

وأشيييييار إىل تييوجيييييهييات فييخيياميية املييشيير الييركيين 
مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعى 
ملييكييافييحيية الييفييسيياد واالخيييتيييالالت يف املييؤسييسييات 
االيرادية ودراسيية القوانن واللوائح املنظمة 
لعملها ملعرفة الثغرات التي يستغلها ضعاف 

النفوس للعبث باملال العام ومعالجتها.

وشييييييييدد مييييدييييير ميييكيييتيييب اليييييرئييييياسييييية عيييييى أهيييمييييييية 
امليض يف مسارين عاجلن إلصالح االختالالت 
يف املييؤسييسييات االقييتييصييادييية وإصيييالح القوانن 
ذات األولييييوييييية وسييييد اليييثيييغيييرات واالسيييتيييميييرار يف 
أعيييميييال الييتييصييحيييييح اليييجيييذري لييلييقييطيياع اإلداري 

للدولة.

أكيييييد رئيييييييس مييجييلييس اليييييييييوزراء اليييدكيييتيييور عيييبيييداليييعيييزييييز صييياليييح بيين 
حبتور أن القضية السكانية خالل سبع سنوات من العدوان 
والييحييصييار تشهد تييحييديييات نوعية وانيييحيييداراً كييبييراً يف مؤشراتها 

الرئيسية.
وأشييييييار رئيييييييس الييييييييوزراء يف االحيييتيييفيييال بييياليييييييوم اليييعيييامليييي لييلييسييكييان 
2021م اليييذي نظمه املييجييلييس الييوطيينييي للسكان أميييس بصنعاء 
بالتعاون مع صندوق األمييم املتحدة للسكان إىل أن االحتفاء 
بييهييذه امليينيياسييبيية تيييأيت والييشييعييب اليييييميينييي ميييا يييييزال يييتييعييرض للعام 

السابع عى التوايل لعدوان وحصار.
وقال" نظريات كثرة يتم إعادة دراستها من جديد يف ضوء 
الييتييطييورات واملييتييغييرات الييتييي يييتييم مييالحييظييتييهييا يف اليييواقيييع العمي 
والييتييجييارب الييدولييييية أثييبييتييت أن الييتييعييامييل الييسييليييييم مييع اليييزييييادة أو 
النقصان يف عدد السكان هو املحك يف مسار التنمية والتطوير 

وزيادة عدد السكان ال يمثل عائقاً أمام هذه العملية".
وأشييار إىل أن سبع سنوات والتجمعات السكانية يف اليمن 
تحت قصف العدوان والحصار مع هجوم مكثف عى املدارس 

واملستشفيات ومقومات الحياة املعيشية للمواطن".
وأضاف "نتحدث عن فعل وحيش يمارسه تحالف العدوان 
ضد اإلنسان يف هذا الجزء من العالم الجمهورية اليمنية بدعم 
وتواطؤ دويل" .. مؤكداً أن العدوان موجه ضد اإلنسان اليمني 
بكل مييا تحمله الكلمة ميين معاين وليس ضييد أحييد بعينه كما 

يروجون عرب ماكينتهم اإلعالمية.
ولفت الدكتور بن حبتور إىل أن السكان الذين أنفقوا كل ما 
لديهم من مدخرات منذ بداية العدوان أصبحوا اليوم يعانون 
ميييعيييانييياة شييييديييييدة وتيييييضيييييرروا بيييشيييكيييل كيييبييير .. ميييبييييييينييياً أن امليينييظييمييات 
األمييييمييييييييية واليييييدولييييييييييية ال تييييقييييدم إال الييييينيييييزر اليييييييسييير مييييين احيييتييييييياجيييات 

السكان التي تتزايد سنة إثر أخرى.
وذكييييييير أن امليييييؤشيييييرات يف هيييييذا اليييجيييانيييب مييخيييييفيية بييييل وكييييارثييييييييية .. 
وتييسييأل "مييا الييذي يييريييده العالم ميين أنييصييار الله واملنضوين يف 
إطار املشروع الوطني املقاوم؟ هل يريدوننا أن نسمح للمعتدين 
ومرتزقتهم بالوصول إىل العاصمة صنعاء؟".. مؤكداً أن ذلك 
مستحيل وال يمكن أن يقبل به أحد من رجال وأحرار الشعب 

اليمني.

وتطرق رئيس الوزراء بهذا الشأن إىل محاولة تحالف العدوان 
األمييرييييك السعودي األخييرة والفاشلة للسيطرة عى مديرية 
الزاهر التي حشد لها الجماعات اإلرهابية من القاعدة وداعش 
وأخواتهما والتي انتهت باستعادتها خالل 24ساعة من قبل 

أبطال الجيش واللجان الشعبية وقبائل البيضاء األحرار.
وعرب الدكتور بن حبتور يف ختام كلمته عن شكره للمجلس 
الوطني للسكان وصندوق األمم املتحدة للسكان عى تنظيم 

االحتفال ولكل من حضر وشارك فيها.
ميين جانبه اعترب وزييير الصحة العامة والسكان الدكتور طه 
املتوكل االحتفال بهذه املناسبة يف ظل استمرار العدوان فرصة 

للرتكيز عى التحديات السكانية وكيفية معالجتها.
وقال: "يحتفل العالم اليوم باليوم العاملي للسكان وهناك 
خييصييوصييييية لليمن حيييييث مييا يييييزال تييحييت اليييعيييدوان والييحييصييار".. 
مؤكدا أن أول ما استهدفه العدوان البنية التحتية من مدارس 
وجامعات وطرق ومرافق صحية وغرها باإلضافة إىل اإلنسان.

وأضاف: "العدوان استهدف األجنة يف بطون األمهات وهو ما 
حصل يف منطقة بني حوات".. مشرا إىل أن هناك ألفن و500 
اميييرأة شهيدة وثييالثيية آالف و500 طفل شهيد نتيجة الييعييدوان 

الذي استخدم مختلف األسلحة املحرمة دولياً.
وأكيييييييد اليييييوزيييييير املييييتييييوكييييل مييييشيييياركيييية اليييييييمييين يف االحييييتييييفييييال بييياليييييييوم 
اليييعيييامليييي لييلييسييكييان فيييرصييية الطييييييالع اليييعييياليييم عييييى جييييرائييييم الييييعييييدوان 
بحق األطفال واألمهات حيث يتوفى 300 طفل كل يوم و83 
طفال حديث الوالدة بسبب نقص األجهزة واألدوية كما تتوفى 

ثمانية آالف امرأة سنويا بسبب مضاعفات الوالدة.
واسيييتيييعيييرض وزيييييير الييصييحيية ميييا يييعييانيييييه اليييقيييطييياع الييصييحييي جيييراء 
اسييييتييييمييييرار الييييييعييييييدوان والييييحييييصييييار وميييينييييع دخييييييييول األجيييييهيييييزة الييطييبييييية 
خاصة التنفس الصناعي والحضانات وغرها.. الفتا إىل أن قرار 
املنظمات الييدولييييية عييدم توفر الييديييزل للمستشفيات يضاعف 

من معاناة املرىض وينذر بكارثة إنسانية جديدة.
وثمن دور املجلس الوطني للسكان خاصة يف ظل الظروف 
التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان وكذا دور صندوق 
األمم املتحدة للسكان يف دعم اليمن يف مجال السكان وغره.

وتطرق الوزير املتوكل إىل أهمية استغالل الكثافة السكانية 
كمصدر قوة والعمل للنهوض بالعملية التنموية يف البلد يف 

مختلف املجاالت.
من جهته أكد وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم أن 

معالجة القضايا السكانية تحتاج إىل تكاتف جييهييود الجميع 
واليييتييينيييسيييييييق املييسييتييميير ميييين قيييبيييل كيييافييية اليييجيييهيييات اليييحيييكيييومييييييية وغييير 
الحكومية وفقاً لإلمكانات املتاحة لتخفيف معاناة املواطنن 
والييييحييييفيييياظ قيييييدر اإلميييييكيييييان عييييى مييييا تييييم تييحييقيييييقييه ميييين إنيييييجيييييازات يف 

السنوات املاضية.
وأشييييييار إىل أنييييه ال يييجييب أن يييقييتييصيير اليييدعيييم الييييييدويل مييين خييالل 
امليينييظييمييات الييعييامييليية يف ميييجيييال الييعييمييل اليييسيييكييياين واليييصيييحيييي عى 
الجانب اإلغايث وإنما يجب أن يشمل الجانب اإلنساين التنموي 

لأفراد واألسر واملجتمع بصورة عامة.
ويف الحفل بحضور وزيييري اإلرشيياد وشييؤون الحج والعمرة 
نجيب العجي والزراعة والري املهندس عبدامللك الثور ورئيس 
كتلة الصحة بمجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش تطرق 
األمن العام املساعد لأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان 
مطهر زبييييارة إىل أن االحييتييفييال بيياليييييوم الييعيياملييي للسكان مناسبة 
لييلييتييذكيير بييالييقييضييايييا الييسييكييانييييية وتيييعيييزييييز اليييوعيييي املييجييتييمييعييي حييول 

قضايا السكان والتنمية.
وأشار إىل أن من تداعيات العدوان تراجع املؤشرات السكانية 
خيياصيية يف مييجييال الييصييحيية والييتييعييليييييم وتييفيياقييم مييعييانيياة األمييهييات 

واألطييفييال بسبب تفيش األوبئة واألميييراض وكييذا زيييادة النزوح 
السكاين وآثاره املختلفة عى املؤشرات الديموغرافية.

واسييتييعييرض زبيييييارة جييهييود األميييانييية الييعيياميية للمجلس الييوطيينييي 
للسكان يف االهييتييمييام بتنفيذ املييكييون الييسييكيياين الييييوارد يف الييرؤييية 
اليييوطييينييييييية ليييبييينييياء الييييدوليييية وإجييييييييراء ميييراجيييعييية لييلييسييييياسيية الييسييكييانييييية 

الحالية لتطويرها وتحديثها.
واعترب االحتفال باليوم العاملي للسكان فرصة لرفع الوعي 
املييجييتييمييعييي بيييأهيييمييييييية تيييعيييزييييز االتييييجيييياهييييات واملييييمييييارسييييات اإلييييجيييابييييييية 
ليييقيييضييياييييا الييييسييييكييييان واليييتييينيييمييييييية وتييييعييييزيييييز اليييييشيييييراكييييية بييييين اليييحيييكيييومييية 
واملنظمات الدولية لتوفر الدعم للربامج السكانية وخدمات 

رعاية األم والوليد.
يف حيييين أشييييييار نيييائيييب مييمييثييل صيييينييييدوق األمييييييم امليييتيييحيييدة لييلييسييكييان 
يف اليييييميين جيييارييييك هييايييربيييييتيييييان إىل أهييمييييية إحييييييياء اليييييييوم الييعيياملييي 
لييلييسييكييان لييتييعييزيييز الييوعييي بييقييضييايييا الييسييكييان بييمييا يف ذليييك ارتييبيياطييهييا 

بالبيئة والتنمية.
وليييفيييت إىل أن اليييصييينيييدوق يييعييمييل بييشييكييل وثيييييييق مييييع الييحييكييوميية 
والشركاء املحلين لضمان دمج االحتياجات الخاصة للنساء 

والفتيات السيما الحوامل يف االستجابة لحاالت الطوارئ.
وأوضح هايربيتيان أن الصندوق قّدم يف العام 2020 خدمات 
لثالثة مالين مستفيد يف كافة أنحاء اليمن بما يف ذلييك 103 
مييالييين خييدميية يف الصحة اإلنييجييابييييية فيما اسييتييفيياد حيييوايل 600 
ألف شخص مباشرة من خدمات النازحن و600 ألف خدمة 

صحة نفسية.
وبييييين أن صيييينييييدوق األمييييييم امليييتيييحيييدة لييلييسييكييان دعيييييم 100 مييرفييق 
صحي و300موظف يعملون يف الصحة اإلنجابية و170 قابلة 
توليد منزيل وتييم الييوصييول إىل حييوايل مليون اميييرأة يف خدمات 

الحماية.
تخلل الحفل ريبورتاج حول السكان والتحديات املستقبلية 
تضمن عدداً من املؤشرات السكانية وتطورها والوضع الحايل 
للسكان واآلثار السلبية جراء التزايد السكاين عى القطاعات 
املختلفة خاصة التعليم والصحة والرتكيب السكاين ومؤشر 
الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وكذا حوارية شعرية إلرسال 

رسالة سكان اليمن إىل العالم.

خالل مشاركته في االحتفال باليوم العالمي للسكان 2021م :

رئيس الوزراء: العدوان موجه ضد اإلنسان اليمني بكل ما حتمله الكلمة

طييييالييييب فيييخيييامييية املييييشيييير اليييييركييييين ميييهيييدي 
املشاط رئيس املجلس السيايس األعى 
، األميييييييم املييييتييييحييييدة بييتييحييمييل مييسييؤوليييييتييهييا 
وإليييييييزام تييحييالييف الييييعييييدوان بيييياإلفييييراج عن 
سيييفييين امليييييييييازوت لييتييخييفيييييف ميييعيييانييياة أبييينييياء 

الحديدة
جاء ذلك خالل لقاء الرئيس املشاط 
يوم أمس األحد ، بنائب رئيس الوزراء 
لييييشييييؤون اليييخيييدميييات والييتيينييمييييية اليييدكيييتيييور 
حسن مقبويل ، حيث تم التطرق إىل 

مييعييانيياة أبيينيياء محافظة الييحييديييدة جييراء 
موجة الحر التي تشهدها املحافظة هذا 
الييصيييييف يف ظيييل اسييتييمييرار احييتييجيياز قييوى 
اليييييعيييييدوان األمييييرييييييك اليييسيييعيييودي لييسييفيين 
امليييييييييييازوت اليييييخييييياص بيييميييحيييطييية الييييكييييهييييربيييياء ، 
وبييييمييييا ييييعيييكيييس تيييخيييي تيييحييياليييف الييييعييييدوان 
وعييييييييى رأسييييييييييه أميييييرييييييكيييييا عيييييين كيييييافييييية اليييقيييييييم 
اإلنسانية واألعراف والقوانن الدولية.
واطييييييلييييييع اليييييرئيييييييييييس املييييييشيييييياط عييييييى نيييتيييائيييج 
تييييقييييرييييير اليييليييجييينييية اليييعيييليييييييا ملييييواجييييهيييية أضيييييييرار 

السيول التي زارت املحافظات، ونتائج 
اليييتيييقيييييييييييم اليييييييييذي تييييوصييييلييييت إليييييييييييه وخيييطيييط 
مييواجييهيية آثييييار الييسيييييول وتييجيينييب حييدوث 

أي أضرار.
ونيييييييياقييييييييش الييييييلييييييقيييييياء اليييييييجيييييييوانيييييييب املييييتييييصييييليييية 
اليييييخيييييدميييييي  بيييييتيييييحيييييسييييين مييييييسييييييتييييييوى األداء 
واليييييييتييييييينيييييييميييييييوي ومييييييييييييا حيييييقيييييقيييييتيييييه ميييييؤسيييييسيييييات 
اليييدولييية يف هيييذا الييجييانييب، والييصييعييوبييات 
التي تواجه سر العمل جراء استمرار 

العدوان والحصار.

رئيس املجلس السياسي يطالب األمم املتحدة بالقيام  
بدورها للتخفيف من معاناة أبناء احلديدة
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الرياض- أبو ظبي.. خالف مدفوع الثمن!!
مع أن خالفات املحمدين.. بن سلمان وبن زايد هو نعمة عىل 
املـــنـــطـــقـــة، ألنـــــه يــكــشــف املـــضـــمـــر مــــن األحــــــــداث ويـــكـــشـــف طــبــيــعــة 
املؤامرة األجنبية التي تحاك عىل الجميع.. ويف املقدمة منظومة 
القيم اإلنسانية والوطنية واإلسالمية رغم أنهما يتفقان جداً 
عىل خدمة أجندة الصهيونية ويختلفان يف من يكون له سبق 

هذه الخدمة الرخيصة..
إال أن هـــــنـــــاك مـــــن يـــعـــتـــقـــد أن مــــثــــل هـــــــذا الـــــخـــــالف بـــــن الـــــريـــــاض 
وأبـــــــو ظـــبـــي فـــيـــه مـــــن الـــشـــخـــصـــانـــيـــة أكــــــر مـــــا فـــيـــه مـــــن الـــخـــالفـــات 

املوضوعية..
فــــاملــــحــــمــــدان مــــنــــذ أن تــــــزامــــــال مـــــعـــــاً يف عــــدوانــــهــــمــــا عــــــىل الـــشـــعـــب 
اليمني شماله وجنوبه.. شرقه وغربه يتناغمان يف انسجامهما 
ومــصــالــحــهــمــا.. ويـــتـــبـــادالن األدوار ويــــوزعــــان املــشــكــالت بــتــوافــق 
غريب.. لكنه توافق يخدم أهدافهما الصغرية.. وحساباتهما 
الــتــي ال تــخــلــو مـــن رغــبــة ســخــيــفــة لــديــهــمــا مـــن أن يــكــونــا مقربن 
من مراكز القرار الصهيوين واألمرييك الغربي.. وال يتوانيا عن 
التعبري عن سطحيتهما املؤملة يف كل مناسبة أو وليمة تستهدف 
إرضـــــــــاء الــــجــــهــــات األعــــــــىل يف الــــــقــــــرار الـــــــــدويل والــــــقــــــرار الـــصـــهـــيـــوين 

النافذ!!.

هــــمــــا زعــــيــــمــــان مـــــن ورق هـــــــش، وأحــــالمــــهــــمــــا ال تــــتــــعــــدى الـــرغـــبـــة 
املــريــضــة يف االســـتـــمـــرار عـــىل رأس ســلــطــتــي نــظــامــهــمــا الــــذي أكــل 
الـــدهـــر عــلــيــهــمــا وشـــــرب والـــلـــذيـــن لـــم يـــعـــودا صــالــحــن للتعامل 

اإلنساين وال يتوافقان مع متطلبات املياه الدولية..
املشكلة اليوم بن هذين املدفوعن نحو الصهيونية وااللتصاق 
بها.. أن بأيديهما ثروة مهولة من أموال متدفقة من البرتودوالر 
ومــــن اقــتــصــاد الـــخـــدمـــات الـــواســـعـــة.. بــمــا فــيــهــا خـــدمـــة الـــدعـــارة 
الــعــاملــيــة.. والــعــهــر الـــســـيـــايس.. ومـــن مــــــردودات بــيــع املــعــلــومــات 
االســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة ضــــــد الــــشــــعــــب الـــــعـــــربـــــي املــــســــلــــم مــــــن املــــحــــيــــط إىل 

الخليج..
وهذه املهمة تبارت الرياض مع أبو ظبي لتقدير أفضل خدمات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة.. وأفــــضــــل وســـيـــلـــة اخـــــــرتاق لــلــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
واإلسالمية فإذا يممت نحو "مايل" فانك سوف تجد األصابع 
الـــــقـــــذرة لـــلـــنـــظـــام اإلمــــــــــارايت تــعــبــث هــــنــــاك، وأن قــــادتــــك قـــدمـــاك 
إىل جـــــنـــــوب الــــــــســــــــودان فــــــــإن الـــــتـــــدخـــــالت الــــقــــطــــريــــة واإلمــــــاراتــــــيــــــة 
والسعودية تصطرع فيما بينها.. ومعروفة الساحة السورية 
بتدخل أعراب الخليج والسعودية فيها وما تسببوا من معاناة 

للشعب السوري..

وإذا اتجهت إىل الــعــراق فــإن أيـــادي الــخــراب األعــرابــي ال تخفي 
أثرها وضررها.. وآخر املناطق التي يصطرع فيها األخوة األعداء 
لبنان التي أوصلها هؤالء األعراب األجالف إىل حافة االنهيار..

ما يجري هو تنسيق مخابرايت أعرابي غربي صهيوين إلحداث 
هـــــــــــزات مــــطــــلــــوبــــة غـــــرضـــــهـــــا الـــــــفـــــــوىض املــــــــدمــــــــرة املـــــســـــمـــــاة الـــــفـــــوىض 
الخالقة.. وإحدى تجلياتها املؤملة: إعادة رسم خرائط املنطقة.. 
وإزاحة أنظمة وتثبت أنظمة.. ليك تضمن سرياً نحو التطبيع.. 
وإلتاحة املساحة املناسبة للصهيونية الجديدة ليك ترتبع عىل 
مراكز القرار والعالقات.. بمعنى أن األنظمة املطبعة هي التي 
تـــتـــوىل تـــســـويـــة املـــلـــعـــب أمــــــام تــســيــيــد الــصــهــيــونــيــة ونـــحـــو صــيــاغــة 
معادالت قبول واقعية كما يسمونها يف إطار ترتيبات دخلت 
فـــيـــهـــا جـــــهـــــات ومــــنــــظــــمــــات ودول كـــــــرى حــــتــــى ال يـــبـــقـــى لـــلـــعـــرب 
مــجــرد فــكــرة مــقــاومــة للمشروع الــصــهــيــوين, وبــدايــة الخالفات 
التي ظهرت إىل العلن تمظهرت يف "أوبك" ويف فرض الوجود.. 
وفرض الكلمة األوىل للرياض.. وهنا أظهرت اإلمارات امتعاضها 

واعرتاضها عىل سياسات الرياض يف ما يخص أوبك..
ولـــكـــن املـــســـألـــة بـــــدت أعـــمـــق بـــكـــثـــري.. ألن مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــم 
يعد يقبل بــدور أكــر لــإمــارات وبــالــذات ملحمد بــن زايـــد.. وكــان 

قرار الرياض بفرض اعتماد الرياض كمنطقة إقليمية ودولية 
لــلــشــركــات االســتــثــمــاريــة الــغــربــيــة واألجـــنـــبـــيـــة.. يف الـــوقـــت الـــذي 
كـــانـــت تـــذهـــب إىل دبــــي وأبـــوظـــبـــي نـــظـــراً ملـــا تــحــظــى بـــه مـــن حــريــة 

ومن تسهيالت ربما قد ال يجدونها يف الرياض..
كما أن السياسات املصرفية يف اإلمـــارات مرتبطة بالسياسات 
املصرفية يف مختلف بورصات العالم.. والتسهيالت االنتمائية 
متعددة وواسعة ولذلك الرياض سارعت إىل إزاحة أبوظبي من 
املشهد االقتصادي واالستثماري بعد أن شعرت قيادة الرياض 
أنها غري مستفيدة من حلقة النشاطات االستثمارية بما فيها 
االستثمارات املالية وحركة الرساميل الواسعة.. ومعروف أن 
بـــن ســلــمــان بــــدأ يــتــحــرك وفــــق رؤيـــــة اســـمـــاهـــا: "رؤيـــــة )02 - 03( 
التي تعتمد عىل تعدد أوجه االستثمارات وعىل تنويع مصادر 

الدخل القومي من كل الجوانب واملجاالت..
لـــــذا عـــنـــدمـــا تـــدخـــل األمــــــــــوال.. والـــرســـامـــيـــل وصـــــــراع الـــنـــفـــوذ فـــإن 
شـــقـــة الــــخــــالف تــتــســع وتــــنــــذر بـــخـــالفـــات أكـــــر درامـــاتـــيـــكـــيـــة وأكــــر 

إيالماً وصراعاً..
ومــن املــؤكــد أن شقة الــخــالفــات, وان اذرع الــصــراعــات الخفية 
وكذا الصراعات العلنية قد تمتد إىل مناطق أخرى.. واملنتظر أن 

تشهد الساحة اللبنانية.. والساحة التونسية والساحة املصرية 
شيئاً من الصراع بن أعراب الخليج.. وبالتأكيد الساحة اليمنية 
التي تحتقن بألغام صراعات عديدة يوفر للمتصارعن ساحة 
لتصفية حساباتهما بمعنى أن مرحلة قادمة من االستقطاب 
واالســتــقــطــاب اآلخــــر ومــــن االصـــطـــفـــاف ومــــن الــتــحــفــيــز إلشــعــال 
صراعات عديدة قــادمــة.. لعل ما شهدته البيضاء واحــدة من 
هذه التبعات والنتائج الكارثية, ألن منظومة األنظمة التي تمول 
هـــذه الــحــرب الــعــدوانــيــة, الــتــي لــم تـــرتدد عــن تــوظــيــف العناصر 
الداعشية واإلرهابية من تنظيم القاعدة يف خضم املعارك التي 
شهدتها هذه املحافظة اليمنية, ولكنهم ذهبوا إىل الهامش بعد 
أن وجـــدوا صــالبــة يف املــوقــف وقـــوة يف املــواجــهــة وهــنــاك مناطق 
عديدة يمنية يف انتظار االحتقان كنتيجة للصراعات الواضحة 
والــخــفــيــة بـــن املـــحـــمـــديـــن.. مــحــمــد الــــريــــاض, ومــحــمــد أبــوظــبــي, 
ولـــــســـــوف نـــشـــهـــد يف األيـــــــــام الــــقــــادمــــة تــــفــــجــــريات ملـــــواقـــــف عـــديـــدة 
أو مــنــاطــق مـــخـــتـــارة.. وســـــوف نــــرى بــصــمــات إمـــاراتـــيـــة وبــصــمــات 

سعودية متضاربة متعاكسة..
ولننتظر اآليت من صراعات الخالفات وصراعات فرض النفوذ 

اإلقليمي..

 خاص -26- سبتمرب 
بعد أن منيت عناصرها بهزيمة نكراء يف مديريتي قيقة ويكال 

يف أغسطس يف العام 2020م تحاول مجددا عناصر تنظيم 
القاعدة وداعش ومرتزقة العدوان السعودي واالمارايت 

املسنودة بغطاء عسكري ومادي واعالمي من امريكا 
والسعودية من السيطرة عىل بعض املناطق يف محافظة 

البيضاء.
معارك ضارية خاضها ابطال الجيش واللجان الشعبية 

مسنودين من ابناء القبائل البيضاء ليفشلوا مخططات وأوهام 
العدوان السعودي واالمارايت املسنود امريكيا من التمدد 
والسيطرة عىل مديرية الزاهر وبعض املواقع يف الصومعة 

والتي استطاع الجيش واللجان الشعبية يف العمليات النوعية 
التي شنها من اربعة مسارات من تحرير كامل مديرية الزاهر 

وعشرات املواقع يف الصومعة. 
العملية النوعية تكشف مجددا أن القاعدة وداعش واملرتزقة 

يقاتالن جنًبا إىل جنب مع املرتزقة وتحت اسناد جوي من طريان 
العدوان السعودي وبمباركة ودعم امرييك بشكل كشف 

التناقض الواضح بن ادعاء ادارة بايدين يف سعيها إلحالل 
السالم فيما هي تختفي خلف عناصر اإلرهابية القاعدة وداعش 

ومرتزقة العدوان .. تفاصيل عن العمليات البطولية التي 
تمكن فيها الجيش واللجان من كسر شوكة القاعدة وداعش 

وتحالف العدوان يف الزاهر والصومعة نتناولها كما ييل:-

وزع االعالم الحربي مشاهد للعمليات النوعية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية 
يف الزاهر واملواقع التي كانت عناصر القاعدة قد سيطرت عليها عناصر القاعدة وداعش 
يف الصومعة وأظهرت املشاهد العملية العسكرية الواسعة التي أسفرت عن استعادة 

مديرية الزاهر وعشرات املواقع يف الضحايك والصومعة.  

اربعة مسارات 
العملية العسكرية انطلقت من اربعة مسارات انتهت بتحرير وتأمن عشرات املواقع 
واألوكـــــــــار الـــتـــي كـــانـــت تــتــخــذهــا الــتــنــظــيــمــات اإلرهــــابــــيــــة داعــــــش والــــقــــاعــــدة مـــنـــذ ســـنـــوات 
مــعــســكــرات ومــصــانــع للمتفجرات والــعــبــوات الــنــاســفــة تــحــت رعــايــة تــحــالــف الــعــدوان 

وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية. 
وأظــهــرت املشاهد تمكن ابــطــال الجيش والــلــجــان وأبــنــاء املحافظة مــن إلــحــاق خسائر 
فــادحــة بالعناصر التكفريية الــتــي حــاولــت السيطرة عــىل مناطق مــن مديريتي الــزاهــر 
والصومعة بمحافظة البيضاء كما اظهرت قيام قوات الجيش واللجان الشعبية بشن 
عملية عسكرية معاكسة بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية وبالتعاون مع أبناء 
املحافظة وقبائلها الشرفاء تمكنوا فيها -بعون من الله-من دحر عناصر االستخبارات 
األمريكية واستعادة وتأمن عدد من املواقع وسط تقدم مستمر وانهيارات متسارعة 

يف صفوف التكفريين.
وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة أكر من 001 من العناصر التكفريية كما تمكن 
الجيش واللجان بالتعاون مع أبناء وقبائل املحافظة من تدمري عدد من آليات العناصر 

التكفريية.
شعار السالم الزائف 

اىل ذلــــك قــــال وزيـــــر اإلعــــــالم ضــيــف الـــلـــه الـــشـــامـــي يف تــصــريــح إن "الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التصعيدية يف مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء تقف خلفها وتديرها الواليات املتحدة 

التي تدعي حرصها عىل السالم يف اليمن كذبا وزورا".
وأضاف: "شعار السالم الزائف الذي تتسرت خلفه دول العدوان وعىل رأسها الواليات 
املتحدة ليس سوى يافطة للخداع ووسيلة لتنفيذ أجندتها يف قمع الشعوب والسيطرة 

عليها".
وتــــابــــع: "الــعــمــلــيــة تــكــشــف تــبــنــي تــحــالــف الــــعــــدوان مــجــمــل الــعــمــلــيــات اإلجـــرامـــيـــة الــتــي 
تمارسها "القاعدة" و"داعش" يف مختلف املحافظات بشكل عام ويف محافظة البيضاء 

عىل وجه الخصوص".
وأشـــار إىل أن "التصعيد يف البيضاء يــأيت يف الــوقــت الــذي تتحدث فيه دول الــعــدوان 
بأن صنعاء تعمل عىل إعاقة عملية السالم وهذا ما يزيدهم فضيحة إىل فضائحهم".
ولفت إىل أن "هذه العملية التي حركت فيها الواليات املتحدة أدواتها من "القاعدة" 
و"داعـــش" يف اليمن تــأيت أيضا بعد التهديد والوعيد الــذي أطلقته اإلدارة األمريكية 

والذي ترجمه امليدان"
امريكا تقاتل اىل جانب القاعدة 

وصف عضو الوفد الوطني املفاوض عبد امللك العجري السالم الذي تسعى له أمريكا 
بأنه "مجرد فض اشتباك مؤقت" من أجــل "إثـــارة الوضع االقتصادي واالجتماعي" 

داخل اليمن.

وقــال العجري يف تصريحات نقلتها قناة "املــســرية" إن "التصريحات األمريكية التي 
اتسمت بالتحريض عىل القتال ينسف مزاعم إدارة الرئيس جو بايدن حول توجهها 

للسالم".
وأضاف أن "مبعوث الواليات املتحدة )إىل اليمن( ال يقدم غري ما تطرحه الرياض ويبدو 
أن شعارات وقف الحرب التي رفعها بايدن فرتة االنتخابات توقفت لتعود واشنطن 

لسياستها القديمة املشجعة للعدوان
واســتــطــرد الــعــجــري قــائــاًل إن "الـــســـالم الــــذي كــانــت تــســعــى إلــيــه واشــنــطــن مــجــرد فض 
اشتباك مؤقت تتوجه بموجبه نحو إثارة الوضع االقتصادي واالجتماعي من الداخل 

وهذا ما رفضناه".
وأشــار إىل أن "بــايــدن كــان يريد تريد بعض األزمـــات يف املنطقة وكــان يتصور أن لديه 
قــدرة لتمرير تكتيك عـــدواين مغلف بالسالم وبعد الفشل عــاد لسياسة التحريض" 

حسب قوله.
وتابع: "الواليات املتحدة قد تقاتل مع تنظيمي القاعدة وداعش جنباً إىل جنب دون 

أن يتحدث عن ذلك أحد".
مشريا اىل ان القاعدة تقاتل اىل جانب العدوان ومرتزقته يف محافظتي البيضاء وتعز 

ومناطق عدة "ولكن الجانب األمرييك كان يحاول التعامي عن ذلك".
فيما يرى مراقبون ومحللون سياسيون وعسكريون أن الهزيمة التي منيت بها عناصر 
الــقــاعــدة وداعـــش ومــرتــزقــة الــعــدوان يف البيضاء اظــهــر مــدى هشاشة املــرتــزقــة والــقــوة 
واملهارة الفائقة التي يتمتع بها املرابطون من ابناء الجيش واللجان الشعبية يف مختلف 
الجبهات .. الفتن اىل ان البيضاء كمحافظة اسرتاتيجية تقع وسط اليمن وتشرف عىل 
ثمان محافظات هو ما يجعل العدوان ومرتزقته يحاول مراراً دون جدوى من ايجاد 
موطئ قدم لهم فيها خاصة بعد تقدم الجيش واللجان الشعبية وإحكام السيطرة 

النارية عىل مدينة مأرب.

 خاص: "26سبتمرب" 
 الخالفات بن الرياض وأبو ظبي هذه املرة 
لم تكن مناورة وال تبادل ادوار ولكنه انفجار 

حقيقي لعمق العالقات االقتصادية والسياسية 
بينهما بعد إن استمرت الخالفات يف تصاعد 

مستمر حيث كانت تدار تسوية الخالفات خلف 
الكواليس واالسوار بعيداً عن التداول االعالمي 

او التصريحات لعل وعىس أن تثمر يف ردم الهوة 
التي اتسعت يوماً بعد يوم حتى وصلت اليوم 

اىل االنهيار التام وهو ما جعلها تتخذ تدابري 
واجراءات خشية حدوث صدام او مواجهة بعد 

املالسنة االخرية بن وزيري النفط للسعودية 
واالمارات. 

ظــهــرت الــخــالفــات الــنــديــة هـــذه املــــرة بــقــوة بــســبــب االطـــمـــاع يف البحث 
عــــن مــــــــوارد اقـــتـــصـــاديـــة اخـــــــرى غــــري الـــنـــفـــط خــــاصــــة بـــعـــد اعـــــــالن الـــنـــظـــام 
السعودي عن خطة جديدة لإنعاش االقتصادي بالبحث عن موارد 
اقــتــصــاديــة مــتــعــددة االمـــر الـــذي جعل نــظــام ابــو ظبي يتوجس خيفة 
مــن تلك التوجهات والــتــي يــرى انــهــا موجهة الــيــه وتشكل خــطــراً عىل 
اســتــثــمــاراتــه الــضــخــمــة الــتــي طــاملــا اعــتــمــد عــلــيــهــا مــنــذ عــقــود وتــــدر عليه 
مــلــيــارات الـــــدوالرات مــا يــعــادل اضــعــاف مضاعفة مــن عــائــدات النفط 
ما فتح شهية الرياض بالتقرب البطيء من ابو ظبي لالنقضاض عىل 
عدد من تلك املوارد من خالل طلب تحويل مقرات عدد من الشركات 
العاملية االستثمارية من دبي اىل الرياض واستخدم اساليب التهديد 
من قبل النظام السعودي يف ايقاف التعامل معها حال رفضت ذلك.

ظهور الخالف اىل العلن 
ظـــهـــر الــــِخــــالف الــــّســــعــــودي اإلمـــــــــارايت املُـــتـــصـــاِعـــد إىل الـــعـــلـــن هـــــذه األّيــــــام 
وانــِتــقــل بــُصــورٍة غــري مسبوقة إىل منّظمة “أوبــــك” واجــِتــمــاعــهــا األخــري 
يف فيينا العِتماد اّتفاق سعودي رويس لَرفٍع ُمتدّرج لإنتاج بُمعّدل 
ــا حتى نهاية الــعــام لَتخفيض األســعــار ِحفاًظا  004 ألــف برميل يــومــًيّ
عىل اسِتقرار االقتصاد العاملي الذي ُيعاين من أزماٍت طاحنة لعوامل 
كثرية أبرزها انِتشار فريوس الكورونا وحاالت اإلغالق التي صاحبته 

يف ُمعظم الّدول.
تالسن حاد 

انَفجر الوضع بن البلدين بَتالُسٌن حاد وغري مسبوق قبل ايــام عىل 
قــنــوات البلدين الفضائية الرسمية عــىل لسان األمــري عبد العزيز بن 
سلمان وزير الّنفط السعودي ونظريه اإلمارايت سهيل املزروعي حيث 
قـــام وزيـــر الــنــفــط الــســعــودي بــانــِتــقــاد اإلمـــــارات ملُــعــارضــتــهــا هـــذا االّتــفــاق 
ُمـــــنـــــَفـــــردًة فـــــــرّد نــــظــــريه االمــــــــــارايت املـــــزروعـــــي بــــاّتــــهــــاٍم ُمــــَبــــّطــــٍن لــلــســعــودّيــة 
بُمحاولة فــرض رأيــهــا وتقديم مصالحها عــىل مصالح اآلَخــريــن وقــال 
إّن بـــــالده أّيــــــدت دائـــًمـــا املـــواقـــف الـــســـعـــودّيـــة وقـــّدمـــت تــضــحــيــات كــبــرية 
وأّنـــهـــا ُتــريــد اآلن الــُحــصــول عــىل حــّصــة عــادلــة تــتــنــاســب مــع تضحياتها 
واسِتثماراتها الّضخمة يف الّصناعة النفطّية َتُدّر عليها عوائد أفضل.

ويري رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" االلكرتونية عبد الباري عطوان 
أن "االحتقان بن البلدين ظل يتضخم طوال األعوام الثالثة املاضية 

عىل األقل وجاء الخالف النفطي األخري بمثابة املَُفجر له".
وأضــــــــاف الـــكـــاتـــب أن أبـــــــرز نــــقــــاط الــــخــــالف هــــي "الـــتـــنـــافـــس االقـــتـــصـــادي 
بــن الــبــلــديــن الــــذي بــلــغ ذروتــــه يف ســيــاســات األمــــري مــحــمــد بــن سلمان 
االنـــفـــتـــاحـــيـــة وإصــــــــــراره عــــىل تـــرســـيـــخ أســـــس اقـــتـــصـــاد ســـيـــاحـــي مــنــافــس 
لــــإمــــارات بــاتــبــاع ســيــاســة انــفــتــاحــيــة داخــلــيــة عــنــوانــهــا الـــرّتفـــيـــه وتــحــريــر 
املـــرأة وإقــامــة مدينة "نــيــوم" عــىل البحر األحــمــر شمال اململكة لتكون 
منافسة لدبي يف كــل يشء وإذا علمنا أن 05 باملئة مــن زوار دبــي هم 

من السعودين وأنه يمكن فهم جذور القلق اإلمارايت".

ويقول عطوان إن من نقاط الخالف "إصدار السعودية قرارا مفاجئا 
بـــــضـــــرورة نـــقـــل الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل عــــىل أراضــــيــــهــــا جـــمـــيـــع مــقــراتــهــا 
مـــن اإلمـــــــارات إىل املـــمـــلـــكـــة... والـــغـــضـــب الـــســـعـــودي مـــن قـــــرار اإلمــــــارات 
االنسحاب من طرف واحد من الحرب املشرتكة يف اليمن عام 9102 

ودون التنسيق والتشاور املسبق".
وكانت قد عارضت اإلمارات رابع أكر منتج للنفط يف مجموعة أوبك 
بلس مــقــرتحــاً قدمته الــســعــوديــة وروســيــا بتمديد قــيــود اإلنــتــاج حتى 
نهاية العام املقبل بداًل من إنهائها يف أبريل/نيسان كما كان مقرراً يف 
ها. األصل مهددة بإحداث فوىض يف السوق النفطي التي تتعافى لتِوّ
وكــــان الــتــنــافــس الــســعــودي الــــرويس الــــذي وقـــع يف 0202 قــد أدى إىل 
حدث لن يسقط من ذاكرة االقتصادين أبداً عندما أصبح سعر النفط 

السلعة األثمن تجارياً عر التاريخ أدىن من الصفر بنحو 04 دوالراً.

انكشاف املستور
صحيفة "فــايــنــيــشــال تــايــمــز" الــريــطــانــيــة كــانــت قــد اشــــارت اىل تــدهــور يف 
الــعــالقــات الــســعــوديــة االمـــاراتـــيـــة عــىل أكـــر مــن صــعــيــد واقــــرتن املــوضــوع 
اخريا بتصميم اإلمارات عىل توسيع طاقتها اإلنتاجية لدعم خطط تنويع 
االقــتــصــاد واوضـــحـــت الصحيفة الــريــطــانــيــة بــانــه "بــيــنــمــا قبلت اإلمــــارات 
الجهود التي تقودها السعودية إلنهاء الحظر التجاري والسفر املفروض 
عىل قطر إال أن أبوظبي تشعر بالقلق من سرعة املصالحة مع الدوحة 
وباملثل أثار احتضان اإلمارات إلسرائيل يف أعقاب تطبيع العالقات العام 
املــايض دهشة الــســعــوديــة".. ونقلت وكــالــة grebmoolB عــن املتحدثة 
بــاســم الــبــيــت االبـــيـــض جـــن ســــايك األمــريــكــيــة إن واشــنــطــن لــيــســت طــرفــاً 
يف الـــصـــراع إال أنــهــا أجــــرت مـــحـــادثـــات رفــيــعــة املــســتــوى مـــع مــســؤولــن يف 
السعودية واإلمارات وشركاء آخرين معنين بالخالف مضيفًة "تأمل أن 
تؤدي املحادثات إىل اتفاق "من شأنه تعزيز الوصول إىل طاقة اعتمادية 
ومــيــســورة التكلفة".. وقــال عــدد مــن املحللن أن العالقة بــن ويل عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ونظريه ويل العهد السعودي محمد بن 
ســلــمــان بـــــدأت بــالــفــتــور يف وقــــت تــســتــعــرض فــيــه أبـــوظـــبـــي عــضــالتــهــا عىل 

الرياض جيوسياسياً مؤكدة أن سياستها الخارجية املستقلة.

اشتعال فتيل األزمة
ومـــع تــصــاعــد الــتــوتــر وفـــتـــور الــعــالقــات الــســعــوديــة واالمـــاراتـــيـــة أعلنت 
وزارة الداخلية السعودية منع سفر املواطنن املباشر أو غري املباشر 
دون الحصول عىل إذن مسبق من الجهات املعنية إىل كل من إثيوبيا 
واإلمارات وفيتنام تحت مرر ما اعترته استمرار تفيش جائحة كورونا 
سرعان ما اعطيت التوجيهات وتحركت الرياض وضاعفت رحالتها 
الــجــويــة إىل اإلمــــــارات إلعــــادة املــواطــنــن املــوجــوديــن يف االمــــــارات عقب 
قـــرار وزارة الــداخــلــيــة األخـــري فيما اعــلــنــت الــســلــطــات الــســعــوديــة أيــضــاً 
إيقاف الرحالت الجوية بن الدول املمنوع السفر منها وإليها وتطبيق 
الحجر املــؤســي عــىل جميع الــقــادمــن منها مواطنن وغــريهــم االمــر 
الــــذي اعــتــرتــه االمـــــارات اســـتـــفـــزازاً لــهــا وتصنيفها يف نــفــس الــخــانــة مع 
دول تــعــتــر أن قــطــاعــهــا الــصــحــي مـــتـــدن واعــتــرتــهــا إهـــانـــة مــوجــهــة لها 
لــــم تــســطــع هــضــمــهــا وهـــــو مــــا كـــشـــف عـــنـــه املـــــســـــؤول األمــــنــــي املــحــســوب 
عـــىل أبــوظــبــي الــفــريــق ضـــاحـــي خــلــفــان الـــــذي غــــرد مــبــاشــرة بــعــد الـــقـــرار 
بــالــقــول : “تــغــريــديت ليست موجهة لــلــســعــوديــن.. تــغــريــديت موجهة 
إىل اإلماراتين املسؤولن يف الصحة.. هل نحن بمستوى أفغانستان 
وبنغالديش؟؟؟؟ يف مواجهة الجائحة؟؟” االمر الذي ادى اىل رد سريع 

من اإلمارات بقرارات مشابهة عىل املوقف السعودي .

اتهام خطري 
فـــيـــمـــا الـــكـــاتـــب الــــســــعــــودي ورئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا التــــحــــاد اإلعـــالمـــيـــن 
العرب خالد السبيعي املقرب من األسرة املالكة قد وجه اتهاماً خطرياً 
ألبوظبي بالسعي للسيطرة عىل موائن اليمن واحتالل الجزر اليمنية 
يف أحدث تمظهر لحرب بن السعودية واإلمارات عىل خلفية صراع 
أوبك وقال : إن السعودية وافقت عىل مشاركة اإلمارات يف التحالف 
لكنها اكتشفت بأن أبوظبي هدفها االستئثار باملوقع االسرتاتيجي هو 
االتهام األول منذ بدء الحرب السعودية عىل اليمن قبل 7 سنوات .

مقاطعة شاملة 
امتد الخالف اىل املستوى الشعبي السعودي الذي عر عن مكنوناته 
اتجاه النظام االمارايت حيث أطلق ناشطون سعوديون حملة ملقاطعة 
املنتجات املستوردة من اإلمارات تزامناً مع رفض اإلمارات خطة يجري 
التفاوض حولها لتحديد حصص إنتاج النفط العاملي باعتبارها “غري 
عـــادلـــة” ودشـــــن الــنــاشــطــون حــمــلــة حــمــلــت وصــــم "جـــبـــل عــــيل" داعـــن 
ســلــطــات بـــالدهـــم إىل مــقــاطــعــة تــلــك الــبــضــائــع الــتــي يــجــري اســتــريادهــا 
من اإلمــارات عىل اعتبار أن تلك البضائع ذات جــودة رديئة وفاسدة 
ومــغــشــوشــة وكـــــان قـــد شـــــارك يف الـــوصـــم الـــــذي كــــان األعـــــىل تــــــداواًل يف 
السعودية ودول الخليج آالف املغردين ودعوا ملقاطعة تلك البضائع 

واالستغناء عن املنتجات القادمة من اإلمارات. 

صراع النفوذ
ومع تزايد انفراط العالقات بن النظامن االمارايت والسعودي تتوسع 
عــوامــل املــواجــهــة والـــصـــراع االقــتــصــادي يف الــســعــي لعمليات التوسع 
والــســيــطــرة عــىل مــنــاطــق الــنــفــوذ مــمــا تجعل الــنــظــام الــســعــودي يقدم 
عىل أعمال قد تصل اىل استهداف املناطق االقتصادية االماراتية االكر 
اهــمــيــة بـــطـــرق واســـالـــيـــب غـــري تــقــلــيــديــة لـــغـــرض الــقــبــول بـــه كــشــريــك يف 
النفوذ االقتصادي االمارايت وهو ما ترفضه االمارات جملة وتفصيال 
حتى ال يكون النظام الــســعــودي الــوريــث االقــتــصــادي لها عاملياً حيث 
تعرض االقتصاد اإلمــارايت لعمليات استهداف متتالية ومتفاوتة إثر 
عىل مستوى إيراداته وخلق جواً من القلق والتخوف من استمرار تلك 
االعمال والتي قد تتسع وبشكل اكر واكر دقة وحداثة قد ال يحسب 
لها حساب سوى انها انفجار حاويات لسفن تجارية كما حصل قبل 
ايام من انفجار حاوية يف سفينة تجارية يف ميناء جبل ابو عيل وهو 
ما تعد رسائل ستكشفها االيــام والتي قد يكون من يقف خلفها هو 
النظام السعودي الذي بدأ يكشف عن نواياه اتجاه تقويض االقتصاد 
االمارايت خاصة مع بروز الخالفات االخرية اىل السطح واستياء وتوتر 

العالقات بشكل كبري بن البلدين.

