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الرئيس املشاط يعزي في وفاة الشيخ ضيف الله الشويع

www.arab-j.net

اليوجد لدى  األمم 
املتحدة جدية إلجبار 

حتالف العدوان لفتح املطار
بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعىل، برقية عزاء ومواساة يف وفاة الشيخ 
ضيف الله أحمد صالح الشويع، عن عمر ناهز 65 عاماً 

بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل والوطني.
وأشاد الرئيس املشاط يف برقية العزاء التي بعثها إىل 
شقيق الفقيد الشيخ عبد الله الشويع وأبنائه صادق 
وعــبــدالــغــنــي وعــبــدالــفــتــاح وكـــافـــة آل الـــشـــويـــع بــمــديــريــة 
حـــــيـــــدان مـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة، بـــمـــنـــاقـــب الـــفـــقـــيـــد وأدواره 
الوطنية، حيث كان من كبار مشايخ حيدان وشخصية 
اجتماعية، عمل عىل خدمة الوطن وإصالح ذات البني.
وأشــــــار إىل أن الــشــيــخ الـــشـــويـــع بــــذل جـــهـــودا كـــبـــرية يف 
خدمة املجتمع والوطن.. مؤكدا أن رحيله يعد خسارة 
عىل قبيلته خاصة وعىل محافظة صعدة والوطن عامًة.
وعــــــــرب رئـــــيـــــس املــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــايس األعـــــــــىل عــــــن خـــالـــص 
الــعــزاء وعظيم املــواســاة إلخـــوان وأبــنــاء الفقيد وأســرتــه 
وكافة آل الشويع بهذا املصاب .. سائال العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا 

إليه راجعون".  

مدير مطار صنعاء الدويل لـ)26سبتمرب(

تفاصيل  ص 03

تفاصيل  ص 02

تفاصيل  ص 03

احلوثي عضو السياسي األعلى :

املعركة اإلعالمية كبيرة وبحاجة 
إلى كوادر من جميع الفئات

أكــــــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــضـــــــــــــــــو املــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس  
الـــــســـــيـــــايس األعـــــــــــىل مـــحـــمـــد 
عــــيل الــــحــــويث عــــىل أهـــمـــيـــة دور املـــــرأة 
الــيــمــنــيــة يف تـــقـــديـــم رســــالــــة إعـــالمـــيـــة 
هــادفــة تتضمن يف جــوهــرهــا املــعــاين 
والقيم األخالقية والهوية اإليمانية.

وقال محمد عيل الحويث يف حفل 
تخرج طالبات الدفعة ٢٧ من كلية 
اإلعالم بجامعة صنعاء "إن املعركة 
اإلعالمية كبرية وبحاجة إىل كوادر 

من جميع الفئات"..

كــل مــا كــانــت تــخــطــط وتـــراهـــن عــلــيــه دول االســتــكــبــار الــعــاملــي وادواتـــهـــا يف املــنــطــقــة هو 
اســـــتـــــدراج الــــقــــوى الــــحــــرة اىل مـــربـــع الـــــصـــــراع واالســــتــــنــــزاف لـــطـــاقـــاتـــهـــا املـــــاديـــــة والـــبـــشـــريـــة 
إلضعافها وانهاكها، لكن ذلك التحالف تفاجأ بما هو غري متوقع وفــاق حساباتها، 
حيث اصبحت تلك االهــــداف والــرهــانــات مكشوفة ومفضوحة مــا جعل تلك الــدول 
واالدوات تـــقـــف خـــلـــف ســـتـــار مـــكـــشـــوف والـــــــذي تـــعـــرى مــــن خـــــالل مــــا شـــهـــدتـــه وتــشــهــده 
الجبهات يف الداخل ويف عمق العدو السعودي من انتصارات كبرية بتنفيذ العمليات 
الــعــســكــريــة والــضــربــات املــؤملــة الــتــي وصــلــت اىل اشــعــال الــنــار يف ذلـــك الــســتــار وكشفت 
عــن الــوجــوه الــقــذرة والقبيحة التي كانت تتواجد خلفه وتعمل ليل نهار عــىل اعــداد 
املخططات وتحيك املؤامرات الخبيثة، لكن ما يحمله اليوم الجيش واللجان الشعبية، 
ووأد كـــل تــلــك املــخــطــطــات واملــــؤامــــرات يف مــهــدهــا وتـــفـــوق عــلــيــهــا ولــقــف كـــل مـــا صنعوا 

وجمعوا وكشف زيف ما تخفيه قراراتها عىل املدى القريب والبعيد..

حملة واسعة 
لتطبيق بيع اخلبز 

بالكيلو جرام
تفاصيل  ص 04

بعد تطهير غالبية مديريات احملافظة 

مدينة مارب .. صدق الوعد  

رئيس الوزراء: نحن بحاجة لتقوية نظمنا  ملنع االحتكار ومكافحة الفساد
دّشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عــــبــــدالــــعــــزيــــز صــــالــــح بـــــن حــــبــــتــــور أمــــس 
فـــــعـــــالـــــيـــــات األســــــــبــــــــوع الــــــعــــــاملــــــي لــــــريــــــادة 
األعـــمـــال وإطـــــالق الــتــعــاريــف واملــعــايــري 
املــــــــوّحــــــــدة لــــلــــمــــنــــشــــآت الــــــريــــــاديــــــة تــحــت 
شــعــار "نــحــو شـــراكـــة فــاعــلــة لتحسني 

بيئة ريادة األعمال".
وألقى رئيس الوزراء كلمة باملناسبة 
عـــــــرّب يف مـــســـتـــهـــلـــهـــا عـــــن الــــشــــكــــر لـــــــــرّواد 
ورائــــــدات األعـــمـــال والــغــرفــة الــتــجــاريــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة يف أمــــــانــــــة الــــعــــاصــــمــــة عــىل 
تــنــظــيــم الــفــعــالــيــة ذات الـــُبـــعـــد الــعــاملــي 
وعـــىل تــهــيــئــة الــبــيــئــة املــنــاســبــة لتنشيط 

املبادرين يف هذا القطاع.
واعــــــتــــــرب الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الــــديــــنــــامــــو 

املـــــــــــحـــــــــــّرك لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة مــــــنــــــذ أن 
نشأت نظرية اقتصاد السوق وإتاحة 

الـــتـــنـــافـــس الــــخــــالق الـــــــذي أتـــــــاح املـــجـــال 
لنمو اقتصاديات كبرية حول العالم.. 

الفتاً إىل أهمية إعطاء املساحة الالزمة 
للقطاع الخاص يف األوقات الطبيعية 
لــــــيــــــعــــــمــــــل ويــــــــنــــــــمــــــــو ويـــــــــــــزدهـــــــــــــر وبـــــحـــــيـــــث 
تتدخل الدولة بإجراءاتها يف الظروف 
االســتــثــنــائــيــة لــتــحــافــظ عـــىل االســـتـــقـــرار 

االقتصادي.
وأكـــــــــــــــــــــــــــد أهـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة االســــــــــــــــتــــــــــــــــفــــــــــــــــادة مــــــن 
الــــتــــجــــارب حــــــول الــــعــــالــــم وعـــــــدم تـــكـــرار 
تطبيق النظريات التي أثبتت التجربة 
الـــعـــمـــلـــيـــة فـــشـــلـــهـــا يف نـــهـــايـــة املـــــطـــــاف .. 
وقال: " إننا يف اليمن بحاجة لتقوية 
نظمنا ولوائحنا وقوانيننا ملنع االحتكار 
ومكافحة الفساد وحماية االقتصاد 
مــــــــــن شـــــــبـــــــه الـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة الـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة عــــىل 

االقتصاد من ِقبل أفراد".
تفاصيل  ص 02

دشن األسبوع العاملي لريادة األعمال في اليمن:
محكمة املنطقة العسكرية املركزية 
تعقد جلستني حملاكمة 34 من اخلونة

عــقــدت مــحــكــمــة املــنــطــقــة الــعــســكــريــة املــركــزيــة يف صنعاء  
جلستها العلنية الثالثة لـمحاكمة ثالثني متهما بالخيانة 
وتــســهــيــل دخــــول الــعــدو إىل إقــلــيــم الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة وانــتــحــال 

الصفات ووقائع أخرى.
وخــــــــالل الـــجـــلـــســـة قـــــّدمـــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الـــعـــســـكـــريـــة حـــوافـــظ 
املــــــســــــتــــــنــــــدات بــــــــأدلــــــــة االتـــــــــهـــــــــام ســــــنــــــد الـــــــدعـــــــوى 

الجزائية عىل املتهمني.
واستمعت املحكمة إىل بعض 
ــــبــــني عــن  ردود املــــحــــامــــني املــــنــــَصّ
الــــــــــخــــــــــونــــــــــة وأقــــــــــــــــــــــــرت مـــــــواصـــــــلـــــــة 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــراض أدلــــــــــــــــــــة االتــــــــــهــــــــــام 
واالســـــتـــــمـــــاع لــــــــــردود املـــحـــامـــني 
املـــــنـــــّصـــــبـــــني عـــــــن الــــــخــــــونــــــة خـــــالل 

جلستها املقبلة.
تفاصيل  ص 02
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 �����µ� »�¼ �� � ����¥ ¤¨©ª� ������� ���
 ½�� ����� ���¥�������� ¾���¿��� ³���¬��¢���� °������ ����� �� ��

 ¶À��������������� �� Á Â
�����������������ª���������¡ Â�����������������������¼
 �� Ã¥���� ��¥ �� ¶���Äµ�
 ��������������� �������������������¡ ������������������ �������������
 
��¢��������� ½����������������� � ���������� �����������
  ������������� ¶����������������	��������� �����������Å������������������©���������
 Æ������������������ �������¬��������������������������� �������¬�������������������
 
���������������� �������¢�������������� Ç���������¢������
 ���¥�� �� ³�� ��������
 ¦������������������ ¶��������������������²  �������������¸����������������������
 ¤��� ��È����� ������Å���������� �±������
 � ������� ��³ ���¬��� ����	��¥ »�����
 É�² �� ��¨ ��³ ����� ���
 � ¶������������� �����������	����� ½��������������������

 . 
�³��� �������

 �													��													� �																									� �																									�
 �								��								� �									�									�									�									��									�
 ���� ����� �� 

������ ����
 ±������ ¶�������������������� ������������µ� ¾�����¨������� 
 �ª �Ë� Ì�� ������� 
¥���
 ��µ� Í�� ���¥ �� ¾Å��
 ������������������� 
���������¥����������� Î� ¶�����������������������������

 .����� ��� Ï� ������� ¾����

 �			�			��			� �				�				�				�� �				�				��				�				�� �				�				��				� �					�
 �		�		��		� �			�			��			�			��� �				���				� 
		��		�		�		��		�

�� ���� ���� ��
 ����¯��������Ä ����������� ��������������� ����������������¡ ������������ »�������¬�������������

:����� �¯������ ��� ¶���
:Ñ¥ ���� ������ 
������� �¯����� :Â���

 ¦��������¡� ������ Ò��������� ¾������� 
���¯����� ������ Ó������� ¶��������� -
 �������������� �������	�������������� ������������ 
�������Å����������������� Õ��������������µ�

.Ö����� � Ö©���  ���
 Ò��� ¾�� ×��Ä� 
¯����Ä �� Ó�� ³��� -
 ����� 
��� 
���� 
�Å���� Õ���Ø� ¦�Å�
 §Å�� Ù�������� �����¸��������¥ Ö����������� � Ö©�������  ���
 ×���Ú©���Ú ������� Ó�������� ����¬�������� §����Å������ Ù�������������� ��������������� ���������

.Â����¥ Â�·���
 ���������������� Ò������� ¾����� ×���������Ú ����� Ó����� Û������� -
 
�������������� 
���������������µ� ��������������������� ¹��������������������� 
���¢������������

.����³
 �������������� Ò��������� ¾������� �������������� ������ Ó������� Û��������� -
 ���Ü�� º���� �¸�� Ý©ª� ��� 
¡�Ä Î��	��

.������� ³���� ��Å��� ����
 
��� 
���� Ò��� »�¼ ¶��� �� Ó�� Û��� -

.��	�� 
���º�
 ¦����Å���� Ò������������� »�¼ 
�����������Ä �������� Ó���������� Û������������� -
 ��Å� � Ì�� Ö����� � Ö©��� 
����� 
¨�����

.
�¯�³ 
¨���
 ������� ¦�Å� ��� »�¼ 
Ú©Ú �� Ó�� Û��� -

. ����
 ¦����������¡� �������� Ò������������� ����������������� �������� Ó���������� Û������������� -
  ��� 
�����³µ� Æ���¡� Þ� 
���� 
��º�� Õ������µ�

.����� ����¡ ���� §� �Å� ����
 Ö����� � ¦ÀÜ� ×¥©� 
��Ä �� Ó�� Û��� -

.������ �¬��� ¶���� � ���ª�¥
 ���� �������������� ������������ »�¼ 
������������ ������ Ó�������� Û����������� -

.�¬����³ 
�¡���
:�����  �� 
¥³��� �¯����� : ����Ú

 
¯�� ���¢� ����� »��¬��� �� 
���� �¯��Ä -
.���³ ����� ×��Ä�

 �¸�� ß©��� ����� Ý©ª� �� 
���� �¯��Ä -
 ��������� � ���������� ����������  ��������� ���������������� ���¬��¢����
 
���¯����������������Ä� ��������������������� 
����Ú©����Ú �����¯����������������� ���������¢�������

.���³ �����

 �¡¢¢�� 			�			� £��			�			�			��			� �		�		�		� �			�
 ¤¥¦ ��				� �		�		�		� �§ 		�		�		�		� �		�		�		�		¨
 �¢� 		�		� ��		¢		�� ���		�		� ©�� ª		�
 �			�§ �				� ��			�			�			� �							�  «							�� �									����

������ ���
 ��¢���� Ç�¢�� �¬�  ��� ���Å���� ���Ø����
 �Ä¼ É���� 
����� �¸����� ������ 
������
 ��� ��³ ¤� ��	¥ »��  ������ �Ä���� 
¨��
 ��� ±����� à���� ����� ���� ������� »�¥� �
 ��Å���� ������� ������� �§� Î� Û��� ��	¥
 ����� à��¢�� à·� »���
 ��� ��������������� Ö������������������� ¾��������¨���������� �

.��Å���� ������� �����

 ¬�								�  					� �					� .. �				�				�§
				�
 �		¡		¢		�		¢		�		� ®� ¯			�			�			� 				�				�
 °�����±�� ����� �����
 ²��¢� ¬�¡��³ ��� ��

��´�� ���� �¢��
 »����¬��������� ������������������� ¾������������� 
 ������ ������������������������¥ ������������������ á�����������������² �������������
 ������¢������������� Ì���������������� »������������¬������������������������
 ����� »��������¬��������� ���������������� �������¢����������������
 �	�� ���� ���  ̈»��¬���

: â�Ä
.
������ Ì���� ���� : �

 ������������ ������ �������������� Æº������ : ¦
 ������ »��¬��� Æ©Ä ��
 �¬·�� �� �¸����� Æº��
 »��¬��� Æ©��Ä �� Ò����
 ³������ Æ����Ä³ à������� ,�������¢����
 Æ©��Ä ���� ³����¨������� 
�����¯�±��Ü����

..
������ ä���� »��¬���
 . ����� ����� ����� ��¨� à��¢�� à���� : Ö

 Æ�Ä³ à�� Æ©Ä �� ������� �¯��� ���Ä� : ³
.×���Å��� ×������ ×���

 Ã����������������������� ����������������� ��������¢�������� Þ� �������������������������� �������������������������� : �
.¤������

. ����� ³�Å�¨�� ���� : �
 ³����� 
����� ��º������ 
��³µ� Æ�Ä³ à�� : �

.
����µ� à����� 
�¯�±Ü��
. ����� ����� ¶����� ¶³��� : �

 ��		� ��		�		� °		� µ
		�		� �		� ��¶�·� �		�
 ¶		¸		·		� �			�			±			�			� �						� ´�										�§ �				�				� ¹��												�
 �						���						� 
						��						�						� �					¡					�					� º								�
								� ¶									��									��
 �			�� »						�¼ ��� �			¢			� �					� �� �				½
				�				��

 �� £������� ¬��  �
 »������¬������������ ������� ������������¥ ������� �������������� ��������� ������������  

 �Ë� Ì�� ������� 
¥��� ±�� �������
 ����� ����� �� »�¬��¥ ������� ¾���� �µ
 Þ� ¤���������������² ����������� ¤������������ª Þ� ¤�����¨������² ��������  ���������������������
 ����¢����������� 
���������µ� å³����������� �����	����� ¤����������
 ×��� ������������Å������ Æ©������Ä ������ ��������� ������������� æ������������ �
 Ì��¥ ��� Á������� ¾����� 
������ �������
 ��������ç����� 
������������������ ���������������������� ×����� �� 
����������������������
 °�� �� »�¬��� 
¥³����� 
������ ��������
 ¤������������  ������������� ����������� ����������� ������  ̈����¢����������
  ��������µ� ©�������������� Í������� �±������ ®���	��������� ¤������������������

. ��� ¤���� Î±��

 			�			� ��				�				�				� �							�  £�							�� �					� ¼�							�
 ��				�				� ´�					�					�					��					� �					¡					� ¾�					�					�					� �					�					�

��..�����
 ����¥ ������ à���� �  ����� ����¡ ����
 ������������Å�����  Á¶����������������������� �������������µ�) 
������������������µ� ©������������������
 (�������������� ©����������� Á³�������������� ©������� ����������������� Á�����������������µ�
 ���������� Þ� �����Å�����  ����������� 
���������������µ� ©���������������� �±����������
 ������������� �����¬���������� ��������������������������� ������������¥ ������������������� �������������������¡

.
������ �¥����

١-التحـرر مـن االسـتبداد واالسـتعمار 
ومخلفاتهمـا وإقامـة حكـم جمهـوري 
عـادل  وازالة الفـوارق واالمتيـازات بني 

الطبقات
٢- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصاديـًا  الشـعب  مسـتوى  رفـع   -٣

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
٤- انشـاء مجتمـع ديمقراطـي تعـاوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

املتحـدة  األمـم  مواثيـق  احـرتام   -٦
واملنظمـات الدوليـة والتمسـك بمبـدأ 
الحياد اإليجايب وعـدم االنحياز والعمل 
على إقرار السـالم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
من

 الي
ورة

 الث
ف 

هدا
ا
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صمود شعبنا اليمين 
وتضحيات أبطال الجيش 

واللجان الشعبية أفشل 
مخطط إعادة رسم خرائط 

نفوذ صهيوين أمريكي 
بريطاين فرنيس للمنطقة 

∫d³L²³Ý ≤∂ ?� w�Ëb�« ¡UFM� —UD	 d¹b	

 W¹bł …b×²*« 3_« Èb� błu¹ ô
—UD*« `²� vKŽ Ê«ËbF�« n�U% —U³łù

 s	 d¦�√ …U�Ë  
 s	 i¹d	 n�√ WzU	

 ÷«d	_« »U×�√
 ÊU�Ë WOBF²�*«
 r¼dHÝ ÊUJ	ùUÐ

 w� ÃöF�« wIK²�
Ã—U)«

 ����� ����¡ ���� �¥�� ����  
 ����¡ ���� Ý©ª� �� ¾¥���� ���Ä ������
 Ó�� ¶���� ���� ������� ¾���� ��  ̈��
 Õ���µ�� ×��Å�� �� Ò��� ¾�� 100 ��
 Ö©��� ����� ��	���� ���� 
�Å�����

 ��±�  ��� ³�¬¢�� �Ø� ���� .. ����� Ö��Ä
 ¦��¢� Î� ½�� �� ����¡ ���� ��� ��� ��
 ������� ¾���� ¶³��¨� ¶����� ���� ��  ̈��
 ���� �� ¦�� 
���� ��¥ ¤¨©ª� ������� ���

 Æ�¡�� ò��� ��� 
¨��� �� °�� Ï�
 
��� �¥�·  ̈.. 
����� ��º������ 
��³µ�

 �¬��¡��� Ñ¥ ���� ������ �¬�����

 ¿��� ���§ / ���

 �À�� ��� ® �����
 Á¶��²� ¦��� �¬�� � 
������ ��¢���� Ç�¢�� ���Å���
 Æ�³� ������� ¾���� Ý���� �� Ó��� ������ � 
�³���� �ª
  ���� Á������ ������� �¬��� ����¥ ���  ���  ����� ���	����
 ����� Ï��� ����������� �¬��� Á�¬�� Î� ¹������������ à���� ����
 Í³� �� ��� 
�Å� à¨���� ��� ��� 
��º�� 
��·� �������
 Ï� ¾¥ �� ����� Á
��º¬��� ����� � 
���� � �¬��¨� Þ�
 ¦�Ø� 
¸���� ��¬�� ��� ����� °���¥ ��¡� ��Ú �	� Õ���
 Î±���� ��������� Ý����¡ ����������� 
����������� ¶������� �����Å������� ���� ¹��������
 � 
������������ ¤¨�� �������� Þ� ���¥ ������������ �������� ���� ���
 °�� � �¬� ��Ü�� ��ª� ��� �� ��� Æ©����� 
����� ½���
 ����¨� �¬��³��  ̈�� ����¥ Á½��� �¬� ×�� �� ��� �¬�¢��
  ���� 
���� 
������� 
������ 
������ Þ� ×¥ �	� ¶³����
 �¬���� �¬���·�� �¬����� 
¨���� �¬�¥³ �� ��³��¡ �����

. ������ �¬¯���� ¶³����

�¶�� £���¢��
 ¤�¨º���� ������� ¾���� �� �¬� ��Ü��� �¨����� Þ����
 ���¬���©��Ä ³������ Ã������ ��������������� ����� ���������� à������ ¦��������¥ ����� 
���������
 ����� ������¨ ���� �¥������ ����¡ 
�¡���� Þ� �¬�� »���
 Ç�����¢���� ¹�������� à������ Á
����������������� ¶³������������� ¤�����������¡� Î±������� ¹����������
 ����� ���� ¤����À��¨�� ¶������²� ¦�����  �¬�� � 
������ ����¢��������
 
��¨º�������� »��������¡� �³��������  ̈� ����¨�������������� ����������� ¦�������� 
�����¥����
 �³��  ̈�¬��� �¬� ��Ü�� �� 0051 ó��� ®����� ½��� Ã��
 ���¡�� ¦�Ø� � ô������ Î³����� ������� ¾���� 
¨º��� ��
 ��� ���¨ Îº������� ×�� 
������� ������� ���¯���� ������� ����¡ Þ�
 ����������¡ Þ� ¦�Ø����� 
��¸���������� ����������� ����� ¶������� 
���������¢��� Æ����¡�����
 � Îº��������� Æ�����¨� �©�����¡��� Î³������ ������� ����� ���¬��¨���������� �������
 ¦�Ø� 
������ ����� �� ���� 0051 
���¨” :“À���” Ï� ¶���Ü�
 �¬� Æ������� ¹����	���� �������µ����� �������� ����������¡ 
��¸��� ��³������¥
 ��” ���·� Á“�	���� �	��� ×�� �	��¡�� � ©¬�� ©��
 ×�� Æ��¢�� ��������� �§������� ¤�� ����� �³�¬�� ���¥ �����
 
���� à��¢�� ����	��² ���� �������� ������ à��¢��� �����ª �� Æ���������

.“�¯��� �����
 �¬�¢� 
¨º���� »��¡ � ����¬���� �¨����� à¨� Ï��
 Î³�� ������� �� ¤¨���� ¦�Ø� �  ��� Æ���� ���� ¦���
 �	� �¬�¬��  ������� 
����� �������� ¶�������� 
��¢��� �©����¡���
 ¶³����� �©��� ÛÀ� ����� »��¡ � ����� �� �¥±�� �¥��¢��
 
����� ��� Æ����� Ì��¥ �� �¡� Ã��  ����� ¾Å�� Þ�
 à� ÷³�³ ���� ���� Ì��¥ ¦�Ø���� � 
������ 
��¥³���Å�����¨��
 �� Ý����� ×���� ����¡ 
�¡���� Þ� �¬� ��Ü�� �� ³��

.�©¡��� Î³�� �������

 ���¢� ���¸¨� ����
 Ì��� �¨ ø���� �¥��� ����� °��� ��� ����� ¶��������� �¯�¨ ������
 ¶��²� ¦�Ø� ���¥�� �� ³��� 
¥����� 
��¥�� �¯��  ̈�� ����
 �¯�  ̈¤��� Á��Ä�� 
������ ��¢���� Ç�¢�� Æ���� �����  ���
 ¦�Ø� 
¸����� 
¥����� 
��¥�� Í��� Ý©�È� ����� � ¶�����
 
����� 
������ ����� 
��	� ����³ ÁÂ���� 25��³�� ù�����
 �������¥����� � ×��������������� ¹������������ Þ� ¶������²� ¦�Ø����  �¸�����

.¶�����
 Ö������� �����¨ Ï� ¶��������� �¯�� ��	�� ���	² �� Í����µ� §����
 ¾���������� ¾���¡ � �������������¥ ����������� � ������� �������©������ ���������³� ���¬������
 Á���¬������������ ���¬������� Þ� ¶³������������� ���������� ������	������ Þ� ���������������

.����� ¾¡ Þ� ¹��·���� “¹���� �����” �� ¶³�������
 � 
��������������� �������������������� ú���¥���������� ����� ������� ³������ �����¡� ����  ̈���������
 ��� ,����� �¯��¨ ��¸� Ã�� ����¡ Þ� 
¥����� 
��¥��
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الصناعة تقر خطة شجاعة وطموحة  رغم التحديات الكبيرة

الحملة التي تنفذها الوزارة كانت شجاعة وطموحة رغم  
ال���ت���ح���دي���ات ال���ك���ب���رة , خ���ص���وص���ا وان ه�����ذا ال����ق����رار ات���خ���ذ خ���ال 
ال����ح����ك����وم����ات س����اب����ق����ة  و ظ������ل ح�������را ع������ى ورق ول�������م ي���ن���ف���ذ ع��ى 
ال����واق����ع , واس���ت���م���ر  ص��غ��ر ح��ج��م ال������رويت وال���خ���ب���ز ل��ي��ت��ح��ول إىل 
مشكلة دائمة وهم يومي للمواطن , وجاء قرار وزير الصناعة 
والتجارة عبدالوهاب الدرة بتنفيذ القرار إلنهاء هذه املشكلة 
التي ظلت ألكرث من ثاثة عقود دون حل عميل ببيع الخبز 
بالكيلو جرام , ورغم جملة الصعوبات و املعوقات التي كان 
يدركها يف عرقلة تنفيذ هذا القرار , إال انه أصر عى امليض يف 
القرار بعد دراسة مستفيضة  ووضع الخطة املتدرجة للعمل 
ب���م���س���ارات م��ت��ع��ددة , ك��م��ا اص����در ق�����رارا ب��إن��ش��اء إدارة ال��رق��اب��ة 
عى املخابز واالف���ران ومنافذ البيع ضمن الهيكل التنظيمي 
ل����ل����وزارة م���ع ان���ش���اء ف�����روع ل�������إدارة يف م��ك��ات��ب وزارة ال��ص��ن��اع��ة 

بأمانة العاصمة و املحافظات واملديريات .

لقمة عيش املواطن
يعد قرار بيع الخبز بالكيلو جرام واجزائه من اهم القرارات 
ال��ت��ي اتخذتها وزارة الصناعة وال��ت��ج��ارة لحماية لقمة عيش 
املواطن يف ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الباد , ويجب 
عى جميع الوزارات والجهات ذات العاقة التفاعل مع هذه 
الحملة والعمل عى إنجاحها , كونها تامس الحياة اليومية 
لكافة املواطنني , وقد  تم تحديد كيلو الخبز بمبلغ 400 ريال 
بالنسبة لألفران اآللية , و450 ريال بالنسبة لألفران العادية 
.. واصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة تعميمات 
مشددة اىل مكاتب ال���وزارة يف امانة العاصمة و املحافظات 
بتكثيف الرقابة عى األفران إللزامها بيع الخبز بالكيلو جرام 
, واتبعها برسائل اىل السلطة املحلية ب��ض��رورة التعاون مع 
مكاتب التجارة والصناعة يف املحافظات واملديريات لتطبيق 
القرار  , كما وجه غرفة العمليات يف الوزارة بالتعامل املباشر 
والسريع مع أي باغات تصل اىل ال���وزارة عر الرقم املجاين 
174 او التطبيق االلكرتوين ورفع تقرير يومي حول التعامل 

مع تلك الباغات الشكاوى .

حمالت ميدانية 
ش���ارك وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة ع��ب��دال��وه��اب ال����درة وق��ي��ادة 
ال��وزارة يف تنفيذ الحمات امليدانية لإطاع عى مدى تنفيذ 
ق���رار ب��ي��ع ال��خ��ب��ز بالكيلو ج���رام , وم���دى ت��ع��ام��ل م��ك��ات��ب وزارة 
ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة م���ع ال��ب��اغ��ات وال���ش���ك���اوى ال��ت��ي تعكسها 

غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة اىل املكاتب .
ون����ف����ذ وزي��������ر ال����ص����ن����اع����ة وال�����ت�����ج�����ارة وق������ي������ادة ال�������������وزارة ح���م���ات 
ميدانية يف امانة العاصمة ومحافظة صنعاء , مع املتابعة 
املستمرة للسلطات املحلية يف املحافظات لتنفيذ الحمات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ك��ات��ب ال�������وزارة ل��ل��رق��اب��ة امل��ي��دان��ي��ة ع���ى االف����ران 
واملخابز واغلق عدد من االفران املخالفة خال تلك الحمات 

, كما أعطيت انذارات ملخابز وافران أخرى .

