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أق��ر مجلس ال��ن��واب يف جلسته أم��س برئاسة رئيس املجلس 
األخ ي��ح��ي��ى ع���ي ال����راع����ي م���ش���روع ت��ع��دي��ل ب��ع��ض م�����واد ال��ق��ان��ون 
رق����م )۲۲( ل��س��ن��ة ۲۰۰۹م ب���ش���أن ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��اق��ة ب���ن امل��ؤج��ر 

واملستأجر2021م.
ويأيت إقرار مشروع التعديل يف ضوء تقرير اللجنة املشرتكة 
من لجان الخدمات والعدل واألوقاف وتقنن أحكام الشريعة 
اإلس����ام����ي����ة وال����دس����ت����وري����ة وال���ق���ان���ون���ي���ة وب���ع���د ن���ق���اش م��س��ت��ف��ي��ض 

والتصويت عليه بصورته النهائية.
ويف س��ي��اق م��ت��ص��ل أق���ر م��ج��ل��س ال���ن���واب ب��ح��ض��ور وزي����ر ال��دول��ة 
لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور عي أبو حليقة تقرير 
لجنة ال��خ��دم��ات ب��ش��أن متابعة وتقييم أوض���اع وزارة األش��غ��ال 
العامة وال��ط��رق وع���دداً من املؤسسات وال��وح��دات التابعة لها 

واألض����������رار وال���خ���س���ائ���ر ال���ن���ات���ج���ة ع����ن ال����ح����رب ال����ت����ي ت���ق���وده���ا دول 
تحالف العدوان عىل اليمن بعد التزام الجانب الحكومي ممثًا 
بوزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق بتنفيذ التوصيات 

اآلتية:
-1 عىل وزارة األشغال العامة والطرق واملؤسسات والوحدات 

التابعة لها تنفيذ ما يي:
 أ- ح��ص��ر ك��اف��ة م��ش��اري��ع ال��ط��رق امل��ت��ع��رة ال��ت��ي ت��وق��ف تنفيذها 
وك�������������ان ال������ع������م������ل ج�����������ار ف�����ي�����ه�����ا ل����ت����ق����ي����ي����م����ه����ا وت����ص����ف����ي����ت����ه����ا واح������ت������س������اب 
وإق�����رار قيمة األع���م���ال امل��ن��ف��ذة ل��ل��م��ق��اول��ن م��ع األخ���ذ يف االع��ت��ب��ار 
اإلص����اح����ات ال��س��ع��ري��ة ل��ض��م��ان امل��س��ت��ح��ق��ات امل���ال���ي���ة ل��ل��م��ق��اول��ن 
وج��دول��ة املستخلصات املستحقة لتلك األع��م��ال ليتم صرفها 

عىل دفع بحسب إنجاز األعمال وتاريخ رفع املستخلصات.

 ب- دراسة كل املطالبات التي تقّدم بها املقاولون للوزارة كًل 
عىل ح��دة والبت فيها وفقاً لشروط العقد وقانون املناقصات 
وامل�����زاي�����دات وامل����خ����ازن ال��ح��ك��وم��ي��ة وب���م���وج���ب ب���ي���ان���ات م��وث��ق��ة مع 

مراعاة الظروف االستثنائية التي تمر بها الباد.
 ج- إقرار واحتساب مستحقات االستشارين لكافة األعمال 
ال��ت��ي ت���م إن���ج���ازه���ا يف ع����دد م���ن امل���ش���اري���ع امل��م��ول��ة ب���ق���روض وم��ن��ح 
خ��ارج��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ىل ج��دول��ت��ه��ا بحسب ت��اري��خ إن��ج��از األع��م��ال 
وصرفها مباشرة عقب املوافقة عىل استئناف تمويل املشاريع.

 د- ت��ن��ف��ي��ذ أع���م���ال ال��ص��ي��ان��ة ل��ك��اف��ة م��ش��اري��ع ال���ط���رق اإلسفلتية 
واألن��ف��اق وال��ج��س��ور وتنفيذ أع��م��ال الحماية ملشاريع ال��ط��رق يف 

أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية..
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احملتل يغذي الصراع الدموي في عدن

تجسيدًا ألهمية وعظمة المناسبة 

استعدادات كبيرة الحياء ذكــــــــــــــــــــــــــــــرى املـــــــــــــولد النبوي الشريف

 قال عضو املكتب السيايس ألنصار الله- محافظ محافظة 
ذم���ار، محمد ناصر البخيتي: "إن م��وازي��ن ال��ق��وى باتت تميل 
ل���ص���ال���ح ت���ح���ري���ر ال���ي���م���ن، وأن امل��س��ت��ق��ب��ل مل����ن ي����داف����ع ع����ن س���ي���ادة 
الوطن واستقاله".. مؤكداً أن صنعاء مستعدة لبناء عملية 

سياسية تستوعب الجميع بما يف ذلك حزب اإلصاح.

يستعد اليمنيون مع سائر شعوب االمة اإلسامية 
الحياء ي��وم مياد ال��رس��ول االعظم صىل الله عليه 

وآله وسلم الذي مثل مياده صىل الله عليه وآله 
وسلم ومن ثم بعثته مياد امة االسام ونقطة 
انطاقتها نحو تحقيق النهضة والتطور وقيادة 

مسرية الرحمة والخري وتحرير بني البشر من 
ق���ي���ود ال������ذل واالس���ت���ع���ب���اد اىل م����راف����ئ ال��ح��ري��ة 

وال���������ع���������دل وامل������������س������������اواة ت�����ح�����ت راي�������������ة اإلس����������ام 
وشريعته السمحاء.

وادراك��������������������������اً م���������ن ق������ي������ادت������ن������ا وأب�����������ن�����������اء ش���ع���ب���ن���ا 
أله��م��ي��ة اح���ي���اء ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة وم���ا تكتسبه 
م��ن دالالت عظيمة ي��ح��رص الجميع عىل 
اب����راز ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة واع��ط��ائ��ه��ا م��ا تستحقه 
من االحتفاء بها واحيائها بشكل يعكس 

ع���ظ���م���ة ش���ع���ب���ن���ا ال����ي����م����ن����ي وت����م����س����ك����ه ب����ه����وي����ت����ه االي����م����ان����ي����ة 
وارت����ب����اط����ه ب���ال���رس���ول األع����ظ����م ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل����ه 
وس��ل��م وت��أك��ي��داً لتمسكه ب��ال��ق��ي��م ال��ع��ظ��ي��م��ة التي 
ارس������اه������ا ال������رس������ول األع�����ظ�����م واك��������د ع�����ىل االم��������ة يف 
ضرورة التمسك بها من اجل نجاحها وفاحها 

يف كافة أمور دينها ودنياها.
فما أعظمها من مناسبة عظيمة ان نحيي 
ذكرى مياد رسولنا األعظم صىل الله عليه 
وآل��ه وسلم لنجسد م��دى املحبة والتوقري 
والتعظيم له ولنؤكد تأسينا وارتباطنا به 
ول���ن���س���ت���م���د م�����ن ه������ذه امل���ن���اس���ب���ة ك�����ل امل���ع���اين 
ال�����س�����ام�����ي�����ة وم����������ا ي������ع������زز م�������ن ع�������وام�������ل ال�����ق�����وة 
وامل��ن��ع��ة ووح���دة ال��ص��ف والكلمة ل��ام��ة يف 

مواجهة اعدائها.

مشايخ مأرب :  من يرفض املبادرة عليه أن 
يتحمل مسؤولية ما سيترتب على ذلك

أعلنت قبائل مأرب  يف مؤتمر صحفي الرتحيب بمبادرة 
ق����ائ����د ال������ث������ورة ال����س����ي����د ع����ب����د امل����ل����ك ب�����درال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث ب���ش���أن 

املحافظة.
وأك�����������د ب������ي������ان ص�����������ادر ع�������ن ك������ب������ار م�����ش�����اي�����خ ووج��������ه��������اء وع�����ق�����ال 
محافظة مأرب تاه الشيخ حسن حازب عن تسليم نسخ 
من بيان الرتحيب باملبادرة ملكتب السيد القائد والوسيط 
العماين والناطق الرسمي ألنصار الله رئيس الوفد الوطني 

املفاوض.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إىل أن م��ب��ادرة ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د وم��ن��ذ إعانها 
أوجدت حراكاً واسعاً يف أوساط قبائل مأرب كونها قّدمت 
ال��ت��ن��ازل م��ن أج���ل ال��ي��م��ن ووض��ع��ت أب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ة جميعاً 
أم������ام م��س��ئ��ول��ي��ة ك���ب���رية .. الف����ت����اً إىل أن ال���رتح���ي���ب ج�����اء ب��ع��د 
التواصل بن عدد من مشايخ املحافظة يف صنعاء ومأرب 
وعواصم خارجية.. كما أكد البيان أن قبائل مأرب وعقالها 

ب��ذل��وا وُي��ب��ذل��ون ك��ل ال��ج��ه��ود وامل���ح���اوالت م��ن��ذ ع���ام 2015م 
لتجنيب مأرب الصراع والحرب باعتبارها تمثل الخزنة أو 
امل���خ���زون ل��ل��ي��م��ن وم���ص���در ال��ط��اق��ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي بأكمله 

والتنمية وجعلها منطقة سام وخري للجميع.
وق�����ال ال���ب���ي���ان "إن ال���ع���دو اس���ت���ط���اع ع���ر م���ن ي��ق��ف��ون معه 
من أبناء جلدتنا أن يحول املحافظة إىل قاعدة له ونقطة 

انطاق ملهاجمة صنعاء ومحافظات الجمهورية".
وأض���اف" ل��م يتم اح���رتام رغ��ب��ة ومصلحة أب��ن��اء املحافظة 
وت����ع����رض����وا مل�����ا ت����ع����رض����وا ل�����ه م�����ن ال������دم������ار وال����ق����ت����ل وال���ت���ش���ري���د 

والنزوح" .
ول����ف����ت����ت ق����ب����ائ����ل م���������أرب إىل أن ال������ك������رة أص����ب����ح����ت ال������ي������وم يف 
ملعب الطرف ال��ذي يقف مع قوى العدوان .. مؤكدة أن 
م��ن يرفض امل��ب��ادرة عليه أن يتحمل مسئولية م��ا سيرتتب 

عىل ذلك.

أعلنوا في مؤمتر صحفي الترحيب مببادرة قائد الثورة بشأن احملافظة

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتورأمس من 
نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات 
والتنمية الدكتور حسن مقبويل عىل 
م����س����ت����وى االن������ج������از يف م�����ش�����روع خ����ارط����ة 

الخدمات الرقمية التفاعلية.
ح����ي����ث اس�����ت�����ع�����رض ال�����دك�����ت�����ور م���ق���ب���ويل 
ط����ب����ي����ع����ة األع���������م���������ال ال�����ف�����ن�����ي�����ة وامل������ي������دان������ي������ة 
املنجزة يف إطار املشروع الذي استهدف 
يف مرحلته األوىل املحافظات واملناطق 
الواقعة تحت إدارة املجلس السيايس 
األع����ىل وح��ك��وم��ة اإلن���ق���اذ بنسبة ان��ج��از 

93 باملائة.
ول��ف��ت إىل أه��م��ي��ة امل���ش���روع يف خدمة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ن��ه��ج��ي وال��ع��ل��م��ي ملختلف 

املشاريع الخدمية وتعزيز العدالة

رئيس الوزراء: خارطة اخلدمات الرقمية التفاعلية
مشروع أساسي  للتخطيط املستقبلي السليم

مجلس النواب يقر مشروع قانون بشأن تنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر

تفاصيل  ص 02

يف حوار مع صحيفة )                                                                      ( محافظ ذمار :

 خيار الشعب اليمين 
االتجاه نحو استعادة ثرواته 

من النفط والغاز

اإلصالح ربط وجوده بالقضاء 
علينا حىت فقد مقومات البقاء 

يف الداخل

رباعي تحالف العدوان أفسح 
املجال أمام التواجد الصهيوين يف 

عدن والجزر اليمنية

مستخدمًا  سياسة  
»فــــرق  تســــد«

تفاصيل  ص 04

تفاصيل  ص 02

نسعى الى إعادة 
الهوية التاريخية 

للنب اليمني، 
والتوسع في 

زراعته
تفاصيل  ص 10

السودان
 وأزمة

 انتقال 
السلطة
تفاصيل  ص 05

مولد املصطفى ُهدى ورحمٌة للعاملني..!!

إيقـــــــاف احلرب وفق مبدأ السالم 
امُلشرف..  ومعركة مارب مفصلية



أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي أهمية دور 
وسائل اإلعالم الوطنية يف نقل الصورة الحقيقية 
واملشرفة الحتفاء الشعب اليمني بمولد الرسول 

األعظم صىل الله عليه وآله وسلم.
وأشار الوزير الشامي خالل ترؤسه لقاًء موسعاً 
نظمته وزارة اإلعالم أمس لوسائل اإلعالم الوطنية 
ومراسيل القنوات الخارجية ملناقشة وإقرار الخطة 
اإلعالمية لتغطية فعاليات املولد النبوي الشريف 
1443هـ إىل أن التغطية الواسعة لفعاليات املولد 
الــنــبــوي تحمل رســائــل كــثــرة يف مقّدمتها تمسك 
الشعب اليمني بالنبي الكريم والسر عىل نهجه 

والتأيس بأخالقه.
وقـــال: "نــحــن يف معركة قــويــة ووســائــل اإلعــالم 
الوطنية أثبتت اهتمامها وانسجامها وتفاعلها مع 

كل املجريات واملتغرات عىل الساحة الوطنية".
وذكـــر أن اهــتــمــام وســائــل اإلعـــالم بــاملــولــد النبوي 
الــــشــــريــــف لـــــه مـــــعـــــاٍن ودالالت كــــثــــرة انـــــطـــــالقـــــاً مــن 
املــســؤولــيــة الــوطــنــيــة والــديــنــيــة يف تــعــزيــز الــــوالء لله 

وللرسول الذي ُبعث رحمة للعاملني.
كــمــا أكـــد وزيـــر اإلعــــالم الــحــرص عــىل نــقــل صــورة 
مشّرفة لالحتفاء باملولد النبوي ســواء من حيث 
التنظيم والرتتيب ومظاهر االبتهاج والنقل املباشر 

بما يتناسب مع عظمة املناسبة.
ولـــــــــفـــــــــت إىل أهـــــــمـــــــيـــــــة إبــــــــــــــــــــراز املــــــــظــــــــاهــــــــر الـــــجـــــمـــــالـــــيـــــة 
االبــــتــــهــــاجــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــزيــــن بــــهــــا الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
واملــحــافــظــات وكــــذا الــجــوانــب اإليــجــابــيــة لــالحــتــفــاء 
بمولد خر البشرية من خالل الرتكيز عىل مشاريع 
اإلحسان التي سيتم تدشينها تزامناً مع االحتفاء 

بهذه املناسبة.
واســـتـــعـــرض الــــوزيــــر الـــشـــامـــي الـــخـــطـــة اإلعـــالمـــيـــة 
ملناسبة املولد النبوي الشريف.. الفتا إىل أن العمل 
اإلعــــــالمــــــي يف هــــــذه املـــنـــاســـبـــة يـــنـــطـــلـــق مـــــن أهــمــيــتــهــا 
ودالالتـــــهـــــا الــعــظــيــمــة مــــؤكــــدا عــــىل ضــــــــرورة تــوحــيــد 
الــــجــــهــــود لــتــغــطــيــة جـــمـــيـــع األنــــشــــطــــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
الخاصة باملناسبة وصــوال إىل الفعاليات املركزية 

بالبث املباشر والتغطيات امليدانية املتنوعة.

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل 
أمـــــــس بـــجـــامـــعـــة 21ســــبــــتــــمــــر لـــلـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة 
بــمــحــافــظــة صــنــعــاء اخــتــبــار الـــكـــفـــاءة الــثــالــث لــلــعــام الـــجـــاري 
والذي يقيمه املجلس الطبي األعىل للحصول عىل تراخيص 

مزاولة املهنة.
واطلع الدكتور املتوكل عىل سر االمتحانات التي تقدم لها 
نحو أربعة آالف و857 متقدما ومتقدمة من الكوادر الطبية 
والـــصـــحـــيـــة بــمــحــافــظــتــي صـــنـــعـــاء وإب مــــن حــمــلــة شـــهـــادات 
البكالوريوس والدبلومات يف مختلف التخصصات الطبية 

بجامعتي 21سبتمر وجامعة جبلة بمحافظة إب.
وقـــــد أشـــــــار وزيـــــــر الـــصـــحـــة إىل أهـــمـــيـــة االمــــتــــحــــانــــات لــلــتــأكــد 
من استيعاب األطباء والطبيبات ملا تلقوه من علوم خالل 
دراستهم وقدرتهم عىل عكس ما تلقوه يف الواقع العميل.. 
مهيباً باملستشفيات يف املحافظات بمنع أي عمل إال بشهادة 
مـــزاولـــة املــهــنــة.. داعـــيـــاً كـــل األطـــبـــاء إىل الــتــقــدم لــالمــتــحــانــات 

للحصول عىل الشهادة عر املجلس الطبي األعىل.
مــــن جـــانـــبـــه أشــــــار رئـــيـــس املـــجـــلـــس الـــطـــبـــي األعــــــىل الـــدكـــتـــور 
مـــجـــاهـــد مـــعـــصـــار إىل أن امـــتـــحـــان الـــكـــفـــاءة الـــثـــالـــث لـــلـــكـــوادر 
الــطــبــيــة بــمــحــافــظــتــي صــنــعــاء وإب لــلــربــع الــثــالــث مـــن الــعــام 

2021م والذي يتزامن مع ذكرى املولد النبوي الشريف تقدم 
لـــه مـــن حــمــلــة الــبــكــالــوريــوس ألــــف و703 مــتــقــدم ومــتــقــدمــة 

ومن حملة شهادة الدبلوم ثالثة آالف و154.
ولــفــت إىل أنـــه تــقــدم لــالمــتــحــانــات بــمــحــافــظــة صــنــعــاء من 
حملة البكالوريوس ألف و540 متقدما ومتقدمة بواقع 423 
يف الطب العام و340 يف الصيدلة و172 يف التمريض و240 
يف األســــنــــان و263 مـــخـــتـــرات و47 يف الــصــيــدلــة الـــســـريـــريـــة.. 

اضافة إىل 36 متقدما يف التخدير و19 يف القبالة .
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور مــعــصــار أن املــتــقــدمــني لــحــمــلــة الــدبــلــوم 
ألــــــفــــــان و806 مــــتــــقــــدم ومــــتــــقــــدمــــة بــــــواقــــــع 350 يف الـــقـــبـــالـــة 
و634 صيدلة و981 مساعد طبي و333 مخترات و476 يف 
التمريض و43 مساعد طبيب أسنان و59 يف التخدير و59 

يف األشعة.
فيما تقدم لالمتحانات بمحافظة إب حسب رئيس املجلس 
الطبي األعــىل من حملة البكالوريوس 163متقدما بواقع 46 
طـــب عــــام و54 صــيــدلــة و43أســــنــــان و20 مـــخـــتـــرات.. فــيــمــا بلغ 
إجمايل املتقدمني لالمتحان من حاميل الدبلوم 248 متقدما 
بواقع 73تخصص دبلوم مساعد طبي و81صيدلة و23تمريض 

و15 يف التخدير و31مخترات و25قبالة.
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اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتورأمس من 
نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبويل عىل 

مستوى االنجاز يف مشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية.
حيث استعرض الدكتور مقبويل طبيعة األعمال الفنية وامليدانية املنجزة يف 
إطار املشروع الذي استهدف يف مرحلته األوىل املحافظات واملناطق الواقعة 
تحت إدارة املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ بنسبة انجاز 93 باملائة.
ولفت إىل أهمية املــشــروع يف خدمة التخطيط املنهجي والعلمي ملختلف 
املشاريع الخدمية وتعزيز العدالة يف توزيع املشاريع وفقاً لبيانات ومؤشرات 
سليمة ويف املقدمة االحتياج الفعيل واألولويات لعشرة أعوام مقبلة .. مبيناً 
أن الخارطة تشمل تحديد املواقع السليمة لتنفيذ مشاريع خاصة يف األرياف 

الستفادة أكر من التجمعات السكانية املحيطة بها.

وتطرق مقبويل إىل إمكانية التطوير املستمر لهذه الخارطة التفاعلية وفقاً 
للمؤشرات الخدمية سواء يف املدى املنظور أو املستقبل.

وقد أشــاد رئيس الــوزراء بمجمل الجهود التي تبذلها اللجنتان الرئيسة 
والفنية برئاسة الدكتور مقبويل لتنفيذ هذا املشروع الحيوي الذي من شأنه 
خدمة التخطيط السليم لتوزيع املشاريع الخدمية واإلسهام يف تاليف تكرار 
املــشــاريــع يف املــنــطــقــة الـــواحـــدة وكــــذا تــحــديــد املـــوقـــع املــنــاســب لــتــنــفــيــذهــا وفــقــاً 

ألولوية احتياجات السكان خاصة يف املناطق الريفية.
واعــتــر املـــشـــروع مــن املــشــاريــع االســرتاتــيــجــيــة لــحــكــومــة اإلنـــقـــاذ كونه 
أســــاس يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه للتخطيط املــســتــقــبــيل وأهــمــيــتــه يف تحقيق 
عدالة توزيع املشاريع وتحقيق أثرها الخدمي والتنموي لفائدة أكر 

عدد من السكان.

اّطلع على مستوى اجناز مشروع خارطة اخلدمات الرقمية التفاعلية

رئيس الوزراء: املشروع أساس ميكن البناء عليه للتخطيط 
املستقبلي وحتقيق عدالة توزيع املشاريع 

أشـــــــــــــــــــــاد رئـــــــــــيـــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز صــــــالــــــح بـــــــن حـــــبـــــتـــــور بـــــجـــــهـــــود رئــــيــــس 
جــــامــــعــــة 21 ســـبـــتـــمـــر وأعــــــضــــــاء هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس 
يف تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر األداء األكــــاديــــمــــي والــعــلــمــي 

والتعليمي لهذه املؤسسة األكاديمية.
وأكـــد رئــيــس الــــوزراء خــالل لقائه أمــس رئيس 
الجامعة الدكتور مجاهد معصار دعم الحكومة 
ملختلف الـــرامـــج الــتــطــويــريــة ومــعــالــجــة القضايا 
ذات الـــصـــلـــة بـــالـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة املـــعـــنـــيـــة بــمــا 
يـــــــوطـــــــد اســـــــتـــــــقـــــــرار نـــــــشـــــــاط الـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــتـــــدريـــــي 

واإلداري.
وقّدم رئيس الجامعة عرضاً موجزاً عن نشاط 
الجامعة وسر العملية التعليمية واألكاديمية 
ومستوى تنفيذ برامجها التطويرية عالوة عىل 
مـــالمـــح رئــيــســيــة عـــن خــطــتــهــا املــســتــقــبــلــيــة .. الفــتــا 
إىل ضــــــرورة مــعــالــجــة وضــــع كــــادرهــــا األكـــاديـــمـــي 
والوظيفي أسوة بالجامعات الحكومية األخرى 
ملــــا لـــذلـــك مــــن أهـــمـــيـــة وانـــعـــكـــاســـات ايـــجـــابـــيـــة عــىل 

األداء العام للجامعة.
وأشـــار إىل تحقيق الجامعة ملركز متقدم عىل 

مستوى الجامعات اليمنية يف مجال التصحيح 
والتعليم االلكرتوين.

وقد وجه رئيس الوزراء رئيس الجامعة برفع 
تقرير شامل عر وزارة التعليم العايل والبحث 

الــعــلــمــي حــــول مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الــــجــــامــــعــــة حـــــالـــــيـــــاً ملـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مــــــن قــــبــــل مــجــلــس 
الـــــــــوزراء التــــخــــاذ مــــا يــــــراه مـــنـــاســـبـــاً مــــن مــعــالــجــات 

للحد من تلك التحديات.

أقر مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس 
املجلس األخ يحيى عيل الراعي مشروع تعديل بعض 
مواد القانون رقم )۲۲( لسنة ۲۰۰۹م بشأن تنظيم 

العالقة بني املؤجر واملستأجر2021م.
ويأيت إقرار مشروع التعديل يف ضوء تقرير اللجنة 
املـــــشـــــرتكـــــة مــــــن لـــــجـــــان الــــــخــــــدمــــــات والـــــــعـــــــدل واألوقــــــــــــاف 
وتــــقــــنــــني أحــــــكــــــام الــــشــــريــــعــــة اإلســــــالمــــــيــــــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة 
والقانونية وبــعــد نــقــاش مستفيض والــتــصــويــت عليه 

بصورته النهائية.
ويف سياق متصل أقر مجلس النواب بحضور وزير 
الدولة لشؤون مجلي النواب والشورى الدكتور عيل 
أبو حليقة تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة وتقييم 
أوضــــــــاع وزارة األشـــــغـــــال الـــعـــامـــة والـــــطـــــرق وعـــــــــدداً مــن 
املؤسسات والوحدات التابعة لها واألضرار والخسائر 
الناتجة عن الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان 
عــــــىل الــــيــــمــــن بــــعــــد الـــــــتـــــــزام الـــــجـــــانـــــب الــــحــــكــــومــــي مـــمـــثـــاًل 
بــوزيــر األشــغــال الــعــامــة والــطــرق غــالــب مطلق بتنفيذ 

التوصيات اآلتية:
-1 عىل وزارة األشغال العامة والطرق واملؤسسات 

والوحدات التابعة لها تنفيذ ما ييل:
 أ- حــصــر كــافــة مــشــاريــع الــطــرق املــتــعــرة الــتــي توقف 
تنفيذها وكـــان الــعــمــل جـــار فيها لتقييمها وتصفيتها 
واحـــتـــســـاب وإقـــــــرار قــيــمــة األعــــمــــال املـــنـــفـــذة لــلــمــقــاولــني 
مـــع األخـــــذ يف االعـــتـــبـــار اإلصــــالحــــات الــســعــريــة لــضــمــان 
املستحقات املــالــيــة للمقاولني وجــدولــة املستخلصات 
املستحقة لتلك األعمال ليتم صرفها عىل دفع بحسب 

إنجاز األعمال وتاريخ رفع املستخلصات.
 ب- دراســـــة كـــل املــطــالــبــات الــتــي تـــقـــّدم بــهــا املــقــاولــون 
للوزارة كًل عىل حدة والبت فيها وفقاً لشروط العقد 
وقـــــانـــــون املـــنـــاقـــصـــات واملـــــــزايـــــــدات واملــــــخــــــازن الــحــكــومــيــة 
وبــــــــمــــــــوجــــــــب بــــــــيــــــــانــــــــات مـــــــوثـــــــقـــــــة مــــــــــع مــــــــــــراعــــــــــــاة الـــــــــظـــــــــروف 

االستثنائية التي تمر بها البالد.
 ج- إقرار واحتساب مستحقات االستشاريني لكافة 
األعمال التي تم إنجازها يف عدد من املشاريع املمولة 
بقروض ومنح خارجية والعمل عىل جدولتها بحسب 
تــاريــخ إنــجــاز األعــمــال وصرفها مباشرة عقب املوافقة 

عىل استئناف تمويل املشاريع.
 د- تـــنـــفـــيـــذ أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة لـــكـــافـــة مــــشــــاريــــع الـــطـــرق 
اإلسفلتية واألنفاق والجسور وتنفيذ أعمال الحماية 
ملــــــشــــــاريــــــع الـــــــطـــــــرق يف أمـــــــانـــــــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة ومـــــحـــــافـــــظـــــات 
الــجــمــهــوريــة وذلـــك لــلــحــفــاظ عــىل اإلســفــلــت واألعــمــال 

املنفذ فيها.
 هـ - إجراء حصر شامل ودقيق لكافة مشاريع الطرق 
"املنجزة- قيد التنفيذ- املتعر" والوضع الحايل لتلك 
املــشــاريــع بــأمــانــة العاصمة واملــحــافــظــات وكـــذا األضـــرار 
والخسائر يف مشاريع الطرق الناتجة عن الحرب التي 
تـــقـــودهـــا دول تـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان عــــىل بــــالدنــــا ومــــوافــــاة 

املجلس بذلك خالل شهرين من تاريخه.
-2 عىل وزاريت األشغال العامة والطرق والتخطيط 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة مـــــتـــــابـــــعـــــة الــــــجــــــهــــــات املــــــمــــــولــــــة "الــــــصــــــنــــــاديــــــق- 
الـــبـــنـــوك الـــدولـــيـــة" الســتــئــنــاف تــمــويــل مـــشـــاريـــع الــطــرق 

اإلسرتاتيجية الستكمال تنفيذها.
-3 عــــىل وزارة املــــالــــيــــة تــــوفــــر املــــبــــالــــغ املـــطـــلـــوبـــة لـــــــوزارة 
األشـــــغـــــال الــــعــــامــــة والـــــطـــــرق وفـــــقـــــاً لــــإمــــكــــانــــات املـــتـــاحـــة 

لتمكينها من:
 أ- الحصر الدقيق والنهايئ لكافة الخسائر واألضرار 
التي تعرضت لها مشاريع الطرق والجسور واألنفاق 

منذ بداية العدوان حتى اآلن.
 ب- إعــــــــداد وتـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــل املــــرحــــيل لــقــطــاع 
الــــــــطــــــــرق لــــــإســــــهــــــام يف تــــصــــحــــيــــح بـــــعـــــض الـــــــجـــــــوانـــــــب يف 
املــشــاريــع وبــمــا يــتــوافــق مـــع مـــا ورد يف الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة 

وعىل النحو التايل:

- حــصــر وتــصــفــيــة املـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــم الــتــعــاقــد عليها 
سابقاً بما يكفل إعــادة جدولتها وتنظيمها وتنفيذها 

مستقباًل وفقاً لخطط التمويل املتاحة.
- إعــــداد الـــدراســـات والــتــصــامــيــم ودراســـــات الــجــدوى 
االقــتــصــاديــة لــلــمــشــاريــع املــهــمــة واالســرتاتــيــجــيــة لتكون 
جـــــــاهـــــــزة لــــلــــتــــنــــفــــيــــذ حــــــــــال تــــــوفــــــر الـــــتـــــمـــــويـــــل والـــــــــرفـــــــــع بـــهـــا 

كمشاريع مهمة ضمن خطة الدولة.
- إعداد وتصحيح قاعدة البيانات ملشاريع الطرق يف 
الجمهورية اليمنية وتــحــديــث الخطة الــعــامــة لقطاع 

الطرق وأتمتة جميع أعمال قطاع الطرق.
- تحديث قاعدة البيانات للطرق املنجزة حتى تاريخه 
باالشرتاك بني الوزارة وصندوق صيانة الطرق بهدف 
تـــوحـــيـــدهـــا واالنـــــطـــــالق مــــن خـــاللـــهـــا لــلــخــطــط والــــرامــــج 

القادمة.
 ج- اعــتــمــاد مــبــالــغ مــالــيــة الســتــكــمــال تــنــفــيــذ مــشــروع 
)جسر الكدن- وادي سردد( مديرية الضحي محافظة 

الحديدة املتعر منُذ سنوات طويلة.
-4 عـــــــىل الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــتـــــخـــــاطـــــب مـــــــع األمـــــــــــم املــــتــــحــــدة 
واملنظمات الدولية بالضغط عىل دول تحالف العدوان 
بالتوقف عن قصف مشاريع الطرق والجسور واألنفاق 

وفك الحصار ووقف الحرب عىل بالدنا.
-5 عىل وزارة اإلدارة املحلية ممثلة بالسلطة املحلية 

القيام بالتايل:
أ - حماية الوحدات السكنية من االعتداء واالستيالء 

عليها أو نهب وسرقة محتوياتها من مواد وغرها.
ب - عدم التدخل يف أعمال قطاع اإلسكان.

-6 عىل الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط 
العمراين تسليم املخططات العمرانية للمناطق التي 
تــم تخطيطها للجهات املعنية وتطبيقها عــىل الــواقــع 
وكــــــذا ســـرعـــة إعـــــــداد املـــخـــطـــطـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة لــلــمــنــاطــق 
واألحــيــاء غر املخططة وذلــك للحد من انتشار البناء 

العشوايئ.
كــــمــــا أقــــــــر مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب تــــقــــريــــر لـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات 
بــشــأن تعر تنفيذ مــشــروع طــريــق "ذمــــار- الحسينية" 
بـــمـــحـــافـــظـــة ذمـــــــار املــــمــــول بـــقـــرضـــني وذلـــــــك بـــعـــد الــــتــــزام 
الـــــجـــــانـــــب الــــحــــكــــومــــي مــــمــــثــــاًل بــــــوزيــــــر األشـــــــغـــــــال الـــعـــامـــة 

والطرق غالب مطلق بتنفيذ التوصيات التالية:
-1 عىل وزارة املالية:

 أ- صـــرف مستحقات وحـــدة تنفيذ املــشــاريــع املمولة 

دولياً "النفقات التشغيلية السابقة" للفرتة من أكتوبر 
2019م حتى يونيو 2020م.

 ب- إعـــــــادة مــــا تــــم تــحــفــيــظــه مــــن املـــخـــصـــص الــشــهــري 
لنفقات وحـــدة تنفيذ املــشــاريــع املــمــولــة دولــيــاً بحسب 

آخر تعزيز للنفقات لعام 2019م.
 ج- صرف النفقات الخاصة ملواجهة أعمال الحصر 
والتصفية وإنــهــاء التسوية الــوديــة وفسخ العقد مع 
مــقــاول املقطع األول وتجهيز ملحق عقد للمؤسسة 
العامة للطرق والجسور لتنفيذ األعمال املتبقية بهذا 

املقطع.
 د- توفر مبلغ )200( مليون ريال للمؤسسة العامة 
للطرق والجسور مقابل فــوارق األسعار ملــادة الديزل 

لتتمكن من البدء بتنفيذ األعمال.
 هـ- معالجة فوارق األسعار )اإلصالحات السعرية( 

لبند اإلسفلت.
-2 عىل وزارة األشغال العامة والطرق سرعة القيام 

بما ييل:
 أ- االنــتــهــاء مــن استكمال أعــمــال الحصر والتصفية 
وإنــــــهــــــاء الـــتـــســـويـــة الــــــوديــــــة وفــــســــخ الـــعـــقـــد مـــــع مـــقـــاول 
املقطع األول وتجهيز عقد للمؤسسة العامة للطرق 

والجسور لتنفيذ األعمال املتبقية لهذا املقطع.
 ب- مــتــابــعــة الــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء االقــتــصــادي 
واالجتماعي عر الجهات املعنية للحصول عىل الوثائق 
الــرســمــيــة لــلــمــوافــقــة الــنــهــائــيــة وكـــــذا تـــزويـــد الــصــنــدوق 
بـــخـــطـــة الـــتـــمـــويـــل والـــــرنـــــامـــــج الــــزمــــنــــي املـــــحـــــدث لــتــنــفــيــذ 
األعمال املتبقية يف مشروع طريق )ذمار- الحسينية(.
 ج- إلــزام املؤسسة العامة للطرق والجسور بالبدء 

بتنفيذ األعمال يف املقاطع املعنية بتنفيذها.
 د- مــخــاطــبــة الــشــركــة االســـتـــشـــاريـــة لــلــبــدء بــاألعــمــال 

االستشارية يف مشروع طريق )ذمار- الحسينية(.
-3 عىل وزارة النفط واملــعــادن ممثلة بشركة النفط 
اليمنية العمل عىل توفر الكميات املطلوبة من مادة 
"الــــــــديــــــــزل" لـــتـــنـــفـــذ األعــــــمــــــال بــــمــــشــــروع طـــــريـــــق "ذمـــــــــار- 
الحسينية" بالسعر الرسمي وبحسب الرنامج الزمني 

لتنفيذ األعمال.
وكــــــــــــان املـــــجـــــلـــــس قـــــــد اســـــتـــــهـــــل جــــلــــســــتــــه بــــاســــتــــعــــراض 
محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات 

أعماله يوم غٍد االثنني بمشيئة الله تعاىل.

مجلس النواب يقر مشروع قانون بشأن تنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر

ويناقش مع رئيس جامعة 21 سبتمبر سير األداء العلمي واألكادميي

استنكر مجلس الشورى بشدة موافقة "بنك أوف إنجلرتا" اإلفراج عن 
األرصدة الخاصة بالبنك املركزي اليمني ومنح صالحيات التصرف بها لفرع 
البنك بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان وحكومة الفنادق بالرياض.
واعــتــر املجلس يف بيان صــادر عنه أمــس أن تسليم "بنك أوف إنجلرتا" 
تلك األرصدة املجمدة لديه لصالح البنك املركزي منذ العام 2016م املقدرة 
بنحو 82 مليون جنية إسرتليني ووضعها تحت تصرف فرع البنك بعدن 
مــشــاركــة يف فــســاد وجـــرائـــم الـــفـــرع وحــكــومــتــه ودول الـــعـــدوان عـــىل اليمن 
وتسهياًل منه يف تبديد حقوق وأموال البنوك العاملة يف اليمن واملودعني 

لديها واالستيالء عليها.

وأكد أن وضع هذه األموال تحت تصرف فرع البنك املركزي بعدن أحد 
أدوات الحرب االقتصادية لدول العدوان عىل اليمن الذي يتم من خالله 
تمرير العملة املطبوعة غر القانونية وتمويل العمليات العسكرية وغسل 
األموال وقطع مرتبات موظفي الدولة بهدف اإلضرار باالقتصاد والعملة 

الوطنية.
وجدد مجلس الشورى التأكيد عىل الرفض القاطع الستهداف مقدرات 
الــشــعــب الــيــمــنــي .. مــحــمــاًل دول الــــعــــدوان مـــا ســيــرتتــب عـــىل هــــذه الــخــطــوة 
من تبعات إنسانية واقتصادية تضر باالقتصاد الوطني وتزيد من معاناة 

الشعب يف مختلف مناحي الحياة.

ولفت إىل دعم مجلس الشورى الكامل ومساندته لإجراءات املتخذة 
من قبل مؤسسات الدولة الهادفة صد املــؤامــرات التي تحاك ضد اليمن 

أرضا وإنسانا.
وطالب مجلس الشورى البنك الدويل ورابطة مجالس الشيوخ والشورى 
واملجالس املماثلة بأفريقيا والعالم العربي الــوقــوف بمسؤولية إزاء هذا 

اإلجراء التعسفي بحق الشعب اليمني واالقتصاد الوطني.
كما طالب املجلس املبعوث األممي الجديد بالتحرك إليقاف هذا اإلجراء 
غر القانوين من قبل " بنك أوف إنجلرتا " باعتبار ذلك من أهم أولويات 

مهامه املرتبطة بامللف االقتصادي واإلنساين يف اليمن.

اطلع على أنشطة جمعية التحرير التنموية

وزير الصناعة يدعو رجال املال واألعمال واخليرين 
واملنظمات اإلنسانية واخليرية إلى التعاون مع اجلمعية

أشغال صنعاء..

افتتاح طريق صاعد يخدم أكثر من 280 منزاًل

اطلع وزيــر الصناعة والتجارة عبد الوهاب 
يـــــحـــــيـــــى الـــــــــــــــــدرة أمـــــــــــس عـــــــــىل أنــــــشــــــطــــــة وبـــــــرامـــــــج 

جمعية التحرير التنموية.
واســـتـــمـــع الــــوزيــــر الـــــــدرة ومـــعـــه وكـــيـــال أمـــانـــة 
العاصمة عيل شريم وعبد اللطيف العمري 
ورئــــيــــس وأعــــضــــاء الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة بـــاألمـــانـــة 
إىل شرح من رئيس الجمعية عصام الحاليل 
عن الخطط واألنشطة والرامج التي تنفذها 
الجمعية ونشاط مركز األوكسجني لإعارة 

الطارئة.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــــحــــــــاليل مــــــشــــــاريــــــع وأنــــشــــطــــة 
الــجــمــعــيــة املــســتــقــبــلــيــة يف املــــجــــاالت اإلنــســانــيــة 
والـــــــخـــــــريـــــــة الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف مــــخــــتــــلــــف فــــئــــات 
املجتمع إضافة إىل توسيع مركز األوكسجني.
وقـــــد أشــــــاد وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة بــــــدور الــجــمــعــيــة 
الــــتــــنــــمــــوي واإلنـــــــســـــــاين والـــــــخـــــــري .. حــــــاثــــــاً عــىل 
ضـــــــــــــرورة تـــــنـــــويـــــع أنـــــشـــــطـــــة وبــــــــرامــــــــج الـــجـــمـــعـــيـــة 
وتوسيعها لتشمل مجاالت التنمية للشباب 

واملرأة واملشاريع الصغرة.
وأكــــد اســتــعــداد الــــــوزارة تــقــديــم كــافــة أوجــه 
الـــــــــدعـــــــــم لــــلــــجــــمــــعــــيــــة ومـــــخـــــتـــــلـــــف الــــجــــمــــعــــيــــات 
الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة والـــــــخـــــــريـــــــة .. داعـــــــــيـــــــــاً رجـــــــــــــال املــــــــال 
واألعــــــمــــــال والــــخــــريــــن واملــــنــــظــــمــــات اإلنـــســـانـــيـــة 
والخرية إىل التعاون مع الجمعية والشراكة 

يف تنفيذ مشاريعها املختلفة.
فـــــــيـــــــمـــــــا أعــــــــــلــــــــــن رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــغـــــــــرفـــــــــة الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة 
والــصــنــاعــيــة بـــاألمـــانـــة حــســن الـــكـــبـــوس ونــائــب 
رئيس الغرفة محمد شــارب وعضو مجلس 
اإلدارة الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد األنــــــــي ومـــســـتـــشـــار 
الــغــرفــة تــوفــيــق الــخــامــري عــن تــقــديــم الغرفة 
٦٠ أســــــــطــــــــوانــــــــة أوكـــــــســـــــجـــــــني ملــــــــركــــــــز جـــمـــعـــيـــة 

التحرير التنموية.
وأكـــــــدوا أن الـــغـــرفـــة ســتــســاهــم يف الــنــفــقــات 
الــــــتــــــشــــــغــــــيــــــلــــــيــــــة لـــــلـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة ملـــــــســـــــاعـــــــدتـــــــهـــــــا عــــىل 
اســتــمــرار تنفيذ بــرامــجــهــا وأنشطتها الخرية 

واالجتماعية والصحية واإلنسانية.

عــــــر الـــــعـــــديـــــد مــــــن ســـــكـــــان مـــــديـــــريـــــة ســـنـــحـــان 
وحــــــــــــارة )48( جــــــــــوار مـــنـــطـــقـــة ســــــــوق الـــــوحـــــدة 
بـــــحـــــزيـــــز بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة صـــــنـــــعـــــاء عـــــــن تــــقــــديــــرهــــم 
الـــكـــبـــر لــلــجــهــود مــــن افـــتـــتـــاح طـــريـــق )16( مــن 
قــبــل مــديــريــة ســنــحــان وبـــنـــي بــهــلــول وبــجــهــود 
استثنائية من مكتب أشغال محافظة صنعاء 
وهـــو الــشــارع الـــذي ســيــغــذي احــتــيــاجــات أكــر 
مــــــن )280( مـــــنـــــزال وبـــــيـــــت عــــــر طـــــريـــــق صـــاعـــد 
للجبل يسهل من خالله.. وصول احتياجات 
املـــــواطـــــنـــــني مــــــن املـــــــــاء واملــــــســــــاعــــــدات اإلنــــســــانــــيــــة 

والــــــغــــــذائــــــيــــــة بـــــعـــــد مــــــعــــــانــــــاة طــــــالــــــت ألكــــــــــر مـــن 
عقدين من الــزمــان، وأكــد املواطنون وسكان 
الحي عىل شكرهم وامتنانهم للسيد عبدامللك 
الحويث- حفظه الله- الستجابته ملناشداتهم 
وكـــذلـــك تــقــدمــوا بــالــشــكــر والــتــقــديــر لــحــكــومــة 
اإلنقاذ ومدير مكتب أشغال محافظة صنعاء 
آمــلــني اســتــكــمــال الــطــريــق بــرصــفــهــا اإلســفــلــت 
ومـــــــواصـــــــلـــــــة جــــــهــــــودهــــــم الــــــكــــــبــــــرة بــــاســــتــــكــــمــــال 
شــبــكــة الــطــرق وصــــوال الـــشـــارع الــرئــيــي وفقا 

ملخططات املنطقة.

استنكر اعتزام "بنك أوف إجنلترا" اإلفراج عن أرصدة البنك املركزي

مجلس الشورى يحمل دول العدوان مسؤولية ما سيترتب على هذه اخلطوة من تبعات إنسانية واقتصادية

وزير االعالم يرأس لقاًء موسعًا إلقرار اخلطة اإلعالمية لتغطية فعاليات املولد النبوي

وزير الصحة يهيب باملستشفيات في احملافظات مبنع أي عمل إال بشهادة مزاولة املهنة



 قال عضو املكتب السيايس ألنصار الله- محافظ 
محافظة ذمار، محمد ناصر البخيتي: "إن موازين 

القوى باتت تميل لصالح تحرير اليمن، وأن املستقبل ملن 
يدافع عن سيادة الوطن واستقالله".. مؤكداً أن صنعاء 
مستعدة لبناء عملية سياسية تستوعب الجميع بما يف 

ذلك حزب اإلصالح.

حوار: محمد العلوي

كيف تقرأ املشهد العسكري والسيايس القادم 
يف ج��ب��ه��ة م������ارب خ���ص���وص���ا ب���ع���د ت���ح���ري���ر ع�����دد م��ن 

مديريات مارب؟
يعرف الجميع أن م��وازي��ن القوى باتت تميل لصالح تحرير 
ال��ي��م��ن، ض��د دول ال���ع���دوان، وه���ذه امل��رح��ل��ة ب���دأت م��ن��ذ فتنة 
حجور يف حجة إال أن الحقيقة املؤكدة من واق��ع املواجهات 
يف الجبهات، أن تحالف ال��ع��دوان ومرتزقته دخ��ل��وا مرحلة 
جديدة من حالة اإلنهيار، بعد انكشاف حقيقة مشروعهم 
االس����ت����ع����م����اري يف ال���ي���م���ن ألك������ر م����ن س����ت س����ن����وات م����ن ال��ق��ت��ل 

والتدمري والحصار ألبناء الشعب اليمني.
واث��ب��ت االن��ت��ص��ارات العظيمة ال��ت��ي حققها الجيش واللجان 
الشعبية يف جبهتي البيضاء ومارب، أن املستقبل ملن يدافع 
عن سيادة واستقالل اليمن، وعىل كل من ربطوا مصريهم 
ومصالحهم بدول العدوان يف الخارج، يجب أن يدركوا جيدا 
بأنهم خارج املعادلة الوطنية، وننصحهم بالعودة إىل جادة 

الصواب، والوطن يتسع للجميع.

م�����اذا ع���ن م����ب����ادرة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ال���ح���ويث ال��ت��ي 
اطلقها بخصوص مارب؟

امل���ب���ادرة ح��ظ��ت ب��رح��ي��ب ق��ب��ائ��ل م���ارب وع���رت ع��ن تطلعاتهم 
يف مختلف الجوانب، وانصفت الجميع، بما يف ذلك حزب 
اإلصالح، لكن املشكلة بأن قرار اإلصالح لم يعد قراره بيده 
اطالقا ومبادرة السيد القائد هي إلقامة الُحجة، ووضعت 
ق���وات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية، يف م��وق��ف ال��ق��وة، إال أن 
اإلصالح ربط مصريه ووجوده بالقضاء علينا، رغم أنه اصبح 

فاقداً كافة مقومات البقاء يف الداخل.
وعليه نؤكد أننا ال نسعى اإلنفراد بالقرار السيايس، نحن عىل 
استعداد لبناء عملية سياسية تستوعب الجميع بما يف ذلك 
ح��زب اإلص���الح، ال���ذي ل��أس��ف ل��م يعد التفكري بلغة العقل 
واملنطق واملصلحة العامة ألبناء الشعب اليمني، ألن قيادات 
اإلص������الح ال ي����زال����وا ي��ه��ت��ف��ون وي���م���ج���دون دول ال����ع����دوان وع��ىل 

رأسها السعودية، رغم أنها وضعتهم يف قائمة اإلرهاب.

ملاذا العويل عىل مارب من سفراء الدول واألمم 
امل��ت��ح��دة دون االل���ت���ف���ات مل��ع��ان��اة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
جراء استمرار إغالق مطار صنعاء ومنع دخول 

سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة؟
ان��ت��ه��ج��ت أم���ري���ك���ا س��ي��اس��ة ت��ج��وي��ع ش���ع���وب ال���ع���ال���م، واص��ب��ح 
ن��ه��ج��ه��ا واض����ح����اً ل��ل��ج��م��ي��ع يف س����وري����ا وال�����ع�����راق، ح���ي���ث ق��ام��ت 
أمريكا عر مرتزقتها يف الداخل بالسيطرة عىل حقول النفط 
وال�����غ�����از ال������س������وري، وب����ع����د ذل������ك ق����ام����ت ب�����إص�����دار ق����ان����ون ي��م��ن��ع 
سوريا من استرياد املشتقات النفطية التي هي شريان الحياة 
للشعب السوري الشقيق ويف بالدنا اتجهت أمريكا منذ اليوم 
األول للعدوان، تمارس نفس السياسة عىل أبناء الشعب 
اليمني، يف محاولة منها وضعه أمام خيارين ال ثالث لهما، 

إما املوت جوعاً، أو الخضوع واالستسالم.
 ول����م ي��ك��ن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ج��ب��ان��ا ل��ي��س��ت��س��ل��م، ات���ج���ه ل��ل��دف��اع 
عن حريته وكرامته وأمنه واستقراره، خيار االنتصار للحرية 
وال������ك������رام������ة واس������ت������ع������ادة اراض������ي������ه امل����ح����ت����ل����ة، وث�������روات�������ه ال���ن���ف���ط���ي���ة 
وال����غ����ازي����ة امل���ن���ه���وب���ة ل���ه���ذا ت������درك دول ال�����ع�����دوان وع�����ىل رأس���ه���ا 
أمريكا أن استعادة مارب، يعني استعادة لروات الشعب 
وتسخريها  ملصلحته وكسر الحصار، فال نستغرب الصياح 

وال����ع����وي����ل وال���ن���ع���ي���ق ح������ول م���������ارب  م�����ن أم����ري����ك����ا، وم������ن ب��ع��ض 
الدول الغربية من االنتصارات التي يحرزها الجيش واللجان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة واالت������ج������اه ن���ح���و ت���ح���ري���ر ب���ق���ي���ة م���ن���اط���ق م��������ارب، ال��ت��ي 
ستكون مرحلة مفصلية يف املعركة التي يخوضها الشعب 

اليمني ضد تحالف العدوان الدويل عىل بالدنا.

ك�������ي�������ف ت�������ص�������ف امل�������ش�������ه�������د ال������������ق������������ادم يف امل������ح������اف������ظ������ات 
الجنوبية بعد اإلعالن عن وصول قوات بريطانية 

إىل املهرة شرقي اليمن؟
وص����ول ال���ق���وات ال��ري��ط��ان��ي��ة وك��ذل��ك األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
إىل امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة، ي��ؤك��د م��ا ك��ن��ا ن��ح��ذر م��ن��ه ب���أن ال��ه��دف 
األس��ايس للعدوان هو احتالل اليمن ويف السابق الكثري من 
ال��ي��م��ن��ي��ن ال ي���ص���دق���ون ه�����ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي أص���ب���ح���ت ص����ورة 
واضحة جدا يدركها الشعب اليمني، بل واملرتزقة انفسهم 

وقياداتهم، ولكنهم لأسف يقاتلون يف صفوف العدوان.
والجميع ي��ع��رف أن رب��اع��ي االح��ت��الل وال���ع���دوان ع��ىل رأسهم 
أم���ري���ك���ا وب���ري���ط���ان���ي���ا، وادوات����ه����م����ا م����ن ال���س���ع���ودي���ة واالم���������ارات، 
يريدون احتالل اليمن، ومن خاللهم بدأت إسرائيل بالظهور 
ع��ل��ن��ا وت���واج���ده���ا يف ع�����دن، وك���ذل���ك يف ب��ع��ض ال���ج���زر ال��ي��م��ن��ي��ة 

االسراتيجية يف سقطرى وميون وغريها.

م�����ن ج�����زي�����رة م����ي����ون يف م���ض���ي���ق ب������اب امل�����ن�����دب م������رورا 
بسقطرى ومطاري الريان والغيضة.. ملاذا تركزت 

األطماع األجنبية عىل تلك املناطق؟
املشروع األمرييك والصهيوين كبري باملنطقة العربية واليمن، 
التي سبق وأن حذر الشهيد القائد مبكرا، وبفضل القيادة 
الحكيمة للمسرية القرآنية ادركت أهداف الحرب عىل بالدنا 
وأدارت معركة املواجهة منذ البداية، ادراكا من موقع اليمن 
الجغرايف، الذي يشرف عىل أهم ممر مالحي يف العالم الذي 
ب��إم��ك��ان��ن��ا اإلش�����راف امل��ب��اش��ر ع��ىل ال��ح��رك��ة امل��الح��ي��ة ال��ش��رق��ي��ة أو 
الغربية لجزيرة ميون الواقعة يف مضيق باب املندب،  لتصبح 

بالدنا محل اطماع مصالح قوى االستكبار  العاملي.
وموقع جزيرة ميون، التي سبق وأن زرتها، تستطيع منها 
رؤية ضفتي البحر األحمر من اتجاه اليمن، وكذلك الضفة 
األخ�������������رى يف ج�����م�����ه�����وري�����ة ج�����ي�����ب�����ويت، ال�����������ذي ل�������م ي�����ك�����ن االه�����ت�����م�����ام 
اإلسرائييل بمضيق باب املندب وجزيرة ميون، وليد اللحظة، 
ب����ل ه����ي اط����م����اع ق���دي���م���ة ت��س��ع��ى ل��ل��س��ي��ط��رة ع����ىل ط�����رق امل���الح���ة 
ال��دول��ي��ة، وات��ج��اه دول تحالف ال��ع��دوان ع��ىل ب��الدن��ا، تمكن 
أم��ري��ك��ا وإس���رائ���ي���ل م���ن ه���ذه امل���م���رات ال��ه��ام��ة، ل��ت��ص��ب��ح ت��واج��د 
بوارجها وسفنها الحربية يشكل تهديدا عىل املالحة الدولية، 
سواء تواجدها يف تلك الجزر أو يف عدن وحضرموت واملهرة 

وسقطرى.
وي��ج��ب أن ي���درك الجميع، أن التحكم األم��ري��يك اإلس��رائ��ي��يل 
عىل مضيق باب املندب، يعني التحكم بأهم خطوط املالحة 

ال��ب��ح��ري��ة ال���دول���ي���ة، م���ع أن ال���ه���دف اإلس���رائ���ي���يل ل���م ي��ك��ن فقط 
اح����ت����الل ف��ل��س��ط��ن وال���ب���ق���اء ف���ي���ه���ا، ول���ك���ن ال��ه��ي��م��ن��ة ع����ىل س��ائ��ر 
ب��ل��دان امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ال��م، ألن ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين هو 
كيان وظيفي الهدف مع املشروع األمرييك الغربي يف املنطقة 
ل���ذل���ك ال ن��س��ت��غ��رب م���ن س��ع��ى ال���ك���ي���ان ل��ل��ه��ي��م��ن��ة ع���ىل امل��ن��ط��ق��ة 

وبالذات املناطق االسراتيجية ومنها مضيق باب املندب. 