ُمنيت عناصرهم اإلرهابية بالهزمية: 

العــدوان ومــــرتزقته.. صفعـــة جـــديدة فــــــــي البيضـــــاء

النفط يوســــــــع هـــوة اخلالفات بــني الرياض وأبوظبي



 ال حوار مع الغزاة واحملتلني اال على رحيلهم ووقف عدوانهم وحصارهم الظالم

 الوحدة اليمنية كان سيعلن عن ميالدها في 14اكتوبر 1977م من مدينة عدن وكانت احدى األسباب املعجلة الغتيال الشهيد احلمدي
 فكرة املؤمتر الشعبي العام حق حصري للزعيم اخلالد الشهيد إبراهيم احلمدي

 مملكة الشر متكنت من زرع عصابة حقيرة ال دين لها وال قيم باعت حاضر وماضي ومستقبل اليمن باغتيالها الزعيم احلمدي
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 قيام ثورة 21سبتمبر2014م كانت ضرورة حتمية لتحقيق 
االستقالل وقطع يد الوصاية والتبعية املقيتة

 ترى هل وصلت قوى العدوان اليوم بعد هزيمتها عسكرياً يف اليمن إىل قناعة بأن رهانها عىل املرتزقة من اليمنيني الخونة كان رهاناً خاسراً؟
 هل قيام ثورة 21سبتمرب 2014م كان ضرورة حتمية لتحقيق االستقالل الكامل وقطع يد الوصاية والتبعية املقيتة لنظام آل سعود؟

 وهل ارتماء بعض القيادات الحزبية االشرتاكية والناصرية يف أحضان الرجعية نظام ال سعود مثل سقوطاً سريعاً لتيار القومية العربية كفكر ام سقوط ألفراد؟!
 ثم هل صحيح بان عصابة النظام السابق بارتكابها جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي تكون بهذا الفعل املشني قد باعت حاضر ومايض ومستقبل اليمن؟!

 ثم ماذا عن تداعيات العدوان عىل مستقبل الوحدة اليمنية؟
 وهل قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية بصنعاء اليوم باتت عىل قناعة بأنه ال حوار مع قوى العدوان ومرتزقتهم سوى الحوار عىل رحيلهم وإيقاف عدوانهم 

وحصارهم الظالم عىل اليمن فحسب؟!
ولإلجابة عن كل تلكم التساؤالت سالفة الذكر صحيفة "26سبتمرب" استضافت اللواء املناضل الشيخ مجاهد بن مجاهد القهايل رئيس اللجنة السياسية 

االستشارية يف املجلس السيايس األعىل  رئيس تنظيم التصحيح  الشعبي الناصري  رئيس لجنة مسار  املحافظات واملناطق والشخصيات االجتماعية يف  لجنة 
املصالحة الوطنية والحل  السيايس  الشامل  فاىل حصيلة ما قاله: 

* ب��داي��ة ق��ال ال��ل��واء املناضل الشيخ مجاهد 
القهايل: 

** أنه وبعد سبع سنوات من العدوان والحصار فان 
الجميع مطالب اليوم باللحاق بركب ثورة21سبتمرب 
2014م واالن��ح��ي��از الكامل للوطن ودع���م الجبهات 
ب��امل��ال وال��رج��ال حتى تحقيق االن��ت��ص��ار ال��ك��ام��ل وط��رد 
ال������غ������زاة وامل����ح����ت����ل����ني م�����ن ك�����ل ش�����رب م�����ن ت���������راب ال�����وط�����ن.. 
وأضاف والشيخ مجاهد القهايل يف حديثه للصحيفة 
ق�����ائ�����اًل: ان ال���ي���م���ن���ي���ني ق����������ادرون ال����ي����وم ع����ىل اج����ت����ث����اث م��ا 
زرع����ه ال���غ���زاة وامل��ح��ت��ل��ون م��ن ث��ق��اف��ة م��س��ك��ون��ة بالحقد 
والكراهية املذهبية واملناطقية فهو زائل عاجاًل أم اجال 
وأما الوحدة فهي قائمة والشعب اليمني موحد منذ 
األزل وم���ص���ال���ح���ه ك��ل��ه��ا واح�������دة م����وح����دة وم�����ا ش��ه��دت��ه 
اليمن مؤخراً من ثقافة االنفصال والذبح بالسكاكني 
وال��������ط��������رد ي���������أيت ن����ت����ي����ج����ة ل����ت����ل����ك ال�����ث�����ق�����اف�����ة االس����ت����ع����م����اري����ة 
امل��زروع��ة ب��أم��وال األع���داء التاريخيني لليمن كنظامي 
آل س���ع���ود وزاي������د وس�����وف ي��ت��غ��ل��ب ع���ىل ذل����ك م��س��ت��وى 
ال���وع���ي واإلدراك ل����دى أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال����ذي 

ينمو يوماً بعد آخر..
* ومىض الشيخ مجاهد القهايل إىل القول:

** ل�����ي�����س ب�����غ�����ري�����ب ع�������ىل ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي م����ق����اوم����ة 
ال���غ���زو واالح����ت����الل وك����ذا ال��ت��ض��ح��ي��ة وال����ف����داء يف سبيل 
س������ي������ادة ال������وط������ن واس�����ت�����ق�����الل�����ه وح�����ري�����ت�����ه ه��������ذا ال����ص����م����ود 
الذي سطر أروع املالحم البطولية عىل اإلط��الق كون 
ذل��ك ن��اب��ع م��ن إي��م��ان الشعب اليمني العظيم بدينه 
وت��م��س��ك��ه ب���ح���ض���ارت���ه وس����ي����ادت����ه ع����ىل أرض������ه وب��ت��اري��خ��ه 
ال���ع���ظ���ي���م ول����ق����د ع�����رف ع���ن���ه ب����أن����ه م����ق����ربة ال�����غ�����زاة وارض 
ال���ي���م���ن ل���ي���س���ت م����ف����روش����ة ب������ال������ورود مل�����ن غ�����زاه�����ا ول��ك��ن��ه��ا 
م����ف����روش����ة ب�����امل�����وت ل����ك����ل م�����ن ي���ف���ك���ر ب���ال���ن���ي���ل م�����ن ت���راب���ه���ا 
وس����ي����ادت����ه����ا ول�����ف�����ت امل�����ن�����اض�����ل م����ج����اه����د ال�����ق�����ه�����ايل إىل ان 
ب��الدن��ا ق��د واج��ه��ت ج��ي��وش أك���ر م��ن 18 دول���ة خ��الل 
ال��س��ت ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ب��م��ا ف��ي��ه��ا إس��رائ��ي��ل وأم��ري��ك��ا 
وب���ري���ط���ان���ي���ا.. وال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ب��إي��م��ان��ه��م 
وث��ق��اف��ت��ه��م وب��ح��ن��ك��ة ق���ي���ادت���ه���م ال��ح��ك��ي��م��ة اث���ب���ت���وا أن��ه��م 
أقوى من جيوش الدنيا مجتمعة وقد دفنت دبابات 
الغزاة تحت أقدامهم الحافية ودفنت معها عنجهية 
ال���غ���رور وم����ا  ع���ىل ع��س��ك��ره��م "ال����غ����زاة" إال ان يحملوا 
عصاهم ويرحلوا فليست اليمن آمنة لهم وال مستقرة 
فاملقاومة تسري يف كل دماء اليمنيني ولن يبقى عىل 
ارض ال��ي��م��ن محتل او مستعمر م��ا دام���ت ت��س��ري  يف 
عروقنا ال��دم��اء وفينا حياة تنبض, فالشعب اليمني 
أب��ي وش��ام��خ ول��دي��ه م��ن ال��ك��ربي��اء م��اال يتوفر عند احد 
وال يقبل الضيم وال الذل وال الرضوخ لقوات احد وما 

القوة اال من عند الله..
* وأكد اللواء املناضل الشيخ القهايل بأن:

** دول العدوان وضعت نفسها أدوات بيد أمريكا 
والكيان الصهيوين واع��دت جيوشها منذ وقت مبكر 
لغزو اليمن بهدف الهيمنة عىل طريق الحرير والتي 
تمثل همزة وصل ما بني الشرق والغرب والتي تصل 
ف������وائ������ده وع�����ائ�����دات�����ه االق�����ت�����ص�����ادي�����ة اىل م�����ئ�����ات امل����ل����ي����ارات 
يف ال���ع���ام ال����واح����د وم��ح��اول��ت��ه��م ال��س��ي��ط��رة ع���ىل م��ن��اب��ع 
الروة املعدنية املكتشفة أخرياً يف اليمن وإخضاع اهم 
ال��ج��زر وامل���وائن اليمنية لسيطرتها واحتاللها ودم��رت 
اإلم������ارات وال��س��ع��ودي��ة ك���ل ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وح��اص��رت 
اليمن حصاراً مطبقا ألكر من خمس سنوات وماذا 
ي����ت����ص����ور آل س�����ع�����ود وآل زاي����������د ن���ت���ي���ج���ة ه��������ذا ال������ع������دوان 
الرببري الغاشم بأن يقول لهم اليمنيون غري الصمود 
وكسر شوكتهم وقرب غرورهم بالقوة تحت أقدامهم 
وقد فشل العدوان فشاًل ذريعاً يف إعادة اليمنيني اىل 
ب��ي��ت ال��ط��اع��ة ف��وج��ئ��وا ب��ع��ك��س م���ا خ��ط��ط��وا ل���ه وال��ي��وم 
ن������ق������ول ل�����ه�����م ل�����ي�����س أم�����ام�����ك�����م إال االع���������������رتاف ب���ال���ه���زي���م���ة 
وان ت��رح��ل��وا م��ن أرايض ال��ي��م��ن وج����زره وال���ي���وم شعبنا 
اليمني استطاع ان يمتلك قوة ردع حقيقية حققت 
التوازن وال��ردع باملثل ومن هنا نستطيع ان نقول ان 
الحوار سيكون متكافئاً برسم مستقبل الجميع عىل 
أس������اس االح��������رتام امل���ت���ب���ادل وع������دم ال���ت���دخ���ل يف ش����ؤون 
اآلخ������ر ول���ي���س ال����ح����وار م����ن اج�����ل االس���ت���س���الم وال���ق���ب���ول 
بما حققوه بالقوة وقوتهم ستزول والشعب اليمني 
س��ي��زح��ف إىل ك���ل أراض��ي��ه��م ل��ت��ح��ري��ره��ا وخ����ريا ل��ه��م ان 
ي��ع��ودوا م��ن حيث أت��وا وان يحافظوا ع��ىل م��اء الوجه 
فال حوار مع الغزو واالحتالل ما وضعوه ورسموه يف 

أذه��ان��ه��م لتقسيم وتجزئة الشعب اليمني ف��ال ح��وار 
منقوص وال يمكن القبول به وأوضح اللواء القهايل 
نحن يف التصحيح قدمنا رؤي��ت��ن��ا وم��داخ��الت��ن��ا ونعترب 
ان ط������رح ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة ت���م���ث���ل ت�����ح�����واًل اس���رتات���ي���ج���ي���اً 
عظيماً يف تاريخ اليمن الحديث تؤسس للسري نحو 
بناء الدولة اليمنية الحديثة املنشودة وأشار املناضل 
اللواء مجاهد القهايل اىل ان األحزاب السياسية دائما 
متجددة وال تموت او تشيخ الن األحزاب تتكون من 
اج��ل امل��ب��ادئ واأله����داف وقضايا ت��ؤم��ن بها إال ان تلك 
األح��������زاب ال���ت���ي ل��ي��س��ت ل���ه���ا أه�������داف أو رؤي������ة أو ق��ض��ي��ة 
س����رع����ان م����ا ت����م����وت وت���ش���ي���خ ول����ف����ت ال���ق���ه���ايل يف س��ي��اق 
حديثه إىل أن القبائل اليمنية جزء من الشعب اليمني 
وال���ق���ب���ائ���ل م���ع���روف���ة ب���ال���ش���ج���اع���ة وال���ق���ب���ائ���ل ب��ف��ط��رت��ه��م 
مقاومون للغزاة واالحتالل وأبناء القبائل متواجدين 
يف جبهات وميادين العزة والشرف ويقدمون العديد 
من البطوالت النادرة التي قل نظريها يف هذا العالم 
وق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن ع��رب م��راح��ل ال��ت��اري��خ ه��م اش���د ش��راس��ة 
وأع�����ن�����ف ض�����د ال������غ������زاة وامل����ح����ت����ل����ني وال ي���ق���ب���ل���ون ال���ض���ي���م 
وااله���ان���ة وال يقبلون االس��ت��ع��م��ار ع��ىل أرض��ه��م مطلقاً 
وال����ق����ب����ائ����ل ال���ي���م���ن���ي���ة ع����رف����ت ع�����رب م�����راح�����ل ال�����ت�����اري�����خ ب����ان 
أرض��ه��م مقربة للغزاة وخ��ري دليل ان ال��ع��دوان اليوم 
وم��رت��زق��ت��ه م��ن مختلف ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ال��ذي��ن ب��اع��وا 
أنفسهم باملال الرخيص قد هزموا شر هزيمة وأصبح 
أبطال الجيش واللجان الشعبية يدوسون بأقدامهم 

عىل جباه الغزاة واملحتلني.
* تابع اللواء املناضل الشيخ مجاهد القهايل 

حديثه قائاًل:

** نعم ك��ال الثورتني كانتا ض���رورة ملحة للتخلص 
م��ن امللكية واالس��ت��ع��م��ار يف ال��ج��ن��وب وث���ورة ال����21 من 
سبتمرب 2014م كانت كذلك ضرورة ملحة وحتمية 
أخرجت الشعب اليمني من دوامة العنف التي كانت 
السعودية قد زرعتها يف أوساط املجتمع اليمني من 
خ����الل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلره���اب���ي���ة امل��ت��ط��رف��ة ال���ت���ي وج��ه��ت��ه��ا 
ل���ح���ص���ار ص���ع���دة وذب������ح ال����ن����اس ب���ال���ه���وي���ة وال���ت���ف���ج���ريات 
االن����ت����ح����اري����ة وق����ت����ل ال����ن����اس ب���امل���ئ���ات وه������م رك������ع س��ج��ود 
ضيوف الرحمن وذبح بالسكاكني والشروع يف تقسم 
اليمن وتجزئته والتآمر عىل ثروته املكتشفة وخاصة 
يف ال��ج��وف والهيمنة ع��ىل ال��ط��رق البحرية ف��ل��وال تلك 

الثورة لكانت اليمن يف عالم املجهول اليوم.
* ويواصل الشيخ القهايل حديثه للصحيفة 

بالقول:

** امل����ش����ه����د ال����ج����ن����وب����ي اآلن ي���خ���ت���ل���ف ع����م����ا ك�������ان ع��ل��ي��ه 
ق��ب��ل ف��ق��د ب�����دأت ال���ق���وى ال��ح��ي��ة وال���ث���وري���ة يف ال��ج��ن��وب 
تكافح بمختلف الوسائل املوجودة وأدركت الوجود 
االستعماري الجديد عىل ارض الجنوب ايا كان شكلها 
او لونها سواء يف املهرة او سقطرى نجد ان هناك ثورة 
ق��د ب���دأت بشرارتها م��ن املحافظات الجنوبية املحتلة 
وستثور عىل الوجود الغاصب السعودي واإلم��ارايت 
وه������اه������ي ع��������دن ال������ي������وم ت�����ث�����ور ع������ىل ال�����غ�����اص�����ب اإلم������������ارايت 
وك�������ذل�������ك األم�����������ر ن����ف����س����ه ي����ن����ط����ب����ق يف ب����ق����ي����ة امل����ح����اف����ظ����ات 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ف��ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة وأم��ري��ك��ا ت��ح��اول ال��ي��وم وض��ع 
قواعد عسكرية يف سقطرى وكل الشعب اليمني يف 
ش��م��ال��ه وج��ن��وب��ه أدرك حقيقة امل��خ��ط��ط االس��ت��ع��م��اري 
واالح�������ت�������اليل ل�����ق�����وى ال�������ع�������دوان وان ث���������ورة 26س���ب���ت���م���رب 
و14اكتوبر وثوارها وثورة 21سبتمرب 2014م اليوم 
أصبحوا ي��داً واح��دة ملواجهة االستعمار الجديد وقد 
ع��اه��دوا قيادتنا ال��ث��وري��ة ع��ىل امل��ي ق��دم��اً لتحرير كل 

شرب يف ارض الوطن.
* وحول مظلومية الشهيد الخالد إبراهيم 
ال�����ح�����م�����دي واخ������ي������ه ع����ب����دال����ل����ه ال�����ح�����م�����دي ي���ق���ول 

اللواء املناضل الشيخ مجاهد القهايل:

** يف ال��ح��ق��ي��ق��ة إن ال���ح���دي���ث ع����ن ال��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س 
الحمدي ال تسعه امل��ج��ل��دات مل��ا ت��رك��ه م��ن م��آث��ر جليلة 
وان��ج��ازات عظيمة تخلدت يف ذاك��رة الشعب اليمني 
م����ن أدن��������اه إىل أق����ص����اه إال أن����ن����ي س�����وف أوج�������ز ه���ن���ا أه���م 
املنجزات التي شهدتها مرحلة حكمه الذهبية لليمن 

بالتايل:
 تأسيس هيئات التعاون األهيل للتطوير 

 ت����أس����ي����س ل����ج����ان ال���ت���ص���ح���ي���ح امل��������ايل واإلداري يف ك��ل 
مؤسسات ومرافق وقطاعات الدولة

 ت���أس���ي���س ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���إلن���ت���خ���اب���ات.. إلن���ت���خ���اب���ات 
مجلس ش���ورى م��ن ال��ش��ع��ب وت��أس��ي��س ووض���ع فكرة 

قيام املؤتمر الشعبي العام.
 وض��������ع األس����������س ال����ك����ام����ل����ة ل����ق����ي����ام ال�������وح�������دة ال���ي���م���ن���ي���ة 
ب��ال��ح��وار وال��ت��ف��اه��م ال��س��ل��م��ي وال��ح��ض��اري م��ع الرئيس 
الراحل سالم ربيع عيل بحيث يتم اإلعالن عن قيامها 

من عدن يف 14 اكتوبر عام 1977م.
 عقد مؤتمر الدول املطلة عىل البحر األحمر لتأمني 
امل��الح��ة الدولية يف محافظة تعز بتاريخ 20/ م��ارس 

1977م.
 رسم السياسة الخارجية عىل أساس مبدأ الحياد 
اإليجابي واملنافع املشرتكة وع��دم التدخل يف شؤون 

الغري.
 رفض اإللحاح السعودي لشق طريق نجران شرورة 
ال����ودي����ع����ة ب���إع���ت���ب���ار ان ذل�����ك ان���ت���ه���اك���اً ص����ارخ����اً ل��ل��س��ي��ادة 

اليمنية.
 ب���ن���اء دول�����ة ال���ن���ظ���ام وال���ق���ان���ون واق����ام����ة ال���ع���دل وف��ق��اً 

ملعايري الدولة الوطنية الحديثة.
 ازالة مراكز القوى والوساطة واملحسوبية والرشوة 
واتباع سياسة الكفاءة والتنافس الشريف يف اإللتحاق 

بالوظيفة العامة.
 وض�����ع ك����ال م����ن ال��خ��م��س��ي��ة األوىل وال���ث���ان���ي���ة وال��ث��ال��ث��ة 

حيث تم تنفيذ الخطة األوىل يف عهده.

 ع���ىل ذات ال��ص��ع��ي��د اك����د ال��ش��ي��خ ال��ق��ه��ايل يف ح��دي��ث��ه 
للصحيفة بان كل االنجازات سالفة الذكر كانت هي 
من دفع قوى الشر والعدوان يف السعودية وحلفائها 
من اليمنيني اىل التآمر عىل حياته "الحمدي" بإرتكابها 
تلك الجريمة الشنيعة املشهودة التي يندى لها جبني 
ال�����ت�����اري�����خ ال����ي����م����ن����ي وال�����ع�����رب�����ي واإلن�������س�������اين وال������ت������ي ت������ربأت 
منها وحرمتها جميع األدي����ان السماوية وك��ل القيم 
اإلنسانية ومكارم األخالق يف كل اصقاع األرض حيث 
ك���ان���ت م��م��ل��ك��ة ال���ش���ر ال��س��ع��ودي��ة ق���د ت��م��ك��ن��ت م���ن زرع 
عصابة حقرية ت��ج��ردت م��ن القيم والشيم واألخ��الق 
وب�������اع�������ت ن����ف����س����ه����ا  وس��������ي��������ادة وط�����ن�����ه�����ا وك��������رام��������ة ش���ع���ب���ه���ا 
ودنست وشوهت عاداتنا وتقاليدنا الفاضلة املعروفة 
لدى اليمنيني والعرب مقابل حفنة من املال الحرام 
واق���دم���ت ه���ذه ال��ع��ص��اب��ة ال���ق���ذرة ب��ق��ي��ادة ال��ه��ال��ك عىل 
ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد الحي الخالد ابراهيم 
الحمدي واخيه املقدم عبدالله الحمدي يف يوم 11/ 
اك��ت��وب��ر 1977م وق��د ق��ام��ت ه��ذه العصابة بارتكاب 
هذه الجريمة بمشاركة عدد من الضباط السعوديني 
ب��ق��ي��ادة ص��ال��ح ال��ه��دي��ان امللحق العسكري السعودي 

يف اليمن وك���ان ع��ىل إث��ر م��أدوب��ة غ���داء وهمية كأسوأ 
مائدة تقام يف تاريخ البشرية أقامها املدعو الغشمي 
يف منزله يف حي الصافية يف أمانه العاصمة صنعاء 
ومنذ ذلك اليوم األسود تكون هذه العصابة قد باعت 
حاضر ومستقبل اليمن ومايض اليمن أرضاً وإنساناً. 
كلمات مصحوبة باألىس والحزن العميق متبوعة 
ب���ش���ه���دات ل��ه��ا أزي�����ر ي���واص���ل ال���ث���ائ���ر وامل���ن���اض���ل ال��ج��س��ور 
ال��ش��ي��خ م��ج��اه��د ال��ق��ه��ايل ح��دي��ث��ه للصحيفة ب��ال��ق��ول : 
إن إغ���ت���ي���ال ال���ح���م���دي م��ث��ل إغ���ت���ي���ال وط����ن وه����و إغ��ت��ي��ال 
ملشروعه الحضاري وإغتيال للوحدة اليمنية ومشروع 
ال����دول����ة ال���وط���ن���ي���ة امل��س��ت��ق��ل��ة ذات ال���س���ي���ادة ك���م���ا ي��م��ث��ل 
إغ��ت��ي��ال ل��ك��رام��ة ه��ذا الشعب ب��أس��ره فلم يكن إغتيااًل 
ملجرد الحكم وال��وص��ول اىل ك��ريس السلطة فحسب 
بل تجاوز ذلك فكان إغتيااًل لكل منجزات وإعجازات 
ح������رك������ة 13 ي�����ون�����ي�����و ال���ت���ص���ح���ي���ح���ي���ة وم�����ك�����اس�����ب ال������ث������ورة 
السبتمربية واالك��ت��وب��ري��ة وإلص��ال��ة اليمن وحضارتها 
وش��ه��ام��ة أبنائها .. وأردف ال��ل��واء ال��ق��ه��ايل ق��ائ��اًل : ولو 
وضع القارئ الكريم يف صورة ما جرى من بعد ذلك 
االن���ق���الب ال�����دينء م���ن امل��ق��اوم��ة وال���رف���ض م��ن��ذ ال��وه��ل��ة 
األوىل لدفن جثمان الشهيد إبراهيم الحمدي حيث 
ق��ام��ت ال��ج��م��اه��ري ال��ش��ج��اع��ة ب��ق��ذف ال��غ��ش��م��ي وزم��رت��ه 
من القتلة باألحذية ورددت حناجرهم "أنت القاتل 
ي��ا غشمي" لقد شكل ح��ض��ور الرئيس ال��راح��ل سالم 
رب���ي���ع ع���يل ال��ت��ش��ي��ي��ع إع���اق���ة م���ا ك����ان م��ب��ي��ت��اً ويف ط��ري��ق��ه 
للتنفيذ م��ن طالئع ل��واء ال��ث��ورة األول ال��ذي��ن ك��ان��وا يف 
صنعاء والقادمون من محافظة عمران وتراجع أاللف 
املقاتلني من أبناء القبائل الذين كانوا قد وصلوا اىل 
مشارف صنعاء بهدف حضور التشييع وعقب ذلك 
قام الشهيد زيد الكبيس رحمه الله بعمليته الشجاعة 
داخل مبنى القيادة والتي لم يكتب لها النجاح ثم تأيت 
بعد ذلك العديد من املحاوالت للتغيري شاركنا فيها 
يف االع��داد والتحضري كمحاولة الحزب الديمقراطي 
اليمني واملقاومني الثوريني والتي لم يكتب لها النجاح 
ألسباب عديدة من أهمها التدخل املباشر لنظام آل 

سعود يف حماية عمالئه القتلة ..
* وعن أبرز ما أقدمت عليه عصابة اإلجرام 
ت���ل���ب���ي���ة الم��������������الءات امل����م����ل����ك����ة ال�����س�����ع�����ودي�����ة ع��ق��ب 
إغ��ت��ي��ال الشهيد ال��ح��م��دي ك��رد جميل لنظام 

آل سعود اللعني يقول اللواء القهايل:

** وافق الغشمي وعصابته عىل السماح للسعودية 
ب���ش���ق ط���ري���ق ن����ج����ران ش�������رورة ال���ودي���ع���ة وال����ت����ي ف��ص��ل��ت 
ال��رب��ع ال��خ��ايل واألرايض ال��ت��ي ت��م��ت فيها االك��ت��ش��اف��ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وال����غ����ازي����ة ع����ن ال���ي���م���ن وض���م���ه���ا اىل األط����م����اع 
ال���س���ع���ودي���ة وع���رق���ل���ة ت��ح��ق��ي��ق ال����وح����دة ال��ي��م��ن��ي��ة وال��ت��ي 
كان من املقرر اإلعالن عنها يوم 14أكتوبر 1977م 

من مدينة عدن الباسلة ..

طمس وجتاهل كل تلك اإلجنازات 
ش�����ن ح����م����الت ال���ق���م���ع واإلره������������اب ع�����ىل أب�����ن�����اء امل���ن���اط���ق 
ال��وس��ط��ى وش���م���ال ش���رق ص��ن��ع��اء وغ���ريه���ا م���ن مناطق 
امل��ق��اوم��ة ل��ذل��ك اإلن���ق���الب األس�����ود يف م��خ��ت��ل��ف مناطق 

اليمن 
اس��ت��ج��الب ع��ن��اص��ر ال��ت��ط��رف واإلره�������اب وف���ت���ح ال��ب��الد 
ب������م������ص������راع������ي������ه������ا ل������ل������وه������اب������ي������ني وال����������ق����������اع����������دة وغ����������ريه����������ا م����ن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلره���اب���ي���ة ب��ه��دف ط��م��س ال��ه��وي��ة ال��دي��ن��ي��ة 

الزيدية والشافعية يف اليمن..
نهب االحتياط املايل من خزائن الدولة وبنوكها الذي 

ك����ان ق���د ت���وف���ر يف ف����رتة ال��رئ��ي��س ال��ح��م��دي وب����ث ث��ق��اف��ة 
الفساد والعبث بمقدرات الشعب اليمني يف مختلف 
مؤسسات ال��دول��ة ومناطق ال��ب��الد وتخريب العملية 
ال����س����ي����اس����ي����ة وال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ة وح������رف������ه������ا ع�������ن م����س����اره����ا 

الصحيح..
* ويف سياق حديثه املناضل الشيخ مجاهد 
القهايل يسلط الضوء عىل ما شهدته اليمن 
ع����ر م����راح����ل ت���اري���خ���ه���ا ال���ح���دي���ث م����ن ت���دخ���الت 
س�����اف�����رة م�����ن ق����ب����ل ن����ظ����ام آل س����ع����ود وارت����ك����اب����ه 
أب�������ش�������ع ال�������ج�������رائ�������م ال�����وح�����ش�����ي�����ة ب�����ح�����ق ال����ش����ع����ب 

اليمني العظيم فيقول:

**  لن أبالغ هنا إذا ما قلت بإن اليمن وعرب مراحل 
ت��اري��خ��ه ال��ح��دي��ث وع��ىل م��دى نحو سبعني ع��ام��اً وهو 
ي�����ع�����اين م������ن م�������آيس ووي�����������الت أث�������ر ال����ت����دخ����ل ال����س����ع����ودي 
السافر يف شؤونها الداخلية وارتكاب جرائم شنيعة 
ب��ح��ق ال��ش��ع��ب اليمني ال تسقط ب��ال��ت��ق��ادم اب��ت��داء من 
مجزرة تنومة عام 1923م وحتى عدوانها الهمجي 
العبثي عىل اليمن يف 26مارس 2015م وتحت مربر 
عودة ما يسمى بالشرعية الوهمية تلك التي تخطت 
م��ن��ذ ال���وه���ل���ة األوىل ووض���ع���ت ن��ف��س��ه��ا م��ظ��ل��ة ل��ج��رائ��م 
ال��ع��دوان ول��خ��داع ال��رأي العاملي واملحيل فقبحت من 
شرعية وقبح الله وجهها قبلت بقتل شعبها وتقسيم 
وط�����ن�����ه�����ا واح��������ت��������الل أراض������ي������ه������ا م�����ق�����اب�����ل ح����ف����ن����ة م�������ن امل�������ال 
ال��س��ع��وإم��ارايت امل��دن��س.. ون��وه ال��ل��واء مجاهد القهايل 
اىل أن دول ال���ع���دوان ع��ىل ال��ي��م��ن ت��رف��ع ذل���ك الشعار 
املخادع الذي يقول القضاء عىل االنقالب الحويث وأنا 

أسألهم اليوم من أنقلب عىل من؟ 
أنتم أيها املتأمرون بدأتم بإنقالبكم الجبان وال��ذي 
بدأ بحصار محافظة صعدة وقتل الناس بالهوية حتى 
الطفلة التي كانت ترضع من ثدي أمها قتلتموها دون 
خ��وف أو خجل، أنتم من استجلب عناصر القاعدة 
وداع����ش يف ح��ص��ارك��م ل��ص��ع��دة ع��ىل أس���اس مناطقي 
بهدف إث��ارة الفتنة وزرع ثقافة الكراهية بني أوس��اط 
املجتمع اليمني ال��واح��د أن��ت��م م��ن فجر امل��س��اج��د بمن 
فيها من ركع وسجود من ضيوف الرحمن كل ذلك 
من أجل أن تربروا تقسيم اليمن إىل أقاليم ومن أجل 
أن��ه��اء مؤتمر ال��ح��وار بمقررات مشبوهة تلبي رغبات 
دول العدوان مختتماً حديثه للصحيفة بالقول: نعم 
إن جشعكم هو أح��د األس��ب��اب لرفضكم ال��ح��وار بعد 
أن ف��ج��رت��م األوض������اع داخ����ل ص��ن��ع��اء وأن����ا ش��اه��د ع��ي��ان 
ع��ىل ذل��ك وأن��ت��م م��ن زرع ال��ف��ن وأن��ت��م هيئتم إلن��دالع 
الثورة الشعبية ثورة 21 سبتمرب 2014م الضرورة 
حتمية ال��ت��ي تحطمت ع��ىل صخرتها ك��ل م��ؤام��رات��ك��م 
الدنيئة وكل أهداف دول العدوان املشبوهة وأنتم من 
جلبتم دول العدوان لتدمري كل بنيتها التحتية وكل 
مكتسباتها الثورية وتدمري كل جميل يف هذا الوطن 
ال���غ���ايل وح���ت���ى م�����زارع ال���دج���اج ل���م ت��س��ل��م ه���ي األخ����رى 
ق��ص��ف ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ان دول ال���ع���دوان ك��ان��ت قد 
ث��ب��ت��ت خ��ط��ط��ه��ا وه��ي��ئ��ت ج��ي��وش��ه��ا ل��ل��ح��رب ع���ىل اليمن 

من وقت مبكر..

* كلمة أخرية تود أن تقولها هنا..

** أدع��و أبناء شعبنا اليمني العظيم جميًعا اىل 
إقامة حوار وطني ومصالحة وطنية يتمخض عنها 
مؤتمر وطني عام يقرر الشعب مصريه بنفسه وعىل 
ق����اع����دة ال���ح���ف���اظ ع����ىل ال�����وح�����دة وال����ت����ع����دد ال���س���ي���ايس 
واملذهبي والحفاظ عىل مكاسب الثورة ودستورها 
ومنجزاتها ومن خالل ميثاق شرف يحقق التعايش 
ال���س���ل���م���ي ب�����ني ك�����ل امل����ك����ون����ات وال����ف����ئ����ات االج���ت���م���اع���ي���ة 
وي���رف���ع امل��ص��ال��ح ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ش��ع��ب وال���وط���ن ف���وق كل 
املصالح األنائية واملشاريع الضيقة والصغرية وأقول 
ألب��ن��اء الجنوب آن اآلوان أن نحرر ترابنا م��ن دنس 
ال������غ������زاة وامل����ح����ت����ل����ني ك����ف����ان����ا م����ذل����ة ووص������اي������ة م�����ن ق��ب��ل 
قوى الظالم والجهل ي��داً بيد سنبني وطننا الغايل 
وس��ن��ن��ت��ص��ر ع����ىل دول ال���ب���غ���ي وال�����ع�����دوان وأدوات����ه����م 
وأرف����������ع ال����ت����ح����ي����ات واالج������������الل ل���ل���س���ي���د ال����ق����ائ����د ال���ع���ل���م 
ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث ق���ائ���د ال���ث���ورة وامل���س���رية 
ال����ق����رآن����ي����ة وك�����ذل�����ك اىل االخ ال����رئ����ي����س امل����ش����ري م���ه���دي 
امل���ش���اط رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ىل م��ج��ددي��ن 
العهد لقيادتنا الثورية والسياسية الحكيمة بأننا 
ع���ىل ال��ع��ه��د ب���اق���ون ح��ت��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر امل���ب���ني عىل 

العدوان الرببري الغاشم..

 الرؤية الوطنية اجناز وطني 
عظيم لبناء الدولة اليمنية 

احلديثة املنشودة

 م�����واف�����ق�����ة ال����غ����ش����م����ي ب���ش���ق 
ط������ري������ق جن�����������ران ال�������ش�������رورة 
وال�����ودي�����ع�����ة وت����وق����ي����ع ص���ال���ح 
الت���ف���اق���ي���ة احل���������دود خ��ي��ان��ة 

وطنية عظمى

 الصمود األسطوري 
للشعب اليمني أكثر 
من 2000 يوم يؤكد 

استحالة كسر إرادته

 جرائم نظام آل سعود بحق 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل���ن تسقط 

بالتقادم

 آل س���ع���ود ال���ن���ظ���ام ال��س��اب��ق 
ه��م م��ن زرع���وا ب���ذور الفتنة 
في صعدة وفجروا املساجد 
وذب��ح��وا ال��ن��اس بالسكاكني 

بالهوية

حوار /عبده سيف الرعيني  

:» اللواء مجاهد القهالي- ل�»



ف������ف������ي امل������ش������ه������د ال�������س�������ي�������ايس ال������ي������م������ن������ي  ت����ك����اد 
ال�����������������ص�����������������ورة أن ت���������ت���������غ���������ر ب���������������ن غ���������م���������ض���������ة ع�����ن 
وإن��ت��ب��اه��ت��ه��ا , ف���االن���ت���ق���ايل يف ال���ج���ن���وب يسر 
بخطى الواثق اىل ترتيب أوضاعه بمساندة 
ح��ك��وم��ة ال����ري����اض "ال��ش��رع��ي��ة "-  م���ن حيث 
تدرك ومن حيث ال تدرك - وبرؤية واضحة 
ال��خ��ط��وات ترمي اىل ف��رض خيار االنفصال 
ك��أم��ر واق����ع يف ال��ج��ن��وب,  م��ن خ���ال ترتيب 
وض��������ع امل�����ؤس�����س�����ة امل�����ال�����ي�����ة , وف����������رض ال�����ح�����زام 
األم�������ن�������ي وال������ع������س������ك������ري  اىل ح�����������دود م�������ا ق���ب���ل 
الوحدة اليمنية ,ومحاولة الفرز للفصائل 
, وال��ت��ه��ج��ر للشمالين , وت��ص��ع��ي��د خطاب 
عدايئ ضد الشمال , وضد الوحدة الوطنية 
, وب�����دأت ال��س��اح��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ت��ش��ه��د ص��راع��ا 
ب���ن اإلم��������ارات وق���ط���ر , ف��ض��ا ع���ن ال��ت��ن��اف��س 
بن السعودية واألمارات , وتنوع الوالءات 
يف ال���ج���ن���وب ب���ن ال���س���ع���ودي���ة , واالم���������ارات , 
وق��ط��ر , ه��دف استعماري واض���ح ,  بصرف 
االن���ظ���ار ع���ن ال���ق���واع���د ال��ع��س��ك��ري��ة  يف م��ي��ون 
, وس�����ق�����ط�����رى ,وف�������������رض ال����ه����ي����م����ن����ة ع�������ى ب�����اب 
املندب , وتمكن السعودية يف املستقبل من 
م����د خ����ط ت���ص���دي���ر ل��ل��ن��ف��ط ع����ن ط����ري����ق  امل�����وائن 
اليمنية , حتى ت��ك��ون خ��ي��ارات��ه��ا م��ت��ع��ددة يف 
ح����ال س��ي��ط��رت اي������ران ع���ى ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 
"ال���خ���ل���ي���ج ال������ف������اريس" , أو أغ���ل���ق���ت���ه - ب��ح��ك��م 
ت���ط���ورات ال���ص���راع اىل ح���رب م��ب��اش��رة - أم��ام 
السفن  السعودية  , ومع تقاطع املصالح 
ب��ن ال��س��ع��ودي��ة واالم�����ارات م��ن ج��ه��ة ,وب��ن 
ق������ط������ر م���������ن ج������ه������ة أخ�����������������رى, ت�����ص�����ب�����ح امل������ع������ادل������ة 
اليمنية أك��ر تعقيدا , فالاعب ال��ذي يدير 
رقعة الشطرنج - وهو املستعمر الربيطاين 
واالمرييك ومن ورائهما اسرائيل - يريد أن 
يجعل من الجنوب اليمني ب��ؤرة متقدة ال 
ي��ه��دأ  أواره���ا ,ألن ح��رب الجيل ال��راب��ع ذات 
مستويات متعددة يف االسرتاتيجية الغربية 

..ف�������ه�������ي ذات أب�������ع�������اد اق�����ت�����ص�����ادي�����ة ,وث����ق����اف����ي����ة 
,وع���س���ك���ري���ة , ول����ذل����ك ك�����ان االش����ت����غ����ال ع��ى 
تمكن ال��ت��ن��اق��ض��ات م��ن إدارة ص��راع��ه��ا عى 
أرض ال�������ج�������ن�������وب م��������ن ب�����������اب ال������س������ي������ط������رة ع���ى 

مقاليد املستقبل.
ف������ال������ص������ورة ال�����واق�����ع�����ي�����ة ال�������ي�������وم م�������ع ظ�������روف 
ال��������ح��������رب ,ه����������ي أن ال������ج������ن������وب ال ي������ك������اد ي���م���ت 
ب��ص��ل��ة ل��ل��ش��م��ال ,وم����ا بينهما ب���ون ش��اس��ع , 
وح��ج��م التناقضات ي���زداد ات��س��اع��ا ك��ل يوم 
, والهوة العميقة يف املسار النفيس واملسار 
االج���ت���م���اع���ي  ت�������زداد ع��م��ق��ا وت���ب���اي���ن���ا , وب���ذل���ك 
تصبح قضية الوحدة الوطنية قضية مزايدة 
ليس أكر, فقد تجاوزت فكرة املشروع اىل 
فكرة عقدة املنشار , وال مصلحة للشعب يف 
الشمال وال يف الجنوب يف االستمرار يف هذا 
امل��س��ار , ف��ال��ق��اع��دة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��واف��ق 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ك��ر ال��ت��ش��ري��ع��ي االس���ام���ي ت��ق��ول: 
دف���������ع ال�������ض�������رر م������ق������دم ع�������ى ج�����ل�����ب امل�����ص�����ال�����ح, 
ف���امل���ص���ل���ح���ة امل���ت���ح���ق���ق���ة م����ن ال�����وح�����دة ض���رره���ا 
أصبح أكرب , ومن هنا تصبح الوحدة تناقضا 
وضررا وليس مشروعا جامعا يفيد اليمن 
وشعب اليمن , وهذا هو الحال الذي سعى 
ال��ي��ه بعض أب��ن��اء ال��ج��ن��وب وك���ان االشتغال 
ع��ل��ي��ه م���ن ق��ب��ل امل��س��ت��ع��م��ر ال���غ���رب���ي اش��ت��غ��اال 
اس��رتات��ي��ج��ي��ا ع��م��ي��ق��ا, ف��ق��د وظ���ف امل��ع��ل��وم��ات 
بما يكفل له املصالح املرسلة ,ويكفل ثنائية 

الهيمنة والخضوع .
وال يبدو األمر أكر وضوحا يف الشمال وإن 
كان يبدو للرايئ من أول وهلة واضحا دون 
ل���ب���س ل��ك��ن��ه أك�����ر غ���م���وض���ا م���ن���ه يف ال��ج��ن��وب 
ال�����ذي ب�����رزت ت��ن��اق��ض��ات��ه ع���ى ال��س��ط��ح ,ذل���ك 
أن ال������ع������دوان س�����رت ال���ك���ث���ر م�����ن ال���ت���ن���اق���ض���ات 
يف ال��ش��م��ال ت��ح��ت رم����اد أح���داث���ه ,ل��ك��ن تلك 
التناقضات س��وف تفصح ع��ن نفسها بعد 
أن ت���ض���ع ال����ح����رب اوزاره�����������ا ,ب���اس���ت���ث���ن���اء ت��ع��ز, 

والجوف, ومأرب .
يف امل���ح���اف���ظ���ات ال���ت���ي ت��ش��ه��د ص���راع���ا ال��ي��وم 
)ت�������ع�������ز ,م��������������������أرب, ال����������ج����������وف( أص�������ب�������ح ال�������ص�������راع 
ي��ش��ك��ل ام���ت���دادا مل��ا ه��و م��ث��ي��ل ل��ه يف ال��ج��ن��وب 
, وي��ب��دو أن االخ�����وان ه��م ال��ح��ل��ق��ة األض��ع��ف 
يف سلسلة األح����داث , وه��م الجماعة التي 
س���������وف ي����س����ت����ه����دف����ه����ا ال��������ص��������راع ب����ال����ت����ح����ج����ي����م , 
وال���ت���ق���ل���ي���ل م�����ن ال���������دور وال���ف���اع���ل���ي���ة وال���ق���ي���م���ة 
وامل���ع���ن���ى , ول���ع���ل غ���ب���اء اإلخ���������وان ق����د س��اه��م 
يف هذه النتيجة التي وصلوا اليها سواء يف 
الجنوب أو يف املحافظات املذكورة , ويمكن 
أن ي��ق��ال يف ال��ش��م��ال ك��ل��ه وق���د ك���ان م��وق��ف  
اليدومي يف هذا الشأن واضحا فهو يرفض 
االس����ت����ق����رار, وق�����د ق�����ال – يف م���ن���ش���ورات ع��ى 
شبكة ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي - أن ح��زب��ه لن 
يجلس عى قارعة الطريق , ولكنه سيكون 
ح����اض����را يف ص���ن���اع���ة امل��س��ت��ق��ب��ل , وق�����د ب����دأت 
تلك االش��ارات تؤيت أكلها من خال حركة 
االغ�����ت�����ي�����االت ال����ت����ي ت����ح����دث ل�����رم�����وز ال��س��ل��ف��ي��ة 
وال����ص����راع ال��ب��ي��ن��ي امل��س��ل��ح يف أك����ر م���ن م��ك��ان 

يف اليمن .
وال��ص��ورة التي تبدو للمراقب ال��ع��ادي يف 
ص���ن���ع���اء ه�����ي ال���ت���ب���اي���ن ال������واض������ح ب�����ن امل���ؤت���م���ر 
وأن�������ص�������ار ال�����ل�����ه ,يف االس�������ل�������وب ,,ويف ال�����رؤي�����ة 
,ويف ط����رق امل��ع��ال��ج��ة , وامل���ت���اب���ع ي����رى ه���روب 
كل طرف من مواجهة استحقاقات الزمن 
االس���ت���ث���ن���ايئ ال�������ذي ت���م���ر ب����ه ال���ي���م���ن , وت����ب����ادل 
االت�����ه�����ام�����ات ال ن�������راه ي����خ����دم ع���م���ل���ي���ة ال���ت���واف���ق 
وال���ش���راك���ة ب���ن امل���ك���ون���ن ال��وط��ن��ي��ن –ان���ص���ار 
ال�������ل�������ه وامل��������ؤت��������م��������ر – ك������م������ا ان االس���������ت���������غ���������راق يف 
املقدمات ال يخدم النتائج اال بأثر سلبي وقد 
ي��ك��ون ذل����ك االث����ر م���دم���را وب��اع��ث��ا ع���ى ت��ج��دد 

الصراع بصورة أو بأخرى .
م�����������ن ج����������ان����������ب آخ���������������ر ت����������ب����������دو ث��������ق��������ة ال�������ط�������رف�������ن 
ببعضهما غ��ر م��ت��وف��رة , وال��ش��ك��وك تحيط 

ب����ك����ل ط��������رف وث�����م�����ة ع������وام������ل م�����س�����ان�����دة ل��ت��ل��ك 
الشكوك يعمل فيها طرف ثالث بهدف زرع 
الشقاق , وخلق التباينات , ليفرد لنفسه 
م���س���اح���ة ح������رة ي��س��ت��ط��ي��ع م����ن خ���ال���ه���ا ادارة 
اللحظة , والسيطرة عى مفردات الصراع 
, ورغ����م م��ح��اوالت��ه وس��ع��ي��ه ال��ح��ث��ي��ث اال أن��ه 
مازال عاجزا عن توسيع دائرة املساحة فهي 
كلما اتسعت ضاقت عليه بوعي العقاء , 
فقد اتسعت مشكلة همدان وما لبثت أن 
ضاقت , واتسعت مشكلة البيضاء بن آل 
عوض وانصار الله وما لبثت اال قليا حتى 
ضاقت , لكن استمرار االشتغال سيجعل 
ال��خ��رق ي��ت��س��ع أذا اس��ت��م��ر االع����ام يف النفخ 
يف دائ����رة ال��ت��ب��اي��ن��ات وم��ث��ل ذل���ك م��ل��ح��وظ يف 

وسائل االعام املقروء واملسموع .
ص���ن���اع���ة امل��س��ت��ق��ب��ل ت��ت��ط��ل��ب وع����ي����ا ح��ق��ي��ق��ي��ا 
وتجردا موضوعيا وهي فكرة قابلة للتحقق 
اذا صفت النوايا , وتم التوافق عى أسس 
وطنية واض��ح��ة يف ال��ش��راك��ة , ووض���ع رؤي��ة 
ذات عمق اسرتاتيجي وط��ن��ي ي��خ��دم البناء 

وال يسعى للهدم .
أم����ا م���وض���وع ال���ح���رب  ف��ل��ن ي��س��ت��م��ر ك��ث��را, 
فدول العدوان تبحث عن مخرج , ومرتزقة 
الرياض هم اآلن يف أسوأ االحوال , والصراع 
ال������ج������دي������د ب�����������دأ ي������ت������ح������دث ع��������ن ص�������������ورة أخ��������رى 
ع��م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه��ا ال���ح���ال يف ب��داي��ت��ه , ويمكن 
االس���ت���ف���ادة م���ن ال����واق����ع ال���ج���دي���د - اذا ت��وف��ر 
ال��وع��ي ال��س��ي��ايس ال���ذي يقتنص ال��ف��رص يف 
اللحظات الزمنية الفارقة - لتحقيق عوامل 
انتصار جديدة يف املسار العام ,سعيا عى 
ح��ص��ار ال���ع���دو يف دوائ�����ر ض��ي��ق��ة , م���ن خ��ال 
االش��ت��غ��ال ع���ى دوائ�����ر ت��ن��اق��ض��ات��ه وخ��اف��ات��ه 
, واس������ت������غ������ال ال������ك������ت������اب������ات ال������ت������ي ت�����ت�����ن�����اول�����ه يف 
ال����ص����ح����اف����ة ال����ع����امل����ي����ة , وت���ض���ي���ي���ق م���س���اح���ات 
تحركه عى األرض , فالحرب ليست جبهة 

مواجهة يف الخطوط األمامية ولكنها حرب 
ذات مستويات متعددة علينا االستعداد 
ملواجهتها يف ك��ل املستويات وك��ل مستوى 
م������ن امل�����س�����ت�����وي�����ات ل������ه أدوات��������������ه وس������اح������ه ول����ه 
رجاله والوعي بالضرورة يفرض االدوات .  
دوليا .. يشعر املجتمع العاملي بقلق من 
ال��ح��رب يف اليمن , ويجد أن ال��خ��روق��ات يف 
القانون الدويل تنعكس بشكل سلبي عى 
س��ل��ط��ة امل��ج��ت��م��ع ال������دويل , وي��ش��ع��ر ب��ف��ق��دان 
ال��������ص��������ورة امل�����ث�����ال�����ي�����ة ال������ت������ي رس�����م�����ه�����ا ال�������زم�������ن يف 
التصور الجمعي العاملي , وي��رى الكثر أن 
م��ا ت��ق��وم ب��ه ال��س��ع��ودي��ة م��ن ش����راء للضمر 
العاملي باألموال قد يشجع أطراف مماثله 
ع���ى س���ل���وك ه����ذا ال���ط���ري���ق , وب���ذل���ك ي��ن��ف��رط 
العقد املتماسك للقانون ال���دويل , ويعود 
ال���������ع���������ال���������م اىل ح�����������روب�����������ه ال���������ت���������ي ت����������ج����������اوزه����������ا يف 
منتصف القرن العشرين , ويقولون إن يف 
السكوت عى استمرار السعودية يف حربها 
العبثية والتي تتصف بعدم نزاهة الضمر 
وبالجنون يف التدمر والقتل تهديد مباشر 

للنظام الدويل وملصالح الدول .

