
اف��ت��ت��ح ف��خ��ام��ة امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئيس 
امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى أم���س ع����دداً م��ن امل��ش��اري��ع 
ال���خ���دم���ي���ة وال���رف���ي���ه���ي���ة يف أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة ب��ح��ض��ور 
وزي��ر األش��غ��ال العامة وال��ط��رق غالب مطلق وأم��ن 
العاصمة حمود عباد.. حيث افتتح الرئيس املشاط 
خالل جولة ميدانية مشروع استكمال السائلة من 

جولة النصر إىل املطار بطول 5.5 كيلو مرات.
كما افتتح رئيس املجلس السيايس األعى املرحلة 
األوىل من حديقة الشهيد الرئيس الصماد بمساحة 
45 ألف مر مربع الكائنة يف خط املطار تضم مالعب 

لألطفال ومسرحا مفتوحا ومتنفسات خضراء.
كما اّطلع الرئيس املشاط عى أعمال ترميم عدد 
م�����ن ال������ش������وارع يف ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء وم���ن���ه���ا أع���م���ال 
ت����رم����ي����م ش����������ارع ك����ل����ي����ة ال�����ش�����رط�����ة وال�������رص�������ف ال����ح����ج����ري 
ل������ش������ارع ب����ي����ح����ان ب�����ط�����ول ك����ي����ل����و و200 م������ر ي�����رب�����ط ب��ن 
شارعي األربعن وتعز وجولة الثقافة شارع األربعن 
وعملية الجسر السطحي مع دّوار جسر الحشيشية 
وعمل جسر سطحي عى ضفاف الجسر والرصف 
ال��ح��ج��ري يف م��ن��ط��ق��ة ش�����وارع ال��ش��ه��ي��د أب���و ح��ل��ي��ق��ة يف 

منطقة الربوعة بحي شميلة وعدد من الشوارع.
واف������ت������ت������ح ال������رئ������ي������س امل�������ش�������اط يف م����ن����ط����ق����ة ال���س���ب���ع���ن 
م������ش������روع "م������الع������ب وح�����دي�����ق�����ة ال����س����ب����ع����ن ال�����ج�����دي�����دة" 
ال��ذي يضم مجموعة من املالعب لكرة القدم وكرة 
ال����ق����دم ال���خ���م���اس���ي���ة وال���س���ل���ة وال����ك����رة ال����ط����ائ����رة وت��ن��س 
امليدان وميدان التزلج ومضمار امليش أللعاب القوى 
ومجموعة املساحات واأللعاب الرفيهية والرياضية 
املجانية ومجموعة املظالت واالسراحات العائلية.

واّط��ل��ع فخامة الرئيس عى سر العمل يف إع��ادة 
تأهيل حديقة زهور وروضة الشهيد الرئيس الصماد 

التي تقع خلف ضريحه يف ميدان السبعن.
وخالل االفتتاح أكد الرئيس املشاط أهمية تنفيذ 
امل�����زي�����د م�����ن امل�����ش�����اري�����ع ال����ح����ي����وي����ة ل���ت���ح���س���ن ال����خ����دم����ات 

املقّدمة للمواطنن وإيجاد متنفس لسكان العاصمة 
خ��ص��وص��اً يف ظ��ل اس��ت��ق��ب��ال ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء -ع��ى 

م����دى ال���س���ن���وات امل���اض���ي���ة- م��ئ��ات اآلالف م��م��ن ن��زح��وا 
إل��ي��ه��ا ب��ح��ث��اً ع��ن األم���ن واالس��ت��ق��رار ال���ذي اف��ت��ق��دوه يف 

امل���ن���اط���ق امل���ح���ت���ل���ة.. ول���ف���ت إىل أن ه�����ذه امل���ش���اري���ع ت���أيت 
ض��م��ن م��ج��م��وع��ة م��ن امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ي��ت��م إن��ج��ازه��ا يف 

أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة ب��م��ن��اس��ب��ة االح���ت���ف���ال ب����ذك����رى امل���ول���د 
النبوي الشريف.

:» نائب وزير اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة   لـ»
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جهاز األمن واملخابرات يكشف معلومات عن أمير تنظيم القاعدة في اجلوبة

يحتفي شعبنا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ب��ذك��رى امل��ول��د 
النبوي الشريف بكل فخٍر واعتزاز ويعطي هذه 
امل���ن���اس���ب���ة م����ا ت��س��ت��ح��ق��ه م����ن ال���ت���ب���ج���ي���ل وال��ت��ع��ظ��ي��م 
واالح����ت����ف����اء اج��������الاًل ل���ص���اح���ب���ه���ا ع���ل���ي���ه وآل�������ه أف��ض��ل 
الصالة والسالم حيث يدفعه للفرح بهذا اليوم 
واالب�����ت�����ه�����اج ف���ي���ه ح���ب���ه وع���ش���ق���ه االب���������دي ل���ل���رس���ول 

األعظم صى الله عليه وآله وسلم.
وه���ا ن��ح��ن ن��ع��ي��ش زخ���م ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ونلمس 
م�������دى ال����ت����ف����اع����ل ال���ش���ع���ب���ي ال������واس������ع ح����ي����ث ت�������زدان 
امل��دن وال��ش��وارع وال��ق��رى وامل��ن��ازل بمظاهر الزينة 
-ش�����ارات واع����الم واض�����واء خ��ض��راء وت��ف��وح روائ���ح 
يب وُتعقد حلقات الذكر يف املساجد  البخور والِطّ
وت�����ع�����ل�����و ال�����رن�����ي�����م�����ات ب��������ق��������راءة م�����ن�����ظ�����وم�����ات امل������وال������د 
وامل���دائ���ح ال��ن��ب��ّوي��ة ب��أل��ح��ان ب��دي��ع��ة م��ت��م��ي��زة وع��ذب��ة 
تنشرح بها القلوب وتسعد بها النفوس وتشحذ 

بها الهمم وتقوى بها العزائم ويعيش اليمنييون 
أجواء روحانية عطرة يفوح شذاها حباً وتعظيماً 
وتبجياًل لرسول الله صى الله عليه وآله وسلم.

فيا لهفة الشوق لذكرى ميالد رسولنا األعظم 
ص����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�������ه وس����ل����م ال����ت����ي ن���ج���س���د ف��ي��ه��ا 
ح��ب��ن��ا وارت��ب��اط��ن��ا ب���رس���ول ال��ل��ه وال���س���ر ع���ى نهجه 
القويم وسرته العطرة التي نستمد منها أسمى 
وأعظم القيم النبيلة والصرب والثبات والصمود 
يف م��واج��ه��ة اع���دائ���ن���ا وم���واص���ل���ة خ����وض معركتنا 
املصرية مهما كانت التضحيات وان نستلهم من 
ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة أع���ظ���م ال�������دروس وال���ع���رب يف ال��ص��رب 
ع��ى ال��ش��دائ��د وال��ش��دة وق���وة ال��ب��أس يف مواجهة 
ٍة  التحديات كما قال تعاىل" َقاُلوا َنْحُن أُوُل��و ُق��َوّ

َوأُوُلو َبأٍْس َشِديٍد ".

محرقة  الصالة 
الكبرى .. 

جرمية ضد 
اإلنسانية

  إن تفجري ثورة ال14 اكتوبر عام 1963م من 
جبال ردفان كان ايمانا بالنضال والكفاح 

املسلح كطريق وحيد لتحرير الجنوب 
من االستعمار اإلنجليزي وقوى الحكم 

السالطيني العميلة للمحتل 
لم يأت تفجري الثورة اكتوبر كصدفة بقدر 
ما أتت تتويجا لنضال شعبنا عرب مراحل 

تاريخية طويلة من الكفاح وكتعبري عن كل 
تلك املعاناة التي كان يعانيها شعبنا فكان 
لتصعيد الكفاح املسلح عىل امتداد جنوب 

اليمن من عمر الثورة حتى نال استقالله.

14 اكتوبر ..  الطريق نحو االستقالل
تفاصيل  ص 04

اإلحتفال باملولد 
النبوي صمود 

ومتسك بالهوية 
اإلميانية

اليوم إحياء الذكرى الـ44  إلغتيال 
الرئيس إبراهيم احلمدي بصنعاء

تفاصيل  ص 03

بعد تضييق الخناق على املرتزقة بمارب

اجليش واللجان
 يخصصون ممرات

 للخروج اآلمن

الرئيـس املشاط يـؤكـد أهميــة تنفيـذ املـــــزيد مــــن املشـاريــع احليويـــة  لتحسني  اخلدمات املقّدمة للمواطنني 
قام بجولة ميدانية وافتتح عددًا من املشاريع اخلدمية في العاصمة:
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افتتح فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل أمس 
عدداً من املشاريع الخدمية والرتفيهية يف أمانة العاصمة بحضور وزير األشغال 

العامة والطرق غالب مطلق وأمني العاصمة حمود عباد.
حيث افتتح الرئيس املشاط خالل جولة ميدانية مشروع استكمال السائلة 

من جولة النصر إىل املطار بطول 5.5 كيلو مرتات.
كما افتتح رئيس املجلس السيايس األعىل املرحلة األوىل من حديقة الشهيد 
الرئيس الصماد بمساحة 45 ألف مرت مربع الكائنة يف خط املطار تضم مالعب 

لألطفال ومسرحا مفتوحا ومتنفسات خضراء.
كما اّطلع الرئيس املشاط عىل أعمال ترميم عدد من الشوارع يف العاصمة 
ص��ن��ع��اء وم��ن��ه��ا أع���م���ال ت��رم��ي��م ش����ارع ك��ل��ي��ة ال��ش��رط��ة وال���رص���ف ال��ح��ج��ري ل��ش��ارع 
بيحان بطول كيلو و200 مرت يربط بني شارعي األربعني وتعز وجولة الثقافة 
شارع األربعني وعملية الجسر السطحي مع دّوار جسر الحشيشية وعمل جسر 
سطحي عىل ضفاف الجسر والرصف الحجري يف منطقة ش��وارع الشهيد أبو 

حليقة يف منطقة الربوعة بحي شميلة وعدد من الشوارع.

واف����ت����ت����ح ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط يف م���ن���ط���ق���ة ال���س���ب���ع���ني م�����ش�����روع "م�����الع�����ب وح���دي���ق���ة 
السبعني الجديدة" الذي يضم مجموعة من املالعب لكرة القدم وكرة القدم 
الخماسية والسلة والكرة الطائرة وتنس امليدان وميدان التزلج ومضمار امليش 
ألل��ع��اب ال��ق��وى ومجموعة امل��س��اح��ات واألل��ع��اب الرتفيهية وال��ري��اض��ي��ة املجانية 

ومجموعة املظالت واالسرتاحات العائلية.
واّطلع فخامة الرئيس عىل سري العمل يف إعادة تأهيل حديقة زهور وروضة 

الشهيد الرئيس الصماد التي تقع خلف ضريحه يف ميدان السبعني.

وخالل االفتتاح أكد الرئيس املشاط أهمية تنفيذ املزيد من املشاريع الحيوية 
ل��ت��ح��س��ني ال���خ���دم���ات امل���ق���ّدم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني وإي����ج����اد م��ت��ن��ف��س ل���س���ك���ان ال��ع��اص��م��ة 
خصوصاً يف ظل استقبال العاصمة صنعاء -عىل مدى السنوات املاضية- مئات 
اآلالف ممن ن��زح��وا إليها بحثاً ع��ن األم��ن واالس��ت��ق��رار ال��ذي اف��ت��ق��دوه يف املناطق 

املحتلة.
ولفت إىل أن هذه املشاريع تأيت ضمن مجموعة من املشاريع التي يتم إنجازها 

يف أمانة العاصمة بمناسبة االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف.

قام بجولة ميدانية وافتتح عددًا من املشاريع اخلدمية في العاصمة:

الرئيـس املشاط يـؤكـد أهميــة تنفيـذ املـــــزيد مــــن املشـاريــع احليويـــة  لتحسني  اخلدمات املقّدمة للمواطنني وإيجاد متنفس لسكان العاصمة

وجه رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي رسالة 
إىل رئيس مجلس العموم الربيطاين بشأن حسابات أرصدة 
األصول األجنبية للجمهورية اليمنية بما يف ذلك األرصدة 

التي تم إنشاء حسابات لها لدى بنك إنجلرتا.
فيما ييل نص الرسالة:

نود أن نشري إىل أن برملان الجمهورية اليمنية بالعاصمة 
ص���ن���ع���اء امل���م���ث���ل ال����ش����رع����ي ال����وح����ي����د ل���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ي��ت��اب��ع 
ت���������ط���������ورات أوض����������������اع ح������س������اب������ات أرص����������������دة األص����������������ول األج����ن����ب����ي����ة 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ب��م��ا يف ذل���ك األرص�����دة ال��ت��ي ت��م إن��ش��اء 
ح��س��اب��ات ل��ه��ا ل����دى ب��ن��ك إن��ج��ل��رتا ال��ت��ي م���ن امل���ع���روف أن لها 
درج������ة ع���ال���ي���ة م����ن ال���ث���ق���ة م����ع ع��م��الئ��ه��ا م����ن ال���ب���ن���وك امل���رك���زي���ة 

والبنوك الدولية يف جميع أنحاء العالم.
وقد تابعنا ما صرح به فرع البنك املركزي اليمني يف عدن 
باإلفراج عن أرصدة حسابات األصول األجنبية للجمهورية 
ال��ي��م��ن��ي��ة ل�����دى ب���ن���ك إن���ج���ل���رتا م���ن���ُذ ال����ع����ام 2016م ب��م��ب��ل��غ 82 
مليون جنية إسرتليني ونود أن نلفت انتباهكم إىل ما ييل:
أواًل: ك��م��ا ه���و م���ع���روف ل��ل��ج��م��ي��ع ف����إن ح���س���اب���ات األص����ول 
األج���ن���ب���ي���ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م��م��ل��وك��ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
وك��ان��ت ت����دار وف���ق ال��ق��ان��ون وال��دس��ت��ور م��ن ق��ب��ل م��ق��ر البنك 
امل��رك��زي بصنعاء ح��ت��ى أغ��س��ط��س 2016م وت��س��ت��خ��دم ه��ذه 
ال��ح��س��اب��ات بشفافية ل��ص��ال��ح ال��ش��ع��ب اليمني بكامله ويف 

مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
ثانًيا: يف سبتمرب 2016م نقلت حكومة الرئيس املنتهية 
والي�����ت�����ه وظ�����ائ�����ف ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي ال���ي���م���ن���ي - خ�����الًف�����ا ل���ل���ق���ان���ون 
وال����دس����ت����ور م����ن ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء إىل م���دي���ن���ة ع�����دن وك����ان 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��ي��م��ن��ي ق����د أع���ل���ن اع����رتاض����ه ال���ش���دي���د ع��ىل 
ذلك اإلجراء حينها من خالل رسالة موجهة للمؤسسات 
امل����ال����ي����ة وامل����ن����ظ����م����ات ال�����دول�����ي�����ة ون���ت���ي���ج���ة ل�����ذل�����ك ع�������اىن وي����ع����اين 
الشعب اليمني من مشاكل اقتصادية وإنسانية حقيقية 
توقف البنك املركزي اليمني يف عدن عن دفع الرواتب من 
تاريخ التحويل حتى يومنا هذا رغم االلتزامات الكبرية التي 
قّدمها الرئيس املنتهية واليته وحكومته للمجتمع الدويل 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه االل���ت���زام���ات ب��ش��ك��ل ك��ام��ل دون أي ت��م��ي��ي��ز كما 
كان يحدث من قبل البنك املركزي يف صنعاء قبل عملية 
التحويل وضبط املبالغ املطبوعة خالفاً للقانون التي أثرت 

عىل العملة الوطنية والتدهور االقتصادي.
ث���ال���ًث���اً: ق����رر ب��ن��ك إن���ج���ل���رتا ل���ن���دن يف ظ���ل م���ع���اي���ريه ال��ص��ارم��ة 
يف إدارة ح���س���اب���ات ال���ب���ن���وك امل����رك����زي����ة ل��ج��م��ي��ع دول ال��ع��ال��م 
تجميد أرصدة حسابات الجمهورية اليمنية سواء أرصدة 
ح���س���اب���ات ج���اري���ة أو أص�����ول ح���س���اب���ات اس��ت��ث��م��اري��ة يف ض��وء 
وظيفته االئتمانية كأمني الستثمارات الجمهورية اليمنية 
ب����دأ ال��ت��ج��م��ي��د م��ن��ذ ن��ق��ل وظ���ائ���ف ال��ب��ن��ك يف ص��ن��ع��اء إىل ف��رع 
البنك يف عدن نتفق تماماً مع قرار بنك إنجلرتا يف ظل وجود 
صعوبات شديدة يف التحقق من الحد األدىن من املعايري 
امل��ط��ل��وب��ة إلدارة ه���ذه األص����ول نتيجة ال���ظ���روف االستثنائية 

التي يمر بها اليمن.
راب�����������ًع�����������ا: م���������ن امل����������ع����������روف أي���������ًض���������ا ل����ل����ج����م����ي����ع داخ��������������ل وخ�����������ارج 
الجمهورية اليمنية أن مسئويل فرع البنك املركزي يف عدن 
كما ذكرنا سابًقا لم يفوا بالتزاماتهم الحتمية تجاه املجتمع 
ال���دويل فيما يتعلق بصرف روات���ب شهرية ملوظفي الدولة 
بداًل من ذلك يتم استخدامها يف تمويل آلة الحرب وقتل 
امل��دن��ي��ني أط��ف��ااًل ون��س��اًء وش��ي��وخ��اً ك��م��ا أن دف���ع ال���روات���ب قد 
توقف تقريباً يف املحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
وب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ف���إن ال��س��م��اح ل��ف��رع ال��ب��ن��ك امل��رك��زي يف ع��دن 

بالوصول إىل أرصدة حسابات األصول األجنبية للجمهورية 
اليمنية سيحرم مواطني الجمهورية اليمنية من حقوقهم 
يف تلك األصول والتي بال شك ستدار من خالل نفس اآللية 
التي تدار مثل عملية دفع املرتبات الشهرية وبغض النظر 

عن أي التزامات سيتم تقديمها لكم وللمجتمع الدويل.
نحن يف مجلس النواب اليمني بالعاصمة صنعاء بصفتنا 
ممثلني شرعيني للشعب اليمني بأكمله ملتزمون بإبالغكم 
أن ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ي��ع��ت��ق��د أن امل���ن���ظ���م���ات امل���ال���ي���ة وال���ب���ن���وك 
ال��دول��ي��ة ب��م��ا يف ذل���ك ب��ن��ك إن��ج��ل��رتا م��ع��ن��ي��ة ق��ان��وًن��ا وأخ��الق��ًي��ا 
ب��ال��ح��ف��اظ ع���ىل األص������ول األج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي امل��وك��ل��ة 
إل��ي��ه��ا واألوىل أن ي���ك���ون ال���س���م���اح ب��اس��ت��خ��دام ت��ل��ك األص����ول 
للبنك املركزي ملا يخدم عامة الشعب اليمني ال آلة الحرب 

والدمار.
ن��ط��ال��ب م��ج��ل��س��ك��م امل���وق���ر ب���ات���خ���اذ م���وق���ف ب��م��ا ي���دف���ع بنك 
إنجلرتا بااللتزام بقوانني البنوك الدولية واملعايري املتعلقة 
ب��ال��ش��ف��اف��ي��ة وال����ن����زاه����ة وامل����س����اءل����ة وس����ي����ادة ت��ح��ي��ي��د ال���ق���ان���ون 
ونؤكد ما طالبنا به سابقاً عرب البنك الدويل والنقد الدويل 
وال��ب��ن��ك ال��ف��درايل يف ن��ي��وي��ورك ال��ت��ي نصت ع��ىل أن الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ي��ح��ت��ف��ظ ب��ح��ق��ه ال���ق���ان���وين يف م���ق���اض���اة أي م��ؤس��س��ة 
م���ال���ي���ة ت���س���م���ح ألي ط������رف ب����اس����ت����خ����دام أص��������ول ال���ج���م���ه���وري���ة 
اليمنية بغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات يقّدمها 

أحدهم أو بتحريض من أي دولة أخرى.
ويف سياق متصل وجه رئيس مجلس النواب رسالة إىل 

بنك انجلرتا بهذا الخصوص جاء فيها:
ت����ف����اج����أن����ا م������ن اإلع�����������الن ال������ص������ادر ع������ن ف�������رع ال����ب����ن����ك امل�����رك�����زي 
ب��ع��دن ال���ذي يعمل ت��ح��ت إدارة وإش����راف ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان 
عىل اليمن الذي جاء فيه أن مصرفكم املوقر قد وافق عىل 
اإلف������راج ع���ن أرص�����دة ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��أرص��دة 
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ي��م��ن��ي امل��ج��م��دة ل��دي��ك��م م��ن��ذ ال��ع��ام 2016م 
بمبلغ 82م��ل��ي��ون جنية إس��رتل��ي��ن��ي وم��ن��ح سلطة اس��ت��خ��دام 

هذه األموال لفرع البنك املركزي بعدن.
إن ق���رارك���م يف ظ���ل م��ع��اي��ريه ال��ص��ارم��ة يف إدارة ح��س��اب��ات 
ال�����ب�����ن�����وك امل������رك������زي������ة ل����ج����م����ي����ع دول ال�����ع�����ال�����م ت����ج����م����ي����د أرص���������دة 
حسابات الجمهورية اليمنية سواء أرصدة حسابات جارية 
أو أصول حسابات استثمارية يف ضوء وظيفته االئتمانية 
كأمني الستثمارات الجمهورية اليمنية بدأ بالتجميد منذ 
نقل وظائف البنك يف صنعاء إىل فرع البنك يف عدن نتفق 
تماما مع القرار يف ظل وجود صعوبات شديدة يف التحقق 
م��ن ال��ح��د األدىن م��ن امل��ع��اي��ري امل��ط��ل��وب��ة إلدارة ت��ل��ك األص���ول 

نتيجة الظروف االستثنائية التي يمر بها اليمن.

م���ن امل����ع����روف أي���ًض���ا ل��ل��ج��م��ي��ع داخ�����ل وخ������ارج ال��ج��م��ه��وري��ة 
اليمنية أن مسئويل فرع البنك املركزي يف عدن كما ذكرنا 
سابًقا لم يفوا بالتزاماتهم الحتمية تجاه املجتمع الدويل 
فيما يتعلق بصرف رواتب شهرية ملوظفي الدولة بداًل من 
ذل��ك يتم استخدامها يف تمويل آل��ة الحرب وقتل املدنيني 
أط����ف����ااًل ون����س����اًء وش���ي���وخ���اً ك��م��ا أن دف����ع ال����روات����ب ق���د ت��وق��ف 
تقريبا يف املحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وبهذا 
املعنى فإن السماح لفرع البنك املركزي يف عدن بالوصول 
إىل أرصدة حسابات األصول األجنبية للجمهورية اليمنية 
سيحرم مواطني الجمهورية اليمنية من حقوقهم يف تلك 
األص��ول والتي بال شك ستدار من خ��الل نفس اآللية التي 
تدار مثل عملية دفع املرتبات الشهرية وبغض النظر عن أي 

التزامات سيتم تقديمها لكم وللمجتمع الدويل.
نحن يف مجلس النواب اليمني بالعاصمة صنعاء نود أن 
نؤكد لكم أن الشعب اليمني يعتقد أن املؤسسات والبنوك 
ال���دول���ي���ة ب��م��ا يف ذل����ك ب��ن��ك إن��ج��ل��رتا م��ل��زم��ة ق���ان���ون���اً وأخ��الق��ي��اً 
بالحفاظ عىل األصول األجنبية للشعب اليمني املوكلة إليها 
وُتطالب بعدم السماح ألي طرف يف الحرب بالوصول إىل 
ت��ل��ك األص����ول أو اس��ت��خ��دام��ه��ا ح��ت��ى ت��ت��وق��ف ال��ح��رب ال��دائ��رة 
أو ي��ت��م ال��ت��وص��ل إىل ات���ف���اق ب���ني أط�����راف ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف 
جميع املحافظات دون تمييز مع احتفاظ الشعب اليمني 
بالحق يف مقاضاة جميع املؤسسات املالية التي قد تسمح 
باستخدام تلك األصول التي بحوزتهم بغض النظر عن أي 

ضمانات أو تعهدات قد يقدمها أي طرف.
إىل ذل�������ك ن�����اق�����ش م���ج���ل���س ال������ن������واب يف ج���ل���س���ت���ه امل���ن���ع���ق���دة 
أم���������س ب������رئ������اس������ة رئ������ي������س امل�����ج�����ل�����س األخ ي����ح����ي����ى ع�������يل ال������راع������ي 
م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال��ب��دي��ل ل��ل��ق��رار الجمهوري بالقانون رقم 
29 لسنة  1991 م بشأن السجل العقاري يف ضوء التقرير 
التكمييل للجنة املشرتكة املكونة من لجان الخدمات العدل 
واألوق���اف الشئون الدستورية والقانونية وتقنيني أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
ويف الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجليس 
ال������ن������واب وال������ش������ورى ال����دك����ت����ور ع�����يل أب������و ح���ل���ي���ق���ة أب��������دى ن�����واب 
ال���ش���ع���ب م���ق���رتح���ات���ه���م ح������ول م����ش����روع ال�����ق�����ان�����ون.. م���ؤك���دي���ن 

أهمية مراعاة مصلحة الوطن واملواطن.
ك��م��ا اس��ت��م��ع مجلس ال���ن���واب إىل إي��ض��اح��ات وم��الح��ظ��ات 
رئيس الهيئة العامة ل���ألرايض ال��ق��ايض عبدالعزيز مجاهد 

العنيس حول بعض مواد مشروع القانون البديل.
وقد أرج��أ املجلس استكمال مناقشته إىل جلسة مقبلة 

بحضور الجانب الحكومي املختص.

ناقش تقرير السجل العقاري

رئيس مجلس النواب يوجه رسالتني بشأن حسابات أرصدة األصول األجنبية لليمن 

ك���ش���ف ج���ه���از األم������ن وامل����خ����اب����رات ع����ن م���ع���ل���وم���ات ح�����ول أم�����ري م����ا ي��س��م��ى ب��ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ق��اع��دة يف منطقة ال��ج��وب��ة بمحافظة م���أرب وامل��س��ؤول العسكري لجبهة جبل 

مراد سابقاً منصر مبخوت هادي صالح الفقري املرادي املكنى الزبري املرادي.
وأوضح جهاز األمن واملخابرات يف بيان أن التكفريي منصر الفقري يسكن يف بيت 

مكون من طابقني بمحافظة مأرب مديرية الجوبة قرية الخثلة.
وأش��ار بيان الجهاز إىل أن التكفريي منصر الفقري يشغل أم��رياً ملنطقة الجوبة 
بتكليف من التكفريي خالد باطريف أمري ما يسمى تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
ويعترب أيضاً من أهم قيادات التنظيم يف محافظة مأرب وهو أحد خرباء تصنيع 

العبوات الناسفة بأنواعها لتنظيم القاعدة.
وذك��ر البيان أن منزل التكفريي منصر الفقري من أه��م امل��آوي لتنظيم القاعدة 
وق���د س��ك��ن ف��ي��ه أه���م ال���ق���ي���ادات يف ال��ت��ن��ظ��ي��م أب���رزه���م ال��ت��ك��ف��ريي خ��ال��د ب���اط���ريف أم��ري 
تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب واتخذ باطريف من الدور األول مقراً لالجتماعات 

الخاصة بقيادات التنظيم ويرتدد إليه باستمرار.
وب��ح��س��ب م��ع��ل��وم��ات ج��ه��از األم���ن وامل��خ��اب��رات يسكن ال��ت��ك��ف��ريي محمد حسني 
درام����ة امل��ك��ن��ى "ال���ق���ايض ب��ش��ر" ال��ق��ايض ال��ش��رع��ي لتنظيم ال��ق��اع��دة يف ال����دور ال��ث��اين 
..مبيناً أن منزل التكفريي منصر الفقري مأوى آمن للقاءات الخاصة التي يرتدد 
عليه قيادات تكفريية من الصف األول والثاين لتنظيم القاعدة منذ فرتة طويلة.
ول��ف��ت البيان إىل أن��ه ك��ان ي���رتدد ع��ىل امل��ن��زل ك��ل م��ن التكفرييني الصريع قاسم 
ال��ري��م��ي "أم���ري م��ا يسمى تنظيم ال��ق��اع��دة يف ج��زي��رة ال��ع��رب س��اب��ق��اً وخ��ال��د باطريف 
أم��ري م��ا يسمى تنظيم ال��ق��اع��دة يف ج��زي��رة ال��ع��رب وإب��راه��ي��م السنفي املكنى عمار 
ال��ص��ن��ع��اين امل����س����ؤول ال��ع��س��ك��ري ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م وع��ب��دال��ل��ه ب���ن م���ب���ارك م���س���ؤول ال��ل��ج��ن��ة 

القضائية والشرعية لتنظيم القاعدة.
كما ك��ان ي���رتدد ع��ىل امل��ن��زل ك��ذل��ك ك��ل م��ن العناصر التكفريية ي��اس��ر الصنعاين 
"ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة األم��ن��ي��ة مل���ا ي��س��م��ى ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة س��ع��د ع��اط��ف ال��ع��ول��ق��ي املكنى 

"جالل" عضو مجلس الشورى ومسؤول املحافظات الجنوبية للتنظيم باإلضافة 
إىل عناصر تكفريية من جنسيات أجنبية.

وأورد جهاز األمن واملخابرات أن أبرز العناصر التكفريية من جنسيات أجنبية 
التي كانت ت��رتدد ع��ىل منزل التكفريي الفقري ك��ل م��ن إب��راه��ي��م البناء املكنى "أب��و 
صالح / موالنا" مصري الجنسية وهو املسؤول األمني لتنظيم القاعدة يف جزيرة 
العرب وإبراهيم القويص املكنى " خبيب السوداين" سوداين الجنسية عضو بارز 
يف مجلس الشورى للتنظيم يف جزيرة العرب ومنصور أبو اليسر مصري الجنسية 
وه���و ال��رس��ول ال��خ��اص بالتكفريي خ��ال��د ب��اط��ريف ال���ذي ينقل معظم ال��رس��ائ��ل إىل 

التكفريي منصر الفقري "الزبري املرادي".
كما كان يرتدد عىل املنزل املذكور كل من العناصر التكفريية عبدالعزيز العدناين 
سعودي الجنسية عضو مجلس شورى ما يسمى تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
وعبدالواحد النجدي سعودي الجنسية خبري صناعة العبوات الناسفة للتنظيم 
وصهيب القصيمي وحسان القصيمي وف��واز القصيمي سعوديو الجنسية من 

عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة الهاربة من محافظة البيضاء.
ورصد بيان جهاز األمن واملخابرات معلومات عن تنقل التكفريي منصر الفقري 
"الزبري املرادي" إىل األماكن السرية ملا يسمى تنظيم القاعدة داخل مدينة مأرب 
يف مناطق "ال��ح��ص��ون وج��و النسيم وال��روض��ة وع���رق آل ش��ب��وان" كما ي���رتدد عىل 
بيوت قيادة التنظيم ومنها مساكن التكفرييني الصريع قاسم الريمي وإبراهيم 

السنفي وأكرم القلييس املكنى "أويس".
وك���ش���ف ال���ب���ي���ان ع����ن وج������ود م��ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل يف م���ن���زل ال���ت���ك���ف���ريي م��ن��ص��ر ال��ف��ق��ري 
لتصنيع ال��ع��ب��وات الناسفة وامل��ت��ف��ج��رات يعمل فيه ف��ري��ق م��ن ال��خ��رباء املختصني 
م��ن��ه��م ال��ت��ك��ف��ريي��ون ح��س��ان ال��ح��ض��رم��ي وأح���م���د زيك ون��ج��م ال���دي���ن ال��ت��ع��زي وم����راد 

األعذل وأخوه عبد القوي األعذل.
ووفقاً للبيان يعترب منزل التكفريي منصر الفقري من أهم مخازن السالح لتنظيم 

ال��ق��اع��دة ويف ال��ف��رتة ال��س��اب��ق��ة ت��م تصنيع ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ب��وات ال��ن��اس��ف��ة بجميع 
أنواعها منها ما تم استخدامها ومنها ما تم تصديره إىل عدة محافظات.

ولفت البيان إىل أنه تم نقل العديد من العبوات الناسفة إىل محافظات جنوبية 
وش��رق��ي��ة منها "أب���ني وح��ض��رم��وت" تكفل بنقلها ال��ت��ك��ف��ريي ص��ال��ح األك����رع املكنى 
"منصور" كما تم زراعة وتشريك العديد منها يف عدة مناطق يف جبل مراد منها 
"حيد أحمد بالقرب من منطقة الدباء والوشل والقنعة وشملة شعب الجنحة 
وماعلني قرية قريضة والنقم والوقل وبالقرب من قرية العشة ومناطق متفرقة 

يف صرواح".
وأكد جهاز األمن واملخابرات أن تكفرييي تنظيم القاعدة دأبوا عىل زراعة األلغام 

والعبوات الناسفة يف مناطق آهلة بالسكان ومناطق رعي األغنام بذريعة إعاقة 
تقدم الجيش واللجان الشعبية إليها.

وبخصوص عالقة التكفريي منصر الفقري "الزبري املرادي" مع مرتزقة العدوان 
ذكر البيان أن فريق الهندسة وخرباء تصنيع العبوات الناسفة بجبهة جبل مراد 
يتكون من عناصر تنظيم القاعدة وبعض عناصر حزب اإلصالح بقيادة وإشراف 

التكفريي منصر الفقري القيادي بتنظيم القاعدة.
حيث يقوم املرتزقة بتوفري متطلبات التصنيع واحتياجات ومستلزمات فريق 
التصنيع "مواد متفجرة وصواعق وفتائل التفجري وغريها من األغراض الخاصة 
بتصنيع األلغام والعبوات يف حني يقوم املسؤول عن قسم األلغام واملتفجرات 
ل����ق����وات م����ا ي��س��م��ى ب���ال���ش���رع���ي���ة امل����رت����زق ع���ب���دال���ل���ه ع����يل ع���ام���ر ال���ص���ال���ح���ي امل���ك���ن���ى "أب����و 
غازي" بتوفري مستلزمات فريق التصنيع كما يوفر املرتزق الصالحي مبالغ مالية 

مشتقات نفطية تسهيل املرور من النقاط تنسيق اللقاءات مع بعض املرتزقة.
وأفاد البيان أن التكفريي منصر الفقري "الزبري املرادي" ُيعترب حلقة وصل بني 
ما يسمى تنظيم القاعدة وبني ما تسمى الشرعية وبدأ التنسيق بينهم وبشكل 
سري منذ تقدم الجيش واللجان الشعبية باتجاه محافظة مأرب لكن التنسيق 

حالياً أصبح علنياً وبمشاركة فعلية داخل معسكرات املرتزقة ويف الجبهات.
كما أكد جهاز األمن واملخابرات ارتباط التكفريي منصر الفقري ببعض قيادات 
املرتزقة منهم ذياب القبيل قائد اللواء 143 مشاة التابع للمرتزقة وصالح الحلييس 
قائد جبهة جبل م��راد لدى املرتزقة مفرح بحيبح قائد محور بيحان قائد اللواء 

26 مشاة التابع للمرتزقة وعبدالرب سالم الشدادي قائد لواء لدى املرتزقة.
ه���ذا وق����د  أك���د ال��ب��ي��ان أن ج��ه��از األم����ن وامل���خ���اب���رات ع���ون وس��ن��د ألب���ط���ال الجيش 
وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف دح������ر ال���ع���ن���اص���ر ال���ت���ك���ف���ريي���ة وم����رت����زق����ة ال������ع������دوان وم���ت���اب���ع���ة 
أنشطتهم اإلجرامية وشكر البيان تعاون املواطنني من أبناء مأرب الشرفاء ملافيه 

تثبيت دعائم األمن يف املحافظة.

أك����د رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���ال���ح ب���ن ح��ب��ت��ور أن 
االحتفاء باملولد النبوي شرف عظيم ألبناء الشعب اليمني الذين يعربون 

ينية الغالية. عرب مظاهر متعددة عن فرحتهم بهذه املناسبة الِدّ
جاء ذلك يف الفعالية التدشينية لالحتفاالت الرسمية باملولد النبوي 
ال��ت��ي أق��ي��م��ت أم���س ب��رئ��اس��ة م��ج��ل��س ال������وزراء بتنظيم م��ن األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

للمجلس.
وقال الدكتور بن حبتور: "نحتفل اليوم بعظمة رسولنا الكريم الذي 
أرس��ل��ه ال��ل��ه للبشرية ج��م��ع��اء ل��ي��ك��ون مخلصاً ل��ه��ا م��ن ظلماتها ومآسيها 
ول��رد الجميل له -ص��ىل الله عليه وآل��ه وصحبه وسلم- ينبغي أن نكون 

يف مقّدمة األمم وأفضلها وأقواها احتفاال بمولده وأكرثها مشاركة".
وأضاف: "إن األهم من األقوال هي األفعال والسري عىل نهجه القويم 
يف مختلف شؤون حياتنا فاألهم هو املمارسة العملية واإلنسانية لجوهر 
ديننا واملراجعة املستمرة للذات".. مؤكداً أن كل مفصل من مفاصل حياة 

الرسول الكريم هو درس بليغ من دروس الحياة.
وأش����������ار رئ����ي����س ال�������������وزراء إىل أوض����������اع امل���س���ل���م���ني م�����ن ج����اك����رت����ا ش�����رق�����اً ح��ت��ى 
نواكشوط غرباً وحالة عدم االستقرار التي تسود معظم الدول اإلسالمية 
.. الفتا إىل أن الغرب املتصهني أسس القاعدة وداعش وأخواتهما املتطرفة 
ل���ت���ك���ون أداة ل��ت��ش��وي��ه اإلس�������الم وم����ص����درا ل��ت��ك��ف��ري امل���س���ل���م واس���ت���ب���اح���ة دم���ه 
ع��ىل ذل���ك ال��ن��ح��و ال���ذي ع��اي��ش��ن��اه يف ال��ي��م��ن خ���الل ال��ف��رتة امل��اض��ي��ة وتعيشه 

أفغانستان اليوم.
وأوض���ح أن اليمنيني م��ن أع��ظ��م األم���م ال��ت��ي ضحت يف سبيل رف��ع راي��ة 
اإلس�����الم وال���وص���ول ب���ه إىل م���ش���ارف س���ور ال��ص��ني ال��ع��ظ��ي��م ش���رق���اً وج��ن��وب 

فرنسا غرباً وهي الحقيقة التي ال ولم ينكرها أحد.
ومىض: "يتهموننا من يوصفون بأنهم أشقائنا بأننا متخلفون ونهوى 
القتال ألنهم ال يعرفون أن الكرامة ال يمكن أن ُتصنع فهي قيمة يعيشها 
اإلنسان ولم يعودوا إىل أضابر التاريخ ليعلموا ويعوا ماذا تعني الكرامة 

والعزة والشرف لليمني".
وأردف: "ع��ل��ي��ه��م أن ي����ق����رأوا امل������ايض وال���ح���اض���ر ل��ي��س��ت��ق��ر ل���ه���م امل��س��ت��ق��ب��ل 
فشعبنا اليمني رغم فقره تحمل خالل السنوات السبع ما لم ولن يتحمله 

شعب من عدوان وحصار إقليمي ودويل ومعاناة كالتي يعيشها".
وت��وّج��ه بالتحية واإلج����الل ل��رج��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف كافة 
الجبهات الذين ضحوا ويضحون من أجل صون سيادة الوطن وكرامته 
وع��ّزت��ه وسجله ال��ن��اص��ع يف م��ق��اوم��ة املعتدين وال��غ��زاة وع���دم ال��رض��وخ أو 

االستسالم ألي غاٍز.
وع���رّب ع��ن ش��ك��ره ل��ألم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملجلس ال�����وزراء ع��ىل تنظيم الفعالية 
التدشينية لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية وكل من شارك فيها وحضرها.

وأل��ق��ي��ت يف الفعالية ال��ت��ي حضرها ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء ل��ش��ؤون األم��ن 
وال���دف���اع ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ج���الل ال���روي���ش���ان وع����دد م���ن ال������وزراء وامل��س��ؤول��ني 
وقيادات عسكرية وأمنية كلمة من ِقبل مستشار رئيس املجلس السيايس 

األعىل العالمة محمد مفتاح اعترب يف مستهلها ذكرى املولد النبوي أعظم 
مناسبة ليس يف حياة املسلمني فحسب بل ويف حياة البشرية جمعاء.

واستعرضت الكلمة األوضاع السائدة قبل بعثته -صىل الله عليه وآله 
وسلم- من جاهلية وضالل وظلمة ومشاعر ظالمية قاتلة لإلنسان تجاه 
املرأة التي رّبته واحتوته والوصول إىل حد وأد الرجل البنته باعتبارها عارا 
عليه فضاًل عن اتخاذ العربي لصنم من حجر أو خشب أو معدن يصنع 

بماله ليتخذه إلها له.
ولفت العالمة مفتاح إىل أن رحمة الله تجّلت يف شخص رس��ول الله 
ال��ذي أرسله الله رحمة للعاملني ول��د يتيما ليك يعيش كل آالم ومعاناة 
البشرية .. موضحا أن اليمن ل��ه خصوصية إيمانية مرتبطة بالرساالت 
السماوية التي سبقت الرسالة املحمدية وظ��ل حتى اليوم يمن اإليمان 

الذي راهن عليه الرسول - صىل الله عليه وآله وسلم.
وتطّرق إىل تحول الجزيرة العربية يف فرتة ال تتعّدى عشر سنوات من 
الشتات والفرقة والتناحر إىل حاضرة الدنيا كلها .. مبيناً أن تيار االنحراف 
والضالل بقيادة أمريكا قد أعد إمكانياته وقدراته للهيمنة عىل املشاعر 
اإلنسانية وإرهابها وإخضاعها ملشاريعه ولم يتوقع أن ينتفض الشعب 

اليمني الكريم ليواجه مخططاته ويرفض هيمنته.
وقال: "ألول مّرة شعب ُيغلق عليه من كافة الجهات ويتمكن من صنع 
مثل هذه االنتصارات ويواجه القوة العسكرية الدولية وليست اإلقليمية 
فحسب فاليوم انتصرنا لشرف اإلنسانية ولكرامتنا لنسجل واقعاً جديداً 

فما ُقّدمت من تضحيات ال يمكن أن تذهب سداً".
وأكد العالمة مفتاح أنه ال يوجد من هو أجمل وأبهى من اليمن كدولة 
وشعب وه��و يحتفل برغم الضائقة املالية واألوض���اع املعيشية الصعبة 

بمولد النبي الخاتم.
وأُل���ق���ي���ت ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة م����ن وزي������ر ش������ؤون م��ج��ل��يس ال����ن����واب وال����ش����ورى 
ال����دك����ت����ور ع����يل أب�����و ح��ل��ي��ق��ة رّح������ب يف م��س��ت��ه��ل��ه��ا ب���ال���ح���اض���ري���ن يف ال��ف��ع��ال��ي��ة 
االحتفالية بمولد خري الخلق أجمعني .. مشريا إىل أنه من حق املسلمني 
االح��ت��ف��اء ب��م��ث��ل ه���ذا ال��ي��وم امل���ب���ارك ال����ذي ت��ح��ّم��ل ص��اح��ب��ه امل��ش��اق وص��ن��وف 

التحّدي من ِقبل الكفار إلبالغ الرسالة إىل البشرية.
وعدد خصاله وشمائله -صىل الله عليه وآله وسلم- وُخلقه العظيم 
الذي خّصه به ربه -جل جالله- الذي أرسله رحمة للعاملني وفّضله عىل 
سائر خلقه ورسله وأنبيائه .. مؤكدا أنه رغم األبحاث والكتابات الكثرية 
التي تحدثت عن الرسول الكريم إال أن أحداً لم يستطع إحصاء صفاته 

ومكارمه وشمائله.
واستعرض أبرز املراحل التي مّرت بها الدعوة املحّمدية ونصرته املستمرة 
للحق وجهاده يف تبليغ الرسالة السماوية خارج شبه الجزيرة العربية.

تخللت ال��ف��ع��ال��ي��ة ق��ص��ي��دة ل��ل��ش��اع��ر ص��ق��ر ال��الح��ج��ي ع����رّبت ع��ن املناسبة 
ومكانتها يف قلوب ووج��دان اليمنيني إضافة إىل فقرتني إنشادية األوىل 

لفرقة مدارس رّواد اليمن وأخرى فلكلورية لطالب مركز بدر العلمي.

رئاسة مجلس الوزراء تدشن االحتفاالت الرسمية باملولد النبوي

بن حبتور: االحتفاء باملولد النبوي  شرف عظيم ألبناء الشعب اليمني

جهاز األمن واملخابرات يكشف معلومات عن أمير تنظيم القاعدة في اجلوبة منصر الفقير املرادي
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 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

في كلمة له خالل تدشني  فعاليات املولد النبوي 

قائد الثورة: مسيرة رسول الله مسيرة جهاد

وأشـــــار إىل أن مـــن األمـــــور اإليــجــابــيــة أن يــبــدأ االســـتـــعـــداد مــبــكــرا 
لفعالية املــولــد الــرئــيــســة يف الــثــاين عــشــر مــن شــهــر ربــيــع األول.. 
وقــــــــال: »شـــعـــبـــنـــا -بـــحـــكـــم هـــويـــتـــه اإليــــمــــانــــيــــة- يـــهـــتـــم بــاملــنــاســبــات 
الدينية، وهو يف طليعة الشعوب اإلسالمية التي تهتم بهذه 

املناسبات«.
وأكد السيد عبدامللك بدر الدين الحويث أن الشعب اليمني يحيي 
املناسبات الدينية بحكم وعيه بأهميتها، وما يستفاد منها توعويا 
وتعبويا.. موضحا أنه »يف ظل الظروف التي تعيشها أمتنا نلحظ 

األهمية املتزايدة لالستفادة من املناسبات الدينية«.
وأضاف قائد الثورة: »بحكم التجربة ملسنا األثر الطيب وبركة 
مــــنــــاســــبــــة إحــــــيــــــاء املــــــولــــــد الـــــنـــــبـــــوي الـــــشـــــريـــــف يف الــــــوعــــــي والــــعــــمــــل 
والتعبئة الروحية واإليمانية«.. موضحا أنه »من الطبيعي أن 
يكون شعبنا اليمني، يمن اإليمان وأحفاد األنصار، يف مقدمة 

شعوب األمة التي تهتم باملولد النبوي الشريف«.
ولـــفـــت إىل أن »الـــحـــديـــث عـــن رســـــول الـــلـــه يــــأيت ضــمــن االهــتــمــامــات 
الرئيسية عىل املستوى التعليمي والرتبوي، وفيما يتعلق بااللتزام 
العميل، وتزداد أهمية املناسبات الدينية يف ظل ما يستجد يف واقع 

األمة من تحديات وأخطار«.
وقــال: »تــزداد أهمية إحياء املناسبات الدينية يف ظل مساعي 
أعـــــداء اإلســـــالم لــفــصــل األمــــة عـــن أنــبــيــائــهــا مـــن خــــالل األنــشــطــة 
الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة«.. مــــشــــرا إىل أن »مــــــن أهــــــم مـــــا يــــركــــز عـــلـــيـــه أعــــــداء 
اإلســالم هو العمل عىل فصل األمــة عن االقــتــداء برسول الله 

والتمسك بالقرآن«.
وأضاف: »صنعاء اليوم عاصمة من عواصم اإلسالم، من عصر 
رسول الله، من يوم وصل إليها اإلمام عيل وقرأ رسالة رسول 
الله -صىل الله عليه وآله«.. مؤكدا أن صنعاء اليوم يف مقدمة 
العواصم اإلسالمية التي تحتفل بذكرى املولد، واليمنيون هم 

الذين قال فيهم الرسول »اإليمان يمان والحكمة يمانية«.
وأشار قائد الثورة إىل أن »أحرار صنعاء والشعب اليمني يتحركون 
يف إطــار مسرة عملية قائمة عىل اتباع رســول الله واالقــتــداء بــه«.. 
مــبــيــنــا أن احـــتـــفـــال الـــشـــعـــب الــيــمــنــي بــــذكــــرى املــــولــــد طــيــلــة الـــســـنـــوات 

املاضية كان متميزا وأكرب من أي بلد آخر، وهذا ليس غريبا عليه.

وقـــــــال: »احـــتـــفـــال شــعــبــنــا املــتــمــيــز بــــذكــــرى املــــولــــد هــــو جـــــزء مــــن إيــمــانــه 
ووعــيــه، وخــطــوة يقتفي بــه أثـــر آبــائــه وأجـــــداده مــن األنـــصـــار«.. الفتا 
إىل أن »الشعب اليمني يستفيد من هذه املناسبة يف التصدي لكل 

مساعي األعداء املسيئة لرسول الله«.
وأضــاف: »باحتفاله بذكرى املولد يستفيد شعبنا يف التصدي 
للعدوان الجائر الــذي اجتمع فيه الكافرون واملنافقون، كما 

اجتمعوا ضد النبي يف معركة األحزاب«.
وأكد السيد عبد امللك بدر الدين الحويث أن »صدى االحتفال يف 
العام املايض كان كبرا، كونه كان خروًجا غاضًبا رافًضا لإلساءة 

الفرنسية لرسول الله - صىل الله عليه وآله«.
ولفت إىل أن إعــالم العدو اإلسرائييل ركــز عىل إحياء املولد يف 
الــيــمــن الـــعـــام املـــــايض، وأبـــــدى انـــزعـــاجـــه مـــن ذلـــــك.. وقـــــال: »إذا 

كـــــان احــتــفــالــنــا بــــذكــــرى املــــولــــد يـــزعـــج الـــيـــهـــود وأعــــــــداء اإلســــــالم، 
ويـــعـــزز عــالقــتــنــا بـــرســـول الـــلـــه، فــيــجــدر بــنــا أن نــهــتــم أكــــر فــأكــر 

بهذا اإلحياء«.
وأردف: »شــعــبــنــا الــــــذي يــحــمــل يف قـــلـــوبـــه املـــحـــبـــة لــــرســــول الــلــه 
ال يــحــتــاج إىل الــتــعــب والـــعـــنـــاء، بـــل لــلــقــلــوب املــمــتــلــئــة حــبــا لــه، 
وبــــمــــشــــاعــــر اآلبــــــــــاء واألجــــــــــــــداد واألنـــــــصـــــــار حـــــن رحـــــبـــــوا بــــالــــرســــول 

األعظم«.
وأضاف: »تأيت بعض التشكيكات من األعداء حول الحضور 
الـــــواســـــع يف هـــــذه املـــنـــاســـبـــة، ويــــقــــولــــون إنـــهـــا نــتــيــجــة إغــــــــراءات 
وتــهــديــدات، ألنهم أغبياء ال يعرفون شعب اليمن«.. الفتا 
إىل أن »أعـــداء الشعب اليمني لم يستوعبوا بعد ما يعنيه 
قول رسول الله اإليمان يمان والحكمة يمانية، ولم يعرفوا 
مـــســـتـــوى االنــــتــــمــــاء اإليــــــمــــــاين الــــــراســــــخ لــــهــــذا الـــشـــعـــب املــــبــــارك 

العظيم«.
وأكــد السيد عبدامللك بــدر الدين الحويث أن »الشعب اليمني 
ســــيــــتــــصــــدر إحــــــيــــــاء مــــنــــاســــبــــة املــــــولــــــد الـــــنـــــبـــــوي الـــــشـــــريـــــف قــــبــــل كــل 
الشعوب، وأكــر من أي شعب آخــر«.. وقــال: »أثــق كثرا بأنه 
كـــمـــا يف األعــــــــوام املـــاضـــيـــة، ســـيـــكـــون شــعــبــنــا مـــتـــصـــدرا بــحــضــوره 

املهيب والعظيم كل الساحات أكر من أي شعب آخر«.
وذكــــــر أن الـــشـــعـــب الــيــمــنــي ال يـــحـــتـــاج اإلجــــبــــار عــــىل الـــتـــعـــاون يف 
االهــتــمــام بــهــذه املــنــاســبــة، ألنــه ينطلق بكل محبة وشـــوق لهذا 
اإلحياء، وهو شعب معطاء كريم سخي، ويقدم بكل طيب 

خاطر ما يمول به تفاعله مع هذه املناسبة.
وقــــــــــال: »شـــعـــبـــنـــا لـــــن يـــلـــتـــفـــت إىل املـــشـــكـــكـــن واملــــنــــافــــقــــن الــــذيــــن 
يــثــبــطــون عـــن الـــحـــضـــور الـــحـــاشـــد يف الــفــعــالــيــات املــتــعــلــقــة بــهــذه 
املــنــاســبــة«.. مضيفا: »مــن الطبيعي أن يتحرك الــتــيــار الوهابي 
التكفري يف التثبيط عن هذه املناسبة، فهو يرى تعظيم رسول 

الله شركا، وشعبنا لن يلتفت إليهم«.
وبــــننّ الــســيــد عــبــداملــلــك بـــدر الـــديـــن الـــحـــويث أن الــشــعــب اليمني 
عــىل درجــة عالية مــن الــوعــي، ومــوضــوع العالقة بــرســول الله 

خط أحمر بالنسبة إليه.
وأكـــــــــد قـــــائـــــد الــــــثــــــورة عـــــىل الــــعــــنــــايــــة بــــالــــجــــانــــب الـــــخـــــري واإلغـــــــــايث 

واالهتمام بالفقراء يف هذه األيام املباركة.
وقال: »مما نتقرب به إىل الله ورسوله يف هذه املناسبة تقديم 
كل ما نستطيع عليه للفقراء، ومن املهم االهتمام بكل مظاهر 

اإلحسان، وأن تظهر قيم هذه املناسبة يف واقعنا العام«.
وأختتم قائد الثورة كلمته بالتأكيد عىل االهتمام املستمر برفد 

الجبهات، فمسرة رسول الله مسرة جهاد .

شــارك فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعــىل يف فعالية إحياء 
الذكرى السنوية الخامسة ملجزرة تحالف العدوان األمرييك - السعودي يف الصالة الكربى.
 ويف الفعالية التي أقامتها أمانة العاصمة بحضور عضو املجلس السيايس األعــىل سلطان 
السامعي ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اكــد األخ الرئيس أن مجزرة الصالة 
الــكــربى الــتــي ارتكبها تحالف الــعــدوان األمــريــيك الــســعــودي يف وضــح الــنــهــار وســط العاصمة 

صنعاء واحدة من أفظع الجرائم بحق الشعب اليمني.
وقال الرئيس املشاط يف تصريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( »أنه قبل خمس سنوات شنت 
طائرات العدوان األمرييك السعودي الساعة 02:3 عصراً غارات جوية وألقت قنابل مدمرة 
وفتاكة عىل القاعة الكربى أثناء عزاء والد نائب رئيس الوزراء الفريق الركن جالل الرويشان 

لتتحول هذه املناسبة إىل مأتم ومناسبة عزاء لكل أبناء اليمن«.
وأضاف« لم يكن تحالف العدوان بقيادة أمريكا مكرتثا بوجود اآلالف من أبناء الشعب اليمني 
بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم داخــل الصالة الــكــربى وكــان مــع سبق اإلصـــرار عــىل استعداد 

إلبادتهم جميعا ليعرب عن مستوى اإلجرام الذي وصل إليه«.
وأشار الرئيس املشاط إىل أن قيادة غرف عمليات تحالف العدوان بقيادة أمريكا حرصت عىل 
أن تكون أهدافها تجمعات بشرية كبرة سواًء يف سوق أو مدرسة أو زفاف أو صالة وكانوا 

يسمونها باألهداف الدسمة.
وأكد الرئيس املشاط أن العدوان األمرييك السعودي منذ الوهلة األوىل يستهدف كل أبناء 
الشعب اليمني دون تفريق وارتــكــب بحقهم أبشع املــجــازر يف بيوتهم وأعراسهم واألســواق 

واملساجد واملستشفيات وكل شرب يف أرض اليمن.
ولفت إىل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا اعتاد عىل ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية وقتل 

أكرب قدر ممكن من الرجال والنساء واألطفال.
كما أكد رئيس املجلس السيايس األعىل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا جعل من املجتمع 
اليمني بكل فئاته ومكوناته ومناطقه ويف كل مناسباته هدفاً لصواريخه وأسلحته األمريكية 
ألنه تطبنّع عىل اإلجرام واستساغه وكانت جريمة الصالة الكربى جريمة بحق الوطن اليمني 

الكبر بأكمله.
وجدد الرئيس املشاط التأكيد عىل أن جرائم تحالف العدوان بقيادة أمريكا بحق أبناء الشعب 
اليمني ال ولن تسقط بالتقادم وال بمنع فريق الخرباء من التحقيق فيها لكنه يفضح بشكل 
غــر مسبوق مساعي الــعــدوان العلنية للتسرت عــىل جــرائــمــه مــا جعله يعترب عــدم التجديد 

لفريق الخرباء التابع لألمم املتحدة بأنه انتصار.