اب������ت������داء م�����ن اح�����ت�����الل امل����ن����ش����آت ال���ن���ف���ط���ي���ة وامل���������وائن 
وم�����ا ت���اله���ا م����ن ط���ب���اع���ة ال��ع��م��ل��ة ت��م��خ��ض��ت األزم�����ة 
االق����������ت����������ص����������ادي����������ة.. م����������ا ط�����ب�����ي�����ع�����ة االح���������ت���������ج���������اج���������ات يف 

الجنوب؟
تشهد املحافظات الجنوبية املحتلة ثورة ضد سياسة التجويع 
املمنهجة، التي انطلقت من املكال يف حضرموت واشتعلت يف 
عدن، وبعض املناطق، اليوم اصبح الشارع الجنوبي يدرك 
ع��دوه الحقيقي، ال��ذي سبق وأن وجهنا رسالة  للمحتجن 
ه�����ن�����اك ب��������أن ع�������داءه�������م ي���ن���ب���غ���ي أن ي����ت����ج����ه ن����ح����و م������ن ت����س����ب����ب يف 
ه�����ذه امل�����ؤام�����رة، وه�����ي ال���س���ع���ودي���ة وح������زب اإلص��������الح، الن م��ن 
يسيطر عىل حقول الروات النفطية والغازية وايراداتها هي 
السعودية وح��زب اإلص��الح، ويديرها السفري السعودي يف 

عدن،  وعيل محسن األحمر، وازالمهم.
ودول ال���ع���دوان ع��م��ل��ت واس��ه��م��ت ب��ت��غ��ذي��ة وإث�����ارة ال��خ��الف��ات 
واالختالفات بن أبناء اليمن الواحد، واحياء ثقافة املناطقية 
القبلية بن أبناء املحافظات الجنوبية أنفسهم، وظهر ذلك 
جليا بالتوجه املعلن للمناطقية عر االحتجاجات والتظاهرات 
بن  أبناء عدن وأبن، ضد أبناء الضالع ويافع، الذي ننصح 
أن ي���ك���ون ال���ت���وج���ه ال��ص��ح��ي��ح ال����وق����وف ض����دي ت���دم���ري م���ق���درات 
البلد م��ن دول تحالف ال���ع���دوان، ألن مثل تلك التناقضات 
والشعارات املناطقية التخدم سوى االحتالل وتطيل بقاءه 
إذا ل���م ي��ك��ن ه��ن��اك ت��ح��رك��ات ج����ادة وم���وح���دة م���ن امل��ج��ت��م��ع يف 

جنوب اليمن. 

ه����ل ن��س��ت��ط��ي��ع ال����ق����ول إن���ه���ا ب����داي����ة ل���ح���رك���ة ال���وع���ي 
املحيل ضد التحالف؟

ه������ن������اك ح������ال������ة وع���������ي يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال�����ج�����ن�����وب�����ي�����ة، وه�����ن�����اك 
ت���وج���ه���ات ن���ح���و  اإلض��������راب ال����ع����ام وف�����ق األخ����ب����ار امل���ت���داول���ة،  
وأعتقد أن اإلضراب بدأ بالتوجه ضد دول العدوان، ألنها 
ه��ي م��ن تسببت بكل امل��آيس وامل��ع��ان��اة للشعب اليمني يف 
الشمال والجنوب عىل حد سواء،  وال ينبغي أن نسمح 
ل���ه���م ب������أن ي���س���ت���غ���ل���وا  م����ع����ان����اة امل����واط����ن����ن إلث��������ارة ال���خ���الف���ات 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ف��م��ث��ال ع���ن���دم���ا ن��ج��ح��ت دول ال�����ع�����دوان يف ن��ق��ل 
ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي وق����ط����ع م����رت����ب����ات امل����وظ����ف����ن، ق����ام����وا ب��دف��ع 
ب��ع��ض ع��ن��اص��ره��م إلط����الق ث����ورة م���ا ي��س��م��ى "ال���ج���ي���اع" ضد 
من يتصدى للعدوان ويرفض سياسة الحصار وتجويع 
الشعب اليمني،  أيضا حاولوا تكرار ذلك يف املحافظات 

ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��ك��ن م��ا نستطيع ق��ول��ه ه��ن��اك ح��ال��ة وع���ي وب��دأ 
الغضب يسري يف االتجاه الصحيح.

م����ا خ����ط����ورة ال���س���ي���ط���رة اإلم����ارات����ي����ة ع����ىل ال���س���واح���ل 
الداخلية املطلة عىل مضيق باب املندب؟

يعلم الجميع، أن أم��ري��ك��ا وب��ال��ذات إس��رائ��ي��ل ه��ي غ��ري ق��ادرة 
ع��ىل التواجد يف ال��ج��زر أو يف غريها م��ن املحافظات اليمنية، 
ب��دون أن يكون لديهم متعاونون تحت مظلة التحالف وما 
يسمى "ال��ش��رع��ي��ة" يف ت��واج��ده��ا، وع��ىل بعض مرتزقتها من 
م��ل��ي��ش��ي��ا "ط������ارق ع����ف����اش"، ال�����ذي أص���ب���ح اداة ب��ي��د اإلم�������ارات، 
ه��و و"امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ايل"،  لذلك نالحظ اإله��ت��م��ام االم���ارايت 
بجماعة "ط���ارق ع��ف��اش"، أك��ر م��ن "االن��ت��ق��ايل"، ال��ذي عليه 
أن يراجع حساباته قبل أن يأيت اليوم الذي تركه االمارات، 
خ����ص����وص����ا م������ع ال����ت����س����وي����ات ال�����ت�����ي ت���ح���ص���ل ب������ن ال���������������دول،  وأن 
"االن��ت��ق��ايل ل��ي��س ل��دي��ه اإلم��ك��ان��ي��ة ك��م��ا ه��ي ل���دى "ع��ف��اش" من 
التنازل عن كل يشء، لذلك نحن ننصحهم أن يدركوا مثل 

هذه الحقائق التي باتت واضحة. 

أين وصلت املفاوضات واملباحثات السياسية يف 
إيقاف الحرب عىل اليمن؟

حتى اآلن التزال دول العدوان يرفضون مبدأ السالم املشرف 
ال������ذي ي��ض��م��ن س���الم���ة وك����رام����ة ج��م��ي��ع دول امل��ن��ط��ق��ة وي���ح���رم 
سيادة واستقالل اليمن، ال زالوا يرفضون هذا األمر، ونحن 
نتمسك بهذا املبدأ الستعادة سيادتنا واستقاللنا، وبالتايل 
ال يمكن أن تتوقف ال��ح��رب، ألننا ال يمكن أن نستسلم كما 
ي��رغ��ب��ون ول���ي���س أم��ام��ه��م م���ن خ���ي���ار اال اح�����رام إرادة ال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي، دون أي إم�����الءات خ��ارج��ي��ة، ح��ي��ن��ه��ا س��ي��ك��ون ه��ن��اك 

جدية يف املفاوضات.

م���ع اح���ت���ف���االت ب���الدن���ا ب��أع��ي��اد س��ب��ت��م��ر ال��وط��ن��ي��ة.. 
ك����ي����ف س����ي����ك����ون االح�����ت�����ف�����ال ب�����ث�����ورة 41 أك����ت����وب����ر ض��د 
االح������������ت������������الل ال���������ري���������ط���������اين م����������ع وق����������������وع امل������ح������اف������ظ������ات 

الجنوبية تحت االحتالل؟
ه����ذا ال����س����ؤال الب����د أن ن��وج��ه��ه ألب���ن���اء امل���ح���اف���ظ���ات ال��ج��ن��وب��ي��ة، 
ال���ذي���ن ض��ح��وا يف س��ب��ي��ل ت��ح��ري��ر ج��ن��وب ال���وط���ن م���ن االح��ت��الل 
ال�����ري�����ط�����اين، واالن ل�����م ت����ع����د ب���ري���ط���ان���ي���ا ف����ح����س����ب، ب�����ل أم���ري���ك���ا 
وإسرائيل وادواتهم من اإلمارات والسعودية أيضا ويف هذه 
امل��ن��اس��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ي��ه��م أن ي��ش��ع��ل��وا ال���ن���ار م���ن ت��ح��ت اق����دام 
امل��ح��ت��ل��ن ال����ج����دد، وأن ي���ق���ف���وا امل����وق����ف ال��ص��ح��ي��ح وال����ق����وي إىل 
جانب من يدافع عن سيادة واستقالل اليمن، السيما وأن 
األطماع الخارجية تركز يف املحافظات الجنوبية ذات الكثافة 
السكانية املنخفضة، التي فيها الروات النفطية والغازية، 
وبالتايل هم أكر الخاسرين ج��راء تواجد االحتالل، وهم ال 
سواهم من يدفعون ثمن تواجد االحتالل، ألن دول العدوان 

تدرك جيدا بأنها ال يمكن أن تصل الحتالل صنعاء.

م��ا رس��ال��ت��ك��م ل��ح��زب اإلص����الح ال��ذي��ن ي��ق��ات��ل��ون يف 
صفوف العدوان؟

ننصح األخوة يف حزب اإلصالح بأن يراجعوا حساباتهم قبل 
تحقيق االنتصار الكبري للشعب اليمني، ألنهم  قد يصبحون 
جماعة وحزب محظور يف اليمن، لذلك عليهم عدم تفويت 
ال��ف��رص��ة ول���ه���ذا ن��ن��ص��ح ال��ج��م��ي��ع ع����دم ش����راء ع���ق���ارات امل��رت��زق��ة 
الذين فروا إىل الخارج أو الذين سيلحقون بهم عما قريب، 
وال����ب����اب م������ازال م��ف��ت��وح��اً ل���ل���ع���ودة إىل ح��ض��ن ال����وط����ن، ون��ح��ن 
مستعدون طي صفحة املايض وفتح صفحة جديدة، مهما 
كانت أعمالهم يف خدمة دول العدوان كما نطمنئ الجميع 
ون����ؤك����د ل���ه���م أن ه���دف���ن���ا ت���ح���ري���ر م������أرب م����ن ال����غ����زاة واس���ت���ع���ادة 
ث���������روات ال���ش���ع���ب ال����ت����ي ح������رم م���ن���ه���ا، وم������ن أل����ق����ى ال�����س�����الح م��ن 
مسلحي التحالف واإلص����الح، فهو يف أم���ان ل��ه م��ا لنا وعليه 
م���ا ع��ل��ي��ن��ا، ألن ه����ذه ال������روات ال���ت���ي ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة 

ومرتزقتها هي ثروات لكل أبناء الشعب اليمني.
وك����ن����ا ن����دف����ع م����رت����ب����ات ك�����ل امل����وظ����ف����ن يف م���خ���ت���ل���ف امل���ح���اف���ظ���ات 
اليمنية، ب��م��ا فيهم م��ن ك��ان��وا يقاتلونا يف ال��ج��ب��ه��ات ألن ه��ذا 
كان التزام أخالقي تجاه أسرهم، ولكن عندما نقلوا البنك 
من صنعاء إىل عدن قاموا بقطع مرتبات املوظفن ليس فقط 
يف املحافظات الحرة، وإنما أيضا يف املحافظات املحتلة، وهي 
سياسة أمريكية بهدف تركيع الشعوب اإلسالمية والعربية 

والحال كما حصل يف سوريا ولبنان.

وما الدعوة التي توجهها ألبناء الشعب اليمني 
سواء يف املحافظات املحتلة أو الحرة؟

ب��ع��د أن ات��ض��ح��ت ك���ل ال��ح��ق��ائ��ق ألب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، لم 
يعد أمامنا من خيار إال التوحد تحت راي��ة استعادة سيادة 
واستقالل الوطن، وعليهم أن يدركوا جيدا أن أنصار الله، 
ال يسعون ل��الن��ف��راد ب��ال��ق��رار ال��س��ي��ايس، وأن ان��ح��ي��از املكونات 
السياسية إىل جانب مصلحة الشعب اليمني، للعمل سويا 
عىل تحقيق مبدأ الشراكة الواسعة وأن املستقبل ملن يقف 

مع سيادة واستقالل اليمن.

كلمة أخرية تود قولها يف نهاية هذا اللقاء؟
أحيي كل املجاهدين يف كافة جبهات العزة والكرامة، الذين 
تركوا أهاليهم وأسرهم، وانطلقوا مدافعن عن عزة وكرامة 
الشعب، مدافعن عن اليمن األرض واإلنسان، والتصدي 
للعدوان، ألن هذا العدوان لو انتصر- ال سمح الله- ووصلوا 
إىل صنعاء وصعدة وذمار، سريتكبون جرائم لم ترتكب يف 
التاريخ، كما نفذت مع مرتزقتها ابشع الجرائم واالنتهاكات 
األخ��الق��ي��ة ب��ح��ق املعتقلن يف س��ج��ون ع���دن م��ن ق��ب��ل الجنود 
وال�����ض�����ب�����اط االم������ارات������ي������ن وال����س����ع����ودي����ن ل����ذل����ك ن����ح����ن م���دي���ن���ون 
ل��ل��م��ج��اه��دي��ن م����ن أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ب��ه��ذه 
االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي ت��ت��ح��ق��ق، وت��ح��رك��ه��م ه��و دل��ي��ل ع��ىل وعيهم 
وأن��ه��م ق��د اخ���ت���اروا ال��ط��ري��ق ال��ص��ح��ي��ح ح��ت��ى تحقيق االن��ت��ص��ار 

العظيم.

الكيان الصهيوني يسعى للسيطرة على املالحة الدولية في البحر األحمر

ه����ل ه����و ص�������راع أم ان������ه ت����وزي����ع ادوار ذل������ك ال�������ذي ي����ج����ري ب����ن أب���وظ���ب���ي 
وال���������ري���������اض.. أي ب������ن امل����ح����م����دي����ن ال�����ل�����ذي�����ن اش������رع������ا ش����راع����ي����ه����م����ا يف ب��ح��ر 
ال��ن��ف��وذ.. ويف إط����ار ال��ب��ح��ث ع��ن دور ق��ي��ادي يف امل��ن��ط��ق��ة والس��ي��م��ا بعد 
أن اختفت األس��م��اء الكبرية ال��ب��ارزة مثل عبدالناصر وص��دام حسن 
وال��ق��ذايف وح��اف��ظ األس��د وبومدين وبقية األس��م��اء العربية ال��ب��ارزة.. 
ول���م ي��ع��وض ال���واق���ع ال��ع��رب��ي ال���راه���ن ت��ل��ك ال���رم���وز وخ��ل��ت ال��ف��ض��اءات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن ال���رم���وز.. ول���م تنجب امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة رم���وزا 

أخرى توازي تلك الرموز التي غيبها املوت والزمن..
ولم يعد غري الفراغ لذلك اندفعت الزعامات الجديدة لتضع نفسها 
كبديل مع أن الشعوب العربية غري مقتنعة البتة بها ولكن مثل هذه 
ال���رم���وز ال��ورق��ي��ة ف��رض��ت ن��ف��س��ه��ا ع��ن��وة ول���م ت���ر ن��ف��س��ه��ا إال أن ت��م��ر عر 
االنصياع املخزي لعواصم النفوذ الصهيوين أو املتصهن من الزعامات 
الغربية لذلك ال غرابة أن رأينا تزاحماً واضحا بن املحمدين, فيما 
واشنطن وتل أبيب ولندن وباريس تؤجج الصراعات وتمارس عىل 
ال��رم��وز العربية الورقية اب��ت��زازاً يف امل���وارد واب��ت��زازاً يف امل��واق��ف امل��ه��زوزة 

لتلك القيادات؟!

ول��ذل��ك ع��ن��دم��ا ت��س��اءل��ن��ا ه��ن��ا ح���ول ال��ص��راع��ات ب��ن أب��وظ��ب��ي وال��ري��اض 
حقيقي ويشهد احتقانا وهل هو مرشح لفوىض قادمة من الصراعات 

الصغرية بالوكالة تحمل بصمة املحمدين؟!
وهنا نتساءل عن فحوى وطبيعة االحتكاكات الجارية يف سقطرى 
األرخ���ب���ي���ل وامل��ح��اف��ظ��ة, وت��ص��اع��د امل���وق���ف امل��ت��ش��ن��ج مل���ا ي��س��م��ى ال��ع��ن��اص��ر 
امل���س���ل���ح���ة ال���ت���اب���ع���ة ل���الن���ت���ق���ايل وح����ص����اره����ا ع����ر ال����وق����ف����ات االح��ت��ج��اج��ي��ة 
للقوة ال��س��ع��ودي��ة امل��س��م��اة ق��وة ال��واج��ب يف س��ق��ط��رى.. وم��ا آل��ت إليه 
من "تسوية" بن املتصارعن ال يعلم خفاياها إال القريبن من الصراع 
حيث لم تخرج إىل اإلع��الم ول��م ي��راد لها أن تجد طريقها إىل العلن 

واالشهار وال ندري كيف حلت؟!
أم����ا م���ا ج����رى يف امل���ه���رة ف���ان���ه ي��خ��ت��ل��ف ع��م��ا ح����دث يف ب��ق��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات 
التي استحوذ عليها االنتقايل عندما ارتكس وتراجع االنتقايل ومن 
ورائ����ه اإلم������ارات وم��ح��م��د ب��ن زاي����د وان��ت��ص��ر م��وق��ف رج����االت االع��ت��ص��ام 
امل��ه��راوي السلمي ال��ذي كشر ع��ن أنيابه لصالح رم��وز قيادية مهرية 
وتراجع كثرياً النفوذ السعودي لكن التواجد العسكري السعودي 
ظل قائماً وك��ل ما ق��ام به مجرد انكماشات محسوبة ج��رى العمل 

ب��ه��ا الم��ت��ص��اص ل��ق��م��ة أب���ن���اء امل���ه���رة األح������رار ال���ذي���ن أص��ب��ح ل��ه��م ح��ض��ور 
م��ؤث��ر يف ال��ه��وي��ة اليمنية الوطنية يف ال��وق��ت ال���ذي تتعرض فيه هذه 
ال��ه��وي��ة للتنكر ول��ل��ت��ج��ري��ف يف ك���ل م���ن ع���دن ول��ح��ج وأب����ن وس��ق��ط��رى 

تحت مسميات غري مشروعة وغري مقنعة وغري منصفة..
"املهريون".. ورجاالتهم ورموزهم استطاعوا أن يفرضوا معادلتهم 
الوطنية وأن يجعلوا الجميع يقف لها احراما وان ناصبهم العداء 
امل��ك��ش��وف م���ن رم����وز وق���ي���ادات االن��ت��ق��ايل وك���ل م���ن ارت���ب���ط ب��ال��ري��اض أو 

أبوظبي..
ول����ك����ن أك���������دوا ب���م���ا ال ي������دع م�����ج�����ااًل ل���ل���ش���ك أن اإلرادة ال���وط���ن���ي���ة ال���ح���رة 
واملستقلة قادرة عىل أن تفرض نفسها وأن تكون رقماً مهماً ومؤثراً 

يف معادلة الصراع القائم يف الجغرافية اليمنية..
وإزاء ك����ل ه�����ذه ال���ت���ب���اي���ن���ات وامل�����واق�����ف امل����ت����ع����ددة ي��ن��ش��أ س������ؤال ت�����رى إىل 
أي��ن يمكن أن تصل ف��ج��وة التباينات وال��ت��ن��اق��ض��ات ب��ن املحمدين يف 
تنافسهما وصراعهما ورغبتهما يف االستحواذ عىل املكانة وعىل امتياز 
قيادة املنطقة.. وما مدى تقبل املنطقة لهذا التنافس أو البحث عن 
الزعامات وعن القيادة بعد أن كانت املنطقة تدين بالوالء وبااللتفاف 

إىل زعامات عربية كانت تملك من الكاريزما والتأثري ما جعل أعداداً 
واسعة من الجماهري تدين لها بالوالء وبالتقدير وباالنقياد..

ويف اإلجمال ف��إن ه��ذه القيادات الورقية التي نصطرع يف ما بينهما 
غري مؤهلة مطلقاً لقيادة املرحلة ألنها جاءت وتصر عىل املجيء عر 
البوابة الصهيونية ولن نضيف إىل الواقع العربي املتهالك غري املزيد 
من السري األعمى يف دهاليز االرتهان للصهيونية العاملية وغري املزيد 
م���ن االغ������راب ع���ن ق��ي��م��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م��ة.. ق��ي��م اإلس�����الم وال��وس��ط��ي��ة وق��ي��م 
العروبة.. ألن مثل هذه القيادات تفتقر إىل األخالقية القيادية واىل 
ن����ق����اء ال���ض���م���ائ���ر واىل االس���ت���ق���الل���ي���ة ك���ون���ه���ا ال ت���م���ل���ك رؤي���������ة.. وال ت��م��ل��ك 
مشروعاً جامعاً.. وهي تتجه بكل استغفال نحو املوارد املالية ونحو 
النفوذ ال��ف��ارغ واالدع���اءات املنفوخة إىل الكاريزما واىل الشرف واىل 

القيم..
وخاصة أن عدائيتها وكراهيتها لإلسالم والعروبة والتاريخ اإلسالمي 

فاقت مستويات الكرة التي لدى الصهاينة ولدى أعداء اإلسالم..
فهم صهاينة أكر من الصهاينة وهم أذيال أرخص من كل األذيال 

اآلخرين الذي مروا عىل تاريخ األمم والشعوب والبلدان.

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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ال نسعى لالنفراد بالقرار السياسي ونرحب بعملية سياسية تستوعب اجلميع مبا في ذلك اإلصالح 
 خيار الشعب اليمني هو 

االجتاه نحو استعادة 
ثرواته من النفط والغاز

اإلصالح ربط وجوده 
بالقضاء علينا حتى فقد 

مقومات البقاء في الداخل

رباعي حتالف العدوان أفسح 
املجال أمام التواجد الصهيوني 

في عدن واجلزر اليمنية

حتالف العدوان أثار اخلالفات بني أبناء اليمن وعزز املناطقية في احملافظات اجلنوبية 

زعـــــامات مـــــــــــــــــــن ورق

قوى متصهينة تزاحم على قيادة املنطقة
   خرائط جديدة يسعى املتصهينون لفرضها على واقع املنطقة   أية مشروعية لزعامات متر عبر النافذة الصهيونية



تزامناً مع أفراح ومباهج الوطن قيادة وحكومة وشعب 
ب��أع��ي��اد ال���ث���ورة اليمنية ال��س��ب��ت��م��ري��ة 21 و26 ت��ت��واص��ل يف 
ص��ن��ع��اء اح��ت��ف��االت اس��ت��ق��ب��ال األس����رى امل��ح��رري��ن م��ن أب��ط��ال 
الجيش واللجان الشعبية الذين خاضوا معارك الشرف 
وال�������ف�������داء يف م����ي����ادي����ن ال�����ع�����زة وال�����ك�����رام�����ة وال�����ص�����م�����ود ول���ق���ن���وا 
أع��داء الوطن دروس���اً عظيمة يف كل مناحي الحياة وعىل 
رأس������ه������ا ال�����ث�����ب�����ات وال����ت����ض����ح����ي����ة م����ه����م����ا ك�����ان�����ت م�����ت�����غ�����رات س��ر 
املعارك وأشكالها القتالية ومع ذلك نّظمت دائرة الرعاية 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف وزارة ال���دف���اع ح��ف��ل اس��ت��ق��ب��ال وت��ك��ري��م 68 

أسراً محرراً من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
ويف الحفل الذي حضره عضو املجلس السيايس األعىل 
س��ل��ط��ان ال��س��ام��ع��ي رّح����ب ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع����ىل، محمد 
ع��ي ال��ح��ويث، باملحررين .. وق���ال: "إن صمودكم وثباتكم 
يف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ال��ي��وم ه��و ان��ت��ص��ار للشعب اليمني، 
فقد حملتم مسؤوليتكم يف سبيل الله، وكل ما نلكم من 
التعب والتعذيب والشقاء يحسب لكم عند الله، والله 

أرحم وأكرم بكم منا".
ووّج�������ه وزارة ال����دف����اع ب��م��ن��ح ك����ل أس�����ر رت���ب���ة ع��س��ك��ري��ة .. 
م��ش��راً إىل أن���ه "ع���ىل ع��ك��س أول��ئ��ك ال��ذي��ن أس�����روا، وتمت 
ص��ف��ق��ة ال���ت���ب���ادل ب����ن أس������رى ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
وأس�����راه�����م، إن���م���ا أُس�������روا م���ن أج����ل امل�����ال ف��ي��م��ا أس����ران����ا ك��ان 

اسرهم يف إطار التضحية والدفاع عن الوطن".
وأض���اف: "م��ا ك��ان ملعركة تعز أن تحدث ل��و ك��ان هناك 
عقالء، حيث ُطلب منا يف تلك الفرتة إخراج جميع الذين 

ينتمون إىل أنصار الله من تعز إىل محافظة أخرى بالرغم 
م���ن أن����ه ش����رط ت��ع��ج��ي��زي ألن ال���س���ع���ودي���ة أًص������رت أن ت��ك��ون 

املعركة يف تعز فحدثت عىل تراب تعز".
وتابع: "اليوم نحن جاهزون لوقف معركة تعز إذا توفر 
ألب����ن����اء امل���ح���اف���ظ���ة ال���ع���ق���ل واإلرادة، ل��ع��ق��د ات����ف����اق ح��ق��ي��ق��ي 

ناجح".
وخاطب األسرى املحررين: "أنتم اليوم يف وطنكم أحرار 
وعليكم اليوم مهمة أخرى أن تنقلوا معاناتكم إىل شعبكم 
ليس من أجل التخويف أو الهزيمة النفسية ولكن انقلوها 
ب���ع���زة وش���م���وخ واس���ت���ن���ه���اض ل��ل��م��ج��ت��م��ع مل���واج���ه���ة امل��ع��ت��دي��ن 

واملرتزقة".
وأش��ار محمد عي الحويث إىل أن الحرية الحقيقية هي 
م��ع ك��ل ح��ر وق���ف م��ع ال��وط��ن وأب��ن��ائ��ه ول���م ي��ق��ب��ل ب���االرت���زاق  

م���ؤك���داً أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ق�����ادر ع���ىل ت��ح��ق��ي��ق االس��ت��ق��الل 
الكامل.

ويف ال��ح��ف��ل ال�����ذي ك����ان ب��ح��ض��ور وزي������ري ال���خ���دم���ة امل��دن��ي��ة 

والتأمينات سليم املغلس والدولة الدكتور حميد املزجاجي 
وأمن سر املجلس السيايس األعىل الدكتور ياسر الحوري 
ومستشار رئيس املجلس السيايس األع��ىل محمد مفتاح 
أش�����ار رئ���ي���س ش��ع��ب��ة األس������رى وامل���ف���ق���ودي���ن يف وزارة ال���دف���اع 
العقيد الدكتور أمر الدين جحاف إىل تزامن تحرير األسرى 
مع اقرتاب ذكرى املولد النبوي الستلهام دروس العزة يف 

التعامل مع األسر برحمة وإنسانية وقيم ومبادئ.
وأوض��������ح أن ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة م��م��ث��ل��ة ب���ال���س���ي���د ع��ب��دامل��ل��ك 
بدرالدين الحويث ت��ويل ملف األس��رى واملفقودين اهتماماً 
ك������ب������راً ب����ت����ق����دي����م ال������ت������ن������ازالت وامل���������ب���������ادرات ل�������إف�������راج ع������ن ك���اف���ة 
األسرى، كما تويل التعامل مع أسرى العدو اهتماماً خاصاً 
من منطق القيم القرآنية، فيما الجانب اآلخر يتعامل مع 
أسرى الجيش واللجان الشعبية بطرق وحشية تتنافى مع 

مبادئ وقيم الدين الحنيف.
وأُل���ق���ي���ت ك��ل��م��ة ع���ن األس������رى امل���ح���رري���ن ع�����ّرت ع���ن ال��ش��ك��ر 
لقائد ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث وال��ق��ي��ادة 
السياسية والعسكرية العليا ممثلة باملشر الركن مهدي 
املشاط، ولكل من ساهم وشارك يف تحريرهم من األسر.

ون����اش����دت أه�����ايل م���رت���زق���ة ال����ع����دوان ال����ع����ودة إىل رش��ده��م 
وال����ت����وق����ف ع����ن ب���ي���ع أب���ن���ائ���ه���م ب��ث��م��ن ب���خ���س وم������ال م���دن���س، 

والدفع بهم لقتال أبناء جلدتهم.
ويف خ����ت����ام ال����ح����ف����ل، ال��������ذي ح����ض����ره ن����ائ����ب رئ����ي����س ال��ه��ي��ئ��ة 
العامة لألوقاف عبدالله عالو ورئيس هيئة القوى البشرية 
يف وزارة ال������دف������اع ال������ل������واء ع����ب����دال����ل����ه ال�����ب�����زاغ�����ي ووك�����ي�����ل ه��ي��ئ��ة 
األوقاف لشؤون املرات واملساجد الدكتور عبدالله القدمي 

وقيادات عسكرية وأمنية تم تكريم األسرى املحررين.
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احتفال الكون كله مبيالد الرسول األعظم حجة 
على كافة املسلمني  لالحتفاء به كواجب ديني  

< ب�������داي�������ة أك���������د أم���������ن ع���������ام م����ج����ل����س ال������ش������ورى 
ع��ىل عبداملغني ب��أن احتفال ال��ك��ون كله بميالد 
ال��رس��ول األع��ظ��م عليه أفضل ال��ص��الة والسالم 
ب�����������ات أق��������������وى ح������ج������ة س������اط������ع������ة ع��������ىل ك��������ل م���س���ل���م 
وم��س��ل��م��ة ي��ح��ب رس�����ول ال���ل���ه ب����ان ي��ح��ت��ف��ل ب��ه��ذه 
امل����ن����اس����ب����ة ال����دي����ن����ي����ة ال���ع���ظ���ي���م���ة وان م������ن ي��ش��ك��ك 
بوجوب هذا االحتفال فقط هم أرب��اب املذهب 
ال����وه����اب����ي م����ن امل���ت���ش���ددي���ن ال����ذي����ن ج�������روا ال���دي���ن 

لخدمة السياسة وخدمة نظام آل سعود.. 
وأض���اف عبداملغني: إن اليمنين ال��ي��وم ومن 
خالل احتفالهم بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ي���ؤك���دون م���ج���دداً أن��ه��م 
ع��ىل خ��ط��ى أب��ائ��ه��م األن��ص��ار س��ائ��رون وسيبقون 
عىل نهجهم ماضون كحماة وحراس أمناء عىل 
الدعوة اإلسالمية كما أمرهم هادي اإلنسانية 
ومخرجها من الظلمات إىل النور محمد رسول 
الله صىل الله عليه وعىل آله وصحبه أجمعن 
وأن شعبنا اليمني الذي يمتلك رصيداً حضارياً 
عمره عشرة آالف ع��ام يجدد اليوم ب��أن يحمل 
راي�����ة اإلس������الم ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف م���ش���ارق األرض 

ومغاربها دون منافس.
وق������������ال ال��������ق��������ايض ع��������ي ع�����ِب�����دامل�����غ�����ن�����ي أم����������ن ع�����ام 
م��ج��ل��س ال����ش����ورى: إن واح����دي����ة ال����ث����ورة ال��ي��م��ن��ي��ة 
26س����ب����ت����م����ر و21 س���ب���ت���م���ر و14 م�����ن اك���ت���وب���ر 
تتجسد اليوم باالصطفاف الوطني غر املسبوق 
جنباً اىل جنب مع القيادة الثورية والسياسية 
ب��ص��ن��ع��اء ك��م��ا ان ث����ورة 26 سبتمر ال���ث���ورة األم 
ت����ع����ت����ر ال�������ث�������ورة اإلن�����س�����ان�����ي�����ة ال����ث����ان����ي����ة ب����ع����د ال�����ث�����ورة 
الفرنسية من حيث البعد اإلنساين كثورة أتت 
من اج��ل إزاح��ة حكم استبدادي ف��ردي رجعي 
م�����دع�����وم�����اً م�����ن ق����ب����ل ن����ظ����ام آل س����ع����ود ال���رج���ع���ي 
وامل�����ل�����ي وق������د ت���ع���رض���ت ث�������ورة 26 س���ب���ت���م���ر م��ن��ذ 
قيامها للعداء من قبل نظام آل سعود وعمل 
هذا النظام الرجعي عىل وأد كل أهدافها الستة 
والعبث بها وتغير مساراتها حتى فجر الحرية 
يف 21 من سبتمر 2014م أتت أين لقطع يد 

الوصاية واىل األبد. 
م����ش����راً اىل ان م��ج��ل��س ال����ش����ورى ي��م��ث��ل أع���ىل 

ه������ي������ئ������ة اس��������ت��������ش��������اري��������ة وم���������ه���������ام���������ه ال�������دس�������ت�������وري�������ة 
ك�����ب�����رة ك����م����ا ي����ع����ت����ر ع������ن ل���ل���س���ل���ط���ة ال����ع����ل����ي����ا يف 
ال����ب����ل����د وع����ي����ن����ا ل����ك����اف����ة امل�����ؤس�����س�����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة 
م������ن������ه������ا األه���������ل���������ي���������ة وال����������خ����������اص����������ة ح��������ي��������ث ت����ق����ت����ي 
م���ه���ام امل��ج��ل��س ال���دس���ت���وري���ة ت��ق��دي��م امل��س��ان��دة 
االس��������ت��������ش��������اري��������ة ل������ص������ان������ع������ي ال�����������ق�����������رار ال�����س�����ي�����ايس 
واالق�������������ت�������������ص�������������ادي واالج����������ت����������م����������اع����������ي وال�������ت�������ن�������م�������وي 
وب����ال����ت����ايل ي���ص���ب���ح امل���ج���ل���س م�����ن خ������الل ت��ق��دي��م 
امل��������ش��������ورة ال�����ص�����ائ�����ب�����ة ش�����ري�����ك�����ا ف������اع������ال يف إع���������داد 
ال��خ��ط��ط واالس��رتات��ي��ج��ي��ات ل��ك��اف��ة امل��ؤس��س��ات 
ول���و أن ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق ع��م��ل ع��ىل اس��ت��غ��الل 
مخرجات مجلس الشورى وأوالده االهتمام 
ال�����ذي ي��س��ت��ح��ق��ه مل���ا وص���ل���ت ال��ب��ل��د إىل م��رح��ل��ة 
االنهيار وملا بلغ الفساد املايل واالداري يف تلك 

املرحلة إىل ذروته.. 
ول�����ك�����ن ب����امل����ق����اب����ل وال����ح����م����دل����ل����ه ف�������إن ق���ي���ادت���ن���ا 
ال�������ث�������وري�������ة وال������س������ي������اس������ي������ة ال��������ي��������وم ادرك����������������ت ه������ذا 
الخطأ ال��ذي ارتكبه النظام السابق وعملت 
ع��������ىل ت����ص����ح����ي����ح م�����ث�����ل ذل����������ك ال�����خ�����ط�����أ وف����ع����ل����ت 
دور م�����ج�����ل�����س ال�����������ش�����������ورى وال������ح������م������دل������ل������ه وان 
امل������ج������ل������س ال���������ي���������وم يف ظ���������ل ق������ي������ادت������ن������ا ال������ث������وري������ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��ك��ي��م��ة أص���ب���ح الع���ب���ا أس��اس��ي��ا 
يف ك�������اف�������ة م�������خ�������رج�������ات ال����������دول����������ة م���������ن ال����خ����ط����ط 

واالسرتاتيجيات ويف كل املجاالت..
وأض������������اف األم����������ن ال������ع������ام مل����ج����ل����س ال�����ش�����ورى 
القايض عِبداملغني: الريب بأن العدوان عىل 
ال����ي����م����ن ه�����و ع����������دوان ك�������وين ي���س���ت���ه���دف ش��ع��ب��ن��ا 
وج��������ودي��������ا اال أن أخ������ط������ر ت������داع������ي������ات ال�������ع�������دوان 
ع���ىل ال��ي��م��ن خ����الل ال��س��ب��ع ال���س���ن���وات امل��اض��ي��ة 

ي����ت����ج����ىل ب�����ال�����ت�����م�����زي�����ق االج������ت������م������اع������ي ال������������ذي أح�����دث�����ه 
وتفريخ مليشيات وتجنيد مرتزقة ذوي افكار 
م���ت���ط���رف���ة ي���م���ث���ل���ون ق���ن���اب���ل ب���ش���ري���ة خ���ط���ره���م ق��د 
ت���ط���ال األج����ي����ال ال���ق���ادم���ة ك���م���ا أن م����ن أخ���ط���ر م��ا 
خلفه ال��ع��دوان ه��و جلب ش���واذ اإلن��س��ان��ي��ة من 
امل��ت��ط��رف��ن وزرع���ه���م كنبتة شيطانية يف املناطق 
ال�����ج�����ن�����وب�����ي�����ة وال������ش������رق������ي������ة امل�����ح�����ت�����ل�����ة ك����م����ق����ات����ل����ن يف 
صفوف العدوان واالحتالل ناهيك عن تداعيات 
ال����������ع����������دوان ال������ك������ارث������ي������ة يف ال������ج������ان������ب االق������ت������ص������ادي 
وسياسة التجويع التي لجأ إليها العدوان بعد 
أن ه��زم عسكريا وتسبب ال��ع��دوان اليوم بأكر 
ك����ارث����ة إن���س���ان���ي���ة يف ال���ع���ص���ر ال���ح���دي���ث وع�����ىل ك��ل 
املستويات سواء منها االقتصادية او السياسية 
او االجتماعية او الثقافية وغ��ره��ا وأش���ار أمن 
عام مجلس الشورى إىل أن مرتزقة العدوان يف 
املناطق الجنوبية والشرقية الواقعة تحت نر 
االحتالل قد فشلت فشال ذريعا يف ادارة املناطق 
املسيطرين عليها وهذا الفشل كان متوقعا النه 
التوجد لهم أي قضية يدافعون عنها هم مجرد 
ت��ج��ار ح�����روب. ب���اع���وا وط��ن��ه��م وت����ج����ردوا م���ن كل 
القيم الدينية والوطنية وباعوا كل يشء مقابل 
حفنة من املال السعودي واالمارايت املدنس وال 
ت��وج��د ل��دي��ه��م ق���ي���ادة ي��م��ك��ن أن ت��ؤس��س ال��ن��ظ��ام 
واألم������ن ول����و رف���ع���ت ع���ن ه�����ؤالء أم���ري���ك���ا ال��غ��ط��اء 
وال��دع��م امل���ايل ل��ذاب��وا ك��امل��ل��ح ألن���ه أص���ال ال توجد 

لديهم قضية..
ولفت القايض عي عِبداملغني إىل أن حقيقة 
الصراع بيننا والعدوان بكلياته ال بتفاصيله هو 
صراع بن الحق والباطل والعدوان عىل اليمن 
ما هو اال جزء من مخطط دويل يستهدف محور 
امل���ق���اوم���ة ف��ن��ح��ن ن���رت���ب���ط ب���م���ح���ور امل���ق���اوم���ة ب��ي��ن��م��ا 
دول العدوان مرتبطة بالكيان الصهيو أمريي 

ودول االستكبار العاملي..
 وم������ى ال����ق����ايض ع����ي ع���ب���د امل���غ���ن���ي يف ح��دي��ث��ه 
إىل القول: نعم بكل تأكيد فإن انتصار الجيش 
واللجان الشعبية ه��و انتصار مل��ش��روع املقاومة 
واملمانعة حيث انه ال سمح الله تمكن العدوان 
م����ن ك���س���ر ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ل��ك��ان��ت 
السفارة األمريكية بصنعاء هي اليوم من تحكم 
اليمن ولتغر املشهد عىل مستوى املنطقة وان 
ثبات الجيش واللجان الشعبية هو ثبات لكل 
م���ح���اور امل���ق���اوم���ة وال ش���ك ب����أن ب��ان��ت��ص��ارن��ا امل��ب��ن 
عىل العدوان قد أعاد االعتبار األمتن العربية 

واإلسالمية..
ويواصل أمن عام مجلس الشورى حديثه 
للصحيفة بالقول: نبارك عملية توازن الردع 
هي من ستوقظ النظام السعودي من غفلته 
وت��ع��ي��ده إىل ج����ادة ال���ص���واب أن ه���ذا ال���ع���دوان 
ال ي���ف���ه���م إال ل���غ���ة ال����ق����وة وان م����ن ي����راه����ن ع��ىل 
إنسانية وأخالق العدو السعودي فهو واهم 
ف��ه��ؤالء ال��ع��م��الء ال اخ����الق ل��ه��م وال إنسانية 
ول�������ن ي����ردع����ه����م س�������وى م����ث����ل ه�������ذه ال���ع���م���ل���ي���ات 

املباركة..
 وتابع القايض عِبداملغني حديثه للصحيفة 
قائال: أن رسالتي التي اود من خاللك إيصالها 
لكل أبناء شعبنا يف املرحلة الراهنة هي مزيدا 
م��ن اللحمة ال��وط��ن��ي��ة وتحقيق أع���ىل مستوى 
من االصطفاف الوطني حول قيادتنا الثورية 
وال������س������ي������اس������ي������ة واالس���������ت���������م���������رار وم�������واص�������ل�������ة دع������م 
ال������ج������ب������ه������ات ب��������امل��������ال وال�����������رج�����������ال ب������اع������ت������ب������ار ح���س���م 
امل��ع��رك��ة وت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر امل��ب��ن ع���ىل ال���ع���دوان 
بات مرتبطا بمدى وقوفنا مع قيادتنا الثورية 

والسياسية..
وأك�������د ال����ق����ايض ع����ي ع���ِب���دامل���غ���ن���ي ب�����أن ص��م��ود 
أب������������ن������������اء ال��������ش��������ع��������ب ال�������ي�������م�������ن�������ي األس����������������ط����������������وري ويف 
مقدمتهم أبطال الجيش واللجان الشعبية 
أص���ب���ح ي��م��ث��ل آي�����ة م����ن آي������ات اإلع����ج����از واإلن����ج����از 
حيث لم يكن يتوقع احد بأن القيادة الثورية 
وال���س���ي���اس���ي���ة يف ال���ي���م���ن س��ت��ص��م��د مل�����دة أس���ب���وع 
واح��د وه��ا نحن عىل عتبة ال��دخ��ول إىل العام 
الثامن من الصمود االسطوري لشعبنا وقواته 
املسلحة ولجانه الشعبية وليس هذا فحسب 
ب������ل أن م������ا اج����������رتح أب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال����ل����ج����ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ن ان���ت���ص���ارات ع��ظ��ي��م��ة يف خمسن 
ج��ب��ه��ة م���ن ج��ب��ه��ات امل���واج���ه���ة م���ع ال����ع����دوان ال 

يوجد له تفسر سوى أنه معجزة..
وبن أمن عام مجلس الشورى أنه: إذا ما 
قارنا بن ما يجري يف املناطق املحررة واملناطق 
ال��ش��رق��ي��ة وال��ج��ن��وب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ف���ال ي���وج���د وج��ه 

ل��ل��م��ق��ارن��ة ح��ي��ث ت��وج��د يف ص��ن��ع��اء دول����ة وهيبة 
ال�������دول�������ة ح������اض������رة ام��������ا يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال����واق����ع����ة 
تحت نر االحتالل فال وج��ود للدولة بل يوجد 
ان���ف���الت أم��ن��ي ك��ب��ر واغ���ت���ي���االت ي��وم��ي��ة للعلماء 
والشخصيات االجتماعية وفوىض اما نحن يف 
املناطق املحررة ولله الحمد فلدينا قيادة حكيمة 

لديها بعد نظر واعي وتحضا بتأييد إلهي.. 
واع��ت��ر األم����ن ال��ع��ام للمجلس ال��ق��ايض عي 
عِبداملغني تعويل القيادة الثورية والسياسية 
عىل مجلس الشورى كمحراب للخرات ال ريب 
أن ذلك يعد تشريفاً كبراً لنا جميعاً يف املجلس 
وقد أدى ذلك إىل دفع املجلس نحو االرتقاء يف 
أداء مهامه الدستورية عىل أكمل وجه كأعىل 

هيئة استشارية دستورية بالبلد.. 
الف��ت��ا إىل أن ت���ورط ق��ي��ادة آل س��ع��ود وزاي����د يف 
العدوان عىل اليمن وارتكابهما جرائم وحشية 
بحق الشعب اليمني ترقى إىل مستوى جرائم 
االب���������ادة ال���ج���م���اع���ي���ة الب�����د وان م���ث���ل ه�����ذا ال��ف��ع��ل 
اإلج�����������رام�����������ي ال��������وح��������ي ب������ح������ق ال������ش������ع������ب ال����ي����م����ن����ي 
ال����ع����ظ����ي����م ق�������د ق���������رب م�������ن س������اع������ة ال�����ص�����ف�����ر ل���������زوال 
ه�����ذا ال���ك���ي���ان ال���غ���اص���ب ل��ل��م��ق��دس��ات االس���الم���ي���ة 
وس������������ت������������زول ه��������������ذه األن��������ظ��������م��������ة ال������ع������م������ي������ل������ة ب����س����ب����ب 
حماقات قيادتها الصبيانية املتهورة محمد بن 
سلمان ومحمد بن زايد اللذين يديران بلديهما 
ب���أح���ق���اده���م ال��ش��خ��ص��ي��ة وإش����ب����اع ن��ه��م رغ��ب��ات��ه��م 
ب��وه��م ال��ع��ظ��م��ة ب��ال��زع��ام��ة ح��ي��ث أن ح���رب تموز 
يف ل��ب��ن��ان ت��وق��ف��ت ب��ع��د 33 ي��وم��اً م��ن اشتعالها 
ام����ا ه�����ؤالء ال ي��ب��ال��ون ح��ت��ى ل���و ت���ذه���ب ك���ل األم���ة 
العربية وهاهم يديرون حربا عبثية عىل اليمن 
منذ 7سنوات وال يزالوا مستمرين عىل غيهم. 
وت�����اب�����ع ال�����ق�����ايض ع�����ي ع���ِب���دامل���غ���ن���ي يف ح��دي��ث��ه 
ق��������ائ��������اًل:يف ال����ح����ق����ي����ق����ة ال ي����م����ك����ن ب��������أي ح��������ال م��ن 
األحوال أن يصال محمد بن سلمان ابو منشار 
واملسخ محمد بن زايد إىل مستوى مقارنتهم 
بالنازي هتلر وان كان من الناحية اإلجرامية 
والوحشية املفرطة إذ أن هؤالء مهما تجروا 
س��ي��ب��ق��ون ق��ت��ل��ة اط���ف���ال ون���س���اء ال��ي��م��ن واق�����زام 
ص���غ���ار ج��ب��ن��اء وع���م���الء م��ن��ب��ط��ح��ن وم��ج��رم��ن 

فحسب..
موضحاً ب��أن ث��ورة 21سبتمر 2014م هي 
م��ن أن��ق��ذت ال��وط��ن م��ن الضياع وحافظت عىل 
اس����ت����ق����الل ال�����ب�����الد وك�����ان�����ت ه�������ذه ال������ث������ورة ض�������رورة 
حتمية الب��د منها لقطع ي��د ال��وص��اي��ة والتبعية 
واىل األب������د والب������د م����ن اإلش��������ارة ه���ن���ا إىل أن ث����ورة 
21سبتمر قد ول��دت من رحم الربيع العربي 
ونجحت بفضل قيادتها  الربانية التي انحازت 
لكرامة وحرية واستقالل شعبها فكانت بمثابة 

قارب النجاة لألمة إىل بر االمان 
وح�����������ول م������ات������م ان��������ج��������ازه م�����ن�����ذ ت����س����ل����م����ه م���ن���ص���ب���ه 
ك����������أم����������ن ع���������������ام ل������ل������م������ج������ل������س ق���������������ال ال�����������ق�����������ايض ع����ي 
ع��ِب��دامل��غ��ن��ي: لقد هالني يف الحقيقة م��ا وجدته 
يف مجلس الشورى من تلك الشخصيات ذات 
الخرات ففيهم املشايخ وفيهم الوزراء وفيهم 
أس��ات��ذة ال��ج��ام��ع��ات وف��ي��ه��م خ���رة رج���ال اليمن 
ويمثلون باختصار اه��م ث���روة وطنية إذا م��ا تم 

حسن استغاللها..
 وأدع���������������و ق�����ي�����ادت�����ن�����ا ال�������ث�������وري�������ة وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة إىل 
استغالل مثل هذه الخرات يف كل املجاالت إذ 
أن اع��ض��اء مجلس ال��ش��ورى اكتسبوا خراتهم 
العملية خالل عقود من الزمن.. واما قولك قد 
أعطي الرامية يف ادارة األمانة العامة للمجلس 
فبحمدلله اذا توفرت العزيمة نستطيع تطويع 
امل��س��ت��ح��ي��ل وب����ت����ع����اون رئ����اس����ة م���ج���ل���س ال����ش����ورى 
ممثلة برئيس املجلس ونائبه استطعنا تحقيق 
ال����ع����دي����د م�����ن االن�������ج�������ازات أه���م���ه���ا اس���ت���ك���م���ال ك��ل 
البنى التحتية اإلدارية التي سوف تحسن أداء 

عمل اللجان يف املجلس.