الخالصة 
ك��ل ح��رك��ة ال���واق���ع ال��ي��وم ت��ص��ب يف صالح 
ال����ق����ض����ي����ة ال����ي����م����ن����ي����ة , وه���������ي ت�����ح�����ت�����اج ش�����ع�����ورا 
م����ض����اع����ف����ا ب����امل����س����ؤول����ي����ة ال����وط����ن����ي����ة , وت�����ج�����ردا 
موضوعيا للقضية , وت��رف��ع��ا ع��ن الصغائر 

, وتحتاج توافقا واعيا وبصرا.

أفغانستان.. بوابة
 هروب وليس خروج

تشدقت أمريكا لسنوات طوال ما يناهز ال�20 عاماً 
حتى تيقن العالم ب��أس��ره أنها تهذي أن آخ��ر مرحلة 
للقضاء عى حركة طالبان، اليوم وليس الغد وحان 
خاص العالم من خطرهم وأفكارهم وكانت تقول 
ذل�������ك ع����ق����ب أق���������وى ال�����ض�����رب�����ات وأش����������رس امل������ع������ارك م��ع 
طالبان، لكن يتاىش صدق وجدية تلك التصريحات 

مع مرور الزمن وتعاقب السنوات..
أم����ري����ك����ا ف����ع����ًا ان����ه����زم����ت يف أف���غ���ان���س���ت���ان م����ن زم�������ان.. 
ب���ال���ض���ب���ط ع���ن���دم���ا اع����رتف����ت ب���ح���رك���ة ط����ال����ب����ان وج��ل��س��ت 
معها عى طاولة حوار واحدة بدليل ما قاله املتحدث 
ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة أن م��ح��ادث��ات ال��س��ام يف 
ال������دوح������ة ب�����ن ال���ح���ك���وم���ة األف����غ����ان����ي����ة وح�����رك�����ة ط���ال���ب���ان 
مستمرة وأن ب��إم��ك��ان ط��ال��ب��ان ال��ح��ص��ول ع��ى شرعية 

من خال الدبلوماسية..
جوبايدن ص��رح أن ق��وات��ه ق��د حققت أهدافها ضد 
اإلره���اب بأفغانستان وح��ان وق��ت انسحابهم منها، 
ف��ي��م��ا ال��ح��ك��وم��ة األف��غ��ان��ي��ة ت��ح��م��ل ال���ق���وات األم��ري��ك��ي��ة 
املسؤولية االنهيار األمني الحاصل وسيطرة طالبان 
ع��ى ال���والي���ات، وأن ذل���ك بسبب ان��س��ح��اب��ه��ا املفاجئ 

وتركت القوات األفغانية منفردة..
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع األفغانية متحمسة 
بداية انسحاب األمريكان أنها تمكنت من قتل 400 
ع��ن��ص��ر م����ن ط���ال���ب���ان ل��ك��ن��ه ات���ض���ح أن�����ه إع������ان م��ش��ك��وك 
ف�����ي�����ه.. ف����ال����ق����وت����ان األف����غ����ان����ي����ة واألم����ري����ك����ي����ة ع����ج����زت����ا ع��ن 

تحقيق مثل هكذا نصر..
ط��������ال��������ب��������ان ت�����س�����ي�����ط�����ر ع����������ى 70% م����������ن ال������������ح������������دود م����ع 
طاجاكستان حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية 
وك�������ذا أب�������دى س����رج����ي الف���������روف ق���ل���ق ب�������اده إزاء ذل���ك 
واس������ت������ع������داد ب����������اده ال�����ت�����دخ�����ل ل����ح����م����اي����ة ت����ل����ك ال�����ح�����دود 
ف����ي����م����ا ات������خ������ذت ب����اك����س����ت����ان ق����������رار إغ����������اق ح�������دوده�������ا م��ع 

أفغانستان..
امل������ت������ح������دث ب������اس������م ال�����ب�����ن�����ت�����اغ�����ون أع������ل������ن أن 90% م���ن 
االنسحاب تم ويكتمل بشكل نهايئ قبل نهاية العام 
ال�����ح�����ايل، ي���ت���زام���ن ه�����ذا م����ع ت����وات����ر األن�����ب�����اء ع����ن اش���ت���داد 
املعارك بن القوات األفغانية ومقاتيل طالبان داخل 

املدن وخارجها..
وهذا أمر يثبت أن دخول القوات األمريكية أي بلد 
يعد لعنة ودمار وخروجهم منها كذلك لعنة ودمار..

قطبا الشر في الخليج
تطفو عى السطح احدث طفرة للخافات الحادة 
ب���ن ال��س��ع��ودي��ة واإلم��������ارات ع��ق��ب اج���ت���م���اع م��ج��م��وع��ة 
ال����������دول امل���ن���ت���ج���ة ل���ل���ن���ف���ط "أوب����������ك ب�����ل�����س" امل���ن���ع���ق���د ي����وم 

االثنن املايض 2021/7/3م..
األم�������ر ال�������ذي أث�������ار امل�����خ�����اوف م�����ن ت����داع����ي����ات ذل������ك ع��ى 
ال��دول املنتجة للنفط والسوق العاملية حيث يخىش 
أن ت���س���ع���ى ال��������دول ل�����زي�����ادة اإلن�����ت�����اج ب����ا ض����واب����ط وي��ت��م 
إدخال السوق العاملية يف حالة تضخم ضارة وأيضاً 
ي����ع����ل����و ال�����ت�����ح�����ذي�����ر م�������ن ن������ش������وب ح����������رب أس�������ع�������ار ن���ف���ط���ي���ة 
جديدة ونتائجها الكارثية عى الدول املصدرة للنفط 

ومستقبلها املايل حسب خرباء اقتصاد عامليون..
وك���������ان أول ص�������دى ل�����ه�����ذا ال������ح������دث ه������و ارت������ف������اع س��ع��ر 
النفط اىل 77 دوالراً للربميل يف ص��ع��وٍد تاريخي له 

هو األعى منذ العام 2015م..
وإذا م����ا ع���دن���ا اىل ش�������رارة ت��ف��ج��ر ال���خ���اف���ات امل��ك��ب��وت��ة 
ل������دى ال����ط����رف����ن ال����س����ع����ودي واإلم��������������ارايت ف����ذل����ك ي���ع���ود 
اىل منتصف العام 2019م بعدما أعلنت اإلمارات 
س��ح��ب ق��وات��ه��ا امل��ت��واج��دة يف ال��ي��م��ن، ت��ى ذل���ك ت��ب��ادل 
االت���ه���ام���ات وت��ب��اي��ن اآلراء وال���ت���وج���ه���ات ب��ي��ن��ه��م��ا وظ��ه��ر 
للعلن الصراع عى الزعامة فالسعودية تلعب دور 
األب����وي����ة ع���ى ب��ق��ي��ة دول ال��خ��ل��ي��ج األم�����ر ال�����ذي ت��رف��ض��ه 

اإلمارات سراً وجهراً..
بذلك انكشفت نوايا اإلمارات من أنها مدافعة عن 
مصالحها بل تعدى األمر اىل سعيها الفعيل لتحجيم 

وتقزيم السعودية خليجياً وإقليمياً..
ص��ح��ي��ف��ة "أل����ف����ا ي���ن���ن���ش���ال ت����اي����م" ال���ربي���ط���ان���ي���ة ن��ش��رت 
أن اإلم�����ارات ال��ي��وم ت��رف��ع ص��وت��ه��ا يف وج���ه السعودية 
كالند الذي ال يمكن تجاهله، فيما يرى محللون أن 
وجود الكيان اإلسرائييل رسمياً بأبوظبي يوعز حكام 
اإلمارات بمعارضة السعودية والخاف معها يف أي 
ق��������رارات م���ش���رتك���ة ب���ه���دف م���م���ارس���ة أق�����ى درج������ة م��ن 
الضغط عى السعودية لانفتاح والتطبيع أكر مع 
الكيان اإلسرائييل لتكون السعودية يف نفس املستوى 

واملسافة التي تقف فيها اإلمارات..
وق������������د ع�����ش�����ن�����ا ش���������واه���������د وم����������واق����������ف ووق����������ائ����������ع ع������دي������دة 
ترجمت عمق الخاف السعودي اإلمارايت مثااًل عى 
ذل��ك التنافر يف مواقفهما اإلقليمية ف��ق��رار اإلم���ارات 
التقارب مع الجمهورية اإليرانية سياسياً واقتصادياً 
وإسرتاتيجياً يعارض قرار السعودية التي تعترب إيران 
العدو األول لها، وإذا ما نظرنا اىل ما أفرزته سنوات 

عدوانهما عى اليمن جسدتها أحداث وحقائق بالغة 
األهمية تؤكد وهم تقاربهما الشكيل وتفضح نواياهم 
ال��خ��ب��ي��ث��ة امل���ض���م���رة ت���ح���ت ع����ب����اءة ك��ل��ي��ه��م��ا ت���ج���اه ب���ادن���ا 
وش�����ن ال�����ع�����دوان ع��ل��ي��ن��ا وم�����ا ل���ح���ق ب���ن���ا م����ن ق���ت���ل ودم�����ار 

وحصار جائر ال يزال مستمراً اىل اليوم..
وال����ح����ق����ي����ق����ة امل����������رة أن اإلم����������������ارات ح�����ك�����ام ب������ا ش����ع����ب.. 
ف��م��واط��ن��و ال����دول����ة ع���م���ااًل وأج�����ان�����ب.. وأم�����ا ال��س��ع��ودي��ة 

فشعب با حكام..

إحسان الكافر.. رماد

ي����خ����ط����ئ ك�������ل م�������ن ن�����ظ�����ر ب�����ت�����ف�����اؤل اىل ت�����ل�����ك ال����خ����ط����وة 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا آن����ذاك أم��ري��ك��ا ب���أن رف��ع��ت ال��ح��ج��ر عن 
األموال املخصصة كمساعدات للفلسطينين وقررت 
تسليمها لتعود منظمة األون���روا للعمل م��ن جديد 
يف غ��وث وتشغيل الاجئن الفلسطينين ول��م يمر 
عى ذلك إال أسابيع قليلة تزامنت مع خواتيم شهر 
رمضان امل��ب��ارك وحدثت غ��ارات ال��ع��دوان اإلسرائييل 
ع���ى ق��ط��اع غ���زة ام����ت����داداً لتصعيد امل��ت��ط��رف��ن ال��ي��ه��ود 
واع�������ت�������داءات ق�������وات األم�������ن اإلس�����رائ�����ي�����يل ع�����ى امل��ص��ل��ن 
واملعتكفن باملسجد األق��ى الشريف اىل إج���راءات 
ال����ت����ه����ج����ر ال�����ق�����س�����ري وه����������دم ال�����ب�����ي�����وت يف ح������ي ال���ش���ي���خ 

جراح..
وك������أن أم���ري���ك���ا أط���ل���ق���ت امل����س����اع����دات ل��ل��ت��م��وي��ن ل��ش��ن 

الحرب عى غزة.
  ب����ع����ده����ا ويف أق��������ل م������ن ش����ه����ر أع����ل����ن����ت أم�����ري�����ك�����ا أن���ه���ا 
س����ت����س����ل����م ال����������س����������ودان 200م��������ل��������ي��������ون دوالر ل���ت���ت���م���ك���ن 
الحكومة من دعم العملة وتحسن مستوى املعيشة 
واس��ت��ق��رار ال��س��وق امل��ح��ل��ي��ة، ول���م ي��م��ض ع��ى ذل���ك إال 
أي����ام م���ع���دودة وت��ص��ل��ن��ا األخ���ب���ار م���ن ه��ن��اك أن أس��ع��ار 

املشتقات النفطية ارتفعت 100%؟!..
عى إثر ذلك حصلت أزمة خانقة وإفقار للمواطن 
أنتجت توتراً خطراً جداً كان ينذر باندالع حرب أهلية 
يف السودان.. فإذا كان الوضع مأساوياً هناك هكذا 
فأين ذهبت تلك األموال وملن؟!.. وما الجدوى منها 

وما هو الهدف الخفي لها؟!..
واآلن ت����������ت����������ح����������دث أم�����������ري�����������ك�����������ا ع���������������ن ض�����������������������������رورة إغ����������اث����������ة 
الفلسطينين وضمان وصول املساعدات إليهم عرب 

وسائل آمنة كما تقول؟!..
والواضح أنها تسعى لخدمة الكيان اإلسرائييل 
ب��ط��ري��ق��ة غ���ر م���ب���اش���رة ب���واس���ط���ة ح���رم���ان امل��ق��اوم��ة 
وأس���������ره���������م م��������ن امل��������س��������اع��������دات ع������ق������اب������اً ل�����ه�����م وأي�������ض�������اً 

ع�����رب إي�����ص�����ال رس�����ال�����ة خ����ط����رة ل���ك���ل م�����ن س��ت��ص��ل��ه��م 
امل���س���اع���دات م���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ب����أن امل���ق���اوم���ة هي 
س���ب���ب ال����ح����رب وال�����دم�����ار واألزم����������ات وع���ل���ي���ه ت��ه��دف 
ل����ت����وج����د ال�����ك�����راه�����ي�����ة يف ق�����ل�����وب ال������ن������اس ل���ل���م���ق���اوم���ة 
وأب������ط������ال������ه������ا، وك������ي������د األع�����������������داء ه����������ذا س����ي����س����ق����ط ألن 
امل��ق��اوم��ة الفلسطينية ع��ز وش��م��وخ ل��ن��ا ولقضيتنا 

كمسلمن أينما كنا..

هوس تدميرنا مستمر 

ن���ح���ن امل���س���ل���م���ون امل����س����امل����ون مل����ن س���امل���ن���ا ل����أس����ف ال���ش���دي���د ال 
يتوقف التآمر علينا واحباك الخطط إلضعافنا وإخضاعنا 
بل ولتدمرنا ليحقق أع��داؤن��ا الحاقدون أهدافهم الدنيئة 
قاصدين إشعال الحروب وإذكاء الفنت بيننا وما يرتتب عى 
ذلك من قتل وتشريد وتمزيق ودمار عام ببلدان املسلمن..
أع���������داؤن���������ا س�����ق�����ف أف������ك������اره������م ال����ش����ي����ط����ان����ي����ة ال����خ����ب����ي����ث����ة ض����دن����ا 
ك��م��س��ل��م��ن ب���ا ح�����دود وق��ت��ل��ه��م ل��ب��ع��ض��ن��ا وت���دم���ره���م بعض 
ال����ب����ل����دان ت���ح���ت م���س���م���ي���ات ي��خ��ت��ل��ق��ون��ه��ا ه�����م ب�����ل وي���رف���ع���ون���ه���ا 

كضرورة ألمن واستقرار العالم..
م����ن األم���ث���ل���ة ل��ت��ل��ك األف����ك����ار ل��ن��ف��ه��م ب���ع���ض���اً م���م���ا ي��ض��م��رون��ه 
من نوايا مريبة تجاهنا نشرهم يف واحد من أفام الخيال 
العلمي لحروب املستقبل يميل عى املشاهد القوة الخارقة 
لتطور ع��ت��اده��م وأس��ط��ورة م��ه��ارات ج��ن��وده��م وأن تفوقهم 
وانتصارهم عى غرهم حتمي وال يفشلون أبداً يف تحقيقه 
مهما كان ذلك مستحيًا.. وهذا يف الحقيقة والواقع وهم 

هم غارقون فيه اىل أبعد حد..
ويشد االنتباه يف الفيلم أن جندياً أمريكياً يتمكن من قتل 
الرئيس الباكستاين وبقية املجموعة تهاجم مخابئ الرؤوس 
ال��ن��ووي��ة الباكستانية املحصنة وت��ت��ف��وق يف ال��س��ي��ط��رة عليها 

وتقوم بنقلها جواً اىل بادها..
ب����ع����ده����ا ي���ظ���ه���ر ع�����ى ش�����اش�����ات ال�����ق�����ن�����وات اإلخ�����ب�����اري�����ة رئ���ي���س 
دولتهم يعلن أن العالم أصبح آمناً بعد نجاح هذه العملية 
ال��ت��ي نفذها ج��ن��ود ال ت��ت��ج��اوز أع��داده��م أص��اب��ع ال��ي��د وق��ام��وا 
ب����م����ع����ج����زات ال ت���س���ت���ط���ي���ع���ه���ا ال�����ج�����ي�����وش، ويف ال���ح���ق���ي���ق���ة ه��م 
يعملون عى أن تكون حروبهم وتحقيق أهدافهم مستقبًا 

بهذا النمط والتكتيك..
ف���ال���ح���ذر م����ن أن ن���غ���ف���ل ع����ن ح���ق���ده���م ع����ى ك����ل م����ا ي��م��ل��ك��ه 
املسلمون أينما كانوا من قوة ووسائل ردع فأعينهم عليها 
وت����دم����ره����ا ه�����دف�����اً ل���ه���م ي���س���ع���ون إل����ي����ه ب�����ا ك����ل����ل، وإذا ك���ان���وا 
كذلك فا نأمن من شرهم ومكرهم وال ننخدع بسامهم 

وسلميتهم فهم العدو قاتلهم الله أىن يؤفكون.

أسلوب املقارنة )*( في 
البحث العلمي »تطبيق 

عملي من القرآن الكرمي« مقاربات أولى لفهم احلالة السياسية اليمنية
  ردة الفعل النفسية والسلوكية من 

اإلنسان عىل االمتحان اإللهي املُّزَمن يمكن 
االستدالل عليها واستقراءها واستنباطها 
من خالل القرآن الكريم باعتماد أسلوب 

املقارنة بني شاكلتني : 

الشاكلة األوىل :
شاكلة إبليس وحزبه ، كفرعون ، والذي آتاه الله 
من آياته فانسلخ منها واتبع الشيطان فأغواه ومثله 
ك��ال��ك��ل��ب إن ت��ح��م��ل ع��ل��ي��ه ي��ل��ه��ث وإن ت���رتك���ه ي��ل��ه��ث ، 
وال������������ذي دخ��������ل ج����ن����ت����ه وه��������و ظ�����ال�����م ل���ن���ف���س���ه ، وال�����ذي�����ن 
أقسموا ليصر منها مصبحن وال يستثنون ، والذي 
آتاه الله مااًل وبنيناً فكان آليات الله عنيدا وفكر وقدر 
، فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر ، ثم نظر ، ثم 
ع��ب��س وب��س��ر ، وق����ال إن ه���ذا إال س��ح��ر ي��ؤث��ر ، وال���ذي 
يشرتي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها 

هزوا.
وقارون أيضاً نصحه الصالحون من قومه بخمس 
نصائح واجبه عى كل مؤمن ؛ ال تفرح؛ )نفيس ( ، 
وابتغ فيما آتاك الله الدار اآلخرة )نفيس(، وال تنس 
نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ) 
ن��ف��يس س���ل���ويك( وال ت��ب��غ ال���ف���س���اد يف األرض )ن��ف��يس، 
سلويك(. ورغم ذلك أعرض عن النصيحة وقال: إنما 

أوتيته عى علم عندي !! .
جميعهم دم���روا أنفسهم بأنفسهم؛ وف��ّص��ل الله 
لنا جزاءهم يف الدنيا واآلخرة ، وخسروا ، وحبطت 

أعمالهم وكان لهم سوء املصر..
وي����م����ك����ن ت���ش���خ���ي���ص أم�����راض�����ه�����م يف : األن���������ا ، ال�����غ�����رور 
والعجب ، الكرب شيطان إبليس ، ومنهم من أغواه 
الشيطان وات��ب��ع ه���واه وش��ه��وات��ه ؛ ل��م يكبحوا جماح 
ش����ه����وات ن��ف��وس��ه��م ف��س��ي��ط��رت ع��ل��ي��ه��م! وج��م��ي��ع��ه��م : 
ن��س��وا ال��ل��ه وآالءه ون��ع��م��اءه !! ول���م ي���ذك���روا وي��ش��ك��روا 

نعماء الله وآالءه!! بل جحدوا بها.

مالحظة :
 ما يجمع بن جميع الحاالت السابقة أيضاً : أنهم 
ضلوا عن الحق ، وكانوا سبباً لضال وكفر وجحود 
وخ���س���ران ك���ل م���ن أح��ب��ه��م وع��ش��ق��ه��م وات��ب��ع��ه��م ممن 
أعجب واغرت بهم وافتنت بهم !! إال من رحم ربي ممن 

تاب وآمن وعمل صالحا.
وقد ذكر لنا القرآن الكريم ذلك يف عشرات املواضع  
وذك������ر ل���ن���ا ت��ف��اص��ي��ل ال�����ح�����وارات وال���ن���ق���اش���ات ب���م���ا ف��ي��ه��ا 
���ه���م واألم�����اين  م���ن )ن��ف��س��ي��ات وس���ل���وك���ي���ات( وت����ب����ادل ال���ُتّ
، وال��واق��ع ، وامل��ص��ر امل��ش��رتك ؟)ويف تدبر ذل��ك فائدة 

علمية عظيمة (.
الشاكلة الثانية :

شاكلة سليمان عليه السام، الذي شكر نعماء الله 
وهو يف عز تمكينه وقوة ُملكه ؛ فقال عليه السام : 
هذا من فضل ربي ليبلوين أأشكر أم أكفر؛ ومن شكر 

فلنفسه!! ومن كفر  ؛ فإن ربي غني كريم ..
وك��ذل��ك م��ن ك��ان��وا م��ع داوود عليه ال��س��ام ، ك��ان��وا 

يسارعون يف الخرات!! شاكرين.
ول������ق������م������ان ع����ل����ي����ه ال�������س�������ام ح�����ي�����ث آت������������اه ال������ل������ه ال���ح���ك���م���ة 
أن أش���ك���ر ل��ل��ه وم����ن ي��ش��ك��ر ف��إن��م��ا ي��ش��ك��ر ل��ن��ف��س��ه !! ثم 
ف���ّص���ل ل��ق��م��ان ألب���ن���ه ع����دة ت��ع��ل��ي��م��ات )م����واع����ظ نفسية 

وسلوكية(!!
وإبراهيم عليه السام ، ال��ذي ظل يتدبر ويتفكر؛ 
ح��ت��ى ه�����داه ال���ل���ه ، وازداد ي��ق��ي��ن��ا  ف���ك���ان أم����ة ؛ وات��خ��ذ 

الله إبراهيم خليا.
قت  ومريم بنت عمران ، التي أحصنت فرجها وَصَدّ

بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتن!!
ويجمع بن جميع من ذكرناه من أصحاب الشاكلة 
ال����ث����ان����ي����ة ع������ى س���ب���ي���ل امل�������ث�������ال: ال�����ت�����دب�����ر وال�����ن�����ظ�����ر يف آي������ات 
وت��ع��ل��ي��م��ات ال���ل���ه ت���ع���اىل وات���ب���اع���ه���ا. وال���ي���ق���ن وال���ت���وك���ل 
ع��ى ال��ل��ه واالع��ت��ص��ام ب��ه . وال��ص��رب ب��ك��ل أن���واع���ه وبكل 
ما ينتج عنه من حسنات وتأييد. ومحاربة ومجاهدة 
ك��ل م��ا ف��ي��ه ظ��ل��م وف��س��اد ن��ف��يس وس��ل��ويك ، وال��ت��وق��ي 
وال��وق��اي��ة وال��ت��ح��ص��ن امل��س��ت��م��ر ألن��ف��س��ه��م م��ن أم���راض 

القلوب ومن مداخل وأساليب الشيطان.
سبحانك ال علم لنا إال م��ا علمتنا إن��ك أن��ت العليم 
ال���ح���ك���ي���م ال���ل���ه���م إن������ا ن���س���أل���ك أن ن����ك����ون م���م���ن ح��س��ن��ت 
ش��اك��ل��ت��ه��م،  ون��ع��وذ ب��ك م��ن أم����راض ال��ق��ل��وب ، أو أن 
نكون من الضالن والصم البكم الذين ال يسمعون 
وإن ي������روا ك����ل آي�����ة ال ي���ه���ت���دون ؛ إن ه����م ك���األن���ع���ام ب��ل 

هم أضل.
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن 
هدانا الله؛ وصل اللهم وسلم عى سيدنا محمد وآله 
الطيبن ال��ط��اه��ري��ن وع��ب��اد ال��ل��ه ال��ص��ال��ح��ن وامل��ؤم��ن��ن 

واملؤمنات.
)*( أله���م���ي���ة أس����ل����وب امل����ق����ارن����ة يف ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة 
؛ ف��ق��د ق����ارن ال��ل��ه ت��ع��اىل يف ك��ت��اب��ه ال���ن���ور امل��ب��ن ال��ه��دى 
ل��ل��ن��اس ب��ن م��واض��ي��ع وج��زئ��ي��ات م��ت��ع��ددة، م��ن��ه��ا عى 
س��ب��ي��ل امل���ث���ال ول��ي��س ال��ح��ص��ر : ال��خ��ر وال���ش���ر ، وال��ن��ور 
والظام، املجرمون واملتقون، الليل والظام، الحالة 
ال��ن��ف��س��ي��ة وال��س��ل��وك��ي��ة ، ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة وال��خ��ب��ي��ث��ة ، 
ال���ث���م���ار وال���ش���ج���ر وال���ن���ب���ات ،  ال����ب����ح����ران، م����ا ي��ن��ف��ع وم���ا 
يضر الناس ، الجنة والنار، العلم والجهل، الضال 

والهدى!!
ك�����ل ذل������ك ح�����ّب�����اً ف���ي���ن���ا وه�����داي�����ة وت���ع���ل���ي���م���اً ل���ن���ا م�����ن ال���ل���ه 
س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل.. ك���ي���ف ن����ق����ارن ؟ ب���ن���ظ���ر وت����دب����ر ؛ب��م��ا 
ي��ح��ق��ق ل��ن��ا ال��ن��ف��ع دن��ي��ا وآخ����رة ب��إذن��ه وف��ض��ل��ه سبحانه 

ربنا ما أعلمه وأحكمه ، وأعدله وأكرمه.

عبدالرحمن مراد 

05تقارير

د. عيل عبدالقادر الشامي
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  يبدو أن الزمن يسير بخطى متسارعة 
,فال يكاد المرء يلتقط أنفاسه حتى يرى 
أحداثا ومستجدات تعمل على قلب كل 
التصورات العالقة بذهنه, ويبدو أن ايقاع 
الزمن لم يعد هادئا ولكنه أكثر صخبا , 
أحداثه وتغير  وأكثر تسارعا في تدفق 
مساراته , ولذلك لم يعد للهدوء مكان 
الجديد  الحضاري  الزمن  قاموس  في 
,فالتقنية جعلت من الحياة أمرًا ميسرًا 
,ودقة  زمنها  بسرعة   ولكنها  وسهال 
عملها وجودته , ولذلك فالخطأ لم يعد 
مقبوال , والتباطؤ  لم يعد مقبوال أيضا , 
والبد من التناغم مع سرعة الزمن , ودقة 
السيطرة  من  نتمكن  حتى  معلوماته 

على مقاليد االحداث .

قيس النقيبالمرصد اإلعالمي
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شهداؤنا العظماء سطروا أروع البطوالت والتضحيات 
وهم يواجهون تحالف بربري همجي من جميع اصقاع 
األرض واس������ت������ط������اع������وا ك�����س�����ر ش�����وك�����ت�����ه يف ج����م����ي����ع ج���ب���ه���ات 
وم����ي����ادي����ن امل����واج����ه����ة وض����ح����وا وج���������ادوا ب����أغ����ى م����ا ي��م��ل��ك��ون 
ف���ق���دم���وا أرواح�����ه�����م ودم�����اءه�����م ال���زك���ي���ة رخ���ي���ص���ة يف س��ب��ي��ل 

الله ومن أجل الدفاع عن األرض والعرض.
لكن هناك من هؤالء الشهداء من لهم مواقف بطولية 
نادرة وفريدة اجرتحوها يف أرض املعركة وهم يواجهون 
قوى عدوانية تمتلك أق��وى األسلحة الحديثة واملتطورة 
وهنا سنتحدث عن أحد هؤالء الشهداء والذي كانت له 
م���واق���ف وب���ط���والت ن������ادرة ان����ه ال��ش��ه��ي��د امل������ازم أول محمد 
عبدالله محمد عبده حذيفة من أبناء محافظة صنعاء 
مديرية مناخة صاحب العطاء والحماس املتدفق واملتميز 
ب��م��ك��ارم األخ����اق وال��ص��ف��ات النبيلة ع���رف ب��ن رف����اق درب��ه 
بالتواضع وال��ج��ود وال��ك��رم وال��ص��دق واإلخ���اص والتفاين 
يف أداء واج��ب��ه محباً لله ورس��ول��ه ولوطنه وت��راب��ه الطاهر 
فضحى وجاد بكل ما يملك جهاداً يف سبيل الله ودفاعاً 

عن السيادة الوطنية.
ال��ش��ه��ي��د امل�������ازم ح���ذي���ف���ة -س������ام ال���ل���ه ع���ل���ي���ه- ان���ط���ل���ق اىل 
س���اح���ات ال���ق���ت���ال م��ن��ذ ب���داي���ة ال����ع����دوان ال���ظ���ال���م وال��غ��اش��م 
عى الشعب اليمني استجابة لقوله تعاىل "فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 
إن الله مع املتقن"، فتحرك للجهاد بعزيمة وإرادة وكان 
يف مقدمة الصفوف واالنساق االمامية للمواجهة حامًا 
قضية أب��ن��اء شعبه العادلة ض��د ه��ؤالء املعتدين اآلثمن 

ومرتزقتهم رافعاً شعار "النصر أو الشهادة".
الشهيد حذيفة سطر أروع املاحم الفدائية وهو يهاجم 
ويقتحم املواقع االمامية لقوى الغزو واالحتال يف جبهة 
م����ارب ب��ك��ل ش��ج��اع��ة ال ي��خ��اف امل����وت ان��ه��ا ف��دائ��ي��ة ن�����ادرة ال 

يتمتع بها إال القليل من املقاتلن االبطال.
لقد قدم الشهيد دروس��اً عظيمة يف التضحية والفداء 
ج���ع���ل���ت ال������ع������دو ذل������ي������ًا ج�����ب�����ان�����اً رغ�������م ام�����ت�����اك�����ه ع�������دة وع����ت����اد 
عسكري متطور إال أن االي��م��ان والثقة ال��ت��ي يحملها هذا 
ال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ج��ع��ل��ت م���ن امل��س��ت��ح��ي��ل م��م��ك��ن��اً واس��ت��ط��اع 
ب���اق���ت���ح���ام���ات���ه امل���ف���اج���ئ���ة مل�����واق�����ع ق������وى ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه 
هزيمتهم ودحرهم وجعلهم يفرون من مواقعهم تاركن 

خلفهم عتادهم وعدتهم.
لقد شكل الشهيد جنباً اىل جنب مع زمائه املجاهدين 
م����ن أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ص���خ���رة إي��م��ان��ي��ة 
ص�������ادق�������ة ان�����ك�����س�����رت ع����ل����ي����ه����ا ك�������ل آم�����������ال وم�����خ�����ط�����ط�����ات ق�����وى 
ال��ع��دوان وع��ى رأس��ه��م الصهيوأمرييك وأذن��اب��ه��م م��ن آل 
سعود وآل زايد ومرتزقتهم املأجورين وها هم اليوم قد 
أًصبحوا محاصرين ومطوقن يف آخر معاقلهم بمدينة 
م�����ارب ال���ت���اري���خ وال���ح���ض���ارة ف��ب��ع��د م���ش���وار ج���ه���ادي يحمل 
يف طياته بطوالت وتضحيات خالدة للشهيد امل��ازم أول 
م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ح��ذي��ف��ة ن���ال وس����ام ش���رف ال��ش��ه��ادة وه��و 
عى أبواب مدينة مارب يقارع الظلم والظاملن بمعنويات 
عالية فهنيئاً لك الشهادة أيها البطل امل��غ��وار جعل الله 
م��ث��واك ال��ج��ن��ة م��ع ال��ص��دي��ق��ن وال��ش��ه��داء وح��س��ن أول��ئ��ك 

رفيقا.

الشهيد املالزم حذيفة

الشهيد اللواء هشام الغرباني .. فدائية نادرة

ّــــك  القائد احملنـ
رثاء العقيد/ عيل املدعيرثاء : عبداملجيد البحريي 

ال����ق����ائ����د ال����ف����ذ وال����ش����ج����اع ه�����و ال�������ذي ي���ك���ون 
دائما يف مقدمة صفوف القتال واملواجهة 
بن جنوده ليعزز لديهم الثقة والشجاعة 
وي�����ش�����ع�����ل ح����م����اس����ت����ه����م م�������ن اج���������ل م����واص����ل����ة 
القتال حتى القضاء عى العدو وهزيمته 

وتحقيق النصر. 
وم�����ن ه���ن���ا وم���ن���ذ ب����داي����ة ال�����ع�����دوان ال��ظ��ال��م 
والغاشم ع��ى شعبنا اليمني ب��رز لنا ق��ادة 
ع����ظ����م����اء يف ج����ب����ه����ات وم�����ي�����ادي�����ن ال������ن������زال م��ع 
قوى العدوان ومرتزقتهم يحملون صفات 
ال���ش���ج���اع���ة واالس����ت����ب����س����ال ال����ت����ي ي���ت���ح���ى ب��ه��ا 
ال���رج���ال األب���ط���ال مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات بقوة 

وعزيمة يمنية وإيمانية.
وبن هذه األسطر نتحدث عن أحد هؤالء 
ال�������ق�������ادة األب�������ط�������ال ال����ش����ج����ع����ان وال�����������ذي م����رغ 
أن������وف ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه يف ج��ب��ه��ة 
ال��ض��ال��ع إن����ه ال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ال���ل���واء ه��اش��م 
مسعد قائد الغرباين -قائد محور الضالع 
وق��ائ��د ل���واء 157 م��ش��اة- ال���ذي ك���ان م��ث��ااًل 
ل��ل��ش��ج��اع��ة وال���ب���ط���ول���ة وال���ب���س���ال���ة واإلق��������دام 
وم��������ث��������ااًل ُي������ح������ت������ذى ب�������ه يف ال�������ص�������دق واألم�������ان�������ة 
واإلخ�����������������اص ص������اح������ب امل���������واق���������ف ال�����ج�����ه�����ادي�����ة 
ال���ت���ي س��ط��ره��ا يف م��خ��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن ال��ش��رف 
وال���ب���ط���ول���ة ض����د ال����غ����زاة وامل���ح���ت���ل���ن وخ���اص���ة 
يف جبهات الضالع وال��ت��ي تعكس روحيته 

اإليمانية ونفسيته الطاهرة الزكية .
ال�����ش�����ه�����ي�����د ال���������ل���������واء ه������ش������ام ال������غ������رب������اين»أب������و 
أس������������ام������������ة« ت���������ح���������رك وان��������ط��������ل��������ق إىل س�������اح�������ات 
املواجهة مجاهداً يف سبيل الله ومن اجل 
الدفاع عن الوطن وصون وحدته وسيادته 
واس����ت����ق����ال����ه وح����م����اي����ة ش���ع���ب���ه وم���ك���ت���س���ب���ات���ه 
م��درك��اً ش��رف االنتماء العسكري، مفضل 
العمل امليداين عى كل األعمال واستطاع 
ب������ن������اء األف����������������راد ب�������ن�������اًء ع�����س�����ك�����ري�����اً م�������ن م���ن���ط���ل���ق 
ال���ع���ق���ي���دة اإلس����ام����ي����ة واالن�����ت�����م�����اء ال���وط���ن���ي، 
فكان يف ذلك مثااًل للقائد امللتزم بواجباته 
الدينية والوطنية ممارسة وسلوكاً وثقافة 
وأخ���اق���اً وك���ان ن��م��وذج��اً للمجاهد الوطني 
املخلص لوطنه املعتز بانتمائه ليمن اإليمان 

والحكمة ويمن التاريخ والحضارة .
ل��ق��د ك����ان ال��ش��ه��ي��د ال���غ���رب���اين - س����ام ال��ل��ه 
ع��ل��ي��ه- يف ج��ب��ه��ات ال���ش���رف وال���ك���رام���ة أس���داً 
ي���ص���ول وي���ج���ول م���ق���ات���ًا وم��خ��ط��ط��اً وم��ن��ف��ذاً 
بروحية املجاهد املؤمن بربه والواثق بنصره 
وت����أي����ي����ده وب���ح���ن���ك���ة وخ�������رة ال���ق���ائ���د امل���ت���م���رس 
الذي ال يخطئ هدفه وال يرتاجع عن غايته .

تنقل اللواء الغرباين يف مختلف ميادين 
امل������واج������ه������ة ب����ح����س����ب م����ق����ت����ض����ي����ات وظ��������روف 
مسرح العمليات العسكرية فارضاً فيها 
م������ع������ادالت ق���ل���ب���ت م������وازي������ن امل�����واج�����ه�����ة م��ع 
ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه وأل��ح��ق��ت بهم 
خ����س����ائ����ر ب����ش����ري����ة وم�������ادي�������ة ك�����ب�����رة وأص����ب����ح 

اس���م )أب���وأس���ام���ة( م��رع��ب��اً ي��ق��ض مضاجع 
وم����واق����ع ال���ع���دو مل���ج���رد ع��ل��م��ه��م ب���اش���رتاك 

)أبو أسامة(يف املعركة .
ل������ق������د س������ط������ر ال�����ش�����ه�����ي�����د ال����������ل����������واء ال������غ������رب������اين 
-س����ام ال��ل��ه ع��ل��ي��ه- أروع امل���اح���م البطولية 
يف التضحية والفداء وهو يذود عن حياض 
ال�������وط�������ن ال�������غ�������ايل يف ج�����ب�����ه�����ات ال�����ض�����ال�����ع ض���د 
املعتدين اآلثمن بقوة إيمانه وإرادة يمنية 
ول���ق���ن���ه���م أش������د ال����ه����زائ����م ال����ن����ك����راء وج��ع��ل��ه��م 
يفرون من أمام هذا القائد البطل وجنوده 

ويولون األدبار من دون رجعة .
وك��ان للشهيد مواقف مشرفة مع أبناء 
املنطقة عموماً وكان مدافعاً عن الضعفاء 
م�������ن�������ت�������ص�������راً ل������ق������ض������اي������اه������م وم�������ل�������ب�������ي�������اً آلم������ال������ه������م 
وت���ط���ل���ع���ات���ه���م ع����ى م���س���ت���وى م����دي����ري����ة دم���ت 

محافظة الضالع  بمخاليفها األربعة..
ف��ك��ان مل��واق��ف��ه امل��ش��رف��ة ت��ل��ك وق���ع���اً خ��اص��اً 
يف نفوس أبناء املنطقة وكان بالنسبة لهم 
بمثابة األخ والصديق الويف املخلص للوطن 

واملنتصر لقضاياه..
وك�����������ان�����������ت ت�������ل�������ك ال��������ح��������ش��������ود ال������ج������م������اه������ري������ة 
ال���ت���ي ت��دف��ق��ت ب���ع���ش���رات اآلالف إىل م��ي��دان 
السبعن بالعاصمة صنعاء للمشاركة يف 
تشييع الشهيد اللواء هشام مسعد قايد 
ال����غ����رب����اين وك�����ذل�����ك ال����ح����ش����ود ال����ك����ب����رة ال���ت���ي 
ح����ض����رت إىل م���س���ق���ط رأس�������ه ب���ق���ري���ة األح�����رم 
من كل حدب وص��وب جسدت بما ال يدع 
م���ج���ااًل ل��ل��ش��ك امل��ك��ان��ة ال��ك��ب��رة ال���ت���ي اح��ت��ل��ه��ا 
ال��ش��ه��ي��د ال��غ��رب��اين يف ن��ف��وس ال��ك��ث��ري��ن من 
أبناء الشعب اليمني عامة وأب��ن��اء املنطقة 
خ�����اص�����ة وال������ت������ي ح���م���ل���ت ال����ك����ث����ر م������ن ال�����وف�����اء 
والعرفان بتضحيات هذا البطل والفارس 
ال�����ش�����ج�����اع ال����������ذي وه��������ب ح����ي����ات����ه رخ����ي����ص����ة يف 

سبيل الدفاع عن الوطن وكرامة أبنائه.
ك�����ان�����ت ح�����ي�����اة ال����ش����ه����ي����د ح����اف����ل����ة ب���ال���ع���ط���اء 
ح������ي������ث ال������ت������ح������ق ال������ش������ه������ي������د ب�����ك�����ل�����ي�����ة ال��������ط��������ران 
والدفاع الجوي يف العام 1995م وحصل 
ع��������ى ال�������ع�������دي�������د م��������ن ال����������������������دورات ال����ع����س����ك����ري����ة 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة داخ������ل ال����وط����ن ويف ال����خ����ارج، 
وع���ن م���دي���راً ع���ام���اً ألم���ن م��ح��اف��ظ��ة ال��ض��ال��ع 

ثم قائداً ملحور الضالع القتايل.
وبعد أن خاض الشهيد اللواء الغرباين 
امل������ع������ارك يف ج����ب����ه����ات ال����ض����ال����ع ب����ك����ل ب���س���ال���ة 
وب���ط���ول���ة وش���ج���اع���ة وب���ص���دق وإخ������اص مع 
ربه ووطنه نال أعى األوسمة يف الشجاعة 
وال��ب��ط��ول��ة واإلق��������دام وال��ب��س��ال��ة وال��ت��ض��ح��ي��ة 
والفداء وفاز بالوسام الرباين األعى وُحظى 
بالتكريم اإللهي الكبر بعد أن خّلد اسمه 
يف ص��ف��ح��ات األب���ط���ال ال��خ��ال��دي��ن ال��ع��ظ��م��اء 
ف��ل��ق��ى رب����ه ش��ه��ي��داً ك��ري��م��اً ف��س��ام ال��ل��ه عى 
روحه الطاهرة وعى جميع الشهداء األبرار 

والنامت أعن الجبناء .

خالل حفل تخرج دفعة من الضباط..

املرتزقة باعوا وطنهم وشعبهم مقابل حفنة من املال املدنس وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ
اللواء املوشكي: معركة البيضاء تقودها أمريكا وينفذها املرتزقة من القاعدة وداعش والنصرة

تغطية: ماهر الدبعي - تصوير: فهد الجويف

أك�����د ن���ائ���ب رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك���������ان ال���ع���ام���ة ال�����ل�����واء ال����رك����ن ع����ي ح���م���ود امل����وش����يك أن م��ع��رك��ة 
الدفاع عن السيادة الوطنية التي يخوضها أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد تحالف 
العدوان ومرتزقته قد انتصرت ملظلومية الشعب اليمني وكسرت غطرسة وعنجهية أمريكا 

وإسرائيل وأذنابهم ومرتزقتهم يف املنطقة.
وأوضح اللواء املوشيك يف كلمته خال حفل تخرج دفعة من الضباط، تخصص قادة 
كتائب وس��راي��ا وفصائل م��ن دورات املستويات القيادية بحضور ق��ائ��د املنطقة العسكرية 
السادسة اللواء جميل زرعة ومساعد رئيس هيئة األركان اللواء عي العريمي، أن املرتزقة 

الذين باعوا وطنهم وشعبهم مقابل حفنة من املال املدنس سيذهبون إىل مزبلة التاريخ.
وأشار إىل أن ثبات وصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية وأحرار الشعب قد كشف عن 
الوجه القبيح  ملن يدعون اإلنسانية والديمقراطية ومن يزعمون االنتماء  للعروبة واإلسام 
الذين تقودهم وتحركهم اإلدارة الصهيونية واألمريكية لتنفيذ أجندتهم يف احتال اليمن 

ونهب خراته وثرواته.
وقال " لقد صب العدوان حقده الدفن عى بادنا وشن عدوانا عبثيا وظاملا عى اليمن 

أرضا وإنسانا وسخر كل اإلمكانيات وأرادوها حرب تنكيل بوطننا وشعبنا".
وأكد أن الواليات املتحدة األمريكية هي من تقود معركة البيضاء التي ينفذها املرتزقة 

من القاعدة وداعش والنصرة ممن تم جلبهم من كل بقاع األرض.

ولفت نائب رئيس األركان إىل أن أبناء الشعب وأبطال الجيش واللجان كانوا أكرث اقتدارا 
ع��ى ال��ت��ص��دي وم��واج��ه��ة ال���ع���دوان ال���ذي ل��م ي��ف��رق ب��ن م��ق��ات��ل وط��ف��ل وش��ي��خ وع��ج��وز وب��ن 
موقع عسكري وبنى تحتية مدنية وخدمية.. مشيداً بثبات وعطاء أبناء الشعب اليمني 
وأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين لقنوا دول العدوان ومن ورائها أمريكا وبريطانيا 

وإسرائيل الدروس القاسية يف مختلف الجبهات.
ك��م��ا أك���د ال���ل���واء امل���وش���يك أن امل��ع��ت��دي��ن ل���ن ي��خ��رج��وا م���ن ال��ي��م��ن إال م��ه��زوم��ن ومنكسرين 
وس��ت��ك��ون ه��زي��م��ت��ه��م أم���ر وأن����ى وس��ي��ك��ون وج��ع��ه��م أش���د م��م��ا ح��ص��ل ألس��اف��ه��م م��ن ال��غ��زاة 

واملحتلن.
وش�����دد ع���ى أه��م��ي��ة اض���ط���اع ال��خ��ري��ج��ن ب����دوره����م  ض��م��ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة ال��ق��ت��ال��ي��ة األس��اس��ي��ة 

وتطبيق كلما تلقونه خال الدورة يف امليدان.. مبينا ان الخريجن سيكون لهم دوراً فاعًا 
وإي���ج���اب���ي���اً يف م���س���رح ال��ع��م��ل��ي��ات وس��ي��ض��ي��ف��ون خ�����رات ج���دي���دة ت��س��ه��م يف ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د من 

النجاحات التي حققتها معركة النفس الطويل أمام العدوان املتغطرس.
فيما أكدت كلمة الخريجن أنهم سيكونون عند مستوى املسؤولية امللقاة عى عواتقهم 

باملشاركة الفاعلة يف مواجهة البغاة املعتدين.
ويف ختام الحفل الذي تخللته قصيدتان شعريتان تم توزيع الشهادات عى املشاركن 
يف الدورة.. حضر الحفل مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى سريع وقائد مجموعة 
ألوية جيزان العميد أحمد جسار ونائب مدير دائرة التدريب والتأهيل العميد عبداملجيد 

صبحان.

أكدت وقوفها احلازم ملواجهة العدوان ومرتزقته
قبائل البيضاء تبارك انتصارات اجليش واللجان الشعبية بجبهتي الزاهر والصومعة
اجلرادي: املرابطون مستمرون في مواجهة العدوان ودحر مرتزقته وعناصره التكفيرية

ب��ارك أب��ن��اء محافظة البيضاء، ان��ت��ص��ارات أب��ط��ال الجيش 
واللجان الشعبية يف جبهتي الزاهر والصومعة.