وأشار إىل أن البصمة األمريكية كانت واضحة يف جريمة الصالة الكربى وكل شرب يف اليمن 
شـــاهـــد عــــىل جــــرائــــم الــــــعــــــدوان.. مـــعـــتـــرباً هـــــذه الـــجـــريـــمـــة عــكــســت وحـــشـــيـــة الـــــعـــــدوان األمـــريـــيك 

السعودي ودمويته وقبحه.
وأفـــاد الرئيس املــشــاط إىل أن جريمة الصالة الــكــربى واحـــدة مــن الــجــرائــم الكبرة بحق أبناء 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي الـــتـــي أثـــبـــتـــت لـــكـــل حــــر أن الـــــعـــــدوان يـــســـتـــهـــدف الـــيـــمـــن وأبــــنــــائــــه بـــكـــل فــئــاتــهــم 
ومكوناتهم ومناطقهم وهـــذه الــدمــاء الــزكــيــة الــتــي سفكت يف هــذه الجريمة ويف غــرهــا من 

الجرائم ال ثمن لها سوى الحرية واالستقالل.
واعترب جريمة الصالة الكربى أنموذجاً من نماذج جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي 
ُترتكب بحق الشعب اليمني منذ 62 مــارس 5102م كما أنها وصمة عار يف جبن اإلنسانية 
وشاهد عىل أن العدوان األمرييك السعودي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانن واألعراف الدولية 

واملواثيق اإلنسانية.
وبـــن رئــيــس املــجــلــس الــســيــايس األعــــىل يف خــتــام تــصــريــحــه أن الــحــصــار األمـــريـــيك الــخــانــق عىل 
الشعب اليمني يندرج ضمن مفهوم الجريمة املستمرة يتسبب يف وفاة إنسان يمني بشكل 
يــومــي وعـــىل مــــدار الــســاعــة وهـــو مـــا يــتــونّجــب عـــىل املــجــتــمــع الـــــدويل والــعــالــم مــراجــعــة مــواقــفــه 

واستعادة ثقة الشعوب يف القوانن واملواقف الدولية.
فيما ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور كلمة حينّا فيها مشاركة 
الــرئــيــس املــشــاط وجــمــيــع الــحــاضــريــن يف إحــيــاء ذكـــرى هـــذه املــجــزرة الــتــي مــثنّــلــت فــاجــعــة كبرة 

للوطن وراح ضحيتها أكر من ألف شخص من كل محافظات الجمهورية.
وقــال: »ُنحيي هذه الفعالية السنوية لنتذكر أبطاال كبارا خدموا الوطن وكــان لهم حضور 
مشرف يف مختلف املواقف ونقول لفخامة الرئيس املشاط حضورك له معنى وداللة كبرة 
ستتحمل كــل الــجــهــات املــعــنــيــة مسؤوليتها أمـــام شــهــداء الــوطــن بشكل عـــام وأولـــئـــك الــذيــن 

ارتقت أرواحهم يف هذا املكان«.
وأضاف: »لم يكن الجميع يتوقع أن يصل أعداؤنا إىل هذا املستوى من االنحطاط األخالقي 

بأن يستهدفوا مجلسا تستقبل فيه أسرة آل الرويشان واجب العزاء«.
ولفت رئيس الوزراء إىل أن الشعب اليمني حن يحيي ذكرى مجزرة الصالة الكربى يتذكر 
بمسؤولية عالية أن كل قطرة دم تسيل يف الوطن ويف سبيل الدفاع عنه هي مسؤولية ُكربى 

عىل كل مسؤول وموظف يف الدولة.
ومـــى قـــائـــال: »إن هــــؤالء الـــذيـــن يــســتــشــهــدون يــومــيــا يف الــجــبــهــات ويف كـــل املـــواقـــع ويـــحـــررون 
املديرية تلو األخرى واملحافظة تلو املحافظة من أرايض الجمهورية اليمنية استشعروا قيمة 
التضحية مــن أجـــل الــوطــن وحــريــتــه واســتــقــاللــه وتنقيته مــن الــقــوى املــعــاديــة الــتــي أرادت أن 

ع شعبنا«. ترِكنّ
وأشار إىل أن القوى املعتدية لم تعرف بعد صمود وعظمة وقوة وجربوت الشعب اليمني .. 
مؤكدا أن اليمن ليس أي قومية أو شعب يمكن أن يصمت أو يستكن عىل الظلم أو الضيم.
وذكــر أن الشعب اليمني صمد لسبع سنوات تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحويث واملجلس السيايس األعىل بقيادة املشر مهدي املشاط وأعضاء املجلس.. وقال: 
»إن قوتنا البشرية وطاقتنا الداخلية الهائلة يمكنها أن تدفع عن الوطن كل خطر أو تهديد«.

وأوضــح رئيس الـــوزراء أن »الــهــدف من إحياء هــذه الــذكــرى أال ننىس شهداء الوطن جميعا 
».. الفتا إىل أن »إحياء قيادة الدولة لهذه الذكرى له داللة وقيمة عظيمة عند من يفهمون 

معاين التضامن واملسؤولية بن القيادة وأسر الشهداء والجرحى«.
وأشــار الدكتور بن حبتور إىل أن هــذه الــذكــرى تــأيت يف خضم التحضرات لالحتفال بذكرى 
املــولــد الــنــبــوي الــشــريــف -عـــىل صــاحــبــه وآلـــه وصــحــبــه أزىك الــصــالة والــتــســلــيــم- وكــذلــك ضمن 
احــتــفــاالت الشعب اليمني بأعياد الــثــورة 12 سبتمرب و62سبتمرب و41 أكتوبر و03 نوفمرب.. 

معتربا هذه االحتفاالت بمثابة تذكر لكافة املسؤولن بكل شهداء هذه املراحل الطويلة من 
النضال الثوري التحرري.

وعــربنّ يف ختام كلمته عن الشكر ألمانة العاصمة عىل تنظيم الفعالية بشكل سنوي ولكل 
الجهات التي ساهمت يف إحياء هذه الذكرى.

وخالل الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع واألمن الفريق الركن جالل 
الرويشان وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وأمن العاصمة حمود عباد 
وقيادات األمانة أشار وزير الدولة لشئون املصالحة الوطنية ومخرجات الحوار أحمد القنع 
يف كلمة جرحى مــجــزرة الصالة الــكــربى إىل أن هــذه املــجــزرة ستبقى حية يف الــذاكــرة اليمنية 
وشاهداً عىل إحدى أكرب وأبشع املجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وأكـــد أن الــشــعــب اليمني مستمر يف الــدفــاع عــن وطــنــه وســيــادتــه واســتــقــاللــه مهما قـــدم من 
تضحيات.. منوها بتضحيات الشهداء والجرحى وبصمود كل مواطن يمني حر يدافع عن 

وطنه يف مواجهة قوى الشر والعدوان.
ولــفــت الــقــنــع إىل أن دمـــاء شــهــداء الــصــالــة الــكــربى وكــافــة الــشــهــداء الــذيــن ضــحــوا بــأرواحــهــم 
مــن أجـــل الــوطــن وحــريــتــه ستثمر عـــزا ونـــصـــرا.. وقــــال« قــرارنــا الــســيــادي الــيــوم بــأيــديــنــا ونعمل 
عــىل بــنــاء اليمن الــجــديــد ونــقــدم التضحيات مــن أجــل بلدنا بينما املــرتــزقــة يف فــنــادق الــريــاض 

ودول العدوان«.
من جهته أكد رئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب أن جريمَة الصالة 

الكربى ستظل حاضرًة يف وجدان الشعب اليمني ولن تسقط بالتقادم.
ولفت إىل أن إحياء هذه الفعالية رسالة للعالم الستذكار بشاعة وحقد ودموية العدوان عىل 
اليمن أرضاً وإنساناً.. مؤكداً أن الشعب اليمني بات أكر عزماً وإرادة عىل مواجهة العدوان.

تخللت الفعالية قصيدة للشاعر صالح صائل وفقرات إنشادية لفرقة الرسول االعظم.
وكـــــان عــضــو املــجــلــس الـــســـيـــايس األعـــــىل الــســامــعــي ورئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ورئـــيـــس مجلس 
الــشــورى ونائب رئيس الـــوزراء لشؤون الــدفــاع واألمــن ووزراء الــشــؤون االجتماعية عبيد بن 
ضبيع والتعليم العايل حسن حــازب والصناعة عبدالوهاب الــدرة والــدولــة الدكتور حميد 
املــزجــاجــي والــكــهــربــاء أحــمــد الــعــلــيــي ومــحــافــظــا ســقــطــرى هــاشــم الــســقــطــري والــضــالــع محمد 
الــحــدي قــامــوا بــوضــع أكــلــيــل مــن الـــزهـــور عــىل ضــريــح شــهــداء مــجــزرة الــصــالــة الــكــربى وقــــرأوا 
دهم بــواســع رحمته ومغفرته  الفاتحة عــىل أرواحـــهـــم.. سائلن الــلــه الــعــيل الــقــديــر أن يتغمنّ
ويسكنهم فسيح جناته وجميع شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحــهــم وهــم يدافعون عن 

وطنهم وعزنّته وشموخه.

 ت�������زداد أه���م���ي���ة امل���ن���اس���ب���ات ال���دي���ن���ي���ة ف����ي ظ����ل م��ا 
يستجد في واقع األمة من حتديات وأخطار

من أهم ما يركز عليه أعداء اإلسالم هو العمل على فصل األمة 
عن االقتداء برسول الله والتمسك بالقرآن 

احتفال شعبنا املتميز بذكرى املولد هو جزء من إميانه ووعيه، 
وخطوة يقتفي بها أثر آبائه وأجداده من األنصار 

أكد قائد الثورة، السيد عبدامللك بدرالدين 
الحويث، أن الشعب اليمني سيكون متصدرا 
بحضوره املهيب والعظيم إلحياء ذكرى املولد 

النبوي الشريف هذا العام.
وقال قائد الثورة، يف كلمته له خالل  تدشن 

فعاليات إحياء مناسبة ذكرى املولد النبوي 
الشريف: »نجتمع اليوم تدشينا للفعاليات 

الفرعية، والتحضرات الالزمة، وصوال 
للفعالية الرئيسة بمناسبة املولد النبوي 

الشريف«.

ش���ع���ب���ن���ا ي��س��ت��ف��ي��د 
م��ن ه��ذه املناسبة 
ف���ي ال���ت���ص���دي لكل 
م���س���اع���ي األع�������داء 
امل���س���ي���ئ���ة ل���رس���ول 

الله

 شعبنا سيتصدر إحياء مناسبة املولد النبوي الشريف قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر

مما نؤكد عليه العناية باجلانب اخليري واإلغاثي واالهتمام بالفقراء في هذه األيام املباركة

 ت��أت��ي ب��ع��ض التشكيكات م��ن األع����داء ح���ول احل��ض��ور ال��واس��ع ف��ي ه���ذه املناسبة 
ويقولون إنها نتيجة إغراءات وتهديدات ألنهم أغبياء ال يعرفون شعب اليمن

أعداء شعبنا لم يستوعبوا بعد ما يعنيه قول رسول 
الله اإلميان ميان واحلكمة ميانية 

شارك في إحياء الذكرى اخلامسة ملجزرة العدوان في الصالة الكبرى

جرمية الصالة الكبرى أمنوذجًا من مناذج جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية التي ُترتكب بحق الشعب اليمني
الرئيس املشاط: مجزرة الصالة الكبرى جرمية ضد اإلنسانية لن تسقط بالتقادم 

رئيس الوزراء:

لم يكن اجلميع يتوقع أن يصل أعداؤنا إلى هذا املستوى من االنحطاط األخالقي
اليمن ليس أي قومية أو شعب ميكن أن يصمت أو يستكني على الظلم أو الضيم



* بداية ونحن نستعد إلحياء ذكرى املولد النبوي 
الشريف.. ما هي األنشطة والربامج الثقافية واإلرشادية 
التي تحرصون عىل تنفيذها عىل مستوى األمانة وفروع 

وزارة اإلرشاد يف املحافظات؟
** ه������ن������اك ال������ع������دي������د م��������ن األن������ش������ط������ة وال����������رام����������ج وال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
واألم��س��ي��ات وال���ن���دوات ال��ت��ي ت��ع��م��ل وزارة اإلرش�����اد ومكاتبها 
يف امل����ح����اف����ظ����ات ع�����ى ت���ن���ف���ي���ذه���ا يف إط�������ار ال���ت���ه���ي���ئ���ة واالس���ت���ق���ب���ال 
واالح���ت���ف���اء ب���ذك���رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ض��م��ن ب��رن��ام��ج��ه��ا 
التوعوي واإلرشادي عى مستوى املساجد بني صاليت املغرب 
وال����ع����ش����اء ويف ال����ق����اع����ات وال���ت���ج���م���ع���ات إض����اف����ة إىل االه���ت���م���ام 
ب��ال��ت��ن��ق��ل يف أوس������اط ال��ج��ام��ع��ات وامل�������دارس م���ن أج����ل ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
الستقبال املولد النبوي الشريف الذي ينتظره الشعب اليمني 
بكل شوق وكل محبة وحقيقة نحن يف وزارة اإلرشاد وشؤون 
الحج والعمرة ال نستطيع إال مواكبة هذا الزخم الذي يقوم 
به أبناء الشعب اليمني من التهيئة واالستعداد حيث يشارك 
ال���ك���ل، ح��ي��ث ي��ت��ف��اع��ل ال���ك���ل، س����واء م���ن ال��ج��م��اه��ر الشعبية 
أو من املؤسسات الرسمية، حيث أصحبت مناسبة اإلحياء 
واالحتفاء باملولد النبوي مناسبة لها لونها ونكهتها ومذاقها 
عند كل أبناء الشعب اليمني والكل يرى أن هذه املناسبة هي 
مناسبته، ويجتهد ويعمل من أجل التعبر عن حبه للرسول 
الكريم صى الله عليه وآل��ه وسلم وإظ��ه��ار فرحته بمناسبة 
ذك�������رى امل����ول����د ال���ن���ب���وي ال����ش����ري����ف، ون����ح����ن ال ن����ق����وم إال ب��م��ج��رد 
التذكر والعون لكل أبناء الشعب اليمني الذين يتفاعلون 
بإيجابية مع هذه املناسبة العظيمة والغالية، ويجدون يف 
إح��ي��ائ��ه��ا واالح��ت��ف��ال ب��ه��ا ه��م��زة ال��وص��ل ال��ت��ي تجمعنا وم��ح��ور 
االرتكاز والذي يمكن أن نتفق عليه وأن مولد النبي صى الله 
عليه وآله وسلم مناسبة وحدوية جامعة يمكن أن ينخرط 
كل أبناء األمة وكل أطياف األمة لالحتفال واالجتماع تحت 

رايته وتحت لوائه وتحت منهجه.
* ما هي دالالت وأهمية االحتفال باملولد النبوي 
الشريف.. خاصة يف ظل استمرار العدوان الغاشم عىل 

بالدنا؟
** دالالت وأه��م��ي��ة االح���ت���ف���ال ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي ك��ث��رة م��ن��ه��ا أن 
االح����ت����ف����ال واإلح������ي������اء ل����ه����ذه امل����ن����اس����ب����ة- الس���ي���م���ا يف ظ�����ل ال���ع���ام 
السابع للعدوان الظالم ع��ى بلدنا - يمثل ص��ورة م��ن صور 
ال����ص����م����ود ورس�����ال�����ة م�����ن رس�����ائ�����ل ال���ت���أك���ي���د ع�����ى ت���م���س���ك ش��ع��ب��ن��ا 
ال��ي��م��ن��ي ب��ه��وي��ت��ه اإلي���م���ان���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا دول ال����ع����دوان ت��خ��ل��ت عن 
ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة ورأي����ن����ا ك���ي���ف ت��ح��ت��ف��ل ب���األع���ي���اد ال���وط���ن���ي���ة وع��ي��د 
رأس ال��س��ن��ة امل���ي���الدي���ة، وت��ح��ت��ف��ل ب��ال��ت��ط��ب��ي��ع وامل��ن��اس��ب��ات ال��ت��ي 
أقرتها األمم املتحدة وتتجاهل االحتفال بذكرى املولد النبوي 
الشريف يف صورة تعكس الفرق بني شعبنا وبينهم واألصالة 
ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ش��ع��ب��ن��ا وال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة وم����دى االن���ح���راف 
ال�������ذي ح���ص���ل ل�������دول ال������ع������دوان ح��ي��ن��م��ا ش���ن���ت ع����دوان����ه����ا ع��ل��ي��ن��ا 
وظ��ه��رت آث����ار ذل���ك ح��ت��ى يف م��ن��اس��ب��ات��ه��ا ويف ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ومنها 
أيضا أن االحتفال بهذه املناسبة يدل عى عمق عالقة االرتباط 
بني أبناء شعبنا اليمني وبني الرسول محمد صى الله عليه 
وآله وسلم، الذين يقيمون العديد من الفعاليات واألنشطة 
يف مختلف مديريات ومحافظات ومناطق الوطن إلحياء هذه 
املناسبة الشريفة بصورة تعكس وتعر عن م��دى ارتباطهم 
برسولهم الكريم وتعظيمهم له، حتى أن املشهد االحتفايل 
املهيب للجماهر اليمنية يف مناسبة املولد النبوي جعل هذه 

املناسبة هي املناسبة األكر عى مستوى العالم.
 أيضا يمثل االحتفال بهذه املناسبة الشريفة رسالة ألولئك 
ال������ذي������ن ي�����ح�����اول�����ون ال����ن����ي����ل م������ن ش���خ���ص���ي���ة ال����ن����ب����ي م����ح����م����د ص��ى 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م، رس���ال���ة ت��أك��ي��د أن وراء ه����ذا ال���رس���ول 
الكريم أم��ة تفاخر وتنافح وتكافح وت��داف��ع ع��ن رسولها ولو 
أن ال���ش���ع���وب اإلس���الم���ي���ة اح��ت��ف��ت ب���ذك���رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي كما 
ي��ح��ت��ف��ي ب��ه��ا ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل��ح��س��ب��ت ت��ل��ك األق�����الم امل���أج���ورة 
وال�����������دول ال����ت����ي ت�����ح�����اول ال����ن����ي����ل م�����ن ش���خ���ص���ي���ة ال������رس������ول ل���أم���ة 
اإلسالمية ألف حساب قبل اإلقدام عى أي خطوة فيها رسم 
كاركتري مسيئ أو فليم مستفز ملشاعر األمة اإلسالمية نحو 
مقدساتها ورسولها محمد صى الله عليه وآله وسلم الذي 

هو من أقدس املقدسات.
أيضا من دالالت االحتفال باملولد النبوي الشريف أنه يعكس 
ال���ه���وي���ة اإلي���م���ان���ي���ة ال���ت���ي ش��ه��د ب��ه��ا ال��ن��ب��ي امل��ص��ط��ف��ى ص���ى ال��ل��ه 
ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، وأن ال��ج��م��اه��ر اليمنية 
والشعب اليمني بإحيائه لهذه املناسبة يؤكد أنه عند حسن 
ظن الرسول به وأنه ال يزال عند وعده للرسول وأنه يف هذه 
امل��ن��اس��ب��ة ي���ب���ادل ال���رس���ول ص���ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م ال��وف��اء 
بالوفاء وأن��ه أيضا ع��اد م��ع اإلس���الم حينما ع��اد غريبا، وكما 
ك������ان أج������دادن������ا األن�����ص�����ار يف ب������دء اإلس��������الم ه����م أن����ص����ار ال����رس����ول 
الكريم ع��ى الكفر والطغيان ف��إن أب��ن��اء الشعب اليمني هم 
اليوم أنصار اإلسالم وأنصار الرسول محمد صى الله عليه 
وآل���ه وس��ل��م وأن��ص��ار االن��ت��ص��ار ع��ى طغيان وع����دوان العصر، 

إض���اف���ة إىل م���ا ت��ق��دم ف���إن إح���ي���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي مل��ول��د النبي 
املصطفى صى الله عليه وآله وسلم هو رسالة ألولئك الذين 
يتهمون الشعب اليمني زورا وبطالنا باملجوسية والرافضية 
وألفاظ تكفرية، ويف إحياء شعبنا مولد الرسول صى الله 
ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م أب��ل��غ رد وأك����ر رس��ال��ة ت��أك��ي��د ع��ى أن���ه ليس 
ش��رق��ي��ا وال غ��رب��ي��ا ول��ك��ن��ه ش��ع��ب م��ح��م��دي، ش��ع��ب ينتمي إىل 

هذا الرسول األكرم صى الله عليه وآله وسلم.
وح��ي��ن��م��ا ن��ش��اه��د اح���ت���ف���االت ال���ع���ال���م اإلس����الم����ي وال���ع���ال���م كله 
ب���ب���ع���ض امل����ن����اس����ب����ات، ع����ى س���ب���ي���ل امل����ث����ال ك��ي��ف��ي��ة إح����ي����اء ذك����رى 
استشهاد اإلمام الحسني يف كربالء، وكيفية إحياء الكثر من 
الدول املطبعة لعيد الكريسمس، نجد أن فعاليات اإلحتفاء 
األك������ر ع����ى م���س���ت���وى ال���ع���ال���م ه����ي ف���ع���ال���ي���ات االح���ت���ف���اء ب��م��ول��د 

ال����رس����ول ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م يف ال���ي���م���ن، ن��ع��م نحن 
نحتفي ب��اإلم��ام الحسني واإلم����ام ع��ي، ول��ك��ن يظل ال��رس��ول 
املصطفى ص��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م ه��و ص��اح��ب الفعالية 
األكر التي تعكس صوابية نهج هذا الشعب وإلتفافه حول 
الرسول ومستوى هداية هذا الشعب الذي هو صاحب الراية 

األهدى يف كل املواقف ويف كل املنعطفات.
من دالالت إحياء املولد النبوي الشريف أيضا أنه محطة لأمة 

للتعرف عى أصولها وللتزود من هذا الرسول بكمية إضافية 
وط���اق���ة إي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ص��م��ود يف ظ���ل م���واج���ه���ة ال����ع����دوان فنحن 
ننتمي إىل شخصية أع��ظ��م ق��ائ��د ع��س��ك��ري ع��رف��ه ال��ك��ون وه��و 
الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم، ويف إحيائنا ملولده 
الشريف الكثر من الدالالت واألبعاد ويف هذا العام سيخرج 
ش���ب���ع���ن���ا ع�����ن ب����ك����رة أب����ي����ه ب���ق���ض���ه وق���ض���ي���ض���ه، ك�����ب�����ارا وص�����غ�����ارا، 
رجاال ونساء ليوصل لدول العدوان رسالة مفادها أننا ويف 
العام السابع من العدوان، ال يمكن أن نهزم ونحن ننتمي 
إىل م��ح��م��د ص���ى ل��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م، ال�����ذي ق����ال م��ق��ول��ت��ه 
امل�����ش�����ه�����ورة: "وال������ل������ه ل�����و وض�����ع�����وا ال����ش����م����س يف ي���م���ي���ن���ي وال���ق���م���ر 
يف ي����س����اري ع����ى أن أت������رك ه�����ذا ال����دي����ن م����ا ت���رك���ت���ه ح���ت���ى ي��ظ��ه��ره 
ال��ل��ه أو أن أه��ل��ك دون������ه".. ن��ح��ن ن��ن��ت��م��ي إىل م���درس���ة ال��ص��م��ود 
األسطورية، مدرسة النبي محمد صى الله عليه وعى آله 
وسلم، الذي كان كله صمودا وكله صرا وكله جهادا وكله 
تضحية حتى انتصر عى تلك القوى الظالمية قريش األوىل، 
وس��ن��ن��ت��ص��ر ن��ح��ن ال���ي���وم ب����إذن ال��ل��ه ع���ى ق��ري��ش ال���ع���ص���ر.. كما 
أن��ن��ا بإحيائنا ل��ه��ذه ال��ذك��رى وامل��ن��اس��ب��ة العظيمة والشريفة، 
ذكرى مولد الرسول، نلفت أنظار العالم للتعرف عى هذا 
ال��ن��ب��ي ال��ك��ري��م م��ح��م��د ص��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م م��ن خ��الل 
الشعب األص��ي��ل، الشعب املحمدي ال��ذي يجسد اإلس��الم، 
فشعب ال��ي��م��ن ه��و م��ن يجسد شخصية ال���رس���ول ص��ى الله 
ع���ل���ي���ه وآل�������ه وس����ل����م، ال أول����ئ����ك ال���ت���ك���ف���ري���ون ال����ذي����ن ي���ح���اول���ون 
ن��ق��ل ص�����ورة م��ش��وه��ة وخ���اط���ئ���ة ع���ن اإلس������الم وه����م ال ي��م��ث��ل��ون 
إال االستخبارات األمريكية والريطانية التي صنعتهم وهم 
أب��ع��د م��ا ي��ك��ون��ون ع��ن اإلس����الم وال��دي��ن منهم ب����راء، وإذا ك��ان 

هناك من يريد أن يتعرف عى الرسول صى الله عليه وآله 
وسلم، فليتعرف عليه من بوابة الشعب اليمني الذي يمثل 
االمتداد الحقيقي بمسرته القرآنية للرسالة وللرسول صى 

الله عليه وآله وسلم.
وأي�������ض�������ا م�������ن أه�����م�����ي�����ة امل�������ول�������د ال������ن������ب������وي ال������ش������ري������ف ف������ان������ه ف����رص����ة 
للتعرف عى شخصية هذا الرسول األك��رم صى الله عليه 
وآل��ه وس��ل��م، ورب��ط األج��ي��ال ب��ه، فحينما نجعل م��ن ذك��رى 
مولده مناسبة، فإننا بذلك نريد أن نربط الحاضر باملايض 
وأن ن��ج��دد االرت���ب���اط ال��وث��ي��ق بشخصية ه���ذا ال��رس��ول محمد 

صى الله عليه وآله وسلم.
* ب�����ال�����ع�����ودة إىل ال�����ت�����اري�����خ ال����ح����دي����ث وامل�����ع�����اص�����ر.. 
ط������غ������ت ث������ق������اف������ة دخ������ي������ل������ة ع��������ىل امل�����ج�����ت�����م�����ع ال�����ي�����م�����ن�����ي ب�������ال�������ذات 
واملجتمع ال��ع��رب��ي بشكل ع��ام حتى أن البعض ي��ق��ول إن 

االحتفال باملولد النبوي بدعة؟ كيف ترون ذلك؟ 
 ** أع���ت���ق���د أن����ن����ا يف ه������ذه األي��������ام ت����ج����اوزن����ا م����وض����وع ال���ب���دع���ة يف 
االح����ت����ف����ال ب����امل����ول����د ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف، وأول������ئ������ك ال�����ذي�����ن ك���ان���وا 
يعزفون هذه السيمفونية املعروفة ويرددون هذه األسطوانة 
املشروخة، وأصبح من امل��ايض الحديث عن السنة والبدعة 
يف اإلحياء واالحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف.. ويمكن 

ال���ق���ول ان ال��ت��ط��ب��ي��ع وح���ف���الت ال���رق���ص وامل���ج���ون ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
بلد الحرمني الشريفني هي البدعة وليس إحياء ذكرى مولد 
الرسول األعظم، وإذا كان هناك من بدعة فهو اليوم الوطني 
ال��ذي يحتفل ب��ه النظام ال��س��ع��ودي ب��س��روال امل��ؤس��س وبيئة 
ال��ن��ظ��ام اإلج����رام����ي ال���س���ع���ودي أم����ا االح���ت���ف���ال وال���ف���رح ب��ذك��رى 
املولد النبوي الشريف فهو احتفال وفرح بفضل ورحمة الله 
ِل��َك  ��ِه َوِب��َرْح��َم��ِت��ِه َف��ِب��َذٰ القائل سبحانه وت��ع��اىل: )ُق��ْل ِبَفْضِل ال��َلّ

ا َيْجَمُعوَن(. َمّ َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْرٌ ِمّ
ولذلك فإن البدعة الحقيقية التي ليست من اإلسالم يف يشء 
هي بدعة الصمت عن جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوين 
وعن جرائم العدوان والقتل والحصار لشعبنا اليمني، هي 

ب���دع���ة إق���ام���ة ح���ف���الت امل���ج���ون وال���رف���ي���ه واالن����ح����الل األخ���الق���ي 
ومحاربة الدين وحبس العلماء ومحاربة حركات املقاومة 
ومن صمتوا عن كل ذلك وتحدثوا فقط عن املولد النبوي أنه 
بدعة ه��م يضعون بذلك أل��ف عالمة استفهام عليهم أنهم 
صمتوا ده��را ونطقوا كفرا، وه��م بهذه الخطوة ال يقدمون 
خدمة ألحد إال ألعداء الرسول الذين يريدون أن يفصلوا بني 
األمة وبني رسولها وبالتايل نحن ندعوهم أن يكونوا شجعانا 
وأن ي��ت��ح��دث��وا ع���ن ال���ب���دع ال��ت��ي ت��م��س أص����ول اإلس�����الم وت��م��س 

الدين أم��ا التعظيم للرسول واالحتفاء به و السيما يف هذه 
امل��رح��ل��ة ع��ى وج���ه ال��خ��ص��وص ال��ت��ي ي��س��اء فيها إل��ي��ه وي��ح��اول 
أع�����داء اإلس�����الم ال��ن��ي��ل م���ن ش��خ��ص��ي��ت��ه وي���ري���د دع����اة االس��ت��ك��ب��ار 
العاملي أن يفصلوا بني األمة ورسولها، فإنه ليس من البدعة 

يف يشء يف كل حال من األحوال.
* م����ا ه����ي ال����خ����ط����وات ال��ع��م��ل��ي��ة ال����ت����ي م����ن خ��الل��ه��ا 
يمكن الرد عىل مثل هكذا أحاديث وما هي الخطوات التي 
تجعلنا أكرث ارتباطا بسرية ونهج نبينا الكريم محمد صىل 

الله عليه وآله وسلم؟
 **  ال��خ��ط��وات العملية ال��ت��ي يمكن م��ن خ��الل��ه��ا أن ن���رد عى 
م����ث����ل ه�����ك�����ذا أق�������اوي�������ل ه������ي اح�����ت�����ف�����اؤن�����ا ب������ذك������رى م�����ول�����د ال�����رس�����ول 
األك����رم ص��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م وارت��ب��اط��ن��ا ب��ه وتجسيدنا 
ل��س��رت��ه يف أخ���الق���ن���ا ويف س��ل��وك��ن��ا ون���دع���و م���ن ي����روج����ون لتلك 
األق������اوي������ل إىل ح����ض����ور ف���ع���ال���ي���ات اإلح�����ي�����اء واالح����ت����ف����اء ب���ذك���رى 
امل���ول���د ال��ن��ب��وي ل��ي��ش��اه��دوا م���ا ه���ي م��ظ��اه��ر ال���ب���دع ال��ت��ي تحصل 
فيها، ال يوجد فيها اختالط، ال يوجد فيها مجون، ال يوجد 
فيها أي مبالغة، ال يوجد فيها أي إساءة، ال يوجد فيها أي 
مظاهر يمكن أن تستفزهم حتى يتخذوا هذا املوقف السلبي 
ت��ج��اه ال���رس���ول ص���ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م ون��ح��ن ن��دع��وه��م 
إىل م��راج��ع��ة م��واق��ف��ه��م ال س��ي��م��ا وه���م ي����رون م��ا ت��ع��ان��ي��ه األم��ة 
ال��ي��وم ون��دع��وه��م أن ي��ج��س��دوا س��ن��ة ال��رس��ول ص��ى ال��ل��ه عليه 
وآله وسلم يف مقارعة قوى الظلم واالستكبار، وأن يتحركوا 
لرفد الجبهات، وأن يخرجوا من دائرة الصمت ومن البقعة 
الزيتية إىل مرحلة املوقف واتخاذ الواجب الذي يرئ ذمتهم 

أمام الله سبحانه وتعاىل.
* ك���ي���ف ن���ج���س���د ح���ب���ن���ا ل�����رس�����ول ال����ل����ه وم���������اذا ي��ج��ب 
ع��ل��ي��ن��ا ون���ح���ن ن��ح��ي��ي ذك�����رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي ن��ح��و مجتمعنا 

وديننا االسالمي الحنيف؟ 
** بفعاليتنا هذه نجسد حبنا للرسول صى الله عليه وآله 
وسلم، وهي تعبر عن ذلك ولكن يجب أن يتزامن مع هذا 
التعبر والتجسيد الخطوات العملية من امل��واس��اة لبعضنا 
البعض وإحياء التكافل االجتماعي، ال سيما يف ظل الوضع 
ال��راه��ن ال���ذي تمر ب��ه بلدنا م��ن الحصار وال��ع��دوان والحصار 
ال��خ��ان��ق ال����ذي س��ب��ب م��ع��ان��اة إن��س��ان��ي��ة ك��ب��رة، إض��اف��ة إىل أننا 
يمكن أن نجسد حبنا للرسول صى الله عليه وآله وسلم كما 
قال الله: )قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوين يحببكم الله( 
بالتحرك برفد الجبهات والجهاد مع أولئك الرجال األبطال.
* وش�������ع�������ب�������ن�������ا ي������ح������ت������ف������ل ب������������ذك������������رى امل������������ول������������د ال�������ن�������ب�������وي 
ي����س����ط����ر امل������راب������ط������ون يف ج����ب����ه����ات ال�����ق�����ت�����ال ان������ت������ص������ارات ك���ب���رية 
وه��������م ي������واج������ه������ون ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان م������ا س������ر ه��������ذا ال����ث����ب����ات 

واالنتصارات؟
** اح��ت��ف��ال ش��ع��ب��ن��ا ب��ه��ذه ال���ذك���رى ه���و اح��ت��ف��ال ع��ظ��ي��م، لكن 
أع���ظ���م اح���ت���ف���ال ه���و م���ا ي���ق���وم ب���ه امل���راب���ط���ون يف ج��ب��ه��ات ال��ع��زة 
وال��ب��ط��ول��ة م��ن اح��ت��ف��ال ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة بطريقتهم ال��خ��اص��ة، 
ح��ي��ث ي��ح��ي��ون ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ب��ال��ج��ه��اد وال��ت��ض��ح��ي��ة 
وال���ث���ب���ات واالن����ت����ص����ارات ال���ك���ب���رة، ه����ذه االن���ت���ص���ارات ل��ي��س لها 
س����ر إال س����ر ان���ت���م���اء أول����ئ����ك امل���ج���اه���دي���ن إىل امل����درس����ة امل��ح��م��دي��ة 
واس���ت���م���داده���م م���ن ش��خ��ص��ي��ة ال����رس����ول ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل���ه 
وسلم كل عوامل الصمود واالرتباط بالله وااللتجاء إىل الله 

والثقة بالله سبحانه وتعاىل.

* م��ا ه��و واجبنا نحو أول��ئ��ك امل��راب��ط��ن يف جبهات 
العزة والكرامة للدفاع عن السيادة الوطنية ضد تحالف 

العدوان؟
** واجبنا نحو هؤالء املرابطني هو دعمهم ورفدهم بالرجال 
وامل������������ال وال��������دع��������اء وم������واج������ه������ة امل�����رج�����ف�����ني وال������ط������اب������ور ال����خ����ام����س 
واملشككني الذين يحاولون أن يوجهوا الفرقة نحو الداخل 
وغض الطرف عما يقوم به الخارج من حصار جائر وعدوان 

مستمر.

* رسالة أخرية تودون قولها؟
** رسالتي األخرة التي أود قولها ألبناء شعبنا هو أننا نبارك 
ل��ه��م ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة وال���غ���ال���ي���ة ون���ق���ول ل��ه��م ط���امل���ا يا 
شعبنا اليمني وأنت متفرد يف إحيائك للمولد النبوي الشريف 
وم��ح��ب ل��ه��ذا ال���رس���ول األك�����رم وت��ن��ت��م��ي ال��ي��ه وت��ظ��ه��ر ح��ب��ك يف 
الوقت الذي يتنكر فيه أعداؤك وأعداء اليمن لهذا الرسول 
ول��ه��ذه املناسبة فستنتصر ب���إذن سبحانه وت��ع��اىل، وإن شاء 
الله سنحيي املناسبة القادمة لذكرى مولد الرسول األكرم 
يف مسجده النبوي يف املدينة املنورة، وتحييه معنا الجماهر 
العاشقة للرسول من كل أنحاء العالم اإلسالمي فآل سعود 
إىل زوال، ه��م ق��د أط��ل��ق��وا ع��ى ملكهم وكرسيهم وعرشهم 
رصاصة النهاية األخرة بإطباقهم الحصار عى هذا الشعب 
وب��اع��ت��دائ��ه��م ع��ى ه���ذا ال��ش��ع��ب العظيم ال���ذي ل��ي��س ل��ه ذن��ب 
إال أنه يحب الرسول ويكره الصهاينة ويرفض التطبيع ويمد 

لكل إخوانه داخل اليمن وخارجه يد السالم.

االحتفال باملولد النبوي صمود ومتسك بالهوية اإلميانية
نائب وزير اإلرشاد وشؤون احلج والعمرة لـ)                                            ( :

حوار 04

ال ميكن أن نهزم ونحن شعب االنتماء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم
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                 أكد نائب وزير اإلرشاد وشؤون الحج 
والعمرة العالمة فؤاد محمد ناجي أن الوزارة 

قد أعدت لتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات 
متعددة يف إطار التهيئة واالستقبال واالحتفاء 
بذكرى املولد النبوي الشريف ضمن برنامجها 

التوعوي واإلرشادي عى مستوى العاصمة 
وفروعها يف املحافظات، تذكراً وتجسيداً 
لعظمة وأهمية إحياء هذه املناسبة وهذا 

اليوم العظيم، الذي أكرم الله فيه البشرية 
بخر خلقه سيدنا محمد صى الله عليه وآله 

وسلم، وأشار إىل أن شعبنا وهو يحتفل بزخم 
كبر للعام السابع عى التوايل بذكرى املولد 
النبوي الشريف.. تفاصيل هامة حول عدد 

من القضايا واملواضيع املرتبطة بمناسبة املولد 
النبوي الشريف يف سياق هذا الحوار: 

حاوره : نائب مدير التحرير

انطالق مهرجان الرسول 
األعظم بدورته الثامنة 

بحضور رسمي وشعبي

 تغطية: حسان السعيدي- تصوير: محمد الحرازي

انطلق صباح أمس األول يف قاعة الشهيد الروفيسور 
أحمد شرف الدين بجامعة صنعاء مهرجان الرسول 
األعظم لإلبداع الفني والثقايف بدورته الثامنة والذي 
نظمته مؤسسة "اإلمام الهادي" بالتعاون مع ملتقى 

الطالب الجامعي.. 
ويف االف��ت��ت��اح ال���ذي ح��ض��ره ن��ائ��ب وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة محمد 
حيدرة ووكيل وزارة اإلعالم نصر الدين عامر ووكيل 
أمانة العاصمة خالد امل��داين، أوض��ح رئيس مؤسسة 
اإلم����ام ال��ه��ادي األس��ت��اذ ع��ب��دال��ل��ه ال��وش��ي أن مؤسسة 
اإلم����ام ال���ه���ادي م��ع ش��رك��ائ��ه��ا ت��ن��ظ��م م��ه��رج��ان ال��رس��ول 
األع��ظ��م ل��ل��ع��ام ال��ث��ام��ن ع��ى ال���ت���وايل وال����ذي ت��ح��ي��ي فيه 
ارت�����ب�����اط ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ب����ال����رس����ول م��ح��م��د ص����ى ال��ل��ه 

عليه وآله وسلم.. وأشار إىل أن الدورة الثامنة زاخرة 
ب��امل��ش��ارك��ة ال��ق��وي��ة ل��ل��م��ت��ن��اف��س��ني يف م��س��اب��ق��ات الشعر 
العربي واملجاراة الشعرية واإلنشاد واألداء املسرحي، 
مؤكداً أن هناك العديد من االنتاجات منها 20 فالشاً 
وفيلماً قصراً يتحدث عن شخصية الرسول وسرته 
امل����ب����ارك����ة ت���ع���رض خ�����الل أي������ام امل����ه����رج����ان.. ول���ف���ت رئ��ي��س 
امل���ؤس���س���ة إىل أن ه�����ذا امل����وس����م س���ي���ك���ون ح���اف���ال ب��ال��ت��م��ي��ز 
واإلب������داع واك��ت��ش��اف امل���واه���ب ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ستشكل 
إض���اف���ة ن��وع��ي��ة يف ال��ش��ع��ر واإلن����ش����اد واألداء امل��س��رح��ي 
والتي تعر عن عظمة الشعب اليمني وذك��رى املولد 
النبوي.. واستعرضت إدارة املهرجان ربورتاج تفصيي 
ع����ن ال���ت���ح���ض���رات وال���ت���ج���ه���ي���زات ال���ت���ي ت���م���ت يف ال������دورة 
الثامنة، باإلضافة إىل ربورتاج آخر يوضح كيف تمت 
آلية استقبال وفرز متسابقي اإلنشاد والشعر العربي 
واألداء امل���س���رح���ي.. ك��م��ا ت��خ��ل��ل اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان ف��ق��رة 

ش��ع��ري��ة للشاعر م��ع��اذ الجنيد يف ع��ش��ق رس���ول ال��ل��ه، 
وف���ق���رة إن���ش���ادي���ه ل��ف��رق��ة مل��س��ة ف���ن م���ن ص��ن��ع��اء ب��ق��ي��ادة 
امل�����ن�����ش�����د خ������ال������د م�������ح�������رم، وأخ�������������رى ل�����ف�����رق�����ة ال�����ص�����ف�����اء م���ن 
حضرموت، ع��ّرت عن ص��ادق الحب وال��والء لرسول 
ال�����ل�����ه، وزام����������ل ل���ل���م���ن���ش���د امل����ج����اه����د س�����ال�����م امل�����س�����ع�����ودي.. 
وشهد حفل افتتاح مهرجان الرسول األعظم تقديم 
مسرحية )إبليس ون( بمشاركة نجوم الدراما يحيى 
سهيل وأس��ع��د الكامل وأن��ي��س العنيس وعبدالناصر 
العرايس وطارق السفياين وسلطان الجعدبي ووليد 
الخدري.. ويف ختام املهرجان تم افتتاح املعرض الفني 
والذي يحتوي عى عدد من اللوحات يف مجال الخط 
ال���ع���رب���ي وال����رس����م ب���اإلض���اف���ة اىل م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ص��ور 
ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة امل���م���ي���زة وت�������دور ج��م��ي��ع أق����س����ام امل���ع���رض 
حول شخصية الرسول صى الله عليه وعى آله وسلم 
وت��ع��ر ع��ن امل��واق��ف وال��ت��وج��ه��ات ال��ت��ي تتطلبها املرحلة 

الحالية لكل من يقتدي به ويهتدي بهداه.
ال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر ب���أن���ه س��ي��ت��م خ����الل ف��ع��ال��ي��ات وف���ق���رات 
امل�����ه�����رج�����ان امل�����ت�����وال�����ي�����ة ع����������روض ح����ص����ري����ة ألك��������ر م������ن 20 
ف��الش��ا وف��ي��ل��م��ا ق��ص��را ت��ت��ح��دث ع��ن شخصية ال��رس��ول 
وسرته املباركة واستضافة ألبرز نجوم الدراما واألدب 
واالن�������ش�������اد وم�����ش�����ارك�����ات ل����ع����دد م�����ن ال�����ف�����رق اإلن����ش����ادي����ة 
وع��������روض م���س���رح���ي���ة م����م����ي����زة، ب����اإلض����اف����ة اىل م��س��اب��ق��ة 
امل����س����رح وم�����ا ي����ج����ري ف���ي���ه���ا م����ن ت���ن���اف���س ف��ال��ج��م��ي��ع ع��ى 
م��وع��د م���ع االب������داع وال��ت��م��ي��ز ح��ي��ث س��ي��ق��دم أب����رز ن��ج��وم 
امل���س���رح وال����درام����ا ال��ي��م��ن��ي��ة اج���م���ل ال���ع���روض امل��س��رح��ي��ة 
ح������ي������ث س�����ي�����ص�����ل ع�����������دد يف ه�����������ذه ال�������������������دورة اىل اك�����������ر م���ن 
20ع�������رض�������ا م����س����رح����ي����ا س����ت����ق����دم خ��������الل ف��������رة امل����ه����رج����ان 
صباحاً ومساء والتي سيكون ختام فعالياتها مساء 

الجمعة 9 ربيع أول 1443ه�. 

ذكرى املولد النبوي 
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املدرسة احملمدية



حدثنا عن األبعاد اإلسرتاتيجية لعملية فجر 
الحرية يف محافظة البيضاء؟

<< عملية فجر الحرية اإلسرتاتيجية، تم اإلعداد والتخطيط 
لها بشكل دقيق ومحكم، تجلت خاللها العبقرية العسكرية 
ال��ي��م��ن��ي��ة، وامل���ع���ل���وم���ات االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، ل��ت��ط��ه��ر م���ا ت��ب��ق��ى من 
م��دي��ري��ات محافظة ال��ب��ي��ض��اء خ���الل 48س���اع���ة، تمكن أب��ط��ال 
الجيش واللجان الشعبية ويف مقدمتهم أبناء قبائل البيضاء 
الشرفاء األحرار تحرير 2700كم، يف ثالث مديريات، وجزء 
من مديرية مكراس، طوت محافظة البيضاء خاللها صفحة 
س�����وداء ع��اش��ت��ه��ا وع����اىن أه��ل��ه��ا ال���وي���الت وامل�����آيس م���ن ال��ع��ن��اص��ر 

اإلرهابية اإلجرامية.

ال����ن����ج����اح االس����ت����ث����ن����ايئ ل��ع��م��ل��ي��ة ف���ج���ر ال����ح����ري����ة، م���ث���ل���ت ص��ف��ع��ة 
مدوية وخسارة فادحة للمشروع اإلرهابي الفوضوي الذي 
تتزعمه أمريكا وأدواتها يف اليمن واملنطقة، لتصبح البيضاء 
قلعة وحصناً منيعاً يف تأمني الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف 
عملية تحرير املناطق املحتلة يف شبوة ومارب، بحكم موقعها 

الجغرايف االسرتاتيجي الهام.

خ�������الل ال�����ف�����رتة امل����اض����ي����ة راه�����ن�����ت دول ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان ع��ى 
العناصر اإلره��اب��ي��ة م��ن تنظيمي القاعدة وداع���ش بالسيطرة 
ع��ى ك��اف��ة م��دي��ري��ات امل��ح��اف��ظ��ة، للتمدد إىل بقية املحافظات 
ال��ح��رة، إال أن مخططاتهم ب���اءت بالفشل، ليتنفس م��ؤخ��راً 
أبناء املحافظة فجر الحرية، واالتجاه نحو مرحلة من األمن 
واالس���ت���ق���رار وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة ب����إذن ال��ل��ه ل��ذل��ك ع��م��ل��ي��ة فجر 
ال����ح����ري����ة ال�����واس�����ع�����ة ك���ش���ف���ت ال����ع����الق����ة ال����وث����ي����ق����ة ب�����ني ال���ت���ح���ال���ف 
وع����ن����اص����ر ال�����ق�����اع�����دة وداع������������ش، يف خ�������وض م����ع����رك����ة ال���ب���ي���ض���اء،  
واالع�������داد امل��ب��ك��ر ل��ه��ا م���ن خ�����الل، ن��ق��ل ال��ع��ن��اص��ر اإلره���اب���ي���ة من 
س�����وري�����ا ع�����ر ال�����ط�����ران ال�������رتيك إىل ع�������دن، وت�����أم�����ني وص����ول����ه����ا إىل 
م��������ارب، وت���وزي���ع���ه���ا يف ب���ع���ض م����دي����ري����ات ال���ب���ي���ض���اء، ب���اإلض���اف���ة 
إىل وص�����ول دف���ع���ات أخ�����رى م���ن ت��رك��ي��ا إىل م�����وائن ش���ب���وة وأب���ني 
عن طريق البحر، وال��زج بهم إىل معركة الهالك يف البيضاء 
مطلع العام الجاري 2021م، التي ارتبطت بمركز عمليات 
تحالف العدوان يف مارب والرياض، وتوفر الدعم اللوجستي 
م���ن اإلم�����داد وال��ت��س��ل��ي��ح وال��غ��ط��اء ال���ج���وي ال���واس���ع ل��ه��ا، ي��ؤك��د 
عدم وجود حاضنة مجتمعية وشعبية لتحالف العدوان يف 

البيضاء.

م�����ا ال����ت����ح����والت ال���ع���س���ك���ري���ة وال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ي 
حققتها عملية فجر الحرية؟

<< امل����الح����ظ ب����ل وامل�����ؤك�����د أن ع��م��ل��ي��ة ف���ج���ر ال���ح���ري���ة ال��خ��اط��ف��ة 
التي استكملت تحرير مديريات البيضاء من قبضة العناصر 
اإلره����اب����ي����ة، ف��ض��ح��ت ال��ب��ع��ب��ع األم����ري����ي وال���ه���ي���ل���م���ان ال���ت���ي ك���ان 
ي��ع��ط��ي��ه��ا ل���ل���ق���اع���دة وداع����������ش، ح���ي���ث أن ع��م��ل��ي��ة ف���ج���ر ال���ح���ري���ة 
ب��ع��ث��ت رس���ال���ة ل��ل��ع��ال��م أج���م���ع، إن ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر س����وى قشة 
وقوة كرتونية أمام االنتصارات التي سطرها مجاهدو الجيش 

واللجان الشعبية.

وع����م����ل����ي����ة ف����ج����ر ال�����ح�����ري�����ة ل������م ت����ص����ن����ع ت�����ح�����وي�����الت أم����ن����ي����ة ألب����ن����اء 
البيضاء، بل عى إثرها تم تحرير 4 مدريات يف شبوة "بيحان 
عسيالن، عني، مرخة العليا"، وعدد من املديريات الجنوبية 
ملحافظة مارب، وقطع خطوط إمداد العدو بفصل شبوة عن 
م�����ارب، واالت����ج����اه ن��ح��و ت��ح��ري��ر م���ا ت��ب��ق��ى م���ن م���دي���ري���ات م����ارب، 
وسط دعم وإسناد كبر من أبناء القبائل الذي كان لهم الدور 

الكبر يف تحرير مناطقهم وتأمينها.

تطهري مديرية الصومعة آخر معقل للقاعدة 
وداعش.. ما الذي يمثله ألبناء البيضاء؟

<< الجميع يدرك أن منطقة الصومعة كانت معقال رئيسيا 
م�����ن م����ع����اق����ل ت���ن���ظ���ي���م ال�����ق�����اع�����دة يف ال����ب����ي����ض����اء، وك�����ان�����ت ت��خ��ض��ع 
ل��ع��م��ل��ي��ات ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان يف ت����وزي����ع ال���ع���ب���وات ال���ن���اس���ف���ة يف 
بقية مناطق البيضاء، واملحافظات الحرة حيث شكلت عملية 
تطهر الصومعة من رجس تلك الجماعات التكفرية، نقطة 
تحول هامة واستثنائية يف تعزيز وترسيخ األم��ن واالستقرار 
ب���ني أب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ة، وإن���ه���اء م��رح��ل��ة ع���اىن م��ن��ه��ا األه�����ايل شتى 
أن���واع ال��ج��رائ��م ووي���الت ال��رع��ب والتهديد تحت ضغط نفيس 

شديد من الشعور بعدم األمان عى حياتهم.

ولألسف الشديد من خالل تواجد عناصر القاعدة وداعش 
ك��ان��ت تهمة اإلره����اب  تلتصق بالبيضاء واب��ن��ائ��ه��ا، وتصويرها 
ع����ى أن����ه����ا م���ح���اف���ظ���ة م��غ��ل��ق��ة ل���ل���ق���اع���دة، ب���ال���رغ���م أن ال��ع��ن��اص��ر 
املحسوبة عى أبناء املحافظة قليلة جدا، ولكن معظمها كانت 
من خارج املحافظة بما يف ذلك عناصر من مختلف الجنسيات 
العربية واألجنبية بما يف ذلك السعودية، استطاعت البقاء 
وال�������ت�������واج�������د يف م�����ن�����اط�����ق واس�������ع�������ة ب����س����ب����ب م������ح������دودي������ة ال����ك����ث����اف����ة 

السكانية والتوزيع الجغرايف.

م������ا األس�������ب�������اب ال�����ت�����ي ت����ق����ف خ����ل����ف ب������داي������ة ت���وس���ع 
العناصر اإلرهابية يف البيضاء؟

<< ت�����واج�����د ع����ن����اص����ر ال�����ق�����اع�����دة يف ب����ع����ض م�����دي�����ري�����ات ال���ب���ي���ض���اء 
ع��ك��س��ت ص�����ورة س��ل��ب��ي��ة ع���ن أب���ن���اء ق��ب��ائ��ل امل��ح��اف��ظ��ة ال���ش���رف���اء، 
وب����ص����راح����ة ه����ن����اك ع���ن���اص���ر م������ح������دودة وق���ل���ي���ل���ة ج������دا ال ت���ت���ج���اوز 
نسبة 1% م��ن املحسوبني ع��ى أب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ة، وال ي��س��اوون 
يشء م��ن إج��م��ايل العناصر اإلره��اب��ي��ة، ال���ذي ت��م استقطابهم 
ب��داي��ة ع��ر امل��ش��روع ال��وه��اب��ي التكفري، تحت مسمى الدفاع 
عن الدين، بينما يف حقيقة األمر هدفهم تدمر كل مقومات 
ال��ح��ي��اة يف ال��ي��م��ن، واخ���ت���ي���ار ال��ب��ي��ض��اء ب���ال���ذات ل���م ي��ك��ن محض 
ال��ص��دف��ة ب���ل خ��ض��ع��ت امل��ن��ط��ق��ة ل���ل���دراس���ات ال��ع��س��ك��ري��ة اب��ت��داء 
من املوقع الجغرايف والرتكيبة االجتماعية القبلية مع محيط 
املحافظة التي مثلت محور التقاء 8محافظات يمنية هامة 
منها 4ج��ن��وب��ي��ة، و4ش��م��ال��ي��ة، بينها محافظتا م���ارب وشبوة 
ال��غ��ن��ي��ت��ان ب��ال��ن��ف��ط وال����غ����از، وج��ع��ل��ه��ا أرض�����اً خ��ص��ب��ة للعمليات 
اإلره���اب���ي���ة، ع��ن ط��ري��ق إن��ش��اء وت��أس��ي��س ع���دد م��ن امل��ع��س��ك��رات 

التدريبية وإرسال املئات من العناصر إليها.

ل��م تكن تلك العناصر اإلره��اب��ي��ة س��وى أدوات رخيصة تنفذ 
أج��ن��دات م��ش��روع الهيمنة األمريكية ع��ى اليمن السيما بعد 
حادثة تفجر البارجة األمريكية كول يف ميناء عدن، لتبدأ يف 
العام 2004م مخطط زرع القاعدة يف البيضاء التي تعتر 
قلب الجمهورية اليمنية، الحتالل البلد تحت ذريعة اإلرهاب 
عى الطريقة األفغانية وكما هو معروف جاء اختيار البيضاء 
ل��ت��ك��ون م��ع��ق��اًل ل��ل��ع��ن��اص��ر اإلره���اب���ي���ة ب��ع��د دراس������ة واب����ح����اث عن 
سمات وثقافة املجتمع القبيل، الذي يسهل التأثر عليه باسم 
الدين، ملا يتمتعون من غرة وحمية، واالحتماء بهم ليكونوا 
ن���ص���رة ل��ت��ل��ك ال���ع���ن���اص���ر، دون إدراك أو وع�����ي م��ن��ه��م ب��ط��ب��ي��ع��ة 
املشروع واملخطط اإلرهابي الذي يحاك ضد مناطقهم واليمن 
بشكل عام حيث اكتوى أبناء البيضاء بنران اإلرهاب وجرائمه 
الشنيعة من القتل والتنكيل ومعرفتهم باملخططات القذرة 
ل��ل��ع��ن��اص��ر اإلره����اب����ي����ة ب���ح���ق م���ن���اط���ق���ه���م، ب��ف��ض��ل ال���ل���ه وامل���س���رة 
القرآنية التي عززت مستوى الوعي بني أبناء القبائل، اتجه 
األحرار والشرفاء من أبناء البيضاء وكانوا يف طليعة الجيش 
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��واج��ه��ة ال��ع��ن��اص��ر اإلره���اب���ي���ة، لتطهر 
مناطقهم منها بعد أن اذاقتهم الويالت واملعاناة، مقدمني 
قوافل من الشهداء العظماء، لينعم أبناؤهم باألمن والسلم 

االجتماعي.

م��ا املخطط ال���ذي ك��ان��ت تلك العناصر تسعى 
لتحقيقه عن طريق تواجدها يف البيضاء؟

<< كما أسلفت سابقا.. ك��ان املخطط ك��ب��راً وواس��ع��اً يعطي 
أمريكا من خالل تلك العناصر الصالحية الواسعة للسيطرة 
عى اليمن، وكانت مرشحة بذلك بعد افغانستان بذريعة 
"مكافحة اإلره��اب" الذي هو صناعة أمريكية بامتياز، وهذا 
م���ا ات��ض��ح ج��ل��ي��ا وك��ش��ف��ت ع��ن��ه م���ع���ارك ت��ط��ه��ر ال��ب��ي��ض��اء اب��ت��داء 
م����ن رداع وم��������رورا ب��م��ن��اط��ق ق��ي��ف��ة غ���ره���ا وص������وال ل��ل��ص��وم��ع��ة، 
تلقي العناصر التكفرية الدعم املايل وامل��ادي وامتالكها أحد 
األسلحة األمريكية الحديثة، التي من خالل البيضاء تستطيع 
ال��ت��وس��ع ب��ني ال��ق��ب��ائ��ل امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا يف ش��ب��وة وم����ارب وي��اف��ع يف 
لحج وأبني وجنب يف الضالع، التي ترتبط ارتباطاً تاريخياً ثقافياً 
واجتماعياً يف إطار التكوين الجغرايف الواحد إال أن تحذيرات 
ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ع���ب���دامل���ل���ك ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث، يف ن���ه���اي���ة ال���ع���ام 
2014م، امل��وج��ه��ة ألب���ن���اء ال��ب��ي��ض��اء، ع���ن م��خ��ط��ط يستهدف 
املحافظة وأبناؤها، ويف خطابات مناسباتية مختلفة، عززت  
االس���ت���ش���ع���ار ال��ح��ق��ي��ق��ي ب��امل��س��ؤول��ي��ة ب���ني أب���ن���اء ق��ب��ائ��ل ال��ب��ي��ض��اء 
األحرار تجاه مناطقهم، يف توحيد الصفوف وتدارس املوقف 

املوحد لقلع ج��ذور تلك العناصر اإلرهابية التي تغلغلت يف 
اوس�������اط امل��ج��ت��م��ع ال���ب���ي���ض���اين، وه������ذا م����ا ت��ح��ق��ق يف ع��م��ل��ي��ة ف��ج��ر 

الحرية.