مديرية نموذجية 
ركزت الوزارة عى أمانة العاصمة يف تطبيق القرار بدرجة 
أس��اس��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ت��ض��م اك����ر ت��ك��ت��ل س���ك���اين يف ال��ي��م��ن , كما 
اخ��ت��ارت مديرية السبعني لتطبيق ال��ق��رار باعتبارها من اكر 
امل���دي���ري���ات واك����رثه����ا س���ك���ان���ا, وح���رص���ت ال��������وزارة ان ت���ك���ون ه��ذه 
املديرية نموذجا يف تطبيق القرار من خال تكثيف الحمات  
امليدانية .. وكلف وزير الصناعة والتجارة مدير مكتبه احمد 
الحيسة للنزول امليداين واالشراف املباشر عى تطبيق القرار 
, ون��ف��ذت ال��ف��رق امليدانية بقيادة مدير مكتب وزي��ر الصناعة 
ح��م��ات م��س��ت��م��رة ع���ى م����دار ال��س��اع��ة وح��ت��ى اوق�����ات م��ت��أخ��رة 
م���ن ال��ل��ي��ل ع���ى االف������ران , غ���ر ان ال��ح��م��ل��ة امل��ي��دان��ي��ة اك��ت��ش��ف��ت 
م����خ����ال����ف����ات ص���ح���ي���ة خ�����ط�����رة وع���������دم االل�������ت�������زام ب����أب����س����ط ق����واع����د 
النظافة , ما اضطرها اىل اغ��اق ع��دد من االف���ران لإصاح , 
وامهال اخرى باستيفاء الشروط الصحية بعد اخذ تعهدات 

خطية من اصحاب تلك األفران  .
وخال اسبوعني استطاعت الحملة ال��زام نحو 70% من 
االفران واملخابز االلية االلتزام بقرار بيع الخبز بالكيلو جرام 

وك��ذا االلتزام بالشروط واملعاير الصحية املطلوبة , ويمكن 
ال��ق��ول ح��ال��ي��ا ان امل��دي��ري��ة استكملت إص����اح وت��اه��ي��ل  األف����ران 

فيها بنسبة كبرة .
وه����دف����ت ال�����������وزارة م����ن ه������ذه ال���ح���م���ل���ة يف م����دي����ري����ة ال��س��ب��ع��ني 
اىل تطبيق ن��م��وذج تسر عليه بقية امل��ح��اف��ظ��ات وامل��دي��ري��ات , 
والتأكيد ان تطبيق هذا القرار يحتاج اىل جهد وعزيمة ومتى 

ما توفر ذلك سيتحقق النجاح .

التوعية 
يف ال���ج���ان���ب االخ������ر ح���رص���ت وزارة ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة ع��ى 
الجانب االعامي والتوعوي , ودعت وزارة اإلعام  لإسهام 
يف ت��ل��ك ال��ح��م��ل��ة م��ن خ���ال ت��ف��اع��ل وس��ائ��ل اإلع�����ام  يف حملة 
ال����ت����وع����ي����ة .. وال����ت����ق����ى وزي���������ر ال����ص����ن����اع����ة وال�����ت�����ج�����ارة ع����ب����دال����وه����اب 
ال����درة م��ع وزي����ر االع����ام ض��ي��ف ال��ل��ه ال��ش��ام��ي ل��ب��ح��ث ال��ت��ع��اون 
يف ه���ذه ال��ج��ان��ب , وأك����د ال���وزي���ر ال��ش��ام��ي االس���ت���ع���داد يف دع��م 
هذه الحملة ملا لذلك من اهمية يف حماية قوت املواطن من 

الغش واالستغال .
ك��م��ا ان ت��س��ع��ى وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة الش������راك خ��ط��ب��اء 
امل��س��اج��د وامل��رش��دي��ن لتوعية امل��واط��ن��ني يف ه��ذا ال��ج��ان��ب , وقد 

بادر عدد منهم وبشكل تلقايئ للتفاعل مع الحملة  .

لقاء موسع 
وقد نظمت وزارة الصناعة والتجارة لقاء موسعا لتحسني 
ج��ودة رغيف الخبز بحضور عضو املجلس السيايس األع��ى 
جابر الوهباين , و نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية 
محمود الجنيد ووزراء الزراعة املهندس عبد امللك الثور واملياه 
والبيئة املهندس عبدالرقيب الشرماين وال��دول��ة عبدالعزيز 
ال����ب����ك����ر , وأم���������ني ال����ع����اص����م����ة ح�����م�����ود ع�����ب�����ار وع�����������ددا م������ن م�������دراء 
امل��دي��ري��ات وم����دراء م��ك��ات��ب ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة و ممثلني عن 
اصحاب االفران لتدارس تحسني جودة رغيف الخبز و تطبيق 

قرار البيع بالكيلو جرام واجزائه .

توصيات 
خ����رج ال���ل���ق���اء ب���ع���دد م���ن ال���ت���وص���ي���ات، أك�����دت ج��م��ي��ع��ه��ا عى 
إيجاد آليات تنسيق دائمة بني وزارة الصناعة والجهات ذات 
ال���ع���اق���ة، ل��ت��ع��زي��ز ال���ج���ان���ب ال���ت���وع���وي وت���رس���ي���خ ث���ق���اف���ة ش����راء 
ال��خ��ب��ز ب��ال��ك��ي��ل��و ج�����رام، وت��ش��ج��ي��ع اس��ت��ه��اك ال��خ��ب��ز امل��ن��ت��ج من 
الطحني املرّكب.. وطالبت التوصيات بتكليف هيئة املواصفات 
وصّحة البيئة والجهات املعنية بإعداد قائمة تتضّمن املعاير 
واالش��رتاط��ات الصحية والبيئية املطلوب تنفيذها، والتقّيد 
ب��ه��ا م���ن ِق��ب��ل األف������ران وامل���خ���اب���ز .. م���ؤك���دة ع���ى ت��ع��م��ي��م ت��ج��رب��ة 
تنظيم املخابز واألفران يف مديرية السبعني بأمانة العاصمة 
عى بقية مديريات األمانة واملحافظات.. وحثت عى التنسيق 
مع شركة النفط لتوفر مادة الديزل لألفران واملخابز، وكذا 
املستوردين واملنتجني ملادة الدقيق، لتقديم تخفيضات بما 

ُيسهم يف خفض سعر الرغيف.
واعلنت وزارة الصناعة والتجارة يف وقت الحق من اللقاء 
املوسع , تشكيل فريق عمل ملتابعة توصيات اللقاء املوسع 
ال���ذي نظمته لتحسني ج���ودة رغ��ي��ف ال��خ��ب��ز وتنفيذ ق���رار بيع 

رغيف الخبز بالكيلو جرام .
وأك������د وزي������ر ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة ع���ب���د ال����وه����اب ي��ح��ي��ى ال�����درة 
حرص الوزارة عى تنفيذ توصيات ومخرجات اللقاء املوسع 
لتحسني جودة رغيف الخبز وبما من شأنه تحقيق األهداف 

املطلوبة.

مسؤولية جماعية 
تمتلك الوزارة خطة متدرجة لتنفيذ قرار بيع الخبز بالكيلو 
ج���رام , ب���دأت حملتها ع��ى االف����ران وامل��خ��اب��ز ال��رئ��ي��س��ة, اىل ان 
تشمل يف مراحل قادمة مراكز ونقاط البيع يف مراكز التسوق 
ب���ال���ب���ق���االت, وص�����ول اىل ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���رار ب��ش��ك��ل ك���ام���ل وي��ص��ب��ح 
املواطن شريكاً يف الحملة وحريصاً عى الشراء بالكيلو جرام 

واجزائه, ويتحول اىل سلوك دائم لدى البائع واملشرتي.
غر أن هذه املهمة تقتيض تضافر الجهود من كافة الجهات 
وامل����ؤس����س����ات, ف���م���س���ؤول���ي���ة ح���م���اي���ة ل��ق��م��ة ع���ي���ش امل�����واط�����ن م��ن 
الجشع واالس��ت��غ��ال خصوصا يف ظ��ل ال��ظ��روف االستثنائية 
ال��ت��ي تعيشها ال��ب��اد ه��ي م��س��ؤول��ي��ة ج��م��اع��ي��ة.. وع���ى اإلع���ام 
دور أسايس يف التوعية بأهمية القرار, واصبح الزما عى كافة 
ال��ج��ه��ات ذات ال��ع��اق��ة ان ت��س��اه��م يف ه���ذه ال��ح��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة 
والدينية واالخاقية واالنسانية لحماية رغيف الخبز .. فلقمة 

عيش املواطن أمانة يف اعناق الجميع.

من بني غبار صواريخ العدوان التي استهدفت وعى مدى سبع سنوات 
كل يشء يف يمن اإليمان والحكمة، بنري العقل اليمني العيص عى 

كل صنوف العدوان وحصاره الخانق، ليشق طريقه املليئ بالصعوبات 
بكل اقتدار.. هذا العقل اليمني املتفرد بصفات الذكاء والحكمة، يرى 

اليوم من خال التقنية الذكية انه قادر عى تحقيق الكثر والكثر، وكسر 
االحتكار الذي فرضته الرأسمالية وأنظمتها املعادية لبقية الشعوب.

املؤتمر الدويل األول للتكنولوجيا الذكية وأنظمة وخدمات إنرتنت 

األشياء، الذي نظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا مؤخراً، مثل رسالة 
مهمة مفادها ان اإلنسان اليمني متواجد يف كل املجاالت، ومثلما 

أبهر العالم بصموده يف وجه اعتى عدوان، وطور قدراته العسكرية 
والدفاعية، يمكن له ان يجاري ركاب التقدم التكنولوجي بأرقى تقنياته 

الذكية الحديثة. 

صنعاء  تكسر حصار العدوان بتنظيم املؤمتر 
الدولي األول للتكنولوجيا الذكية

حملة واسعة لتطبيق قرار بيع 
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الدكتور بن حبتور يدعو الباحثني إليجاد شبكة 
رقمية وإحداث النقلة التكنولوجية املطلوبة

املتوكل: املؤمتر ينسجم مع ال��رؤي��ة الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الهادفة إلى تطوير وحتديث التعليم

احلل الناجع لصغر اخلبز والروتي

لقمة ع��ي��ش امل���واط���ن أم��ان��ة 
في اعناق اجلميع 

حماية اخلبز من االستغالل 
مسؤولية جماعية 

تنفذ وزارة الصناعة والتجارة حملة واسعة 
ومتدرجة لتطبيق قرار بيع الخبز بالكيلو جرام 

وأجزائه )نصف الكيلو- ربع الكيلو( يف العاصمة 
صنعاء واملحافظات , ذلك بعد سلسلة من 

اإلجراءات والرتتيبات الخاصة بنجاح الحملة 
وضمان استمراريتها وديمومتها , وكانت 

الحملة  خال مسارين االول تمثل يف تكثيف 
العمل امليداين , واالخر من خال التوعية  , وفق 
خطة عمل متدرجة تهدف للوصول اىل ترسيخ 

ثقافة بيع وشراء  الخبز بالكيلو جرام لدى 
املواطن اليمني .

تقرير: مصطفى الحسام

 << يف ه������ذا ال����س����ي����اق 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 ع����ى ض�������رورة ال��ت��ف��ك��ر ال��ج��م��ع��ي 
إلنجاز شبكة رقمية عى املستويني الوطني والقومي لتبادل 
املعلومات والبيانات، وكسر االحتكار األوروب��ي لهذه التقنية 
ال���ت���ي ي��س��ت��خ��دم��ه��ا ك�����أداة ل��ل��س��ي��ط��رة واالب����ت����زاز وال��ت��ج��س��س عى 
ش���ع���وب ال����ع����ال����م.. م���ط���ال���ب���اً ال���ب���اح���ث���ني ال��ي��م��ن��ي��ني وال����ع����رب -ع���ى 
ح��د س����واء- ب��االج��ت��ه��اد وش��ح��ذ ال��ه��م��م إلح����داث نقلة ن��وع��ي��ة يف 
امل��ج��ال��ني ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��ت��ق��ن��ي، ل��ت��أك��ي��د ح��ض��ور األم����ة وح��ج��ز 

مكانة متقّدمة يف هذا املسار وفروعه املختلفة.
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ب��ن حبتور إىل أن إي��ج��اد شبكة رقمية عربية 
ليس باملعجزة، وإنما يحتاج إىل إرادة صادقة ودعم للباحثني 
ال���ع���رب، وإم����داده����م ب��ال��دع��م امل������ادي وامل���ع���ن���وي، ل��رتج��م��ة ه��ذه 

الغاية، وهو ما أنجزته الصني عملياً.
واع��ت��ر رئ��ي��س ال����وزراء تنظيم جامعة العلوم والتكنولوجيا 
ه���ذا امل��ؤت��م��ر إض���اف���ة ن��وع��ي��ة ل��ل��ج��ان��ب ال��ب��ح��ث��ي، وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج 
وال�����رام�����ج األك���ادي���م���ي���ة، وم�����ن ع����وام����ل ال���ن���ج���اح ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي 

استطاعت الجامعة أن تحققها.

النشاط العلمي 
م����ن ج���ان���ب���ه أع���ت���ر وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي، 
ح����س����ني ح����������ازب، أن ان����ع����ق����اد امل����ؤت����م����ر ي����ع����د ج����������زءاً م�����ن ال����ح����راك 
والنشاط العلمي والبحثي الذي يجري يف الجامعات اليمنية 
منذ مطلع يناير املايض، ويف إطار خطة الوزارة التي أعلنت عام 
2021م عاماً للبحث العلمي يف املجاالت الطبية والهندسية 
وال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ع��ل��وم اإلداري������ة واإلن��س��ان��ي��ة .. م��ب��ي��ن��اً أن امل��ؤت��م��رات 
تأيت يف إطار تنفيذ الرؤية الوطنية يف محورها للتعليم ودعم 

وتشجيع االبتكار والبحث العلمي.

تطوير وتحديث التعليم
األس�������ت�������اذ ال������دك������ت������ور ع����������ادل امل�����ت�����وك�����ل رئ�����ي�����س ج����ام����ع����ة ال����ع����ل����وم 
والتكنولوجيا اعتر انعقاد املؤتمر باكورة لتدشني الفعاليات 
واألنشطة العلمية وورش العمل التطويرية التي تسعى إليها 
الجامعة للعام 2021م -2022م للمساهمة يف االرت��ق��اء 
بمستوى التعليم العايل والبحث العلمي، وخدمة املجتمع 
يف اليمن.مؤكداً أن املؤتمر ينسجم مع ال��رؤي��ة الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة يف محور التعليم، الهادفة إىل تطوير 
وت���ح���دي���ث ال��ت��ع��ل��ي��م ل���ض���م���ان ت���ج���وي���د م���خ���رج���ات���ه امل�����ع�����ّول ع��ل��ي��ه��ا 
ال���ن���ه���وض ب��م��س��ت��ق��ب��ل ال�����وط�����ن، ف���ض���ًا ع����ن ك���ون���ه ي��م��ث��ل إض���اف���ة 
نوعية للجهود الرسمية لتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات يف اليمن.. كما اننا ننتهز الفرصة خال هذا املؤتمر 
ال��ع��ل��م��ي ال��ب��ح��ث��ي وب���وج���ود االخ وزي����ر التعليم ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 
العلمي لتكريم الباحثني املتميزين بالبحث العلمي من اعضاء 
الهيئة التدريسية بالجامعة وهو تقليد سنوي تقيمه الجامعة 
لتشجيع البحث العلمي والنشر لدى اعضاء هيئة التدريس، 
وبفضل هذا التوجه والتشجيع الذي توليه الجامعة للبحث 
العلمي والنشر حقق اعضاء هيئة التدريس تقدما ملحوظا يف 
النشر العلمي من خال االستشهادات،  كما حققت مجات 
الجامعة وع��دده��ا ارب��ع مجات علمية محكمة تصدر اثنتان 
منها بالتعاون م��ع ات��ح��اد الجامعات العربية تقدما ك��ب��را يف 

معامل التأثر العربي للمجات العلمية املحكمة.
ان ت���ك���ري���م ال���ب���اح���ث���ني ي������أيت يف اط�������ار اه����ت����م����ام ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ب���ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب���اع���ت���ب���اره اح�����د اه�����م وظ���ائ���ف 
ال���ج���ام���ع���ات االس���اس���ي���ة اىل ج���ان���ب وظ��ي��ف��ت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م وخ���دم���ة 
املجتمع، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة 
ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ل����ع����ل����وم وم�������ع�������ارف ي���ن���ت���ج���ه���ا االخ�������������رون ول�����ي�����س م����رك����زا 
ل��إب��داع وإن��م��اء امل��ع��رف��ة وإث��راءه��ا ون��ش��ره��ا وال��س��ع��ي لتوظيفها 
لحل املشكات املختلفة التي يواجهها املجتمع.. وتعد البحوث 
الجامعية التي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة 

والتميز يف سلم تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا.
وال يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات يف 
تحريك التنمية ألن الجامعات هي أرفع املؤسسات التعليمية 
ح�����ي�����ث ي����ل����ع����ب ال�����ب�����ح�����ث وال������ت������ط������وي������ر ال������������ذي ت�����ن�����ف�����ذه ال�����ج�����ام�����ع�����ات 
ومؤسسات التعليم العايل دورا أساسيا يف منظومة البحث 

والتطوير يف أي بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم.

محطة مهمة
بال الفهيدي عميد كلية الحاسبات تكنولوجيا املعلومات 
ب����ج����ام����ع����ة ال�����ع�����ل�����وم وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا، رئ�����ي�����س امل������ؤت������م������ر، أك��������د أن 
العقل اليمني تواجد بقوة من خ��ال 23 بحثاً علمياً متنوع 
املجاالت., مضيفاً أن املؤتمر الدويل األول للتكنولوجيا الذكية 
يمثل انطاقة لتقنية جديدة اسمها " انرتنت كل يشء" وهي 
تقنية يدخل فيها اإلنسان واآللة والنظام، ويمكن تطبيقها يف 
املجاالت الزراعية والهندسية والخدمية والصحية والتعليمية. 
وأش��ار إىل أن املؤتمر من املؤتمرات النوعية الناجحة قياساً 
بعدد األبحاث املقدمة فيه وعدد العلماء املتحدثني يف املؤتمر، 
ح��ي��ث ت��م رف���ع ن��ح��و 131 ف��ي��راً م��ن 21 دول���ة يف ال��ع��ال��م .. يف 

حني تم قبول ما نسبته 43% من األبحاث املقدمة بواقع 55 
بحثاً من 131 بحثاً، وه��ذا دليل عى أن املؤتمر دويل علمي 
صلب ج��داً خضعت أبحاثه لعمليات تحكيم دقيقة وصلت 
إىل 356 ت��ح��ك��ي��م��اً م���ن ع����دد 156 م��ح��ك��م��اً م���ن داخ�����ل ال��ي��م��ن 
وخ����ارج����ه م���ن ح��م��ل��ة ال����دك����ت����وراه وال�����درج�����ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا.. 
وأضاف: ان إمكانية تطبيق تقنية انرتنت كل يشء يف بادنا، 
متوقف ع��ى تحديث البنية التحتية التقنية ملواكبة العصر، 
وأن ك��ان ال��ع��دوان والحصار عائق يف املرحلة الراهنة إلح��داث 
ه����ذه ال��ن��ه��ض��ة، إال أن��ن��ا ن��م��ل��ك ال��ع��ق��ول ال��ت��ي س��ت��ن��ه��ض باليمن 

مستقبًا.

النسخة الثانية 
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور إسماعيل الشرعبي عميد ال���دراس���ات العليا 
وال��ب��ح��ث العلمي بجامعة ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: ال ش��ك أن 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ه�����و أح������د امل���ت���ط���ل���ب���ات ال�����ض�����روري�����ة ل���ل���ج���ام���ع���ات 
ال���ح���ك���وم���ي���ة وال����خ����اص����ة، والب�������د م����ن اك���ت���م���ال ال���ث���اث���ة ال���ج���وان���ب 
الهامة وهي الجانب العلمي والجانب البحثي وجانب خدمة 
امل��ج��ت��م��ع.. وأض������اف: إن إط����اق ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لجائزة البحث العلمي لهذا العام تعد النسخة الثانية للجائزة 
تغطي عدة مجاالت منها، املجاالت الطبية، العلوم اإلدارية 
واإلنسانية، والهندسة والحاسوب، حيث تم تكريم املرزين 
يف هذه املجاالت بشهائد وجوائز مادية وعينية، باإلضافة إىل 
ت��ك��ري��م ع���دد م���ن ال��ب��اح��ث��ني ال���ذي���ن ن���ش���روا أب��ح��اث��ه��م يف م��ج��ات 
علمية دولية.. مشراً إىل أنه تم تأجيل جوائز البحث العلمي 
ح���ت���ى ت���ت���زام���ن م����ع ان���ع���ق���اد امل���ؤت���م���ر ال�������دويل األول ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الذكية، كون األبحاث العلمية وأوراق العمل التي قدمت يف 
املؤتمر تصب باتجاه التطوير األكاديمي والعلمي الذي تحتاج 

إليه اليمن يف مختلف املجاالت.

ضبط وتقييم األبحاث
أوض�����ح ال���دك���ت���ور ول���ي���د ش���اه���ر رئ���ي���س ق��س��م ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
احد املسؤولني عن مسارات املؤتمر الدويل األول للتكنولوجيا 
ال��ذك��ي��ة، أن ع��م��ل��ي��ة ض��ب��ط وت��ق��ي��ي��م األب���ح���اث امل��ق��دم��ة للمؤتمر  
ت���م���ت وف������ق ل����ج����ان ع��ل��م��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال���ش���رك���ة 
املاليزية املشرفة، وتم استخدام برنامج يسمى " ايزي تشر" 
إلدارة ك����ام����ل ت���ف���اص���ي���ل ال����ع����م����ل����ي����ة.. وأض������������اف: أن�������ه ت�����م ت��ق��س��ي��م 
األب��ح��اث وف��ق م��س��ارات معينة حسب التخصصات، واألخ��ذ 
بتقييم اللجان املشكلة من علماء يف مختلف دول العالم، بما 
يف ذلك املاحظات التي طرحت عى األبحاث التي تم قبولها 
وموافاة الباحث بها ليضمنها يف بحثه. . الفتاً إىل أن ما يميز 
املؤتمر الدويل األول للتكنولوجيا الذكية هو املشاركة الفاعلة 
للباحثني سواًء من داخل اليمن أو من دول العالم كالصني 
واليابان والهند وأمريكا وإنجلرتا واسرتاليا وغرها من الدول. 
وأك���د ال��دك��ت��ور ش��اه��ر أن ان��ع��ق��اد مؤتمر علمي متخصص يف 
اليمن يف ظل استمرار العدوان والحصار واألوضاع املعيشية 

الصعبة، دليل عى إصرار الباحث اليمني وقدرته عى اإلنتاج 
الفكري يف مجاالت عدة، وهذا يجعل الجميع يقف بإجال 
أمام العقل اليمني املبدع واملتميز.. الفتاً إىل أن التقنية الذكية 
أضحت يف متناول الجميع خصوصاً النشء والشباب الذين 
يغوصون يف أعماق هذه التقنية ولديهم القدرة عى محاكاة 
التوجه العاملي والتأثر يف التقنية الذكية واستخدامها يف إنجاز 

الكثر من األعمال والصناعات واالستخدامات املختلفة. 

فرصة ثمينة
أحد طاب كلية الهندسة وتقنية املعلومات بجامعة العلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م��ع��ت��ص��م ط����ارق امل��س��ن��ي، ي���رى أن ع��ق��د مؤتمر 
خاص بالتكنولوجيا الذكية فرصة ثمينة للطاب والطالبات 
واألس��������ات��������ذة وامل����خ����ت����ص����ني وامل����ه����ت����م����ني ب����ال����ج����ان����ب ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، 
لاستفادة من املعلومات الحديثة التي طرحت من قبل كبار 
العلماء والباحثني، خصوصاً يف م��وض��وع ان��رتن��ت ك��ل يشء، 
ال�������ذي أص����ب����ح ي���م���ث���ل ت���وج���ه���اً ع���امل���ي���اً ي���م���ك���ن اس���ت���خ���دام���ه يف ش��ت��ى 
مجاالت الحياة.. وطالب املسني بضرورة مواكبة الجامعات 
واألك�����ادي�����م�����ي�����ات ال���ع���ل���م���ي���ة يف ب������ادن������ا، ل����ك����ل ج����دي����د يف ال���ج���ان���ب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ل��ت��ن��م��ي��ة ق������درات ال���ط���اب وإك���س���اب���ه���م امل��ع��ل��وم��ات 
الحديثة التي تمكنهم من االنطاق يف الجانب العميل وخدمة 

بلدهم ومجتمعهم.

مشاركة واسعة
<< االس������ت������اذ م���ح���م���د ق�����دح�����ه - م�����دي�����ر ال�����ع�����اق�����ات وال���ت���س���وي���ق 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا قال:
االه��ت��م��ام ال��ع��ل��م��ي اح���د األرك�����ان األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز عليها 
ال��ج��ام��ع��ة ض��م��ن رؤي���ت���ه���ا ل��ل��ت��م��ي��ز ال���ع���امل���ي، وت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل ه��ك��ذا 
م������ؤت������م������رات ب�����م�����ش�����ارك�����ة واس�������ع�������ة م�������ن م����خ����ت����ل����ف أن�������ح�������اء ال����ع����ال����م 
وم�����ن ج���ام���ع���ات م���رم���وق���ة ع���امل���ي���ة ب���ري���ط���ان���ي���ة وم���ال���ي���زي���ة وك��ن��دي��ة 
وآخرين ه��ؤالء الباحثون يطلعون عى كل يشء فيما يخص 
التكنولوجيا والتقنية الحديثة .. م��ش��راً إىل ح��رص الجامعة 
عى تزويد طلبتها الباحثني الطموحني بالجديد من األبحاث 

العلمية، وبكل جديد يف مجال التكنولوجيا.
وأض����������اف: ح����اول����ن����ا أن ن����ن����وع ل���ت���ع���م ال����ف����ائ����دة ف����ك����ان ال��ت��س��ج��ي��ل 
ح���ص���ري���اً ع����ى ط��ل��ب��ة ال���ح���اس���ب���ات يف ال���ب���ك���ال���وري���وس وامل��اج��س��ت��ر 
وأي���������ض���������ُا ال�����ع�����ام�����ل�����ني يف ال������ح������اس������ب������ات يف م������ؤس������س������ات وش������رك������ات 
االت������ص������االت وأع������ض������اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س يف ال����ج����ام����ع����ات ف��ك��ان��ت 
املشاركة بنسب متفاوتة من الحاضرين ما نسبته 20% طلبة 
بكالوريوس و20 يف مجال هندسة االتصاالت و 20% أعضاء 

هيئة تدريس ورؤساء أقسام يف هذه املجاالت..
 << ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل م��ح��م��د ع���يل م��ن��ص��ر – م���دي���ر ف����رع ج��ام��ع��ة 
ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف�����رع ال���ح���دي���دة ق������ال: ل���ي���س غ���ري���ب���اً ع��ى 
ج��ام��ع��ة ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واملؤتمرات الدولية أكان ذلك يف مجاالت الحاسوب والتقنية 

والهندسة الطبية والصيدلة. 
وأض�����������اف: ن���ح���ن ن���ف���ت���خ���ر ك����أع����ض����اء يف ه������ذا امل����ؤت����م����ر ألن ن���ك���ون 
أح���د األع���ض���اء امل��ح��ك��م��ني وال���ذي���ن ق��دم��وا أك���رث م��ن 100 بحث 
وورقة علمية يف مجاالت االنرتنت وانرتنت كل يشء واملجاالت 

املختلفة األخرى الخاصة بالتكنولوجيا املتقدمة.

<< ال��دك��ت��ورة وداد ال���س���روري ق��ال��ت: ه���دف امل��ؤت��م��ر تشجيع 
ال�����ب�����ح�����ث ال����ع����ل����م����ي وال���������ح���������راك ال����ب����ح����ث����ي يف ال�����ي�����م�����ن ب����ش����ك����ل ع�����ام 
واس��ت��ق��ب��ال أب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة وم��ت��ح��دث��ني خ���ارج���ي���ني يف م��واض��ي��ع 
ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة وال��ب��اح��ث��ني يف م���ج���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ك���م���ا اس���ت���ق���ب���ل امل���ؤت���م���ر ج��م��ي��ع األب�����ح�����اث وح������رص ع����ى ت��ق��ي��ي��م��ه��ا 
وفق اإلجراءات العلمية واملعاير املنهجية العاملية..  وأضافت: 
أن امل���ؤت���م���ر ه�����دف إىل  ت��ش��ج��ي��ع ال���ب���اح���ث���ني وزي��������ادة خ�����رة ط���اب 
ال��دراس��ات العليا يف الكليات ال��ذي��ن اس��ت��ف��ادوا ك��ث��راً مما قدم 

يف املؤتمر.
 << املشارك محمد السياين – يقول: مشاركتنا يف هذا املؤتمر 
ك��ان��ت م��ث��م��رة واس��ت��ف��دن��ا ال��ك��ث��ر م���ن امل��س��ت��ج��دات وال��ت��ح��دي��ث��ات 
امل���وج���ودة ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ال��ع��امل��ي يف م��ج��ال االن���رتن���ت وتقنية 
امل����ع����ل����وم����ات وأت����م����ن����ى ب�������أن ت�����ك�����ون م����ث����ل ه�������ذه امل������ؤت������م������رات ب��ش��ك��ل 
متواصل ودوري كل فرتة بالذات ألننا يف أمس الحاجة إليها 
يف جامعتنا الرائدة واملتميزة جامعة العلوم والتكنولوجيا ويف 
الجامعات اليمنية األخرى لاستفادة والخروج بنتائج ورؤى 
علمية بحتة للتطوير ومواكبة التكنولوجيا العاملية ولتنمية 
روح ال���ت���ج���دد واإلب���������داع ل�����دى ط��ل��ب��ة ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��ي��ا يف ه���ذه 

املجاالت.
<< امل���ه���ن���دس���ة س���ع���دي���ة امل����ن����ص����ور- إح������دى امل����ش����ارك����ات، ق��ال��ت 
:امل��ؤت��م��ر م��ن أرق���ى امل��ؤت��م��رات ال��ت��ي أق��ي��م��ت يف ال��ي��م��ن م��ن خ��ال 
األبحاث التي قدمت وحجم املشاركات الخارجية.. مشرة إىل 
أن نجاح املؤتمر ينم عن اهتمام كبر يف الجانب التكنولوجيا 
والبحث العلمي،ونتمنى من جامعة العلوم  رعاية املزيد من 
امل��ؤت��م��رات ال��ت��ي تهتم ب��األب��ح��اث العلمية امل��ح��ك��م��ة ل��اس��ت��ف��ادة 

منها كباحثني من داخل الجامعة وخارجها.
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ت��واج��ه إثيوبيا البلد الفقري أزم���ات متعددة األب��ع��اد واالت��ج��اه��ات، وذات سمات 
سياسية واقتصادية وأمنية وجغرافية واجتماعية عديدة، ويعترب سد النهضة هو 
األمل أمام الشعب األثيوبي للخروج من األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة 
وعىل الرغم من أن الفيدرالية  تمثل إحدى الطرق ملعالجة امللفات الشائكة الخاصة 
بقضايا العدالة والحقوق العرقية، إال أن الفيدرالية يف التجربة اإلثيوبية أضحت 
دافًعا لزعزعة االستقرار الداخيل، فهناك بعض اإلقليم تتمتع  بشبه الحكم الذايت 
بينما أقاليم أخ��رى تطالب بالحكم ال��ذايت، إذ تفرض الحكومة املركزية سيطرتها 
عىل كافة األقاليم ما يجعل موجة األزمات والصراعات يف الداخل اإلثيوبي نتيجة 
تراكمات طوال العقود املاضية يف ظل فشل الحكومات  املتعاقبة عىل معالجتها، 
وتتمثل أبرز تلك األزمات يف احتكار تمثيل السلطة عىل مناطق عرقية دون أخرى.