وأشاد املشاركون يف وقفة بمدينة البيضاء بحضور وكاء 
املحافظة وق��ي��ادات تنفيذية وأمنية وعسكرية وشخصيات 
اج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��ص��م��ود األس���ط���وري ألب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف م������واج������ه������ة ال�����������ع�����������دوان وم������رت������زق������ت������ه وال�����ع�����ن�����اص�����ر 
التكفرية. وأكدت قبائل البيضاء وقوفها إىل جانب أبطال 
الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة ال��ع��دوان ومرتزقته 
الفتن إىل الجهوزية لرفد الجبهات باملال والرجال والعتاد 
وت���ط���ه���ر م����ا ت���ب���ق���ى م����ن م���ن���اط���ق امل���ح���اف���ظ���ة م����ن دن������س ال����غ����زاة 

واملحتلن.
وأش�����������������اد وك�������ي�������ل أول م�����ح�����اف�����ظ�����ة ال������ب������ي������ض������اء ح�������م�������ود ش�����ث�����ان 
باالنتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية 
بمساندة وت��ع��اون أب��ن��اء وق��ب��ائ��ل املحافظة واس��ت��ع��ادة مركز 
مديرية الزاهر ودح��ر مرتزقة العدوان وأدوات��ه، وتطهرها 

والسيطرة عى عدد من املواقع بالزاهر والصومعة.
ول����ف����ت إىل أن أب�����ن�����اء ال���ب���ي���ض���اء وأب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 

الشعبية قد أفشلوا رهان العدوان األمرييك السعودي يف 
التقدم بمجاميع مرتزقته وأدواته من القاعدة وداعش إىل 

املحافظة.
ب������دوره أش�����ار ض��ي��ف ال���ل���ه ال����ج����رادي يف ك��ل��م��ة امل���راب���ط���ن إىل 
اس�����ت�����م�����رار ال����ص����م����ود يف م����واج����ه����ة ال�������ع�������دوان ودح��������ر م���رت���زق���ت���ه 
والعناصر التكفرية من مناطق املحافظة مثمناً وقوف أبناء 
املحافظة يف م��س��ان��دة أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف 

مختلف الجبهات.
من جانبه أشار عضو رابطة علماء اليمن محمد السقاف 
إىل ج����رائ����م ال�����ع�����دوان وامل����رت����زق����ة وال���ع���ن���اص���ر ال���ت���ك���ف���ري���ة ب��ح��ق 
الشعب اليمني، مما يستوجب ال��وق��وف إىل جانب أبطال 

الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات.
وبارك بيان صادر عن الوقفة انتصارات الجيش واللجان 

الشعبية بمديريتي الزاهر والصومعة.
كما جدد البيان التأكيد عى استمرار رفد الجبهات باملال 
وال�����رج�����ال وت���ط���ه���ر ك����ل م���ن���اط���ق امل���ح���اف���ظ���ة م����ن دن�����س ال���غ���زاة 

والعناصر التكفرية.

استهدفت أكثر من 40 ألف مدني..
املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم أنشطة التوعية 

الطارئة مبخاطر األلغام والقنابل العنقودية مبحافظة إب
متابعة: نبيل السياغي

اختتمت بمحافظة إب أعمال برنامج 
ال�������ت�������وع�������ي�������ة ال���������ط���������ارئ���������ة ب������م������خ������اط������ر األل��������غ��������ام 
والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب 
ال���ت���ي ن���ف���ذه���ا امل����رك����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م�������ع األل��������غ��������ام . وق���������د اس������ت������ه������دف ب����رن����ام����ج 
ال��ت��وع��ي��ة ع���ى م����دى 40 ي���وم���ا م��دي��ري��ات 
)السرة، يريم، ريف إب، الظهار، ذي 
ال����س����ف����ال وال��������ن��������ادرة( ب����دع����م م�����ن م��ن��ظ��م��ة 
ال��ي��ون��ي��س��ف، م���ن خ����ال ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 
ب��م��خ��اط��ر األل����غ����ام وال���ق���ن���اب���ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة 
للحد م��ن ال��ض��ح��اي��ا. ويف االخ��ت��ت��ام أش��اد 
م������دي������ر ال��������ش��������ؤون االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال����ع����م����ل 
نبيل املرتىض بدور فرق التوعية يف نشر 
الوعي يف أوساط املواطنن بمخاطر هذه 
املخلفات داعيا الناشرين والناشرات من 
أبناء املديريات املستهدفة إىل االستمرار 

بدورهم يف توعية مجتمعاتهم املحلية.
ف��ي��م��ا أوض������ح م���ش���رف ال���ت���وع���ي���ة ب��امل��رك��ز 
التنفيذي باملحافظة أمن الرح أن عدد 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ال��ت��وع��ي��ة ب��ل��غ 40 أل��ف 
و233 شخصا من البالغن واألطفال 

والنازحن.
ويف ال�������خ�������ت�������ام ت��������م ت������ك������ري������م 30 ن�������اش�������راً 
ون��������اش��������رة ب�����ح�����ض�����ور م����س����ت����ش����ار امل����ح����اف����ظ����ة 
ن����������ع����������م����������ان ال������������خ������������ي������������اط وم����������م����������ث����������ل م�����ن�����ظ�����م�����ة 

اليونيسف عي اإلرياين .

»أنعام اليمن« للتنمية تختتم مشروع دعم املراكز الصيفية بأمانة العاصمة

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة

اخ�����ت�����ت�����م�����ت م������ؤس������س������ة أن��������ع��������ام ال������ي������م������ن ل���ل���ت���ن���م���ي���ة 
م���������ش���������روع دع������م������ه������ا ل������ل������م������راك������ز ال�����ص�����ي�����ف�����ي�����ة ب�����أم�����ان�����ة 
ال���ع���اص���م���ة وم�����ا ق���دم���ت���ه ل���ه���ا م����ن أدوات ري���اض���ي���ة 
وم����س����ت����ل����زم����ات ل����ل����ش����ب����اب امل���ل���ت���ح���ق���ن وال�����������ذي م��ن 
ش����أن����ه����ا ت���ح���ص���ن ال�����ن�����شء ض�����د األف������ك������ار ال����ه����دام����ة 
وتعزيز الوالء الوطني. ويف حفل االختتام أشاد 
أحمد الخزان املتحدث باسم املشرفن عى املراكز 
الصيفية بمديريات السبعن والتحرير وصنعاء 
القديمة وشعوب بدور مؤسسة أنعام اليمن وما 
قدمته م��ن دع��م يف ال��ج��وان��ب الرياضية يف نجاح 
ال��ب��ط��ول��ة ال���دوري���ة ال��ري��اض��ي��ة ال��ت��ي أق��ي��م��ت يف ه��ذه 
املديريات األربع .. مؤكدا بأن هذا الدعم والتنشئة 
الرياضية تحصن الشباب ضد الثقافات املغلوطة 

واألفكار الهدامة.
م������ن ج����ان����ب����ه اس�����ت�����ع�����رض ع������ي ال������ن������اظ������ري م��م��ث��ل 
مؤسسة أنعام اليمن للتنمية ما قدمته املؤسسة 
من دعم لألنشطة واملراكز الصيفية يف الجانب 
الريايض يف مديريات أمانة العاصمة ومحافظة 
الجوف وصعدة مشرا بأن املؤسسة قدمت ما 
تستطيع من دعم ريايض يتمثل بتوفر البدالت 
ال����ري����اض����ي����ة امل���ت���ك���ام���ل���ة وت���س���ل���ي���م ال�����ه�����داي�����ا ال����رم����زي����ة 
والعينية وتكريم املرزين بكؤوس الفوز وكأس 

البطولة وامليداليات الفضية والرونزية.
ويف ختام الفعالية تم تكريم املبدعن واملرزين 
م�����ن ط���ل���ب���ة امل������راك������ز ال���ص���ي���ف���ي���ة ب����ال����ج����وائ����ز وال����ه����داي����ا 

العينية والرمزية.

ُش��ي��ع ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ن ك��وك��ب��ة م��ن ش��ه��داء 
ال���وط���ن وال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال���ذي���ن اس��ت��ش��ه��دوا 
وه����م ي�����ؤدون واج��ب��ه��م يف م��ع��رك��ة ال���دف���اع عن 

الوطن يف عدد من الجبهات.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء، العقيد 
ح����م����ي����د ض�����ي�����ف ال������ل������ه ب������ه������ان وال�����ع�����ق�����ي�����د ح���س���ن 
محمد النهمي والعقيد حسن يحيى الحنمي 
والعقيد عدنان حسن الغلييس واملقدم أكرم 
س��ع��د ال��ب��وس��اين وال���رائ���د ن��اص��ر م��ح��م��د القحم 
وال�����رائ�����د خ���ال���د س���ع���د ال����وب����اش وال�����رائ�����د م��ح��م��د 
ق�����اس�����م ال�����ش�����ري�����ف وامل��������������ازم أول أص�����ي�����ل ي��ح��ي��ى 
ال��ذي��ب وامل����ازم أول خليل ع��ب��دال��ق��ادر شعبان 
وامل����������ازم أول راج��������ح ع����ب����ده امل����ن����ص����وري وامل��������ازم 
أول رام�������ي م���ح���م���ود امل��������دار وامل���������ازم أول ك��م��ال 

عبدالواحد البدري.
ك����م����ا ت�����م ت���ش���ي���ي���ع ج����ث����ام����ن ال�����ش�����ه�����داء امل�������ازم 
ال��ث��اين محمد حسن ال��دول��ة ورض���وان حسن 
عردوم ومحمد رمزي الرويض ووديع عبدالله 
عردوم ورمزي عي بقار وعبدالرحمن عبدالله 
الطبيش. وخال التشييع الذي تقّدمه محافظ 
ذم����������ار م����ح����م����د ال���ب���خ���ي���ت���ي وم������دي������ر دائ�����������رة ت��ق��ي��ي��م 
ال�����ق�����وى ال���ب���ش���ري���ة ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز 
صاح ونائب قائد قوات األمن املركزي العميد 
عبدالقدوس الديلمي ورئيس عمليات قوات 
األم���ن امل��رك��زي العميد محمد أح��م��د القحوم 
وأه����ايل وأق�����ارب ال��ش��ه��داء، أك���د امل��ش��ي��ع��ون أن 
ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ب���ط���ول���ي���ة واس���ت���ب���س���ال امل���راب���ط���ن، 
أث����م����رت يف ص���ن���اع���ة ال���ن���ص���ر امل��������ؤزر ض����د ت��ح��ال��ف 
ال������ع������دوان وع���ن���اص���ره���م اإلره����اب����ي����ة يف م��خ��ت��ل��ف 
الجبهات وآخرها تطهر مديرية الزاهر وعدد 
من املواقع يف الضحايك والصومعة بمحافظة 
البيضاء من عناصر تنظيم القاعدة وداعش.

ج�������رت م������راس������م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل����ل����ش����ه����داء ال����ذي����ن 
ت��������وش��������ح��������ت ج������ث������ام������ي������ن������ه������م ال�����������ط�����������اه�����������رة  ب�����ال�����ع�����ل�����م 
ال�����ج�����م�����ه�����وري ب�����ع�����د ال�������ص�������اة ع����ل����ي����ه����م يف ج����ام����ع 

الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الرثى 
كل شهيد يف مسقط رأسه.

ك��م��ا ت���م ت��ش��ي��ي��ع ج��ث��ام��ن ال���ش���ه���داء ال��ع��ق��ي��د 
م����ح����م����د أح�����م�����د ط������وه������ري وامل�������ق�������دم أح�����م�����د ع��ي 
ال��ع��ن��وة وال��ن��ق��ي��ب ج��م��ال م��ح��م��د راوع وامل����ازم 
أول ضيف الله مصلح أبو ضبيان واملازم أول 
ن��اج��ي ع��ي ض��ب��ع��ان وامل��س��اع��د ع��ب��دال��ل��ه محمد 

الضاوي واملساعد صادق محمد السراري.
وخ�����������������ال م����������راس����������م ال������ت������ش������ي������ي������ع ال���������ت���������ي ش����������ارك 
ف��ي��ه��ا ق���ائ���د ال����ل����واء 310 م�����درع ال��ع��م��ي��د خ��ال��د 
ال�����ع�����ن�����دويل ووك������ي������ل م����ح����اف����ظ����ة ع������م������ران م��ح��م��د 
امل���ت���وك���ل وم���دي���ر دائ������رة ت��ق��ي��ي��م ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة 
العميد الركن عبدالعزيز صاح وأهايل وأقارب 
الشهداء، عر املشيعون وأهايل الشهداء عن 
الفخر واالع��ت��زاز باملآثر التي سطرها الشهداء 
وهم يواجهون تحالف العدوان ومرتزقته يف 

مختلف الجبهات.
ج�������رت م������راس������م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل����ل����ش����ه����داء ال����ذي����ن 
ت������وش������ح������ت ج����ث����ام����ي����ن����ه����م ب�����ال�����ع�����ل�����م ال�����ج�����م�����ه�����وري 
بعد ال��ص��اة عليهم يف ج��ام��ع الشعب بأمانة 
ال��ع��اص��م��ة، ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال�����رثى، ك���ل شهيد 

يف مسقط رأسه.
اىل ذل���ك ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ن ش��ه��داء 
ال��������وط��������ن وال����������ق����������وات امل�����س�����ل�����ح�����ة امل��������ق��������دم ح����اج����ب 
ع��ب��دال��ل��ه ح���اج���ب وال��ن��ق��ي��ب ري�����اض م��ح��م��د أب��و 
الرجال والنقيب بسام عبده العبال واملساعد 
محبوب صالح املسخني واملساعد محمد عي 
ال����ط����اب����يش وامل�����ج�����اه�����د ص����ال����ح ص����ال����ح ال���س���ل���م���ي. 
وخ�����ال م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال���ت���ي ت��ق��ّدم��ه��ا م��دي��ر 
دائ������رة ت��ق��ي��ي��م ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���اح ون��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة اإلم����داد 
والتموين العسكري العميد عبدالله السباعي 

وأه���������ايل وأق����������ارب ال�����ش�����ه�����داء، ب��������ارك امل���ش���ي���ع���ون 
االن�������ت�������ص�������ارات ال�����ت�����ي ي���ح���ق���ق���ه���ا أب������ط������ال ال���ج���ي���ش 
وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة ض�������د ت�����ح�����ال�����ف ال�������ع�������دوان 
وم�����رت�����زق�����ت�����ه وع�����ن�����اص�����ره اإلره������اب������ي������ة يف م��خ��ت��ل��ف 

الجبهات.
ج�������رت م������راس������م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل����ل����ش����ه����داء ال����ذي����ن 
توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد 
ال�������ص�������اة ع����ل����ي����ه����م يف ج������ام������ع ال������ش������ه������داء ب����أم����ان����ة 
العاصمة، ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف 

مسقط رأسه.
ك����م����ا ُش����ي����ع����ت ب���ص���ن���ع���اء يف م����وك����ب ج���ن���ائ���زي 
م�����ه�����ي�����ب ج������ث������ام������ن ش��������ه��������داء ال��������وط��������ن وال��������ق��������وات 
املسلحة الرائد يحيى أحمد السعدي واملازم 
أول عبدالرحمن صالح القايض واملازم الثاين 

محمد عي القايض.
كما تم تشييع جثمان فقيد الوطن اللواء 
ع���ب���دال���س���ام ي���ح���ي���ى امل�����ح�����ط�����وري.. وال������رائ������د ع��ي 
م���ح���م���د ش����ي����ب����ان وال����ن����ق����ي����ب م���ح���م���د ع������ي س��ق��ل 
وامل������ازم أول م��ح��م��د إب���راه���ي���م إس���ح���اق وامل����ازم 
أول نور الدين حميد الصري واملساعد ياسر 
ع����ب����داالل����ه ال���دي���ل���م���ي، ك���م���ا ت����م ت��ش��ي��ي��ع ج��ث��م��ان 
ف���ق���ي���د ال����وط����ن م���ح���م���د ع���س���ك���ر أب������و ش�����������وارب.. و 
ال����ن����ق����ي����ب ع������ي م����ح����م����د س����������رار وال����ن����ق����ي����ب ي��ح��ي��ى 
حمد الشريف واملازم أول عي صالح الشامي 
وامل��ازم أول عدنان ناجي الهايل وامل��ازم أول 
ع����ي ح���س���ن امل���ط���اع���ي وامل��������ازم أول ع����ي ن��اص��ر 
ال�����ص�����راب�����ي وامل�����س�����اع�����د س���������اري ع����ب����دال����ل����ه ال����ه����ايل 
واملساعد حسن محمد الهايل واملساعد أحمد 
عبدالله الهايل واملساعد فيصل أحمد الهايل 

واملساعد عي محمد الهايل .
وج������رت م����راس����م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل���ل���ش���ه���داء ال���ذي���ن 
ت�����وش�����ح�����ت ج����ث����ام����ي����ن����ه����م  ب����ال����ع����ل����م ال����ج����م����ه����وري 
بعد ال��ص��اة عليهم يف ج��ام��ع الشعب بأمانة 
العاصمة لتتم مواراتهم الرثى يف مسقط رأس 

كل منهم .

نشأته:
ت���رب���ى ال��ش��ه��ي��د يف م��ن��ط��ق��ت��ه وك�����ان ص����ادق����اً ص���ادع���اً 
ب�����ال�����ح�����ق ب�����ك�����ل ع���������زم وق�����������وة ل�������م ي�����ك�����ن ي�����خ�����ى يف ال����ل����ه 
ل����وم����ة الئ�������م، ات����ص����ف ب���ال���ص���م���ت وال����ص����ر يف أص��ع��ب 
األم��������ور ووق�������ف يف وج�����ه ك����ل ال���ن���اف���ذي���ن وامل���رج���ف���ن، 
ك����ان م���ث���ااًل ل��ل��ت��واض��ع وال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ب���ذل وال��ع��ط��اء 
واملثابرة واملبادرة واملسارعة يف كل األمور وكان من 
أوائ��ل الذين التحقوا باملسرة القرآنية وك��ان ينفق 
ع��ى زم��ائ��ه ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون بتعليم ال��ن��اس ال��ق��رآن 

والعلوم الدينية من ماله الخاص.
التحاقه باملسيرة القرآنية 

التحق باملسرة القرآنية منذ بداياتها حيث تلقى 
ال��ع��ل��وم الدينية يف ال��ج��ام��ع الكبر بصنعاء م��ن ثم 
ان���ت���ق���ل إىل م����رك����ز ب������در ال���ع���ل���م���ي، ب���ع���ده���ا ه����اج����ر إىل 
محافظة صعدة ودرس يف مدينة ضحيان عى يد 
ك��وك��ب��ة م��ن ال��ع��ل��م��اء يف ع���ام 1998م  وم���ا أن ع��اد 
إىل منطقة مناخه حتى أسس مركز اإلمام زيد عليه 
السام لتعليم القرآن الكريم والعلوم اإلسامية 
ال����ع����دي����د م��ن  ال�����ع�����ام 2000-2001م ودرس  يف 
ال����ط����اب م����ن أب����ن����اء امل���دي���ري���ة وارس���ل���ه���م اىل ض��ح��ي��ان 

لتلقي العلوم الدينية عى يد كبار العلماء.

ب��ع��د ت��وج��ي��ه ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب����در ال��دي��ن 
ال��ح��ويث ب��رتدي��د ال��ص��رخ��ة يف ال��ج��ام��ع ال��ك��ب��ر جمع 
مجموعة من الشباب من أبناء املديرية ودخل إىل 
الجامع الكبر بالعاصمة صنعاء لرتديد الشعار 
بعد الصاة وكررها عدة مرات وكان يوزع املازم 
وينشرها وحن زادت املضايقات هاجر إىل صعدة 
وال��ت��ح��ق ب��ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ل��ي��ك��ون أح���د امل��ج��اه��دي��ن 

األوائل حتى استشهد يف الحرب األوىل. 

شهادة أهله ورفاق دربه 
ش���ه���ادة أه���ل���ه:  ش��ه��د أه���ل���ه وم��ح��ب��وه ع���ى نبل 
ال���ش���ه���ي���د وت����واض����ع����ه وص������ره وت���ح���م���ل���ه ل��ل��ص��ع��اب 
وامل��ض��اي��ق��ات م��ن أج��ل إع���اء كلمة ال��ل��ه وإح��ق��اق 
ال�����ح�����ق وإب�������ط�������ال ال�����ب�����اط�����ل ح����ي����ث ي�����ق�����ول اب��������ن ع��م��ه 
أن ال�����ش�����ه�����ي�����د ك����������ان م��������ث��������ااًل ل����ل����س����م����اح����ة وال�������ص�������دق 
وال��ش��ج��اع��ة وال���ك���رم وال��ن��ب��ل وال��ع��ل��م وك����ان م��ث��ااًل 

للجهاد والكرم واإلخاص والصر.
ش�����ه�����ادة رف��������اق درب��������ه : ي����ق����ول أح������د رف��������اق درب 
الشهيد: كان الشهيد سام الله عليه من أعظم 
ال���رج���ال ص���دق���اً وص�����راً واخ���اق���اً وش��ج��اع��ة حيث 
كان املحرك األول يف مديرية مناخة ليك ينطلق 
الناس يف سبيل الله ويلتحقوا باملسرة القرآنية.

وصية الشهيد 
كانت وصية الشهيد للمجاهدين وكذلك املقربن 
منه بضرورة التعليم وأخذ العلوم الدينية وقراءة 
امل��ازم وتطبيق ما فيها واالنطاق بصدق يف سبيل 
الله وااللتحاق باملسرة القرآنية والتحرك الجاد يف 

سبيل الله حتى انتصار الحق عى الباطل.

* املركز اإلعامي ملؤسسه الشهداء

االس���������������������م: م���������اج���������د ع������ب������دال������ل������ه 
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  تثير الخطوة الثانية لملء سد النهضة 
اإلثيوبي مخاوف كبيرة لدى مصر والسودان 
حصتهما  على  السلبية  تداعياتها  بسبب 
من مياه النيل الحيوية للبلدين ولم تسفر 
اآلن  حتى  إثيوبيا  م��ع  البلدين  م��ح��ادث��ات 
سد  انشاء  منذ  المياه  لتقاسم  اتفاق  عن 
النهضة على النيل األزرق بالقرب من الحدود 
السودانية اإلثيوبية عام 2011 م الذي تقدر 

تكلفته الفعلية بحوالي 4.6 مليار دوالر.
وعند اكتمال عمليات اإلنشاء سيكون أكبر 
سد كهرومائي في القارة األفريقية بطاقة 
توليد تصل إلى 6 آالف ميغاوات وتخشى 
تراجع  م��ن  كبير  بشكل  وال���س���ودان  مصر 
حصتهما من مياه النيل على ضوء ضخامة 
االصطناعية  البحيرة  لتعبئة  الالزمة  المياه 
مربعا  كيلومترا   246 بمساحة  المتشكلة 
74 مليار متر مكعب من  وتتسع ألكثر من 

المياه.
في  اثيوبيا  فيه  تصر  ال��ذي  الوقت  وف��ي 
النهضة  سد  لملء  الثانية  بالمرحلة  البدء 
بالرغم عدم التوصل التفاق ملزم مع دولتي 
والتشغيل  ال��م��لء  ق��واع��د  ح��ول  المصب 
وحصص المياه تتزايد المخاوف حول الخطوة 
الثانية لدى القاهرة والخرطوم من عملية 
المائي  أمنهما  على  للحفاظ  السد  م��لء 

وسط هذا التهديد.

فيما يبدو أمام البلدين العربيني نافذة خيارات ضيقة ترتاوح 
ب��ني اس��ت��م��رار ال��ره��ان ع��ى الديبلوماسية أو ال��ل��ج��وء إىل مجلس 
األمن خاصة وأن سد النهضة قد أصبح حقيقة واقعة نجحت 
أديس أبابا يف تأمني تمويله واستكمال بنائه بشكل شبه كامل 

يف معركة شاقة استمرت قرابة عقد كامل من الزمان.
وم���ع ذل���ك ت��س��ر األم����ور ال��خ��اص��ة ب��م��ف��اوض��ات س��د النهضة إىل 
م���زي���د م����ن ال��ت��ع��ق��د وال�����ت�����أزم وخ���ص���وص���ا ب���ع���د ال���ت���ح���ول امل���ف���اج���ئ يف 
امل���وق���ف ال����س����وداين وال���ق���ب���ول –امل����ب����ديئ ب���ات���ف���اق ي��ن��ص ع���ى م��واف��ق��ة 
الخرطوم عى ملء السد وفق الخطة الزمنية املقررة سلًفا والتي 

تقيض ببدء امللء الثاين يف يوليو.
وك��ان��ت وزي���رة ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ودان��ي��ة م��ري��م ال��ص��ادق امل��ه��دي قد 
أعلنت أن بالدها تلقت من الكونغو مقرتح اتفاق مرحيل تدعمه 
األمم املتحدة والواليات املتحدة لتعبئة سد النهضة وأنها قبلت 
ب��ش��روط مبدأ االت��ف��اق امل��رح��يل بشأن س��د النهضة وأن حكومتها 
���ا  اش�����رتط�����ت أن ت����ك����ون م������دة االت������ف������اق 6 أش����ه����ر وأن ي����ك����ون ت���واف���ق���ًيّ

وبضمانات دولية".

الخيار العسكري
ت���أيت ال��خ��ط��وة ال��س��ودان��ي��ة ب��ع��د ال��ت��ص��ري��ح��ات االس��ت��ف��زازي��ة التي 
أطلقها  مدير إدارة الهندسة يف وزارة الدفاع اإلثيوبية الجرنال 
ب����وت����ا ب����ات����ش����ات����ا دي����ب����ي����يل ال��������ذي ق�������ال ف���ي���ه���ا إن م����ص����ر وال��������س��������ودان ل��ن 
ت��س��ت��ط��ي��ع��ا ت���دم���ر ال���س���د ب��ال��ل��ج��وء ل��ل��خ��ي��ار ال��ع��س��ك��ري وأض�����اف أن 
بالده مستعدة للسيناريو العسكري حال اللجوء إليه مؤكًدا أن 
هذا الخيار سينتهي بصورة رسمية بنهاية امللء الثاين مضيًفا أنه 
"سيأيت الجميع لبحث مقرتحات تقسيم املياه وحينها ستحمي 
م��ص��ر وال���س���ودان ال��س��د ألن ت��دم��ره سيتسبب يف ط��وف��ان يقذف 
ب��م��ص��ر وال������س������ودان إىل ال���ب���ح���ر امل����ت����وس����ط" وف�����ق ت���ص���ري���ح���ات���ه ل��ق��ن��اة 

"روسيا اليوم" 
����ا ك��ان��ت ال��ش��روط  ت��ب��دو امل��واف��ق��ة ال��س��ودان��ي��ة ع��ى امل���لء ال��ث��اين -أًيّ
والتي لم يتم االتفاق بشأنها مع القاهرة قد جاءت بعد مساعي 
دولَتي املصب لتدويل القضية من خالل الرسائل املرسلة ملجلس 
األمن الدويل ملناقشة هذا امللف ما قد يتسبب يف إرباك الحسابات 
امل��ص��ري��ة برمتها وي��زي��د م��ن ت��أزي��م موقفها يف ه���ذا امل���اراث���ون املمتد 

ألكرث من 10 سنوات.
وقال العضو السابق يف الفريق املمثل للسودان يف مفاوضات 
سد النهضة أحمد املفتي إن "السودان وافق عى االتفاق املرحيل 
بعد مراعاة عدة شروط وهي: وجود ضمانات سياسية وقانونية 
مباشرة من املجتمع الدويل وأن يستمر االلتزام الجزيئ من قبل 
إثيوبيا حتى الوصول التفاق شامل وقانوين ملزم" وأضاف املفتي 
أن من بني الشروط " أال يشمل االتفاق الجزيئ اتفاق تقاسم املياه 
ب��ج��ان��ب وض���ع م���دى زم��ن��ي للتوصل إىل ات��ف��اق ش��ام��ل ح���ول أزم��ة 
ال��س��د ال يتعدى 6 أش��ه��ر وال��ت��وق��ي��ع ع��ى ك��ل م��ا ت��م االت��ف��اق عليه 
يف الفرتة السابقة" موضًحا أن مصر "ستكون جزًءا من املبادرة 
اإلثيوبية والتفاوض حول امللء الثاين والتشغيل لسد النهضة".
 فيما أك���دت ال��خ��ارج��ي��ة امل��ص��ري��ة ع��ى التمسك بموقفها بشأن 
رفض أي محاولة لفرض األمر الواقع بالقوة مشددة عى ضرورة 
ت��دش��ني ات���ف���اق ش��ام��ل ي��ض��م��ن ح��ق��وق م��ص��ر امل��ائ��ي��ة ق��ب��ل إب�����داء أي 

موافقة أولية بخصوص عملية امللء الثاين املقرر له بعد أيام.

وكان وزير الخارجية املصرية سامح شكري قد عّب عن استنكاره 
لتصريحات مدير إدارة الهندسة يف وزارة الدفاع اإلثيوبية والتي 
وص���ف���ه���ا ب��������"االدع�������اءات" ال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف "ال���ت���ه���رب وال���ت���ن���ص���ل م��ن 
االل�����ت�����زام�����ات" م�����ؤك�����ًدا أن ب�������الده ل���دي���ه���ا "ال������ق������درة ع����ى ال�����دف�����اع ع��ن 

مصالح شعبها".

نربة التحدي
وم����ع ك���ل ه����ذا ال��ت��ص��ع��ي��د ف����إن إث��ي��وب��ي��ا أب���ح���رت يف أح���الم���ه���ا عى 
ض��ف��اف النهر األزرق تنسج طموحها امل��رص��ع ب��ال��وص��ول بأثيوبيا 
إىل الحياة املعاصرة وهي اليوم تشارف تحقيق هذا الحلم لكن 
اثيوبيا ليست وحدها بل تساعدها يف ذلك دوال وشركات أجنبية 
جلها تتسابق حول مصالحها عى حوض النيل ومنطقة القرن 

األفريقي.
ول��ع��ل ه����ذا ال��ن��ج��اح ه���و م���ا ي��ج��ع��ل إث��ي��وب��ي��ا ت��وج��ه خ��ط��اب��ا ش��دي��د 
اللهجة بنبة التحدي ملصر وال��س��ودان وم��رة أخ��رى تبعث وزارة 
املوارد املائية األثيوبية الثالثاء املايض )6 يوليو 2021 م( اخطارا 
رسميا لجمهورية مصر العربية ببدء امللء الثاين لسد النهضة. 
ويرى خباء أن املرحلة الثانية يف ظل الجفاف سينعكس بكارثة 
إنسانية واق��ت��ص��ادي��ة ع��ى دول��ت��ي امل��ص��ب )ال���س���ودان وم��ص��ر( وقد 
ت�����ك�����ون س���ب���ب���ا يف ان����������دالع ح�������رب إق���ل���ي���م���ي���ة ك����م����ا ي�����ذه�����ب إل�����ي�����ه ب��ع��ض 

املحللني. 
وردا عى الخطاب االثيوبي أعلن الدكتور محمد عبد العاطي 
وزير املوارد املائية والري تلقيه خطاباً رسمياً من نظره اإلثيوبي 
يفيد ب��ب��دء إثيوبيا عملية امل���لء للعام ال��ث��اين لسد النهضة األم��ر 
ال���ذي رف��ض��ه ال��وزي��ر امل��ص��ري ع��ب خ��ط��اب رس��م��ي ل��ن��ظ��ره األث��ي��وب��ي 
معتبا أن ه��ذا اإلق��دام يعد خرقاً صريحاً وخطراً إلتفاق إعالن 
املبادئ كما أنه يعد انتهاكاً للقوانني واألعراف الدولية التي تحكم 
امل��ش��روع��ات امل��ق��ام��ة ع��ى األح����واض امل��ش��رتك��ة ل��أن��ه��ار ال��دول��ي��ة بما 
فيها نهر النيل الذي تنظم استغالل موارده اتفاقيات ومواثيق 
تلزم اثيوبيا باحرتام حقوق مصر ومصالحها املائية وتمنع االضرار 

بها.

فارق كبري
اإلعالن األثيوبي استبق جلسة ملجلس األمن التي كان من املقرر 
أن ت��ن��ع��ق��د األس���ب���وع امل��ق��ب��ل مل��ن��اق��ش��ة م���وض���وع ات���ف���اق س���د النهضة 
وم�����ن�����ع أث����ي����وب����ي����ا م�����ن ال����ت����ق����دم يف م����ش����روع����ه����ا ال���������ذي ت����ع����ت����به ح���ي���وي���ا 
سيشكل ف��ارق��ا ك��ب��را ل��الق��ت��ص��اد األث��ي��وب��ي غ��ر أن رئ��ي��س مجلس 
األم�������ن "ن����ي����ك����وال دو ري����ف����ي����ر" أدىل ال���خ���م���ي���س امل�������ايض ب��ت��ص��ري��ح��ات 
اس���ت���ف���زت ال���ق���اه���رة وال����خ����رط����وم ب���ال���ق���ول: إن امل���ج���ل���س ل���ي���س ل��دي��ه 
الكثر ال��ذي يمكنه القيام به يف أزم��ة سد النهضة بني السودان 

ومصر وإثيوبيا.
وأض���اف دي رف��ي��ر رئ��ي��س املجلس لشهر يوليو أن��ه ليس لدينا 
سوى جمع األطراف معا للتعبر عن مخاوفهم ثم تشجيعهم 
ل���ل���ع���ودة إىل امل���ف���اوض���ات ل���ل���وص���ول إىل ح���ل وف���ق���ا مل���ا ن��ق��ل��ت��ه وك��ال��ة 

“رويرتز”.
ت���ص���ري���ح دي ري���ف���ي���ر ي���ؤك���د م����ا ذه�����ب إل���ي���ه م��ح��ل��ل��ون س��ي��اس��ي��ون 
ح���ي���ث أك��������دوا أن اإلدارة األم���ري���ك���ي���ة ت���م���ي���ل إىل ال���ج���ان���ب األث���ي���وب���ي 
وت��دع��م��ه ب��إي��ع��از إس��رائ��ي��يل ال س��ي��م��ا وق���د ب���دا م���دى ن��ف��وذ ال��ج��ان��ب 
اإلسرائييل يف هذا امللف بتصريحات أطلقها رئيس الوزراء السابق 
بنيامني نتنياهو خالل زيارته ألديس أبابا حيث قال بوضوح: إن 
“إسرائيل” ستساعد إثيوبيا يف تحسني وزيادة حصتها من مياه 

النيل وستدعم قطاعها الزراعي.
وأكد محللون عى أن إسرائيل تسعى لضرب عصفورين بحجر 
واحد األول الحصول عى مياه شرب من مياه النيل بعد فشلها 
يف م����ح����اوالت س��اب��ق��ة ل��ل��ض��غ��ط ع���ى ال���ح���ك���وم���ات امل���ص���ري���ة لتنفيذ 
م��ش��اري��ع ل��ن��ق��ل م��ي��اه ال��ن��ي��ل إىل األرايض الفلسطينية ع���ب سيناء 
والثاين إدخال الجيش املصري يف حرب استنزافية تستفيد منها 
إسرائيل بالقضاء عى واحد من أقوى الجيوش العربية بعد أن 
فككت ودمرت الجيوش العربية القوية املحيطة بها واملهددة لها.
وإىل ذلك لم تسفر املحادثات بني القاهرة والخرطوم وأديس 
أب����اب����ا ع����ن أي ت����ق����دم ح�����ول ال����خ����الف ع����ى زم�����ن م�����لء س����د ال��ن��ه��ض��ة 
للمرحلة الثانية وهو ما قد ينعكس بتأثراته السلبية عى مصر 

والسودان بشأن نقص توزيع حصص مياه النيل.
ويتعاظم منسوب هذا القلق املصري - السوداين ليس فقط من 
احتمال نقص املياه املتدفقة نحوهما وتأثر حصتهما املائية نتيجة 
امل��لء السريع للسد كما تريده إثيوبيا يف ف��رتة وجيزة ال تتعدى 
الثالث السنوات بينما كانت  ترى مصر أن ذلك سيستغرق من 

15-10 عاما.

التعدي عىل السيادة
أص��ب��ح م���ش���روع س���د ال��ن��ه��ض��ة اإلث���ي���وب���ي م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه يف ال��ع��ام 
2011م مثار خ��الف لم ينته منذ تسع سنوات من املفاوضات 
واملحادثات ومحاوالت الوساطة إال أن الخالفات ال زالت قائمة 
بني مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة والجدول الزمني 
مللء السد مع اتهامات املتبادلة بالتعدي عى السيادة وتهديد 

حياة املاليني.
ك���ان���ت أب�����رز امل���ح���ط���ات ال��خ��الف��ي��ة ال���ت���ي ح���دث���ت يف ي��ول��ي��و 2019 
م ع��ن��دم��ا أظ���ه���رت ص����ور األق����م����ار ال��ص��ن��اع��ي��ة م���ن ش���رك���ة "م��اك��س��ار 
تكنولوجي" ومقرها ال��والي��ات املتحدة أن املياه تتجمع يف خزان 
سد النهضة ما دفع املسؤولني املصريني لطلب توضيح عاجل كما 

أعلن السودان املجاور انخفاض منسوب املياه عى طول النهر.
ويبدو أن األمطار الغزيرة هي التي مأت الخزان لكن تصريحات 
إثيوبيا املتكررة حول نيتها ملء السد سواء كان هناك اتفاق أم 
ال قد أثارت قلق مصر والسودان إذ يخىش البلدان أن يؤثر ملء 

السد بوترة سريعة تأثراً عميقاً عى إمدادات املياه لديهما.
وت��ع��م��ق��ت ال���خ���الف���ات ب���ني ال������دول ال���ث���الث يف ظ���ل غ���ي���اب ال����رؤى 
ال��ع��ادل��ة يف التوصل الت��ف��اق ح��ول كيفية امل��يض قدما يف املشروع 

مع انهيار دورة أخرى من املحادثات بينهم.

تأثري ملء السد
كانت املحادثات تدور حول الجدول الزمني وسرعة ملء السد 
وك��ي��ف��ي��ة تخفيف أث���ر ال��ج��ف��اف واق���رتح���ت إث��ي��وب��ي��ا يف ال��ب��داي��ة م��لء 

السد خالل 3 أعوام بينما تريد مصر فرتة من 10 إىل 15 عاما.
وأوض���ح���ت ال��ب��اح��ث��ة ح��ف��ص��ة ح����الوة يف م��ع��ه��د ال���ش���رق األوس���ط 
بواشنطن ل�CNN إنه كان هناك اتفاق شفهي بملء السد خالل 
8 أع��وام إال أن مصر تخىش من تأثر ملء السد بوترة سريعة 

عى نقص حصتها من مياه النيل.
ورأت الباحثة ح��الوة إن "نقطة الخالف تكمن فيما سيحدث 
يف املستقبل" وقالت إن "إثيوبيا تنظر للمفاوضات عى أنها مسار 
لالتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بدال من كونها قضية 
أمن مايئ واتفاق حول حصص املياه كما تنظر إليها مصر. وهذا 

هو الخالف األسايس من الناحية القانونية والتقنية".
وق������������ال وزي������������ر ال������������ري امل�������ص�������ري ال������س������اب������ق م����ح����م����د ع�����ب�����دال�����ع�����اط�����ي يف 
تصريحات ل� BBC عام 2018 إن انخفاض 2% من مياه النيل 
سيؤدي إىل خسارة 200 ألف فدان زراعي وحوايل مليون وظيفة 
ولكن يبقى التأثر املحدد للسد عى تدفقات املياه غر معروف.

لقد فشلت الدول الثالث يف االتفاق عى الجهة التي ستجري 
ال��دراس��ات البيئية والصالحيات التي سُتمنح للباحثني وإىل أي 
مدى ستكون النتائج ملزمة وتأيت بعد ذلك مسألة ما قد يحدث 

حال ضرب الجفاف املنطقة لفرتات طويلة.
بينما ي��ق��ول ول��ي��ام دي��ف��ي��دس��ون إن إث��ي��وب��ي��ا ت��ري��د أن يتحمل كل 
ط����رف م��س��ؤول��ي��ة ت��خ��ف��ي��ف آث�����ار ال���ج���ف���اف ل���دي���ه م��ث��ل أن ت��س��ت��خ��دم 
م��ص��ر اح��ت��ي��اط��ات��ه��ا م��ن امل��ي��اه يف ال��س��د ال��ع��ايل وأض����اف أن "إث��ي��وب��ي��ا 
تريد أيضا معالجة املشكالت عندما تطرأ دون االلتزام باتفاقيات 
مسبقة مثل اإلفراج عن كميات محددة من املياه باتجاه املصب 

من الخزان خالل فرتات الجفاف".

اتفاقيات من الحقبة االستعمارية
أعطت االتفاقيات املوقعة يف عامي 1929 و1959 كال من 
مصر والسودان حصة األسد يف مياه النيل بينما ترفض إثيوبيا 
ت��ل��ك االت��ف��اق��ي��ات ب��اع��ت��ب��اره��ا ات��ف��اق��ي��ات م���ن ال��ح��ق��ب��ة االس��ت��ع��م��اري��ة 
ولجأت إىل توقيع اتفاقا يف العام 2010 مع 6 دول يف حوض 
النيل لسحب البساط من مصر والسودان ضد قيام مشروعات 

عى النيل.
وكان الرئيس املصري عبدالفتاح السييس قد اعرتف يف األمم 
امل���ت���ح���دة يف  ال�������ع�������ام2019م ب���ال���ح���ق ال���ت���اري���خ���ي إلث���ي���وب���ي���ا ف����ق����ال : 
"ن��ع��رتف ب��ح��ق إث��ي��وب��ي��ا يف التنمية ول��ك��ن م��ي��اه ال��ن��ي��ل م��س��أل��ة حياة 

وبقاء بالنسبة ملصر".
ويف أوائ����������ل ال�����ع�����ام 2020م اع����ت����م����د ال����س����ي����يس ع�����ى ال����وس����اط����ة 
األم���ري���ك���ي���ة أم�����ال يف ال�����وص�����ول الت����ف����اق ل���ك���ن إث���ي���وب���ي���ا ان���س���ح���ب���ت م��ن 
امل����ح����ادث����ات زاع�����م�����ًة ب�����أن االت�����ف�����اق ال�������ذي ط���رح���ت���ه واش���ن���ط���ن ت��ض��م��ن 

مقرتحات لصالح القاهرة بشأن تخفيف الجفاف.
وذك��������رت دراس��������ة مل���ج���م���وع���ة األزم���������ات ال����دول����ي����ة أن "أدي��������س أب���اب���ا 
اعرتضت عى أن االتفاق سيلزمها بتصريف مياه الخزان ملستوى 
غر مقبول يف حال حدوث جفاف ممتد ويلزمها قانونياً بعدم 

ملء السد دون الوصول التفاق".
وق����ال ال��س��ف��ر اإلث��ي��وب��ي ل���دى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ف��ي��ت��س��وم أري��غ��ا 
إن ب��الده "ل��ن تميض عى أي اتفاق يجعلها تتخى عن حقها يف 

استخدام مياه النيل".
وك����ان االت���ح���اد األف��ري��ق��ي ق��د ق���ام يف ي��ون��ي��و 2020 م بمحاولة 
أخ������رى ل��ج��م��ع ال�������دول ال����ث����الث ع����ى ط����اول����ة امل����ف����اوض����ات ل���ك���ن دون 

جدوى.

إجراءات تدريجية
وصفت مصر املوقف اإلثيوبي ب�"املتعنت" يف املفاوضات املتعلقة 
بسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا عى مجرى النيل األزرق - 
الرافد األسايس لنهر النيل ودعت جامعة الدول العربية مجلس 

األمن الدويل ملناقشة أزمة سد النهضة.
ويف اجتماع غر ع��ادي ل���وزارء الخارجية العرب يف  15 يونيو 
2021 م يف العاصمة القطرية ال��دوح��ة أعلنت الجامعة أنها 
ق���د ت��ت��خ��ذ "إج��������راءات ت��دري��ج��ي��ة" ل���دع���م م���وق���ف م��ص��ر وال���س���ودان 
يف خالفهما م��ع إثيوبيا ب��ش��أن ال��س��د لكن إثيوبيا رف��ض��ت موقف 
الجامعة ووصفته ب�"غر العادل" مجددة رفضها تدويل األزمة.
ك���م���ا ص�����در ب����ي����ان م����ش����رتك يف ال���ت���اس���ع م����ن ي���ون���ي���و 2021م ع��ن 
اج���ت���م���اع وزراء ال���خ���ارج���ي���ة وال������ري يف م��ص��ر وال�����س�����ودان ح����ول سد 
ال��ن��ه��ض��ة ق����ال ف��ي��ه م���س���ؤول���و ال��ب��ل��دي��ن إن امل���ف���اوض���ات وص���ل���ت إىل 

طريق مسدود بسبب التعنت اإلثيوبي.
وب����ع����د ج�������والت ع����دي����دة م����ن امل����ف����اوض����ات غ����ر امل����ث����م����رة ع����ى م���دى 
س��ن��وات ه��ل أم���ام م��ص��ر ب��دي��ل آخ���ر غ��ر ال��ت��ف��اوض؟ وه���ل م��ا ي��زال 

الخيار العسكري مطروحا؟
يرى مسؤولون يف مصر والسودان أن "النبة" اإلثيوبية تبدو 
متحدية للبلدين إذ أكدت أديس أبابا مرارا مضيها قدما يف امللء 
ال��ث��اين للسد بحلول موسم الفيضان املتوقع يف ي��ول��ي��و2021م 
بصرف النظر عن التوصل التفاق مع مصر والسودان من عدمه.

التلويح بالخيار العسكري
 ك���ان���ت م��ص��ر ق���د أج�����رت ع����دة م����ن����اورات ع��س��ك��ري��ة م��ش��رتك��ة مع 
السودان حمل آخرها اسم "حماة النيل" نهاية مايو 2020 م. 

فهل يمهد ذلك لتحرك عسكري مرتقب؟
ي�������ق�������ول ال�����ع�����م�����ي�����د خ�������ال�������د ع������ك������اش������ة م�������دي�������ر امل��������رك��������ز امل��������ص��������ري ل���ل���ف���ك���ر 
وال�����������دراس�����������ات االس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة إن م�����ص�����ر وال����������س����������ودان أع�����ل�����ن�����ا م���������رارا 
انتهاجهما العمل الدبلومايس والسيايس لحل األزمة وال يزاالن 
متمسكان ب��ه رغ��م م��واج��ه��ة إخ��ف��اق��ات متتالية وإف��ش��ال متعمد 

من جانب إثيوبيا.
ل����ك����ن ب�����ي�����ان ال�����خ�����ارج�����ي�����ة امل�����ص�����ري�����ة األخ����������ر وم��������ا ج��������اء ع������ى أل���س���ن���ة 
املسؤولني عن هذا امللف يجعل كل السيناريوهات مطروحة عى 
ال��ط��اول��ة أم���ام مصر وال���س���ودان ل��ل��دف��اع ع��ن حقوقهما املشروعة 
وإتقاء وقوع أض��رار جسيمة عليهما جراء السد حسب عكاشة 
ويف املقابل يستبعد باحثون متخصصون يف الشؤون األفريقية 

لجوء مصر للحل العسكري.
كما يرى مراقبون أن أي ضربة عسكرية مصرية محتملة للسد 
ي��ج��ب أن تحظى أوال ب��م��واف��ق��ة أم��ري��ك��ي��ة األم���ر ال���ذي ب���دا ي��ل��وح يف 
األف���ق يف أك��ت��وب��ر م��ن ال��ع��ام امل���ايض 2020 م ح��ني ح���ذر الرئيس 

األمرييك آنذاك دونالد ترامب اإلثيوبيني من أن "مصر قد ينتهي 
ب��ه��ا األم����ر إىل ت��ف��ج��ر ال��س��د" بينما ال ي��ب��دو األم����ر ك��ذل��ك م��ع إدارة 
الرئيس األمرييك جو بايدن الذي فرض عقوبات عى أديس أبابا 
ليس بسبب سد النهضة وإنما بسبب فظاعات ارتكبت يف إقليم 

تيجراي اإلثيوبي.