ما حجم التآمر عىل البيضاء؟
<< ال����ج����م����ي����ع ي�����ع�����رف وي������������درك ج������ي������دا، أن امل������واج������ه������ات ك���ان���ت 
تحيط بكافة مناطق املحافظة م��ن قبل التحالف، باإلضافة 
إىل م��واج��ه��ات عنيفة م��ع ع��ن��اص��ر ال��ق��اع��دة يف ق��ل��ب املحافظة 
واملناطق الداخلية، كان أبناء البيضاء هم من يدافعون عن 
م���ن���اط���ق���ه���م، إىل ج����ان����ب ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة، ال���ذي���ن 
اس��ت��ط��اع��وا اف���ش���ال م��خ��ط��ط ال��س��ي��ط��رة ع���ى امل��ح��اف��ظ��ة ول���ك أن 
ت��ت��خ��ي��ل امل��ش��ه��د ال��ع��س��ك��ري امل��ح��ي��ط ب��امل��ح��اف��ظ��ة دون اح�����راز أي 
ت���ق���دم ل��ل��ت��ح��ال��ف يف ك���اف���ة امل���ن���اط���ق ال���واق���ع���ة ع���ى ج��ب��ه��ة م���ارب 
وأب���������ني وش�����ب�����وة ول�����ح�����ج، ام�������ت�������دادا م�����ن ردم����������ان وق����ان����ي����ة ون����اط����ع 
ونعمان وطياب والحازمية والصومعة ومكراس وذي ناعم 
والزاهر وقيفة والقريشية وولد ربيع ويف جنب حدود الضالع، 
وصمود البيضاء وابنائها كان واضحاً يف وجه العدوان الذي 

لم يتقدم يف أي منطقة.

أدرك أبناء البيضاء حجم املخاطر املحدقة بهم وبمناطقهم 
ليشكلوا كتائب وألوية قتالية ضمن قوام وزارة الدفاع، من 
كافة أبناء القبائل، وخاضوا مالحم بطولية يف معركة فجر 
الحرية، ولهم حضور فاعل يف تأمني مناطقهم، ومشاركة 

يف جبهتي مارب وشبوة، وجبهة ما وراء الحدود.

ما تأثري تلك العناصر اإلرهابية عىل مستوى 
التنمية املحلية؟

<< ط����ب����ع����ا م����ع����ظ����م م�����دي�����ري�����ات ال����ب����ي����ض����اء غ�����اب�����ت ع����ن����ه����ا أب���س���ط 
م�����ق�����وم�����ات ال����ت����ن����م����ي����ة، يف ق�����ط�����اع�����ات م���خ���ت���ل���ف���ة م����ن����ه����ا ال���ت���ع���ل���ي���م 
والصحة وشبكة الطرقات، واألم��ن واالستقرار، جعل منها 
بيئة خصبة لبقاء العناصر اإلرهابية، نتيجة تدهور التعليم 
وفرض سياسة التجهيل يف كثر من املناطق ليسهل استقطاب 
النشء والشباب وتكريس ثقافة الفكر الوهابي التكفري، 
ع����ن ط���ري���ق دورات دي���ن���ي���ة م��غ��ل��وط��ة ه���دف���ه���ا ت��ف��خ��ي��خ ال��ع��ق��ول 
والدفع بهم لتنفيذ عمليات انتحارية ولألمانة عانت البيضاء 
الكثر من العمليات والجرائم اإلرهابية التي استهدفت رجال 
األمن، وأزهقت أرواح العشرات من األطفال، واألكرث قبحا 
وإج�����رام�����ا، ال��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ح���اري���ة ال���ت���ي اس��ت��ه��دف��ت ح��اف��ل��ة تقل 
ط���ال���ب���ات م����درس����ة ال���خ���ن���س���اء يف م���دي���ن���ة رداع خ��ل��ف��ت أك�����رث م��ن 
30قتياًل بينهم 20طالبة.يف ديسمر 2014م، وغرها من 
ال��ج��رائ��م التي استهدفت ع��دد م��ن مشايخ البيضاء ورم��وزه��ا 
ولم يكن ذلك فحسب، بل وصل الحال يف بعض املديريات 

ان���ه���ا ت��ف��ت��ق��ر ل���ل���ك���ادر ال��ص��ح��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن اب���ن���ائ���ه���ا، بسبب 
أن م��ع��ظ��م امل��ن��اط��ق اص��ب��ح��ت ب��ي��ئ��ة ط������اردة دف���ع���ت ب��امل��ئ��ات من 
شبابها نحو االغ���رتاب يف مختلف ال���دول، هروبا من البطالة 
وال��ت��ه��م��ي��ش ال������ذي ط�����ال أب����ن����اء امل���ح���اف���ظ���ة م���ن���ذ س��ت��ي��ن��ات ال���ق���رن 
املايض ولهذا أن أبناء البيضاء بعد نجاح عملية فجر الحرية 
يف ت��ط��ه��ر م��ن��اط��ق��ه��م م���ن ال��ع��ن��اص��ر اإلره���اب���ي���ة وت���رس���ي���خ األم���ن 

واالستقرار يتطلعون  إىل البناء والتنمية.

من أي زاوية تقرأ اتساع ظاهرة الثأر بني أبناء 
قبائل البيضاء خالل الفرتة املاضية؟

<< ع���ن���دم���ا س���ع���ى امل����ش����روع األم����ري����ي ال���ص���ه���ي���وين، واإلس����ن����اد  
ل���ع���ن���اص���ره م����ن ال����ق����اع����دة وداع��������ش ب���ال���س���ي���ط���رة ع����ى ال���ب���ي���ض���اء، 
عر الفكر الوهابي الذي استهدف النسيج االجتماعي ألبناء 
ال��ب��ي��ض��اء ب��ش��ك��ل خ����اص وال���ي���م���ن ب��ش��ك��ل ع�����ام، ب���إش���ع���ال فتيل 
الثأر بني أبناء القبائل، والقبيلة الواحدة، وتغذية الصراعات 
ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن ت��ك��ف��ري��ة م��خ��ت��ل��ف��ة، األم����ر ال����ذي أت����اح للعناصر 
اإلره��اب��ي��ة ب��ال��ب��ق��اء وال��ت��ك��اث��ر يف م��ن��اط��ق ال��ب��ي��ض��اء، ع��ى حساب 
االقتتال أبناء القبائل، لتصبح األس���واق املحلية ساحة شبه 

يومية لتصفية الثارات.

يف الوقت الراهن ما دورك��م يف السلطة املحلية بحل قضايا 
الثأر وتحقيق السالم بني قبائل املحافظة؟

<< ه����ن����اك ج����ه����ود ك����ب����رة ت����ب����ذل ل���ل���ح���د م����ن ه�����ذه ال��س��ل��وك��ي��ات 
والظاهرة التي ال تعر عن أخالق أبناء قبائل البيضاء املشهود 
ل���ه���م ب����اإلخ����اء ووح�������دة ال���ص���ف ض����د ال���ظ���ل���م ع����ى م�����دى ال���ت���اري���خ 
واسهمت توجيهات السيد القائد إىل ح��ل الكثر م��ن قضايا 
ال��ث��أر وتحقيق التصالح ب��ني قبائل البيضاء، وتوحيد الصف 
يف م��واج��ه��ة ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ال����ذي ي��س��ت��ه��دف ال��ج��م��ي��ع دون 
استثناء، من خ��الل تشكيل لجان لحل ال��ث��ارات التي انجزت 

ما يقارب 60% من تلك القضايا.

يف الوقت الراهن بعد تطهر البيضاء وتأمينها من قبل ابنائها 
الشرفاء، انتقلت السلطة املحلية بالوصول إىل كافة املناطق 
وامل���دي���ري���ات، وال���دع���وة م���ن خ���الل ال���ل���ق���اءات امل��س��ت��م��رة إىل نبذ 
الخالفات وتوحيد الجهود وحشد الطاقات يف التنمية املحلية.

ك������ي������ف ت������ص������ف ال���������وض���������ع اإلن����������س����������اين يف امل�����ن�����اط�����ق 
املحررة؟

<< ح���ق���ي���ق���ة ال�����وض�����ع ال����خ����دم����ي ك�������اريث ويسء ل���ل���غ���اي���ة ن��ت��ي��ج��ة 
س���ي���ط���رة ال���ع���ن���اص���ر اإلره����اب����ي����ة ع����ى ت���ل���ك امل���ن���اط���ق، ك�����ان م��ع��ظ��م 
أب��������ن��������اء ت�����ل�����ك امل������ن������اط������ق ن���������ازح���������ني، وال������ب������ع������ض اآلخ�������������ر يف س����ج����ون 
القاعدة، وتعرض عدد كبر ملختلف أنواع التعذيب الوحيش 
واإلج�����رام�����ي، وي���ع���رف ال��ج��م��ي��ع م���ا ت���ع���رض ل���ه ال��ط��ب��ي��ب مطهر 
ال��ي��وس��ف��ي م���ن ال��ق��ت��ل وال���ص���ل���ب وت���دم���ر ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر ال��ع��ام 
امل����ايض، م��رك��ز ال��ص��وم��ع��ة ال��ص��ح��ي ب��ال��ع��ب��وات ال��ن��اس��ف��ة، حتى 
أن امل��ج��اه��دي��ن وج����دوا ع��ش��رات امل��واط��ن��ني يف س��ج��ون ال��ق��اع��دة 
وبعد عملية التحرير وجهت قيادة السلطة املحلية بمحافظة 
البيضاء ممثلة بوكيل أول املحافظة- القائم بأعمال املحافظ 
ح������م������ود ش�������ت�������ان، امل�����ك�����ات�����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة وال���������وك���������الء ب������ال������ن������زول إىل 
املديريات املحررة وحصر األض��رار وتقديم الخدمات اإلغاثية 
ل���ل���م���واط���ن���ني، وإم�����������داد 38 م�����ن امل������راك������ز وال�������وح�������دات ال��ص��ح��ي��ة 
باألدوية واالحتياجات الالزمة، واعادة العاملني اليها لتقديم 
الخدمة لألهايل، وللنازحني العائدين إىل مناطقهم، بما يف 

ذلك عودة بعض أسر املوالني للعدوان.

م��ا ال���ذي يجب ع��ىل حكومة اإلن��ق��اذ ال��ق��ي��ام به 
تجاه املحافظة يف الوقت الراهن؟

<< بعد تطهر مناطق البيضاء نأمل أن تكون هناك توجهات 
جادة من القيادة الثورية والسياسية وحكومة اإلنقاذ لتحقيق 
التنمية امل��ل��م��وس��ة ل��أله��ايل يف م��دي��ري��ات امل��ح��اف��ظ��ة ال��ت��ي عانت 
غ�����ي�����اب ال�����خ�����دم�����ات ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وال����ص����ح����ي����ة وامل������ي������اه وال����ط����رق����ات 
وجعلها أولوية املرحلة، ألن أبناء البيضاء عانوا الكثر ودفعوا 

الثمن خالل تواجد العناصر اإلرهابية طيلة الفرتة املاضية.

ك���������ي���������ف ت��������ن��������ظ��������ر إىل ت���������ع���������اط���������ي األم����������������������م امل��������ت��������ح��������دة 
ومنظماتها مع األوضاع اإلنسانية الكارثية يف 

اليمن؟

<< بالنسبة لألمم املتحدة هي الكارثة بحد ذاتها، ألنها من 
تقف خلف مأساة الشعب اليمني، ألنها جعلت من معاناته 
س��ل��ع��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق األرب������اح مل��ن��ظ��م��ات��ه��ا ال���ت���ي ت���دع���ي اإلن���س���ان���ي���ة، ال 
يوجد لها دور يف فتح ميناء الحديدة أو مطار صنعاء، أو حتى 
إدخال سفن املشتقات النفطية، وتوقف الخدمات الصحية 
والعالجية يف املستشفيات، أسهمت بوفاة املئات من املرىض، 
م��ن��ه��م م���رىض ال��غ��س��ي��ل ال��ك��ل��وي، وع����دم م���ق���درة اآلالف منهم 
ل��ل��س��ف��ر وم���ط���ار ص��ن��ع��اء ال ي����زال م��غ��ل��ق��اً، ب���اإلض���اف���ة إىل ت��وق��ف 
م���ش���اري���ع م���ي���اه ال����ش����رب ج������راء ان����ع����دام ال����وق����ود وه����ن����اك ت���واط���ؤ 
من األمم املتحدة إلطالة أمد الحرب عى اليمنيني واستثمار 
الحصار املفروض عليه لتجويعه، ويجب عى الجبهة الزراعية 
أن تتجه لتحقيق األمن الغذايئ، وأن توازي النجاحات التي 
حققتها الجبهة العسكرية يف النهوض بالصناعات الحربية 
املتطورة من القوة الصاروخية والطران املسر التي أصبحنا 

نستهدف العمق السعودي بعد سبع سنوات من الحرب.

م��������ا ح�����ج�����م ال������ت������ق������دم������ات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ل���ل���ج���ي���ش 
واللجان الشعبية لتحرير بقية مناطق مارب؟

<< بعد عملية فجر الحرية، وكما أسلفت بالحديث سابقا 
الحديث عن أهمية موقع البيضاء الجغرايف، انطلقت منها 
ع���م���ل���ي���ة واس�����ع�����ة ل���ت���ح���ري���ر أرب�������ع م����دي����ري����ات يف ش�����ب�����وة، ل�����م ي��ك��ن 
يتوقعها تحالف العدوان، واالتجاه من بيحان شبوة، نحو 
ال��ش��م��ال لتطهر م��ا ت��ب��ق��ى م��ن م��ن��اط��ق م��ح��اف��ظ��ة م����ارب، التي 
حقق الجيش تقدمات واسعة يف حريب والعبدية والجوبة، 
بعد فصل شبوة عن مارب، ليصبح الخونة وعمالء الخارج 
م�����ح�����ش�����وري�����ن يف ال�����ن�����س�����ق م�������ا ق�����ب�����ل األخ�����������ر م�������ن م�����دي�����ن�����ة م���������ارب، 
وت��واج��ده��م يف مديرية ال���وادي وب��ع��ض م��ن املناطق الجنوبية 
للمدينة وأصبحت الرثوات النفطية والغازية وإيراداتها التي 
ه����ي م���ل���ك ألب����ن����اء ال���ش���ع���ب، ب���ي���د ال���ت���ح���ال���ف وع���ن���اص���ر اإلص������الح 
التي تستثمر أم��وال الشعب يف تركيا، دون االستفادة منها 
يف التنمية املحلية ل��ذل��ك عملية "ال��ف��ت��ح امل��ب��ني" لتحرير بقية 
مناطق مارب، ستعمل عى كسر الحصار املفروض عى أبناء 
الشعب اليمني، من الوقود والغاز، وإعادة تشغيل محطة 
الكهرباء، ودفع مرتبات املوظفني من ثروات اليمن الطبيعية 
كما كانت قبل نقل البنك إىل عدن.. بالتأكيد ستكون تحرير 
م�������ارب م���رح���ل���ة ف�����ارق�����ة يف م���ع���رك���ة ال����ص����م����ود، ون���ق���ط���ة ان���ط���الق 

لتحرير كل املحافظات املحتلة.

عىل ذكر املحافظات الجنوبية.. ما الذي حققه 
التحالف للمواطنني هناك؟

<< م����ا ي����ح����دث يف امل���ح���اف���ظ���ات امل���ح���ت���ل���ة ك����ارث����ة ب���ك���ل م����ا ت��ع��ن��ي��ه 
الكلمة من معنى.. انتهج التحالف و"حكومة املرتزقة" سياسة 
ال��ت��ج��وي��ع امل��م��ن��ه��ج وت���دم���ر ال���خ���دم���ات وت������ردي ال���وض���ع األم��ن��ي 
بإنشاء مليشيات متعددة قائمة عى املناطقية ، اسهمت يف 
تنفيذ االغ��ت��ي��االت واالختطافات شبه اليومية، باإلضافة إىل 
تدهور الوضع املعييش جراء انهيار سعر الريال اليمني أمام 
ال��دوالر ليكون ضعف ما هو بصنعاء، وسط عجز عن توفر 
الوقود لتلك املناطق، التي انطلقت ثورة الجياع ضد التحالف 
مطالبة برحيله من اليمن، مطالبني بعودة الجيش واللجان 

الشعبية إىل هناك.

ما الذي تود قوله ألبناء محافظة البيضاء؟

<< لقبائل البيضاء الشرفاء األحرار الفخر واالعتزاز بتطهر 
محافظتهم، ألنهم انتصروا ألنفسهم أوال وللوطن والشعب 
ثانيا، مسجلني موقفا بطوليا يف صفحات التاريخ اليمني، 
التي ستتفاخر بمآثرهم وبطوالتهم وتضحياتهم األجيال من 

بعدهم.

وأوج��ه رسالة ألبناء القبائل التي الزال��ت تحت وطأة املحتل 
األجنبي يف مارب، أن يقتدوا بأبناء البيضاء الذين يتنفسون 
ال��ح��ري��ة واألم������ن واالس����ت����ق����رار، ل��ت��ح��ري��ر م��ن��اط��ق��ه��م م���ن ت��ح��ال��ف 
العدوان ومرتزقته وأدواته من القاعدة وداعش، والنظر إىل 
مستقبل ال��ي��م��ن ال��ك��ب��ر، وط���ي ص��ف��ح��ة م��ن ارت��ه��ن��وا ل��ل��خ��ارج، 
ممن جعلوا أبناء القبائل وقودا للمشروع األمريي الصهيوين 

يف املنطقة.

القاعدة فش���لت ف���ي جعل البيضاء مح���ور ارتكاز للس���يطرة عل���ى 8 محافظات يمنية

    ت��ح��ري��ر م��ن��اط��ق م��ارب 
س��ي��خ��ف��ف م���ن ال��ح��ص��ار 

المفروض على الشعب

          األمم المتحدة تستثمر 
الكارثة اإلنسانية ولم تنتصر 
لضحايا جرائم التحالف في 

اليمن

قال وكيل محافظة البيضاء، الشيخ ناصر الوهبي: "إن تطهر مديريات البيضاء من القاعدة وداعش صنع تحوالت 
عسكرية كبرة يف االتجاه نحو تحرير بقية مناطق مارب" مؤكداً أن عملية فجر الحرية مثلت صفعة مدوية وخسارة 
فادحة للمشروع اإلرهابي الفوضوي الذي تتزعمه أمريكا وأدواتها يف اليمن، مشرا إىل أن مديريات البيضاء بحاجة 

للتنمية امللموسة فاىل نص الحوار:
حوار:محمد العلوي

   فجر الحرية أفشلت المشروع اإلرهابي األمريكي وأدواته في خاصرة اليمن

انتصارات البيضاء صنعت التحوالت 
العسكرية نحو تحرير مارب

وكيل محافظة البيضاء الشيخ ناصر الوهبي لـ»                                    «
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يف اط����ار االح��ت��ف��االت ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ع��دي��د من 
ال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة وال�����خ�����اص�����ة ب����امل����ول����د ال���ن���ب���وي 
ال��ش��ري��ف ع���ى ص��اح��ب��ه أف��ض��ل ال���ص���الة والتسليم 
,أق�����������ام�����������ت م�������������������دارس األق����������������ى ال�������ح�������دي�������ث�������ة ف����ع����ال����ي����ة 
مهرجانية وخطابية بهذه املناسبة.. فمن عتبات 
م�����������دارس األق���������ى ال����ح����دي����ث����ة وب�����ح�����ض�����ور ال���ض���ي���وف 
ال����ك����رام األس����ت����اذ ال���ق���دي���ر ي��ح��ي��ى ال���ش���ظ���واين- ن��ائ��ب 
مدير املنطقة التعليمية بمديرية معني واألستاذ 
نبيل احمد الفرزعي- مدير التعليم األهيل منطقة 
ش��ع��وب واألس��ت��اذ ش��رف األك����وع- رئ��ي��س مجلس 
إدارة امل���دارس واألس��ت��اذ إسماعيل ال���روين- عضو 
م�����ج�����ل�����س اإلدارة واألس�����������ت�����������اذ ع��������يل اله�������������ب- ع���ض���و 
م��ج��ل��س اإلدارة واألس���ت���اذ أن����ور ج����ران ال��ف��رزع��ي- 
مدير عام املدارس، واألستاذ حبيب مقبل البجل- 
م����دي����ر ف�������روع امل�������������دارس.. ك���م���ا ال���ق���ي���ت ال����ع����دي����د م��ن 
ال��ك��ل��م��ات امل��ع��رة ع��ن األه��م��ي��ة ب��االح��ت��ف��ال ال��ن��ب��وي 
الشريف واالقتداء بنهج وسرة الرسول األعظم 

قوال وعمال .
داعيني الجميع اىل املشاركة الفاعلة يف االحتفال 
املركزي الذي سيقام يف صنعاء يوم 12 ربيع أول  

وبما يعزز من صمود الشعب اليمني يف مواجهة 
العدوان وتجاوز آثار الحصار الغاشم عى بالدنا.

كما دعت الكلمات اىل اهمية التكافل االجتماعي 
والتسامح واالحسان بني ابناء املجتمع.. منوهني 
اىل م��ض��ام��ني ك��ل��م��ة ال��س��ي��د ع��ب��د امل���ل���ك ب����در ال��دي��ن 
الحويث حفظه الله اثناء تدشني فعاليات املولد 
والتي أكد فيها عى اهمية مناسبة املولد النبوي 
واالح����ت����ف����اء ب���ه���ا وب���م���ا ي��ج��س��د ال���ع���الق���ة م����ع رس����ول 
االن���س���ان���ي���ة وس���رت���ه ال���ع���ط���رة واس���ت���ل���ه���ام ال�����دروس 
يف مواجهة ال��ع��دوان باعتبار الشعب اليمني يف 
طليعة الشعوب العربية واالسالمية التي تحتفل 
باملولد النبوي وتجسد سرته يف حياتها.. احتضن 
الحفل الكريم دفعة متميزة من طالب وطالبات 
ال��ص��ف ال��ت��اس��ع وال��ث��ال��ث ال��ث��ان��وي الحاصلني عى 
م������ع������دالت 90% وع��������ى رأس������ه������م ال�����ط�����ال�����ب اح���م���د 
ودي����ع ال��ع��م��ري ال��ح��اص��ل ع���ى ال��رتت��ي��ب ال��س��ادس 
عى مستوى الجمهورية من اختبارات الشهادة 
الثانوية العامة بجائزة كرى سيارة مقدمة من 

اإلدارة العامة بمدارس األقى الحديثة.

  ن��ظ��م م��س��ت��ش��ف��ى س��ي��ب��الس ح���ف���اًل خ��ط��اب��ي��اً وف��ن��ي��اً 
بمناسبة املولد النبوي الشريف..

ويف الحفل القى مدير املستشفى يحيى املرتىض 
كلمة اش���ار فيها  اىل عظمة ه��ذه املناسبة الدينية 
يف ن�����ف�����وس ال���ي���م���ن���ي���ني وح����ب����ه����م ل������رس������ول ال�����ل�����ه ع��ل��ي��ه 
اف��ض��ل ال��ص��الة وال���س���الم.. م��ؤك��دا ع��ى م��دى ترابط 
وت��م��اس��ك ال��ي��م��ن��ي��ني ب��رس��ول��ه��م ون��ص��رت��ه��م لرسالته 
وان االح�����ت�����ف�����ال ب����امل����ول����د ال����ن����ب����وي ل����ي����س ول����ي����د ال����ي����وم 
حيث وأن االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه املناسبة العظيمة منذ 
القدم وكانت عى مستوى املساجد واملنازل واليوم 
ولله الحمد يتم االحتفال وسط حضور جماهري  
م��ل��ي��وين ع��ى م��س��ت��وى ال��ش��ع��ب وال��ح��ك��وم��ة وب��زخ��م 
ك���ب���ر ي���ل���ي���ق ب��ع��ظ��م��ة امل����ن����اس����ب����ة.. وأض��������اف ان ال��س��ي��د 
ال���ق���ائ���د ع���ب���د امل���ل���ك ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه 
قال بإن صنعاء هي عاصمة من عواصم اإلسالم 
ليس من هذا الزمن فقط بل من عصر رسول الله 

ومن يوم وصل اليها عيل ابن ابي طالب.
وق��ال ان صنعاء ال��ي��وم ه��ي يف مقدمة العواصم 
اإلس��الم��ي��ة ال��ت��ي تحتفل ب��ذك��رى م��ول��د رس����ول الله 
وتعطيها أهمية ك��ب��رة ذل��ك ه��م اليمانيون الذين 

ق�������ال ع���ن���ه���م رس��������ول ال����ل����ه االي������م������ان ي����م����ان وال���ح���ك���م���ة 
ي��م��ان��ي��ة.. م��ش��ي��دا ب���دور ال��ك��ادر ال��ط��ب��ي م��ن ال��دك��ات��رة 
واملمرضني وجميع العاملني يف املستشفى خاصة 
يف ظ�����ل ه������ذه ال�����ظ�����روف ال���ص���ع���ب���ة ب���س���ب���ب ال�����ع�����دوان 

الغاشم.
وق���د ال��ق��ي��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ل��م��ات ب��ه��ذه املناسبة 
م�����ن ق���ب���ل م����دي����ر م���ك���ت���ب ال���ص���ح���ة وامل������ش������رف ال���ث���ق���ايف 
بمديرية الوحدة جميعها استعرضت مقتطفات 
ع�������ن س���������رة ال�������رس�������ل األع�������ظ�������م واخ��������الق��������ه ال����س����م����ح����اء 
وض������رورة االق����ت����داء ب���رس���ول ال���ل���ه وال��ع��م��ل ب��م��ا ج��اء 
ب��ه بما يكفل وح���دة ال��ص��ف وت���أزر ال��ق��ل��وب انتصارا 
للدين اإلسالمي .. وحيث  صمود الشعب اليمني 
يف وج���ه ال���ع���دوان م��رتح��م��ني ع���ى ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن 
ق���دم���وا ارواح����ه����م يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه ث���م يف س��ب��ي��ل ه��ذا 

الوطن
ويف خ����ت����ام ال���ح���ف���ل ق������ام م����دي����ر امل���س���ت���ش���ف���ى وم���ع���ه 
مدير مكتب الصحة باألمانة ومدير مكتب الصحة 
ب���امل���دي���ري���ة وامل�����س�����ؤول ب���امل���دي���ري���ة ب��ت��ك��ري��م امل����رزي����ن يف 
امل��س��ت��ش��ف��ى وت��ق��دي��م ال���ش���ه���ادات ال��ت��ق��دي��ري��ة ت��ق��دي��را 

لدورهم واستمرار العمل يف املستشفى

مدارس األقصى الحديثة تحتفل بمولد المصطفىبّينات ومعجزات الرسالة المحمدية سيبالس يحتفي بالمولد النبوي
القايض: حسن حسني الرصابي

ن���ح���ن يف ال���ي���م���ن امل���ي���م���ون رس���م���ي���اً وش���ع���ب���ي���اً ن��ح��ت��ف��ي 
دوم����اً ب��ذك��رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ح��ب��اً وت��ك��ري��م��اً 
للحبيب النبي الخاتم محمد عليه وعى آله أفضل 
الصالة والسالم اإلسالم دين الفطرة.. ودين العمل 
الجاد ودين الكفاح والجهاد واملجالدة.. ومع ذلك 
أختص الخالق نبيه الكريم بمزايا وخوارق العادات 
وال����ك����رام����ات وق����د اق��ت��ض��ت ح��ك��م��ة ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه أن 
ي�����ؤي�����د رس�����ل�����ه ب����ب����ي����ن����ات ت��������دل ع������ى ص��������دق رس����ال����ت����ه����م، 
وأدلة تقوم بها الحجة  عى الناس اصطلح العلماء  
ع��ى تسميتها ب��امل��ع��ج��زات، وس��م��ي��ت يف ك��ت��اب الله 
بينات، كما قال تعاىل )َلَقْد أَرَْسْلَنا ُرُسَلَنا ِبالَْبِيَّناِت( 

الحديد: 25.
وتنوعت البينات واملعجزات بتنوع األقوام واألمم 
، ف���ج���ع���ل ال����ل����ه ل���ك���ل ق�����وم ب���ي���ن���ة ت���ن���اس���ب م��س��ت��واه��م 
الثقايف والفكري ليكون ذلك أبلغ يف إقامة الحجة 
ع��ى ال���ن���اس، ومل���ا ك���ان م��ح��م��د ص��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل��ه 
وس�����ل�����م م�����رس�����اًل إىل ال�����ن�����اس ك�����اف�����ة، ف����ق����د أي���������ده ال���ل���ه 
س��ب��ح��ان��ه ب��ب��ي��ن��ات م��ت��ن��وع��ة ت��ت��ن��اس��ب م���ع ج��م��ي��ع من 
أرسل إليهم  من األق��وام، ومع جميع األجيال إىل 

قيام الساعة عى اختالف ثقافاتهم ومداركهم. 
ف���ك���ان���ت ال���ف���ص���اح���ة وال����ب����الغ����ة م�����ن ب���ي���ن���ات���ه امل���ن���اس���ب���ة 

للعرب الفصحاء البلغاء. 
ومن بيناته ما يتناسب مع أهل األديان كالبشارات 

به يف الكتب السابقة. 
وم���ن ب��ي��ن��ات��ه م��ا ع��ج��ز أه���ل األن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني عن 
املجيء بمثله من تشريعات حكيمة تناسب جميع 

البيئات والعصور.
ومن البينات الخوارق املشاهدة كخارقة انشقاق 
القمر التي سجلت عند بعض األمم والتزال آثارها 

ظاهرة إىل اليوم. 
وم��ن��ه��ا م��ع��ج��زة اإلخ���ب���ار ب��ال��غ��ي��ب امل�����ايض وال��ح��اض��ر 
واملستقبل، والتي ال تزال تتكشف تفاصيلها املهمة 

إىل يومنا هذا.
ومنها الخوارق  للعادة التي  دونت يف أوثق سجل 
عرفه البشر، وهو  القرآن الكريم والحديث النبوي. 
وم����������ن ال�����ب�����ي�����ن�����ات م�������ا ي�����ت�����ن�����اس�����ب م�������ع أه����������ل ال����ك����ش����وف  
ال���ع���ل���م���ي���ة يف ع���ص���رن���ا ك����اإلع����ج����از ال���ع���ل���م���ي يف ال����ق����رآن 

والسنة.
وقد جعل الله سبحانه القرآن املتضمن لكثر من 
أنواع هذه املعجزات أكر بينة ملحمد صى الله عليه 
ٍء أَْك��َرُ َشَهاَدًة  وآل��ه وسلم: قال تعاىل )ُق��ْل أَُيّ يَشْ
ُقِل الَلُّه َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوأُوِحَي إيَِلَّ َهَذا الُقْرآُن 

ألُنِذرَُكم ِبِه َوَمن َبَلَغ( األنعام:19.
وق�����ال ال��ن��ب��ي ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م: م���ا من 
األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه 
البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إىل 

فارجو أن أكون أكرثهم تابعا يوم القيامة.
ي���ش���ر ال���ح���دي���ث ال���ش���ري���ف إىل ط��ب��ي��ع��ة امل���ع���ج���زة  يف 
الوحي الذي أنزله الله عى محمد صى الله عليه 
وآله وسلم فيبقى بعد موته ويتجدد  إعجازه  عى 

مر العصور. 
ون��ح��ن عندما نقف ع��ى العتبات امل��ط��ه��رة لرسول 
األم����������ة ن����ظ����ل ن���س���ت���ح���ض���ر ال������س������رة ال�����ع�����ط�����رة ون���ت���ن���اق���ل 

ت���ف���اص���ي���ل���ه���ا ون����ج����ل ص���اح���ب���ه���ا ون����ص����يل ون���س���ل���م ع��ل��ي��ه 
وعى آلة الطيبني الطاهرين.

وش���ه���ادة ال���ق���رآن ب��ص��دق رس���ال���ة م��ح��م��د ص���ى ال��ل��ه 
عليه وعى آله متمثلة بما احتوى عليه من اإلعجاز 
يف أل��ف��اظ��ه، واإلع���ج���از يف ال��ع��ل��م ال����ذي ج���اء ب��ه ق��ال  
تعاىل: )َلِكِن الَلُّه َيْشَهُد ِبَما أَنَزَل إَِلْيَك أَنَزَلُه ِبِعْلِمِه 
���ِه َش���ِه���ي���داً( ال��ن��س��اء  َ����الِئ����َك����ُة َي����ْش����َه����ُدوَن َوَك����َف����ى ِب���ال���َلّ َوامْل
)66( ق�����ال  ال����خ����ازن ع��ن��د ت��ف��س��ر ه����ذه اآلي������ة: "ل��ك��ن 
الله يشهد لك يا محمد بالنبوة بواسطة هذا القرآن  

الذي أنزله عليك".
وق�������������ال اب����������ن ك�������ث�������ر: "ف������ال������ل������ه ي�����ش�����ه�����د ل��������ك ي��������ا م���ح���م���د 
ب��أن��ك رس��ول��ه ال����ذي أن����زل ع��ل��ي��ه ال��ك��ت��اب وه���و ال��ق��رآن 
العظيم.. ولهذا قال )أَنَزَلُه ِبِعْلِمِه( أي: فيه علمه 
الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى 
وال������ف������رق������ان، وم�������ا ي���ح���ب���ه ال�����ل�����ه وي�������رض�������اه وم�������ا ي���ك���ره���ه 
وي�����أب�����اه، وم�����ا ف���ي���ه م����ن ال���ع���ل���م ب���ال���غ���ي���وب م����ن امل����ايض 
وامل����س����ت����ق����ب����ل". وق��������ال أب������و ال����ع����ب����اس ب�����ن ت���ي���م���ي���ة: ف���إن 
ش��ه��ادت��ه ب��م��ا أن���زل إل��ي��ه ه��ي ش��ه��ادت��ه ب���أن ال��ل��ه أن��زل��ه 
منه، وأنه أنزله بعلمه، فما فيه من الخر هو خر 
عن علم الله، وليس خراً عمن دونه، وهذا كقوله 
)َفإِن َلّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَلُموا أََنَّما أُنِزَل ِبِعْلِم الَلِّه 
��ْس��ِل��ُم��وَن( ه��ود )14(  َوأَن اَلّ إَِل���َه إاَِلّ ُه��َو َف��َه��ْل أَن��ُت��م ُمّ

وإىل هذا املعنى ذهب كثر من املفسرين.
ف��ال��ب��ي��ن��ة ال��ق��رآن��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف ال��ع��ل��م ال����ذي تضمنته 
آياته، وهو اإلعجاز العلمي، أما ما تحمله الفاظه 
وتراكيبه فهو إعجاز الفصاحة والبالغة التي يقف 
ارب��اب البالغة مذهولني تحيط بهم الدهشة كيف 

ال وهذا كالم رب العاملني. 



نظمت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات والوحدات التابعة 
ل���ه���ا أم������س ف���ع���ال���ي���ة خ���ط���اب���ي���ة ب���م���ن���اس���ب���ة ذك�������رى امل����ول����د ال���ن���ب���وي 

الشريف.
ويف الفعالية التي حضرها عضو املجلس السيايس األعىل 
جابر الوهباين أش��ار عضو املجلس محمد عيل الحويث، إىل 
أن االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة يعزز االرتباط بالرسول 
األعظم ويجدد الوالء ملن بعثه الله رحمة للعاملني والتأكيد 

عىل االقتداء بقيمه ومبادئه ومنهجه.
 وأكد أن األمة بحاجة إىل التأيس بأخالق وقيم النبي يف كل 
شؤون الحياة واتخاذ قوله تعاىل " وإنك لعىل خلق عظيم" 
شعارا لها لتحقيق العدل واملساواة وصيانة األمانة وااللتزام 

الوظيفي واإلداري والقضاء عىل الفساد بكل أشكاله.
وأشاد عضو السيايس األعىل الحويث، بجهود قيادة وزارة 

الخدمة املدنية يف تطوير العمل املؤسيس والوظيفي مشددا 
عىل ضرورة إيجاد خارطة حقيقية ملعرفة احتياج املحافظات 

للقوى البشرية يف مختلف التخصصات.
من جانبه أكد وزير الخدمة املدنية سليم املغلس، أن من 
أعظم نعم الله عىل األم��ة أن بعث لها خري خلقه لهدايتها 

إىل الحق وإخراجها من الضالل إىل النور .
ول���ف���ت إىل أن����ه ويف ظ���ل ال���ه���وان وال�����ذل ال�����ذي ت��ع��ان��ي��ه االم���ة 
اليوم وتسارع الكثري من األنظمة العربية العميلة لالرتماء 
يف أح���ض���ان أم��ري��ك��ا وإس���رائ���ي���ل ي��ن��ف��رد ال��ي��م��ن��ي��ون ب��إح��ي��اء ه��ذه 
املناسبة معربين عن فخرهم واعتزازهم بنبيهم ومؤكدين 

تمسكهم بهديه وأخالقه واتباع نهجه.
واعترب الوزير املغلس إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم 
محطة للتزود من قيمه وأخالقه القرآنية يف تصحيح وإعادة 

ص����ي����اغ����ة امل����ف����اه����ي����م وال����س����ل����وك����ي����ات واألع�������م�������ال وم����ن����ه����ا م���ف���ه���وم 
الوظيفة العامة التي يجب ان ينظر لها كمسؤولية يف خدمة 

املواطن وليست موقعا لكسب املال والنفوذ.
وأكد أن صالح أحوال األمة ومؤسساتها وأنظمتها مرتبط 
باتباع النهج القويم لسيد املرسلني باعتباره مدرسة متكاملة 
لكل امل��ج��االت إداري����ا واق��ت��ص��ادي��ا ودي��ن��ي��ا وعسكريا و سياسيا 

وأمنيا.
ويف الفعالية التي حضرها وزير األشغال العامة والطرق 
غ�����ال�����ب م���ط���ل���ق وم����ح����اف����ظ ع�������دن ط���������ارق س���������الم  ون����ائ����ب����ا وزي�������ري 
الخدمة املدنية عبدالله املؤيد وشؤون املغرتبني رايد الريامي 
ورئيسا الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات إبراهيم الحيفي 
وم���ؤس���س���ة ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ش����رف ال���ك���ح���الين وع��م��ي��د 
امل���ع���ه���د ال����وط����ن����ي ل���ل���ع���ل���وم اإلداري������������ة ال����دك����ت����ور م���ح���م���د ال���خ���ال���د 

ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية,  أشار عضو رابطة علماء 
اليمن العالمة خالد موىس، إىل أن املظاهر االحتفالية بهذه 
املناسبة تأيت تعظيما وتوقريا وإجالال ألشرف الخلق محمد 
بن عبدالله من رفع الله ذكره وأقام به الحجة عىل خلقه.

واس�����ت�����ع�����رض ج�����وان�����ب م���ض���ي���ئ���ة م�����ن س�������رية وح�����ي�����اة ال�����رس�����ول 
ال����ك����ري����م وأه����م����ي����ة إح�����ي�����اء م�����ول�����ده وال����ن����ه����ل م�����ن م���ع���ني أخ���الق���ه 
وقيمه وشمائله والتأكيد عىل أن أهل اليمن يفخرون بنبيهم 

ويجددون له الوالء وااللتزام بما جاء به.
وس���خ���ر م�����وىس م����ن ب���ع���ض األن���ظ���م���ة ال���خ���ائ���ن���ة ل���ل���ه ورس���ول���ه 
واملُعرضة عن كتابه الكريم وعىل رأسها نظام قرن الشيطان 
يف ب���الد ال��ح��رم��ني وال��ت��ي ت��ب��دع االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى م��ول��د النبي 
امل��ص��ط��ف��ى يف ال���وق���ت ال�����ذي ت��ح��ت��ف��ل ف��ي��ه ب���ال���رذي���ل���ة وامل���ن���ك���ر يف 

مناسباتها الوطنية وغريها.

يى ذكرى املولد النبوي اخلدمة املدنية ووحداتها تحُ

 احلوثي: األمة بحاجة إلى التأسي بأخالق وقيم النبي في كل شؤون احلياة

املخابرات األمريكية.. تزرع 
ماريا في فراش كاسترو

 )بعد أن كشف كاسرتو عن رغبته العارمة يف 
االستحواذ العاطفي عىل الجميلة األملانية ماريا لورنز تأكد 

للمخابرات األمريكية أن كاسرتو قد بلع الطعم.. وبدأت 
خطوات متأنية إلرسال ماريا اىل فراش كاسرتو وانتظار 

جني الثمار..

ون��ظ��م��ت ح��ب��ك��ة م��ع��ي��ن��ة ع���ن رف����ض األب وامل����غ����ادرة م���ع أب��ن��ت��ه 
سريعاً من كوبا باتجاه الواليات املتحدة األمريكية..

ولنقرأ ما كتبته ماريا عن تلك الحبكة العجيبة.. كانت ماريا 
ق��د ق���رأت البطاقة ال��ت��ي أرس��ل��ه��ا إليها ك��اس��رتو ع��رب عناصر من 

السفارة الكوبية اىل منزل ماريا:
كتب إليها كاسرتو يف تلك البطاقة ماييل:

"أط���ل���ب م��ن��ك ال��ح��ض��ور ح�����ااًل اىل ه���اف���ان���ا.. إن ح��اج��ت��ي ت��ت��زاي��د 
اىل مرتجمة وسكرترية باللغتني االنجليزية واألملانية، واألمر 
يتعلق بمصالح ضخمة.. أرجوك أن تأيت وقد حجزت لك مكاناً 
يف الطائرة الكوبية القادمة من نيويورك اىل هافانا وأعطيت 
الطيار تعليمات عدم مغادرة مطار نيويورك إال بعد صعودك 

للطائرة,, 
ووقع كاسرتو البطاقة بتوقيعه واسمه..

"ماريا" تلقت رسالة كاسرتو من املندوبني الكوبيني وقرأتها 
بهدوء وأدخلتهما اىل الصالون وقدمت لهما القهوة.. وكتبت 
ت���ق���ول يف م���ذك���رات���ه���ا: ل��س��ت أع�����رف أي ش��ي��ط��ان رك��ب��ن��ي يف تلك 
الساعة فجعلني أتطلع اىل املغامرة وأقبل دعوة كاسرتو حااًل 

ألن وال�������دي ل����م ي���ك���ن يف امل���ن���زل 
أو رب����م����ا ك�������ان ال����ش����ع����ور ل���ل���م���رة 
األوىل يف حيايت بأن شخصية 
م����ه����م����ة ي����ط����ل����ب����ن����ي زع������ي������م ع����امل����ي 
مثل كاسرتو وأقوى من ذلك 
مييل العاطفي نحو كاسرتو.. 
كنت يومئذ متعلقة باملبادئ 
وأع�������رف ك����ل يشء ع����ن ال���ث���ورة 
الكوبية، وبدا يل األمر سلساً 
أن أه��������������رب م��������ن امل��������ن��������زل ألض������ع 
ن��������ف��������يس يف خ����������دم����������ة ال������������ث������������ورة، 
لذلك اسرعت دون أي تفكري 
اىل وض��������ع ب����ع����ض امل������الب������س يف 
حقيبتي وخرجت مع الرجلني 
والتوجه اىل مطار نيويورك.. 
وأث����������ن����������اء ال�������رح�������ل�������ة ح���������اول���������ت ان 
أت�����ص�����ور ك���ي���ف س���ت���ك���ون ح���ي���ايت 

يف هافانا؟!..
اع���ت���ق���دت أن����ه����م س��ي��خ��ص��وين 
بشقة أو فيال وأنه سيكون يل 
مكتب فخم يف قصر الحكومة 
الكوبية.. ورح��ت أفكر يف كل 

ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي تجعل مني مفيدة للكوبيني.. وم��ا أن وصلت 
اىل امل���ط���ار ح��ت��ى ج�����اءت س���ي���دة ت���أخ���ذين م���ن ع���ىل س��ل��م ال��ط��ائ��رة 
وتوجهت بالسيارة اىل فندق هيلتون وأصعدوين اىل الطابق 
رقم )24( املسجل فيه )2408( وهذا الطابق يشغله كاسرتو 

بأكمله..
ليلة حمراء

اع���ط���ي���ت م����اري����ا غ���رف���ة خ���اص���ة م����ن غ�����رف ال���ط���اب���ق )24( ح��ي��ث 
وض��������ع��������ت م���������ا ك������������ان م�����ع�����ه�����ا م���������ن م��������الب��������س م���������ن ال���������������������دوالب وع������ىل 

الشماعات..
ويف ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��س��اًء أع��ل��م��وه��ا ب��ال��ه��ات��ف ع��ن حضور 
ك����اس����رتو.. وك�����ان ال���ل���ق���اء ب��ي��ن��ه��م��ا ح������اراً وك���ان���ت ل��ي��ل��ة ت��ش��ب��ه ليلة 

العرس األوىل..
وب��ع��د ذل���ك ق��ال��ت م���اري���ا أن أي ع��اط��ف��ة ك��ن��ت اش��ع��ر ب��ه��ا نحو 

كاسرتو اختفت بعد تلك األيام األوىل لألسباب التالية:
* م��ع��ام��ل��ت��ه ال��ش��خ��ص��ي��ة يل وك����أين م��ح��ظ��ي��ة ل���ه، ول��ي��س ام���رأة 

قطعت آالف األميال استجابة لطلبه وحباً به.
* شعوري بالخوف بدل الحب الذي كنت أمل أن أجده.

* وجود بازوكا معباة تحت فراشه بصورة دائمة..
* أرض ال��غ��رف��ة ك����ان م���ف���روش���اً ب��اع��ق��اب ال��س��ج��ائ��ر، وت���واص���ل 

ماريا الحديث عن حالتها:
وبقيت ع��ىل ه��ذا ال��ح��ال أرب��ع��ة أش��ه��ر أش��ب��ه بسجينة يف هذا 
ال��ف��ن��دق ألن ال��غ��رف��ة ك��ان��ت ت��ق��ف��ل ع���يّل ب��امل��ف��ات��ي��ح دوم����اً وإذا ما 
حصلت بعض األح��ي��ان ع��ىل إذن بالذهاب اىل املسبح أو البار 

كان يالحقني رجالن من ذويي اللحى وهما مسلحان.
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أق���ي���م���ت أم������س ب���ص���ن���ع���اء ف���ع���ال���ي���ة ال���ي���وم 
العاملي للصحة النفسية املوافق ال� 10 من 
أكتوبر من كل عام تحت شعار "الرعاية 
ال������ص������ح������ي������ة ال�����ن�����ف�����س�����ي�����ة ل�����ل�����ج�����م�����ي�����ع" ن���ظ���م���ه���ا 
مستشفى األمل للطب النفيس بالتعاون 
مع الجمعية الخريية للرعاية االجتماعية. 
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة أش����ار وزي����ر ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 
وال��س��ك��ان ال��دك��ت��ور ط��ه امل��ت��وك��ل إىل أهمية 
ال���ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي ت���ت���زام���ن م����ع ذك�������رى امل���ول���د 
ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف م����ؤك����داً ض������رورة ال��ت��ح��يل 
ب����������أخ����������الق وق��������ي��������م ال�������ن�������ب�������ي األع����������ظ����������م م����ح����م����د 
ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م وت��ع��زي��ز قيم 
اإلح�������س�������ان وال��������رتاح��������م واألخ��������������وة ل��ت��خ��ف��ي��ف 

معاناة املرىض.
واع��������ت��������رب االح�������ت�������ف�������ال ه�����������ذا ال��������ع��������ام داف�������ع�������اً 
وحافزاً لتجاوز األلم وتقييم وضع الصحة 
ال��ن��ف��س��ي��ة يف ال��ي��م��ن ول��ف��ت األن���ظ���ار ب��ات��ج��اه 
ش��ري��ح��ة امل���رىض النفسيني ج���راء اس��ت��م��رار 
العدوان والذي انعكس سلباً عىل نفسية 
املواطنني ملا صاحبه من ضغوط وتدهور 

يف الوضع االقتصادي.
وأك����������د ال�������وزي�������ر امل�����ت�����وك�����ل ض������������رورة ت��ف��ع��ي��ل 
دور الصحة النفسية يف أوس��اط املجتمع 
خ���اص���ة يف ظ���ل اآلث������ار ال��س��ل��ب��ي��ة وت���داع���ي���ات 

ال�������ع�������دوان وال�����ح�����ص�����ار .. وق���������ال "ال������ع������دوان 
تعمد تخويف ال��ن��اس وأراد صنع صدمة 
نفسية ليك يسقط املجتمع من داخله إال 
أن الشعب اليمني أفشل خطط العدوان 
يف تحطيم نفسية أبنائه بتحويل الطاقة 
ال���س���ل���ب���ي���ة ال���ن���ات���ج���ة ع�����ن ال�����ح�����رب إىل ط���اق���ة 
إي��ج��اب��ي��ة وف��ّع��ال��ة وأك���ر وع��ي��اً وع��ن��ف��وان��اً يف 

مواجهة العدوان".
وأش�������������ار وزي�����������ر ال�����ص�����ح�����ة إىل أن األط������ف������ال 
والنساء هم أكر الفئات تأثراً من الحرب 
س�������واء ب�����األم�����راض ال���ع���ض���وي���ة أو ال��ن��ف��س��ي��ة 
مشدداً عىل أهمية تكامل الجهد الرسمي 
وامل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي ل������رع������اي������ة امل�������������رىض ال���ن���ف���س���ي���ني 
وتأهيلهم ودمجهم يف املجتمع خاصة يف 
ظل التوجهات واملساعي الحثيثة إليجاد 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات وم�����راك�����ز خ����اص����ة ب����األم����راض 
ال���ن���ف���س���ي���ة وت����وف����ري األج�����ه�����زة وامل���س���ت���ل���زم���ات 

واألدوية .
وقال "كانت املنظمات يف السابق تهدر 
ماليني الدوالرات ولم يتم االستفادة منها 
ب��يء يف الجانب النفيس أو دع��م املراكز 
واملستشفيات باألجهزة واألدوية وتأهيل 
الكوادر لكن اليوم هناك بعضاً منها بدأت 
يف دع����م ه����ذا ال���ج���ان���ب ون���ح���ن س��ن��ق��دم لها 

كل التسهيالت الالزمة لخدمة األمراض 
النفسية ".

وث����م����ن وزي�������ر ال���ص���ح���ة ج����ه����ود م��س��ت��ش��ف��ى 
األمل والربنامج الوطني للصحة النفسية 
وكافة ال��ك��وادر الطبية يف تأدية رسالتهم 
اإلنسانية للتخفيف عىل املرىض النفسيني.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا أوض����ح����ت م����دي����رة ال���ربن���ام���ج 
الوطني للصحة النفسية والدعم النفيس 
واالج����ت����م����اع����ي ب������ال������وزارة ال����دك����ت����ورة ج��م��ي��ل��ة 
ال���ح���ي���ف���ي أن ال���ص���ح���ة ال���ن���ف���س���ي���ة ت���ت���ج���ىل يف 
ال��ش��ع��ور بالطمأنينة واألم����ان وال��رض��ا عن 
ال����ذات وال���ق���درة ع��ىل ال��ت��ف��اع��ل االجتماعي 
وال����ت����ك����ي����ف م������ع ال������واق������ع وح�������ل م���ش���ك���الت���ه.. 
وأش����ارت إىل أهمية العمل ع��ىل معالجة 
اآلث��������������ار ال����ن����ف����س����ي����ة ال�����ن�����ات�����ج�����ة ع�������ن ال�������ع�������دوان 
وال���ح���ص���ار .. م��ب��ي��ن��ة أن ال��ح��ص��ار س���اه���م يف 
زي����������ادة م����ع����ان����اة 75 يف امل�����ائ�����ة م�����ن امل���ص���اب���ني 
بأمراض نفسية نتيجة منع دخول األدوية 

الخاصة بهم .
بدوره استعرض مدير مستشفى األمل 
ل��ل��ط��ب ال���ن���ف���يس ال���دك���ت���ور ري������اض ال��ش��ام��ي 
أب������رز األن���ش���ط���ة وال����خ����دم����ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
امل���س���ت���ش���ف���ى يف م�����ج�����ال ال����ص����ح����ة ال���ن���ف���س���ي���ة 

والجهود املبذولة للتوسع فيها.

خالل االحتفال باليوم العاملي للصحة النفسية

وزير الصحة: الشعب اليمني أفشل خطط العدوان في حتطيم نفسية 
أبنائه بتحويل الطاقة السلبية الناجتة عن احلرب إلى طاقة إيجابية وفّعالة

ويف ه��ذا الجانب يعيش النظام ال��س��ع��ودي وال��ن��ظ��ام اإلم����ارايت يف 
نطيحه م��ع مجمل املنظمات اإلنسانية واللجان األممية املعنية 
بحقوق اإلن���س���ان.. أي أن ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات تتهيأن إىل مزيد 
من األعمال الال إنسانية, وإىل خروقات ال حدود لها, وتظن أنها 

ستكون يف مأمن من املساءالت ومن الرصد ومن اإلدانة.. 
ولكنها يتغافالن عن وج��ود منظمات دولية محايدة وال تخضع 
للنفوذ الصهيوين أو تقبل بالنفوذ املايل ولن تتعامل مع االبتزاز 
ال��ذي اع��ت��ادت ه��ات��ان العاصمتني املثقلتني ب��األك��اذي��ب واالحتيال 
واالنتهاكات.. وغداً لن تفلت هذه القيادات التي تلطخت أياديها 
ب���دم���اء األط����ف����ال وال���ن���س���اء وامل���ش���اي���خ وك���ب���ار ال���س���ن, وم����ن امل��س��اءل��ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ال�����دول�����ي�����ة.. وم�����ن امل����ؤك����د أن ج���رائ���م���ه���م ل����ن ت���س���ج���ل ض��د 
مجهول, أو تلغى وتنىس بالتقادم ستظل قيادة الرياض وأبوظبي 
تعاين من فرط التحسس وعدم التوافق مع أية قضايا أو مسائل 
ذات ارت���ب���اط ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان أو ب��ح��ق��وق ال�����دول وال����ج����ريان, ول��ه��ا 
أسبابها, فهي دولة عدوانية توسعية قامت عىل البسط والهبش 
وال��س��رق��ة الجغرافية وال��ت��اري��خ, فكيف لها أن تتقبل خ��ط��وات أو 
إج���راءات بشأن حقوق اإلن��س��ان أو رص��د االنتهاكات والخروقات 
وس��ج��ل ال���ري���اض وأب����و ظ��ب��ي ح��اف��ل ب��ان��ت��ه��اك��ات ع��دي��دة وخ��روق��ات 
ش���ت���ى, الن ق����ي����ادة ال����ري����اض وأب������و ظ���ب���ي ل����م ت��ع��ت��د ع����ىل ذل������ك, وت����رى 

نفسها معنية باملزيد من االنتهاكات وهذه سمة وصفة ال يمكن 
أن تتخىل عنها مطلقاً.. وهي عواصم سياساتها وأعمالها ال تخلو 

من هذه االنتهاكات.. 
ول���ذل���ك وح��ت��ى ت��خ��رج م���ن م��أزق��ه��ا س��ع��ت ك���ل ج��ه��ده��ا إلزاح�����ة كل 
لجنة أو منظمة تتحرى الصدق واملباشرة, فإن القيادة السعودية 
ت��ج��ن��د ك���ل ط���اق���ة م��م��ك��ن��ة أم����ا ل��ت��س��وي��ة وإرب�������اك ت��ل��ك امل���ن���ظ���م���ات, أو 
ال��س��ع��ي وراء ال��ك��وال��ي��س الل���ق���اء ال��ت��ك��ل��ي��ف ال��رس��م��ي ل��ت��ل��ك ال��ل��ج��ان 

واملنظمات..
وتبني أن النظام السعودي والنظام اإلمارايت ال يمكن أن يتعايشا 
م����ع ال����ق����وان����ني وم�����ع األع���������راف ال����دول����ي����ة واإلق���ل���ي���م���ي���ة.. وال ي��س��ت��ق��ي��م 
ل��ه��م ن���ش���اط أو ع��م��ل دون ح�����دوث ان���ت���ه���اك���ات ج��س��ي��م��ة وف���ادح���ة, 
ودون انزالقهم الطوعي تجاه األخطاء الفاحشة ضد اإلنسانية 

ومراقبون ومحللون يمنيون أك��دوا انهم لم تصبهم املفاجأة يف 
التغييب املتعمد لفريق الخرباء الدوليني يف اليمن, الن االعتياد 

من املجتمع الدويل حرصه املريض عىل الكيل بمكيالني.. 
وات��ه��م��وا امل����ال ال��س��ع��ودي واإلم������ارايت ال����ذي ج��ع��ل امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
ي��ن��ظ��رون إىل ال�����دوالر األخ���ض���ر وي��ت��ع��م��دون ان ي��ش��وه��وا ب��أوج��ه��ه��م 
عن الدم األحمر.. الدم اليمني الذي يسفك جراء القصف األعمى 

لطائرات العدوان.. 
ولذلك فإن املتحدث باسم املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون 
اإلن��س��ان��ي��ة يف ال��ي��م��ن ط��ل��ع��ت ال��ش��رج��ب��ي ان ع����دم ال��ت��م��دي��د ل��خ��رباء 
التحقيق الدويل باالنتهاكات والجرائم وهي وسيلة األمم املتحدة 

الجديدة للتأمل عىل الشعب اليمني.
األمر الذي استوجب ان يسارع الشرجبي للمطالبة بلجنة تحقيق 

دولية مستقلة بصالحيات كاملة للتحقيق يف جرائم السعودية 
يف اليمن.