امل��وق��ف العسكري امل��ي��داين ع��ىل األرض الزال���ت تشوبه بعض الغموض باختالف 
ال������رواي������ات امل���ت���ن���اق���ض���ة م����ن ج���ان���ب ج��ب��ه��ة ت���ي���ج���راي وج���ي���ش ت���ح���ري���ر أوروم���������و امل��ت��ح��ال��ف 
معها، ورواية الحكومة الفيدرالية وكالهما ينكر رواية اآلخر، لكن يف املجمل ثمة 
اضطرابات داخلية يف إثيوبيا تميض باتجاه مزيد من التوتر يف قادم األيام خصوصا 
وأن جبهة تيجراي ترى أن لها حقا سياسيا اغتصب منها وتريد استعادته بالقوة منذ 
عام مىض، بينما السلطة الحالية يف إثيوبيا ترى أن هذه الجبهة هي جبهة متمردة 
وتنظيم إرهابي ويجب القضاء عليها وأطرافها. بما يعني أن السبل السياسية تبدو 
بعيدة والتدخالت الدولية تبدو مرفوضة من قبل رئيس ال��وزراء آبي أحمد الذي 
يرى أن هذا األمر شأنا داخليا ويجب التعاطي معه باألدوات األمنية والعسكرية، 
وال ي��ح��ت��اج إىل امل��ف��اوض��ات وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وي��دع��ي أن ه��ن��اك مليشيات، أو مرتزقة 
أجانب يقاتلون إىل جانب جبهة تيجراي وجيش أورومو، يف مؤشر عىل أن الحرب 
ال تقتصر عىل الطرفني فقط، وإنما هناك بعض التدخالت ربما تكون إقليمية أو 
دولية حسب رواية آبي أحمد، وبوجه عام هناك انسداد لسبل التسوية السياسية 
والدبلوماسية، وه��و ما سيعزز من الخيارات العسكرية واألمنية لتوسيع رقعة 
الحرب األهلية، وهذا ما تخشاه الدول الكربى كالواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 

واالتحاد األفريقي.
املؤشرات لسبل التهدئة تيش بغري ذلك ألن آبي أحمد يرفض الوساطات الدولية، 
ويعترب أن املوقف األمرييك هو موقف االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي وجميعهم 
ضد الدولة األثيوبية، ومن ثم فهو يرفض هذه الوساطات، ويصر عىل أن القضية 
شأن داخيل صرف، كما أنه يعتقد أن ثمة انحياز ضده يف هذا األمر، وبالتايل فهو 
يرفض االن��خ��راط يف أي عمل سيايس دبلومايس ال يضمن له وسيلة للقضاء عىل 

ما يعتربه تمردا.
ويرى محللون أن األمور تسري باتجاه التصعيد، وحتى تنجح الوساطة الدولية 
الب��د أن يكون هناك قبول بهذه الوساطة من جميع األط���راف املتصارعة، أم��ا وأن 
األطراف املتصارعة يف الداخل ال تويل اهتماما كبريا بهذه الوساطة ويرون بأنها قد 
ال تؤيت أكلها إال إذا كانت هناك إجراءات عقابية يمكن أن تجرب هذه األطراف عىل 

الرضوخ لإلرادة الدولية.
وتكشف التطورات امليدانية يف املوقف العسكري بني جبهة تيجراي وجيش أورومو 
من جهة والقوات الحكومية املركزية من جهة ثانية توسع مسرح العمليات القتالية 
إىل عدد من املناطق يف الوقت الذي تشهد فيه تحالفات ألطراف إقليمية ضد أخرى 
وهو ما يهديد وح��دة البالد باالنقسام، وُيخىش أن تتوسع أكرث وتنزلق البالد إىل 
أتون صراعات إثنيات، وهذا سيكون زلزاال يضرب كل دول القرن األفريقي جراء 
التداخل اإلثني والجغرايف بينها مما يجعل أمن كل منها يرتبط ارتباطا وثيقا مع 
األخرى ويعترب إقليم تيجراي أحد أقاليم إثيوبيا العشرة الذي يمثل سكانه حوايل 
6 مليون نسمة من مجموع سكان البالد الذين يتجاوز عددهم 110 مليون نسمة 

تقريبا يتوزعون بني حوايل 80 مجموعة إثنية.
ويشهد هذا االقليم صراعا نشب منذ فرباير العام املايض بني القوات الحكومية 
وجبهة تحرير تيجراي وجيش أورومو، حيث تمكنت الجبهة من فرض سيطرتها 
ع����ىل ج���غ���راف���ي���ة اإلق���ل���ي���م ب���ال���ك���ام���ل، ث����م ت����ط����ورت امل�����ع�����ارك ب����ني ال���ج���ان���ب���ني ع����ىل م��دي��ن��ة 
"كومبولشا" التي سيطرت عليها الجبهة يف 1 أكتوبر 2021، وه��ي ث��اين مدينة 
تعلن الجبهة السيطرة عليها بعد مدينة "دييس" التي تبعد عن العاصمة 320 
كم، وتتقدم الجبهة بقواتها جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا رغم نفي الحكومة.

هذا التقدم، إال أنه وبحسب مصادر مختلفة تؤكد تقدم املسلحني نحو العاصمة. 
وتتوسع الجبهة يف رقعة سيطرتها لتمتد إىل املناطق املجاورة، حيث شهدت مدينة 

"دييس" نزوحا جماعيا للسكان الذين نزحوا إىل بلدة "كومبولشا" جنوبا.
 ويف مواجهة هذا التقدم املتسارع دعا رئيس الوزراء آبي أحمد الشعب اإلثيوبي 
لحمل السالح ورص الصفوف للدفاع عن أقاليمهم، وإعالن حالة الطوارئ، كما 
دعت قيادة الجيش اإلثيوبي املتقاعدين العسكريني لالنضمام للجيش الفيدرايل 
ملواجهة من يصفهم باملتمردين، وه��و ما يعني وف��ق ه��ذه الدعوة دخ��ول البلد يف 
ح���رب أه��ل��ي��ة، ي���أيت ذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع تشكيل 9 ف��ص��ائ��ل ج��دي��دة م��ن أرب���ع والي���ات 
إثيوبية وعدد من القوميات التي انظمت إىل جبهة تيجراي وجيش تحرير أورومو 
إلس��ق��اط ح��ك��وم��ة آب���ي أح��م��د وت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة ب��ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات جبهة 

تيجراي. 
ويف خضم املعارك امللتهبة يتعرض إقليم تيجراي إىل قصف جوي بشكل يومي 
ت��ق��ري��ب��ا م��ن��ذ ن��ح��و أس��ب��وع��ني يف اس��ت��ه��داف األع���ي���ان امل��دن��ي��ة ال��ح��ي��وي��ة وال���س���ك���ان، وق��د 
أثارت عمليات القصف العشوايئ انتقادات دولية، فيما أشار  تقرير مشرتك بني 
مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة واللجنة األثيوبية لحقوق 
اإلن���س���ان إىل وق����وع ج��رائ��م ض��د اإلن��س��ان��ي��ة ارت��ك��ب��ت��ه��ا أط����راف ال���ن���زاع يف إق��ل��ي��م ت��ي��ج��راي 
ض���د ق��وم��ي��ات ال��ت��ي��ج��راي وق��وم��ي��ة أم���ه���رة ب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة، وأي���ض���ا ع��رق��ل��ة وص���ول 
منظمات األم���م امل��ت��ح��دة إىل امل��ن��ط��ق��ة، ف��ه��ن��اك ي��واج��ه ال��س��ك��ان ظ���روف صعبة أشبه 

باملجاعة نتيجة الحصار.
املبعوث األم��ري��يك إىل ال��ق��رن األف��ري��ق��ي ل��م يتوصل إىل أي نتيجة إلق��ن��اع األط���راف 
بالهدنة ووقف إطالق النار، كما لم تلق دعوة مجلس األمن الدويل واألمني العام 
ل��أم��م امل��ت��ح��دة وال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة، وك����ذا االت���ح���اد األوروب�����ي واالت���ح���اد األف��ري��ق��ي 
أي استجابة لذلك ومن جانبها دعت واشنطن رعاياها باملغادرة الفورية األرايض 

اإلثيوبية مع تقدم املسلحني نحو العاصمة أديس أبابا.

من هي جبهة تيجراي؟ 
هيمن إقليم تيجراي عرب جبهة تحرير تيجراي عىل الهيئات السياسية واألمنية 
يف إث���ي���وب���ي���ا ب����ني 1991 ح����ني أس���ق���ط���ت دي���ك���ت���ات���وري���ة ال���ح���ك���وم���ة ال��ع��س��ك��ري��ة إلث��ي��وب��ي��ا 
االشرتاكية يف عهد منجستو، وحتى وصول رئيس ال��وزراء أبي أحمد إىل السلطة 
عام 2018. واعتبارا من تلك السنة تم إبعاد قادة الجبهة تدريجيا من املناصب 
الحكومية يف أدي���س أب��اب��ا، فانتقلوا إىل امل��ع��ارض��ة، م��ا ح��د م��ن ن��ف��وذه��ا السيايس، 

فانكفأت إىل تيجراي، حيث أعادت ترميم شرعية شعبية متحدية أديس أبابا.
ظ���ل ال��ت��ي��ج��راي م��س��ي��ط��رون ع���ىل م��ف��اص��ل ال���دول���ة يف إث��ي��وب��ي��ا م���ن ال��رئ��اس��ة إىل ك��ب��ار 
املناصب حتى مجيء آبي أحمد عرب تحالف شعوب إثيوبيا بعد أشهر قليلة دخلت 
ق���وات تحالف جبهة ش��ع��وب إثيوبيا ال���ذي ض��م وقتها 14 تنظيما، واس��ت��وىل عىل 
الحكم ونصب )تامريات الينه( رئيسا للبالد يف1991 وهو من قومية التيجراي، 
ثم خلفه مليس زناوي يف 1995 عقب إجازة دستور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. 
وشغل زناوي املنصب حتى وفاته عام 2012 ما جعل التيجراي يحكمون إثيوبيا 
ع��ىل م���دى أك���رث م��ن 20 ع��ام��ا ت��ح��ت راي���ة ت��ح��ال��ف ي��س��ي��ط��رون ع��ىل م��ف��اص��ل��ه، إض��اف��ة 
إىل أن مليس زناوي استطاع السيطرة عىل التناقضات داخل التحالف مما جعل 
حتى الذين يتذمرون من سيطرة التيجراي من املجموعات األخرى يكتمون األمر، 
ولم تطف الحالة االحتجاجية عىل سيطرة التيجراي إال بعد وفاة زناوي وانتخاب 
سلفه "هاييل مريام ديسالني" الذي ينتمي ملجموعة تحالف شعوب جنوب إثيوبيا.

كيف صعد آبي أحمد؟
عقب تويل هاييل ماريام ديسالني للسلطة بدأت مجموعات عرقية، وعىل رأسها 
األورومو -املجموعة العرقية التي تمثل حوايل 40% من سكان البالد- التململ من 
طريقة تقاسم السلطة يف اإلطار املركزي، فقد أثار منح الحكومة املركزية ملستثمرين 
بعض أرايض األورومو )جنوب العاصمة أديس أبابا( اقليم االورومو لتفجر الشرارة 
ال��ت��ي أط��ل��ق��ت اح��ت��ج��اج��ات ش��ع��ب��ي��ة ظ��ل��ت ت��خ��م��د وت��ص��ع��د م���رة أخ����رى خ���الل األع����وام 
م��ن 2015 ح��ت��ى 2017، األم����ر ال����ذي أج���رب "دي��س��ال��ني" ع��ىل االس��ت��ق��ال��ة، وب���دأت 
ال��ت��ح��ال��ف��ات ت��ن��س��ج ل��دع��م امل��رش��ح��ني داخ����ل امل��ج��ل��س امل���رك���زي ل��ل��ت��ح��ال��ف، وامل���ن���وط به 
اختيار رئيس الوزراء، وفاجأت جبهة تحرير أورومو الجميع بأنها استبدلت رئيسها 
)مل���ا م��غ��رس��ا( بالعقيد ال��س��اب��ق يف اس��ت��خ��ب��ارات ال��ج��ي��ش آب���ي أح��م��د ال���ذي ح��ص��ل عىل 
دع��م إقليم  أم��ه��رة أيضا رغ��م معارضة التيجراي، وتصويت ممثليهم يف املجلس 

ضد أحمد.
وم����ا إن ص��ع��د رئ��ي��س ال�������وزراء ال��ج��دي��د ح��ت��ى ق����دم ن��ف��س��ه رج����ال إص��الح��ي��ا ل��ل��ع��ال��م، 
ف���ق���ام ب���إط���الق س�����راح ع����دد م���ن امل��ع��ت��ق��ل��ني ال��س��ي��اس��ي��ني، وف���ت���ح ل��ل��ص��ح��اف��ة ق�����درا من 
الحرية، وشدد عىل أنه يريد محاربة الفساد، وأطلق عىل عام 2018 يف إثيوبيا 
عام املصالحات، ودعا إىل حل عاجل للنزاع الحدودي بني إثيوبيا والصومال، ما 
تمخض الحقا عن إنهاء أزمة حدودية بينهما ظلت ملتهبة منذ سبتمرب 2017، 
تسببت يف سقوط قتىل ونزوح املئات من أوروميا إىل إقليم "هرر" املجاور، ويتمتع 

اإلقليمان بحكم شبه ذايت، ويتبعان الفيدرالية اإلثيوبية.

 الخالف بني جبهة تيجراي وآبي أحمد
أجرى آبي أحمد أول تغيري لرئيس األركان ومدير جهاز األمن واملخابرات الوطنية 
وهي تعديالت األوىل من نوعها منذ 17 عاما، كانت هذه اإلجراءات النقطة التي 
اعتربها التيجراي استهدافا لهم كقومية باعتبار أن رئيس األركان ومدير جهاز األمن 
واملخابرات منذ وصول الجبهة إىل الحكم عام 1991 ظلت من نصيبهم. وتزامن 
ذلك مع إعالن املعارضة اإلثيوبية يف إريرتيا التخيل عن املقاومة املسلحة، وتعليق 
أنشطتها العسكرية. وقالت إن هذه الخطوة تأيت يف إطار "الخطوات املشجعة"، 
التي اتخذها رئيس الوزراء اإلثيوبي و"التطورات اإليجابية الكبرية" التي أحدثها يف 
البالد، إضافة إىل املصالحة مع الجارة إريرتيا بعد قطيعة منذ 1998 تاريخ اندالع 
الحرب بينهما نتيجة لنزاع عىل منطقة حدودية، والتي كانت من نقاط التحول يف 
عالقة التيجراي مع آبي أحمد جراء الخالفات العميقة بينهم وبني نظام الجبهة 
الشعبية الحاكمة يف إريرتيا بقيادة اسيايس أفورقي، والحرب التي شهدتها املنطقة 
ال��ح��دودي��ة ب��ني التيجراي وإري��رتي��ا، وإع���الن آب��ي أحمد موافقته ع��ىل تسليم إريرتيا 
امل��ن��ط��ق��ة امل��ت��ن��ازع ع��ل��ي��ه��ا يف م��ث��ل��ث )ب����ادم����ي(، ت��ن��ف��ي��ذا ل��ح��ك��م م��ح��ك��م��ة ال���ع���دل ال��دول��ي��ة 
الصادر عام 2002 واتفاقية صلح وقعت يف العام ذاته بني الدولتني يف الجزائر .

وتصاعد الخالف بني آبي أحمد وإقليم تيجراي عندما أقر الربملان بطلب من آبي 
أحمد تأجيل االنتخابات العامة التي كانت مقررة يف يونيو 2020، وتمديد والية 
رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��ي ان��ت��ه��ت يف م���اي���و، وال���ت���ي ك���ان م���ن امل���ق���رر أن ت��ج��ري يف أغسطس 
املايض، وهو ما اعتربه التيجراي غري دستوري، وأعلنت رئيسة الربملان ثريا إبراهيم 
املنتمية للتيجراي استقالتها من منصبها خالل مهرجان خطابي أقيم يف عاصمة 
إق��ل��ي��م ت��ي��ج��راي )م��ي��ك��ي��يل(، وق���ال���ت "ل��س��ت م��س��ت��ع��دة ل��ل��ع��م��ل م���ع م��ج��م��وع��ة تنتهك 
الدستور، إنها دكتاتورية يف طور التكوين". وتبع استقالة ثريا إبراهيم استقاالت 
أخرى، وعقد حزب جبهة شعب التيجراي مؤتمره يف يونيو 2020 وخالله أعلن 
أنه سينظم انتخابات يف اإلقليم بصورة منفردة كما هو مقرر يف أغسطس املايض، 
وطالب اللجنة املركزية لالنتخابات اإلشراف عىل انتخاباته، ودخل انتخابات اإلقليم 
2.5 مليون مواطن تيجراي إال أن الحكومة املركزية لم تعرتف بذلك، فيما ردت 

الجبهة عدم اعرتافها بحكومة أديس أبابا.
هناك مخاوف كبرية يفرضها تطور الحرب سياسيا وعسكريا منها مطالبة إقليم 
ت��ي��ج��راي ب��االن��ف��ص��ال ع��ن إثيوبيا كما ينص دس��ت��ور ع��ام 1995. وي���رى محللون أن 
الوضع يف إثيوبيا ال يطمنئ كثريا مع اشتداد وت��رية الصراع بني الطرفني قد ينحو 
منحى آخ��ر ب��أن اإلق��ل��ي��م ق��د ي��ق��رر اس��ت��خ��دام ال��ح��ق ال���ذي منحته ل��ه امل���ادة )39( من 
دستور إثيوبيا لعام 1995، والذي تنص مادته بما معناه )لكل شعب من شعوب 
إثيوبيا حق تقرير املصري واالنفصال غري املشروط( فهل السودان يف مرمى الخطر؟.

أزمات أمنية وإنسانية
ال���ت���ط���ورات يف إق��ل��ي��م ت��ي��ج��راي وب��ق��ي��ة االق���ال���ي���م ب��ات��ت ب��م��ث��اب��ة م��ه��دد رئ��ي��س ألزم����ات 
أمنية وإنسانية يف السودان، فحالة السيولة األمنية يف إقليم تيجراي ستزيد من 
ت��ع��ق��ي��دات ال���وض���ع يف ال�����س�����ودان، وت���ه���دد االس���ت���ق���رار يف والي���ت���ي ك��س��ال وال���ق���ض���ارف، 
وهو ما قد يساعد املجموعات التي تمارس هذه األنشطة غري القانونية عىل زيادة 
ن��ش��اط��ه��ا. أم���ا يف ال��ج��ان��ب اإلن���س���اين ف��ف��ي ح���ال ت��ط��ورت االش��ت��ب��اك��ات ي��ت��وق��ع أن ينزح 
مئات اآلالف من اإلثيوبيني إىل داخل األرايض السودانية، ما سيخلق أزمة إنسانية 
يف ظل أوضاع اقتصادية معقدة بلغ معها معدل التضخم يف البالد 212% وفق 

إحصاءات حكومية.
وغري السودان فإن إريرتيا الجارة الشمالية إلثيوبيا سوف تتأثر بصورة كبرية يف 
ظل اتهامات إقليم تيجراي لها بأنها تمثل جزءا من الرتتيبات التي قام بها آبي أحمد 

يف مواجهة إقليمهم ويتوعد املسلحون بإسقاط نظام أفورقي.
الحرب يف إقليم تيجراي تكبد نظام آبي أحمد العديد من الخسائر عقب هزيمته 
يف حرب تيجراي عىل املستويني السيايس والعسكري، خاصة أنها تسهم يف تآكل 
شعبيته وت��زاي��د ال��ش��ك��وك ح���ول ق����درات ال��ج��ي��ش اإلث��ي��وب��ي الس��ي��م��ا م��ع دع���وة رئيس 
الوزراء لحمل السالح، فضال عن حجم الضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام 
اإلثيوبي بسبب االتهامات املوجهة له بانتهاك حقوق اإلنسان يف اإلقليم، وهو ما 
قد يفتح املجال أم��ام تصعيد جبهة تحرير تيجراي وص��واًل إىل املطالبة باالنفصال 
ع���ن إث��ي��وب��ي��ا يف ح���ال ع���دم ال��ت��وص��ل ل��ح��ل س��ي��ايس م���ع ان�����دالع ال���ح���رب ب���ني ال��ط��رف��ني. 
وتعد القوات شبه العسكرية وامليلشيات املحلية يف األقاليم بمثابة جيوش موازية 
يف البالد تشكل تهديدا واضحا يف الصراع بني الحكومة املركزية وأقاليم مثل أزمة 
ت���ي���ج���راي، وأي���ض���ا ب��ع��ض ال���ح���رك���ات امل��س��ل��ح��ة يف ال���ب���الد م��ث��ل ج��ي��ش ت��ح��ري��ر أوروم�����و، 
وحركة تحرير مورو اإلسالمية، وتنظيم شباب قريو. وعىل سبيل املثال تقدر أعداد 
ت��ل��ك ال���ق���وات يف أوروم���ي���ا ب���ح���وايل 30 أل���ف م��ق��ات��ل، وأق����ل م��ن��ه��ا يف م��ن��ط��ق��ة أم��ه��رة، 
وهذه الجيوش مع أو ضد اآلخر تيش بنشوب حرب أهلية يف ضوء تصاعد التوترات 

والصراعات بني األقاليم اإلثيوبية.
استطاع آبي أحمد إعادة تشكيل تحالفاته الداخلية بإقصاء قومية أورومو التي 
ينتمي إليها لصالح حليفه الجديد أمهرة الذي اكتسب نفوًذا ملحوًظا بعد الحرب 
ع��ىل تيجراي خاصة بعد االستيالء ع��ىل بعض األرايض يف جنوب وغ��رب اإلقليم، 
ك��م��ا ن��ج��ح  يف ت��وظ��ي��ف��ه��ا م���ن خ����الل ال���ق���وات ال��خ��اص��ة وامل��ي��ل��ش��ي��ات امل��ح��ل��ي��ة يف ت��أج��ي��ج 
وإخماد بعض النزاعات الدائرة يف بعض املناطق مثل ميتييك وبني شنقول-جوموز 
وغرب أوروميا، وهو ما يفاقم من حدة الصراعات بني القوميات واألقاليم اإلثيوبية 
نتيجة التنافس والخالفات التاريخية بينها وشعور بعضها باملظلومية التاريخية 

مثل أورومو.
إخفاق سياسات نظام آبي أحمد خالل السنوات الثالث املاضية يف إحداث تحوالت 
ب��ش��أن إدارة معضلة ال��ت��ع��ددي��ة ال��ع��رق��ي��ة يف ال��ب��الد ال��ت��ي ت��ض��م أك���رث م��ن مجموعات 
عرقية ك��ب��رية، وال��ت��ي انعكست ب��دوره��ا ع��ىل ت��ده��ور العالقات ب��ني معظم األقاليم 
اإلثيوبية وتطورت إىل مواجهات عسكرية بينها بسبب استبعاد القوميات العرقية 
يف املشاركة يف السلطة، فضال عن األزمات االقتصادية وتفاقم الصراعات عىل املوارد 
الطبيعية واألرايض واملياه والغذاء، كل هذه العوامل وغريها تؤثر سلًبا عىل حالة 

االستقرار واألمن يف الداخل اإلثيوبي.
ومنذ تنصيب آبي أحمد رئيًسا للوزراء يف البالد يف 2018 تشهد إثيوبيا موجات 
من أعمال العنف والصراعات السياسية والعرقية وعمليات النزوح واللجوء بشكل 
واسع النطاق عىل نحو تسبب يف تزايد عدد من يحتاجون إىل املساعدات اإلنسانية 
بصورة عاجلة إىل 16 مليون إثيوبي، وذلك بالرغم من حالة التفاؤل الذي صاحب 
ص��ع��ود آب���ي أح��م��د ل��ل��س��ل��ط��ة، وش���روع���ه يف ات��خ��اذ ج��م��ل��ة م��ن اإلج������راءات ف��ي��م��ا ع��رف 
ب����اإلص����الح����ات ال���ش���ام���ل���ة ال���ت���ي ل����م ت��ع��ك��س س�����وى ن���ه���ج ج���دي���د ي��س��ع��ى م����ن خ���الل���ه إىل 
التخلص من خصومه السياسيني لتنفيذ مشروعه السيايس الذي يركز عىل التحول 
م���ن ال��ف��ي��درال��ي��ة إىل دول����ة م��رك��زي��ة ي��ح��ك��م��ه��ا ن��ظ��ام رئ����ايس وي��ت��زع��م��ه��ا ح����زب االزده�����ار 
الحاكم منذ تأسيسه يف ديسمرب 2019 م وهو ما يثري قلق القوميات وهكذا فإن 
استمرار الصراع دون القبول بالهدنة لوقف إط��الق النار والتفاوض يهدد بتفكك 

وتقسيم الدولة اإلثيوبية إىل دويالت صغرية مع اشتعال حرب الكل ضد الكل.

اإلع��الم��ي الكبري األس��ت��اذ ج��ورج ق��رداح��ي قبل توليه منصب 
وزي���������ر اإلع������������الم، ال���������ذي ي�����ف�����رض ع���ل���ي���ه ل����غ����ة دب����ل����وم����اس����ي����ة ت����راع����ي 
العالقات واملصالح بني الدول، عرب بشكل تلقايئ عن الحرية 
التي يعيشها يف وطنه لبنان، وذكر بأن حرب اليمن أصبحت 
"حربا عبثية" يجب أن تتوقف هذا التصريح الخجول ال يساوي 
1% من تصريحات الرئيس األمرييك ترامب حول حرب اليمن، 
ول��ك��ن عبثية السياسة العربية املتخبطة تعاقب شعباً كاماًل 

من أجل كلمة.
شوارع صنعاء تضع صوراً كبرية مكتوباً عليها: "نعم جورج.. 
ح���رب ال��ي��م��ن ع��ب��ث��ي��ة" وب����ريوت ت��ع��اين أزم����ة ال��ك��ل��م��ة وال��س��ي��ادة، 
وال����ح����ك����وم����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة أم���������ام خ������ي������ارات ص���ع���ب���ة ب���س���ب���ب ت���ص���ري���ح 
جورج الذي أخذ أكرث من حقه من ردود األفعال السعودية 
وبعض الدول الخليجية تجاه لبنان، البلد الذي يعيش أزمة 
اقتصادية خانقة بسبب فساد الحكومات املتعاقبة والتدخالت 
الخارجية التي أوصلته إىل حافة االنهيار. وبحسب الدراسات 
االق����ت����ص����ادي����ة، أص���ب���ح ل���ب���ن���ان ي��ع��ي��ش ث���ال���ث أزم������ة اق���ت���ص���ادي���ة يف 
التاريخ، إذ يعاين نحو 3 ماليني لبناين من الظروف املعيشية 
الصعبة، حيث وصلت نسبة الفقر بني اللبنانيني إىل %55، 
وه������و ال���ب���ل���د ال��������ذي ي���ع���ت���رب ق���ب���ل���ة ال���س���ي���اح���ة ال���ع���رب���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة، 
وموطن الثقافة والفن والجمال، ال��ذي لو وج��دت الحكومة 

الوطنية الصادقة ألصبح من أغنى الدول يف املنطقة.
يف ه����ذا امل����ق����ال، أوض�����ح م��ع��ن��ى ال��ع��ب��ث��ي��ة، وم������اذا ت��ع��ن��ي ح��ري��ة 
ال�����رأي، وس���ي���ادة ال�����دول، وم���ا خلفته ح���رب ال��ي��م��ن م��ن ك���وارث 
إنسانية، ودمار شبه كامل للبنية التحتية يف اليمن، السيما 
ال����خ����س����ائ����ر ال����ب����ش����ري����ة وامل�������ادي�������ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة وال����ح����ق����وق����ي����ة ع��ىل 

السعودية:
- أواًل: "ال���ع���ب���ث���ي���ة" ه����ي ف��ل��س��ف��ة ت��ت��ل��خ��ص يف أن م���ج���ه���ودات 
اإلنسان إلدراك معنى الكون دائماً ما تنتهي بالفشل الحتمي، 
ألن��ه��ا تتنافى م��ع املنطق وال ت��ح��رتم ق��واع��ده، وال تخضع لها، 
وتعني ض��ي��اع ال��وق��ت والجهد والفكر يف أم���ور ال ف��ائ��دة منها، 

والتصرف بطيش، وغ��ب��اء يثري السخرية 
وامل��ب��ال��غ��ة يف تقدير ال��ق��وة وال��س��ي��ط��رة نوع 

من أنواع العبثية.
- ث��ان��ي��اً: ال��ت��دخ��الت اإلقليمية وال��دول��ي��ة 
يف الشؤون الداخلية ألي بلد، ومصادرة 
ق�������������������راره ال��������س��������ي��������ايس وح��������ري��������ت��������ه يف ال����ت����ع����ب����ري 
وع����الق����ت����ه م������ع ال�����������دول األخ������������رى. ك������ل ذل����ك 
ي��ش��ك��ل ت���ه���دي���داً ص���ارخ���اً ل��ح��ري��ة ال��ش��ع��وب 
ويعترب انتهاكاً لسيادة الدول واستقاللها 
السيايس، والتعدي عىل كرامة شعبها.