استمرار املفاوضات
يف النهاية يرجح محللون أن تستمر مصر والسودان يف مسار 
املفاوضات ملا ورد سالفا من أسباب استحالة أو صعوبة البدائل 
األخرى كما يضيفون سببا آخر وهو: "إعالن إثيوبيا عن خفضها 
الرت���ف���اع امل��م��ر األوس�����ط م���ن ج��س��م ال��س��د ل��ي��ص��ب��ح 573 م���رتا بعد 
أن كان االرتفاع املستهدف 595 مرتا وذلك ألسباب لوجيستية 

خاصة بأديس أبابا".
وي������ق������ول: "ه��������ذا االرت�������ف�������اع س����ي����خ����زن ف����ق����ط ن����ح����و 4 م�����ل�����ي�����ارات م��رت 
مكعب م��ن امل��ي��اه خ��الل م��وس��م الفيضان بعد م��ا ك��ان يستهدف 
نحو 13.5 مليار مرت مكعب وهذه املليارات األربعة قد يأيت بها 
الفيضان دون أن تتأثر حصة مصر كما أن بحرة ناصر خلف السد 
العايل ممتلئة باملياه وبالتايل فمرحلة امللء الثاين لسد النهضة 

يرجح أال تضر بحصة مصر من املياه.
ويضيفون بأنه يف حال االستمرار يف التفاوض بأن تبقى مصر 
وال��س��ودان موحدين يف موقفهما وأن يعمال ع��ى حشد ضغط 
دويل عى إثيوبيا بهدف التوصل التفاق ملزم وأن يستخدما - يف 
سبيل ذلك - االنسحاب أو التهديد باالنسحاب من اتفاق املبادئ 

كورقة ضغط عى أديس أبابا.

إثيوبيا تحشد قواتها 
وك��ان��ت اث��ي��وب��ي��ا ق��د أع��ل��ن��ت يف 4 ي��ول��ي��و 2021 م رف���ع مستوى 
تأهب قواتها املنتشرة يف منطقة س��د »النهضة«؛ بهدف تأمني 

املرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة.
ج����اء ذل����ك وف����ق ال����ج����رنال أس������رات دي���ن���رو ال���ق���ائ���د ال��ع��س��ك��ري يف 
منطقة »متكل« بإقليم بني شنقول )غرب( التي ُيقام فيها السد 
ب��ح��س��ب م��ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه ق����وات ال���دف���اع اإلث��ي��وب��ي��ة ع��ى صفحتها يف 

»فيسبوك«.
وق���ال دي��ن��رو خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��ده م��ع عسكريني إث��ي��وب��ي��ني إن 
ب����الده »رف��ع��ت م��س��ت��وى ت��أه��ب ال���ق���وات امل��ن��ت��ش��رة يف امل��ن��ط��ق��ة التي 

يقع فيها سد النهضة بهدف تأمني املرحلة الثانية من ملئه«.
وأض�����اف أن »ال����ق����وات يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��ال��ة ت���أه���ب ق���ص���وى لتنفيذ 

املرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح«.
ولفت دينرو إىل أن أعمال بناء السد »تجري بوتائر متسارعة 

من دون أي عوائق«.
 وهكذا فإن أديس أبابا تصر عى ملء ثاينيٍ للسد باملياه ُيعتقد 
أنه يف يوليو الجاري واغسطس املقبل بعد نحو عام عى ملء أول 
حتى لو لم تتوصل إىل اتفاق بينما تتمسك القاهرة والخرطوم 
ب���ال���ت���وص���ل أواًل إىل ات����ف����اق ث�����اليث ل��ل��ح��ف��اظ ع����ى م��ن��ش��آت��ه��م��ا امل��ائ��ي��ة 

وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

حّث األطراف عىل الحوار 
ُي��ذك��ر أن م��ج��ل��س األم����ن ق���رر ج��ل��س��ة ح���ول س��د »ال��ن��ه��ض��ة« هي 
الثانية من نوعها بعد األوىل قبل عام التي انتهت بحّث األطراف 

عى الحوار تحت قيادة االتحاد األفريقي.
وشدد مجلس األمن الدويل يف جلسة خصصها يوم الخميس 
)8 ي���ول���ي���و2021( ل��ل��ن��ظ��ر يف أزم�����ة "س����د ال��ن��ه��ض��ة" اإلث���ي���وب���ي عى 
أهمية إطالق حوار بناء بني أطراف النزاع الثالثة برعاية االتحاد 

اإلفريقي واألمم املتحدة.
وأوض������ح م���ن���دوب ت���ون���س يف م��ج��ل��س األم�����ن خ����الل ال��ج��ل��س��ة أن 
ب����الده "ت��ؤي��د ات��ف��اق��ا م��ل��زم��ا ب��ش��أن س��د ال��ن��ه��ض��ة وي��ح��ف��ظ ال��ح��ق��وق 

املائية للدول الثالث".
من جهتها قالت مندوبة بريطانيا يف مجلس األمن إن "التوصل 
الت�����ف�����اق ب����ش����أن س�����د ال���ن���ه���ض���ة ي���ت���ط���ل���ب ت����س����وي����ة وت�������ن�������ازالت م�����ن ك��ل 

األطراف".
ودع����ا م���ن���دوب ك��ي��ن��ي��ا يف امل��ج��ل��س ج��م��ي��ع األط������راف إىل "ال���ع���ودة 

لطاولة املفاوضات تحت مظلة االتحاد اإلفريقي".
وأع��رب املندوب ال��رويس عن قلق موسكو من تنامي الخطاب 
ال��ت��ه��دي��دي يف أزم���ة س��د النهضة مضيفا أن ب���الده تتفهم موقف 
ال�������س�������ودان وم����ص����ر م�����ن م�������لء وت���ش���غ���ي���ل س�����د ال���ن���ه���ض���ة ك����م����ا ش����دد 
ع���ى أن ح���ل ال���خ���الف ال ي���ك���ون إال ع���ب ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وأض������اف أن 
السلطات الروسية "قلقة من تنامي الخطاب التهديدي يف أزمة 

سد النهضة".
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا ش���������ددت امل�����ن�����دوب�����ة األم����ري����ك����ي����ة يف امل����ج����ل����س ع�����ى أن 
واشنطن تؤمن أن "االتحاد اإلفريقي هو األنسب لتسوية أزمة 

سد النهضة".
وأع���رب م��ن��دوب فرنسا ع��ن قناعته ب���"إم��ك��ان ال��ت��وص��ل السريع 
إىل حل تحت مظلة االتحاد اإلفريقي" فيما قال مندوب الصني 
إن بكني "تدعم الوساطة اإلفريقية يف أزمة سد النهضة وتدعو 

الدول الثالث الصديقة للحوار".
وك����ان وزي����ر ال����ري اإلث���ي���وب���ي س��ل��ي��ي ب��ي��ك��ي��يل ق���د رف����ض مناقشة 

قضية السد يف مجلس األمن معتبا ذلك "تضييع للوقت".
ب��ي��ن��م��ا ق����ال����ت وزي��������رة ال���خ���ارج���ي���ة ال����س����ودان����ي����ة م����ري����م ال�����ص�����ادق إن 
املفاوضات فشلت مع إثيوبيا لرفضها كافة املقرتحات املقدمة .

ويف كلمة أمام مجلس األمن قال وزير الخارجية املصري سامح 
شكري إن بالده تواجه تهديدا وجوديا فقد بني كيان هائل عى 
الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر . وحذر شكري من أنه " 
إذا تضررت حقوق مصر املائية أو تعرض بقائها للخطر فال يوجد 
أمام مصر بديل إال أن تحمي وتصون حقها األصيل يف الحياة .

ويف أول تعقيب له عى ما دار يف الجلسة نشر رئيس ال��وزراء 
اإلثيوبي رسالته باللغة العربية عب حسابه يف تويرت قائال: "يمكن 
أن يكون سد النهضة اإلثيوبي الكبر مصدرا للتعاون بني دولنا 

الثالث وأبعد".
ومىض أبي أحمد ُمضيفا: "أود أن أطمنئ الشعبني السوداين 
واملصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد 

ألنه لن يأخذ سوى جزء صغر من التدفق".

) فهم مغلوط ملسألة 
التاكفؤ (
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أزمة املليء الثاني لسد النهضة 

توفيق سالم 

ال��ك��ث��ر م���ن ال���ع���رب ي��ت��ص��ور أن ال���ق���وة ت��ع��ط��ل��ه��ا ق��وه 
اخ������رى وال��ح��ق��ي��ق��ة أن م���ث���ل ه�����ذه ال���ه���ه���م وال���رغ���ب���ة يف 
التكافؤ ال يحتاج إىل خباء ومتخصصني ألن هناك 
س��ن��ه إاله��ي��ة ال يسمح للمعتدي أن ي��ك��ب ويتضخم 
دون أن يكون هناك نقاط ضعف كبره يجب عى 
املؤمنني واملواجهني للعدوان واالستكبار أن يدركوا 
تلك النقاط ويستخدموها ضد العدوان ..فأمريكا 
مثال لديها القوة العسكرية والتكنولوجيا املتقدمة 
...ل��ك��ن ال��ع��رب ل��و قاطعوا امريكا اقتصاديا بالنفط 
مثال او البضائع او غرها لتسبب ذلك يف انهيار كبر 
رغ�������م ان ذل�������ك ال ي����ح����ت����اج إىل خ��������بات وم��ت��خ��ص��ص��ني 
يصلون إىل هذه النتيجة...ومن هذا املنطلق ..يجب 
عى املؤمنني واملستضعفني أن يدركوا اننا يف سباق 
م��ع ال��زم��ن م��ع ال��ع��دوان األم��ري��يك وح��ل��ف��ائ��ه  ..وه���ذا 

يتطلب التفكر بعمق وتفرد ودون عواطف .
.واستيعاب ذوي العقول السليمة عندها سنجد 
ن��ق��اط ض��ع��ف ك��ب��ره ل��ي��س ب��ال��ض��رورة ع��س��ك��ري��ه ..ب��ل 
ه��ن��اك ن��ق��اط اق��ت��ص��ادي��ة وس��ي��اس��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة .. يجب 
ادراك��ه��ا ودراستها واستخدامها لكني لأسف أجد 
ال����ج����ان����ب االق�����ت�����ص�����ادي ي���ه���ت���م ب���س���ع���ر ال����رغ����ي����ف ال���خ���ب���ز 
رغ�����م أه���م���ي���ت���ه إال ان ب����اإلم����ك����ان أي م����دي����ر ع�������ام  ي��ق��وم 
ب���ذل���ك ف��ن��ج��د ان ه���ن���اك ع����دم اه���ت���م���ام ب��ف��ت��ح ال��ج��ب��ه��ة 
االقتصادية عى العدوان كذلك الجبهة السياسية 

والثقافية ..
ويف الحقيقة العدوان قد فتح جميع جبهاته ولم 
يبق لديه جبهة او ورقة إال واستخدمها وكان الفشل 
ن��ت��ي��ج��ت��ه امل����ح����ت����وم����ة..وأم����ا ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ى ال��ع��ظ��ي��م 
وج���ي���ش���ه ول���ج���ان���ه ف���ق���د ق������ارع وواج�������ه ت���ل���ك ال��ج��ب��ه��ات 
بكفاءة ..ومازال لديه عدة جبهات لم يقم بفتحها 
عى العدوان وهذا يدركه النخبة الواعية واملتجردة 

من الكب والغرور ...
وألن��ن��ا اكتسبنا ه���ذا ال��ح��دي��ث م��ن ك��ل��م��ات الشهيد 
القائد ...ريض الله عنه فإن هذا يعني ..أننا ملزمون 
للسباق يف مواجهة العدوان عى جميع املجاالت .

وخ���اص���ه ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي ت���ف���رض ع���ى كل 
م������ؤم������ن ووط�������ن�������ي وغ�������ي�������ور ال�����ت�����ك�����ات�����ف وال���������وع���������ى وع�������دم 
االن����������ج����������رار ل������خ������ط������وات اب�����ل�����ي�����س يف ال�����ن�����ق�����د غ��������ر ال����ب����ن����اء 
والنصح التشهرى حتى  من قصر نظره عن الهدف 
االس���رتات���ي���ج���ي وت���ح���ول���ت اه����داف����ه ش��خ��ص��ي��ه ن���ق���ول له 
ال ت��س��ت��ع��ج��ل س���ت���ص���ل ل���ك���ل م�����ا ت���ت���م���ن���اه وت�����رغ�����ب ف��ي��ه 
ب��������دون س���خ���ط ال����ل����ه ف���ال���ي���م���ن ال���ع���ظ���ي���م س���ي���ك���ون ب��ع��د 
ب����ض����ع س�����ن�����وات م�����ن إي�����ق�����اف ال�����ح�����رب ش����ي����ئ����اً ال ي����درك����ه 

االقتصاديون وال الخباء واملحللون.
ملاذا ؟؟؟

ألن هناك روحية الشهداء تساند الذين لم يلحقوا 
بهم وتحبط أولئك الذين قست قلوبهم فزين لهم 

الشيطان ما كانوا يعملون .. والعاقبة للمتقني.

رسية
طر 

خوا
عبدالسالم السياين

شهادتي وشواهدي

كتاب قيم يحتوي عى احداث هامة حصلت يف حكم 
امل���ل���ك���ي���ة وال���ج���م���ه���وري���ة وي��������روي ال���ك���ات���ب ب���ال���ن���ص وال����ص����ورة 
تفاصيل كل واقعة حدثت أمام عينيه موثقا تلك الوقائع 
كما حدثت عى حقيقتها دون زيادة او نقصان وال سرد 
م����ن وح������ي ال����خ����ي����ال م���م���ا ي���ج���ع���ل ال�����ق�����ارئ ل���ل���ك���ت���اب ي��ع��ي��ش 
األح��داث وكأنه عاشها لحظة بلحظة وشاهدها بنفسه 

وبأُم عينيه.
ولذا ندعو كل باحث وكل مهتم بالتاريخ بل كل يمني 
حر يهمه تاريخ وطنه اليمني الحبيب أن يطلع عى هذا 
ال��ك��ت��اب امل���يلء ب��ال��وث��ائ��ق ال��ه��ام��ة وامل��ه��م��ة ج���دا ال��ت��ي تخص 
ال���ي���م���ن وال��ي��م��ن��ي��ني وأن ن���ك���ون ع����ى ع���ل���م ودراي��������ة ب��ح��ق��ي��ق��ة 
ماكنا نسمع عن بعض من االحداث من الروايات وعدم 
اكتمال قصتها ومدى صحتها او تزويرها وتحريفها عن 

واقع حقيقتها. 
وألن هذا الكتاب ما يزال حديث عهد بالصدور لم يمض 
ع��ى اص���داره س��وى شهر فقط تقريبا ل��ذا ف��ان الكثر من 
أبناء اليمن لم يسمعوا عما يحتويه الكتاب من احداث 

كثرة وكبرة وهامة.
فاملؤلف الشيخ احمد اسماعيل ابو حوريه ذكر يف كتابه 
"شهاديت وشواهدي" كل ما عاشه وشاهده من احداث 
ووقائع ولذلك نستطيع القول بل نجزم بان هذا الكتاب 
ل��ه اهميته ال��ك��ب��رة وال��ب��ال��غ��ة ب��م��ا يحتويه م��ن معلومات 

ووثائق هامة.
ون��ظ��را ألهمية ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات وال��وث��ائ��ق ال��ت��ي احتواها 
ال����ك����ت����اب ول������يك ت���ص���ل اىل أك������ب ع������دد م���م���ك���ن م�����ن امل��ه��ت��م��ني 
بالتاريخ والباحثني وال��ق��راء بسهولة ويسر وس��رع��ة قرر 
امل����ؤل����ف ب�����أن ي��ن��ش��ر ال���ك���ت���اب ال���ك���رتون���ي���ا ع����ب ج���وج���ل ب��ح��ي��ث 
يكون متاحا لكل من اراد قراءته واالطالع عليه وتصفح 
م��ح��ت��وي��ات��ه وم���ا اك��ت��ن��زه م��ن م��ع��ل��وم��ات واح�����داث تاريخية 

ووثائق قيمة وهامة بكل سهولة ويسر ودون اي عناء.
وه������ذا ب��ال��ت��أك��ي��د ي��ح��س��ب ل��ل��م��ؤل��ف وي����ض����اف اىل رص���ي���ده 
الوطني املشرف يف خدمة الوطن ويف التوثيق التاريخي 
لأحداث والوقائع التي عاشها وشاهدها بصدق وامانة 
يف عرضها وسردها وتدوينها كما حدثت دون تحريف او 

تزييف او زيادة او نقصان.

هل ما يزال اخليار العسكري مطروحًا



رؤى تربوية..!!
التعليم هو بمثابة العمود الفقري يف العملية التنموية 
واالقتصادية، ولن تقوم قائمة لنهضة الشعوب واألمم 
إاَلّ بالتعليم، وإذا أردن���ا فعاًل رف��ع مستوى التعليم البد 
من إقامة مراكز البحوث الرتبوية املتخصصة، واالهتمام 
بكليات الرتبية، ومعاهد املعلمني، وتوفري امليزانية الالزمة 

لها..
من البديهيات أن الدولة هي املسؤولة عن خطط وبرامج 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وف���ق رؤى فلسفية، وس��ي��اس��ي��ة، واق��ت��ص��ادي��ة، 
وت����ن����م����وي����ة م�������ح�������ددة.. م�����ع م������راع������اة م���ت���ط���ل���ب���ات واح����ت����ي����اج����ات 

التنمية واملواطنني.
ف����االه����ت����م����ام ب����ك����اف����ة االخ����ت����ص����اص����ي����ني يف ج���م���ي���ع امل����ج����االت 
العلمية املحضة، والتطبيقية، واآلداب والفنون، والعلوم 
اإلنسانية، وبصورة خاصة الكوادر الرتبوية إعداداً مهنياً 
وتربوياً وعلمياً.. ألنهم بمثابة العمود الفقري يف العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���رتب���وي���ة، ب���ل يف ع��م��ل��ي��ة ب��ن��اء ال���دول���ة ال��ت��ن��م��وي 

واالقتصادي والثقايف، والحضاري والتكنولوجي..
وحينئذ يكون من حق الدولة وواجبها أن تبدأ بإصالح 
التعليم م��ن األس���اس، وأه��م ع��ن��اص��ره، املعلم، املتعلم، 
امل��ن��اه��ج، ث��م اإلدارة امل��درس��ي��ة، ث��م ال��ب��ي��ئ��ة امل��درس��ي��ة، دون 

ذلك سنظل ندور يف حلقات مفرغة..
وليك تكتمل عناصر العملية التعليمية بالحياة العامة 
البد من ربط املناهج الدراسية بالبيئة واملتطلبات الحياتية 
واالجتماعية، والعملية، واالهتمام بالعلوم التطبيقية 
واإلنسانية عىل حد سواء.. ولكن يف ظل التدهور السيايس 
وع����دم االس���ت���ق���رار االج��ت��م��اع��ي واالق���ت���ص���ادي ت��ط��ف��و مظاهر 
ال��ض��ع��ف ال��ع��ل��م��ي وال���ث���ق���ايف واألخ�����الق�����ي، وت��ت��ف��ى ظ��اه��رة 
األم��ي��ة الثقافية والفكرية ب��ني النخب امل��س��ؤول��ة، وتنتشر 

بني معظم فئات املجتمع.. وهنا تكمن الكارثة..
ن���ح���ن ال ن��ن��ك��ر أن ه���ن���اك م���خ���رج���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ه���ش���ة، أي����اً 
ك�����ان�����ت درج���������ة م����ؤه����الت����ه����ا ال����ع����ل����م����ي����ة.. ال ت�����ف�����رق ب�����ني ال����ض����اد 
وال�����ظ�����اء.. وي���ق���ع���ون يف أخ���ط���اء إم���الئ���ي���ة ف���ج���ة.. ن��اه��ي��ك عن 
األخ����ط����اء ال��ن��ح��وي��ة وال���ص���رف���ي���ة.. ه���ل ه����ذه األخ����ط����اء ن��ات��ج��ة 
ع���ن امل���ن���اه���ج ال���دراس���ي���ة، أو ع���ن ط���رائ���ق ال���ت���دري���س، أو عن 

إعداد املعلمني والكوادر الرتبوية الهشة..؟!
ل������ذا الب������د م�����ن م���ع���رف���ة ال������������داء.. وت����ح����دي����د م����وض����ع ال��خ��ل��ل 
وال��ع��ل��ل أواًل... ث���م ع���ىل ض���وء ذل���ك ي��ت��م ت��ش��خ��ي��ص ال����داء، 

ووصف الدواء..
إَنّ م��س��أل��ة إص����الح ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ح��ت��اج إىل س���ن���وات ط���وال، 
خ���اص���ة يف ظ���ل األوض�������اع امل���أس���اوي���ة ال���راه���ن���ة ال���ت���ي ف��رض��ت��ه��ا 
الحرب العدوانية الغاشمة عىل بالدنا.. ولكن البد أن نركز 
يف املقام األول: عىل إع��داد املعلم مهنياً وعلمياً وتربوياً، 
وتحسني أوضاعه الحياتية واملعيشية حتى ُيعطي عطاء 
ثراً..ألنه هو األساس ومحور االرتكاز يف العملية التعليمية 

ويف تحسني جودة التعليم يف املستقبل..
إن م���س���أل���ة ان����ت����ق����اء وال����ت����وج����ي����ه وامل����ت����اب����ع����ة م���رت���ب���ط���ة ب���رف���ع 
م����س����ت����وى ال����ت����ع����ل����ي����م.. وه���������ذا ك����ل����ه م����رت����ب����ط ب������ق������درات وع����ط����اء 
ال����ك����وادر ال���رتب���وي���ة امل���ؤه���ل���ة، وب���ق���در ال���ع���ط���اء ي���ك���ون اإلب�����داع 

والتميز..
علينا وعىل جهات االختصاص تهيئة الظروف واألجواء 
امل��ن��اس��ب��ة ل��ت��ع��ل��ي��م م���ث���م���ر.. وم���خ���رج���ات ق������ادرة ع���ىل ال��ع��ط��اء 
واإلب����������������داع.. وه��������ذا ل�����ن ي���ت���ح���ق���ق إاَلّ ب����ت����وف����ري م����ن����اه����ج ت����واك����ب 
روح العصر، ومتطلبات الواقع الراهن ثقافياً وحضارياً 

وتكنولوجياً.. وعلمياً 
ف���������امل���������درس���������ة ال�����ح�����دي�����ث�����ة 
ت���ل���ت���زم ب���ت���وف���ري امل��ع��رف��ة 
امل�����ت�����زاي�����دة، وامل���ع���ل���وم���ة 
الصائبة، مع التطبيق 
ال����ع����م����ي وال�����س�����ل�����ويك، 
وال�����رتب�����وي ورب����ط����ه م��ع 
ال������ب������ي������ئ������ة االج������ت������م������اع������ي������ة 
وأن  وال���������ط���������ب���������ي���������ع���������ي���������ة.. 
ي�������������������������ك�������������������������ون م���������������رت���������������ب���������������ط���������������اً 
ارت�����ب�����اط�����اً وث����ي����ق����اً ب���رتاث���ن���ا 
ال���ث���ق���ايف وال����ح����ض����اري، 
وال�����������������������ع�����������������������ق�����������������������دي ح���������ت���������ى 
ي��ك��ون ملبياً لحاجاتنا 
وم����ت����ط����ل����ب����ات����ن����ا ح�������اض�������راً 
وم���������������س���������������ت���������������ق���������������ب���������������اًل.. م�������ع 
االه���������������ت���������������م���������������ام ب��������������إع��������������داد 
امل����������������ت����������������ع����������������ل����������������م وط���������������ن���������������ي���������������اً 
وروح������������������������ي������������������������اً، وغ����������������رس 
اإلي����������������������������������م����������������������������������ان  روح 
ال�������ع�������م�������ي�������ق ب�������ال�������ع�������دال�������ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة، القائمة 
ع����������������ىل أس���������������������س ال�������ق�������ي�������م 
وامل����������������ب����������������ادئ واألخ�������������������الق 
املستمدة من عقيدتنا 

اإلسالمية الغراء..
من نافلة القول: أن نشري هنا إىل أهمية الرتاث الثقايف 
والحضاري والقومي ومكانته السامقة يف التعليم.. فكثري 
م��ن ال���دول املتقدمة يعطون أهمية قصوى لهذا الجانب 
مل��ا ل��ه م��ن تأثري مباشر يف النمو الجمايل والفني والخيايل 
والسيكولوجي عىل نفسية املتعلم.. وبما يحققه من نمو 
ذايت وف��ك��ري وس��ل��ويك.. إض��اف��ة إىل الفعاليات املدرسية، 
واألنشطة الالصفية، ولكن كلما تركزت هذه الفعاليات 
خارج غرفة الصف الدرايس ازدادت غنى وثراء، حتى نربط 
املتعلم بالبيئة ومقوماتها الثقافية والرتاثية والحضارية.. 

وهذا ما ينبغي ان نسعى إليه..
كلنا يدرك أن املدرسة ما زالت هي موئل العلم واملعرفة، 
وال��رتب��ي��ة.. عندما أق���ول امل��درس��ة: أع��ن��ي امل��ؤس��س��ة الرتبوية 
الحديثة التي ُتعنى بالعلوم الحديثة، واملناهج املتطورة، 
وطرائق التعليم الحديثة، والكوادر املؤهلة تأهياًل عالياً.. 
البد أن نؤمن إيماناً جازماً أن التعليم هو أغىل وأثمن رأس 
مال يف هذا ال��وج��ود.. ومستحيل أن تكون هناك حضارة 
ثقافية أو علمية أو تكنولوجية ب��دون��ه.. وع��ىل ض��وء ذلك 
الب��د أن نهتم ب��إع��داد املعلم إع���داداً مهنياً وعلمياً وتربوياً 
وسيكولوجياً إذا كنا جادين فعاًل بتحسني جودة التعليم.. 
دون ذك سنظل نتخبط يف البيداء كالناقة العشواء.. وال 
ن��ص��ل يف آخ����ر امل���ط���اف إالَّ ع���ىل ت��دج��ي��ل وت��زي��ي��ف وخ���راف���ات. 

وهذا ما نخشاه يف قادم األيام عىل أجيالنا..

•كلمات مضيئة:
عندما قال أفالطون:"الفضيلة هي املعرفة"، ظن بعض 
الناس أن معرفة الفضيلة هي الفضيلة.. ونسوا أو تناسوا 
أن حقيقة املعرفة هي املمارسة.. كالذي يقول شرب الخمر 

حرام ويشربها.. ولو أدرك حرمة هذا اليشء ملا فعله..
كلنا يدرك أن نعمة العقل واإلدراك والفهم خص بها 
الله البشر دون املخلوقات األخرى تكريماً وتشريفاً لهم.. 
فمشكلة األمة اليوم مشكلة أخالقية، إذا صلحت أخالق 
األم���ة، صلح االق��ت��ص��اد، والتعليم وال��ص��ح��ة وك��ل يشء.. 
ولكن لألسف الشديد ما زالت أخالق األمة دون املستوى 

الذي ينبغي أن تكون عليه من الرفعة والسمو والعلو..
فرسالة اإلسالم العظيمة التي اصطفى الله بها البشرية 
جمعاء، أبيضهم وأسودهم، شرقيهم وغربيهم.. رسالة 
إن��س��ان��ي��ة ل��ك��ل ش���ع���وب ال���ع���ال���م ال ت���ف���اض���ل.. وال ت��م��ي��ي��ز بني 
ال��ن��اس إاَلّ بالتقوى والعمل ال��ص��ال��ح.. ول��ن تستقيم أم��ور 
البشرية إاَلّ بصحة األج��س��ام، وصحة ال��ن��ف��وس، وصحة 
ال���ض���م���ائ���ر.. ف����ال����ذي ال ي��ع��م��ل ال ي��م��ك��ن أن ي���ك���ون س���ع���ي���داً.. 
ك������ذل������ك ال�����������ذي ي������ق������وم ب����ع����م����ل ال ي����ح����ب����ه ال ي����م����ك����ن أن ي����ك����ون 

سعيداً..
لذا علينا أن نجعل اإليمان بالله مثاًل أعىل نتطلع إليه 
ونتقرب منه.. واإليمان بالوطن نخدمه بأغىل ما نملك، 
ونعمل عىل رفعته، ونهوضه ورقيه وتقدمه.. بعيداً عن 
م��غ��ري��ات ال��ح��ي��اة ال���زائ���ف���ة وال���زائ���ل���ة.. ف����األوط����ان ال ُت��ب��ن��ى إاّل 

بعقول أبنائها النرية..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى االطماع االستعمارية )79(
استمرت الدعوة للفاطميني يف اليمن طوال عهد عي بن 
احمد الصليحي وإبنه املكرم وزوجته السيدة أروى  وابنها 
عبد املستنصر ولم تتأثر هذه العالقات الطيبة وبعد وفات 
اآلمر بأمر الله بايعت لولده الطيب وبعد وفاته لم تبايع 
السيدة اروى الخليفة الحافظ الذي اعتربت واليته باطلة 
وهكذا وبفضل العالقة الطيبة أمكن للفاطميني بفضل 
تمكني نفوذهم عىل اليمن والحجاز من تأمني تجارة البحر 
األح��م��ر وأس��ت��ق��ر ع���دد م��ن ت��ج��ارم��ص��ر يف م���دن ال��ي��م��ن وع��ىل 
األخ�������ص يف ع������دن امل����ق����ر ال���رئ���ي���ي ل���ت���ج���ارة ال�����ك�����ارم يف ال��ي��م��ن 
ككل الذين اتخذوها وطناً ثانياً لهم ومنهم بنو الخطباء 

)الخطيب( وهم تجار مصريون استقروا يف اليمن . 
البحر األحمر وتجارة الكارم من العهد الصليحي 

حتى القاسم
تعريف : 

تجارة الكارم تعني العنرب األصفر الذي كانت تستخدمه 
نساء ذلك العصر يف القالئد وخاصة نساء مصر والسودان 
وب���الد الحبشة وت��ش��اد وغ��ريه��ا م��ن ب���الد ال��ش��م��ال وال��غ��رب 
اإلف����ري����ق����ي وي�����ف�����رتض أن ه������ذا ال�����ك�����ارم ك������ان م�����ن ب�����ني ال��س��ل��ع 
الكثرية التي يستجلبها الكارمية من عدن  إىل مصر وبقية 
ال���ب���الد االف���ري���ق���ي���ة واألورب�����ي�����ة ويف ه����ذه ال���ح���ال���ة ي��ص��ب��ح إس��م 

ال��ك��ارم��ي��ة م��رت��ب��ط��اً ب��ه��ذه ال��س��ل��ع��ة وأم��ي��ل ب����دوري إىل األخ��ذ 
بالتفسري الهندي لكلمة كارم الرتباط الكارم بتجارة التوابل 
وتشتمل عىل أنواع عديدة من املنتجات الهندية والصينية 
وأول���ه���ا ال��ف��ل��ف��ل وال���ب���ه���ار وال���دارص���ي���ن���ي وال��ق��رن��ف��ل وال��ك��اف��ور 
وغ�����ريه�����ا م�����ن ت���ل���ك األن����������واع ب���م���اق���ي ذل������ك ال����ح����ري����ر وال����دي����ب����اج 
وغ��ريه��ا وأي����اً ك���ان أص���ل ال��ك��ل��م��ة ك����ارم ف���إن ال��ت��اج��ر ال��ك��ارم��ي 
)وقد يكون يف اليمن املكرمي( فإن التاجر الكارمي اصطلح 
عىل أنه التاجر الذي يشتغل بالتجارة الشرقية بوجه عام 
والتوابل عىل وجه الخصوص وهذا املتعارف عليه لتسمية 
التجار يف كل من اليمن ومصر وتشاد والسنغال وعمان 
وغريها.. وكان تجار الكارم يتاجرون باإلضافة إىل السلع 
ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا يف ال��خ��ل��ن��ج��ان وال��ج��ن��زب��ي��ل وال���روان���د وال��ع��ود 
ال��ه��ن��دي وال���زع���ف���ران وامل��س��ك وخ��ش��ب ال��ص��ن��دل وك��ذل��ك يف 
ال��ح��ري��ر ال��خ��ام وال��دي��ب��اج ال��خ��ام واألس��ل��ح��ة , وك���ان الفلفل 
أه��م السلع الرائجة يف الغرب األوروب���ي إذ ك��ان يستخدم 
يف أط��ع��م��ة االغ���ن���ي���اء ول���ع���الج ب��ع��ض األم������راض ويف ص��ن��اع��ة 
الخمور ويف حفظ الطعام .. وك��ان��ت ع��دن امل��رك��ز الرئيي 
ل�����ت�����ج�����ارة ال�������ك�������ارم يف ال����ي����م����ن يف ال����ع����ه����د ال����ص����ل����ي����ح����ي وك����ان����ت 
ت����ن����ق����ل ت����ل����ك ال����ب����ض����ائ����ع م������ن ع��������دن إىل م����ص����ر ال����ف����اط����م����ي����ة إىل 
ق���وص امل��رك��ز ال��رئ��ي��ي يف م��ص��ر وامل��ح��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ع��دن 

وم���ن ث���م ي��ن��ق��ل��ه��ا ت��ج��ارال��ت��واب��ل ال��ه��ن��دي��ة " 
ال��ك��ارم��ي��ه " إىل م��ي��ن��ايئ م��ص��ر العظيمني 
ع�����ىل ال����ب����ح����ر األح�����م�����ر ع�����ي�����ذاب ,  وال���ق���ص���ر 
يف م����واس����م م��ع��ي��ن��ة م����ن ال���س���ن���ة ث����م ي��ع��اد 
تصديرها للبلدان األخرى هذا وقد جنى 
تجار الكارم من وراء اشتغالهم بتجارة 
ال���ت���واب���ل م���ك���اس���ب ه���ائ���ل���ة وك����ون����وا ث�����روات 
طائلة وأصبحوا يشكلون الطبقة املميزة 
وامل���ف���ض���ل���ة ع���ن���د ح����ك����ام ال���ي���م���ن ال����زي����ادي����ني 
والصليحيني و حتى يف مصر الفا طميني 
ل����ك����رة امل����ك����وس ) ال����ض����رائ����ب( ال����ت����ي ك��ان��ت 

تفرضها السلطات اليمنية واملصرية عليهم .
وق��د ظهرت من تجار ال��ك��ارم أس��ريف انحاء اليمن منهم 
إض������اف������ة ألس���������رة ال����خ����ط����ي����ب ت�����ج�����ار م������ن ع�������دة م����ن����ا ط������ق ي��م��ن��ي��ة 
أس���ه���م���ت يف اق�����ام�����ة امل����ن����ش����آت ال���دي���ن���ي���ة وامل����دن����ي����ة وال���ع���ل���م���ي���ة 
ف��اق��ب��ل ال��ك��ث��ري ع���ىل إن���ش���اء امل��س��اج��د وامل�������دارس )امل���ع���الم���ات( 
ودور ال��ح��دي��ث واألرب���ط���ة يف امل�����دن.. ك��م��ا ان���ش���أوا ع��ىل ط��رق 
سري القوافل وعابر السبيل  ال��ربك والسقايات والكروف 
مل��ي��اه األم���ط���ار ي��ت��زود م��ن��ه��ا امل��س��اف��ري��ن ط����وال  ف��ص��ول ال��ع��ام 
و ك��ذل��ك ال��س��ق��وف امل��ط��وي��ة وال��س��م��اس��ر )ال��ص��ب��ال(ل��ل��م��ب��ي��ت 

وراح������ة امل���س���اف���روح���ام���الت اث��ق��ال��ه 
م��������ن ال�������������������دواب وال�������ج�������م�������ال .. ع���ىل 
ط�����ول ال���ط���رق���ات يف ان����ح����اء ال��ي��م��ن 
وعىل طريق الحجاج الربي حتى 
املشاعر املقدسة يف الحجاز.. وقد 
اشتغل تجار ال��ك��ارم اليمنيني يف 
ن��ش��ر اإلس����الم يف ب��ل��دان تجارتهم 
واشتغل بعضهم يف التدريس و 
ال���ق���ض���اء  ب���اإلض���اف���ة إىل ح��رف��ت��ه��م 
االس����اس����ي����ة وه������ي ال����ت����ج����ارة وح��ت��ى 
البعض استوطنوا يف بالد الصني 
والسند والهند..  ومنهم  عىل سبيل املثال مجموعة من 
املكارمة مؤسسو جماعة البهرة التي اعتنقها املاليني من 
الهنود.. والفضل يعود لتجار اليمن وبالذات الحضارم يف 
نشر اإلسالم يف بلدان كثرية يف آسيا وإفريقيا ويكفينا فخراً 
أن اكرب الدول اإلسالمية سكاناً إندونيسيا فتحت بالسلوك 
وال��ت��ع��ام��ل الحسن ال ب��ا السيف وق��د اس��ت��وط��ن الكثري من 
التجار اليمنيني تلك األص��ق��اع وحتى ال��ي��وم الن���زال نسمع 
أسماء يمانية بارزة بل أعالم من حضرموت يف إندونيسيا 

و ماليزيا وسنغافورة  وكينيا وتنزانيا .. الخ.

بوح الرياع

 
يف ال��ح��ل��ق��ة ال��س��اب��ق��ة م���ن ه����ذا ال��ب��ح��ث ذك�����رُت ث��م��ان 
حاالت من حاالت القتل لغري املحاربني أي املواطنني 
األب���ري���اء م���ن م��ن��ط��ق��ة ع��م��ار ع���ىل أي����دي س��ل��ط��ة 1978م 
وأعوانها.. كما ذك��رُت ست ح��االت للمخفيني قسراً 
من نفس منطقة عمار عىل أي��دي السلطة وأعوانها 
وح��������االت ال���ق���ت���ل واإلخ�����ف�����اء ال���ق���س���ري 42ع�����ام�����اً ت��س��م��ى 
"امل��ل��ف��ات ال��ش��ائ��ك��ة".. وب��م��ا أن قضية الشهيدة قبول 
أح���م���د ع���ي ال������ورد وأوالده��������ا ه���ي أك����رب ق��ض��ي��ة م���ن بني 
القضايا التي تم ذكرها فإنها كانت وما زالت عنواناً 
ب����ارزاً ف��رض نفسه ع��ىل مجمل أح���داث منطقة عمار 

خالل عام 1978م.
صحيح إن السلطات املتعاقبة وأعوانها قد ارتكبوا 
1192 ج����ري����م����ة ب����ح����ق امل�����واط�����ن�����ني األب��������ري��������اء يف امل���ن���ط���ق���ة 
الوسطى وذل��ك خالل الفرتة من 6يناير عام 1970م 
إىل 16م����اي����و م����ن ال����ع����ام 1990م إال أن ال���ج���رائ���م ال��ت��ي 
ت��م ارت��ك��اب��ه��ا يف ع��م��ار خ��الل النصف األخ���ري م��ن العام 
1978م كانت األمر واألقىس واألبشع وقد ظلت تلك 
الجرائم مغيبة أو مسكوت عنها وكانت الكتابة عنها 

أو حولها يف وسائل اإلعالم أمراً محظوراً.
لذلك ل��م يكتب عنها أح��د يف الشطر الشمايل من 
ال����وط����ن آن��������ذاك وق������د ك����ان����وا م���ت���أث���ري���ن ب���ال���خ���وف ون����ظ����راً 
ل��ل��خ��وف ف��ق��د ك����ان ه���ن���اك ص��م��ت م��ط��ب��ق ل���ف األج�����واء 
عىل مدى أكر من عقد ونصف من الزمان وبالذات 
يف الشطر الشمايل من الوطن وقد اقتصرت الكتابة 
ح����ول ت��ل��ك ال���ج���رائ���م يف ص��ح��ف وم���ن���ش���ورات ال��ج��ب��ه��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ص���ح���ف ال���ش���ط���ر ال���ج���ن���وب���ي م����ن ال����وط����ن ق��ب��ل 

عقد قمة رئيسا الشطرين يف الكويت عام 1979م.

ال��ت��ع��ل��ي��ق ع����ىل ج����رائ����م ع���م���ار يف ال���ن���ص���ف األخ������ري م��ن 
عام 1978م

ش��ه��دت م��ن��ط��ق��ة ع��م��ار خ���الل ال���ف���رتة م���ن أغسطس 
إىل نوفمرب من عام 1978م 14جريمة كربى ترواحت 
ما بني القتل حرقاً والقتل ضرباً والقتل خنقاً والقتل 
رم���ي���اً ب���ال���رص���اص وس����ت ح�����االت إخ���ف���اء ق���س���ري م����ازال 
ال��ض��ح��اي��ا ال��س��ت��ة مخفيني ق��س��راً م��ن ع���ام 1978م إىل 

اليوم.
وأود ه��ن��ا اس��ت��ع��راض أس��م��ائ��ه��م وال��ت��ع��ل��ي��ق القصري 

واملوجز عىل كل حالة وذلك عىل النحو التايل:
• أواًل: ال����ذي����ن اس���ت���ش���ه���دوا ح����رق����اً أم������ام ح���ش���د م��ن 

الناس وهم:
• ال���ش���ه���ي���دة ق���ب���ول أح���م���د ع����ي ال��������ورد: ك�����ان ع��م��ره��ا 

آنذاك 46عاماً تقريباً.
• الشهيد صالحة محمد قائد الطلول: كان عمرها 
آنذاك 22عاماً تقريباً وكانت حامل بشهرها الثامن..

• الشهيدة الطفل عبده محمد قائد الطلول: كان 
عمره وقتها خمس سنوات.

• التعليق:
أنها أكرب جريمة يف التاريخ اليمني.

• إنها جريمة بشعة تقشعر لها األبدان لم ترتكب 
ج��ري��م��ة مثلها ح��ت��ى م��ن ق��ب��ل ال��ص��ه��اي��ن��ة يف فلسطني 

وستظل وصمة عار عىل جبني مرتكبيها.
إن مرتكبي جريمة إحراق امرأتني وطفل وهم أحياء 
أمام جمهرة من الناس قد اعتدوا عىل حق الله فال 
ي���ج���ور ألي م��خ��ل��وق م���ن ال��ب��ش��ر إح������راق ب��ش��ر وال حتى 

معاقبته بهذه الطريقة البشعة.
• إن ص����راخ ال��ش��ه��ي��دة ق��ب��ول وأب���ن���اءه���ا وه����م وس��ط 
ن��ار هائلة كفياًل بصحوة أصحاب الضمائر امليتة من 
م��رت��ك��ب��ي ال��ج��ري��م��ة ف�����ذاك ال����ص����راخ ي��ع��د ب��م��ث��اب��ة منبه 
ي��ح��ث��ن��ا ع���ىل ان���ت���زاع ح��ق��ه��ا ال��ك��ام��ل وت��ق��دي��م ال��ج��ن��اة إىل 

العدالة لتقول كلمتها.

• إن إح��������راق ال���ش���ه���ي���دة وأب����ن����اءه����ا ج���ري���م���ة ك������رى ال 
تسقط بالتقادم كما أسلفت يف مقال سابق يف هذه 
ال���ص���ح���ي���ف���ة ن����ش����ر يف م����اي����و م�����ن ال�����ع�����ام امل��������ايض 2020م 
وكإثبات لذلك القول ها قد شهرا نوفمرب وديسمرب 
م��ن ال��ع��ام امل���ايض 2020م أك��ر م��ن وق��ف��ة احتجاجية 
أم����ام وزارة ح��ق��وق اإلن���س���ان وق���د أب����دا ش��خ��ص ال��وزي��ر 
األس��ت��اذ ع��ي الديلمي وامل��س��ؤول��ون يف ال���وزارة تجاوباً 

طيباً.
• إن الشهيدة قبول ال��ورد تمثل هامتنا العطىش 
ال����ت����ي ت����ت����وق إىل ت���ح���ق���ي���ق ال����ع����دال����ة ال����ن����اج����زة ل��ق��ض��ي��ت��ه��ا 
وق���ض���اي���ا ض���ح���اي���ا ال���س���ل���ط���ات ال���س���اب���ق���ة.. ف����ال خ����ري ف��ي��ن��ا 
إلم نستكمل إغالق ملف الشهيدة قبول الورد الذي 
ط���ال ان��ت��ظ��اره وال خ��ري يف ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة إل���م تحقق 

العدل الناجز.
• ثانياً: ربة بيت تتعرض للضرب املرح حتى املوت 

اسمها فاطمة محمد عبدالله الهمزة- املرجع: حسب 
إف��ادة شاهد عيان موثوق به من أبناء املنطقة وقال 
أن����ه����ا اس����ت����ش����ه����دت م����ت����أث����رة ب����ج����راح����ه����ا ت�����اري�����خ ال����واق����ع����ة 
منتصف نوفمرب من العام 1978م يف يوم استشهادها 

كانت حامل بشرها الثامن.
• التعليق: املرحومة الشهيدة فاطمة بنت محمد 
عبدالله الهمزة لم ترتكب أي ذنب.. فهي مجرد ربة 
بيت يف ري��ف ع��م��ار ال ت��ع��رف السياسة وال ت��ع��رف من 
يعرفها فبأي ذنب قتلت؟ اإلجابة مرتوكة ألصحاب 
ال����ض����م����ائ����ر ال����ح����ي����ة م������ن اإلخ������������وة ال��������ق��������راء، أم��������ا م���رت���ك���ب���ي 

الجريمة آنذاك فقد كانت ضمائرهم ميتة..
• م���اح���ظ���ة: ق���ب���ل ك����م ي�����وم م����ن ت��س��ل��ي��م ه�����ذه امل�����ادة 
ل����ل����ص����ح����ي����ف����ة ان���������ف���������ردت ب�������أح�������د امل������ق������رب������ني م��������ن ال����س����ل����ط����ة 

السابقة وسألته: بأي ذنب قتلتم فاطمة محمد؟
أج���������اب: ذن���ب���ه���ا أن����ه����ا ك����ان����ت زوج��������ة م���ح���س���ن م��س��ع��د 
ال�����ه�����م�����زة!! س����أل����ت����ه: وزوج������ه������ا أي�������ش ذن�����ب�����ه؟ ف����ل����م ي�������رد.. 
وتواصل كالمي من طرف واحد قلت له: كان مجرد 
شك ان��ه يساند منظمة املقاومني لقد قتلتم زوجته 

وكأن اعتقاله ظلماً غري كايف..
عودة إىل املوضوع: يف عام 1978م كنت موجوداً يف 
عمار وشاهدت مظالم كثرية بحق املواطنني لكنني لم 
أسجل يف ه��ذا البحث غ��ري وق��ائ��ع وأح���داث مدعومة 

بشهود عيان موثوق بهم.
• ثالثاً: استشهاد طالب خنقاً:

اس��ت��ش��ه��د ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��اله م��ص��ل��ح ال��ع��ي��وي خنقاً 
ع���ىل أي����دي م��ج��م��وع��ة م���ن ع��س��اك��ر ال��س��ل��ط��ة يف مدينة 
ال���ن���ادرة م��ح��اف��ظ��ة إب ورم����وا بجثته ع��ىل أح���د سفوح 

جبل عر.
بقية أسماء الشهداء واملخفيني قسراً سأوردها يف 

أعداد قادمة إن شاء الله. 

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل

تفجر مسلسل األزمات 
السعودية باإلمارات

م�������ن�������ُذ إع�������������الن ت�����أس�����ي�����س دوي��������ل��������ة "اإلم�������������������������ارات" وه�����ي 
ترتبط بشقيقتها الكربى وقدوتها يف مواالة اليهود 
وال��ن��ص��ارى اململكة السعودية ب��رواب��ط وج��ودي��ة، إذ 
لم نعهدها إال مؤتمرًة بأمرها ومقتفيًة أثرها، ففي 
ال���وق���ت ال�����ذي ك���ان���ت ال��س��ع��ودي��ة -ول�����م ت�����زل- تسعى 
ل�����������وأد ح�������رك�������ات ال�����ت�����ح�����رر ال�����ع�����رب�����ي�����ة واإلس�������الم�������ي�������ة أواًل 
ب��أول بسبب توهمها أن نجاح تلك الحركات خطر 
محتمل، كانت اإلمارات -وما زالت- تقحم نفسها 

معها يف ما "ليس لها فيه ناقٌة وال جمل".
ول���م ت��خ��رج اإلم�����ارات م��ن ت��ح��ت ع��ب��اءة ال��س��ع��ودي��ة 
وم����ا ك���ان���ت ل��ت��س��ت��ط��ي��ع إاَلّ يف اآلون������ة األخ������رية ب��ع��د أن 
س���ب���ق���ت���ه���ا يف ت���ح���ق���ي���ق ح����ل����م "ال����ت����ط����ب����ي����ع" م������ع ال����ك����ي����ان 
ا لها  الصهيوين الذي يؤكد -ال محالة- أنها باتت نًدّ
يف العمالة لألنظمة الصليبية وأك��ر مجاهرة منها 

بالتفريط بالقضايا العربية.