وما يحز يف النفس أن تسارع ما تسمى اللجنة الوطنية للتحقيق 
يف الرتحيب بقرار مجلس حقوق اإلنسان.. وعىل طريقة من يشهد 
للعروس غري أمها.. تبجحت تلك اللجنة الهجني غري املشروعة إنها 
سوف تتوىل هي مهام حقوق اإلنسان بحيادية ومهنية واستقاللية 

فهل هناك ملهاة أكر من هذه االدعاءات السخيفة املريضة.. 
فأية سخرية يمكن قراءتها من هذه االدعاءات مما تسمى اللجنة 
ال��وط��ن��ي��ة للتحقيق.. اآلن وب��ع��د سلسلة ه���ذه األك���اذي���ب املجتمع 
الدويل مطالب بأن ينتصر لبعض ماء الوجه أن كانوا يخجلون يف 
اإلسراع يف تشكيل لجنة دولية مستقلة معنية بحقوق اإلنسان 

واالنتهاكات, بل واإلفراط يف االنتهاكات املتصاعدة؟!   
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الرياض وأبو ظبي.. هروب من استحقاقات حقوق االنسان 
اإلعالم السعودي يحتفي بوقاحة بإبعاد منظمة 

حقوقية أممية من انتهاكاتها في اليمن 
 سجل حقوق اإلنسان للرياض 

مخٍز وانتهاكاتها متعددة 

  كاسترو توسل 
ملاريا أن تعود 

إلى هافانا لتعمل 
مترجمة له

  كاسترو كان 
ينام على سرير 

بازوكا وكان معبأة 
وجاهزة لإلطالق

دالالت وقوف الرئيس املشاط على 
أرضية الصالة الكبرى واتهام واشنطن 

باالستهداف اآلثم
طالب الحسني

حضر الرئيس املشاط ليقف عىل أرضية الصالة الكربى، حيث املجزرة التي جرت 
م��ن��ذ خ��م��س س���ن���وات، يحمل ه���ذا ال��ح��ض��ور دالل���ة ل��ه��ا ع��الق��ة ب��ف��داح��ة م��ا اق���دم عليه 
تحالف العدوان بقيادة أمريكا، واملعنى األكرب انها لن تمر دون اثمان، وكما يؤكد 
املشاط بأن "الدماء الزكية التي سفكت يف هذه الجريمة ويف غريها من الجرائم ال 

ثمن لها سوى الحرية واالستقالل".
العزاء الذي استهدف لم يكن عاديا اذ تحول إىل تأريخ حيوي يجر معه كل عام 
ذكرى ثمانمائة شخصية، مثل هؤالء أحزابا وقبائل ومحافظات ومثلوا قبل ذلك 

مكانة محظور املساس بها، منطقة مدنية وعزاء شخصية وطنية.
وم��ا ستدفع واشنطن وال��ري��اض وابوظبي تكلفة سنوية الرتكابهم ه��ذه الجريمة 
)مجزرة الصالة الكربى( والعديد من الجرائم منذ بداية العدوان والتي حفرت يف 
ذاك��رة ال��وج��دان اليمني، سيكون من الصعب مستقبال تجاوزها دبلوماسيا ، وما 
وق����وف ال��رئ��ي��س ورج����ال ال���دول���ة ه��ن��ا ج���زء م��ن رس���م امل���ج���زرة عميقا يف ص��ل��ب ع��الق��ات 

الدولة.
يف الحسابات كان ذلك خطأ فادح ارتكبه تحالف العدوان بقيادة أمريكا وأدواته، 
ل��ق��د أل���غ���ى ع��م��ل��ي��ة ل��ع��ب��ة االس���ت���ق���ط���اب، ف���ال���دخ���ان امل��ت��ص��اع��د ه��ن��ا اح�����رق ح��ي��ن��ه��ا أوراق������اً 
سياسية ودعائية طاملا حرصت أمريكا عىل تقديم نفسها من خاللها كحامل للقيم 
السامية والنبيلة، لكن الحريق كشف حقيقتها الوحشية وأبرز للعالم أنها تحمل 

الرغبة الشيطانية يف القتل واإلفساد يف األرض.
لقد أثبتت هذه الجريمة ان التحالف وقياداته دون اسرتاتيجية فالهدف املدين وان 

كان ثقيال باملعنى السيايس والعسكري هو خط احمر حتى حني يكون يف املتناول.
عقب الزيارة يقول الرئيس املشاط ان هذه املجزرة تمثل مأساة ، وهي فاجعة، ال 

يمكن البكاء فقط ألنها كذلك فاملعنى التايل ان املجرم سيكون معنيا.
 يشري الرئيس املشاط إىل دور واشنطن يف االستهداف اآلثم ، مثلما كان لها دور يف 
محاولة إيجاد مخارج تخفف تداعيات عواقبها ، من ذلك شطب مضامني املجزرة 
من رفوف األمم املتحدة ، وهي صفقة متبادلة تحدث منذ سنوات ، وهي هنا تتعلق 

بمذبحة استهدفت تجمعا مدنيا كبريا ، يستحيل طيها.

يف م��وك��ب ج��ن��ائ��زي شعبي ورس��م��ي وب��م��ش��ارك��ة ع��دد م��ن أع��ض��اء مجلس ال��ن��واب وال��ش��ورى 
واملشايخ والشخصيات االجتماعية شيع أبناء مديرية عتمة بصنعاء يوم الجمعة املنصرم 
جثمان فقيد الوطن الشيخ عادل محمد السمحي عضو مجلس النواب رئيس فرع املؤتمر 
الشعبي العام بمديرية عتمة وخالل التشييع اشاد املشيعون بدور الفقيد واسهامه الكبري 

يف خدمة ابناء املنطقة من خالل عمله كعضو يف مجلس النواب..
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصرب 

والسلوان.. انا لله واناا اليه راجعون..

تشييع جثمان فقيد الوطن الشيخ السمحي

ن��اق��ش وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة امل��ه��ن��دس ه��ش��ام ش���رف ع��ب��دال��ل��ه، أم���س مع 
سفري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بصنعاء بالسفري حسن ايرلوا، 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني وتطويرها يف 

عدد من املجاالت.
ويف اللقاء أشار وزير الخارجية إىل القضايا ذات الصلة بالتطورات 
التي تشهدها املنطقة، خاصة ما يتعلق بالحوار اإليراين – السعودي 
الجاري حالياً الذي من شأنه أن يسهم يف إطفاء بؤر التوتر واالستقرار 

يف املنطقة.
وأكد أن أي ترتيبات أو تفاهمات لتعزيز األمن واالستقرار يف منطقة 
الجزيرة والخليج ال يمكن أن تتم دون إنهاء العدوان العسكري عىل 
اليمن ورف���ع ال��ح��ص��ار ال��ش��ام��ل امل��ف��روض ع��ىل ال��ب��الد وإع����ادة فتح كل 

املعابر الربية والبحرية واملطارات وعىل رأسها مطار صنعاء الدويل.
ول���ف���ت ال���وزي���ر ش����رف إىل ج���ه���ود وت���ح���رك���ات ح��ك��وم��ة اإلن���ق���اذ ب��ات��ج��اه 
تطوير التعليم بصورة عامة والتعليم الجامعي بشكل خاص، بعد 
سبع سنوات من الحرب العدوانية والحصار املفروض عىل استقدام 

املعامل واملختربات واألجهزة التعليمية من قبل قوى العدوان.
وعرب عن األمل يف أن يتم االستفادة من الخربات والتجارب الدولية 
يف الجوانب العلمية والفنية املختلفة، بما يف االستفادة من تطور 

وخربات الجامعات اإليرانية وافتتاح فروع لها يف اليمن.
من جانبه جدد سفري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، تأكيد طهران 
أن���ه ال ح��ل ع��س��ك��ري ي��م��ك��ن أن ي��ك��ت��ب ل��ه ال��ن��ج��اح يف ال��ي��م��ن وأن الحل 

السيايس السلمي هو الحل الوحيد.

خالل لقائه سفير اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في صنعاء

وزير اخلارجية: أي ترتيبات أو تفاهمات لتعزيز األمن واالستقرار في 
منطقة اجلزيرة واخلليج ال ميكن أن تتم دون إنهاء العدوان واحلصار



< يف ال���ب���داي���ة ن�����ود ال���ح���دي���ث ح�����ول امل����ه����ام ال���ت���ي ق��م��ت��م ب��ه��ا 
يف إط��ار ترقيم وسائل النقل؟ وك��م بلغ ع��دد األرق���ام التي 

صرفت إىل حد اآلن؟
<< لقد كانت مهمة طبع اللوحات بجميع أنواعها أوىل املهام التي 
قمنا بها يف إط���ار الحملة ال��ه��ادف��ة إىل ترقيم وس��ائ��ل النقل املختلفة 
ح��ي��ث ع��م��ل��ن��ا وب���دع���م م���ن ق���ي���ادة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ويف امل��ق��دم��ة م��ع��ايل 
ال���وزي���ر ال���ل���واء امل���ج���اه���د/ ع��ب��دال��ك��ري��م أم���رال���دي���ن ال���ح���ويث ي��ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه 
عملنا عىل التواصل مع االخوة يف معمل الوسائل التنظيمية بوزارة 
ال��دف��اع واإلت���ف���اق ع��ىل ط��ب��ع الكمية ال��ك��اف��ي��ة م��ن ال��ل��وح��ات يك نتمكن 
م��ن ترقيم وس��ائ��ل النقل غ��ر املرقمة التي يتم ضبطها وك��ذل��ك التي 
سيتجه سائقوها طواعية إىل مراكز الرتقيم التي تم التنسيق بشأنها 
وتجهيزها مع مصلحة الجمارك بكافة مستلزمات الرتسيم والرتقيم  
وكانت هذه هي املهمة الثانية، أما املهمة الثالثة فهي تتعلق بجانب 
ت���أم���ن س����ر ت��ن��ف��ي��ذ ال��ح��م��ل��ة ب����ص����ورة ط��ب��ي��ع��ي��ة ح���ي���ث ق��م��ن��ا ألج�����ل ذل���ك 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ب��ع��ض ال���ق���ي���ادات األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة مع 
خدماتنا امل��روري��ة امل��ي��دان��ي��ة واإلداري�����ة )ال��ت��ي تعمل يف امل��راك��ز( كرديف 
ام��ن��ي الب���د م��ن ح��ض��وره ال��ف��اع��ل يف م��واق��ع ال��ع��م��ل امل���ي���داين ول��ح��راس��ة 
امل��واق��ع املخصصة للرتسيم وال��رتق��ي��م يف ن��ط��اق أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، وال 
ننىس هنا املهمة اإلعالمية التي كانت سابقة للحملة ومصاحبة لها 
وقد أسهمت وسائل االع��الم بشكل جيد يف إيصال رسالتنا وتوعية 
امل��س��ت��ه��دف��ن وامل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل ب���ض���رورة ت��رق��ي��م وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل وال��ن��ت��ائ��ج 
اإليجابية التي سيلمسها املجتمع من الناحيتن األمنية وامل��روري��ة، 
أما بالنسبة لعدد السيارات التي تم ترقيمها اىل حد االن فهي كالتايل 
73.294 س����ي����ارة م��ن��ه��ا 64.758 ت����م ض��ب��ط��ه��ا ع����ر ن���ق���اط ال��ض��ب��ط 

و8.536 تم ترقيمها طواعية.
< كيف تقيمون اقبال ماليك وسائل النقل من السيارات 
وغ���ريه���ا ل��رق��ي��م��ه��ا؟ وم�����اذا ع���ن ق���ي���ادة امل�����رأة ل��ل��س��ي��ارات غري 

املرقمة كيف يتم التعامل معهن؟
<< إقبال ماليك وسائل النقل بجميع أنواعها جيد ونأمل أن يرتقي 
إىل املستوى املنشود وخاصة اإلقبال الطوعي وبالنسبة لقيادة املرأة 
ل���ل���س���ي���ارات غ���ر امل���رق���م���ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ن ف��ن��ح��ن اآلن ب��ص��دد 
دراسة املوضوع لعمل كل ما من شأنه توجههن إىل مراكز الرتسيم 
والرتقيم يك يجننب أنفسهن املساءلة القانونية وسنعمل عىل إيصال 
ه��ذه الرسالة لكافة األخ���وات ال��اليئ يملكن وي��ق��دن ال��س��ي��ارات ب��دون 

لوحات معدنية عر كافة الوسائل اإلعالمية.
< ك����ي����ف ت����ت����م ع���م���ل���ي���ات ت����ق����دي����م خ������دم������ات ال����رق����ي����م وم���ن���ح 

االرقام ملاليك املركبات؟
<< يتم تقديم خدمات الرتقيم ويف جميع املراكز املخصصة لذلك 
ب��ك��ل س��ه��ول��ة وق���د ع��م��ل��ن��ا ع���ىل إق���ام���ة ل���وح���ات واض���ح���ة ل��ل��ع��ي��ان يف كل 
املراكز تضمنت كافة اإلج��راءات املطلوبة للرتقيم بما يف ذلك رسوم 
الخدمات املرورية القانونية مع العلم أننا ومنذ فرتة ليست بالقصرة 

قد استحدثنا قسم خدمات الجمهور يف كل املراكز. 
يف ظل التزايد املستمر للدراجات النارية يف املدن.. ماهي الضوابط 
املرورية لديكم حيال املخالفات لسائقيها خاصة يف الحوادث املرورية؟
ال���ض���واب���ط امل�����روري�����ة ح���ي���ال م���خ���ال���ف���ات س���ائ���ق���ي )ال������دراج������ات ال���ن���اري���ة( 

منطلقها م��ا ن��ص عليه ق��ان��ون امل����رور ال���ذي ينظر ال��ي��ه��ا كبقية وس��ائ��ل 
النقل األخ���رى وُي��ج��ري عليها أث��ن��اء ال��ح��وادث امل��روري��ة م��ا ي��ج��ري عىل 

كافة السيارات واملركبات.
< يقول سائقو السيارات أن املرور يعامل سائق الدارجة 
النارية يف حال حدوث حادث مروري كمشاة حتى وإن كان 
عىل خطأ .. هل هذا صحيح .. وماهي الضوابط القانونية 

تجاه الدراجات النارية يف مثل هذه الحاالت؟
<< ه��ذا ال��ق��ول غ��ر صحيح ألن��ن��ا ب��ذل��ك سنخالف م��ا ن��ص عليه قانون 
املرور بشأنها والضوابط القانونية التي تتخذ تجاه الدراجات النارية حال 
وقوع حادث مروري هي تلك التي يتم اتخاذها حال وقوع الحادث بن 
غرها من وسائل النقل األخرى وبحسب الخطأ الذي يثبت عىل سائقها 

من خالل تخطيط الحادث وشهادة الشهود إن وجدوا.

< تحولت بعض الدراجات النارية اىل أداة جريمة من قبل 
البعض .. كيف تتعاملون مع الدراجات غري املرقمة .. وهل 

هناك احصائية عن نسبة الدراجات التي تم ترقيمها؟
<< خطتنا اآلن جاهزة للقيام بتنفيذ حملة ضبط وترقيم الدراجات 
النارية التي ما زالت بدون لوحات وبالنسبة لعدد الدراجات النارية 

التي تم ترقيمها اىل حد االن فقد بلغت 30.486 دراجة نارية.
< ه��ل لديكم احصائيات ع��ن ال��ح��وادث امل��روري��ة ونسبة 
وفياتها عىل مستوى العاصمة واملحافظات؟ وما هي أبرز 

األسباب التي تؤدي اىل تزايدها؟
<< بلغت إحصائية الحوادث خالل النصف األول من العام الجاري 
3.990 ح����ادث م�����روري ن��ت��ج ع��ن��ه��ا 816 وف���ي���ات، ام���ا ب��ال��ن��س��ب��ة لشهر 

يوليو فقد بلغت 665 حادثاً نتج عنها 114 حالة وفاة وبالنسبة لشهر 
أغ��س��ط��س ف��ق��د بلغت ال���ح���وادث امل���روري���ة خ��الل��ه 573 ن��ت��ج عنها 118 
حالة وفاة اغلب أسباب تلك الحوادث هي السرعة -اهمال السائقن 

-إهمال أو ال مباالة املشاة - خلل فني للمركبة –حمولة زائدة ...الخ .
< هناك عدد من صغار السن يقومون بقيادة السيارات 

.. ما هي الضوابط حيال مثل ذلك؟
<< الش��ك أن ق��ي��ادة ال��س��ي��ارات م��ن قبل ص��غ��ار ال��س��ن ق��د أصبحت 
يف عداد الظواهر السلبية ويتحمل مسؤوليتها بالدرجة األوىل أولياء 
األمور وهذه املخالفة مازلنا نتعامل معها وفقاً للقانون الذي ينص 
عىل تسجيل مخالفة ويف حالة التكرار يتم حجز السيارة واستدعاء 
مالكها ويؤخذ منه تعهد بعدم تكرار ارتكاب املخالفة وبالطبع يتم 

دفع الغرامة املقررة قانوناً.
< ك���ي���ف ت�����رى أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال���ث���ق���اف���ة امل�����روري�����ة يف أوس�����اط 
امل��ج��ت��م��ع وإح��������رام رج�����ل امل��������رور؟ وك���ي���ف ت��ق��ي��م دور وس���ائ���ل 

اإلعالم يف هذا الجانب؟
<< ل��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة ب��ن أوس����اط امل��ج��ت��م��ع أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف 
الحفاظ عىل األنفس البشرية وممتلكاتها ألنها السياج الذي يحميهم 
م���ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ن��ج��م ع���ن م��خ��ال��ف��ة ق���واع���د ال��س��ر وال����ح����وادث وق��د 
عملنا عىل اعداد مادة دراسية تعنى بالثقافة املرورية باالشرتاك مع 
االخ���وة يف وزارة ال��رتب��ي��ة والتعليم )ق��ط��اع األن��ش��ط��ة( وسيتم ان شاء 
الله تدريسها يف جميع املراحل الدراسية ونحن عىل ثقة أنه سيكون 
لها أثرها اإليجابي عىل الوعي الطالبي واسرهم، وبشأن احرتام رجل 
امل��رور من قبل املجتمع فالبد من تعزيز ذل��ك يف ذهنية أبنائه وذلك 

م��ن منطلق أن رج���ل امل����رور ل��م ول���ن ي��ك��ون إال يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وأن 
الغاية األسمى لجهوده هي الحفاظ عىل أنفس أبنائه وممتلكاتهم.

أما فيما يتعلق بسؤالكم بشأن تقييم دور وسائل اإلعالم 
يف ه��ذا الجانب فال ري��ب أن هناك جهوداً تبذل من قبل 
وس����ائ����ل اإلع��������الم امل�����ق�����روءة وامل���س���م���وع���ة وامل����رئ����ي����ة ول��ك��ن��ه��ا 
ل����م ت���ص���ل ل��ل��م��س��ت��وى ال������ذي ي��ت��ن��اس��ب وح���ج���م امل��ش��ك��ل��ة 
امل���روري���ة، ن��ري��د أن ن��ت��ج��اوز ال��ت��ف��اع��ل اإلع���الم���ي ال��وق��ت��ي 
واق���ص���د ب��ذل��ك ال����ذي الن�����راه إال يف امل��ن��اس��ب��ات ن���ري���ده أن 
يكون بصورة يومية وعىل مدار السنة، ثواين معدودة أو 
مساحة صغرة يف هذه الصحيفة او تلك قد تدفع ضرراً 

عن أنفس بشرية.
< يشكو كثري من السائقني من إغالق عدد من الجوالت 
بكتل اسمنتية وتحديد مسارات أخرى .. كيف ترى ذلك؟ 
وماهي األسباب التي جعلت املرور يغلق تلك الجوالت ؟

<< إغ��الق العديد م��ن ال��ج��والت إج���راء ال ب��د منه الن بقائها عىل 
ن��ف��س ال���ح���ال ق���د أص���ب���ح ي��ش��ك��ل ع��ائ��ق��اً ل��ح��رك��ة ال���س���ر وي��ف��اق��م 
من مشكلة االزدحام وقد كان لتحديد مسارات 
أخ�������������رى ل������ل������س������ي������ارات وامل��������رك��������ب��������ات أث��������ره 
اإليجابي حيث خففت اىل حد كبر 
م��ن اإلزدح������ام ال����ذي ك��ان��ت تشهده 
ت���ل���ك ال������ج������والت وح���ق���ق���ت ان���س���ي���اب���ي���ة 
ل���ح���رك���ة ال���س���ر وع�����ن األس�����ب�����اب ال��ن��ي 
جعلتنا نغلق تلك ال��ج��والت فهي 
ت���ت���م���ث���ل يف االزدح����������������ام ال����������ذي ك����ان 

ينجم عن وضعها السابق.
< الح������ظ������ن������ا ع������ن������د زي������ارت������ن������ا 
ل����ح����وش ادارة م��������رور أم����ان����ة 
ال����ع����اص����م����ة أن ه����ن����اك ك����ث����رياً 
من بقايا ال��دراج��ات النارية 
وال��س��ي��ارات التي م��رت عىل البعض منها عقود واصبحت 

حديد خردة .. ملاذا طال عليها كل هذا الوقت؟
<< ال��ك��ث��ر م��ن ت��ل��ك ال���دراج���ات وال���س���ي���ارات ه��ي ك��م��ا اش��رت��م ليست 
إال ب��ق��اي��ا ألن��ه��ا ك��ان��ت ع���ىل ه����ذا ال���ح���ال ال����ذي الح��ظ��ت��م��وه م��ن��ُذ سحبها 
ب���ال���ون���ش���ات ال���خ���اص���ة ب�����امل�����رور م����ن ه�����ذا امل����ك����ان او ذل�����ك ال������ذي وق�����ع ف��ي��ه 
الحادث املروري وبالنسبة لسؤالكم ملاذا طال عليها هذا الوقت فان 
مرجع ذلك اىل التثبت والتحري من ظهور أي مطالب يؤكد ملكيته 

ألي من تلك السيارات أو الدارجات.
< س����ه����ل����ت ق��������ي��������ادة وزارة ال������داخ������ل������ي������ة ت�����ق�����دي�����م ال�����خ�����دم�����ات 
للمواطنني بشكل عام .. كيف تستقبلون وتتعاملون مع 

شكاوى املواطنني من تجاوزات بعض شرطة املرور؟
<< نستقبلها بكل جدية واهتمام ويف حال صحة ثبوت الشكوى 
نقوم بإجراءاتنا القانونية حيال أي شرطي يتجاوز القانون يف تعامله 
م����ع أي س���ائ���ق س�������واًء يف م���ق���ر ال���خ���دم���ات امل���ي���دان���ي���ة أو يف إط������ار ال��ع��م��ل 
اإلداري )امل��ك��ت��ب��ي( وال ن��ت��ه��اون يف إج�����راء ال��ع��ق��اب ال���ص���ارم يف ح���ق من 

ييسء.
< كلمة تودون قولها عرب صحيفة 26 سبتمرب لم نتطرق 

لها يف اللقاء؟
امل��ش��ك��ل��ة امل����روري����ة ت��س��ت��وج��ب ت��ظ��اف��ر ك���ل ال��ج��ه��ود وخ���اص���ة م���ن قبل 
املؤسسات ذات العالقة بالعمل املروري بما فيها اإلعالمية وشركات 
االتصاالت للحد من الخسائر الفادحة البشرية واملادية التي يمنى بها 

مجتمعنا جراء الحوادث التي تقع عىل خطوط السر.

ال��ش��ه��ي��د م��ح��م��د ح��م��ود ال��ح��اج 
" أب�������������و ع�������������ي" ل����������م ي�����ق�����ت�����ص�����ر دوره 
ع�������ىل أداء واج�������ب�������ه ال������ج������ه������ادي يف 
م��ج��ال ع��م��ل��ه ال���رتب���وي ب��ل تحرك 
يف م�����ي�����ادي�����ن ال�����ج�����ه�����اد ال���ع���س���ك���ري 
ف������ج������اه������د يف ال�������ل�������ه ح��������ق ج�������ه�������اده، 
فكان ذلك الفارس الهمام الذي 
ن�����ك�����ل ب��������أع��������داء ال������ل������ه أش����������د ت���ن���ك���ي���ل 
فسالم الله عىل روحه الطاهرة.

نشأته وبعض من صفاته: 
نشأ وتربى يف ظل أسرة محبة 
ل��ل��ه ورس����ول����ه وآل ال��ب��ي��ت وأك��م��ل 
دراس��ت��ه الجامعية وح��ص��ل عىل 
ب�����ك�����ال�����وري�����وس ل����غ����ة ع����رب����ي����ة، ك����ان 
ي���ق���وم ب���أع���م���ال ك���ث���رة ق���ب���ل ن����زول 

وظيفة التدريس مثل) الخط – البناء – الزخرفة 
– الزراعة وغرها من األعمال( كان كريماً سخياً 
ك��م��ا وص��ف��ه أه���ل ق��ري��ت��ه وك���ل م��ن ع��رف��ه، اكتسب 
من املسرة القرآنية حب املبادرة يف العمل فكان 
ال��س��ب��اق ل��ل��ق��ي��ام ب��األع��م��ال ال��ث��ق��اف��ي��ة واألن��ش��ط��ة يف 

بداية التحاقه باملسرة القرآنية.

التحاقه بـاملسيرة القرآنية: 
ال�����ت�����ح�����ق ال����ش����ه����ي����د ب�����امل�����س�����رة ال�����ق�����رآن�����ي�����ة يف ال�����ع�����ام 
2011م وك��ان هو ومجموعة من أبناء منطقته 
ممن حضروا تشييع الشهيد القائد والتحق بدورة 
تعريفية يف محافظة صعدة، وعاد للعمل الثقايف 
وساهم يف العديد من األعمال الثقافية يف كافة 
امل���ن���اس���ب���ات، م����ن ث����م س���اه���م يف ث������ورة 21 س��ب��ت��م��ر 
2014م، ل��ي��ن��ط��ل��ق ب���ع���ده���ا إىل ع������دة ج���ب���ه���ات يف 

محافظات البيضاء وعدن وشبوة وتعز.

ع���م���ل يف امل����ج����ال ال���ث���ق���ايف وك����ان 
يخط الالفتات وغرها من أعمال 
املناسبات والفعاليات التي كانت 
ت���ق���ام، م���ن ث���م ان��ت��ق��ل إىل ال��ع��م��ل 
ال�������ع�������س�������ك�������ري وك����������������ان ض�������م�������ن ف�������رق 

االقتحام والسيطرة.

شهادة أهله ورفاق دربه: 
شهادة أهله: كان الولد محمد 
ع����ىل م���س���ت���وى ع�����ايل م����ن األخ�����الق 
واالح���������������������������������رتام وال���������������������ر ب���������ال���������وال���������دي���������ن 
واإلح�����������������س�����������������ان إل��������ي��������ه��������م��������ا وت��������ق��������دي��������م 
امل�����س�����اع�����دة ل�����آخ�����ري�����ن وم����س����اع����دة 
امل�����������س�����������ت�����������ض�����������ع�����������ف�����������ن وإع�������������ان�������������ت�������������ه�������������م 
وال������ت������ع������ام������ل ال������ح������س������ن واألخ��������������الق 
ال��ف��اض��ل��ة م���ع ك���ل م���ن أس�����اء إل��ي��ه 

خاصة يف مرحلة الجهاد يف سبيل الله.
شهادة رفاق دربه: كان الشهيد أبو عي شجاعاً 
ص���ادق���اً وم��خ��ل��ص��اً يف ع��م��ل��ه ك����ان ي��ت��ح��رك ب��ك��ل جد 

واجتهاد ومعرفة وإيمان.

قصة استشهاده: 
ان��ت��ق��ل ال��ش��ه��ي��د م���ع م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ق��ات��ل��ن إىل 
منطقة الجحملية ب��ت��ع��ز ف��ن��ك��ل ب���أع���داء ال��ل��ه أش��د 

تنكيل
وب����ع����د ح����ي����اة ج���ه���ادي���ة ح���اف���ل���ة ب���ال���ع���ط���اء وث���ق���اف���ة 
الجهاد واالستشهاد  نال وسام الشهادة فسالم 

ربي عليه وعىل كل الشهداء.

وصية الشهيد: 
كان يحث جميع أفراد القرية وأهله عىل الجهاد 
وااللتحاق باملسرة القرآنية، وااللتزام بتقوى الله 

والسر عىل النهج القرآين.

رائد/ نجيب الشوايف
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متابعة: عبدالله الطويل

االس��������������م : م�����ح�����م�����د ح�����م�����ود 
الحاج

االسم الجهادي: أبو عي 
املنطقة – عنس – ذمار 

هيئة القوى البشرية ودوائرها حتتفي بذكرى املولد النبوي
تغطية: عيل الشراعي  - تصوير: عيل الربكاين

نظمت هيئة القوى البشرية ودوائرها بصنعاء فعالية 
خ����ط����اب����ي����ة ب���م���ن���اس���ب���ة ذك���������رى امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ال�����ش�����ري�����ف ع��ىل 

صاحبه وآله أفضل الصالة وأزىك التسليم.
ويف االحتفالية التي حضرها رئيس هيئة القوى البشرية 
بوزارة الدفاع اللواء عبدالله البزاغي ومدير دائرة شئون 
الضباط العميد الركن نجم الدين عباد، وعدد من مدراء 
الدوائر العسكرية، أشار وزير اإلعالم ضيف الله الشامي 
إىل أن إح���ي���اء م��ن��اس��ب��ة ذك�����رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف هي 
تعظيم لشعرة من شعائر الله، وإحياء للفرح واالبتهاج 

بمولده صىل الله عليه وآله وسلم.
وأوض����ح أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف م��ق��دم��ة ال��ش��ع��وب التي 
تحتفي باملولد ال��ن��ب��وي، وال���ذي يعد م��ن أس��ب��اب الصمود 

والنصر الذي يحققه ضد قوى الشر والعدوان.
وق��������ال ال�����وزي�����ر ال����ش����ام����ي " إن ش���ع���ب اإلي�����م�����ان وال���ح���ك���م���ة 
يف م���ق���دم���ة أب����ن����اء األم������ة م����ن ح���ي���ث االه����ت����م����ام ب���إح���ي���اء ه���ذه 
امل��ن��اس��ب��ة ال��ج��ل��ي��ل��ة اب��ت��ه��اج��اً وإح���ي���اًء مل���ول���ده ص���ىل ال��ل��ه عليه 

وآل��ه وس��ل��م، واالق��ت��داء بسرته، وال���ذي يتجىل يف أبطال 
الجيش واللجان الشعبية وهم يواجهون عدواناً غاشماً 

منذ سبع سنوات".
وأض��اف" فما واجهه الرسول الكريم يف غزوة األحزاب 
وغ��ره��ا، يتجىل اليوم يف واقعنا بمواجهة ال��ع��دوان عىل 

شعبنا".
ف���ي���م���ا أوض��������ح م����دي����ر دائ���������رة ال����ق����ض����اء ال���ع���س���ك���ري ال��ع��م��ي��د 
القايض عبداللطيف العياين أن إحياء ذكرى املولد النبوي 
الشريف استشعار بأهمية املناسبة والتمسك بنهج النبي 

الذي كان مثااًل للرحمة والحق والعدل.
وأشار إىل أن هذه املناسبة محطة الستلهام الدروس من 
حياة وسرة الرسول األعظم، وغرس هذه القيم واملبادئ 

يف نفوس األجيال لتكون منهاج حياة.
تخللت الفعالية العديد من األناشيد الدينية والقصائد 
ال��ت��ي ج��س��دت ح��ب أب��ن��اء يمن اإلي��م��ان والحكمة للرسول 

وحرصهم عىل إحياء مولده.
ويف خ��ت��ام الفعالية ت��م ت��ك��ري��م ع���دد م��ن منتسبي دوائ���ر 

هيئة القوى البشرية من حفظة القرآن الكريم.

في إطار التنسيق بني األجهزة العسكرية واألمنية

اللواء املوشكي: احتفال الشعب اليمني باملولد النبوي يتزامن مع جناحات وانتصارات كبيرة على قوى العدوان
اللواء احلاكم: األجهزة االستخبارية العسكرية واألمنية لديها القدرة والكفاءة لتأمني الفعالية

مناقشة خطة تأمني الفعالية املركزية باملولد النبوي

 ن����اق����ش اج���ت���م���اع ب���ص���ن���ع���اء ب���رئ���اس���ة ن����ائ����ب رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة األرك�������ان 
العامة اللواء الركن عي حمود املوشيك، الخطة األمنية لتأمن 

وإنجاح الفعالية املركزية باملولد النبوي الشريف.
وخ�������������الل االج�������ت�������م�������اع ال�������������ذي ض����������م  رئ�������ي�������س ه�����ي�����ئ�����ة االس������ت������خ������ب������ارات 
واالستطالع اللواء الركن عبدالله يحيى الحاكم ومدير مكتب 
رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك��������ان ال���ع���ام���ة ال��ع��م��ي��د ع����ي ال���ع���ري���م���ي وع������دد م��ن 
ال����ق����ي����ادات ال��ع��س��ك��ري��ة واألم���ن���ي���ة ، أك�����د ال����ل����واء امل����وش����يك، أه��م��ي��ة 

التنسيق بن األجهزة العسكرية واألمنية وفق الخطة التي تم 
وضعها وبما يؤمن إنجاح الفعالية املركزية التي ستشهدها أمانة 
العاصمة وبقية املحافظات بهذه املناسبة الدينية العظيمة عىل 

صاحبها واله أفضل الصالة والتسليم.
وأش��ار إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف يتزامن 
هذا العام مع نجاحات وانتصارات كبرة عىل تحالف العدوان 
تحققت بفضل الله وبفضل املرابطن يف مختلف جبهات القتال 

ع����ىل م���س���ت���وى ال�����داخ�����ل ويف ع���م���ق أرايض ال����ع����دو وه�����و م����ا ي��ع��ط��ي 
ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة زخ���م���اً ك���ب���راً. م���ن ج��ان��ب��ه أوض����ح ال���ل���واء ال��ح��اك��م أن 
هناك خططاً تم وضعها عىل املستوى امليداين وأن هناك إشرافاً 
ومتابعة مستمرة لسر تنفيذ عملية التأمن لالحتفال باملولد 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف .. م��ؤك��دا أن األج��ه��زة االس��ت��خ��ب��اري��ة العسكرية 
واألمنية والوحدات املكلفة بتأمن الفعالية لديها من القدرات 

والكفاءات ما يمكنها من تنفيذ املهمة بالشكل املطلوب.

الشهيد العميد الوادي..تضحية وفداء

ع���ن���دم���ا ي���رت���ب���ط امل�����ؤم�����ن ال�����ص�����ادق ب���ال���ل���ه س���ب���ح���ان���ه وت���ع���اىل 
وب���ك���ت���اب���ه امل����ب����ن وب����دي����ن����ه ال���ح���ن���ي���ف ي���ن���ت���ه���ج ال���ن���ه���ج امل���ح���م���دي 
القويم بثقة إيمانية خالصة ال يخالطها الشك وم��ن هنا 
ومنذ بزوغ فجر املسرة القرآنية هناك من امتلك الوعي 
واإلدراك والبصرة وعرف طريق الحق وبثقته بقائد املسرة 
القرآنية الشهيد القائد حسن بدر الدين الحويث – رضوان 

الله عليه - فكان من أوائل امللبن 
واملنطلقن تحت راي��ة ه��ذا القائد 
ال������ع������ظ������ي������م م�������ن�������ذ ب�����������داي�����������ة ان������ط������الق������ة 
املسرة القرآنية وبن هذه األسطر 
نتحدث عن احد هؤالء املنطلقن 
وامللبن تحت راية املسرة القرآنية 
م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا إن���ه ال��ش��ه��ي��د العميد 
أمن ضيف الله عبدالله الوادي- 
رئيس شعبة العمليات باملنطقة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال���راب���ع���ة- ال�����ذي ُع���رف 
بالقائد الشجاع واملقدام الذي ال 
ي���خ���اف يف ال���ل���ه ل���وم���ة الئ�����م، ال���ذي 
حمل كل معاين الصدق والوفاء 
وال�����������ت�����������واض�����������ع، ص��������اح��������ب امل��������واق��������ف 
البطولية والجهادية التي سطرها 
اب��������ت��������داًء م������ن ال������ح������رب األوىل ال���ت���ي 
ش��ن��ت ع��ىل أب��ن��اء امل��س��رة ال��ق��رآن��ي��ة 
وال�������ت�������ي س�����ط�����ره�����ا ت����ض����ح����ي����ة وف���������داء 
يف م��خ��ت��ل��ف ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال ض��د 

الغزاة واملحتلن ومرتزقتهم منذ بداية العدوان الغاشم 
وال����ظ����ال����م ع�����ىل أب�����ن�����اء ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ح���ي���ث ع���ك���س���ت ه���ذه 

املواقف روحيته اإليمانية ونفسيته الطاهرة الزكية.
ال���ش���ه���ي���د ال���ع���م���ي���د أم������ن ال�����������وادي - س������الم ال����ل����ه ع���ل���ي���ه- ه��و 
املجاهد الصادق مع الله ورسوله ومع أع��الم الهدى كيف 
ال؟ وقد استقى نور الهداية وتعلم الصر والثبات يف سبيل 
ال��ل��ه ت��ح��ت راي����ة ق��ائ��د امل���س���رة ال��ق��رآن��ي��ة ال��ش��ه��ي��د ح��س��ن ب��در 
الدين الحويث- رض��وان الله عليه- وظل تحت ظالله حتى 

أصبح قيادياً محنكاً يقارع الظلم والظاملن.
ال����ش����ه����ي����د ال����ع����م����ي����د ال�������������وادي –س����������الم ال�����ل�����ه ع����ل����ي����ه- ال���ت���ح���ق 

باملسرة القرآنية منذ بدايتها وعرف أهداف املشروع القرآين 
وع��م��ل ب��ك��ل ج���د واج��ت��ه��اد وإخ�����الص م���ن اج���ل إن���ج���اح ه��ذا 
املشروع الرباين فكان يف مقدمة صفوف ثوار ثورة ال�21من 
سبتمر املباركة التي قامت من اج��ل التحرر واالستقالل 

من التبعية والوصاية الخارجية.
لقد شارك الشهيد الوادي منذ بداية العدوان الربري 
ع�������ىل ب�������الدن�������ا يف ج����م����ي����ع ج���ب���ه���ات 
وميادين القتال )الداخلية وما 
وراء الحدود( وسطر فيها أروع 
املآثر واملالحم البطولية من املجد 
وال�������ع�������زة وك�����ت�����ب ال�����ت�����اري�����خ ب����م����داد 
الدم القاين أسطر من ذهب وهو 
ي�����ق�����ارع ق������وى االس����ت����ك����ب����ار ال���ع���امل���ي 
وع�������ىل رأس������ه������م ال���ص���ه���ي���وأم���ري���يك 
وع����������م����������الئ����������ه����������م ال������������س������������ع������������وام������������ارايت 
وم���رت���زق���ت���ه���م وح����ط����م ب���ك���ل ف��خ��ر 
واع�����������ت�����������زاز ك������ري������ائ������ه������م وج����ع����ل����ه����م 

يتجرعون الهزائم النكراء.
ال������������ش������������ه������������ي������������د ال������������ع������������م������������ي������������د أم��������������ن 
ال������وادي –س����الم ال��ل��ه ع��ل��ي��ه- ك��ان 
ق���ب���ل اس���ت���ش���ه���اده رئ����ي����س ش��ع��ب��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال����راب����ع����ة وك������ان ب���ط���اًل م����ن أب���ط���ال 
ال����ع����م����ل����ي����ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة "ال����ن����ص����ر 
امل���ب���ن" وع��م��ل��ي��ة "ف���ج���ر ال��ح��ري��ة" 
التي ع��ىل إث��ره��ا ت��م تحرير محافظة البيضاء بالكامل من 

الغزاة واملحتلن ومرتزقتهم وعناصرهم اإلرهابية.
وب��ع��د م���ش���وار ج���ه���ادي ط��وي��ل اب���ت���داء م���ن ال���ح���رب األوىل 
ومشاركة يف قيام ث��ورة 21سبتمر وم���روراً بالجهاد ضد 
ال���غ���زاة وامل��ح��ت��ل��ن وم��رت��زق��ت��ه��م م��ن��ذ ب��داي��ة ال���ع���دوان وحتى 
ع��م��ل��ي��ة "ال���ن���ص���ر امل���ب���ن" وع��م��ل��ي��ة "ف���ج���ر ال���ح���ري���ة" أراد ال��ل��ه 
س��ب��ح��ان��ه وت����ع����اىل أن ي��ص��ط��ف��ي��ه ب����ن األخ����ي����ار وي����ن����ال أش����رف 
وسام رباين وهي الشهادة التي ال ينالها إال املؤمن الصادق 
م����ع ال����ل����ه، ف���س���الم ال���ل���ه ع����ىل روح������ه ال���ط���اه���رة وع�����ىل أرواح 

جميع الشهداء.

الشهيد محمد حمود احلاج 
املنطقة العسكرية املركزية حتتفي 

بذكرى املولد النبوي

تغطية: أحمد طامش - تصوير: عبدالفتاح الغيل

نظمت املنطقة العسكرية املركزية ومديرية الخدمات الطبية ومجمع 48 الطبي النموذجي 
بصنعاء فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الشريف 

 ويف الفعالية التي حضرها عدد من القيادات العسكرية والضباط باملنطقة العسكرية املركزية 
أشار مدير مستشفى 48 النموذجي العميد عبدامللك الصيلمي إىل أهمية ذكرى املولد النبوي 
الشريف للنبي املصطفى صىل عليه وآله وسلم وضرورة التحشيد والحضور املشرف يف االحتفال 
املركزي لهذه املناسبة الدينية الجليلة. واعتر ذكرى املولد النبوي الشريف محطة هامة لتقوية 

االرتباط بالله وبرسوله والسر عىل نهجه واالقتداء به قوال وعمال.
من جانبه أوضح مسؤول الوحدة الثقافية العميد ماجد املطري ان هذه املناسبة تأيت وواقع 
األمة العربية واإلسالمية يف خطر ويف ظل مواجهة  أعداء الله وأعداء رسوله.. مشراً إىل أهمية 

إحياء ذكرى املولد النبوي لرفع املعنويات والطاقة اإليمانية والدينية .
تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية عرت عن عظمة املناسبة .

 :» مدير عام اإلدارة العامة للمرور  لـ»

73,294 ســـــــــــــيارة مت ترقيمها ضمن حملة الترقيم احلالية

الضوابط املرورية حيال مخالفات سائقي )الدراجات النارية( منطلقها ما نص عليه قانون املرور الذي ينظر اليها كبقية وسائل النقل األخرى

 إغــاق العديد من اجلــوالت إجــراء ال 
بد منه للتخفيف من االزدحام

  دور وســـائـــل االعــــــام  مــهــم في 
تعزيز الثقافة املرورية

نقوم بإجراءاتنا القانونية حيال أي شرطي يتجاوز القانون في تعامله مع أي سائق 

 العميد الصيلمي: املولد النبوي الشريف محطة لتقوية 
االرتباط بالله وبرسوله واالقتداء به قوال وعما

اكد مدير عام املرور العميد دكتور بكيل الرايش عىل اهمية تعزيز الثقافة املرورية يف أوساط املجتمع للحفاظ عىل حياة الناس وممتلكاتهم ألنها 
السياج الذي يحميهم من املخاطر التي تنجم عن مخالفة قواعد السر والحوادث كما تطرق اىل كثر من القضايا الهامة املتعلقة باملرور واألطر 

القانونية املنظمة لقيادة السيارات والدراجات النارية وضبط املخالفات وتقييم الحوادث املرورية وغرها املواضيع التي تتعلق بتنظيم حركة السر 
وترقيم السيارات والدراجات النارية غر املرقمة, ناقشناها مع مدير عام املرور, يف حوار اجرته معه الصحيفة فإىل التفاصيل: 

حاوره/ عيل محمد مبارك 

 30,486 دراجــــــة نـــاريـــة مت تــرقــيــمــهــا 
ونحن اآلن بصدد حملة ضبط وترقيم 

بقية الدراجات غير املرقمة 

بــلــغــت إحــصــائــيــة احلـــــــوادث خــــال الــنــصــف 
حـــــادث   3,990 اجلـــــــــاري  الـــــعـــــام  مـــــن  األول 

مروري نتج عنها 816 وفيات 



ُع������ق������دت ب����ص����ن����ع����اء ن���������دوة ث����ق����اف����ي����ة ع������ن امل����ول����د 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ب��ع��ن��وان "ال��رح��م��ة امل���ه���داة"، 
ن����ظ����م����ت����ه����ا دائ���������������رة ال�����ت�����وج�����ي�����ه امل������ع������ن������وي ل�����ل�����ق�����وات 

املسلحة.
ويف الندوة أشار مدير دائرة التوجيه املعنوي 
متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع 
إىل أن االح�����ت�����ف�����ال ب�����ذك�����رى امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي م��ن 
أه��م األس���س ال��ت��ي تعمق ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة يف 

النفوس والوجدان.
ول��ف��ت إىل ض����رورة أن ي��ق��ف ال��ج��م��ي��ع أم����ام ه��ذه 
املحطة ال��رب��وي��ة ل��اس��ت��ف��ادة منها وت��ع��زي��ز الوعي 
يف أوساط املجتمع، خاصة يف ظل الغزو الفكري 
ال��ه��ادف إىل فصل األم���ة ع��ن نبيها األك���رم محمد 

صىل الله عليه وآله وسلم.
واعترب العميد سريع الحشود الجماهريية 
يف مختلف ال��س��اح��ات ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي، للعام 
ال���س���اب���ع ع���ىل ال����ت����وايل يف ظ���ل ال����ع����دوان رس��ال��ة 
للعالم أجمع بتمسك أب��ن��اء الشعب اليمني 
ب����ال����ه����وي����ة اإلي����م����ان����ي����ة ول�������ن ت����ن����ال م�����ن ع��زي��م��ت��ه��م 
وإرادت���������ه���������م ق��������وى ال��������ع��������دوان م����ه����م����ا أم�����ع�����ن�����وا يف 

طغيانهم.
وأف�����������اد ب�������أن ذك���������رى امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ت�������أيت ه����ذا 
ال���ع���ام وق����د ت��ح��ق��ق ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ان���ج���ازات 
ون���ج���اح���ات ع���ىل م��س��ت��وى ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ص��ن��ي��ع 

ال������ح������رب������ي مل����خ����ت����ل����ف األس������ل������ح������ة ل������ل������ق������وات ال�����ربي�����ة 
وال����ب����ح����ري����ة وال�����ج�����وي�����ة وع�������ىل امل����س����ت����وى امل����ي����داين 
ان������ت������ص������ارات م�����������ؤزرة ك������ب������ّدت ت����ح����ال����ف ال������ع������دوان 

ومرتزقته خسائر يف العدة والعتاد.
وق������ّدم������ت يف ال������ن������دوة ع�������دد م�����ن أوراق ع��م��ل 

ال�����ي�����م�����ن  أب�����������ن�����������اء  ت�������ط�������رق�������ت إىل دالالت إح�����������ي�����������اء 
ل��ذك��رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي خ��اص��ة يف ظ��ل ال��ظ��روف 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ي��ش��ون��ه��ا يف ظ���ل اس��ت��م��رار 

العدوان والحصار.
وتناولت أوراق العمل ما يمثله إحياء هذه 

املناسبة الدينية من دور يف تعزيز ثقافة الوعي 
يف وج���دان األج��ي��ال وتحصينهم سيما يف ظل 
ال����غ����زو ال���ص���ل���ي���ب���ي ال�����ه�����ادف إىل ط���م���س ال���ه���وي���ة 
اإلي���م���ان���ي���ة وف���ص���ل األم�����ة ع���ن م��ب��ادئ��ه��ا وق��ي��م��ه��ا 
الدينية ونبيها الكريم عليه وآله أزىك الصاة 

وأتم التسليم.
ت����خ����ل����ل����ت ال���������ن���������دوة م���������داخ���������ات ح����������ول ع���ظ���م���ة 
املناسبة وأهمية التحشيد والحضور الفاعل 
يف مختلف ال��س��اح��ات يف ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��رك��زي��ة 

يوم 12 من ربيع األول.

عسكرية

إن إحياء ذكرى مياد خاتم األنبياء واملرسلني محمد صىل 
الله عليه وعىل آله وسلم ليست باملناسبة العادية بل إن لها 
أهمية خاصة ملا تحمله من مدلوالت عظيمة ومعان سامية.

ل���ق���د اه���ت���ز ال����ك����ون مل���ي���اد ال����رس����ول ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع�����ىل آل���ه 
وس��ل��م ف���رح���اً وط���رب���اً وش���وق���اً وس������روراً وس��ط��ع��ت أن�����وار طلعته 
ال���ش���ري���ف���ة إي�����ذان�����اً ب���ب���داي���ة ع���ه���د ج���دي���د ي����س����وده ال����ع����دل وامل��ح��ب��ة 
وال��س��ام وان��ت��ق��ل��ت م��ع��ه ال��ب��ش��ري��ة أج��م��ع م��ن ظ��ل��م��ات الجهل 
إىل نور وعدل اإلسام، إن االحتفال بهذه املناسبة العظيمة 
ي��ع��زز ارت���ب���اط أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��ال��رس��ال��ة امل��ح��م��دي��ة ال��ت��ي 
يستلهمون منها العديد م��ن القيم اإلنسانية والجهادية يف 
ميادين العزة والكرامة وسنحيي هذه املناسبة املقدسة لنعلن 
والءن���ا لله ولرسوله يف زم��ن أعلن فيه منافقو األم��ة والءه��م 
لليهود والنصارى وكما أعلنا تمسكنا باملشروع القرآين وبأننا 

عىل خطى رسول الله جهاداً وتضحية وصرباً وصموداً..
إن احتفاالت الشعب اليمني بذكرى مولد خري الربية عليه 
وعىل آله أفضل الصاة والتسليم ليس بجديداً وإنما تجديد 
مل����آث����ر م����واق����ف أج������دادن������ا األن�����ص�����ار م����ن األوس وال������خ������زرج ال���ذي���ن 
ناصروا وأزروا النبي املصطفى يف نشر الدعوة وإسناد الرسالة 
امل���ح���م���دي���ة وإي���ص���ال���ه���ا إىل أرج��������اء امل����ع����م����ورة يف م����ش����ارق األرض 
ومغاربها حاملني راي��ة الجهاد والعقيدة الربانية الجهادية 
وه������م ال�����ي�����وم ي����ت����ص����دون ب���ث���ب���ات وح��������زم وع����زي����م����ة ل����ق����وى ال��ظ��ل��م 
واالس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي وع��ىل رأس��ه��م الصهيوأمرييك وعمائهم 
السعوأماريت ومرتزقتهم من الخونة والعماء أعداء الرسالة 

املحمدية وأعداء الرسول األعظم..
ل���ق���د ج��������اءت ه������ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ذك��������رى م����ول����د س��ي��دن��ا 
ونبينا وقائدنا بالتزامن مع االنتصارات العسكرية الواسعة 
التي سطرها ويسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 
مختلف جبهات وميادين الشرف والبطولة والتي كان آخرها 
عملية "ف��ج��ر ال��ح��ري��ة" وال��ت��ي اس��ت��ط��اع أب��ط��ال��ن��ا األش����اوس من 
خ�����ال�����ه�����ا ت�����ح�����ري�����ر م����ح����اف����ظ����ة ال�����ب�����ي�����ض�����اء م�������ن ال��������غ��������زاة وامل����ح����ت����ل����ني 
وم�����رت�����زق�����ت�����ه�����م وع�����ن�����اص�����ره�����م اإلره��������اب��������ي��������ة، وت������ح������ري������ر ب�����ع�����ض م���ن 

مديريات محافظة شبوه..
ويف األخ���ري أق���ول لرسولنا ال��ك��ري��م وخ��ات��م النبيني ون��ح��ن يف 
ذكرى مولده صلوات ربي وسامه عليه وعىل آله: لك العهد 
منا يا رسول الله بأننا سوف نميض عىل دربك ومنهجك تحت 
راي������ة أع������ام ال����ه����دى م����ن آل ب��ي��ت��ك ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ع���ب���دامل���ل���ك ب��ن 

بدرالدين الحويث مهما كانت التحديات. 

املقدم/ عبدالحميد عيل الغفري

املولد النبوي..العهد والوالء
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نظمتها هيئة االستخبارات واالستطالع..

فعالية خطابية إحتفاًء بذكرى املولد النبوي حتت شعار: "بوالئنا لك يا رسول الله سننتصر على أعدائنا"
اللواء احلاكم: االحتفال باملولد النبوي رسالة للتمسك مبنهج رسول الله وشخصيته

تغطية: أحمد طامش - تصوير: فهد الجويف

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة االس���ت���خ���ب���ارات واالس���ت���ط���اع ب��ص��ن��ع��اء ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��اب��ي��ة اح��ت��ف��اء 
بذكرى املولد النبوي الشريف  تحت شعار: "بوالئنا لك يا رسول الله سننتصر 
عىل أعدائنا". ويف الحفل الذي حضره مدير دائرة االستخبارات العميد الركن 
عيل محمد أبو حليقة, ونائب مدير الدائرة العميد الركن حسني محمد هاشم 
وال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م��ح��م��د زه������رة، أش�����ار رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة االس���ت���خ���ب���ارات واالس���ت���ط���اع 
ال���ل���واء ال���رك���ن ع��ب��دال��ل��ه ي��ح��ي��ى ال��ح��اك��م، إىل أه��م��ي��ة إح���ي���اء ذك����رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي 

الشريف الستلهام الدروس والعرب والتويل واالنضباط والسري عىل نهج الرسول 
املصطفى صىل الله عليه وآله وسلم.

وأوضح  أن االنتصارات املتوالية التي يحققها املرابطون  عىل تحالف العدوان 
يف مختلف جبهات القتال جاءت نتيجة التويل لله ورسوله وألعام الهدى.

وقال اللواء الحاكم: "الرسول املصطفى صىل الله عليه وآله وسلم  غني عن 
التعريف ألن الله سبحانه وتعاىل قد كرمه من عنده وهذه املناسبة عبارة عن 
رسالة من أجل أن ننهج نهجه ونستلهم من شخصيته القوة واالنضباط وهي 

رابط بيننا وبني نبينا وهو فخر لنا أمام الشعوب واألمم"..

وتطرق اللواء الحاكم إىل أهمية  الحشد إلحياء هذه املناسبة العظيمة ملا لها 
من تأثري كبري عىل العدو الذي يعمل عىل بث االدعاءات الكاذبة لغرض إفشال 
هذه املناسبة عرب الوسائل اإلعامية من خال ما يسمونه بالبدعة وتخويف 
الناس بطرق عدة كالتفجريات وغريها.. الفتا إىل أهمية التعاون املشرك بني 

األجهزة األمنية من أجل سد الثغرات إلنجاح هذه املناسبة.
وأشاد بإنجازات العمل االستخبارايت يف مختلف املهام والعمليات السابقة 
واملتمثلة يف امل��واج��ه��ة امل��ي��دان��ي��ة واالس��ت��خ��ب��اري��ة وم��اح��ق��ة العناصر اإلره��اب��ي��ة يف 

مختلف الجبهات واملناطق التي تمددت فيها عناصر اإلرهاب.

 وأردف ال��ل��واء ال��ح��اك��م ب��ال��ق��ول : " استطعنا م��ن خ���ال ال��ع��م��ل االس��ت��خ��ب��ارايت من  
الحصول عىل  معلومات كاملة عن العدو من قاعدة بيانات وقواته وعتاده وتحركاته 
ول��دي��ن��ا خ���ارط���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ع���ن ال���ع���دو وه����ذه ج��ه��ود م��ض��ن��ي��ة ي��ش��ك��رون ع��ل��ي��ه��ا منتسبي 
االستخبارات العسكرية , بعد أن كانت اليمن تحت املجهر األمرييك واإلسرائييل"  
وش��دد ال��ل��واء الحاكم عىل أهمية  تعزيز الجهود والتنسيق والتنظيم والتكامل يف 

األعمال  مع الجهات ذات العاقة  من أجل تطوير العمل االستخبارايت.
 حضر الفعالية م��دراء مديريات االستخبارات ورؤس���اء الشعب  يف املناطق 

العسكرية واملحافظات.

تولينا لله ورس��ول��ه وأع���الم ال��ه��دى س��ر انتصاراتنا 
املتوالية في جبهات وميادين العزة

استطعنا بعملنا االس��ت��خ��ب��ارات��ي احل��ص��ول ع��ل��ى ق��اع��دة 
بيانات العدو وقواته وحتركاته

أثناء قيامهما مبهام جتسسية واستطالعية قتالية 

الدفاعات اجلوية تسقط طائرتني تابعة لسالح 
اجلو السعودي في اجلوبه وجيزان

تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع RQ_20 تابعة 
لساح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية يف أجواء جبهة جيزان.

وأوضح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى سريع يف بيان له أن إسقاط 
الطائرة تم بساح مناسب وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة خال الساعات القادمة.