:» أمني عام مجلس الشورى لـ»

ترى هل استطاع مجلس الشورى نقل مظلومية الشعب اليمني إىل أروقة املجتمع الدويل رغم الحصار الظالم وتداعيات 
تحديات العدوان الربري الغاشم؟ ثم هل مساندته لصانعي القرار السيايس واالقتصادي واالجتماعي والثقايف من خالل 
تقديمه املشورة الصائبة قد أصبح شريكا فاعال يف إعداد الخطط واالسرتاتيجيات الوطنية؟  وهل يا ترى أن قيادتنا الثورية 
والسياسية بتفعيلها أعىل هيئة استشارية يف البلد تكون بذلك قد تجنبت الخطأ االسرتاتيجي الذي ارتكبه النظام السابق 

بإهماله املتعمد لدور وأهمية مجلس الشورى وعدم األخذ بمساندته االستشارية؟ ولكن باملقابل ألم تعيد اليوم ثورة 
21سبتمر 2014م االعتبار ملجلس الشورى فماذا فعل هذا املجلس وما الذي ينبغي فعله كرد للجميل يف إطار مهامه 
الدستورية وبما يجسد ويرتجم عمليا دعمه املطلق لثورة 21سبتمر يف ذكرى عيدها الوطني السابع الذي يحتفل 

به شعبنا وقيادته الثورية والسياسية كعيد األعياد الوطنية لالستقالل الكامل االنعتاق والتحرر من قيود الوصاية 
والتبعية املقيتة بالتزامن مع احتفاالت قواتنا املسلحة واللجان الشعبية االنتصارات العظيمة عىل العدوان يف كافة 

جبهات املواجهة.. وهل صحيح بأن ثورة 21سبتمر التي أتت كامتداد طبيعي لثوريت 26سبتمر و14 أكتوبر 
املجيدتن قد ولد من رحمها أول دولة وطنية حقيقية يف تاريخ اليمن قديمه وحديثه؟ واخرا ماهي املعاين 

السامية للعيد الوطني السابع لثورة 21سبتمر الفتية من وجهة نظر األمن العام ملجلس الشورى؟
ولإجابة عىل كل تساؤالتنا سالفة الذكر صحيفة "26سبتمر" استضافت املجاهد الشاب والقايض 

يف املحكمة العليا سابقا عي يحيى عِبداملغني األمن العام ملجلس الشورى فإىل حصيلة ما 
قاله:

االحتفاء بالعيد الوطني الـ 59  لثورة 26 سبتمبر 1962م هو احتفال مبيالد الدولة الوطنية احلقيقية في تاريخ اليمن املعاصر

بحضور عضوي السياسي األعلى احلوثي والسامعي

دائرة الرعاية االجتماعية تنظم حفل استقبال وتكرمي 68 أسيرًا محررًا
احلوثي: بصمودكم وثباتكم والدفاع عن الوطن هو انتصار للشعب اليمني رغم ما عانيتموه في أسركم

اليمنية 26 سبتمبر و21 سبتمبر و14 من  الــثــورة  واحــديــة 
اكتوبر تتجسد اليوم بالوقوف في خندق واحد ضد العدوان 
قيادتنا الثورية والسياسية أعــادت االعتبار ملجلس 

الشورى كأعلى هيئة استشارية في البلد 
النظام السابق فرط بكل الثوابت الوطنية فكان مبثابة 

احلديقة اخللفية لنظام آل سعود 

مـــــــن أخـــــــطـــــــاء نــــــظــــــام صــــالــــح 
انـــــفـــــراده بـــاحلـــكـــم واهـــمـــالـــه 
لكل املؤسسات االستشارية 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي الــــــدولــــــة ومــنــهــا 

مجلس الشورى 
صـــمـــود شــعــبــنــا األســــطــــوري 
واالنــــــــتــــــــصــــــــارات الـــعـــظـــيـــمـــة 
لــلــجــيــش والــلــجــان الشعبية 

آية وإعجاز إلهي 
اعــــتــــمــــاد قـــيـــادتـــنـــا الـــثـــوريـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
عـــــلـــــى الــــــلــــــه واســـــتـــــقـــــوائـــــهـــــا 
بــشــعــبــهــا وراء مـــا حتــقــق من 

نصٍر مبني على العدوان

أســـراهـــم مــن أجـــل املــــال وأســرانــا 
فــي إطـــار التضحية والـــدفـــاع عن 

اجلمهورية اليمنية

مــا كــان ملعركة تعز أن حتــدث لو 
كـــــان هـــنـــاك عـــقـــالء والـــســـعـــوديـــة 

أصرت على معركة تعز

" -خاص  "

حوار/ عبده سيف الرعيني 

مستخدما سياسية  »فرق تسد«

احملتل يغذي الصراع الدموي في عدن

احداث 13 يناير 1986م بن رفاق قيادة واحدة آنذاك يف جنوب الوطن، اشعلتها وغذتها 
قوى خارجية حولت تلك االحداث اىل حرب اهلية طاحنة سقط فيها االالف بن قتيل وجريح 

لتحقيق اهدافها ومصالحها والتي ال تزال آثارها باقية يف تعميق االنقسام حتى اليوم .. 
تفاصيل عن االحداث الدامية التي شهدتها مدينة عدن نتابعها يف التقرير التايل : 

ت��ذك��رن��ا تلك االح����داث ال��ي��وم بما ي��ح��دث يف 
م���ح���اف���ظ���ة ع������دن ب�����ن رف��������اق ق�����ي�����ادة م�����ا ي��س��م��ى 
ب��امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ايل امل���دع���وم ام��ارات��ي��اً وان��ت��ق��ال 
ذلك الصراع اىل ش��وارع واحياء مدينة عدن 
ح���ي���ث ي���ش���ه���د ح�����ي ك����ري����رت ح�����رب�����اً ض�����روس�����اً ب��ن 
ق���ي���ادات م���ا ي��س��م��ى ب��امل��ج��ل��س االن���ت���ق���ايل حيث 
انشطر املجلس املدعوم اماراتياً اىل شطرين 
ووجه كال منهما اسلحته اتجاه االخر وبدأت 
امل����واج����ه����ات ال����دام����ي����ة ال����ت����ي ام����ت����دت اىل اح���ي���اء 
اخرى وسقوط العشرات بن قتيل ومصاب 

بينهم ضحايا مدنيون.
وح���س���ب ت���ط���ور االح������داث ف����إن ال���وض���ع ي���زاد 
ت������ع������ق������ي������داً م��������ا ي�����ك�����ش�����ف أن ت������ح������ال������ف ال��������ع��������دوان 
يغذي ويقدم الدعم لتوسيع الصراع ونشر 
ال�������ف�������وىض ك������ون������ه امل����س����ت����ف����ي����د االول م�����ن�����ه ح���ي���ث 
يتعرض ابناء جنوب الوطن كل مرة لصراع 
داٍم يفقد فيها االف ال��ق��ت��ىل وامل��ص��اب��ون دون 
أن يحقق أي مكاسب ب��ق��در م��ا يفقد اط��راف 
الصراع وغرهم ممن يتواجد اليوم عىل تلك 
الساحة امللتهبة املئات من القيادات والكفاءة 
واص��ح��اب ال��خ��رات وغ��ره��م لتخلو الساحة 
ام�����ام ت���واج���د امل��ح��ت��ل ب��م��ا ف��ي��ه ال��س��ع��و ام�����ارايت 
االمريي الصهيوين وال��ذي يسعى اىل ازاحة 
كل العقبات واالستفادة من ذلك الصراع يف 
بسط نفوذه وتحقيق مصالحه عىل حساب 
مصلحة كل ابناء جنوب الوطن بمن فيهم 
االطراف املتصارعة التي يتخلص منهم بتلك 
االس�����ال�����ي�����ب ال������ق������ذرة ب����ع����د أن اس���ت���خ���دم���ه���م يف 
ت����م����زي����ق ال���ن���س���ي���ج االج����ت����م����اع����ي وه����ي����أ ال���س���اح���ة 
ل����الن����ق����س����ام واالق������ت������ت������ال واط�������ال�������ة ام��������د ال�����ص�����راع 
وه�����و م����ا ي��ع��ي��د ل���ل���ذاك���رة اي���ض���ا م����ا ح���ص���ل إب����ان 
االح��ت��الل الريطاين لعدن م��ن ادارة للصراع 
ب������ن م���خ���ت���ل���ف امل�����ك�����ون�����ات م���س���ت���خ���دم���ا ال�����ص�����راع 
امل���ن���اط���ق���ي ال������ذي ف���ك���ك امل��ج��ت��م��ع واض����ع����ف ك��ل 
مقومات القوة فيه وظل جاثما عىل جنوب 

الوطن 129 عاماً .
حرب اهلية

ال������ي������وم ت���ش���ه���د امل����ح����اف����ظ����ات امل����ح����ت����ل����ة م���وج���ة 
ص���������راع داٍم ب�����ن م����ك����ون����ات وم���ل���ي���ش���ي���ا ت���ح���ال���ف 
ال��ع��دوان السعو ام���ارايت راح ضحيتها املئات 
ب��ن قتيل وم��ص��اب وك��ان��ت مدينة ع��دن ذات 
االه������م������ي������ة االس������رتات������ي������ج������ي������ة م�����س�����رح�����ا ل���ت���ص���ف���ي���ة 
الحسابات حيث شهدت  صراعات متعددة 
وال����ت����ي ك������ان اع���ن���ف���ه���ا دم����وي����ة م����ا ح���ص���ل خ���الل 
ال�������ي�������وم�������ن امل���������اض���������ن ب���������ن ف������ص������ائ������ل م���������ا ي���س���م���ى 
ب����امل����ج����ل����س االن�����ت�����ق�����ايل امل�������دع�������وم ام�������ارات�������ي�������اً ف��ي��م��ا 
س����ي����ط����رت اح��������دى ف����ص����ائ����ل امل����ج����ل����س ع�����ىل ح��ي 
ك����ري����رت م�����ا دف������ع ب���ال���ف���ص���ي���ل اآلخ��������ر اىل ت��ط��وي��ق 
ال��ح��ي وم����ع اس���ت���م���رار امل���واج���ه���ات ت���م���ددت اىل 
اح��ي��اء اخ���رى ك��خ��ور مكسر يف ظ��ل غ��ي��اب تام 
مل��ن ت��س��م��ى ب"ال��ش��رع��ي��ة" ال��ق��اب��ع��ة يف ف��ن��ادق 
الرياض وحكومتها املتواجدة يف قلب الصراع 
حيث تشهد املدينة حرب شوارع وهو ما ينذر 
ب��ت��ط��وره��ا اىل ح����رب اه��ل��ي��ة ق���د ت��ت��س��ع رق��ع��ت��ه��ا 

لتمتد اىل محافظات أخرى.
وكان قد اعلن ما يسمى باملجلس االنتقايل 
ال����ج����ن����وب����ي ال����س����ب����ت امل������������ايض، م�����دي�����ري�����ة ك����ري����رت, 
م�����ن�����ط�����ق�����ة ح�������������رب ح�������ي�������ث أص�������������������درت م����������ا ت����س����م����ى 
ب��ال��ل��ج��ن��ة األم���ن���ي���ة يف ع�����دن ال���ت���اب���ع���ة مل����ا ي��س��م��ى 
ب����االن����ت����ق����ايل ب����ي����ان����ا اع����ل����ن����ت ف���ي���ه���ا ت���ن���ف���ي���ذ ع��م��ل��ي��ة 
ع��س��ك��ري��ة واس��ع��ة يف ك��ري��رت,ض��د م��ا اسمتهم 

املجاميع والبؤر االرهابية الخارجة عن النظام 
وال��ق��ان��ون , ودع����ا ال��ب��ي��ان امل��واط��ن��ن اىل ال��ت��زام 
منازلهم وجاء بيان الحرب بعد ان كانت ما 
تسمى بقوات إم��ام النوبي قد سيطرت عىل 
م��دي��ري��ة ك��ري��رت ب��ع��د م��واج��ه��ات عنيفة م��ع ما 

تسمى بقوات الحزام االمني .
مشاركة سعودية

 دور امل���ح���ت���ل ال����س����ع����ودي ال�����داع�����م ل��ت��ف��ك��ي��ك 
س���ل���ط���ة م�����ا ي���س���م���ى ب���امل���ج���ل���س االن�����ت�����ق�����ايل، ب����رز 
ب����ش����ك����ل واض����������ح خ��������الل امل������واج������ه������ات ال���ط���اح���ن���ة 
التي تشهدها مدينة عدن، يف خطوة تعكس 
م��خ��ط��ط دع���م���ه���ا مل����ا س���م���ي ب����االن����ق����الب ع����ىل م��ا 
ي��س��م��ى ب��امل��ج��ل��س ال���ج���ن���وب���ي امل�������وايل ل����إم����ارات 
ح�����ي�����ث دخ������ل������ت ق�����������وات االح��������ت��������الل ال�����س�����ع�����ودي 
املتواجدة يف عدن، عىل خط املعارك الدائرة 
ب��ن ف��ص��ائ��ل االن��ت��ق��ايل، يف م��ح��اول��ة ل��دع��م ما 
ت���س���م���ى ب�����ق�����وات ي����ق����وده����ا إم��������ام ال����ن����وب����ي ح��ي��ث 
ان���ف���ج���رت امل����واج����ه����ات ال���ع���س���ك���ري���ة يف م��دي��ري��ة 
خ���������ور م�����ك�����س�����ر، ث���������اين م������دي������ري������ة ب�����ع�����د ك������ري������رت يف 
محافظة ع���دن، ال��ت��ي تشهد م��ع��ارك طاحنة 
ب��������ن م��������ا ي����س����م����ى امل�����ج�����ل�����س االن�������ت�������ق�������ايل وق����������وات 

منشقة عنه.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د س��اع��ات قليلة م��ن اجتماع 
ت����رأس����ه ق����ائ����د ق�������وات االح�����ت�����الل ال����س����ع����ودي يف 
املدينة مع مختار النوبي، شقيق ما اسموه 
ب�����ق�����ائ�����د امل������ت������م������ردي������ن إم������������ام ال�������ن�������وب�������ي، م��������ا ي����ؤك����د 
ت���ل���ق���ي���ه ض�������وء أخ����ض����ر م�����ن امل����ح����ت����ل ال����س����ع����ودي 
ودع�����م�����ا ع���س���ك���ري���ا ل����خ����وض م���ع���رك���ة م��ف��ت��وح��ة 
يف املدينة مع ميليشيا االنتقايل وكان النوبي 
قد استدعى تعزيزات من قواته املنتشرة يف 
أبن إىل مدينة عدن، يف مؤشر عىل مساعيه 
لبدء هجوم عىل املدينة، بغية فك الحصار 
ال����ذي ت��ف��رض��ه ف��ص��ائ��ل االن��ت��ق��ايل األخ����رى عىل 

شقيقه يف كريرت.
وأكدت املصادر أن املسؤول السعودي هدد 
م���ا ت��س��م��ى ب���ق���وات االن���ت���ق���ايل ب��ع��دم التصعيد 
ض���د ال���ن���وب���ي، يف خ��ط��وة ت��ع��ك��س ح��ج��م دع��م 
االح����ت����الل ال���س���ع���ودي ل����ق����وات ال���ن���وب���ي، ال����ذي 
ت������دف������ع ب�������ه ال��������ري��������اض ل�����ي�����ك�����ون ب�������دي�������اًل مل�������ا ي���س���م���ى 
ل��ل��م��ج��ل��س االن���ت���ق���ايل امل�����وايل ل����إم����ارات حسب 
م��راق��ب��ن وك��ان��ت ق���وات االح���ت���الل ال��س��ع��ودي��ة 

امل���ت���واج���دة يف ق��ص��ر امل���ع���اش���ي���ق، ق���د ع�����ززت ما 
ت���س���م���ى ب�����ق�����وات ال����ن����وب����ي، ب����ع����دد م�����ن اآلل����ي����ات 
ال����ع����س����ك����ري����ة واألس�����ل�����ح�����ة خ��������الل االش����ت����ب����اك����ات 
ال�����دائ�����رة يف امل���دي���ن���ة ل���ض���رب ال���ف���ص���ائ���ل امل���وال���ي���ة 
ل�����إم�����ارات، ل��ت��ش��ك��ي��ل م���ك���ون ع���س���ك���ري ج��دي��د 
ي���ك���ون ب���دي���ال ع���ن م��ي��ل��ي��ش��ي��ا ه�����ادي واالخ�������وان، 
وم��ع اح��ت��دام امل��ع��ارك اك��دت م��ص��ادر يف عدن 
أن ق����������وات ع����س����ك����ري����ة ق�����دم�����ت م������ن م������ا ت��س��م��ى 
ب���ج���ب���ه���ة ال����ش����ي����خ س�����ال�����م ف����ي����م����ا اغ����ل����ق����ت ن��ق��ط��ة 
ال������ع������ل������م يف وج�����������ه امل������س������اف������ري������ن وم�������ن�������ع دخ��������ول 

السيارات اىل عدن.
ادانات ومطالبات 

إىل ذلك دعا ما يسمى ب “مجلس اإلنقاذ 
الوطني اليمني الجنوبي”  تحالف العدوان  
إىل ال��خ��روج م��ن ك��اف��ة األرايض اليمنية وأك��د 
امل��ج��ل��س يف ب���ي���ان ل���ه ي����وم ال��س��ب��ت امل������ايض، أن 
خروج التحالف من اليمن، أول خطوة نحو 
ال����ح����ل ال����ش����ام����ل، ب���م���ا ي���ض���م���ن س�����ي�����ادة ال����ق����رار 
وجلوس اليمنين عىل طاولة الحوار، بعيدا 
ع���ن اإلم�������الءات ال��خ��ارج��ي��ة واس��ت��ن��ك��ر امل��ج��ل��س 
امل�����واج�����ه�����ات امل���س���ل���ح���ة ب�����ن م���ل���ي���ش���ي���ا ال���ت���ح���ال���ف 
وسط األحياء السكنية يف مدينة كريرت، منذ 
مساء الجمعة، وال��ت��ي خلفت أك��ر م��ن 27 
ق���ت���ي���اًل وج����ري����ح����اً ب���ي���ن���ه���م م����دن����ي����ون م���م���ن ك���ان���وا 
ينتظرون معالجات ألوضاعهم االقتصادية 
املنهارة، واحراق عدد من منازل أهايل كريرت 
وت�����ح�����وي�����ل ح�����ي�����اة امل�����واط�����ن�����ن إىل ج����ح����ي����م دون 
االك�������رتاث ل���ص���رخ���ات ال���ن���س���اء واألط����ف����ال ال��ت��ي 
ت���ع���ال���ت م����ن امل����ن����ازل امل��ت��ه��ال��ك��ة يف ك���ري���رت ودان 
البيان ما تقوم به تلك املليشيات من تصفية 
ال����ح����س����اب����ات يف االح������ي������اء ال���س���ك���ن���ي���ة وت���ع���ري���ض 

حياة املدنين للخطر .
فيما أكد رئيس ما يسمى باملجلس األعىل 
ل�����ل�����ح�����راك ال��������ث��������وري، ف����������ؤاد راش�����������د، ب���م���واص���ل���ة 
ال�����ع�����م�����ل ال���������ث���������وري، وع�����������دم ال��������رض��������وخ ألع�����م�����ال 
ال�����ق�����م�����ع وال������ق������ت������ل واالن�������ت�������ه�������اك�������ات ال������ت������ي ت����ه����دف 
إىل إس�����ك�����ات وت����رك����ي����ع امل����ن����اه����ض����ن ل���س���ي���اس���ات 

"حكومة هادي يف الجنوب".
وتوعد “راشد” يف أول منشور له بعد يومن 
من اإلف��راج عنه من سجن ما يسمى "األمن 
ال��س��ي��ايس" يف مدينة املكال باستمرار تأييد ما 
يسمى بالحراك الثوري ودعمه لالحتجاجات 

الغاضبة املنددة بسياسة التجويع.
ون������ش������ر ع���������دد م�������ن ال�����ن�����اش�����ط�����ن وامل�����ح�����ل�����ل�����ن يف 
ص���ف���ح���ات���ه���م ب���م���ن���ص���ات ال�����ت�����واص�����ل االج���ت���م���اع���ي 
ت��ع��ل��ي��ق��ات ت���ؤك���د أن ت��وق��ي��ت إث������ارة األح������داث يف 
ك���ري���رت أىت ل��ت��غ��ط��ي��ة ع����ىل ف���ض���ائ���ح وخ���س���ائ���ر م��ا 
اسماها ب�" الشرعية" يف شبوة وم��أرب من ما 
اسموها ب�"قوات الحوثن" وحرف النظر عنها.

ازمة خانقة 
وت����ش����ه����د ع��������دن ازم����������ة خ����ان����ق����ة يف امل���ش���ت���ق���ات 
النفطية نتيجة امل��واج��ه��ات فيما اغ��ل��ق��ت كل 
املحطات ما ادى اىل توقف الحركة يف ارجاء 
املدينة فيما اعلنت مؤسسة كهرباء عدن بدء 
التوقف التدريجي ملحطات التوليد يف املدينة 
بسبب نفاد وقود الفيول واتهم مسؤولون يف 
كهرباء عدن أطرافا فيما اسموها ب�"الحكومة 
ال��ش��رع��ي��ة" ب���"ال��ت��ع��ن��ت وخ��ل��ق ت���ري���رات واه��ي��ة 
يف م���ح���اول���ة ل��ت��أج��ي��ج وت����أزي����م ال����وض����ع امل�����رتدي 

يف عدن".

احتدام املواجهات 
الدامية بــني فصائل 
ومطالبات  االنتقالي 
شــــــعــــــبــــــيــــــة بـــــرحـــــيـــــل 

احملتل
املــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــات 
واالعتداءات خلفت 
عـــــــــشـــــــــرات الــــقــــتــــلــــى 
واجلـــــــرحـــــــى بــيــنــهــم 

مدنيون 

احــتــفــاء الــيــمــنــي بــاملــنــاســبــة الــديــنــيــة الــعــظــيــمــة )املـــولـــد الــنــبــوي 
الشريف( يؤكد مجددًا أنهم على خطى أبائهم األنصار



أي أن الذي يحدث باليمن ال يعدو عن كونه 
حالة م��ن ح��االت التيه التي تصيب األم��م يف 
مراحل تاريخية مفصلية إما عقاباً لتصويب 
حالة انحرافية، أو تهيئة ملرحلة مختلفة يف 
تفاعلها الجيوسيايس والديمغرايف، ويبدو 
يل م��������ن خ�����������ال ال�����������ق�����������راءة ال�����ت�����أم�����ل�����ي�����ة مل�����ج�����ري�����ات 
األحداث التي واكبُت احداثها -كتابًة وتأمًا- 
منذ تفجرها يف 2011م , أن اليمن تتعرض 
ل��ح��ال��ة ف���رز وت��م��اي��ز وت���داف���ع دف���ع���اً ل��ف��س��اد قد 
ح����دث وب��غ��ي��ة ال��ت��ه��ي��ئ��ة ل��ه��ا الس���ت���ع���ادة دوره����ا 
الحضاري والتاريخي، وذلك ما يبدو يل من 
ب���ن غ��ي��وم األزم�����ة ودخ�����ان ال���ع���دوان وح���االت 
االب�������ت�������اء ب����ال����ف����ق����ر وال�������ج�������وع وال�������خ�������وف ون���ق���ص 
االم��وال والثمرات، وتلك الرموز تحمل بن 
وج��ع��ه��ا ال��ب��ش��رى - وف����ق ف��ط��رة ال��ل��ه وق��ان��ون��ه 
ال��ذي وضعه يف كتابه لعل الناس يرجعون 
ال���ي���ه اذا اب���ت���ع���دوا ع���ن م��ق��اص��د ال���ح���ق وال��خ��ر 
وال����ع����دل، وم����ال����وا ب��ف��ط��رت��ه��م اىل ال���ط���اغ���وت- 

تباشر لقادم يتشكل .
وم��ع اك��ت��م��ال دورة ال��زم��ن السباعية تكون 
ال�����ي�����م�����ن ق�������د ت��������ج��������اوزت م�����رح�����ل�����ة ل�����ت�����ب�����دأ م���رح���ل���ة 
ج�����دي�����دة، ه������ذه امل����رح����ل����ة س���ت���ك���ون ذات ت��غ��اي��ر 
وفصل، تغاير عن املايض القريب الذي تاهت 
فيه اليمن، وف��ص��ل ب��ن زم��ن��ن، زم��ن أمعن 
يف االنحراف التاريخي واستغرق نفسه فيه، 
وزم����ن س���وف ي��ع��م��ل ع���ى ت��ص��ح��ي��ح االن���ح���راف 
ال���ذي ح���دث يف سقيفة ب��ن��ي س��اع��دة، ليعيد 
ترتيب النسق الحضاري والثقايف والتاريخي 
اىل امل������ج������رى ال����ط����ب����ي����ع����ي ال����������ذي دل��������ت إش������ارات������ه 
األوىل ورم�������وزه ع���ى ت���ع���اض���ده وت��ك��ام��ل��ه وم��ن 
ثم واحديته، فاملشروع االسامي بكل قيمه 
وم��ب��ادئ��ه ال��ح��ض��اري��ة واإلن��س��ان��ي��ة والحقوقية 
ل���م ت��ك��ن ق��ري��ش ح���ام���ًا ح��ق��ي��ق��ي��اً ل���ه ب���ل ك��ان��ت 
بيئة قروية عشائرية تقوم عى قيم العصبية 
ولذلك شكلت بيئة طاردة لهذا املشروع وكان 
االنتقال من القروية اىل املدنية يحمل دالالت 
كبرة يف الفكر االجتماعي لم ينتبه إليه أحد.
ك���م���ا أن ت���م���اي���ز ال���ت���ن���زي���ل ب�����ن امل�����ي/ال�����ق�����روي 
وامل���������دين ي���ح���م���ل دالالت ث���ق���اف���ي���ة وع����ق����دي����ة ل��م 
ُت���ق���رأ يف س��ي��اق��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ي، وم����ن ه��ن��ا يمكن 
أن ُي�����ق�����ال إن امل������ش������روع االس������ام������ي ال��������ذي ج����اء 
إلن��ق��اذ البشرية م��ن دروب ال��ض��ال اىل أن��وار 
الهدى وحمله الرسول األكرم محمد »صى 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م« ك���ان م��ش��روع��اً م��دن��ي��اً 
ال ي��م��ك��ن��ه ال���ت���ن���اغ���م إال م����ع ال���ق���ي���م ال���ح���ض���اري���ة 
واملدنية التي كانت تمتد يف حمر ومن حمر 
يف األوس وال��خ��زرج »األن���ص���ار« ف��ال��ت��ازم بن 
االسام كمشروع يحمل الخرية للبشرية، 
وب���ن ح��م��ر ه��و ت����ازم ع��ض��وي ح���دث يف زم��ن 
بزوع االسام فأبهر العالم املحيط يومذاك، 
وح��ن ح��دث االن��ح��راف م��ن خ��ال التأسيس 
ل���ه يف س��ق��ي��ف��ة ب��ن��ي س���اع���دة وم��ح��اول��ة ق��ري��ش 
اس��������ت��������ع��������ادة دوره�����������������ا االق����������ت����������ص����������ادي، وم������������ن ث���م 

استعادة املجد والسيادة.
ك���م���ا ب�����دا م���ك���ت���م���ًا يف زم�����ن ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��ث��م��ان 
ب����ن ع����ف����ان ل��ي��ب��ل��غ أوج ك���م���ال���ه ب����خ����روج اإلم������ام 
ع����ي ب����ن اب�����ي ط���ال���ب م����ن امل����ع����ادل����ة ال���وج���ودي���ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ت��ب��دأ م��رح��ل��ة ال��ت��ض��ل��ي��ل وص��ي��اغ��ة 
النصوص وتعزيز عوامل ال��ص��راع الوجودي 
وف����ق م��ن��ظ��وم��ة ن��ص��ي��ة ق��ي��م��ي��ة ت��م��اه��ت ق��ري��ش 
م����ع ال���ي���ه���ود ف��ي��ه��ا ل���ت���ب���دع واق����ع����اً م��ت��م��اه��ي��اً م��ع 
ماضيها وهو ما اصطلح عليه باالسرائيليات 
ف����ي����م����ا ب�����ع�����د، ث������م ك�����ان�����ت ال������ف������رق وال������ص������راع������ات 
كما يتحدث ال��ت��اري��خ، يف ظ��ل غياب حقيقي 

للحامل الحقيقي للمشروع االسامي.
وأم��ام كل تموجات اللحظة تبدو الحاجة 
اىل ع���������������ودة ال������ح������ل������ق������ة امل��������ف��������ق��������ودة اىل م����ك����ان����ه����ا 
ال���ط���ب���ي���ع���ي يف امل�����س�����ار م�����ن ض������������رورات ال���ل���ح���ظ���ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ف���اص���ل���ة، وت���ل���ك ال��ح��ل��ق��ة ت��ح��ت��اج 
وعياً بها، ال قفزاً عى حقيقتها وفق طاقات 

انفعالية مدمرة.
وح����ت����ى ن����ع����ي امل����س����ت����وى ال�����ح�����ض�����اري ال���ج���دي���د 
ال����������������ذي وص�������������ل ال��������ي��������ه ال�������ب�������ش�������ر الب�������������د أن ن����س����ل����م 
ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ال���ج���وه���ري���ة ال���ث���اب���ت���ة ال����ت����ي ت������رى أن 
ال��ف��ك��رة ال��دي��ن��ي��ة ف��ك��رة ث��اب��ت��ة ال يمكنها التغر 
يف ب���ع���دي���ه���ا ال����ع����ق����ائ����دي واالخ������اق������ي ب��ق��ط��ع��ي��ة 
ال��������ن��������ص��������وص , ول��������ك��������ن امل������������ش������������روع االج������ت������م������اع������ي 
وال��������س��������ي��������ايس واالق����������ت����������ص����������ادي ق��������اب��������ل ل����ل����ت����ح����ول 

والتبدل ويمكن ابتكاره وابداعه من تفاصيل 
الزمن الحضاري ولذلك فقضيتنا ال تنحصر 
يف موضوع الدعوة وفرض ثقافتنا وعقائدنا 
عى اآلخر فقد حصرها النص الديني بالباغ  
وال������ب������اغ ق�����اب�����ل ل���ل���ت���ح���ق���ق م�����ن خ�������ال امل�����ش�����روع 
االجتماعي والسيايس وشواهد التاريخ دالة 

عى ذلك .
إذن ت��ش��ذي��ب ال�����راث م���ن ك���ل ش��وائ��ب��ه ال��ت��ي 
ف��رض��ت��ه��ا ال�����ض�����رورات ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
هو البداية املثى لصناعة مشروعنا السيايس 
ال����ذي ي��ت��ف��اع��ل م���ع ال��ع��ال��م م���ن ح��ول��ن��ا ل��ي��ك��ون 
م����ؤث����را ف���ي���ه ال م���ت���أث���را ب����ه , واآلخ��������ر ي����خ����اف م��ن 
امل��ش��روع السيايس املتجدد ول��ذل��ك سعى اىل 
اغتيال رموز النقد والتنوير  واستمال العلماء 
ال�����ي�����ه وم�������ن رف�������ض ن����ال����ت����ه ي�����د ال�����غ�����در ول�������و ج����ال 
البصر يف الزمن املتأخر منذ عقد الثمانينات 
يف القرن املنصرم  لرأينا هذه السياسة بشكل 
جي وواضح , لكنه ال يخاف الفكرة الدينية  
بل تعامل معها بقدر من التفكيك والتشويه 
وشواهد ذلك كثرة بدءا من أفغانستان وال 
نقول انتهاء بداعش فالقائمة ليست محددة 

بزمن .
ل���ق���د ك�����ان ال����ع����رب - ك���م���ا ه����و م���اح���ظ - ع��ى 
م���س���اف���ة ك���اف���ي���ة م����ن ال���ب���ع���د ع����ن دوائ�������ر ال��ت��أث��ر 
وال��ص��ن��ع يف ت��ح��دي��د م���س���ارات ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي 
ال����ذي ي��ف��رض ع��ل��ي��ه��م ال���ي���وم ه��ي��م��ن��ت��ه, وي��وج��ه 
مسار االح��داث اىل الجهات التي يتغيا دون 
مراعاة للعرب وال لقيمتهم وال ملصالحهم , 
اىل درجة أن كيسنجر أطلق تصريحات تقول 
البد من السيطرة عى مصادر الطاقة لتسهل 
هيمنتنا عى الحكومات , والتحكم بالغذاء 
لتسهل الهيمنة عى الشعوب , وقبل ذلك 
البد أن نقتل أكرب عدد من العرب , وهذا لو 

أمعنا النظر هو الذي يحدث اليوم .
ول���ذل���ك ي����رى ال��ك��ث��ر م���ن امل��ف��ك��ري��ن أن ال��ه��ن��د 
ن�����ج�����ح�����ت يف ال�������ت�������ع�������ايل ع���������ى األج�����������ان�����������ب ال ع���رب 
هدايتهم اىل الديانة أو الثقافة الهنديتن بل 
عن طريق التعامل مع تطلعاتهم بقدر رفيع 
من االت��زان ورباطة الجأش , فقد دأبت عى 
التعامل مع املستويات الحضارية الجديدة 
وأذابتها يف بوتقة الحياة الهندية دون خوف 
, فعظمة الهند تكمن يف قدرتها عى التحدي 
ض���د أي ت���أث���ر غ���ري���ب ول���ذل���ك ف���رض���ت ت��أث��ره��ا 
وشروطها عى النظام العاملي الجديد , وهي 
تجربة إنسانية فريدة يمكن االستفادة منها , 
وإن كان لدينا أسس هذا النوع من التعايش 
تجسد ت بذرته يف "وثيقة املدينة " لكن الفكر 
العربي ظل محكوما بالنص, ولذلك تقيدت 

حركة تطور املجتمعات .
ون�����ح�����ن ن��������رى أن ف����ق����ه ال�����ت�����م�����دن يف اإلس��������ام 
, وف����������ك����������رة ال���������ح���������ري���������ات ال�������ع�������ق�������ائ�������دي�������ة , وف�������ك�������رة 
التدافع بن الجماعات سياقات ذات تجذر 
وع��م��ق يف الفكر ال��ث��وري اإلس��ام��ي ال���ذي قاد 
م���رح���ل���ة ان����ت����ق����ال م�����ن أص����ع����ب امل������راح������ل ل��ي��ب��دع 
واق�������ع�������ا اج����ت����م����اع����ي����ا وث�����ق�����اف�����ي�����ا ج�������دي�������دا يف ع���ه���د 
الرسول األكرم عليه الصاة والسام  ويوم 
السقيفة كان سببا مباشرا يف كل التنظرات 
والتخريجات الشرعية لنظرية الحكم التي 
تستند اليها الجماعات التي تشوه يف االسام 
وج��ل تلك املدخات الثقافية ال أص��ل لها يف 
جوهر اإلسام بل فرضتها ضرورة العصبيات 
وروح االس�����ت�����ب�����داد يف ال���������ذات ال����ق����روي����ة , ت��ل��ك 
ال������روح ال���ت���ي ت��س��ت��ن��د اىل م����ربر ف���س���اد ال���خ���روج 
واستقرار الدولة هي التي  عززت هذه الروح 
اىل درج����������ة االع�����ت�����ق�����اد ب����ج����وه����ري����ت����ه����ا يف ال����دي����ن 

وأصوله وثوابته ومنطلقاته النظرية .
ل��ق��د أص��ب��ح��ن��ا أم�����ام واق�����ع ح���ض���اري ج���دي���د , 
ودلت التفاعات أن الفكر االسامي بحاجة 
اىل حركة تدافع لتحديد املفاهيم الحضارية 
ال�������ج�������دي�������دة وامل������س������ت������ج������دة ع�����ل�����ي�����ه  ل�����ي�����ك�����ون أك�����ر 
دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة م�����ع واق�����ع�����ه , ف���ال���ت���م���دن م�����ا ي�����زال 
يأخذ بعدا نظريا جامدا يف تصورات البعض 
, والتدافع ما يزال يأخذ بعدا نظريا متوحشا 
ع���ن���د ال���ك���ث���ر , وال�����ح�����ري�����ات ت����أخ����ذ ب����ع����دا ن��ظ��ري��ا 
الغائيا اىل حد الفناء عند البعض , والوقوف 
أمام هذه املصطلحات لتحديد مفاهيمها هو 
البداية الصحيحة للولوج اىل العصر للتأثر 

فيه ال التأثر به  .

عبدالرحمن مراد 
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التأثير والتأثر  .. واملستوى 
احلضاري املعاصر

منذ عام 2011م أصبحت اليمن كالقصعة التي يتداعى عليها أكلتها، 
بل أصبحت مضماراً - كما يتضح اليوم جلياً يف الجنوب- لتصفية 
الحسابات بن الخصوم، فالصراع الذي يلبس العباءة الخليجية 
أصبح يفصح عن نفسه يف املئزر اليمني، فقطر ترى يف االخوان يداً 
تدافع عنها، واإلمارات اشتغلت عى مسار الطغمة، والسعودية 

تبحث عن نفسها يف ثوب السلفي، وأمام مثل ذلك االشتغال تغيب 
اليمن كوطن، وكمعنى، وكحضارة، وكتاريخ، وكمشروع، لتبدو 

لكل متأمل حصيف حالة مضمارية بأفق من الفراغ القاتل.

السودان وأزمة انتقال السلطة
عندما اندلعت االحتجاجات الشعبية الغاضبة يف كل أرجاء السودان يف ديسمرب 2019م رابط الثوار أربعة أشهر كاملة يف امليادين 

وفشلت أدواتهم السياسية يف إسقاط نظام البشر الذي حكم الباد ثاثة عقود إثر انقاب عسكري ُصبغ حكمه بهوية إسام 
سياسية ورغم اصطفاف القوى السياسية املدنية داخل تحالف "قوى الحرية والتغير" الذي قاد الثورة فإن ذلك لم يكن كافيا 

وهو ما قاد إىل التحُوّل نحو االعتصام املفتوح أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداين الذي سارع إلحداث انقاب أبيض دفع 
العسكرين لتجير نجاح الثورة لصالحهم يف بداية األمر لكنه عاد وقبل مع القوى املدنية للمشاركة بتشكيل آلية حكم مشركة بن 

العسكر واملدنين للمرحلة االنتقالية.

فالسودان يمر بفرة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 
2024م وأن يتقاسم خالها العسكر السلطة مع القوى املدنية 
����ع����ت ات���ف���اق س����ام يف ج���وب���ا م���ع ال��ح��ك��وم��ة يف أك���ت���وب���ر األول  ال���ت���ي وَقّ
2020م وبحسب الوثيقة الدستورية التي حددت أُسس االنتقال 
للُحكم امل���دين ف��إن املجلس ال��س��ي��ادي امل��ك��ون م��ن خمسة عسكرين 
وستة مدنين هو املخول يف إدارة املرحلة االنتقالية وتنقسم رئاسته 
إىل ف��رت��ن األوىل: تمتد 21 ش��ه��را وت��ب��دأ م��ن ت��اري��خ ت��وق��ي��ع اتفاقية 
ج����وب����ا وي����رأس����ه����ا ع���ض���و ي���خ���ت���اره األع�����ض�����اء ال���ع���س���ك���ري���ون ال���خ���م���س���ة يف 

املجلس وهو ما كان اختيار )عبد الفتاح الربهان(.
أما الفرة الثانية تمتد 18 شهرا وتختار القوى املدنية رئيسها ومع 
اق����راب ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة األوىل م��ن ال��ف��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة يستعد املجلس 
ال��ع��س��ك��ري يف ي���ون���ي���و2022 ل��ت��س��ل��ي��م رئ���اس���ة امل��ج��ل��س ال��س��ي��ادي إىل 
ن��ن  ال��ق��وى امل��دن��ي��ة ل��ك��ن ب����رزت ه��ن��اك ب����وادر ان��ق��س��ام ع��ن��ي��ف ب��ن املُ��ك��ِوّ
العسكري واملدين داخل السلطة االنتقالية هذا الخاف الظاهر قاد 
ال��ط��رف��ان إىل ال��ه��ج��وم ال��ع��ل��ن��ي ع���ى بعضهما ال��ب��ع��ض م���ع ات��ه��ام��ات 
للعسكرين بالراجع عن التحُوّل الديمقراطي والتحضر النقاب 

وشيك ُبغية منع االنتقال السِلس للسلطة.
هذه وغرها من االتهامات ت��أيت  عى خلفية تصريحات أدىل بها 
رئيس املجلس السيادي عبد الفتاح الربهان الذي اعترب أن الجيش 
ه��و ال���ويص ع��ى ال��ب��اد وأن ال��ق��وى السياسية غ��ر مهتمة بخدمات 
��ق نائبه وقائد  املواطنن يف اش���ارة لرئيس ال���وزراء ح��م��دوك فيما ع��َلّ
ق������وات ال����دع����م ال���س���ري���ع ال���ف���ري���ق أول م��ح��م��د ح���م���ي���ديت ع����ى م��ح��اول��ة 
انقاب فاشلة أجهضها الجيش قائا : لن يسمح ألي قوى سياسية 
ب��ال��ت��س��ل��ط ع��ى ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ك��م��ا ه��اج��م ال��س��ي��اس��ي��ن واع��ت��ربه��م 
السبب يف االنقابات العسكرية كونهم حسب رأيه أهملوا خدمات 

املواطن يف تربير ضمني ألي تحرك عسكري مستقبي.

مؤشر خطير
ت����ف����اق����م ال������خ������اف ب������ن امل�����ك�����ون�����ن ت������زاي������د ب������ص������ورة ع���ل���ن���ي���ة يف ال�����راش�����ق 
اإلعامي بن العسكر من جهة واملدنين والحكومة السودانية التي 
ي��رأس��ه��ا ع��ب��دال��ل��ه ح���م���دوك م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة وه���و م���ا اع���ت���ربه محللون 
م����ؤش����را خ���ط���را ع����ى ف���ش���ل ال���ش���راك���ة ب����ن ال���ط���رف���ن ال ي��ل��ب��ي م��ط��ال��ب 
الشعب السوداين وألهداف الثورة التي خرج من أجلها وال يتوافق 
وم��ع الصاحيات ال��ت��ي منحتها الوثيقة ال��دس��ت��وري��ة إلدارة  املرحلة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة وه����و م���ا ي��ج��ع��ل ال��ح��ك��وم��ة م��س��ائ��ل��ة أم�����ام رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
ال���س���ي���ادي ال����ذي م��ن��ح��ت��ه ال��وث��ي��ق��ة ال���دس���ت���وري���ة  ح���ق م��راق��ب��ة السلطة 
التنفيذية ومناقشتها وسحب السلطة منها وإعفاء رئيس الوزراء 

يف حالة الفشل يف تنفيذ مهامه.
ول��ع��ل ه���ذا م��ا يقلق رئ��ي��س ال�����وزراء ع��ب��دال��ل��ه ح��م��دوك م��ع تصاعد 
املناكفات السياسية ب��ن رئيس املجلس السيادي ونائبه م��ن جهة 
ورئيس الوزراء من جهة ثانية ويبدو هذا ما دفع بحمدوك إلرسال 
خطاب قبل أشهر إىل األمم املتحدة يطلب اإلبقاء عى قوات حفظ 
ال���س���ام يف دارف������ور وإن���ش���اء ب��ع��ث��ة س��ي��اس��ي��ة ت��ش��م��ل أرايض ال���س���ودان 
كاملة ورغم أن ذلك الطلب ليس من صاحيات الحكومة بحسب 
ما حددته الوثيقة الدستورية فإنه كشف عن مخاوف حمدوك من 

انقاب عسكري وشيك.
وه��ذا ما أح��دث االرب���اك بن املكون امل��دين والعسكري يف املجلس 
السيادي. ويف الوقت ذاته فإن مخاوف القوى املدنية ال تنحصر يف 
امليل الكامن لدى العسكرين لانقابات بل شعورهم بأحقيتهم 
ب��ال��س��ل��ط��ة ب��ال��ن��ظ��ر الع��ت��ب��ارات ال��ت��اري��خ ال��س��ي��ايس ل��ل��س��ودان أض���ف أن 
هناك أيضا صراعا داخل املكون العسكري ذاته والحديث هنا عن 
نفوذ هذه األجنحة داخل مؤسسات الجيش التي ُتمثل هي األخرى 

تهديدا للمسار السلمي النتقال السلطة.
وقد أعلن رئيس الوزراء حمدوك مؤخرا عن مخاوفه تلك صراحة 
عرب مبادرة أطلقها يف يوليو 2021 تهدف إلصاح املنظومة األمنية 
والعسكرية وتسوية وضعية قوات الدعم السريع التي يعاديها كبار 
ن رفضوا مرارا يف عهد البشر إلحاق تلك القوات  قادة الجيش مَمّ

غر النظامية باملؤسسة العسكرية.
ويف الحقيقة لم ينحصر الخاف بن حمدوك والربهان فحسب 
بل امتدت املخاوف وحمات التشكيك إىل "قوى الحرية والتغير" 

التي قادت الثورة السودانية إذ اتهمت العسكرين صراحة بأنهم 
ل امل������دين ال���دي���م���ق���راط���ي واالس���ت���ئ���ث���ار ب��ال��ُح��ك��م  ي���ح���اول���ون إع����اق����ة ال����ت����ح����ُوّ
�����������������دت أن������ه������ا ل�������ن ت����س����م����ح ب����ت����ق����وي����ض األس�������������اس ال�����������ذي ق������ام������ت ع���ل���ي���ه  وأَكّ
امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة وس���رع���ان م��ا أك���دت ال��ح��ك��وم��ة ال��س��ودان��ي��ة رسميا 
ه����ذه االت���ه���ام���ات ع���رب وزي����ر ش����ؤون م��ج��ل��س ال�������وزراء ال����س����وداين ال���ذي 
أع���ل���ن أن رواي������ة ال��ع��س��ك��ري��ن ح����ول أح������داث االن����ق����اب األخ�����ر وت��ربي��ر 
ال��ه��ج��وم ع��ى ال��ق��وى امل��دن��ي��ة ت��ك��رار ل��ت��اري��خ االن��ق��اب��ات السابقة وهي 
تصريحات تعكس قلقا لدى البعض من عدم تسليم العسكرين 
رئاسة املجلس السيادي إىل املدنين العام املقبل كما نصت عليها 

الوثيقة الدستورية.

صيغة توافقية
ال���ص���راع ح���ول ال��س��ل��ط��ة ب���ن ال���ت���ي���ارات وامل���ك���ون���ات امل��دن��ي��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
وال��ي��س��اري��ة أث����ارت م��خ��اوف ك��ب��رة م��م��ا أدى ل��ح��دوث ان��ق��س��ام لقوى 
الحرية والتغير بظهور جناحن ُمعارضن لبعضهما البعض وكل 
ذل����ك ي��ت��م��ح��ور ح����ول ال��س��ل��ط��ة واق���ت���س���ام ال��ك��ع��ك��ة ال���ت���ي ح���رم���ت منها 
بعض املكونات املدنية وأخرا تم تجاوز هذه االختافات والتوصل 
ع عليه 43 تنظيما من أصل 64 يهدف  إىل إعان سيايس جديد وَقّ
إىل التوصل لصيغة توافقية ُتمكنهم من خوض االنتخابات العامة 

يف العام 2024 يف قائمة موحدة.
 يشر محللون أن السبب الرئيس وراء الخاف بن رأيس املنظومة 
العسكرية يف السودان الربهان وحميديت يكمن يف النفوذ املتصاعد 
لكل منهما ويعترب حميديت قائدا   لقوات الدعم السريع التي تدين 
له بالوالء املُطلق وقد استطاع حميديت أن يرسم طريقه يف السلطة 
دون أن تتمكن أي قوى إلخضاعه أو اإلطاحة به من صدارة املشهد 
الحايل بوصفه الرجل الثاين بعد الفريق الربهان يف املجلس السيادي 
ويبدو أن ذلك يظهر بوضوح يف مخرجات الوثيقة الدستورية التي 
وض��ع��ت ج��ه��از امل��خ��اب��رات ت��ح��ت إش����راف مجلس ال��س��ي��ادة ومجلس 
ال���������وزراء ب��ي��ن��م��ا ج��ع��ل��ت ق������وات ال����دع����م ال���س���ري���ع ت���اب���ع���ة ل��ل��ق��ائ��د ال���ع���ام 
ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة أث���ن���اء ال���ف���رة االن��ت��ق��ال��ي��ة وه���و م��ن��ص��ب غ���ر م��وج��ود 
حاليا م��ا يعني أن حميديت ب��اٍق يف منصبه إىل ح��ن انتخاب رئيس 

جمهورية يف عام 2024 وفق الجدول الزمني املقرر.
وك��������ان ال������ربه������ان ق�����د س����ع����ى ل���ع���م���ل���ي���ة إح��������ال واس�����ع�����ة ض����م����ت إق����ال����ة 
العشرات من كبار القادة يف الصف األول والثاين لكنه لم يتعرض 
لقوات الدعم السريع بسبب خافه مع حميديت الذي يرفض حل 

قواته أو نزع ساحها أو حتى دمجها داخل الجيش كما سبق ووجه 
قائد الدعم السريع تحذيرا ُمبطنا لقادة الجيش مفاده بأن التعرض 

لقواته يمكن أن يفكك الباد. 

ترجيح كفة الصراع
يف الوقت الذي ال يزال حميديت يروج بأنه سيتصدى وقواته ألي 
انقاب عسكري من الجيش قد يستهدف الحكومة املدنية وهو ما 
ُيجرب جميع خصومه عى التفاوض معه كونه يملك بفضل قواته 
وحصانته القانونية القدرة عى ترجيح كفة الصراع يف االتجاه الذي 
يرغب به ومن هنا بات الجيش أكر توغا يف السياسة وأكر توحشا 
يف ال��دف��اع ع��ن اس��ت��ث��م��ارات��ه وع���ى سبيل امل��ث��ال يستحوذ ق��ائ��د ق��وات 
الدعم السريع عى حصة كبرة من اقتصاد السودان ساهمت يف 
منح قواته استقاال ماليا بعيدا عن الحكومة والجيش معا وذلك 
بسبب تحكمه يف "جبل عامر" املنطقة األغنى بالذهب يف الباد وهو 
ما يجعل "حميديت" أكرب تاجر ذهب يف السودان وصاحب الكلمة 
العليا بما يمتلكه من مناجم وشركات تجارية تفرض نفسها عى 

الحكومة السودانية.
 أم�������ام ه������ذا ال����ت����ح����ول ن���ح���و ال���دي���م���ق���راط���ي���ة واش������ك������االت االن����ت����ق����ال إىل 
الُحكم امل��دين وجهت ال��والي��ات املتحدة تحذيرا ضمنيا إىل العسكر 
عرب اتصال هاتفي بن حمدوك و"جاك سوليفان" مستشار األمن 
القومي األمريي من أن أي محاولة من جانب السلطات العسكرية 
لتقويض اإلعان الدستوري ستتبعها عواقب وخيمة كما أكد البيت 
األبيض يف بيان رسمي مواصلة الدعم األمريي الكامل لبدء ُحكم 
م���دين يف ال���س���ودان وإل���ت���زام ال��رئ��ي��س األم���ري���ي ج���و ب���اي���دن ب��االن��ت��ق��ال 

الديمقراطي الذي يقوده املدنيون.
لكن الدعم األمريي املطلق الذي حظيت به القوى املدنية -حتى 
اآلن- ال يعني أن االنقابات ستغيب عن األجواء السودانية ال سيما 
يف ظل تأزم الوضع بن شركاء السلطة االنتقالية واالتهام الصريح 
ال������ذي وج���ه���ه رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال����س����ي����ادي ل���ل���ق���وى امل���دن���ي���ة وال���ح���ك���وم���ة 
بتحميلها مسؤولية االنقابات العسكرية وتجاهلها معاناة املواطن 
وال��رك��ي��ز ع��ى اإلس�����اءة ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة وه���ي ال���رواي���ة نفسها التي 
س���ب���ق وت������ك������َرّرت ع����ى ل����س����ان ق����ائ����د ق�������وات ال����دع����م ال����س����ري����ع. وب��ح��س��ب 
ال���وث���ي���ق���ة ال���دس���ت���وري���ة ال���ت���ي ف���رض���ه���ا ال���ج���ي���ش ال ي��م��ك��ن ع���ب���ور امل��رح��ل��ة 

االنتقالية بدون الشريك العسكري.
ل�������ذا ي����خ����ى ال�����س�����ودان�����ي�����ون أن ت���������ؤدي ت����ل����ك ال�����خ�����اف�����ات إىل دخ������ول 
ال��ب��اد يف ح��ال��ة ف��وىض وص���راع يصعب السيطرة عليهما خ��اص��ة أن 
الربهان أملح إىل إمكانية تدخل سيايس من القوات املسلحة قائا: 
"إذا ل��م ت��ت��وح��د  ق���وى ال��ث��ورة ف��إن��ن��ا ل��ن ن��م��ي م��ع مجموعة صغرة 
اخ��ت��ط��ف��ت ال���ث���ورة" وه���و امل��ض��م��ون ال���ذي أك���ده ح��م��ي��ديت أي��ض��ا عندما 
قال  "لن نجلس مرة أخرى مع املدنين" بالتزامن مع ذلك يشهد 
ال������س������ودان م���ن���ذ م��ن��ت��ص��ف س��ب��ت��م��رب ال�����ج�����اري اح���ت���ج���اج���ات واس����ع����ة يف 
الشرق يقودها زعماء قبائل أغلقوا خط أنابيب النفط الذي يغذي 
العاصمة الخرطوم احتجاجا عى ما يصفونها باألوضاع السياسية 

واالقتصادية املُردية يف املنطقة.
وُي�����ه�����دد املُ���ح���ت���ج���ون ال���ح���ك���وم���ة ب��ت��ص��ع��ي��د اح���ت���ج���اج���ات���ه���م ع����رب ق��ط��ع 
���ذ ال���ح���ك���وم���ة م��ط��ال��ب��ه��م  ك����اب����ات اإلن����رن����ت واالت�����ص�����االت ح�����ال ل����م ُت���ن���ِفّ
وهي إلغاء "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السام املوقعة يف جوبا 
وحل الحكومة املؤقتة وتشكيل مجلس عسكري جديد إىل جانب 
مطالب أخ��رى ُتنادي بمنح حق تقرير املصر لشرق ال��س��ودان. ويف 
ال���وق���ت ال�����ذي ت��ق��ف ف��ي��ه األط�������راف ع��ائ��ق��ا أم�����ام اإلص������اح االق���ت���ص���ادي 
يعتقد مراقبون سودانيون أن اقراب القوى املدنية منه يعني انقابا 
وشيكا عى الثورة الجدال فيه هذا وسبق وانتقدت الحكومة علنا 
دور الجيش يف االقتصاد بينما دافع الربهان عنه ورفض املساس به 
مما يعني أن الشراكة مهددة بمثل هذه التحديات التي قد تكون 
ع��ائ��ق��ا ل��ان��ت��ق��ال ال��س��ي��ايس وال���ت���داول السلمي للسلطة وق���د يستمر 
هذا الصراع حتى لو نجح املدنيون يف الجلوس عى رأس السلطة.

فهل سيتجاوز فرقاء العملية السياسية خافاتهم والركيز عى 
الحوار والحفاظ عى الشراكة للفرة االنتقالية والخروج بالبلد 
إىل ب���ر األم��������ان؟! ذل����ك ه���و ال���ت���ح���دي يف ع���ن���اوي���ن امل���رح���ل���ة االن��ت��ق��ال��ي��ة 

القادمة.

توفيق سالم 

في  العسكري  املجلس  يستعد 
ي��ون��ي��و 2022م ل��ت��س��ل��ي��م رئ��اس��ة 
امل��ج��ل��س ال���س���ي���ادي إل����ى ال��ق��وى 

املدنية
بالتراجع  للعسكريني  ات��ه��ام��ات 
ل ال�����دمي�����ق�����راط�����ي  ع�������ن ال�������ت�������ح�������ُوّ
والتحضير النقالب وشيك ُبغية 

منع االنتقال السِلس للسلطة
الشراكة م��ه��ددة بتحديات قد 
السياسي  لالنتقال  عائقًا  ت��ك��ون 

والتداول السلمي للسلطة

 د. فضل الصباحي

م��ن اإلن��ص��اف أن يعرف الجميع ب��أن حكومة صنعاء استطاعت منفردة 
مواجهة حرب كربى تقودها السعودية مدعومة من دول عظمى كأمريكا 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ودول أوروب���ي���ة ودع���م دويل منقطع ال��ن��ظ��ر ت��ح��ت ي��اف��ط��ة "إع���ادة 
ال��ش��رع��ي��ة"، وم���ع ذل���ك ل��م يحقق ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف رغ���م اإلم��ك��ان��ات العسكرية 
الحديثة والقوات الضخمة أي انتصار عى األرض، بل عى العكس فقوات 
صنعاء هي التي تسيطر حالياً عى كامل الشمال اليمني، بل وتوغلت يف 
الحدود املؤجرة لدولة الجوار. أما مدينة مأرب التي تقف قوات صنعاء عى 
أس���واره���ا، ه��ن��اك ق��ن��وات ت��ج��ري ت��ح��ت بساتينها س���وف ت��غ��ر م��س��ار ال��ح��رب، 
وامل��ص��ال��ح يف امل��ن��ط��ق��ة وت��ع��ان��ق م����أرب ص��ن��ع��اء، وش���ب���وة ت��ع��ان��ق ع����دن، وت��ع��ود 
ال����������روات ال���ن���ف���ط���ي���ة وال����غ����ازي����ة وغ����ره����ا ل���ص���ال���ح ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي يف ال���ش���م���ال 

والجنوب بعيداً عن تسلط ما تسمى حكومة هادي وحزب اإلصاح.

التطور النوعي في الصناعات العسكرية
حكومة اإلنقاذ التي تم تشكيلها يف صنعاء خال سنوات الحرب حققت 
معجزات خارقة تجاوزت كل التوقعات، لقد صنعوا ألنفسهم مجداً خاصاً 
بهم سوف يدّرس يف كليات الحرب العاملية، ولن تجرؤ أي دولة بعد اليوم 

مجرد التفكر يف التعدي عى اليمن.
ولقد أخضعوا العالم ملطالبهم العادلة، التي تتمثل يف وقف الحرب 
ورف���ع ال��ح��ص��ار وإع����ادة اإلع��م��ار وع���دم ال��ت��دخ��ل يف ش���ؤون ال��ي��م��ن، كل 
ذلك بعد أن طوروا صناعاتهم العسكرية املرعبة، وأهمها الصواريخ 
الباليستية طويلة امل��دى والطائرات املسرة ال��ق��ادرة عى الوصول إىل 
أي دول����ة خ����ارج ح����دود امل��ن��ط��ق��ة وإص���اب���ة أه���داف���ه���ا ب��دق��ة ع��ال��ي��ة يف أك��ر 
األم���اك���ن ت��ح��ص��ي��ن��اً وح���م���اي���ة، إذ ع���ج���زت أم�����ام ت��ل��ك ال���ض���رب���ات امل��وج��ع��ة 

أحدث القدرات الدفاعية تطوراً يف العالم.
ك��م��ا ان ك���ل ال��خ��ط��ط ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ع��روف��ة يف ال���ح���روب ف��ش��ل��ت يف ال��ي��م��ن، 
وانهزمت فرق املوت األجنبية املدربة عى الحروب يف أخطر األماكن، التي 
لم تصمد أمام املقاتل اليمني الذي أحرق األرض من تحت أقدام مرتزقتها 
وج��رع��ت��ه��م ال���خ���وف وال����رع����ب، وم����ن ب��ق��ي م��ن��ه��م ع���ى ق��ي��د ال���ح���ي���اة ذه���ب���وا إىل 
املصحات النفسية من هول املواجهات املرعبة التي عاشوها يف جبال اليمن، 

والتي أنستهم كل ما تعلموه يف أقوى األكاديميات العسكرية يف العالم.

محارق اجلنجويد
م���ا ت��س��م��ى ق�����وات "ال���ج���ن���ج���وي���د" امل����ع����روف ع��ن��ه��ا ب��أن��ه��ا آل����ة ال��ق��ت��ل ال��وح��ش��ي��ة 
املتعطشة للدماء، القادمة من جبال السودان ُقتل وأصيب منها أكر من 

15 أل����ف م��ق��ات��ل، وه����و ن��ص��ف ال���ع���دد ال�����ذي ت���م إرس���ال���ه إىل ال��ي��م��ن ل���دع���م ما 
تسمى حكومة هادي ضد قوات صنعاء حيث كان يتوقع مقاتي "الجندويد" 
أن إرس��ال��ه��م إىل اليمن ستكون ن��زه��ة، ول��م ي��درك��وا ب��أن يف اليمن أس���ود من 
ك����وك����ب آخ�������ر، ال����ح����رب ل��ع��ب��ت��ه��م ال ي����ع����رف����ون ال����خ����وف وال ي����ش����ع����رون ب����األل����م، 
بسطاء يف مظهرهم، عظماء يف أفعالهم، أحرقوا األرض وهدموا الجبال 
عى جثث املعتدين عى أرضهم، حتى ارتفعت أصوات من بقي من مقاتي 
"الجنجويد" تنادي حكومتهم بإخراجهم من جحيم اليمن، فلم يلب أحداً 

طلبهم، وكأن من أرسلهم يريد التخلص منهم يف جبال اليمن.