- ث�������ال�������ًث�������ا: ح�������ري�������ة ال����������������رأي وال������ت������ع������ب������ري ح���ق 
أس�����ايس ل��ك��ل إن���س���ان، ب��ح��س��ب امل�����ادة 19 
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، ويف 
العصر الحايل أصبح اإلع���الم: ق��وة كبرية 
تتحطم أمامها جميع القوى والسلطات، 
وس���������الح���������ا ف������ت������اك������ا ي�����ق�����ل�����ب امل������������وازي������������ن وي�����غ�����ري 

القناعات، ويحرك الشعوب، ويسقط الحكومات، والغبي 
م���ن ي���ع���ادي ه����ذه ال��س��ل��ط��ة ال��خ��ط��رية خ���اص���ًة إذا ت��وح��د اإلع����الم 
املسيحي م��ع امل��س��ل��م وب��ق��ي��ة ال��ط��وائ��ف يف ل��ب��ن��ان ض��د أي دول���ة، 
ال ش�����ك س������وف ي����ك����ون ت����أث����ريه����م ق�����وي�����اً ع�����ىل ج���م���ي���ع امل���س���ت���وي���ات، 
واألف��ض��ل للجميع ه��و ت��ج��اوز ه���ذه األزم����ة، وع����ودة ال��ع��الق��ات 

الطبيعية.
لبنان بلد عربي يستحق من الجميع ال��وق��وف معه يف هذه 
امل����رح����ل����ة، وال����س����ع����ودي����ة ل���دي���ه���ا م���ش���اري���ع اق���ت���ص���ادي���ة وس��ي��اح��ي��ة 
واسرتاتيجية متطورة تشارك فيها القوى االقتصادية العاملية، 
وت��ح��ت��اج إىل ال��ت��ص��ال��ح م���ع ال��ج��م��ي��ع، م���ن أج���ل ض��م��ان األج����واء 

األمنه واملستقرة.
� رابعاً: خسائر السعودية يف حرب اليمن.

ال�����ح�����رب ال����ت����ي ت����ق����وده����ا ال����س����ع����ودي����ة يف ال����ي����م����ن، ك������ان ال���ه���دف 
منها إعادة ما تسمى "املنتهي واليته" هادي إىل الحكم خالل 

م����دة م���ح���ددة م���ن أس��ب��وع��ني إىل ش��ه��ري��ن 
ع��ىل األك����رث، ك��م��ا ص���رح يف ب��داي��ة ال��ح��رب 
امل����ت����ح����دث ال����ع����س����ك����ري ال�����س�����ع�����ودي أح���م���د 
عسريي، واآلن مىض عىل الحرب قرابة 8 
سنوات ولم يتحقق أي يشٍء عىل األرض، 
وحدث العكس سيطرت حكومة صنعاء 
عىل كامل الشمال اليمني، بل وتوغلت 
يف األرايض ال����س����ع����ودي����ة امل������ؤج������رة ن����ج����ران 
وج�������ي�������زان وع������س������ري، وم�������ا ي���س���م���ى امل���ج���ل���س 
االن�����ت�����ق�����ايل ال����ج����ن����وب����ي س���ي���ط���ر ع�����ىل م��ع��ظ��م 
محافظات الجنوب، وبقايا جيش هادي 
واإلخ��������������وان وم����ع����ه����م ت���ن���ظ���ي���م���ا "ال�����ق�����اع�����دة" 
و"داع������ش" ي��ت��واج��دون يف ب��ع��ض امل��ن��اط��ق 
ال��ج��ن��وب��ي��ة، وخ���اص���ًة م��ن��اب��ع ال��ن��ف��ط، فيما 
ه��ادي وحكومته يحرسون أموالهم التي 
ن���ه���ب���وه���ا م����ن ه������ذه ال����ح����رب وي���ت���ن���ق���ل���ون ب��ني 

فنادق الرياض وبعض الدول.
ح����رب ال��ي��م��ن ك��ل��ف��ت ال��خ��زي��ن��ة ال��س��ع��ودي��ة أك����رث م���ن ت��ري��ل��ي��وين 
دوالر وخسائر بشرية كبرية تزيد عن 10 آالف قتيل جميعهم 
من الجنود والضباط والقيادات السعودية، وعشرات اآلالف 
من املقاتلني العرب واألجانب والضباع املحلية، وتدمري مئات 
املواقع والقواعد واملعسكرات، وإعطاب آالف املدرعات واآلليات 
العسكرية، ب��اإلض��اف��ة إىل خسائر اق��ت��ص��ادي��ة ك��ث��رية ومتعددة 
ي���ص���ع���ب ح����ص����ره����ا يف ه�������ذا امل������ق������ال، والت�����������زال امل����ل����ف����ات اإلن���س���ان���ي���ة 

وجرائم الحرب مفتوحة لعقود من الزمن.
� خامساً: خسائر اليمن يف هذه الحرب.

ت��دم��ري ش��ب��ه ك��يل للبنية التحتية، وان��ه��ي��ار االق��ت��ص��اد وشعب 
يعيش أك��رب ك��ارث��ة إنسانية يف ال��ع��ال��م، ونسبة الفقر واملجاعة 
وص��ل��ت إىل 80% وأك���رث م��ن 200 أل���ف قتيل وج��ري��ح م��ن كل 
األط�������راف، ب��ي��ن��ه��م أك����رث م���ن 10 آالف ط��ف��ل وام�������رأة، وع���ش���رات 

اآلالف م���ن امل�����رىض ال���ذي���ن ت���وف���وا ب��س��ب��ب ال��ح��ص��ار ع���ىل امل���ط���ارات 
واملنافذ واملوائن، وماليني املشردين يف الداخل اليمني والخارج، 
وت���دم���ري أك����رث م���ن 600 م���ن���زل، وأك�����رث م���ن 50 أل����ف م��ن��ش��أة يف 
البنية التحتية، منها عىل سبيل املثال: جامعات، ومدارس، 
ومستشفيات، ومطارات، وموائن ومصانع ومخازن القمح، 
وامل����������زارع وال����ج����س����ور، وامل����س����اج����د وامل�����واق�����ع األث�����ري�����ة، وال����ف����ن����ادق، 
والقصور الرئاسية، واملنشآت الرياضية، واملالعب والصاالت، 
والسيطرة عىل املوائن، واملطارات والجزر ومنابع النفط والغاز 
وال������رثوات األخ�����رى، ك��ذل��ك ال��ت��وس��ع وب��ل��ع ال��ك��ث��ري م���ن واألرايض 

اليمنية، والتحكم يف الرب والجو والبحر والقائمة تطول.
ال����خ����الص����ة: ال����س����ع����ودي����ة دول�������ة ذات ث���ق���ل ك���ب���ري ع�����ىل امل���س���ت���وى 
ال����ع����امل����ي، وج���������اره م���ه���م���ة ل���ل���ي���م���ن ال����ت����ي ت���رب���ط���ه���ا م�����ع ال���س���ع���ودي���ة 
عالقات أسرية وقبلية، وتاريخ مشرتك ومعظم شعبها تعود 
أصولهم إىل اليمن، وال ش��ك ب��أن ح��رب اليمن أصبحت حرب 

"عبثية" يجب أن تتوقف.
الحقيقة الواضحة: السعودية تم توريطها يف حرب اليمن، 
من قبل الغرب خدمًة ملصالحهم االقتصادية واالستعمارية، 
واألرقام تقول إن الغرب ربحوا كثرياً من هذه الحرب العبثية، 
وم����ات����زال ش��ه��ي��ت��ه��م م��ف��ت��وح��ة ع���ىل ال��ك��ث��ري م���ن امل��ل��ف��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة، 
وال���س���ي���ط���رة ع���ىل امل������وائن وال���ش���واط���ئ وامل����م����رات ال��ب��ح��ري��ة وال���ج���زر 
ومنابع النفط وال��غ��از وغ��ريه��ا م��ن ال���رثوات امل��ك��ن��وزة يف األرايض 
اليمنية، وحتى تخرج السعودية من براثني املخطط الغربي، 
عليهم كسر قواعد اللعبة مهما كانت التبعات، ولن يتحقق 
لهم ذل��ك إال بالتصالح مع الجميع ووق��ف ح��رب اليمن ورفع 
ال��ح��ص��ار وت��ق��دي��م ال���دع���م االق���ت���ص���ادي ال��ع��اج��ل وإع������ادة اإلع��م��ار 
والوقوف بصدق مع بناء الدولة اليمنية عىل أسس صحيحة 
ت��ت��م��ت��ع ف��ي��ه��ا ال����دول����ة ال��ي��م��ن��ي��ة ب���ال���س���ي���ادة ال���ك���ام���ل���ة ع����ىل أراض���ي���ه���ا 
وقرارها وعالقتها مع الدول، وترك لبنان ألهلها يديرون بلدهم 
بالطريقة التي تناسبهم بعيداً عن التدخالت األجنبية، ودعم 

فصيل معني عىل حساب شعب بأكمله. 

ه����ن����اك م�����ن ي�������رى أن امل����ث����ق����ف ه�����و اإلن������س������ان ال��������ذي ي��ض��ع 
نظرة شاملة لتغيري املجتمع أو هو املفكر املتميز املسلح 
ب���ال���ب���ص���رية ك���م���ا ي���ق���ول م���اك���س ف���ي���رب أو ه����و ال������ذي ي��م��ت��ل��ك 
ال���ق���درة ع���ىل ال��ن��ق��د االج��ت��م��اع��ي وال��ع��ل��م��ي وال���س���ي���ايس أو 

هو املفكر املتخصص املنتج للمعرفة.
وي��������رى امل����ف����ك����ر ال������رائ������د ج�����رام�����يش أن ه����ن����اك ن����وع����ني م��ن 

املثقفني وهما املثقف العضوي، واملثقف التقليدي:
املثقف العضوي )أو الحزب باملعنى الجمعي( هو الذي 
يعمل عىل إنجاح املشروع السيايس واملجتمعي الخاص 
ب���ال���ك���ت���ل���ة ال����ت����اري����خ����ي����ة امل���ش���ك���ل���ة م������ن ال����ع����م����ال وال����ف����الح����ني 

والفقراء.
أما املثقف التقليدي فهو الذي يوظف أدواته الثقافية 
للعمل عىل استمرار هيمنة الطبقة أو الكتلة التاريخية 
السائدة من العبودية واإلقطاعية أو عصر الربجوازية.
وي��������رى أن امل���ث���ق���ف ه�����و ك�����ل إن�����س�����ان ي����ق����وم خ��������ارج ن���ط���اق 

مهنته بنوع من أنواع النشاط الفكري.
ويرى أحد الباحثني أن للمثقف صفتني رئيسيتني:

األوىل: هي الوعي االجتماعي الكيل بقضايا املجتمع 
من منطلق بناء فكري محكم.

وال���ث���ان���ي���ة: ه���ي ال������دور االج���ت���م���اع���ي ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه ب��وع��ي��ه 
ونظرته، فالوعي االجتماعي هنا يقود إىل القيام بدور 
اج���ت���م���اع���ي إذ ال دور س����ي����ايس أو اج���ت���م���اع���ي ب�������دون وع���ي 

اجتماعي أو وعي بالواقع.
وال���س���ؤال ه��ن��ا: أي���ن امل��ث��ق��ف أو أي���ن ن��ح��ن م���ن ك���ل ه��ذه 

التعريفات؟
الواقع يحدثنا أننا أمام ثالثة أصناف:

الصنف األول: املثقف املغرتب.
الصنف الثاين: املثقف املزيف أو الوهمي.

الصنف الثالث: املثقف الحقيقي.
ال�����ص�����ن�����ف األول امل�����ث�����ق�����ف امل��������غ��������رتب وه����������و ال������������ذي ي���ش���ع���ر 

باالغرتاب الروحي واملكاين يف وطنه وهو عىل نوعني:
النوع األول: اغرتاب سلفي يعيد إنتاج القديم.

النوع الثاين: اغرتاب حدايث يتقاطع مع الواقع فيميل 
إىل الذات هروباً من املواجهة.

أما الصنف الثاين املثقف املزيف أو الوهمي وله ثالث 
وظ�����ائ�����ف ه�������ي: ال�����ت�����ربي�����ر، ال����ت����خ����دي����ر، ال����ت����زي����ي����ف وك�������ل ت��ل��ك 
ال����وظ����ائ����ف ت���ق���وم ع����ىل ف��ل��س��ف��ة ال���ب���اط���ل وق���ل���ب ال��ح��ق��ائ��ق 

وهدفه خدمة الحاكم والحفاظ عىل املصالح الذاتية.
أم�������ا ال����ص����ن����ف ال����ث����ال����ث امل����ث����ق����ف ال���ح���ق���ي���ق���ي أو ال���ع���ض���وي 
امل����ل����ت����زم وه�������و ال���������ذي ي���ع���م���ل وي����ن����اض����ل م�����ن أج�������ل م���ص���ال���ح 
ال��ع��م��وم ب��م��ا يحقق م��ش��روع��ه��م ال��س��ي��ايس واالج��ت��م��اع��ي 
يف التحرر والعدالة والديمقراطية واالنتصار للضوابط 
املتوافق عليها.. ونقول عليه حقيقي ألنه يشق طريقه 
رغ���م االغ�����رتاب م��ن ن��اح��ي��ة ورغ���م م����رارة ال���واق���ع وقسوته 
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، م��درك��اً ب��وع��ي مل��ص��ريه ودوره املستقبيل 
ولواقعه وأب��ع��اده املتعددة مالكاً ال��ق��درة عىل التفكيك 
وإع��������ادة ال���ب���ن���اء وال���ص���ي���اغ���ة ب���م���ا ي��ح��ق��ق ان����زي����اح م��ج��ت��م��ع��ه 
وفاعليته فيه مدركاً تمام االدراك قيم التدرج يف إلغاء 

قيم وإحالل بدائلها.
وحتى نستطيع أن نرسم خارطة ثقافية وتلك مهمة 
غ������ري س���ه���ل���ة الب��������د م������ن ال����ت����ج����دي����د، وال����ت����ج����دي����د ال ي����ت����م إاّل 
م��ن خ���الل إع����ادة ب��ن��اء وم��م��ارس��ة ال��ح��داث��ة يف معطياتها 
وت��اري��خ��ه��ا ارت��ب��اط��اً بالتطور امل���ادي ال��ح��ض��اري ملجتمعاتنا 

بما يؤدي إىل الرتابط بني األزمنة.
م���ه���م���ة امل���ث���ق���ف يف ال���ل���ح���ظ���ة ال����راه����ن����ة أن ي���ع���ي���د ص��ي��اغ��ة 
نفسه وفق قيم نقدية عقالنية وديمقراطية تستوعب 
اآلخ�����ر وت����ح����اوره وال ت��ل��غ��ي��ه م��ب��ت��ع��داً ع���ن ال��ت��ح��ي��ز ال��ف��ك��ري 

والتصورات الذهنية املسبقة عن اآلخر.
وعليه أن يدرك واقعه تمام االدراك، ذلك ألنه واقع 
تغيب أو تتعطل فيه معظم اشكال سيادة القانون أو 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��ح��ق��ة أو امل���س���اواة أو ال��ح��ري��ة أو امل��واط��ن��ة 
،إنه مجتمع مشوه مجتمع االمتثال والطاعة، مجتمع 
ثقافة االستهالك والتبعية والخصخصة.. وهنا تكمن 
أه���م���ي���ة امل���ث���ق���ف امل���ل���ت���زم ال���ت���ي ال ت���ق���وم ع����ىل ت���ربي���ر ال���وض���ع 
ال��ق��ائ��م ب���ل ع���ىل م��م��ارس��ة ال��ن��ق��د مل���ا ه���و ك���ائ���ن ال���ت���زام���اً بما 
سوف يكون عرب كل أشكال الثقافة التنويرية التقدمية 
يف اآلداب والفنون وقنوات االتصال املختلفة.. وبذلك قد 
يستطيع املثقف أن يعيد االعتبار لدور الثقافة كسلطة 
اجتماعية تفرض نفسها ب��االص��ط��دام ب��ال��واق��ع وتغيريه 
بعد أن غاب هذا الدور أو كاد....، إذ دلت دراسة أجراها 
امل���رك���ز ال��ي��م��ن��ي ل��ق��ي��اس ال������رأي ال���ع���ام أن ن��س��ب��ة ت���أث���ري فئة 
األدباء واملثقفني يف صناعة القرار السيايس تأيت يف أدىن 
امل��رات��ب م��ن ب��ني فئة املشائخ وال��ق��ادة العسكريني وفئة 
اإلعالميني وه��ذا يعني أن ثمة خلاًل يف حياتنا الثقافية 

وغياباً عن الفاعلية والحراك والتحديث.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين ثقافة املشروع؟ ملاذا 
ال ي��ك��ون ألح��دن��ا م��ش��روع يعمل ع��ىل ب��ل��ورت��ه يف ال��ح��ي��اة؟ 
الب����د أن ي���ك���ون ل���ك ه����دف م���ا م���ن وج�������ودك، م�����اذا ت��ري��د؟ 

وك��ي��ف ت��ص��ل إىل م��ا ت��ري��د؟ ك��ي��ف تصنع ذات���ك م��ن خ��الل 
مشروع؟ كيف تصبح فاعاًل وقادراً عىل الفعل والتغيري؟
إذا ترسخت يف إذهاننا ثقافة املشروع حينها سنكون 

قادرين عىل التغيري وفق محددات ثالثة هي:
- ال����وق����وف أم������ام امل������ايض وم���س���اءل���ة م����ص����ادره امل��ع��رف��ي��ة 
والثقافية ذلك أن املايض يعيق نظام الطاقة عىل الحياة 

والقدرة عىل التجديد.
- م������س������اءل������ة ال������ح������اض������ر ال������ب������ش������ري ال������ث������ق������ايف وال�����س�����ي�����ايس 
واالجتماعي وتفقد أثره وانتاجه وطبيعته االجتماعية 
والسياسية والثقافية من أجل الخلق واالبتكار ضمن 
حدوده النسبية ال املطلقة ومن خالل مكونه ومنظومته 
ال من خارجه بمعنى التغلغل يف نسيجه العام وإعادة 

ترتيبه وصياغته وتأهيله..
- الوقوف أمام أسئلة املستقبل وخلق امكانية التحكم 
ب��ه ع��رب أدوات وم��ن��اه��ج ال��ع��ل��م وال��ت��خ��ط��ي��ط، ال ال��ف��وىض 
واالرتجالية وسوء التخطيط التي نعاين منها يف مظاهر 

حياتنا سواًء الفردي منها أو الجمعي.
وه�����ذه امل����ح����ددات ت��ق��ودن��ا إىل م���وض���وع ال���ح���ري���ة، ذل��ك 
أن املثقف امللتزم يجب أن يكون عنصراً فاعاًل ومتسائاًل 
ومشاركاً يف التغيري االجتماعي وقادراً عىل قول منجزه 
بعيداً عن األط��ر األيديولوجية واالح��ت��واءات السياسية 
واإلم�����������������الءات ال�����ت�����ي ق������د ت����ش����ك����ل ض�����اغ�����ط�����اً ع����ل����ي����ه وع����ن����ص����راً 

مصادراً لحريته يف التعبري.
وه����ذه ال��ح��ري��ة ال ت��ت��ن��اق��ض م���ع ال���ق���ول ب��أه��م��ي��ة امل��ث��ق��ف 
ال����ع����ض����وي أو ال����ح����زب����ي ب���امل���ع���ن���ى ال���ج���م���ع���ي ال��������ذي ي��ح��م��ل 
مشروعاً نهضوياً، إذا كان يؤمن بقيم الحوار ويستوعب 
اآلخ��ر وال يلغيه، وال يتحيز فكرياً باعتبار أن مشروعه 
ه��و األه����دى واألص���ل���ح وف��ك��رت��ه ه��ي األص�����وب، وع��ل��ي��ه أن 
يدرك أن مشروعه يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب 
وأن اآلخر قد يكون عىل صواب كما قد يكون عىل خطأ 
ومعياره يف ذل��ك هو املنهج واملنطق وم��ؤش��رات النتائج 

وفق قياسات علمية..
واستناداً إىل ما سبق دعونا نتأمل واقعنا قلياًل:

امل���ث���ق���ف ال���ي���م���ن���ي ع����م����وم����اً ي���ع���ي���ش يف م���ج���ت���م���ع م��ت��خ��ل��ف 
تقوم فيه أنظمة رجعية قمعية متخلفة تحارب الثقافة 
والتحديث، وتطارد الوعي، وكل الحركات والتموجات 
ال��ت��ي ح��دث��ت يف تاريخنا امل��ع��اص��ر ال ت��ع��دو كونها اتجاهاً 
إصالحياً توفيقياً استند إىل ال��رتاث حيناً، وإىل الثقافة 
األوروبية حيناً وإىل االثنتني معاً يف بعض األحيان وقد 
أف����رز ذل����ك واق���ع���اً ث��ق��اف��ي��اً م����ه����زوزاً وان���ت���ج م�����دارس ف��ك��ري��ة 

وسياسية مقلدة.
وح��ت��ى أك����ون أق����رب إىل ال��ت��وض��ي��ح أت���س���اءل: ك���م ح��زب��اً 
سياسياً يحمل فكراً نهضوياً نابعاً من املقومات الوطنية 
االجتماعية والثقافية؟ وأين مظاهر تلك األيديولوجيات 
الحزبية عىل املستوى االجتماعي؟ وماهي قيم التغيري 
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي أح��دث��ت��ه��ا؟ وه��ل نلمس وج����وداً ل��دوائ��ر 

الفكر والثقافة واإلعالم وأين أنشطة هذه الدوائر؟
ه�������ذه األس����ئ����ل����ة ي����ج����ب أن ت�����ط�����رح، وي�����ج�����ب أن ت���ن���اق���ش 
م������ع ق�������ي�������ادات األح�������������زاب ال�����ف�����اع�����ل�����ة، ن�����ري�����د أن ي�����ك�����ون ل��ه��م 
وج��ود ومناشط متعددة، باعتبار األح���زاب مؤسسات 
مجتمعية قائمة ع��ىل م��ش��اري��ع ثقافية نهضوية تخدم 
املجتمع وت��ح��اول ب��ل��وغ غ��اي��ات��ه��ا وب��اع��ت��ب��ار ال��ف��اع��ل��ني فيها 

نخباً ثقافية.
فمثاًل نحن نقول بالفساد ونشكو منه لياًل ونهاراً وهو 
حقيقة واقعة يف حياتنا وقد تحول إىل ظاهرة ثقافية.. 
ستقول يل كيف؟ أقول لك إن الغالب يف أذهان الناس 
حالياً.. أن اإلنسان املكتمل هو الذي يستفيد من منصبه 
س�����ي�����ارة وب����ي����ت����اً وم������زرع������ة ورص�������ي�������داً يف ال����ب����ن����ك ه�����و ال ي���ق���ول 
ب���م���ش���روع���ي���ة امل����س����ل����ك ول����ك����ن����ه ي�����ق�����ول ب���ال���ن���ف���ع���ي���ة ال����ف����ردي����ة 
ل���ل���ذات، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ق���درت���ه ع���ىل ت��ح��ق��ي��ق النفعية 
املجتمعية أو الوطنية؟ ه��ذه قضية، قضية التباس يف 
املفهوم ويف السلطة.. وهنا املحك الذي يجب أن تتضافر 

فيه الجهود لتغيريه.. هذا أمر.
األمر اآلخر عىل مستوى الذات نحن بحاجة إىل إعادة 
بناء ذواتنا بما يتناسب مع قيم الحرية والديمقراطية 
وال����ح����وار ق���د ي���ك���ون م���ق���ب���واًل م��ن��ك أن ت���داف���ع ع���ن ف��ك��رت��ك 
لكن ليس مقبواًل منك  أن تصادر حرية اآلخرين بسبب 
اختالفهم معك أو ان تناصبهم العداء إذا كنت مقتنعاً 
ب��ف��ك��رت��ك ول��س��ت م��س��ت��ع��داً ل��ل��ح��وار فليس ب��ال��ض��رورة أن 
ي���ك���ون اآلخ�����ر ع���ىل وف�����اق ت����ام م��ع��ك ول���ي���س ب���ال���ض���رورة يف 

ذات السياق أن يكون عدواً لك.
موضوع التحيز الفكري أصبح تطرفاً بمعنى أو بآخر، 
والتصورات الذهنية املسبقة عىل اآلخر ال تمت إىل املنطق 
والحقيقة بصلة، علينا إعادة االعتبار للعقل وللمنطق، 
وحتى تغري يجب أن تتغري أنت يف ذاتك، عليك مراجعة 
مصفوفة القيم واألخالقيات املعربة عن ذات��ك قبل أن 
تدعو إىل الفكرة التي ربما كانت نقيض قيمك وسلوكك 

وأخالقك.

عبدالرحمن مراد 

المثقف 
والتحديات الراهنة

يكاد يجمع علماء األنرثوبولوجيا عىل القول أن الثقافة هي ذلك 
الكل املعقد الذي يتضمن املعرفة واملعتقد والفن والخلق، والقانون 

والعادات االجتماعية، وأية إمكانات اجتماعية أخرى، بل وطبائع 
اكتسبها اإلنسان كعضو يف مجتمعه.

وهنا نصل إىل سؤال يف ضوء التعريفات مفادُه ما هو مفهوم 
املثقف؟

إثيوبيا: الحرب األهلية ومآالتها الخطيرة

صنعاء: "نعم جورج.. حرب اليمن عبثية" وبيروت تعاني أزمة الكلمة والسيادة!

ثمة اضطرابات داخلية يف إثيوبيا تميض 
باتجاه مزيد من التوتر يف قادم األيام

هناك انسداد لسبل التسوية السياسية 
من  سيعزز  مــا  ــو  وه والدبلوماسية، 

الخيارات العسكرية واألمنية

فضل الصباحي

إثيوبيا البلد األفريقي املشتعل بالصراعات والنزاعات الداخلية يف واحدة من أكرث 
البلدان الغارقة يف مستنقع األزمات املتعددة التي تواجهها سلسلة من التوترات 

واالضطرابات الداخلية يف مختلف أرجائها بني القوميات والعرقيات من جهة 
وبني الجيش الفيدرايل من جهة ثانية تعكس بطبيعة الحال املخاوف من تدهور 

أركان الدولة اإلثيوبية ما قد تنذر بأخطار كبرية عىل مستقبل البلد، وما ينطوي 
عليها من اخطار كبرية يف تداعياتها لزعزعة االستقرار يف منطقة القرن األفريقي 

بشكل عام.
توفيق سالم 
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هزلية التاريخ 54 عامًا من 
االستقالل.. والغزاة الجدد..!