كما تمكنت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطاع مقاتلة 
تابعة لساح الجو السعودي يف مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وأوض��������ح امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ب���اس���م ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ال���ع���م���ي���د ي��ح��ي��ى س���ري���ع يف ب���ي���ان ل�����ه، أن 
. CH4 الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة صينية الصنع من طراز

وأشار إىل أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض - جو أثناء قيامها بأعمال عدائية يف أجواء 
مديرية الجوبة.

نظمتها دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة

ندوة ثقافية عن املولد النبوي بعنوان "الرحمة املهداة" 
النبوي أس��اس لتعميق  العميد سريع: االحتفال باملولد 

الهوية اإلميانية في النفوس والوجدان
نحتفل بذكرى املولد النبوي وشعبنا اليمني يحقق املزيد 

من االجنازات والنجاحات العسكرية وامليدانية

املنطقة العسكرية السادسة حتتفي بذكرى املولد النبوي

العميد أبو مهدي: منتسبو اجليش واللجان الشعبية في طليعة الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامته

مبناسبة ذكرى املولد النبوي

مؤسسة "الشعب" توزع الكسوة الشتوية لألطفال األيتام وذوي االحتياجات اخلاصة بصنعاء

تغطية : نبيل السياغي - تصوير: عيل الربكاين

احتفلت ق��ي��ادة املنطقة العسكرية ال��س��ادس��ة يف ص��ن��ع��اء ب��ذك��رى 
املولد النبوي الشريف بفعالية خطابية وفنية بمشاركة ضباط وأفراد 

من منتسبي املنطقة.
ويف الفعالية، لفت مساعد قائد املنطقة العميد جابر عبد الله 
أبو مهدي إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي تأيت هذا العام والشعب 
اليمني ما يزال يعاين ظروفاً قاسية وصنوفاً من العدوان والتجويع، 

فرضها عليه جبابرة اليوم عرب العدوان والحصار.
وأكد ضرورة االستفادة من مواقف رسول الله صىل الله عليه وآله 
وسلم للوصول إىل االنتصار الكبري وإسقاط املؤامرات والتحالفات.

وأشار العميد أبو مهدي، إىل وجوب مناهضة الظاملني ومساعدة 
املظلومني وعىل رأسهم الشعب اليمني .. مؤكداً أن منتسبي الجيش 

واللجان الشعبية سيقفون يف طليعة الدفاع عن الوطن وسيادته 
وكرامته وأنهم يف أتم جاهزية لتنفيذ توجيهات قيادة الثورة وفرض 

املعادالت صوب النصر الكبري وتكبيد العدو أنىك الخسائر.
ب���دوره تطرق رئيس شعبة التوجيه املعنوي باملنطقة العسكرية 
السادسة العقيد أبو هاشم شرف الدين، إىل دالالت االحتفال بهذه 
امل��ن��اس��ب��ة الس���ت���ق���اء ال�������دروس وال���ع���رب م���ن ش��خ��ص��ي��ة ال����رس����ول ال��ك��ري��م 
وكيف كانت روحيته يف إيمانه وعاقته وتوكله وارتباطه بهدي الله 

وتجسيد منهج الدين اإلسامي الحنيف.
وقال :"نحيي ذكرى املولد النبوي، لنشعر يف أنفسنا كمنتسبني 
عسكريني كيف كانت حياة الرسول الجهادية وحكمته وشجاعته 
ونهجه يف التصدي لقوى الظام وتكتيكه يف إدارة املعارك وتحقيق 

النصر باملمكن واملتاح".
وب�������ني ال���ع���ق���ي���د ش�������رف ال������دي������ن، أن ال������رس������ول ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�����ه 

وس���ل���م اس���ت���ط���اع ه���زي���م���ة ق�����وى ال���ط���غ���ي���ان ح���ت���ى ع�����رف ع���ن���ه أن�����ه أع��ظ��م 
قائد يف التاريخ .. وأضاف :" نستفيد من املناسبة كيف اعتمد صىل 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م يف ف��ت��ح م��ك��ة ع���ىل ال���س���ّري���ة ال���ت���ام���ة وال��ك��ت��م��ان 
واستخدام نظام السرايا إىل جانب ما ُعرف عن حنكته القيادية يف 
تصديه لليهود وإجائهم من الجزيرة". وجدد تعهد أبطال املنطقة 
العسكرية من الجيش واللجان الشعبية بالبقاء أوفياء لرسول الله 
والشعب اليمني وسريهم عىل نهج املصطفى يف الدفاع عن اليمن 
وس���ي���ادت���ه واس���ت���ق���ال���ه. ت��خ��ل��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ع����رض م��س��رح��ي مل��ج��م��وع��ة 
م��ن نجوم ال��درام��ا وامل��س��رح اليمني، ومقطوعات إنشادية لفرقتي 
ال����رس����ال����ة وش����ب����اب ال����ص����م����ود، وق���ص���ي���دت���ان ل���ل���ش���اع���ر ص���ق���ر ال���اح���ج���ي 
تغنت األوىل بمناقب الحبيب املصطفى فيما ألهبت األخرى مشاعر 
الحضور بتناولها شجاعة اليمنيني وه���وان أع��دائ��ه��م وح��ب الوطن 

والدفاع عن سيادته وكرامته. 

دش����������ن����������ت م��������ؤس��������س��������ة "ال�������ش�������ع�������ب 
االج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة ل�����ل�����ت�����ن�����م�����ي�����ة" ت�������وزي�������ع 
ال����������ك����������س����������وة ال���������ش���������ت���������وي���������ة ل�������أط�������ف�������ال 
ب������ال������ع������اص������م������ة ص�������ن�������ع�������اء ب����م����ن����اس����ب����ة 

ذكرى املولد النبوي الشريف.
ويف ال�����ت�����دش�����ني أوض������ح������ت م���دي���ر 
ب����رن����ام����ج ال�����رع�����اي�����ة االج����ت����م����اع����ي����ة يف 
م��ؤس��س��ة "ال��ش��ع��ب االج��ت��م��اع��ي��ة" 
أم��������������ة ال������������������������رزاق ت������ل������ه������ا أن ال�������ت�������وزي�������ع 
م����ن  ط��������ف��������ل  ي�������س�������ت�������ه�������دف 2000 
ف���ئ���ة األي�����ت�����ام وذوي االح���ت���ي���اج���ات 

ال���������������خ���������������اص���������������ة وأح����������������������ف����������������������اد ب�������������������������ال يف 
العاصمة صنعاء.

م����������������ن ج�����������ان�����������ب�����������ه ث�����������ّم�����������ن�����������ت م�����������دي�����������رة 
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة يف دار الرفقاء 
ل������رع������اي������ة األي���������ت���������ام ف��������ائ��������زة ع�������ب�������اد أن 
م�����ا ت����ق����وم ب�����ه م���ؤس���س���ة "ال���ش���ع���ب 
االجتماعية للتنمية" بشكل دائم 
من رعاية لأيتام يف الدار وتقديم 
ال���ك���س���وة ال��ش��ت��وي��ة ل��ه��م ب��ال��ت��زام��ن 
م����ع اح����ت����ف����االت ال��ي��م��ن��ي��ني ب���ذك���رى 

مولد الرسول األعظم.

مدرسة الشؤون اإلدارية 
واملالية حتتفل بتخريج 
الدورة 32 قوى بشرية

تزامنًا مع ذكرى املولد النبوي الشريف

ن��ظ��م��ت م��درس��ة ال���ش���ؤون اإلداري������ة وامل��ال��ي��ة 
بدائرة شؤون األفراد واالحتياط العام بوزارة 
ال���دف���اع ب��ص��ن��ع��اء ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال������دورة  32 
دف���ع���ة ال����رس����ول األع���ظ���م إدارة ق����وى ب��ش��ري��ة 
للمشاركني من الهيئات والدوائر والوحدات 

املستوى الثاين ..
ويف ال�����ح�����ف�����ل أك����������د م�����س�����اع�����د وزي������������ر ال������دف������اع 
للتكنولوجيا ونظم املعلومات اللواء الركن 
أب������و ب���ك���ر ال�����غ�����زايل أن ت���خ���ري���ج ه������ذه ال��������دورات 
امل����ت����خ����ص����ص����ة يف امل�������ج�������ال اإلداري ي����س����ه����م يف 
االرت�����ق�����اء ب��م��س��ت��وى ع���م���ل ال�����دوائ�����ر ال��خ��دم��ي��ة 
وال���ه���ي���ئ���ات ت����ج����اه م��خ��ت��ل��ف وح��������دات ال����ق����وات 

املسلحة .
وأش��������������ار إىل أن ت������خ������رج ه���������ذه ال����������������دورة ج�����اء 
م�����ت�����زام�����ن�����اً م�������ع اح������ت������ف������االت ال�����ش�����ع�����ب ال���ي���م���ن���ي 
بذكرى املولد النبوي الشريف واالنتصارات 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي يحققها امل��راب��ط��ون يف مختلف 

الجبهات.
وش���دد ال��ل��واء ال��غ��زايل ع��ىل أه��م��ي��ة ترجمة 
م���ا ت��ل��ق��اه امل���ش���ارك���ون يف ال������دورة ع���ىل ال���واق���ع 
ال����ع����م����يل وب�����م�����ا ي���س���ه���م يف ت���ح���س���ني م���س���ت���وى 

العمل اإلداري واملايل .
فيما أش���ارت كلمتا ال��رح��ي��ب والخريجني 
إىل أن املشاركني تلقوا معلومات يف مجال 
النظم واملعلومات اإلداري���ة واملالية املواكبة 

للتطور التكنولوجي .
تخلل ال��ح��ف��ل ال���ذي ح��ض��ره م��دي��ر الكلية 
الحربية العميد الركن محمد شيزر ونائب 
م��دي��ر دائ�����رة ال��ت��أم��ني ال��ف��ن��ي ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 
ع��ب��د ال���س���ام ال��س��ف��ي��اين ون���ائ���ب م��دي��ر دائ���رة 
ش���������ؤون األف�������������راد ال����ع����م����ي����د م���ح���م���د ح���م���ي���د ، 
ق���ص���ي���دة ش���ع���ري���ة وت�����وزي�����ع ال����ش����ه����ادات ع��ىل 

املشاركني .
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> الشيخ املناضل سعيد العكربي وشعبنا اليمني يحتفل 
ب��ال��ذك��رى الثامنة والخمسني ل��ث��ورة 14 اك��ت��وب��ر امل��ج��ي��دة هل 
ت���ح���دث���ون���ا يف ه������ذه امل���ن���اس���ب���ة ع����ن ال��������دور امل���غ���ي���ب ال�������ذي ق��ام��ت 
ب��ه ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ن��اص��ري��ة امل��ت��ع��ل��ق بتأسيسها للكفاح 
املسلح ضد املستعمر الربيطاين وكيف بدأت بتنفيذ عمليات 

فدائية يف مدينة عدن تحديداً؟
>> يف ال����ب����داي����ة أؤك������د ه���ن���ا إن���ن���ا ل����م ن���ك���ن ن���ح���ن ال���وط���ن���ي���ن ف��ق��ط 
فقد كان هناك شعب يفهم وقوى سياسية تدير األحداث من 
مفاهيمها الوطنية وهي االتحاد العمايل والرابطة وحزب صغري 
كانوا يسمون أنفسهم املعنيون وهم خارج اإلطار الوطني، قبل 
ال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل��ي��ات ف���دائ���ي���ة ش��ك��ل��ن��ا وف���دي���ن األول ب���رئ���اس���ة اب��وب��ك��ر 
شفيق وارسل اىل االتحاد العمايل والوفد الثاين برئاسة سعيد 
العكربي للحديث مع حزب الرابطة ناقشنا كل األمور املتعلقة 

ب��األع��م��ال ال��ع��س��ك��ري��ة، ل��ك��ن اب���و ب��ك��ر شفيق ع���اد م��ت��أمل��ا م��ن شتائم 
وسفاهة عبد الله األصنج ومحمد باسندوه ونحن عدنا من لقاء 
م��ع شيخان الحبيش بأمنيات طيبة بالنجاح وناقشنا ع��دم فهم 
السياسين مل��ا نحن ج���ادون فيه ومقدمون عليه فتدارسنا األم��ر 
وق�����ررن�����ا خ������وض ال����ح����رب ال���ش���ع���ب���ي���ة ف��ل��س��ن��ا أق������ل م����ن ش����ع����وب آس��ي��ا 
وأفريقيا وذلك ما تم فعال وبدأنا باسم الله وصالة جماعة أمنا 
ف��ي��ه��ا ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ع���ي ب��اح��ن��ي��ص رح��م��ه ال��ل��ه رح��م��ة األب�����رار ه��ذا 
بالنسبة ملا قبل العمليات الفدائية أما بخصوص سؤالكم فأقول: 
ما يؤسف له حقا إن الكتابات التي تتحدث عن الجبهة القومية 
كتنظيم رائد قاد عملية الكفاح املسلح ضد الوجود الربيطاين يف 
ج��ن��وب ال��ي��م��ن وك��ي��ف ت��أس��س��ت ف��إن��ه��ا ال ت��م��ت اىل الحقيقة بصلة 
فكل ه��ذه ال��ك��ت��اب��ات ال ي��ع��رف أصحابها م��ن ه��ي الجبهة القومية 
وم���ن ال����ذي أس��س��ه��ا وم���ن ه��م أب��ط��ال��ه��ا وق��ادت��ه��ا، ه����ؤالء يحكمون 
عىل الجبهة القومية من خالل آراؤهم السياسية وإن كنت أعتقد 
أن ذلك يعترب شيئا طبيعيا بحكم أن الشعوب العربية التي لم 
تخض امل��ع��ارك الحقيقية ض��د ال��ق��وات االستعمارية س���واء كانت 
بريطانية أو فرنسية أو غربية عموما تنقصها معرفة تاريخ القوى 
التحررية وكيف نشأت، قد ال تعرف هذه الشعوب أن ثورة األكرث 
من مليون شهيد الجزائرية بدأت بمجموعة من الشباب األحرار 
وك����ذل����ك ق����د ال ي���ع���رف���ون ت����اري����خ ان�������دالع ال�����ث�����ورات يف م���ص���ر وس���وري���ا 
والعراق وكيف حررت شعوبها من أسر حاكمة كان االستعمار قد 
وضعها عىل رأس الحكم يف تلك البلدان العربية وهو ما ينطبق 
عىل الشعب اليمني يف جنوبه فحسب الشائع إن املعركة بدأت 
ض��د ال���وج���ود ال��ربي��ط��اين يف 14 اك��ت��وب��ر ع���ام 1967م ب��ق��ي��ادة تنظيم 
ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ج��ن��وب ال��ي��م��ن امل��ح��ت��ل وك���ان���ت ه����ذه هي 
ال��ت��س��م��ي��ة ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة وك���ث���ريا م���ا ن��ق��رأ ك��ت��اب��ات عن 
الجبهة تنتقدها وه��ن��اك م��ن يلعن رج��ال��ه��ا ل��ك��ن الحقيقة عكس 

ذلك تماماً.
الجبهة القومية تنظيم وطني شكله ثلة من أبناء الوطن دون 
تدخل أي قوى أجنبية أو خارجية ما عدا بعض التسهيالت التي 
تلقيناها من القيادة املصرية التي كانت متواجدة يف شمال الوطن 
ولذلك ال يجب أن يقسو التاريخ عىل الجبهة القومية فهي ليست 
األساس للنضال وإنما أساس ثورة الكفاح املسلح هم مجموعة 
م��ن ش��ب��اب ال��ج��ن��وب اليمني م��ن ع��دن وح��ض��رم��وت وم��ن مختلف 
املناطق التي كانت تسمى آنذاك بالسلطنات من يافع والعوالق 
ومن حبان والضالع ويف عدن كانت القيادة من شباب عدن وإذا 
أردنا أن نذكر األسماء فلن يتجاوز عددهم عشرين شخصا هذا 
يف البداية وسأذكر اسمي آخر شخص بينهم وإن كنت يف مقرتح 

الرتقيم من األوائل.

كنا نشرتي السالح من السالطني
> من أطلق عىل الجبهة القومية صفة الناصرية؟

>> ك����ان اس����م ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي يف ب���داي���ة ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا: 
الجبهة القومية الناصرية وق��د اخرتنا ه��ذا االس��م ألننا كنا نحب 
القائد العربي جمال عبد الناصر وأنا شخصيا ناصري الهوى بل 
ول��ن��ا ال��ف��خ��ر أن نسمي أن��ف��س��ن��ا ب��ال��ن��اص��ري��ن نسبة اىل ذل���ك القائد 
ال���ع���ظ���ي���م ل���ل���ش���ع���ب امل������ص������ري ال���������ذي ح�������رر م����ص����ر م������ن أس���������رة ح���اك���م���ة 
ف����اس����دة أج��ن��ب��ي��ة ع����ن م���ص���ر وغ���ري���ب���ة ع����ىل ال���ش���ع���ب امل����ص����ري ول���ذل���ك 
وكما أش��رت أطلقنا عليها اس��م الجبهة القومية الناصرية ومن 
ق��ادت��ه��ا ال��ش��ب��اب وامل��ؤس��س��ي��ن وأن���ا أح��ده��م وه���م: اح��م��د ه��ب��ة الله 
عي صاحب مكتبة هبة الله يف شارع الزعفران وسالم الجعفري 
وخ��ال��د ه���وري وأب��وب��ك��ر ع��ي شفيق وج��ع��ف��ر ال��ق��وس��ري وامل��ح��م��دي 
ع��ب��دال��ل��ه ع���ي وس��ع��ي��د ال���ع���ك���ربي، وك���ان���ت ال���ق���ي���ادة ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ه��ذا 
التنظيم تتكون م��ن سعيد العكربي وابوبكر ع��ي شفيق واحمد 
هبة الله ع��ي وخ��ال��د ع��ي هندي وغ��ريه��م م��ن الشباب الفدائين 
ال����ذي����ن اس���ت���ش���ه���دوا أث����ن����اء خ���وض���ه���م م���ع���رك���ة ت���ح���ري���ر ال���ج���ن���وب ك��ل��ه 
وليس عدن وحدها التي كانت تتواجد فيها القوات االستعمارية 
الربيطانية، وكنا قد بدأنا بعد األحداث برؤية تمثلت يف التدريب 
املخرتع من قبلنا وليس من قبل أي قائد عسكري من هنا أو هناك 
وإن كان فيما بعد قد أنضم إلينا الكثري من ضباط األمن والشرطة 
وضباط الجيش حيث كنا نتدرب عىل بعض األسلحة البسيطة 

مثل املسدسات قبل أن تصل الينا الرشاشات التي جلبناها من 
شمال الوطن.

> من أين كنتم تحصلون عىل السالح يف ظل قبضة القوات 
الربيطانية يف عدن؟

>> ك����ن����ا ن�����ش�����رتي ال������س������الح م������ن ب����ع����ض ال�����س�����الط�����ن ال������ذي������ن ك���ان���ت 
بريطانيا تمولهم بالسالح سنويا بعدد من الرشاشات وكثري من 
السالطن كانوا يبيعون األسلحة لنا ومنهم السلطان الواحدي 
وال�����ذي ك����ان ي��س��ت��ل��م ال���س���الح م��ن��ه ال��ش��ي��خ ن���اص���ر ال����واح����دي وس��ال��م 
الواحدي من أبناء السلطنة الواحدية واىل جانب بيعهم السالح 
لنا كانوا يهدون إلينا بعض الرشاشات والبنادق وكانت أول عملية 
فدائية قمنا بها ونستطيع أن نقول عليها فدائية بكل م��ا تعنيه 
الكلمة من معنى هي تفجري لنش عسكري بريطاين كان يحتاج 
إىل إصالح فتم نقله من ميناء املعال عرب الشارع الرئييس اىل مفرق 
جبل حديد وم��ا ي��زال ه��ذا االس��م م��وج��ودا حتى ال��ي��وم وه��و عبارة 
ع���ن م��ع��س��ك��ر ول����ه ب���واب���ة ك��ب��رية ع���ىل ال���ش���ارع ال��رئ��ي��يس م��اب��ن امل��ع��ال 

وخور مكسر.

فجرنا اللنش وقصفنا املجلس التشريعي
> كيف تمت هذه العملية؟

>> بعد نقل هذا اللنش العسكري املتوسط اىل الرب إلصالحه 
والذي وضعوه عند بوابة معسكر جبل حديد حيث كانوا يف هذا 
املوقع منتظرين إصالحه قمنا بالتسلل اىل منطقة تقع خلف ما 
يسمى اليوم بدار الرئاسة باملعاشيق وهو ال دار رئاسة وال يحزنون 
ف��ق��د ك����ان ع���ب���ارة ع���ن ب��ي��ت ك��ب��ري ي��م��ل��ك��ه ت���اج���ر ي���ون���اين م��ت��خ��ص��ص يف 
تجارة األف���ران واألغ��ذي��ة وك��ان يمتلك أشهر ف��رن او مخبز للرويت 
يف عدن وبعد مغادرته عدن اىل بلده اليونان استخدمته القوات 
الربيطانية مقرا لها، ثم فيما بعد االستقالل تم تحويله اىل دار 
للرئاسة، بعد ت��واج��دن��ا يف ه��ذه املنطقة املطلة ع��ىل البحر ابوبكر 
ع�����ي ش���ف���ي���ق وخ�����ال�����د ع�����ي ه����ن����دي واح�����م�����د ه����ب����ة ال����ل����ه ع�����ي وس���ع���ي���د 
ال��ع��ك��ربي فكرنا بصنع قنبلة وك��ن��ا ق��د جلبنا ال��ب��ارود والديناميت 
وامل������واد امل��ط��ل��وب��ة ل��ص��ن��ع ال��ق��ن��ب��ل��ة وب��ع��د االن���ت���ه���اء م���ن ص��ن��ع��ه��ا أردن����ا 
أن ن����ج����رب ق�������وة ان����ف����ج����اره����ا وم�������ا س���ي���ح���دث���ه م�����ن ت����أث����ري وح������ددن������ا ل��ه��ا 
خمس دقائق حتى تنفجر، وضعناها بن مجموعة من األحجار 
واختفينا، مرت الخمس الدقائق ولم تنفجر فتقدمت أنا واألخ 
خالد هندي جهتها لنعرف سبب تأخر انفجارها ول��م نكد نصل 
إليها حتى انفجرت فحدثت لنا إص��اب��ات طفيفة يف أيدينا عندما 
غطينا وجهينا وكان حينها الوضع مخيف بالنسبة لنا خوفا من 
س��م��اع ال��ق��وات الربيطانية ل��الن��ف��ج��ار، ألن��ه��ا ك��ان��ت قريبة منا فيما 
يعرف اليوم بدار الرئاسة فسارعنا للخروج من مخبئنا واتجهنا 
اىل السيارة التي كان يقودها محمد اليحريي فتحركنا نحو الشارع 
الرئييس وفجأة ال حظنا ان سيارة بريطانية تتبعنا فاعتقدنا أنها 
تالحقنا وعندما وصلنا اىل منطقة حقات التي كانت توجد بها دار 
للسينما ومطعم توقفنا ودخلنا املطعم لنشرب أي يشء ونموه 
عىل الربيطانين لكن كانت املفاجأة الثانية أن الربيطانين دخلوا 
املطعم ليشربوا ويسيك ولم يكونوا يتابعونا وزيادة يف االحتياط 
طلبنا عصري ليمون وحملناه اىل السيارة وهربنا وكانت معنا قنبلة 

وض��ع��ن��اه��ا ت��ح��ت ال��ل��ن��ش واب��ت��ع��دن��ا ع��ن��ه ف��ح��دث ان��ف��ج��ار م���دوي هز 
الربيطانين وهز أبناء الشعب العربي املسلم يف عدن وسبب ربكة 
وكان التساؤل من قام بهذه العملية وهذا التفجري الكبري الذي 
لم يعرف به أحد وال من قام به ومن خطط له فاعتربنا ذلك أول 
ن��ج��اح لنا ك��ق��ي��ادة للجبهة القومية الناصرية مل��ق��اوم��ة االستعمار 
ال����ربي����ط����اين وق�����د ش���ارك���ن���ا ف���ي���م���ا ب���ع���د ال���ك���ث���ري م����ن ال���ف���دائ���ي���ن ل��ل��ق��ي��ام 
بعمليات أخرى وكان أكرثهم فدائية احمد هبة الله عي وخالد 
عي هندي ومحمد صالح عي وهو من يافع وأيضا بعض اإلخوان 
من شباب عدن وهناك أسماء كثرية ال تحضرين حاليا وسأذكرهم 
ان شاء الله يف مذكرايت القادمة فوثائقي ليست بحوزيت اآلن كوين 
أع��ي��ش يف ال���خ���ارج وع��ن��دم��ا أع����ود اىل ال��ي��م��ن س���أرج���ع ل��ك��ل وث��ائ��ق��ي 

واكتب األحداث بأمانة وإنصاف من قاموا بها وشاركوا فيها.
> ماهي العمليات التي أعقبت عملية تفجري اللنش العسكري 

الربيطاين؟
>> قمنا بعمليات كبرية وكانت أول عملية ضرب مقر املجلس 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ال�����ذي ك����ان ي��ق��ع ع���ىل ح���اف���ة م��رت��ف��ع ج��ب��ي ب��ك��ري��رت ف��وق 
م����ا ك������ان ي���س���م���ى ب��م��ن��ط��ق��ة ال����ب����ن����وك ح���ي���ث ك������ان ي����وج����د ب���ن���ك ال���ش���رق 
األوس������ط وال���ب���ن���ك ال���ربي���ط���اين وال���ب���ن���ك ال���ت���ج���اري وغ���ريه���ا ون���ح���ن كنا 
نتواجد يف السوق البدوي بجوار تلك املنطقة البنوك كانت تقع 
يف الشارع الرئييس املرتفع بحوايل أربعة أمتار ونحن تحتها وكان 
معنا مدفعية ومتفجرات أطلقناها عىل مقر املجلس التشريعي 
فأحدثت فيه أضرارا ولم يصب األعضاء، ولن أتحدث عن نفيس 
وإن���م���ا س���أق���ول أن امل���داف���ع وامل������ادة امل��ت��ف��ج��رة ك��ان��ت م��خ��ب��أة يف دك���ان 
سعيد العكربي الذي يقع يف الشارع الرئييس املعروف باملعال وكان 
يسمى شارع امللكة ألن كل البنايات فيه عىل جانبي الشارع كان 
يسكنها الضباط والجنود الربيطانيون وكانت أسرة آل العكربي 
قد استأجرت دكانا يف إحدى العمارات يف هذا الشارع ويمتلكها 
اح��������د أع������ض������اء امل����ج����ل����س ال����ت����ش����ري����ع����ي ال���������ذي ن���ص���ف���ه ه�����ن�����دي ون���ص���ف���ه 
اآلخ���رع���رب���ي وم���ن ح��س��ن ال��ح��ظ ك���ان خ��ل��ف ال���دك���ان س����ورا فجعلنا 
م��ن��ه م��خ��ب��أ ل��أس��ل��ح��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة 
الناصرية وق��د أخ��ذن��ا ال��س��الح م��ن ذل��ك ال��س��ور اىل ع��دن وتحديدا 
اىل ت��ح��ت م��ق��ر امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي، ب��ع��د ال��ق��ي��ام بتنفيذ العملية 
انسحبنا وأسلحتنا معنا اىل موقعنا الذي نتجمع فيه والفدائيون 
منهم من ذهب اىل بيته ومنهم اىل عمله والذين قاموا بالعملية 
هم ابو بكر عي شفيق وسعيد العكربي وخالد هندي واحمد هبة 
الله وعي ناصر عمر فرتوت وه��ذا املناضل أذك��ر اسمه ألول مرة 
هذه فقط مجرد نماذج أو شذرات من أعمال قام بها الفدائيون 
من أعضاء الجبهة القومية الناصرية ضد الوجود الربيطاين ولم 
يسبق أن تحدث عنها أحد من قبل وسأكشف املزيد منها يف فرتة 

قادمة عندما أعود اىل وثائقي املحتفظ بها يف بلدي اليمن.

وضعنا أساس للكفاح املسلح
> ه�����ل ك����ان����ت ه������ذه ال���ع���م���ل���ي���ات ض�����د ال�����وج�����ود ال����ربي����ط����اين غ��ر 

مسبوقة؟
>> ن��ع��م وح��ي��ن��م��ا ك����ان ال���ن���اس ي��س��م��ع��ون ع���ن ال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل��ي��ات 
ض�������د االس�����ت�����ع�����م�����ار ال������ربي������ط������اين ل�������م ي������ك������ون������وا ي������ت������ص������ورون إن ه���������ذا ق���د 
يحدث يف ع��دن ث��م وضعنا أس��اس��ا للنضال عندما تحرك اإلخ��وة 
ال��ق��وم��ي��ون ال���ع���رب يف ب�����ريوت وق����د ك����ان ل��ت��ح��رك��ه��م ص����دى اي��ج��اب��ي 
فتحرك القوميون العرب يف عدن وانضممنا اىل بعض وتوسعت 
حركتنا وتعاهدنا بأن نكون يدا واحدة ضد االستعمار الربيطاين 
حتى ي��رح��ل وي��ت��ح��رر ال��ج��ن��وب اليمني م��ن االح��ت��الل وتصبح عدن 

والجنوب ارض حرة وهذا ما تحقق يف 30 نوفمرب عام 1967م.
> مل����اذا ظ��ل��ت ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات غ��ائ��ب��ة ول���م ي��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا أح��د 

من قبل؟
>> ال ي���س���ت���ط���ي���ع أي ط������رف ش��������ارك يف ال����ن����ض����ال ض�����د االس���ت���ع���م���ار 
الربيطاين أن ينكر هذه األعمال التي قمنا بها يف عدن وشارك فيها 
شباب من أبناء عدن نفسها ومن يرجع اىل إعالم الستينيات من 
القرن املايض سيجد أن كل اإلذاعات وصحافة ذلك الزمان كانت 
تتحدث عنها ونحمد الله ونشكره أننا نجحنا يف تنفيذ عمليات 
ك���ث���رية وك���ب���رية يف ع����دن ض���د ال����وج����ود ال���ربي���ط���اين وأس���س���ن���ا ل��ل��ك��ف��اح 
امل��س��ل��ح وق����د ك��ن��ا ن��ت��ج��ن��ب اس���ت���ه���داف ال��ش��رط��ة امل��دن��ي��ة ألن��ه��م إخ���وة 
لنا فكان تركيزنا فقط عىل أفراد القوات الربيطانية املحتلة حيث 
قتلنا وأسرنا منهم الكثري وأذكر يف إحدى املواجهات يف عدن أننا 
قتلنا ستة جنود بريطانين دفعة واح��دة مابن حافة الحصون 
وال��������ربدة، ن���س���أل ال���ل���ه أن ي��ح��ف��ظ ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ش��م��ال��ه وج��ن��وب��ه 
وأن يلم شمل أبناء هذا الشعب الذي يعاين أشد املعاناة بسبب 
التفرقة واالنقسام مثل قول البعض هذا شمايل وهذا جنوبي مع 
أن ال��ي��م��ن ش��ع��ب واح���د ش���اء م��ن ش���اء وأب���ى م��ن أب���ى حينما نقول 
حضرموت كبرية صحيح إن مساحتها ق��د ت��ع��ادل مساحة بقية 
املحافظات او أكرث ولكنها جزء من اليمن الكبري واألوطان ال تقاس 

بمساحاتها وإنما تقاس بأهلها وسكانها وقوة شعوبها.

يؤكد املناضل الشيخ سعيد العكربي أول وزير لإلدارة املحلية يف حكومة ما 
بعد تحقيق االستقالل أن الجبهة القومية الناصرية التي شكلها مجموعة 
من الشباب يف عدن وهو واحد منهم كانت أول من أسس للكفاح املسلح 
ضد املستعمر الربيطاين لتحرير الجنوب اليمني من االحتالل وقامت بتنفيذ 
العمليات الفدائية األوىل، وقال يف حديث خص به صحيفة "26سبتمرب" 
بمناسبة االحتفال بمرور 58 عاما عىل قيام ثورة 14 اكتوبر املجيدة أن هناك 
أحداثا مهمة شهدتها فرتة الكفاح املسلح ما تزال مغيبة ولم يتم التطرق لها 
بسبب ما أعقب تحقيق االستقالل من خالفات سياسية انعكست سلبا عىل 
مسرية الدولة الفتية التي تم اإلعالن عنها يوم 30 نوفمرب عام 1967 م مشريا 
اىل أنه يف مذكراته القادمة سيقول الحقيقة كاملة مدعمة بالوثائق ويكشف 
عمن هم الثوار الحقيقيون والفدائيون الذين ضحوا بحياتهم من أجل طرد 
الوجود الربيطاين وتحرير الجنوب اليمني من االحتالل.. فيما يي تفاصيل 

الحوار:

المناضل سعيد العكبري يكشف لـ »                                                                       « معلومات جديدة حول تأسيس الجبهة القومية النارصية

أول عملياتنا الفدائية كانت تفجير لنش عسكري بريطاني بقنبلة 
صنعناها بأيدينا وقصف املجلس التشريعي بقذائف مدفعية

الــنــارصي  بالفكر  تــأثــرنــا   
النارصية  صفة  فأطلقنا 

على الجبهة القومية 
شباب عدن كان لهم دور كبري 
الفدائية  العمليات  تنفيذ  يف 

ضد جنود االحتالل الربيطاين

السـالطني  تمـول  بريطانيـا  كانـت 
منهـم  نشـريه  ونحـن  بالسـالح 
اىل جانـب مـا كان يأتينـا مـن شـمال 

الوطن 
بمعاشـيق  الرئاسـة  دار 
كان بيتـا لتاجـر يونـاين وبعد 
مغادرتـه عـدن اسـتخدمته 

بريطانيا مقرا لقواتها 

طلبنا من االتحاد العمالي وحزب الرابطة االنخراط في الكفاح المسلح ولكنهم لم يتجاوبوا معنا 
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حوار / أحمد ناصر الشريف

ناصر الخذري

وفاء لثورة 14 أكتوبر 
ومبادئها العظيمة

لقد مثل الرابع عشر من أكتوبر 1963،انطالق الشرارة 
األوىل للثورة يف جنوب الوطن ضد االستعمار الربيطاين، 
بقيادة الشهيد راجح بن غالب لبوزة، والتي دامت أربع 
س��ن��وات، خ��اض خاللها امل��ن��اض��ل��ون م��واج��ه��ات عسكرية 
م��ع ال��ق��وات الربيطانية يف جميع جبهات القتال زلزلت 
مواقع وتجمعات املستعمر الربيطاين، حتى نال جنوب 
الوطن استقالله من االستعمار الربيطاين يف 30 نوفمرب 

1967،بعد احتالل دام 129 عاماً. 
وهاهم ابطال الجيش واللجان الشعبية يوشكون عىل 
إتمام عامهم السابع وهم يخوضون اقدس املعارك يف 
سبيل سيادة وعزة اليمن , ضد املحتلن الجدد , الذين 
تلبسوا هذه املرة بجلباب ابناء الصحراء يف جزيرة العرب 
, ممتطن صهوة انظمة العمالة يف الرياض  وابو ظبي .

االحتالل بني األمس واليوم 
بعد ان مرغ ابناء اليمن انوف املستعمرين عام 1963 
وأجربوا بريطانيا عىل ان تأخذ عصاها وترحل من جنوب 
اليمن كما قال الزعيم العربي الراحل جمال عبدالناصر, 
ي����ح����اول االس���ت���ع���م���ار ال����ي����وم ال�����ع�����ودة م����ن ال����ب����اب ال��خ��ل��ف��ي 
بأهدافه السابقة , لكن بأقنعة وسيناريوهات جديدة, 
ف��ف��ي ح���ن ك����ان امل�����رة ال��س��اب��ق��ة ي��ق��ات��ل ب��ج��ن��وده وق���ل���ة من 
املرتزقة , فانه هذه املرة يختفي خلف املرتزقة الذي يقاتل 
بهم وي��ح��اول ان يحقق من خاللهم اه��داف��ه القائمة يف 
االستحواذ عىل مقدرات الشعب اليمني والوصاية عليه 

وعىل خياراته وقراراته املصريية .
وح�������ده�������م رج�����������ال ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة و ك���ل 
امل�����ؤم�����ن�����ن ب�����م�����ش�����روع م�����ق�����اوم�����ة ال����������ع����������دوان, ه�������م األوف�������ي�������اء 
ل��ث��ورة 14 أك��ت��وب��ر و26س��ب��ت��م��رب, وأه����داف ال��ث��ورة اليمنية, 
وم��ش��روع��ه��ا ال��ت��ح��رري, وه���م م��ن ل��ه��م ش���رف ال��س��ري عىل 

درب العظماء.
ووحدهم رجال الجيش واللجان الشعبية من يقتفون 
م��ش��روع التضحية ال���ذي ق���اده القائد الشهيد راج���ح بن 

غالب لبوزة ورفاقه الذين هبوا دفاعا عن وطنهم .

معركة كرامة مستمرة 
ان معركة الكرامة التي قادها لبوزة يف جنوب اليمن 
قبل 58 عاما , متسلحا باإلرادة والحق واملشروع الوطني 
الذي يرفض الضيم والظلم والذل واالستكبار  , مستمرة 

اليوم عىل ايدي رجال الجيش واللجان الشعبية .
ل��ق��د ق����اد ل���ب���وزة ث�����وار اك���ت���وب���ر ض���د االس���ت���ع���م���ار ب��أس��ل��ح��ة 
قليلة وغري فاعله من الناحية النظرية, مقابل ما تمتلكه 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ع��ظ��م��ى م���ن أس��ل��ح��ة ح��دي��ث��ة وط����ائ����رات.. لكن 
سالح االرادة والحق كان بيد لبوزة ورفاقه, واستطاعوا 
أن يقهروا املستحيل ويطوروا من انفسهم ومن ادواتهم 
ال��ق��ت��ال��ي��ة  ح��ت��ى اس��ت��ط��اع��وا أن ي��ذي��ق��وا ج��ي��وش االح��ت��الل 

الخسائر والهزائم واجبارهم عىل اعالن االنسحاب.
أن هذه التجربة العظيمة هي درس كبري, استفاد منه 
رجال الجيش واللجان الشعبية, الذين لم يستسلموا 
لفارق التسلح, فتسلحوا بالحق واإلرادة واإليمان بالله 
واملبادئ العظيمة للتضحية دفاعا عن الوطن والشرف 

وال�����ك�����رام�����ة.. دخ����ل����وا امل���ع���رك���ة وال�����ع�����دو ي����راه����ن ع����ىل ت��ف��وق 
ت��رس��ان��ت��ه م���ن االس���ل���ح���ة ال���ح���دي���ث���ة.. ل��ك��ن االرادة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ك�������ان ل����ه����ا ال���ك���ل���م���ة ال�����ف�����ص�����ل.. وم�����ع�����ادل�����ة امل����ع����رك����ة ت���غ���ريت 
اليوم بعد دخول اسلحة اسرتاتيجية يف خدمة الجيش 
واللجان الشعبية بضاعة يمنية فالصواريخ الباليستية 
وال������ط������ائ������رات امل�����س�����رية ت�����ض�����رب ال�����ي�����وم ال����ع����م����ق ال����س����ع����ودي 
واالم�������������ارايت, وت���ب���اغ���ت ب����ن ال���ف���ي���ن���ة واالخ���������رى م��ع��س��ك��رات 
الغزاة واملرتزقة بضربات نوعية دقيقة , فضال عن تطور 
اسلحة القوات البحرية التي اثبتت هي االخرى فاعليتها 
يف ت���ن���ف���ي���ذ ع���م���ل���ي���ات ن����وع����ي����ة دم���������رت ف���ي���ه���ا ب�����������وارج وس���ف���ن 
العدوان املحصنة واملجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا 

الدفاعية .
م��ث��ل��م��ا ل���م ي��ي��أس ل���ب���وزة ورف���اق���ه م���ن ال��ن��ص��ر , إلي��م��ان��ه��م 
بالقضية واملشروع الذي يضحون من أجله , فان رجال 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية مؤمنن ب��ان النصر القريب 
حليفهم , ورسالتهم لشهداء الثورة اليمنية واملشروع 
الوطني .. لن نخذل تضحاياتكم ولن نقبل بأي مستعمر 
او غاز عىل ارضنا.. لقد نهلنا من بطوالتكم ومشروعكم 
ال���ن���ض���ايل دروس يف م���واج���ه���ة ال����ع����دوان وال��ت��ض��ح��ي��ة من 
اج��ل ال��وط��ن وال��ع��زة وال��ك��رام��ة , وح��ق شعبنا يف الحياة 

الكريمة .

 يحاول االحتالل اليوم 
ال���������ع���������ودة م��������ن ال�����ب�����اب 
اخل������ل������ف������ي ب������أه������داف������ه 
ال��س��اب��ق��ة ل��ك��ن بأقنعة 
وس���������ي���������ن���������اري���������وه���������ات 

جديدة

مثلما ل��م ي��ي��أس لبوزة 
ورفاقه من النصر فان 
رجال اجليش واللجان 
ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة م����ؤم����ن����ن 
ب�������ان ال����ن����ص����ر ال���ق���ري���ب 

حليفهم

االحتفاء الحقيقي بثورة 14 أكتوبر, اليوم هو بالتمسك بنهج الثوار الذين 
فجروا شرارة هذه الثورة ورفضا لإلستعمار وما بني هذه الثورة عام 1963م 

وحتى يومنا هذا تاريخ من مشروع النضال الوطني يف سبيل إقامة الدولة 
اليمنية ذات السيادة الكاملة.. وذروة سنام هذا النضال ما يسطره رجال 
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات القتال ضد الغزاة الجدد .. 

وتحت راية املشروع الكبر واألهداف الوطنية السامية التي ضحى من اجلها 
الشهداء واملناضلون .



 بإيمان قوي بنصر الله وتأييده , يواصل 
أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات 

معركة تحرير ما تبقى من مارب ) المدينة ( 
وتطهيرها من دنس المحتلين واألدوات التي 
تهاوت تحت ضربات الجيش واللجان الشعبية 
المسنودين بأحرار قبائل مأرب التي جعلت ما 
تبقى من مليشيات المرتزقة تبحث عن مخرج 

آمن يحميها بعد تضييق الخناق عليهم .. 

26 سبتمبر – خاص

ال��دع��وات املتكررة للقيادة الثورية والسياسية لتجنيب 
م��دي��ن��ة م����أرب أي م��واج��ه��ات ل���م ي��ك��ن اال م���ن ب���اب ال��ح��رص 
ال�������ذي ت���ب���دي���ه ت���ل���ك ال����ق����ي����ادات ح���ف���اض���ا ع����ى ارواح امل���دن���ي���ن 
ال��ت��ي ي��ص��ر ق���ادة م��رت��زق��ة ال���ع���دوان ع��ى سفكها بالتمرتس 
خلفهم بعد انسحابها اىل احياء املدينة مع اقرتاب ساعات 

الحسم.

ممرات آمنة 
واك��د نائب وزي��ر الخارجية حسن العزي، تخصيص 
م�����م�����رات وم����ن����اف����ذ آم����ن����ة ألب�����ن�����اء م����دي����ري����ة ال���ع���ب���دي���ة ج���ن���وب 
م������أرب، و يف ت���غ���ري���دة ل���ه ع���ى م���وق���ع ال���ت���دوي���ن " ت���وي���رت " 
، إن ق���وات الجيش وال��ل��ج��ان ع��رض��ت ع��ى ق���وات ه��ادي 
امل�����ت�����واج�����دة يف م����دي����ري����ة ال����ع����ب����دي����ة ، ال�����س�����ام أو ال����خ����روج 
اآلمن مع التحفظ فقط عى العناصر الخطرة املعروفة 
بانتمائها إىل تنظيم القاعدة حرصاً عى إعادة تأهيلهم 
وحماية املجتمع من شرهم واعترب نائب وزير الخارجية 
" ال����ت����ب����ايك اإلن������س������اين ه�����و ف���ق���ط م�����ن أج������ل ه������ذه ال���ع���ن���اص���ر 
ال����ش����ري����رة" ي�����أيت ذل�����ك ب���ع���د ال���ت���ق���دم ال������ذي اح����رزت����ه ق����وات 
الجيش واللجان الشعبية اتجاه املدينة بعد السيطرة 

عى عدد من املواقع يف الجوبة .
وك��ان��ت م��ص��ادر يف م����أرب ق��د ك��ش��ف ع��ن ان��س��ح��اب أع��دد 
ك����ب����رة م�����ن م��ي��ل��ي��ش��ي��ا ه�������ادي واالص����������اح م�����ن م����رك����ز م���دي���ري���ة 
الجوبة جنوب املدينة بعد تقدم قوات الجيش واللجان إىل 
نقاط التماس املباشر معها بعد تطويق املدينة واالستعداد 
لتحريرها من ثاثة اتجاهات وهو ما كانت تخشاه ميليشيا 
ه������ادي واالخ���������وان أن ي���ح���دث وي���ك���ب���ده���ا خ���س���ائ���ر ك���ب���رة ك��م��ا 
ح��ص��ل ل��ه��ا يف ال��ع��ب��دي��ة م��ا دف���ع ميليشيا ه����ادي واالص����اح 
لانسحاب نحو منطقة الفلج وتشكيل خط دفاعي اخر 

هناك.

اعرتاف بفقدان السيطرة 
وعى وقع الهزائم املتاحقة والتقدم املتسارع أقرت وسائل 
إعام تابعة لحزب اإلصاح وناشطون موالون للحزب بسقوط 
معسكر الخشينة االسرتاتيجي يف مديرية الجوبة جنوب مدينة 
م���أرب يف ي��د ق���وات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية وال����ذي ي��ع��د من 
أكرب املعسكرات االسرتاتيجية التابع ملليشيات هادي واالصاح 

يف محيط املدينة.
وكان ما يسمى بوزير الدفاع "املقديش" قد اعرتف بفقدانهم 
السيطرة عى قواتهم بخطوط الدفاع عن املدينة معرتفاً بوجود 
اختاالت رافقت ما اسماه بنشاط قواته يف جبهات مأرب، بعد 
تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية إىل مداخل املدينة بعد 
سيطرتها عى معظم املديريات باملحافظة وس��ط ف��رار جماعي 
ملقاتليهم وحسب مصادر قبلية فإن ميليشيات هادي واالصاح 
ك��ان��ت ق��د ش��رع��ت يف ب��ب��ن��اء ح��واج��ز ت��راب��ي��ة وم��ت��اري��س يف منطقة 
الفلج بعد ان��ه��ي��ارات كبرة يف صفوفهم وت��ه��اوي مواقعهم يف 

الجوبة جنوب محافظة مأرب االسرتاتيجية.

هزائم متوالية 
ويف الوقت الذي تتعرض فيه مملكة العدوان لهزائم 
م��ت��وال��ي��ة وف���ق���دان س��ي��ط��رت��ه��ا ع���ى االرض ت���ح���اول ج��اه��دت��ا 
اي��ق��اف ذل���ك ال��ت��ق��دم بمختلف ال��وس��ائ��ل ي��م��ا فيها تكثيف 
غ��ارات��ه��ا ال��ج��وي��ة ال��ت��ي ف��ش��ل��ت ف��ش��ا ذري����ع يف اي��ق��اف ذل��ك 
ال��ت��ق��دم، وك��ان��ت وس��ائ��ل إع����ام دول��ي��ة ق��د ك��ش��ف��ت توجه 
ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ن��ح��و بريطانيا إلن��ق��اذه��ا م��ن املستنقع 
ال��ي��م��ن��ي، وج����اء ذل���ك يف أع��ق��اب اج��ت��م��اع س���ري ب��ن أم���راء 
س���ع���ودي���ن وم���س���ؤول���ن ب��ري��ط��ان��ي��ن يف ال����ري����اض األس���ب���وع 
امل�����������ايض. وأك�����������دت وس������ائ������ل اإلع�����������ام ن����ق����ا ع������ن م������ا وص���ف���ت���ه���ا 
بمصادر دبلوماسية أن املباحثات السعودية الربيطانية 
لم تأيت بنتيجة كما كان يحلم بها النظام السعودي وذلك 
لعدم امتاك لندن أي أوراق للضغط عى صنعاء وكانت 
امل���ت���ح���دث���ة ب���اس���م وزارة ال���خ���ارج���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة، ج���رال���دي���ن 
غ���ري���ف���ي���ث، أك��������دت يف ت���ص���ري���ح���ات س����اب����ق����ة، أن ال�����والي�����ات 
امل��ت��ح��دة ت��ب��ح��ث ع���ن أدوات ووس���ائ���ل ض��غ��ط ج���دي���دة عى 

" الحوثين "، يف إش��ارة إىل نفاد أوراق تحالف العدوان 
السعودي والقوى الغربية للضغط عى صنعاء ما يؤكد 
االن��ت��ص��ارات املتتالية يف امل��ي��دان ون��ج��اح عمليات ال���ردع يف 
دق����ة اس��ت��ه��داف��ه��ا ل����أه����داف امل���ش���روع���ة واالس���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
ع��م��ق االرايض ال��س��ع��ودي��ة وال��ت��ي جعلته يتخبط للبحث 
ع���ن اوراق ض��غ��ط خ��ارج��ي��ة إلن���ق���اذه م��م��ا ه���و ف��ي��ه مل��ح��اول��ة 
ال���خ���روج ب���م���اء ال���وج���ه وم����ا ل���م ي��ت��ح��ق��ق س��اب��ق��ا ل���م يتحقق 
اليوم وسيزيد الضغط لقوات الجيش واللجان الشعبية 
ع��ى تحالف ال��ع��دوان بما ه��و اش��د واك��رب وجعا يف االي��ام 
ال����ق����ادم����ة ع�����ن ل�����م ت����وق����ف ع����دوان����ه����ا وت�����رف�����ع ح����ص����اره����ا ع��ى 

الشعب اليمني .
وت���ت���زام���ن ت��ل��ك ال��ت��ص��ري��ح��ات م���ع االن���ت���ك���اس���ات وال���ه���زائ���م 
امل���ت���وال���ي���ة ال���ت���ي ي���ش���ه���ده���ا ال���ت���ح���ال���ف ال����س����ع����ودي وف��ص��ائ��ل��ه 
عى مدى سبع سنوات من العدوان، أمام تقدم واسع 
لقوات الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات، 

ويف مقدمتها جبهة مأرب.

    لم يأت تفجير ثورة اكتوبر كصدفة بقدر ما أتت تتويجا 
لنضال شعبنا عبر مراحل تاريخية طويلة من الكفاح

 وقوف االحتاد السوفيتي في احملافل الدولية دفاعا عن قضايا 
الشعوب العادلة ومساندته لثورة 14 اكتوبر 1963م

 بعثة عسكرية من كوبا جتولت في مناطق 
العمليات العسكرية في مدينة عدن

  إن تفجري ثورة ال14 اكتوبر عام 1963م من 
جبال ردفان كان ايمانا بالنضال والكفاح املسلح 

كطريق وحيد لتحرير الجنوب من االستعمار 
اإلنجليزي وقوى الحكم السالطيني العميلة 

للمحتل 
لم يأت تفجري الثورة اكتوبر كصدفة بقدر ما 

أتت تتويجا لنضال شعبنا عرب مراحل تاريخية 
طويلة من الكفاح وكتعبري عن كل تلك املعاناة 
التي كان يعانيها شعبنا فكان لتصعيد الكفاح 
املسلح عىل امتداد جنوب اليمن من عمر الثورة 

حتى نال استقالله.

عيل الشراعي

طالئع النضال
كان لنضال جماهر شعبنا اليمني يف الشطر الجنوبي من 
ال��وط��ن بقيادة الجبهة القومية التي تبنت الكفاح املسلح 
وق��ادت حرب التحرير الشعبية حتى النصر معتمدة عى 
جيش التحرير الشعبي يف األرياف واملكونات القبلية وفدايئ 
ال���ج���ب���ه���ة ال����ق����وم����ي����ة يف ع�������دن ون�����ض�����ال ال����ح����رك����ة ال���ج���م���اه���ري���ة 
والنقابية والطابية والشبابية والنسائية ك��ان��وا يف طائع 
ال����ن����ض����ال ال����ب����ط����ويل م���ن���ذ ان����ط����اق اول ش��������رارة ال�����ث�����ورة يف 14 
اك���ت���وب���ر 1963م م���ن ج���ب���ال ردف�������ان. وق����د ظ���ه���رت يف ب��داي��ة 
ال���ث���ورة وم����ع اس��ت��م��راره��ا خ����ال خ��م��س س���ن���وات م���ن ع��م��ره��ا 
حتى جاء املستعمر ازدياد التمايز بن القوى التي انضوت 
يف إطار الكفاح املسلح أو املناصرة له وبن تلك القوى التي 
وقفت اىل جانب املستعمر املقاالت القصرة والتحليلية يف 
الصحف الصادرة يف مدينة عدن ويف العاصمة الربيطانية 
لندن تصف الهجمات املكثفة لثوار الجبهة القومية بكونها 
ت����م����ردات ق��ب��ل��ي��ة ل���ن ت��ل��ب��ث ال����ق����وات اإلن��ج��ل��ي��زي��ة أن ت��خ��م��ده��ا 

بسرعة.
ووصفت الصحف الربيطانية الثوار بأنهم ) قطاع طرق( 
وك��ان ال��ه��دف م��ن ذل��ك ع��زل مناضيل الجبهة القومية عن 
الشعب اليمني ومحاولة تمزيق صفوف املناضلن وتضليل 
ال�����رأي ال���ع���ام ال���داخ���يل وال���خ���ارج���ي وم��ن��ع ق����وى ت��ق��دم��ي��ه من 
مناصرة الثورة دوليا ثم تعزيز التحالف الربيطاين مع القوى 
املحلية التي س��اوره��ا الشك يف ق��درة السلطات الربيطانية 
عى وضع حد لهذا الكفاح املسلح الذي لم تعرفه من قبل .

تأييد موسكو
ف����ي����م����ا ك��������ان اه�����ت�����م�����ام االت�������ح�������اد ال����س����وف����ي����ت����ي ب���ق���ض���ي���ة ت���ح���ري���ر 
ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي ق�������د ب���������دأ م�����ن�����ذ ان�����ت�����ص�����ار ث�����������ورة 14 اك����ت����وب����ر 
1963م من خال مرسوم السام الشهر وحق الشعوب 
يف ت�����ق�����ري�����ر م�����ص�����ره�����ا ال�����������ذي أص�������������دره ل����ي����ن����ن ال�����������ذي ق���������اد ث�������ورة 
ال��ب��اش��ف��ة ع����ام 1917م . ووق������وف االت����ح����اد ال��س��وف��ي��ت��ي يف 
املحافل الدولية دفاعا عن قضايا الشعوب العادلة دليل 
ع��ى اهتمامه ومساندته ل��ث��ورة 14 اكتوبر م��ن اج��ل جاء 
االح����ت����ال االن���ج���ل���ي���زي م����ن ج���ن���وب ال���ي���م���ن ووج�������ود ال���خ���ربات 
السوفيتية يف الجيش اليمني بشمال اليمن بعد ثورة 26 
سبتمرب1962م فقد كانوا يتابعون سر العمليات القتالية 
ل���ث���وار ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة ض���د امل��ح��ت��ل االن��ج��ل��ي��زي إض���اف���ة اىل 
الدور الذي لعبه الطلبة الذين يدرسون يف كليات ومعاهد 
االتحاد السوفيتي يف اطاع الشعب السوفيتي عن تجربة 

ثورة جنوب اليمن 
فيما يشر محمد سعيد عبدالله يف كتابه ) عدن كفاح شعب 
وه��زي��م��ة ام��رباط��وري��ة ( يف ع���ام 1966م واب����ان اش��ت��ع��ال ال��ث��ورة 
وفد إىل عدن بطريقة سرية بعثة عسكرية من كوبا االشرتاكية 
وظلت هذه البعثة يف منطقة التواهي والشيخ عثمان وتجولت 
يف م��ن��اط��ق ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة يف م��دي��ن��ة ع���دن واط��ل��ع��ت عن 

قرب عى تجربة حرب التحرير الشعبية يف جنوب اليمن .

املصري املشرتك
ل�����ق�����د ت�����ج�����اه�����ل امل�����ح�����ت�����ل اإلن�����ج�����ل�����ي�����زي ع�����م�����ق امل������ت������غ������رات ال����ت����ي 
اح���دث���ت���ه���ا ث�������ورة 26 س��ب��ت��م��رب 1962م ع����ى س����اح����ة ال��ي��م��ن 
كلها وان��ه��ا فتحت امل��ج��ال واس��ع��ا لعملية ال��رتاب��ط النضايل 
ل����ق����وى ال������ث������ورة ال���ي���م���ن���ي���ة وت�����ح�����ول ش����م����ال ال����ي����م����ن إىل ق����اع����دة 
إسناد لثورة 14 أكتوبر. بينما أدرك الثوار ان مهام حماية 
ن���ظ���ام ال����ث����ورة وال����دف����اع ع��ن��ه م���ن خ����ال ام����ت����داد ال����ث����ورة ت��ج��اه 
ال��ج��ن��وب لكبح ال��ت��آم��ر ل��ت��ح��ري��ره م��ن االح��ت��ال االس��ت��ع��م��اري 
الربيطاين والعماء الذين ارتبطوا به . ووج��د ال��ث��وار دعما 
بأشكال مختلفة م��ن قبل املسؤولن ع��ن املناطق املتاخمة 
للمناطق الجنوبية كمحافظة تعز ومنطقة قعطبة التابعة 
ملحافظة إب ففي 5 يونيو 1963م عاد املناضل راجح بن 
غ��ال��ب ل���ب���وزة وم��ج��م��وع��ت��ه م���ن ج��ب��ال ال��ش��رف��ن ب��ح��ج��ة بعد 
مساندتهم للثورة االم سبتمرب ويف نفسه الحماس لتفجر 

ثورة يف الجنوب تكون امتداد لثورة 26 سبتمرب.