فرار بالك ووتر
قال أحد الجرناالت املؤسسن ملنظمة "باك ووتر" عن الجيش اليمني 

ول����ج����ان����ه ال����ش����ع����ب����ي����ة، ال����ت����اب����ع����ن ل���ح���ك���وم���ة ص����ن����ع����اء: "م�������ن ي���س���ت���ه���ن ب���ق���وة 
وتكتيك هذا الجيش، لم يعرف الحرب وال تكتيكاتها العسكرية، وأنه 
ف��ع��ًا سيلقى حتفه يف أول م��ع��رك��ة ي��ش��ارك ف��ي��ه��ا. الحقيقة ل��ق��د واجهنا 
جيشاً يفوقنا يف الخربة وامل��ه��ارات القتالية العالية، لم نواجه مثله من 
قبل، خسارتنا كانت كبرة يف العتاد واألرواح، إنهم مقاتلون بطريقة 
م��خ��ت��ل��ف��ة، ي��ه��اج��م��ون��ن��ا م��ن األم���اك���ن ال��ت��ي ل��م ن��ت��وق��ع��ه��ا، إن��ه��م م��ق��ات��ل��ون ال 
يعرفون الخوف واأللم، أمام شجاعتهم نسينا كل ما تعلمناها يف فنون 
ال��ح��روب، حينها عرفنا بأننا غر مؤهلن ملواجهتهم، فلو حصل هؤالء 
عى الغطاء الجوي، أنا عى ثقة بأنهم سوف يصنعون املعجزات، ولن 
يقف أي جيش أمامهم، لقد لقنوننا دروساً قاسية لن ننساها، وستظل 
يف ذاك��رت��ن��ا م��ا حيينا، وذل���ك م��ا جعلنا نطلب امل��غ��ادرة م��ن اليمن حفاظا 

عى من تبقى منا".

اليمن مقبرة لكل الغزاة
ملوك اليمن حكموا األرض من مشرقها إىل مغربها، ويف عصر اإلس��ام 
ال��ي��م��ن ه��ي ال��ت��ي أرس���ت ق��واع��د ال��دول��ة اإلس��ام��ي��ة، وف��ت��ح جيوشها ال��ع��ال��م، 
بعد أن أسقطوا أعظم اإلمرباطوريات يف التاريخ. أبناء اليمن من الفرسان 
والعلماء والتجار ُه��م الذين أوص��ل��وا اإلس��ام إىل إسبانيا وماليزيا والصن 

وتركيا وروسيا وإندونيسيا وأوروبا وبقية أصقاع العالم.
ول���ق���د ع���ج���زت ك���ل اإلم����رباط����وري����ات ال��ق��وي��ة ع���رب ال���ت���اري���خ م���ن اح���ت���ال ال��ي��م��ن 
وإخضاعه والسيطرة عليه وفرض ثقافة الغر عى شعبه الذي ظل معتزاً 
بتاريخه وقيمه وحضارته وداف��ع عنها بقوة وب��أس، أفنوا جيوشاً بكاملها 

عندما فكرت يوما يف غزو اليمن، ومنها الجيوش العثمانية.

تطور الصناعات 
احلربية اليمنية
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يي الذكرى السنوية  املنطقة العسكرية اخلامسة تحُ
األولى الستشهاد اللواء املطري والعميد االقهومى

الحديدة : عىل الشرعبى 

أح����ي����ت ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة وامل���ن���ط���ق���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال������خ������ام������س������ة يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة ال�������ح�������دي�������دة ي�����������وم أم������س 
األول ال��ذك��رى السنوية األوىل الستشهاد اللواء 
ال��رك��ن أح��م��د ج��اب��ر امل��ط��ري وال��ع��م��ي��د ه���ال يحيى 

األقهومي بمعركة النفس الطويل.
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة أش�����اد م��ح��اف��ظ ال���ح���دي���دة محمد 
ع����ي����اش ق���ح���ي���م ب���امل���اح���م ال���ب���ط���ول���ي���ة ال����ت����ي س��ط��ره��ا 
ال���ش���ه���ي���دان ال����ل����واء اح���م���د ج���اب���ر امل����ط����ري وال��ع��م��ي��د 
ه�������ال األق�����ه�����وم�����ي يف م���خ���ت���ل���ف ال����ج����ب����ه����ات خ���اص���ة 
جبهة الساحل الغربي دف��اع��اً عن الوطن وأمنه 

واستقراره.
وت�����������ط�����������رق ق������ح������ي������م إىل ت�����������زام�����������ن إح�����������ي�����������اء ف�����ع�����ال�����ي�����ة 
استشهاد ال��ل��واء امل��ط��ري والعميد األقهومي مع 

ذكرى االحتفاء باملولد النبوي الشريف.
م�����ؤك�����داً أه���م���ي���ة ال����س����ر ع����ى ط����ري����ق ال����ش����ه����داء يف 
م���واج���ه���ة ق����وى ال����ع����دوان وامل���رت���زق���ة ح��ت��ى تحقيق 

النصر املؤزر.
ويف الفعالية التي حضرها وكيل أول محافظة 
الحديدة االستاذ   أحمد مهدي البشري ووكيل 
امل����ح����اف����ظ����ة ل������ش������ؤون اإلع������������ام االس�������ت�������اذ ع������ي ق��ش��ر 
استعرض عي منصور األقهومي يف كلمة أسريت 
ال����ش����ه����ي����دي����ن م����ن����اق����ب ال����ش����ه����ي����دي����ن ال�������ل�������واء امل����ط����ري 
والعميد االقهومي وتضحياتهم يف الجبهات التي 
ش����ارك����وا ف��ي��ه��ا وح���ق���ق���وا ان���ت���ص���ارات ن��وع��ي��ة خ��اص��ة 

جبهة الساحل الغربي.
وأش���ار إىل أن الشهيدين ج��س��دا ال��ش��ه��ادة بكل 
معانيها يف الدفاع عن الوطن .. مشراً   إىل أهمية 
اس��ت��ل��ه��ام ال�����دروس م���ن س���رة ال��ش��ه��ي��دي��ن امل��ط��ري 
واألق��ه��وم��ي وال��س��ر ع��ى نهجهما يف ال���دف���اع عن 
ال����وط����ن وال����ت����وج����ه إىل ال���ج���ب���ه���ات مل���واج���ه���ة ال����غ����زاة 

واملعتدين.

ف���ي���م���ا أل����ق����ي����ت يف ال���ف���ع���ال���ي���ة ع�������دد م�����ن ال���ك���ل���م���ات 
أش����ادت جميعها ب����دور ال��ش��ه��ي��دي��ن ال���ل���واء أحمد 
املطري والعميد هال األقهومي يف مواجهة قوى 

العدوان يف مختلف الجبهات.
وب�����م�����ا ي����س����ط����ره ال�����ش�����ه�����داء م������ن م�����اح�����م ب���ط���ول���ي���ة 
لتلقني ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه دروس����اً يف التضحية 
وت��ك��ب��ي��ده خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة وإف���ش���ال م��خ��ط��ط��ات��ه يف 

مختلف الجبهات وامليادين.
وأش�����ارت ال��ك��ل��م��ات إىل أن ال��ش��ه��داء ص���دق���وا ما 
ع������اه������دوا ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه يف ال���ت���ض���ح���ي���ة ب�����أرواح�����ه�����م يف 
ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن م��ا يحتم ع��ى الجميع السر 
عى نهجهم برفد الجبهات بالرجال واملال حتى 

تحقيق االنتصار ودحر العدوان.

وأك��دت أن الشهداء كانوا وم��ا ي��زال��ون مدرسة 
يف التضحية والفداء والدفاع عن الوطن وقضايا 
األمة العادلة ما يستدعي اإلهتمام بأسر الشهداء 

وتقديم كل الرعاية لذويهم.
ت�����خ�����ل�����ل�����ت ال������ف������ع������ال������ي������ة ال��������ت��������ي ح������ض������ره������ا ع������������دد م���ن 
املسؤولني يف السلطة املحلية واملنطقة العسكرية 
ال��خ��ام��س��ة وامل���ك���ت���ب االش�������رايف وال����ق����ي����ادات األم��ن��ي��ة 
والعسكرية ومدراء املكاتب التنفيذية ومنتسبو 
الجهات األمنية والعسكرية قصيدتان للشاعرين 
ص��ق��ر ال���اح���ج���ي وه���اي���ل ع���زي���زي وأوب����ري����ت ل��ف��رق��ة  
الشهيد الصماد وعرض تلفزيوين عن الشهيدين 

وتضحياتهم..

تغطية: نبيل السياغي - تصوير: نبيل شبيل

نظم مركز الدراسات االسرتاتيجية للقوات املسلحة بصنعاء حلقة نقاش 
عرفت باالبعاد االسرتاتيجية لثورة 21 سبتمرب.

ويف الحلقة التي تم تنظيمها بمشاركة باحثني ومهتمني لفت رئيس املركز 
العميد الركن دكتور قاسم الطويل إىل دالالت ثورة 21 سبتمرب ونجاحها يف 
تحرير القرار من الوصاية والهيمنة الخارجية وتحقيق االستقال والسيادة 

الوطنية.
وق�����������ال: ي���ع���ي���ش ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ال������ي������وم زخ�������م االن������ت������ص������ارات ب���ف���ض���ل ث������ورة 
21 س��ب��ت��م��رب ع����ى ك���اف���ة امل���س���ت���وي���ات ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 

واالجتماعية واألمنية والثقافية.

وأوض�����ح أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي اس��ت��ط��اع ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ك��س��ر ك���ربي���اء ال���ع���دوان 
وتطوير قدراته وإمكانياته وتصير األحداث وموازين القوى لصالحه.

وع�������رض�������ت يف ال����ح����ل����ق����ة ورق�������ت�������ي ع�����م�����ل األوىل ح���������ول "األب���������ع���������اد ال����س����ي����اس����ي����ة 
واإلسرتاتيجية والعسكرية لثورة 21 سبتمرب" قدمها العقيد الركن الدكتور 

جمال الحيدري.
وتناولت الورقة الثانية للعميد الركن بحري عبد الله الطيب " ثورة 21 

سبتمرب" باعتبارها امتدادا تاريخيا ملواجهة الطغيان ونصرة الدين.
وق��د أث��ري��ت الحلقة بتعقيبات وم��داخ��ات م��ن ال��ح��ض��ور ع���ززت التعريف 

بخصوصية الثورة ومتطلبات تحقيق أهدافها كافة.
وخرجت الحلقة بتوصيات أكدت فاعلية دور اإلعام يف إيصال مظلومية الشعب 

اليمني اىل العالم والتعريف بانتصاراته وتحليلها عى كافة املستويات.

مثلت رديفًا أمنيًا مساندًا لثورة 21 سبتمبر

قوات النجدة.. 
7 أعوام من البناء واإلعداد األمني املتميز 

وم����������ن امل������ع������ل������وم ل���ل���ج���م���ي���ع 
أن أّي ث����������ورة ت����ق����ف خ��ل��ف��ه��ا 
وم���������������ع ّث���������������واره���������������ا وت������س������ن������ده������ا 
ج����������ه����������ات م������خ������ت������ل������ف������ة س���������������واًء 
ك��ان��ت م��دن��ّي��ة أم أم��ن��ي��ة من 
جموِع الّشعب نفسه، ويف 
ه����ذا ال���س���ي���اق، وب���ع���د م���رور 
أّي��������������ام م�������ن إح�������ي�������اء ال�������ّذك�������رى 
ال��ّس��اب��ع��ة لعيد ث���ورة ال���21 
�������ح�������رري�������ة،  م��������ن س����ب����ت����م����رب ال�������َتّ
ل������������ف������������َت ان�����������ت�����������ب�����������اه�����������ي، وأث��������������������ار 
ش��ع��وري ووج����داين مسألة 
�����ن�����اس�����������ي “ ب������ع������دم ذك�����ر  ” ال�����َتّ

وحدة أمنّية من أبرِز 
ال��������������وح��������������دات األم������ن������ي������ة 
ب�������������������������������وزارِة ال��������ّداخ��������ل��������ي��������ة 
ق����������������������ّواُت   ” وه�����������������ي  أال 

الَنّجدة “ وذلك عند الحديث عن فصول الّثورِة 
وت���ف���اص���ي���ل���ه���ا وم�����ق�����ّوم�����ات ن���ج���اح���ه���ا وم����ؤي����دي����ه����ا، 
ول�����و ل����م ي���ك���ن إاّل ك���ه���ام���ش ُي���س���ّط���ر يف ص��ف��ح��ات��ه��ا 
الّناصعة؛ استناًدا يف ذلك ملميزات اختّصت بها 
���ج���دة؛ ح��ي��ُث ك��ان��ت أّول وح����دة أمنية  ق�����ّواُت ال���َنّ
انضمت للَثّورِة والّثواُر بصفٍة رسمّيٍة ُمعلنة عى 
قناِة صدق الكلمة - املسرة - وأُعلن اإلنضمام 
عى لسان العقيد / صادق أمني امللييك » املدير 
املايل لقّوات الَنّجدة آنذاك « نيابًة عن كل جندي 
��ج��دة، م��ع ال��ع��ل��م أَنّ  وص���ف وض��ّب��اط ب��ق��ّوات ال��َنّ
���������ورة إىل ال���ع���اص���م���ة  أّول ق����اف����ل����ة ت����ص����ل ب����ع����د ال���������َثّ
صنعاء كانت من نصيِب قّوات الَنّجدة قادمًة 
����ورة - ك��م��ا ق��ي��ل حينها  م���ن ص��ع��دة م���ن ق��ائ��د ال����َثّ
-،حيث حملت الكثر من املواد الغذائية واإلبل 
وامل��������وايش، ِع���رف���اًن���ا م���ن ال���ق���ائ���د وال�����ّث�����واِر ب��امل��وق��ِف 
�����ج�����دة ب�����إع�����ان ان���ض���م���ام���ه���م  ال����ّص����ائ����ب ل������ق������ّوات ال�����َنّ

للَثّورة.  
كما حضيت ق��ّواُت الَنّجدة بمواقف مشّرفة 
ومشهوٌد لها يف مواكبة لُخطى اللجنة الّثورية 
وم�������������ا ع��������َق��������ب ال�������������ّث�������������ورة م����������ن ت���������داع���������ي���������ات س����ي����اس����ي����ة 
واق��ت��ص��ادي��ة وعسكرية؛ فقد ك��ان لها دوٌر ب��ارٌز 
يف ال��ّت��ح��رِك ال��ج��ه��ادّي يف جبهاِت القتال ومنها 
ارتقاء ما يقارب خمسمائة شهيد ” عليهم وعى 

جميع الّشهداء أزىك السام “. 
قّواُت الَنّجدة مَثّلت أنموذًجا متمَيًّزا وفريًدا 
خال عملية دمج اللجان األمنية وما عرّبَ عنُه 
�����واف�����ُق  ���������آل����ف وال�����َتّ �����ق�����ارُب وال����َتّ �������دُه ح���ج���م ال�����َتّ وج�������َسّ
����اط����ه����ا  واالن�������س�������ج�������ام ال������ق������ائ������م- آن��������������ذاك - ب�������ني ض����َبّ
وأف����������راده����������ا م�������ع ال������ل������ج������اِن األم�����ن�����ي�����������ة إل�����ي�����ه�����������ا، وب�����ني 
ك���ل���ت���ا ال����ق����ي����ادت����ني؛ وال أب������ال������ُغ إن ق����ل����ُت ب�������أن ه����ذا 
م��ال��م ي��ح��ص��ل يف س���واه���ا م���ن ال����وح����داِت األم��ن��ّي��ِة 

وللحقيقة أبواٌب للوصول إليها ومعرفتها.  
�������ج�������دة ِم���������ن ال���������وح���������دات ال������ت������ي ظ����ّل����ت  ق���������������ّواُت ال�������َنّ
متماسكة بإداراتها وأدائها وضّباطها وأفرادها 
وك��ي��ان��ه��ا م���ق���ارن���ًة ب���ال���وح���داِت األخ������رى؛ ف���ه���َي لم 
تتماسك فحسب، وإَنّما ازداد ظهورها وتوّسع 

ان���ت���ش���اُره���ا وت���ن���ّوع���ت م��ه��ام��ه��ا 
وذل�������ك خ������ال ال����ف����رتة م����ا ب��ني 

2016 م -2020 م.  
ك�������������ان�������������ت ق��������������������������وات ال���������ن���������ج���������دة 
م������ع������ول ب������ن������اء وس������ن������د ل���ل���ج���ن���ة 
االقتصادية وذلك من خال 
أدائها ونجاحها يف مكافحة 
الَتّهريب عقب إسناد وحدة 
مكافحة التهريب لها، حيُث 
ح���������ص���������ل ويف ف������������������رتة وج���������ي���������زة 
 2019 - ب��������ني 2018  م��������ا 
م  ت�����غ�����ّرٌ ك���ب���ر وم����ل����م����وس يف 
ارت�������ف�������اع م����س����ت����وى اإلي�������������رادات 
ن�����ح�����و األع������������ى ف���ت���م���ث���ل 
ذلك ألن تكون قّواُت 
��������ج��������دة ع��������ام��������ًا م���ن  ال��������َنّ
العوامل املساعدة يف 
إرف��اِد خزينِة الدولة لتواجه أج��زاء من مرتباِت 

فيه��ا.  موَظّ
وب�����ذل�����ك ت���ج���ده���ا وب����م����ا أُس�����ن�����د إل���ي���ه���ا م�����ن م���ه���اِم 
كمكافحِة الَتّهريب صارت ذا تأثٍر إيجابٍيّ بمهاِم 
ونجاحاِت بعض الوزارات ك� ) املالية، التجارة، 
الّصحة، ال��ّزراع��ة( م��ن خ��ال م��ا ُتقدمُه وُتعنى 
ب�����ه ت����ل����ك ال����������������وزارات، إض������اف������ًة إىل م���ات���ح���ق���ق���ه م��ن 
إن����ج����ازات أم��ن��ي��ة ك���ب���رة يف إط�����ار م��ه��ام��ه��ا األم��ن��ي��ة 

بوزارة الداخلية.  
ق��ّواُت الَنّجدة تصّدرت خال الثاثة األع��وام 
امل��اض��ي��ة ل��ت��ك��ون ال��وح��دة األم��ن��ّي��ة األوىل يف وزارِة 
ِ���َس  ال��ّداخ��ل��ي��ة،ظ��ه��وًرا وان��ت��ش��اًرا وإن���ج���ازا، وق���د مَل
ال����ج����م����ي����ع ج������ّدي������ة وف����اع����ل����ي����ة ت����ح����رك����ه����ا ون���ش���اط���ه���ا 
وإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا ب������دءاً ب���امل���واط���ِن وان���ت���ه���اًء ب��ال��ج��ه��اِت 

الَرّسمية.  
إَنّ م������اس������ب������َق ِذك�����������������رُه ت�������رّك�������ز ح����������ول دور ق����������ّوات 
الَنّجدة وبيان مواقفها ومدى تأثرها يف الواقع 
امل����ج����ت����م����ع����ّي واألم��������ن��������ي، وه������ن������اك م������ن ال���ت���ف���اص���ي���ل 
ال��ك��ث��ر وال����ذي ال اس��ت��ط��ي��ع ب��ي��ان��ُه ع��ن ت��ح��ُرِّك��ه��ا يف 
جوانب عّدة ك�) الِبناء الَثّقايف، البدين، األمني، 
اإلداري، التنظيمي،.. إلخ، ملنتسبيها وواقعها.  
جديٌر بالّذاكرين حينما يستذكروا ثورة ال� 21 
من سبتمرب ، وعندما يحيون أعيادها املتعاقبة 
ب��������إذن ال����ل����ه ج����ي����ًا ب����ع����د ج����ي����ل ؛ أن ت����أخ����ذ ق��������ّواُت 
عبية ،  ��ج��دة مساحتها يف ذاك���رة ال��ث��ورة الَشّ ال��َنّ
ليس ِلُيعلق وساًما عى مبنى قيادتها ! ، وإَنّما 
حتى ُيقّدم تأريخ الثورة كامًا بجميع تفاصيله 
املهمة ، وحتى ُيشّكل ذلك داِفًعا معنوًيّا لكل 
من ارتبط بهذِه الوحدة،سابًقا كان أم الحقا؛ 
فحرُب الّتدوين لم يجُفّ بعد والصفحاُت مازالت 
ُتقرأ وتجميُع األجزاء جاٍر مادامت شرارة الّثورة 

متوقدة يف خلجات نفوسنا.  
دمتم ودامت الثورة خالدًة مستمرة ما بقينا 
وب���ق���ي ال���ل���ي���ل وال����ن����ه����ار، ودام ق���ائ���ده���ا وم��ل��ه��م��ه��ا 
�����ائ�����ري�����ن يف أن�������ح�������اء امل�������ع�������م�������ورة، ودام  ن��������رباًس��������ا ل�����ل�����َثّ

ا أبًيّا عزيًزا شامًخا مستقًا.. عب حًرّ الَشّ

عبية، أَنّها ُتبنى عى  إّن ماهَو ُمتعارٌف عليِه يف واقِع الَثّوراِت الَشّ
منطلقات ثابتة وعوامل راسخة وأبجديات رسمت مسار الخط الّثوري؛ 

حيُث كانت ثورة ال�21 من سبتمرب ثورٌة انطلقت من شعٍب قوّي اإلرادة 
والعزيمة، صادًقا يف الوالِء للقيادة القرآنية ولذا ظهرت بأهدافها 

ومراحلها كما وجدناها عليه، ثورٌة تستحق الّتضحية والّصرب والّثبات.  

د الحوري د محَمّ العقيد / محَمّ

جمال القيز 

نظمها مركز الدراسات اإلستراتيجية للقوات املسلحة

حلقة نقاشية حول األبعاد اإلستراتيجية لثورة 21 سبتمبر 
العميد دك��ت��ور ال��ط��وي��ل: ث���ورة 21سبتمبر جنحت ف��ي حت��ري��ر ال��ق��رار 

اليمني من الوصاية والهيمنة اخلارجية

ال����ش����ه����داء ه����م ع����ن����وان ال���ن���ص���ر ي���رح���ل���ون 
أج�������������س�������������اداً وي�������خ�������ل�������ده�������م ال���������ت���������اري���������خ أب�������ط�������اال 
بمواقفهم الثابتة وتضحياتهم الجسام 
يف س����ب����ي����ل ال������ل������ه ويف س����ب����ي����ل ال��������دف��������اع ع���ن 
األرض وال����������ع����������رض وب�������دم�������ائ�������ه�������م ال�����زك�����ي�����ة 
ت��ت��ح��ق��ق ال��ح��ري��ة واالس���ت���ق���ال، وم����ن هنا 
ومن خال هذه األسطر نتحدث عن أحد 
ه����ؤالء ال��ش��ه��داء األب���ط���ال وه���و ب��ط��ل من 
أبطال عملية فجر الحرية بالبيضاء إنه 
الشهيد البطل امل���ازم األول عبد الفتاح 
إس������م������اع������ي������ل أح�������م�������د ال��������ذي��������ب ب������ط������ل ج���ب���ه���ة 
البيضاء الذي عرف بقوة إيمانيه وصدق 
والئه وانتمائه ونبل أخاقه ورقيها فقد 
كان مثااًل للشجاعة واإلقدام والتضحية 

والفداء.
الشهيد املازم الذيب- سام الله عليه- 
هو بطل من أبطال جبهات البيضاء وقد 
س��ط��ر يف ه���ذه ال��ج��ب��ه��ات أروع ال��ب��ط��والت 
وال��ت��ض��ح��ي��ات وه���و ي���واج���ه ج��ح��اف��ل ق��وى 
التحالف الرببري ومرتزقته وعناصرهم 
اإلرهابية واإلجرامية بكل عزيمة وإصرار 
وإرادة ق���وي���ة وص������ال وج������ال ع����ى ام���ت���داد 
وع��������������رض ه������������ذه ال������ج������ب������ه������ات ون�������ك�������ل ب�����ق�����وى 
العدوان ومرتزقتهم أشد تنكيل وحقق 
االنتصارات الواسعة يف جبهات البيضاء 

إىل جانب رفاق دربه من أبطال الجيش 
واللجان الشعبية حتى تم تطهر الغزاة 
وامل���ح���ت���ل���ني ودح�������ر ال���ج���م���اع���ات اإلره����اب����ي����ة 
من هذه املحافظة التي كانت وكراً لهذه 

العناصر اإلرهابية.
ال�����ش�����ه�����ي�����د ال���������ذي���������ب- س����������ام ال������ل������ه ع����ل����ي����ه- 
خ���اض ع���دة م��ع��ارك يف ج��ب��ه��ات البيضاء 
بمواقف وطنية ثابتة وكان آخرها عملية 
"ف������ج������ر ال������ح������ري������ة" ال������ت������ي ن����ف����ذت����ه����ا ال������ق������وات 
امل�����س�����ل�����ح�����ة الس������ت������ك������م������ال ت������ح������ري������ر م��������ا ت���ب���ق���ى 
م���ن م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء وك����ان يف مقدمة 
الصفوف للمواجهة مرابطاً وصابراً وثابتاً 
وقاتل فيها قتااًل مستميتاً بكل شجاعة 
واستبسال, وتم تطهر املحافظة بأكملها 
م���ن ال���غ���زاة وامل��ح��ت��ل��ني وأوك������ار ع��ن��اص��ر ما 

يسمى " بالقاعدة وداعش".
ب����ع����د ال�����ب�����ط�����والت وال����ت����ض����ح����ي����ات ال���ت���ي 
ق�������دم�������ه�������ا ال������ش������ه������ي������د امل�������������������ازم ال����������ذي����������ب يف 
م���س���رت���ه ال���ج���ه���ادي���ة مل���ن���اص���رة ال���ح���ق يف 
الدفاع عن أبناء شعبه املظلومني أراد 
ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل أن ي���ن���ال أش���رف 
وأقدس وسام.. فأرتقى شهيداً بعد أن 
تم تطهر محافظة البيضاء وأصبحت 
ح��رة تنعم باألمن واالس��ت��ق��رار.. فهنياً 

له الشهادة.

امل�������واق�������ف ال����ب����ط����ول����ي����ة ال�����ت�����ي س����ط����ره����ا ال�����ش�����ه�����داء يف 
م��ي��ادي��ن ال��ج��ه��اد ن��اب��ع��ة م���ن ن��ه��ج ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��رآن��ي��ة 
التي نهجوها وعلمتهم حب الله ورسوله وتعبدوا 
يف م������ح������ارب ال�����ج�����ه�����اد وح�������������رروا أن����ف����س����ه����م م������ن ح��ب 
ال����ح����ي����اة وآث������������روا ح������ب ال�����ل�����ه ع������ى ك������ل يشء يف ه����ذه 

الدنيا الزائلة..
وهنا نتحدث عن أحد هؤالء األبطال املجاهدين 
ال���ذي���ن ن��ه��ج��وا ال��ن��ه��ج ال����ق����رآين امل���ح���م���دي يف م��س��رة 
ح���ي���ات���ه���م ال����ج����ه����ادي����ة إن�������ه ال���ش���ه���ي���د ال����ب����ط����ل ال��ن��ق��ي��ب 
ح���س���ني ص���ال���ح ع����ي ب����ن ع����ي ال�����زاي�����دي ال������ذي ع��رف��ه 
ال���ج���م���ي���ع ب����أخ����اق����ه وت�����واض�����ع�����ه وك�����رم�����ه وش���ج���اع���ت���ه 
وث�����ب�����ات�����ه وص���������م���������وده, م����خ����ل����ص����اً ل�����دي�����ن�����ه ووط�������ن�������ه ول�����م 
تهزه املتغرات من حوله, بل كان صابراً محتسباً 
وم����ت����ف����ان����ي����اً وم����خ����ل����ص����اً يف أداء واج�������ب�������ه, م����ح����ب����اً ل��ل��ه 

ورسوله وآل بيته األخيار.
ل���ق���د ك�����ان ال���ش���ه���ي���د ال���ن���ق���ب ال������زاي������دي- س�����ام ال��ل��ه 
ع����ل����ي����ه- م�����ن أوائ����������ل امل����ل����ب����ني ل�����ن�����داء ال������واج������ب ال���دي���ن���ي 
والوطني من بداية ال��ع��دوان اإلسرائيي األمرييك 
والسعودي إمارايت عى شعب اإليمان والحكمة, 
وآث������ر ح����ب ال���ل���ه ورس����ول����ه ع����ى ك����ل ه�����وى ف���م���ى يف 
س��ب��ي��ل ال���ل���ه ب��ك��ل ش��ج��اع��ة واس��ت��ب��س��ال وج���ع���ل من 
نفسه شمعة ت��ح��رتق ليستضيئ اآلخ����رون بنورها 
وم������ن ع���ظ���ام���ه ج�����س�����راً ل���ي���ع���رب اآلخ����������رون إىل ال���ح���ري���ة 

والكرامة والعزة.
الشهيد الزايدي- سام ربي عليه- انطلق مجاهداً 
يف سبيل الله ودفاعاً عن األرض والعرض ونصرًة 
ل��ل��م��س��ت��ض��ع��ف��ني وك�����ان أح����د أب���ط���ال س����اح ال���ط���ران 
املسر الذي قض مضاجع العدو السعودي يف عقر 

داره ويف عمقه االسرتاتيجي وأذاقه أشد الخسائر 
االقتصادية التي تعترب رأس اقتصاده والتي يعتمد 

عليها يف تمويل عدوانه عى اليمن.
ل��ق��د ش����ارك ال��ش��ه��ي��د ال��ن��ق��ي��ب ح��س��ني ال���زاي���دي يف 
م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ب��ه��ات وامل���ي���ادي���ن م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���دوان 
الغاشم ع��ى أب��ن��اء الشعب اليمني وك��ان��ت آخرها 
يف ج��ب��ه��ات م�����أرب ال���ت���اري���خ وال���ح���ض���ارة ح��ي��ث سطر 
ف���ي���ه���ا أروع ال���ت���ض���ح���ي���ات وامل������اح������م ال���ب���ط���ول���ي���ة وه����و 
يواجه قوى الشر والعدوان ومرتزقتهم يف معركة 
تحرير مأرب متسلح بقوة اإليمان وثقافة القرآن 
التي ال يخالطها الشك, التي انتصرت للمظلومني 
وامل��س��ت��ض��ع��ف��ني يف م��ح��اف��ظ��ة م����أرب واس���ت���ط���اع ه��ذا 
امل����ج����اه����د ال����ج����س����ور امل������ق������دام إىل ج�����ان�����ب رف���������اق درب�����ه 
م��ن أب��ط��ال الجيش واللجان الشعبية كسر غ��رور 
وك����ربي����اء ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��م وال����ذي����ن ك��ان 
مصرهم الفرار واالنهزام وأصبحت مدينة مأرب 
ق���������اب ق������وس������ني أو أدىن م�������ن ت�����ح�����ري�����ره�����ا م�������ن أي���������ادي 
الظاملني والفاسدين الذين ارتكبوا جرائم السلب 
وال��ن��ه��ب وان��ت��ه��ك��وا ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات ب��ح��ق أب��ن��اء 

مأرب الشرفاء.
وب����ع����د م�����ش�����وار ج�����ه�����ادي ط����وي����ل ح����اف����ل ب���امل���واق���ف 
البطولية والتضحيات ال��ج��س��ام وال��ب��ذل والعطاء 
يف سبيل الله ويف سبيل الدفاع عن األرض اليمنية 
يف م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال وب��ع��د أن ق��دم لنا دروس����اً قيمة 
عن معان الجهاد، نال ما كان يتمناه وهو رضا الله 
سبحانه وتعاىل فنال الشهادة يف ميادين الشرف 
وال��ب��ط��ول��ة وه���و ع��ى م��ش��ارف م��دي��ن��ة م���أرب فسام 

الله عليه وعى روحه الطاهرة.

الشهيد النقيب الزايدي.. شجاعة واستبسالالشهيد املالزم الذيب..بطل عملية فجر احلرية
 محمد الخالدي

النقيب/ عبدالله الدرواين

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم دورة 
توعوية للمعلمني مبحافظة عمران

متابعة: نبيل السياغي

اخ���ت���ت���م امل����رك����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م���ع األل����غ����ام دورة ت��دري��ب��ي��ة ب��م��خ��اط��ر 
األل���������������غ���������������ام وال����������ق����������ن����������اب����������ل ال�������ع�������ن�������ق�������ودي�������ة 
وم��������خ��������ّل��������ف��������ات ال�������������ح�������������روب وال�������������غ�������������ارات 
ال�����ج�����وي�����ة ل���ل���م���ع���ل���م���ني وامل�����ع�����ل�����م�����ات يف 

محافظة عمران.
ه�������دف�������ت ال��������������������دورة يف خ�����م�����س�����ة أي���������ام 
بالشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم 
وم�������ك�������ات�������ب�������ه�������ا يف امل��������ح��������اف��������ظ��������ات ب������دع������م 
م����ن����ظ����م����ة ال������ي������ون������ي������س������ف- إىل إك������س������اب 
96 م��ع��ل��م��اً وم��ع��ل��م��ة، م��ن ع���دد من 
م����������������دارس م�������دي�������ري�������ات ع��������م��������ران وخ����م����ر 
وص������وي������ر م������ع������ارف ت�����وع�����وي�����ة ب���م���خ���اط���ر 
األل���������������غ���������������ام وال����������ق����������ن����������اب����������ل ال�������ع�������ن�������ق�������ودي�������ة 

ومخلفات الحروب والغارات.
ويف االخ�����ت�����ت�����ام ال��������ذي ك�������ان ب���ح���ض���ور 

م��دي��ر ع���ام ال��ط��ف��ول��ة يف وزارة ال��رتب��ي��ة 
ف����ي����ص����ل امل�����ه�����ل�����ب وم�������دي�������ر ع���������ام ش���ع���ب���ة 
التعليم عي العليك ومدير الشعبة 
امل�������ال�������ي�������ة واإلداري���������������������������ة م�����ن�����س�����ق ب�����رن�����ام�����ج 
التوعية بمخاطر األلغام يف املحافظة 
ومنسق الوزارة مجيب املخايف، حّث 
مدير مكتب الرتبية يف املحافظة، زيد 
رط���������اس، امل����ش����ارك����ني ع�����ى اس���ت���ي���ع���اب 
م����ح����اور ال���������دورة وم�����ا ت��ض��م��ن��ه ال��دل��ي��ل 
ال�����ت�����دري�����ب�����ي ح��������ول ال����ت����وع����ي����ة ب���م���خ���اط���ر 

األلغام، وخطورتها عى الطاب.
ول����ف����ت إىل أه���م���ي���ة ت���وع���ي���ة ال���ط���اب 
وال���ط���ال���ب���ات وامل���ج���ت���م���ع ب����ص����ورة ع��ام��ة 
بمخاطر األلغام ومخلفات القنابل 
ال������ع������ن������ق������ودي������ة وال�������������غ�������������ارات خ�������اص�������ة يف 
املناطق التي تعّرضت لقصف طران 

العدوان.
وش����������������������������������دد رط����������������������������������اس ع��������������������ى أه���������م���������ي���������ة 

إي���ص���ال ال���رس���ائ���ل ال���ت���وع���وي���ة ل��ل��ط��اب 
واالب���ت���ع���اد ع���ن أم���اك���ن ال��خ��ط��ر وع���دم 
ملس األجسام الغريبة واإلب��اغ عنها 

حفاظاً عى حياتهم.
ف������ي������م������ا أش����������������ار ك�������ب�������ر م�����������دّرب�����������ي امل�������رك�������ز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ج��م��ي��ل ج��ع��ف��ر إىل أه��م��ي��ة 
الدورة يف إكساب املشاركني معارف 
وإرش��������������������ادات خ������اص������ة ب����ت����وع����ي����ة ط�����اب 
امل�������دارس ب��م��خ��اط��ر األل����غ����ام وال��ق��ن��اب��ل 

العنقودية والغارات.
وأوض���������������ح أن امل�����ع�����ل�����م�����ني امل�����خ�����ت�����اري�����ن 
س����ي����ع����م����ل����ون ك����م����ي����ّس����ري����ن وم�����ي�����ّس�����رات 
للدروس يف مجال التوعية بمخاطر 
األلغام يف مدارسهم للعام الدرايس 
ال��������ح��������ايل مل����������دة ش�����ه�����ري�����ن وذل�������������ك ل����رف����ع 
ال��������������وع��������������ي ل������������������دى ال��������������ط��������������اب ب������م������خ������اط������ر 
امل��خ��ل��ف��ات وت��ج��ن��ب��ه��ا، وع����دم مل��س��ه��ا أو 

العبث بها.

ساسة.. 
وسياسة

امل�����ش�����ه�����د ال�����س�����ي�����ايس يف ال�����ي�����م�����ن يف 
خ����������ربات����������ه امل������ك������ت������س������ب������ة ويف ع�������اق�������ات 
ال��������ش��������رك��������اء ويف ع��������اق��������ات ال������ف������رق������اء 
ح�������اف�������ل ب�����ال�����ك�����ث�����ر م��������ن امل�����ت�����ن�����اق�����ض�����ات 
وب����������������ال����������������ص����������������راع����������������ات.. ه��������������������ذا امل�������ش�������ه�������د 
ش�����ه�����د م��������ن ال������ت������ش������وه وم����������ن ال����ع����ب����ث 
ال������س������ي������ايس ال�������������ذي ج�����ع�����ل�����ه م�����ش�����ه�����داً 
م����م����زق����اً.. م���ش���ه���داً ي��ت��ج��ه ب���ك���ل ث��ق��ل��ه 
إىل االرت�����������م�����������اء يف أح��������ض��������ان ال������ع������دو 
ال����ت����اري����خ����ي ك����م����ا ك�������ان ال���ق���وم���ج���ي���ون 
ي������������������رددون يف خ�����ط�����اب�����ه�����م االع�������ام�������ي 
والسيايس كمصطلح ينم عن حقد 
دف���ني ض��د ال��رج��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة التي 
اب��رز عنوانها: " السعودية كنظام 
رجعي عفن, يجد يف خراب اليمن 
اكسراً الستدامة حياته كنظام أو 
كما ي����رددون دوم���اً تلك النصيحة 
ال���������ع���������ف���������ن���������ة ل���������ل���������ع���������اه���������ل ال����������س����������ع����������ودي 
س��������ع��������ود ألوالده  آل  ع������ب������دال������ع������زي������ز 
واحفاده عندما قال لهم: خركم 
يف دم�������ار ال���ي���م���ن وش����رك����م يف ن��ج��اح 

اليمن أو هكذا قال: 
وم���ع ذل���ك .. ورغ����م ه���ذه امل��ع��رف��ة 
م���ن  ال������ك������ث������ر  ال������س������ي������اس������ي������ة وإدراك 
س����������اس����������ة ال������������وق������������ف ال���������ض���������ائ���������ع م������������ن " 
القومجية" لم يأنفوا من األرتماء 
يف الرياض وفنادقها ويف أبو ظبي 

وشاليهاتها.
إن����ه����ا م����ف����ارق����ة غ���ري���ب���ة .. وم����واق����ف 

شديدة اإليام والوجع..
وم��������ن��������ه��������ا ه����������������ذا امل������������وق������������ف امل�����ل�����ت�����ب�����س 
وامل��زي��ف ل��رم��وز السياسة يف اليمن 
م������ا ي����ج����ع����ل ال����ي����م����ن ي�����ت�����س�����اءل أح����ق����اً 
ان امل��ج��ت��م��ع ت��ع��رض ل��ل��خ��دي��ع��ة من 
ه������������������ؤالء.. أح��������ق��������اً أن ت������ل������ك ال�����ق�����ش�����ور 
امل�����زي�����ف�����ة ق�������د زال�����������ت ع�������ن وج�����������وه ج���د 

قبيحة وجد مزيفة.
إن ال������س������ن������وات ال�����س�����ب�����ع ال����ع����ج����اف 
ال�����ت�����ي ن���س���ب���ت ب����ه����ا أول�����ئ�����ك ال���س���اس���ة 
امل�������دف�������وع�������ني ب����أن����ان����ي����ت����ه����م وب���ع���ب���ث���ه���م 
ال��س��ي��ايس ق���د أوض���ح���ت أن ال��واق��ع 
الوطني يف الداخل اليمني يستحق 
األفضل من قوى سياسية وطنية 
ل��م ت��ت��ل��وث بالتحالفات املشبوهة, 
وال�������������ت�������������ي وق�����������ع�����������ت ف���������ري���������س���������ة س�����ه�����ل�����ة 
لألموال املدنسة والتي لم تستطع 
أن ت�����ت�����ح�����رر م��������ن أن�����ان�����ي�����ت�����ه�����ا امل�����ف�����رط�����ة 
ال��ت��ي اس��ت��س��اغ��ت ال��ع��م��ل االرت��زاق��ي 
ل������ص������ال������ح ع���������واص���������م ال������������ع������������دوان ض���د 

وطنهم وضد شعبهم..
أول������������������ئ������������������ك امل�����������������������������رىض امل��������������وب��������������وءي��������������ن 
بالسياسة االرتزاقية قد انكشفت 
للقايص والداين ما يجعل الناس 
جميعا ينبذون مثل تلك القوى 
ال���س���ي���اس���ي���ة.. وت���ح���ث ال����ن����اس ع��ى 
االب���ت���ع���اد ع��ن��ه��ا ألن���ه���ا ق�����وى ت��ف��ت��ق��ر 
ال���������وط���������ن���������ي���������ة إىل  امل����������ش����������روع����������ي����������ة  إىل 
امل�����ش�����روع�����ي�����ة ال����س����ي����اس����ي����ة امل���ن���ت���م���ي���ة 

للتوجه الوطني.



تقارير

ماهية الغزو الفكري، ومظاهره وركائزه ثم طرق الوقاية منه 
وذلك عىل النحو اآليت: 

أواًل: ماهية الغزو الفكري: 
 1. هو واحد من شعب الجهد البشري املبذول ضد عدو ما، 

لكسب معارك الحياة يف جوانبها املختلفة. 
 2. ويمتاز الغزو الفكري بالشمول واالمتداد فهو حرب دائمة 
ودائ�����ب�����ة ال ي���ح���ص���ره���ا م�����ي�����دان، ف���ه���و ي��م��ت��د ل��ي��ش��م��ل ش���ع���ب ال��ح��ي��اة 
اإلنسانية فيسبق الحروب ويواكبها ثم يستمر بعدها لتدمري ما 

عجز عن تدمريه بقوة السالح. 
 3. اإلس���الم نبه إىل ذل��ك يف أك��ر م��ن م��وض��ع ف��س��م��اه: )زخ��رف 
ال�����ق�����ول وال����ف����ت����ن����ة( وس����م����ى م�����ن ي����ت����وىل ه������ذا ال����ع����م����ل: ب���ال���ش���ي���اط���ن.. 
السفهاء، املعوقن،  املرجفن، أكابر املجرمن، أئمة الكفر الذين 

يف قلوبهم مرض. 
ثانياً: مظاهر الغزو الفكري: 

   للغزو الفكري مظاهر متعددة منها:
 1. إفساد وتزييف الرأي العام يف املجتمع. 

 2. إفساد الثقافة واإلعالم.
 3. إفساد الحياة االجتماعية واالقتصادية. 

 4. إضعاف املجال العسكري واألمني. 
 5. إفساد الرتبية والتعليم. 
ونبن ذلك عىل النحو اآليت: 

 1. إفساد الرأي العام وذلك من خالل: 
  - إضعاف القيم الوطنية واألخالقية والدينية. 

  - هدم األسرة. 
  - إغراق املجتمع يف مجاالت اللهو والضياع. 

  - فرض النظام السيايس الذي ال يعتمد عىل القاعدة الشعبية. 
  - خلق فجوة بن الحاكم واملحكوم.

  - خلق نظام سيايس واجتماعي واقتصادي غري مستقر. 
  - الفصل بن الدين والدولة. 

 2. إفساد الثقافة واإلعالم وذلك من خالل: 
  - التحكم يف قنوات املعلومات واالتصال. 

  - السيطرة عىل وسائل اإلعالم العاملي. 
  - تحويل الرأي العام يف االتجاه الذي يخدم مصالحه. 

  - طمس الحقائق وتشويه الفضائل والقيم واألخالق الدينية 
والوطنية السائدة يف املجتمع ، ليسهل بعد ذلك طمس هوية 

املجتمع والقضاء عليه وهزيمته من الداخل. 
 3. إفساد الحياة االجتماعية واالقتصادية وذلك من خالل:

  - خلق املجتمع املستهلك. 
  - منع وحظر إنتاج أية منتجات إسرتاتيجية. 

  - جعل البالد العربية واإلسالمية سوقاً الستهالك ما ينتجه 
الغرب.

  - استغالل ثروات األمة العربية واإلسالمية بكل الوسائل.
  - فرض الربامج والخطط يف املجال االقتصادي واإلداري الذي 

يكرس البطالة واالعتماد عىل الغرب. 
  - فرض هيمنة البنك الدويل عىل الدول الفقرية. 

 4. إضعاف املجال العسكري واألمني وذلك من خالل: 

  - احتكار إنتاج وصناعة األسلحة.
  - احتكار امتالك األسلحة املتطورة وحظرها عىل  املسلمن. 

  - اع��ت��ب��ار م��ن يملك وس��ائ��ل ال��ق��وة العسكرية وام��ت��الك ال���ذات 
إرهابي ومخالف لقواعد ما يسمى بالشرعية الدولية. 

  - تحديد أنواع وحجم القوات املسلحة واختيار الفكر والثقافة 
العسكرية التي يريدونها. 

  - إدخ����ال ال��ج��ي��وش ال��ع��رب��ي��ة يف ح���روب وب��ط��والت وه��م��ي��ة ضد 
بعضها. 

  - زعزعة ثقة هذه املؤسسة بقدراتها عىل أداء واجباتها وزرع 
الهزيمة يف النفوس لتضعف بذلك أمام العدو الحقيقي. 

 5. إفساد الرتبية والتعليم وذلك من خالل:
  - إخ���������راج امل����ؤس����س����ات ال����رتب����وي����ة ع�����ن رس���ال���ت���ه���ا يف غ������رس ال��ق��ي��م 
األخالقية واملثل العليا كونها هي األساس يف إعداد الفرد الصالح 
يف املجتمع وبناء املجتمع وبناء مجتمع األمن والسالم والسكينة 

واالطمئنان.
  - ع�����دم ت���وف���ري ال���ب���ي���ئ���ة امل���ن���اس���ب���ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����ق�����درات ل�����دى األف������راد 
واملؤسسات حتى يصل أفراد املجتمع إىل تمثل القيم واملثل العليا 

يف السلوك اليومي يف الحياة. 
  - ع�����دم ت���ك���ام���ل ال���ع���م���ل ال���دي���ن���ي وال����دن����ي����وي ال������ذي ي��م��ك��ن أف�����راد 
املجتمع من استيعاب أهداف الحياة الحقيقية التي تدفع األفراد 

إىل جلب املنافع ودرء املفاسد. 
  - عدم القدرة عىل إخراج الفرد السوي يف سلوكياته ونشاطه 

السيايس والثقايف واالقتصادي وغريه. 
  - قصر العمل الصالح يف حياة األفراد عىل الجوانب التعبدية 

مما أدى إىل انحطاط األمة يف بقية جوانب الحياة األخرى. 
ثالثا:  ركائز الغزو الفكري: 

 1. املبادئ والنظريات الفكرية املعادية للقيم واألخالق العربية 
واإلسالمية. 

 2. أع�����م�����ال وأن����ش����ط����ة ال���ت���ب���ش���ري ت���ح���ت ذرائ���������ع م����ت����ع����ددة خ��دم��ي��ة 
وإنسانية وغريها. 

 3. أن���ش���ط���ة امل����اس����ون����ي����ة وال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة يف ك�����ل امل���ح���اف���ل 
الدولية. 

 4. خلق بؤر التوتر والصراع املذهبي والحزبي وإذك��اء جوانب 
االختالف بن أفراد املجتمع الواحد. 

رابعاً: طرق الوقاية من الغزو الفكري: 
  • الغزو الفكري بتلون أساليبه وطرقه يحتاج إىل الوقاية منه 
وذلك من خالل إتباع املنهج النبوي الصحيح واالحتماء والتشبث 
به خوفاً  من االقتالع والضياع وذلك باستقراء واٍع وإحاطة تامة 
ل����ل����واق����ع وال�����ح�����ال ال�������ذي ص�������ارت إل����ي����ه األم�������ة ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة 
والتعرف عىل أسباب االنحطاط الثقايف واالقتصادي واالجتماعي 
وال���س���ي���ايس وم���ح���اول���ة ت��ح��دي��د م��ك��ام��ن وأس����ب����اب ذل����ك االن��ح��ط��اط 
وط��رق وأساليب النهوض الحضاري املعتمد عىل املنهج النبوي 
يف التغيري وذل���ك م��ن خ���الل إرس����اء امل��ب��ادئ األس��اس��ي��ة ال��ت��ي تقوم 
عليها تربية وإعداد الفرد الصالح يف املجتمع القائمة عىل ترسيخ 
القيم واملثل العليا وإيجاد القدوة الحسنة والنموذج الصالح عىل 
جلب املنافع، وإنما يتعدى ذلك إىل محاربة الشرور املحدقة به 

وبغريه وبما يتوافق مع مبادئ األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وفق ضوابط املشروعية وتنمية الجوانب الروحية وعدم قصرها 
عىل الجوانب املادية البحتة وخلق التوازن بن املتطلبات الروحية 
واملادية حتى ال يحدث إفراط أو تفريط وغلو يف السلوك، وهذا 
كله ال يتأىت إال ب��إخ��راج املؤسسات الرتبوية والثقافية م��ن امل��أزق 
ال�����ذي ت��ق��ع ف��ي��ه وف��ش��ل��ه��ا يف إع�����داد وت��أه��ي��ل أف�����راد امل��ج��ت��م��ع ت��أه��ي��اًل 
ن��اف��ع��اً وع��ىل ذل��ك يمكن أن نجمل أه��م ط��رق ال��وق��اي��ة م��ن الغزو 

الفكري فيما ييل: 
   1. ال��رتك��ي��ز ع���ىل إع�����داد ال���ف���رد إع�������داداً ف��ك��ري��اً ون��ف��س��ي��اً وروح���ي���اً 
ومادياً حتى يكون قادراً عىل مواجهة الخطوب و األزمات قوياً يف 
الحق ال يلن، أميناً عىل مصالح العباد ال يخون ، تواقاً إىل معايل 
األم�����ور وامل���ث���ل وال��ق��ي��م ال��ع��ل��ي��ا ال ي���ؤم���ن ب��ع��ص��ب��ي��ة وال ح��ق��د دف���ن، 
ي��ؤم��ن ب��ق��ول رس���ول ال��ل��ه ص��ىل ال��ل��ه عليه وال���ه وس��ل��م: )ل��ي��س منا 
من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من 

مات عىل عصبية(.. رواه مسلم وأبو داوود. 
   2. خ��ل��ق روح وق��ي��م امل��ح��ب��ة واإلخ����اء ب��ن أف����راد املجتمع لقول 
رسول الله صىل الله عليه واله وسلم: )أال أخربكم بأفضل من 
الصالة والصيام، قالوا: بىل يا رسول الله، قال صىل الله عليه 
وس��ل��م: إص���الح ذات ال��ب��ن ف���إن ف��س��اد ذات ال��ب��ن ه��ي ال��ح��ال��ق��ة ال 
أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين( رواه مسلم وأبو داوود 

والرتمذي وابن ماجه. 
   3. الوحدة والتماسك لقوله تعاىل: )َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه 

َجِميعاً َواَل َتَفَرُّقوا( ]آل عمران اآلية: )103([.. 
   4. وقال تعاىل: )َوأَِطيُعوا الَلَّه َوَرُسوَلُه َواَل َتَنازَُعوا َفَتْفَشُلوا 
������اِب������ِري������َن( ]األن�����ف�����ال  ������َه َم��������َع ال������َصّ َوَت��������ْذَه��������َب ِري�����ُح�����ُك�����ْم َواْص����������������رِبُوا إَِنّ ال������َلّ

اآلية:)46([..
   5. إشاعة روح التعامل اإلنساين مع كافة األمم وامللل والنحل 
وعىل ضوء قاعدة اإلخاء اإلنساين الراسخة منذ فجر اإلسالم كما 
��ن َذَك���ٍر َوأُن��َث��ى  ��اُس إَِنّ���ا َخَلْقَناُكم ِمّ ج��اء يف قوله تعاىل: )َي��ا أَُيّ��َه��ا ال��َنّ
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إَِنّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد الَلِّه أَتَْقاُكْم 

إَِنّ الَلَّه َعِليٌم َخِبرٌي( ]الحجرات اآلية: )13([..
فالتعارف والتعاون والتآزر بن بني البشر هو مطلب إلهي لكل 
بني البشر ع��ىل اخ��ت��الف األل���وان واألج��ن��اس وال��دي��ان��ات وم��ن باب 
أوىل أبناء الجنس والدين الواحد الذي يجب أن يتصفوا بالرحمة 
التي اختارها الله تعاىل لنفسه وهي أحب الصفات إليه فسمى 
ن���ف���س���ه: )ال���رح���م���ن ال���رح���ي���م( ورس�������ول اإلس�������الم أرس����ل����ه ال���ل���ه رح��م��ة 

للعاملن.. قال تعاىل: )َوَما أَْرَسْلَناَك إاَِلّ رَْحَمًة ِلّْلَعامَلَِن(.
 6. تفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة يف أداء رسالتها السامية  
يف بناء اإلنسان الواعي املتسلح بالعلم واملعرفة وغرس قيم الروح 
الوطنية امللتزمة واملنضبطة بقيم الصدق واألمانة والخلق الكريم 

واالبتعاد عن التقليد األعمى ملا هو لدى اآلخرين. 
 7. التحرر من ضغط الواقع امليلء باملخالفات لقواعد الشرع 
اإلسالمي وبناء اإلنسان القوي ال��ذي ال يخىش امل��وت وال يخىش 
ع��ىل ال����رزق وال يستسلم ل���أح���داث وال ي��ض��ع��ف أم����ام ال��ع��واص��ف 
واألح������داث ي��غ��ل��ب م��ص��ال��ح ال���وط���ن ع���ىل امل��ص��ال��ح ال��ذات��ي��ة وال��ح��ي��اة 
األخروية عىل الحياة الدنيا، وهناك الكثري من طرق الوقاية من 

الغزو الفكري ال يتسع املجال لذكرها.  