وضع محتقن وتأزم غري معلن
م��ن��ذ ب����دء ه���ب���وب ري�����اح ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي ال�����ذي ت��وىل 
ال����ن����ظ����ام����ان ك����اله����م����ا م����س����ؤول����ي����ة إج�����ه�����اض�����ه ووأده يف 
م����ه����ده، ب�����دأ ال���ن���ظ���ام ال����س����ع����ودي ي����الح����ظ أن ح��ل��ي��ف��ه 
اإلم������ارايت ل��م ي��ع��د ي��ق��ب��ل ب��االك��ت��ف��اء -أث���ن���اء خوضهما 
ذل�����ك امل���ع���م���ع���ان- ب�������دور ه����ام����يش ك���م���ا ك�������ان، ب����ل ك���ان 
ينازع النظام السعودي دوره الريادي قدر اإلمكان.

ف��ب��ال��رغ��م م��ن ت��ف��رده��م��ه��ا -ع���ىل س��ب��ي��ل ال��ح��ص��ر- يف 
إج���ه���اض ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي يف "م���ص���ر"، ف���إن اإلم�����ارات 
ت�����ج�����ن�����ي ث�������م�������ار ت�����دخ�����ل�����ه�����ا م���������ن خ�����������الل م���������ا ب�������اش�������رت�������ه م���ن 
استثمارات تساعد عىل توسع نفوذها السيايس إىل 
م��س��ت��وى ق���ي���ايس، وب���ال���رغ���م م���ن ت��م��وي��ل��ه��م��ا -ب��ن��س��ب 
متساوية من األموال- مشروع إجهاض ربيع "ليبيا" 
-ع�����ىل س��ب��ي��ل امل�����ث�����ال-، ف�����إن أص�������داء ت���دخ���ل اإلم�������ارات 
ها"-  وكرة تردد اسمها -مقارنة ب�"أختها" أو "ابنة عِمّ
ا  ق��د أعطاها حجٌما أك��رب م��ن حجمها، وب��ال��رغ��م مَمّ
هو معلن عن قيادة السعودية ما سمي "التحالف 
ال��ع��رب��ي" ل��ل��ت��دخ��ل يف ال��ي��م��ن، ف���إن ال��ن��ظ��ام اإلم����ارايت 
يتفنن يف خلق واقع سيايس يسهم يف إذكاء جذوة 
ال���������ص���������راع ب�������ني ال�������ق�������وى امل������ت������ص������ارع������ة، وي�����خ�����ل�����ق واق������ًع������ا 
��ا ي��خ��دم أه��داف��ه ويلبي مطامعه، م��ح��ِوّال  ��ا ه��ًشّ أم��ن��ًيّ
ال���س���ع���ودي���ة -ل���ع���دة س���ن���وات م��ت��ت��اب��ع��ة- م���ن م��ت��ب��وع��ة 

إىل تابعة.
أم���������������ا ال���������ك���������ات���������ب ال���������ع���������رب���������ي ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي امل���������ع���������روف 
"ع��ب��دال��ب��اري ع��ط��وان" ف��ريج��ع ب��دء احتقان األوض���اع 
بينهما وبدء تأُزّم العالقات إىل ما قبل ثالث سنوات 
أو أك��ر، ولم يفتأ -بسبب الخالف النفطي املتأخر- 

ر. أن يتفَجّ

خروج تأزم العالقات املتفجرة عن السيطرة
كل نتائج التحالف السعودي اإلمارات لقمع إرادة 
الشعوب تعكس حقيقة أن السعودية التي كانت 
تظن أنها العضو األهم شريك يف املغرم محروم من 
املغنم، وكل ما طمحت إىل تعديل كفة امليزان رأت 
أن رجحان الكفة لصالح حليفتها اإلم��ارات أخذ يف 
م، فأفىض هذا االختالل البني بني من يمكن  التقُدّ
ن��ع��ت��ربه��م��ا م����ج����اًزا "ال���ب���ن���ت واألم" إىل م����ا ن������راه ال���ي���وم 
من تأُزّم تجاوز -يف حدته التي توشك أن تفيض إىل 
حالٍة متقدمة من الصدام- أروقة الدبلوماسية إىل 

الرتاشق يف وسائل اإلعالم.

األسباب الكامنة وراء األزمة الساخنة
إن م�����ن األم���������ور امل�����درك�����ة أن ال����ع����الق����ات ب�����ني ال������دول 
تقوم عىل املصالح املشرتكة، وقد يرتتب عىل إخالل 
أح��د األط���راف بالتزاماته تجاه شريكه ح��دوث أزم��ة 
سياسية وربما نشوب معركة، وكان ال بَدّ -يف ظل 
م���ا ي���ع���رتي ع���الق���ة ال��س��ع��ودي��ة واإلم��������ارات م���ن خ��ل��ل- 
أن يكلل ذل��ك التأريخ التخريبي والعمايل املشرتك 
بمسلسل من األزمات التي ُتعزى إىل ما هو آت من 

املسببات:
1 - ال��ت��ح��اُس��د االق���ت���ص���ادي: ف��ب��ال��رغ��م م���ن ع��وائ��د 
����ا ك��ان��ت  ال���س���ع���ودي���ة ال���ن���ف���ط���ي���ة ال���ه���ائ���ل���ة وب����ال����رغ����م م����َمّ
تدُرّه عليها شعريتا "الحج والعمرة" من مبالغ مالية 
طائلة، فإن عائدات ميناء جبل عي واملناطق الحرة 
واملكاتب االستثمارية واالنفتاح الالأخالقي يف إماريت 
"أب����وظ����ب����ي ودب��������ي" ج���ع���ل ل����ع����اب ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي 
ي��س��ي��ل م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل، ودف����ع ب��األم��ري ال��س��ع��ودي 
السفيه إىل استبدال "هيئة األمر باملعروف والنهي 
ع��ن املنكر" ب�"هيئة الرتفيهية"، وح��ني رأى أن ذلك 
االن��ف��ت��اح ال ي��ك��ف��ي��ه، ل��ج��أ ن��ظ��ام مملكته ذي ال��ت��أري��خ 

العمايل إىل ما يي:
َيّاح  - حضر السفر إىل اإلمارات علًما أن نفقات الُسّ
السعوديني إىل "دبي" هي األعىل بني نفقات كافة 

الجنسيات.
- ف�����������رض رس��������������وم ج�����م�����رك�����ي�����ة وق���������ي���������ود ص���������ارم���������ة ع���ىل 
ال���������������واردات ال�����ق�����ادم�����ة إىل امل���م���ل���ك���ة ع�����ن ط�����ري�����ق م���ن���اف���ذ 
اإلم�����������������������ارات ال س�����ي�����م�����ا ال��������ق��������ادم��������ة ع�������ربه�������ا م���������ن ال�������دول�������ة 
ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة، وم��������ن ش��������أن ذل��������ك ت����ع����ري����ض اإلم�����������ارات 

لخسائر جنونية.
- توجيه إن���ذار للمكاتب االس��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��خ��ذة من 
ا ل��ه��ا ب���االن���ت���ق���ال -يف غ���ض���ون ش���ه���ور- إىل  "دب������ي" م����ق����ًرّ
"ال������ري������اض" ح���ف���اًظ���ا ع����ىل م����ا ت��ج��ن��ي��ه م����ن امل���م���ل���ك���ة م��ن 
أرباح، ومن شأن انتقالها تحويل "دبي" إىل "مدينة 

أشباح".
2 - شعور السعودية بانتهازية إماراتية: فمع 
أن السعودية تتحركان للتدخل يف شؤون البلدان 
مًعا، فإن اإلم��ارات غالًبا ما تقتنص املكاسب بينما 
تلتصق بالسعودية التبعات واملثالب، ففي الوقت 
الذي عاد تدخل كال القطرين يف شأن "اليمن" عىل 
"اإلمارات" بالتغُوّل والسيطرة عىل أكرب حِيّز جغرايف 
م��م��ك��ن وب���ن���ف���وذ س���ي���ايس س��ي��ح��م��ي م��ص��ال��ح��ه��ا ردًح����ا 
م��ن ال��زم��ن، يف ح��ني ل��م تستطع ال��س��ع��ودي��ة إحكام 
سيطرتها ع��ىل منفذ "ِش���ِح���ن" يف م��ق��اب��ل م��ا تضمره 

لها صدور عشرات املاليني من الضغائن واإلحن.
3 - ال���������ت���������ن���������اف���������س ع��������������ى االرت������������������ه������������������ان ل������ل������ص������ه������اي������ن������ة 
ا أن ف���رض  ا ج��������ًدّ واألم�����ري�����ك�����ان: إذ م����ن امل���ح���ت���م���ل ج��������ًدّ
ال������������ري������������اض أع��������������ىل رس�����������������وم ج������م������رك������ي������ة ع����������ىل امل�����ن�����ت�����ج�����ات 
الصهيونية القادمة عرب املنافذ اإلماراتية يهدف إىل 
استريادها من دول��ة الكيان -وإن بوسائل التوائية- 

بصورة مباشرة وذاتية.
كما أن من املحزن أن كال البلدين يبالغان يف بناء 
م���خ���ازن���ه���م���ا م����ن أس���ل���ح���ة األن���ظ���م���ة ال���غ���رب���ي���ة ال س��ي��م��ا 
اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ت��دي��ر ال��ل��ع��ب��ة ب��ي��ن��ه��م��ا اللعبة 
ال����ع����ب����ث����ي����ة ب������ص������ورة ذك�����ي�����ة وب�����م�����ا ي���ج���ع���ل���ه���م���ا ي�����ح�����اوالن 
ال���ت���ف���وق ع����ىل ب��ع��ض��ه��م��ا  ب���غ���ي���ة ال�����وص�����ول امل����ذع����ن إىل 

أروقة السلطة يف واشنطن.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1967-1990م 

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ج���ه���ود ال����دول����ي����ة امل���ك���ث���ف���ة , 
وامل����س����اع����ي وامل�������ب�������ادرات ال���س���ي���اس���ي���ة ال����ت����ي ي��ق��وم 
بها أكر من طرف إلنهاء الحرب عىل اليمن , 
والشروع يف تنفيذ خطة سالم شاملة تشارك 
فيها كافة األطراف املعنية واملتصلة بهذا النزاع 
والصراع الدامي الذي أرهق اليمن واليمنيني 
, وم��������زق ال�����ب�����الد , ج�������اء ت���ق���ي���ي���م م����ب����ع����وث األم�����م 
ُ���ن���ت���ه���ي���ة والي����ت����ه إىل ال���ي���م���ن ,  امل���ت���ح���دة ال����خ����اص امل
الربيطاين " مارتن غريفيت" , للصراع يف هذا 
البلد ومساره يف املستقبل , صارخاً , وقاتماً .

ويف آخر إحاطة قدمها ملجلس األمن الدويل 
ح�����ول ال�����ص�����راع يف ال���ي���م���ن ق�����ال غ���ري���ف���ي���ت إن :" 
ال��وق��ت ليس يف صالح اليمن" .. ُموضحاً أنه 
عىل م��دار النزاع تضاعفت , وتشتت الجهات 

الفاعلة املسلحة والسياسية .
وأض��اف املبعوث األممي السابق إىل اليمن 
يف س��ي��اق إح��اط��ت��ه األخ����رية مل��ج��ل��س األم����ن قبل 
أيام :" لم يتضاءل التدخل األجنبي , وما كان 
ممكناً فيما يتعلق بحل الصراع منذ سنوات 
, غري ممكن اليوم , وما هو ممكن اليوم , قد 

اليكون ممكناً يف املستقبل " .
وأوض����������ح غ���ري���ف���ي���ت أن امل����ب����ع����وث����ني ال����دول����ي����ني 
السابقني إىل اليمن , قد ترك كاًل منهم منصبه 
ق��ب��ل ال���ت���وص���ل إىل ات���ف���اق س����الم ُي��ن��ه��ي ال���ص���راع 
ال����ط����وي����ل يف ه�������ذا ال����ب����ل����د ال����ع����رب����ي ال��������ذي م���زق���ت���ه 
الحرب ..  وحذر الربيطاين مارتن غريفيت من 
أن الصراع يف اليمن سوف يستمر يف التعقيد 
أكر من أي وقت مىض , ويتشظى البلد أكر 

وأكر وتتضاعف معاناة سكانه بشكل كبري .. 
وق����ال :" س��ي��ك��ون امل��ب��ع��وث ال���خ���اص ال���ت���ايل هو 
امل���ح���اول���ة ال���راب���ع���ة ل���ألم���م امل���ت���ح���دة , وق����د ي��ك��ون 
آخ����ر م��ب��ع��وث خ����اص ل���دي���ه ف���رص���ة إلع�����ادة ب��ن��اء 
اليمن ك��دول��ة واح���دة .. الف��ت��ا إىل أن ال��ج��والت 
الديبلوماسية املكوكية لن تفعل شيئاً سوى 

إطالة الحرب يف اليمن .
وطالب غريفيت , املبعوث األممي الخاص 
ال���ج���دي���د إىل ال��ي��م��ن ب���إت���ب���اع ن��ه��ج دويل حقيقي 
ي��ض��م��ن ن���ج���اح ال���ح���ل ال���س���ي���ايس .. م��ت��وق��ع��ا أن 
يزداد الوضع اإلنساين سوءا وتدهوراً أكر يف 
ظ��ل وج��ود دول��ة ممزقة ومشرذمة التسيطر 

عليها مجموعة واحدة بشكل كامل .
وب���ح���س���ب اراء م���ت���ط���اب���ق���ة وُم���ت���س���ق���ة اج����م����ااٌل 
ملحللني ومراقبني شديدو اإلهتمام بمجريات 
األمور يف اليمن وتطوراتها وتداعياتها الكثرية 
واملتنوعة , ف��إن غريفيت ي��ب��دو بُمقاربته هذه 
األق�������رب إىل ال��ح��ق��ي��ق��ة وال�����واق�����ع يف م���ث���ل ه��ك��ذا 
ت��ق��ي��ي��م مل��ج��م��ل األوض��������اع يف ال���ي���م���ن وت���ط���ورات���ه���ا 
وم�����آالت�����ه�����ا ال����خ����ط����رية يف ظ�����ل اس�����ت�����م�����رار ال����ح����رب 
وت������ع������ذر ال�����ت�����وص�����ل إىل ح������ل س���ل���م���ي ُي����ن����ه����ي ه����ذا 
ال�����������ص�����������راع ال��������ط��������وي��������ل ال����������������ذي ج�������ن�������ى ع����������ىل ال�����ي�����م�����ن 

واليمنيني كثرياً.
وي����ق����ول م����راق����ب����ون :" غ���ري���ف���ي���ت ُم���ح���ق يف أن 
ي���ك���ون ُم���ت���ش���ائ���م���اً , وه�����و ث���ال���ث م���ب���ع���وث خ���اص 
ل�����ألم�����م امل�����ت�����ح�����دة  , ي������ح������اول وي����ف����ش����ل يف إن����ه����اء 
ال��ح��رب يف ال��ي��م��ن , وأن��ت��ه��ت مهمته ب��اإلخ��ف��اق 

يف إنهاء الصراع ".

ويضيف املراقبون ضمن تحليالتهم ملجمل 
تطورات املشهد اليمني اليوم التي تطغى عليه 
ال��ض��ب��اب��ي��ة وال��ع��ت��م��ة :" ول����م ي��ق��ت��ص��ر األم����ر عىل 
ف��ش��ل ال���ربي���ط���اين غ��ري��ف��ي��ت , وأس����الف����ه , ول��ك��ن 
ع��ىل م����دار ف��رتات��ه��م امل��ت��ت��ال��ي��ة , أزداد ال��ق��ت��ال يف 
ال��ي��م��ن ت��دري��ج��ي��اً , وب��ش��ك��ل م��ل��ح��وظ , وم���ا ك��ان 
يف ال�����س�����اب�����ق ي���ت���ط���ل���ب ات������ف������اق������اً ب������ني ال����ح����وث����ي����ني ) 
جماعة أن��ص��ار ال��ل��ه ( , وح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س عبد 
رب����ه م��ن��ص��ور ه�����ادي , ال���ت���ي ت���دي���ر ش�����ؤون ال��ب��الد 
م�����ن ُغ�������رف ورده����������ات ف�����ن�����ادق ال�����ري�����اض , أص���ب���ح 
اآلن ح���رب���اً ُم���ت���ع���ددة األوج������ه م���ع م���االي���ق���ل عن 
أرب�������ع م���ج���م���وع���ات م��س��ل��ح��ة م��ح��ل��ي��ة رئ���ي���س���ي���ة , 
وم��ج��م��وع��ات متنوعة م��ن ال��ق��وى ال��خ��ارج��ي��ة , 

س���واء ك��ان��ت اقليمية أو دول��ي��ة , واملتدخلة يف 
الشأن الداخي اليمني , وكل هذه املجموعات 
املشاركة يف الصراع الحاصل يف اليمن يتوجب 
عليها التوقيع عىل أي اتفاق س��الم شامل يف 
اليمن ع��ىل امل���دى ال��ق��ري��ب أو البعيد , لضمان 
نجاح هذا اإلتفاق , ال أن ينحصر توقيع اتفاق 
سالم كهذا عىل جماعات أو أطراف بعينها " . 
ف���ي���م���ا ي�����ذه�����ب ال����ب����ع����ض اآلخ���������ر م������ن امل����راق����ب����ني 
واملحللني ملا يحدث هنا , إىل ُمقاربة ُمشابهة, 
م�������ع ال�����ت�����أك�����ي�����د يف ن�����ف�����س ال�������وق�������ت ع�������ىل ض����������رورة 
التوصل سريعٌا لصيغة اتفاقية سالم شامل 
تنهي الصراعات والحرب يف اليمن , وتشمل 
جميع األط��راف املنغمسة واملتورطة يف النزاع 
يف اليمن من الداخل والخارج , والحرص عىل 
ت��ه��ي��ئ��ة ك���ل م���ا ي��م��ك��ن ل��ن��ج��اح أي ع��م��ل��ي��ة س��الم 
ي���ت���م ال���ت���وق���ي���ع ع��ل��ي��ه��ا وت����ك����ون ُم���ل���زم���ة ل��ل��ك��ل ب��ال 
استثناء .. وهناك من املراقبني  من يؤكد عىل 
ضرورة إعادة النظر ومراجعة اآلليات السابقة 
وخ��ط��ط وم���ب���ادرات ال��س��الم ال��س��اب��ق��ة الخاصة 
ب��إن��ه��اء ال��ح��رب يف ال��ي��م��ن , وتصحيح األخ��ط��اء 
وامل���������س���������ار يف ه����������ذا ال������ج������ان������ب واألخ���������������ذ ب�����األص�����ل�����ح 
واألن��������س��������ب ل�����ض�����م�����ان ن������ج������اح ج������ه������ود وم����س����اع����ي 

السالم . 
وي��ق��ول أص��ح��اب ه��ذا ال���رأي م��ن امل��راق��ب��ني :" 
ال��ي��م��ن ب��ح��اج��ة إىل ن��ه��ج ج���دي���د , وب������دون ذل��ك 
, سيحقق امل��ب��ع��وث األم��م��ي ال��خ��اص ال��ت��ايل أو 
ال���ج���دي���د ل��ل��ي��م��ن , ن���ف���س ال���ن���ت���ائ���ج ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا 
ال����ث����الث����ة ال����ذي����ن س���ب���ق���وا غ���ري���ف���ي���ت , وس��ت��س��ت��م��ر 

الحرب , وتدخل أو تميض البالد يف مزيد من 
اإلنقسام إىل مناطق سياسية مستقلة يسيطر 

عليها أحد زعماء الحرب األقوياء ".
وت��ؤك��د آراء الكثري م��ن املحللني السياسيني 
أي��ض��اً أن السنوات الست األخ���رية م��ن الحرب 

عىل اليمن أوضحت أمرين :
 )1( األط��������راف ال��ي��م��ن��ي��ة غ����ري ق�������ادرة ع����ىل ح��ل 
ه�����������ذا ال����������ص����������راع ب������م������ف������رده������ا يف ال����������واق����������ع , ح���ي���ث 
ي��س��ت��ف��ي��د ال���ك���ث���ري م����ن أم��������راء ال����ح����رب م���ال���ي���اً م��ن 
استمرار الحرب والقتال , ويعتقدون أنه من 
م��ص��ل��ح��ت��ه��م ع����ىل امل�������دى ال����ط����وي����ل , إط����ال����ة أم���د 

الصراع .
)2( ل���ن ت��ن��ج��ح م��اي��ص��ف��وه ب��ح��ل��ول ال��وج��ب��ات 
ال��س��ري��ع��ة وال���خ���ط���وات امل���ؤق���ت���ة وال��رتق��ي��ع��ي��ة يف 
إن��ه��اء ص���راع معقد ك��ال��ص��راع يف ال��ي��م��ن, ال��ذي 
يبدو حاليا أحوج مايكون لدعم دويل وخطة 
شاملة تحقق السالم الشامل وفق خطة يتفق 
عليها الجميع م��ن الضالعني يف ه��ذا ال��ص��راع 
.. ي�����ذك�����ر أن األم���������م امل����ت����ح����دة س����ب����ق وأن ع��ي��ن��ت 
مبعوثني خاصني لها إىل اليمن هم : املغربي 
ج����م����ال ب�����ن ع���م���ر , وامل�����وري�����ت�����اين إس���م���اع���ي���ل ول���د 
الشيخ , والربيطاين مارتن غريفيت , وآخرهم 
ال��ذي عني قبل أي��ام هو السويدي جريجوري 
دي ج�����ون�����س�����ن , وه����������و ع�����ض�����و س������اب������ق يف ف����ري����ق 
الخرباء املعني باليمن التابع لألمم املتحدة , 
وُمؤلف كتاب " املالذ األخري : اليمن والقاعدة 

, وحرب أمريكا يف الجزيرة العربية " .
..... يتبع .......
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اإلرهاب.. وتسويقه؟!
من يسمع اإلعالم الغربي وبالتحديد اإلعالم األمرييك 
أنهم يحاربون اإلرهاب وأنهم يف عداء سافر مع القاعدة 

وداعش وأنهم وأنهم
لكن الحقيقة تؤكد غري هذا اإلدعاء الغربي األمرييك 
ألن املصدر واملمول واملنبع وال��داع��م واملساند والحاضن 

غربي أمرييك..
اإلره�������اب ه���و ال���ول���ي���د األس������ايس ل��ل��م��خ��اب��رات األم��ري��ك��ي��ة 
وال���ربي���ط���ان���ي���ة وال���ف���رن���س���ي���ة وي���رض���ع���ه امل�����وس�����اد ول����ه����ذا ف���إن 
ال�����ض�����وض�����اء اإلع�����الم�����ي�����ة وال����س����ي����اس����ي����ة ح�������ول اإلره�������������اب ه��و 
أشبه بأحجية أو أن هذا اإلرهاب يربر للتدخالت ولفرض 
ال��وص��اي��ة الخارجية تحت ادع���اء محاربة اإلره����اب.. وما 
ش��ه��دت��ه ب��ع��ض م��ن��اط��ق محافظة ال��ب��ي��ض��اء ي��ص��ب يف ه��ذا 
ال��ج��ان��ب، يف م��ج��ال اإلدع�������اءات ب��م��ح��ارب��ة اإلره�����اب فيما 

هو موظف كامل التوظيف يف أي��دي ال��ع��دوان وقياداته 
ويف أيدي املخابرات األجنبية ولكن رجال الرجال تمكنوا 
يف أس��������رع وق������ت م�����ن اس����ت����ع����ادة زم��������ام امل�������ب�������ادرة، وأزاح���������وا 
ب��ج��دارة وبطولة وص���دق مقصد ذل��ك التحدي اإلره��اب��ي 
واستعادت قيادة صنعاء العديد من املواقع التي كان 
اإلرهابيون قد تسللوا إليها ويف لحظة خاطفة لم يجدوا 
مفر من الفرار السريع قبل أن تتخطفهم أيادي األبطال 
رج�����ال ال���رج���ال م���ن م��ن��ت��س��ب��ي ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة وال��ل��ج��ان 
الشعبية ول���م ن��ج��ان��ب الحقيقة ع��ن��دم��ا ن��ؤك��د أن��ن��ا نقاتل 

أمريكا وأزالمها وأتباعها ومرتزقتها..
أم��������ا ال�������ري�������اض وأب����������و ظ����ب����ي ف����إن����ه����م����ا ع����اص����م����ت����ا امل�������ؤام�������رات 
وال���خ���راب واالن���ب���ط���اح ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة، ف��إن��ه��م��ا م��ج��ربت��ان عىل 
ت��ن��ف��ي��ذ م����ا ي���ط���ل���ب م��ن��ه��م��ا أو م����ا ت����ؤم����ر ب�����ه، وي��ك��ف��ي��ه��م��ا أن 

ت���ظ���ه���ر ف����ق����ط ال����رغ����ب����ة يف إدارة ال�����ح�����رب ال����ع����دوان����ي����ة وك����ل 
األجندة هي أجندة صهيونية بامتياز، وربما الحسابات 
ال��ق��ادم��ة ت��ح��م��ل ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ف��س��ريات م��ن األم����ور التي 
ت���ب���دو غ���ام���ض���ة ال�����ي�����وم.. ويف ال���غ���د ال���ق���ري���ب س�����وف ت��ف��يش 
أس��راره��ا وتظهر خفاياها، ولهذا ف��إن ال��ع��دوان الغاشم 
عىل شعبنا قد أزاح أوراق التوت عن عورات كثرية، رغم 

مواقف مؤدبة ومتخفية..
واإلره��������������اب وال�����ق�����اع�����دة وداع����������ش إح���������دى ال����خ����ف����اي����ا ال���ت���ي 
يسعى ال��ع��دوان إىل توظفيها لصالحه والبيضاء اليوم 
قد كشفت الخفايا األمريكية وأوضحت النوايا القذرة 
للرياض وابوظبي اللتني ال ترتددان عن استخدام أقذر 
وأخ��ط��ر األوراق وأوىل ه���ذه األوراق اإلره�����اب وال��ع��ن��اص��ر 

اإلرهابية.

 

)93(

الجاسوس الربيطاين يف الرشق األوسط:أسسنا رشكات تحكم )3(
ي�����������ق�����������ول ال���������س���������ي���������د ه��������ي��������م��������رب ك�����������ان�����������ت ب�������ري�������ط�������ان�������ي�������ا 
العظمى إمرباطورية ذات نفوذ واس��ع ولديها 
م����س����ت����ع����م����رات  ت�����ش�����رق ال����ش����م����س ف�������وق ب���ح���اره���ا 
وت�������غ�������ي�������ب م��������������رة أخ������������������رى ت�������ح�������ت ب���������ح���������اره���������ا ول������ك������ن 
إم���رباط���وري���ت���ن���ا ك���ان���ت ض��ع��ي��ف��ة ن��س��ب��ي��ا  يف ال��ه��ن��د 
وال��������ص��������ني وال���������ش���������رق األوس������������������ط، ه�����������ذه ال������ب������ل������دان 
ليست بالكامل تحت سيطرتنا ومع ذلك  فإننا 
ن��ت��ب��ع س��ي��اس��ة ن��ش��ط��ة ون��اج��ح��ة ل��ل��غ��اي��ة يف ه��ذه 
األماكن وتعتمد هذه السياسة عىل محورين 
مهمني متمثلني يف محاولة االحتفاظ باألماكن 
ال���ت���ي ح��ص��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل وك����ذل����ك م��ح��اول��ة 
االستيالء عىل األم��اك��ن التي لم نحصل عليها 
ب��ع��د وق���د كلفت وزارة امل��س��ت��ع��م��رات لجنة من 
كل  املستعمرات بتنفيذ هاتني املهمتني وحاملا 
دخ���ل���ت وزارة امل��س��ت��ع��م��رات وض����ع ال���وزي���ر ثقته 
ب���ي وع��ي��ن��ي م���دي���راً ل��ش��رك��ة ش����رق ال��ه��ن��د ظ��اه��ري��ا 
وه�����ي ش���رك���ة ت���ج���اري���ة ل���ك���ن م��ه��م��ت��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ك��ان��ت ال��ب��ح��ث ع���ن ط���رق ل��ل��س��ي��ط��رة ع���ىل أرايض 
الهند الشاسعة، تاجرت شركة الهند الشرقية 
أساساً يف القطن، الحرير، النيلة، سالتپيرت، 
ال������ش������اي، واألف�������ي�������ون إال أن�������ه ك�������ان ي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا 
ال���ع���ام���ة ل��ق��ب "ش���رك���ة ج������ون"، أم����ا أه����ل ال��ه��ن��د 
ف��ك��ان��وا ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ي��ه��ا اس����م ش���رك���ة "ب���ه���ادور" 
وق��������د ك�����ان�����ت ش�����رك�����ة م����س����اه����م����ة ع������ام������ة، وك����ان����ت 
إل�����ي�����زاب�����ي�����ث األوىل م����ل����ك����ة إن�����ج�����ل�����رتا ق�������د أص���������درت 
مرسوماً بإنشائها يف 31 ديسمرب 1600م مانحة 

ل����ه����ا س����ل����ط����ات اح����ت����ك����اري����ة ع�����ىل ت����ج����ارة 
الهند وجميع مستعمراتها 

ش��������������رق  يف ج�����������������ن�����������������وب 
آس������ي������ا مل���������دة 21 ع����ام����ا 

وذل�����������������������ك ب������������������أن ت������ن������ف������رد 
ه��������������ذه ال��������ش��������رك��������ة ب������ت������ويل 

ج���������������م���������������ي���������������ع امل������������������ع������������������ام������������������الت 
ال�����ت�����ج�����اري�����ة وب������ه������ذا ت���ح���ول���ت 

ه�������ذه ال����ش����رك����ة م�����ن م����ش����روع 
ت�������ج�������اري إىل م�����ؤس�����س�����ة ت���ح���ك���م 

جميع الواليات الهندية وجميع 
م������س������ت������ع������م������رات ال���������ت���������اج ال������ربي������ط������اين 

يف امل����ن����ط����ق����ة وذل�����������ك ب������دع������م س����ي����ايس 
وعسكري من بريطانيا واستمر ذلك 

حتى حلت الشركة إثر اندالع التمرد والعصيان 
املدين يف الهند عام 1858م ولم تكن حكومتنا 
م���ت���وت���رة ع���ىل اإلط������الق ب���ش���أن ال��ه��ن��د ف��ق��د ك��ان��ت 
ال���ه���ن���د ب����ل����ًدا ي���ع���ي���ش ف���ي���ه س����ك����ان م����ن ج��ن��س��ي��ات 
م��خ��ت��ل��ف��ة وي���ت���ح���دث���ون ل���غ���ات م��خ��ت��ل��ف��ة ول��دي��ه��م 
اهتمامات متباينة ولم نخاف الصني بالنسبة 
ل�������ألدي�������ان ال������س������ائ������دة يف ال�����ص�����ني ك�����ان�����ت ال����ب����وذي����ة 
والكونفوشيوسية، ولم يكن أي منهما يمثل 
تهديًدا كبريًا فكلتاهما ديانتان ميتتان لم تبد 
أي اهتمام بالحياة ولم تكن سوى أشكال من 
العناوين لهذا السبب، كان األشخاص الذين 
ي���ع���ي���ش���ون يف ه����ذي����ن ال����ب����ل����دي����ن م�����ن غ�����ري امل����رج����ح 

أن ت��ك��ون ل��دي��ه��م أي م��ش��اع��ر ال��وط��ن��ي��ة لم 
يقلق هذان البلدان الحكومة الربيطانية 
وم������������ع ذل������������ك ف������������إن األح��������������������داث ال�������ت�������ي ق���د 
ت���ح���دث الح����ًق����ا ل����م ت���ك���ن م���وض���ع ن��ظ��ر 
بالنسبة لنا لذلك، قمنا بتصميم 
خ���������ط���������ط ط���������وي���������ل���������ة األج�����������������������ل ل�����ن�����ش�����ر 
ال��ف��ت��ن��ة وال��ج��ه��ل وال��ف��ق��ر وحتى 
األم���راض يف ه��ذه البلدان كنا 
نقلد عادات وتقاليد هذين 
ال���ب���ل���دي���ن، وب����ال����ت����ايل إخ���ف���اء 

نوايانا بسهولة.
إن أك����ر م���ا آث�����ار ق��ل��ق��ن��ا ه���و ال����دول 
اإلس�����������الم�����������ي�����������ة ل��������ق��������د أب���������رم���������ن���������ا ب�������ال�������ف�������ع�������ل ب����ع����ض 
االت��������ف��������اق��������ات، وال�������ت�������ي ك������ان������ت يف ص�����ال�����ح�����ن�����ا، م���ع 
الرجل املريض )اإلمرباطورية العثمانية( وتوقع 
أعضاء من ذوي الخربة من وزارة املستعمرات 
أن هذا الرجل املريض سوف يزول يف أقل من 
ق�������رن ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ذل��������ك، ل����ق����د أب����رم����ن����ا ب��ع��ض 
االت�����ف�����اق�����ي�����ات ال����س����ري����ة م�����ع ال����ح����ك����وم����ة اإلي����ران����ي����ة 
ووض�������ع�������ن�������ا يف ه��������ات��������ني ال��������دول��������ت��������ني رج���������������ال دول���������ة 
ص���ن���ع���ن���اه���م ع�����م�����ال ب������ن������اء. م���ث���ل���ت ال����ف����س����اد م��ث��ل 
ال��رش��وة واإلدارة غري الكفؤة والتعليم الديني 
غ��ري ال��ك��ايف، وال��ت��ي أدت ب��دوره��ا إىل االنشغال 
بالنساء الجميالت وبالتايل إهمال الواجب ، 
الركائز األساسية يف هذين البلدين عىل الرغم 
م�������ن ك�������ل ه���������ذه األم���������������ور، ك�����ن�����ا ق����ل����ق����ني أال ت�������ؤدي 

أنشطتنا إىل النتائج ال��ت��ي توقعناها، ألسباب 
منها: املسلمون مخلصون للغاية لإلسالم فكل 
ف����رد م��س��ل��م ي��رت��ب��ط ب���ق���وة ب����اإلس����الم وي��ف��ض��ل��ون 
امل���������وت ب���������داًل م������ن ال����ت����خ����ي ع������ن اإلس�����������الم وث�����ان�����ي�����اً: 
اإلس�����الم ك����ان ذات ي����وم دي����ن اإلدارة وال��س��ل��ط��ة 
وكان املسلمون محرتمني سيكون من الصعب 
إخبار ه��ؤالء األشخاص املحرتمني بأنهم عبيد 
اآلن ل�������إلم�������رباط�������وري�������ة ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة ول����������ن ي����ك����ون 
م����ن امل���م���ك���ن ت����زوي����ر ال����ت����اري����خ اإلس�����الم�����ي وال���ق���ول 
ل����ل����م����س����ل����م����ني: إن ال�������ش�������رف واالح������������������رتام ال����ل����ذي����ن 
ح���ص���ل���ت ع���ل���ي���ه���م���ا يف وق�������ت واح���������د ك�������ان ن��ت��ي��ج��ة 
لبعض الظروف )املواتية( والتي ولت ولن تعود 
أب��ًدا وثالثاً: كنا قلقني ج��ًدا من أن العثمانيني 
واإليرانيني قد يالحظون مؤامراتنا ويحبطونها 
ع��ىل ال��رغ��م م��ن حقيقة أن هاتني ال��دول��ت��ني قد 
تم إضعافهما بالفعل إىل حد كبري، إال أننا ما 
زلنا غري متأكدين من أنه كان لديهما حكومة 
م��رك��زي��ة تمتلك املمتلكات وال��س��الح والسلطة 
وراب��ع��اً: كنا قلقني للغاية م��ن العلماء الذين 
املسلمني كان العلماء العراقيون والدمشقيون 
ع��ق��ب��ات ال ي��م��ك��ن ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا أم����ام أه��داف��ن��ا 
ألن��ه��م ك��ان��وا ن��وًع��ا م��ن ال��ن��اس ال��ذي��ن ل��م يضروا 
ب��م��ب��ادئ��ه��م أب�����داً إىل ال��ح��د األدىن ألن��ه��م ان��ق��ل��ب��وا 
عىل امللذات والزينة العابرة يف العالم وركزوا 
أعينهم عىل الجنة التي وعد بها القرآن الكريم 
ي���ت���ب���ع���ه���م ال������ن������اس ح����ت����ى ال����س����ل����ط����ان ك��������ان ي���خ���اف 

م��ن��ه��م، ل���ذل���ك أع����ددن����ا س��ل��س��ل��ة م���ن امل���ؤت���م���رات 
من اجل ضمان مشروعنا يف الشرق األوسط، 
ل��ك��ن يف ك���ل م����رة ح���اول���ن���ا ف��ي��ه��ا رأي���ن���ا خ��ي��ب��ة أم��ل 
الن الطريق كان مغلًقا بالنسبة لنا.. لقد كانت 
التقارير التي تلقيناها م��ن جواسيسنا مخيبة 
ل��آم��ال دائ��ًم��ا، ول��م تفلح امل��ؤت��م��رات وم��ع ذلك 
لم نتخل عن األمل  ألننا من النوع الذي نتحىل 
بالصرب وطول النفس يف مهماتنا دائما.    يتبع

ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا
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:» الدكتور العراقي عبداحلميد السعدون رئيس مجلس أمناء جامعة احلضارة لـ»

من األهمية التي يكتسبها التعليم األكاديمي ودوره يف بناء الفرد وخدمة املجتمع واالرتقاء بواقع التنمية ومتطلبات النهوض، جاء حديثنا مع 
مؤسس جامعة الحضارة يف اليمن ورئيس مجلس أمنائها الدكتور عبدالحميد السعدون عراقي الجنسية، رئيس "مؤسسة السعدون للعلوم 

والتكنولوجيا"  التي لها العديد من االهتمامات العلمية والثقافية، والجامعات التابعة لها يف عدد من الدول العربية.
ويف اللقاء التايل تطرق الدكتور السعدون إىل عدد من املواضيع املرتبطة بواقع التعليم الجامعي يف اليمن وإسهامات جامعة الحضارة العلمية 

والبحثية لتجويد العملية التعليمة، باإلضافة إىل خطط الجامعة وإسرتاتيجيتها املستقبلية.. فإىل الحصيلة:

قمنا بإعداد استراتيجية اجلامعة  2025م  كمشروع تطويري في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية احلديثة
ننظر إلــى الــطــالــب بــأنــه مــحــور العملية التعليمية ورأس املــال 

املعرفي الذي يقع على عاتقه حتريك عجلة التنمية
خسائرنا بلغت ماليني الـــدوالرات جــراء استهداف مبنى اجلامعة بعدن 

ومع ذلك فضلنا االستمرار في رسالتنا التعليمية من العاصمة صنعاء
< بببببدايببببًة نبببرحبببب ببببكبببم يف صببحببيببفببة ٢٦ سبببببتببمببرب، 
ونببببببببود أن تبببعبببطبببونبببا نبببببببببذة تبببعبببريبببفبببيبببة عبببببن شببخببصببكببم 
الببببببببكببببببببريببببببببم، وكبببببببيبببببببف جبببببببببببببباءت فبببببببكبببببببرة انبببببببببشببببببببباء جببببامببببعببببة 

الحضارة يف اليمن؟

<< أه������ًا وس����ه����ًا ب���ك���م، ون���ش���ك���ر ل���ك���م إت����اح����ة م���ث���ل ه��ك��ذا 
ف��رص��ة ع���ر صحيفتكم ال���غ���راء " 26 س��ب��ت��م��ر" صحيفة 
كل اليمنيني والعرب بما تحمله من مهنية مشهود لها 
يف ال���وس���ط اإلع���ام���ي امل��ح��ي وال���ع���رب���ي، وأح����ب أن اع���رف 
بنفيس، فأنا محب اليمن السعيد الدكتور/ عبدالحميد 
عبدالهادي السعدون )عراقي الجنسية( ورئيس مؤسسة 
"ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال��س��ع��دون ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا" وال��ت��ي 
م���ن ض��م��ن أن��ش��ط��ت��ه��ا يف م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل  جامعة 
ال���ح���ض���ارة يف ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة، وج���ام���ع���ات يف دول 

عربية أخرى.
ون��ظ��راً ل��ل��دور ال��ب��ارز للتعليم ال��ع��ايل يف تحقيق أه��داف 
التنمية املستدامة يف مختلف دول العالم ومنها اليمن؛ 
ف��ق��د ج�����اءت ف���ك���رة إن���ش���اء ج��ام��ع��ة ال���ح���ض���ارة يف ال��ي��م��ن، 
من حبي أواًل لليمن التاريخ واإلنسان، شعب الحضارة 
واألصالة الذي يستحق منا الكثري والكثري، وللدور الذي 
يلعبه التعليم ال��ع��ايل يف ال��ت��أث��ري ع��ى ال��ت��ط��ور الحضاري 
وامل��������ع��������ريف ل�����ل�����ش�����ع�����وب، وإي�������م�������ان�������اً م�������ن ج�����ام�����ع�����ة ال�����ح�����ض�����ارة 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���رتب���وي���ة و ت���أث���ريه���ا اإلي���ج���اب���ي عى 
رق��ي ال��ش��ع��وب وإح����داث ال��ت��ط��ور التعليمي ال���ذي تسهم 
الجامعات بدرجة رئيسية يف تحقيقه.. وانطاقاً من ذلك 
ف��ق��د ت���م ت��أس��ي��س ج��ام��ع��ة ال���ح���ض���ارة يف ال���ع���ام 2012م 
اس�����ت�����ن�����اداً إىل م����واف����ق����ة وزارة ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل وال���ب���ح���ث 
ال��ع��ل��م��ي يف ال���ي���م���ن ب���م���وج���ب ال����ق����رار ال���������وزاري رق�����م 104 

لسنة 2012م. 
وت�����ح�����ت�����وي ج����ام����ع����ة ال������ح������ض������ارة ع������ى ث��������اث ك����ل����ي����ات ه����ي: 
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة، وف��ي��ه��ا: ط���ب األس���ن���ان وال��ص��ي��دل��ة 
واملخترات، وكلية الهندسة وتضم: الهندسة املعمارية، 
وه���ن���دس���ة ال���ح���اس���وب، وه���ن���دس���ة االت����ص����االت، وه��ن��دس��ة 
النفط وال��غ��از، و تقنية املعلومات، وعلوم الحاسوب، 
وك���ل���ي���ة ال����ت����ج����ارة وال����ع����ل����وم اإلداري������������ة وت�����ض�����م: ت��خ��ص��ص��ات 
إدارة األع�������م�������ال وامل�����ح�����اس�����ب�����ة ون�����ظ�����م م�����ع�����ل�����وم�����ات، وك���ل���ي���ة 
العلوم اإلنسانية و تضم تخصصات الشريعة والقانون 
وال�����ع�����ل�����وم ال���س���ي���اس���ي���ة و ال����ل����غ����ة اإلن����ج����ل����ي����زي����ة وال����رتج����م����ة، 
وت�����ل�����ك ال�������رام�������ج م����رت����ب����ط����ة ارت������ب������اط������اً م������ب������اش������راً ب����اح����ت����ي����اج����ات 
س��وق العمل امل��ح��ي واإلق��ل��ي��م��ي، وق��د ب��اش��رت الجامعة 
ال�������دراس�������ة يف امل�����رك�����ز ال����رئ����ي����يس ب���م���ح���اف���ظ���ة ع�������دن يف ال����ع����ام 
ال�������درايس 2013/2012م ويف ف����رع ص��ن��ع��اء يف ال��ع��ام 

2014/2013م.
كما أن الجامعة ستعمل قريباً عى فتح أقسام جديدة 
م�����ث�����ل ال�����ص�����ي�����دل�����ة ال�����س�����ري�����ري�����ة وال�������ط�������ب ال�����ب�����ش�����ري وال���ت���ص���م���ي���م 
الداخي، كما ستعمل الجامعة إن شاء الله عى التأسيس 

ملستشفى جامعة الحضارة الجامعي.

 إستراتيجية تطويرية
<  ما اإلضافة العلمية التي تميزت بها جامعة 
الحضارة كرافد للتعليم الجامعي الخاص يف ظل 
اتجاه رأس املال لالستثمار يف الجانب األكاديمي؟

<< انتهجت جامعة الحضارة مدخل اإلدارة االسرتاتيجية 
يف عملها الوظيفي بشقيه األكاديمي واإلداري، وترجمت 
ذلك من خال إعداد مشروع تطويري باالستعانة بالخراء 
ذوي ال�����ع�����اق�����ة ب����م����ج����ال ال����ت����خ����ص����ص، وك����������ان اإلط������������ار ال����ع����ام 
للمشروع محدداً بإعداد اسرتاتيجية الجامعة 2025م يف 
ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2020- 
2030م، واشتق منها اسرتاتيجيات الكليات والتوجهات 
االسرتاتيجية لألقسام العلمية، فضًا عن مراجعة وتطوير 
الهيكل التنظيمي للجامعة وكلياتها، وت��وص��ي��ف ال��رام��ج 

األكاديمية ومقرراتها الدراسية.
ومل���������ا ك������ان������ت رس�������ال�������ة ج�����ام�����ع�����ة ال������ح������ض������ارة " ت�����ق�����دي�����م خ����دم����ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وب���ح���ث���ي���ة م���ت���م���ي���زة، ت���ش���ج���ع ال���ط���ل���ب���ة ع�����ى ال��ت��ف��ك��ري 
الناقد املرتكز عى التحليل واالستنباط واالبتكار، من خال 
م����وارد ب��ش��ري��ة م��ؤه��ل��ة، وب���رام���ج أك��ادي��م��ي��ة م���ج���ودة، وبيئة 
تعليمية مشجعة، وش��راك��ة محلية ودول��ي��ة فاعلة" فإننا 
وم����ع ال���ط���اق���م امل��ت��م��ي��ز يف ال��ج��ام��ع��ة م���س���ؤول���ون ع���ن تحقيق 
رسالة الجامعة يف سياق قيمي وبرامج تدريسية متميزة، 
ومعامل مجهزة بكل التجهيزات الازمة، وهيئة تدريس 
م��ش��ه��ود ل��ه��ا ب��ال��ك��ف��اءة العلمية وامل��ه��ن��ي��ة، إىل ج��ان��ب ق��ي��ادة 
متميزة ذي كفاءة إدارية وأكاديمية عالية، ورسوم دراسية 
م����ائ����م����ة، وان����ض����ب����اط ك����ام����ل يف س�����ري ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ب����اإلض����اف����ة إىل ت���وظ���ي���ف وت���ع���ي���ني أوائ�������ل ال���خ���ري���ج���ني يف ك����ادر 

الجامعة، وابتعاث أوائل الخريجني املعينني يف الجامعة 
ل��ل��دراس��ات العليا يف ال��خ��ارج ع��ى حساب الجامعة، وكل 
م���ا س��ب��ق ي���ع���زى إىل أن���ن���ا ن��ن��ظ��ر إىل ال���ط���ال���ب م���ح���ور ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية بوصفه رأس امل��ال املعريف ال��ذي يقع عى عاتقه 

تحريك عجلة التنمية وازدهار اليمن السعيد.

استكمال رسالتنا التعليمية
< جبببببامبببببعبببببة الببببببحببببببضببببببارة كبببببغبببببرهبببببا مبببببببن املبببببؤسبببببسبببببات 
الببتببعببلببيببمببيببة املبببتبببضبببررة جببببببراء الببببببعببببببدوان.. كببببم حببجببم 
الببخببسببائببر الببتببي لحقت بمبنى الببجببامببعببة يف عببدن، 
وتبببببداعبببببيبببببات ذلببببببك خببببصببببوصبببباً عبببببى طببببببالب وطبببالبببببببات 

الجامعة من أبناء عدن؟
<< مبنى الجامعة يف عدن كان هو املقر الرئيس للجامعة 
وكان يضم  كل كليات الجامعة املوجودة حالياً يف صنعاء، 
وك���������ان م�����ش�����روع�����اً اس����ت����ث����م����اري����اً ك������ب������رياً ك���ل���ف���ن���ا ت����ج����ه����ي����زه م���اي���ني 
ال���������دوالرات م��ح��ب��ة يف ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه��ا، وت���ج���س���ي���داً ل��ل��ع��اق��ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني ال���ع���راق وال���ي���م���ن، وب���ع���د أن اك��ت��م��ل امل���ش���روع 
بكل متطلباته وانطلقت الجامعة ألداء رسالتها التعليمية، 
حل الدمار والخراب بشكل كي وخرج مبنى الجامعة عن 
ال��خ��دم��ة ج���راء ال���ع���دوان ع��ى ال��ي��م��ن ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة، وت��أث��رن��ا 
اقتصادياً بذلك عى املستوى الشخيص، فضًا عن خسارة 
الطلبة الدارسني للخدمة التعليمية التي كانوا يتلقونها، 
ومع ذلك لم نتوقف أو ننسحب بل أصررنا عى استكمال 
رسالتنا التعليمية األكاديمية من فرع الجامعة يف العاصمة 

صنعاء.