بيان الثورة
ومل��������ا ع����ل����م����ت ال����س����ل����ط����ة ال����ربي����ط����ان����ي����ة ب������ع������ودة م����ج����ام����ي����ع م��ن 
امل��ق��ات��ل��ن م��ن ش��م��ال ال��وط��ن أم��رت��ه��م بتسليم أسلحتهم او 
ت��ع��رض��ه��م ل��دف��ع غ���رام���ة م��ال��ي��ة ك��ب��رة وه���و م���ا ج��ع��ل امل��ق��ات��ل 
لبوزة ورفاقه يلجأون إىل الجبال . ويف اوائل اكتوبر تسلم 
املقاتل لبوزة رسالة ان��ذار من الضابط السيايس الربيطاين 
امل��س��رت )م���ي���ان ( ج���اء م��ض��م��ون��ه��ا ) ع��ل��ي��ك��م ع���دم ال���ع���ودة إىل 
ال���ش���م���ال وان ع��ل��ي��ك��م وج���م���اع���ت���ك���م ت��س��ل��ي��م أس��ل��ح��ت��ك��م وإال 
س��ت��دف��ع��ون غ���رام���ات ب��اه��ظ��ة ( وك����ان رد امل��ن��اض��ل ل��ب��وزة عى 
ال�����ق�����وات ال���ربي���ط���ان���ي���ة أن ال ت���ت���ح���رك ث����اث����ة ك���ي���ل���و م�������رتات م��ن 
م��ع��س��ك��ر ال���ح���ب���ي���ل���ن ووض�������ع يف ال����رس����ال����ة ط���ل���ق���ة رص�������اص ( . 
فكانت هذه الرسالة بمثابة بداية للتصعيد العسكري ففي 
الساعة الثالثة بعد ظهر 13 اكتوبر تقدمت قوات بريطانية 

تعززها املدافع الثقيلة نحو وادى املصراح بقيادة الضابط 
املسرت ميان فتحركت مجموعة املقاتلن يتقدمهم لبوزة 
إىل جبل )البدوي ( رأس وادى املصراح ) حيد ردفان ( حيث 

وضع مع رفاقه خطة املواجهة .
ويف ص��ب��اح 14 اك���ت���وب���ر1963م ن��زل��ت امل��ج��م��وع��ة بقيادة 
امل������ن������اض������ل غ������ال������ب راج������������ح ل�������ب�������وزة إىل ال����������������وادي ل�����ص�����د ال������ق������وات 
الربيطانية املتقدمة حيث دارت معركة ضارية بينهم وبن 
القوات الربيطانية دامت أربع ساعات من الساعة الثانية 
عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا أسفرت عن تراجع القوات 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة وإص�����اب�����ة امل���ن���اض���ل ل����ب����وزة ب����ث����اث ش���ظ���اي���ا ف��ظ��ل��ت 
ج���راح���ه ت���ن���زف ح��ت��ى ف�����ارق ال���ح���ي���اة , ويف م���س���اء 14 أك��ت��وب��ر 
1963م أعلنت الجبهة القومية يف بيان لها ع��ن معركة 
ردفان بأنها انطاقة لثورة التحرير وان املناضل لبوزة أول 
شهيد عى طريق الحرية لتشمل تلك الثورة فيما بعد كل 
املحميات الغربية والشرقية ولتصل تلك الثورة ومعركتها 
إىل املستعمرة ع��دن قلب االدارة االس��ت��ع��م��اري��ة الربيطانية 

وحصنها املنيع .

 بوابة االستقالل 
لم ي��درك املحتل لخطورة العمل املسلح يف الريف فهو 
مستعدة ملقاومته سنوات طاملا أنه لم يمتد اىل عدن التي 
كانت بمثابة عروسة يف البحر العربي .لذلك كانت عدن 
مركز اهتمام الجبهة القومية بوصفها املركز االسرتاتيجي 
للقوات االنجليزية ومركزا ملصالحها الحيوي وهي املنفذ 
اإلع��ام��ي ال���ذي ك��ان املستعمرون يضللون اب��ن��اء الشعب 
وال��������رأي ال����ع����ام ال����خ����ارج����ي ع����ن ال���ح���ي���اة ال����س����ائ����دة يف ج��ن��وب 
اليمن كما كان لعدن أهمية اسرتاتيجية عسكرية بالنسبة 
للمحتل اإلنجليزي ولذلك شكل نقل العمل العسكري اىل 
مدينة عدن انعطافا اسرتاتيجيا لتنظيم الجبهة القومية 
وال��ث��ورة محليا ودول��ي��ا فقد شكل العمل العسكري ضد 

املحتل يف عدن عاما حاسما يف انهاء االحتال االنجليزي 
وس��اع��د ع��ى إرب���اك ال��ق��وات الربيطانية وتخفيف الضغط 
عى العمل العسكري يف الريف وتشتيت قوات االحتال 
. واع���ط���اء روح م��ع��ن��وي��ه ل��ث��وار وم��ن��اص��ري��ه��م ب���ان ال���ث���ورة قد 
ان��ت��ق��ل��ت إىل ع���دن م��م��ا س��ي��ش��ك��ل ح��ال��ة ه��س��ت��ري��ة سياسية 
وعسكرية للمحتل ال��ربي��ط��اين وه��و ي��رى ان معقله ومقر 
حكومته باتت تحت تهديد الثوار. وخلق وزن وثقل جديد 
للجبهة بن صفوف الشعب اليمني وعى الصعيد العربي 
وال���دويل وباملقابل خلق هالة م��ن ال��ذع��ر وال��خ��وف والقلق 
داخل صفوف اإلدارة االستعمارية وعمائها فكانت جبهة 
ع������دن ت����ح����ول يف م����س����ار ث�������ورة 14اك����ت����وب����ر امل���س���ل���ح���ة وب����داي����ة 
ال��ط��ري��ق ن��ح��و ت��ح��ري��ر ج��ن��وب ال��وط��ن ف��اب��ت��داء م��ن ديسمرب 
1964م شملت الحرب املسلحة وبشكل مباشر مدينة 
عدن ويمكن اعتبار االنفجارات التي حدثت يف مطار عدن 
يف 10 دي���س���م���رب ع������ام 1964م وال����ت����ي ك������ان م����ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
ق��ت��ل م��س��اع��د ال��ق��ائ��د األع���ى ل��ع��دن واص��اب��ه ال��ق��اع��د األع��ى 
ن��ف��س��ه ) ك���ي���ن���ي���دى ت���ري���ف���اس���ك���س ( و22 اخ����ري����ن . ل��ت��س��ت��م��ر 
ن��������ض��������االت ال���������ث���������وار ووه�������������ج ال���������ث���������ورة خ�����م�����س س��������ن��������وات س���م���ن 
املقاومة الشعبية حتي جاء اخر جندي بريطانيا يف 30 
نوفمرب 1967م بعد تضحيات جسيمة وكبرة وبطوالت 
وطنية عظيمة وملحمة تاريخية لشعب قاوم املستعمر. 
ومازال شعبنا اليمني العظيم املوحد ارضا وانسانا يتوق 
للحرية واالستقال ورافض الوصايا الخارجية والهيمنة 
البغيضة واملشاريع االستعمارية القديمة والحديثة وهو 
يواجه محتلون جدد منذ سبع سنوات حيث يستلهم من 
تضحيات شهداء ثوريت سبتمرب واكتوبر املجيدتن رمزية 
ال����ن����ض����ال وم���ل���ح���م���ة ال����ك����ف����اح ال����وط����ن����ي وي����ج����س����ده وح����دوي����ة 
الهوية والوطن ال��واح��دة وعراقة تاريخه ومجد حضارته 
ض�������د امل�����س�����ت�����ع�����م�����رون ال�������ج�������دد ب����م����ش����اري����ع����ه����م االس����ت����ع����م����اري����ة 

الطامعة بموقع اليمن وثرواته.  

مبناسبة الذكرى الـ58 لثورة 14 اكتوبر:

ثورة أكتوبر رسخت مفاهيم وطنية عظيمة لشعب قاوم املستعمر
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 يستلهم شعبنا منذ سبع سنوات من تضحيات شهداء ثورتي سبتمبر واكتوبر رمزية النضال وملحمة الكفاح

عقيد/عبدالسالم السياين

) الرحمة في اليمن (
)لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حرص عليكم باملؤمنن 
رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله ال إله اال هو عليه توكلت وهو رب 

العرش العظيم( 
والن خواطرنا ال نكتبها اال عندما تأيت بقوه وتجربنا عى الكتابة وألنها سريه 
فاشك نتحدث بما ال يدركه اغلب القراء ويف الحقيقة يندهش ويعجب 
امل��ت��اب��ع��ن لليمن العظيم ع��رب جميع وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل ال��ح��دي��ث��ة وه���م ي��رون 
ش��ع��ب ب��أك��م��ل��ه ي��ح��ي��ي ذك����رى م��ول��د ال��ن��ب��ي االع���ظ���م ع��ل��ي��ه وال����ه اف��ض��ل ال��ص��اة 
والسام وتزداد دهشتهم عاما بعد عام كيف تحول هذا الشعب وثقافته 
واعياده التي كانت محصورة عى تبجيل الرؤساء والقادة وكان يقام احتفال 
بمولد النبي يف زواي���ا املساجد وبعض ال��دواوي��ن واملناسبات ال��ع��ادي��ة لسرد 
حركة النبي وس��رت حياته عرب ال��رواي��ات والقصص ويخرج املستمع وكأن 
يف اذنيه وقرا والشك ان تلك )اللحاء( الحمراء منها واملبدعون يف الخطابة 
ك��ان��وا ي��ع��ل��م��ون ان ه���ذا االس���ل���وب م��ن ال��ث��ق��اف��ة للمجتمع الت��س��م��ن وال تغني 
من جوع ملاذا... النهم لم ولن يتمكنوا عيد واحد من التوضيح لامه الغاية 
من ارسال الرسل والكتب السماوية النهم كانوا يتحركون إلرضاء الحزب 
واملذهب والسلطة رغم ان بيان الله واضح )لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا 
معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوى عزيز(.
وك����م����ا ب����ن ق����ائ����د امل����س����رة ال���ق���رآن���ي���ة ان ال���غ���اي���ة م����ن ارس��������ال ال����رس����ل وال���ك���ت���ب 
ال��س��م��اوي��ة ه��و اق��ام��ة ال��ع��دل يف االرض ول���ن يستقيم ه���ذا ال��ع��دل اال عندما 
ي��س��ت��خ��دم امل����ؤم����ن ال���ح���دي���د وي���ت���م ت��ط��وي��ع��ه ض����د االس���ت���ك���ب���ار وال���ظ���ل���م ف��ي��ت��م��ك��ن 
املؤمنون من اقامة العدل يف االرض بمعنى ان املؤمنون يستخدمون الحديد 
يف ما ينفع البشرية بنشر السام وحماية املساملن يف االرض والتصدي بقوة 
الحديد للمتكربين وتطويعهم للسام لذلك كان مثل هذا االمر غائب عن 
افواه املتحدثن وال يجرؤ احد توضيحه ألي من املجتمعات حتى يستمروا 
يف جهلهم املبن وسيتبن للعالم يف عيد مولد النبي الشريف لهذا العام ان 
النبي االعظم يوجد يف كل قلب يمني وملاذا ينزعج اعداء االمه لهذا الحشد 
الكبر...... ؟ ببساطه الن من يحتفلون من اجله مستمر ال يغيب وسيتوحد 
ب��ه ك��ل امل��ت��غ��رات واالت��ج��اه��ات وه���ذا م��ا ي��زع��ج االع���داء واذا تطرقنا اىل كلمة 
قائد املسرة القرآنية يف العام املايض يف مثل هذه املناسبة حيث اشار بقوه 
اىل سر من االسرار يف الجانب الدفاعي للشعب وجيشه ولجانه وحذر حينها 

الكيان االسرائييل من اي حماقة قد يرتكبها.
والشك ان هذا العام بعد ان اصبحنا اشد قوة وعزما. وطوعنا الحديد الذي 
فيه بأس شديد لتطبيق بيان الله يف اقامة العدل والتصدي للمستكربين يف 
االرض ونشر السام للبشرة جمعا فرتقبوا ويل الله وحديثه ولينصرن الله 

من ينصره ان الله لقوي عزيز. 

اجليش واللجان يخصصون ممرات للخروج اآلمن
بعد تضييق اخلناق على املرتزقة مبارب



ذكرى مولد رسولنا 
األعظم..!!

 
إنلللللله عللليلللد األعلللللليللللللاد، وأعللللظللللم ملللليللللاد بللللللزغ فللليللله فلللجلللر ملليللاد 
املللصللطللفللى عللللليلله اللللصلللاة واللللسلللام وآلللللله، اصللطللفللاه الللللله عز 
وجلللللل مللللن سلللاللللة االصلللفللليلللاء االنلللقللليلللاء وملللللن اعللللللرق واشلللللرف 
الللبلليللوتللات، وملللن أكللللرم وأجلللللود الللُقللبللل والللعللشللائللر، تللتللوارث 
وصاياه ودروسه وتعاليمه األجيال جيًا بعد جيا إىل أن 

يرث الله األرض ومن عليها..
لذا ال يكتمل إيمان املؤمن إال بمحبته عليه وآله الصاة 
واللللسلللام والللتللمللسللك بللمللنللهللجلله اللللقلللويلللم، ومللللن أطلللللاع الللللله، 
واتلللبلللع ملللا جللللاء بللله رسللولللنللا الللكللريللم فللقللد أحلللبللله، ومللللن أحللب 
الله ورسوله بادله حباً بحب، وكللان من املقربني اآلمنني 
يللللوم الللقلليللامللة، وللليللسللت املللحللبللة قللللواًل أو شلللعلللارات جللوفللاء، 
بلللل تللطللبلليللق بللمللا جللللاء بللله رسلللوللللنلللا األعللللظللللم- صلللى الللللللله عليه 
وآلللله وسلللللم- وإتللبللاع تعاليمه وأوامللللره وسننه قلللواًل وعمًا 
وتلللقلللريلللراً.. ُيللحللى أنللله جلللاء رجلللل اىل بلليللت الللنللبللي- صللى الله 
عليه وآله وسلم- فقال أوصني، قال: "عليك بتقوى الله 
فإنها جماع كل خري، وعليك بالجهاد يف سبيل الله،فإنها 
رهبانية املسلمني، وعليك بذكر الله، وتاوة كتابه،فإنه 
نور لك يف األرض وذكر لك يف السماء، واخزن لسانك إال 

من خري فإنك تغلب الشيطان".
فلللللاللللللوصللللليلللللة بلللللاللللللتلللللقلللللوى إتلللللللبلللللللاع كلللللللل خلللللللللري، وعللللللمللللللل صلللللاللللللح، 
وملللجلللانلللبلللة كللللل شللللللر.. قلللللال عللللليلله الللللصللللاة واللللللسلللللام" أفللضللل 

الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"..
إذن عظمة رسولنا األعظم- صى الله عليه وآله وسلم- 
تللكللمللن يف أخلللاقللله الللعللاللليللة، وتللواضللعلله اللللجلللم، ومللعللاملللللتلله 
الرقيقة مع أصحابه فحاوة االيمان تجعل املؤمن راضياً 
عن ربلله، غري ساخٍط، مستسلماً لقضائه وقللدره، قانعاً 
برزقه، غري شره، وال حريص، ألن الذي استقر اإليمان يف 

قلبه، يرى ويوقن بأن الله عى نصره لقدير..
قللال الحسن البصري- ريض الله عنه: "اسللتللوى الناس 
يف الللعللافلليللة فلللللإذا نللللزل اللللبلللاء تللبللايللنللوا، وال خلللري يف إيلللملللان ال 
يلللجلللد اإلنللللللسللللللان لللللله حللللللللاوة يف قلللللللبللله وتللللللأثللللللرياً يف نلللفلللسللله، وال 

يللللللللللشللللللللللعللللللللللر بلللللللللاطلللللللللملللللللللئلللللللللنلللللللللان 
وسللكلليللنللة عللنللد املصيبة 
والللللللللللبللللللللللاء.. وعلللللللللى قلللللدر 
اخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاص وايلللللللللللللللللللللملللللللللللللللللللللان 
امللللللللللؤملللللللللن طلللللللللاعلللللللللًة وحللللللبللللللاً 
لللرسللوللله عللللليلله الللصللاة 
والسام تكون منزلته 
ودرجلللللللللتللللللللله يف اللللللجلللللنلللللة، 
ويف ذللللللللك فللللليللتللنللافللس 

املتنافسون..
فلللللللللللملللللللللللحلللللللللللبلللللللللللتللللللللللله عللللللللللللللللليلللللللله 
الللللللللللللللللللللصللللللللللللللللللللاة والللللللللللللللللسللللللللللللللللام 
وآلللللللللللله– قلللللللوت اللللقلللللللوب 
الللللللللعللللللللامللللللللرة بلللللللاإليلللللللملللللللان، 
األرواح  وغلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذاء 
التائقة لرؤيته، وأنوار 
األبصار، وشفاء ملا يف 
اللللللللللللللللللللللصلللللللللللللللللللللدور.. وصللللللللللللللدق 
املصدوق عليه الصاة 
واللللللسلللللام الللللقللللائللللل: "ال 
يللللللؤمللللللن أحلللللللدكلللللللم حلللتلللى 
أكلللللللللون احللللللللب الللللليللللله مللن 

والده وولده والناس أجمعني"..
وسئل اإلمام عيل بن أبي طالب- كرم الله وجهه- كيف 
كان حبكم لرسول الله صى الله عليه وآله وسلم- قال: 
"كان والله أحب إلينا من أموالنا وأوالدنا وأمهاتنا، ومن 

املاء البارد الزالل عى الظمأ"..
قال أحد الصالحني: "من عامة حب الله، حب قرآنه 
ومن عامة حب النبي عليه وآله الصاة والسام- العمل 
بسنته وتعاليمه".. فاملؤمن الصادق هو الللذي يحب الله 
ورسلللولللله، واهلللل بيته الطيبني الللطللاهللريللن.. "ال يحبهم إال 
مؤمن، وال يبغضهم إال منافق" فرسولنا األعظم- صى 
الللللللله عللللليلله وآللللللله وسلللللللللم- أرسللللللللله الللللللله رحللللمللللًة ونللللللللوراً وهلللللدًى 
للللللعللاملللني.. وإملللاملللاً للللللمللتللقللني، وسلللراجلللاً للللللسللالللكللني.. ودللليللًا 
للللللللحلللائلللريلللن.. ذلللللكللللم هللللو نللبلليللكللم ملللحلللملللد اللللللصلللللادق املللللصللللدوق 
األمني.. وصدق القائل عز وجل )أال إن أولياء الله ال خوف 
عللللليللهللم وال هلللم يلللحلللزنلللون اللللذيلللن آملللنلللوا وكللللانللللوا يللتللقللون لهم 
الللبللشللرى يف الللحلليللاة الللدنلليللا ويف اآلخلللللللرة(.. )يلللونلللس 64-62( 
لذا فلتكن أعمالنا خالصةً  لوجه الله تعاىل ولسنة رسولنا 
الللكللريللم- صللى الله عليه وآللله وسلللللم- لنندرج تحت قوله 
عللللللليللله اللللللصلللللاة والللللللسللللللام: "امللللللللللرء ملللللع ملللللن أحللللللللللب".. وصلللللدق 
املللوىل القدير القائل: )قللل إن كنتم تحبون الله فاتبعوين 
يحببكم الللللله ويللغللفللر لللكللم ذنللوبللكللم والللللله غللفللور رحلليللم( آل 
علللللملللللران- )31(.. فلللامللللحلللبلللة امللللطلللللللوبلللة هللللي امللللحلللبلللة اللللتلللي ُتلللللورث 
حلللللاوة االيللللمللللان يف اللللقلللللللب، ونلللللور اللليللقللني يف الللللصللللدر.. قللال 
عليه الصاة والسام وآله:" ثاث من كن فيه وجد حاوة 
االيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وان 
يحب املرء ال يحبه اال لله، وان يكره أن يعود يف الكفر كما 

يكره أن يقذف يف النار".
صللللفللللوة اللللللقلللللول: قلللللدر هلللللذا اللللنلللبلللي الللللكللللريللللم- عللللللليللله اللللصلللاة 
والسام وآله- ال يدركه إال العلماء الربانيني الذين وهبوا 
أنفسهم وحياتهم لنشر رسالة اإلسام الخالدة يف أصقاع 
األرض.. وان خللري مللا نحيي بلله مللولللده وملليللاده املللبللارك هو 
نلللشلللر سلللنلللتللله وتلللعلللالللليلللمللله، وتلللعللللللليلللم وحللللفللللظ كلللتلللابللله اللللكلللريلللم، 
والعمل بما فيه من أوامر ونواٍه، وإحياء شريعته، وإقامة 
حللللللدوده.. وبلللذللللك تللقللر أعلليللنللنللا، وتللطللمللن قلللللوبللنللا، أال بللذكللر 

تطمن القلوب..
فلللسلللرية املللصللطللفللى- صلللى الللللللله عللللليلله آللللله وسلللللللم- تفيض 
إشراقاً ونوراً بمواقف العفو والتسامح والصفح والحلم.. 
وُتللعللد نللمللوذجللاً مللشللرفللاً ملللن يللنللشللد مللعللايل األملللللور، ويطلب 
حياة اإلبللاء والكرامة والللشللرف.. فطبائع البشر تتفاوت، 
وتتباين عندما قللال احللد االعلللراب يف تقسيم غنائم غللزوة 
ُحنني للرسول عليه الصاة والسام اعدل يا محمد، فإن 
هللذه قسمة مللا أُريلللد بها وجلله الللللله، فللقللال للله رسلللول الله: 
"ويلللحلللك وملللن يللعللدل إذا للللم اعلللللدل؟! لللقللد خللبللت وخللسللرت 

إن لم أكن اعدل".
هللكللذا يعلمنا رسللولللنللا الللكللريللم مخاطبة الللنللاس عللى قدر 
عقولهم ألن بعض االعراب جبلوا عى الجفوة والقسوة 
يف التعبري وفظاظة القول.. ولكن الدعاة املصلحني يربون 
أنفسهم عى الطهر والعفاف، والسمو والعفو والصفح 
وملللخلللاطلللبلللة الللللنللللاس دون فلللظلللاظلللة او غلللللللظلللة.. للللذللللك يللحللثللنللا 

رسولنا الكريم أن نكون مفاتيح للخري، مغاليق للشر.

كلمات مضيئة:
لتكن جميع أعمالنا خالصًة لوجه الله الكريم لنندرج 
تللحللت قلللولللله- صلللى الللللللله عللللليلله وآلللللله وسلللللللم: "املللللللرء ملللع من 
أحللب" وصللدق املللوىل القدير القائل: )قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوين يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 

رحيم( آل عمران )31(.
فالقلوب تنقسم إىل ثاثة:

• قلب سليم: هو القلب الذي ينفع صاحبه عند ربه، 
فيكون الله راضلليللاً عنه، مصداقاً لقوله عللز وجللل )يللوم ال 

ينفع مال وال بنون إال من أىت الله بقلٍب سليم(.
• ق�����ل�����ب س�����ق�����ي�����م: ه�������و ال�����ق�����ل�����ب ال������������ذي اب������ت������ى ب����ال����ش����ه����وات 

والذنوب، وارتكاب املعايص والفواحش.
• ق���ل���ب م����ي����ت: ه����و ق���ل���ب اه�����ل ال���ك���ف���ر وال�����ش�����رك وال���ن���ف���اق 
اللللذيلللن للللم يللدخللل اإليلللملللان قلللللوبللهللم، فللقلللللوبللهللم كللالللحللجللارة 

أو هي اشد قسوة.
• ومن صرب عى املكاره واملشقات أوصله الله اىل الخري 
والللللعللللز واللللتلللملللكلللني وجللللمللللع للللله بللللني خلللللريي اللللدنللليلللا واآلخلللللللللرة.. 
مصداقاً لقوله عزو جل (إنه من يتقى ويصرب فإن الله ال 

يضيع اجر املحسنني(- يوسف )90(..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )91(
كما ذكرنا يف الحلقة السابقة بأن البوكريك قبل 
موته أوىص وأرفق وصيته بتقرير شامل عن األسرار 
اللللتلللي تلللوصلللل الللليلللهلللا واللللطلللريلللقلللة اللللتلللي يلللجلللب أن يللسللري 
عللللليللهللا خلللللفلله .. وأرسللللللل ذلللللك إىل ملللللكلله يف لللشللبللونللة 
عللاصللمللة اللللربتلللغلللال وقللللد أمللللر امللللللللك اللللربتلللغلللايل خلفه 
بأن ينفذ وصية البوكريك حرفياً وفعُا عمل القائد 
الجديد السري عى نهج سلفه وجهز عدة حمات 
حتى وصللل يف عللام 1541م إىل أقللى شمال البحر 
األحمر حتى ميناء طور عند الطرف الجنوبي لشبه 
جللزيللرة سيناء ثللم تسللت للليللًا إىل ميناء السويس 
امللللللللواجللللللله للللللله ملللللبللللاغللللتللللت األسلللللللطلللللللول الللللعللللثللللمللللاين بلللللله غللري 
أنللهللا شللعللرت بللتللأهللب األسلللطلللول للللللخللروج إىل البحر 
فانسحبت مسرعة إىل باب املندب حتى ال تحاصر 
داخللللللللل هلللللللذا الللللبللللحللللر وكلللللانلللللت هلللللللذه اللللحلللملللللللة رداً عللى 
العثمانيني عند معركة "ديللو" والتي كانت تبتغي 
بها طرد الربتغاليني من الهند وذلك سنة 1538م 
أو عى األقل طردهم لساحل الهند الغربي ولكنها 
للللم تللنللجللح هللللذه الللحللملللللة وفللشلللللت الللحللملللللة ألسللبللاب 
كثرية منها سوء القيادة نفسها وألنها لم تصل إىل 
املياه الهندية إال متأخرة بالنسبة للربتغاليني وقوة 

سيطرتهم هناك كما سبقت اإلشارة . 
وهلللكلللذا تللتللضللح أبلللعلللاد مللرحلللللة الللبللوكللريك املللؤسللس 
الللللتللللي كللللانللللت نلللتللليلللجلللتلللهلللا حلللللرملللللان الللللبللللحللللر األحلللللملللللر أحللللد 
ثوابته "املمر" وتتضح أيضاً أبعاد موقف " البحرية 
" عللنللدمللا فللقللدت أحلللد ثللوابللتللهللا وكلللان سللكللان البحرية 
ومعهم البندقية يدركون أن معركتهم يف املحيط 

الللهللنللدي هللي مللعللركللة مللصللري غللري أن مللا أصللابللهللم من 
ضلللعلللف اقلللتلللصلللادي أضلللعلللف قلللدرتلللهلللم عللللى مللواجللهللة 
مللللتللللطلللللللللبللللات هلللللللللذه املللللللعللللللركللللللة كلللللملللللا يلللللجلللللب ويف اللللللوقلللللت 
املناسب وكانت البندقية ذات اإلحساس التجاري 
الللنللشللط أكللللر وأسلللبلللق إدراكلللللللاً بللخللطللورة تلللللك املللعللركللة 
وأعللمللق تللقللديللراً لنتائج حملة فللاسللكللود جللامللا األوىل 
الللتللي كللانللت علللن طللريللق جللواسلليللس يف لللشللبللونللة فقد 
أرسلللللللت عللللدة وفللللود إىل اللللقلللاهلللرة عللنللد مللطلللللع الللقللرن 
16م لللتللحللث ) الللللغللللوري (عللللى إرسللللللال حللملللللة بللحللريللة 
إىل اللللهلللنلللد وعللللللى االتلللللصلللللال بلللللأملللللراء اللللهلللنلللد املللسلللللمللني 
ملللنللعللهللم ملللن اللللتلللجلللارة ملللع الللربتللغللاللليللني  كللمللا أرسلللللت 
الللخللرباء الفنيني ملساعدته يف بللنللاء قطع األسللطللول 
يف اللللللسلللللويلللللس عللللنللللدمللللا شللللللللرع يف ذلللللللللك عللللللللام 1605م 
لللكللن يلللاحلللظ أن الللبللنللدقلليللة قلللد تللخلللللت علللن املللمللاللليللك 
بللللللعللللللدعللللللدة سلللللللنلللللللوات وخلللللللاصلللللللة بلللللعلللللد أن علللللللللمللللت بلللللأن 
املماليك يلللرددون عللن مواجهة الربتغاليون خوفاً 
من تكرار هزيمة أسطولهم كما حدث له يف معركة 
" ديلللو" الللبللحللريللة واضللطللرت سفنها إىل الللذهللاب إىل 
سوق لشبونة للحصول عى توابل الهند كما تنبأ 
البوكريك وذلك تحت ضغط حسهم التجاري بعد 
أن كانت سفنها تعود من اإلسكندرية فارغة ال تجد 
ما تشريه وقد أحسن املؤرخون الذين عاصروا فرة 
الللتللحللول الللتللجللاري مللثللل ابلللن الللدبلليللع , وأبللللن املللجللاور, 
وبامخرمة يف اليمن وابن أيامس يف مصر يف تصوير 
حجم تجارة الشرق ومدى تكدسها يف موائن عدن 
وغلللللزة وبلللاقلللي ملللللوائن اللللشلللام واالسلللكلللنلللدريلللة ودمللليلللاط 

وايلللضلللاً يف تللصللويللر ملللا أصلللللاب هللذه 
املوائن من جدب وقحط يف العقد 
األول من القرن 16م وكيفما كان 
األمللللللر فلللقلللد علللجلللز اللللطلللاهلللريلللون عللن 
ملللواجلللهلللة الللربتللغللاللليللني لللفللقللدانللهللم 
اللللللللللروة وتلللكلللنلللللللوجللليلللا ذلللللللك الللعللصللر 
) اللللسلللفللليلللنلللة الللللحللللربلللليللللة واألسلللللللللحللللة 
اللللللللللنلللللللللاريلللللللللة حلللللللتلللللللى أن أبللللللللللللللن الللللللدبلللللليللللللع 
مللللللؤرخللللللهللللللم الللللللللخللللللللاص وصلللللللللللف آخللللللر 
سللللاطلللليللللنللللهللللم األقللللللللللويللللللللللاء عللللللامللللللر بلللن 
عللبللد اللللوهلللاب يف أواخللللر حلليللاتلله لم 

تللكللن لللله سلللللوءة إال ملللديلللده إىل مللللال األوقللللللاف وذللللك 
تعبرياً عن الضيق االقتصادي الذي مرت به اليمن  
حللني ذاك ويللذكللر بامخرمه أن هللذا السلطان منع 
أهايل الساحل املواجه لجزيرة كمران من مهاجمة 
الللربتللغللاللليللني أثلللنلللاء وجللللودهللللم حللليلللنلللذاك يف الللجللزيللرة 
عندما طلبوا اإلذن لهم بذلك ومدهم بالساح ألنه 
كان يعرف مدى قوة وحداثة األسلحة الربتغالية, 
وعجز املماليك كذلك عن مواجهة الربتغاليني فقد 
دفع التحول التجاري السلطان الغوري إىل زيادة 
الللضللرائللب وملللصلللادرة األملللللوال فللللزادت االضللطللرابللات 
واللللللللثلللللللورات داخللللللللل سلللللللطلللنلللتللله الللللواسللللعللللة واضلللللطلللللر إىل 
إرسلللللللللال الللللحللللمللللات الللللصللللغللللرية للللقلللملللعلللهلللا هلللنلللا وهلللنلللاك 
وذلك يف وقت عمل فيه جهده لبناء أسطول جديد 
منذ عودة قائد حملته األوىل من الهند وتأكيده عى 
ضلللرورة اسللتللمللراريللة املعركة مللع الربتغاليني حينما 

يكون جاهزاً لها كونها معركة 
مصري ولم يتم إعداد األسطول 
اللللللجلللللديلللللد إال يف الللللنللللصللللف األول 
مللن علللام 1515م ألن األخللشللاب 
املناسبة لبناء السفن الكبرية ال 
توجد يف مصر وأن ما جلبه من 
نللللواحللللي الللللشللللام تلللعلللرض للللللغللرق 
عى يد فرسان القديس يوحنا 
اللللللللللذيلللللللللن يلللللللتلللللللخلللللللذون ملللللللللن جللللللزيللللللرة 
ردوس مقراً لهم مما أضطر إىل 
جلللللب األخلللشلللاب ملللن السلطنة 
العثمانية الذي أصر سلطانها بايزيد الثاين أن يكون 
ما طلبه الغوري هدية ملصر , وكانت هدية ضخمة 
تللحللتللوي علللى ثللاثللمللائللة مللدفللع فللضللًا علللى األخللشللاب 

واملعدات . 
وكللللللان اللللللزاملللللاً أن تللتللغللري خلللطلللة اللللحلللملللللللة املللملللللوكلليللة 
الثانية عن خطة حملتهم األوىل نظراً لتغري األوضاع 
يف الللبللحللر األحلللملللر خللللال تلللللك اللللسلللنلللوات فللقللد بلغه 
دخللول الربتغاليني مللوائن البحر األحمر كما جاءه 
وفد الطاهريني يطلب منه النجدة لصد الربتغاليني 
عن عدن والسواحل اليمنية بشكل عام وتلخصت 
الخطة الجديدة يف ضرورة تحصني موائن وسواحل 
الللبللحللر األحللمللر وتللحللريللر الللسللواحللل الللتللي يللتللواجللد بها 
الربتغاليني وغلقه نهائياً أمام الربتغاليني لحماية 

ظهر الحملة البحرية قبل توجهها إىل الهند 
... يتبع ...

بوح الرياع

 
أواصللللللللل الللللللحللللللوارات اللللهلللاتلللفللليلللة الللللتللللي جللللللرت بللليلللنلللي وبلللني 
بعض املؤيدين أو املعارضني للمقاالت التي كتبت بضم 
الكاف عن أحداث منطقة عمار وعددها 24مقال اثنني 
يف مايو 2020م املايض و22 مقال من يوليو 2020م إىل 

أواخر شهر فرباير من عامنا الجاري 2021م 
وقد حرصت أن يكون أغلبية السائلني أو املتحدثني 
من الطرف الرجعي قصدي الطرف اليميني أما رفاقنا 
اليساريني فان وجهة نظري يف املقاالت هي نفس وجهة 

نظرهم .
أحللد املعارضني للموضوع سألني ليش ما كتبت ما 
قلت من زمان ويف وقته قلت حينذاك كنت بسن أقل 
من 19 سنة ويف أوائل الثمانينات حاولت أكتب ما قلت 
يف صحافة جنوب الوطن لكن لم تجاز بسبب اتفاقية 
اللللشلللطلللريلللن بللللعللللدم املللللهللللاتللللرات اإلعللللاملللليللللة وبللللعللللد الللللوحللللدة 
حلللاوللللت طللللرق نللفللس املللللوضللللوع لللكللن للللم يلللجلللاز أيلللضلللاً ويف 

الوقت الراهن الفرصة متاحة فكتبت ما قرأتموه .
احللللد الللرجللعلليللني قللللال ملللا فلليللش داعلللللي لللنللبللش أحللللداث 
طرفيها السلطة عللام 1978م واملللواللليللني لها وأصللحللاب 
الجبهة قلت للله لقد ركلللزت يف مللقللااليت مللن حلقة رقم 
65 إىل 86 علللى الللضللحللايللا ملللن امللللدنللليلللني اللللغلللري مللحللاربللني 
من نفس منطقة عمار التي ارتكبت السلطة وأعوانها 
بحقهم جرائم ولللم أركللز عى املحاربني من رفاقنا فلو 
نللللللللشللللللللرت... الللللقللللتللللل واللللللقلللللتلللللل اآلخللللللللللر بللللللني عللللنللللاصللللر مللنللظللمللة 
املقاومني الثوريني اليمنيني التي كربت عام 1978م إىل 
جللبللهللة وطللنلليللة ديللمللقللراطلليللة وبلللني املللنللشللقللني علللن املنظمة 

الللذيللن تحولوا إىل أدوات بيد سلطة صنعاء حتى ولو 
فيه بعضها غللدر مللن قبل املنشقني سيكون كثري لكن 
كللل ذلللك يدخل يف إطللار الللصللراع العسكري بللني فرقاء 
سياسيني لكن املللؤلللم أن عللشللرات الللحللوادث يف منطقة 
عللمللار وحلللدهلللا خلللال علللام 1978م أهلللللكللت أرواح أبللريللاء 
تراوحت بني القتل حرقاً مثال عى ذلك الشهيدة قبول 
أحللمللد عللى اللللورد وابنتها صالحة محمد قللائللد الطلول 
التي كانت حامل بشهرها الثامن والطفل عبده محمد 
قائد الطلول أو القتل خنقاً مثل الذي حصل للطالب 
عللللبللللد الللللللللللاة مللللصلللللللللح اللللللعللللليلللللوي بللللعللللد اخللللتللللطللللافلللله مللللللن أمللللللام 
مللدرسللة الللوحللدة يف الللنللادرة اإلخللفللاء القسري ملواطنني 
أبللريللاء أمللثللال عللبللده علليل صللالللح الللزبلليللدي مللن قللريللة بيت 
اللللللهلللللملللللزة علللللزللللللة شلللللريلللللح ملللللديلللللريلللللة الللللللللنللللللللادرة مللللحللللافللللظللللة اب 
ومحسن مسعد عبدالاه الهمزة من قرية بيت الهمزة 
عزلة شريح مديرية النادرة محافظة اب وعبداللطيف 
علللليل مللصلللللح اللللللفلللللاردي وعلللبلللدالللللللله علللليل نلللاجلللي الللعللصللري 
ومنصور عيل العصري والثاثة من قرية ظلم مديرية 
الللللنللللادرة مللحللافللظللة اب واحلللملللد صللالللح مللجللمللل ملللن قللريللة 

اللفج مديرية النادرة محافظة اب.
وقد اقتنع السائل حسب قولة 

ويف السطور أدناه خواطر شعرية ألحد رفاقنا والده 
ال زال مللخللفللي قلللسلللراً ملللن عللللام 1978م إىل الللليلللوم اسللملله 

أبو محسن الهمزة:
برسل ازىك تحية عطر حايل مفضل 

                            من نشر باملقاالت خاض فيها وكمل 

قال بها ياقبول والطفل بمهد الرضاعة 
                           عاد نشر الجريمة ووضح الصف األول 

من صدر أمر اإلحراق ويكشف قناعة 
                                 وانت يا مستمع شوف للعدالة تأمل 

المزم الحق يرجع ذه دماء مش بضاعة 
                               ارتكب للجريمة لحل مواله يجمل 

لكن أشهد بأنه ارتكبها قناعة 
                    أشكر القردعي ما جاء من أقوال نزل 

ووعد املجرمني ان يبشروا بالعدالة 
                                قال بنفسك يا الظالم تعقل 

الزماً باتحاكم عدت تبخط العمالة 
                               الشهيدة قبول وأوالدها كم تحمل

يجيك شرع الهداية ما صنعيش صناعة                  
                            ذكره والدي يوم اختطف وكبل 

والشهيد الزبيدي قد أمر بعتقالة 
أخذهم بليلة سابحلمة          

 ارتكب للجريمة لألجل مواله يجمل 
لكن اشهد بأنه ارتكبها قناعة ..

اللللللسلللللطلللللور أعللللللللللاه خللللللواطللللللر شللللعللللريللللة لللللللللأخ أبللللللللو مللحللسللن 
الللهللمللزة وهللللي تللعللرب علللن أمللللله الللشللديللد ملللن جللللراء اإلخللفللاء 
القسري لوالده عى مدى 42 عاماً نتمنى أن يفك الله 

أسره الله يعينكم يا أبو محسن .
أحللللللللد امللللللواطلللللنلللللني سللللالللللنللللي عللللللن ملللللقلللللارنللللله عللللللللدد املللللؤيللللديللللن 
للللللمللقللاالت اللللتلللي كللتللبللتللهللا علللن األحلللللللداث يف مللنللطللقللة عللمللار 

واملعارضني لها؟؟

قلللللت لللله عللللدد امللللؤيلللديلللن أكللللر يللصللل اللللعلللدد إىل حلللوايل 
85 %تلللللقلللللريلللللبلللللا مللللعللللظللللمللللهللللم مللللللللن األشلللللللللخلللللللللاص اللللللعلللللاديلللللني 
أملللللا املللللعللللارضللللني حللللللوايل %15  ومللعللظللمللهللم مللللن املللشللائللخ 
واللللللوجلللللهلللللاء يف عللللزلللللة رخللللمللللة وعلللللزللللللة شللللريللللح سلللأللللنلللي عللن 
السبب قلت له السبب إن معظمهم من القياديني أو 
املؤسسني لحزب املؤتمر وما يريدوا أن ينتقدوا تصرفات 
قلليللادات حزبهم حتى لو كانوا مخطئني هكذا تعودوا 

أي السبب سيايس 

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل
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   مـــيـــاده نـــور يف 
يف  وذكــــرى  األرض.. 

السماء

ــوس املــى  ــم        ش
ــقــلــوب  أرشقــــت، وال
ومحبًة  إيمانًا  امتألت 
فجر  ـــزوغ  ب وفــرحــًا، 
ــى  ــف ــط ــص مــــيــــاد امل
وسيد  األنبياء،  خاتم 
ــاء، وحــكــيــم  ــم ــل ــع ال

الحكماء

13

تاريخ اليمن الحديث.. 
بول دريش جامعة أكسفورد

تركيا وبريطانيا واإلمام يحيى حوايل 
عام 1900م

تللللللللللم رسلللللللللللللم حللللللللللللللللدود مللللللعللللللظللللللم دول اللللللللشلللللللرق 
األوسلللللللط مللللن قلللبلللل قلللللوى االسلللتلللعلللملللار وبللعللض 
األقلللطلللار حللاللليللا وهللللي دول مللخللرعللة ملللن قبل 
االسللللتللللعللللمللللار بلللللدرجلللللة ملللللا وملللللنلللللذ أول يلللللللوم مللن 
اخللراعللهللا تكتسب هللذه اللللدول تاريخها منذ 
ظللللهللللور اإلسلللللللللللللام   اللللللللم يللللكللللن قللللبللللل ذللللللللك بللكللثللري  
أصللللللبللللللحللللللت فلللللللكلللللللرة اللللللليللللللمللللللن كلللللللللوحلللللللللدة طلللبللليلللعللليلللة 
مللللضللللمللللنللللة يف األدب والللللللللتللللللللاريللللللللخ، تلللللللم تلللحلللديلللد 
الهياكل السياسية خال القرن التاسع عشر 
بالرجوع إىل الدين أو األسرة الحاكمة  وليس 
اإلقللللليللم  وستكون قائمة الحكام طويلة إىل 
أجللللللللل غللللللري مللللسللللمللللى للللللتلللللداخلللللل مللللطللللالللللبللللاتللللهللللم يف 
الزمان واملكان برزت رغبة دولة يمنية واحدة 
يف سلليللاق شكلته قللوى خللارجلليللة يرتبط جللزءاً 
كبرياً من تاريخ اليمن خال القرن العشرين 
بالجهود املبذولة لتشكيل تلك الدولة  التي 
تلللأسلللسلللت أخلللللللرًيا يف علللللام 1990م وقلللبلللل ذللللك  
كلللللانلللللت هلللللنلللللاك دولللللللللتللللللللان  اللللللشلللللملللللال والللللجللللنللللوب  
وعللاصللمللتللان يف صللنللعللاء وعللللدن  ولللكللل منهما 
وجهة نظرها عن الباد يف املايض واملستقبل  
ويف األعللللوام حلللوايل علللام 1900م  كلللان هناك 
علللدد ال يللحللى مللن مللراكللز اللللقلللوة  وأعللللللداداً ال 
حلللصلللر للللهلللا مللللن الللللتللللاريللللخ  كلللانلللت اثلللنلللتلللان مللنللهللم 

إمرباطوريات أجنبية.
يف علللام 1839م اسللتللوىل الللكللابللن هينز عى 
عدن لصالح شركة الهند الشرقية واألسباب  
كما هي العادة يف السياسة كانت مشوشة 
وملللللللللع ذللللللللللللك  كلللللللللان أحلللللللللد أهلللللللللم هلللللللللذه األسللللللبللللللاب 
امللللللللللحللللة هلللللو وجللللللللود قللللللللوات تللللابللللعللللة مللللحلللملللد علليل 
بلللللاشلللللا حلللللاكلللللم مللللصللللر يف شلللللملللللال اللللليللللمللللن  حلليللث 
خللدمللتللهللم الللسلللللطللان الللعللثللمللاين اسللملليللاً تابعة  
وطللمللوحللات ضلللد الللعللثللمللانلليللني  ومللشللاكللل مع 
املتعصبني شجع السلطان  قادته بعد سحق 
الوهابيني يف وسط الجزيرة العربية )أساف 
مللا كلللان سيصبح فلليللمللا بللعللد دولللللة سللعللوديللة( 
إلرسال قواته جنوًبا عى طول ساحل البحر 
األحللمللر يف اللليللمللن ويف علللام 1837 حللصللل عى 
بلدة تعز الجنوبية وقللد حللذره الربيطانيون 
مللن املللي قللدًمللا ويف عللام 1839 احللتلللللوا عدن 
بأنفسهم بالقوة كجزء من سياسة أوسع ال 
تتعلق باليمن ولكن بإسراتيجية كربى  أجرب 
الربيطانيون محمد عيل باشا عى العودة إىل 

الللحللكللم الللعللثللمللاين مللمللا أدى إىل إحلللبلللاط آفلللاق 
مصر كقوة شرق أوسطية مستقلة ويف عام 
1840م أجربوه عى الخروج من باد الشام  
وبشكل مباشر أقل خارج كل شبه الجزيرة 

العربية رغم ذلك  ظلوا يف عدن.
أنشأ العثمانيون وجوًدا عى ساحل البحر 
األحمر يف عللام 1849م وفشلت محاوالتهم 
يف اقلللتلللحلللام صللنللعللاء وحللصلللللت ملللجلللزرة كللبللرية 
للللللللللقللللوات اللللعلللثلللملللانللليلللة علللللى أسلللللللللوار صلللنلللعلللاء يف 
وقتها وكانت عصية عى القوات العثمانية 
رغللللللللللللم األعللللللللللللللللللللداد اللللللللكلللللللبلللللللرية للللللللقلللللللواتلللللللهلللللللم  وخلللللللللال 
األعللوام الاحقة حمل سكان منطقة عسري  
يف الللشللمللال بللالللقللرب مللن مللديللنلله أبللهللا الللسللاح 
ضد األتراك وهاجموا قواتهم أكر من مرة . 
وبللعللد أن تللم فللتللح قللنللاة الللسللويللس )1869( 
قام األتراك بالتموضع يف املرتفعات الوسطى 
وأصللبللحللت قللواتللهللم وأسلللللحللتللهللم تللتللدفللق عى 
اليمن بسهولة ويف عام  1872 احتلوا صنعاء 
العاصمة الحالية لليمن وقاموا بالسيطرة 
بلللللسلللللرعلللللة إىل حللللللللد مللللللللا يف املللللللنللللللاطللللللق الللللجللللنللللوبلللليللللة 
ملللللللن هللللللنللللللاك حلللللللللول تلللللعلللللز وبلللللنلللللجلللللاح أقلللللللللل بلللكلللثلللري 
باتجاه الشمال أيللًضللا، كللان لإلمرباطوريتني 
الللللعللللثللللمللللانلللليللللة واللللللربيلللللطلللللانللللليلللللة ملللللللقلللللللرات ملللرتلللبلللطلللة 
بللللاملللللراكللللز اإلداريلللللللللللة عللللى بلللعلللد 300 كللليلللللللوملللر و 
400 كيلومر أو نحو ذلك كما كانت مرتبطة 
بللللالللللطللللرق وكللللللانللللللت تلللسلللتلللغلللرق الللللرحلللللللللة بلليللنللهللمللا 
حلللوايل  أسللبللوعللني  باستخدام الللبللغللال خال 
الهضاب واملرتفعات الجبلية حسب خارطة 
اليمن يف عام 1900م، كانت اليمن مقسمة 
إىل إقليم شمايل يسمى اليمن العليا ويضم 
)صللنللعللاء ومللللأرب وصللعللدة وذمللللار والللحللديللدة 
وزبيد ونجران وجيزان وأبها وعسري( واليمن 
األسفل ويضم مدن الجنوب وإقليم املشرق 
وكان يضم )حضرموت واملكا و شبام وثمود 
وتلللريلللم وغلللريهلللا ملللن مللللدن الللللشللللرق( كللللان عللدد 
سلللكلللان اللليللمللن ملللا بلللني 3إىل4 مللللليللون شخص 
يللنللقللسللمللون بللني شللافللعلليللة وزيلللديلللة وعللللدد اقللل 
من اإلسماعيلية وأيضاً بعض التجار الهنود 
املقيمني يف اليمن وكانت تجارتهم بني الهند 
والللليلللملللن ويللللدعللللي يللللهللللود الللليلللملللن أن جللللذورهللللم 
تللسللبللق الللعللصللر اإلسلللاملللي بللكللثللري  لللكللن اللليللمللن 
كان عموًما بلًدا مسلًما واليمنيون يفخرون 
بأنهم كانوا أنصار الرسول محمد يف املدينة 
امللللنلللورة وأنلللهلللم ملللن سلللانلللدوا اللللرسلللول وأقلللاملللوا 
اإلسللللللللللللللللللام  ويلللللعلللللتلللللرب اللللليللللمللللنلللليللللني أصللللللللللل اللللللعلللللرب 

وهلللللم الللللعللللرب الللللعللللاربللللة أملللللا بلللقللليلللة الللللعللللرب مللن 
غلللللللللري الللللليلللللملللللنللللليلللللني فللللللهللللللم اللللللللللعلللللللللرب امللللللسلللللتلللللعلللللربلللللة، 
علللللللدن  عللللى سلللبللليلللل امللللللثلللللال  كلللللان علللللدد سللكللانللهللا 
حلللوايل ) 1000 ( فقط عندما اسللتللوىل عليها 
الربيطانيون وهي كما يقال أقدم مدينة عى 
وجللله األرض أو أقلللدم أسللللواق الللعللرب يف عللام 
1840م  تللعللرضللت علللدن للللللهللجللوم مللرتللني من 
قبل جماعات جهادية يقودها رجال يدعون 
انلللهلللم يللمللتلللللكللون قلللللوى خللللارقللللة أشلللهلللرهلللم كلللان 
الفقيه سعيد الذي ادعى انه املهدي املنتظر 
وتللم إعدامه من قبل اإلمللام الزيدي يف ذلك 
اللللللزملللللان، املللللذهللللب اللللللزيلللللدي كلللللان قلللويلللا جلللللدا يف 
آنلللللس وريللللمللللة وكلللللانلللللوا يلللملللللللكلللون رجللللللال أشلللللداء 

مسلحني وكانت أغلب القبائل تهابهم .
يلللجلللملللع اغلللللللللللب املللللللؤرخللللللني أن أواخللللللللللر الللللقللللرن 
اللللللللتلللللللاسلللللللع عللللللشللللللر كلللللللللللان وقلللللللللللت اللللللللفلللللللسلللللللاد الللللكللللبللللري 
واالنلللللهللللليلللللار االقللللللتللللللصللللللادي  وبللللللللللدأت تلللللجلللللارة الللللن 
الللتللي جللعلللللت ملللن اللليللمللن أكللللر بلللللد ملللزدهلللر يف 

املنطقة بللاالنللحللدار، كما أدى انتشار 
مللللللللللللزارع الللللللللن حللللللللول الللللعللللالللللم 

إىل انلللللخلللللفلللللاض أسللللعللللار 
الللللللللللللللللن وقلللللللللللللللللللللة الللللللطلللللللللللللب 

علللللللللللللللى قلللللللللللللهلللللللللللللوة امللللللللللللللللوكلللللللللللللللا ) 
Mocha ( اليمنية املميزة 

والتي أخذت اسمها حول 
العالم من اسم مدينه املخا 

اللللليللللمللللنلللليللللة وانللللللتللللللشللللللار املللللللللللللللللزارع يف 
أمللللاكللللن أخللللللرى مللللن اللللعلللاللللم ادى 

إىل انللخللفللاض الللسللعللر بللحللدة قبل 
عام 1800م  وفقدت جميع موائن 

الللبللحللر األحلللملللر إيلللراداتلللهلللا ملللن الللتللجللارة 
املحلية والدولية.

سللللليلللللطلللللر اإلسللللللمللللللاعللللللللللللليللللللون عللللللللى حللللللللللللللراز غللللللرب 
صللنللعللاء وأصللبللحللت مللقللراً لللهللم بللعللد نزوحهم 
ملللللن نلللللجلللللران شللللمللللال صللللعللللدة ويف عللللللام 1830 
بللللللللدأت األحلللللللللللوال تللللسللللوء يف صلللنلللعلللاء فللخللزيللنللة 
الحكومة فارغة وليس لديها جنود وعسكر 
لللحللفللظ األمللللللن وتللطللبلليللق اللللقلللوانلللني وانلللتلللشلللرت 
جثث الجياع يف شوارع صنعاء ومنذ بدأت 
دولللة القاسمي التي يحكمها أحللفللاد اإلمللام 
الزيدي القاسم من عام 1620م  والتي كانت 
يف وقلللت سللابللق قللد سلليللطللرت عللى املللرتللفللعللات 
بللللللحللللللزم وكلللللللانلللللللت قلللللللللوة إقللللللللليللللملللليللللة ذات أهلللمللليلللة 
لللللكللللنللللهللللا تللللفللللكللللكللللت بللللبللللسللللاطللللة بللللسللللبللللب االقلللللتلللللتلللللال 
الللللللللداخلللللللليل بلللللللني جلللللملللللاعلللللات تلللللطلللللاللللللب بلللللاإلملللللاملللللة 

لللللنللللفللللسللللهللللا وبلللللسلللللبلللللب اللللللللجلللللللوع والللللبللللطللللالللللة 
والفقر واستغل العثمانيون تفكك 
الدولة القاسمية وبدأوا بالسيطرة 
عللى مللرتللفللعللات جللديللدة يف اليمن 
وعلللللنلللللدملللللا اسللللللتللللللوىل األتلللللللللللللراك مللللرة 
أخللللللللللرى عللللللى صلللللنلللللعلللللاء  يف عللللام 
1872  انتقل املتوكل محسن 
إىل الللللللشللللللمللللللال واسللللللتللللللمللللللر يف 
مطالبته بحقه يف اإلمامة 
الللللللزيللللللديللللللة وفلللللللًقلللللللا للللللللللمللللدرسللللة 
الللللللللزيللللللللديللللللللة )الللللللشلللللليللللللعلللللليللللللة( للللللللللشللللريللللعللللة 
اإلسامية عى الرغم من أن املدرسة الزيدية 
ترفض انغماس اإلمام الزيدي يف السياسة 
وشلللللؤون اللللدوللللة وان يللقللتللصللر دوره كللمللرشللد 
روحي واجتماعي ويستشهدون بانهيار دولة 
الللقللاسللمللي لللتللورطللهللا يف أملللللور اللللدوللللة وكللانللت 
مقولتهم دائما أن األئمة الشيعة السابقون 
لم يكونوا  ملوكاً وال أصحاب نفوذ يوما من 
واأليلللللللام كللللان الللللرب يللهللمللهللم أكللللر ملللن الللسلللللطللة 
كما أن معظم العلماء الزيديني لم يقبلوا 
بللللالللللخللللافللللة الللللحللللاكللللمللللة وكللللللللللان عللللللى اإلمللللللللللللام أن 
يللكللون ملللن أقلللللارب الللنللبللي ورجللللل علللاللللم،  لكن 
واجبه األسايس كان الوقوف ضد االضطهاد 
والظلم وشرعيته كانت سارية املفعول عى 

الجميع. 
الللللللعللللللديللللللد مللللللللن امللللللطلللللاللللللبلللللني بلللللللاإلملللللللاملللللللة كلللللانلللللوا 
مللللللن األشلللللللخلللللللاص املللللللعللللللروفللللللني ضللللمللللن املللللذهللللب 

الللللزيللللدي  ومللللن املللمللكللن ملللن الللنللاحلليللة الللنللظللريللة 
وكللللذلللللك الللفللقللهلليللة أن يلللكلللون للللديلللك أكلللللر مللن 
إمللام واحللد يف آن واحللد لكن يف عللام 1904م 
انتقلت اإلمامة إىل يحيى محمد حميدالدين 
الذي كان والده قبله قد حصل عى اللقب 
ملللنلللذ علللللام 1890م كلللللان اإلملللللللام يللحلليللى يلللللقللب 
بللاملللتللوكللل عللى الللللله ويللعللنللي "ملللن يعتمد عى 
الللللللللللله". ورغلللللللم أن أي مللللن أقلللللاربللللله أو أسلللافللله 
لللم يللكللن إمللامللا غللري والللللده إال أنللهللم كللانللوا من 
نسل القاسميني األشراف وبالتايل يكون من 
نللسللل رسلللللول اإلسللللللام وكلللللان واجلللبللله وهللدفلله 
هو الجهاد ضد الظلم والفساد املنتشر كما 
واللللللللللده ملللللن قلللبللللللله انللللشللللأ اإلملللللللللام يلللحللليلللى حللملللللة 
كبرية ورفع الساح مع أتباعه ضد املحتلني 
العثمانيني يف شمال اليمن وكانت تفاصيل 
املعركة معقدة وكذلك كانت القضايا التي 

تغذيها.
كللللللللللللان لللللللللللللدى األتلللللللللللللللللللللراك يف ملللللعلللللظلللللم اللللللنلللللقلللللاط 
مللللؤيللللديللللن يلللملللنللليلللني: يف الللللللواقللللللع بلللحلللللللول ذللللك 
اللللللوقلللللت كللللللان هللللنللللاك نللللللوع ملللللن اللللبلللريوقلللراطللليلللة 
املحلية التي يعمل بها يمنيون  وكان العديد 
من القضاة والكتاب يتحدثون الركية جيًدا  
وقد سافرت عدة وفود يمنية إىل إسطنبول  
وليس الجميع بالقرب من صنعاء أو حتى 
بني أقارب النبي من أيد اإلمام يحيى بقيت 
امللللللللللللدن الللللللصللللللغللللللرية الللللللواقللللللعللللللة جللللللنللللللوب صلللنلللعلللاء 
كلللللانلللللت هلللللللادئلللللللة  وكللللللذلللللللك الللللللريللللللف املللللحلللليللللط بللهللا  
يف حلللللللللني كلللللللانلللللللت صللللللنللللللعللللللاء نلللللفلللللسلللللهلللللا ملللللللزدهلللللللرة 
وملللللنلللللظلللللملللللة بللللشللللكللللل جللللليلللللد وكللللللللانللللللللت اللللللللللثلللللللللورة يف 
الريف الشمايل  مثل العديد من املتعلمني  
حصلوا عى رواتب منذ وصول األتراك  لكن 
الجرائم ضد قادتهم  والتدخل يف أراضيهم  
ومحاوالت فرض الضرائب عليهم  واملجاعة 
الناجمة عن الجفاف املتكرر أثارت جميعها 
معارضة اإلدارة الركية التي كانت يف كثري 
من األحيان فاسدة  ومع ذلك  فإن مناطق 
الشافعية يف اليمن السفى يف أقى جنوب 
صللنللعللاء  والللتللي كللان مللن املللؤكللد أنللهللا تحملت 
الللعللبء األكلللرب مللن الللضللرائللب اللللزائلللدة، ألنها 
كلللللللانلللللللت امللللللللللصلللللللللدر اللللللللوحللللللليلللللللد للللللللللللللإليلللللللللللللرادات ظلللللللت 
هللادئللة ولللم تشهد أي تململ أو اضطرابات 
ضللد العثمانيني اللللغلللزاة  يف حللني أن مناطق 
اللللللزيلللللديلللللني يف اللللليللللمللللن اللللعللللللليلللا )حللللللللول صلللنلللعلللاء 
والشمال( كانت كما رجل واحد ضد فساد 

العثمانيني.
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عدم استيعاب 
دروس وعرب ثورة 

14 أكتوبر
ملللن الللحللقللائللق الللتللأريللخلليللة اللللتلللي يللشللهللد بللهللا الللعللالللم 
بأسره ويتمسك بها جميع أبناء العروبة بمن فيهم 
األجلللليللللال املللللعللللاصللللرة أن الللليلللملللن الللسللعلليللد هللللو أصلللللهللم 
جميًعا، وما يزالون -باستثناء القلة التي استمرأت 
الللعللبللوديللة للللللصللهلليللومللاسللونلليللة املللسللتللغلللللة- يللفللتللخللرون 

بانتمائهم إليه افتخار الفرع بأصله.
وانطاًقا من هذه املسلمة التأريخية امللزمة املعززة 
بللللأنللللصللللع اللللللشلللللواهلللللد، فلللللللإن اللللليللللمللللن -بللللشللللطللللريلللله- وطللللن 
واحد وشعب واحد ال ينكر واحديته إال كل عميل 
وجلللللاحلللللد، ويف ضلللللوء واحلللللديلللللة اللللشلللعلللب اللللتلللي تللحللتللم 
تللكللاتللف الللجللهللود يف الللتللصللدي للخطر -بللاإلضللافللة إىل 
وقللللائللللع نلللضلللالللليلللة تلللأريلللخللليلللة تللللركللللت بلللصلللملللاتلللهلللا يف بللقللاع 
ملللتلللعلللددة ملللن جللغللرافلليللة اللليللمللن األخللللضللللر- تللتللأكللد لنا 
واحللديللة الللثللورة اليمنية ويتأكد لنا أن "14 أكتوبر" 
هلللللللي اللللللللوجللللللله اآلخلللللللللللر لللللللللللللللل"26 سللللبللللتللللمللللرب" وملللللللللن كللللللليلللهلللملللا 
تشكلت "فسيفساء" التأريخ النضايل اليمني األغر 
الذي وضع تحقيق "الوحدة العربية الشاملة" يف 
صدارة اهتماماته واعترب استعادة اللحمة اليمنية 

يف الل22 من مايو عام 1990م أوىل اسهاماته.