اع����ت����رب ع���ض���و امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع������ىل، 
ج������اب������ر ال��������وه��������ب��������اين، إح��������ي��������اء أرب�����ع�����ي�����ن�����ي�����ة ن����ائ����ب 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�����ن�����واب األس�����ب�����ق، ال���دك���ت���ور 
ع����ب����دال����وه����اب م���ح���م���ود، ت���ع���ب���رياً ع����ن ال����وف����اء 
ورد ال���ج���م���ي���ل ل���ه���ذه ال��ش��خ��ص��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة، 
ال���������ت���������ي ح������م������ل������ت ه��������������ّم ال����������وط����������ن خ��������������الل ع����م����ل����ه 
الدبلومايس والسيايس والربملاين عىل مدى 

العقود املاضية.
وأشاد الوهباين، يف أربعينية فقيد الوطن 
املناضل الدكتور عبدالوهاب محمود، نائب 
رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال�������ن�������واب األس������ب������ق - األم������ن 
القطري لحزب البعث العربي االشرتايك، 
ب��ح��ض��ور ع���ض���وي ال���س���ي���ايس األع�����ىل س��ل��ط��ان 
ال������س������ام������ع������ي وأح���������م���������د ال������������ره������������وي، ب�����ال�����رص�����ي�����د 
ال����زاخ����ر ل��ل��ف��ق��ي��د يف م��خ��ت��ل��ف امل�����ج�����االت، ب��م��ا 
فيها العمل الدبلومايس والربملاين.. مشرياً 
إىل املواقف الوطنية املشرفة للفقيد خالل 
ت����ق����ل����ده ال����ك����ث����ري م������ن امل�����ن�����اص�����ب يف ال�������دول�������ة يف 

مختلف الظروف.
وأك���د ال��وه��ب��اين أن الفقيد م��ث��ل أن��م��وذج��اً 
راقياً للشخصية الوطنية القومية الجامعة 

واملتفانية يف اإلخالص للوطن.
من جانبه، اعترب رئيس مجلس الوزراء، 
ال������دك������ت������ور ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ص������ال������ح ب�������ن ح����ب����ت����ور، 
االح��ت��ف��اء ب��ه��ذه الشخصية ع��ىل ه���ذا النحو 
ال������ج������ام������ع ن�������وع�������اً م�������ن ال��������وف��������اء ل������ه������ذه ال����ه����ام����ة 
وال���ش���خ���ص���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة .. م����ن����وه����اً ب���امل���واق���ف 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة للفقيد ال���ذي ظ��ل وف��ي��اً 

لوطنه ومبادئه حتى وفاته.
وأش��������������ار إىل أن م�����ث�����ل ه����������ذه ال����ش����خ����ص����ي����ات 
الوطنية ينبغي أن توثق أعمالها وأفكارها 
وآراؤه�����������ا، ل��ت��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا األج�����ي�����ال الس��ي��م��ا 
ال�����ص�����ه�����ي�����ون�����ي�����ة  ل�����ل�����ه�����ي�����م�����ن�����ة  امل�������ن�������اه�������ض�������ة  اآلراء 
الغربية.. مبيناً أن حزب البعث من األحزاب 
املشهود لها بمواقفها القومية الثابتة ضد 
املشاريع الغربية اإلمربيالية العدائية التي 

ُترسم للمنطقة العربية منذ مائة عام.
ب��دوره، أوض��ح رئيس مجلس الشورى، 
م���ح���م���د ح����س����ن ال������ع������ي������دروس، أن امل���ن���اض���ل 
الدكتور عبدالوهاب محمود، كان سياسياً 
أم���ي���ن���اً ع����ىل وط����ن����ه، وق���وم���ي���اً ع���اش���ق���اً ألم���ت���ه، 

ووحدوياً متطلعاً للوحدة العربية الكربى، 
وكان أقرب الناس إىل كل الناس بأخالقه، 

وعلو أدبه وصدق كلمته.
وأش�������ار إىل أن ال���ف���ق���ي���د ك�����ان أح�����د رج�����االت 
اليمن السياسين البارزين االوفياء الذين 
أسهموا يف بناء الوطن عىل مدى عقود من 

الزمن.
وأك��د العيدروس أن الفقيد خلف وراءه 
ت��اري��خ��اً يفتخر ب��ه أب��ن��اء ال��ي��م��ن ق��اط��ب��ة، ويف 
زم���������ن وظ��������������روف ي�����ح�����ت�����اج إل������ي������ه وإىل ح���ك���م���ت���ه 
وأمثاله من الحكماء والقادة األكفاء الذين 
عملوا ب��إخ��الص م��ن أج��ل اليمن، كما كان 
مسؤواًل ُيشار إليه بالبنان يف منظومة القيم 

اإلدارية والعمل الربملاين.
م�����ن ج���ه���ت���ه، أش��������اد ن����ائ����ب رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال���ن���واب، ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ج��م��اع��ي، بمناقب 
ال���ف���ق���ي���د وإس����ه����ام����ات����ه ون���ض���ال���ه ال���وط���ن���ي ع��ىل 

امتداد الساحة اليمنية والقومية.
ول�����ف�����ت إىل أن ال����ش����خ����ص����ي����ات ال���س���ي���اس���ي���ة 
الوطنية سيكتب عنها ال��ت��اري��خ ب��أح��رف من 
نور، يف زمن تبعر الكثري من السياسين، 
وه���رول���وا ل��الرت��م��اء يف أح���ض���ان ال���ع���دو لقتل 
أب������������ن������������اء ش������ع������ب������ه������م وت������������دم������������ري وط����������ن����������ه����������م.. ويف 
األرب�����ع�����ي�����ن�����ي�����ة، ال������ت������ي ح�����ض�����ره�����ا ن������ائ������ب رئ����ي����س 
ال����������وزراء ل����ش����ؤون ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة م��ح��م��ود 
ال�������ج�������ن�������ي�������د وم�������س�������ت�������ش�������ار ال����������رئ����������اس����������ة ال�������دك�������ت�������ور 
ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ال��������������رتب، أش������������ار ع�����ض�����و ال���ل���ج���ن���ة 
ال�����ع�����ام�����ة ل����ل����م����ؤت����م����ر ال����ش����ع����ب����ي ال�������ع�������ام أح����م����د 
غ���ال���ب ال����ره����وي، يف ك��ل��م��ة امل���ؤت���م���ر ال��ش��ع��ب��ي 
وأحزاب التحالف الوطني، إىل أن الدكتور 
ع����ب����دال����وه����اب م���ح���م���ود ك������ان أح������د ال����ق����ي����ادات 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة امل������س������ؤول������ة ال������ت������ي ق�������ّدم�������ت ع�����ص�����ارة 
ج��ه��ده��ا يف ب���ن���اء ال����دول����ة ال��ي��م��ن��ي��ة ع���ىل م��دى 
ع���ق���ود.. وت��ط��رق إىل ث��ب��ات م��واق��ف الفقيد، 
ح�����ي�����ث ك����������ان ه������ام������ة وط�����ن�����ي�����ة ال ت��������س��������اوم ع���ىل 
املصالح الوطنية وال حقوق الشعب، ومن 
ال���ش���خ���ص���ي���ات ال����ت����ي س���اه���م���ت ب����������أدوار ق��ّي��م��ة 

تجاه الوطن واملجتمع.
ويف األرب���������ع���������ي���������ن���������ي���������ة، أك���������������د ع��������ض��������و امل�����ك�����ت�����ب 
ال������س������ي������ايس ألن�������ص�������ار ال������ل������ه ع�������يل ال������ق������ح������وم أن 
ال������ف������ق������ي������د امل��������ن��������اض��������ل ع��������ب��������دال��������وه��������اب م�����ح�����م�����ود 

ك�������ان ه�����ام�����ة وط����ن����ي����ة ل����ه����ا م������واق������ف م���ش���ه���ودة 
ع����ىل م��خ��ت��ل��ف امل���س���ت���وي���ات، ج���ّس���د ال��وط��ن��ي��ة 
ب����م����ض����ام����ي����ن����ه����ا وم����ع����ان����ي����ه����ا وأه��������داف��������ه��������ا، ول�����م 
ي������ت������زح������زح أو ي�����ن�����ج�����ر رغ����������م اإلغ����������������������راءات ال����ت����ي 
ُع��رض��ت ع��ل��ي��ه.. وق����ال "إن ال��ف��ق��ي��د ل��م ينجر 
م������ع ت����ح����ال����ف ال���������ع���������دوان، ورف����������ض أن ي��ب��ق��ى 
يف امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ي��ح��ت��ل��ه��ا ال����غ����زاة وامل���رت���زق���ة، 
وشتان بن من يّدعي الوطنية وهو يحمل 
ّهم وطنه وبن من يسكن يف دول العدوان 
ويقتل أبناء شعبه ويدّمر مقدرات بالده".
م����ن ج���ه���ت���ه، أش�������ار ع���ض���و امل���ج���ل���س األع����ىل 
ألح�����������زاب ال����ل����ق����اء امل������ش������رتك، ال�����دك�����ت�����ور ي���اس���ر 
ال�����������ح�����������وري، إىل أن امل�������ن�������اض�������ل ع������ب������دال������وه������اب 
م����ح����م����ود، س���ي���ظ���ل ح����ي����اً ب�����أف�����ك�����اره وم����واق����ف����ه 

وإسهاماته يف خدمة الوطن..
رئيس اللجنة املركزية للحزب االشرتايك 
ال��ي��م��ن��ي، ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى أب����و أص���ب���ع، اع��ت��رب 
رح����ي����ل امل����ن����اض����ل ال����ق����وم����ي ال����ع����رب����ي ال����دك����ت����ور 
عبدالوهاب محمود خسارة لليمن واألمة 

بصورة عامة.
إىل ذل��������ك، أش��������ار ال����ق����ائ����م ب����أع����م����ال األم�����ن 
القطري لحزب البعث العربي اإلشرتايك، 
محمد الزبريي، إىل أن الفقيد عبدالوهاب 
م��ح��م��ود ت���رج���ل يف خ��ض��م أح�����داث وع�����دوان 
استهدف كل يشء يف الوطن، واحتل جزءا 

منه، وعبث بمقدراته وخرياته.
وك�������������������������ان ن����������ج����������ل ال���������ف���������ق���������ي���������د ال����������ش����������ي����������خ رام���������������ي 
ع����ب����دال����وه����اب م���ح���م���ود أل����ق����ى ك���ل���م���ة، ت���وّج���ه 
ف�����ي�����ه�����ا ب�����ال�����ش�����ك�����ر ل������ح������ض������ور أع��������ض��������اء امل����ج����ل����س 
ال��س��ي��ايس األع����ىل ورئ��ي��ي م��ج��ل��ي ال����وزراء 
والشورى والوزراء وأعضاء مجلي النواب 
والشورى، ومشاركتهم الفعالية التأبينية 
ألربعينية وال��ده.. وق��ال: "سيبقى الدكتور 
عبدالوهاب محمود مصدر فخرنا واعتزازنا 
وقدوتنا، حيث كان أباً وأخاً وصديقاً، رحل 
ع���ن���ا ل���ك���ن���ه س���ي���ظ���ل ح����ي����اً يف ق���ل���وب���ن���ا وع���ق���ول���ن���ا 
ب�����������ذك�����������راه ال�������ط�������ي�������ب�������ة، وس������ن������ب������ق������ى م����ت����م����س����ك����ن 
دوم��������������اً ب������امل������ب������ادئ وال������ن������ه������ج ال������������ذي ت���ع���ل���م���ن���اه���ا 
م���ن���ه، وس���ن���واص���ل ال���س���ري ع���ىل ه����ذه ال��خ��ط��ى 
يف ال����ص����ف ال����وط����ن����ي ال��������ذي ي����ص����ون ال����ث����واب����ت 
الوطنية والقومية وأمن واستقرار اليمن".

الهالك الحتمي
ك��ان��ت ال��ب��داي��ة م��ع ق��ائ��د ال��ش��رط��ة العسكرية يف 
م���ح���اف���ظ���ة ذم��������ار، ال���ع���ق���ي���د ال�����رك�����ن، ي���ح���ي���ى ص��ال��ح 
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ال������������ذي أك���������د أن 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، 
عظيمة رغم عدم تكافؤ املعركة من حيث العتاد 
والعدة واالسناد الجوي، معتربا أن االنتصارات 
ه�����ي ب���ف���ض���ل م�����ن ال�����ل�����ه، وب�����ق�����وة اإلي������م������ان ل���أب���ط���ال 
بعدالة القضية التي يقاتلون من أجلها يف كافة 

الجبهات.
وبن العقيد يحيى، أن األرض تقاتل مع أهلها 
يف معركة الكفاح املسلح ضد الغزاة، باإلضافة 
إىل م��ا تمتلكه ال��ق��ي��ادات ال��ع��س��ك��ري��ة اليمنية من 
ال�����خ�����ربات وال�����ك�����ف�����اءات ت�����م ت���رج���م���ت���ه���ا ع�����ىل م���س���رح 
العمليات لتنجح يف صنع عملية فجر الحرية، 
م��ث��ل��ت ض���رب���ة م��وج��ع��ة ل�����دول ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان، 

مفادها أن القادم أشد وأعظم.
وأشار قائد الشرطة العسكرية، إىل أن القوات 
امل����س����ل����ح����ة ال���ي���م���ن���ي���ة ت���م���ك���ن���ت م������ن ت����ط����وي����ر ق����درات����ه����ا 
ال��ع��س��ك��ري��ة، وام��ت��الك��ه��ا أس��ل��ح��ة ال����ردع ب��ع��د ست 

سنوات من الحرب والحصار، لتصبح اليوم قادرة 
ع��ىل ح��س��م امل��ع��رك��ة يف ال��ج��ب��ه��ات ال��داخ��ل��ي��ة، وتركيع 
العدو األول باستهداف مصالحه االقتصادية وضرب 

قواعده العسكرية يف العمق السعودي.
وأف�������������اد ب���������أن ال����ت����ض����ح����ي����ات ال����ع����ظ����ي����م����ة ال������ت������ي ي���ق���دم���ه���ا 
ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة دف���������اع���������ا ع���������ن األرض 
وال������ع������رض، وال������ع������زة وال�����ك�����رام�����ة، س��ت��ك��ت��ب��ه��ا دم����اؤه����م 
ال����ط����اه����رة يف ص���ف���ح���ات ال�����ت�����اري�����خ، أن ال���ي���م���ن وش��ع��ب��ه 
عيص عىل الغزاة وأن قوى االحتالل مصريها الهالك.

إنجاز نوعي
ال��ش��ي��خ أح��م��د ص���الح امل��ص��ري أح���د م��ش��اي��خ م��دي��ري��ة 
ميفعة عنس بذمار، "إن عملية فجر الحرية إنجاز 
ع��س��ك��ري ن���وع���ي، وان���ت���ص���ار ع��ظ��ي��م ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، 
ج���س���دت���ه���ا ح���ك���م���ة ال�����ق�����ي�����ادة ال�����ث�����وري�����ة م���م���ث���ل���ة ب���ال���س���ي���د 
ع���ب���دامل���ل���ك ب������در ال����دي����ن ال�����ح�����ويث، وع���ب���ق���ري���ة ال����ق����ي����ادات 
ال����ع����س����ك����ري����ة وامل�����ق�����ات�����ل�����ن االش���������������داء يف دح�������������ر   ع���ن���اص���ر 
ال������ت������ح������ال������ف وم�������رت�������زق�������ت�������ه م���������ن ال��������ق��������اع��������دة يف م������دي������ري������ات 
ال�����ب�����ي�����ض�����اء".. وأش����������ار امل�����ص�����ري إىل أن اب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش 
ادخ������ل������وا دول ال�������ع�������دوان يف ح�����ال�����ة ه���س���ت���ريي���ا وان����ه����ي����ار 
ع��س��ك��ري ون���ف���ي، ت��ج��ر ال��خ��ي��ب��ة وال���ع���ار، داع���ي���ا أب��ن��اء 
قبائل ذمار إىل تعزيز الجيش ورفد الجبهات بالرجال 
وامل��������������ال وال����������س����������الح، وق��������واف��������ل ال��������غ��������ذاء ح�����ت�����ى ت���ح���ق���ي���ق 

االنتصار ودحر الغزاة من األرايض اليمنية.

صفعة قوية
اعترب مدير عام مرور محافظة ذمار، العميد عيل 
م���ح���م���د ال������وش������يل، أن ف���ج���ر ال����ح����ري����ة ص���ف���ع���ة يف وج���ه 
دول تحالف ال��ع��دوان ع��ىل اليمن، ب��ل وأع���ادت ثقة 
ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ب����ص����ورة ك���ب���رية ب��ال��ج��ي��ش يف خ���وض 
معركة التحرير الشاملة لكافة املحافظات املحتلة، 
واس��ت��ع��ادة ث��روات��ه امل��ن��ه��وب��ة، ك��خ��ط��وة ه��ام��ة يف ان��ه��اء 

الحصار. 
وأك�����د ال��ع��م��ي��د ال����وش����يل، أن ال��ع��م��ل��ي��ة اظ���ه���رت دق��ة 

ال�������ت�������ك�������ت�������ي�������ك ال�������ع�������س�������ك�������ري 
وق�����������������������������������������وة امل���������������ع���������������ل���������������وم���������������ات 
االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة للجيش 
وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف 
فجر الحرية، الذي كان 
ألب�������ن�������اء ق�����ب�����ائ�����ل ال����ب����ي����ض����اء 
األح������������������������رار  ال������������������دور ال��������ب��������ارز 
يف ت���������ح���������ري���������ر م�����ن�����اط�����ق�����ه�����م 
م����������ن ع�������ن�������اص�������ر ال�����ت�����ح�����ال�����ف 
وال�����������ق�����������اع�����������دة، م�����ب�����ي�����ن�����ا أن 
ع�������م�������ل�������ي�������ة ف���������ج���������ر ال�������ح�������ري�������ة 
وضعت حدا لبعبع الجماعات اإلرهابية من القاعدة 
وداعش، التي فرضت سيطرتها عىل مناطق واسعة 

من البيضاء طيلة السنوات املاضية.
وأوضح العميد الوشيل، أن إرادة الشعب اليمني 
لن تقهر ولن تستكن يف مواجهة العدوان الظالم، 
م��ط��ال��ب��ا األح�����رار م���ن أب���ن���اء ال��ش��ع��ب م��ش��ارك��ة الجيش 

تلك االنتصارات يف جبهة مارب.

انتصار للحق
من جهته أف��اد الشيخ محمد محمد زي��د عمران، 
أح��د مشايخ قبيلة ع��ن��س، أن عملية فجر الحرية، 
م���ث���ل���ت ان����ت����ص����ارا ل���ل���ح���ق ومل���ظ���ل���وم���ي���ة ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
وصموده يف وجه تحالف العدوان عىل اليمن للعام 
السادس عىل التوايل، وترجمة طبيعية للدفاع عن 
ال��ع��زة وال��ك��رام��ة وال����ذود ع��ن ت���راب ال��وط��ن م��ن دن��س 

الغزاة.
وأكد الشيخ عمران ان أبناء القبائل بكافة فئاتهم 
يف الصفوف األوىل ولهم تضحيات وبطوالت مشرفة 
يف ك��اف��ة ال��ج��ب��ه��ات، الف��ت��ا إىل أن ق��ب��ائ��ل ع��ن��س وذم���ار 
كافة مستمرة يف دعم ورفد الجبهات بالرجال حتى 

تحقيق االنتصار.
تحرير شامل

فيما أوضح الشيخ إبراهيم أحمد حزام اليافعي، 
أن ف���ج���ر ال���ح���ري���ة ظ���ه���ر والح ع����ىل ال���ي���م���ن، م����ن خ���الل 
تلك العملية النوعية والواسعة، التي مثلت ضربة 
موجعة لدول تحالف العدوان ومرتزقتها من عناصر 

القاعدة وداعش.
وذك���ر الشيخ ال��ي��اف��ع��ي، أن العملية أوىل خطوات 
ال���ت���ح���ري���ر ال����ش����ام����ل ل���ل���ي���م���ن، م����ش����ريا إىل أن����ه����ا اف��ش��ل��ت 
م��خ��ط��ط��ات ال�����ع�����دوان اإلج����رام����ي����ة ض����د أب����ن����اء ال��ب��ي��ض��اء 

واملحافظات املجاورة لها. 
وأك�����د ال��ش��ي��خ ال��ي��اف��ع��ي أن ج���رائ���م ال����ع����دوان، بحق 
االط�����������ف�����������ال وال����������ن����������س����������اء، وف����������������رض ال��������ح��������ص��������ار وس������ي������اس������ة 
التجويع، لن تزيد ابطال الجيش واللجان الشعبية 
اال ق��������وة وع�����زي�����م�����ة وص�����ن�����ع االن�������ت�������ص�������ارات وف����������اء ل����دم����اء 
األبرياء، من خالل التنكيل وسحق األعداء يف كافة 

الجبهات.
الفتا إىل أن دول العدوان لن تنعم باألمن والرخاء 
م�������ن خ���������الل اس������ت������م������رار ال�������ح�������رب ع�������ىل ال�����ي�����م�����ن، وف�������رض 
الحصار االقتصادي بعد فشلها يف كافة الجبهات، 
مشيدا بدور أبناء قبائل ذمار الشرفاء واألحرار الذين 
انطلقوا يف الساعات األوىل من العدوان، للدفاع عن 
السيادة اليمنية، واستمرار تقديمهم قوافل العطاء 

لجبهات العزة والكرامة إىل يومنا هذا.

القايض: حسن حسني الرصابي
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ليس هناك ما هو أخطر عىل املجتمعات من الغزو الفكري الذي يضعف القيم الوطنية واألخالقية والدينية بل 
ويهدم األسرة ويوجد فجوة بن  الحاكم واملحكوم من خالل طمس الحقائق وتشويه الفضائل والقيم األخالقية 

والدينية والوطنية السامية وزعزعة ثقة أفراد ومؤسسات املجتمع بالنفس وزرع الهزائم يف النفوس وإدخال األمة 
يف صراع مذهبي واجتماعي وسيايس مدمر، لذا سوف نبن يف املساحة  املحددة لهذا املوضوع بإيجاز:

ال���ع���ق���ي���د ي���ح���ي���ى: اإلمي������ان 
ب������ع������دال������ة ال�����ق�����ض�����ي�����ة ه���ي 
م�����ن ت���ص���ن���ع االن����ت����ص����ارات 

العظيمة
امل��ص��ري: إجن���از عسكري 
ن����وع����ي وان�����ت�����ص�����ار ع��ظ��ي��م 

ألبناء الشعب اليمني
إرادة  ال����وش����ل����ي:  ال���ع���م���ي���د 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل���ن تقهر 
ول����������������ن ت������س������ت������ك������ن ح����ت����ى 

التحرير الشامل 
ع��������م��������ران : ق�����ب�����ائ�����ل ذم��������ار 
مستمرة في رفد اجلبهات 
ب��ال��رج��ال وامل�����ال ان��ت��ص��ارا 

للحق ومظلومية الشعب
 ال���ي���اف���ع���ي : ف���ج���ر احل���ري���ة 
اض��������������اءت ال������ط������ري������ق ن���ح���و 

التحرير الشامل لليمن

شخصيات عسكرية وقبلية ل�"26 سبتمبر":

فجر احلرية كشفت العالقة بني التحالف وعناصر 
القاعدة وداعش في احلرب على اليمن

Êإعــــــالن
ومساعديهم في والباحثين  التدريس تيبأنه تقرر تسجيل طلبات التعيين في وظائف عضــوية هيئ أكاديمية الشرطةتعلن 

أعضاء إلى اإلدارة العامة لشؤون  عليه التقدمفمن يجد في نفسه الشروط المطلوبة،  ،م2022 – م2021األكاديمية للعام األكاديمي 
 :اآلتيةفي مجال التخصصات  خالل أسبوع من تاريخ نشر اإلعالن، هيئتي التدريس والباحثين باألكاديمية

 الدرجة العلمية التخصص المطلوب  القسم العلمي الجهة
 مدرس مساعد أستاذ

 كلية الشرطة

 - 1 القانون العام.
ومرافعات قانون مدني   1 - )قانون المرافعات(. 

 - 1 )قانون الجرائم والعقوبات(. القانون الجنائي 
.الشريعة اإلسالمية  1 - 

.ومسرح الجريمة أدلة جنائية التحقيق الجنائي  - 1 
 - 2 علم االجتماع، علم السلوكيات. العلوم االجتماعية كلية الدراسات العليا

 التخصصي التدريب كلية التدريب

 1 - فني أدلة جنائية.
.فني كشف التزييف والتزوير  - 1 
.تقنية المعلومات )حاسوب(  1 - 

.لغة إنجليزية  - 1 

 - 1 .الجرائم االقتصادية االقتصاديةالدراسات  مركز البحوث
.علوم جنائية العدالة الجنائية  - 2 
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 وظيفة أستاذ مساعد ما يأتي: يتقدم لشغل يشترط فيمن
 أن يكون يمني الجنسية. .1
 أن يكون من ضباط الشرطة. .2
 أن ال يتجاوز عمره أربعين عامًا. .3
 أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها. .4
 إحضار المعادلة من التعليم العالي، إذا كانت الشهادة من خارج اليمن. .5
 يجتاز االختبارات المقررة للتعيين. أن .6
تسليم ملف محتوي على كافة الوثائق )شهادة الثانوية العامة + شهادة البكالوريوس مع التقديرات + شهادة الماجستير مع التقديرات +  .7

 ة(.شهادة الدكتوراه + المعادلة إذا كانت من خارج اليمن + السيرة الذاتية للمتقدم + نسخة من الرسالة العلمي
 يتقدم لشغل وظيفة مدرس ما يأتي: فيمنيشترط 
 أن يكون يمني الجنسية. .1
 أن يكون من ضباط الشرطة. .2
 أن ال يتجاوز عمره خمسة وثالثين عامًا. .3
 أن يكون حاصل على درجة الماجستير من جامعة معترف بها. .4
 إحضار المعادلة من التعليم العالي، إذا كانت الشهادة من خارج اليمن. .5
 االختبارات المقررة للتعيين. أن يجتاز .6
تسليم ملف محتوي على كافة الوثائق )شهادة الثانوية العامة + شهادة البكالوريوس مع التقديرات + شهادة الماجستير مع التقديرات +  .7

 المعادلة إذا كانت من خارج اليمن + السيرة الذاتية للمتقدم + نسخة من الرسالة العلمية(. 
Ê                           .للجميعمع خالص حتياتنا 

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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الغزو  الفكري واملرجفني
 الفقيد حمل هّم الوطن خالل عمله  الدبلوماسي والسياسي والبرملاني

خالل فعالية إحياء أربعينية فقيد الوطن املناضل الدكتور عبدالوهاب محمود

أكدت شخصيات عسكرية وقبلية يف محافظة ذمار، أن االنتصارات العسكرية التي حققها الجيش واللجان 
الشعبية يف عملية فجر الحرية، عززت الثقة بقدرات الجيش نحو تحرير كافة املناطق اليمنية من رجس 

التحالف وعناصره اإلجرامية من القاعدة وداعش موضحة أن تحرير الجيش مساحة 2700 كم، من قبضة 
التحالف وعناصر القاعدة، كشف مدى االرتباط الوثيق بينهما يف جبهتي البيضاء ومارب.

استطالع فهد عبدالعزيز



مولد املصطفى ُهدى 
ورحمٌة للعاملني..!!

 

يف م���ول���د امل���ص���ط���ف���ى ع��ل��ي��ه ال����ص����اة وال�����س�����ام ي��ق��ف 
التاريخ شامخاً، أبياً، شاخصاً إىل ماٍض بعيد كان 
حافًا باملآثر والومضات اإليمانية املتوقدة، ليحيك 
لنا ذكرى مياد مولد الهدى والنور.. ذكرى أشرف 
األن���ب���ي���اء وامل���رس���ل���ن وخ���ات���م ال��ن��ب��ي��ن س��ي��دن��ا وم���والن���ا 
م���ح���م���د ص�����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس�����ل�����م..إن�����ه�����ا ذك�����رى 
مياد رسولنا األعظم عليه الصاة والسام، فيها 
ح���رر اإلن���س���ان م���ن ع���ب���ادة ال��ع��ب��اد إىل ع���ب���ادة ال��واح��د 
األحد، الفرد الصمد.. أخرجه من ظلمات الجاهلية 
الجهاء، إىل نور اإلسام الساطع، من الضال إىل 
الهدى.. فهو أمن الله عى وحيه، حكيم العلماء، 
وسيد سادات العرب، املجاهد يف سبيل إعاء راية 
ال����ح����ق.. آخ����ي ب���ن األن����ص����ار وامل���ه���اج���ري���ن.. ح��ت��ى ص��ار 

املؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاً..
ل��ق��د ك����ان ع��ل��ي��ه ال���ص���اة وال���س���ام وآل�����ه م��ن��ذ ص��ب��اه 
متصفاً باألمانة والصدق والوفاء..وسمو األخاق، 
وال������وق������ار وال�����ت�����واض�����ع، وب����ل����غ م�����ن ت����واض����ع����ه أن������ه ك���ان 

يجلس بن أصحابه كأنه واحد منهم..
ق�������ال ع����ن����ه اإلم����������ام ع�����ي ب�����ن أب�������ي ط�����ال�����ب- ك�������رم ال���ل���ه 
وج���ه���ه- ك����ان رس�����ول- ص���ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م- 
دائ����م ال��ب��ش��ر- أي ب���ش���وش���اً- م��ن��ش��رح ال���ص���در، سهل 
ال�����خ�����ل�����ق، ل������ن ال������ج������ان������ب، ل����ي����س ب����ف����ظ وال غ����ل����ي����ظ يف 
القول، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما عى رؤوسهم 
الطري، هيبة وإجااًل وتوقرياً له، يعفو عمن ظلمه، 
ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، وال ينتقم 
ل���ن���ف���س���ه، ب����ل ي���غ���ض���ب ل����ل����ه، ال ي����أن����ف أن ي���م���ي م��ع 
األرم��������ل��������ة وامل�����س�����ك�����ن وذي ال������ح������اج������ة، وي������ق������ي ل���ه���م 
ح��اج��ت��ه��م.. وخ���ري م���دح وث��ن��اء ق��ال��ه ال��ل��ه ع��زوج��ل يف 
رسولنا األع��ظ��م:"وإن��ك لعى ُخلق عظيم" القلم-

."4"
ف�������ك�������ان م���������ي���������اده ع�����ل�����ي�����ه ال���������ص���������اة وال����������س����������ام رح�����م�����ة 

ل��ل��ع��امل��ن، م��ص��داق��اً 
ل������������������ق������������������ول������������������ه ت������������������ب������������������ارك 
وت���������������������������ع���������������������������اىل:"وم���������������������������ا 
إال  أرس����������������������������ل����������������������������ن����������������������������اك 
رح�����م�����ة ل���ل���ع���ام���ل���ن" 

األنبياء-"107".
ي���������ك���������ف���������ي رس���������ول���������ن���������ا 
األع���������������������������ظ���������������������������م ع���������ل���������ي���������ه 
ال�����������ص�����������اة وال���������س���������ام 
وآل��������������������������������������������������ه أن����������������������������������������ه ه����������و 
ال������ق������ائ������ل:"أُع������ط������ي������ت 
خمساً ل��م ُيعطهن 
أحداً قبي، ُنصرت 
ب������������ال������������رع������������ب م��������س��������رية 
ش���ه���ر، وُج���ع���ل���ت يل 
م�������س�������ج�������داً  األرض  
وط������������������ه������������������وراً، ف������إي������م������ا 
رج������������������������ل م������������������ن أم���������ت���������ي 
أدرك�������������������ت�������������������ه ال�����������ص�����������اة 
ف�����ل�����ي�����ص�����ل، وأح�����ل�����ت 
ال������������������غ������������������ن������������������ائ������������������م،  يل 
ول����������������������م ت�����������ح�����������ل ألح�����������د 
ق�����������ب�����������ي، وأع��������ط��������ي��������ت 

ال���ش���ف���اع���ة، وك������ان ال���ن���ب���ي ُي���ب���ع���ث إىل ق���وم���ه خ���اص���ة، 
وبعثت إىل الناس عامة".

ه���������ذه ال�����ف�����ض�����ائ�����ل وال�����خ�����ص�����ائ�����ل ال������ت������ي ال ُت�������ع�������د، وال 
ُت������ح������ى، أُع�����ط�����ي�����ت ل����رس����ول����ن����ا م����ح����م����د ع����ل����ي����ه ال����ص����اة 
وال����س����ام وآل�������ه، ت���ك���ري���م���اً، وت���ع���ظ���ي���م���اً، وت���ش���ري���ف���اً ل��ه 

من دون األنبياء والرسل السابقن..
ل��ق��د أراد ال��ل��ه ع��زوج��ل ب��م��ول��د رس��ول��ن��ا األع��ظ��م أن 
يدمغ الباطل، وقوى الضال والفسوق والعصيان 
الذي استفحل وعم الرب والبحر، وأن يقيم عدالة 
ال��������س��������م��������اء، وي������ط������ه������ر األرض م���������ن ارج�����������������اس ال������ش������رك 
واملشركن، فكان بحق أعظم نبي ومصلح عرفته 

األرض قاطبة من أقصاها إىل أقصاها..
ف��ك��ان م��ول��ده عليه ال��ص��اة وال��س��ام ه��داي��ة ون���وراً 
ل���ل���ب���ش���ري���ة ج�����م�����ع�����اء، غ������ري م�����ج�����رى ال������ت������اري������خ، وق���ل���ب 
موازين الحياة، ومأل األرض عداًل وهدى ونوراً بعد 
أن ُم��ل��ئ��ت ظ��ل��م��اً وض������ااًل وظ���ل���م���ات.. م���ن ه��ن��ا ن���درك 
أن عظمة رسولنا األعظم تكمن يف تواضعه وسمو 
أخاقه، وما كان الرفق يف يشء إال زان��ه، وما ُنزع 
م�����ن يشء إال ش�����ان�����ه..خ�����رج ع���ل���ي���ه ال�����ص�����اة وال����س����ام 
وآل��ه يوماً عى أصحابه فقاموا له إج��ااًل واحرتاماً 
، فقال لهم ع��ى سبيل ال��ت��واض��ع: "ال تقوموا كما 
ت�����ق�����وم األع�������اج�������م ي����ع����ظ����م ب���ع���ض���ه���ا ب�����ع�����ض�����اً" وع����ن����دم����ا 
دخ��ل مكة فاتحاً منصوراً، وجلس حوله صناديد 
وسادة ووجهاء قريش الذين آذوه، ونعتوه بأقبح 
الصفات، وأخرجوه من مكة عنوة، وقف ناصحاً، 
ومصافحاً لم ينتقم.. ول��م ي��ث��أر.. بل ق��ال لهم بكل 
هدوء واطمئنان:"ما ترون أين صانٌع بكم؟" قالوا: 
خ�������رياً، أٌخ ك���ري���م���ٌا، وأب������ن أٍخ ك����ري����ٍم، ق����ال:"أذه����ب����وا 

فأنتم  الطلقاء"..
هكذا يعلمنا رسولنا األعظم العفو عند املقدرة، 
من سمات العظماء واألوف��ي��اء.."آال إن أولياء الله 
ال خ������وف ع���ل���ي���ه���م وال ه�����م ي�����ح�����زن�����ون".. ف���ل���ن���أخ���ذ م��ن 
ه��������ذه ال�������ذك�������رى ال�����ع�����ط�����رة ال��������������دروس وال�������ع�������رب، ل���رب���ي 
عليها أوالدن��ا وبناتنا عى منهجه القويم، وسريته 
ال���ع���ط���رة، وأخ���اق���ه وق��ي��م��ه وت��ع��ال��ي��م��ه، وأن ن��ح��ول 
بينهم وبن جلساء السوء.. وأن نغرس يف نفوسهم 

حب آل البيت رضوان الله عليهم أجمعن..
وص���������دق رس����ول����ن����ا ال�����ك�����ري�����م- ص�����ى ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وآل�����ه 
وس����ل����م: "ال ي���ؤم���ن أح����دك����م ح���ت���ى ي���ك���ون ه������واه ت��ب��ع��اً 
مل�����ا ج���ئ���ت ب���������ه".. ك���ي���ف ال وه������و ال�����ن�����ور ال���ع���ظ���ي���م ال�����ذي 
فاض عى العالم برسالته املحمدية الخالدة، نور 
أض���اء واس��ت��ن��ار ب��ه ال��ع��ال��م م��ن م��ش��رق��ه إىل م��غ��رب��ه.. 
وم�������أل ب������ه امل�����ع�����م�����ورة ع���������داًل ورح������م������ة وخ��������������رياً.. وص������دق 
امل��وىل القدير القائل:"قد جاءكم رسولنا يبن لكم 
ك�����ث�����رياً م���م���ا ك���ن���ت���م ت���خ���ف���ون م�����ن ال����ك����ت����اب وي���ع���ف���و ع��ن 
ك��ث��ري ق���د ج���اءك���م م���ن ال���ل���ه ن����ور وك���ت���اب م��ب��ن ي��ه��دي 
ال��ل��ه ب��ه م��ن ات��ب��ع رض��وان��ه ُس��ب��ل ال��س��ام ويخرجهم 
م��ن ال��ظ��ل��م��ات إىل ال��ن��ور ب��إذن��ه وي��ه��دي��ه��م إىل ص��راط 

مستقيم"املائدة-"16-15".

• كلمات مضيئة:
م���ن وص���اي���ا اإلم������ام ع���ي ب���ن أب����ي ط���ال���ب- ك����رم ال��ل��ه 
وج��ه��ه- أن���ه ق��ال:"إن��م��ا أخ���ى عليكم اث��ن��ن، ط��ول 
األم���ل وإت��ب��اع ال��ه��وى، ف��ط��ول األم���ل ُي��ن��ي اآلخ���رة، 
وإتباع الهوى يصد عن الحق، وأن الدنيا قد ارتحلت 
م����دب����رة، وإن اآلخ������رة ج�����اءت م��ق��ب��ل��ة، ول���ك���ل واح����دة 
م��ن��ه��ا ب���ن���ون، ف��ك��ون��وا م���ن أب���ن���اء اآلخ������رة، وال ت��ك��ون��وا 
من أبناء الدنيا، ف��إن اليوم عمل با حساب، وإن 
غداً حساب با عمل".. وهناك وما أدراك ما هناك، 
يوم يحاسب كل إنسان عى أقواله وأعماله، فإن 
ك���ان���ت ص���ال���ح���ة الق�����ى ن��ع��ي��م��اً وج����ن����ات وأن�������ه�������اراً.. وإن 

كانت صالحة القى عذاباً أليماً وغساقاً..
وص������دق ع����زوج����ل ال����ق����ائ����ل:"ي����وم ال ي��ن��ف��ع م�����ال وال 
بنون إال من أىت الله بقلٍب سلم" الشعراء- "88-

."89
ف����اغ����ت����ن����م����وا ف���������رص ال������ح������ي������اة يف ال�����ع�����م�����ل ال�����ص�����ال�����ح، 
وأع�������م�������ال ال��������رب واإلح��������س��������ان ق����ب����ل أن ت��������أيت ك������ل ن��ف��س 

تجادل عن نفسها ولكن بعد فوات األوان..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )90(
أما بقية خطة البوكريك فقد تركزت يف سد املنافذ 
العربية ليحرم العرب من وصول التجارة الشرقية 
إل��ي��ه��م, وي��ق��ي ع���ى أم���ل ال��ه��ن��ود يف وص����ول ن��ج��دة 
مملوكية جديدة كما كان شائعاً بينهم منذ معركة 
"دي�������و" ال���ب���ح���ري���ة ال���ق���ري���ب���ة م����ن ع���ه���ده وك������ان ق����د مل��س 
ذل��ك بنفسه عندما ش��اه��د ش��اه "مملكة بيجابور" 
اإلسامية الواقعة إىل الجنوب من كحرات يساعد 
ف��ل��ول امل��م��ال��ي��ك ب��ع��د ه��زي��م��ت��ه��م يف "دي�����و" وي��م��ده��م 
ب���األخ���ش���اب وامل����ع����دات ل��ب��ن��اء ال��س��ف��ن ال���ت���ي ض��اي��ق��ت 
ال��ن��ش��اط ال��ربت��غ��ايل ه��ن��اك بعض ال��وق��ت حتى قىض 
البوكريك عليهم ثم استوىل عى ميناء جواء الذي 
ك��ان تابعاً لهذه اململكة كما ذك��رن��ا ياحظ أن أكرث 
ب�����ح�����ارة ال���ح���م���ل���ة امل���م���ل���وك���ي���ة ك�����ان�����وا م�����ن امل����غ����ارب����ة ألن 

املماليك كانوا فرساناً أكرث من أن يكونوا بحارة. 
وقد نجح البوكريك يف االستياء عى جزر هرمز 
عند مدخل الخليج العربي وبنى بها محطة تجارية 
وق���ل���ع���ة ح��ص��ي��ن��ة ب���ع���د  أن ع���ق���د م����ع م��ل��ي��ك��ه��ا ص��ل��ح��اً 
مهيناً فقد قبلت السيادة الربتغالية كما كان عليها 
أن ت��دف��ع ج��زي��ة س��ن��وي��ة ل��ل��ربت��غ��ال��ي��ن ب��ل ل��م يسمح 
الربتغاليون لسفنها بالتجول داخل الخليج إال بعد 
الحصول ع��ى ترخيص كتابي منهم  وذل��ك مثلما 
ع��م��ل��وا م���ع س��ف��ن ال���والي���ات ال��ه��ن��دي��ة ال��ت��ي خضعت 

لسيطرتهم .
وه��ك��ذا ل��م يبق أم���ام البوكرييك س��وى االستياء 
ع��������ى "ع���������������دن" م������ف������ت������اح  ال�����ب�����ح�����ر األح��������م��������ر ال�����ج�����ن�����وب�����ي, 
وق����د وص����ل إل��ي��ه��ا ب��ح��م��ل��ة ك���ب���رية ع���ى ظ��ه��ر ع��ش��ري��ن 
س��ف��ي��ن��ة يف م�����ارس 1513م م���ح���رم 919ه���ج���ري���ة وق��د 
نهب ك��ل م��ا تحمله السفن ال��واق��ف��ة يف امل��ي��ن��اء وتم 
إحراقها وإغراقها دون أن يجد أية مقاومة إذ كانت 
املدينة ق��د ق��ررت ال��دف��اع ع��ن نفسها ب��راً لحصانتها 

الطبيعية وملعرفتها بقوة األسطول الربتغايل وقد 
ش��ج��ع ال���ه���دوء يف امل��ي��ن��اء إرس�����ال ب��ع��ض ال��ج��ن��ود إىل 
الرب لكنهم ردوا عى أعقابهم بعد أن فقدوا بعض 
ال���ق���ت���ى, ف����واص����ل ال����ب����وك����ريك أع���م���ال���ه ال���ت���خ���ري���ب���ي���ة يف 
امليناء لعدة أيام قبل تحول اتجاهه إىل باب املندب، 
ي���ب���دوا أن م��ق��اوم��ة ع����دن ق���د ط����ورت أو ك��ش��ف��ت عن 
خ��ط��ة ال��ب��وك��ري��ك ت��ج��اه ح���وض ال��ب��ح��ر األح���م���ر, فلم 
ت��ع��د ل��ح��ص��اراً ب��ح��ري��اً أو س���داً للمنافذ, ب��ل ت��ج��اوزت 
ذلك إىل ضرب سكان الحوض يف عقر دارهم رهم 
لضمان تأمن الطريق البحري الجديد حول رأس 
الرجاء الصالح وليقي عى أيه إشاعات يف الهند 

كما ذكرنا.
والواقع إن البوكريك  لم يقدم عى دخول البحر 
األحمر كما سرى إال بعد أن تهيأت جميع أوضاع 
امل���ح���ي���ط ال����ه����ن����دي ل���ص���ال���ح ال���ربت���غ���ال���ي���ن أو ب����األح����رى 
ت��ه��ي��أت الت���خ���اذ ه����ذه ال��خ��ط��وة ال��ج��ري��ئ��ة وإىل ج��ان��ب 
احكام سيطرتهم عى ساحل الهند الغربي وعى 
ملقاء وإق��دام��ه��م ع��ى إغ���راق ك��ل سفينة يف عرض 
البحر أويف م���وائن ج��ن��وب ال��ج��زي��رة العربية فكانت 
ج����م����ي����ع امل�������راك�������ز ال�����ت�����ج�����اري�����ة اإلس������ام������ي������ة ع������ى ش���اط���ئ 
إفريقيا الشرقي قد خضعت للسيطرة الربتغالية 
من سوفاال جنوباً إىل براوة شمااًل كذلك جزر هذا 

الساحل مثل زنجبار وموزمبيق وبمبا ومافيا. 
وزي���������������ادة ع�������ى ذل���������ك ت�������م يف ع�����ه�����د ال�������ب�������وك�������ريك  أول 
اتصال مباشر بن الحبشة والربتغال فقد أرسلت 
اإلمرباطورة هيلينا الوصية عى عرش ابنها الطفل 
يف ع����ام 1509م م���ع أح����د ات��ب��اع��ه��ا وي���دع���ى م��اث��ي��وس 
إىل نائب امللك يف الهند ليعرض عليه التعاون بن 
ال���ب���ل���دي���ن يف إع�������ان ال����ح����رب ال����ع����ام����ة ع����ى امل��س��ل��م��ن 
وخ��اص��ة امل��م��ال��ي��ك يف م��ص��ر غ��ري أن ه���ذا ال��رس��ول لم 

يقابل البوكريك إال متأخراً يف عام 
1512م نظراً لكرثة أخطار الطريق 
ب�����راً وب���ح���راً وق����د أرس���ل���ه ال��ب��وك��ريك 
إىل لشبونه ملقابلة امللك الربتغايل 
بعد أن حصل منه عى معلومات 
ك��������ث��������رية خ��������اص��������ة ب�������م�������دخ�������ل ال�����ب�����ح�����ر 
األحمر وموانئه إىل ميناء "زيلع" 
جنوباً ويبدو أن هذا الرسول قد 
نجح يف مهمته فقد أمر امللك بأن 
ت���ص���ح���ب���ه أول ب���ع���ث���ة دب���ل���وم���اس���ي���ة 
برتغالية إىل الحبشة, إال أن هذه 

البعثة لم تصل إىل هناك إال يف عام 1520م ومات 
الرسول قبل أن يقابل نجايش الحبشة.

وكيفما ك��ان األم��ر فقد كانت ج��زي��رة ك��م��ران أول 
محطة يصل إليها البوكريك بعد أن هاجم امل��وائن 
ال��ي��م��ن��ي��ة وأغ������رق م���ا ف��ي��ه��ا م���ن س��ف��ن وق�����ام ب��ت��خ��ري��ب 
وهدم كل ما يصل إىل الحياة بصلة يف كمران وأمر 
ب��ردم آبارها وقد غادرها بعد قليل قاصداً "جدة" 
غري أن الرياح لم تساعده عى الوصول إليها فعاد 
إىل ك��م��ران وأق����ام ب��ه��ا م���دة ش��ه��ري��ن ويف خ���ال ه��ذه 
امل������دة ج���م���ع ال���ب���وك���ريك ك����ل م����ا اس���ت���ط���اع أن ي��ج��م��ع��ه 
م������ن م����ع����ل����وم����ات ع������ن ال����ب����ح����ر األح������م������ر ك�����ذل�����ك أرس������ل 
س��ف��ي��ن��ت��ن ح��رب��ي��ت��ن إىل زي��ل��ع ف��ق��ام��ت��ا ب��ض��رب امل��ي��ن��اء 
باملدافع وأحرقت وأغرقت ما فيه من سفن, وعاد 
البوكريك  إىل عدن وأخ��ذ يضربها بمدافع السفن 
خمسة عشر يوماً دون طائل فأضطر إىل مغادرتها 

عائداً إىل الهند.
والش�����������������ك أن ق���������ي���������ام ال��������ب��������وك��������ري��������ك ب���������ه���������ذه ال�����ح�����م�����ل�����ة 
ق�����د أف������ادت������ه ك�����ث�����رياً رغ�������م ف���ش���ل���ه يف ت���ح���ق���ي���ق أه�����داف�����ه 
ف���ق���د ع������رف خ���ال���ه���ا ال���ك���ث���ري ع�����ن ط���ب���ي���ع���ة ه������ذا ال��ب��ح��ر 

وط��ب��وغ��راف��ي��ت��ه وع����ن ال��ع��اق��ات 
ال���ب���ش���ري���ة وال����ت����ج����اري����ة ف���ي���ه وق���د 
أنعكس هذا كله عى خطاباته 
ورسائله إىل مليكه التي يمكن 
أن ن������س������ت������ش������ف م�������ن�������ه�������ا إص�������������������راره 
ع��ى ال���ع���ودة إىل ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
واالس����ت����ي����اء ع����ى ع�����دن وإق����ام����ة 
قلعة حصينة بها ألنها مفتاح 
ه��ذا البحر كما ق��ال وم��ن أجل 
ال���ت���ع���رف ع���ى وس��ي��ل��ة ل��ات��ص��ال 
ب������م������ل������وك ال�����ح�����ب�����ش�����ة وال�������ت�������ع�������اون 
معها والقضاء عى سلطان املماليك يف هذا البحر 
ولتخريب مكة ومن مقرتحاته أيضاً أنه رأى ضرورة 
االستياء عى  ميناء "مصوع" وجزر دهلك لتوفري 
امل���اء وال��ط��ع��ام لحماتهم فيما ب��ع��د, وألن��ه��ا ت��واج��ه 
م����ي����ن����اء ج���������دة  ون�����ج�����د أن ال�����ب�����وك�����ريك ق������د أع�������د ح��م��ل��ة 
ب��ح��ري��ة أك���رب م��ن س��اب��ق��ات��ه��ا وخ���رج ب��ه��ا م��ن ال��ه��ن��د يف 
أوائ������ل ع����ام 1515م  ل��ك��ن ل���م ي���ق���در ل���ه ال����وص����ول إىل 
عدن فقد شغلته أخبار الثورة يف هرمز فعرج إليها 
وهناك أشتد به امل��رض فعاد إىل الهند حيث مات 
ب��ه��ا ف����ور وص���ول���ه وق����د رس����م ال���ب���وك���ريك ل��ل��ربت��غ��ال��ي��ن 
خ��ط��ة امل��س��ت��ق��ب��ل يف وص��ي��ت��ه وه����و ع���ى ف�����راش امل���وت 
وأرس��ل��ه��ا يف خطاب أخ��ري إىل امللك يف لشبونة فقد 
ق��ال إن��ه ق��د بسط ال��س��ي��ادة الربتغالية ع��ى مصادر 
ال��ت��ج��ارة الشرقية وأن���ه ل��م ي��رتك لخلفائه س��وى أن 
يعملوا ع��ى س��د م��ن��اف��ذ امل��ض��اي��ق ال��ع��رب��ي��ة وق���د نفذ 
ال��ربت��غ��ال��ي��ون وص���ي���ة ال���ب���وك���ريك ف��ي��م��ا ب��ع��د ف��أرس��ل��وا 

حملتن إىل داخل البحر األحمر.. 

يتبع يف الحلقة القادمة إنشاء الله تعاىل.

بوح الرياع

 
يف هذه الحلقة وهي الخامسة أواص��ل ما تضمنه العنوان 
أع�������اه ل���ك���ن ق���ب���ل ذل������ك أود ت����ذك����ري اإلخ��������وة ال�����ق�����راء ب���ش���ك���ل ع���ام 
وال�����ق�����راء يف م��ن��ط��ق��ة ع���م���ار ب��ش��ك��ل خ�����اص ان ال���ت���اري���خ ال��ن��ض��ايل 
لرجال عمار يعود إىل ما قبل خمسة قرون وربع من الزمان .
ف���ف���ي ال���ك���ت���اب امل����وس����وم ب���ت���اري���خ ال���ي���م���ن م���ق���ربة ال����غ����زاة مل��ؤل��ف��ه 
األستاذ عبدالله بن عامر أوضح املؤلف توصيفاً للمعركة بن 
ال��غ��زاة املماليك ع��ام 1517م وب��ن ب��اد ع��م��ار ففي الصفحتن 
54 و55 م��ن الكتاب ال��ج��زء ال��ث��اين أخ��ت��زل األس��ط��ر أدن���اه )فاجأ 
أه��ايل ب��اد عمار القوات الغازية بالهجوم عليها أثناء سريها 
نحو صنعاء ورغم الفارق الكبري يف نوعية األسلحة إال أن أهايل 
عمار تمكنوا من إلحاق هزيمة ساحقة بالغزاة وأمعنوا فيهم 
قتًا فقد تمكنوا من قتل  مائتن من الغزاة بينهم قائد الغزاة 
)برسباي الغوري( وقال مؤرخون إن بني عمار رجال شجعان 

قاتلوا برسباي وجنوده قتاال شديداً.
ه��ذا مثال موثق يف كتاب الباحث وامل���ؤرخ العميد عبدالله 
بن عامر يدل أن التاريخ الكفاحي ألبناء مخاف عمار عمره 
أك�����رث م����ن خ��م��س��م��ائ��ة ع����ام����اً وب���ال���ط���ب���ع ه���ن���اك ش����ه����داء م����ن ع��م��ار 
سقطوا أث��ن��اء ال��ت��ص��دي ل��ل��غ��زاة يف ذل��ك ال��وق��ت لكن امل��ؤرخ��ون 

ل�����م ي�����ذك�����روه�����م وق�������د س���م���ع���ن���ا م�����ن ق����ب����ل ق����������راءة ك����ت����اب األس����ت����اذ 
ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ام��ر يف سبعينيات وث��م��ان��ي��ن��ات ال��ق��رن امل����ايض أن 
كثري من أهايل عمار وبالذات الرجال والشباب كانوا يبادرون 
بمهاجمة قوى االحتال العثماين يف مخاليف مجاورة وحتى 
كانوا يسافرون إىل صنعاء وما جاورها لغرض قتال املحتلن 
وسقط منهم الكثري من الشهداء خال الفرتة من أواخر القرن  
ق��ب��ل امل����ايض إىل ع���ام 1918م وه����ذه ح��ق��ائ��ق م���روي���ة ول���م ت���دون 
يف ك��ت��ب وإذا ُدون�����ت يف ك��ت��ب ف��أن��ه��ا ال ت���ذك���ر أس���م���اء ال��ش��ه��داء 
أي أن دم���اء ال��ش��ه��داء يف ع��م��ار وغ���ري ع��م��ار ك��ان��ت إىل ستينات 
ال���ق���رن امل�����ايض ع���ب���ارة ع���ن ت���اري���خ م��ن��ي وه�����ذا ال���ش���أن امل���ن���ي ال 

يريض الله وال رسوله.
ول��ه��ذه االع��ت��ب��ارات ق��د ب���دأت كتابة ه��ذا امل��وض��وع اب��ت��داء من 
شهر فرباير من العام الجاري 2021م والشخصيات هي من 

كل األطياف السياسية وشخصية هذه الحلقة هو:
 محمد مجرد 

االسم: محمد محسن عيل صالح مجرد.
الرتبة العسكرية: عقيد.

من مواليد 1956م.

مكان امليالد: قرية ذو الغرابني من عزلة شريح مديرية 
النادرة محافظة إب. 

املستوى التعليمي دبلوم علوم عسكرية خريج الكلية 
العسكرية يف عدن الدفعة الثالثة عشر.