ت�������أيت ال�������ذك�������رى ال������������54 م������ن االس�����ت�����ق�����ال امل���ج���ي���د 
ورحيل آخر جندي بريطاين عن جنوب اليمن.. 
والوطن يمر بمرحلة تاريخية استثنائية حافلة 
ب�����������األح�����������داث وال�������ت�������ح�������دي�������ات  وال������س������ي������ن������اري������وه������ات 
امل����ت����داخ����ل����ة ه���ن���ا وه�����ن�����اك ال����ت����ي أف����رزت����ه����ا ط��ب��ي��ع��ة 
املؤامرات االستعمارية املحيطة باملنطقة ذات 
ال��ص��ل��ة ب��ال��ص��ه��ي��وأم��ري��ك��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة وم��ع��ه��ا 
أذنابها من آل سعود  وآل زايد فعندما تسقط 
األنظمة العربية يف مستنقع العمالة واالرتزاق 
وت���ت���ج���رد م����ن ك����ل ال���ق���ي���م وامل������ب������ادئ واألخ��������اق، 
تصبح سلعًة رخيصة الثمن وهذا ما تعيشه 
ال��������ي��������وم ت������ل������ك األن�������ظ�������م�������ة امل�������ه�������رئ�������ة يف م���ح���ي���ط���ه���ا 
اإلق������ل������ي������م������ي وال�������������������دويل أم�������������ام ع�����ظ�����م�����ة األح�������������داث 

التاريخية الخالدة التي تشهدها املنطقة.. 
تأيت أهمية االحتفاء بهذه الذكرى الخالدة 
ال���54 من عيد االستقال املجيد وف��اًًء وتقديراً 
وإج�������ااًل ل��ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء ال���ذي���ن س��ق��ط��وا 
م����ض����رج����ن ب����دم����ائ����ه����م ال�����ط�����اه�����رة ف����������داًء ل�����أرض 
ال���غ���ال���ي���ة، وان�����ت�����ص�����اراً ل���ق���ي���م ال�����ع�����دل، وال���ح���ري���ة 
وال����ك����رام����ة، وت���ح���ق���ي���ق���اً ل��ت��ط��ل��ع��ات وط���م���وح���ات 
آم�������ال ش��ع��ب��ن��ا ن���ح���و ال����ع����زة وال����ت����ق����دم وال�����رق�����ي.. 
وليكن يف علم أولئك املرجفن املأزومن غزاة 
ال��ي��وم وعمائهم  ومرتزقتهم ب��أن التاريخ لم 
ول����ن ي���ع���ود إىل ال�������وراء وب�����أن أب��ط��ال��ن��ا امل��ي��ام��ن، 
ورجال اليمن الصناديد  الذين ثاروا وكافحوا 
ونافحوا ضد املحتل قديماً، قادرون اليوم عىل 
دح���ر وط����رد غ����زاة ال���ي���وم, ألن ال��ش��ع��ب اليمني 
م��ن��ذ ف��ج��ر م���ي���اده ي���رف���ض ال��خ��ن��وع وال��خ��ض��وع 
واالنكسار. بشتى أشكاله وألوانهفهو شعب 
أب������ي، ع����ي ش����ام����خ  ش���م���وخ األروم��������ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
وش��م��وخ اإلب�����اء.. إن ي���وم ال��ث��اث��ن م��ن نوفمر 
1967م يمثل م��ح��ط��ًة ت��اري��خ��ي��ًة ه��ام��ًة يف حياة 
ك���������ل ال������ي������م������ان������ي������ن، خ���������اص���������ًة يف ظ���������ل ال��������ظ��������روف 
الراهنة واألوض��اع التي يمر بها الوطن شمااًل 
وجنوباً.. أولئك الذين كانوا باألمس القريب 
رعاةً  حفاًة، تسيدوا فاتحن غازين، وتناسوا 

أصولهم وأرومتهم..
م����ن امل����ف����ارق����ات ال��ع��ج��ي��ب��ة وامل���س���ت���ف���زة أن ت���أيت 
ذكرى االستقال املجيدة بعد مرور 54عاماً، 
ونرى املحتل الجديد بثوب أعرابي رٍث.. وباٍل.. 
إنه يوم مئل باملآالت، واملواقف املؤملة واملحزنة 

أن ن����ش����اه����د أرض 
ال��������������وط��������������ن ت�������دن�������س 
ب�������أق�������دام امل���ح���ت���ل���ن 

والغزاة الجدد..
ل�����������������ذا ع�������ل�������ي�������ن�������ا أن 
ن��س��ت��ش��ع��ر عظمة 
ه�������������������������ذه ال����������������ذك����������������رى 
ال�����خ�����ال�����دة ب��ح��ج��م 
ال����������������ت����������������ض����������������ح����������������ي����������������ات 
وال��������������������������ن��������������������������ض��������������������������االت 
ال��������������������ت��������������������ي ق�����������دم�����������ه�����������ا 
أول���������ئ���������ك األب��������ط��������ال 
ال��ص��ن��ادي��د  الذين 
ص��������ن��������ع��������وا ل����ل����ي����م����ن 
ت����������اري����������خ����������اً ج���������دي���������داً 
وح����������������������ق����������������������ق����������������������وا   ،
ان��������������������������������ت��������������������������������ص��������������������������������ارات 
ع���������������������ظ���������������������ي���������������������م���������������������ًة   ٍ
س������������������ت������������������ت������������������وارث������������������ه������������������ا 
األج�������������������ي�������������������ال ج��������ي��������ًا 

بعد جيل وليأخذوا الدروس والعر من تلك 
التجارب واملواقف البطولية التي صنعها رجال 
اليمن األوفياء  الشرفاء, أما الذين يتمسكون 
ب�����ص�����ك�����وك امل����ح����ت����ل����ن ال��������ج��������دد، وي������ت������رك������ون ب���م���ا 
ي����ج����ودون ع��ل��ي��ه��م ب���ه م���ن ال���ع���ط���اء وال���س���خ���اء، 
عليهم أن ي��درك��وا يقيناً أن م��ا بني ع��ىل باطل 
ف����ه����و زائ���������ل وراح�����������ل ألن ح���ت���م���ي���ة االن�����ت�����ص�����ار م��ع 
ال����ح����ق وإن ط�������ال ال�������زم�������ن.. ول�����ي�����ق�����رؤوا ال����ت����اري����خ 
ج����ي����داً أن ال�����غ�����زاة وامل���ح���ت���ل���ن م���ص���ره���م م��زب��ل��ة 
التاريخ والشعوب املناضلة األبية، الشامخة 
ل�����م ول������ن ت����رك����ع أب���������داً إال ل����خ����ال����ق����ه����ا..  ف���امل���ع���رك���ة 
اليوم معركة تحرير وش��رف وكرامة, معركة 
ش���م���وخ وإب���������اء.. إم�����ا أن ن���ك���ون أوال ن����ك����ون.. أم���ا 
ال��ط��غ��اة م��ن ال��ع��م��اء وامل��ن��اف��ق��ن، س��ي��داس��ون 
ب�����أق�����دام ش���ع���وب���ه���م، وس���ي���ل���ف���ظ���ه���م ال����ت����اري����خ يف 
مكانٍ  سحيق.. وعىل الغزاة واملحتلن الجدد 
أن ي��ع��وا ال����درس ج��ي��داً ق��ب��ل ف���وات األوان، أن 
مصرهم مصر من سبقوهم.. فاليمن أرض 
ال�����رج�����ال ال����ص����ن����ادي����د.. ه�����م ذو ال�����ق�����وٍة وال�����ب�����أٍس 
الشديد.. هم صانعو األمجاد واالنتصارات، 
ف�����ال�����ذي�����ن خ�������اض�������وا ب�������األم�������س م�����ع�����رك�����ة ال����ت����ح����ري����ر 
ف��أش��ب��ال��ه��م ال���ي���وم ق�������ادرون ع���ىل دح����ر ك���ل غ���اٍز 

ومحتٍل وعميٍل..
• صفوة القول:

* ل���ي���درك أح������رار ال���ع���ال���م ب����أن ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 
ال��ع��ظ��ي��م س��ي��ظ��ل م��ت��م��س��ك��اً ب��ث��واب��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة، 
وبتحرير أرض��ه من كل غ��از ومحتل وعميل.. 
م���ن ح����وف إىل ال���ج���وف ون���ح���ث ك���اف���ة األوف���ي���اء 
وال�����ش�����رف�����اء م�����ن ال�����ق�����وى ال����وط����ن����ي����ة، وامل����ك����ون����ات 
السياسية والفكرية بأن يدركوا حجم املؤامرة 

القذرة تجاه الوطن ووحدته وهويته..
• كلمات مضيئة:

م����ه����م����ا ح������������اول امل�����ح�����ت�����ل�����ون ال��������ج��������دد م��������ن ب����ق����اي����ا 
األع�����������راب وال����ص����ه����اي����ن����ة واألم������ري������ك������ان ال����ن����ي����ل م��ن 
اليمن إال أن كل محاوالتهم ستبوء بالفشل 
ما دام هناك صمود وثبات أسطوري، ورفض 
للخضوع والتبعية واالرتهان والوصاية وإيمان 

بحتمية القضية، وعدالة الهدف..
ال���ي���وم ي��ق��ف ال���ت���اري���خ ش���ام���خ���اً إج������ااًل وإك����ب����اراً 
وت�����ق�����دي�����راً وت���ع���ظ���ي���م���اً ل�����ه�����ؤالء األب�����ط�����ال امل���ي���ام���ن 
األش����������������������������اوس م������������ن أب������������ن������������اء ال��������ج��������ي��������ش وال��������ل��������ج��������ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���ذي���ن ي����ح����ررون ك���ل ش���ر م���ن أرض 
الوطن، دفاعاً عن األرض والعرض والشرف 

والكرامة..
وليعلم الجميع أن االستعمار مهما تغرت 
م��ام��ح��ه أو ش��خ��وص��ه أو أدوات������ه، س��ي��ظ��ل هو 
ذاك ال���وج���ه ال��ق��ب��ي��ح امل���ن���ب���وذ وح���ق���ائ���ق ال��ت��اري��خ 
ت���ؤك���د دوم������اً ب����أن م��ه��م��ا ع��ل��ت راي������ات امل��س��ت��ع��م��ر 
الب�������د ل����ه����ا م�����ن ل���ح���ظ���ة س����ق����وط م��������روع وخ���ات���م���ة 

كارثية..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )96(
إذا ك���ان ال��ق��رن ) 16م ( ب��داي��ة االن��ق��اب ال��ت��ج��اري ف��إن 
القرن )19( كان بداية "االنقاب الصناعي "  وكما كان 
ال����ق����رن األول ب����داي����ة ت���غ���ي���رات اق���ت���ص���ادي���ة وس���ي���اس���ي���ة يف 
حوض البحر األحمر فإن االنقاب الثاين كان أشد تغيراً 
وأعمق أثراً ليس يف دول حوض البحر األحمر فقط  بل 
ويف مصر العالم كله وخاصة بعد أن تسارعت خطواته 
أي االنقاب الصناعي منذ بداية القرن العشرين  فقد 
ت��ح��ول ه��ذا ال��ح��وض م��ن "ب��ح��رة محمية " إىل البحرة 
املستعمرة بعد أن سقطت أغلب أجزائه تحت سيطرة 
أورب����ي����ة ك����رى ف��أص��ب��ح امل���م���ر ب���ال���ت���ايل يف خ���دم���ة أص��ح��اب 
تلك املستعمرات ال��ذي��ن غنموا يف ال��واق��ع دون سكانه 
جميع ال��ف��وائ��د االق��ت��ص��ادي��ة امل��رت��ب��ة ع��ىل ث��واب��ت��ه ويعني 
هذا بالتايل بأن دخول أجسام غريبة إىل جسد الحوض 
ب���امل���ف���ه���وم ال������ذي س���ب���ق ع���رض���ه ق����د ج���ع���ل ه�����ذه األج���س���ام 
تستأثر بكل خرات البحر وفوائده ومما زاد من ضعف 
ال��ح��وض اق��ت��ص��ادي��اً وس��ي��اس��ي��اً وق���د ت��رت��ب ع��ىل الضائقة 
االق����ت����ص����ادي����ة واالض������ط������راب ال���س���ي���ايس أن أق���ب���ل���ت ب��ع��ض 
القوى االجتماعية القبلية عىل بيع أراضيها وسواحلها 
ل��ل��ق��وى ال��خ��ارج��ي��ة ب��ع��د أن اس��ت��ن��ف��ذت م���وارده���ا املحلية 
املحدودة يف حروب داخلية ولم تنج الحبشة نفسها من 
هذه االضطرابات واالنقسامات فقد أنقسم األحباش 
بن عدد من الرؤوس وكان كل رأس يدعي أنه النجايش 
األك���ر ال���ذي عليه أن يخضع ب��اق��ي ال��ق��وى املسيحية له 
وك����ان ه���ذا ي��دف��ع��ه إىل ال��ت��ح��ال��ف م���ع ق���وى خ��ارج��ي��ة ول��و 

اختلفت معه ديناً أو مذهباً .
والشك أن نشاط بريطانيا يف داخل البحر األحمر ضد 
الحملة الفرنسية يف مصر ومحاولة بريطانيا جمع ما 
يلزمها من معلومات عن هذا البحر خاصة شمال جدة 
كان هذا يعني بداية انتقال معركة التنافس الدويل إىل 

داخل البحر وإىل بداية اهتمام بريطانيا به بعد أن كانت 
التهتم به كثراً بل وتجهل عن أموره الكثر بما يف ذلك 
ال��ش��ئ��ون ال��ب��ح��ري��ة الفنية نفسها م��ث��ل ات��ج��اه��ات ال��ري��اح 
وق���وت���ه���ا يف أن���ح���ائ���ه وك�����ان رد ال��ف��ع��ل ل��ل��ن��ش��اط ال��ف��رن��ي 
اإلنجليزي عند طريف هذا البحر هي تلك التحركات التي 
أش��رن��ا اليها يف داخ��ل��ه غ��ر أن التسارع إىل داخ��ل البحر 
ل��م يقتصر ع��ىل فرنسا  وإن��ج��ل��را ب��ل شاركتهما إيطاليا 
أيضاً عند نهاية ذلك القرن وخاصة يف جنوب البحر . 

وقد أح��دث منح فرنسا مشروع شق قناة السويس 
يف )1854م ( ث��م اف��ت��ت��اح��ه��ا يف )1869م ( ه���زة أخ���رى يف 
ك��ي��ان ال��ب��ح��ر األح��م��ر أش���د وأع��م��ق م��م��ا أح��دث��ت��ه الحملة 
ال��ف��رن��س��ي��ة ع���ىل م��ص��ر ف��ق��د ت��غ��ل��ب��ت ع��ن��دئ��ذ ط��ب��ي��ع��ة امل��م��ر 
ع�����ىل ط���ب���ي���ع���ة ال����ب����ح����رة أي أخ����ت����ل ال������ت������وازن ب�����ن ال���ث���اب���ت���ن 
ف��ف��ق��د ال���ب���ح���ر ك���ي���ان���ه ك��ل��ي��ة ف���ق���د أح���ت���ل���ت ب���ري���ط���ان���ي���ا م��ص��ر 
عام )1882م ( واستمرت يف ضم املحميات حول عدن 
ك��م��اذك��رن��ا واح��ت��ل��ت ف��رن��س��ا م��ي��ن��اء أوب����خ ) أوب�����وك ( ع��ام 
)1884( لتقيم بعد قليل مستعمرة جيبويت واحتلت 
إي��ط��ال��ي��ا م��ي��ن��اء ع��ص��ب ع����ام ) 1869( ل��ت��ج��ع��ل م��ن��ه وم��ن 
ميناء مصوع نواة ملستعمرة إريريا التي أعلنت قيامها 
عام )1890م ( وانطلقت بريطانيا من عدن لتحتل زيلع 
وبربرة الصوماليتن يف )1884م ( وتشجعت السلطنة 
العثمانية واس��ت��ول��ت ع��ىل ص��ن��ع��اء ع���ام )1872م ( حتى 
تكون تلك الوقفة خلفية تاريخية تنر أمامنا ما حدث 
بعد تلك ال��ح��روب م��ن خ��اف��ات وص��راع��ات وأع��ت��ق��د أن 
أبدأ الحديث عن بريطانيا التي كان لها السبق يف وضع 
ق��دم��ه��ا ع��ن��د م���دخ���ل ال��ب��ح��ر األح���م���ر ث���م ف��رن��س��ا امل��ن��اف��س 
األك����ر ل��ري��ط��ان��ي��ا ح���ول االس��ت��ع��م��ار ح��ي��ن��ذاك ث��م إيطاليا 
التي عملت عىل أن تكون لها مكان بن الدول البحرية 
ال���ك���رى ع��ن��د إت���م���ام وح���دت���ه���ا وس�����وف ي��ت��ض��م��ن ال��ح��دي��ث 

نشاط كل منها عىل حدة وعن ما 
ح���دث بينهما م��ن ص���دام أو وف��اق 
ب���اإلض���اف���ة اىل م��وق��ف��ه��م م��ن��ف��ردي��ن 
ال������س������ل������ط������ن������ة  أو م�������ج�������ت�������م�������ع�������ن م��������������ن 
العثمانية .فبالنسبة لريطانيا ال 
نريد العودة هنا إىل الحديث عن 
اح�����ت�����ال ب���ري���ط���ان���ي���ا ل����ع����دن أو ح��ت��ى 
ملصر فقد سبق  أن أشرنا إىل ذلك 
من قبل لكن نريد فقط أن نلفت 
ال��ن��ظ��ر إىل ب��ع��ض ال���ن���ق���اط ال���ت���ي قد 
تلقي بعض الضوء عىل األح��داث 

فيما بعد وخاصة إن خطوات بريطانيا يف املنطقة كانت 
دروساً للقوى األوربية األخرى فمن ناحية كانت شركة 
ال���ه���ن���د ال���ش���رق���ي���ة ال���ري���ط���ان���ي���ة أك�����ر ان���دف���اع���ا م����ن ح��ك��وم��ة 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ن��ح��و االح���ت���ال وال��س��ي��ط��رة إذ ك��ان��ت الحكومة 
ع������ادة ت��ن��ظ��ر إىل األم�������ور ب���أف���ق أوس������ع ي��خ��ض��ع ل���ل���ت���وازن���ات 
وامل���ن���اف���س���ات ال���دول���ي���ة وه�����ذا م���اك���ان ي��غ��ي��ب ع���ن ال��ش��رك��ة 
ف��ت��س��رع الت��خ��اذ خ��ط��وات لتحقيق م��ص��ال��ح آن��ي��ة خاصة 
وق�������د ت����ج����د ه�������ذه ال�����خ�����ط�����وات اع�������راض�������ات م�����ن ال���ح���ك���وم���ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ن��ف��س��ه��ا غ����ر أن ه�����ذا ال ي��ع��ن��ي أن ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ك��ان��ت ال ت��راع��ي خ��ط��وات ال��ش��رك��ة وتحميها 

وتنسق معها وإن اختلفت اآلراء والخطوات أحياناً. 
وم����ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ع���رف���ت ال���ش���رك���ة ط��ري��ق��ه��ا إىل ع��دن 
واملخا يف أوئل القرن )17م( كما ذكرنا ففشلت يف إقامة 
وك��ال��ة ت��ج��اري��ة يف األوىل ل��ك��س��اد ال��ت��ج��ارة فيها حينذاك 
ونجحت يف الثانية وأن لم يكن نجاحاً متواصًا لظروف 
مختلفة غر إن مجيئ الحملة الفرنسية إىل مصر شد 
ان���ت���ب���اه ال���ح���ك���وم���ة وال����ش����رك����ة ع����ىل ال����س����واء إىل ض�����رو رت 
االه����ت����م����ام ب���ال���ب���ح���ر األح����م����ر وخ����اص����ة ب���م���دخ���ل���ه ال��ج��ن��وب��ي 

ح���ت���ى ال ت������أيت م���ن���ه أي������ة أخ����ط����ار ت��ه��دد 
م���م���ت���ل���ك���ات���ه���ا ال����ه����ن����دي����ة وذل���������ك م��ث��ل��م��ا 
ف����ك����ر " ال������ب������وك������رك " م������ن ق����ب����ل وم����ن 
ه����ن����ا ب�������دأ ال���ت���ف���ك���ر ال������ج������دي يف إق����ام����ة 
م����ح����ط����ة دائ������م������ة أي االح�������ت�������ال وك������ان 
ال���رك���ي���ز ح�����ول ع�����دن ألف��ض��ل��ي��ت��ه��ا ع��ن 
غ���ره���ا ك��م��ا س��ب��ق أن أش���رن���ا وإن ب��دأ 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف ال���ب���داي���ة ب��ع��ق��د م��ع��اه��دة 
ت����ج����اري����ة م�����ع ح����اك����م ع�������دن امل����ح����ي يف 
عام )1802م ( وقد يطول الحديث 
ع��ن امل��ح��اوالت التي بذلتها بريطانيا 
وع����ن االع����راض����ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا ح��ت��ى ت���م ل��ه��ا اح��ت��ال 
ع���دن ب��ال��ق��وة )1839م ( بحجة ن��ه��ب السفينة الهندية 
التي ترفع العلم الريطاين عند ما جنحت عىل ساحل 
لحج لكن يهمنا هنا اإلشارة لحادثة صغرة ذات داللة 
هامة وهي أن قائد سفينة الشركة قد نقل القوة التي 
ك���ان ق��د أن��زل��ه��ا يف ج��زي��رة م��ي��ون ع���ام 1799م ك��م��ا ذك��رن��ا 
إىل ساحل عدن بسرعة لعدم مائمة الجزيرة للحياة 
فيها وذلك دون ترتيبات مسبقة مع السلطات املحلية 
أوم���ع مجلس إدارة ال��ش��رك��ة يف ب��وم��ب��ي ث��م نقلها ثانية 
إىل ب��وم��ب��ي اس���ت���ع���دادا ال رس����ال ق���وة أك���ر إىل ال��س��وي��س 
وذل�����ك ب��ع��د وق�����وع م���ش���ادة يف امل���دي���ن���ة ق��ت��ل ف��ي��ه��ا ج��ن��دي 
ب���ري���ط���اين وق����د أس��ت��ح��س��ن م��ج��ل��س اإلدارة ت���ص���رف ق��ائ��د 
السفن عند نقل الجنود من ميون إىل عدن إلنقاذهم 
من املرض الذي بدأ يفتك ببعضهم وذلك رغم اعراض 
قائد السفن امللكية يف البحر األحمر عىل هذه التصرفات 
ويهمنا ه��ن��ا اه��ت��م��ام بريطانيا ب��ج��زي��رة ك��م��ران م��ن��ذ ذل��ك 
ال��وق��ت املبكر وذل���ك ع��ىل ي��د ق��اي��د السفن امللكية نفسه 

. يتبع

 
هذه املادة مكرسة لإلجابة عن التساؤالت املتعلقة 
ب����وق����ف����ت����ن اح����ت����ج����اج����ي����ت����ن ل����ل����ع����ش����رات م������ن ال���ن���اش���ط���ن 
ال��ح��ق��وق��ي��ن واإلع��ام��ي��ن أم����ام وزارة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
وال�������ت�������ي ت����م����خ����ض ع����ن����ه����ا ع�����ق�����د م�����ؤت�����م�����ر ص����ح����ف����ي ب����ت����اري����خ 

5ديسمر من العام 2020م.
وع����ن ال���ت���س���اؤالت ح����ول م���ا ت���م ن���ش���ره يف ه����ذا ال��ح��ي��ز 
من أحاديث للمشاركن يف الوقفات االحتجاجية ويف 

املؤتمر الصحفي..
أود ال���ت���وض���ي���ح ب���أن���ن���ي يف ال���ح���ل���ق���ة رق�����م 79 امل���ن���ش���ورة 
بعدد الصحيفة رق��م 2187 بتاريخ 4 يناير م��ن العام 
الجاري 2021م قد اختزلت أحاديث وكلمات بعض 
املشاركن يف املؤتمر ال��ذي عقد بتاريخ 5 ديسمر من 
ال�����ع�����ام 2020م ح�������ول ق���ض���ي���ة ال����ش����ه����ي����دة ق����ب����ول ال�������ورد 
وأوالده��ا ويف نفس الحلقة اختزلت البيان الصحفي 
بفقرات قليلة وهامة تخص مطالب منظمات املجتمع 
الدويل املدين من القيادات السياسية العليا يف الدولة 
والحكومة بأنصاف الشهيدة قبول ومحاكمة مرتكبي 
الجريمة، لكن بعد نشر الحلقة السابقة يوم االثنن 
ب����ت����اري����خ 4 ي���ن���اي���ر وح����ت����ى 16 ي���ن���اي���ر امل��������ايض ت���ل���ق���ي���ت ع���دة 
اتصاالت من ناشطن حقوقين معظمهم ال أعرفهم 
وك��ذل��ك م��ن رف��اق��ن��ا أع��ض��اء ال��ح��زب االش����رايك اليمني 
أع���رف معظمهم وج���ل ت��ل��ك االت���ص���االت تعاتبني عىل 
ع��دم ذك��ر وتوضيح اس��م الشخص املستهدف.. قلت 
ل��ه��م أن��ن��ي م��ل��ت��زم مهنيا ب��ض��واب��ط ال��ن��ش��ر يف الصحافة 
ال��ورق��ي��ة خ��اص��ة يف الصحيفة الرسمية مثل صحيفة 

"26سبتمر".
وق�����د ذك�����ر اإلخ�������وة امل���ت���ص���ل���ون ب�����أن ص��ح��ي��ف��ت��ن��ا ال���غ���راء 
"26س��������ب��������ت��������م��������ر" ه���������ي ص�����ح�����ي�����ف�����ة ورق���������ي���������ة رس������م������ي������ة وك������ل 
أع���داده���ا ت��ن��ش��ر ال��ك��رون��ي��اً ع���ر أل��ن��ت وروي�����ر ل��ك��ل دول 

العالم إضافة إىل أنها توزع كصحيفة ورقية عىل نطاق 
واس��ع أي أن الصحيفة لها ق��راء يف الداخل والخارج 
وم���ن س��ي��اس��ة ال��ن��ش��ر يف الصحيفة ع���دم ال��ت��وص��ي��ف أو 
ال���ث���ل���ب وال���ت���ج���ري���م ألي ش���خ���ص ع������ادي أو اع����ت����ب����اري إال 
ب���ح���ك���م ق����ض����ايئ رس����م����ي ب����ش����رط أن ي����ك����ون ال���ح���ك���م ب���ات 

وغر قابل للنقض.
ويف ال��ح��ل��ق��ت��ن رق�����م 86 و87 ن���ش���رن���ا ب��ق��ي��ة أح���ادي���ث 
امل��ش��ارك��ن وك��ذل��ك نشرنا ال��ب��ي��ان الصحفي للمؤتمر، 
ويف الحلقة رقم 88 من هذا البحث تكرست الحلقة 
ألحاديث 100 شخصية عن رأيهم بمطالب منظمات 
امل���ج���ت���م���ع امل���������دين ورؤي�����ت�����ه�����م ب�������اإلس�������راع ب���ت���ن���ف���ي���ذه���ا  وق����د 
أوج�������������زت ت�������دوي�������ن ال�����ح�����دي�����ث ل�����ث�����م�����اين ش����خ����ص����ي����ات و92 
شخصية ك��ان ع��ب��ارة ع��ن استفتاء مصغر للموافقن 
ع���ل���ي���ه���ا وال������راف������ض������ن ل����ه����ا وت�����ل�����ك ال����ت����غ����ط����ي����ات وب����ل����ورت����ه����ا 
كانت كافية جداً، أما املطالبون يل بأن أكتب كباحث 
تحليل عن تلك الوقفات االحتجاجية ووجهة نظري 
كصفحي عن تفعيلها مستقبا فإنني ألبي هذا الطلب 

بكل ترحاب فيما تبقى من حيز هذه املادة.
مناصرة وإنصاف ضحايا العهد البائد 

إن الوقفات االحتجاجية أمام وزارة حقوق اإلنسان 
يف أواخ����ر ال��ع��ام امل����ايض وال��ت��ي ب����دأت ب��م��ط��ال��ب��ة إن��ص��اف 
الشهيدة قبول الورد وأوالده��ا هي أكر القضايا عىل 
اإلط����������اق.. ت���ل���ك ال����وق����ف����ات ق����د أي���ق���ظ���ت الح����ق����اً م��ش��اع��ر 
التأييد لحقوق اإلنسان يف بادنا وأظهرت تلك املشاعر 
مزيداً من التأييد املكبوت لدى املواطن العادي ناهيك 
عن تناميها داخل خطاب منظمات املجتمع املدين وقد 
س��اع��د ع��ىل ب���روزه���ا ص��ف��وة م��ن امل��ث��ق��ف��ن م��ن أس����رة آل 
ال����ورد ويف م��ق��دم��ت��ه��م اإلخ����وة ي��اس��ن ال����ورد وال��دك��ت��ور 
محمد الورد وأكرم الورد وصالح أحمد الورد وغرهم 

ك��م��ا أن ل��إلخ��وة ال��ن��اش��ط��ن يف م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ومنظمات املجتمع املدين ويف مقدمتهم األخ األستاذ 
عي كردي األمن العام ملنظمات املجتمع املدين دوراً 

كبراً يف بروزها.
لقد تفعلت حركة مناصرة ضحايا السلطة السابقة 
اب���ت���داء م��ن أواخ����ر ال��ع��ام 2020م وان��ت��ع��ش��ت أك���ر من 
ال��س��اب��ق خ��ال النصف األول م��ن ال��ع��ام 2021م ومن 
امل��زم��ع إن ش��اء ال��ل��ه أن تستمر يف التصاعد واالن��ت��ش��ار 

يف املستقبل.
صحيح أن الظروف الصعبة التي تمر بها بادنا يف 
مختلف املجاالت تعد من العوائق أمام أي عمل لكن 
رغم ذلك أثبتت منظمات املجتمع املدين أنها من أنجح 

املكونات غر الحكومية يف الوقت الراهن.
ك��م��ا أن ان��ت��ش��ار وس��ائ��ل االت��ص��ال وع���ىل رأس��ه��ا ألنت 
سهلت ل��أف��راد ال��ع��ادي��ن ان ي��ق��وم��وا ب����أدوار ك��ب��رة يف 

مجال حقوق اإلنسان.
ون�����أم�����ل م���س���ت���ق���ب���ًا إن ت���ت���ط���ور االج�����ت�����ه�����ادات ال���ف���ردي���ة 
ل���أش���خ���اص امل���ن���ج���ذب���ن اىل ال���ع���م���ل ال���ط���وع���ي ل��ح��ق��وق 
اإلن������������س������������ان اىل م�������س�������ت�������وى ارف������������������ع واىل م�������س�������ت�������وى ب������ن������اء 
ت���ح���ال���ف���ات اج���ت���م���اع���ي���ة واس����ع����ة ح���ت���ى ت����واك����ب م��س��ت��وى 
أه��داف��ه��ا ومنطلقاتها فقد ب���دأت باملطالبة باإلنصاف 
ع��������دد م������ح������دود م������ن امل����ظ����ل����وم����ن يف ش����ه����ر ن����وف����م����ر م��ن 
ال���ع���ام 2020م ووص�����ل س��ق��ف م��ط��ال��ب��ه��ا امل���ش���روع���ة يف 
5 دي��س��م��ر م��ن ن��ف��س ال��ع��ام اىل امل��ط��ال��ب��ة م��ن الجهات 
ال��رس��م��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة ب���أن ي��ك��ون ي���وم 5 دي��س��م��ر م��ن كل 
عام يوماً إلنصاف ضحايا السلطة السابقة وبالطبع 
الجهات الرسمية القانونية والسياسية هي األساس 
يف إن��ص��اف الضحايا ع��ىل امل��دى القريب وف��ق��اً للقانون 

الدويل اإلنساين يف هذا الشأن.

خ������ت������ام������اً أود ال�������ق�������ول أن م����ن����ظ����م����ات امل����ج����ت����م����ع امل�������دين 
ومجموعة من الناشطن الحقوقين واإلعامين من 
قد اثبتوا نجاحات جيدة ومن بينها املطالب املطروحة 
يف خ��ت��ام ال��ب��ي��ان الصحفي للمؤتمر الصحفي املنعقد 
أم����ام وزارة ح��ق��وق اإلن���س���ان يف 2020/12/5م إال أن��ه��ا 
مطالبة باملزيد من إتباع العديد من األساليب الضامنة 

لديمومة نجاحها وهي: 
- التنسيق مع رجال القانون لرفد القدرات والدراية 

القانونية..
- ح��ص��ر ك��ل م��ل��ف��ات ال��ض��ح��اي��ا يف ك��ل م��ن��اط��ق اليمن 

ومتابعة إغاقها.
- االستناد اىل القوانن املحلية وال��دول��ي��ة يف مجال 
حقوق اإلنسان والبنود الثاثة املذكورة هي من أهم 

مهامها والله املعن..