مراجعة ومواكبة
< كبببيبببف تبببنبببظبببرون إىل وضبببببع الببتببعببلببيببم البببجبببامبببعبببي يف 
الببببيببببمببببن، ومبببتبببطبببلبببببببات الببببنببببهببببوض ببببببه سبببيبببمبببا مبببخبببرجبببات 
التعليم التي يجب أن تلبي احتياجات سوق العمل؟

< بالنظر إىل عمر التعليم الجامعي يف اليمن فقد وصل 
إىل نصف ق��رن، وه��ذه حقبة زمنية ليست بسيطة، غري 
أن ه������ذا ال����ن����وع م����ن ال���ت���ع���ل���ي���م ي���ح���ت���اج إىل م����راج����ع����ة دوري������ة 
م���ن م��ت��خ��ص��ص��ني وخ�������راء، وم���واك���ب���ة ك���ل ج���دي���د وخ��اص��ة 
م���ت���ط���ل���ب���ات واح�����ت�����ي�����اج�����ات س�������وق ال����ع����م����ل امل�����ح�����ي وال����ع����رب����ي 
والدويل، وما يبشر بأن هناك مراجعة للتعليم الجامعي 
ال����ي����م����ن����ي ه�������ي م����س����ت����ه����دف����ات ال��������رؤي��������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ال������ت������ي ت����رك����ز 
بدرجة أساسية عى التعليم العام والتعليم الجامعي 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل���ه���ن���ي ب��وص��ف��ه��ا م���رت���ك���زات أس���اس���ي���ة ل��ل��ن��ه��وض 
ب���ال���ي���م���ن وإخ�����راج�����ه�����ا م�����ن ال�����وض�����ع االق�����ت�����ص�����ادي ال�����ح�����ايل إىل 
الوضع امل��أم��ول.. وأن��ا عى ثقة أن هناك رغبة كبرية لدى 
القيادة السياسية يف اليمن واملجتمع اليمني أيضاً إلجراء 
اإلص������اح������ات ال�����ازم�����ة مل����س����رية ال���ت���ع���ل���ي���م وال����ن����ه����وض ب���واق���ع 

التعليم ال سيما التعليم الجامعي.

جملة من اإلجنازات
< مؤخراً نالت جامعة الحضارة عضوية اتحاد 

الببببجببببامببببعببببات البببببعبببببرببببببيبببببة.. حببببدثببببونببببا عبببببن مببببعببببايببببر نببيببل 
العضوية، وأهمية هذه العضوية؟

<< حصلت جامعة الحضارة بصنعاء، ع��ى عضوية 
ات����ح����اد ال���ج���ام���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة، ب���ع���د ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ج��م��ل��ة م��ن 
اإلن���ج���ازات ع��ى الصعيد التعليمي واألك��ادي��م��ي، وه��ذه 
ال��ع��ض��وي��ة ت��ك��س��ب��ه��ا م��ي��زة ت��ن��اف��س��ي��ة يف األداء األك��ادي��م��ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي .. ك���م���ا  أن ح���ص���ول ال���ج���ام���ع���ة ع����ى ع��ض��وي��ة 
االت��ح��اد سيمكنها م��ن امل��ش��ارك��ة يف األن��ش��ط��ة وامل��ؤت��م��رات 
والندوات العلمية وكذا اإلسهام يف مناقشة السياسات 
وال��خ��ط��ط ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ت���ص���در ع���ن االت����ح����اد، وت���ب���ادل 
ال��������خ��������رات وامل���������ع���������ارف وامل��������ج��������ات ال����ع����ل����م����ي����ة واإلص�����������������دارات 

واألساتذة.
وي�������أيت ه������ذا اإلن�����ج�����از م����ن إي���م���ان���ن���ا ب���أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال���ش���راك���ة 
ب���ني امل��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ح��ل��ي��اً وع��رب��ي��اً ودول���ي���اً ل��ارت��ق��اء 
ب����م����س����ت����وي����ات األداء األك������ادي������م������ي وف������ق������اً ل����ل����م����ع����اي����ري ال���ع���امل���ي���ة 
ل��ل��ح��ص��ول ع���ى م��خ��رج��ات ن��وع��ي��ة ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ال��س��وق 

املحي واإلقليمي.
وبالنسبة للمعايري التي مكنت جامعة الحضارة من  
الحصول عى عضوية إتحاد الجامعات العربية، فيأيت 
عى رأسها املوجهات االسرتاتيجية للجامعة 2021- 
2025م ال�����ط�����م�����وح�����ة ل�����ت�����ع�����زي�����ز ال����������ق����������درات األك�����ادي�����م�����ي�����ة 
ل����ل����ج����ام����ع����ة، ب������اإلض������اف������ة إىل ال������خ������ط������وات ال������ت������ي ق���ط���ع���ت���ه���ا 
الجامعة يف ج��ان��ب تطوير ال��ل��وائ��ح والهيكل التنظيمي 
وت������ط������وي������ر ال���������رام���������ج األك�������ادي�������م�������ي�������ة وامل�����������ق�����������ررات ال������دراس������ي������ة 
وت��وص��ي��ف��ه��ا وف����ق����اً مل���ع���اي���ري م��ج��ل��س االع���ت���م���اد األك���ادي���م���ي 

وضمان الجودة.

حتقيق التنمية
< انببطببالقببا مبببن أهببمببيببة البببببحببث الببعببلببمببي كببأسبباس 
لببببلببببتببببنببببمببببيببببة يف مبببببخبببببتبببببلبببببف املبببببببببببببجببببببببببببباالت.. مبببببببببا هبببببببببي رؤيبببببببببة 
الجامعة لإلسهام يف تطوير واقع البحث العلمي 
وموضوعاته بحيث توجه لحل مشكالت املجتمع؟
<< ت�����ويل ال���ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي أه���م���ي���ة ب���ال���غ���ة وف���ق���اً 
لنظرة ثاقبة تعزز مفهوم الشراكة الحقيقة بني الجامعة 
ومساهمتها يف حل مشكات املجتمع،  ويؤكد هذا الزعم 
أن الجامعة أفرزت يف غاياتها االسرتاتيجية ما يخص دعم 
البحث العلمي وإسهاماته يف تحقيق التنمية الشاملة يف 
اليمن وتحقيق رؤية بناء الدولة الحديثة 2030م يف سياق 
وطني، فضًا عن توجيه بحوث الطلبة يف سياق املوجهات 

واألولويات التي تنشدها اليمن وتطلعات إىل تحقيقها.

جودة ونوعية
< ومببببببببببباذا عببببببن اسببببراتببببيببببجببببيببببة الببببجببببامببببعببببة وخبببطبببتبببهبببا 
املببسببتببقبببببلببيببة لببببالرتببببقبببباء بببمببخببتببلببف جببببوانببببب الببعببمببلببيببة 

التعليمية؟
<< كما يقال " الجامعة من دون اسرتاتيجية كالسفينة با 
قبطان، تتاطمها األمواج حتى تغرق" ومن هذا املنطلق، ويف 
ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ووفقاً 
للمنهجية العاملية املتعارف عليها يف التخطيط االسرتاتيجي، 
وع������ى ي�����د خ��������راء وط����ن����ي����ني، أع��������دت ال���ج���ام���ع���ة إس���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
2025م، وخلصت إىل أهدافها الرامية إىل تحسني العملية 
التعليمية وال��ن��ه��وض باملؤسسة لتحقيق رؤي��ت��ه��ا، وك���ان من 
ابرز تلك األهداف استكمال مشروع حوكمة الجامعة، بما 
ي��ع��زز ن��ظ��م امل��س��اءل��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة، وي��ح��ق��ق م��م��ارس��ات مهنية 
تتسم بالامركزية عى مستوى مكونات الجامعة، تحسني 
جودة ونوعية الرامج األكاديمية الجامعية والعليا لتلبية 
حاجات الفرد واملجتمع.. وكذا إعداد جيل من الخريجني عى 
مستوى عاٍل لارتقاء باملعروض من الكوادر يف سوق العمل 
املحي، واإلقليمي. والعمل عى استقطاب الكوادر البشرية 
األك���ادي���م���ي���ة واإلداري����������ة امل���ؤه���ل���ة، وت��ن��م��ي��ت��ه��ا واس���ت���ث���م���اره���ا ع��ى 
أس���اس مهني وأخ��اق��ي يف تحقيق رؤي���ة ورس��ال��ة ال��ج��ام��ع��ة.. 
إض���اف���ة إىل دع����م ج��ه��ود ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي امل���ع���ريف وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
يف امل��ج��االت املختلفة وب��م��ا يحقق التنمية الشاملة، وإي��ج��اد 
ح���ل���ول ف���اع���ل���ة وم���ل���م���وس���ة ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال����ازم����ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية، وبما يضمن استدامتها، وفقاً للمعايري املتعارف 
عليها، والتوسع يف الشراكات وتطوير العاقة مع الجامعات 

ومؤسسات البحث العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً.
ويف األخري أشكركم عى إتاحة هذه الفرصة الثمينة لنقل 
تجربة جامعة الحضارة للقارئ الكريم والذي يمثل عينة 
مثقفة من أولياء األمور وفئات املجتمع اليمني العريق، مع 
أمنيايت لليمن السعيد أن يظل سعيداً، والتحية والتقدير 
لقيادة الجامعة وجميع منسوبيها وللقائمني عى صحيفة 

26 سبتمر.

 تــــركــــيــــز مــــســــتــــهــــدفــــات الـــــرؤيـــــة 
الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــام 
واجلامعي واملهني يعكس رغبة 
القيادة واملجتمع في اليمن على 

النهوض بواقع التعليم

حــــصــــول جـــامـــعـــة احلـــــضـــــارة عــلــى 
عضوية احتاد اجلامعات العربية 
يكسبها ميزة تنافسية في األداء 

األكادميي والتعليمي

مـــــــن ابـــــــــــرز أهــــــدافــــــنــــــا املــــرحــــلــــيــــة 
واملــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة حتــــســــني جــــــودة 
ونــــوعــــيــــة الـــــبـــــرامـــــج األكــــادميــــيــــة 
حاجات  لتلبية  والعليا  اجلامعية 

الفرد واملجتمع

 قـــريـــبـــًا افـــتـــتـــاح أقـــســـام الــصــيــدلــة 
الـــــســـــريـــــريـــــة والـــــــطـــــــب الــــبــــشــــري 
والتأسيس  الــداخــلــي  والتصميم 

ملستشفى جامعة احلضارة 

:» رئيس وحدة السكرتارية واالتصال ونظم املعلومات باملكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية لـ» 

نعمل حاليًا على إخراج خطة شاملة وفق أهداف وطنية وإزالة 
حاالت التداخل والتعارض التي رافقت اخلطط السابقة

رئيس فريق محور إدارة منظومة احلكم والسياسة اخلارجية واألمن القومي للتخطيط التشاركي : 

املشاركون في إعداد اخلطة الثانية من الرؤية الوطنية 
يستشعرون دورهم وأنهم جزء من اخلطة

خ��������������������������������اص:  أوض���������������������������ح األس��������������ت��������������اذ 
خ���������ال���������د ال������ج������ن������ي������د رئ���������ي���������س وح����������دة 
ال�����س�����ك�����رت�����اري�����ة واالت��������ص��������ال ون���ظ���م 
امل��ع��ل��وم��ات ب��امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
أن ف���������رق ال����ت����خ����ط����ي����ط ال�����ت�����ش�����اريك 
التي تضم ممثلني من مختلف 
ال����ج����ه����ات ال����ح����ك����وم����ي����ة وال����ق����ط����اع 
ال��������خ��������اص وم������ن������ظ������م������ات امل����ج����ت����م����ع 
امل�����������������������������دين، ت���������ع���������م���������ل ح������������ال������������ي������������اً ع�����ى 
ص������ي������اغ������ة امل�����������ؤش�����������رات واأله����������������داف 
ال���������خ���������اص���������ة ب�������ال�������خ�������ط�������ة امل������رح������ل������ي������ة 
ال��ث��ان��ي��ة 2021-2025م ب��ن��اًء 
ع����������ى ال�������ق�������ض�������اي�������ا ال��������ح��������رج��������ة ال�����ت�����ي 
استخراجها من تحليل الوضع 

الراهن، ومحددات القيادة الثورية والسياسية.
وأشار يف تصريح خاص لصحيفة 26 سبتمر أن هدف 
الخطة املرحلية األوىل من الرؤية الوطنية كان واضحاً 
تركز يف تعزيز جوانب الصمود واإلن��ع��اش االقتصادي 
وت���ه���ي���ئ���ة م����ؤس����س����ات ال������دول������ة إلح���������داث ال���ت���ط���وي���ر وال���ب���ن���اء 
املؤسيس املنشود واالرتقاء بمستوى الخدمات العامة. 
وأض���������اف ال���ج���ن���ي���د: أن ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذ ل���ل���خ���ط���ة األوىل 
م���ن ال����رؤي����ة واج���ه���ت ب��ع��ض اإلش����ك����االت خ���ص���وص���اً ت��أخ��ر 
املخصصات املالية، إىل جانب ات��ج��اه بعض مؤسسات 
ال�����دول�����ة إىل ت���ن���ف���ي���ذ خ���ط���ة ال�����رؤي�����ة وإه�����م�����ال خ���ط���ة األداء 
الحكومي التي هي من صلب عمل الجهات، لذلك عمل 
املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية مع األمانة العامة لرئاسة 
ال���وزراء وبقية الجهات املعنية ع��ى إخ���راج خطة العام 
2021م ك��خ��ط��ة وط��ن��ي��ة دم��ج��ت ب���ني م��ت��ط��ل��ب��ات األداء 
واألهداف اإلسرتاتيجية للرؤية الوطنية، باإلضافة إىل 
اع���ت���م���اد ن����م����اذج وآل����ي����ة م��ت��اب��ع��ة وت��ق��ي��ي��م م����وح����دة مل��ت��اب��ع��ة 
ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة ال����ع����ام 2021م،  وه�����ي آل����ي����ة ه����دف����ت إىل 
تحسني العمليات وتحسني الخدمات لتسهيل عملية 

حصول املواطنني عليها.
وأك����د رئ��ي��س وح����دة ال��س��ك��رت��اري��ة 

واالت�����������ص�����������ال ون�������ظ�������م امل�����ع�����ل�����وم�����ات 
بمكتب إدارة الرؤية ان عملية 

اإلع�����������������داد ل����ل����خ����ط����ة امل����رح����ل����ي����ة 
الثانية 2021-2025م 

انطلقت م��ن التخطيط 
الذي يضمن مشاركة 

ك����������������������������������ل ال�������������������ج�������������������ه�������������������ات 
ال������������������ح������������������ك������������������وم������������������ي������������������ة 

ع�������������ى امل�������س�������ت�������وى 
امل���������������������������������������رك���������������������������������������زي 

وامل�������������������������ح�������������������������ي 
وك�������������ذل�������������ك 

م�������ش�������ارك�������ة م����ن����ظ����م����ات 
امل���ج���ت���م���ع وال����ق����ط����اع 
ال�����خ�����اص، ل��ض��م��ان 

إخ��������������������������������������������������������������������راج خ������������ط������������ة 
ش���ام���ل���ة وف������ق أه������داف 

وط����ن����ي����ة، ب����اإلض����اف����ة إىل 
إزال�������������������ة ح����������������االت ال�������ت�������داخ�������ل 

وال���������ت���������ع���������ارض ال�������ت�������ي راف������ق������ت 
الخطط السابقة.

وت���ط���رق ال��ج��ن��ي��د إىل أن ف��رق 
ال����ت����خ����ط����ي����ط ال������ت������ش������اريك ت���م���ك���ن���ت 

م����ن خ�����ال اج���ت���م���اع���ات ون���ق���اش���ات 
مكثفة من تحديد القضايا الحرجة 

وم����ؤش����رات األه�������داف اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة، 
ك�����خ�����ط�����وة أس�����اس�����ي�����ة ل����ت����ح����دي����د األه�����������داف 

املرحلية للخطة املقبلة، ومن ثم االنتقال 
إىل ب��ط��ائ��ق امل���ب���ادرات وامل��ش��اري��ع ال��ت��ي سيتم 
تنفيذها عى مدى خمس سنوات قادمة. 

خ�����اص: أك����د األس����ت����اذ م��ط��ه��ر ال��ش��ب��ام��ي 
رئ�������ي�������س ف�������ري�������ق م�������ح�������ور إدارة م����ن����ظ����وم����ة 
الحكم والسياسة الخارجية واألم��ن 
ال��ق��وم��ي، ض����رورة أن ت��ك��ون أه���داف 
ال�������خ�������ط�������ة وم���������ؤش���������رات���������ه���������ا واق������ع������ي������ة 
غ���ري م��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا ق��اب��ل��ة للتنفيذ 
وف���������������ق  ال��������������������������واق��������������������������ع  أرض  يف 
اإلم����ك����ان����ات امل���ت���اح���ة يف ه���ذه 
امل������رح������ل������ة.. م������ش������رياً إىل أن 
ع�����م�����ل ف���������رق ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال������������ت������������ش������������اريك إلع������������������داد 
ال��������خ��������ط��������ة امل������رح������ل������ي������ة 
ال��ث��ان��ي��ة 2021-
 ، 2م 0 2 5

ينصب حالياً ع��ى موضوع 
املؤشرات ومدى مائمتها 
لألهداف اإلسرتاتيجية 
وامل������������������������س������������������������ت������������������������ه������������������������دف������������������������ات 
ال��رئ��ي��س��ي��ة، وي���س���ري أي��ض��اً 
وف����������������ق ال�����������رن�����������ام�����������ج ال�������زم�������ن�������ي 
املحدد للتخطيط التشاريك.

ول������ف������ت إىل أن ف������ري������ق امل�����ح�����ور 
امل�������������ك�������������ون م�������������ن م��������م��������ث��������ي ال��������ج��������ه��������ات 
ال���ع���ل���ي���ا ووزارة ال����خ����ارج����ي����ة واألم�������ن 
وامل����������خ����������اب����������رات، ع������م������ل ع���������ى م�����راج�����ع�����ة 
ش�����ام�����ل�����ة امل���������ؤش���������رات وإع����������������ادة ص���ي���اغ���ت���ه���ا 
بما ي��ت��اءم م��ع املستهدفات امل��وج��ودة يف 
ال��رؤي��ة وبما يحقق األه���داف اإلسرتاتيجية 

للخطة.
وأش��������������اد ال�����ش�����ب�����ام�����ي ب����ت����ف����اع����ل أع�������ض�������اء ال����ف����ري����ق 
م��������ن خ����������ال ال������ن������ق������اش������ات امل����س����ت����ف����ي����ض����ة وال�����ع�����ص�����ف 
ال������ذه������ن������ي واإلدراك ال���������واس���������ع مل����ت����ط����ل����ب����ات امل�����رح�����ل�����ة، 

ال������ت������ي ول������������دت ن�����ت�����ائ�����ج م����ه����م����ة يف 
ال��ع��م��ل ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي ال��ت��ش��اريك 
ستنعكس نتائجها يف الخطة 
املقبلة.. وقال: املشاركون اليوم 
ي����س����ت����ش����ع����رون  دوره����������م وأن����ه����م 
ج�����������زء م��������ن ال������خ������ط������ة امل�����رح�����ل�����ي�����ة، 
بعكس ما كان يتم يف السابق 
عند إعداد الخطط حيث كانت 
ت��ع��د يف ج��ه��ات ع��ل��ي��ا دون علم 
أو م���ش���ارك���ة ال���ج���ه���ات امل��ن��ف��ذة، 
وب������ال������ت������ايل ت���������أيت ن�����ت�����ائ�����ج ال���ت���ن���ف���ي���ذ 
ب������������ع������������ي������������دة ع�����������������ن م��������س��������ت��������ه��������دف��������ات 

الخطط.
واع������ت������ر ال����ش����ب����ام����ي أن م���ح���ور 
إدارة ال���ح���ك���م وال���س���ي���اس���ة ال���خ���ارج���ي���ة واألم�������ن ال��ق��وم��ي 
من أهم املحاور التي تعنى بها الرؤية، فإدارة الحكم 
تعنى ملؤسسات الدولة العليا بشكل خ��اص، إضافة 
إىل املؤسسات السيادية كالخارجية وحقوق اإلنسان.
وأض�����اف: ب���أن ال��ت��ول��ي��ف��ة امل��ت��م��ي��زة م��ن م��م��ث��ي ال��ج��ه��ات 
يف م������ح������ور م����ن����ظ����وم����ة ال�����ح�����ك�����م وال�����س�����ي�����اس�����ة ال����خ����ارج����ي����ة 
واألم��ن القومي، خلقت حراكاً ايجابياً تجاه القضايا 
اإلسرتاتيجية الوطنية ومؤشراتها التي يجب أن تكون 
شاملة لجوانب عدة تشرتك فيها العديد من الجهات.
وأوض����ح أن���ه وم���ن خ���ال م��راج��ع��ة امل���ؤش���رات ال����واردة 
يف ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة وج����دت ف���رق ال��ع��م��ل ال��ت��ش��اريك يف 
أغلب املحاور، أن بعضاً من تلك املؤشرات غري كافية 
وال تعط األه���داف اإلسرتاتيجية، ب��ل أن بعضها تعد 
م�����ؤش�����رات مل���ش���اري���ع وإج�����������راءات وال ت�����رق إىل م���ؤش���رات 
أه����داف إس��رتات��ي��ج��ي��ة لتحقيق ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة، ولكن 
ومن خال العمل عى مستوى كافة املحاور توصلنا 
إىل م���ؤش���رات أك����ر دق����ة ووض����وح����اً ت���ت���اءم م���ع امل��ع��اي��ري 

املخصصة للمؤشرات.

من حبي لليمن جاءت فكرة إنشاء جامعة 
احلضارة بكلياتها التخصصية
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بداية نود الحديث عن االجراءات القانونية والئحة البنك املركزي بالعاصمة 
صنعاء يف ظل دولة مستقرة ال تواجه عدوانًا تريد طباعة ورقة نقدية بدالً 

عن التالفة أو غري ذلك؟
** من األهداف واالختصاصات التي نص عليها القانون رقم )14( لسنة 2000م واملعدل 
بالقانون رقم )21( لعام 2003م  بشأن البنك املركزي بالعاصمة صنعاء هو تحقيق استقرار 
األسعار واملحافظة عىل ذلك االستقرار وتوفري السيولة املناسبة واملالئمة عىل نحو سليم 
إليجاد نظام مايل مستقر يقوم عىل آلية السوق وان يمارس عملياته يف إطار السياسة 
االقتصادية للدولة وله يف سبيل تحقيق ذلك ممارسة املهام واالختصاصات لرسم وتبني 

وتنفيذ السياسة النقدية وتحديد نظام سعر الصرف األجنبي بالتشاور مع الحكومة .
وما نصت عليه املادة )24( من هذا القانون أن البنك املركزي بصنعاء  له وحده حق 
إصدار العملة النقدية يف الجمهورية كما يكون له وحده حق سك العملة املعدنية وتكون 
األوراق النقدية والعملة املعدنية التي يصدرها البنك هي العملة القانونية يف الجمهورية 
وللبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها 
وتعويض قيمتها االسمية بعملة قانونية يف ظل الظروف العادية وبحسب الصالحيات 

املخولة من الدستور والقانون والئحته التنفيذية.. 
فعملية طباعة النقود من قبل البنك املركزي عملية فنية معقدة اقتصاديا فكل وحدة 
نقدية مطبوعة ال بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد األجنبي أو رصيد ذهبي وضخ 
العمالت النقدية يف السوق من قبل الدولة يجب أن يتناسب مع حجم االقتصاد ومع 
حجم النمو االقتصادي ووفق مؤشرات نسبة الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للدولة 
وإذا تم مخالفة ذلك تقل القيمة الشرائية للعملة وترتفع األسعار ويرتفع معها التضخم 
وتصل الدولة لحالة من عدم االستقرار واالنهيار االقتصادي وتنهار معه البنية االجتماعية 
وباقي القطاعات وهذا ما حصل عندما أقدم العدوان ومرتزقته من طباعة كميات كبرية 

من النقود غري القانونية بلغ حجمها ثالثة أضعاف ما تم طباعته خالل خمسني عاماً.
تحالف العدوان يهدف اىل القضاء عىل االقتصاد اليمني منذ بداية الحرب 
يف "26مارس" 2015م وحتى اآلن.. ما االجراءات االحرتازية التي اتخذتها 

حكومة االنقاذ الوطني يف الحفاظ عىل االقتصاد الوطني؟
** الوضع االقتصادي سابقا كان معتمدا عىل النفط والغاز وإيراداتها حيث كان يشكل 
ما نسبته %90 يف تمويل املوازنة العامة للدولة ولم يكن هناك التفات لتوفري املخزون 
الغذايئ والدوايئ محليا والسعي لالكتفاء الذايت يف جميع السلع والخدمات ولو تدريجيا 
بل كان يتم استرياد جميع االحتياجات األساسية والكمالية من الخارج وبمبالغ كبرية 
جدا تكلف الدولة مئات املليارات من الدوالرات ويف هذا اإلطار وما يتعرض له الوطن من 
عدوان وحصار فان حكومة االنقاذ الوطني تقوم بتنفيذ إجراءات احرتازية ناجحة سواء 
يف السياسات املالية أو النقدية أو االقتصادية تتمثل يف دعم الصناعات الغذائية والدوائية 
لتوفري ما أمكن من االكتفاء الذايت وللحفاظ عىل قيمة العملة الوطنية يف مواجهة العدوان 
االقتصادي املمنهج عىل تدمري االقتصاد الوطني وخاصة يف مواجهة جريمة اإلصدار النقدي 
للعملة املزورة كل تلك اإلجراءات نجحت يف استقرار سعر العملة الوطنية أمام العمالت 
األجنبية مقارنة باالرتفاع الكبري بسعر الصرف يف املناطق املحتلة ومن أهم تلك االجراءات 
قرار منع التداول بالعملة املزورة. . ويف مقابل ذلك قامت حكومة اإلنقاذ باتخاذ إجراءات 
ضرورية للحفاظ عىل العملة الوطنية من التدهور من خالل تدشني الربامج الوطنية 
التنفيذية إلنعاش االقتصاد الوطني التي بدء تنفيذها يف يناير من العام 2020م ويأيت 
هذا التدشني يف ظل االنتصارات العسكرية والسياسية واالقتصادية من خالل تفعيل 
دور البنك املركزي اليمني يف صنعاء من اتخاذ إجراءات تحمي العملة الوطنية وتحافظ 

عىل االقتصاد الوطني.. 
توجيهات ودعوات السيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحويث قائد 
السياسية  الصراعات  الوطني  االقتصاد  تجنيب  اىل  القرآنية  املسرية 
والعسكرية.. كيف تعاملت حكومة االنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء 

بهذه التوجيهات مقارنة مع االطراف األخرى؟
** أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث - يحفظه الله - يف كثري من 
محاضراته عىل ضرورة تجنيب االقتصاد الوطني عن الصراعات السياسية والعسكرية 

ودعا دول تحالف العدوان ومرتزقتها إىل عدم استخدام الورقة االقتصادية يف هذا 
العدوان وأكد عىل تحييد االقتصاد الوطني ملا له من آثار كارثية تضر بحياة ومعيشة 
املواطن اليمني ووجه الجانب الرسمي لالهتمام بهذا الخصوص عىل كل املستويات مع 
العلم بان حكومة االنقاذ تسعى بكل السبل املتاحة واملمكنة إىل تحييد االقتصاد الوطني 
عن الصراعات السياسية والعسكرية واىل الحفاظ عىل اقتصادنا وعملتنا الوطنية من 

التدمري واالنهيار التي تسعى له دول تحالف العدوان.  
ويف مقابل ذلك ما يقارب من سبع سنوات واقتصادنا الوطني ُيستخدم كورقة ضغط 
من قبل دوال تحالف العدوان ويعترب آخر أوراقهم التي يستخدمونها وستسقط بإذن 

الله كما سقطت جميع أوراقهم العدوانية السياسية والعسكرية.. 
الكادر  رواتب  البنك ونهبت  بنقل  الرياض  فنادق  منذ قامت حكومة 
الوظيفي.. ما االجراءات القانونية والدستورية التي اتخذتموها بوزارة 

املالية بحكومة االنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء؟
** يف ظل العدوان والحصار جاءت املبادرة من السفري األمرييك الذي توعد بأنه سيجعل 
العملة اليمنية ال تساوي الحرب الذي طبعت عليه أي أنها حرب اقتصادية أمريكية بإمتياز 
ولم تكن وليدة اللحظة بل من عقود سابقة وبتعاون وتواطؤ من األنظمة السابقة وعىل 
إثر ذلك أصدر الفار هادي قرارا بنقل وظائف البنك املركزي بصنعاء إىل فرعه يف عدن 
واتخذ إجراءات إلضعاف االقتصاد الوطني باالتجاه إىل املضاربة بالعملة الوطنية وطباعة 

ما يزيد عن ثالثة أضعاف ما تم طباعته خالل خمسني عاماً.
ويف مواجهة ذلك اتخذت وزارة املالية يف حكومة االنقاذ الوطني عدت إجراءات وفق 
مهامها واختصاصاتها الدستورية والقانونية وما تضمنته الخطط املستقبلية للوزارة 
وتكريس كل الجهود والطاقات ووضع الحلول واملعالجات الالزمة لرفع وتحسني أداء 
عمل الوزارة ومصالحها االيرادية وجميع الوحدات االقتصادية يف تحسني جميع األوعية 
اإليرادية للدولة وتوريد املوارد العامة للوفاء بااللتزامات الضرورية من النفقات العامة 
التشغيلية لجميع مؤسسات الدولة حتى تستمر يف أداء أعمالها وتقدم خدماتها ومن 
ضمنها توفري ما أمكن وبحسب املتاح يف صرف نصف الراتب للموظفني والوقوف يف 

مواجهة العدوان حتى النصر القريب بإذن الله تعاىل .
من وجهة نظركم الشخصية اإلكثار من طباعة العملة الورقية فئة األلف 
السابقة والحديثة ... ما األضرار التي سيواجهها اقتصادنا الوطني مستقبالً 

اذا استمروا عىل اإلكثار من طباعة األوراق النقدية؟
** استمرار املزيد من طباعة العملة املزورة بنفس مواصفات العملة القديمة يعترب 
تصعيداً جديداً ومرحلة مختلفة من مراحل العدوان االقتصادي عىل اليمن وعملية 
الطباعة ليس لهدف االحتياج لتغطية نفقات ضرورية أو تسديد مرتبات املوظفني التي 
التزم بها الفار هادي عندما نقل وظائف البنك املركزي اىل فرع عدن أو ملواجهة سداد الدين 
العام الداخيل او الخارجي ولكن الطباعة بهدف تدمري العملة وانهيار االقتصاد الوطني 
الذي كان يعاين أصال من إختالالت سابقة وعىل إثر ذلك فقد أقدم مرتزقة العدوان مؤخرا 
عىل طباعة كميات كبرية من العملة املزورة تقدر بـ600 مليار ريال ومخالفة واضحة 
لقوانني اإلصدار النقدي يف البنك املركزي بصنعاء وجميع القوانني واللوائح املحلية 
والدولية حيث وصلت بواخر روسية تحمل أكرث من عشرين حاوية محملة بالعملة 

املزورة فئة 1000 ريال إىل مينايئ عدن واملكال..
 كل ذلك له أضرار ومخاطر كبرية عىل االقتصاد الوطني يف املستقبل منها انخفاض القوة 
الشرائية للعملة الوطنية وآثار أخرى تتمثل يف التضخم يف السلع االساسية والخدمات 
وارتفاع مدخالت االنتاج التي لها دور يف عملية االنتاج الصناعي وزيادة سعره يف السوق 
وأيضا سوف ينعكس ذلك يف خسارة األفراد ألكرث من %75 من دخولهم وبالتايل تنخفض 

قيمة العملة الوطنية ويستمر العجز يف املوازنة العامة وميزان املدفوعات ومن خالل 
استمرار طباعة العملة وتداولها يف املناطق املحتلة فإن تأثري ذلك عىل الوضع االقتصادي 
يف صنعاء إذا تم االلتزام بعدم تداول العملة املزورة وفق قرار البنك املركزي بصنعاء 
سيكون ضعيفاً جدا ولن يحدث تضخم عىل السلع والخدمات وان وجد التضخم بنسبة 
صغرية فريجع السبب اىل الحصار االقتصادي والقيود عىل الصادرات والواردات وارتفاع 
أجور النقل بسبب ارتفاع سعر املشتقات النفطية نتيجة احتجاز السفن ومنعها من 

الدخول اىل ميناء الحديدة..
للحفاظ عىل االقتصاد الوطني والبدء بالتعامل بالريال اإللكرتوين .. 
ماهي االجراءات والخطوات التي تقوم بها وزارة املالية بحكومة االنقاذ 
والبدء بالتعامل بالريال اإللكرتوين يف هذه املرحلة من العدوان والحصار 

الجائر؟
اتخذت وزارة املالية عدت إجراءات وخطوات للبدء بالتعامل بالريال االلكرتوين منذ 
العام 2018م من ضمنها العمل عىل صرف مستحقات ومرتبات املوظفني يف اغلب 
مؤسسات الدولة عرب الريال االلكرتوين  وهناك إجراءات أخرى قيد التنفيذ الستكمال 
اآلليات املتعلقة بالنقد االلكرتوين حيث أصبح التعامل به ثابتا يف العديد من مؤسسات 
املالية  السياسات  يتجزأ من  اليمني جزءا ال  االلكرتوين  الريال  ترويج  الدولة ويعترب 
والنقدية يف حكومة االنقاذ الوطني.. وعليه كان من الضروري التحرك إىل بناء اقتصاد 
قوي من خالل تغيري املفاهيم االستعمارية املغلوطة يف جميع املجاالت املالية واالقتصادية 

والسياسية.. 
لتدمري  استهداف ممنهج  العمالة واالرتزاق من  به حكومة  تعبث  ما 
االقتصاد الوطني واإلكثار بطباعة فئة األلف الريال مؤخراً.. ماهي االجراءات 

والضمانات التي اتخذتموها بوزارة املالية لحكومة االنقاذ الوطني؟
** العدوان االقتصادي عىل اليمن ستكون آثاره السلبية مستمرة حتى بعد انتهاء 
العدوان واالنتصار العسكري والسيايس ويف مواجهة ذلك يجب عىل الحكومة بشكل 
عام ووزارة املالية بشكل خاص ان يعملوا بشكل مستمر ويبذلوا الجهود والطاقات إىل 
االتجاه نحو االقتصاد اإلنتاجي املقاوم وتفعيل الركائز االقتصادية املتوفرة يف بالدنا والعمل 
عىل إعداد وإنشاء هيئة اقتصادية متخصصة تتبع وزارة املالية وُتعنى بهذا الجانب وتبدأ 
العمل للحفاظ عىل االقتصاد الوطني ومواجهة جميع التحديات التي يراهن عليها األعداء 
والقيام بتنفيذ هذا املشروع املستقبيل الذي سيضمن استقالل وعزة وكرامة الشعب 
اليمني.ويف إطار ذلك اتخذت وزارة املالية يف هذا الخصوص العديد من االجراءات يف 
مواجهة املخاطر من استمرار طباعة العملة املزورة بشكل عام بدءا من نهاية العام 2019م 
عندما تم منع التداول بالعملة املزورة وما تم طباعته مؤخرا من فئة 1000 ريال بشكل 
خاص حيث كان من ضمن تلك االجراءات صدور تعميم نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير املالية بتاريخ 23/6/2021م بشأن منع تداول العملة املزورة واملواجهة إىل 
جميع قيادات ومؤسسات الدولة املركزية واملحلية ومدراء الشؤون املالية وأمناء الصناديق 

واملكلفني بالتحصيل.. 
برأيكم ماهي االجراءات االحرتازية للحفاظ عىل االقتصاد الوطني من كارثة  

الطباعة املستمرة للعملة؟
** يهدف العدوان من هذه الخطوة اىل تحقيق املزيد من التدمري املمنهج لالقتصاد 
اليمني وضرب الجبهة االقتصادية وتفكيك الجبهة الداخلية وتحقيق مكاسب وهمية 
فشل يف تحقيقها بالجبهة العسكرية والسياسية والثقافية واالجتماعية والهدف الرئييس 

للعدوان من طباعة العملة املزورة هو إحداث تدمري شامل لالقتصادي الوطني  
ويف مواجهة ذلك يجب عىل حكومة اإلنقاذ االنتقال من االقتصاد االستهاليك املعتمد 

عىل الخارج اىل االقتصاد اإلنتاجي املحيل واتخاذ عدت إجراءات احرتازية يف املستقبل 
للحفاظ عىل االقتصاد الوطني من هذه الكارثة تتمثل يف تنفيذ معالجات ضرورية وفق 
خطة إسرتاتيجية مزمنة تقطع الطريق عىل كل املؤامرات للنيل من اقتصادنا الوطني 
وتتمثل يف تحريك الجهات الرسمية واملنظمات املدنية والنخب الشعبية والناشطني 
الحقوقني واملحامني للبدء باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ورفع دعاوى جنائية ومدنية 
إنسانية أمام الجهات القضائية املحلية والدولية يف محكمة الجنايات الدولية ضد الشركة 
الروسية التي تقوم بطباعة العملة املزورة للكف عن تلك الطباعة مستقبال ملا له من آثار 
إنسانية تضر بحياة املواطن اليمني بصفة أساسية وكذلك التحرك الجاد من الجهات 
التنفيذية املختصة بالشأن االقتصادي يف حكومة اإلنقاذ لالهتمام باإلنتاج املحيل سواء 

الزراعي أو الصناعي والوصول إىل مرحلة االكتفاء الذايت 
ماهي الرسالة التي توجهونها اىل رجال املال واالقتصاد عن ما يتعرض له 
اقتصانا الوطني يف هذه املرحلة؟ واالكثار من طباعة االوراق النقدية بالفئات 

املختلفة؟
 ** رجال املال واإلقتصاد من التجار واملستثمرين بكل فئاتهم وطبقاتهم ليسوا بمعزل 
عن األضرار الكارثية التي تسبب بها العدوان االقتصادي حيث قامت دول تحالف العدوان 
بفرض رسوم ضريبية وجمركية ظاملة عىل الواردات من السلع وفرضت قيوداً وصلت اىل 
املنع الكامل للصادرات اليمنية اىل الخارج يف جميع املنافذ التي يحتلونها الربية والجوية 
والبحرية وأيضا فقد لحقهم الضرر الكبري من استمرار طباعة العملة املزورة التي تؤدي 
إىل تآكل رؤوس أموالهم فكل دفعة تنزل السوق من العملة املزورة تعمل عىل انخفاض 
القيمة الشرائية لرؤوس اموالهم بصورة تدريجية حتى تصبح ال تساوي النصف او الربع 
من القيمة الحقيقية أمام العمالت األجنبية لذلك يجب عليهم تنفيذ توجيهات وقرارات 
البنك املركزي بصنعاء من عدم التداول بالعملة املزورة من اجل الحفاظ عىل اموالهم 
من التآكل والضياع وإضافة لذلك فإن الواجب الديني والوطني يفرض عليهم واجب 
الحفاظ عىل اقتصادهم الوطني وعملتهم املحلية من االنهيار والضياع وعليه ندعو جميع 
املستثمرين والتجار الوطنيني من رجال املال واالقتصاد يف خارج الوطن العودة لتأسيس 
استثماراهم وخدمة وطنهم وتفويت الفرصة عىل أعداء اليمن من تنفيذ مخططاتهم 

ومؤامراتهم التدمريية عىل الوطن أرضا وإنسانا. 
كلمة أخرية تود قولها يف هذا الحوار عرب "26سبتمرب"؟

إننا نرى فيما سبق اإلشارة إليه من خطوات وإجراءات الحكومة بشأن السياسات 
االقتصادية بشكل عام ومن هذا املنطلق يجب عىل املجلس السيايس األعىل وحكومة 
اإلنقاذ الوطني إضافة إىل اإلجراءات السابقة التي قاموا بها لحماية العملة الوطنية 
من االنهيار اتخاذ بعض االجراءات الضرورية للحفاظ عىل استقرار سعر صرف العملة 
الوطنية ومواجهة التحديات التي ُتحاك من األعداء يف الجانب االقتصادي وال يستقيم 
ذلك إال عرب تنفيذ إسرتاتيجية وطنية مزمنة لإلصالحات املالية واالقتصادية واالدارية يف 
إطار وضع سياسات ومعالجات للتغلب عىل املعوقات واملشاكل التي تواجه االدارة العامة 

يف جميع مؤسسات الدولة.
 ومن أهم تلك املشاكل التي تواجه اإلدارة العامة للدولة هي وجود إدارة عامة مثقلة 
باملهام واملسؤوليات اإلجرائية والضعف يف التخطيط ووضع السياسات العامة والقوانني 
القديمة وعدم وجود إدارة فعالة للموارد املالية والبشرية والتي تتضمن طرق حديثة 
ومتطورة إلدارة وإنفاق املوارد املالية وتخطيط واستقطاب وتعيني وتطوير املوارد البشرية 
ومن تلك املشاكل أيضا انعدام املسائلة بسبب ضعف أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد 
وعدم وضع آلية لتحسني األداء خالل تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية ومن هنا يجب العمل 
عىل تنفيذ عدد من األهداف اإلسرتاتيجية تتمثل يف دعم عمليات رسم السياسات العامة 
للدولة وصنع القرار والوصول بمؤسسات الدولة لتقديم خدمات أكرث كفاءة وفاعلية 
وقادرة عىل تحقيق االهداف الوطنية وإعادة بناء الهيكل التشريعي والتنظيمي ملؤسسات 
الدولة وجعله يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة عالية وتعزيز القدرات املؤسسية 
للوزارات وتكريس ثقافة اإلبداع والتميز يف القطاع العام والوصول اىل موارد بشرية 
مؤهلة وكفؤة ونزيهة تلبي االحتياجات الفعلية لوظائف الجهاز اإلداري للدولة وتطبيق 

مبدأ الثواب والعقاب.

ضخ العمالت النقدية في السوق � 
يجب أن يتناسب مع حجم االقتصاد 

والنمو االقتصادي 
قامت حكومة اإلنقاذ باتخاذ إجراءات � 

ضرورية للحفاظ على العملة 
الوطنية من التدهور

استمرار  طباعة العملة املزورة يعد تصعيدًا جديدًا ومرحلة 
مختلفة من مراحل العدوان االقتصادي

الدكتور يحىي علي السقاف- وكيل وزارة املالية  لـ"                                                                                                ":

قال الدكتور يحيى علي السقاف- وكيل وزارة المالية بان عملية 
األسعار  استقرار  لتحقيق  االساس   في  تهدف  النقود  طباعة 
والمحافظة على ذلك االستقرار وتوفير السيولة المناسبة وقال 
ان ضخ العمالت  النقدية في السوق من قبل الدولة يجب أن 
يتناسب مع حجم االقتصاد ومع حجم النمو االقتصادي ووفق 

مؤشرات نسبة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للدولة..
مؤكدا بان حكومة اإلنقاذ قامت باتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ 
على العملة الوطنية من التدهور من خالل تدشين البرامج الوطنية 
التنفيذية إلنعاش االقتصاد الوطني الذي بدء تنفيذها في يناير 

من العام 2020م..
وبيّن وكيل وزارة المالية ان الهدف الرئيسي للعدوان من طباعة 

العملة المزورة هو إحداث تدمير شامل لالقتصاد الوطني وعندما 
فشلوا في ذلك سابقا لجأوا الى تزويرها بنفس مواصفات العملة 
المزيد من  القديمة وكذلك للعدوان أهدف أخرى من استمرار 
الطباعة من ضمنها إغراق السوق بالعملة المزورة بهدف سحب 
النقد االجنبي المحدود في السوق المحلية وتهريبه الى بنوك 

تجارية في الرياض
والسياسية  االقتصادية  القضايا  من  العديد  الى  تطرق  و 
واالجتماعية في هذا الحوار الذي اجرته معه "26سبتمبر".. فإلى 

تفاصيل الحوار:

قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي اكد  في كثير من محاضراته على ضرورة حتييد االقتصاد الوطني لتفادي اآلثار الكارثية التي  تضر مبعيشة املواطن

ندوة لجامعة الحديدة حول قضايا األسرى 
والمفقودين والتوعية بحقوقهم

وزير الزراعة والري يفتتح أول 
مزرعة مائية باليمن بتمويل بنك 

اليمن والكويت
الحديدة/ عىل الشرعبى

يف إطار الوفاء لتضحيات األسرى والتوعية املجتمعية 
بالواجب الديني والوطني تجاه أسرهم، نظمت جامعة 
لرعاية  اليمن"   "أحرار  بالتعاون مع مؤسسة  الحديدة 
األسرى واملحررين، وبالتنسيق مع ملتقى  أسر  وتأهيل 
 " عنوان  تحت  ثقافية  فكرية  ندوة  الجامعي،  الطالب 
قضايا األسرى واملفقودين والتوعية بحقوقهم وواجبنا 

مع أسرهم".
 افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية  للدكتور عزالدين معاذ 
نيابة عن رئيس الجامعة رحب يف مستهلها بالحضور، وأكد 
عىل أهمية موضوع الندوة ودالالتها العميقة يف ترسيخ 

مبدأ الجهاد واالستشهاد يف أذهان األجيال القادمة.
من جانبه أشاد األستاذ محمد سليمان الحلييص وكيل 
املحافظة لشؤون الخدمات بالدور الكبري الذي تقوم به 
الجامعة فيما يخص التثقيف والتوعية املجتمعية بقضايا 
األسرى واملحررين واملفقودين واالهتمام بأسرهم وتفقد 
إىل صور  الحلييص  أحوالهم وتلمس حاجاتهم.. وأشار 
اليمني  الشعب  أبناء  التي جسدها  والتكافل  التماسك 
ووقوفهم بجانب بعضهم البعض رغم العدوان والحصار 

عىل بالدنا منذ ما يقارب السبع  السنوات.
فيما أكد الشيخ عيل صومل األهدل نائب رئيس وحدة 
االهتمام  ضرورة  عىل  باملحافظة  واملتعلمني  العلماء 
بموضوع األسرى واملحررين واملفقودين سواًء فيما يخص 
تكثيف الجهود للمطالبة باإلفراج عنهم أو عىل مستوى 

االهتمام بأسرهم وذويهم وتقديم املساندة لهم.

يف حني أشار أحمد مكني رئيس مؤسسة " أحرار اليمن" 
االهتمام  أن  إىل  األسرى،  أسر  وتنمية  وتأهيل  لرعاية 
بقضايا األسرى وأسرهم يأيت اليوم يف إطار التنفيذ العميل 
لتوجهات السيد العلم عبدامللك بن بدر الدين الحويث الذي  
أكد عىل وجوب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتقديم  

العون ألسر األسرى والوقوف إىل جانبهم.
يوسف  الدكتور  فقراتها  أدار  التي  الندوة   وتضمنت 
العجييل عميد كلية الرتبية مجموعة من املحاور واألوراق،  
حيث عرض عبدالله القلييص عميد املكتبات ملحة تاريخية 
عن األسرى وتعامل البغاة واملستكربين معهم عرب العصور 
واألزمان، ونماذج من حاالت التعذيب النفيس والجسدي 
ألسرى الجيش واللجان الشعبية يف سجون ومعتقالت 

دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.
اإلنسان  حقوق  مكتب  مدير  عزي  زين  تتطرق  فيما 
باملحافظة إىل أهم االتفاقيات والربتوكوالت الدولية التي 
تنص عىل حقوق األسرى والواجبات األخالقية تجاههم، 
واستعرض عبدالرحمن الوريف مدير عام مكتب التوجيه 
واإلرشاد باملحافظة بطوالت األسرى وشجاعتهم يف ميادين 
العزة والكرامة، وختمت الندوة يف محورها األخري الذي 
تناوله الدكتور عزالدين معاذ نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكاديمية، بعرض لسجايا ومميزات األسرى التي جعلت 
منهم أنموذجاً فريداً يقتدى به يف اإلقدام والبذل والعطاء 

والتضحية  والفداء يف وجوه البغاة واملستكربين.
حضر الندوة رئيس الجامعة الدكتور محمد األهدل، 
واإلعالمية  االجتماعية  الشخصيات  من  ومجموعة 

باملحافظة.