االنتماء السيايس: عضو يف الحزب االشرتايك اليمني, وبما 
إن الرفيق املناضل العقيد محمد محسن ع��ي صالح مجرد 
من أبطال منطقة عمار فإين أود تعريف القراء بأربعة عناوين 

من محطاته النضالية وهي كالتايل:-
املحطة األوىل عرفت أدوات سلطة عفاش عام 1978م بأنه 

عضو سري يف الجبهة الوطنية فهددوه برتكها لكنه رفض.
املحطة الثانية: أعتقله عساكر السلطة عام 1979م وحالوا 
ان����ت����زاع أس������رار م��ن��ه ت��خ��ص ع��ض��وي��ت��ه يف ال��ج��ب��ه��ة وأس�������رار أخ���رى 
ت���خ���ص ال���ج���ب���ه���ة وت���ك���ش���ف األع�����ض�����اء ال���س���ري���ن ف���ي���ه���ا ول���ك���ن���ه ل��م 
ي����ن����ب����س ب���ك���ل���م���ة ب����خ����ص����وص ال����ج����ب����ه����ة وأع������ض������اءه������ا رغ��������م أن��������ه ق��د 
تعرض للتعذيب الذي مازالت آث��اره واضحة عى جسده إىل 
ال��ي��وم ون��ح��ن رف��اق��ه ون��ع��د ب����اآلالف ن��ع��ت��رب ن����دوب ال��س��وط التي 
ع��ى ظهره وح���روق أع��ق��اب السجائر التي كانت تغرس حتى 
تنطفئ يف رقبته أوسمة وليست آثار ندوب جراح وسنمنحه 

وسام الشجاعة فالعقيد محمد محسن مجرد يستحق وسام 
الشجاعة وسام عى الصدر خري من عشره عى القرب.

املحطة الثالثة: شارك الرفيق العقيد محمد محسن مجرد 
يف ال����ت����ص����دي ل���ل���ح���م���ات ال���ع���س���ك���ري���ة وال���ق���ب���ل���ي���ة ال����ت����ي وج��ه��ت��ه��ا 
السلطة إىل املناطق الوسطى خال عامي -1981 1982م وقد 
كان مقاتل شجاع خال عامن وقد لعب دوراً كبرياً يف تلك 

الحرب حسب شهادات رؤسائه ورفاقه.
امل���ح���ط���ة ال����راب����ع����ة واألخ�����������رية: ل���ل���رف���ي���ق م���ح���م���د م����ج����رد م��وق��ف 
إي���ج���اب���ي ج������داً م����ن ال����ج����دل ال����ح����اد ي���ج���ري يف ع���م���ار ح�����ول إغ����اق 

ملفات شائكة.
حالياً يقيم ويعمل يف أمريكا لكنه مرتبط بالوطن ويتمنى 
أن يستقر الوضع ليعود إىل وطنه و دائما يعرب عن أمله الشديد 

من األزمات العميقة التي يمر بها اليمن.
خ��ت��ام��اً للحديث ع��ن محمد م��ج��رد أود اإلش����ارة إىل أن���ه من 
ال���ش���خ���ص���ي���ات ال����وط����ن����ي����ة ال����ت����ي ع���م���ل���ت ال���س���ل���ط���ة ال����س����اب����ق����ة ع��ى 
تهميشهم ومضايقتهم وهذا هو السبب الوحيد الذي دفعه 
إىل االغرتاب يف باد العم سام.. لكنه كان ومازال من الوطنين 

األبطال الذين يشار إليهم بالبنان.
 احمد القردعي

كلك نظر
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عليه  مــولــده     
الصالة والسالم كان 
ورحمة  ونورًا  هدى 

للعاملني
       عظمة رسولنا 
يف  تكمن  ــم  ــظ األع
ــه وســمــو  ــع ــواض ت
ـــه، وجـــوده  ـــالق أخ
ووقـــــاره لــقــد كــان 
على  يميش  ــًا  ــرآن ق

األرض
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هيمرب الجاسوس الربيطاين يف الرشق األوسط: بريطانيا دعمت فيصل بن تركي لتأسيس الدولة الوهابية الثانية )األخرية( 
ال���ح���ك���وم���ة ال���س���ع���ودي���ة ال���وه���اب���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة 

1891-1843
عى الرغم من أن ال��دم��ار ال��ذي أصاب 
الوهابين يف عام  1818 ولكن بمساعدة 
االس���ت���ع���م���ار ال���ربي���ط���اين ع������ادوا م����رة أخ���رى 
بصورة أقوى فبعد إعدام اإلمام عبد الله 
آل س��ع��ود يف ت��رك��ي��ا  نظر ف��ل��ول العشرية 
ال����وه����اب����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة إىل إخ����وان����ه����م م��ن 
ال�������ع�������رب وامل�����س�����ل�����م�����ن ك��������أع��������داء ح���ق���ي���ق���ي���ن 
وأصبحت بريطانيا والغرب أصدقاؤهم 
الحقيقين املخلصن  وهذه كانت بداية 
م��رح��ل��ة ال��ح��ق��د ال��س��ع��ودي ال��وه��اب��ي عى 
ب��ق��ي��ة ال���ع���رب وامل��س��ل��م��ن .. يف ع���ام 1843 
ت��م��ك��ن اإلم������ام ال���وه���اب���ي  ف��ي��ص��ل ب���ن ت��ريك 
آل س������ع������ود م�������ن ال��������ف��������رار م�������ن ال�����س�����ج�����ن يف 
ال������ق������اه������رة وع����������اد إىل ن����ج����د ث������م ب��������دأ اإلم��������ام 
فيصل يف االتصال بالحكومة الربيطانية 
يف عام 1848 دون أن يتلقى رد ويف عام  
1851توسل فيصل مرة أخرى للحصول 
ع������ى امل������س������اع������دة وال�������دع�������م م������ن ال���ح���ك���وم���ة 
الربيطانية ونتيجة لذلك  يف ع��ام  1865 
أرس������ل������ت ال����ح����ك����وم����ة ال����ربي����ط����ان����ي����ة ال���ع���ق���ي���د 
لويس بيي إىل الرياض لتأسيس مكتب 
تمثيي للحكومة االستعمارية الربيطانية 
بموجب معاهدة مع األسرة السعودية 
ال���وه���اب���ي���ة يف ع�������ام  1866وق������ع������ت األس������رة 
ال����س����ع����ودي����ة ال����وه����اب����ي����ة ات����ف����اق����ي����ة ص����داق����ة 
م���ع ال��ح��ك��وم��ة االس���ت���ع���م���اري���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة  
وه����������������ي ق����������������وة ك��������ره��������ه��������ا ج�������م�������ي�������ع امل�����س�����ل�����م�����ن  
بسبب قسوتها االس��ت��ع��م��اري��ة يف العالم 

اإلسامي.
ت������ش������ب������ه ه�������������ذه االت�������ف�������اق�������ي�������ة ال��������ع��������دي��������د م����ن 
االت������������ف������������اق������������ي������������ات ال�����������ظ�����������امل�����������ة ال������������ت������������ي ف�������رض�������ه�������ا 
امل����س����ت����ع����م����رون ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ون دائ�������ًم�������ا ع��ى 
مستعمراتهم يف الخليج الفاريس وتنص 
االتفاقية انه يف مقابل مساعدة الحكومة 
االستعمارية الربيطانية لاسرة الحاكمة 
ال�������وه�������اب�������ي�������ه يف ص���������������ورة أم������������������وال وأس�����ل�����ح�����ة  
وافقت األسرة السعودية الوهابية عى 
التعاون املطلق مع االستعمار الربيطاين،  
أثارت االتفاقية التي توصلت إليها األسرة 
السعودية الوهابية مع ألد أعداء العرب 
واإلس��������������������ام غ������ض������ًب������ا ش����������دي����������ًدا م���������ن ال������ع������رب 
واملسلمن اآلخرين  سواء داخل أو خارج 
امل��ن��ط��ق��ة ش���ب���ه ال���ج���زي���رة ال���ع���رب���ي���ة م����ن ب��ن 
اك��رث ال��راف��ض��ن ل��ه��ذه االتفاقية ك��ان امري 

حائل الراشد يف وسط الجزيرة العربية 
ويف ع�������ام 1891   وب������دع������م م��ن 

األتراك  هاجم الراشد 
ال���������������ري���������������اض و دم���������ر 
إم�����ارة ال��وه��اب��ي��ة يف 

الرياض آنذاك  ومع 
ذل����������ك  ف����ق����د اس����ت����ط����اع 

ب������ع������ض أف����������������راد األس�����������رة 
ال�������س�������ع�������ودي�������ة ال�����وه�����اب�����ي�����ة 

م�����ن ب���ي���ن���ه���م ع���ب���د ال���رح���م���ن 
آل س�����ع�����ود واب������ن������ه ال���ص���غ���ري 

عبد العزيزمن الفرار بسرعة 
إىل الكويت  التي كان يسيطر 

ع��ل��ي��ه��ا امل��س��ت��ع��م��رون ال��ربي��ط��ان��ي��ون لطلب 

الحماية واملساعدة الربيطانية.. 
ونختتم هنا بتأسيس بريطانيا للدولة 
السعودية الوهابية الثالثة التي أطلقت 
عليها إس���م اململكة ال��ع��رب��ي��ة  السعودية 
عام 1932م .. منذ عام 1902تمكن اإلمام 
ال��وه��اب��ي ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ج��دي��د ع���ام 1902 
م������ن االس�����ت�����ي�����اء ع������ى ال�������ري�������اض وك���������ان م��ن 
أوائ�����ل األع���م���ال ال��وح��ش��ي��ة ل��ه��ذا ال��وه��اب��ي 
الجديد بعد النجاح يف اح��ت��ال الرياض 
ترويع سكانه من خال قتل رئيس قبيلة 
الرشيد عند بوابة املدينة وأحرقوا  1200 
شخص أحياء وكان اإلمام الوهابي عبد 
ال�����ع�����زي�����ز  امل������ع������روف يف ال�����غ�����رب ب����اس����م اب����ن 
سعود محبوبا للغاية من قبل املستعمر 
اإلن���ج���ل���ي���زي وك�������ان ال���ك���ث���ري م����ن امل���س���ؤول���ن 
ال���ح���ك���وم���ي���ن ال���ربي���ط���ان���ي���ن وامل���ب���ع���وث���ن يف 
م���ن���ط���ق���ة ال����خ����ل����ي����ج ال�����ع�����رب�����ي ي���ج���ت���م���ع���ون 
أو ي���ت���ص���ل���ون ب����ه يف ك���ث���ري م����ن األح����ي����ان  
وي��دع��م��ون��ه ب��س��خ��اء ب��امل��ال وال��س��اح 
وامل������������س������������ت������������ش������������اري������������ن وي��������������ع��������������د ال��������س��������ري 
ب����رييس ك���وك���س وال��ن��ق��ي��ب ب��ري��دو 
وال����ك����اب����ن ش��ك��س��ب��ري وج����ريت����رود 
ب��������ي��������ل وه�����������������������اري س����������ان����������ت ج��������ون 
ف��ي��ل��ب��ي م���ن ب���ن ال���ع���دي���د من 
امل�����س�����ؤول�����ن وامل����س����ت����ش����اري����ن 
االس�����ت�����ع�����م�����اري�����ن اإلن����ج����ل����ي����ز 
ال����ذي����ن ي���ع���م���ل���ون ب���ان���ت���ظ���ام م��ع 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز مل��س��اع��دت��ه ب��ك��ل م��ا يحتاج 
إل��ي��ه م��ن اج���ل ت��أس��ي��س امل��م��ل��ك��ة ال��وه��اب��ي��ة 
الثالثة  التي تسمى حاليا اململكة العربية 

السعودية التي أنشأت بعد طرد حاكم 
ال�����ح�����ج�����از ال�����ش�����ري�����ف ح����س����ن وأوالده م��ن 
الحجاز بعد مذبحة مروعة راح ضحيتها 

آالف املدنين.
يف م�������اي�������و  1919  ويف م�����دي�����ن�����ه ت������رب������ة يف 
ال��������ح��������ج��������از  يف م�����ن�����ت�����ص�����ف ال������ل������ي������ل ب����ط����ري����ق����ة 
ج��ب��ان��ة ووح��ش��ي��ة ه��اج��م��وا امل��دي��ن��ة وقتلوا 
أك���������رث م�������ن 6000  ش�����خ�����ص وم�����������رة أخ�������رى 
يف أغ����س����ط����س 1924 ك����م����ا ف����ع����ل ال�����رباب�����رة  
اقتحم ال��ج��ن��ود ال��وه��اب��ي��ون السعوديون 
منازل يف الحجاز  مدينة الطائف سرقوا 
املال واغتصبوا النساء ثم قطعوا رؤوس 

األط������ف������ال ال����ص����غ����ار وك�����ب�����ار ال�����س�����ن  وك����ان����وا 
يضحكون ويستمتعون بعويل وص��راخ 
النساء ، قفزت العديد من نساء الطائف 
عى الفور اىل آبار املياه لتجنب اإلغتصاب 
وال�����ق�����ت�����ل ع������ى أي����������دي ال�����ج�����ن�����ود ال����وه����اب����ي����ن 
ال������س������ع������ودي������ن ال����ع����ن����ي����ف����ن ق�������ام�������وا ب���ش���ك���ل 
ع�������ش�������وايئ ب����ق����ت����ل ج����م����ي����ع ال��������رج��������ال ال�����ذي�����ن 
التقوا بهم يف الشوارع  وسرقة أي يشء 
يمكن أن تحمله  وتم ذبح أكرث من  400 
شخص بريء بشكل رهيب يف الطائف.

ما أشبه اليوم بالبارحة عندما ندرس 
التاريخ القريب خاصة قبل ما يقرب من 
ثاثة قرون ماضية وما حصل من تنامي 
ح������رك������ة م������ت������ش������ّددة يف ال������ج������زي������رة ال����ع����رب����ي����ة 
وك�����ي�����ف ت�������ط�������ّورت ل����ُت����ص����ب����ح أداًة ل��ت��ت��ش��ب��ث 
ق����ب����ي����ل����ة م����ع����ّي����ن����ة ع�������ى أرض�������ه�������ا يك ت���س���ي���ط���ر 
ع��ى الجزيرة العربية خاصة يف الحجاز 
ولتتكاتف عى أه��داٍف معّينة من أهمها 
ت��ث��ب��ي��ت ح��ك��م ه����ذه ال��ق��ب��ي��ل��ة ع���ى ال��ج��زي��رة 
ال����ع����رب����ي����ة ول���ت���س���ت���غ���ل ال������دي������ن امل�����ت�����ش�����دد يف 
ت��ص��ف��ي��ة خ��ص��وم��ه��ا امل���ع���ارض���ن وك���ي���ف ان 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��وه��اب��ي امل��ج��رم يقتل ال��ي��وم 
األب����ري����اء يف ال��ي��م��ن وس���وري���ا وال����ع����راق من 
اج�������ل ت���ث���ب���ي���ت ح���ك���م���ه ال����ظ����ال����م وم�������ن اج����ل 
امل���ح���اف���ظ���ة ع����ى ع���روش���ه���م ال����خ����اوي����ة ال��ت��ي 
ستنهار قريبا تحت وقع ضربات األبطال 
األح��������������رار يف األم����������ة اإلس������ام������ي������ة امل���م���ان���ع���ن 
الرافضن للخنوع واالستسام لاستكبار 

العاملي.
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بأكرث من مقولة 
أمرياك املسئولة عن 
دعم تنظيم الدولة

ا دأبت عليه اإلدارات األمريكية املتعاقبة  عى الرغم مَمّ
م���ن ت��ب��ن��ي خ���ط���اب ي���وح���ي ب���ش���دة ع���داوت���ه���ا ل����إره����اب، ف��إن 
ضخامة ما تحققه تلك اإلدارات -عى مختلف املديات- 
م��������ن م������ك������اس������ب س�����ي�����اس�����ي�����ة اس������رتات������ي������ج������ي������ة يف ال������ب������ق������اع ال����ت����ي 
ت��ع��ط��ي��ه��ا ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات اإلره����اب����ي����ة م��������ربرات وذرائ���������ع غ���زوه���ا 
ب�������ق�������وات ع�����س�����ك�����ري�����ة ل�����ه�����و أم������������ٌر ي����ب����ع����ث ع�������ى االس�������ت�������غ�������راب، 
وي���ح���م���ل ذوي األل����ب����اب ع����ى ال���ت���ع���اط���ي م����ع ه�����ذه ال��ق��ض��ي��ة 
غ����ري امل��ن��ط��ق��ي��ة ب��ال��ك��ث��ري م����ن ال��ت��ح��ف��ظ واالرت������ي������اب، ال س��ي��م��ا 
وأن تلك الغزوات التي تحصل -بشكل مفتعل- بسبب 
ت��ل��ك ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات وم����ن أج��ل��ه��ا ال ت��ن��ج��ح -ب��ق��ص��د أو ب���دون 
قصد- يف استئصالها، بقدر ما تفتح أمامها آفاًقا جديدة 
يف ال���ت���ع���اط���ي م����ع أس���ال���ي���ب ووس�����ائ�����ل وآالت االغ����ت����ي����االت، 
وُتكسب تلك التنظيمات ذات األفكار الحمقاء جماهريية 
"الصرب عند اللقاء"، وتمنحها -من ناحية أخرى- أسباب 
االس��ت��م��راري��ة ومشروعية ال��ب��ق��اء، ب��اإلض��اف��ة إىل اإلسهام 
يف إيهام العواِم بِفْرَيِة َما َيَناُلُه قتاها -عى اعتبار أنهم 

بزعمها شهداء- من خلود وارتقاء.
وألن ك����ًا م���ن "روس����ي����ا االت����ح����ادي����ة" و"ج���م���ه���وري���ة ت��رك��ي��ا 
اإلسامية" كانتا قد اضطلعتا بدور طليعي يف التحالف 
الدويل الذي تشكل عام 2014م بقيادة "أمريكا" للقضاء 
عى ما يسمى بتنظيم "دولة اإلسام يف العراق والشام" 
ال��ش��ه��ري ب�����"داع����ش" ب��ع��د ت���م���دده -يف أق���ص���ر م���ا ي���ك���ون من 
م��ده- م��ن "ال��ع��راق" إىل "س��وري��ا"، باإلضافة إىل تشارُك 
"م��وس��ك��و" و"أن���ق���رة" م��ع "واش��ن��ط��ن" -م��ن��ذ م��ا ي��زي��د عى 
ع���ق���د زم����ن����ي- ال����ت����واج����د ال���ع���م���ل���ي���ايت ال���ع���س���ك���ري يف امل���س���رح 
السوري، فهما -منطقًيّا- أق��در من غريهما عى مراقبة 
السلوك األمريىك النفاقي واألشد إملاًما بما يربط "البيت 
اإلب���ي���ض" ب���ق���ادة ت��ن��ظ��ي��م "داع������ش" اإلره���اب���ي م���ن ع��اق��ات 
وطيدة وما يتشاركه معهم -بسبق اإلصرار- من أسرار، 
وق�����د وص���ل���ت "م����وس����ك����و" و"أن������ق������رة" -م������ؤخ������ًرا- إىل ق��ن��اع��ة 
مدروسة مستندة إىل األدلة املادية امللموسة بأن "البيت 
األبيض األمرييك" هو الراعي الحصري الحديث والقديم 

لهذا التنظيم.
ف���ه���ا ه����ي "روس�����ي�����ا" ت��ش��ك��ف ل��ل��م��إ م����ا ي��ح��ظ��ى ب����ه ت��ن��ظ��ي��م 
"داعش" من اإلدارات األمريكية -بما فيها إدارة الرئيس 
األم������ري������يك ال������راه������ن "ج������وزي������ف ب�������اي�������ُدن" م�����ن اح������ت������واء وت�������ٍنّ 
وتضامن وتوفري ما تحتاجه عناصره -ال سيما يف السنوات 
���رة- م��ن م���اٍذ آم���ن، ف��ق��د ن��ش��رت "وك��ال��ة الصحافة  امل���ت���أِخّ
الفرنسية" يف مايو املايض خرًبا مقتضًبا هذا نصه: )اعترب 
"ألكسندر فومن" نائب وزير الدفاع الرويس أن الواليات 
امل��ت��ح��دة ت��س��ت��خ��دم م��ن��ط��ق��ة "ال���ت���ن���ف" ال���ت���ي ت��س��ي��ط��ر عليها 
جنوب شرقي سوريا غطاًء للجماعات اإلرهابية هناك، 
وق���ال "ف��وم��ن" يف ح��دي��ث ل��ق��ن��اة “روس����ي����ا24-”: ال يمكن 
أال يقلقنا وجود “املنطقة اآلمنة” بقطر 55 كيلومرتًا قرب 
بلدة "التنف" الواقعة عى الحدود السورية العراقية، 

حيث سِيّجت عملًيّا هناك محمية لإرهابين(.
وها هي "تركيا" -من جانبها- توجه ل�"للبيت األبيض" 
إصبع االتهام بتزويد تنظيم "داعش" باألموال واألسلحة 
والعتاد العسكري بشكل عام، فقد نقل موقع "العربي 
الجديد" يف ال���24 من سبتمرب عن الرئيس ال��رتيك "رجب 
ط���ي���ب أردوغ�����������ان" -ب���ع���د ع����ودت����ه م����ن "واش����ن����ط����ن" ب���ص���ورة 
م��س��ت��ع��ج��ل��ة ع��ق��ب زي�������ارٍة رس���م���ي���ٍة ف���اش���ل���ة- ق���ول���ه: )أم���ريك���ا 
تمنح التنظيمات اإلرهابية فوق ما هو متوقع من الدعم، 
وبداًل من مكافحتها تقوم بتوفري األسلحة واملعدات لها. 
و"تركيا" مضطرة إىل إطاع الرأي العام العاملي عى هذه 
التفاصيل عندما ُت��ق��دم دول���ة "أم��ريك��ا" العضو يف حلف 

"الناتو" عى اتخاذ هذا املوقف املخالف"(.
���ا ي��ع��زز ه���ذا االت���ه���ام وي��ج��ع��ل��ه ب��م��ث��اب��ِة ال��ي��ق��ن ال��ت��ام  وم���َمّ
م�����ا ك�������ان ق�����د ب�������دا م�����ن ال����رئ����ي����س األم������ري������يك األس�����ب�����ق "ب��������اراك 
أوب����ام����ا" -ب���ع���د أن ت����وىل يف خ���ري���ف 2014 ت��ش��ك��ي��ل ت��ح��ال��ف 
دويل مل���ح���ارب���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ال�����ع�����راق وس�����وري�����ا- م����ن ت���ه���اوٍن 
ملحوظ ومن رغبٍة يف الحفاظ عى عناصره من اإلبادة، 
ب��ذري��ع��ة أن����ه ال ي��م��ث��ل ت���ه���دي���ًدا ج���دًيّ���ا ع���ى م��ص��ال��ح ب����اده، 
األم����ر ال����ذي س����َوّغ مل��ن��اف��س��ِه -ف��ي��م��ا ب��ع��د- "دون���ال���د ت��رام��ب" 
ات�����ه�����ام�����ه وات�������ه�������ام وزي�����������رة خ����ارج����ي����ت����ه -ح������ي������ن������ذاك- "ه�����ي�����اري 
كلينتون" التي شاركته هذه الرؤية تجاه التنظيم اإلرهابي 
بتأسيسه ودعمه، فقد ورد يف موقع "BBC عربي" يف 11 
أغسطس 2016 -تحت عنوان ]ترامب: أوباما "مؤسس" 
ت��ن��ظ��ي��م "ال����دول����ة اإلس���ام���ي���ة"[ ال���ف���ق���رات ال��ت��ال��ي��ة: )وص���ف 
"دونالد ترامب" املرشح الجمهوري يف انتخابات الرئاسة 
األمريكية الرئيس "باراك أوباما" بأنه "مؤسس" تنظيم 

"الدولة اإلسامية".
وق�������ال "ت������رام������ب" أم�������ام ح���ش���د م����ن أن�����ص�����اره األرب������ع������اء يف 
ف�����ل�����وري�����دا: "إن�����ه�����م ي������ق������درون إن ال����رئ����ي����س أوب������ام������ا م���ؤس���س 

تنظيم داعش".
ك���م���ا ه����اج����م "ت������رام������ب" أي�����ًض�����ا م���ن���اف���س���ت���ه ال���دي���م���ق���راط���ي���ة 
"هياري كلينتون" ووصفها بأنها "شريكة يف تأسيس" 

التنظيم.
وأصر "ترامب" عى تعليقاته قائًا: إن أوباما وكلينتون 
ه���م���ا "أك�������رث ال����اع����ب����ن ق���ي���م���ة" ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م "ال�����دول�����ة 

اإلسامية".
وقد دأب "ترامب" عى اتهام الرئيس األمرييك "باراك 
أوباما" بالسماح للمتشددين باالنتشار، متهٌما إياه بأنه 

متعاطف بالفعل مع التنظيم(.
وب��ال��رغ��م م��ن أن ه���ذا االت���ه���ام ص����ادٌر م��ن ش��خ��ٍص ليس 
أه��ًا ل��ه، ك��ون��ُه ينهى ع��ن خلٍق وي��أيت مثله، إال أن��ُه اتهاٌم 

يف محله.

 
ويف ذات القصيدة , أو رائعته الشعرية ) الغزو من 
ال��داخ��ل ( يتساءل ال���ربدوين بُحرقة ووج��ع عن مآالت 
األوض�����������اع امل������رتدي������ة , وال�������ح�������روب وال������ص������راع������ات ال��ع��ب��ث��ي��ة 
املستمرة يف بلد منكوب ومضطرب كاليمن , ويتحدث 
بلسان حال الشاعر املُتمكن , واملفكر املستنري , واملؤرخ 
الحجة , واملحلل السيايس الواعي الفاهم لطبيعة ما 
ح��دث وي��ح��دث ع��ى م���رأى ومسمع منه , غ��ري ُم��داه��ن 
لنظام حكم أو ُمتماهياً مع مرحلة وعهد معن , وغري 
آبه أو ُمكرتث بمامة الئم , صادعاً بالحق والحقيقة 

كعادته وكما هو العهد به .
وي����واص����ل ب��ص��راح��ت��ه وش��ف��اف��ي��ت��ه امل���ح���م���ودة وم��ن��ط��ق��ه 
السليم تحليل الحدث اليمني وتوصيفه يف قصيدته 
البليغة ) الغزو من  الداخل ( , ويمي فيها ُمتسائًا:

ملاذا نحُن يامربي 
ويامنفى بال سكن؟.
بال حلٍم , بال ذكرى
بال سلوى بال َحَزِن.

يمانيون ,  ) ياأروى(
و) سيف بن ذي يزن(.

ولكنا , برغمكما
بال ُيْمٍن بال يمِن.
بال ماٍض بال أِت

بال سٍر , بال َعَلِن.
وع���ى ن��ف��س امل���ن���وال واألس���ل���وب ال��ب��دي��ع , وع���ى ذات 
ال����ي����ق����ن وال�������ص�������دق وال�����ج�����ه�����ر ب����ال����ح����ق , ي���س���ت���م���ر ش����اع����رن����ا 
ال�����ربدوين أي��ض��اً يف ط���رح ال���س���ؤال ع��ن م��ا ج���رى وي��ج��ري 
يف اليمن , ويأيت بالجواب املفيد والشايف للغليل ضمن 
س��ي��اق رائ��ع��ت��ه ال��ش��ع��ري��ة امل���ذك���ورة ال��ت��ي ال يختلف عى 

تميزه وخصوصية إبداعه فيها إثنان .
ث��������م ي������م������ي ال�������������������ربدوين يف س�������ي�������اق ق�����ص�����ي�����دت�����ه ت������ل������ك يف 
توجيه أسئلته الوجيهة للمعنين بها بشكل مباشر  
, واملُخاطب هذه املرة صنعاء حاضرة اليمن بما تمثله 
من رمزية وتجسده من معنى , ويقول ُمتنبي اليمن 

بلغة الشاعر الحكيم :
أيا ) صنعاء ( متى تأتني
ِمْن , تاُبوتِك , العفِن ؟.
أتسألني , أتدري؟ فاَت
قبل مجيئه , زمني ؟!.

متى ايت , أال تدري؟
إىل أين انثنْت ُسفني؟.

وي����ع����اود ال�������ردوين ال���ح���دي���ث ع���ن ص��ن��ع��اء يف بيت 
ش�����ع�����ري ض����م����ن ق���ص���ي���دت���ه ال����س����ال����ف ذك������ره������ا ف���ي���ق���ول 

عنها :
لقد عادت ِمن اآليْت

إىل تاريخها الوثنْي !.

فظيُع جهل ما يجري
وأفظع منُه أن تدري !.

ثم ُيعرج الردوين يف قصيدته التي تحمل عنوان 
) الغزو من الداخل( , إىل حالة اإلرتهان والتبعية 
للخارج , واصفاً هذه الحالة السيئة واملزرية وصفاً 
دقيقاً , يتجاوز به حد جلد الذات اليمنية , ويشدو 

بقوله عن ذلك قائاًل :
شعاري اليوم ياموالي
نحُن نباُت , إخصابك.

ألن , ِغناك , أركعنا 
عىل أقدام أحبابك.

فأَلَْهَناَك قلنا : الشمس
ِمْن أقباس أحسابك.

فَنْم ) يابابك الَخرمي(
عىل ) بلقيس( يابابك.

ذوائبها , سرير , هواك
وبعض , ذيول ,أربابك.

وبسم الله , َجل الله 
نحُسو كأس أنخابك.

وي��ش��ري ال����ربدوين ص��راح��ًة إىل ارت��ه��ان وتبعية النظام 
الحاكم يف صنعاء ملشيخات وإمارات النفط الخليجية 
وع�����ى رأس����ه����ا ال���س���ع���ودي���ة يف م���رح���ل���ة خ���ل���ت م����ن ت���اري���خ 

اليمن الحديث واملعاصر بقوله :
أمري النفط نحُن يداك 

نحُن , أَحُد , أنيابك.
ونحُن القادة العطىش 

إىل فضالت , أكوابك.
ومسؤولون يف صنعاء
وفراشون , يف , بابك !.
وِمْن َدِمنا , عىل , دمنا 

ُتَموِقع , جيش إرهابك.
لقد جئنا , نجُر الشعب

يف,  أعتاِب , أعتابك .
ونأيْت , ُكلما , تهوى 

ُنَمِسح , نعل ُحجابك.
ونستجديك ألَقابًا

ُنَتوجها بألقابك.
فُمرنا كيفما شاءْت
نوايا ليل سردابك.

نعم ياسيد األذناب
إَنا , خرُي , أذنابك !.

ويف قصيدته ) زحف العروبة ( املنشورة عام 1958م 
, يتحدث ال��ربدوين بشكل مباشر وصريح عن طبيعة 
األحداث واألوضاع يف اليمن يف تلك الفرتة , بما يتطابق 
م��ع ال���واق���ع امل��ع��اش وي��ع��ك��س ص��ورت��ه ال��ج��ل��ي��ة واض��ح��ة 
بكل أبعادها , ويصف مايجري يف اليمن آنذاك بقوله :

فُهنا ُهنا اليمن الخصيب مقابُر
ودُم , ُمَباُح , واحتشاد , ذئاِب .

ُقل لإلمام : وإن تحفَز سيفُه
أعوانك األخياُر , َشُر , ذئاِب.

يوُمون عندك بالسجود وعندنا
يوُمون , باألظفاِر , واألنياب.

ُهم يف كراسيهم قياصرُة وُهم
عند األمري , عجائُز , املحراِب.
يتملقون ويبلغون إىل الُعال 
بخداعهم وبأخبث األسباِب.

ِمْن ُكِل , معُسوِل , النفاِق كأَنُه
حسنًا تتاِجُر يف الهوى وترابي.

وغداً سيحرتقون يف وهِج السنى
وكأنهم كانوا خداَع سراِب .

وتفيُق صنعاُء الجديد عىل الهدى
والوحدُة الكرى عىل األبواِب .

ول�����ع�����ل ال��������������ربدوين وب��������ا ُم�������ن�������ازع وال ُم�����ن�����اف�����س ل��������ُه ع��ى 
اإلط��اق هو أبلغ الشعراء , وأك��رث املفكرين ق��درة عى 
إع��ط��اء ال��ح��دث واللحظة التاريخية املُ��ع��اش��ة واملاضية 
حقها من التوصيف والتحليل والشرح والتعريف بها 
بما يليق بها وبمن عاشوها أو سمعوا بها , غري ُمجاٍف 
ب��م��ا ص���در ع��ن��ه للحق وال��ح��ق��ي��ق��ة , ليبقى ب��ذل��ك وح���دُه 
األبلغ واألصدق واألفهم , واألكرث معرفة وإملاماً بخبايا 
األمور وظواهرها , وما نبوءاته التي تضمنتها روائعه 
الشعرية إال جزء من تلك املعرفة الشاملة , الكاملة .
وحسبُه رحمُه الله وهو الذي أحرمه الله من نعمة 

البصر وهو طفل صغري , أنُه كان يرى ما ال نراه !.

..... يتبع ......
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خالد الصرابيصالح املقداد 

البعض ممن لم تعد لديهم الثقة حتى بانفسهم عن 
حقيقة أسباب ما تشهده األرض من انتصارات ميدانية 
وت���ق���دم���ات م��ت��ت��ال��ي��ة يف م��خ��ت��ل��ف م���ي���ادي���ن ال����ع����زة وال���ك���رام���ة 
وع��ى وج��ه الخصوص يف م��ارب شبوة مع إدراك��ه��م التام 
بأنه ال توجد هناك انتصارات تتم بنوع من االتفاق املسبق 
الن الحرب ال يشء منها يصدر سوى النار وان هناك فرق 
ش���اس���ع ب����ن م���ق���ات���ل وج�����د يف خ���ط���وط ال����ن����ار ب���������إرادة وط��ن��ي��ة 
تقتي الدفاع عن األرض والعرض وبن آخر ارتىض لنفسه 
أن يكون عميل يقاتل من اجل املال فهذا األخري عندما يجد 
أمامه نريان املعركة قد اشتعلت الشك انه يرخص لنفسه 
بالقول ال احد هناك يستحق مني التضحية بالروح بينما 
مجاهد الجيش واللجان الشعبية قد وهب روحه الغالية 

رخيصة يف سبيل الله والوطن..
 وعى املغرضن من ضعفاء النفوس ان يستوعبوا بان 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف امل��ن��اط��ق امل��ح��ت��ل��ة ق���د ف����اق م���ن غيبوبته 
بعد مامسته لحقائق االح��ت��ال ال��ع��دواين ال��ذي ع��اث يف 
األرض فساداً بهدف تدمري حتى االخاق اليمنية وتمزيق 
لحمة الصف الوطني الواحد حتى يتسنى له تحقيق مآربه 
الدنيئة عى ارض اإليمان.. الحكمة من أبرزها نهب ثرواته 
ومقدراته وه��ذا املسار كافيا بخلق الرغبة الشديدة لدى 
أبناء الوطن عامة واملناطق املحتلة عى وج��ه الخصوص 
ل���ل���خ���اص م�����ن ك����اف����ة ال���ع���ن���اص���ر االح����ت����ال����ي����ة ون����ي����ل ال���ح���ري���ة 
واالستقال التي تمنحهم العيش الكريم والحياة اآلمنة 
ليكون ه��ذا من اب��رز عوامل نصر ابطال الجيش واللجان 
الشعبية وتطهريهم لألرايض املحتلة الذي سيستمر حتى 

تحقيق النصر األكرب وتصبح اليمن حرة عزيزة.



< بعد مقابلتكم ألنور السادات هل اتجهت اىل نيويورك مباشرة؟
<< ن��ع��م.. وق��د وص��ل��ت ن��ي��وي��ورك يف ال��ي��وم عينه ال���ذي وص��ل فيه ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري احمد 
بن بال لتقديم الجزائر اىل األمم املتحدة يف بداية عهد استقاللها الجديد.. وكانت مهمتنا 
صعبة ألن الوفد املليك سبقنا وأحتل مقعد اليمن يف الجمعية العمومية التي ب��دأت يف 
منتصف ايلول.. سبتمرب أي قبل ثورتنا بعشرة ايام كما اننا بدون وفد دائم يف نيويورك.. 
فقد كان وفد الجامعة العربية هو الذي يحمل اسم وفد اليمن وذلك ليتمتع بالحصانة 
الدبلوماسية.. وقد اعتذر لنا السيد عبدالخالق حسونة األمني العام للجامعة العربية يف 
أدب جم عن أي تعاون من ممثل الجامعة السفري كامل عبدالرحيم.. ألن عددا من الدول 
العربية لم تكن قد اعرتفت بالنظام الجمهوري واألمني العام ال يريد ان يزج بجامعته يف 

قضايا ال تزال محل خالف ونزاع.

يف األمم املتحدة
< كيف تصرفت حينها؟

<< بادرت عىل الفور اىل االستعانة بالشبان اليمنيني الذين يدرسون او يعملون بالواليات 
املتحدة.. أمثال احمد قائد بركات واحمد عبده سعيد وعيل عبده سيف ويحيى جغمان- 
اصبح ه��ؤالء فيما بعد وزراء- وعمل معنا يف تلك ال��ف��رتة ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ترسييس واألخ 
مسلم ش��م��وط ال���ذي ك��ان يعمل قبل ذل��ك يف مكتب الجامعة العربية ب��ن��ي��وي��ورك.. وك��ان 
ه��ؤالء فريقا ممتازا ممتلئا حماسة ونشاطا واخ��الص��ا.. وق��د اجرينا ات��ص��االت واس��ع��ة مع 
الجمعية العامة لألمم املتحدة ومع جميع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود وشرحنا شفاها 
ويف بيانات ومذكرات ما عانته اليمن من ظلم وتخلف وعزلة وما قام به الشعب اليمني 
من نضال طوال ربع قرن حتى تمكن من اعالن الجمهورية وما ينتظرنا من اعمال ومشاق 
لرنفع مستوى املعيشة ونعيد بناء الدولة والحياة التي تتفق مع تطور العالم يف النصف 
األخري من القرن العشرين.. وقد بذل الرئيس بن بال جهودا مشكورة مع عدد من رؤساء 

الدول والوفود التي كانت يف نيويورك.

أول لقاء بامللك فيصل
< ذكرت يف قصتك مع بناء الدولة الحديثة يف اليمن ان الرئيس بن بال جمعك 

باألمري فيصل ابن عبدالعزيز امللك فيما بعد.. ماذا دار من حديث بينكم؟
<< الرئيس بن بال دعاين إىل العشاء عىل مائدته الرئيسية وكان معنا األمري فيصل الذي 
ك��ان حينها رئيسا للوفد ال��س��ع��ودي وال��دك��ت��ور محمود ف���وزي وزي���ر خ��ارج��ي��ة مصر ورئيس 
وف��ده��ا.. وك���ان امل��ل��ك فيصل األم���ري حينئذ معتدال ويفكر يف ح��ل للنزاع وإي��ق��اف للتدخل.. 
وق���ال: اذا ل��م يكن ه��ن��اك ت��دخ��ل خ��ارج��ي ول��م يكن ال��ن��ظ��ام ال��ج��دي��د م��ع��ادي��ا للسعودية فال 
يوجد سبب للخالف.. ويعلل البعض تشدده بعد ذلك عندما عاد اىل بالده بتصريحات 

بعض املسؤولني يف صنعاء وتحديهم.
< كيف استطعتم الحصول ع��ى االع���راف بالنظام الجديد يف اليمن وان��ت��م يف 

هذا الوضع املعقد؟
<< يف نيويورك استطعنا الحصول عىل اعرتافات الكثري من الدول وتركنا انطباعا جيدا يف 
اوساط األمم املتحدة وضيقنا الخناق عىل الوفد االمامي الذي لم تكن له قضية يستطيع 
ال�����دف�����اع ع���ن���ه���ا رغ�����م أن ص���ن���ع���اء ق��اط��ع��ت��ن��ا ت���م���ام���ا..ف���ل���م ت�����زودن�����ا أي م���ع���ل���وم���ات أو ت��وج��ي��ه��ات 
والربقيات ال��ن��ادرة التي وصلتنا كانت تعاليا وتجاهال وتثبيطا.. وي��وم الخميس األول من 
تشرين الثاين.. نوفمرب1962م نشرت صحيفة: نيويورك تايمز.. خربا من صنعاء يشري 
اىل تسلم الرئيس عبدالله السالل رئاسة الجمهورية وتعيني الدكتور عبدالرحمن البيضاين 
نائبا لرئيس الجمهورية ونائبا للقائد العام للقوات املسلحة ووزيرا للخارجية وتعييني انا 

مندوبا دائما باألمم املتحدة.
< كيف تعاملت مع هذا الخرب وأنت وزير الخارجية؟

<< أزعجني هذا الخرب ال ألنني أبعدت من منصب وزير الخارجية.. فمندوب باألمم املتحدة 
يف مثل تلك الظروف أفضل وأسهل.. ولكن ألن الطريقة واالسلوب اللذين تم بهما اختيار 
أول رئيس للجمهورية يف اليمن ال يبشر بخري وال يوحي أننا يف طريقنا إلنشاء دولة نظام 
وق��ان��ون وال ان��ن��ا سنلتزم أي اس��ل��وب ديمقراطي وش��ع��ب��ي.. فكما فوجئت بالخرب وأن���ا وزي��ر 
الخارجية فوجئ به غريي وملاذا؟ وهل كنا سنرتدد يف املوافقة عىل اختيار السالل لرئاسة 
الجمهورية؟ هذا اوال.. وثانيا ألن الدكتور عبدالرحمن البيضاين توىل نيابة رئاسة الجمهورية 
والقيادة العامة للقوات املسلحة وهو ليس عسكريا اضافة اىل وزارة الخارجية وقد دلت 
تصريحاته عىل تهور واندفاع وانفعال وعدم حكمة وتقدير للمسؤولية.. وثالثا ألنه ليس 
من الالئق ان يطلع وزير خارجية عىل اعفائه من عمله يف صحيفة وهو يف مهمة خارجية 

فهل استكرثوا ابالغي برقيا بهذا التغيري؟

فوىض وارتجال
< هل اهتزت احالمك حول ما كنت تتطلع اليه من بناء ليمن جديد؟

<< قد تكون ظروفهم ومتاعبهم الداخلية دفعتهم اىل هذا التصرف.. ولكني اعرتف بأن 
احالمي ببناء دولة اليمن الحديثة قد أهتزت.. وأن آمايل يف تكوين االدارة العصرية التي 

نباهي بها الغري قد تزعزعت.. وأن يف تصورايت ان متاعب اليمن ليست اال عارضة واستثنائية 
قد ضعفت.. وان الفوىض واالرتجال والتهور والطموحات والتنافس والتهافت هي التي 
تسيطر ع��ىل م��س��رح ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ج��دي��دة يف ال��ي��م��ن.. ول��ذل��ك ف��ق��د ح��زم��ت حقيبتي 
ودون اس��ت��ئ��ذان م��ن ص��ن��ع��اء وغ�����ادرت ن��ي��وي��ورك اىل ال���ق���اه���رة.. ويف م��ط��اره��ا رف��ض��ت دخ��ول 
قاعة كبار املسافرين ووقفت بني املسافرين العاديني.. واعتذرت للمستقبلني والصحافيني 
ورفضت ركوب السيارة الرسمية وتوجهت بسيارة أجرة اىل شقتي التي كانت تقيم فيها 

عائلتي منذ ما قبل الثورة.
< كيف تعاملت مع صنعاء رسميا؟

<< ارسلت تقريرا شامال بكل اعمايل ومعه استقالتي النهائية من كل عمل واكدت رغبتي 
يف ال��ع��ي��ش ب��ع��ي��دا ع���ن ك���ل م��س��ؤول��ي��ة ك��م��ا ك��ن��ت ط��ال��ب��ا ون��ق��اب��ي��ا.. ف��ه��ذه األس��ال��ي��ب ال��ج��دي��دة 
ال أس��ت��س��ي��غ��ه��ا وال ارض�����اه�����ا.. ل���م اك����ن م��ن��ف��ع��ال مل���ا ح���ل ب���ي وح�����دي ول��ك��ن��ي ك��ن��ت م��ش��ف��ق��ا عىل 
ال��ث��ورة وال��ي��م��ن.. اذ يف ال��وق��ت عينه وص��ل اىل القاهرة اب��ع��ادا ع��دد كبري م��ن رج���االت اليمن 
بينهم ال��ق��ايض ع��ب��دال��رح��م��ن االري�����اين وال���ل���واء ح��م��ود ال��ج��ائ��ف��ي وال��ش��ي��خ محمد ع��يل عثمان 
والشيخ يحيى منصور والسيد احمد امل���روين وغ��ريه��م بحجة تقديم شكوى اىل الجامعة 
ال���ع���رب���ي���ة.. وق����د ح����دث ك���ل ه����ذا ال��ت��ص��دع يف ال���ص���ف ال��ج��م��ه��وري يف ال���وق���ت ال�����ذي ي����رص فيه 

امللكيون صفوفهم.

< هل بقيت بعد ذلك يف القاهرة؟
<< لم أكد أميض  يف القاهرة يوما حتى جاءتني برقية الرئيس السالل يطلب مني سرعة 
ال��ع��ودة ح��اال اىل األم��م املتحدة ومواصلة العمل ويحملني مسؤولية أي نجاح للملكيني 
يف األم��م املتحدة.. وم��ن رئاسة الجمهورية بالقاهرة أك��دوا ض��رورة ال��ع��ودة ف��ورا اىل األمم 
املتحدة.. فعدت اىل نيويورك ألنغمس يف عمل مضن وات��ص��االت ال نهاية لها ومحاوالت 
لكسب تأييد الوفود حتى يمكن استبعاد الوفد املليك الذي ال يزال يمثل اليمن يف الجمعية 
العمومية ويف جلسات لجانها املختلفة.. ومع اقرتاب موعد نهاية الدورة السابعة عشرة 

كثفنا نشاطنا مع أعضاء لجنة اوراق االعتماد.

< هل نجحتم يف مساعيكم؟
<< ب��ق��ي��ن��ا ط����وال ال�����دورة ن��ع��م��ل يف أروق�����ة األم����م امل��ت��ح��دة يف ات���ص���االت ج��ان��ب��ي��ة وم��ب��اش��رة مع 
ال��وف��ود وم��ع األم��ان��ة العامة.. ولكن خ��ارج االجتماعات الرسمية.. ويف 19 كانون األول.. 
ديسمرب1962م وبعد اعرتاف عدد كبري من الدول وبينها الواليات املتحدة بالنظام الجديد 
يف صنعاء أقرت لجنة أوراق االعتماد اعتبار الوفد الجمهوري ممثال شرعيا لليمن.. وملا كان 
التقرير سيعرض عىل الجمعية العمومية يف جلستها الختامية ويف ساعة متأخرة من الليل 
فقد أرسل يل السيد يوثانت األمني العام لألمم املتحدة يرجو أال نتعجل الدخول واحتالل 
كريس اليمن خالل الجلسة باعتباره مشغوال حتى تلك اللحظة بالوفد املليك وأن الوفد 
الجمهوري سيحتل مركزه بعد ألجلسة.. ولكني أجبت يف اصرار أننا انتظرنا هذه اللحظة 
ثالثة أشهر وأنه يف اللحظة التي تقر الجمعية العمومية أوراق اعتماد الوفد الجمهوري 

سنتوجه فورا الحتالل مقاعدنا.
وبالفعل ما أن نطق السيد محمد ظفرالله خان رئيس الجمعية العمومية لتلك الدورة 
ورئيس وفد باكستان أن وفد الجمهورية العربية اليمنية هو املمثل الشرعي لليمن حتى 
توجهنا وسط تصفيق حاد من معظم املندوبني اىل مقعد اليمن بينما انسحب الوفد املليك.. 
وما ان جلست حتى رفعت يدي طالبا الكلمة وقد ألقيت خطابا مؤثرا كنا أعددناه مسبقا 
باللغة الفرنسية وك���ان ال��خ��ط��اب األول واألخ���ري يف تلك ال����دورة ل��وف��دن��ا.. ويف أوائ���ل كانون 
الثاين.. يناير 1963م قدمت أوراق اعتمادي اىل يوثانت األمني العام لألمم املتحدة مندوبا 
دائما وبدأت معه ومع مساعديه وكبار رجال األمم املتحدة البحث يف ما يمكن للمنظمة 
الدولية وقد أصبحت الجمهورية ممثلة فيها رسميا أن تفعله اليقاف الحرب ومنع التدخل 
الخارجي يف شؤونها.. ويف أواخر نيسان..ابريل 1963م قدمت اوراق اعتمادي كأول سفري 
لليمن اىل الرئيس جون كنيدي اىل جانب عميل كمندوب دائم باألمم املتحدة يف نيويورك.. 
وبني نيويورك وواشطن حاولت يف كل اتصااليت أن أؤكد أن املشكلة التي تزداد تعقيدا يف 
اليمن لن تجد حال اال باعرتاف بريطانيا والسعودية بالنظام الجمهوري وابعاد بيت حميد 
الدين من املناطق املجاورة وان هذا وحده هو الذي يؤمن االستقرار ويحقق مصالح الجميع.

شبهة االنتماء الحزبي
< ع��ي��ن��ت م����رة أخ�����رى وزي������را ل��ل��خ��ارج��ي��ة يف ح��ك��وم��ة األس����ت����اذ اح���م���د م��ح��م��د ن��ع��م��ان 
عام 1965م ولكن الرئيس جمال عبدالناصر اعرض عى وجودك فيها ملاذا؟

<< ب��ع��د ان��ت��ه��اء اج��ت��م��اع��ات رؤس����اء ال��ح��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة ال����ذي ع��ق��د يف ال��ق��اه��رة ق���ام رئيس 
الوزراء األستاذ احمد محمد نعمان ومعه العقيد محمد الرعيني وزير الحربية وأنا كوزير 
للخارجية بمقابلة الرئيس جمال عبدالناصر بمنزله يف السادسة والنصف من مساء األحد 
30أي�����ار م���اي���و1965م ل��ط��رح عليه ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ض��اي��ا وق���د أك���د ال��رئ��ي��س امل��ص��ري يف ه��ذا 
االجتماع تأييده للحكومة اليمنية وسياستها وحريتها يف العمل ولكنه أمتنع عن االشارة 
اىل التعاون معها او مساعدتها.. وعندما تكرر سؤال الجانب اليمني حول هذا األمر كان 
رد الرئيس عبدالناصر بأنه ال يحيط بالتفاصيل وانه يفضل ان نجتمع بالسيد انور السادات 
وبحث املوضوع معه.. وظهر اليوم الثاين زرنا السيد انور السادات يف مكتبه بمجلس األمة 
وقد أستمر االجتماع نحو خمس ساعات تحدث يف معظمها السادات وشرح كيف اتصل 
بقضية اليمن.. ولم ينس السادات ان يقول لنا: ان ظروفنا هذه السنة ال تمكنا من تقديم 
أي مساعدة لكم.. وق��ال ان عىل الحكومة  الجديدة ان تتخلص ممن سماهم املشاغبني 
واملتهورين.. وقال ان هذه افكار شخصية لن أثريها أمام الرئيس.. وكان هذا ردا عىل األستاذ 
احمد محمد نعمان رئيس مجلس الوزراء الذي قال له: لقد جئنا اليك لتكون معينا لنا 

يف حديثنا مع الرئيس.
ويف اليوم التايل الثالثاء األول من حزيران يونيو 1965م توجهنا يف الثانية ظهرا األستاذ 
ن���ع���م���ان ووزي�������ر ال���ح���رب���ي���ة م��ح��م��د ال���رع���ي���ن���ي وأن������ا ك����وزي����ر ل��ل��خ��ارج��ي��ة اىل م���ن���زل ال���رئ���ي���س ج��م��ال 
عبدالناصر واجتمعنا مع سيادته والسيد انور السادات حتى الثانية بعد الظهر.. وكانت 
ه��ذه أه��م الجلسات واكرثها وضوحا وصراحة وق��د ب��دأ األستاذ نعمان الحديث وق��ال ما 
خالصته: ياسيدي الرئيس لقد نقلنا اىل سيادتكم واألخ انور أمس كل ما عندنا وهذه خطتنا 
امامكم ونرجو وأنتم شركاؤنا يف املعركة ان تبينوا لنا رأيكم..هل توافقوننا؟.. وقد ابتسم 
الرئيس وركز نظراته نحوي كأنه يستحثني عىل الكالم فقلت يف الواقع لم يعد هناك ما 
نقوله.. وانه ال نجاح اال بتعاون الجانبني تعاونا خالصا تاما ملصلحة الثورة والقضية العربية 
وملصلحة البلدين.. وب��دون التعاون تتعرض الثورة للفشل وتضيع التضحيات والجهود 
التي بذلتها الجمهورية العربية املتحدة واليمنيون.. وكان يستمع باهتمام.. وعندما انتهيت 
اعتدل يف جلسته ونفخ سيجارته وقال: ما دمتم تريدون الصراحة فأحب ان اقول لكم أين 
ال يمكن ان اتعاون مع حكومة فيها بعثي واحد.. مش بس حتعاون معها بل سأحاربها 
وسأقاتلها وقال انا يف حرب متواصلة مع البعثيني يف غري اليمن ومن غري املعقول ان أسمح 
بحكومة فيها بعثي واحد يف بلد يل فيه أكرث من خمسني الف عسكري.. هذا موضوع ينبغي 

أن يكون واضحا لكم تماما.. تشكلون وزارة فيها بعثيون ثم تنتظرون تعاوين معكم؟

< هل كنت أنت املعني بذلك؟
<< لقد ذكر اسمي قائال: انا اتكلم بصراحة امام األخ محسن العيني وأرج��و ان ال يتأثر.. 
أنا اقدره وليس لدينا مأخذ عليه..القضية بالنسبة الينا قضية مبدأ..وأنتم ال ذنب لكم..