أهُمّ وأْنَفُسّ وُدَرر ثورة "14 أكتوبر"
ملللللللا ملللللللن شلللللللك أَنّ الللللللللللللللللدروس واللللللللعلللللللرب الللللللتللللللي يلللملللكلللن 
استخاصها من مسرية نضالية لشعب أبٍيّ حر ضد 
طغيان وجربوت أشرس محتل مستعمر يف تأريخ 
البشر ستكون بليغة وكللثللرية وال يمكن استيعابها 
يف مقالٍة صحفيٍة قصرية، لذلك سيقتصر جهدي 

املتواضع عى ذكر ما ييل:
1 - أن "14 أكتوبر" امتداٌد حتمي لـ"سبتمرب": 
للا ال يللزال موضع اعلللراف كافة األطلللراف أن أبناء  مللَمّ
املللحللافللظللات الجنوبية اليمنية شللاركللوا إخللوانللهللم يف 
املحافظات الشمالية بالنهوض بثورة 26 سبتمرب، 
وبللاملللقللابللل مثلت "الللجللمللهللوريللة العربية اليمنية" يف 
الللللشللللمللللال ملللللللجلللأ ألبلللللنلللللاء الللللجللللنللللوب وملللنلللطلللللللًقلللا لللتللنللفلليللذ 
عللللمللللللللليللللاتللللهللللم اللللللفلللللدائللللليلللللة ضلللللللد املللللحللللتلللللللللني الللللربيللللطللللانلللليللللني 

باإلضافة إىل رفدهم باألسلحة واملقاتلني.
2 - أن "14 أكتوبر" ذات بعد قومي عربي: لقد 
حظي ثوار 14 أكتوبر يف الجنوب اليمني بتأييد عربي 
قوي وبدعم مايل سخي، وكان الثوار يشعرون ذلك 
اللللدعلللم يللمللتللزج بللمللا يلللجلللري يف علللروقلللهلللم ملللن سللائللل، 
فللليلللعلللربون علللن ذلللللك اللللشلللعلللور بللكللل اللللوسلللائلللل، منها 
-عى سبيل املثال- )قيام فدائيني يف "حضرموت" 
يف 28 يللللللوللللللليللللللو 1965 بلللللقلللللتلللللل قلللللللائلللللللد جلللللليللللللش الللللللبللللللاديللللللة 
الكولونيل الربيطاين "جراي" وهو الذي نفذ عملية 
اغللتلليللال املللنللاضلللللة الللفلللللسللطلليللنلليللة "رجلللللاء أبللللو عللمللاشللة" 
علللللنلللللد ملللللحلللللاوللللللتلللللهلللللا رفللللللللللع اللللللعلللللللللللم الللللفلللللللللسللللطلللليللللنللللي مللللكللللان 
العلم الربيطاين أثناء فرة االنتداب الربيطاين عى 

فلسطني(.
3 - أن طــــرد االســتــعــمــار وامـــتـــالك الـــقـــرار مــنــاط 
افـــتـــخـــار: اللللنلللفلللس اللللبلللشلللريلللة بللفللطللرتللهللا مللجللبللولللة عللى 
الحرية، وبخاف ذلك فإن العبودية تشعر اإلنسان 
بالكبت والللحللرمللان عللى اعتبار أنلله ال يملك مللن أمر 
نفسه ما يملكه الحيوان، وألن االستعمار هو الوجه 
املعاصر للعبودية واستعمار الشعوب يتسم بما 
يتسم به استعباد األفراد من العيوب، فإن التحرر 
هو الفرصة الحياتية التي ال تتكرر، وقد اتضح هذا 
يف حلللليللللاة اللليللمللنلليللني بللللجللللاء بلللعلللد مللللا تلللحلللقلللق للللهلللم مللن 

مكسب التحرر بعد )الجاء(.

أقبح مظاهر التنكر ملكاسب ثورة "أكتوبر"
للللعلللل اللللجللليلللل املللللعللللاصللللر الللللللللذي جلللنلللى ثللللمللللار نلللضلللاالت 
الللللللرعلللللليللللللل الللللللثللللللائللللللر للللللللم يللللسللللتللللوعللللب دروس وعلللللللللرب ثلللللللورة 
"14أكلللتلللوبلللر" كللمللا كلللان ينبغي لللهللا أن تللسللتللوعللب من 
كلللافلللة اللللجلللوانلللب ملللللا مللللن شلللأنللله اللللحلللفلللاظ عللللى أهلللللم مللا 
حققته -عللرب مللسللرية نضالية ارتلللوت خالها األرض 
اليمنية بللدمللاء الللثللوار الللزكلليللة- مللن مللكللاسللب جللديللرٍة 
بأن تتخلد وال يكمن أن يفرط فيها إال كل سفيه أو 
متبلد، وقد كان حللدوث التفريط مستبعدا جّدا، 
لوال أنه أصبح -اليوم- واقًعا معاٌشا وأمًرا مؤكدا، 

وقد تجسدت أبرز وأقبح مظاهره يف ما يأيت:
م االنتصار: فقد  1 - استقدام االستعمار وتوُهّ
اعترب بعض واريث مكاسب "14أكتوبر" من سياسيي 
"جللللنللللوب اللللللوطلللللن" إخللللوانللللهللللم اللللشلللملللالللليلللني مللحللتلللللني، 
فلللسلللارعلللوا -علللنلللد أول فللللرصللللة- السلللتلللقلللدام الللنللظللامللني 
اإلمارايت والسعودي الحتال املحافظات الجنوبية، 
فلللللم يللفللتللأ الللنللظللامللان يللحللكللمللان علللى تلللللك املللحللافللظللات 
كامل السيطرة حتى عمد أولهما إىل تملك جزيرة 
"سللللللقللللللطللللللرة" وشللللللللللرع اآلخللللللللللر يف اسللللتللللقللللطللللاع ملللحلللافلللظلللة 
"امللللهلللرة"، يف حللني يللعللد مستقدمو االسللتللعللمللار قتل 
كلللللل مللللسللللافللللر شللللمللللايل أو ملللللللار أهلللللللم مللللظللللاهللللر االنللللتللللصللللار 

الجديرة باالفتخار.
2 - التنكر للهوية بالتنكب لــلــوحــدة اليمنية: 
لقد تجاوز اعتزاز ثوار "14أكتوبر" بأصلهم اليمني 
للللر كللل  وشلللغلللفلللهلللم السللللتللللعللللادة للللحلللملللة وطلللنلللهلللم املللللشللللَطّ
حدود التصور، وقد كان نزوعهم نحو إقامة "يمٍن 
واحلللٍد" عللوًضللا عللن "اليمنني" يللفللوق نلللزوع إخوانهم 
الشماليني، وليس أدل عى ذلك من أن نشيدهم 
الللوطللنللي "رددي أيللتللهللا الللدنلليللا نللشلليللدي" ملللن كلللللمللات 
وأداء مبدعني شماليني، بيد أن خلفهم اليوم تنكر 
لهويته اليمنية، مبتدًعا الجنسية الجنوبية التي 

سيصبح بتوهمه إياها بدون هوية.
3 - خـــــلـــــع رداء الـــــقـــــومـــــيـــــة اســــــــتــــــــعــــــــداًدا ملـــعـــانـــقـــة 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة: بلللللقلللللدر مللللللا كلللللانلللللت "جللللمللللهللللوريللللة الللليلللملللن 
الللديللمللقللراطلليللة الشعبية" أكلللر اعلللتلللزاًزا بيمنيتها ويف 
شلللللللوق ملللسلللتلللملللر للللتلللنلللصلللهلللر يف نلللصلللفلللهلللا اآلخلللللللللللر، كلللانلللت 
شللللللللديللللللللدة االعلللللللللللتلللللللللللداد بللللقللللوملللليللللتللللهللللا ودائللللللللللمللللللللللة االفللللللتللللللخللللللار 
بعروبتها، وكانت ترتبط بالبلدان العربية الشقيقة 

املتبنية للقومية بروابط وثيقة.
أما بعد التنكب األرعن لوحدة الوطن والتهافت 
املجنون عى االلتحاق بل"إمارات طحنون"، فقد صار 
واضللعللو شللطللر "يللمللن الحكمة واإليلللملللان" يف شرنقة 
االرتللللهللللان آلل سلللعلللود وآل نللهلليللان -بللحللسللب تللصللريللح 
"شبيه السليك" املدعو "هاين بن بريك"- يرسمون 
خطاهم ويقتفون أثرهم يف األخذ بأسباب التطبيع 

مع الكيان واالنخراط يف نادي "التصهيان".

ويف سلليللاق تتبعنا الللراصللد ملللجللريللات األملللور, 
املتعلقة بلعبة الدم واملوت الخطرة والقاتلة 
اللللتلللي يللمللارسللهللا اللليللمللنلليللون مللنللذ أمللللد بللعلليللد, وال 
يللللللللزالللللللللون يلللللملللللارسلللللونلللللهلللللا ويلللللملللللضلللللون فلللليللللهللللا ُقللللللدمللللللاً 
بوترية عالية وحماس ال يعرف الفُتور, وغباء 
وطيش وعناد ُمستفحل, مع تغييب ُمتعمد 
أو ملللللفلللللروض مللللنلللطلللق اللللعلللقلللل والللللللوعللللللي, اليللللللزال 
الللللحللللديللللث للللشلللاعلللرنلللا الللللللللللللربدوين, ُملللتلللشلللعلللبلللاً وذو 
شجون عن ما يتصل بهذا الجزء أو املساحة 
السوداوية املضطربة من تاريخ اليمن قديمة 
وحلللللديلللللثللللله, ويلللللظلللللل رأي ُملللتلللنلللبلللي اللللليللللمللللن عللللللن مللا 
آلللللت إلللليللله األوضللللللاع واإلضللللطللللراب واللللصلللراعلللات 
واللللللللحلللللللروب الللللتللللي تللللشللللب لللللظللللاهللللا هللللنللللا بلللللني فللللرة 
وأخلللللللللللرى, هلللللو اللللللللللرأي األنلللللسلللللب واألكلللللللللر سللللللللداداً 

ومنطقية وصواباً.
وال يللللللوجللللللد مللللللللن اللللللللشلللللللعلللللللراء واملللللللفللللللكللللللريللللللن ملللن 
ُيللضللاهللي الللللللربدوين يف نللضللجلله وتللملليللزه وتلللفلللرده 
يف إبداعه ونبوءاته وآراءه الثاقبة يف ما حدث 
ويحدث, إنللُه يختلف عن الجميع ومللا يصدر 
عنه يأيت متطابقاً مع الواقع والحقيقة ومع 

الحاضر واملايض واملستقبل.
بلللللللللل إن الللللللللللللللللللللربدوين قلللللللللد ُوفلللللللللللللللق كلللللللللثلللللللللرياً يف كلللل 
ماتناولُه شاعراً وُمفكراً وأديباً وكاتباً وُمحلًا 
اسللللراتلللليللللجلللليللللاً عللللللن الللللللشللللللأن اللللليللللمللللنللللي وملللللسلللللاراتللللله 
وأبلللللللللللللللللعلللللللللللللللللاده وملللللللللللللللآالتللللللللللللللله يف امللللللللللللللللللللللايض واللللللللللحلللللللللاضلللللللللر 

ُللللللبللللللدع اللللعلللظللليلللم بللمللا  واملللللسللللتللللقللللبللللل, وجلللللللللاء هلللللللذا امل
عجز غريه من األطناب واألنداد واألقران عن 
امللللجللليء بللله للليللبللقللى بللذلللك نللسلليللج وحللللده وفللريللد 
عصره وزمانه والوحيد الذي كان يرى مااليراه 

غريه برغم فقدانُه نعمة البصر.
ويف إحدى روائعه الشعرية ذات الصلة بما 
تقدم ذكللره يواصل اللللربدوين توجيه السؤال 
والخطاب هنا ملن يعنيه ذلك ويقول ُمخاطباً 
سلللللام بللللن نلللللوح اللللللللذي قللليلللل أنللللله ُمللللؤسللللس وبللللاين 
مدينة صنعاء بعد طوفان عهد نبي الله نوح 

عليه السام :
يا ساُم ُقم لرتى صنعاَء منهكًة

طغى عليها الفتى امللعوُن والِعلُل.
تدوُر حوَل مفاهيٍم ُمزيفٍة

كما َتدوُر عىل العّصارِة اإلبُل.
يا ساُم ُقم ِلرَتى صنعاَء ُموَجعًة 

ُتبِدي الدموَع، َفُتبدي َصمَتها الدوُل.
يا ساُم ُقم لرتى صنعاَء، إَِنّ بها 

قوماً يزيدون جوعًا كلما أكلوا.
ر ِمن ُظلم الحياِة، ومن  ذئٌب َتذَمّ

َجوِر القوِيّ ويف أنيابِه َحمُل.
ال شأَن يل بعيٍلّ أو معاويًة

وال بمن رفضوا حكمًا وَمن قِبلوا.
أىت ِلُيشبَع ُجوِعي ثم أشبعني 
َموتًا، وها أنذا يف القرب احتفُل.

َعُه  أىت ُيضّمد جرحي ثم وَسّ
نجاسٍة بلعاِب الكلب َتغَتِسُل.
تقوُل صنعا بأن الحَظّ يكرُهها 

وإن َدَنت ِمن سبيٍل أغِلقت ُسبُل.
قالت لنا: ذاك ربي، ذاك أكرُبُهم 
جهاًل بهم، ثم تاَبت بعدما أفلوا.

املشرتي بائٌع، واألرُض واقفٌة 
قل يل ملن تنشد األشعاَر يا زُحُل؟.

هم َيكذبون عليها كلما َنَطقوا: 
وُلو.

ُ
نحن العروبُة يا صنعا.. وَنحن أ

سَنقتل الظلَم غدراً ال مقارعًة 
وحني تؤِمُن َصنعا َتكُفُر الِحيُل.
وحني َتسمُع ما قالوه ُيخجلها

َسماُعُه، والذي قاُلوُه ما َخجلوا.
يا ساُم ُقم ِلرتى صنعاَء أغنيًة
بغى عىل لحِنها التقليُد وامللُل.

كانت تفوُح بِطيٍب ثم حّولها 
إىل ُدَخاٍن، وأضحى ُيضَرُب املَثُل.
الداُء من جهٍة، والفقُر من جهٍة

ُرّ ُمنَفتٌح، والخرُي ُمنَقِفُل. والَشّ
ما للظفائر يا بلقيُس تأكلها

ناٌر بها هذه من تلك تشتعُل.
ّمًا يك أعوَد أبًا

ُ
عودي كما كنت أ

منك البخور ومني النُبّ والعسُل.
يا َمن ُيعلمني نحواً وَتوريًة 

تعال أخرِبَْك ماذا َيصنع الَبدُل.
ال َتحسِب األرَض عن إنجاِبها َعِقرت 

ِمن ُكِلّ َصخٍر َسيأيت ِللِفدا َجَبُل.
فالغصُن ُينبُت غصنًا حني َنقطعه 

والليُل ُينجُب صبحًا حني َيكتمُل.
َستمطر األرُض َيومًا رغم ِشّحِتها

وِمن بطوِن املآيس ُيوَلُد األمُل!.
والـــــــــــــربدوين رحـــــمـــــه الـــــلـــــه كـــــفـــــارس شـــجـــاع 
ونــــبــــيــــل مــــــن فــــــرســــــان الـــــقـــــلـــــم, كـــــانـــــت لـــــــُه ُهـــنـــا 
عــىل مـــدى ســنــوات طــويــلــة مــن حــيــاتــه التي 

حفلت بالعطاء الفكري والشعري واألدبي 
صـــــــــــــــوالت وجــــــــــــــــــوالت يف ُمــــــــقــــــــارعــــــــة وُمـــــــنـــــــازلـــــــة 
الطغاة والبغاة يف ساحة وميدان الكلمة, 
وكان كراراً عليهم غري فرار, وكانت قصائده 
وكـــــلـــــمـــــاتـــــه أشــــــــــد عــــلــــيــــهــــم مــــــــن وقــــــــــع املــــــدافــــــع 
ولعلعلة الرصاص والصواريخ املدمرة بل 
والصواعق املُرسلة التي كانت تنزل عىل أم 

رؤوسهم وتنسفهم نسفًا.
ويف قــصــيــدة رائـــعـــة ُتـــعـــد مـــن أروع وأبــلــغ 
قــــــــصــــــــائــــــــده الــــــــعــــــــصــــــــمــــــــاء, يـــــــمـــــــي الــــــــــــــــربدوين 
شـــــــــجـــــــــاعـــــــــًا يف الــــــــنــــــــيــــــــل مــــــــمــــــــن طــــــــغــــــــى وتــــــجــــــرب 
ويخاطب لصوص الشعب والوطن بكالم 
قـــــــــــــوي صــــــــريــــــــح ال يـــــــخـــــــى بــــــــــه لــــــــومــــــــة الئــــــــــم, 
ويـــســـتـــهـــل خــــطــــابــــه, املـــــوجـــــه لـــطـــاغـــيـــة طــغــى 

هنا ألمد بالتساؤل قائاًل:
ملاذا يْل الجوع والقصف لك

ُيناشدين, الجوع أْن, أسألْك؟.
وأغرُس حقيْل, فتجنيِه أْنَت

وُتسكر, ِمْن, عرقي, منجلك.
ملاذا ويف قبضتيك الكُنوز

تمُد إىل لقمتي, أنملك ؟.
وتقتاُت جوعي وُتدعى النزيه

وهل أصبح, اللص يومًا َمَلْك؟.

.......يتبع.......
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صالح املقداد 
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اإلدارة  أساسيات  من  الحوكمة  أصبحت 
ومالية  إدارية  بيئة  خلق  عىل  تعمل  التي 
الحوكمة  بنظام  يقصد  حيث  مستقرة، 
املؤسسية االنظمة واللوائح واإلجراءات التي 
واإلدارة  اإلدارة  بني مجلس  العالقة  تنظم 
التنفيذية بهدف تحقيق أهداف البنك وحماية 
مصالح جميع األطراف.. كما أنها تحافظ عىل 
العالقة بني أصحاب املصالح املتمثلة يف اإلدارة 
واملالك واملمولني والحكومة واملجتمع.. و يمتد 
مفهوم الحوكمة املؤسسية أيضاً ليشمل بناء 
عالقات متوازنة داخل البنك بالشكل الذي 
يساهم يف تمكني إدارة البنك من اتخاذ قرارات 
صحيحة تهدف بدرجة أساسية إىل تحقيق 
النمو واالستقرار للبنك، وتساهم الحوكمة 
املؤسسية يف خلق درجة عالية من التوازن بني 

مصالح املختلفة.
وتعد الحوكمة نظاماً شامالً ملجموعة من 
إىل  تهدف  واإلجراءات  والضوابط  األنظمة 
تحقيق االنضباط والشفافية والعدالة وصوالً 

إىل ممارسة اإلدارة الرشيدة يف البنوك. 
أهمية  ظهرت  فقد  أسايس  وبشكل 
الحوكمة نتيجة لألزمات التي تمر بها كثري 
من البنوك واملؤسسات املالية والتي حاولت 
عدد من الدراسات والبحوث تفسريها، إىل 
والبحوث  الدراسات  هذه  محاولة  جانب 
املقابل،  يف  البنوك  لبعض  النجاح  تفسري 
وقد خلصت يف النتيجة إىل وجود عدد من 
أو  للفشل  العلمية  والتفسريات  النظريات 
هذه  ومن  البنوك..  تحققه  الذي  النجاح 
إىل  تشري  والتي  الوكالة  نظرية  النظريات: 
عن  تنتج  التي  الوكالة  يف  مشكلة  وجود 
تفويض األصيل أو أصحاب األموال شخص 
نيابة  القرارات  باإلدارة واتخاذ  أو أشخاص 
التجربة سوء استغالل  أثبتت  عنهم.. وقد 
خالل  من  التفويض  لهذا  الوكالء  بعض 
أي  الوكيل  مصلحة  تغِلّب  قرارات  اتخاذ 
اإلدارة مما يؤدي إىل اتخاذ قرارات ال متوازنة 
تفيض إىل خلق صراع داخل البنك.. وربما يف 
حاالت كثرية فشل البنك.. أما نظرية تضارب 
املتعددة يف  املصالح  املصالح فهي تشري إىل 
خاصة  األسهم  أصحاب  كمصالح  البنك 
املالك الذين يمتلكون أسهماً كثرية تمكنهم 
األسهم  أصحاب  أما  الشركة..  إدارة  من 
الصغرية فال يتمكنون من الوصول إىل مراكز 
اتخاذ القرار يف الشركة وهي مجالس اإلدارة، 
بسبب القوانني التي تربط حجم رأس املال 
بالحق يف إدارة الشركة وتعطي ميزة ألصحاب 
األسهم الكبرية يف إدارتها، ويف هذه الحالة 
أيضاً تظهر مشكلة الوكالة، فتغلب مصلحة 
أصحاب رؤوس األموال الكبرية عىل أصحاب 
الصغرية ويف حاالت كثرية  األموال  رؤوس 
أو  البنك  إىل فشل  يؤدي  يظهر صراع مما 

املؤسسة املالية. 
ويف إطار هذه التعريفات والنظريات التي 
وتفسر  البنوك  يف  األزمات  حدوث  تفسر 
فشل أو نجاح البنوك، أثبتت أن الحوكمة 
املؤسسية هي أداة من أدوات اإلدارة الفاعلة 
ممارساتها  ضمن  ويندرج  البنوك  لنجاح 
إعداد  املختلفة كمرحلة  اإلدارية  العمليات 
مرحلة  تمثل  وهي  واملؤشرات  األهداف 
املرحلة  الحوكمة  تشمل  كما  التخطيط 
الثانية من العملية اإلدارية وهي العمليات 
التنظيمية والرقابية والتوجيهية لذا فهي تركز 

عىل عدد من الجوانب أهمها: 
وضع األنظمة واللوائح التي تمكن البنك 

من تحقيق الرؤية والرسالة األهداف.
للممارسات واألنشطة  املستمرة  املراجعة 
انحراف األداء  والقرارات وبما يضمن عدم 

عن ما هو مخطط له. 
إدارة املخاطر التي يمكن أن تظهر من البيئة 
الخارجية أو الداخلية ومن املمارسات اإلدارية 

غري الفاعلة. 
يتفق مع  بما  السلوك واملمارسات  ضبط 
مبادئ الحوكمة والنظام الداخيل أي االمتثال 

لألنظمة واللوائح والقوانني.
وبذلك أصبح نموذج الحوكمة املؤسسية 
واالمتثال،  والتدقيق  املخاطر  إدارة  يشمل 
للعملية  األساسية  املكونات  الثالثة  وهي 
اإلدارية وضبط عملية اتخاذ القرارات والتي 
التنفيذية  العليا واإلدارة  اإلدارة  يجب عىل 
تحقق  ليك  وممارستها  معها  التعامل 
االستقرار  يف  واملتمثل  املؤسيس  االستقرار 
والنمو، ألن االنضباط اإلداري سيساهم يف 
تحقيق أهداف البنك األمر الذي سينعكس 

بشكل إيجابي عىل جميع عملياته و عالقاته 
وسيساهم  املصالح  أصحاب  مع  املختلفة 
ثقة  املنافع منها كسب  تحقق كثري من  يف 
املستثمرين وبالتايل تمكني البنك من حشد 
عملياته  لتمويل  املال  ورأس  املدخرات 
االستثمارية التي سيتحقق من خاللها النمو 
تمويل  آخر سيتيح  األرباح، ومن جانب  و 
االستثمار سيرتك أثره اإليجابي عىل التنمية 

االقتصادية.
ومن بني املنافع التي سوف يحققها البنك 
خلق درجة عالية من االستقرار يف عملياته من 
خالل ممارسة مبادئ الحوكمة والتي بدورها 
سوف تضبط املمارسات التي يقوم بها البنك 
وتضعها يف إطارها الصحيح.. ويف هذا الجانب 
فإن من مبادئ الحوكمة املؤسسية الصحيحة 
مبدأ اإلفصاح والشفافية، وحماية حقوق 
املالك منهم،  املستثمرين وخصوصاً صغار 
وتكوين مجلس إدارة فّعال من خالل اختيار 
من  تمكنهم  ومهارات  كفاءة  ذوي  أعضاء 
وضع االسرتاتيجيات والرقابة عىل تنفيذها 
يف  تشكيلها  يتم  التي  اللجان  خالل  من 
املراجعة  أنظمة  توفري  إىل جانب  املجلس.. 
الداخلية الفاعلة بما يساهم يف منع حدوث 
كانت  سواء  وجدت  إن  ورصدها  األخطاء 
مبكر  وقت  يف  مقصودة  غري  أو  مقصودة 
ومعالجتها، كما أنه من خالل هذه اآللية من 
الحوكمة املؤسسية سيتم تكوين إطار إلدارة 
البنوك والتي قد  لها  التي تتعرض  املخاطر 
تنتج يف البيئة الداخلية جراء سوء املمارسات 
اإلدارية واتخاذ القرارات الخاطئة أو يف البيئة 
الخارجية نتيجة التهديدات املختلفة ل: تقلب 
اىل  الصراعات،  الحروب،  الصرف،  أسعار 
جانب الثقافات االجتماعية ذات األثر السلبي 

عىل أداء البنك. 
وما حدث من صراعات ومن أزمات للبنوك 
خالل السنوات املاضية ما هو إال ناقوس جرس 
املؤسسية،  الحوكمة  غياب  ضرر  إىل  يشري 
التي يف حال تطبيقها سيكون البنك مستعداً 
وبالتايل  والتعرثات  األزمات  هذه  ملواجهة 

الحفاظ عىل استقراره ونجاحه. 
مفهوم  يف  القصور  معالجة  وبهدف 
الحوكمة وأدوات تطبيقها، فقد ظهر مفهوم 
الحوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال كأدوات 
االعتماد  يتم  حيث  املؤسسية،  الحوكمة 
والشركات  البنوك  أداء  لتحسني  عليها 
ودعم أنشطتها املختلفة، وبهذا فإن مفهوم 
الحوكمة وإدارة املخاطر عبارة عن مجموعة 
جميع  بني  التنسيق  عىل  تعمل  متكاملة 
امللتزم يف  البنك لدعم األداء  اإلمكانيات يف 

جميع املستويات. 
للحوكمة  البنوك  ممارسة  ولضمان 
املؤسسية فقد اهتم "كونسبت لالستشارات 
االستثمارية" بتعزيز أداء البنوك.. من خالل 
يف  واالستشارات  التدريبية  الربامج  تطوير 
مجال الحوكمة املؤسسية.. ويف هذا اإلطار 
فقد عقدت دورة ملجموعتني كانت يف غاية 
األهمية تحت عنوان " إدارة املخاطر واملراجعة 
إدارية هامة  " كأدوات  الداخلية واالمتثال 
لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة املؤسسية يف 

املؤسسات املالية وشركات القطاع الخاص.

# عميد كلية املال واألعمال جامعة الرشيد

ناقش اجتماع عقد يوم أمس بصنعاء ضم وزيرا الصناعة 
الله  ضيف  واإلعالم  الدرة  يحيى  عبدالوهاب  والتجارة 
الشامي ، اليوم ،  آليات التعاون بني الوزارتني يف مجال 

التوعية وحماية املستهلك .
وتطرق اإلجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة 
محمد الهاشمي إىل إسهام وسائل اإلعالم  يف دعم حملة 
بالكيلو  الخبز  وزارة الصناعة والتجارة لتطبيق قرار بيع 
جرام واجرائه وتوعية املواطنني بأهمية هذه الخطوة إلنهاء 

حاالت التالعب بلقمة عيشه .
بالتنسيق والتعاون  كما استعرض االجتماع مايتعلق 
بني الوزارتني بشأن معلني السلع والخدمات عىل الوسائل 

اإلعالمية املختلفة. 
وخالل االجتماع أشار الوزير الدرة اىل ان وزارة الصناعة 
والتجارة تويل قرار بيع الخبز بالكيلو جرام وأجزائه اولوية 
كبرية الهمية الكبرية وارتباطه بالحياة اليومية للمواطنني .. 
مؤكدا أهمية دور وسائل اإلعالم يف دعم هذا التوجه وصوال 
إىل ترسيخ ثقافة بيع وشراء الخبز بالكيلو جرام وأجزائه  .
وتطرق اىل ما تحقق من نتائج ايجابية يف املراحل االوىل 
من الحملة امليدانية التي تنفذها الوزارة ومكاتبها يف امانة 
بالكيلو  العاصمة واملحافظات يف تطبيق قرار بيع الخبز 
جرام وأجزائه.. الفتا اىل ان الوزارة اختارت مديرية السبعني 
بأمانة العاصمة لتكون نموذجا يف تطبيق القرار باعتبارها 
من أكرب مديريات أمانة العاصمة وتكليف لجنة من مكتب 
الوزير لدعم الفرق امليدانية يف املديرية وانهاء الكثري من 

االختالالت واالفران واملخابز .
بدوره أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي تقديم الدعم 
الكامل ألنشطة وزارة الصناعة والتجارة والحمالت التوعية 

التي تنفذها يف حماية املستهلك خصوصا قرار بيع الخبز 
بالكيلو جرام واجزائه .. معتربا هذا القرار من اهم القرارات 

التي تمثل أهمية كبرية لكافة املواطنني .
وأشار اىل انه اصدر توجيهاته اىل وسائل اإلعالم بالتعاون 
مع وزارة الصناعة والتجارة يف هذا الجانب .. مشددا عىل 
ضرورة االستمراية يف العمل امليداين يف ضبط املخالفني , 

والتوعية االعالمية للمواطنني .
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية وضع 
خطة اعالمية بني الوزارتني لدعم حملة قرار بيع الخبز 
بالكيلو جرام وغريها من املواضيع التي تسهم يف حماية 

املستهلك .
ولفت إىل ضرورة تطبيق القوانني واللوائح والقرارات 
النافذة فيما يتعلق بتنظيم اإلعالنات والرتويج لبيع السلع 
والخدمات وتقديم اعالنات حقيقية غري خادعة ملتزمة 
باالشرتاطات واملعايري الفنية واملهنية واألخالقية لحماية 

املجتمع من الغش والتضليل.
واقر االجتماع تشكيل لجنة مشرتكة من وزاريت الصناعة 
التجارة واالعالم لتعزيز وتطوير التعاون يف مجال نشر 
التجارية  اإلعالنات  وتنظيم  املستهلك  وحماية  التوعية 
يف الشوارع ووسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة  
وضبط محتواها  وانهاء الحاالت السلبية لتلك اإلعالنات  
بالتعاون والتنسيق مع املجالس املحلية يف أمانة العاصمة 

واملحافظات .
حضر االجتماع املستشار االعالمي للوزارة رئيس املركز 
االقتصادي حسن الوريث ومدير عام مكتب وزير الصناعة 
والتجارة أحمد الحيسة ومدير عام قناة اإليمان محمد أبو 
طالب ومدير عام االعالم بوزارة الصناعة مصطفى الحسام .

د. نجاة جمعان #

اعداد: رشيد الحداد

الحوكمة المؤسسية أهمية التطبيق 
وانعكاس ذلك على أداء البنوك

مناقشة آليات التنسيق والتعاون بين وزارتي 
الصناعة واإلعالم في التوعية وحماية المستهلك

 مهرجان ومعرض ثورة البن الذي نظمته اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري تحت شعار" 
تنمية وحماية البن مسؤوليتنا جميعًا".. حضور رسمي بأعلى مستوياته، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء 
المجلس السياسي األعلى، نواب رئيس الوزراء، وزراء ومسؤولون، الجهة المنظمة اللجنة العليا والوزارة، 
تجار البن المصدرين للخارج وتجار السوق المحلية.. ولكن غاب في هذا المشهد الكرنفالي مزارع البن، الحلقة 

األضعف البعيد تمامًا عن االهتمام.
عبدالحميد الحجازي

للتوسع  النب  مزارع  عىل  آمالها  تعقد  الدولة 
باملبادرة  وتطالبه  اإلنتاج،  وتحسني  املساحة  يف 
الستبدال شجرة القات بأشجار النب.. التاجر يحمل 
املزارع كل املسؤولية يف جودة النب وطرق االعتناء 
به، يف الوقت الذي يضع التاجر السعر الذي يراه 
هو مناسباً، متعلالً بظروف وإجراءات التصدير،  
فيما ال يفرط يف أرباحه املهولة التي يجنيها نتيجة 
اإلقبال املتزايد عاملياً عىل شراء النب اليمني، الذي 
وصل سعر أجود أنواعه 50 دوالراً للكيلو الواحد، 
فيما النب الربازييل املنافس وبحسب إفادة تجار 

يمنيني  ال يتجاوز 3-2 دوالرات فقط.
إحصاءات وزارة الزراعة للعام 2019م تشري بأن 
مساحة زراعة النب يف بالدنا تقدر بحواىل 34 ألف 
هكتار فقط، فيما يبلغ حجم إنتاج النب السنوي 

قرابة 20 ألف طن. 
 سعر معقول 

احمد الهمداين مصدر للنب اليمني عرب  مؤسسة 
فرصة  املهرجان  هذا  يف  وجد  كويف،  الهمداين 
إلطالق مبادرة لرفع سعر الكيلو النب املشرتى من 
املزارع من 2500 إىل 3500 ريال يمني، ونال بذلك 

تصفيق الحضور ومباركتهم لهذه املبادرة..
وعندما سألناه عن مدى إنصاف املزارع اليمني 
بهذا الثمن، أجاب الهمداين: هذا سعر معقول 
ويحقق الفائدة للتاجر واملزارع.. وهذا يعني أن 
هامش األرباح التي جناها ويجنيها تجار ومصدرو 
السعر  بقاء  التجار عىل  النب كبريًة، وأن إصرار 
القديم طيلة الفرتة املاضية فيه ظلم لحق باملزارع 
النب مقابل  بجانب شجريات  يفنى حياته  الذي 

الفتات من العائدات.
 تجار ومصدرون 

ترتكز مشاكل تجار ومصدري النب يف استعادة 
من  والحد  عاملياً،  اليمني  النب  ومكانة  سمعة 

استرياد النب الخارجي..
- مؤسسة  الدين  محمد مطهر واحمد حميد 
النب،  زراعة  يف  التوسع  أن  يؤكدان  هلز-  موكا 
واقتالع أشجار القات أمر مهم لتحقيق اإلنتاجية 
ومن ثم االهتمام بالجودة التي سيكون مردودها 

االقتصادي كبري جداً. 
أما الحاج صالح الحسيني- مؤسسة الحسيني 
النب- فريى ضرورة االهتمام والرتويج  لتصدير  
عىل  االقتصار  وعدم  "للقشر"  ودولياً  محلياَ 
"القشر" كبرية  وأن كميات  "القهوة" خصوصاً 

وتمثل ثلثي مكونات حبات النب.
فيما يؤكد فهد هاشم الثور - مشرف مبيعات 

مؤسسة الكبوس- أن املشاركة يف مهرجان ثورة 
املنتج  بهذا  لالهتمام  الصحيحة  الخطوة  النب 
الوطني، الذي يعاين من مشكلة االسترياد وإغراق 
السوق املحلية بأنواع رديئة من النب.. مشرياً إىل أن 
منع استرياد النب سيكون حافزاً للمزارعني لزيادة 
األسعار يف متناول كل  اإلنتاج وبالتايل ستكون 

شرائح املجتمع.
 الجمعيات 

بعض الجمعيات الزراعية الحاضرة يف مهرجان 
ثورة النب، اتخذت لنفسها أماكن لعرض أصناف 

من النب تتفاوت يف الجودة.. 
وعند التواصل مع األخ وجدي الحمادي املدير 
التنفيذي لجمعية بني سنان التعاونية الزراعية، 
أوضح  أن جمعيهم تقدم العديد من الخدمات 
الزراعية، بدءاً بالبذور، واالستشارات عرب مركز 
متخصص، ومكافحة اآلفات، وصوالَ إىل مرحلة 

اإلنتاج والتسويق محلياً ودولياً. 
 كما أشار الحمادي إىل أن لدى الجمعية حالياً 
مشروعاً لزراعة مليون شجرة بن يف محافظة تعز  
يستمر حتى عام 2025م، باإلضافة إىل مشاتل 

خاصة إلنتاج النب وتوزيعها للمزارعني. 
من جانبه يقول ناجي عبدالله سنان - صاحب 
مزارع يف بني عوام بحجة- ان املحافظة عىل جودة 

النب تتم من خالل إتباع الطرق الصحيحة لالعتناء 
ثم  ومن  الثمر،  نضوج  وانتظار  النب،  بشجرة 
التجفيف التقليدي فوق السراير ملدة ثالثة أسابيع، 
وصوالَ للتخزين بأكياس قماشية مع وجود عازل 

بني األرض وأكياس النب املخزون.
القائمني عىل  يأيت ذلك يف حني هناك بعض  
جمعيات زراعية قد تحولوا إىل تجار وسطاء ال يقل 
تعطشهم لألرباح "الدوالرات" عن التاجر املصدر 

املستفيد األول من عائدات النب اليمني.
 الزائرون 

رائحة  شدتهم  الذين  واملهرجان  املعرض  َزوار 
القهوة اليمنية األصيلة ومذاقها املميز، لكن لم 
يستطع اغلبهم الشراء بسبب عدم رغبة بعض 
التجار يف البيع املباشر للمواطن " مجرد عرض.. 
الجنونية  األسعار  إىل  باإلضافة  للخارج"  نبيع 

ألصناف النب ذات الجودة العالية. 
 إرادة ثورية 

ومع ذلك سنظل أكرث تفاءالً بالتحرك الرسمي 
قائد  وتوجيهات  ثورية،  إرادة  ورائه  تقف  الذي 
الثورة إلحداث ثورة زراعية، واالهتمام بمحاصيل 
اليمني  النب  املردود االقتصادي كمحصول  ذات 

ليستعيد مكانته وشهرته العاملية.

وضع الرسول األعظم صلوات الله عليه وعىل آله للبشرية أسس حياة كاملة 
اقتصادية وسياسية وأخالقية وإنسانية، فحتى اليوم تتفوق النظرية اإلسالمية 
عىل النظريات الدنيوية الفكرية عىل النظرية االقتصادية التي ارساها الرسول 
األعظم، فقد وضع لالمة اإلسالمية مجموعة من املبادئ والقواعد الثابتة التي 
تتالءم مع مختلف الظروف واألزمات ألنها أصول ال تقبل التغيري والتعديل 

إلنها صالحة لكل زمان ومكان.
فمن القواعد االقتصادية التي جاء بها الصادق األمني، أن االقتصاد جزء من 
الدين، والدين املعاملة، أي عبادة تعاملية، فدين محمد ال يقتصر عىل الجانب 
التعبدي فقط دون الجانب الحيايت أو جانب املعامالت، ألن الدين اإلسالمي 
منهاج حياة متكامل لتنظيم حياة الناس عبادة ومعاملة ، فقبل 1400 سنة كرم 
الله اإلنسان باإلسالم وارسل له خري خلق الله ليخرجه من الظلمات إىل النور 
ويبني له أسس الحياة السليمة ، وقبل أن تأيت النظريات الرأسمالية املتوحشة 
واالشرتاكية املاركسية ، أوجد الرسول األعظم محمد نظرية اقتصادية إسالمية 
التنمية واساسها  اإلنسان كباين  باألخالق والصدق واألمانة تعظم  مرتبطة 
ومحورها ، من اهم مبادئها أن " املال مال الله"  واإلنسان مستخَلف فيه 
، واالستخالف كما يراه فقهاء االقتصاد اإلسالمي أصل املذهب االقتصادي 
اإلنسان  كون  عىل  تنبني  عقـائديـة  اقتصادية  بنظرة  ينفرد  الذي  اإلسالمي 
مستخلفاً من الله يف األرض كما جاء يف قوله تعاىل: ” َوإِْذ َقاَل َرُبَّك ِلْلَمالِئَكِة 
إيِِنّ َجاِعٌل يِف األَْرِض َخِليَفًة ” البقرة 30؛ والخالفة يف األرض تكون لعمارتها 
واستثمار خرياتها التي سخرها الله له لقوله تعاىل: ” َوإىَِل َثُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا 
َن األَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم  ُه ُهَو أَنَشأَُكم ِمّ ْن إَِلٍه َغرْيُ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدواْ الَلَّه َما َلُكم ِمّ
ِفيَها ” هود 61 ، فاإلنسان وهو يمارس دوره يف عمارة األرض عليه أن يأتمر 
بأوامر الله وينتهي عن نواهيه لقوله تعاىل: ” أاَلَ َلُه اْلَخْلُق َواألَْمُر ” األعراف 54، 
وبذلك يتم الجمع بني الروح واملادة يف االقتصاد، فتنشأ خاصية اإلحساس بالله 
تعاىل ومراقبته يف كل نشاط اقتصادي، لذلك من أسس النظرية اإلسالمية 
التي أرىس مداميكها الرسول األعظم تكريم اإلنسان، واملساواة بني الناس، 
والتسخري والتذليل ، والتكليف بالعمل، واإلحسان والرقابة الدائمة، ومن 
 ،" والرتابط  والتكامل   ، والتكافل  االقتصادية،  والحرية  التملك،  "حرية 
فرسول الله أرىس قاعدة املؤاخاة وااليثار والتكافل اجتماعي ، واوجد قواعد 
ثابتة وسليمة للتعامالت التجارية ال تزال نافذة حتى اليوم ، وحرم ما حرم 
الله كالربا ، واالستغالل واالحتكار والغش ، وقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 

صالحها مخافة أن يقع ظلم عىل املشرتي.
من مبادئ االقتصاد التي أرساها النبي عليه الصالة والسالم حق املنافسة بني 
الناس يف الكسب وامللكية، ولكن ضمن شروط الحالل والحرام، وضمن قواعد 

األهداف العامة للمجتمع.
ويف املدينة املنورة وضع رسول الله محمد عليه وعىل آله أفضل السالم، أسساً 
اقتصادية هامة ، فقىض عىل نزعة احتقار املزارع وأصحاب املهن والحرف من 
قبل اليهود الذين كانوا حينذاك مسيطرين عىل األسواق ، وشجع عىل اإلنتاج 
الزراعي ، العمل والعطاء والبذل واإلنفاق يف سبيل الله ، كذلك نجح الرسول 
األعظم من خالل النظم املقررة يف دولة املدينة التي كان الرسول قائدها وقاضيها 
ومعلمها يف القضاء عىل الظواهر التجارية املدمرة للمجتمع، التي كان يلجأ 
إليها اليهود المتصاص ثروة املجتمع اإلسالمي دون عمل أو كدح كالرباء ، 

وحث التجار عىل التسامح يف قوله  "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا 
اشرتى، سمحا إذا اقتىض" ، وهذا يعني ضمنا التجاوز عن املعسرين، واإلرجاء 
يف الدين إىل ميسرة وإبطال ما كان معروفا عند العرب من أن الدائن يأخذ من 
املدين عند تعذر قضائه لدينه عبدا، أو ولدا من أوالده، حتى يقيض ما عليه ، 
ومن خالل سرية خري خلق الله ، فانه امر بكتابة الديون يف صكوك ، حتى ال 
تصبح الحركة التجارية عرضة لتقلبات النفوس واألهواء ، وحث عىل الصدق يف 
التجارة، وبني أن الربكة يف الصدق، فقال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن 
صدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، نهى 
عن الغش، فقال: "من غشنا فليس منا"، ونهى عن الحلف لرتويج السلعة، 
فقال: "ثالثة ال ينظر الله إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر 

منهم املنفق سلعته بالحلف الكاذب".
من اركان الحياة االقتصادية واالجتماعية التي ارساها رسولنا األعظم يف املدينة 
املنورة " أنشاء سوق املدينة "، فقد كانت التجارة املدنية قبل الهجرة عىل األغلب 
حكراً عىل اليهود وباألخص يهود بني قينقاع ، إذ كان لهم سوق يعرف باسمهم 
" سوق بني قينقاع " يبيعون فيه تجارتهم ويمارسون الربا مستغلني حاجة 
الناس اىل أقىص حد ، ورغم أن هجرة املسلمني من مكة اىل املدينة ترتب أثاراً 
اقتصادية كبرية اال ان العديد من املهاجرين كانوا قد احرتفوا التجارة قبل الهجرة 
، وأصبحت شهرتهم وتعاملهم الخالق حديث الناس أين ما حلوا ورحلوا ، 
وهو ما ولد شعوراً سلبياً عند تجار بني قينقاع بأن هؤالء التجار سينافسونهم 
يف التجارة ويكسرون الطوق التجاري الذي فرضوه عىل السوق ، لذا فقد وجد 
املهاجرون نوعاً من املضايقة يف تعاملهم مع اليهود ، وقد دفع ذلك رسول الله 
عىل أنشاء سوقاً مستقلة عن سوق اليهود والتي تعد اول سوق إسالمية حرة 

، هذا السوق أعطى الفرصة لتطبيق مبادى االسالم يف التجارة ومنع اإلضرار 
باألخر، وتوفري فرصة عمل للتجار املكيني الذين فقدوا تجارتهم بسبب الهجرة، 
وتلبية متطلبات أهل املدينة الذين زاد عددهم زيادة ملحوظة بعد الهجرة ،  فقد 
روي أن النبي ، خاطب املهاجرين واالنصار بالقول هذا سوقكم؛ فال يضيق، وال 
يؤخذ فيه خراج ، وهذا يعني أنه جعلها سوقاً واسعة تتسع للجميع ، ومنع 
تضيقه أي التجاوز عىل أرضه أو أقتطاع مكان معني لشخص معني ، فضالً 
عن أتساعه للخربات املكية الوافدة وفك الشراكة مع بني قينقاع يف التجارة ، 
فضالً عن أعفاء من يزاولون التجارة فيها من الضرائب أي جعلها )سوق حرة( 
وفق التعبري املعاصر ، أضافة اىل جعلها ملكية عامة للتجار فليس ألحد فيها 
ُملك خاص ، فهي لهم جميعاً بحيث يكون الوقوف يف موضع البيع حسب 
أسبقية الحضور ، وهو أمر يعكس القدرة الفذة للنبي الكريم وإمكانيته يف 

أدارة الدولة الحضارية . 
ولم تقف إجراءات النبي صىل الله عليه وسلم عند هذا الحد ، فقد اقتضت 
سريته العطرة يف التجارة أن تزال أسباب الخالف املرتتبة عىل املعامالت التجارية 
، والتي تنطوي عىل الكثري الظلم ، وتتسبب بالخالفات بني التجار ومن أمثال 
هذه األمور ، الربا والغش والغرر واستقبال الناس عند بداية السوق واخذ 
بضائعهم بثمن أقل من ثمن السوق وبيع املحصول قبل أوانه وغريها الكثري ، 
مما أعطى الحياة االقتصادية يف املدينة النبوية األمان من خالل الثقة التي ملسها 
التجار من النبي واملسلمني ، وأصبح سوق املدينة الفتي حديث الناس من صدق 
التعامل ومنع الجور واالستغالل ، ويف شعب ابى طالب ادار الرسول األعظم 

الحصار الذي فرضته قريش عىل املسلمني باقتدار.

سعر أجود أنواع البن اليمني 50 دوالرًا للكيلو في �
السوق العالمية فيما البن البرازيلي ال يتجاوز 3-2 

دوالرات

 الدولة تعقد آمالها على مزارع البن للتوسع في المساحة وتحسين اإلنتاج

قواعد الرسول األعظم االقتصادية تتفوق على كل النطريات الدنيوية

مهرجان ثورة البن.. حضور الفت للتجار والمصدرين وتغييب للمزارعين

له مردود اقتصادي � بالجودة سيكون  االهتمام 
كبير والمصدرون يشكون من المستورد



 < يف ال������ب������داي������ة.. ه�����ل ل����ك����م أن ت����ح����دث����ون����ا ع�����ن ع��م��ل 
مكتب الصحة باألمانة خالل هذه املرحلة؟ 

<< ن�����ق�����وم ب����امل����ه����ام وال������واج������ب������ات امل������ح������ددة ب��ح��س��ب 
األن��ظ��م��ة وال���ق���وان���ن وال���ل���وائ���ح امل��ت��ب��ع��ة ل��ع��م��ل مكتب 
ال��ص��ح��ة، ب��م��ا يف ذل���ك تنفيذ ال��ع��دي��د م��ن ال��واج��ب��ات 
واألنشطة الصحية، باإلضافة إىل اإلشراف والرقابة 
ع�������ى امل����س����ت����ش����ف����ي����ات وامل�������ن�������ش�������آت ال�����ص�����ح�����ي�����ة يف أم�����ان�����ة 
العاصمة والتي تقدر بنحو 3 آالف منشأة حكومية 

وخاصة. 
< ما م��دى األض���رار التي لحقت بالقطاع الصحي 

جراء استمرار العدوان والحصار؟ 
<< ب���س���ب���ب ال������ع������دوان وال����ح����ص����ار ت����ع����رض ال���ق���ط���اع 
الصحي بأمانة العاصمة  ألضرار جسيمة وخسائر 

ك����ب����رة م���ق���ارن���ة ب���ال���ق���ط���اع���ات األخ���������رى، ف���ح���واىل  
٢٨ مرفقاً صحياً  تضرر بشكل مباشر، ناهيكم عن 
إغالق مطار صنعاء انعكاس ذلك سلباً عى القطاع 
الصحي، مما أض��اف أعباًء وعراقيل أم��ام الحاالت 
التي تتطلب السفر إىل الخارج لتلقي العالج، وهذه 
مشكلة كبرة حيث أن املريض  ال يتلقى العالج يف 

اليمن وال يستطيع  السفر للخارج. 
ك���م���ا أن إغ�������الق امل����ن����اف����ذ ال���ب���ح���ري���ة وال�����ري�����ة أدى إىل 
ارت������ف������اع ح��������االت س������وء ال���ت���غ���ذي���ة يف أم�����ان�����ة ال���ع���اص���م���ة 
بشكل كبر مقارنة باملحافظات األخرى بسبب عدم 
وج���ود ن��ظ��ام غ���ذايئ م��ت��وازن، وك��ذال��ك ارت��ف��اع نسبة 

الفقر وانعكاس ذلك سلباً عى الجانب الصحي.
 < م���اذا ع��ن ان��ق��ط��اع املشتقات النفطية واث���ر ذلك 

عى القطاع الصحي؟
<< مشكلة انقطاع املشتقات النفطية واستمرار 
منع العدوان دخول السفن املحملة بها إىل بالدنا 
وبالتحديد إىل ميناء الحديدة، تعد كارثة إنسانية 
وإج�����������راء ت���ع���س���ف���ي���اً ي����م����ارس����ه ال�������ع�������دوان ب����ح����ق ش��ع��ب��ن��ا 
ال���ي���م���ن���ي،  وك�����ون ع��م��ل��ن��ا يف ال���ق���ط���اع ال��ص��ح��ي م��رت��ب��ط 
بالطاقة الكهربائية فعدم توفر املشتقات النفطية 
ي���ع���ن���ي م�������وت ال����ك����ث����ر م�����ن امل��������رىض امل����ص����اب����ن ب����أم����راض 
مستعصية وخ���ط���رة، يف أق��س��ام ال��غ��س��ي��ل ال��ك��ل��وي 
والعنايات املركزة والعمليات والحضانات وغرها 
م�����ن األق������س������ام ال�����ه�����ام�����ة.. ف���ك���ي���ف ن���س���ت���ط���ي���ع أن ت���ق���دم  
املستشفيات خ��دم��ات صحية متكاملة دون وج��ود 
ط�����اق�����ة ك����ه����رب����ائ����ي����ة م����س����ت����م����رة ع������ى م���������دار ال�����س�����اع�����ة وال 
تنقطع، إجراء العمليات، أجهزة العناية املركزة، 
حفظ األدوي��ة واللقاحات.. كل ذل��ك يتطلب طاقة 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وه�����ذا م���ا ي��دف��ع��ن��ا إىل م��ط��ال��ب��ة امل��ن��ظ��م��ات 
ال����دول����ي����ة واإلن����س����ان����ي����ة ل��ل��ض��غ��ط ع����ى دول ال����ع����دوان 

وم��ط��ال��ب��ت��ه��ا ب�����اإلف�����راج ال����ف����وري ع����ن س���ف���ن امل��ش��ت��ق��ات 
النفطية إلنقاذ حياة الكثر من املرىض. 