 احمد القردعي

كلك نظر
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الـــجـــاء  عـــيـــد     
ــة لــتــجــديــد  ــط ــح م
ضد  املسلح  الكفاح 

الغزاة الجدد

بعيد  ــاء  ــف ــت االح  
الـــجـــاء تــعــبــر عن 
لتضحيات  الـــوفـــاء 
ــن  ــذي الــشــهــداء ال
ـــى ما  ـــل قـــدمـــوا أغ
يـــمـــلـــكـــون فـــــداًء 

وتضحيًة للوطن
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تاريخ اليمن الحديث:  بول دريش جامعة أكسفورد
يف امل�����رت�����ف�����ع�����ات  ه�����ن�����اك م����ح����ص����ول ذو أه����م����ي����ة م����ادي����ة 
كبرة لليمنين  وهذا املحصول يستحق التنويه وهو 
ال��ق��ات ال��ذي ه��و ع��ب��ارة ع��ن اوراق نبات تعطي شعورا 
باالسرخاء والنشاط يف ان واحد يمضغها اليمنيون 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م م��ن��ذ ق����رون وم����ع ان��خ��ف��اض ق��ي��م��ة ال��ق��ه��وة 

اخذ القات مكانها يف بعض األحيان.
يف ح����وايل ع���ام 1900  رب��م��ا ك���ان م��ع��ظ��م ال���ن���اس غر 
ق���ادري���ن ع��ىل م��ض��غ ال��ق��ات دائ��م��ا ول��ك��ن إذا اس��ت��ط��اع��وا 
فإن الرجال يمضغون كما يفعلون دائًما يف حفات ما 
بعد الظهرة حيث تتم مناقشة جميع االمور وتعتر 
فرصة للتواصل مع األصدقاء واألقارب ويسمى هذا 
ال���ت���ج���م���ع م���ق���ي���ل او م����ق����ال ك����م����ا ي���س���م���ي���ه ال����ب����ع����ض وه����و 
مناسبة جيدة للحديث وكانت من العادات ان يقوم 
الناس بما يسمى دورة وهو التجول يف الحي والتمتع 
باملناظر الطبيعية مع مضغ القات حيث يعتقدون ان 
هذا يمنحه طعما افضل وكان يطلق عىل التجمعات 
ال��ن��س��ائ��ي��ة أح���ي���اًن���ا اس����م "ت��ف��ري��ط��ة" ، وال ن��س��م��ع س��وى 
ال����ق����ل����ي����ل ع����ن����ه����ا يف ه���������ذا ال�������وق�������ت الن خ����ص����وص����ي����ة امل���������رأة 
ك��ان��ت م��ن االم���ور املهمة وي��ج��ب ال��ح��ف��اظ عليها وال��دة 
محمداألكوع عىل سبيل املثال التي ماتت صغرة يف 
حوايل عام ١٩٠٨يتذكرها زوجها كنموذج للفضيلة 
وكزوجة مخلصة مطيعة وروى قصة عنها يمدح بها 
زوج���ت���ه رواه������ا ه��ن��ا اب��ن��ه��م��ا م��ح��م��د وه����ي ك���ال���ت���ايل اع��ت��اد 
ابي أن يصي صاة الظهر كل يوم يف الوقت املناسب 
باملسجد يف الطرف العلوي من قرية ضاهر ويف بعض 
األحيان كان يسمع صوت أمي وهي تضحك   بوضوح 
ش��دي��د  ك��ان املسجد املعني ب��ع��ي��ًدا بعض ال���يء  كان 
مخجًا ومحرًجا أمام الناس  كان والدي يعود محرًجا 

وم���ن���زع���ًج���ا  وك�����ان ي��ل��وم��ه��ا وي���خ���ره���ا ب���ذل���ك  ك����ان ي��ق��ول 
ل��ه��ا إن ص����وت امل������رأة م��ع��ي��ب وم���خ���ج���ل  ك���ان���ت ت��واج��ه��ه 
ب��ال��ض��ح��ك ب��ص��وت ع����اٍل  وت��ض��ح��ك أك����ر   ق��ائ��ل��ة م��ازح��ة   
"العفة مصانة ياعزيزي وأسرارك يف أمان معي ظهرت 
فكرة أن صوت املرأة مخجل يف الفقه: يف عالم مثايل 
للذكور ، ال ينبغي أن تسمع أصوات النساء من قبل 

رجال غر محارم وانه طريق للخطيئة .
تقول مارثا موندي نتوقع ان��ه قبل مائة ع��ام كانت 
املرأة اليمنية قوية كما هي اآلن   لكن تحويل التاريخ 
من الداخل إىل الخارج والكتابة بصوت أنثوي يتطلب 
م��ص��ادر  ال أح���د ح��ت��ى اآلن ق���ادر ع��ىل ال��ح��ص��ول عليها 

ك��������ان ال����ف����ص����ل ب������ن ال����ج����ن����س����ن  وأش�������ك�������ال ال���ت���ح���ي���ة 
وأع���������������������راف ال�������ل�������ب�������اس واالح��������������������������رام  ن�����ظ�����اًم�����ا 

أخ���اق���ًي���ا م��ت��ق��ًن��ا يف ال����ري����ف وامل�����دن 
عىل حد سواء استند هذا النظام 

ع���ىل أس����س ض��ع��ي��ف��ة ي��ت��ذك��ر اح��د 
امل��زارع��ن كيف يف اح��دى السنوات 

ح�������ص�������ل ق�������ح�������ط ك�������ب�������ر وك����������������ان ال�������ن�������اس 
ي���ع���ان���ون م����ن ت����راك����م ال����دي����ون ح���ي���ث ان  

م��وس��م ال��ح��ص��اد ت��أخ��ر اىل آخ���ر الصيف 
وان ال���ن���اس ف���ق���دوا ك���ل م��دخ��رات��ه��م حتى 

امل�����خ�����ازن م����ن ال����س����ن����وات ال���س���اب���ق���ة أص��ب��ح��ت 
خ�����اوي�����ة ت���م���ام���ا ول������م ي���ت���ب���ق يشء ق���ب���ل م���وس���م 

ال������ح������ص������اد ك���������ان ي������ق������وم األغ������ن������ي������اء ب����ف����ت����ح م�����خ�����ازن 
الحبوب الخاصة بهم والتي تسمى مدفن ويخرجون 
الحبوب امل��خ��زون��ة ويعطي منها للفقراء ويتم كتابة 
ورقة بالدين عىل املزارعن الفقراء ويمكن ان تتسبب 
ه���ذه ال���دي���ون ب��ف��ق��دان اراض���ي���ه���م  ك���ان ب��ع��ض االغ��ن��ي��اء 

وال������ش������ي������وخ ي������رف������ض������ون ف�����ت�����ح م����خ����ازن����ه����م 
واق������������راض امل�������زارع�������ن ال�����ف�����ق�����راء وك����ان����ت 
تحدث اضطرابات ون��زاع��ات يف هذه 
امل������ن������اط������ق .خ������������ال ع����������ده س�������ن�������وات ع�����اىن 
ال�����ن�����اس م�����ن ال����ق����ح����ط وامل�����ج�����اع�����ة وك��������ان ال����ن����اس 
ي�������ت�������ض�������ورون ج������وع������ا ول������ك������ن م��������ع ه������ط������ول االم���������ط���������ار ك�����ان 
يحدث العكس  فقد كان الناس يفرحون ويحتفلون 
خ��ص��وص��ا يف ال��ري��ف ك��ان��ت تتميز ه���ذه امل��ن��اط��ق ب��اغ��اين 
العمل والحكمة واالمثال عن املحاصيل والحيوانات  
واألمور اليومية مع الركيز عىل املدن والبلدات حالة 
البلد بشكل ع���ام  غ��ال��ًب��ا م��ا تتأثر ب��أس��ع��ار ال��ح��ب��وب تم 

بيع املنتجات من خال وسطاء لكن يف جميع أنحاء 
اليمن كانت األس���واق الريفية  كل منها يقام يف يوم 
م��ع��ن م��ن األس��ب��وع وك���ان آالف ال��ن��اس يتجمعون يف 
ي������وم ال�����س�����وق وك�����ان�����ت ال�����ط�����رق ت���ش���ب���ه ق������رى ال���ن���م���ل م��ن 
ك��ث��اف��ة ال���ن���اس امل��ت��ج��م��ه��ري��ن ف��ي��ه��ا .ك�����ان ت���ن���وع ال��ت��ق��ال��ي��د 
وال����ع����ادات يف ال��ي��م��ن ه���ائ���ًا  وم����ع ذل����ك ك���ان���ت امل��ن��اط��ق 
م��رت��ب��ط��ة ب��ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع��ض  ك��ان��ت ال���ط���رق ال��ت��ي ك��ان��ت 
تسر فيها التجارة املحلية هي نفس الطرق التي كان 
ال��ب��خ��ور ينتقل ع��ىل طولها يف ع��ص��ور م��ا قبل اإلس��ام 
وه���ي نفسها ط���رق ت��ج��ارة ال��ت��م��ور وامل��ل��ح وال��ح��ج��اج يف 
معظم األوق���ات منذ ذل��ك الحن عرفت اليمن بانها 
مصدر علم االنساب الخاص بجنوب الجزيرة العربية  
والذي يتشظى ملناطق عديدة يف الوطن العربي حيث 
انتقلت ال��ق��ب��ال ال��ع��رب��ي��ة ش��م��اال ويتضمن ه���ذا العلم 
ح��ف��ظ االس����م����اء وامل���ن���اط���ق واالن����س����اب وس��ل��س��ل��ة نسب 
ال������رس������ول وك���ل���ه���ا م���م���ت���دة وم���ت���ص���ل���ة ب����ق����ح����ط����ان    ال�����ذي 
يعتر ابو عرب الجنوب العرب القحاح أكر من ذلك 
كانت هناك مؤسسات يف مناطق مختلفة  يف معظم 
األج������زاء ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة م���ن ال��ي��م��ن  ع���ىل سبيل 
املثال عىل طول الطريق عر حضرموت  كانت هناك 
مدن وأسواق محمية تسمى الحوطة  والتي غالًبا ما 
كانت مرتبطة ببعض عائات اشراف اليمن والحوطة 
ع��ب��ارة ع��ن م��س��اح��ة م��ح��اي��دة ح��ي��ث ي��م��ك��ن ل��ل��ن��اس من 
مختلف القبائل أن يجتمعوا بحرية ومن حولهم تم 
بناء أنظمة للتجارة والتحكيم شمال صنعاء كانت 
ت���س���م���ى ه������ذه امل����ن����اط����ق ال����ه����ج����رة وه������ي ام�����اك�����ن م��ق��دس��ة 
وم���ه���م���ة ح���ي���ث ك����ان����ت م���ك���اًن���ا م���ح���م���ًي���ا وك����ان����ت ال��ق��ب��ائ��ل 

تلتقي وتركز فيها التجارة والتحكيم. يتبع

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
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نظام )آل سلول( 
والتطبيع الخجول

إن ن��������ظ��������رة م�������وض�������وع�������ي�������ة إىل ط�����ب�����ي�����ع�����ة ال������ع������اق������ة 
ب����ن اإلدارات األم���ري���ك���ي���ة األش�������د ت���ب���ن���ًي���ا وم���س���ان���دًة 
ل���"ال��دول��ة الصهيونية" وب��ن ال��س��ع��ودي��ة املَتّسمة 
ب�����م�����ط�����ل�����ق ال������ت������ب������ع������ي������ة ال���������ت���������ي اض������ط������ل������ع������ت ال�����خ�����زي�����ن�����ة 
ال��س��ع��ودي��ة -ب��م��وج��ب��ه��ا- بالجهد ال��ت��م��وي��ي األك��ر 
ل��ت��م��وي��ل "ص��ف��ق��ة ال���ق���رن ال���رام���ب���ي���ة" ال���ه���ادف���ة إىل 
تصفية القضية الفلسطينية والتي لم يحضرها 
-باإلضافة إىل األمريكان وسلطة الكيان ملا تمثله 
م���ن ج���رم ف��ظ��ي��ع- س���وى "ال���س���ع���ودي���ة" واألن��ظ��م��ة 
ال����ع����رب����ي����ة ال����ع����ال����ق����ة -ال�������ي�������وم- يف ش����رن����ق����ة ال��ت��ط��ب��ي��ع 
التي طَبّع معظمها بعلمها بل بدعمها، نعم إن 
نظرة خاطفة إىل تلك املعطيات مجتمعة تدفع 
ص��اح��ب��ه��ا إىل ال���ت���س���اؤل: ه���ل م���ا ت����زال "م��م��ل��ك��ة آل 

سلول" -بالفعل- غر مطِبّعة؟

التمادي يف التطبيع االقتصادي
إن م������ا ي����ح����ظ����ى ب������ه "ال������ك������ي������ان ال�����ص�����ه�����ي�����وين" -م������ن. 
ب���داي���ة ت��أس��ي��س��ه- م���ن م��س��ان��دة س��ي��اس��ي��ة أم��ري��ك��ي��ة 
وأوروب����ي����ة وم����ن دع����م ع��س��ك��ري م��ط��ل��ق ي��ض��م��ن له 
دي���م���وم���ة ال��ه��ي��م��ن��ة وال���ت���ف���وق ي��ج��ع��ل��ه يف غ���ن���ى ع��ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ع ال���س���ي���ايس، ول���ي���س م���ن امل��ن��ط��ق يف يشء 
-يف ظ������ل ت����ن����ام����ي ب������ل ت�����ع�����اُظ�����م ق��������درات��������ه- أن ي��ع��ت��ر 
ه������ذا ال�����ن�����وع م�����ن ال���ت���ط���ب���ي���ع ه�����دًف�����ا ب�����ذات�����ه، ب����ق����در م��ا 
ي���ت���خ���ذه وس���ي���ل���ة ل���ك���س���ر ط������وق امل���ق���اط���ع���ة وم������ن َث������َمّ 
انفتاح أس���واق البلدان العربية املطبعة ملنتجاته 
يف م��ق��اب��ل ال���ت���ه���ام م���ا ف��ي��ه��ا م���ن امل������واد ال���خ���ام ال��ت��ي 
ت��ح��ت��اج��ه��ا م��ص��ان��ع��ه ب���أق���ل م����ا ي��م��ك��ن م����ن ت��ك��ل��ف��ة، 
فقد ورد يف "موسوعة املعرفة": )ان "إسرائيل" 
ت��������رك��������ز ع����������ىل"ال����������س����������ام االق������������ت������������ص������������ادى"، وه����������������ذا م����ا 
ي��ف��س��ر ال��ح��م��اس اإلس���رائ���ي���ىل ل��ح��ض��ور "امل��ؤت��م��رات 
االق���ت���ص���ادي���ة" أك�����ر م����ن ح��م��اس��ه��ا ل��ل��ج��ل��وس ع��ىل 

موائد "املفاوضات السياسية(.
����اق����ًة يف م��م��ارس��ة  وق�����د ك���ان���ت "ال����س����ع����ودي����ة" س����َبّ
ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ع ح��ت��ى ق��ب��ل ت��ط��ب��ي��ع ذي��ن��ك 
ال������ب������ل������دي������ن ال�������ل�������ذي�������ن ط�����ب�����ع�����ا ق������ب������ل س������ن������ة ب�����م�����راس�����ي�����م 
تطبيعية معلنة، فقد ورد يف سياق مقال تحليي 
للصحفي الفلسطيني "محمد محسن وتد" نشر 
يف موقع "الجزيرة نت" يف ال� 25 من نوفمر 2018 
ما يي: )ويف األول من فراير/شباط 2017، التقى 
رجا األعمال السعودي واإلسرائيي ألول مرة، 
وكانت القضية الرئيسية الجتماعهما هي تسويق 
ب��رن��ام��ج "ب��ي��غ��اس��وس 3"، وع���ىل ع��ك��س األسلحة 
األخرى فإن ثمن هذه األنظمة يعتمد فقط عىل 
م�������دى رغ�����ب�����ة ال���ع���م���ي���ل يف ش�����رائ�����ه�����ا، وب�����ال�����ت�����ايل ع��ىل 
إمكانياتها االقتصادية الهائلة، ويمكن أن يصل 
م���ع���دل ال���رب���ح يف م��ث��ل ه����ذه امل���ع���ام���ات إىل م��ئ��ات 

األضعاف.
وب���ع���د ش���ه���ر م����ن ال����ل����ق����اء، س���اف���ر رج�����ل األع���م���ال 
األوروبي إىل معرض لأسلحة يف اإلمارات، حيث 
ال���ت���ق���ى ه����ن����اك ب����"امل���ل���ي���ح���ي"، وق�������دم ل����ه م���ن���ش���ورات 
وم��واد إعانية ل�"شركة إسرائيلية"، ويف أبريل/
ن����ي����س����ان 2017 ع����ق����د اج�����ت�����م�����اع آخ��������ر ب�����"ف����ي����ي����ن����ا" ب��ن 
"امل��ل��ي��ح��ي" و"ال���ق���ح���ط���اين" وم��م��ث��ل��ن ع���ن ش��رك��ات 

إسرائيلية شارك فيها إسرائيليون آخرون.
ويف اجتماع عقد يف أبريل/نيسان 2017، قدم 
ال�����س�����ع�����ودي�����ون ق����ائ����م����ة ب����������23 م�����ن ال�����ت�����داب�����ر وال���ن���ظ���م 
اإلل�������ك�������رون�������ي�������ة ال�����ه�����ج�����وم�����ي�����ة ال�������ت�������ي س������ع������ت امل����م����ل����ك����ة 

للحصول عليها(.
ويف أواخ���ر شهر أك��ت��وب��ر امل���ايض ت��داول��ت وسائل 
إع������ام اإلل���ك���رون���ي���ة "م�����واق�����ع إخ����ب����اري����ة" -ن���ق���ا ع��ن 
وسائل إعام عرية- خر "إبرام صفقات تجارية 
بن دولة الكيان الصهيوين والسعودية بوساطة 
إم����ارات����ي����ة"، وه����و خ���ر يف م��ن��ت��ه��ى ال���واق���ع���ي���ة، ل��وال 
م��������ا ت����خ����ل����ل����ه م��������ن إق��������ح��������ام ال�������وس�������اط�������ة اإلم��������ارات��������ي��������ة، 
ول��ع��ل م��س��وغ وس��ائ��ل اإلع����ام ل��رب��ط ذل���ك اإلب���رام 
بالوساطة اإلماراتية -باإلضافة إىل ما تهدف إليه 
وس���ائ���ل إع����ام ال��ك��ي��ان م���ن ت���روي���ج س��ي��ايس ل��ن��ظ��ام 
اإلمارات الذي طبع معه قبل أكر من عام- يكمن 
ع القائمن عىل تلك املواقع أن "اإلمارات"  يف توُقّ
ب�����ات�����ت -يف امل����رح����ل����ة ال�����راه�����ن�����ة- أق���������رب إىل "ال�����دول�����ة 
العرية" من شقيقتها وحليفتها "السعودية"، 
��ع غ��ر املقنع م��ن حقيقة  منطلقن يف ذل��ك ال��ت��وُقّ
أن "اإلم�����������������ارات" ق�����د وق�����ع�����ت ات����ف����اق����ي����ة ت���ط���ب���ي���ع م��ع 
"الكيان"، بينما لم تطبع "السعودية" عاقتها 

معه إىل حِدّ اآلن.

ولوج التطبيع غًدا من بوابة "بايدن"
لقد كان النظام "السعودي" -يف عهد الرئيس 
األم����ري����ي ال���س���اب���ق "دون�����ال�����د ت����رم����ب"- ع����ىل وش���ك 
ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة ت���ط���ب���ي���ع، ب���ال���رغ���م م����ن إن امل���وق���ف 
املعلن للنظام ي��رب��ط قضية إع���ان التطبيع بحل 
القضية الفلسطينية، وهذا الشرط مجرد تمنع 
غ����ر م���ق���ن���ع، وب���ح���س���ب م����ا ن���ش���ر يف م���وق���ع "ال������رأي 
اآلخ����ر" يف ال���� 28 م��ن أك��ت��وب��ر ف��ق��د )أك����دت وس��ائ��ل 
إع��ام عرية أن مستشار األم��ن القومي للرئيس 
األمريك "جيك سوليفان" بحث يف "الرياض" مع 
"سلمان" يف 27 أيلول/سبتمر الفائت، إمكانية 

تطبيع العاقات بن السعودية وإسرائيل.
وذك���ر م��وق��ع “وال����ا” ال��ع��ري أن "اب���ن سلمان" 
ل����م ي���رف���ض إم���ك���ان���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ع ال��ع��ل��ن��ي ل��ل��ع��اق��ات 
ب��ن ال��س��ع��ودي��ة وإس��رائ��ي��ل، لكنه ذك��ر أن خطوة 
كهذه تستغرق وقًتا، وقدم ل�"سوليفان" قائمة 

بخطوات ينبغي تنفيذها قبل خطوة كهذه.
وم����������ن امل��������ؤك��������د أن ق�����س�����ًم�����ا م��������ن ه����������ذه ال�����خ�����ط�����وات 
تتعلق بتحسن العاقات بن ال��والي��ات املتحدة 
وال���������س���������ع���������ودي���������ة، وذل����������������ك يف أع����������ق����������اب ف��������ت��������ور ه�������ذه 
العاقات منذ بداية والية إدارة "جو بايدن" عىل 
خلفية ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن���س���ان ويف مقدمتها 
اغتيال الصحايف السعودي "جمال خاشقجي" 

بسبب انتقادات وجهها إىل "ابن سلمان"(.
نستنتج م��ن ك��ل م��ا ان��ط��وت عليه ال��ف��ق��رات من 
م����ؤش����رات م���ض���اًف���ا إل���ي���ه���ا ك����ل م����ا س���ب���ق س�������رُده م��ن 
معطيات أن توقيع اتفاق تطبيع صهيوسعودي 
يوشك أن يحصل يف غضون عامن أو أقل، وإن 
حصل -من جانب "ال��ري��اض"- بنوع من الخجل 
وع����ىل اس��ت��ح��ي��اء، وس��ي��ت��ب��ن ل��ن��ا -يف ت��ل��ك األث���ن���اء- 
أن م����ا ك������ان م����ن ت��م��ظ��ه��ر امل���م���ل���ك���ة ب���ن���ص���رة ال��ق��ض��ي��ة 

الفلسطينية -وبما ال يحتمل املراء- مجرد رياء.

وب��ح��س��ب أح���دث ت��ق��ري��ر ص���ادر ع��ن " معهد واشنطن 
األم���������ري���������ي ل������������دول ال�����خ�����ل�����ي�����ج " , وال��������������ذي ت������ط������رق إىل آخ�����ر 
ال��ت��ط��ورات ع��ىل الصعيد امل��ي��داين يف اليمن , خاصة عىل 
جبهة مأرب , ومساعي واشنطن الحثيثة للحيلولة دون 
سقوط املدينة الغنية بالنفط بأيدي قوات صنعاء , فإن 
التحالف املُناهض للقوى الوطنية ينقسم حالياً بالفعل 
يف مأرب , حيث تبحث السعودية عن مخرج يحفظ لها 
ماء الوجه ,بينما حليفتها األم��ارات قد سحبت قواتها 
من هناك , فيما تتطلع قبائل املحافظة إىل عقد صفقات 
ف����ردي����ة م����ع ق������وات ص���ن���ع���اء ت��ج��ن��ب��ه��ا م���اي���رت���ب ع����ىل ن��ت��ائ��ج 
معركة مأرب الحالية التي تسر لصالح قوات صنعاء .

ووفقاً للتقرير األمريي الذي يتتبع التطورات امليدانية 
يف جبهة م���أرب , وي��رص��د م��اي��دور ه��ن��اك ع��ن كثب , فإن 
قبائل م��أرب ال��واق��ع��ة شرقي ال��ب��اد أصبحت يف الوقت 
ال��راه��ن أق���رب إىل ال��ت��ح��ال��ف م��ع ق���وات ص��ن��ع��اء وال��ق��ب��ول 

بعقد صفقة معهم ..
ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر إىل أن م��ب��ادرة ص��ن��ع��اء امل��ع��روض��ة عىل 
ق��ب��ائ��ل امل��ح��اف��ظ��ة بتجنيب م��ن��اط��ق��ه��م م���اال ُي��ح��م��د ُع��ق��ب��اه 
يف ح��ال��ة اس��ت��م��رار قتالهم إىل ج��ان��ب ق���وات ه���ادي , تأيت 
يف ال����وق����ت ال�������ذي ت����ع����اين ف���ي���ه ق�������وات م���اي���س���م���ى ب��ح��ك��وم��ة 
ال�����ش�����رع�����ي�����ة امل������دع������وم������ة م�������ن ال��������خ��������ارج وامل�������وال�������ي�������ة ل���ت���ح���ال���ف 
دول ال����ع����دوان ع���ىل ال��ي��م��ن , ض��ع��ف��اً ش���دي���داً يف ق��درات��ه��ا 
العسكرية السيما مع استمرار فرار العديد من مقاتليها 
م��ن الجبهات بسبب ان��ق��ط��اع روات��ب��ه��م منذ ش��ه��ور , إىل 
ُ����س����ت����ش����ري يف س���ل���ط���ة ح����ك����وم����ة ه������ادي  ج�����ان�����ب ال����ف����س����اد امل
وق���ي���ادات ق��وات��ه��ا , اض��اف��ة إىل تكبد ال��ق��وات السعودية 
خسائر فادحة يف معارك مأرب األخرة وبحث الرياض 
عىل خلفية مايحدث حالياً عن مخرج آمن من الحرب 
يف مأرب , خصوصاً بعد أن تأكد لها نفاذ مالدى القوات 
ال���س���ع���ودي���ة م����ن ذخ����ائ����ر وص�����واري�����خ ج����و - أرض م��وج��ه��ة 

ت��م��ك��ن��ه��ا م���ن اس���ت���م���رار ت��ن��ف��ي��ذ غ����ارات 
جوية للحد من تقدم قوات صنعاء 

نحو مدينة مأرب .
وأش��������������ار ال�����ت�����ق�����ري�����ر األم��������ري��������ي ال�������ذي 
ُن������������ش������������ر ق���������ب���������ل أي�����������������������ام إىل م�������ات�������ع�������ان�������ي�������ه 
ال��������ق��������وات ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل����ح����ك����وم����ة ه�������ادي 
من اش��ك��االت تؤثر سلباً عىل ادائها 
يف امل���������ع���������ارك , م����ن����ه����ا ع����������دم ال�����ك�����ف�����اءة 
وال���ف���س���اد , وس������وء اإلدارة , يف ظ��ل 
ان��ت��ك��اس��ات��ه��ا وإخ��ف��اق��ات��ه��ا وت��راج��ع��ه��ا 
أم�����ام ق�����وات ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ت��ي 
ت��ح��ق��ق ت���ق���دم���اً وإن����ت����ص����ارات م��ت��وال��ي��ة 
ع���ىل األرض , وه�����ذا م����اأج����ر. ال��ك��ث��ر 
م��ن ج��ن��ود ح��ك��وم��ة ه���ادي إىل ش��راء 
أس��ل��ح��ت��ه��م م���ن ال���س���وق ال����س����وداء. , 

وفرار البعض منهم من ساحة القتال .
وقال تقرير معهد واشنطن :" لم يتقاىض الكثر من 
ال���ج���ن���ود يف م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب روات���ب���ه���م م��ن��ذ ش���ه���ور , مما 
أدى إىل فرار الكثر منهم من ثكناتهم ومعسكراتهم , 
وعبورهم تباعاً إىل اململكة العربية السعودية بحثاً عن 
ف��رص��ة ع��م��ل ه��ن��اك " ..وف��ي��م��ا يتعلق ب��إن��ت��ص��ارات ق��وات 
ص��ن��ع��اء ع���ىل ق����وات ت��ح��ال��ف دول ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه��م 
خاصة يف مأرب , يقول التقرير :" ليس من املُستغرب أن 
ابناء الجيش واللجان الشعبية ينتصرون عىل األرض , 
ففي سبتمر / أيلول سيطروا بشكل كامل عىل محافظة 
البيضاء وأجزاء من شمال محافظة شبوة , مما يسمح 
لهم بقطع مأرب عن الجنوب , كما سيطروا عىل منطقة 
حريب الواقعة جنوب مأرب , ويف حالة سقوط منطقة 
ال����ع����ب����دي����ة ب����أي����دي����ه����م وق�������د س����ق����ط����ت, ف�����س�����وف ي���ض���غ���ط���ون 

بإتجاه مدينة مأرب .

وط�����������ب�����������ق�����������اً مل�������������ا ت�������ض�������م�������ن�������ه ال�������ت�������ق�������ري�������ر 
األم����ري����ي امل����ذك����ور , ف��ف��ي ح���ال���ة إذا 
نجح الجيش واللجان يف اإلستياء 
عىل عاصمة محافظة مأرب , وهو 
م����اي����ب����دو ُم����رج����ح����اً ب���ش���ك���ل م����ت����زاي����د , 
ف��س��ي��م��ن��ح��ه��م ذل�����ك ال���س���ي���ط���رة ع��ىل 
حقول الغاز يف م��أرب , وينهي أي 
آمال عالقة يف إعادة تشكيل اليمن 

كدولة واحدة , عىل حد تعبره .
وأوض����������ح ال����ت����ق����ري����ر أن ج�������زء ك��ب��ر 
م�����ن غ�������رب وج�����ن�����وب م��������أرب , ح��ي��ث 
ي��������������دور ال�������ق�������ت�������ال ح�������ال�������ي�������اً ب���������ن ق���������وات 
ص�����ن�����ع�����اء وق���������������وات ح�����ك�����وم�����ة ه��������ادي 
املدعومة من التحالف , عبارة عن 
أرض صحراوية مسطحة نسبياً , 
مما يجعل ُمقاتي الجيش وال��ل��ج��ان ُع��رض��ة للضربات 
الجوية .. مشراً إىل أن الضغط األمريي عىل السعودية 
, واملبيعات املعلقه لأسلحة الهجومية , من املُرجح أن 

ينهي هذا الرادع .
وق����ال ال��ت��ق��ري��ر :" أن����ُه ب��م��ع��دالت اإلس���ت���خ���دام ال��ح��ال��ي��ة 
لأسلحة األمريكية التي تستخدمها الرياض يف حربها 
الحالية عىل اليمن , قد يضطر السعوديون إىل تقليص 
اس��ت��خ��دام��ه��م ل��ل��ذخ��ائ��ر امل��وج��ه��ة ب��دق��ة يف غ��ض��ون ال��ع��ام 

املقبل " .
وأق���������������ر ت������ق������ري������ر م�����ع�����ه�����د واش�������ن�������ط�������ن ال���������خ���������اص ب������ال������ي������م������ن , 
بإستحالة قدرة الواليات املتحدة األمريكية عىل التأثر 
عىل ق��وات صنعاء والحد من تقدمهم س��واء يف جبهة 
م��أرب , أو غرها .. وخلص التقرير األمريي إىل القول 
:" ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق األم����ر ب��ال��ي��م��ن , ف���إن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
خارج الخيارات , فأحد شيئن عىل وشك الحدوث , إما 

أن الواليات املتحدة ستحتاج إىل مساعدة خارجية من 
إيران إلقناع قوات صنعاء بوقف هجومهم قبل سقوط 
م��أرب , أو أنهم سيأخذون م��أرب والضغط جنوباً عىل 
شبوة التي أستولوا عىل أج��زاء منها ُم��ؤخ��راً , وسينهار 

هدف املجتمع الدويل بإحياء دولة يمنية موحدة " .
ه�����������ذا وي������ظ������ه������ر ت������ق������ري������ر أم��������ري��������ي ص�������ري�������ح ب�������ه�������ذا ال����ش����ك����ل 
ح���ول ال��ي��م��ن م���دى ال��ت��خ��ب��ط وال��ع��ج��ز ال����ذي وص��ل��ت إل��ي��ه 
دول ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ب��م��ا ف��ي��ه��ا أم��ري��ك��ا ال���داع���م األك���ر 
للسعودية يف حربها عىل اليمن , خاصة يف ظل استمرار 
امل����غ����ال����ط����ات وق����ل����ب ال���ح���ق���ائ���ق ال����ت����ي ت���ع���م���د إل���ي���ه���ا أم���ري���ك���ا 
وحلفائها يف العدوان عىل اليمن واليمنين , وإستمرار 
هؤالء املعتدين يف ترويج األباطيل والحجج الواهية التي 
تشرعن للحرب ومواصلة العدوان عىل اليمن عىل مدى 
أكر من سبع سنوات , وال ت��زال ُمستمرة يف ذلك بكل 

صلف وعنجهية .
وكانت املتحدثة بإسم الخارجية األمريكية " جرالدين 
ج���ري���ف���ي���ت " , ق����د أق������رت يف ت���ص���ري���ح���ات ص��ح��ف��ي��ة ل���ه���ا يف 
س��ب��ت��م��ر امل�����ايض , ب��ع��ج��ز واش��ن��ط��ن ال���واض���ح ع���ن تحقيق 
أي نصر يذكر يف امللف اليمني , أمام إصرار صنعاء عىل 
حسم املواجهة عسكرياً , والسيطرة عىل كامل الراب 
اليمني , وسط أنباء عن إقراب سقوط مأرب بيد قوات 
صنعاء التي باتت تتحكم حالياً يف ميدان املعركة كلياً 
هناك , وأصبحت قاب قوسن وأدىن من اقتحام املدينة 
والسيطرة عليها , لتبقى األمور يف اليمن عىل تعقيدها 
وره�������ن امل����زي����د م����ن امل����ف����اج����آت ال����ص����ادم����ة ل����ق����وى ال����ع����دوان 
وتحالف دوله , ويبقى الحسم العسكري لصالح قوى 
التحرر واإلستقال يف اليمن هو الخيار. األنسب لتشبث 

أصحابه به حتى تحقيق النصر وإدراك غاياته قريباً .
...... يتبع ........