وواص�����ل ال��رئ��ي��س ح��دي��ث��ه  يف ان��ف��ع��ال ش��دي��د ويف ذه��ول��ن��ا األش������د.. وأراد ال��ن��ع��م��ان ان يتكلم 
فقاطعته باصرار وشجعني أنور السادات فقلت: ياسيدي الرئيس اين اشكركم جدا عىل 
ه��ذا الحديث الصريح..وأؤكد لكم اين لم أتأثر بل عىل العكس أن��ا سعيد ج��دا ألن نعرف 
الحقيقة فبالصراحة وحدها يمكن مواجهة األمور وأرجو ويبدو أين أملقصود أن تعتربوا هذا 
املوضوع منتهيا مادام هو املشكلة الوحيدة.. انني أتنحى بكل بساطة وسأبقى هنا يف القاهرة 

كما كنت طالبا أو نقابيا.. وحتى اذا لم ترحبوا بوجودي هنا سأسافر اىل أي مكان آخر.
فاملهم هو الثورة والجمهورية وعدم ضياع التضحيات وانا اقول ان وجودي يف الحكومة 
م��وض��وع ث��ان��وي.. وم��ا دام ه��و املشكلة فلننته منها لتبحثوا يف امل��وض��وع��ات األخ���رى التي ال 

خالف عليها.
تعاطف الرئيس معي

< كيف تعامل الرئيس عبدالناصر مع ردك وتأكيد انسحابك من الحكومة؟
<< ك��رر الرئيس عواطفه ن��ح��وي وأن امل��وض��وع ليس موضوعا شخصيا وان يكن االنطباع 
العام عني هو أنني بعثي..وأنه لهذا السبب تحدث بصراحة..وقال النعمان رئيس الوزراء: 
ي��اس��ي��دي ال���رئ���ي���س.. م���ن ه���م ال��ب��ع��ث��ي��ون؟ ل��ي��س يف وزارت���ن���ا أي ب��ع��ث��ي ووض��ع��ن��ا خ��ط��ري وال��ب��الد 
يف ح��ال��ة ت��س��ت��دع��ي االه��ت��م��ام ال��ب��ال��غ وأن���ا م��س��ؤول ع��ن ك��ل ن��ش��اط وأرج����و أن ال ت��س��م��ع��وا اىل 
املغرضني..فقال الرئيس يف انفعال:يجب أن تفهموا أين ال أسمح مطلقا ب��أي تقول عىل 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة.. اح��ن��ا تعبنا وزه��ق��ن��ا.. ان��ك��م ت��ظ��ن��ون ان��ن��ا م��ت��ورط��ون أب����دا أنتم 
املتورطون.. وانا اقدر انسحب يف أي وقت وال يهمني حاجة.. االخوان يمكن بيخبوا عليكم 
وأن���ا اص��ارح��ك��م ان ع��ن��دي خطط وكلها ج��اه��زة وم��ع��دة للتنفيذ.. ب��ل يمكنني امل��واف��ق��ة عىل 
مشروع امللك فيصل ويمكنني التفاهم معه.. وقد ذهلت ملا سمعت فقلت: ياسيدي الرئيس 

ملاذا هذا التشاؤم؟ ان النصر ممكن اذا تعاون اليمنيون والجمهورية العربية املتحدة تعاونا 
كامال وأؤك��د لكم ان الصورة التي نقلت اليكم ال تتفق مع الحقيقة وانها تشويه للواقع 
وت���يسء اىل امل��وق��ف دون م����ربر.. وأث���ن���اء ال��ح��دي��ث ه��م��س ال��ن��ع��م��ان يف أذن ال��رئ��ي��س ط��ال��ب��ا أن 

يلتقيه منفردا فاتفقا عىل مساء اليوم عينه.
ويف املساء توجه األستاذ النعمان اىل منزل الرئيس جمال عبدالناصر عل أمل أنه سيجتمع 
به منفردا ولكن السيد انور السادات قد حضر وأقرتح الرئيس أن يتوجها معا لزيارة املشري 
عبدالحكيم عامر يف منزله وأوض��ح الرئيس أن موضوع اليمن ال يمكن بحثه اال بحضور 
امل��ش��ري ع��ام��ر وال��س��ي��د أن����ور ال����س����ادات.. وب��ع��د س��ه��رة م��ض��ن��ي��ة أدرك ال��ن��ع��م��ان ت��ش��دد ال��ق��اه��رة 
وتمسكها عىل األقل بابعاد عدد من الوزراء وغريهم من نواب الوزراء واملوظفني الكبار.. 
ولم يكتفوا بهذا بل أشاروا اىل العشرات من الشباب الذين يعملون يف االذاعة والصحافة 
وضرورة استبعادهم كطائشني ومتهورين واال فأين هو التعاون الذي تنشده الحكومة؟ 

وقد عدنا اىل صنعاء والصورة يف أذهاننا واضحة كالشمس.

انقالب نوفمرب
< ب���ع���د االف����������راج ع�����ن امل����س����ؤول����ن ال���ي���م���ن���ي���ن امل���ح���ت���ج���زي���ن ب����ال����ق����اه����رة وب����ال����ت����زام����ن م��ع 
ان���س���ح���اب ال����ق����وات امل���ص���ري���ة م����ن ال���ي���م���ن ع���ق���ب ات����ف����اق ال���خ���رط���وم ب����ن امل���ل���ك ف��ي��ص��ل 
وجمال عبدالناصر قمتم بانقالب عى الرئيس عبدالله السالل واعلنتم حركة 
5نوفمرب عام 1967م التي اختري القايض عبدالرحمن االرياين رئيسا للمجلس 
الجمهوري وتم تكليفك فيها بتشكيل الحكومة ما هي مربرات هذا االنقالب؟

<< ألحق ان واحدا من الواصلني من القاهرة لم يكن يفكر يف تصفية أي حساب مع املشري 
ال��س��الل وال يف اح����داث ارب����اك وال يف تعقيد ألي م���وق���ف.. ك��ان��ت رغ��ب��ة ال��ج��م��ي��ع يف ال��ت��ع��اون 
امل���خ���ل���ص ق���ائ���م���ة ب����ل ل���ق���د ع�����رض ال����واص����ل����ون ت���ف���ادي���ا ألي خ�����الف ي��ض��ع��ف ال���ص���ف ال��ج��م��ه��وري 
ام���ا ال��ت��ع��اون ال��ك��ام��ل اذا ت���واف���رت ال��ث��ق��ة واالط��م��ئ��ن��ان ل���دى ال��رئ��ي��س ال���س���الل وص��ح��ب��ه.. وام���ا 
استمرارهم يف االنفراد بالسلطة عىل أن يبقى اآلخرون يف بيوتهم ويتعهدون اال يمارسوا 
أي نشاط معاد أو مضعف للوضع وعىل من يتوىل السلطة أن يتحمل املسؤولية كاملة يف 

الحفاظ عىل الثورة والنظام الجمهوري.
وكانت االستعدادات عىل قدم وساق لسفر الرئيس السالل اىل موسكو لحضور احتفاالت 
العيد الخمسيني للثورة االشرتاكية.. وقد رأى الجميع أن الوقت غري مناسب ملغادرة البالد 
وأن ال��ب��ق��اء أوج����ب وق����د ب��ح��ث��ن��ا امل���وض���وع م���ع س��ف��ري االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ت��ي ال����ذي ك����ان م��وج��ودا 
يف الحديدة.. فأبدى تفهمه واستحسانه لتأجيل السفر ولكن الرئيس السالل أص��ر عىل 
السفر ووع��د ب��أال يتأخر ك��ث��ريا.. وعندها تم االت��ف��اق عىل ان يصدر ق��رارا جمهوريا بتشكيل 
م��ج��ل��س اس��ت��ش��اري م��ؤق��ت ي����درس ال��وض��ع وي��ع��د م��ش��روع م��ي��ث��اق وط��ن��ي وي��رس��م ال��خ��ط��وط 
الرئيسية التي تلتقي عندها وتجمع عليها فئات الشعب.. وصدر عقب االجتماع يوم الثالثاء 
31تشرين األول اكتوبر 1967م بيان مهم ينهي البلبلة ويعلن حرص الجميع واصرارهم 
وتمسكهم بوحدة الصف الجمهوري وتعاونه.. وقد ترك للرئيس السالل اختيار اعضاء 
املجلس االستشاري املؤقت باعتبار ان املجلس سيبدأ العمل فورا للدراسة واالعداد أثناء 
غياب الرئيس يف االتحاد السوفيتي.. وقد رؤى توجه الجميع من الحديدة اىل صنعاء بعد 
انتهاء هذه االجتماعات عىل ان يصل الرئيس السالل بالطائرة يف اليوم التايل ويصدر القرار 
الجمهوري بتشكيل املجلس االستشاري ويودعه الجميع.. وبهذا يبدو الصف الجمهوري 
متماسكا يف مواجهة الهجمة العنيفة.. وقد وصلنا اىل صنعاء يف نحو مائة سيارة وكان 

االستقبال حافال والتفاؤل يغمر الجميع.
< ماذا تم بعد ذلك؟

<< يف اليوم التايل ونحن نستعد الستقبال الرئيس السالل سمعنا من االذاع��ة انه غادر 
الحديدة بطائرة الرئاسة متوجها اىل القاهرة يف طريقه اىل بغداد فاالتحاد السوفيتي.. هكذا 
خالفا ملا تم االتفاق عليه ودون ان يصدر القرار الجمهوري بتشكيل املجلس االستشاري..
وت������رددت ش��ائ��ع��ات ب��أن��ه ك���ان ي��ت��وق��ع ان ي��س��اء اس��ت��ق��ب��ال ال��ع��ائ��دي��ن اىل ص��ن��ع��اء وان ت��ح��دث 
مصادمات.. وبمغادرة الرئيس بهذه الصورة س��اد التوتر وك��رثت التساؤالت والشائعات 
وك���ان���ت اإلم���������دادات ب���امل���ال وال����س����الح وال����ذخ����رية وال����س����ي����ارات امل��س��ل��ح��ة ت��ص��ل اىل ال��ت��ج��م��ع��ات 
امللكية لم تشهدها اليمن يف أي مرحلة سابقة وكان ضباط الجيش والعاملون وبخاصة 
يف الصاعقة واملظالت أول من نادى بضرورة االنقالب واطاحة الرئيس السالل وحكومته.. 
وه��ذه حقيقة يعرفها ك��ل م��ن ك��ان يف صنعاء يف تلك األي���ام.. ام��ا الجمهوريون العائدون 
م����ن ال���ق���اه���رة ودم����ش����ق وب�������ريوت وال����واص����ل����ون م����ن خ���م���ر وس����ائ����ر م���ن���اط���ق ال���ي���م���ن ف���ل���م ي���ك���ن يف 
اي��دي��ه��م يشء.. ك���ان���وا م��ع��ت��ق��ل��ني وم���ش���ردي���ن وم��س��رح��ني م���ن وح���دات���ه���م واع��م��ال��ه��م وك����ل ما 
كانوا يطمحون اليه هو العيش يف وطنهم بكرامة او التعاون مع الوضع القائم اذا رغب 

يف تعاونهم.
ولكن خروج الرئيس السالل واص��رار ضباط الصاعقة واملظالت.. هذين العاملني بالذات 
كانا السبب الرئييس والحاسم يف حركة 5 نوفمرب 1967م وكل من يدعي غري هذا يجايف 

الحقيقة ويظلم التاريخ او يعرف ما ال يعرف.

محسن احمد العيني- رحمه الله- شخصية يمنية 
وعربية سياسية غنية عن التعريف.. واجه اليتم وهو 

يف سن السابعة بعد وفاة والده ووالدته وعاش يف 
هذه السن طفولة بائسة مع إخوته.. وبعد انتقاله اىل صنعاء 

والتحاقه بمكتب األيتام للدراسة كتب عليه أن يمارس السياسة 
منذ وقت مبكر نظرا ملا كانت اليمن تعيشه من أوضاع متخلفة 

وقد ساعده انتقاله للدراسة يف لبنان ومصر وفرنسا ضمن بعثة 
األربعني التي غادرت اليمن إىل بريوت عام 1947م ان يجد نفسه 
يف قلب األحداث وال خيار له يف خوضها أو البعد عنها وتجنبها.. 

مواطن وجد نفسه يف مواقع مختلفة فحاول ان يكون صادقا 
ويقدم خري ما يف نفسه.. وقد أكرمه الله بخالف زمالؤه الذين 

ساروا يف نفس الدرب الذي سار عليه من االعتقال والسجن.. ال 
يصر عىل القول انه كان عىل صواب وان اآلخرين هم املخطئون 
فذلك خداع للنفس كما يقول..يف هذا الجزء يتحدث األستاذ 

محسن العيني عن قيام ثورة 26سبتمرب وكيف علم بها وتعيينه 
وزيرا للخارجية وما أعقبها من خالفات أثرت عىل مسرية الثورة .

ألتقاه يف صنعاء:احمد ناصر الشريف

في األمم المتحدة جمعني الرئيس احمد بن بال باألمير فيصل رئيس الوفد السعودي 
فقال لي اذا لم يكن هناك تدخل خارجي فال يوجد سبب للخالف

»                                    « تعيد نشر حوار مع االستاذ محسن العيني

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net

االثنني   :  27   صفر     1443هـ     |    4  اكتوبر    2021م    |    العدد  2227      |    12  صفحة حوار 09

العيني مع القاضي عبدالرحمن اإلرياني الزميل الشريف مع العيني

أعترف بأن أحالمي ببناء دولة 
اليمن احلديثة قد أهتزت 
وآمالي في تكوين اإلدارة 

العصرية تزعزعت 

علمت بإعفائي من 
وزارة اخلارجية في خبر 

نشرته صحيفة أمريكية 
وتعييني مندوبا  لدى 

األمم املتحدة وأول سفير 
بعد ذلك لدى أمريكا

ف��ي ح��ك��وم��ة ال��ن��ع��م��ان عينت وزي����را للخارجية واع��ت��رض ع��ب��دال��ن��اص��ر ع��ل��ى وج����ودي فيها بحجة ان���ي بعثي فاستقالت احلكومة

الجزء الثاين

خروج السالل وإصرار ضباط الصاعقة واملظالت على االطاحة به كان 
السبب الرئيسي في قيام حركة 5 نوفمبر 1967م

 قال عبدالناصر ميكنني املوافقة على مشروع امللك فيصل والتفاهم معه وقد ذهلنا ملا سمعناه منه
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كان للقطاع الخاص وما يزال دور جوهري وأسايس يف تخفيف معاناة 
اليمنيني خالل الحرب اللعينة التي ال دين لها، ورغم األضرار الفادحة التي 
تعرض لها خالل سبع سنوات عجاف اال أنه كان عند مستوى املسئولية يف 
االستمرار بتقديم خدماته للمواطنني وتوفري السلع والخدمات الضرورية 
االستثمار  يف  لتتقوى  للخارج  هاجرت  األموال  رؤوس  بعض  للحياة..   
الخارجي، وتعويض خسائرها التي تعرضت لها جراء استهداف منشآتها 
ومصانعها يف الداخل، لكنها يف ذات الوقت ابت اال ان تستمر يف العمل ايضا 
من داخل اليمن لتتحمل مسئولياتها االجتماعية واإلنسانية تجاه أبناء شعبها 
اليمني، رغم الخسائر ورغم املضايقات واملالحقات لبعض رجال األعمال بل 

وحتى االعتقاالت والقتل يف بعض الحاالت!
ظل القطاع الخاص وفيا ألبناء اليمن النه جزء منهم، وعاىن كما يعانون، 
ونأى بنفسه عن الصراع الحاصل، وأعلن يف بيان ورسالة وجهها لألمم املتحدة 
واطراف الصراع يف اليمن صدر عن ممثله القانوين االتحاد العام للغرف 
التجارية الصناعية اليمنية بداية الحرب، بأن طالب بتحييد القطاع الخاص 
واالقتصاد يف البالد عن الصراع السيايس، عىل اعتبار أن اقتصاد البالد هو 
اقتصاد كل اليمنيني واملساس به يعني مساس بمعيشة وحياة واستقرار كل 

اليمنيني دون استثناء..
كما دعا اىل الحفاظ عىل املنشآت االقتصادية واستمرار االسترياد والتصدير 
، والبقاء عىل املواىنء واملطارات مفتوحة والسماح لها بالعمل دون قيود أو 

مضايقات، من أجل استمرار االقتصاد الوطني بخري ومعافى.
  لقد كانت رؤية االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية واضحة 
وواعية منذ وقت مبكر منذ الشهور االوىل للحرب، عندما طالب بأن يكون 
القطاع الخاص محمياً كونه يمثل اقتصاد البلد، والركيزة األساس يف توفري 
الدخل للناتج القومي الوطني، حيث تمثل مساهمة القطاع الخاص يف الناتج 
القومي الوطني حسب آخر إحصائية قبل الحرب نحو ثلثي الناتج القومي 

الوطني، وما نظن اال  أنه تضاعف االن خالل الحرب إىل الضعفني.
ضاعف من معاناة القطاع االقتصادي الخاص يف اليمن وجود تحديات كثرية 
بدءا من استهداف منشآته ومصانعه وتدمري بعضها، وانعدام املشتقات 
النفطية املحرك األساس للمصانع ونقل البضائع، ثم ارتفاع وتقلب اسعار 
الصرف للعملة املحلية إزاء العمالت االجنبية، وأثر ذلك عىل األسعار واألرباح 
والتي ظل القطاع الخاص ملتزماً بتقديم اغلب السلع خاصة املنتجة محليا 

بنفس القيمة أو قيمة مقاربة ملا كانت عليه.
وايضا ضاعف من معاناة القطاع الخاص اغالق املواىنء البحرية والجوية 
وفرض رسوم جمركية يف مناطق التماس بني أطراف النزاع ، وزيادة الضرائب 
وتعدد الجهات التي تطالب بها حسب االجتهادات الشخصية واألهواء، 

وفرض الرسوم غري القانونية تحت مسميات عديدة..!
ورغم كل تلك التحديات والصعوبات إال أن القطاع الخاص ظل صامدا 
ووفيا لليمن، وظل يعمل دون كلل أو ملل، حتى أن بعض رواد هذا القطاع 
أعلن إفالسه وتعرض البعض اآلخر ألزمات مالية متتالية، لكنه ظل يقاوم 

بكل ما أويت من قوة حتى ال يسقط ويخسر اقتصاد البلد جزءاً من جسده.
 فيما ظل البعض اآلخر يعمل رغم الخسائر أو رغم تساوي األرباح مع 
النفقات وهي خسارة عىل أية حال، من أجل فقط أن يستمر يف العمل، 
وحتى ال يفقد آالف العاملني يف هذا القطاع وظائفهم وهم يعولون آالف 

األسر املتضررة اساسا من الحرب.
أن من أبسط األمور التي يجب أن توليها جميع اطراف النزاع يف اليمن تجاه 
القطاع الخاص هي أن تعينه عىل االستمرار يف العمل، وتسهل له الصعوبات 
الكثرية التي ليس اقلها معاناته يف نقل بضائعه بني املحافظات وهو يمر بني 
عشرات النقاط العسكرية والضريبية والجمركية التي تستنزفه بكل ما تعني 
الكلمة من معنى.. ومن حق هذا القطاع عدم مضاعفة جروحه يف فرض 
ما يسمى الضريبة الجمركية الجديدة، التي ستجر بويالتها عىل املواطنني 
بدرجة أساسية من خالل رفع أسعار السلع األساسية وغري األساسية األمر 
الذي سيزيد من صعوبة الحياة ومعدالت الفقر والجوع ونزوح املزيد من 
رؤوس األموال والقطاع الخاص يف نهاية املطاف لالستثمار يف الخارج بدال 

عن االستثمار داخل اليمن..
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استطاع بنك اليمن والكويت ان يحافظ عىل ريادته يف 
العدوان والحصار  اليمنية رغم  املالية واملصرفية  السوق 
العاملي  االقتصادي  االنكماش  وكذا  بالدنا  تعيشه  الذي 

نتيجة تفيش فريوس كورونا.
االجتماع  اىل  قدمت  التي  االرقام  النجاح عكسته  هذا 
العادية  العمومية  للجمعية  التاسع والثالثون  السنوي 
البنك املنعقد بحضور أعضاء الجمعية والذي  ملساهمي 
البنك االستاذ حسني محمد  ادارة  قدمه رئيس مجلس 
املسوري ضمن تقريره عن نشاط البنك عن الفرتة من بداية 

عام 2016 وحتى 31 ديسمرب 2020.
حيث تطرق التقرير اىل ما حققه البنك من نجاحات رغم 
إىل األوضاع االقتصادية التي تشهدها بالدنا و التي أدت 
لخلق انكماش اقتصادي يف السوق اليمني أثر سلباً عىل 
الحركة التجارية بصفة عامة والنشاط املصريف بشكل خاص 

يف ظل انتشار فريوس كورونا يف الفرتة االخرية.
واكد االستاذ حسني محمد املسوري يف تقريره  أن بنك 
اليمن والكويت تمكن من اإليفاء بكل التزاماته مع جميع 
العمالء يف ظل بيئة العمل االقتصادية القائمة واستطاع 
ايجابي  بشكل  املحيطة  املتغريات  مواجهة  يف  االستمرار 
وبكفاءة ومرونة والتي كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله 

خالل االعوام السابقة.
مضيفا بأن البنك تمكن من تحقيق املستهدفات للعام 
2020وعزز من قوة وأمان البنية التحتية لضمان استمرارية 
األعمال يف مختلف الظروف و اطلق العديد من الخدمات 
وبما يخدم االقتصاد الوطني  ومنها اطالق النظام البنيك 
الجديد )فليكس كيوب( لتعزيز كفاءة األنظمة املختلفة 
وعمل ايضا عىل تكثيف استثماراته يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وغريها من الخدمات.
واشار االستاذ حسني املسوري اىل جملة من االرقام التي 

حققها البنك خالل العام 2020 ومنها زيادة اجمايل حقوق 
املساهمني بمبلغ 3.4 مليار ريال وبنسبة %32 وتتمثل يف 
صايف أرباح العام بعد الضرائب بمبلغ 3 مليار ريال كأرباح 

قابلة للتوزيع .
منوها اىل صايف ايرادات البنك)النتائج التشغيلية( بلغت 
عن العام 2020 ما قيمته 11.2 مليار ريال مقارنة ب7.2 مليار 

ريال يف 2019.
واوضح األخ حسني املسوري يف تقريره إىل أن إجمايل 
اصول البنك بلغت  يف 31 ديسمرب 2020 مبلغ 217 مليار 
ريال يمني مقارنة بمبلغ 219 مليار ريال يمني يف 2019م 
,وبلغ صايف قيمة  اثنني مليار ريال يمني  بلغ  بانخفاض 
القروض والسلفيات والتمويالت االسالمية مبلغ 33.3 مليار 

ريال يمني مقارنة بمبلغ 42.3 مليار ريال يمني يف 2019 .
مضيفا بأن اجمايل أرصدة ودائع العمالء بلغت 176 مليار 

ريال يمني مقارنة بمبلغ 188 مليار ريال يمني يف 2019
وبلغ اجمايل أرصدة املساهمني مبلغ 14.2 مليار ريال  
يمني مقارنة بمبلغ 10.8 مليار ريال يمني يف 2019والتي 
تمثل صايف أرباح العام2020بزيادة 3.4 مليار ريال يمني 

تمثل صايف أرباح العام 2020.
وبلغ صايف ايرادات الفوائد مبلغ 7.8  مليار ريال يمني  
مقارنة ب 5.4  مليار ريال يمني عن 2019 وبزيادة تبلغ 2.4 
مليار ريال يمني بنسبة نمو %44 وبلغ إجمايل املصروفات 
والزكاة مبلغ 4.8 مليار ريال يمني 2019 بزيادة تبلغ 2.1 

مليون ريال يمني وبنسبة زيادة 43%.
السنة  عن  الضرائب  بعد  البنك  ارباح  صايف  وبلغ 
2020مبلغ 3.4 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 1.9 مليار 

ريال يمني يف 2019.
الخطط  إىل  تقريره  يف  اإلدارة  مجلس  رئيس  وتطرق 
املستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما يسهم يف تطوير 

انشطة البنك املصرفية.
املختصة  الجهات  مالحظات  اىل  االستماع  تم  كما 

واملحاسبة القانوي .

منصور الجرادي

دور حيوي للقطاع 
الخاص في االزمات 

بنك اليمن والكويت يعقد اجتماعه السنوي

 بهدف توسيع زراعة البن واستعادة مكانته الريادة بين المنتجات الزراعية النقدية 
التي اشتهرت اليمن عبر التاريخ بزراعته وتصديره الى مختلف دول العالم والذي 
عرف بجودته العالية بين انواع البن , والستعادة هذه الدور األهمية للبن اليمني .. 
تسعى جمعيات منتجي البن الى االسهام بدور فاعل من خالل تدشينها لثورة البن 
للدفع بهذا المنتج الهام الى الصدارة لما له تأثير ايجابي على االقتصاد الوطني , وحول 
دور جمعيات منتجي البن التقت صحيفة "26سبتمبر" رئيس جمعيات منتجي البن الدكتور 

أسعد المري وأجرت معه الحوار التالي : 
حوار: محمد صالح حاتم

حاوره: عيل العييس

دشنتم قبل إيام ثورة النب ما أهميتها وما أهدافها؟ 
تم إطالق ثورة النب بهدف استعادة النب ملكانته وأصالته املرتبطة بتاريخ 
وحضارة اليمن، وهذه الثورة تهم جميع أطياف الشعب اليمني، وعلينا 
دعم هذه الثورة سواء حكومة أو قطاع خاص وجمعيات ومنظمات 
مجتمع مدين وكل متذوقي النب، فيجب دعمها ومساندتها، حتى 
لإلهمال  تعرض  القطاع  هذا  ألن  للنب،  القيمة  سلسلة  يتحسن 
والتهميش، فجاءت هذه الثورة إلنقاذ شجرة النب، وهي جزء من الثورة 

الزراعية التي تم إطالقها يف اليمن. 
ما هو واقع النب اليمني اليوم؟ 

واقع مأساوي جداً، ألن النب اليمني تعرض لإلهمال والتهميش خالل 
العقود السابقة، ويحارب بشكل كبري من قبل دول خارجية، وعىل 
رأسها السعودية التي تسعى إىل إغراق السوق املحلية بالنب الخارجي 
املهرب الرديء، حتى تدىن سعر النب اليمني يف السوق املحلية، ونحن 
بصدد التنسيق مع الجهات الحكومية والتشريعية يف مجلس النواب 
بضرورة اصدار قرار او قانون يشرع مصادرة او اتالف النب الخارجي 
املهرب، عند ضبطها وتحريزها من قبل الجهات املعنية، رغم وجود 
القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩م- بمنع دخول النب الخارجي، مؤخرا تم 
ضبط كميات من النب املهرب من قبل الجمارك واإلدارة العامة لوقاية 

النبات. 
ماهي اهداف مهرجان ومعرض ثورة النب الذي سينطلق خالل 

هذا االسبوع؟ 
هذا املهرجان جاء إلشعال ثورة النب وإن شاء الله يستمر سنويا ، 
ونتمنى الحضور الفاعل من الجميع لدعم املهرجان، حيث سيتخلل 
املهرجان فعاليات وأنشطة توعوية بأهمية النب، وندعو وسائل االعالم 
إىل دعم املهرجان إلنجاح اعماله وفعالياته، كما نتمنى أن يكون يف 

املهرجان ملتقى علمي للنب. 
عقدتم قبل إيام اللقاء التشاوري األول تحت شعار )تنمية وحماية 

النب مسؤوليتنا جميعا( ماهي النتائج املنبثقة من هذا اللقاء؟  
كان االساس هو توحيد الجهود من قبل الجميع سواء اللجنة الزراعية 
والسمكية العليا، ووزارة الزراعة والري ممثلة باإلدارة العامة لتنمية 
النب، وكذا جمعيات منتجي النب ومصدري النب، بهدف توحيد الجهود 

والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بقطاع النب. 
اتحاد جمعيات منتجي النب من االتحادات التي انشأت حديثًا، 
ممكن تعطونا ملحة موجزة عن أهدافه وأنشطته وعدد الجمعيات 

املنضوية تحت مظلته؟  
تم اإلنشاء  يف يناير ٢٠٢٠م- برعاية رئيس املجلس السيايس االعىل، 
تحت مظلة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ووزارة الزرعة والري، 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ويهدف إىل إعادة الهوية التاريخية 
للنب اليمني، والتوسع يف زراعة النب، بحيث يكون املحصول الرئييس 
للبالد، واملشروب الوحيد، فنحن يف االتحاد نسعى الستعادة امجاد 
التاريخ  العريق للنب اليمني حيث كنا ما قبل االربعني عاما املاضية نصدر 
ما بني ٥٠ -٦٠ الف طن سنويا ، وقد كانت العالمة التجارية )موكا 
كافيه (هي العالمة املميزة للنب اليمني، والتي لألسف الشديد سلبت 
منا, كما نسعى يف االتحاد بالتعاون مع الجهات املعنية إىل توصيف النب 

اليمني ,ويبلغ عدد الجمعيات حتى اآلن ٢٩جمعية. 
هل يوجد توصيف او تصنيف ألنواع النب اليمني؟ 

وراثية  بصمة  اليمني وال  النب  تصنيف ألنواع  او  توصيف  يوجد  ال 
حتى اآلن، وما يوجد هو التوصيف الطبيعي املتعارف عليه، واالنواع 
املتعارف عليه اال سبعة او ثمانية فقط، رغم إن االخوة يف الهيئة العامة 
لألبحاث ومركز أبحاث النب أكدوا لنا إن النب اليمني يتميز بوجود اكرث 
من ٣٦صنفاً إىل ٤٠صنفاً، الن كل منطقة جغرافية لها ميزة فريدة 

ومختلفة عن املنطقة االخرى، ونحن نعمل بالتعاون مع هيئة البحوث 
الزراعية ومركز ابحاث النب ال يجاد توصيف حقيقي للنب اليمني. 

الوراثية للنب  الجينات  ما هو دوركم يف االتحاد للحفاظ عىل 
اليمني؟  

التي  القمة  املشكلة مع شركة  االتحاد واجهتنا هذه  تأسيس  منذ 
سجلت الجينات للصنف العديني باسمها يف بريطانيا، ولم تسجلها 
اليمنية، فقمنا برفع دعوى ضد الشركة ممثلني  باسم الجمهورية 
يف االتحاد التعاوين الزراعي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، وهذه 
الدعوى رفعناها يف بريطانيا، ونحن طلبنا شركة القمة بأن تسجل 
الجينات باسم الجمهورية اليمنية وأن تأيت اىل اليمن ويكون لهم براءة 

االخرتاع. 
حدثونا عن التسويق الزراعي وأهميته بالنهوض بقطاع النب؟ 

التسويق هو اساس النهوض بالنب ، وهو العمود الفقري الذي عليه 
يستند وينهض قطاع النب وأي قطاع زراعي آخر، بل إن التسويق يعد 
يف سلسلة القيمة الركيزة األهم، ألن املنتج إذا لم يجد التسويق املنصف 
والعادل وبطريقة جيدة تعود عليه بالفائدة، فإنه لن يهتم بالزراعة 

ولن يهتم بجودة املنتج، ونحن نطالب من املعنيني يف التسويق الزراعي 
بتنظيم االسواق الداخلية وكذا عملية التصدير بطريقة صحيحة وسليمة 
وفقا ملعايري الجودة املعمول بها عامليا ، وأن يتم االهتمام بمعامالت ما 
بعد الحصاد من فرز ، ودرج وتنظيف، وتجفيف، وتغليف، وللقطاع 
الخاص دور كبري وهام يف عملية التسويق، حيث كان هناك شركات 
سوقت لنفسها مثل االخوة يف شرقي حراز الذين تكفلوا بمعامالت ما 
بعد الحصاد،  واملزارع كان دوره هو قطف النب ووضعه يف زنابيل وسالل 
من الخزف والشركة تكفلت بباقي املعامالت، وكانت تجربة ناجحة 

ومربحة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد ما بني ٣٥- ٦٠ دوالراً.. 
هل توجد الزراعة التعاقدية مع منتجات النب؟  

لألسف إىل حد اآلن ال توجد ونحن نطالب مؤسسة الخدمات الزراعية 
بإدراج النب ضمن برنامج الزراعة التعاقدية، بحيث تصل الفائدة إىل 

املزارع مباشرة ، بدال من ذهابها وتوزيعها عىل الوسطاء. 
ظهرت العديد من املؤسسات والشركات واملنظمات املحلية املعنية 

بالنب ماذا قدمت للنب؟  
هناك شرفاء يف بعض املؤسسات والشركات واملنظمات،  ساهمت 
يف إعادة النب اليمني إىل مكانته  التاريخية ، فعملت عىل اشهار النب 
اليمني، والنب املتخصص، وذلك من خالل معالجات ما بعد الحصاد 
للنب املتخصص، الذي اشتهر عامليا ، والذي أصبح له طلب خاص من 
التاريخي  السفري  النب، والنب هو  يتناولون  الذين  املتذوقني والناس 

للشعب اليمني. 
ما أهمية املبادرات املجتمعية يف النهوض بالنب؟  

النب كانت من  ثورة  ، فشرارة  أهمية كربى  املجتمعية  للمبادرات 
حراز من خالل مبادرة مجتمعية متمثلة يف قلع أشجار القات وإحالل 
شجرة النب مكانها، وكذا االهتمام بمعامالت ما بعد الحصاد )تجفيف، 
فرز، تقشري، درج، تنضيف، تغليف،  تخزين، تصدير(بشكل سليم 
وكلها  واليابان،  بريطانيا،  من  شهادات  عىل  وحصلوا  وصحيح، 

بمبادرات مجتمعية.

عن واقع العمل الضريبي في الفترة 
الراهنة .. واآللية المتبعة حديثا في 
إلى  الضريبية  اإليرادات  تحسين 
مستوى الجودة المنشودة وبما يحقق 
النتائج المشرفة التي تنتظرها القيادات العليا 
، خصوصا في  المرحلة الراهنة  وما تشهده 
بالدنا في ظل استمرار  العدوان والحصار .. 
ضرائب  مكتب  عام  مدير  مع  الحديث  كان 
محافظة صنعاء  األخ فؤاد يحيى الغفاري 

..في هذا الحوار :

< بداية .. ما مدى تقييمكم لسري العمل واألداء بمكتب ضرائب 
محافظة صنعاء ؟

<< حقيقة ..  املكتب ويف إطار الرؤية الوطنية واهتمام القيادة السياسية 
ممثلة بمعايل نائب رئيس الوزراء وتحت شعار املشروع الوطني "يد تبني 
ويد تحمي " ،  شهد ويف الفرتة األخرية تحسنا كبريا وملموسا يف اإليرادات 
واألعمال املكتبية عىل حد سواء ..وقد حاز جميع موظفيه مؤخرا عىل 
التكريم من رئيس مصلحة الضرائب معايل االستاذ احمد الشوتري، 
الذي نزل شخصيا وكرم جميع العاملني ، األمر الذي أعطاهم دفعة 
معنوية مهمة ومثل دعما وتحفيزا وتشجيعا لهم لبذل املزيد من الجهود.
< ما هي الخطط أو اآلليات املتبعة  التي أثمرت عن هذه النتائج  ؟
يسري وفق منهجية  .. والعمل  نتائج طيبة  لله.. حققنا  الحمد   >>
تخطيطية وأداء قوي ، نابع عن االلتزام بقرار رئيس الوزراء وزير املالية 
رقم )518( لسنة 2018م ، بشأن قواعد وآداب السلوك املهني ملوظفي 
الضرائب ، واالهتمام باالنضباط الوظيفي والدوام الرسمي واستغالل 

الوقت بالعمل أثناء الدوام .
< هل هناك مشاكل تواجهونها ..خصوصا يف هذه املرحلة ؟

<< بالتأكيد ..ال يخلو أي عمل من وجود بعض املشاكل والعراقيل.. 
ولكنها ليست باملستوى الكبري الذي يمثل عائقا  أمامنا ..فنحن نعمل 
جنبا إىل جنب وبروح الفريق الواحد ملا من شأنه الحفاظ عىل مصلحة 
العمل ، خصوصا يف ظل املرحلة الراهنة والظروف التي تمر بها البالد 
من عدوان وحصار ، والتي تتطلب من الجميع تحمل املسؤولية امللقاة 

عىل عاتقه كل فيما يخصه.
إىل  تطوير  يحتاج  إال   اإليرادات  ..تحسني تحصيل  برأيكم   >  

األساليب وتحديثها؟
<< نعم  ..فعالية تحصيل املوارد تقتيض إتباع أسلوب التخطيط العلمي 
والعميل املبني عىل أسس تحديد األهداف الرامية لالرتقاء بأداء اإلدارة 
الضريبية إىل مستوى الجودة املنشودة وبما يحقق النتائج املشرفة التي 

تنتظرها القيادات العليا واملتوخاة من الجميع.
< ما هي الخطة  أو األسلوب الذي  يتبعه املكتب حاليا يف التعامل 

أو التعاطي مع املكلفني ؟ 
<< لقد  تم وضع خطوط واضحة بالتعامل مع املكلفني من خالل 
تطوير وسائل التواصل معهم ومدهم بالخدمات وأنواع التوعية امللموسة 
لشرح أواصر الشراكة يف التنمية والبناء وباالستفادة من مشروع الكول 
سنرت.. وكذا تفعيل جانب الرقابة واملحاسبة لكل من يتعمد اإلساءة أو 
التقصري يف املهام املوكلة آلية أو من يثبت تورطه يف االختالس واالستيالء 

عىل املال العام.
< ما الجديد فيما يخص مكافحة التهرب الضريبي ؟

<<  مهام مكافحة التهرب الضريبي هي مهمة مشرتكة لجميع مسؤويل 
وموظفي املكتب والفروع ، كونها جريمة تمس االقتصاد الوطني وتفوت  
عىل الدولة املبالغ املستحقة التي كان املفرتض تحصيلها من جميع املكلفني 

املتهربني.

< ما مدى نسبة االنجاز والنجاحات املحققة هذا العام مقارنة 
بالعام املايض؟

<< يف جانب الحصيلة يمكنكم الرجوع إىل قيادة مصلحة الضرائب ، أما 
يف الجانب اإلداري فقد تم فتح سجالت للعام املايل 2021 لجميع اإلدارات 
والشعب كل فيما يخصه وإقفال سجالت العام املنصرم والتوقيع عىل 
عملية اإلقفال لكافة الدورة املستندية .. واالشرتاك بالعمل مع موظفي 
الدورة  تنفيذ  زيادة مداركهم ورفع كفاءتهم ومتابعة  بقصد  اإلدارة 
املستندية وإجراءات القيد بالسجالت الالئحية والتأكد من التدوين من 
قبل املختصني وتطبيق العقوبات والجزاءات عىل املقصرين الذين يظهرون 

انحرافا والرفع إىل مكتب املدير العام بمستوى األداء أوالً بأول.
< ما هي  أهمية التخطيط وااللتزام به يف عملكم ؟

<< التخطيط يف مجموعة األهداف ويتجىل التنظيم لألهداف املرسومة 
املنشودة ومدى  املزمن لألهداف  بالتخطيط  االلتزام  أهمية  ..و  املزمنة 
أولوية األهداف وأهميتها  ووضع الربامج املعلوماتية والفنية والتخطيط 
ملختلف األعمال الضريبية كال بحسب اختصاصه، إذ أن غياب التخطيط 
هو أساس عناصر الفشل ال قدر الله .. ولهذا فإنه يتم متابعة التخطيط 
ومدى تنفيذه ورصد اتجاهاته وتقييم نجاحه يف كل يوم وأسبوع وشهر 
وعىل ضوء نتائج التقييم يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإعادة النظر 
يف وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ..واالهتمام بالتخطيط وبرمجة 
املهام عىل مستوى كل موظف بصورة يومية وتنظيم وإدارة الوقت خالل 
الفرتتني الصباحية واإلضافية ..وتحرير مطالبات كتابية لجميع املكلفني 
بتقديم اإلقرارات الضريبية وتسليم تلك املطالبات يف مقرات املكلفني او 
عن طريق الفاكس ، مع ضرورة رفع كشوفات تفصيلية بصورة مستمرة 
باملكلفني املتخلفني عن تقديم اإلقرارات لفرتتني ضريبيتني أو أكرث التخاذ 
اإلجراءات القانونية ..إذ انه بعد سنتني من نهاية املوعد القانوين يعترب  
للمعلومات  الضريبة وفقا  ربط  الضريبية  لإلدارة  يحق  تهربا ضريبيا 

املتوفرة لديها.
<ماذا فيما يخص جانب التدريب والتأهيل للموظفني والعاملني 

يف املكتب ؟
<< بالتأكيد لدينا  خطة وبرنامج عمل لتأهيل الكادر الوظيفي وانعقاد 
دورات بشكل مستمر ودوري وتشمل مدراء اإلدارات والنواب ورؤساء 

األقسام.
<< كلمة أخرية .. تختتم بها هذا اللقاء؟

<< أشكركم كثرياً .. وعرب صحيفتكم الغراء ال يفوتني أن  أتقدم  بالشكر 
لقائد الثورة السيد عبدامللك الحويث  وللقيادة السياسية ممثلة يف الرئيس 
مهدي املشاط ..والشكر ملعايل االستاذ احمد الشوتري  رئيس مصلحة 
الضرائب  الذي بفضل توجيهاته واتصاله املباشر بنا استطاع املكتب أن 

يحقق أفضل النتائج باملهام املسنودة إليه..
السيد  يف  ممثلة  صنعاء  محافظة  لقيادة  موصول  الشكر  وكذا 
عبدالباسط الهادي عىل متابعته وتكريمه.. وأشيد بأخالقه العالية  التي 

تجسد فعال أخالق املسرية وتعكس الثقافة القرآنية.

البن اليمني تعرض لإلهمال �
والتهميش خالل العقود السابقة 

وكان محاربًا من دول خارجية على رأسها 
السعودية

أحرزنا تحسنًا كبيرًا في �       
اإليرادات الضريبية مؤخرا 

وحزنا على التكريم 

قمنا برفع دعوى ضد شركة القمة �
في بريطانيا لتسجل الصنف 

العديني بأسم اليمن

نس�عى الى إع�ادة الهوي�ة التاريخية للبن 
اليمني، والتوسع في زراعته

العمل الضريبي يسير حاليًا وفق منهجية تخطيطية وأداء قوي

رئيس اتحاد جمعيات منتجي البن ل� »                                                                       « 

مدير عام مكتب ضرائب محافظة صنعاء فؤاد الغفاري ل� »                                                                       « :



خاص/ عبدالحميد عبدالله

أوض�������������ح األخ ح�������م�������دي ال�����ش�����رج�����ب�����ي رئ�������ي�������س وح��������دة 
التخطيط باملكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية 
رئ��ي��س ف��ري��ق م��ح��وري االق��ت��ص��اد وال��ب��ي��ئ��ة يف الخطة 
الوطنية 2021-2025م أن مسودة املشاريع  التي تم 
إق��راره��ا خ��ال عمل التخطيط التشاريك، تضمنت 
مشاريع ذات ت��ح��ول ي��واك��ب املرحلة وي��رب��ط م��ا بني 
الطموح والواقعية، باإلضافة إىل مشاريع تحقق 
أول������وي������ات ال���ق���ض���اي���ا وت���ع���ك���س ت���وج���ه���ات وم���وج���ه���ات 

القيادة العليا. 
وأش����������ار ال����ش����رج����ب����ي أن م���م���ث���ي ال����ج����ه����ات يف ف���ري���ق 
م��ح��وري االق��ت��ص��اد وال��ب��ي��ئ��ة، أق����روا م��ش��اري��ع تتعلق 
بتطوير السياسات االقتصادية واملالية والنقدية، 
ودع���������������م وت������ش������ج������ي������ع االس���������ت���������ث���������م���������ارات يف ال������ق������ط������اع������ات 
اإلن���ت���اج���ي���ة ال������واع������دة، وم����ش����اري����ع م���ت���ن���وع���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
االك������ت������ف������اء ال�������������ذايت ال���������زراع���������ي وال�������ح�������ي�������واين وال����س����م����ي 
وال��������دوايئ إلح�����ال ال��س��ل��ع امل��ح��ل��ي��ة ب���ات���ج���اه تخفيض 

ف������ات������ورة االس�������ت�������راد ودع���������م وح����م����اي����ة امل����ن����ت����ج امل����ح����ي، 
واستغال املوارد الطبيعية.

 وت��ط��رق رئ��ي��س وح���دة التخطيط إىل أن مشاريع 
ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة االس���ت���ث���م���اري���ة امل���ائ���م���ة ت�����أيت ع����ى رأس 
أول���وي���ات امل��ش��اري��ع امل���ق���رة، وك���ذل���ك ت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة 
مع القطاع الخاص واملشاركة املجتمعية يف تنفيذ 
معظم مشاريع الخطة املرحلية الثانية، باإلضافة 
إىل اق�������������������راح م������ج������م������وع������ة م����������ن امل���������ش���������اري���������ع يف م�����ج�����ال 
ال���خ���دم���ات وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ق���ط���اع���ات ال��ك��ه��رب��اء 
واالتصاالت والنقل وإعادة إعمار ما دمره العدوان 

يف الطرق والجسور والبنى التحتية وفقاً لألولويات 
وال�����ق�����درة ع����ى ال���ت���م���وي���ل وال���ت���ن���ف���ي���ذ وت���ح���س���ني األداء 
الفني والتخطيطي ألرايض وعقارات الدولة وتنفيذ 

املخططات االسراتيجية. 
وأض����اف أن امل��ش��اري��ع امل��ق��رة تضمنت أي��ض��اً جانب 
تحسني خ��دم��ات امل��ي��اه وال��ص��رف ال��ص��ح��ي، وتعزيز 
اإلدارة امل���ت���ك���ام���ل���ة ل�����ل�����م�����وارد ال���ب���ي���ئ���ي���ة واس����ت����ث����م����اره����ا، 
وت����ن����م����ي����ة امل�����ح�����م�����ي�����ات ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة وال������ت������ن������وع ال����ح����ي����وي 
وض��م��ان االس��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة.. م���ؤك���داً أن إن��ج��از ه��ذا 
العمل تم بمشاركة ممثي الجهات الحكومية يف 
محوري االقتصاد والبيئة وممثي القطاع الخاص 
وم�����ن�����ظ�����م�����ات امل�����ج�����ت�����م�����ع امل���������������دين، ك����ح����ص����ي����ل����ة ل����ج����ه����ود 
اس������ت������م������رت أرب�������ع�������ة أش�������ه�������ر، ت�����م�����ي�����زت ب�����ن�����ق�����اش ع���م���ي���ق 
ومركز من قبل املشاركني وصواًل إىل مسودة الخطة 
املرحلية الثانية 2021-2025م وال��ت��ي ت��م ال��رف��ع بها 
إىل املستويات العليا واملكونات األخرى ذات العاقة 
مل��ن��اق��ش��ت��ه��ا وم��راج��ع��ت��ه��ا وت��ق��دي��م ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة 

لتحسني وتجويد الخطة.

أك��������د رئ�����ي�����س م����ج����ل����س إدارة ص������ن������دوق م���ك���اف���ح���ة 
ال��س��رط��ان ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��س��ام امل���داين أهمية دور 
املؤسسات اإلعامية يف التوعية بمرض السرطان 
والوقاية منه، وتعزيز الوعي املجتمعي حول هذا 

املرض والحد من انتشاره.
 وخ�����ال اخ��ت��ت��ام ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي نظمها 
عى مدى أربعة أيام، اتحاد اإلعاميني اليمنيني 
وص�����������ن�����������دوق م������ك������اف������ح������ة ال��������س��������رط��������ان ألك������������ر م���������ن 20 
إع��ام��ي��اً ون��اش��ط��اً اج��ت��م��اع��ي��اً.. ح��ث ال��دك��ت��ور امل���داين 
عى ضرورة االرتقاء بالخدمات الصحية والركيز 
ع��ى ت��أه��ي��ل ال���ك���وادر يف م��ج��ال التشخيص خاصة 
مرض السرطان ، وإعادة الثقة بالطبيب اليمني.. 
الفتاً إىل جهود الصندوق يف رعاية املرىض وتقديم 
ال�����خ�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة وال������دوائ������ي������ة واف�����ت�����ت�����اح وح�������دات 

ملكافحة املرض يف حجة وصعدة وغرها.
وأك��������د ال����دك����ت����ور امل���������داين أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال���ش���راك���ة 
بني الصندوق ومختلف وسائل اإلعام من أجل 
خ�����دم�����ة م��������رىض ال�����س�����رط�����ان وت����س����ل����ي����ط ال������ض������وء ع��ى 
أه���م���ي���ة ال���ك���ش���ف امل���ب���ك���ر ل���ل���م���رض ك����ون����ه ي���س���اه���م يف 

العاج منه.
من جانبهما أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الثورة للصحافة والطباعة والنشر- رئيس اتحاد 

اإلع������ام������ي������ني ال����ي����م����ن����ي����ني ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن األه�����ن�����وم�����ي 
ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية 
)س����ب����أ( ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���ت���ح���ري���ر- م���س���ئ���ول ال���ت���دري���ب 
والتأهيل باتحاد اإلعاميني محمد عبدالقدوس 
الشرعي، أهمية الدورة يف عمل قصص إنسانية 
حول السرطان ونقل رسائل التوعية الصحية إىل 
املجتمع والتعريف بالسرطان وطرق الوقاية منه.
وأك������������دا ض������������رورة إق������ام������ة امل������زي������د م������ن ال���������������دورات يف 
ه�������ذا ال����ج����ان����ب مل���خ���ت���ل���ف وس�����ائ�����ل اإلع����������ام امل�����ق�����روءة 
وامل��س��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة واإلل��ك��رون��ي��ة مل��س��ان��دة م��رىض 
ال��س��رط��ان والتعريف ب��امل��رض بما يسهم يف الحد 
م�����ن ان�����ت�����ش�����اره خ����اص����ة يف ظ�����ل اس�����ت�����م�����رار ال�����ع�����دوان 

والحصار .
ب���دوره���م���ا اس���ت���ع���رض أم����ني ع����ام االت����ح����اد حسن 
ش������رف ال�����دي�����ن وم���������درب ال�����������دورة م���ح���م���د ج����س����ار م��ا 
تضمنته ال��دورة ومخرجاتها ودور اإلعاميني يف 

الحد من انتشار مرض السرطان.
ويف خ�����ت�����ام ال��������������دورة ال����ت����دري����ب����ي����ة ل����ك����ت����اب����ة ال���ق���ص���ة 
اإلنسانية وإعداد رسائل التوعية بمرض السرطان 
وط��رق الوقاية منه، ت��م إش��ه��ار شبكة اإلعاميني 
مل����ن����اص����رة م�������رىض ال�����س�����رط�����ان، وت������وزي������ع ال����ش����ه����ادات 

التقديرية عى املشاركني.

مجتمع11

     ويبقـــــــــــــــى   األمــــــــــــــــــل 

إشهار شبكة إعالميون ملناصرة مرضى السرطان

الشرجبي: تطوير السياسات االقتصادية واملالية وتشجيع استثمارات القطاعات الواعدة وحتقيق االكتفاء الزراعي واحليواني والسمكي والدوائي

بطولة االعياد الوطنية للسباحة تختتم بنجاح

يف اختتام دورة كتابة القصة اإلنسانية ورسائل التوعية حول مرض السرطان

أكد أن  الخطة الوطنية املقبلة تضمنت مشاريع ذات تحول يواكب املرحلة وتحقق أولويات القضايا موجهات القيادة العليا
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ي��ع��ل��ن ش����رف ي��ح��ي��ى ف������اروز ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ة ش��خ��ص��ي��ةوب��ط��اق��ة ص���راف 
كريمي فعي من وجدها ايصالها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

ألف مربوك
نهنئ ونبار لألخ املجاهد/  ابوعيل الخزيمي

 بمناسبة املولود الجديد الذي اسماه ) عي (
جعله الله قرة عني والديه

 املهنئون: د قيس بن سعيد وكيل امالك الدولة فرع بكيل 
املري واألستاذ خالد مغوري والشيخ ابويحيى الخزيمي 

وابوحيدر قيس العاقل احمدجهظم 

شكر وتقدير للدكتور وجدي
بكل عبارات املودة واالمتنان والعرفان بالجميل

 يسرين أن أتقدم بأحر عبارات الشكر والتقدير للدكتور 
البارع وجدي شائف العريقي استشاري جراحة 
عظام األطفال والتشوهات الخلقية وجراحة العظام ملا 
بذله من جهود مضنية واستثنائية البني جليل حتى مَنّ 
الله عليه بالشفاء، فله مني شخصياً ومن كافة أفراد 

األسرة بصفة عامة كل التقدير وفائق االحرام والعرفان 
بالجميل كما أرجو له التوفيق والنجاح يف تأدية رسالته 
االنسانية واملهنية امليض بها قدما نحو غايتها املنشودة 

وأهدافها النبيلة. 
عارف حمود سيف البتول

            |  عبدالحميد الحجازي
 

" لم أشعر بالخوف من املوت.." عبارة مثلت مياد حياة جديدة 
ج��ل��ه��ا أم����ل وإب�������داع ل���اس���ت���اذة/ ق���وت���ه أح���م���د ع��ب��دال��ل��ه س���ن���ان، إح���دى 
الناجيات من سرطان الثدي..مدرسة  تسكن مع أسرتها يف العاصمة 

صنعاء، بعد انتقالهم من منطقة العدين بإب. 
كانت تجهل تماماً كغرها من النساء اليمنيات األعراض املبكرة 
لسرطان ال��ث��دي.. تحرجت"قوته" ك��ث��راً، ل��م تفكر يف ال��ذه��اب ملركز 
أو دكتور  إلجراء الكشف..  تتألم بصمت.. الشحوب أصبح واضحاً 
ع��ى م��ام��ح وج��ه��ه��ا.. أن���ني األل���م ان��ت��ص��ر ع��ى صمتها، لتجد نفسها 
بإحدى العيادات.. الكشف يقول: "قوته" مصابة بسرطان الثدي.. 
ه���ن���ا ال���ص���دم���ة امل����ؤمل����ة ح���ق���ا، ل��ك��ن��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة امل����ج����ردة ال���ت���ي ك�����ان ع��ى 

"قوته" أن تواجهها.
 

غياب الوعي
أس��ق��ط��ت "ق����وت����ه" امل��ع��ل��وم��ة امل��غ��ل��وط��ة وال��ت��ه��وي��ل ال���ن���ات���ج ع���ن ع��دم 
ال����وع����ي ب�����أن م�����رض ال����س����رط����ان  ال ش���ف���اء م����ن����ه.. أي ج����رع����ات ك��ي��م��اوي��ة  
م��ق��دم��ة ل���ل���م���وت.. أف���ك���ار م��غ��ل��وط��ة ت��ت��ب��ادر مل��خ��ي��ل��ة امل���ري���ض يف ال��وه��ل��ة 
األوىل..  ي��راه��ا  واث���ق ال��ق��ريش ال���ذي ي���رأس مؤسسة الشفقة لرعاية 
م������رىض ال����س����رط����ان وال����ف����ش����ل ال�����ك�����ل�����وي،  س���ب���ب���اً يف اس����ت����س����ام  امل���ري���ض 
وف��ق��دان��ه األم����ل، ورف��ض��ه ل��ج��ل��س��ات ال���ع���اج، ن��اه��ي��ك��م ع��ن ن��ف��ور من 

حوله من األهل واألقارب وتخليهم عنه.

 طاقة إيجابية 
 "ق���وت���ه"  ت��ق��ول: " ك���ان ع��ن��دي س��رط��ان ال��ث��دي وع��رف��ت أن ال��ل��ه إذا 
أحب عبداً ابتاه، اكتشفت حب اآلخرين من حويل".. حكايات كثرة 
ي���روي���ه���ا  م���س���ؤول���و امل����راك����ز وامل���ؤس���س���ات ال���ت���ي ت���رع���ى م����رىض ال��س��رط��ان 
وت����ق����دم ال����خ����دم����ات ال���ع���اج���ي���ة واإلي�����وائ�����ي�����ة، ع����ن ت���خ���ي ال���ب���ع���ض  ع��ن 

مرضاهم..
" قوته" عى النقيض من ذل��ك، زوجها، وال��ده��ا، أخوها، أف��راد 
أسرتها.. كانوا جميعاً أكر قرباً وحميمة.. طاقة إيجابية من الصرب 

وامل��ث��اب��رة والتحمل أح��اط��ت ب"ق��وت��ه" أث��ن��اء رحلة معاناة وأل��م 
كان عليها أن تجتازها وصواًل إىل التماثل للشفاء. 

 الصيب النافع 
"ق������وت������ه" واص�����ل�����ت ج����ل����س����ات ع����اج����ه����ا اإلش�����ع�����اع�����ي ب��ع��د 

استئصال الثدي األيسر، متنقلة بني مستشفى أزال 
ومركز األورام باملستشفى الجمهوري، الذي يستقبل 

بحسب إف��ادة مدير املركز الدكتور عبدالله ثوابه، 
ي��وم��ي��اً 120 م��ري��ض��اً وس��ن��وي��اً 6 آالف م��ري��ض، فيما 

استقبل منذ إنشائه وف��ق اإلح��ص��اءات  76 ألف 
مريض.