 < وماذا عن األدوية الطبية وما تقدمه املنظمات 
من دعم ؟ 

<< ه���ن���اك م���ن���ظ���م���ات ت���ق���دم ب���ع���ض األدوي���������ة ب��ي��ن��م��ا 
م���ن���ظ���م���ات أخ�������رى ان���س���ح���ب���ت وم���ن���ظ���م���ات ع�������ادت م��ن 
ج����دي����د، ل���ك���ن إج�����م�����ااًل اغ����ل����ب األدوي���������ة ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 
امل���ن���ظ���م���ات ل���ي���س���ت ب���ال���ش���ك���ل امل����ط����ل����وب وال�����ك�����ايف ل��س��د 

االحتياج. 
وزارة ال��ص��ح��ة م���ن ج��ان��ب��ه��ا ت���ق���دم ل��ل��م��رىض ال��ذي��ن 
يعانون م��ن أم���راض مستعصية أدوي���ة خاصة بهم 
ع���ن ط���ري���ق ال��ص��ي��دل��ي��ة امل���رك���زي���ة، ك��م��ا أن���ن���ا يف مكتب 
ال��ص��ح��ة ن��ق��وم ب��ت��وزي��ع األدوي����ة الطبية ال��ت��ي نحصل 
ع����ل����ي����ه����ا أواًل ب������������أول ل�����ل�����م�����راف�����ق ال�����ص�����ح�����ي�����ة ع��������ن ط����ري����ق 
امل���دي���ري���ات وع���ر م��ك��ات��ب��ن��ا وت��ح��ت إش�����راف ك��ام��ل ليتم 

صرفها للمرىض باملجان. 
 < ول����ك����ن م�����ا ه�����ي أب��������رز امل����ش����اك����ل ال����ت����ي ت���واج���ه���ك���م، 

وكيف تجاوزتم ذلك؟ 
<< من أبرز اإلشكاالت عدم توافر نفقة تشغيلية 
للمراكز الصحية، وتوقف الرواتب وضعف الحوافز 
وت��س��رب ال���ك���وادر م��ن ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي ال���ع���ام، تلك 
إشكاليات حاولنا حالها وإيجاد البدائل ملواجهتها.. 
يف امل��������ق��������اب��������ل ت����������واج����������ه ال���������خ���������دم���������ات ال������ص������ح������ي������ة ب������أم������ان������ة 
ال���ع���اص���م���ة زي���������ادة س���ك���ان���ي���ة ك����ب����رة إىل ج����ان����ب ت���واف���د 
ال����ن����ازح����ن م�����ن ك����اف����ة امل����ح����اف����ظ����ات، اي أن 7 م���الي���ن 
نسمه اليوم بحاجه إىل خدمات عالجية ومنشآت 
صحية حكومية وأهلية تلبي احتياجاتهم الصحية 

املتكاملة. 
م����ع ك����ل ت���ل���ك ال���ت���ح���دي���ات اس���ت���م���رت امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 

وامل�������راك�������ز ال���ص���ح���ي���ة ي ت����ق����دي����م خ����دم����ات����ه����ا امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
وت��م��ك��ن��ا ب��ف��ض��ل ال��ل��ه أواًل ث���م ب��ص��م��ود ك���ل ال��ع��ام��ل��ن 
يف ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي ال��ح��ك��وم��ي وال���خ���اص، م��واج��ه��ة 
العديد م��ن األوب��ئ��ة واألم����راض،  وال��ح��د م��ن انتشار 
ن��ح��و 21 وب������اًء وم����رض����اً ب��م��ا يف ذل����ك ج��ائ��ح��ة ف���روس 

كورونا. 
ك����م����ا ق���م���ن���ا ب������إدخ������ال ن����ظ����ام ال����ط����اق����ة ال���ش���م���س���ي���ة يف 
املنشآت الصحية بداًل عن املشتقات النفطية، حيث 
تم حتى اليوم تجهيز نظام الطاقة الشمسية يف كل 

من املستشفى الجمهوري ومستشفى السبعن. 
أض���������ف إىل ذل���������ك ال����ن����ق����ل����ة ال�����ن�����وع�����ي�����ة يف ال�����خ�����دم�����ات 
ال����ص����ح����ي����ة ال������ت������ي ش����ه����دت����ه����ا ال�������ف�������رة ال����ق����ل����ي����ل����ة امل����اض����ي����ة 
ب����إش����راف م���ب���اش���ر م����ن وزارة ال���ص���ح���ة م��م��ث��ل��ة ب���ال���وزي���ر  
النشيط الدكتور طه املتوكل، ومن ذلك إصدار أدلة 
املعاير الطبية التي أخذت جانباً من القوانن وجانباً 
من التحديث يف جودة  الخدمة الطبية، وهذا يعد 
انجازاً عظيماً ملموساً من حيث الخدمات الصحية 
واألداء وخ����ل����ق ال���ت���ن���اف���س ال���ك���ب���ر ب����ن امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 

الخاصة والحكومة. 
ويف ال����ج����ان����ب ال����رق����اب����ي ه����ن����اك ت����ح����رك����ات م��ل��م��وس��ة 
ون���زول م��ي��داين للعديد م��ن املنشآت الصحية، نتج 
ع����ن����ه إغ��������الق ب����ع����ض امل���س���ت���ش���ف���ي���ات امل����خ����ال����ف����ة وات����ح����اد 
اإلج�����������������راءات ال����ق����ان����ون����ي����ة ال�����ص�����ارم�����ة ت�����ج�����اه م���خ���ال���ف���ات 
امل����س����ت����ش����ف����ي����ات ال������ك������ب������رة، وه�������ن�������اك ان���������ج���������ازات أخ�������رى 
ح���ق���ق���ن���اه���ا وس���ن���م���ي ص������وب ت���ك���م���ل���ة ك�����ل م�����ا ن��س��ع��ى 

لتحقيقه يف الجانب الصحي  بأمانة العاصمة. 
< وصفكم ورسالتكم للعدوان؟ 

<< ال����������������ع����������������دوان غ����������اش����������م ارع��������������������ن م����������ج����������رد م������������ن ك����ل 
األخ�����الق�����ي�����ات، وأق���������ول ل�����ه ب����أن����ه م�����ه�����زوم م���ه���م���ا أج�����رم 
ودم������ر وخ������رب وح����اص����ر، ف��س��غ��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي س��ي��واج��ه  

التحدي بالتحدي. 
< هل لكم كلمة يف نهاية هذا اللقاء؟ 

<<  ن��ه��ن��ئ ق��ي��ادة ال���ث���ورة ممثلة ب��ال��س��ي��د عبدامللك 
بدر الدين الحويث، واملجلس السيايس األعى ممثال 
ب���ال���رئ���ي���س امل���ش���ر م���ه���دي امل�����ش�����اط، وأب�����ط�����ال ال��ج��ي��ش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وأح��������رار ال���ي���م���ن ب��م��ن��اس��ب��ة أع���ي���اد 
ال����ث����ورات ال��ي��م��ن��ي��ة وذك������رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي ال��ش��ري��ف، 
و االن������ت������ص������ارات ال���ع���ظ���ي���م���ة ع������ى ال�������ع�������دوان وع���م���الئ���ه 
ومرتزقته، كما نوجه الشكر لقيادة وزارة الصحة 
ممثلة بالدكتور طه املتوكل عى النقلة النوعية التي 
أحدثها يف القطاع الصحي، والشكر أيضاً لصحيفة 
٢٦ س��ب��ت��م��ر ع����ى م����ا ت����ق����وم ب����ه م����ن ج����ه����ود إع���الم���ي���ة 

تصب يف صالح الوطن واملواطن.

تتعرض بالدنا لعدوان 
غاشم أرعن مجرد من 
كل األخالقيات

 إدخال الطاقة الشمسية 
يف املستشفيات كبديل 
للمشتقات النفطية اليت 
يمنع العدوان دخولها

مجتمع15

أحفاد األنصار يبتهجون فرحًا بقدوم مولد سيد األنام

قانون املنشآت الطبية اخلاصة السابق عقيم ولم يؤد دوره على أكمل وجه

الديلمي: املتسابقون في الشعر واإلنشاد يتنافسون 
حاليًا على الثالثة املراكز األولى في كل مجال

* قال الدكتور عبدالله محمد الحميدي- مدير 
مركز الخفجي الطبي- إن االحتفال بذكرى املولد 
النبوي الشريف ه��و تعبر عما تكنه ه��ذه األم��ة 
من امتنان وشكر لله سبحانه وتعاىل ملا تفضل 
به عى عباده من منحة عظيمة تمثلت بإرسال 
نبي الرحمة محمد صى الله عليه وآله وسلم..
 وأض����������������اف: االح�������ت�������ف�������اء ب�������ذك�������رى امل�������ول�������د ال����ن����ب����وي 
الشريف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وازيك 
ال���ت���س���ل���ي���م ه�����و اح����ت����ف����اء ب����ال����ن����ور ال��������ذي م���ن���ح���ه ال���ل���ه 
ل����أم����ة ل���ت���ب���دي���د ال����ظ����ل����م����ات امل�����راك�����م�����ة ال����ت����ي ك���ان���ت 
ت��رزح تحت وطأتها البشرية وهو احتفاء بحبل 
النجاة املرسل إلينا من السماء لينقذ اإلنسانية 
م����ن م��س��ت��ن��ق��ع ال���ظ���ل���م وال����ج����ور وال���ع���ب���ودي���ة ل��غ��ر 

الخالق سبحانه وتعاىل. 

الهوية الجامعة
* فيما أوض���ح ال��دك��ت��ور ع��ي محمد الشعيبي 
ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب ال��ص��ح��ة ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة أن 
عظمة ذك��رى مولد نبينا محمد عليه وع��ى آله 
الصالة وال��س��الم، تكمن يف كونها تمثل الهوية 
ال��ج��ام��ع��ة ل��ك��ل األم�����ة اإلس���الم���ي���ة امل��ن��ت��م��ي��ة للنبي 
ال���خ���ات���م.. م��ض��ي��ف��اً أن��ه��ا م��ن��اس��ب��ة ل��ت��ذك��ر املسلمن 
ب��امل��ب��ادئ واألخ�����الق وال��ق��ي��م ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا رس��ول 
الله من خالل اسرجاع مسرته وسرته العطرة 
م���ن���ذ والدت���������ه ص�����ل�����وات ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل���������ه، وخ�����الل 

مراحل حياته الجهادية والربوية. 

تقييم واقعنا
*م����ن ج��ان��ب��ه أك����د ال���دك���ت���ور أس��ل��م��ه ع��ب��دال��واح��د 
نعمان - مدير مركز الهندوانة الطبي- أن هذه 
امل���ن���اس���ب���ة ف���رص���ة ل���ك���ل م��س��ل��م ل���ل���ع���ودة إىل م��ن��ب��ع 
ال���رس���ال���ة امل���ح���م���دي���ة األص���ي���ل���ة وم���راج���ع���ة ال��ن��ف��س 
وت��ق��ي��ي��م واق��ع��ن��ا وإص����الح م��ا ي��ج��ب إص��الح��ه عى 

جميع املستويات. 

وق�������������ال؛ ك�����م�����ا ي����م����ث����ل االح������ت������ف������اء ب�������ذك�������رى امل�����ول�����د 
النبوي الشريف احتفاًء بعظمة رسولنا الكريم 
وأه�����م�����ي�����ة االق��������ت��������داء ب���م���ن���ه���ج���ه وااله���������ت���������داء ب���ه���دي���ه 
وأخالقه التي وصفها رب العاملن " وانك لعى 

خلق عظيم" .
ارتباط وثيق

* ال������دك������ت������ور ل�����ط�����ف ع�������ي ال�������زم�������ال�������ة- م���س���ت���ش���ف���ى 
ال��زم��ال��ة ال��ت��خ��ص��ي-  أوض����ح أن ش��ع��ب��ن��ا اليمني 
رغ������م ال����ح����ص����ار ورغ�������م ال������ع������دوان ي��ح��ت��ف��ي ب���ذك���رى 
امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ب����ك����ل ش�����م�����وخ وب�����ك�����ل ع����ن����ف����وان ب��ل 
ويجعل منها املناسبة األهم  يف تاريخه املعاصر 
ليؤكد ارتباطه الوثيق برسول الرحمة واإلنسانية 

الذي أرسله الله رحمة للعاملن
وأض�����اف: ن��ح��ن ع��ى اع��ت��اب م��ول��د خ��ر ال��ري��ة، 

م�����������������ول�����������������د م�������ن�������ق�������ذ 
العاملن من النار، مولد نراس املهتدين ومنقذ 

الغارقن، مولد منقذنا من الضالل املبن. 
أصنام االستكبار

*  ال����دك����ت����ور ص����ال����ح ع�����ام�����ر- امل���س���ت���ش���ف���ى امل���ل���ي- 
ق������ال؛ ه����ا ه����و ال���رب���ي���ع األغ������ر ي���ط���ل ع��ل��ي��ن��ا ب��ب��س��م��ت��ه 
امل��ع��ت��ادة ليحمل البشرى لقوم مؤمنن جعلوا 

رسول الله لهم قائداً لسفينة نجاتهم .
وأض���������اف أن ش���ع���ب اإلي�����م�����ان وال���ح���ك���م���ة ورغ�����م 
الحصار ورغم األلم ورغم الوجع ورغم الجرائم 
وال����دم����اء ال���ت���ي أراق����ه����ا ال�����ع�����دوان، ي���ف���رح وي��ب��ت��ه��ج 
ب�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ال�����ت�����ي اع������ت������اد األج���������داد 
واألب�����اء ع��ى أح��ي��ائ��ه��ا وال��ت��ذك��ر بعظمة ال��رس��ول 
ص��������ى ال�������ل�������ه ع�����ل�����ي�����ه وآل�������������ه وس��������ل��������م، رس�������������ول ال����ح����ق 

والسراج املنر الذي بمولده تغر حال البشرية 
جمعاء، وتحطمت األص��ن��ام املعبودة من دون 
ال��ل��ه، ك��م��ا تتحطم ال��ي��وم أص��ن��ام االس��ت��ك��ب��ار عى 

صخرة الصمود اليمني يف وجه العدوان. 

أعظم املناسبات
* ال������دك������ت������ور ع����ب����دال����ل����ه اح�����م�����د ال������ن������م������ري- م���رك���ز 
األم��ن��اء الطبي- وص��ف ذك��رى امل��ول��د النبوي بأنه 
م���ن أج���م���ل امل���ن���اس���ب���ات واج���ل���ه���ا وأع���ظ���م���ه���ا، فهي 
مناسبة ذكرى قدوم خر البشر وسيد املرسلن 
ع���ل���ي���ه وع������ى آل������ه ال�����ص�����الة وال������س������الم، ال��������ذي أن���ق���ذ 
البشرية من الجاهلية األوىل، ورس��م لنا طريق 

الحرية والسالم والجهاد والعزة والكرامة. 
وأضاف: ها نحن نواجه اليوم الجاهلية الثانية 
بحكمة نبينا محمد صى الله عليه وآله وسلم 
وص����ره، ف��ل��ي��س ب��غ��ري��ب علينا ن��ح��ن األن���ص���ار أن 
نحتفل رغم استمرار العدوان الغاشم والحصار 
املطبق الظالم، وأن نهتف »لبيك يا رسول الله 
وه���ي���ه���ات م��ن��ا ال����ذل����ة« وه�����ذا ب��ح��د ذات�����ه م���ا يغيظ 

أعداء الله. 
النهج القويم

* وق�����������ال ال������دك������ت������ور أح������م������د ال�����س�����ري�����ح�����ي إن���������ه م���ن 
األه�����م�����ي�����ة ب����م����ك����ان ان ن����ج����ع����ل م������ن امل������ول������د ال����ن����ب����وي 
الشريف  مناسبة للحديث عن الرسول صلوات 
ربي وسالمه عليه وعى آله، ومبعثه ومنهجه 
ورس���ال���ت���ه وع����ن واق�����ع األم�����ة وت��ق��ي��ي��م ه����ذا ال���واق���ع 
ل��ي��ب��ق��ى رس�����ول ال���ل���ه ح���ي���اً يف وج���دان���ن���ا وح����اض����راً يف 
أذه��ان��ن��ا ، فصلتنا ب��ه��ذا ال��ن��ب��ي ه��ي ص��ل��ة ب��رس��ال��ة 
اإلس���الم ، صلة بالهدي وارت��ب��اط باملنهج اإللهي 
، وارتباط بالرسول من موقعه يف الرسالة هادياً 
وقائداً ومعلماً ومربيا وقدوة وأسوة نهتدي به 
ونقتدي ونتأىس به ونتأثر به ونتبعه، وما أعظم 
حاجتنا وحاجة البشرية إىل ذلك ألنه ال نجاة وال 

سعادة إال بهذا النهج القويم.

خاص/ عبدالحميد الحجازي 

أكد  ذو الفقار الديلمي مسؤول املسابقات 
والرنامج الثقايف يف مهرجان الرسول األعظم 
أن املهرجان مناسبة عظيمة إلحياء مولد سيد 
الخلق عليه وآله الصالة والسالم، وتسخر 
كافة األعمال اإلبداعية واملواهب الثقافية يف 

حب الرسول األعظم.
وأوض�����ح يف ت��ص��ري��ح خ���اص ل���"26س��ب��ت��م��ر": 
ان عملية الرشيح لخوض مسابقات اإلنشاد 
وال�����ش�����ع�����ر وامل��������س��������رح ت�����م�����ت ب����م����ع����اي����ر وش���������روط 
طبقت عى كل املتسابقن وفق مراحل الفرز 
امل���خ���ت���ل���ف���ة.. م����ش����راً أن م����ن ش������روط امل��ت��ق��دم��ن 
للمسابقة يف مجايل الشعر واإلن��ش��اد، عمر 
امل����ت����ق����دم ال�������ذي ي���ج���ب أن ي����ك����ون ف������وق س�����ن 15 
ع������ام������اً، وأال ي����ك����ون ق�����د ف������از يف اح��������دى دورات 
امل�������ه�������رج�������ان، وأن ت������ك������ون م������ش������ارك������ة ال�����ش�����ع�����راء 
ب���ق���ص���ائ���د ج�����دي�����دة ل�����م ي�����ش�����ارك ب����ه����ا م�����ن ق���ب���ل، 
ويف مجال اإلنشاد يشرط عدم فوزه بنفس 

الوصلة اإلنشادية يف مهرجان آخر.
وت����ط����رق ال���دي���ل���م���ي إىل أن م���ع���اي���ر امل��س��اب��ق��ة 
اإلن���ش���ادي���ة وال��ش��ع��ري��ة ت��ت��ض��م��ن إج�����ادة اللغة 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ط����ب����ق����ات وخ�����ام�����ات 

ال���ص���وت، واالل���ت���زام يف ج��ان��ب ال��ش��ع��ر ب��ال��وزن 
وال��������ق��������اف��������ي��������ة وال�������������وح�������������دة امل��������وض��������وع��������ي��������ة وج�����ع�����ل 

القصيدة هادفة موجهة ملناهضة العدوان.
ولفت مسؤول املسابقات والرنامج الثقايف 
يف مهرجان الرسول األعظم، أن املتسابقن 
يف م��ج��ال ال��ش��ع��ر واإلن���ش���اد ي��ت��ن��اف��س��ون حالياً 
من خ��الل فعاليات املسابقات والتي تستمر 
حتى يوم الخميس املقبل، عى الثالثة املراكز 

األوىل يف كل مجال.. مبيناً أن عدد املتقدمن 
للمسابقة يف م��ج��ال اإلن��ش��اد وص��ل إىل  350 
متنافساً، و260 متنافساً يف مجال الشعر، 
وب�����ع�����د ع���م���ل���ي���ة ال������ف������رز وال����ت����ص����ف����ي����ة ت������م اخ����ت����ي����ار 
38متسابقاَ يف املجالن، وبعد املفاضلة التي 
أع����دت ل��ل��ش��ع��راء ب���أن ي��أت��وا ب��ق��ص��ي��دة م��ن بحر 
ال��س��ري��ع ع���ى وزن وق��اف��ي��ة ب��ي��ت م���ن ال��ش��ع��ر، 
ت�������أه�������ل ف������ق������ط 12 م������ت������س������اب������ق������اَ، ك�������ذل�������ك ال������ح������ال 
بالنسبة ملسابقة اإلن��ش��اد ال��ت��ي ت��م اخ��ت��ي��ار 12 
م���ت���س���اب���ق���اً م���م���ن ي����ج����دون ث����الث����ة أل�������ون ي��م��ن��ي��ة، 

اإلنشاد الصنعاين والتهامي والحضرمي.
وأضاف ذو الفقار الديلمي أن إدارة املهرجان 
أكتفت  يف دورة هذا العام بمسابقات الشعر 
واإلن����������ش����������اد وامل����������س����������رح، وب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة ل���ل���ت���ص���وي���ر 
الفوتوغرايف والرسم فقد تم تخصيص مكان 
يف املعرض املصاحب للمهرجان لعرض الصور 
وال������رس������وم امل�����ع�����رة إىل ج����ان����ب ل�����وح�����ات ال���خ���ط 
العربي ، وبذلك يكون الرسامن واملصورين 

مشاركن يف املهرجان بداًل من متسابقن.
ه������ذا وي������واص������ل م����ه����رج����ان ال������رس������ول األع���ظ���م 
ف��ع��ال��ي��ات��ه امل��س��اب��ق��ات��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ع���ى ف��رت��ن 
صباحية ومسائية حتى مساء ي��وم الجمعة 

املقبل.  

ت��زام��ن��اَ م��ع اح��ت��ف��االت شعبنا اليمني 
بذكرى ثورة ال١٤ من أكتوبر املجيدة 
ك����رم م��ل��ت��ق��ى أب���ن���اء ال���ش���ه���داء وم��ن��اض��ي 
الثورة اليمنية، ع��دداً من املتميزين يف 
أعمالهم وخدمة أبناء وأسر  الشهداء 
ال���ع���ظ���م���اء وال����ج����رح����ى وامل����ت����ض����رري����ن م��ن 

العدوان. 
ح���ي���ث ك������رم امل���ل���ت���ق���ى ك�����ل م�����ن ال��ع��ق��ي��د 
ع���������ي ال���������ش���������ريف م�������دي�������ر م�����ك�����ت�����ب األح��������������وال 
امل����دن����ي����ة وال����س����ج����ل امل��������دين م���ن���ط���ق���ة ح���دة 
ب����أم����ان����ة ال����ع����اص����م����ة،  واالس������ت������اذ م��ح��م��د 
ال��ق��دي��م��ي ن��ائ��ب امل���دي���ر ال���ع���ام ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل����ل����ش����رك����ة ال����ي����م����ن����ي����ة ل������ل������غ������از،  واالس�������ت�������اذ 

ال������ع������ام������ة  اإلدارة  ال����������ي����������دوم����������ي-  م������ح������م������د 
ل������������إن������������ش������������اءات وال����������رك����������ي����������ب����������ات ال������ف������ن������ي������ة-
والدكتور يحيى مقبل سافعه- مكتب 
ال��ص��ح��ة ب��م��ح��اف��ظ��ة ص��ن��ع��اء- واالس���ت���اذ 
ع���ب���دال���ك���ري���م ع���ب���دال���ل���ه ال������خ������وداين م���دي���ر 
مدارس طالئع املجد األهلية، واالستاذ 
فهد محمد عي الهجري مدير مدارس 
ال�����س�����م�����و ال���������رائ���������دة األه������ل������ي������ة، وال�����دك�����ت�����ور 
م�����ح�����م�����د س������م������ر امل������ح������ب������ي ن�������ائ�������ب ع���م���ي���د 
امل����ع����ه����د ال����ت����خ����ص����ي ل����ل����ع����ل����وم ال���ط���ب���ي���ة، 
واالس�������������ت�������������اذ رأف����������������ت ال��������ع��������ب��������اه��������ي- م����ك����ت����ب 
ض�����رائ�����ب م���ح���اف���ظ���ة ص����ن����ع����اء، وال���ش���ي���خ 

قايد صالح احمد سنان السامعي. 

بالتزامن مع احتفاالت شعبنا اليمني باملولد 
ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف، ي���ن���ظ���م ص�����ن�����دوق م��ك��اف��ح��ة 
ال��س��رط��ان ب��دع��م م��ن م��ؤس��س��ة ال��ي��م��ن لإغاثة 
وإع�������������ادة االع��������م��������ار، وم�����ؤس�����س�����ة ب����ل����دن����ا ل���الغ���اث���ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل����س����ت����دام����ة،  ال����ي����وم ب��ص��ن��ع��اء ح��ف��ل 

توزيع  150 حقيبة مدرسية األطفال الطالب 
والطالبات املصابن بالسرطان.

ح����ف����ل ال�����ت�����وزي�����ع ال���������ذي س����ي����ق����ام ب��امل��س��ت��ش��ف��ى 
ال��ج��م��ه��وري س��ي��ت��ض��م��ن ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ق��رات 
وال������ك������ل������م������ات امل��������ع��������رة ع��������ن ض���������������رورة اس����ت����ش����ع����ار 

املسؤولية الدينية واالجتماعية تجاه شريحة 
األطفال املصابن بالسرطان، وكذلك أهمية 
ال����ت����وع����ي����ة ب�����م�����رض ال�����س�����رط�����ان وال������وق������اي������ة م���ن���ه، 
وال��ك��ش��ف امل��ب��ك��ر ال����ذي ي��س��اه��م ب��ش��ك��ل ك��ب��ر يف 

تماثل املرىض للشفاء.

الحديدة/ عىل الشرعبى
 

نظم مركز التعليم املستمر وكلية الربية 
ال���ب���دن���ي���ة ال���ري���اض���ي���ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع م��ل��ت��ق��ى 
ال������ط������ال������ب ال�����ج�����ام�����ع�����ي ب�����ج�����ام�����ع�����ة ال�����ح�����دي�����دة 
ب�����ال�����ت�����ع�����اون م�������ع م����ك����ت����ب اإلرش����������������اد وش���������ؤون 
ال�������ح�������ج وال��������ع��������م��������رة، ن�������������دوة ف�����ك�����ري�����ة ث����ق����اف����ي����ة 
ت�����وع�����وي�����ة ب����م����ن����اس����ب����ة ذك����������رى امل������ول������د ال����ن����ب����وي 
الشريف عى صاحبه وآل��ه أفضل الصالة 
والسالم بعنوان “لقد كان لكم يف رسول 

أسوة حسنة”.
ويف افتتاح الندوة أشار رئيس الجامعة 
ال�������دك�������ت�������ور م�����ح�����م�����د أح�������م�������د األه����������������دل إىل أن 
اح��������ت��������ف��������اء ال������ي������م������ن������ي������ن م�������ن�������ذ ال����������ق����������دم ب�����م�����ول�����د 
امل���ص���ط���ف���ى ع���ل���ي���ه ال������س������الم رغ�������م اإلم����ك����ان����ات 
ال���ب���س���ي���ط���ة ي����ج����س����د ارت�����ب�����اط�����ه�����م ب����ن����ب����ي األم������ة 
ورسالته التي خصه الله بها رحمة وهدى 

ل��ل��ع��امل��ن.. م���ؤك���داً أه��م��ي��ة اإلق���ت���داء ب��رس��ول 
ال���ل���ه ص���ل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م وال��ت��ح��ي 
ب��ص��ف��ات��ه وأخ����الق����ه وت���رس���ي���خ ق���ي���م وم���ب���ادئ 
رسالته يف نفوسنا وتطبيقها يف أعمالنا ملا 

فيه صالح ديننا وحياتنا.
وأش�������ار إىل أن ال���ع���م���ل ب��ال��ن��ه��ج امل��ح��م��دي 
ه���و ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د لتحقيق رف��ع��ة وع���زة 
األمة ..حاثا الجميع عى ضرورة املشاركة 
وإن����������ج����������اح ال������ف������ع������ال������ي������ة امل��������رك��������زي��������ة ل�����الح�����ت�����ف�����اء 
بذكرى املولد النبوي الشريف..فيما أشاد 
مدير اإلرش���اد بمديرية ال��ح��وك بمحافظة 
الحديدة يحيى الحجاجي وممثل وح��دة 
ال����ع����ل����م����اء وامل����ت����ع����ل����م����ن ب����امل����ح����اف����ظ����ة م��ح��م��د 
ب����ل����غ����ي����ث ب��������ال��������دور ال�����������ذي ت������ق������وم ب�������ه ج���ام���ع���ة 
الحديدة يف توعية املجتمع وتخريج قادة 
امل����س����ت����ق����ب����ل.. وت����ط����رق����ا إىل م�����ا م���ث���ل���ه ت��م��س��ك 
ال����ي����م����ن����ي����ن ب����ال����ن����ه����ج امل�����ح�����م�����دي م������ن ت��ح��ق��ي��ق 

االن�����ت�����ص�����ارات يف م����ي����ادي����ن ال�����ع�����زة وال����ك����رام����ة 
وال�������������ش�������������رف.. واس�������ت�������ع�������رض�������ا ال�������ع�������الق�������ة ال�����ت�����ي 
ت��رب��ط األن���ص���ار ب��ال��ن��ب��ي ال��خ��ات��م ودوره������م يف 
ن��ص��رة ال��ن��ب��ي وال���دي���ن اإلس���الم���ي وال��ص��ف��ات 
وال���خ���ص���ال ال���ت���ي ق��ال��ه��ا ال���رس���ول ص���ى ال��ل��ه 

عليه وآله وسلم يف األنصار.
وت��������������ن��������������اول��������������ت ال������������������ن������������������دوة ورق����������������ت����������������ي ع��������م��������ل، 
استعرضت األوىل لنائب رئيس الجامعة 
ل����ل����ش����ؤون األك����ادي����م����ي����ة ال�����دك�����ت�����ور ع����زال����دي����ن 
م�������ع�������اذ ف������ض������ائ������ل ال������ن������ب������ي ال�������ك�������ري�������م ودروس 
وع������������ر م���������ن س��������رت��������ه وك������ي������ف������ي������ة االق������������ت������������داء ب���ه 
ك�����ق�����ائ�����د ورس�������������ول ل����ل����ب����ش����ري����ة أج�������م�������ع، ف���ي���م���ا 
رك���زت ال��ورق��ة ال��ث��ان��ي��ة لعميد كلية الربية 
ال����دك����ت����ور ي����وس����ف ال���ع���ج���ي���ي ع����ى م��ن��ظ��وم��ة 
قيم ومنهاج حياته عليه السالم وحقيقة 
ال����ت����ويل وال����ت����ي ت��ك��م��ن يف ب���غ���ض أع�������داء ال��ل��ه 

ورسوله وآله بيته الكرام.

يعلن الشيخ/ مجاهد 
ع�������ي اح������م������د ال�����س�����ام�����ري 
ع����������������ن ف����������������ق����������������دان ب�������ط�������اق�������ت�������ه 
ال���ش���خ���ص���ي���ة ص����������ادرة م��ن 
محافظة صنعاء.. فعى 
م������������ن وج������������ده������������ا االت����������ص����������ال 
بالرقم 77٤5٨٨5٤٨ 
او اي����ص����ال����ه����ا ال�����ى�����ى اق������رب 
ق��س��م ش��رط��ة ول���ه ج��زي��ل 

الشكر والتقدير.

األخ  ي�����������������������ع�����������������������ل�����������������������ن   >
ب��������ش��������ر ف����������اض����������ل م����ح����م����د 
ع����������ب����������دال����������ل����������ه ال����������وص����������اب����������ي 
ع�����������������ن ف�����������������ق�����������������دان ش������������ه������������ادة 
مساهم يف يمن موبايل 
ب����������������������رق����������������������م)50١00١٦300(.. 
فعى من يجدها االتصال 
بالرقم)77793١٢9٦(.

 كلمة شكر وعرفان 
نتقدم بكل عبارات املودة 

واالمتنان والعرفان بالجميل

لالخ العقيد /عبدالله 
االهجري مديراصالحية غرب 
االمانة )املعلمي( عى الجهود 

الذي يبذلونها مع النزال وتوعيتهم 
وعمل االحرازات ألي وبا ك 
كوفيد 19وغره من االوبئة ، 

وعى نظافة االصالحية  والرفع 
من معنويات النزالء وكافة 

العاملن يف االصالحية

تهانينا
أجمل التهاين وأطيب التريكات نهديها للشاب 

املجاهد/  عي محمد املهدي 

بمناسبة ارتزاقه مولوداً اسماه )محمد( 
جعله الله قرة عن والديه وأنبته نباتاً حسناً، 

فألف مروك..
املهنئون:

أبوأيهم الجمال، عبدالرحمن أبوطالب، 
أحمد أبوطالب، وليد املهدي، إبراهيم 
املهدي، محمد املهدي، حسني املهدي، 
عيىس موفق، محمد أبوطالب، وجميع 

األهل واألصدقاء

تهانينا
اجمل التهاين واطيب التريكات نهديها 

لألستاذ/  سمر عبدالله جولة
 الوكيل املساعد لقطاع املحاسبة والحاسب االيل 

بالبنك املركزي اليمني بمناسبة ارتزاقه املولود 
الجديد جعله الله من مواليد السعادة وقر به عن 

والديه وانبته نباتا حسنا.. الف مروك
املهنئون: عمار جباره وكافة العاملني

 يف جبارة اكسربس

تهانينا آل شبان 
اجمل التهاين والتريكات القلبيه نزفها لشاب الخلوق/

 يحيى يحيى محمد عبدالله شبان 
بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي والحياة الزوجية 

السعيدة وبالرفاة والبنن فألف ألف مروك 
املهنئون : الحاج يحيى محمد شبان - محمد يحيى شبان 

امني محمد شبان- عبدالقادر يحيى شبان
يحيى عبدالقادر شبان- وجميع األهل واألصدقاء

 )SDGs( فرص التنمية المستدامة
في اليمن وفق التحرك العالمي  17-15

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

حماية النظم اإليكولوجية الرية وترميمها وتعزيز استخدامها 
عى نحو مستدام، وإدارة الغابات عى نحو مستدام، ومكافحة 
التصحر، ووق��ف تدهور األرايض وعكس مساره، ووق��ف فقدان 

التنوع البيولوجي.
ي�����ح�����دد ه�������ذا ال������ه������دف غ������اي������اًت ل���ل���ح���ف���اظ ع������ى ال����ت����ن����وع ال���ب���ي���ول���وج���ي 
للغابات والصحراء واألنظمة اإليكولوجية الجبلية كنسبة مئوية 

من مجموع الكتلة األرضية. 
ويمكن الوصول إىل "عالم محايد من تدهور األرايض" عن طريق 
اس��ت��ع��ادة ال��غ��اب��ات امل��ت��ده��ورة واألرايض امل��ف��ق��ودة بسبب الجفاف 
والفيضانات. ويدعو الهدف ١5 إىل إيالء مزيد من االهتمام ملنع 
غ���زو األن������واع ال��غ��ري��ب��ة وامل���زي���د م���ن ال��ح��م��اي��ة ل��ل��ح��ي��اة ال���ري���ة امل��ه��ددة 

باالنقراض.
حقائق وأرقام

الغابات
يعتمد زهاء ١.٦ بليون من البشر– منهم ما يزيد عى 000 ٢ 
ثقافة من ثقافات الشعوب األصلية – عى الغابات يف الحصول 

عى مصدر رزقهم.
ت����أوي ال���غ���اب���ات م���ا ي��زي��د ع���ى ٨0 يف امل���ائ���ة م���ن أن�����واع ال��ح��ي��وان��ات 

والنباتات والحشرات األرضية.
التصحر

ي��ع��ت��م��د ٢.٦ ب��ل��ي��ون م���ن ال���ن���اس م��ب��اش��رة ع���ى ال����زراع����ة، غ���ر أن 
ن��س��ب��ة 5٢ يف امل��ائ��ة م��ن األرايض املستعملة يف ال���زراع���ة ت��ت��أث��ر ت��أث��را 

خفيفا أو شديدا من جراء تدهور الربة.

ر  ي���ؤث���ر ت���ده���ور األرايض يف ١.5 ب��ل��ي��ون م���ن ال��ب��ش��ر ع���امل���ي���ا، وُت����ق����َدّ
الزيادة يف فقدان األرايض الصالحة للزراعة عن املعدل التاريخي 

بما يراوح بن 30 و35 مرة.
ُيعزى إىل الجفاف والتصحر فقدان مساحة ١٢ مليون هكتار 
سنويا )٢3 هكتار يف الدقيقة(، ك��ان يتسنى االس��ت��ف��ادة منها يف 
زراع��ة ٢0 مليون طن من الحبوب، ويتأثر مباشرة 7٤ يف املائة 

من الفقراء بتدهور األرايض عامليا.
التنوع اإليكولوجي

تعرض لالنقراض نسبة ثمانية يف املائة من السالالت الحيوانية 
املعروفة، البالغ عددها 300 ٨ ساللة، وهناك نسبة ٢٢ يف املائة 

منها مهددة باالنقراض.
ل��م تجر بحوث بصدد إمكانية استعمال أن���واع األش��ج��ار، التي 
يزيد عددها عى 000 ٨0 نوع، سوى لنسبة واحد يف املائة منها.

توفر األسماك نسبة ٢0 يف املائة من الروتن الحيواين لحوايل 
ثالثة بالين من البشر. وتقدم عشرة أن��واع فحسب قرابة نسبة 
30 يف امل��ائ��ة م��ن امل��ص��ي��د بمصائد األس��م��اك ال��ب��ح��ري��ة، بينما توفر 

عشرة أنواع قرابة 50 يف املائة من إنتاج تربية املائيات.
توفر النباتات ما يزيد عى ٨0 يف املائة من نظام الغذاء البشري. 
وتقدم خمسة أنواع فحسب من الحبوب الغذائية نسبة ٦0 يف 

املائة من مدخول الطاقة الغذايئ.
تمثل الكائنات املجهرية والالفقاريات عنصرا مهما من عناصر 
خ����دم����ات ال���ن���ظ���ام اإلي���ك���ول���وج���ي، غ����ر أن�����ه ال ي������زال ه���ن���اك ق���ص���ور يف 

معرفة إسهاماتها واإلقرار بتلك اإلسهامات.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف 15– الحياة في البّر
مم املتحدة هو الحياة يف الرّب

ُ
الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية املستدامة لأل
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عدد من األطباء واألكاديميني ل�)                                    ( :

نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة ل�)                                  ( :

أكد أهمية تسخر األعمال واملواهب اإلبداعية والثقافية يف حب الرسول األعظم :

االحتفال باملولد النبوي جزء من 
هويتنا اإليمانية

مع غرة ربيع األول تأهب اليمنيون وتزينت منازلهم وشوارعهم 
ابتهاجاً بقدوم ذكرى مولد الرسول صلوات ربي وسالمه عليه 

وعى آله، الذي تربط شعب اإليمان والحكمة به رابط أزيل بدأه 
األجداد األنصار باستقبالهم لرسول الله يف املدينة ونصرهم لدين 

الله.. وهاهم أحفاد األنصار يؤكدون حبهم وفرحتهم ووالئهم 
للرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم من خالل إحياء ذكرى 

مولده واالقتداء بنهجه القويم. 

 خاص 

تكرمي عدد من املتميزين في خدمة أبناء وأسر الشهداء واملناضلني

توزيع 150حقيبة مدرسية على األطفال املصابني بالسرطان

ندوة فكرية ثقافية بجامعة 
احلديدة مبناسبة ذكرى 

املولد النبوي الشريف

قال الدكتور عي محمد عي الشعيبي. 
نائب مدير عام مكتب الصحة العامة 

والسكان بأمانة العاصمة، إن أكر مشكلة 
تؤثر عى الخدمات الصحية تتمثل يف عدم 

توفر املشتقات النفطية نتيجة استمرار 
العدوان باحتجاز السفن يف عرض البحر 

وعدم السماح لها بالدخول مليناء الحديدة 
لتفريغ حمولتها.. مشرًا إىل أن عدد 

املنشآت الطبية الحكومية والخاصة يف 
أمانة العاصمة، يصل إىل قرابة الثالثة آالف 
منشأة، تقدم خدماتها الصحية والعالجية 

لكافة سكان العاصمة والوافدين من 
املحافظات األخرى. 

وأضاف الشعيبي : أن تداعيات الحصار 
وتأخر وصول األدوية واملشتقات النفطية، 

أثرت بشكل مباشر يف زيادة معاناة ذوي 
األمراض املستعصية، خصوصاً أقسام 
الغسيل الكلوي والعمليات والعنايات 

املركزة والحضانات وأقسام التلقيح.. 
داعياً املنظمات الدولية واإلنسانية للضغط 

عى دول العدوان ومطالبتها بالتوقف 
عن اإلجراءات التعسفية والعدوانية 

التي تمارسها بحق الشعب اليمني.. هذه 
املواضيع وغرها من التفاصيل يف سياق 

اللقاء التايل:

تهانينا 
آل الشامي

اجمل التهاين والتريكات 
نتقدم بها إىل العقيد 

عبدالزراق طاهر الشامي 
بمناسبة زفاف نجله الشاب 

الخلوق "حازم".. فألف الف 
مروك ودامت دياركم عامرة 

باألفراح واملسرات.
املهنئون:

- العقيد احمد مسعد 
القردعي وولداه عمران 

وأرحب-  محمد هاشم يحيى 
الشامي- سليم هاشم 
يحيى الشامي.. وجميع 

األهل واألصدقاء

فقدان

تعازينا آل الردمي
بأسف بالغ وحزن عميق تلقينا نبا وفاة األخ/

العميد مهندس/ يحيى محمد مبارك الردمي
وبهذا املصاب الجلل ال يسعنا اال ان ننقدم بأصدق 
العزاء واملواساة ألوالد الفقيد واخوانه وكافة ال 

الردمي.. سائلن املوىل عزوجل ان يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه 

الصر والسلوان "انا لله وان اليه راجعون".
االسيفون: عميد ركن/ عبدالجليل مفضل الذاري 

مدير قاعدة االصالح املركزية
 عميد /عي حسن عبدالوهاب- نائب مدير الدائرة

عميد /عبدالله الكستبان- ركن توجيه قاعدة اإلصالح
عميد عبدالودود الريمي

تهانينا  ال سبيع
اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها 

للدكتور / مجاهد
وذلك بمناسبة دخوله القفص الذهبي

املهنئون: 
عميد دكتور / احمد صالح باده

الحاج / عبدالله الخالد- دكتور / بشر 
احمد باده- دكتور / منر احمد باده

االستاذ / طه احمد باده- الطبيب / محمد 
احمد باده- - بشار بشر احمد باده

- رعد بشر احمد باده- وكافة االهل 
واالصدقاء



بعد 58عاما على ثورة 14 اكتوبر

 هل نشهد ثورة  جديدة ضد احملتل؟!
 

ون����ح����ن ن��ح��ت��ف��ل ب����ذك����رى ث�������ورة 14 اك����ت����وب����ر امل����ج����ي����دة ال����ت����ي س��ت��ك��م��ل 
ي����وم ال��خ��م��ي��س ال����ق����ادم امل����واف����ق 14 اك���ت���وب���ر 2021 م ع��ام��ه��ا ال��ث��ام��ن 
وال����خ����م����س����ن ت����ل����ك ال������ث������ورة ال�����ت�����ي ك�������ان ل����ه����ا ال����ف����ض����ل ب������إخ������راج امل���ح���ت���ل 
الربيطاين من جنوب الوطن اليمني وشكلت ث��ورة 26 سبتمرب يف 
صنعاء خلفية لدعمها وحماية ثوارها البد أن نتساءل يف خضم 
هذه الذكرى العظيمة : ماهو موقف أو حتى شعور اولئك الذين 
ك��ان لهم ش��رف قيادة الكفاح املسلح الخ��راج املستعمر الربيطاين 
من جنوب الوطن الحبيب  والذين ما يزال الكثري منهم عىل قيد 
الحياة وقد أصبح الجنوب بمختلف محافظاته محتال ومسيطر 
فيه حتى عىل االنسان نفسه الذي بات مسريا وليس مخريا وممن ؟ 
من قبل اعراب السعودية واإلمارات اللتان تعتربان من اكرب أدوات 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وأم���ري���ك���ا يف امل��ن��ط��ق��ة وه����ل س��ي��ظ��ل ه����ؤالء ال���ق���ادة ال��ع��ظ��ام 
ال��ذي��ن ح��ج��م��وا بنضالهم ب��ري��ط��ان��ي��ا وق��ض��وا اىل األب���د ع��ىل أس��ط��ورة 
امرباطوريتها التي لم تكن تغيب عنها الشمس ، وهل يرىض هؤالء 
الثوار ان تربز فئات محسوبة عىل الجنوب تطالب باالنفصال مع 
ان شعار ثورة 14 اكتوبر كان هو الوحدة بن كل ابناء اليمن شماله 
وجنوبه وكان اول عمل عظيم قامت به ثورة 14 اكتوبر هو توحيد 
اك���ر م���ن ع��ش��ري��ن م��ح��م��ي��ة وم��ش��ي��خ��ة يف دول����ة واح�����دة أط��ل��ق عليها 
أسم : جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتم االعالن عنها يوم 
30 ن��وف��م��ربع��ام 1967 م لتشمل ال��ش��ط��ر ال��ج��ن��وب��ي ل��ل��وط��ن اليمني 

ح��ت��ى ت���م ال��ت��ح��ام��ه يف 22 م��اي��وع��ام 
1990 م مع الشطر الشمايل فتم 
ترجمة ش��ع��ار ال��وح��دة عمليا عىل 

ارض الواقع .
ويف ظ������ل ه��������ذا ال������وض������ع امل����ح����زن 
وامل������������������ؤس������������������ف ن�������������ق�������������ول مل����������������ن ي������ع������ب������ث 
ب��������م��������ق��������درات ال���������وط���������ن ال�����ي�����م�����ن�����ي ان 
امل����س����ت����ق����رئ ل����ل����ت����اري����خ  يف م��خ��ت��ل��ف 
ال�������ح�������ق�������ب وال���������ع���������ص���������ور ب���������ن���������وع م����ن 
ال���ح���ص���اف���ة وال���ع���ق���الن���ي���ة ، ي�����درك 
أن انفراط عقد املحاوالت املتصلة 
لتوحيد اليمن أرضاً وانساناً كان 
ي���ن���س���ح���ب دائ�������م�������اً وب������������ااًل وك����������وارث 
ت��������ط��������ال ع��������ام��������ة ال������ش������ع������ب ح�����ك�����ام�����اً 

ومحكومن ، ويقيناً إن ال��وح��دة اليمنية امل��ع��اص��رة تشكل حلقة 
متفردة وذات أكر من خصوصية يف تاريخ اليمن الراهن لكونها 
تمخضت عن ارادة شعبية وطموح جماهريي قبل أن تكون ارادة 

سياسية أو قرارات سلطوية يكون الشعب فيها رقماً مفقوداً.
 لذا فإن مجرد التفكري يف فض هذا االجماع التاريخي والوطني 
والنكوص نحو اشكال التفرق والتشرذم والتشطريترجمة الرادة 
الخارج املحتل لألرض واالنسان يف الجنوب سيكون خيانة وطنية 
وتاريخية يدفع ثمنها الجميع عاجاًل أم آجاًل ويكفي أن نشري إىل أن 
مجرد وجود أزمة سياسية قد ألحق الضرر السيايس واالقتصادي 
واالجتماعي بالبالد فما بالنا بما يرتتب عليه عودة البالد إىل عهود 
ال��ت��ش��رذم واالن��ف��ص��ال ، ول��ذل��ك ف��ان التفكري يف غ��ري ال��وح��دة مهما 
ك���ان���ت امل��������ربرات ي���ع���د ان���ت���ك���اس���ة وك����ارث����ة ل��ل��ي��م��ن ال س���م���ح ال���ل���ه ون��ص��ر 
ألعداء اليمن املتحينن الفرص دائماً حيث يختارون الوقت املناسب 
ليضربوا ضربتهم من خالل املندسن بن صفوفنا، الذين هانت 
ق��ي��م��ه��م وأخ����الق����ه����م وك���رام���ت���ه���م أم�������ام م����غ����ري����ات ال���ص���ف���ق���ات امل����ادي����ة 
امل��ش��ب��وه��ة ك��م��ا ي��ف��ع��ل��ون ح��ال��ي��ا ع��ن��دم��ا ارت���م���وا يف اح���ض���ان امل��ت��آم��ري��ن 
ع��ىل اليمن وشعبها العظيم ووق��ف��وا اىل ج��ان��ب تحالف ال��ع��دوان 
ال��ذي دمر الحجر والشجر وقتل اإلنسان ولم يسلم منه األبرياء 
من الشيوخ والنساء واألطفال اضافة اىل فرض حصار خانق عىل 
الشعب اليمني من الجو والرب والبحر للعام السابع عىل التوايل ، 
مستغلن أي اختالف قد يحدث بن أبناء الشعب اليمني الواحد 
ف��ي��وع��زون إىل ع��م��الئ��ه��م يف ال���داخ���ل وم���ا أك���ر م���ن ي��ت��ج��اوب معهم 
لألسف الشديد  لتغذية ما يحدث من تباينات وتجيريها ملصلحة 
اعداء الشعب اليمني وثورته ووحدته غري مدركن أن التآمر عىل 
ال��وح��دة اليمنية سيلقى نفس مصري التآمر ع��ىل ث��ورة 21 سبتمرب 
الشعبية التي قامت عام 2014 م من أجل تصحيح املسار الوطني 
الذي فشلت ثوريت 26 سبتمرب و14 اكتوبر يف املحافظة عليه وقد 
تحطمت ك��ل م��ع��اول��ه ع��ىل ص��خ��رة م��ق��اوم��ة أب��ن��اء ال��ش��ع��ب اليمني 
ال���ش���رف���اء امل���ؤم���ن���ن ب���ال���ث���ورة وال���ج���م���ه���وري���ة وال�����وح�����دة ال���ت���ي ه����ي ق���در 
وم����ص����ري30 م��ل��ي��ون ي��م��ن��ي وم����ن ش���ذ ع���ن ه����ذه ال���ق���اع���دة ف��ل��ي��س من 
اليمن ب��ل وم��ن يفكر بغري ذل��ك فسيكون م��ص��ريه مثل مصري من 
سبقوه م��ن ال��ذي��ن ت��آم��روا ع��ىل مكتسبات الشعب الوطنية وعىل 
رأس��ه��م م��ن تبنى امل��ش��روع��ن ال��ع��ائ��ي واالن��ف��ص��ايل بحجة ال��ح��رص 
عىل مصلحة اليمن وليس عيباً أن نقول : أنه من املخجل حقاً أن 
تصبح سمعة اليمن يف الخارج نتيجة لحب ذات البعض الذين ال 
يفكروا اال بمصالحهم الضيقة بعكس تلك الصورة الرائعة التي 
عكسها ال��ي��م��ن��ي��ون يف اذه����ان ال��ع��ال��م ي���وم 22 م��اي��و 1990 م حينما 
حققوا املنجز التاريخي العظيم املتمثل يف اع��ادة تحقيق الوحدة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ارض������اً وإن���س���ان���اً ورد ي��ف��ه��ا ال���ح���ري���ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة م��م��ا أث���ار 
إعجاب كل من يحبون الخري لليمن بقدرة أبناء هذا الشعب عىل 
معالجة قضاياهم بأنفسهم وأنهم يف الوقت نفسه ال يحتاجون 
اىل تدخل خارجي اليزيد النار إال اشتعاال وهو ما يؤكد قدرة أبناء 
الشعب العظيم حينما تتوافر لهم قيادة حكيمة تقودهم و تجعل 
مصلحة الوطن ف��وق أي��ة مصلحة عىل ال��دف��اع عن سيادة بلدهم 
وحريته واستقالله بقدراتهم الذاتية وإرادتهم الجبارة وما ضربوه 
من أروع األمثلة خالل األعوام السبعة املاضية يف مواجهة العدوان 
ال��ظ��ال��م ال����ذي ت���ش���ارك ف��ي��ه دول ك����ربى ي��ش��ك��ل يف ح���د ذات����ه دروس����ا 
وعرب للشعوب الحرة التي ال تقبل الضيم عىل نفسها وأن يتحكم 

اآلخرون يف مصائرها .
بقي أن نقول إن اليمن سيفرض بعده االقليمي والقومي والدويل 
عىل كل االقطار العربية بحيث يشكل أنموذجاً يحتذى به السيما 
بعد ان يخرج م��ن وضعه ال��ح��ايل املعقد منتصرا ب��إذن الله تعاىل 
وي���ك���ون ق���ائ���دا للمنطقة وه����ذا م���ا س��ت��ؤك��ده األح������داث خ���الل ال��ف��رتة 

القادمة وما ذلك عىل الله ببعيد .
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ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن م��ن��اس��ب��ة ذك�����رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف، ف��ال��ع��ن��وان 
ال��رئ��ي��ي ال����ذي ي��رت��ب��ط ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، ه���و: رس����ول ال��ل��ه م��ح��م��د “ص��ل��وات 
الله وسالمه عليه وعىل آله”، فيما يتعلق بالحديث عنه، عن اإليمان به، 
عن عظمته، عن منزلته عند الله “سبحانه وتعاىل”، عن كيفية عالقتنا 

اإليمانية به وما يتصل بذلك.

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(

دش����ن وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���ل���واء ع��ب��دال��ك��ري��م أم��ري 
ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث أم�������س ال����خ����ط����ة األم����ن����ي����ة امل���ك���رس���ة 
ل���ف���ع���ال���ي���ات ذك�������رى امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف ع��ىل 

صاحبه وعىل آله الصالة والسالم.
ويف اجتماع موسع ضم قيادات وزارة الداخلية 
وم����دراء األم���ن يف األم��ان��ة وامل��ح��اف��ظ��ات أك��د وزي��ر 
ال���داخ���ل���ي���ة أه���م���ي���ة رف�����ع ال��ي��ق��ظ��ة وال����ح����س األم���ن���ي 
إلح������ب������اط أي م�����ح�����اول�����ة ل���ت���ع���ك���ري االح������ت������ف������ال ب���ه���ذه 
املناسبة من خالل تعزيز مستوى التنسيق بن 
مختلف الوحدات املشاركة يف تأمن الفعاليات.

وشدد عىل أن يكون األداء األمني عند مستوى 
ع�����ظ�����م�����ة امل������ن������اس������ب������ة ال������دي������ن������ي������ة وت������ك������ري������س ال�����ج�����ه�����ود 
واإلم����ك����ان����ي����ات ل���ت���وف���ري األم������ن ل���ل���ح���ش���ود امل��ح��ت��ف��ل��ة 
يف ال��س��اح��ة امل��رك��زي��ة ب��أم��ان��ة العاصمة ومختلف 

ساحات االحتفال يف املحافظات.
واط�����ل�����ع وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ع�����ىل ال���خ���ط���ة امل�����روري�����ة 
امل����ع����دة ل��ل��م��ن��اس��ب��ة .. ووج�������ه م��خ��ت��ل��ف ال����وح����دات 
األمنية بالتعاون مع شرطة املرور لتسهيل حركة 

الحشود ومنع أي اختناقات مرورية.
ودع����ا امل���واط���ن���ن إىل ال���ت���ع���اون م���ع رج����ال األم���ن 

واالل����������ت����������زام ب����ال����ت����ع����ل����ي����م����ات واإلرش����������������������ادات األم����ن����ي����ة 
واملرورية إلنجاح الفعاليات.

ف������ي������م������ا ل�������ف�������ت ن���������ائ���������ب وزي�����������������ر ال��������داخ��������ل��������ي��������ة ال���������ل���������واء 
ع��ب��دامل��ج��ي��د امل���رت���ى إىل ع��ظ��م��ة امل��ن��اس��ب��ة وأه��م��ي��ة 
مواكبة مختلف األنشطة والفعاليات الشعبية 

والرسمية التي تقام إلحيائها بتوفري الحماية.
ح��ض��ر االج��ت��م��اع وك���الء وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وق���ادة 
الوحدات األمنية ومدراء عموم اإلدارات العامة 
ذات العالقة بخطة التأمن وم���دراء أم��ن أمانة 

العاصمة واملحافظات.

وزير الداخلية يدشن اخلطة األمنية لتأمني فعاليات ذكرى املولد النبوي

شهر أكتوبر بعد أن كان بالنسبة لليمنين شهر ان��دالع ث��ورة شعبية مسلحة ضد االحتالل الربيطاين أصبح 
محطة لتذكرينا جميعاً بجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي التي جرت يف 11 أكتوبر 1977م وكذلك جريمة 

الصالة الكربى وما يجمع الجريمتان أن املجرم واحد.
وبسبب ازدحام االحداث من ذكرى الصالة الكربى اىل ثورة 14أكتوبر ثورتنا املجيدة ضد االحتالل الربيطاين 
وحتى اقرتاب موعد املولد النبوي فإن العناوين املتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الحمدي جرى تأجيل نشرها 
وسيتم نشر مواد يف موقع "26سبتمرب نت" وكذلك يف صحيفة اليمن إضافة اىل نشر مواد خاصة تباعاً وابتداًء 

من العدد القادم من صحيفة "26سبتمرب" ومن أبرز العناوين :
معلومات تنشر ألول مرة.. امللحق العسكري السعودي بعد اغتيال الحمدي ..

املكاملة الهاتفية األخرية بن الرئيس الحمدي وامللك خالد 
ملاذا أصر القتلة عىل إخفاء القائد عي قناف زهرة وملاذا لم يكشف مصريه حتى اللحظة؟ 

قادة االنقالب الدموي وجرائم ما بعد االغتيال تفاصيل جديدة. 
وكانت دائرة التوجيه املعنوي قد أصدرت العام املايض عدداً من صحيفة 13يونيو والقى ذلك أصداء إيجابية 
واسعة السيما يف الوسط الصحفي األمر الذي يشجع عىل تكرار التجربة وصواًل اىل انتظام اإلصدار من جديد 
بعد م��ا ي��ق��ارب 4 عقود م��ن توقف اإلص���دار ضمن سياسات سلطة ع��ي صالح الهادفة اىل طمس معالم عهد 
الرئيس الحمدي فجرى تغيري أسماء املؤسسات والشوارع والحدائق وكذلك الصحف وبالرغم من كل ما جرى 

إال أن الحمدي ورفاقه الشهداء واملخفين كان يتألق حضورهم ويتسع يوماً بعد آخر. 

ضمن احياء يوم الوفاء للرئيس إبراهيم احلمدي 

قادة االنقالب الدموي وجرائم ما بعد االغتيال 