اليمن.. لعبة الدم واملوت إىل أين؟!.. )103(

صالح املقداد 
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 ������������ ¨�������������� ³���������� � �����������ª´� ����¬¡�������¦ ������¯
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 ������ ���� ¢��±� �� ¬� ½�  ̄���� ���� ������ ¾�	
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 ������� ��������	 �������������������������� ������������¸��������°������������� ������������ §���������¼� «
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 ¨������������� �������������� � ��������������������� �������©�������������� Ë���������©������
 Â�����°���� ¤����� ������������  ̧������ ������������� Â�����¦����°����¯� ������������������
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 µª� ��� ���� ������ ���� �¼��  ̧Î�¦��
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 ¨��� �� � ���� ���¸ � �������  ������� �¬ ���¬� ������
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 ��	¶�� ��	���� ����� º������ �������� ¢��¶¸���
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 �����	� Ý�� ��¬� ã�¬���� Î�����
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دشن البنك اليمني لإلنشاء والتعمري امس 
حول  التدريبي  الربنامج  فعاليات  بصنعاء 

تقديم الخدمات اإللكرتونية. 
يهدف الربنامج إىل تدريب موظفي البنك 
وفروعه حول خدمة بطائق الدفع املسبق " 
ماسرت كارد" والذي  سيتم إطالقه خالل األيام 

القادمة . 
ويف التدشني أكد مدير عام البنك اليمني 
لالنشاء والتعمري مدين عبد الجليل مسعود 
لتنمية  التدريبي  الربنامج  تنفيذ هذا  أهمية 
البنك وفروعه  وتزويدهم  قدرات موظفي 
تطوير  بمعارف ومهارات ومعلومات حول 

الخدمات اإللكرتونية. 
ولفت إىل ان البنك اليمني لالنشاء والتعمري 

يعترب ضمن البنوك القليلة العاملة يف اليمن 
التي تقدم خدمة بطائق املاسرت كارد .

لالنشاء  اليمني  البنك  عام  مدير  وكشف 
والتعمري عن العديد من الخدمات اإللكرتونية 
التي سيدخلها  البنك إىل خط العمل املصريف 
يف  العالم  يشهدها  التي  التطورات  ملواكبة 
مجال الخدمات اإللكرتونية التي تعترب أوفر 

وأكرث جدوى من الخدمات التقليدية. 
وقال " إيمانا منا بأن العنصر البشري هو 
أساس النهضة والتطور للمجتمع لذلك فإن 
أي سياسة اقتصادية ناجحة تقوم عىل حسن 
املنطلق  البشري ومن هذا  العنصر  استثمار 
التدريب درجة كبرية من األهمية يف  يحتل 

رؤيتنا اإلدارية للبنك يف املراحل املقبلة ".

فعالة  وسيلة  التدريب  نعترب   " وأضاف 
باملعلومات  املوظف وتزويده  لتنمية قدرات 
عملية  بأن  مؤكدا   .." الحديثة  واألساليب 
الرتقية والتدرج الوظيفي سيتم ربطها بكفاءة 

وقدرات املوظف.
ووجه مركز التدريب بالبنك باقامة الدورات 

النوعية التخصصية باألعمال املصرفية .
وحث املشاركني عىل االستفادة من الربنامج 
التدريبي وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات 
ومعارف يف الواقع العميل وامليداين بما يسهم 

يف االرتقاء بخدمات البنك .
يشار إىل أن الربنامج التدريبي يتضمن عدداً 
من الدورات لكوادر البنك يف املركز الرئييس 

وفروعه.

وكيل  نعمان  الويل  عبد  عبدالله  األستاذ  قال 
وزارة التجارة والصناعة لقطاع التجارة الخارجية: 
إن التجارة اإللكرتونية تشكل واحدة من مكونات 
الثورة الصناعية الثالثة.. و قد شهدت نمواً ملحوظاً 
خالل العقدين املاضيني باعتبارها وسيلة حديثة 
التجارية االفرتاضية ويرجع  التبادالت  يف عملية 
هذا النمو املتزايد إىل عدد من العوامل مثل ظهور 
االتصال  وسائل  وتطور  اإلنرتنت  شبكة  وتوسع 
وتكنولوجيا املعلومات وتوسع استخدام شبكات 

الحاسوب والربمجيات.
العام 2020م  بداية  أنه  ومنذ  واضاف نعمان 
بالغ  لها  أخرى كان  ظهرت مستجدات وعوامل 
األثر يف تنامي حركة التجارة اإللكرتونية.. تمثلت 
بفريوس كورونا املستجد والذي نتج عنه العديد 
من اإلجراءات واالحرتازات حيث اتبعت عدد من 
الدول سياسات العزل املنزيل واإلغالق مما أدى 
إىل تحول فئة كبرية من قطاع االقتصاد التقليدي 
إىل التجارة اإللكرتونية لتلبية احتياجات ومتطلبات 
عىل  املحافظة  نفسه  الوقت  يف  و  املستهلكني 
استمرار أنشطتهم االقتصادية.. وكان من نتائج 
مبيعات  حصة  يف  ملحوظة  زيادة  التحول  هذا 

التجزئة عرب اإلنرتنت بفعل الفريوس. 
وتماشيا مع هذه التطورات واملستجدات يف قطاع  

التجارة االليكرتونية 
اوضح االخ الوكيل إن هناك لجنة شكلت بقرار 
األستاذ عبدالوهاب  الصناعة والتجارة  من وزير 
الدرة أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع القانون 
وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات لهذا الغرض 
وخلصت إىل إعداد مسودة أولية ملشروع القانون 

والتي استندت يف إعدادها إىل العديد من املعطيات 
منها القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية 
"األنسرتال" والذي تم إعداده من قبل مؤتمر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية "األنكتاد" باإلضافة إىل 
سبقت  التي  الدول  بعض  وتجارب  تشريعات 
قانون  إعداد  بأن عملية  املجال.. مؤكدا   يف هذا 
التجارة اإللكرتونية ليست باألمر السهل نظراً ألن 
هذا النشاط بتفاعالته وتطوراته يحتاج إىل جهود 
كبرية ومخططات قد ال تكون متوفرة يف الوقت 
الحاضر.. واضاف بان  إنجاز القانون يعتمد  عىل 
قدرة الجهات املعنية األخرى للمواكبة يف إعداد 
وتأهيل الكثري من املتطلبات األساسية لنمو التجارة 
"تشريعية  لها  مناسبة  بيئة  وتوفري  اإللكرتونية 

أن  إىل  مشرياً  وتقنية"..  مؤسسية  و  وتنظيمية 
املسؤولية فيما يخص تفعيل التجارة اإللكرتونية 
مسؤولية مشرتكة أطرافها متعددة ويجب أن تقف 
كل جهة بجدية أمام املسؤوليات التي تقع عىل 

عاتقها يف هذا الجانب.
القانون كشف   ومواد  بمضمون  يتعلق  وفيما 
تحديد  عىل  ركزت  القانون  مسودة  أن  نعمان 
التزامات جميع األطراف من مزودين ومستهلكني 
باإلضافة إىل اإلشراف عىل هذا النشاط وتحديد 
فضالً  عليه  اإلشراف  ونطاق  مزاولته  شروط 
األطراف  بجميع  الخاصة  الضوابط  تحديد  عن 
الوسائط  خالل  من  تحدث  التي  التعامالت  يف 

اإللكرتونية.
وقال نعمان هناك جهات عدة حكومية ومدنية 
هذا  إىل  لكن  اإللكرتونية  التجارة  بقضايا  معنية 
الوقت لم تشرتك أي من هذه الجهات يف هذا األمر 

العتبارات موضوعية.. منها: 
أوالً: ارتئينا أن يتم إعداد املسودة األوىل للمشروع 

من قبل الوزارات.
ثانياً: عند االنتهاء من إعداد ومناقشة املسودة 
سيتم إرسالها سيتم إرسالها إىل كل الجهات املعنية 

إلبداء املالحظات عليها.
ثالثاً سيتم عقد عدد من ورش العمل ملناقشة 
املالحظات واالتفاق عىل الصيغة النهائية التي تلبي 

طموحات جميع األطراف.
وعندها سريى قانون التجارة اإللكرتونية النور 
ممهداً لخلق بيئة مناسبة للتجارة اإللكرتونية تكون 

فيها حقوق جميع األطراف مصانة.

البنك اليمني لإلنشاء والتعمير يدشن البرنامج 
التدريبي حول الخدمات اإللكترونية الوزارة أعدت  المسودة األولية لمشروع قانون 

التجارة اإللكترونية

قال المدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية أمير الوريث أن أولوياتنا تنصب 
على استمرار  التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين وتعزيز العمل الجاد 
في محاربة الفقر وتخفيف معاناة المواطنين، عبر ترجمة اهداف  الصندوق 

إلى واقع عملي في الميدان..
مشروع الحواالت النقدية أهم المشاريع وأكبرها على مستوى اليمن،  وال أبالغ إن 
قلت على مستوى العالم حيث يعمل المشروع على صرف المساعدات النقدية 
ألكثر من مليون وخمسمائة الف مستفيد يشمل هذا العدد  أيضًا عشرة ماليين 
فرد ضمن األسر المستهدفة و بمبلغ ريعي يصل إلى 34,000,000,000 مليار ريال 
خصوصًا بعد اعتماد زيادة تقدر في المبالغ المساعدات في دورة  الصرف الثامنة 

والتاسعة بنسبة زيادة %50 و %55.. كما أنه تم حتى اآلن تنفيذ 10 دورات صرف 
خالل العام) 2017 –2021(  

وأوضح إلى أن لدينا تفاهمات ووعود من قبل المنظمات المانحة بتوفير تمويالت 
خالل العام 2022م ستفضي إن شاء الله إلى صرف من 3 الى 4 دورات جديدة 

بإجمالي 132 مليار سنويا،
"26سبتمبر" أجرت حوارًا صحفيًا مع المدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية 
األستاذ أمير علي الوريث تناولت معه عددًا من القضايا الهامة  وخرجت بالحصيلة 

التالية فإلي نص الحوار:
حاوره: صالح السهمي

خاص/ »                                      «

# بداية نود أن نعرف أولوياتكم يف قيادة الصندوق التنفيذية 
اهم  من  االجتماعية  الرعاية  صندوق  كون  املرحلة  هذه  يف 
ابناء  برعاية شريحة الفقراء من  مؤسسات الدولة الخاصة 

شعبنا اليمني ؟
# يف البدء ُنحيي صحيفة 26 سبتمرب عىل اهتمامها املستمر يف 
مناقشة قضايا املجتمع.. لإلجابة عىل سؤالكم، فتجدر بنا اإلشارة 
اىل أن أولوياتنا تنصب عىل استمرار  التنسيق مع الشركاء املحليني 
والدوليني، وتعزيز العمل الجاد يف محاربة الفقر وتخفيف معاناة 
املواطنني، عرب ترجمة أهداف  الصندوق إىل واقٍع عميل يف امليدان 
بتفعيل كافة املهام واألنشطة التي تستهدف فئة كبرية واسعة من 

افراد املجتمع وهي  شريحة  الفقراء يف أرجاء اليمن ..
# ياحبذا لو تذكرون كم تقدر شريحة الفقراء.. ؟ وكم نسبة 

املستفيد  من أنشطة وخدمات صندوق الرعاية االجتماعية . ؟
# ال يوجد رقم دقيق  حالياً يحدد قوام هذه الشريحة خصوصا 
إذا ما أشرنا إىل عوامل العدوان والحصار خالل السنوات املاضية 
ودورها يف زيادة حجم هذه  الشريحة بعد أن استهدف تحالف 
العدوان عىل فرص األعمال واستهدف املوارد الطبيعية واملعيشية 
لشعب قوامه قرابة 30 مليون نسمة، وكان دون أن نغفل حقيقة 
أفقر  من  األصل كان  يف  والحصار  الحرب  قبل  الشعب  هذا  أن 
دول املنطقة، وعليه يمكن القول: إن حجم شريحة الفقراء يف 
الجمهورية اليمنية كانت تصل إىل قرابة %40 من سكان اليمن  
وكان الصندوق يغطي هذه الشريجة  بإمكاناته املحدودة، ولكن 

اآلن ال نظن أنه  يغطي  سوى  %50 من هذا الرقم.

مشاريع داعمة للفقراء:
#  دشن الصندوق الرعاية االجتماعية مطلع االسبوع املنصرم 
مشروع الحواالت النقدية للدورة الحادية عشرة هال حدثتنا عن 

هذا املشروع وأهميته لشريحة الفقراء . ؟
# يعمل الصندوق يف الفرتة الحالية عىل املشاركة يف تنفيذ عدد 
من املشاريع واالنشطة الداعمة لشريحة الفقراء، ويعترب مشروع 
الحواالت النقدية أهم املشاريع وأكربها عىل مستوى اليمن  وال 
ابالغ ان قلت عىل مستوى العالم حيث يعمل املشروع عىل صرف 
املساعدات النقدية ألكرث من مليون وخمسمائة الف مستفيد يشمل 
هذا العدد  أيضاً عشرة ماليني فرد ضمن األسر املستهدفة و بمبلغ 
ريعي يصل إىل 34,000,000,000 مليار ريال خصوصاً بعد اعتماد 
زيادة مبالغ املساعدات يف دورة  الصرف الثامنة والتاسعة بنسبة 
زيادة %50 و %55.. كما أنه تم حتى االن تنفيذ 10 دورات صرف 
خالل العام) 2017 –2021(  ونحن دشنا الصرف يف الدورة الحادية 
عشرة بمبلغ 34 مليار ريال بالتحديد 31 اكتوبر، ونحن نزف هذا 
الجمهورية  محافظات  كل  يف  الصندوق  مستفيدي  لكل  الخرب 

التوجه اىل مراكز الصرف املعتمدة يف كافة مناطق الجمهورية  .
# هل سيستمر مشروع الحواالت النقدية بدورات الصرف 
خالل العام القادم  2022م أم أنها ستتوقف عند هذه الدورة 

الحادية عشرة .؟
# ال يفوتني يف هذا املقام اإلشارة إىل أن لدينا تفاهمات ووعود من 
قبل املنظمات املانحة بتوفري تمويالت خالل العام 2022م ستفيض 
إن شاء الله إىل صرف من 3 اىل 4 دورات جديدة بإجمايل 132 ملياراً 
سنويا، كما نسعى اىل استمرار التمويل خالل االعوام و الفرتات 

القادمة. 

آلية الصرف
#  ما هي اآللية املعتمدة لديكم يف عملية  صرف  الحواالت 
انحاء  عموم  يف  للمستفيدين  موحد  زمن  يف  وايصالها 

الجمهورية اليمنية ؟
# هناك آلية تم االتفاق عليها  بني الجهة املمولة البنك الدويل 
من  عدد  عرب   الصرف  سيتم  اليونيسيف حيث  املنفذة  والجهة 
الشركاء التنفيذيني مثل شركة املتابعة والتقييم والرقابة ووكالء 
للتوعية)  التيسري  وجهة   الكريمي(  وبنك  األمل،  )بنك  الصرف 
الصندوق االجتماعي وصندوق الرعاية االجتماعية ( حيث سنبدأ 
بالقيام بالتوعية للمستفيدين وتعريفهم بمواقع الصرف ومواعيد  

الصرف وحجم املساعدات املنصرفة لهم وحقوقهم وتعريفهم برقم 
التظلمات والشكاوى ييل ذلك تدشني عملية الصرف وخالل فرتة 
26 يوماً يف ما يقارب ألفي مركز صرف ثابت، إضافة إىل مراكز 
للمنازل  اإليصايل  الصرف  عملية  ذلك  ويسبق  متحركة  صرف 
لألسر غري القادرة عىل الوصول اىل مراكز الصرف مثل كبار السن 
واملعاقني، وكل هذا يتم بآلية عمل دقيقة ومنظمة ويتوزع اكرث من 
1000 موظف من صندوق الرعاية االجتماعية يف جميع مديريات 

الجمهورية لتسهيل عملية الصرف.

استهداف التجمعات العشوائية:
الرعاية  صندوق  يعمل   التي  األخرى  املشاريع  ماهي   #
فئات  من  االضعف  بشريحة  املعاناة   لتخفيف  االجتماعية 

املجتمع اليمني   ؟
# نعمل حالياً عدد من االنشطة ضمن  مشروع النموذج املتكامل 
سكان   يستهدف  مشروع  وهو  واالقتصادي  االجتماعي  لتمكني 
الشركاء  فيه عدد من  يعمل   ) املحاوي  العشوائية)  التجمعات 
املحليني )وزارات ومنظمات محلية ( يتوىل الصندوق نشاط إدارة 
الحالة عرب فريق أخصايئ الصندوق  يف أمانة العاصمة وصنعاء 
ويعمل به ما يقارب  200 أخصايئ   باإلضافة  إىل  نشاط  الكاش 
إضافية،  بخدمات  الصندوق  مستفيدي  يستهدف  الذي  بلس 
إضافًة للنقد الذي يقدم عرب مشروع التحويالت النقدية الطارئ 
الذي يقوم به اليونيسيف، ويستهدف بعض مديريات  محافظتي 
صنعاء واالمانة ونخطط اىل توسيعها يف بقية املحافظات  خالل 

الفرتة القادمة .. 

أضرار العدوان والحصار
#ماهي نتائج الحرب والحصار الجائر الذي يشارف عىل طي 
عامه السابع ،عىل مقدرات صندوق الرعاية واعاقته من تنفيذ 
عمله االنساين  .. ماذا عمل الصندوق..؟ وما حجم  األضرار 

التي لحقت بمقدراته.. ؟ 

# رغم قسوة السنوات املاضية املقرونة بالحرب والحصار الذي 
استهدف االقتصاد وجفف املوارد إىل أن الصندوق ظل خالل هذه 
إمكانيات عىل تقديم  السنوات صامدا ويعمل بكل ما أويت من 
خدمات متعددة مثل تقديم املساعدات النقدية غري املشروطة، 
باإلضافة إىل املشاريع الصغرية واإلحالة إىل الخدمات، والتنسيق 
هذه  لخدمة  ومحلية  دولية  املختلفة  املنظمات  مع  والتشبيك 
الشريحة، عرب توفري الدعم لتك األسر الفقرية واملتضررة، والتي ال 
دخل لها وملا فيه تخفيف معاناتها القاسية التي ضاعفتها تداعيات 

الحرب والحصار.
أما األضرار التي لحقت بمقدرات الصندوق ومقوماته فال تقاس 
بتوقف مخصصاته املنصوص عليها يف القانون، والتي كانت تصل 
إىل 88 ملياراً سنويا ، بل تقاس األضرار بما أفرزته الحرب من فقراء 
جدد وأسر فقدت عائلها يف مراكز ومصانع ومعامل ومنشآت 
أعمالهم أو يف مزارعهم أو يف مشاريعهم الصغرية يف األسواق التي 

قصفت..
بالصندوق  لحقت  التي  األضرار  خسائر  إن   : القول  خالصة   
ومقدراته تقدر بأكرث من 500 مليار ريال..  الخسائر سواء التي طالت 
فروع الصندوق أو ممتلكاته التي قصفت أو حجم املخصصات التي 
توقفت جراء إيقاف القطاعات النفطية وغريها، اضافة اىل حجم 
ما  أفرزتها سنوات العدوان والحصار يف حجم شريحة الفقراء، 
والتي ستضاف إىل أعباء الدولة بعد انتهاء الحرب، والتي لن تكون 

بسيطة  ونحتاج مئات املليارات ملعالجة اوضاعها (

التنسيق والتكامل
#  ماذا عن أوجه التنسيق بني الصندوق والجهات املعنية 
محليا مثل املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 

والصندوق االجتماعي  ؟ 
•التنسيق مع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
هو ضمن أولوياتنا نظراً ألهمية  املجلس  يف دعم قطاع الحماية 

الشؤون  ووزارة  الصندوق  مع  بالتنسيق  والفقراء   االجتماعية  
االجتماعية، ونحن يف تنسيق مستمر يف كل األنشطة ابتداًء من 
الفنية  التنسيق  لجنة  يرتأس  الذي  النقدية  التحويالت  مشروع 
للمشروع، أما ما يخص الصندوق االجتماعي  فنحن يف تنسيق 
مستمر لخدمة شريحة الفقراء، وتبلور هذا التنسيق يف توقيع إطار 
التفاهم إلدارة مشروع التحويالت النقدية الطارئ والذي سوف 
ينتقل اىل الصندوق االجتماعي بالشراكة التدريجية مع صندوق 
الرعاية االجتماعية كجهة مسؤولة عن شريحة الفقراء والحماية 
بذلك،  الرسمية واملعنية  الجهات  أخذ موافقة  بعد  االجتماعية 
وسوف يعمل هذا االتفاق عىل تعزيز الشراكة بني اهم مؤسستني 

معنيتني بالفقراء.
#   ما ذا عن الخطة املستقبلية التي وضعتموها  يف تطوير 

عمل صندوق الرعاية االجتماعية . ؟

# مستقبالً .. نخطط لالستمرار يف استعادة كامل الدور املنوط 
الحماية االجتماعية، وقد خطونا خطوات  بالصندوق يف مجال 
جيدة يف هذا املجال ونتجه يف األيام القادمة إىل تقييم الصندوق 
عرب البنك الدويل للتسريع يف إعادة الصندوق إىل استعادة دوره 
بقوة  ونجدها فرصة يف ختام هذا الحوار أن نوجه عرب صحيفة 
"26سبتمرب" جزيل شكرنا وتقديرنا للقيادة السياسية الهتمامها 
ودعمها الكبري ملساعي استعادة هذا الدور، مؤكدين أننا سنعمل 
جاهدين لتكريس ثقافة العمل الجاد والصادق لتحقيق أهداف 
وموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة املدنية الحديثة ذات الصلة 
باملهام الوطنية للصندوق الذي سيشهد انطالقة جديدة، وقفزة 
نوعية تحت قيادة وزير الشؤون االجتماعية رئيس مجلس ادارة 
الصندوق وبالتنسيق مع املجلس األعىل ال إلدارة وتنسيق الشؤون 

اإلنسانية.

خسائر الصندوق جراء الحرب تقدر بأكثر من 500 مليار ريال  �
إضافًة إلى ما أفزره العدوان والحصار من زيادة كبيرة في حجم 

شريحة الفقراء

مشروع التحويالت النقدية يستفيد منه  مليون و500 ألف فرد في عموم محافظات الجمهورية 
المدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية أمير الوريث لـ »                                                                       « 

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية لـ »                                                                       « 

تهانينا آل الفران
أجمل التهاني والتبريكات محملة بأريج الفل والياسمين 

نزفها للشاب الخلوق 
يوسف حمود عبداهلل الفران 

بمناسبة زفافه الذي يصادف يوم الخميس القادم.. 
سائلين اهلل عز وجل أن يجعله زواجًا مباركًا.. وحياة 

سعيدة هانئة.. وألف مبروك..
المهنئون:

والدك حمودعبداهلل الفران- هاشم حسين الفران
وجميع اسرة آل الفران

مدير عام البنك: التدريب يمثل درجة كبرية من األهمية يف رؤيتنا اإلدارية للبنك يف املرحلة القادمة

مشاريعنا ال تقترص على مرشوع الحواالت النقدية بل لدينا أنشطة  تستهدف ساكن  التجمعات الساكنية األكرث فقرًا 



ويشري الكاتب والصحفي سعيد الجزائري تحت عنوان 
ك����اس����رو ي��ك��ت��ش��ف ع������ودة م����اري����ا وي����رس����ل الع���ت���ق���ال���ه���ا: رغ���م 
ك��ل ال��ف��وىض ال��ت��ي يعيشها ك��اس��رو فقد تنبه اىل سرقة 
ب���ع���ض ال����وث����ائ����ق ف���ات���ج���ه���ت ش���ك���وك���ه اىل "م������اري������ا".. ف��ك��ل��ف 
مدير املخابرات العسكرية الكوبية بالعمل عىل استعادة 

"ماريا" اىل كوبا بالقوة ولو اضطر األمر اىل قتلها؟!..
وأث����ن����اء إق���ام���ة "م����اري����ا" يف ش��ق��ة يف ن���ي���وي���ورك اس��ت��ل��م��ت 
ب��رق��ي��ة غ��ام��ض��ة م��ن ه��اف��ان��ا ت��ق��ول: "ات��ص��ي ب��رق��م ال��ه��ات��ف 
)28607( ألم������ر ض���������روري وه�������ذا ه�����و رق������م ه����ات����ف ك���اس���رو 
الليي، وكانت الربقية مرسلة من املدعو "ياينيز" وهو 
"ببسوس يانيز بياتبيه" أحد رجاالت كاسرو املخلصني 

له..
وق��د رك��ب "م��اري��ا" الفضول وح��ب املغامرة م��ن جديد 
ب���داًل م��ن تجاهل ال��ربق��ي��ة، فخرجت عند منتصف الليل 
ل��ات��ص��ال ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ك��وب��ي��ة "ه��اف��ان��ا" م��ن ه��ات��ف ع��ام، 
ولكن ما أن خرجت من املصعد حتى أمسك بها رجان 
من ذراعيها فأطبق أحدهما بكفه عىل فمها وحاوال جرها 
اىل سيارة تقف يف انتظارهما عند رصف املبنى، وكان أحد 

الرجلني هو "يانيز" حاولت "ماريا" التخلص بما لديها 
من قوة، ولكنها مشيا بها أمتاراً فما منها إال أن صرخت 
ب���أع���ىل ص���وت���ه���ا ط���ال���ب���ة ال����ن����ج����دة.. ف��ف��ت��ح��ت ن����واف����ذ ال��ط��اب��ق 
األريض وأطل منها شخصان سمعا الصراخ فأفلتت ماريا 
من معتقليها وهربت باتجاه ش��ارع "ب����رودواي" فلحقا 
بها وسمعت صوت يانيز يصيح بصوته ويقول له: أطلق 
النار عليها، ولكنه لم يطلق النار، بل استمر يف مطاردتها 

عىل أمل استعادتها وتسفريها اىل كوبا..
ويف زاوي��ة ال��ش��ارع رأت "م��اري��ا" شرطياً فألقت نفسها 
عليه ط��ال��ب��ة ال��ن��ج��دة.. وه��ن��ا ف���را ال��ع��م��ي��ان ال��ك��وب��ي��ان ول��م 
ي���ظ���ه���را يف ال�����ش�����ارع، ول���ك���ن ال���ش���رط���ي أوص������ل "م�����اري�����ا" اىل 
م���ن���زل���ه���ا.. وق����ام����ت م����اري����ا ب����االت����ص����ال ب���ف���ران���ك ال�������ذي ح��ض��ر 
إليها م��س��رع��اً.. وأس���رع ف��ران��ك باالتصال بفرع املخابرات 
األمريكية يف نيويورك التي كثفت تفتيشها بعد العميلني 

دون أن تجدهما..

مؤامرات ضد كاسرتو
بعد تلك الحادثة عاشت "ماريا" فصواًل من املؤامرات 

التي كانت تحاك ضد كاسرو، وعاشت مع املجموعات 
املناهضة للثورة الكوبية ولكاسرو ومن تلك املحاوالت:
- إع������������داد خ����ط����ة ت���ت���خ���ل���ص م������ن ك������اس������رو ب����ق����ص����ف ج����وي 
ع��ن��ي��ف ل��ل��م��ن��ص��ة ال���ت���ي ك����ان ك���اس���رو س��ي��ل��ق��ي ف��ي��ه��ا خ��ط��اب��اً 

من خطاباته.. ولكن ألغيت هذه الخطة..
- ق�����ب�����ل ع����م����ل����ي����ة خ����ل����ي����ج ال������خ������ن������ازي������ر أرس��������ل��������ت امل������خ������اب������رات 
األمريكية رجلني من رجالها اىل "هافانا" يف مهمة إلطاق 
النار عىل كاسرو، ولكن العملية فشلت بفضل يقظة 

املخابرات الكوبية..
- يف ش�����ه�����ر ت������م������وز ال��������ع��������ام 1960م ج������ن������دت امل������خ������اب������رات 
األم���ري���ك���ي���ة أح�����د ع���م���ائ���ه���ا يف ه���اف���ان���ا ل���ت���دم���ري ح������ادث س��ري 
ي��ودي بحياة كاسرو مقابل عشرة آالف دوالر وفشلت 

العملية.
- يف شهر آب لعام 1960م صدرت توجيهات أمريكية 
لدس مادة "توكسني البلوتيونيوم" السامة يف صندوق 
س�����ي�����ج�����ارة ال������ن������وع ال�����ف�����اخ�����ر ال����������ذي ي���ف���ض���ل���ه ك������اس������رو ول���ك���ن 

العملية فشلت.