 "قوته" حظيت بنصائح ورعاية الدكتورة 
"أم�����������������������اين ب��������ع��������ي��������ي" ال����������ت����������ي ت��������ع��������د ض��������م��������ن 23 
استشارياً متخصصاً يف األورام السرطانية 
يعملون يف املركز دون كلل.. بدأت "قوته" 
ترسم مامح حياتها الجديدة التي سخرتها 
لخدمة املجتمع خصوصاً مرىض السرطان، 

أن�������ش�������أت م����ج����م����وع����ة ت����ف����اع����ل����ي����ة اج����ت����م����اع����ي����ة 
ع����ى " وت�����س أب" ت���ق���دم ل���ع���دد ك���ب���ر م��ن 

النساء املعلومات والنصائح العاجية 
والوقائية من سرطان الثدي.. خطوة 
أخ����������رى أق������دم������ت ع���ل���ي���ه���ا وه��������ي ال ت������زال 
تتلقى ال��ع��اج، ع��زم��ت بتشجيع من 
دكتورتها "أماين"  عى جمع كم كبر 
م�����ن امل����ع����ل����وم����ات ال���ط���ب���ي���ة ع�����ن م����رض 
ال���س���رط���ان.. ت��ج��رب��ت��ه��ا م��ع��ان��ات��ه��ا..  يف 

ك���ت���اب أس���م���ت���ه" األورام ال���س���رط���ان���ي���ة.. 
شفاء محقق" قال عنه رئيس مؤسسة 
ال��ش��ف��ق��ة ال���ت���ي ط��ب��ع��ت ال���ك���ت���اب:" ص��ي��ب��اً 

نافعاً، وس��ف��راً مليئاً باملعلومات واملعرفة 
النافعة واملفيد يف مجال التعاطي مع األورام 

السرطانية والوقاية منها". 

 من األلم إىل األمل 
ح�����االت ال���ش���ف���اء م���ن أم����راض 
السرطان، ليست مستحيلة 
خ����ص����وص����اً ع����ن����د ال��ت��ش��خ��ي��ص 
املبكر،  ومواصلة جلسات 
ال��������������������ع��������������������اج اإلش���������������ع���������������اع���������������ي، 
واألدوي�������������������������������ة امل��������ص��������اح��������ب��������ة.. 
خ��������دم��������ات ت�������ق�������دم م�����ج�����ان�����اً 
ل�������ل�������م�������رىض  رغ�����������م زي�����������ادة 
أع��������������داده��������������م يف اآلون��������������ة 
األخ���������������������������������������������������������رة ب����������ش����������ك����������ل 
م������ل������ف������ت.. ه������ن������ا ي����ؤك����د  
ال��������دك��������ت��������ور ث���������واب���������ه أن 
الخدمات العاجية 
وال��������������������������ج��������������������������راح��������������������������ي��������������������������ة 
ت���ح���س���ن���ت يف اآلون������ة 
األخ����������������رة م��������ع إن������ش������اء 
ص��������������������ن��������������������دوق م��������ك��������اف��������ح��������ة 
ال�����س�����رط�����ان، ف���ي���م���ا ن��س��ب��ة 

الشفاء تتجاوز 25%.. 
"ق��وت��ه" بفضل ال��ل��ه ثم 
ب�����ج�����ه�����ود م�����ائ�����ك�����ة ال����رح����م����ة 
ودع��������������وات األه����������ل ، ش��ف��ي��ت 
ت���م���ام���اً م����ن س����رط����ان ال���ث���دي، 
ونذرت نفسها للتوعية بهذا 
ال����خ����ب����ي����ث وال�������وق�������اي�������ة م�����ن�����ه ب���ني 
أوس��������������اط ال�������ن�������س�������اء.. ه�������ي ال�����ي�����وم 
ن�������م�������وذج  ت������ج������اوز األل���������م ف��ص��ن��ع 

األمل.

جمال الحجري
اخ����ت����ت����م����ت ام���������س ع�������ى م����س����ب����ح االك������ادي������م������ي������ة ال����ي����م����ن����ي����ة ب���ط���ول���ة 
ال��س��ب��اح��ة وال��ت��ي ينظمها االت��ح��اد ال��ع��ام للسباحة ف���رع األم��ان��ة 
تحت "شعار أعيادنا الوطنية سبتمرب وأكتوبر" بمشاركة اندية 
) االكاديمية اليمنية للسباحة، نادي صنعاء، نادي الشرطة، 
ن����ادي س����ام ال��رف��ي��ه��ي، ن����ادي ال��خ��ل��ي��ج (.. ب��رع��اي��ة وزي����ر ال��ش��ب��اب 
والرياضة محمد حسني املؤيدي وتحت إشراف مكتب الشباب 
والرياضة بأمانة العاصمة وبدعم األكاديمية اليمنية لتعليم 
السباحة والتأهيل، مياه شمان ، شركة عبدالحميد قاطن 

..must واوالدةوشركه
وع�����ق�����ب ال�����خ�����ت�����ام ق��������ام االخ������������وة ع�����ب�����اس امل�������دوم�������ي وك�����ي�����ل ق���ط���اع 

ال���ري���اض���ة يف وزارة ال��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة م��ح��م��د اب����و ع��س��ك��ر ن��ائ��ب 
مدير مكتب الشباب والرياضة باألمانة لشؤون الرياضة بتكريم 

الفايزين باملراكز االواىل بامليداليات امللونة.
ال���ج���دي���ر ذك�������رة ان ال���رت���ي���ب ال����ع����ام ل��ل��ب��ط��ول��ة ك�����ان م����ن ن��ص��ي��ب 
االكاديمية اليمنية للسباحة املركز االول ونادي الشرطة املركز 

الثاين وحاز نادي صنعاء عى املركز الثالث
حضر حفل التكريم زي��د جحاف نائب مدير مكتب الشباب 
والرياضة، العميد عبدالرحمن املؤيد رئيس اتحاد الشرطة، 
اب��راه��ي��م ال��ق��اس��م��ي رئ��ي��س ف���رع ات��ح��اد امل��اك��م��ة ب��األم��ان��ة، أحمد 
ال����ع����م����ري س���ك���رت���ر وزي��������ر ال����ش����ب����اب وال�����ري�����اض�����ة ل������إع������ام، م��ح��م��د 

االشول مدير عام القطاع السياحي مدير املدينة السياحية.

ــة مع  ــراك تــعــزيــز ال
ـــاص  ـــخ ـــاع ال ـــط ـــق ال
املجتمعية  واملشاركة 
مــعــظــم  ــذ  ــي ــف ــن ت يف 
ــة  ــط ــخ ـــع ال ـــاري ـــش م

املرحلية الثانية

 )SDGs( فرص التنمية المستدامة
في اليمن وفق التحرك العالمي  17-14

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

مم املتحدة هو الحياة تحت املاء
ُ
الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية املستدامة لأل

»حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.«

ي����م����ت����ل����ك ب�������ادن�������ا ال�����ي�����م�����ن أك���������ر م�������ن 2000 ك����ل����ي����وم����ر م������رب������ع م���ن 
السواحل والتي تتنوع فيها االحياء البحرية والشعاب املرجانية 

والتي تتفرد به اليمن عن غرها من بلدان العالم.
وي��ت��ط��ل��ب االم�����ر إىل ت��ض��اف��ر ال���ج���ه���ود ال��ح��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
الحفاظ عى السواحل اليمنية واستثمارها بالشكل الذي يعود 
ل��ل��ب��ل��د وامل���واط���ن���ني ب��ال��ن��ف��ع وت��ح��ق��ي��ق ب��ي��ئ��ة م��ن��اس��ب��ة ل��ل��م��ي��اه ال��ي��م��ن��ي��ة 

الفريدة من نوعها.
إن م��ح��ي��ط��ات ال���ع���ال���م ������ درج������ة ح���رارت���ه���ا وال���ك���ي���م���ي���اء ال���خ���اص���ة ب��ه��ا 
وت��ي��ارات��ه��ا وال��ح��ي��اة فيها ���� ه��ي ال��ت��ي ت��ق��ف وراء ال��ن��ظ��م ال��ع��امل��ي��ة التي 

تجعل كوكب األرض صالًحا للسكنى بالنسبة للبشرية. 
فمياه أمطارنا ومياه شربنا وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر 
ك��ب��ر م��ن غ��ذائ��ن��ا، ب��ل وح��ت��ى األك��س��ج��ني امل���وج���ود يف ال���ه���واء ال��ذي 

نتنفسه، توفرها البحار وتنظمها جميًعا يف نهاية املطاف. 
وق����د ك���ان���ت امل��ح��ي��ط��ات وال���ب���ح���ار ع���ى م���ر ال���ت���اري���خ ق���ن���وات ح��ي��وي��ة 
للتجارة والنقل. وتمثل إدارة هذا املورد العاملي الجوهري بعناية 

سمة أساسية من سمات مستقبل مستدام.

حقائق وأرقام
تغطي املحيطات ثاثة أرباع سطح الكرة األرضية، وتحتوي عى 
97 يف املائة من املياه املوجودة عى سطح األرض، وتمثل 99 يف 

املائة من حيز العيش عى الكوكب بحسب الحجم.
ي��ع��ت��م��د أك�����ر م����ن ث���اث���ة ب���اي���ني ش���خ���ص ع����ى ال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي 

البحري والساحي فيما يتعلق بسبل معيشتهم.
ع����امل����ًي����ا ُت�����ق�����در ال���ق���ي���م���ة ال���س���وق���ي���ة ل����ل����م����وارد وال����ص����ن����اع����ات ال���ب���ح���ري���ة 
والساحلية بمبلغ 3 تريليونات من الدوالرات سنوًيا، أو نحو 5 

يف املائة من الناتج املحي اإلجمايل العاملي.
ت����ح����ت����وي امل����ح����ي����ط����ات ع�����ى زه��������اء 200 أل�������ف ن�������وع م�����ح�����دد، ول���ك���ن 

األعداد الفعلية قد تكون باملايني.
تستوعب املحيطات نحو 30 يف املائة من ثاين أكسيد الكربون 
ال�������ذي ي��ن��ت��ج��ه ال���ب���ش���ر، ب���ح���ي���ث ت����وف����ر ح���م���اي���ة م����ن ت�����أث�����رات االح�������رار 

العاملي.
تمثل املحيطات أكرب مصدر يف العالم للربوتني، بحيث يعتمد 
أك�������ر م�����ن 2.6 ب����ل����ي����ون ش����خ����ص ع�����ى امل����ح����ي����ط����ات ك����م����ص����در رئ���ي���ي 

للربوتني بالنسبة لهم.
ي��ع��م��ل يف م��ص��ائ��د األس���م���اك ال��ب��ح��ري��ة، ب��ط��ري��ق��ة م��ب��اش��رة أو غر 

مباشرة، أكر من 200 مليون شخص.
تساهم اإلعانات التي ُتقدم لصيد األسماك يف سرعة استنفاد 
أنواع سمكية كثرة وتحول دون بذل جهود إلنقاذ وإعادة مصائد 
األس���م���اك ال��ع��امل��ي��ة وف�����رص ال��ع��م��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ا، م��م��ا ي��ت��س��ب��ب يف 
خسائر بمبلغ قدره 50 بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة 

كل سنة كانت مصائد األسماك املحيطية يمكن أن تحققه.
ُتعترب نسبة تصل إىل 40 يف املائة من محيطات العالم ‘متضررة 
بشدة’ من األنشطة البشرية، ومن بينها التلوث واستنفاد مصائد 
األسماك وفقدان املوائل الساحلية من قبيل الشعاب املرجانية 
وأشجار املنغروف والحشائش البحرية، وكذلك من جراء األنواع 

املائية الغازية.

مقاصد الهدف 14
منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبرة، وال 
سيما من األنشطة الربية، بما يف ذلك الحطام البحري، وتلوث 

املغذيات، بحلول عام 2025.
إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية عى نحو مستدام 
وح���م���اي���ت���ه���ا، م����ن أج�����ل ت��ج��ن��ب ح������دوث آث������ار س��ل��ب��ي��ة ك����ب����رة، ب���م���ا يف 
ذل��ك ع��ن ط��ري��ق تعزيز ق��درت��ه��ا ع��ى ال��ص��م��ود، وات��خ��اذ اإلج����راءات 
الازمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول 

عام 2020م.
تقليل تحمض املحيطات إىل أدىن ح��د ومعالجة آث����اره، بما يف 

ذلك من خال تعزيز التعاون العلمي عى جميع املستويات
تنظيم الصيد عى نحو فعال، وإنهاء الصيد املفرط والصيد غر 
القانوين وغر املبلغ عنه وغر املنظم وممارسات الصيد املدمرة، 
وتنفيذ خطط إدارة قائمة ع��ى العلم، م��ن أج��ل إع���ادة األرص��دة 
ال��س��م��ك��ي��ة إىل م���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف أق����رب وق����ت م��م��ك��ن، ل��ت��ص��ل عى 
األقل إىل املستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقىص غلة مستدامة 

وفقا ملا تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020م
حفظ 10 يف املائة عى األقل من املناطق الساحلية والبحرية، 
ب���م���ا ي���ت���س���ق م�����ع ال����ق����ان����ون ال����وط����ن����ي وال�����������دويل واس�����ت�����ن�����ادا إىل أف���ض���ل 

املعلومات العلمية املتاحة، بحلول عام 2020م
حظر أشكال اإلع��ان��ات املقدمة ملصائد األس��م��اك التي تسهم يف 
اإلف�����راط يف ق����درات ال��ص��ي��د ويف ص��ي��د األس���م���اك، وإل���غ���اء اإلع��ان��ات 
التي تساهم يف صيد األسماك غر املشروع وغر املبلغ عنه وغر 
املنظم، واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، 
مع التسليم بأن املعاملة الخاصة والتفضيلية املائمة والفعالة 
للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ 
م���ن م���ف���اوض���ات م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة ب���ش���أن اإلع����ان����ات مل��ص��ائ��د 

األسماك، بحلول عام 2020
زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغرة 
ال���ن���ام���ي���ة وأق�������ل ال����ب����ل����دان ن����م����وا م����ن االس����ت����خ����دام امل����س����ت����دام ل���ل���م���وارد 
البحرية، بما يف ذلك من خال اإلدارة املستدامة ملصائد األسماك، 

وتربية األحياء املائية، والسياحة، بحلول عام 2030
زي��������������ادة امل���������ع���������ارف ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة، وت������ط������وي������ر ق��������������درات ال������ب������ح������ث، ون����ق����ل 
التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معاير اللجنة األوقيانوغرافية 
الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا 
البحرية، من أجل تحسني صحة املحيطات، وتعزيز إسهام التنوع 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ال��ب��ح��ري يف تنمية ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، وال سيما ال���دول 

الجزرية الصغرة النامية وأقل البلدان نموا
ت���وف���ر إم���ك���ان���ي���ة وص������ول ص���غ���ار ال���ص���ي���ادي���ن ال���ح���رف���ي���ني إىل امل������وارد 

البحرية واألسواق
ت����ع����زي����ز ح����ف����ظ امل����ح����ي����ط����ات وم�������وارده�������ا واس����ت����خ����دام����ه����ا اس���ت���خ���دام���ا 
م��س��ت��دام��ا ع���ن ط��ري��ق ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���ان���ون ال�����دويل ب��ص��ي��غ��ت��ه ال�������واردة يف 
ات��ف��اق��ي��ة األم���م امل��ت��ح��دة ل��ق��ان��ون ال��ب��ح��ار ال��ت��ي ت��ض��ع اإلط����ار ال��ق��ان��وين 
لحفظ املحيطات ومواردها واستخدامها عى نحو مستدام، كما 
تشر إىل ذلك الفقرة 158 من وثيقة” املستقبل الذي نصبو إليه“.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف 14– الحياة تحت الماء

لتعزيز الوعي  الدكتور املــداين:   الراكة مع اإلعالم مهمة 
برضورة الكشف  املبكر للرسطان

قيس النقيبالمرصد اإلعالمي

ب���������إع���������ان ص������ن������ع������اء ال�������ت�������دش�������ني ال�������رس�������م�������ي وال�����ش�����ع�����ب�����ي 
الح���ت���ف���االت امل���ول���د ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف ل���ه���ذا ال��ع��ام 

ت���ع���ظ���ي���م���اً وإج�������������ااًل وإك���������رام���������اً مل�����ق�����ام ال�����رس�����ول 
األع������ظ������م م����ح����م����د ص������ى ال�����ل�����ه ع����ل����ي����ه وآل������ه 

وس������ل������م وب�������م�������ي�������اده امل���������ب���������ارك ل���ل���ع���امل���ني 
س����������ط����������ع ال���������������ن���������������ور امل�������������ب�������������ني ب����������م����������ا م����������اء 
امل���ش���رق���ني ف���ك���ان االح���ت���ف���ال ب��امل��ول��د 
ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف م��ح��ط��ة ت��ع��زي��ز 
ل��ل��ق��ي��م ال���ن���ب���وي���ة وت��ع��ظ��ي��م ال��ن��ب��ي 
ال��خ��ات��م "م��ح��م��د" ص���ل���وات ال��ل��ه 

ع����ل����ي����ه وع���������ى آل���������ه وس������ل������م ك���م���ا 
أن�������ه ي���ح���م���ل رس������ال������ة س���ي���اس���ي���ة 
يف وج��������ه ك������ل م������ن ي���س���ت���ه���دف 
ش��خ��ص��ه ال��ع��ظ��ي��م أو ي��ح��اول 

تقزيم مكانته.. 
ن�����������ح�����������ن ال����������������ي����������������وم م�������ع�������ن�������ي�������ون 
ب�����غ�����رس ق����ي����م ال����ن����ب����ي ال����ك����ري����م 
وأخاقه وصدقه واألعراض 

ع��������ن ذل�����������ك س������ب������ب ض������ع������ف يف امل�����س�����ل�����م�����ني وه��������وان��������ه��������م ب���ني 
األم���م ألن��ه��م ل��م ي��ق��ت��دوا ب��ال��رس��ول األع��ظ��م ص��ل��وات 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس���ل���م، ول��ي��س ب���خ���اٍف أن من 
يحاربنا اليوم ويعتدي عى اليمن من آل 
سلول هم من وقفوا سابقاً يف وجه هذا 

الرسول العظيم وصدوا عنه.. 
ال����ي����م����ن ل������م ي����ت����وق����ف ع������ن االح����ت����ف����اء 
ب����������امل����������ول����������د ال����������ن����������ب����������وي يف ك�������������ل س�������ال�������ف 
ال��������س��������ن��������وات وت���������������������وارث أب�����������ن�����������اؤه ه������ذا 
ال����ت����ع����ظ����ي����م ل��������ذك��������رى م������ول������د أش��������رف 
ال�����������خ�����������ل�����������ق "م�������������ح�������������م�������������د" ص�����������ل�����������وات 
ال�������ل�������ه ع�����ل�����ي�����ه وع����������ى آل����������ه وس�����ل�����م، 
وم��������ا إح�����ت�����ف�����اء ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
وم���ؤس���س���ات دول����ت����ه  إال م��ص��در 
ف���خ���ر وإع�����ت�����زاز وإع���������ادة ال��ت��م��ك��ني 
ل����ح����ن����ني وأث�����������ر ه���������ذه ال��������ذك��������رى يف 

األرواح واألبدان.

صورة مشرفة أن يتم بحضور رسمي وشعبي تكريم األسرى املحررين بعد أن قدموا أروع صور الثبات وقهروا سجانهم, 
فقد كان صمودهم يف سجون العدوان إنتصار للشعب ألنهم حملوا املسؤولية يف سبيل الله تعاىل جهاداً حتى النصر.

هذا التكريم يرجم ما تويل قيادة الثورة ملف األسرى إهتماماً كبراً وتقدم املبادرات والتنازالت إلخراجهم من سجون 
العدوان ليعودوا ألهليهم وحريتهم ووطنهم.

منا جميعاً كلمة شكر لهيئتي الزكاة واألوقاف إسهامهم الفاعل وندعو الجميع لاهتمام بكل األسرى واملجاهدين.

م������ش������ه������د م���������ش���������رف ل�������ه�������م ول�����������ألم�����������ة ان 
ي��������خ��������رج ال�������ش�������ع�������ب ال������ب������ح������ري������ن������ي ب�����ك�����اف�����ة 
أط��ي��اف��ه راف���ض���اً ج��م��ي��ع أن������واع ال��ت��ط��ب��ي��ع 
م�����ع ك����ي����ان االح������ت������ال ال����ص����ه����ي����وين, ه����ذا 

الرفض الشعبي يثلج الصدور ويؤكد 
ما قاله رئيس وزراء االحتال السابق 
"نتنياهو" ب��أن ال��ش��ع��وب العربية هي 

العقبة أمام إسرائيل.

تلك امل��ظ��اه��رات واالح��ت��ج��اج��ات تعد 
م��ث��ااًل ح��ي��اً مل��وق��ف ال��ش��ع��وب الحقيقي 
يف دول ال�����خ�����ل�����ي�����ج خ�������اص�������ة وال�����ع�����رب�����ي�����ة 
بوجه ع��ام, وعليه يستحيل ونتحدى 
أن يقوم املطبعون بإجراء إستفتاء حر 
ل���ش���ع���وب���ه���م ع�����ى ق���ض���ي���ة ال���ت���ط���ب���ي���ع م��ع 
إسرائيل.. ألن نتيجته رف��ض التطبيع 
ورف����ض ن��ظ��م��ه��م ال��ت��ي ت��ط��ب��ع وت��ت��ق��ارب 

مع العدو اللدود " إسرائيل".
كما أن هذا الرفض الشعبي الواسع 
سيكذب أي تصريح للمطبعني عن أن 
قبول التطبيع يمثل إرادة الشعوب, 
ألن ال�����������واق�����������ع يف ه������������ذا األم���������������ر ي���ج���ع���ل���ن���ا 
ال����ت����ط����ب����ي����ع  ان�������ظ�������م�������ة دول  أن  ن������ك������ش������ف 
م����ن����ف����ردة ب���ال���س���ل���ط���ة ت����م����ام����اً وم���س���ت���ب���دة 
ب����ال����ق����رار ال����س����ي����ايس وغ������ر م���ل���ت���زم���ة ب���أي 
مبادئ أو ضوابط إنسانية أو إسامية 

أو عروبية.

ب���ع���د إن���ت���ظ���ار ط���وي���ل ص���رح���ت ك���وري���ا 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ب���أن���ه آن اآلوان ل���وض���ع حد 
إلس������ت������ه������اك ل������ح������وم ال��������ك��������اب وإت������خ������اذ 
قرار حازم وملزم لوقف هذه العادة 

السيئة كما وصفوها..
يف ال�������������وق�������������ت ال���������������������ذي ن���������ج���������د ب�����ل�����ج�����ي�����ك�����ا 
ت���م���ن���ع امل����س����ل����م����ني م������ن ال������ذب������ح ال����ح����ال 
وت�����وق�����ف�����ه�����م ع��������ن م������م������ارس������ة ذل����������ك م���م���ا 

أضطر املسلمون للتوجه نحو القضاء 
البلجيي للتحاكم لوقف هذا اإلجراء 

غر املربر والعنصري بإمتياز..

ميالد نور املشرقني

الشعوب بوجه التطبيع

عالم متغير

عادوا مكرمني

اين السالم قد إ شتد 
العويل

الحرب مرعبة يرى منها 
العجبوا

للسلم لم ينفتح فاه 
بمصطلح 

أما لحرب فكن من 
خطبة خطبوا

أهل للحرية نحن وال زلنا 
عىل مر العصور  

تحدينا وحوش الغاب 
 ثم عدنا بعزم شديد  

شرف النصر نلنا
فال تحسبوا  الزمان 

يبقى 
 سنعود أسياد ديارنا

وأدنا ذل اللجوء 
ويف الوحل سرنا

وسنميش درب العز 
نحيا وإن متنا 

العشنا إن تهاونا
فكل صروف الدهر 

عشنا
عىل رغيف الخبز ذاك 

اللئيم ساومنا
 أحرار نحن 

إن تكلمنا أو صمتنا
خل الحزن مدفون 

كجوف يحضن الجزرا

هزي الجذع ياريح لعل 
يتساقط الثمرا

كفى بأاليام مافعلت 
نائحة تبحث بني صاعد 

االنفاي عن قربا 
حليب اليأس قد 

أرضعت
يالجوع من قهرها شبعا 

أولم تتذكرواأنا أهل 
للعز ومازلنا

تتزاحم صروف الدهر 
حينا

ولكن سنعود أسيادا 
كما كنا

إذا أغلق يف وجه الحر 
باب 

فأيدينا تفتح قالعا وتدك 
حصونا

فرادى نخوض غمار األ 
الم وتابى اال إال أن تعود 

مجتمعا
تحنو الرؤوس إىل 

الحكام راكعه
كان خرتها أضحا لها 

قدرا
ومن تمرد فالجالد 

يصرعه 
بذلك القدر املحتوم 

قد أمر

فقدان

شكر وعرفان قحيم

أتقدم بالشكر والعرفان لألخ 
الدكتور/ بسام فؤاد الصلوي- 

الطبيب اإلنسان صاحب األيادي 
البيضاء ملا يقدمه من خدمات 

عاجية للمرىض املرددين عليه يف 
عيادته الخاصة والذي يلمسه جميع 

من عرضت عليه حالته املرضية 
ويستحق كل التقدير واالحرام منا 
جميعاً ولسكرتره الخاص/ عمار..

تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح ملا فيه 
خدمة املرىض

أخوكم العميد/ احمد محمد 
عبدالله الناشري

تهانينا
أسمى آيات التهاين وأطيب التربيكات 

القلبية محملة بأريج الفل وعبق الياسمني 
وعطر الورد والرياحني نهديها للدكتور 

يوسف صالح مسفر  بمناسبة تخرج 
من املعهد الوطني العايل للعلوم الطبية 

مختربات.. متمنني له التوفيق والنجاح يف 
حياته العلمية والعملية, فألف مربوك..

املهنئ�ون:
املصور ابو ضياء وكافة الزمالء

تهانينا.. 
يف لحظة جميلة غاية يف الجمال يدخل 
الشاب الخلوق "محمد" نجل زميلنا 

الدكتور عيل الرحبي الباحث الكبر 
يف مركز الدراسات االسراتيجية للقوات 
املسلحة حياة زوجية سعيدة .. مؤكداً 
انطاقه إىل بناء أسرة سعيدة بإذن الله .

مع باقات الورود والفل نزف إليه
 نسائم التهاين والتربيكات آملني له حياة 

سعيدة ومشرقة..
املهنئون: 

جميع العاملني يف دائرة التوجيه املعنوي 
وصحيفتي 26سبتمرب واليمن

هناء احمد الكدس

السالم



مظاهرة للجالية اليمنية في لندن تطالب برفع احلظر عن مطار صنعاء الدولي

كلما تعاظمت االنتصارات 
كشفت قوى الزيف عن نفسها

  امل���واق���ف ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ت��وح��د م��ن خ��ال��ه��ا ال��ق��ل��وب وت��ص��ط��ف ال��ق��وى 
الوطنية وتنزوي كل خصومة ويف املصائب تشف النفوس وتتنظف 
ويف معرتك التحديات تعرف معادن الرجال واملواقف والتوجهات 
هذه أخاقيات آمنت بها كل الشعوب وعملت بها والتزمت بأسسها 
إال ل��دي��ن��ا يف ال��ي��م��ن ال��س��ع��ي��د ح��ي��ث ت���ب���دو م��ن��اك��ر امل����واق����ف وم��وب��ق��ات��ه��ا 
وحلزونية ساستها هي السائدة، أبناؤنا فلذات أكبادنا رجال القوات 
املسلحة واألمن واللجان الشعبية يؤدون واجبهم يف خدمة الوطن 
وال���دف���اع ع��ن��ه دون م����ٍنّ أو أذى ودون ت��وظ��ي��ف مل��واق��ف��ه��م وأع��م��ال��ه��م 
البطولية وتضحياتهم فيما هناك من يشحذون نصالهم وألسنتهم 
الحداد يف محاوالت يائسة منهم لانتقاص من دور اللجان الشعبية 
والجيش وأبطاله واألم��ن ورجاله وك��أن معركة الدفاع عن الوطن 
ومواجهة تحالف العدوان للعام السابع عىل التوايل بالنسبة لهؤالء 
ال تهمهم وإال فما تفسري هذه )الغنوجة( لقد ظهر هؤالء بمظهر مزٍر 
يثري الشفقة  خاصة بعد االنتصارات املتعاظمة واملتحققة يف مأرب 
والبيضاء ومناطق أخ��رى أك��ر مما يثري االزدراء وال ن��دري ه��ل لهم 
رغبة دفينة بأن يستمر العدوان عىل اليمن وأن يستفحل التطرف 
والتشدد ويضيع ما تبقى من الدولة ومؤسساتها السيادية أم أن 
لهم هدف آخر يخدمون من خاله دول تحالف العدوان ضد اليمن.

 بل ال نجد تفسرياً معقوال ملواقف بعض القوى السياسية والحزبية 
)امل���غ���م���غ���م���ة( ال���ت���ي ال ي��ف��ه��م م��ن��ه��ا إال امل���ي���وع���ة ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ه���ام���ي���ة 

امل����ض����ط����رب����ة ال�����ت�����ي ل����ي����س ل����ه����ا م���وق���ف 
واض������������ح وم�������ح�������دد ال م�������ن ال�������ع�������دوان 
وال من اإلره���اب مع أنهم يعرفون 

أن ال�����وق�����ت ال ي���ح���ت���م���ل م����ث����ل ه����ذه 
املواقف املتذبذبة واملناورات، وكم 
هو مؤسف أن نجد من يوظف ما 
يحدث اليوم لشق وحدة الصف 
ال�����وط�����ن�����ي وإث�������������ارة ال�����ن�����ع�����رات ب���اس���م 
العدنانية والقحطانية واملناطقية 
وال������ط������ائ������ف������ي������ة وامل������ذه������ب������ي������ة وإرج��������������اع 
اإلمامة وحتى القبلية وهو توّجه 
ال ي�������خ�������دم ال������ش������ع������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي وال 
قضاياه الوطنية، وإنما ينال من 
وحدته واستقراره ويعكس إصرار 
هذه القوى عىل البقاء يف مفاصل 

ال��س��ل��ط��ة ل��ل��ه��ي��م��ن��ة وال��ح��ي��ل��ول��ة دون ب��ن��اء ال��ي��م��ن ال��ج��دي��د ألن ه����ذا ما 
يريده أعداء الوطن يف الداخل والخارج.

 غري مدركني أن قواتنا املسلحة واللجان الشعبية بعد سبعة أعوام 
من العدوان الظالم هي أكر قوة من أي وقت مىض وتستطيع سرعة 
ال��ح��س��م وإن����ه����اء ال��ت��س��اه��ل وال���ت���س���ام���ح م���ع أن�����اس ال ي���ع���رف���ون معنى 
التسامح وال يقدرون التعامل معهم بالحكمة والتعقل  معتقدين 
أن ذلك يعرب عن ضعف الدولة وهم يف هذه الحالة مخطئني وغري 
م���درك���ني أن ال���ص���رب وال����دف����ع ب��ال��ت��ي ه���ي أح���س���ن ه��م��ا م���ن ع����زم األم����ور 
تأكيداً ملا جاء يف كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه افضل الصاة 

وأتم التسليم. 
 إن م��ن يستغلون األح�����داث ال��ي��وم ب��ه��دف إذك����اء ن���ار ال��ف��ت��ن��ة وص��ّب 
الزيت عىل النار ليتسنى لهم خدمة مصالحهم الخاصة عليهم أن 
يستفيدوا م��ن دروس وع��رب امل��ايض وسيجدون أن الحق دائ��م��اً يقف 
إىل ج��ان��ب ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وق��ض��اي��اه ال��وط��ن��ي��ة، وإن م���ا ي��ق��وم��ون به 
م���ن أع���م���ال ق����ذرة ف��إن��ه��ا ت��ت��ح��ول دائ���م���اً إىل س��ه��ام ت��رت��د إىل ص��دوره��م 
املليئة بالحقد والغل ضد كل ما هو جميل ، وتكشف زيفهم لشعبنا 
ليعرفهم عىل حقيقتهم بعد أن يكونوا قد اصطدموا بصخرة وعي 
الشعب اليمني ال���ذي ش��ّب أب��ن��اؤه ع��ن ال��ط��وق وب��ات��وا يميزون الغث 
من السمني، لكن مع األسف الشديد يظل أولئك الذين اعتادوا عىل 
االصطياد يف املاء العكر يسبحون ضد التيار حيث تتقاذفهم األمواج 
م����ن ك����ل ج���ان���ب وع���ن���دم���ا ال ي����ج����دون م�����رىس ي���ض���ع���ون ع��ل��ي��ه أق���دام���ه���م 
يذهبون مع العواصف كلما تحركت يف أي اتجاه ف��ي��زدادون حقداً 
عىل من ثّبت الله أقدامهم لخدمة وطنهم بإخاص وضحوا يف سبيل 
ذلك بحياتهم وال يريدون من أحد مقابل ذلك ال جزاًء وال شكوراً. 

إذاً ف���إن ال���ق���وات امل��س��ّل��ح��ة وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ص��ان��ع��ة االن��ت��ص��ارات 
العظيمة هي القادرة عىل تمريغ وجوه هؤالء يف الرتاب سواًء كانوا 
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ت��ع��اون��ون م��ع ال���ع���دوان أم أول��ئ��ك ال��ن��ف��ر وه���م األخ��ط��ر 
ال���ذي���ن ي��ع��زف��ون ع���ىل وت���ر ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة معتقدين 
إنهم بعملهم الجبان هذا سوف يؤثرون عىل وحدة الصف الوطني 
ورفع الشعارات الحاقدة التي يحاولون من خالها إذكاء العداوة 
والبغضاء بني أبناء الشعب اليمني الواحد وتعميم ما يجري من 
أحداث عىل الجميع والذين مازالوا يسريون يف نفس الطريق كتجار 
أزم��ات كما عهدناهم يف امل��ايض ألنهم ال يستطيعون العيش بدون 
سلوك هذا الطريق الخاطئ خاصة أن الطبع يغلب التطبع، ولذلك 
نقول لهم إن الحقد ال يورّث إال الغل والكراهية، والكراهية والغل 
ال يورثان إال العداوة والبغضاء وال نريد ملجتمعنا اليمني أن يعود 
مل���ا ك����ان س����ائ����داً م���ن ت���ص���رف���ات يف ع���ه���ود س��اب��ق��ة ح��ي��ث ك���ان���ت ال��ت��ف��رق��ة 
والعنصرية هي التي تحكم املجتمع ، فهل يتعظ هؤالء ويرحمون 

الشعب اليمني من أفعالهم الشنيعة..؟

48 عاما عىل نصر 6 اكتوبر

ي��ص��ادف ال��خ��م��ي��س ال���ق���ادم امل���واف���ق 6 اك��ت��وب��ر 2021م م����رور ثمانية 
وأرب��ع��ون ع��ام��ا ع��ىل ح��رب 6 اك��ت��وب��ر 1973 م ال��ت��ي خاضها الجيشني 
ال��ع��رب��ي��ني امل��ص��ري وال���س���وري ض��د ال��ج��ي��ش ال��ص��ه��ي��وين واس��ت��ط��اع��ا أن 
يحققا ألول مرة يف تاريخ الحروب مع الكيان الصهيوين نصراً عظيماً 
م��ن خ���ال ع��ب��ور ق��ن��اة ال��س��وي��س وت��ح��ط��ي��م خ��ط ب��رل��ي��ف وت��ح��ري��ر بلدة 
ال��ق��ن��ي��ط��رة ب��م��رت��ف��ع��ات ال���ج���والن وك�����اد ال��ج��ي��ش امل���ص���ري أن ي��ص��ل اىل 
امل��ض��اي��ق يف س��ي��ن��اء ل���وال ت��أم��ر ال��رئ��ي��س أن���ور ال���س���ادات ووزي����ر خارجية 
أمريكا هرني كيسنجر اللذان أتاحا للقائد الصهيوين شارون ان يعرب 
اىل غرب القناة بقواته عرب البحريات املرة ويصل اىل الكيلو 101 من 
القاهرة ويحاصر الجيشني الثاين والثالث املصريني وهو ما أضطر 
أن����ور ال���س���ادات إلع����ان إي��ق��اف إط����اق ال��ن��ار ب��ح��ج��ة ان���ه أص��ب��ح ي��ح��ارب 
أمريكا لتبدأ بعد ذلك مفاوضات خيمة الكيلو 101 التي أفضت اىل 
إخراج مصر من معادلة الصراع العربي اإلسرائييل وتوقيع اتفاقية 
س��ام يف كامب ديفيد بأمريكا مع الكيان الصهيوين والتي جعلت 

مصر تابعة بعد ان كانت متبوعة.
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أم���ت���ن���ا ال����ي����وم يف ح���رك���ت���ه���ا ويف ن���ه���ض���ة أح�����راره�����ا واح���ت���ض���ان 
شعوبها هي يف موقع متقدم، تشهد له التغريات الراهنة 
يف ك�����ل ال����ج����ب����ه����ات ب���������دءا م�����ن ف���ل���س���ط���ني ول����ب����ن����ان وال�����ع�����راق 

وسوريا ويف اليمن.

سالمات  »سهيل«

ال����ت����ق����ى ن����ائ����ب وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة ح����س����ني ال����ع����زي 
أم����س ن��ائ��ب��ة رئ���ي���س ب��ع��ث��ة األم�����م امل���ت���ح���دة لتنفيذ 

اتفاق الحديدة دانييا كروساك.
ج������������رى خ������������ال ال�������ل�������ق�������اء م�����ن�����اق�����ش�����ة امل�����س�����ت�����ج�����دات 
املتصلة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والدفع بمسار 

استئناف اجتماعات لجنة إعادة االنتشار.
وأك����د ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة أه��م��ي��ة اض��ط��اع 
األمم املتحدة ممثلة ببعثة األونمها باملسؤولية 
امل��ن��وط��ة ب��ه��ا يف ت��ط��وي��ر ن��م��ط ع��م��ل ال��ب��ع��ث��ة عىل 
ن����ح����و ف�����ع�����ال ب����م����ا ي�����دع�����م ج�����ه�����ود ت���ن���ف���ي���ذ ات����ف����اق 

ستوكهولم.
وأش��������ار إىل ض��������رورة خ������روج األم������م امل���ت���ح���دة ع��ن 
الصمت إزاء االنتهاكات الجسيمة لهذا االتفاق 
من قبل تحالف العدوان وإلزام طرف التحالف 
باحرتام االتفاق ويف املقدمة اإلفراج عن السفن 

املرخصة أممياً وااللتزام بعدم اعرتاضها ووقف 
الغارات.. ولفت نائب وزير الخارجية إىل أهمية 
تمكني آلية األونفيم من العمل وإعادة االنتشار 
ب����اع����ت����ب����ار أن ه��������ذه امل�����س�����ائ�����ل ت����م����ث����ل ج�����وه�����ر ات����ف����اق 
الحديدة .. مؤكداً أن طرف تحالف العدوان ما 
يزال يتنصل من هذه االلتزامات وصمت األمم 
املتحدة أصبح أحد أهم األسباب التي تقف وراء 

الكثري من انتهاكات الطرف اآلخر لاتفاق.
ف��ي��م��ا أك�����دت ن��ائ��ب��ة رئ���ي���س ب��ع��ث��ة األم�����م امل��ت��ح��دة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ات���ف���اق ال���ح���دي���دة ال����ت����زام ال��ب��ع��ث��ة األم��م��ي��ة 
ب���م���واص���ل���ة ال���ع���م���ل ع�����ىل أس��������اس ال�����دف�����ع ب��ج��م��ي��ع 

األطراف نحو احرتام االتفاق.
وأش��������������ارت إىل ب��������ذل أق��������ى ال�����ج�����ه�����ود يف ت��ن��ف��ي��ذ 
اتفاق ستوكهولم وإنجاز عملية إعادة االنتشار 
يف الحديدة وصواًل إىل تحقيق السام يف الباد.

عقيد/عبدالسالم السياين

)جدولة الهزمية(
وأن����ا اخ���اط���ب ال��ع��ق��ول ال��س��ل��ي��م��ة امل��ت��ج��ردة ال���ح���رة يف ه���ذا امل���ق���ال املختصر 
..واض�����ح أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ا و ب���ق���درة م��خ��اب��رات��ه��م��ا 
تمكنوا من جعل السعودية هي التي تطلب الحرب العدوانية  عىل بادنا 
وتعلنها من واشنطن  ...وبما أن االمريكان قد فقدوا جزءاً من تخطيطهم 
الدويل واسرتاتيجيتهم العميقة وفشل أذرعتهم يف السعودية وتحالفها 
يف تحقيق أي يشء م��م��ا ك���ان ي��خ��ط��ط��وا م��ن أج��ل��ه وألن ال��ن��خ��ب وامل��ف��ك��ري��ن 
االمريكان والربيطانيني والحزب الديمقراطي الفائز يف االنتخابات  والذي 
توىل قيادة واشنطن أكر تعقا من سابقه فقد وجه السعودية بصورة 
مباشرة وغري مباشرة بأنه  حان الوقت لتلتحق بدور جديد يف املنطقة وال 
داعي لاستكبار العربي  ويضيف الحزب الديمقراطي  والنخب الفكرية يف 
مخاطبتهم  قيادة النظام السعودي  بالقول  :"  استمرارنا يف دعمكم قد 
يجعلنا نخسر أموراً اسرتاتيجية واقتصادية وغريها ال يمكن أن تدركوها 
أنتم .وهذا ما دفعنا بسرعة إلعادة الثقة مع أوروبا وإعادة تفعيل املنطق 
يف بعض السياسات األمريكية , وإذا ك��ان ت��رام��ب ق��د ع��زز الخزينة املالية 
ل��إدارة االمريكية بمبالغ خيالية من جيوبكم مقابل الحماية واملساندة 
فإنه لم يعد باإلمكان  االستمرار يف دعمكم يف حرب لم تتقدموا فيها شربا 

واحدا وكشفتم سوءة أسلحتنا املتقدمة وداسها الحفاة بأقدامهم ".
ومما ورد يف هذا الجانب يتابع الحزب الديمقراطي حديثه  " من حيث 
املبدأ سنحميكم من أي اعتداء مستقبيل كما تتخيلون قد يشن عليكم من 
أي بلد مجاور أو حتى من اليمن .. يجب أن تتفهموا رغبتنا يف انتشالكم 
كذراع يوشك أن يصاب بالشلل يف املنطقة ونحن بحاجتكم خصوصا بعد 
رحيلنا نحن القوات األمريكية املخطط له قريبا من الشرق األوسط فحتما 

يجب أن تصحوا من سباتكم ."
ال���ع���ال���م س��ي��ت��ح��ول وي��ت��ج��ه اىل ح����رب ن��اع��م��ة وأن���ت���م غ����ارق����ون يف ال���ن���ار ول��م 
ول�����ن ت��س��ت��ط��ي��ع��وا أن ت���ط���ف���ؤوه���ا إذا ت���رك���ن���اك���م ل��ح��ق��دك��م ال���ع���رب���ي ون��زع��ت��ك��م 
االس��ت��ك��ب��اري��ة وأم�����ام ه���ذه امل��ت��غ��ريات وال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري ال����ذي ح��ق��ق��ه الجيش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة   ي��ج��ب ع���ىل امل��ع��ت��دي��ن ات���خ���اذ  ق�����رار )ج���دول���ة ال��ه��زي��م��ة( 
بصمت كما جدولوها يف سوريا والعراق وغريها ...وإذا كان العقل الواعي 
للحزب الحاكم يف واشنطن قد أدرك السرعة الفائقة للصني يف التمكني 
االق��ت��ص��ادي ال����دويل ,وراج����ع ح��س��اب��ات��ه ب���أن ه��ن��اك معطيات ك��ب��رية فرضها 
الواقع وخطها وأسسها عدم انكسار الشعب اليمنى العظيم الذي لواله 

الندلعت حرب كربى عاملية ال أول لها وال آخر .
ل���ك���ن امل���س���ت���غ���رب ع�����دم ادراك ال���ن���ظ���ام���ني ال���س���ع���ودي واالم�����������ارايت خ���ط���ورة 
االس���ت���م���رار يف ال���ح���رب وخ���ص���وص���ا ب��ع��د ف��ش��ل��ه��م يف ص��ف��ق��ة ال���ق���رن وك��ذل��ك 

التطبيع الذي كانوا يؤملون عليه كل احامهم الشخصية 
وم��ن ه��ذا املنطلق ن��رى وال����رأي أله��ل النظر ال��واس��ع أن بريطانيا م��ازال��ت 
تفكر يف األمر فهل ستتحمل الضرر والخسائر وسواد التاريخ بمفردها أم 
ستقتنع بالرؤية األمريكية ,بأن الوقت قد حان لتحكيم العقل واستخدامه 

يف تطورات متسارعة يف الجانب االقتصادي والسبرياين 
.وال���ت���ح���ك���م ع���ن ب��ع��د وت��ه��ي��ئ��ة ال���ش���رق األوس������ط ألن ي���س���وق ن��ف��س��ه ول��ت��ب��دأ 
املصالح املشرتكة املشروعة ....أم ان الرياض ستتخذ  أسلوب األغراء األكرب 
وتفتح البند األكرب واألخري من خزائنها املالية لتطويع عقل بايدن وغريه 
بأي ثمن ..وهذا إن تم فقد أرادت حكمة الله أن يحدث مالم يحسبه أحد 
من خروج الواليات املتحدة االمريكية من الشرق االوسط بصورة منكسرة 

لن تقوم لهما قائمة .
.وب����ه����ذا ي��ج��ب ع���ىل امل��م��ل��ك��ة ال���س���ع���ودي���ة وم����ن ي�����دور يف ف��ل��ك��ه��ا وواش��ن��ط��ن 
وبريطانيا .. التكاتف والتحالف لجدولة الهزيمة بأقل خسائر ممكنة .. 

والله يؤيد بنصره من يشاء.

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

خالل مناقشة املستجدات املتصلة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن احلديدة

العزي: صمت األمم املتحدة أصبح أحد أهم األسباب التي تقف وراء الكثير من انتهاكات الطرف اآلخر لالتفاق

 حملة  إلزالة
 العواكس من السيارات 

وباصات األجرة
أص������������درت اإلدارة ال�����ع�����ام�����ة ل�����ل�����م�����رور ت���ع���م���ي���م���ا ل��ج��م��ي��ع 
فروعها يف العاصمة واملحافظات بتنفيذ حملة إلزال��ة 
ال�����ع�����واك�����س امل�����رّك�����ب�����ة ع������ىل زج������اج������ات س������ي������ارات وب�����اص�����ات 

األجرة.
وت��ض��م��ن ال��ت��ع��م��ي��م، ال��ت��وج��ي��ه ب���إش���ع���ار امل���ح���ات ال��ت��ي 
تقوم برتكيب العواكس للسيارات بالتوقف عن تركيبها 

يف سيارات وباصات األجرة.
وأوضح مدير عام املرور العميد الدكتور بكيل الربايش 
يف ت��ص��ري��ح مل��رك��ز اإلع�����ام األم���ن���ي أن م��ن��ع ال���ع���واك���س يف 
مركبات األجرة جاء تنفيذا لقرار قيادة وزارة الداخلية، 
مؤكدا أن هذا القرار يأيت يف سياق اإلجراءات الوقائية 
ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز األم���ن واالس���ت���ق���رار.. ودع���ا مدير 
ع������ام امل��������رور ج���م���ي���ع م����ال����ي م���رك���ب���ات األج��������رة )ال����س����ي����ارات 
وال���ب���اص���ات( إىل امل���ب���ادرة ال��ط��وع��ي��ة ون����زع ال��ع��واك��س من 
زجاجات النوافذ بشكل كامل، ُمؤكدا اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق من يخالف هذا القرار.

تفقد أحوال املرابطني  في مديرية الصومعة بالبيضاء
ت��ف��ق��د ن���ائ���ب م���دي���ر م��ك��ت��ب رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
ف��ه��د ال��ع��زي ون��ائ��ب وزي����ر اإلدارة امل��ح��ل��ي��ة قاسم 
أحمد الحمران ومحافظ أبني صالح الجنيدي 
ووك���ي���ل أول م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء ح���م���ود ش��ث��ان، 
أحوال املرابطني يف مديرية الصومعة بمحافظة 

البيضاء.
واس������ت������م������ع������وا م��������ن أب��������ط��������ال ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
الشعبية املرابطني يف املواقع والنقاط يف املديرية 
إىل إيضاح عن االنتصارات التي تم تحقيقها عىل 
ق��وى ال��ع��دوان ومرتزقته وأدوات����ه م��ن القاعدة 

وداعش.
واطلعوا عىل حجم الدمار الذي طال املنشآت 
ال�����ع�����ام�����ة م������ن ق����ب����ل م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان وأدوات������������ه 
التكفريية قبل تطهري املديرية من تلك العناصر.
ون����ق����ل ال�����������زوار ل���ل���م���راب���ط���ني ت����ه����اين ق����ائ����د ال����ث����ورة 
ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب��������در ال������دي������ن ال������ح������ويث ورئ����ي����س 
امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل امل���ش���ري ال���رك���ن م��ه��دي 
املشاط، بمناسبة العيد السابع لثورة 21 سبتمرب 
وما تحقق من انتصارات يف مختلف الجبهات.. 

وأش����اد ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب ال��رئ��اس��ة، بتضحيات 
ال��ج��ي��ش واألم������ن ال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��واج��ه��ة 
القوى العدوان والتي تكللت باستكمال تحرير 

كامل مديريات محافظة البيضاء.
من جانبه أشار نائب وزير اإلدارة املحلية، إىل 
أن زيارة املرابطني يف الجبهات يعد أقل واجب 
ت����ج����اه م����ن ي���ق���دم���وه م����ن ت���ض���ح���ي���ات يف م���واج���ه���ة 

العدوان والعناصر التكفريية.
ف���ي���م���ا أش��������اد وك����ي����ل أول م���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ي���ض���اء، 
ب������م������واق������ف أب�������ن�������اء م������دي������ري������ة ال�����ص�����وم�����ع�����ة وم���ع���ه���م 
قبائل املحافظة يف مواجهة قوى العدوان ورفد 

الجبهات باملال والرجال.
إىل ذل���ك اط��ل��ع ال���ع���زي وال���ح���م���ران وال��ج��ن��ي��دي 
وشثان، عىل حجم األضرار التي طالت محطة 
ك���ه���رب���اء م��ن��ط��ق��ة ال���ف���رع���ة ب��م��دي��ري��ة ال��ص��وم��ع��ة، 
واحتياجاتها من قطع الغيار والصيانة إلعادة 

الخدمة للمشرتكني.
رافقهم عدد من القيادات العسكرية واألمنية 

والتنفيذية والشخصيات واالجتماعية.

ط�������ال�������ب أب���������ن���������اء ال�����ج�����ال�����ي�����ة 
ال������ي������م������ن������ي������ة يف ال������ع������اص������م������ة 
ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة ل������ن������دن ب����رف����ع 
الحظر عن مطار صنعاء 
ال������������دويل وك������اف������ة امل������ط������ارات 
ال����ي����م����ن����ي����ة، ال����������ذي ت���ف���رض���ه 
دول ال��ع��دوان األم��ري��ي- 

السعودي.
ون���������������������������������������������ددوا، يف وق���������ف���������ة 
اح��������ت��������ج��������اج��������ي��������ة يف س������اح������ة 
ت���������راف���������ل���������ج���������ار ب������ال������ع������اص������م������ة 
ال��������������ربي��������������ط��������������ان��������������ي��������������ة ل��������������ن��������������دن، 
بجريمة مرتزقة العدوان 
ب���������ن���������ه���������ب وق�������������ت�������������ل ال����������ش����������اب 
ع�������������ب�������������دامل�������������ل�������������ك ال����������س����������ن����������ب����������اين 
امل�����غ�����رتب يف أم����ري����ك����ا أث����ن����اء 
ع������������ودت������������ه يف ن�������ق�������ط�������ة ط��������ور 

الباحة بمحافظة لحج.
وأل��ق��ي��ت يف ال��وق��ف��ة، ال��ت��ي ش���ارك فيها العديد 
من السياسيني والصحافيني وناشطي املنظمات 
ال����ح����ق����وق����ي����ة يف ب����ري����ط����ان����ي����ا، ك����ل����م����ات م������ن ال���ن���اش���ط 
الحقوقي اليمني وليد املفتي وأمني عام منظمة 

“أوق������������ف������������وا ال����������ح����������رب” س�����ت�����ي�����ف�����ن ب������������ل، وال�����ص�����ح�����ف�����ي 
ال�����ربي�����ط�����اين روب������������ريت ك�������ارت�������ر، أك����������دت أن ال����ح����ص����ار 
املفروض عىل اليمن، والحظر عىل مطار صنعاء 
ال����������������دويل، ي����ت����ن����اف����ى م�������ع ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ات وال������ق������وان������ني 

الدولية.
ودع����������ت إىل ف����ت����ح م�����ط�����ار ص����ن����ع����اء ال��������������دويل، ب��م��ا 

ي�����������خ�����������ف�����������ف م��������������������ن م�����������ع�����������ان�����������اة 
ال��������������ش��������������ع��������������ب ال������������ي������������م������������ن������������ي .. 
م���ش���ريي���ن إىل م����ا ي��ت��ع��رض 
ل������������ه ال��������ي��������م��������ن م������������ن ع���������������دوان 
وح���������������������������ص���������������������������ار، وأوض��������������������������������������اع 

معيشية صعبة.
ت���������������������خ���������������������ل���������������������ل ال���������������������وق���������������������ف���������������������ة 
االح���ت���ج���اج���ي���ة إل����ق����اء ع���دد 
م������ن ال����ك����ل����م����ات ل���ن���اش���ط���ني 
وص���������ح���������ف���������ي���������ني، ان�������ت�������ق�������دت 
اس����������ت����������م����������رار ب��������ي��������ع ال��������س��������اح 
لدول العدوان التي تقتل 
بها أطفال ونساء اليمن.

وأك������������د ب������ي������ان ص������������ادر ع���ن 
ال����������وق����������ف����������ة االح�������ت�������ج�������اج�������ي�������ة 
أن م�����ع�����ان�����اة أب������ن������اء ال���ي���م���ن 
م�������ن امل�����������رىض وامل�����س�����اف�����ري�����ن 
وامل���غ���رتب���ني م���ن ح����رم����ان، ن��ت��ي��ج��ة اس���ت���م���رار إغ���اق 
مطار صنعاء الدويل.. ودعا األمم املتحدة وأحرار 
ال���ع���ال���م إىل ال���ض���غ���ط ب���ات���ج���اه ف���ت���ح م���ط���ار ص��ن��ع��اء 
وكافة املطارات اليمنية أمام الرحات اإلنسانية 

وضمان سامة املسافرين.

 »سهيل« نجل الزميل 

عيبان الكوباين
مدير العمليات 

بالدائرة
أجريت له عملية 
جراحية تكللت 

بالنجاح.. حمداً لله 
عىل السالمة 