دشن وزير الزراعة والري عبد امللك الثور  
املائية  الزراعة  بتقنية  أول مزرعة تعمل 
باليمن بمحافظة عمران بدعم وتمويل 

من بنك اليمن والكويت.
األوىل  املائية  املزرعة  ويف حفل تدشني 
الذي شهدته مديرية ذيبني تطرق وزير 
الزراعة عبد امللك الثور اىل أن هذه املزرعة 
تخفف  زراعية  لثورة  األوىل  اللبنة  هي 
استهالك املياه وتعالج مشاكل استصالح 
نظيفة  زراعية  منتجات  وإنتاج  الرتبة 

ونوعية ودائمة.
وأشار إىل أن االهتمام بالزراعة هو توجه 
وأولوية للقيادتني الثورية والسياسية يف 
االكتفاء  تحقيق  أجل  من  املرحلة  هذه 

الذايت.
والري  الزراعة  وزارة  شكر  عن  وعرب 
للجهود املبذولة والدعم الكبري من بنك 
اليمن والكويت لالرتقاء بالزراعة مؤكدا 
أن الوزارة ستكون عونا وسندا لكل مزارع 
يسعى لالرتقاء بالواقع الزراعي يف البالد 

وإنتاج الغذاء. 

بدوره عرب األمني العام للمجلس املحيل 
بمحافظة عمران صالح زمام املخلوس عن 
سعادة السلطة املحلية باملحافظة بنجاح 
باملحافظة  الجديدة  الزراعية  التجربة 

والتي تعد األوىل عىل مستوى اليمن.
الزراعة  تجربة  نجاح  أن  إىل  ولفت 
املائية التي توفر %90من املياه سيحد من 
االستنزاف الجائر للمياه وسيعالج مشكلة 

استصالح األرض الزراعية.
اليمن والكويت  ويف كلمة ممثل بنك 
التي ألقاها صادق األعور قد أكدت أن هذا 
االفتتاح يأيت محققا ألحد أهم املشاريع 
عمران  بمحافظة  البنك  مولها  التي 
وحققت نجاحا كبريا من خالل التجارب 
الوطني  التحول  برنامج  إطار  األولية يف 

نحو االهتمام بالزراعة.
وأكد أن البنك سيواصل املشوار وامليض 
نحو  خدماته  بجودة  لالرتقاء  قدما 
الزراعة  يف  الكبرية  واملساهمة  العمالء 
والطاقة النظيفة من خالل مشاريع اآلالت 

الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية.

اجرى الحوار: صالح السهمي
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< ي���ع���ل���ن األخ ف����������ؤاد ح����س����ن اح�����م�����د ال���ي���ت���ي���م ع��ن 
ف����ق����دان ش����ه����ادة وب���ط���اق���ة م�����زاول�����ة امل���ه���ن���ة ص������ادرة 
من املجلس الطبي دبلوم مختربات.. فعىل من 

يجدهم االتصال الرقم)776051656(..
< يعلن األخ محمد سالم عيل حسن سالم عن 
فقدان بطاقته الشخصية برقم)1010144762( 
ص������ادرة م���ن األم���ان���ة ف��ع��ىل م���ن وج���ده���ا ايصالها 
اىل اق���������������������رب ق��������س��������م ش����������رط����������ة او االت��������������ص��������������ال ع����ىل 

الرقم)772782899(.

فقدانات

مع اشراقة فجر يوم جديد رزق 
الصديق العزيز الغايل 
ابراهيم رزيق 
بمولود جديد اسماه

 )الياس( 
جعله الله قرة  عن والديه.. وانبته 

نباتا حسنا..  فالف مربوك. 
املهنئون:

 اخوك املقدم/ عيل الجويد
وكافة االهل واالصدقاء

تهانينا ابا الياس

تعازينا آل الحنشيل

بقلوب يعتصرها األلم نتقدم بأصدق عبارات املواساة إىل األخوة:
عمار، وردفان، وعامر، وأدهم أحمد صالح الحنشيل بوفاة

- املغفور له بإذن الله- والدهم  املناضل:

العميد/ أحمد صالح الحنشيل
سائلن الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. 
)إنا لله وإنا إليه راجعون(.

األسيفون: 
العقيد: عبدالعزيز أحمد عيل الحنشيل

 العقيد: عبدالسالم التويتي
الشيخ: عيل أحمد الحنشيل- الشيخ: عيل محمد الحنشيل
 الشيخ: عيل محمد صالح الحنشيل وكافة آل الحنشيل.

احمد الشريف

شخصنة الدميقراطية خلدمة األحزاب
تابعت باهتمام تعليقات إخواننا يف جنوب اليمن املحتل حول يوم 7يوليو 
1994 م وال��ذي حلت ذك��راه ي��وم األرب��ع��اء امل��ايض وكيف كانت التناقضات يف 
ت��ن��اوالت��ه��م إزاء م��ا ح���دث ب��ق��ي��ادة العميد ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور ه���ادي وزي���ر ال��دف��اع 
آنذاك والجرنال عيل محسن صالح قائد الجناح العسكري لإلخوان املسلمن 
يف اليمن وما كان يعرف بجماعة الزمرة الجناح املنشق من الحزب اإلشرتايك 
ال��ي��م��ن��ي ع��ق��ب أح�����داث 13 ي��ن��اي��ر ع���ام 1986 م يف ع���دن وك���ذل���ك ع��ن��اص��ر تنظيم 
ال���ق���اع���دة  ال���ذي���ن ت���م اس��ت��ق��دام��ه��م م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان ح��ي��ث ش��ك��ل��وا ح��ل��ف��ا واح����دا 
القتحام مدينة عدن وهو ما أعتربه اإلخوة يف الجنوب احتالال وفرض الوحدة 
ب��ال��ق��وة معتربين م��ن ذك��رن��اه��م ق���ادة اح��ت��الل وال يمكن ال��ق��ب��ول ب��م��ا ق��ام��وا به 
للمحافظة ع��ىل ال��وح��دة بقوة ال��س��الح ، اىل هنا وال��ك��الم يكاد يكون معقوال 
ون��ع��ذره��م يف تفسرياتهم لتلك ال��ح��رب امل��ش��ؤوم��ة ال��ت��ي م��اي��زال ك��ل اليمنين 
يعيشون تداعياتها إىل اليوم ولم يكن ألي طرف شعبي مصلحة فيها سوى 
األطراف املختلفة سياسيا واملتصارعة عىل جلد الدب قبل صيده ، لكن اليشء 
الغريب والعجيب والذي اليمكن هضمه هو إلتفاف أبناء الجنوب اليوم حول 
م��ن ك��ان��وا يعتقدون أنهم ق��ادة محتلن للجنوب وأن��ه��م سبب م��ا ترتب عىل 
حربهم من مشاكل أنهت وض��ع الوحدة السلمية التي تحققت يف 22 مايو 
عام 1990 م ويف مقدمتهم عبدربه منصور هادي وعيل محسن صالح وقادة 
حزب اإلصالح معتربينهم القادة املحررين للمحافظات الجنوبية تحت قيادة 
السعودية واإلم��ارات وأمريكا التي تحتلهم غري مدركن أن الوحدة اليمنية  
عقد أبرم بن شعب جزأه االستعمار اليمكن أن تنفرط عراه وستظل صامدة 
أمام كل األعاصري التي تواجهها من هنا وهناك ألنها يف األساس وحدة شعبية 
وليست وح��دة تحققت نتيجة إلرادة فوقية يتم املتاجرة بها سياسيا أو بن 

نظامن فتنتهي بمجرد زوال مصالحهما .
 وع���ل���ي���ه ال ب����د أن ن���ع���ود اىل ال���������وراء ق��ل��ي��ال ون����ذك����ر ب�����أن ال���ف���رص���ة ال���ت���ي أت��ي��ح��ت 
ل���ل���ي���م���ن���ي���ن ب����ع����د إع�����������ادة ت���ح���ق���ي���ق ال������وح������دة ك�����ان�����ت ك���ف���ي���ل���ة ب�������أن ت���ج���ع���ل ال���ش���ع���ب 

اليمني يحكم نفسه بنفسه ل��و أن��ه��ا أستغلت 
االس������������ت������������غ������������الل األم��������������ث��������������ل ب���������ع���������ي���������دا ع��������������ن ال������ت������ش������ن������ج 
واإلن�����ف�����ع�����االت ول��ج��ع��ل��ت��ه��م ي���ح���ق���ق���ون  م��ك��اس��ب 
ك�����ب�����رية ت����س����ري ب����ال����ي����م����ن ن����ح����و ال�����ل�����ح�����اق ب���م���س���رية 
الركب الحضاري وال��خ��روج من تلك الحلقة 
امل��ف��رغ��ة ال��ت��ي ت��ح��ش��ر ب��ع��ض ال��ش��ع��وب نفسها 
فيها وخ��اص��ة يف دول العالم الثالث واليمن 
ج��������زء م����ن����ه����ا وه��������و األم����������ر ال����������ذي ي����ج����ع����ل ال��������دول 
ال���ك���ربى ت��ت��ح��ك��م يف م��ص��ائ��ره��ا ب��ح��ج��ج وذرائ�����ع 
واهية فتصبح مقدراتها رهنا للغري، ألنها ال 
تمتلك ال��س��ي��ادة الوطنية للتحكم يف ق��راراه��ا 
السيايس ، وه��و وض��ع م��رت به اليمن جنوبا 
وش��م��اال قبل إع���ادة تحقيق ال��وح��دة وبعدها  
وما يحدث اليوم من عدوان كوين عىل اليمن 
تشارك فيه دول كربى ما هوإال نتيجة أن أبناء 

اليمن قد أفاقوا من غيبوبتهم وأعلنوها ثورة تحررية ضد الهيمنة الخارجية .
هذا يف غالب األحوال يحدث عندما تكون الشعوب يف واد وقياداتها يف واد 
آخر ، ومن هنا يتضح أن املشاركة الفاعلة أثناء ممارسة املواطن يف أي شعب 
من الشعوب لحقه الدستوري والقانوين ال سيما فيما يتعلق بانتخاب من 
يمثله يف الحكم ع��رب ص��ن��ادي��ق اإلق����رتاع يف عملية تنافسية ج���ادة ون��زي��ه��ة من 
خاللها يمكن للقيادة والشعب أن يسريا يف إتجاه واحد وتسخر كل الجهود 
لخدمة القضايا الوطنية وتحقيق املزيد من املكاسب واإلنجازات وإعالء شأن 
الوطن بن األمم ، إضافة إىل ترسيخ قواعد املشاركة الشعبية وتوثيق اإليمان 
بالحرية والديمقراطية ، وإن كان مثل هذا التوجه يتطلب بذل جهود كبرية 
من كافة السلطات والجهات واملؤسسات داخل أجهزة الدولة وخارجها حتى 
تكون العملية تكاملية تصب يف النهاية يف خدمة املصلحة الوطنية العليا ، 
وب��م��ا أن��ن��ا يف اليمن ق��د م��ررن��ا ب��ه��ذه امل��رح��ل��ة وأت��ي��ح��ت لنا الكثري م��ن ال��ف��رص إال 
انها لألسف الشديد استغلت لخدمة مصالح األحزاب والتنظيمات السياسية 
ولتغذية الخالفات الشخصية عىل مصلحة الشعب والوطن فخسرنا الكثري 

ودفعنا الثمن غاليا .
ولو كانت النخب الحاكمة والتي كانت ومازالت اىل اليوم متمرتسة خلف 
أحزابها ومرتبطة بالخارج تأكيدا لقول القايض اإلرياين رحمه الله أن األحزاب 
تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة  أدركت أن الديمقراطية ممارسة وليست شعارا 
ع���ام���ا ل��ك��ان��ت ق���دم���ت ل��ل��ش��ع��ب وال����وط����ن ال�����يشء ال��ك��ث��ري ك��م��ا ي���ح���دث يف ال����دول 
امل��ت��ق��دم��ة علميا ويف وع��ي��ه��ا ال��وط��ن��ي ح��ي��ث ال��ش��ع��وب ف��ي��ه��ا ت��ح��رص دائ��م��ا عىل 
إن تبقى الديمقراطية وممارستها عمليا عىل أرض الواقع مرهونة بالسلوك 
الحضاري للمواطن فيها وهذا سر تفوق وتقدم تلك الشعوب التي سبقتنا 
يف ه��ذا امل��ج��ال ، إن اإلحتكام للدستور وال��ق��ان��ون  يعد خطوة إيجابية فاعلة 
نحو تطوير املمارسة الديمقراطية وإح��الل املفاهيم  الراقية محل امل��وروث��ات 
التي عفى عليها الزمن ، لكن مع األسف الشديد فقد أصبحت نظرة اإلحباط 
وعدم التفاؤل هي الروح السائدة لدى الكثري من القوى السياسية يف اليمن 
وخ��اص��ة يف ص��ف��وف م��ن تعترب نفسها ق���وى م��ع��ارض��ة ي��ف��رتض فيها أن تكون 
البديل يف حال فشل الجانب الرسمي يف تحقيق مصالح الشعب وخدمته 
وأن تشكل حكومة الظل لتبصري الحكومة القائمة بأخطائها ال أن تستغل 
األخطاء وتستغل حرية الرأي والتعبري لتجعل منها معوال للهدم والتشكيك 
يف ك���ل يشء وم��ث��ل ه����ذا ال��ت��وج��ه ال��خ��اط��ئ ل��ي��س ت��ق��ي��ي��م��ا ع����ادال ل���ألوض���اع ب��ق��در 
م���ا ي��م��ث��ل م��ح��اول��ة ل��ح��ج��ب ال��ح��ق��ائ��ق ع���ن ال��ش��ع��ب ويف ن��ف��س ال���وق���ت ال ي��خ��دم 
سلوك املعارضة نفسها لكسب ثقة املواطنين والوقوف اىل صفها ، وإذا ما 
ظلت حالة الفعل وردة الفعل من اإلتهامات املتبادلة هي السائدة فإن ذلك 
سوف ينعكس سلبا عىل حياة املواطن نفسه ويضيع الوقت دون استغالله 
وتسخريه ملعالجة القضايا ذات األولوية واإلهتمام بها خاصة يف ظل الوضع 
الراهن واإلستثنايئ جدا الذي يعاين فيه الشعب اليمني من العدوان والحصار 

للعام السابع عىل التوايل .

ي��ص��ادف ي��وم األح���د امل��واف��ق"11ي��ول��ي��و" أول أي���ام شهر ذي لحجة 
الحرام وأول ايام العشر املباركة إنها أحب االيام إىل الله سبحانه.. 
وأحب األشهر إىل الله تعاىل األشهر الحرم وأحب أشهرها إليه شهر 
ذي الحجة وأفضل أيام ذي الحجة العشر األوائل التي أقسم الله 
بها يف كتابه تبارك وتعاىل فقال : " والفجر * وليال عشر " قال ابن 
عباس ومجاهد ومقاتل وغريهم هي عشر ذي الحجة . وهي أفضل 
أيام الدنيا كما جاء ذلك عن النبي صىل الله عليه واله وسلم حيث 
ق���ال : " أف��ض��ل أي���ام ال��دن��ي��ا أي���ام ال��ع��ش��ر " ] رواه ال��ب��زار واب���ن ح��ب��ان[  
وق����ال ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وال����ه وس��ل��م : " م���ا م���ن أي����ام أع��ظ��م ع��ن��د ال��ل��ه 
وال أح��ب إىل الله العمل فيهن من أي��ام العشر فأكرثوا فيهن من 

التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري" ] رواه أحمد والطرباين[ .
ومن فضائل العشر من ذي الحجة أن الله أقسم بها يف كتابه 
العزيز حيث قال سبحانه : " والفجر وليال عشر ".ومن فضائلها 
أن الله أمر بكرثة التسبيح والتهليل والتكبري والتحميد فيها .ومن 
ف���ض���ائ���ل ال���ع���ش���ر أن ف��ي��ه��ا ي�����وم ال����رتوي����ة وه�����و ال����ي����وم ال���ث���ام���ن م����ن ذي 
ال��ح��ج��ة  ف���إذا ق��دم ال��ح��اج إىل مكة ي��وم ال��ث��ام��ن ف��إن��ه يتجه إىل منى 
ل��ي��ب��ق��ى ب��ه��ا إىل ال���ي���وم ال��ت��اس��ع ف��ي��ص��يل ب��ه��ا ال��ظ��ه��ر وال��ع��ص��ر وامل��غ��رب 
والعشاء قصراً بال جمع  ويبقى بها حتى يصيل صالة الفجر يوم 
ال��ت��اس��ع م���ن ذي ال��ح��ج��ة وامل��ب��ي��ت ب��م��ن��ى ي���وم ال��ث��ام��ن س��ن��ة م���ن سنن 
الحج ينبغي عىل املسلم فعلها وعدم تركها مع االسف يف عصرنا 
ال����ح����اض����ر أىت م�����ن ي���م���ن���ع ع�����ن امل���س���ل���م���ن ش����ع����رية م���ه���م���ة م�����ن ش��ع��ائ��ر 
اإلس���الم وال��رك��ن ال��خ��ام��س م��ن ارك���ان اإلس���الم وم��ن ارك���ان اإلس��الم 
الخمسة كذلك الحج الذي فرضه الله تبارك وتعاىل عىل املسلمن 
م��رة واح��دة يف حياة اإلنسان , بشرط القدرة الصحية واملالية وأن 
يكون الطريق إىل الحج آمناً بحيث إذا ترك بالده وسافر للحج فإنه 

يأمن الطريق وش��روره مالم يكن ذلك متوفراً أو منع منه كما هو 
ال��ح��ال يف حاضرنا ال��ي��وم بعدم سماح دول��ة بني سعود وتحكمها 
يف امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة ف��ق��د س��ق��ط ال��وج��وب ل��ع��دم االس��ت��ط��اع��ة لقوله 
سبحانه وت���ع���اىل    ] ول��ل��ه ع��ىل ال��ن��اس ح��ج البيت م��ن اس��ت��ط��اع اليه 

سبيال ومن كفر فإن الله غني عن العاملن[ .. 
ومن فضائل العشر أن فيها يوم عرفة وهو الركن األعظم من أر 
كان الحج  الذي ال يتم الحج إال به فالحج عرفة كما قال املصطفى 
ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وال�����ه وس���ل���م ف��ع��ىل ال���ح���اج أن ي���دف���ع م���ن م��ن��ى بعد 
طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة متجهاً إىل عرفة فيصيل 
ب��ه��ا ال��ظ��ه��ر وال��ع��ص��ر ج��م��ع��اً وق��ص��راً ج��م��ع ت��ق��دي��م ث��م ي��ت��ف��رغ للدعاء 
والتضرع إىل الله تعاىل يف ذلك اليوم العظيم املشهود ويلح عىل 
ربه يف الدعاء بخشوع وحضور قلب فهو يف أعظم موقف بن يدي 
الله عز وجل.. ومن فضائل العشر من ذي الحجة أن فيها صيام 
يوم عرفة فقد سن النبي صىل الله عليه واله وسلم صيامه لغري 
ال���ح���اج أم����ا ال���ح���اج ف��ع��ل��ي��ه أن ال ي��ص��وم ذل����ك ال���ي���وم ل��ي��ت��ف��رغ ل��ل��دع��اء 
ويتقوى عىل العبادة هناك  وأما غري الحاج فاملستحب له أال يرتك 
صيام ذل��ك ال��ي��وم العظيم  لقوله ص��ىل الله عليه وسلم : " صوم 
يوم عرفة يكفر سنتن  ماضية ومستقبلة . . " ] رواه مسلم وأحمد 
وال��رتم��ذي [ .. فقد ك��ان النبي ص��ىل ال��ل��ه عليه وال���ه وس��ل��م يحرص 
ع���ىل ص���ي���ام ه����ذه األي�����ام ف��ص��ي��ام ي����وم ت��ط��وع��ا ي��ب��ع��د امل��س��ل��م ع���ن ال��ن��ار 
سبعن سنة كما أخربنا النبي صىل الله عليه واله وصحبه وسلم 
يف حديثه: »من صام يوماً يف سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 

سبعن خريفاً« ]متفق عليه[.
وم��������ن ف����ض����ائ����ل ال����ع����ش����ر أن ف����ي����ه����ا ي��������وم ال����ن����ح����ر وف�����ي�����ه ذب��������ح ال����ه����دي 
واألض����اح����ي واألض���ح���ي���ة س��ن��ة م���ؤك���دة ف��ع��ل��ه��ا رس����ول ال��ل��ه ص���ىل ال��ل��ه 
عليه وال��ه وسلم وحث عىل فعلها ملا فيها من التقرب إىل الله عز 
وج����ل ب���إراق���ة ال���دم���اء ومل����ا ف��ي��ه��ا م���ن س���د ل��ح��اج��ة ال���ف���ق���راء وامل��س��اك��ن 
وف���ي���ه���ا إح����ي����اء ل���س���ن���ة أب���ي���ن���ا إب����راه����ي����م ع���ل���ي���ه ال����س����الم وق������د ق������ال ب��ع��ض 
ال��ع��ل��م��اء ب��وج��وب��ه��ا مستندين ل��ق��ول��ه ص��ىل ال��ل��ه عليه وس��ل��م: " من 
ك�����ان ل����ه س���ع���ة ول�����م ي���ض���ح ف����ال ي���ق���رب���ن م���ص���الن���ا " ] رواه اب�����ن م���اج���ة [ 
فهي سنة م��ؤك��دة ع��ىل ك��ل مسلم ح��اج��اً أو غ��ري ح��اج ذك���راً أو أنثى  
ينبغي لكل قادر موسر أال يدعها ألنها شعرية عظيمة من شعائر 
الدين اإلسالمي الحنيف قال الله تعاىل : " لن ينال الله لحومها 
وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "  وقال تعاىل : " فصل لربك 
وان��ح��ر " وع��ن أن��س ب��ن م��ال��ك ريض ال��ل��ه عنه ق��ال : " ضحى رس��ول 

الله صىل الله عليه وال��ه وسلم بكبشن أملحن أقرنن  ذبحهما 
ب��ي��ده وس��م��ى وك���رب  ووض���ع رج��ل��ه ع��ىل صفاحهما " ] رواه مسلم [  
وعن عبدالله ابن عمر ريض الله عنهما : " أن رسول الله صىل الله 
عليه واله وسلم نحر يوم األضحى باملدينة  قال: وكان إذا لم ينحر 
يذبح باملصىل " ] رواه النسايئ[ ويبدأ وقت ذبحها بعد صالة العيد 
قال صىل الله عليه وسلم : " من كان قد ذبح قبل الصالة فليعد 
" ] متفق عليه [  وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث 
عشر من أيام التشريق أي أن وقت األضحية يوم العيد وثالثة أيام 
بعده عىل ال��راج��ح من أق��وال العلماء. وتجزئ األضحية الواحدة 
أو سبع البدنة أو سبع البقرة عن الرجل وأهل بيته األحياء منهم 
واألموات حتى الجنن يف بطن أمه ويجوز للمضحي أن يشرك معه 
يف أضحيته من شاء من الناس األحياء واألموات وتوزع األضحية 
ثالثة أثالث: ثلث يأكله املضحي وثلث يهديه وثلث يتصدق به عىل 
الفقراء واملساكن.. ومن فضائل العشر من ذي الحجة أنها أفضل 
م��ن الجهاد يف سبيل الله لقوله ص��ىل الله عليه وال��ه وس��ل��م: " ما 
من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل الله عز وجل من هذه األيام 
يعني العشر قالوا يا رسول الله: وال الجهاد يف سبيل الله؟ قال: وال 
الجهاد يف سبيل الله إال رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من 
ذلك بيشء " ] رواه البخاري وغريه [.ومن األعمال املستحبة فعلها 
يف هذه األيام التكبري والتحميد والتهليل والتسبيح. ويكفينا أن الله 
سبحانه وتعاىل جليس من ي��ذك��ره. وصفة التكبري: الله أك��رب الله 
أكرب ال إله إال الله والله أكرب ولله الحمد. ويسن اإلكثار من األعمال 
الصالحة عموماً؛ ألن العمل الصالح محبوب إىل الله تعاىل وذلك 
مثل الصالة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين 
وص��ل��ة األرح�����ام واألم�����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر وغ���ري ذل���ك من 
طرق الخري وسبل الطاعة.. ألن كل هذه األمور تجعل منك مسلما 
قدوة وتزيد من إيمانك وحبك لله عز وجل فيزيد الله حباً وتثبيتاً 
ل��ك ويعطيك ش��ع��وراً ب��ال��س��ع��ادة القلبية ال��ت��ي يفتقدها ك��ل م��ن ال 
ي��ح��ب ال��ل��ه ف��ق��د ق���ال ال��ل��ه ت��ع��اىل: }َوَم�����ْن أَْع������َرَض َع���ن ِذْك�����ِري َف�����إَِنّ َل��ُه 
َمِعيَشًة َضنكاً َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى { ]طه:124[.ومما يتأكد 
يف ه��ذا العشر التوبة إىل الله تعاىل واإلق���الع ع��ن امل��ع��ايص وجميع 
الذنوب. والتوبة تتكون من ثالثة مراحل: األوىل: اإلقالع عن الذنب 
والثانية: الندم عليه.\ والثالثة: هي العزم عىل عدم العودة لهذا 
الذنب. والتوبة يف هذه األوقات هي أمر عظيم.. ألن الله سبحانه 
وتعاىل ييسر هذه املواسم ليتوب التائبون ويقبلوا عىل الله سبحانه 

وتعاىل.. فما أعظمه من إله.. أفال يستحق أن نعبده ونحبه؟ قال 
���ا َم���ن َت����اَب َوآَم�����َن َوَع���ِم���َل َص��اِل��ح��اً َف���َع���َ� أَن َي���ُك���وَن ِم��َن  ت��ع��اىل: }َف���أََمّ
���ِذي���َن أَْس���َرُف���وا َع��ىَل  ُ��ْف��ِل��ِح��َن{ ]ال��ق��ص��ص67[وق��ال: }ُق���ْل َي��ا ِع���َب���اِدَي اَلّ امْل
ُنوَب َجِميعاً إَِنُّه  أَنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة الَلِّه إَِنّ الَلَّه َيْغِفُر الُذّ

ُهَو اْلَغُفوُر الَرِّحيُم{ ]الزمر:53 [.
ن�������س�������أل ال�������ل�������ه ت�������ع�������اىل أن ن�������ك�������ون م��������ن األذك����������ي����������اء ال��������ذي��������ن ي����ح����س����ن����ون 
اس��ت��غ��الل ه���ذه ال��ف��رص العظيمة خ��ري اس���ت���غ���الل... ف��اغ��ت��ن��م��وا ه��ذه 
األي�����ام ب���األع���م���ال ال��ص��ال��ح��ة م���ن ب���ر وص��ل��ة رح����م  وص���دق���ة وذك����ر لله 
تعاىل  وكرثة للنوافل وقراءة القرآن بتدبر وخشوع  وكرثة الدعاء 
إىل الله ع��ز وج��ل أن ينصرنا ع��ىل م��ن بغى علينا وش��ن علينا حرب 
ظ���امل���ة أث���م���ة وف�����رض ع��ل��ي��ن��ا ح���ص���ار م��ط��ب��ق م���ن ال�����رب, وال���ب���ح���ر , وال��ج��و 
��ُه َغ��اِل��ٌب َع��ىَل أَْم���ِرِه ()ي��وس��ف: من  ط��وال سبع سنوات عجاف ِ( َوال��َلّ
اآلي�����������ة21( – ام������ا ه�������ؤالء ال�����خ�����دام ل��ل��ب��ي��ت االب����ي����ض وت������ل اب����ي����ب ال���خ���دم 
للطواغيت ال��ذي��ن ي���ربزون امامنا ب��ع��زة ون��راه��م اذل���ة ام���ام اسرائيل 
ف��إن��ه��م خ���اس���ري���ن – وك�����ان ع��اق��ب��ة ام���ره���م خ���س���را- ال ن��ه��ا س��ن��ة ال��ه��ي��ة 
قاطعة ومحتومة وث��اب��ت��ة  ه��ك��ذا ان��ه��م خ��اس��ري��ن مل���اذا؟ الن ال��ل��ه مع 
املتقن ومع املؤمنن وال يرىض لعباده الظلم وال يسمح به فانظر 
ك��ي��ف ك���ان ع��اق��ب��ة ال��ذي��ن ظ��ل��م��وا – ف��ه��م ي��س��وق��ون انفسهم اىل بحر 
اليمن ليغرقوا فيه كما غرق ال فرعون )ُسَنَّة الَلِّه يِف اَلِّذيَن َخَلْوا 
���ِه َت���ْب���ِدي���اًل( )األح��������زاب:62( ال����ذي علينا  ���ِة ال���َلّ ِم����ْن َق���ْب���ُل َوَل�����ْن َت���ِج���َد ِل���ُس���َنّ
فقط ه��و الثبات ه��و ال��ص��رب وال��ص��م��ود وإع���داد املمكن م��ن الوسائل 
ل��ل��م��ع��رك��ة وامل��س��ت��ط��اع ث����م  ال��ت��وك��ل ع���ىل ال���ل���ه وال��ث��ق��ة ب���ه وه���ن���ا ت��ك��ون 
امل��وازن��ة  واملقارنة بصربنا وثباتنا وبعزمنا وبتوكلنا عىل الله وليس 
بالوسائل والعتاد والتطور واملاديات ألننا عندما نقارن بما يحمل 
كل طرف من معنويات وايمان وثبات وعزم وتوكل عىل قوة عظمى 
يملكها – نرى ان معنا قوة الله وقدرة الله وهنا ال مقارنة بن الله 
وبن غريه ابدا فقوة الله فوق كل قوة وقدرة الله فوق كل قدرة – 
اذاً نحن بالله اقوى ونحن بالله اقدر منهم ألننا مؤمنون وصابرون 
وث���اب���ت���ون وع����ىل ال���ل���ه م��ت��وك��ل��ون وه����م م��ت��ك��ل��ن  ع���ىل ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف 
الصهيوين األمرييك وعىل جماعات التشدد واإلرهاب واملرتزقة وعىل 
سالح الجو الحديث ولن يحقق لهم شيئا أبداً ولم يزلزل ايماننا ابداً 
ألننا نعرف الله ونميش عىل سنة الهية عاقبتها لنا النصر والغلبة  
وعاقبتهم الهزيمة والخسران –اواًل هم معتدون – وهم ظاملون – 
وه��م متكربون بأموالهم وسالحهم وه���ذا يعني خطر عليهم الن 
الله ليس غائبا وال غافال عما يعمل الظاملون – وم��ن سنة الله ان 
���ِذي���َن  ي��ه��ل��ك ال��ظ��امل��ن ع��ىل اي����ادي امل��س��ت��ض��ع��ف��ون ق���ال ت���ع���اىل)َوَق���اَل اَلّ
َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخِرَجَنُّكْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو َلَتُعوُدَنّ يِف ِمَلِّتَنا َفأَْوَحى 
امِلَِن ( ( )ابراهيم:13( )َوَلُنْسِكَنَنُّكُم اأْلَْرَض  إَِلْيِهْم َرُبُّهْم َلُنْهِلَكَنّ الَظّ
ِمْن َبْعِدِهْم َذِلَك مِلَْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد( صدق الله العظيم.

 القايض: حسن حسني الرصابي

فضائل العشر األول من ذي احلجة

خديجة احلبابي طموح 
وإرادة تتحدى املستحيل

 وزير الشباب يتفقد أنشطة املركز الصيفي مبدرسة نشوان احلميري بصنعاء القدمية

 املستشفى العسكري بصنعاء ينافس على لقب افضل بيئة صحية مينية

تعازينا آل السعيدي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 

نتقدم بعزائنا ومواساتنا اىل 

الزميل الغايل/  حسان السعيدي
 يف وفاة ابن شقيقته املجاهد 

عبدالكريم محمد شجاع الدين
 بعد صراع مع املرض.

وبهذا املصاب الجلل سائلن الله 
القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.
)إنا لله وإنا إليه راجعون(

األسيفون:
جميع زمالئك بصحيفة 

"26سبتمرب" وصحيفة "اليمن".

تعازينا آل امليدان
ببالغ االىس الحزن تلقينا نبأ وفاة- املغفور له باذن الله-

 الشيخ/ عيل محمد امليدان 
وبهذا املصاب الجلل نعزي انفسنا واوالد الفقيد تغمده  الله بواسع 

رحمته والهم اهله وذيه الصرب ولسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون
االسيفون:

 اللواء احمد فاضل املبهايه واوالده- وجميع آل الحداد

تعازينا آل البجيل
   ببالغ األىس واملواساة نبعث تعازينا الحارة الوالد الفقيد محمد 

وعبده حيدر البجيل وكافة آل البجيل بوفاة- املغفور له بإذن الله 
تعاىل-  الوالد/ حيدر يوسف البجيل الذي وافته املنيه اثر مرض 

عضال بالهند..تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصرب 
والسلوان..  انا لله وإنا اليه راجعون.

 املعزون: اللواء/ احمد فاضل املبهايه واوالده وجميع ال املبهايه

تعازينا ال الربورة
انتقل اىل رحمة الله الشيخ/ عيل محمد محمد الربورة 

وبهذ ا املصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي الحارة ألخوة الفقيد:
 الشيخ/ قايد واخوانه عبده ويحيى  ومنصور محمد ابن محمد الربورة 
وأوالدهم جميعاً وكافة آل الربورة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته 

والهم اهله وذويه الصرب والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون.
االسيفون: االستاذ : محمد شمس الدين 

مدير عام مكتب الرتبية بمديرية عتمة

كتب : عبدالقادر الشاطر 

ح�������ص�������ل�������ت ال�������ب�������اح�������ث�������ة 
خديجة عمر الحبابي 
ع���ىل درج����ة ال��دك��ت��وراه 
بتقدير ممتاز من كلية 
اآلداب جامعة صنعاء 
عن رسالتها املوسومة 
امل������������ؤس������������س������������ات  دور   (
ال��رس��م��ي��ة وال��دول��ي��ة يف 
إدماج املعاقن حركيا 
يف امل���ج���ت���م���ع ال���ي���م���ن���ي ( 
دراسة ميدانية مقارنة 

بن الحضر والريف.
ل���������������)  ت��������������ص��������������ري��������������ح  ويف 
26س��ب��ت��م��رب ( أك����دت ال���دك���ت���ورة خ��دي��ج��ة ال��ح��ب��اب��ي ان حصولها 
ع���ىل ه����ذه ال����درج����ة ت����أيت وق����د واج���ه���ت ت���ح���دي���ات ك���ب���رية بسبب 
إعاقتها الجسدية واستطاعت التغلب عليها باملثابرة وعدم 
االس�����ت�����س�����الم ل����ل����واق����ع ب�����ل ش����ق����ت ط���ري���ق���ه���ا رغ�������م ك�����ل ال���ص���ع���اب 

وحصولها أخريا عىل درجة الدكتوراه من جامعة صنعاء. 
وأشارت الحبابي اىل ان هذه املعاناة التي ولدت معها بدأت 
م��ع��ه��ا يف ال��ت��ف��ك��ري ع��ىل ت��أل��ي��ف ك��ت��اب ي��ح��يك واق����ع امل��ع��ان��اة التي 
ي��ع��ي��ش��ه��ا امل���ع���اق ال��ي��م��ن��ي خ���اص���ة ان����ه يف ال��ي��م��ن ال ت���وج���د م��راك��ز 
لتأهيل املعاقن بالشكل املطلوب فكانت فكرة تأليف الكتاب 
مهمة ل��يك ت��خ��رج ب���رؤى وأط���روح���ات ودراس����ات للتغلب عىل 
ه����ذه امل��ش��اك��ل وك�����ان ع���ن���وان ذل����ك ال��ك��ت��اب ال�����ذي خ����رج ل��ل��واق��ع 
بعنوان ) واقع األشخاص ذوي اإلعاقة يف اليمن بن املنظمات 

املحلية والدولية (.
يذكر ان الحبابي من مواليد مدينة حبابة محافظة عمران 
وع������ض������و االت��������ح��������اد ال�����وط�����ن�����ي ل����ل����م����ع����اق����ن وح�����اص�����ل�����ة ع�������ىل درج�������ة 
ال��ب��ك��ال��وري��وس م��ن ج��ام��ع��ه ص��ن��ع��اء ق��س��م ع��ل��م االج��ت��م��اع ع��ام 
2007 وحاصلة عىل درجة املاجستري من جامعة صنعاء عام 

2017 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف. 
حاصلة ع��ىل ش��ه��ادة ال��ت��وف��ل لغة انجليزية وم��درب��ة تنمية 

بشرية وغريها من االعمال.

كتبت : أحالم عبدالكايف

تفقد وزي���ر الشباب وال��ري��اض��ة محمد امل��ؤي��دي 
ال��ي��وم، أنشطة امل��رك��ز الصيفي بمدرسة نشوان 
ال�����ح�����م�����ريي ب�����م�����دي�����ري�����ة ص�����ن�����ع�����اء ال�����ق�����دي�����م�����ة ب����أم����ان����ة 
العاصمة.. واستمع وزي��ر الشباب ومعه وكيل 
أول ال��������وزارة ع��ب��دال��ح��ك��ي��م ال��ض��ح��ي��اين وع�����دد من 
ن���ج���وم ال����زم����ن ال��ج��م��ي��ل ل���ك���رة ال����ق����دم، م����ن م��دي��ر 
امل�������رك�������ز ع�������يل امل������ح������ف������دي إىل ش����������رح ع�������ن األن����ش����ط����ة 
ال���ص���ي���ف���ي���ة ب�����امل�����درس�����ة وم����������دى اس�����ت�����ف�����ادة ال����ط����الب 
م�����ن ب���رام���ج���ه���ا امل���خ���ت���ل���ف���ة.. وأش���������اد وزي�������ر ال���ش���ب���اب 
والرياضة، بتفاعل القائمن عىل املراكز الصيفية 
ون���ش���اط���ه���م امل���ل���م���وس يف ت��ن��م��ي��ة ق�������درات ال���ط���الب 

والنشء وتعزيز مهاراتهم يف مختلف العلوم.
وأوض��������������ح أن ال���������زي���������ارة ت���������أيت يف إط�����������ار ال��������زي��������ارات 
امل������ي������دان������ي������ة مل����خ����ت����ل����ف امل����������راك����������ز ال�����ص�����ي�����ف�����ي�����ة ب������األم������ان������ة 

وامل������ح������اف������ظ������ات، ل�������الط�������الع ع�������ىل أن����ش����ط����ت����ه����ا وح�����ث 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ي��ه��ا ع���ىل م��ض��اع��ف��ة ال��ج��ه��ود لتنمية 
املواهب واإلبداعات يف أوساط النشء والشباب.
وأُق�������������ي�������������م�������������ت ع���������������ىل ه������������ام������������ش ال�������������������زي�������������������ارة م������������ب������������اراة 
استعراضية لكرة القدم لطالب املركز الصيفي 
بمدرسة نشوان الحمريي، يف إطار نشاط املركز 

الريايض.
وكان وزير الشباب ووكيل أول الوزارة ومعهما 
م�����دي�����ر ال���ت���ن���س���ي���ق ال�������رتب�������وي واألن�����ش�����ط�����ة ال���ص���ي���ف���ي���ة 
عبدالله الرازحي حضروا، مباراة لنجوم الزمن 
ال����ج����م����ي����ل ب�������ن�������ادي األه�����������يل ب����ص����ن����ع����اء ب�������ن ف���ري���ق���ي 
السماوي بقيادة الكابنت نبيل شمالن واألصفر 
ب����ق����ي����ادة ال����ك����اب����نت ج�����م�����ال ح�����م�����دي، ان����ت����ه����ت ب���ف���وز 
األص������ف������ر ب���ث���م���ان���ي���ة أه�����������داف م����ق����اب����ل ه�������دف ل���ف���ري���ق 
السماوي.. ويف ختام املباراة سّلم وزير الشباب 
والرياضة مالبس رياضية لنجوم الزمن الجميل.

اس������ت������ن������ادا ل���ت���ع���م���ي���م دول�����������ة رئ����ي����س 
ال����������������وزراء ال������دك������ت������ور ع����ب����دال����ع����زي����ز ب��ن 
ح�������ب�������ت�������ور ل����������������ل����������������وزارات وامل��������ؤس��������س��������ات 
وامل�����ص�����ال�����ح ال���ح���ك���وم���ي���ة رق�������م 2049 
وت��اري��خ 28 ديسمرب 2020م عطفا 
ع�����ىل م�����ذك�����رة االخ ام������ن ال���ع���اص���م���ة 
رق����������م )6651( وت���������اري���������خ 5دي�����س�����م�����رب 
2020م ب�����ش�����أن االه�����ت�����م�����ام ب���ال���ب���ي���ئ���ة 
وال�����ن�����ظ�����اف�����ة ال�����ع�����ام�����ة داخ����������ل وح������ول 
ال������������������وزارات وامل������ؤس������س������ات وامل����ص����ال����ح 
وال�������ه�������ي�������ئ�������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة وت����ش����ج����ري 
وزراعة املساحات الخالية وتكليف 
ام���������ن ال�����ع�����اص�����م�����ة ل�����رئ�����ي�����س ال����ف����ري����ق 
مشرف الربنامج.. تم اختيار أفضل 
ال����ب����ي����ئ����ات ال���ي���م���ن���ي���ة االك���������رث اه���ت���م���ام���ا 
ب������ال������ن������ظ������اف������ة وال�������������زراع�������������ة وال�����ت�����ش�����ج�����ري 
وامل����������س����������اح����������ات ال���������خ���������ض���������راء مل����خ����ت����ل����ف 
ال����ق����ط����اع����ات ال����ت����ج����اري����ة وال���ص���ن���اع���ي���ة 

والصحية والرتبوية وغريها.

تهانينا آل الواقدي
نتقدم بأحر التهاين وأطيب التربيكات مكللة بالورد 

والياسمن
 للدكتور/ احمد صالح الواقدي بمناسبة 

عقد القران وقرب الزفاف فألف الف مربوك.

املهنئون: والدك: صالح عيل قاسم الواقدي- 
عمك: العقيد حسني الواقدي العقيد: عبدالسالم 

السياين العقيد: وهبان النزاري  العقيد: خالد الحمادي- 
اخوك: محمد الواقدي - خالك: صالح الصباحي وإخوانه

تهانينا
اجمل التهاين واطيب التربيكات القلبية نزفها للشاب 
الرائع/ يعقوب عباس العلوي بمناسبة عقد القران 
والزفاف امليمون، متمنن له حياة سعيدة...ألف ألف 

مبارك عىل الزواج السعيد.
املهنئون: املقدم محمد العلوي، والدك عباس 

العلوي، اخوانك هالل، عبدالسالم، صادق، بسام، 
فؤاد، وليد عباس العلوي،  عيل عبده الشيبة، وائل طاهر 

حسن، صديق محمد العلوي، عيل مقبل عيل، عبدالرحمن محمد 
محمود، أيهم وأمري صادق، ومن كافة األهل واألصدقاء يف ذمار وصنعاء

شكر وعرفان
تعرض تمام عبده سيف الرعيني لحادث مروري عند قيامه بمهمة 

لوجستية يف املنطقة العسكرية املركزية .. ونحن بهذا املصاب ال نن� ان نتوجه 
بالشكر للمجاهدين الذين لم يدخروا جهدا يف تقديم ما يستطيعون يف اسعافه 

وعالجه ونخص بالذكر املجاهدين التالية اسمائهم:-  ابو محمد جهيم احمد 
عبدالرحمن الشريف. مرتىض االبيض. عبدالله الفقيه. توفيق الفقيه. رضوان 

الشرعبي محمد الجرموزي وجميع املجاهدين يف املنطقة العسكرية املركزية.. 
كما أن الشكر موصول لكل الزمالء يف دائرة التوجيه املعنوي وكذلك نشكر. 

رئيس املجلس الوطني األعىل. ملواجهة العدوان الشيخ محمد بلعيد. الكندي.    
املدين بالشكر والجميل  عبده سيف الرعيني األمن العام املساعد للمجلس. 

الوطني األعىل ملواجهة العدوان املستشار اإلعالمي لهيئة رئاسة مجلس الشورى

ذمار 26سبتمرب: 
ض��ب��ط��ت إدارة ال���ب���ح���ث ال���ج���ن���ايئ يف م��ح��اف��ظ��ة 
ذم���������ار ش���خ���ص���ا ي���ن���ت���ح���ل ص����ف����ة رج�������ل أم�������ن ي���ق���وم  
برتويج شائعات تهدف إىل اإلض���رار بأحد أهم 

االستثمارات املحلية باملحافظة.
وأك������د م���دي���ر ع�����ام ال���ب���ح���ث ب��امل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ي��د 
م���ح���م���د ح����م����ود ال���خ���ط���ي���ب أن االج������ه������زة األم���ن���ي���ة 
تمكنت من ضبط املدعو "س. س. م. أ " املتهم 
ب��ان��ت��ح��ال ص��ف��ة رج����ل األم�����ن ون���ش���ر ش��ائ��ع��ة عرب 

م����واق����ع ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي ه���دف���ت ل���إلض���رار 
ب����س����م����ع����ة وك��������ف��������اءة م����ن����ت����ج����ع امل�����ي�����ث�����ايل ال����س����ي����اح����ي 

بمدينة ذمار.
وق�������ال ال���ع���ق���ي���د ال���خ���ط���ي���ب "إن رج�������ال ال��ب��ح��ث 
الجنايئ نفذوا عملية التحري واملتابعة ملصدر 
الشائعة بعد بالغ تقدم به مالك املنتجع ليتم 

ضبط املصدر األول لنشر الشائعة الكاذبة".
وأضاف أن األجهزة األمنية تجري التحقيقات 
األول�������ي�������ة م������ع امل����ت����ه����م ب����ح����س����ب ال�����ق�����ان�����ون ت���م���ه���ي���دا 
إلح�������ال�������ت�������ه إىل ال�������ق�������ض�������اء ل������ي������ن������ال ج����������������زاءه ال��������������رادع 
ول���ي���ك���ون ع������ربة ل���ك���ل م����ن ي����ح����اول ان���ت���ح���ال ص��ف��ة 
رجال األمن أو التحدث باسم الجهات األمنية 

بغرض اإلساءة واإلضرار بمصالح واستثمارات 
املواطنن.

وأوض���������ح م����دي����ر ال���ب���ح���ث ال����ج����ن����ايئ يف ذم��������ار أن 
القطاع السياحي باملحافظة من أهم القطاعات 
التنموية وتخضع لكافة اإلج����راءات القانونية 
وامل������ت������اب������ع������ة م��������ن األج���������ه���������زة األم������ن������ي������ة ح������رص������ا ع���ىل 
أم�����ن وس����الم����ة امل��ج��ت��م��ع م��ب��ي��ن��ا أن م��ن��ت��ج امل��ي��ث��ايل 
السياحي بذمار مشروع تنموي يتميز بتقديم 

الخدمات النوعية النموذجية.

ول�������ف�������ت ال�����ع�����ق�����ي�����د ال�����خ�����ط�����ي�����ب إىل أن األج�������ه�������زة 
األم������ن������ي������ة س�����ت�����ك�����ون ب������امل������رص������اد ل�����ك�����ل م�������ن ي�����ح�����اول 
إق������الق ال��س��ك��ي��ن��ة ال���ع���ام���ة أو اإلض��������رار ب��امل��ش��اري��ع 
االس����ت����ث����م����اري����ة ال����وط����ن����ي����ة واإلس���������������اءة إىل س��م��ع��ة 
ومصالح اآلخرين داعيا جميع مرتادي وسائل 
التواصل االجتماعي إىل التحري عن مصداقية 
املنشورات وعدم التفاعل مع املنشورات الكاذبة 
ال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف رأس امل�������ال امل����ح����يل واس���ت���س���ق���اء 

املعلومة من مصادرها الصحيحة.

مباحث ذمار تضبط شخص ينتحل صفة رجل أمن
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