مجتمع11

 النعيمي: افتتاح جامعات وكليات تخصصية في ظل العدوان 
رسالة بأن شعبنا ماٍض بقوة في جبهة التسلح بالعلم 

خالل افتتاح كلية العلوم الطبية بجامعة سبأ

 أك������د ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع����ىل 
م��ح��م��د ص���ال���ح ال��ن��ع��ي��م��ي أن اف���ت���ت���اح ع��دد 
م��������ن ال������ج������ام������ع������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة واأله�����ل�����ي�����ة 
وال��ك��ل��ي��ات ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة يف ظ���ل ال���ع���دوان 
رس�������ال�������ة ل�����ل�����ع�����ال�����م ب������������أن  ال�����ش�����ع�����ب ال���ي���م���ن���ي 
ل����ن ي��س��ت��س��ل��م وم�������اٍض يف ج��ب��ه��ة ال��ت��س��ل��ح 
بالعلم واملعرفة  ملقاومة ق��وى العدوان 
و ال��ط��غ��ي��ان واالس����ت����ب����داد.. م���ؤك���داً ح��رص 
ال����ق����ي����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة ع�����ىل دع������م وت��ش��ج��ع 
رأس امل����������������������ال ال�������������خ�������������اص وت�����������ذل�����������ي�����������ل ك�������اف�������ة 
ال������ص������ع������اب أم������ام������ه������م ل�����اس�����ت�����ث�����م�����ار يف ه�����ذا 
النوع من التعليم املعول عليه يف إحداث 
تنمية حقيقية ش��ام��ل��ة وت��ح��ق��ي��ق أه���داف 

ومضامني الرؤية الوطنية.
جاء ذلك خال افتتاح النعيمي ومعه 
وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ح������س������ني ح��������������ازب ك�����ل�����ي�����ة ال�������ع�������ل�������وم ال����ط����ب����ي����ة 
ب����ج����ام����ع����ة س�������ب�������أ.. وأش�������������ار ع�����ض�����و امل���ج���ل���س 
السيايس األعىل إىل أن افتتاح الكلية يف 
ظل استمرار العدوان عىل اليمن  يجسد 
ص��������������ورة م���������ن ال�������ص�������م�������ود ال������ك������ب������ري ل���ل���ش���ع���ب 
ال������ي������م������ن������ي يف م�������واج�������ه�������ة ال������������ع������������دوان ال���������ذي 
اس���ت���ه���دف م����ق����درات ال���وط���ن وامل���ؤس���س���ات 
التعليمية .. منوهاً بدور القطاع الخاص 
ورأس امل���ال ال��وط��ن��ي يف تحقيق ان��ج��ازات 
وم����ت����ط����ل����ب����ات ال����ت����ن����م����ي����ة ب����ال����ي����م����ن س����ي����م����ا يف 

مجايل التعليم والصحة .
 واط�����ل�����ع ال���ن���ع���ي���م���ي وح���������ازب ع�����ىل م��ب��ن��ى 
الكلية وأق��س��ام��ه��ا وتجهيزاتها ال��ت��ي تقع 
ع������ىل م����س����اح����ة ت�����ق�����در ب������� 3600 م������ر م���رب���ع 
ت���ق���ري���ب���اً وأق���س���ام���ه���ا ال���ط���ب���ي���ة ال����ت����ي ت���ض���م " 
الصيدلة العامة، والصيدلة السريرية" 
دك����ت����ور ص����ي����ديل" وامل����خ����ت����ربات ال���ط���ب���ي���ة ".. 
واط���ل���ع���وا م����ع رئ���ي���س ال���ج���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 

ع���م���رو ال���ن���ج���ار ع���ىل م��س��ت��وى ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ال���ح���دي���ث���ة يف امل���ع���ام���ل ال���ط���ب���ي���ة وال���ق���اع���ات 
الدراسية،  والبنية التحتية واألكاديمية 
واإلداري�����������������������ة ال�������ت�������ي وف������رت������ه������ا ال�����ك�����ل�����ي�����ة ط����ب����ق����اً 
مل�����واص�����ف�����ات ال������ج������ودة وم����ع����اي����ري االع����ت����م����اد 
األكاديمي.. من جانبه أكد وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي حازب أن افتتاح 
ال��ك��ل��ي��ة ت����أيت يف إط����ار االن����ج����ازات العلمية 
وال�����ب�����ح�����ث�����ي�����ة ال�������ت�������ي ت����ح����ق����ق����ه����ا ال�����ج�����ام�����ع�����ات 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة واأله����ل����ي����ة ب����ال����ت����وازي 
م���ع االن����ت����ص����ارات ال��ع��س��ك��ري��ة يف مختلف 

جبهات و ميادين العزة والكرامة.
واع��������ت��������رب ال���������وزي���������ر ح�������������ازب االس������ت������ث������م������ار يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م���ن اق����وى االس��ت��ث��م��ارات 
ك��ون��ه م��رت��ب��ط��اً باستثمار ال��ع��ق��ول وتنمية 
ق�������درات األج����ي����ال ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن اإلب������داع 
وال��������ع��������ط��������اء و ب��������ن��������اء األوط��������������������ان .. م�����ش�����ي�����داً 
ب�����ال�����ح�����راك وال�����ن�����ش�����اط ال����ع����ل����م����ي وال���ب���ح���ث���ي 

ال���ذي تشهده ال��ج��ام��ع��ات اليمنية خال 
العام الجاري يف مختلف املجاالت الطبية 

والهندسية والتقنية والعلوم اإلدارية.
وأشاد وزير التعليم العايل بالخطوات 
واإلن������������������ج������������������ازات ال���������ت���������ي ح�����ق�����ق�����ت�����ه�����ا ج�����ام�����ع�����ة 
س���ب���أ ع�����ىل ص���ع���ي���د ت����وف����ري ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
والتجهيزات واملعامل والكادر األكاديمي  
واإلداري  وف������ق������اً ل����ل����م����ع����اي����ري امل����ع����ت����م����دة ، 
وان����ج����ازه����ا إن����ش����اء وت���ج���ه���ي���ز ال���ك���ل���ي���ة خ���ال 
فرة قياسية وكذا تميزها يف عقد مؤتمر 
سبأ العلمي لطب األسنان للسنة الرابعة 

عىل التوايل.
وأش������������ار ال�������وزي�������ر ح����������ازب إىل أن ال������������وزارة 
أن�������ج�������زت امل������ع������اي������ري وال�����������ش�����������روط  امل����رج����ع����ي����ة 
ال����وط����ن����ي����ة األك�����ادي�����م�����ي�����ة ل�����������16 ب�����رن�����ام�����ج�����اً يف 
امل�������ج�������االت ال����ط����ب����ي����ة وال����ه����ن����دس����ي����ة ب����خ����ربات 
وب���������������أي���������������اد ي�������م�������ن�������ي�������ة ل������������ارت������������ق������������اء ب�����ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ج��ام��ع��ات وت��ج��وي��د ن��وع��ي��ة 

املخرجات وفق احتياجات سوق العمل.
وتطرق إىل خطوات الوزارة يف معالجة 
اإلش�����ك�����ال�����ي�����ات واالخ���������ت���������االت يف ع��������دد م��ن 
الربامج األكاديمية بعدد من الجامعات 
اليمنية التي حدثت خال الفرة املاضية 
والسعي ملواكبة التحوالت التي يشهدها 
قطاع التعليم العايل يف مختلف املجاالت 

.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أك���������د ال������دك������ت������ور ال������ن������ج������ار ان 
ال����ج����ام����ع����ة ت���س���ع���ى م�����ن خ�������ال ف����ت����ح ه����ذه 
الكلية إىل تلبية احتياجات سوق العمل 
م����ن ال����ي����د ال���ع���ام���ل���ة وامل������اه������رة ل����إس����ه����ام يف 
ت����ح����س����ني م����س����ت����وى ال������خ������دم������ات ال���ص���ح���ي���ة 

والطبية يف املجتمع .
ال����������ج����������ام����������ع����������ة إىل أن  وأش������������������������������ار رئ�������������ي�������������س 
اف�����ت�����ت�����اح ال����ك����ل����ي����ة ت��������أيت ان������ط������اق������اً م������ن رؤي������ة 
ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��س��ع��ي ن��ح��و ال���ري���ادة وال��ت��م��ي��ز 
امل�����ح�����ي واإلق����ل����ي����م����ي يف األداء ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
واألك�����ادي�����م�����ي وت����وف����ري ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة يف 
الكليات التابعة للجامعة ويف مقدمتها" 
كلية طب األسنان، وكلية العلوم الطبية 

، وعمادة الدراسات العليا".
ح���ض���ر االف����ت����ت����اح وك���ي���ل ال����������وزارة ل��ق��ط��اع 
ال����������ش����������ؤون ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة ال��������دك��������ت��������ور غ�����ال�����ب 
القانص، ورئيس مجلس أمناء الجامعة 
أحمد النجار، ومدير أمن األمانة العميد 
م��ع��م��ر ه������راش،  وع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
زي��������د أب��������و ع������ي ووزي������������ر امل�����غ�����رب�����ني ال����س����اب����ق 
م���ج���اه���د ال����ق����ه����ايل ، وم�����دي�����ر م����رك����ز ت��ق��ن��ي��ة 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ال������دك������ت������ور ف�����������ؤاد ح�����س�����ن ع���ب���د 
الرزاق، ومستشارا الوزير الدكتور محمد 
ض��ي��ف ال���ل���ه وم��ح��م��ود ال���ص���ل���وي،  وأم���ني 
ع���������ام ال�����ج�����ام�����ع�����ة ع�������ي ال������ن������ج������ار، وع������م������داء 

الكليات ورؤساء األقسام .
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االثنني   :   3   ربيع  اآلخر    1443هـ     |   8   نوفمرب     2021م    |    العدد     2233      |   12  صفحة

ملف الثمانينات عن حرب املخابرات كتاب للصحفي سعيد الجزائري:

< يعلن األخ صادق عبدالله حسن أبو حرب عن 
فقدان لوحة معدنية خصويص فاصل اربعة رقم 
21008ف��������ع��������ى م������ن ي����ج����ده����ا األت������ص������ال ع������ى ال����رق����م 

)777802210(

فقدان

اعالن قضايئ
تعلن املحكمة العسكرية املركزية انه 
ووفقاً لنص املادة 28 إجراءات جزائية 
عسكرية فان عىل املتهمني يف القضية 
الجنائية رقم 35 لسنة 1442 هجرية 
ج/ج بتهمة الخيانة وتسهيل دخول 
العدو اىل إقليم الجمهورية اليمنية 
وامداده باملقاتلني وانتحال الصفات 

ووقائع أخرى تضمنتها صحيفة 
االتهام الحضور اىل املحكمة خال 

الجلسة القادمة وهم:-
1 - لواء ركن/ عبدربه احمد

                               منصور القشيبي
2 - عميد ركن / عبدالله عبدامللك 

                                     عبدالله اليمني
3 - عميد/ منصور محمد

                        ناجي أبو اصبع
4 - رائد / احمد صالح عيل الرحبي

مالم فان املحكمة سوف تقوم 
بالتنصيب عن املتهمني 

والسري يف إجراءات محاكمتهم وفقاً 
لنص املادة 68 من قانون اإلجراءات 

الجزائية العسكري

إعالن
 تعلن محكمة شبام كوكبان االبتدائية بأنه تقدم أمام 

املحكمة األخ / عبدالله محمد محسن الزبريي بطلب تصحيح 
لقبه حيث أن لقبه الصحيح هو النقيب حيث ان اسمه الحايل 
خطأ باللقب كونه لقب الزبريي نسبه إىل منطقة الزبريات مع 
أن اسمه ولقبه الصحيح هو / عبدالله محمد محسن النقيب 

وعليه فمن له أي اعراض تقدم به إىل املحكمة خال املدة 
القانونية مالم فإن املحكمة ستفصل يف الطلب طبقا للقانون.

إعالن
تعلن محكمة شبام كوكبان االبتدائية بأنه تقدم أمام املحكمة األخ 
/ عبدالله قايد حمود الحيمي بطلب تضمن أنه حصل عليه خطأ يف 

اسمه الوارد يف البطاقة الشخصية وكذلك يف كرت السيارة حيث ورد 
فيها عبدالله بينما أن اسمه الصحيح هو / عبدالرحمن قايد حمود 
الحيمي وأن بطائق أوالده يحملون اسمه ابوهم الصحيح بإسم 

عبدالرحمن ويطلب أثبات ذلك بحكم ليتسنى له تصحيح وثائقه 
وعليه فمن له أي اعراض تقدم به إىل املحكمة خال املدة القانونية 

مالم فإن املحكمة ستفصل يف الطلب طبقا للقانون.

اعالن قضايئ
تعلن نيابة املنطقة العسكرية املركزية 
انه وبناًء عىل الحكم االبتدايئ الصادر 

من املحكمة العسكرية املركزية بتاريخ  
27 ذي القعدة 1442 هجرية املوافق 
7 يوليو 2021م يف القضية الجنائية 
رقم "28" ج/ج لسنة 1442 هجرية 

بواقعتي التزوير يف محررات
 رسمية والنصب واالحتيال واملحكوم 

عليه فيها / 
محمد صالح

 محسن الخوالين 
 فار من وجه العدالة.

وقىض منطوق الحكم بإدانته بما نسب 
ال������ي������ه يف ق�����������رار االت��������ه��������ام وح�����ب�����س�����ه س��ن��ت��ني 
ونصف تبدأ من تاريخ القبض عليه مع 
إلزامه بإعادة املبلغ وقدره ثمانية مليون 
وخ��م��س��م��ائ��ة ال�����ف ري������ال م���ع ال��ب��ن��دق��ي��ت��ني 
اآلل��ي��ة املسلمة ل��ه م��ن املتهم ال��ث��اين عيل 
احمد زي��د جمعان مع تعويضه مبلغ 

خمسمائة الف ريال.

اختراعاتهم ذات مكونات بسيطة وأفكار تضع حلواًل ناجعة بنظرة تقنية عالية
اخرتاعات وإبداعات طالبية  تنتظر من يدعمها ويتبناها

عبدالحميد الحجازي 

ط����اب وط���ال���ب���ات م������دارس أم��ان��ة 
ال���ع���اص���م���ة امل����ش����ارك����ون يف م��ع��رض 
س�������اي�������ت�������ك�������س ل������ت������ق������ن������ي������ة امل�������ع�������ل�������وم�������ات 
واالت������������������ص������������������االت، ع���������ق���������ول إب�������داع�������ي�������ة 
ت�����س�����ت�����ح�����ق االه���������ت���������م���������ام وال���������رع���������اي���������ة، 
خصوصاً وأن مجمل اخراعاتهم 
ذات املكونات البسيطة، واألفكار 
ال����ع����ظ����ي����م����ة، ت����ض����ع ح������ل������واًل ن���اج���ع���ة 
ب���������ن���������ظ���������رة ت�������ق�������ن�������ي�������ة ع���������ال���������ي���������ة ت������ض������اه������ي 
منتجات كربى الشركات العاملية، 
وب��������ع��������ض��������ه��������ا اآلخ���������������������ر ي�������ح�������م�������ل ف�������ك�������رة 

جديدة بحاجة إىل التطوير. 
م��������������ن ض���������م���������ن إب������������������داع������������������ات ط���������اب 
وطالبات املدارس، جهاز استشعار 
ت��س��رب ال��غ��از ال����ذي ي��ع��ط��ي رس��ائ��ل 
اإلن���������������ذار ع�������رب امل�������وب�������اي�������ل، ل�����ي�����س ه�����ذا 
وحسب ب��ل يمكن لهذه املنظومة 
إق�������������ف�������������ال أس������������ط������������وان������������ة ال�������������غ�������������از ب�����ع�����د 
اس�������ت�������ش�������ع�������ار ال��������ت��������س��������رب م��������ب��������اش��������رة.. 
ج����������ه����������از اخ���������������ر اس����������م����������ه "ال��������ح��������س��������اس 
ال���ذيك" وعمله يكمن يف اكتشاف 
ال�����������ح�����������رائ�����������ق وم����������������ن ث������������م ص������������خ امل��������ي��������اه 
إلط���ف���ائ���ه���ا، ك���م���ا ي���م���ك���ن اس���ت���خ���دام 
ال�������������ح�������������س�������������اس ال���������������������������ذيك يف امل��������������ن��������������ازل 
وامل�����ص�����ان�����ع وال������ف������ن������ادق وغ������ريه������ا م��ن 
املنشآت..وهناك طالبات اخرعن 
لوحة قياس نبضات القلب ورسم 
م���ؤش���رات خ��ط��ي��ة ب���ذل���ك  وإش�����ارات 
ض����وئ����ي����ة.. وأخ�����ري�����ات ل���دي���ه���ن ف��ك��رة 
راف��ع��ة تعمل بالهيدروليك يمكن 
ت����ط����وي����ره����ا واس����ت����خ����دام����ه����ا يف ع��م��ل 
اإلنشاءات واملباين الكبرية.. وهناك 
أيضا من طورت فكرة السيارة التي 
تعمل بالطاقة الشمسية، هناك 

اخ����������رع ج�����ه�����از ل���ت���ج���ف���ي���ف ال����ع����ن����ب، 
وصناعة ريبورتات بربامج حديثة 
متعددة املهام، وقفازات يد ذات 
حساس حراري يحذر مستخدمها 
ب�����ال�����ص�����وت وال�������ض�������وء م������ن م���ام���س���ة 
األش����ي����اء ال����ض����ارة وم��ص��اف��ح��ة ذوي 
الحرارة املرتفعة، وهذه القفازات 
ي��������م��������ك��������ن اس���������ت���������خ���������دام���������ه���������ا ل�������ل�������وق�������اي�������ة 
م����������ن اإلص�����������اب�����������ة ب����������ف����������ريوس ك��������ورون��������ا 
وك�����ذل�����ك ي���س���ت���خ���دم���ه���ا امل���ك���ف���وف���ون. 
. م�������اع�������رج�������ت ع�����ل�����ي�����ه ه���������و ج������������زء م���ن 
تلك اإلب���داع���ات ال��ت��ي أخرجتها لنا 
عقول أبنائنا الطاب والطالبات، 
فرغم صغر سنهم إال أن أفكارهم  
واخ���راع���ات���ه���م  ت���ح���ايك ع���ق���ول ك��ب��ار 
علماء التقنية الحديثة، بل يمكن 
أن تشكل نهضة اليمن املستقبلية 
إذا وج���د ل��ه��ؤالء ال��ن��شء االه��ت��م��ام 
وال��رع��اي��ة، س����واَء م��ن ال��دول��ة التي 
ه�����ي م���ط���ال���ب���ة ب����ال����درج����ة األوىل ع��ن 
ه������������ذا ال��������ج��������ان��������ب، أو ذل������������ك ال������دع������م 

امل������������أم������������ول م����������ن ال��������ق��������ط��������اع ال�������خ�������اص 
ورؤوس األموال الوطنية..

 بالفعل ال نريد اندثار وتايش 
ت������ل������ك االب�������������داع�������������ات واالخ�����������راع�����������ات 
ال���ش���ب���اب���ي���ة ب����ع����د  أن ن�����راه�����ا يف ك��ل 
م��ع��رض ي��ق��ام ف��ذل��ك ه��و اإلح��ب��اط 
ال�������������ذي ي�������ن�������ال م��������ن ع������زي������م������ة ش����ب����اب 

املستقبل. 

تعازينا آل القشايئ
ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة املغفور له - بإذن الله تعاىل-
 الحاج / عبدالدائم عبدالله بن حسني القشايئ

 وبهذا املصاب الجلل نتقدم بتعازينا ألبنائه عبدالقوي وعبدالعزيز وصادق 
وأحمد وكافة أسرته ومحبيه، سألني املوىل عز وجل أن يتقبله بواسع 

الرحمة واملغفرة.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
األسيفون :

الحاج/ عبدالله قائد الحجازي، منصور عبدالله الحجازي،  
عبدالحميد عبدالله الحجازي، عبدالسالم عبدالله الحجازي

 األخ عبدالعزيز عبدالكريم توفيق وأبنائه

استطاعت املخابرات األمريكية أن ترسل هديتها املسمومة املتمثلة 
يف األمل�����ان�����ي�����ة ال����ح����س����ن����اء "م��������اري��������ا" ال�����ت�����س ت���س���ل���ل���ت اىل ف����������راش ك����اس����رتو 
واستطاعت أن تنال عدداً من الوثائق املهمة.. فقد كان كاسرتو الهدف 

األول للمخابرات األمريكية ولكن كاسرتو اكتشف تلك الخدعة فأوكل 
رجلني من املخابرات الكوبية للتوجه اىل نيويورك وميامي للبحث عن 

ماريا الختطافها وإعادتها اىل كوبا.

يكتشف  ــرو  ــاس ك
ـــا  ـــاري ـــة م ـــان ـــي خ
العتقالها  ويرسل 

يف أمرياك
كاسرو  كــان  ـــاذا  مل
ــــم  الـــــهـــــدف رق
للمخابرات  ــد  واح

األمريكية؟!

قراءة وتحليل:

 عميد أنور املاوري*

* خبري عسكري

للوزي ترجم من الصينية إلى العربية

نخب السم.. ديوان شعر 
ال���������������ش���������������اع���������������ر ال��������ص��������ي��������ن��������ي 
امل����������������ب����������������دع ت����������������ي ت�������ش�������ان�������ج 
"دي������������اب������������ل������������و" ي��������ط��������ل ع����ىل 
ال��������ق��������راء يف ال�����ي�����م�����ن م���ن 
خ�������ال دي������وان������ه "ن���خ���ب 
ال����س����م" ال������ذي ت��رج��م��ه 
إىل ال���ع���رب���ي���ة ال���ش���اب 
امل���������������������������������ب���������������������������������دع م�����������ح�����������م�����������د 

اللوزي..
ال������دي������وان اش��ت��م��ل 
عىل ثاثني قصيدة 
غ���������ط���������ت آم���������������������ال وأح�����������������ام 
ال�����ش�����اع�����ر ال����ص����ي����ن����ي ال����������ذي ول��������د يف م����دي����ن����ة ف��ي��ن��ك��س 
مقاطعة سيشان يف الصني العام 1965م وهو حاصل 
ع��ىل ال��دك��ت��وراه يف األدب وي����رأس ت��ح��ري��ر مجلة الشعر 

العاملي السنوية القسم االنجليزي.

تهانينا أبا حاشد
نتقدم بأجمل التهاين والتربيكات

 لألخ/ عبدالحكيم 

عبدالله الجمري
 بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد الذي 
أسماه )حاشد( جعله الله من مواليد 

السعادة وقر به عني والديه وأنبته 
نباتا حسنا.. فألف مربوك.

املهنئون:

سليم القطيبي- صالح غنيم
 وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا أبا الحسنني
مع  إشراقة فجر يوم جديد 

رزق األخ املجاهد/ 

يوسف عيل محسن طاهر العياين
بمولوديه التوأم الذي أسماهما 

)الحسن والحسني( جعلهما الله 
من مواليد السعادة.. وأنبتهما نباتاً 

حسناً..فألف مربوك.
املهنئون:

والدك/ عيل محسن طاهر العياين 
عمك: املقدم/ عيل  محمد مبارك وولده

جميع األهل واألصدقاء

تهانينا عارف القديس
مع باقات من الورد 

والفل والياسمني، 
نقدم أطيب التهاين 
وأجمل التربيكات 

للشاب الخلوق عارف 
القديس بمناسبة 

الخطوبة وقرب الزفاف.. 
فألف ألف مربوك، وتمنياتنا أن تكون
 كل أيامه عامرة باملسرات واالفراح 

والسعادة والنجاح.

املهنئون:كافة الزمالء 
يف دائرة التوجيه املعنوي

تهانينا آل املعافا
أجمل التهاين والتربيكات محملة 

بأريج الفل والياسمني نزفها 
للشاب الخلوق

 رياض عبدالله املعافا
 بمناسبة دخوله القفص 

الذهبي.. سائلني الله عز وجل 
أن يجعله زواجاً مباركاً.. وحياة 
سعيدة هانئة.. وألف مربوك..

املهنئون:
جدك حسني محسن الدرعي

أخوالك عبدالكريم وصدام وكمال وسليم 
حسني الدرعي وكافة األهل واألصدقاء

ألف مربوك
أجمل التهاين وأطيب 

التربيكات نهديها 

للشاب الخلوق

 احمد
 صالح الزبر

 بمناسبة الخطوبة ... 

وعقبى للفرحة الكربى وألف مربوك
املهنئون:

عيل الفقيه وأوالده محمد ووليد 
واحمد، إبراهيم مطهر واخوانه محمد 

وياسني وكافة االهل واألصدقاء

تهانينا آل غبان
أجمل التهاين وأرق وأطيب 
التربيكات القلبية نهديها 

للشاب الخلوق/
محمد عبدالسالم غبان

بمناسبة زفافه امليمون ودخوله 
القفص الذهبي

متمنني له حياة زوجية سعيدة 
وبالرفاء والبنني.

املهنئون: 
العقيد الركن/ خالد حسني 

االشموري واخوانه

ألف مربوك
أجمل التهاين وأطيب التربيكات نهديها 

لألخ / عمار عيل صباح .. بمناسبة ارتزاقه باملولود 
الجديد الذي اسماه محمد جعله الله قرة عني والديه 

وأنبته نباتاً حسناً، فألف مربوك..
املهنئون: أخوالك، عصام وزايد ومراد وسيف 

عبدالله قاسم، عبداملجيد ومحمد زايد عبدالله 
قاسم، وكافة األهل واألصدقاء

سمري الكاريت يعلن خطوبته

الفنان الشاب سمري الكاريت.. 

بدأ يضع ألواناً عىل ريشة حياته 
بإعانه خطوبته املباركة.. مؤكداً 
رغبته يف الدخول الطوعي اىل 

قفص الزوجية الذهبي، فألف 
مربوك للفنان سمري 

تهانينا أبا كمال
أجمل التهاين وأطيب والتربيكات معطرة بالفل 

والرياحني لألخ عادل محمد الفقيه جعمان بمناسبة 
ارتزاقه املولود الجديد الذي اسماه كمال جعله الله قرة 

عني والديه وأنبته نباتاً حسناً، فألف مربوك
املهنئون: عبدالرحمن الفقيه جعمان، احمد الفقيه 

جعمان، وكافة األهل واألصدقاء

صرباً آل الصربي
ببالغ األىس والحزن تلقينا نبا وفاة    العميد عبدالله عثمان الصربي

وبهذا املصاب نتقدم بخاص العزاء واملواساة اىل أبناء واخوة الفقيد وكافة آل الصربي .. 
سائلني املوىل جل وعا ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله 

وذويه الصرب والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون.
املعزون: النقيب/ فيصل املخاليف- الحاج / احمد ناصر القحيطي- وكافة أصدقاء ومحبي الفقيد

تهانينا آل الصرماح
أجمل وأطيب التهاين واألماين نزفها للشابني 

الخلوقني: )صفوان، وإبراهيم(
بمناسبة زفافهما امليمون، متمنني لهما حياة زوجية 
سعيدة، وبالرفاه والبنني.. بارك الله لكما، وبارك 
عليكما، وجمع بينكما يف خري.. وألف ألف مربوك

املهنئون: األستاذ: احمد الفقيه- الدكتور: نصر 
الدين الفقيه- محمد الحاج- محمد سعيد- نور 

الدين سعيد- محمود سعيد- حسن الربعي
وكافة األهل واألصدقاء

تعديل اسم تجاري
تعلن وزارة الصناعة والتجارة االدارة العامة للسجل التجاري واالسماء التجارية بأن 

األخ رشاد عي قائد العشاري قد تقدم بطلب تعديل اسمه التجاري من )مؤسسة رشاد 
عي قائد العشاري السترياد مواد البناء( اىل )ركن األمانة السترياد مواد البناء(.
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  ���� ������� Á������ ���� µ��¹¥�����¬  ���Â  ��������� ½��� ���	 ���� ¥���¥��� ±�������
 ��� �¢� ½��	� � ½�� ����� º���� ²��
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 ±��	� ��� �����®��	� ��¬��	�� ��� ����� Å�¥��� Å��������� ��§�
 Á�� ����	� ����	� ÆÇ��� ����� ���� °�� ,��� ²��
���� °¬
 ��	� ��¬��	� ��� ½� É�� ���	� ���� Ê³��	 �����   � ��¬��
 ¸���©� ���� ���	� °¬ ����� ¥�� ́��Ä��� ��� �©¢ ���¬ � ���³��
 µ�����  �����À������ � µ������������ ¸�³£� Ë������	� �	�� �́®��  �����¹��
 Å���¹ ������� �� ¥������������� ÅÌ���Ã���	� ������
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 ���
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 °¬ µ¹���� �¥¬ Í��� Ù�Ú�
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� Ý�� �����£� ���� ���¬ ¥���� ��¥��� � �����	��
 «���� 26 Ü��Â ���� °¬ ���¬  �� ¦���� �� Þ� ¥� ��� ¥���
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 ���¬Û� �À��	� ��¹ ��¼ ½� ��� Ø��	� ¥���� �� Æ��� �¹ µ�
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 ²¥�	 Ý�� å�����	� ����	� ����� �� ́��	�� ������ ����� �����  ¬��
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إدارة ا�خراج الفني
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نائب مدير التحرير

Í—c)« bL×� d�U½

 �����³���������� ������¹����������  ���³�������� �� ������������������ � �����������	� ��������������
  �¹��	� ��ÌÃ�	� �	 ¥�§� º�¥��� ¸��� � �¹ ������
 à�������������	�� ����������������	� ����®������������ ½������ ��¥���������� ���������������������	� ������� �

.½��	� �� �£����

الوطــــــن يتسـع لـكل ابنائـه
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: (١٧٦)
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 ¨�� ¥�� �� ���� " ���³
	� ½��	� ²���"
 ¿�®� ���� µ����� ��¹Ð� ²��¬¢ ����®��

.�	  ����	� �����	�� ��£Ä
��	�
 ���§�� ��Ã��� �£�� �À� ����	� ��
 �����������¥������	� ������������	  ��������¥�������¹  ������������  �����������	
 ����� ½� ²��³��� ��ÄÀ�� µ����	  �	���
 ���¥�	� ��Ì¤ ��� ½� ���¥���� ���À
 �¥���� ������Î ²¥�� �����	� ö£����
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 �����£Ä���
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 Æ����	����������� ��������������� ½��������� ��������������������� »�¥�����������������������������

.���¥�	�

 ��¥��������  �����������®��������
��	�  ����������������	� �¥���������
  ����Û� �����¥��� Ë¥�	� �� ¨��
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.���³� �� �£�Ä�  ���¬
  ���������������®�����������
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 ������� ²�������¬é������ �¢ ������������� ½�����	  �����������®��������
��	�
 Ë¥�����	�  ������¥��� �  ��������Ì������  ����������������	�

.�®���  	��  �×�¬  ���§	�
  ��Ì��� ²���Û� ��  ���� ��� »�Ú�� 
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