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صربي الدرواين

أُعلن الــعــدواُن األمــريــي السعودّي 
عــى اليمن يف 26مـــارس 2015م أثناَء 
رئـــــاســـــة أوبــــــامــــــا، واســــتــــمــــرت املـــشـــاركـــة 
األمـــــريـــــكـــــيـــــة يف الـــــــــعـــــــــدوان عـــــــى الـــيـــمـــن 
بــــــشــــــكــــــل مـــــــبـــــــاشـــــــر ســــــــــــــــــــواًء يف الــــــجــــــانــــــب 
العسكري، أَو السيايس، أَو يف حربها 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــــى الـــــيـــــمـــــن مـــــــن خـــــال 

الحصار الظالم الـــذي صنع أكـــرَب مــأســاة إنسانية 
يف العالم. 

ومــــــع انــــتــــهــــاء الـــــفـــــرة الــــرئــــاســــيــــة ألوبــــــامــــــا، وتـــــويل 
الــرئــيــس األمـــريـــي تـــرامـــب مــقــالــيــَد الــحــكــم استمر 
الـــعـــدواُن األمـــريـــي والــحــصــاُر الــظــالــم عــى اليمن 
وبــــــــــوتــــــــــرة أكـــــــــــــــرَب مـــــــــن ذي قــــــبــــــل ســـــــــــــــواء يف الــــــدعــــــم 
العسكري، أَو من خــال حرصه عى إفــشــاِل أي 
َحـــــٍلّ سيايس يف املــفــاوضــات السياسية، وتشديد 
الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق عـــى الــشــعــب الــيــمــنــي، وأعــطــى 
الـــــضـــــوَء األخـــــضـــــَر لـــلـــمـــخـــابـــرات األمـــريـــكـــيـــة بــتــنــفــيــذ 
عمليات يف مناطَق خارج املناطق املشتعلة تحت 
مرّبِر "الدفاع عن الشركاء"، َحيُث قامت أمريكا 
بـــاغـــتـــيـــال واســــتــــهــــداف الــــقــــيــــادات الـــيـــمـــنـــيـــة، وعـــى 
رأســهــا الشهيد الــرئــيــس الــصــمــاد ومــرافــقــيــوه عرب 

طائرة إم كيو األمريكية. 
وعندما وصــل الرئيُس جوزيف 
بايدن إىل السلطة يف يناير، والذي 
طاملا أعلن منذ حملته االنتخابية 
أنـــــه ســيــعــمــل فـــــور تـــولـــيـــه الــســلــطــة 
بـــــــــــوقـــــــــــف الـــــــــــــحـــــــــــــرب عـــــــــــــى الــــــــيــــــــمــــــــن؛ 
بــاعــتــَبــارهــا "كــــارثــــًة اســراتــيــجــيــًة"، 
أّكـد يف خطاب من وزارة الخارجية 
األمــريــكــيــة يف 4فـــربايـــر 2021م أنــه 
ـــه بإنهاء دور أمريكا يف العمليات الهجومية  وَجّ
يف اليمن، إضافًة إىل صفقات األسلحة املرتبطة 

بذلك. 
ويف نـــفـــس الــــيــــوم عـــّيـــنـــت إدارة بـــــايـــــدن، تــيــمــويث 
ا للواليات املتحدة إىل  ليندر كينغ، مبعوًثا خاًصّ
اليمن زعمت أمريكا أن الهدف من هــذا التعيني 
هــــو إيــــقــــاف الــــحــــرب والـــــوصـــــول إىل الــــســــام، لــكــن 
الـــــواقـــــع أن أمــــريــــكــــا عـــّيـــنـــت مـــبـــعـــوثـــاً خــــاصــــاً مــعــنــيــاً 
بــــتــــصــــعــــيــــد الــــــــــعــــــــــدوان عــــــــى الـــــيـــــمـــــن وإطـــــــــالـــــــــة أمــــــــده 
وتعزيز مرتكزاته السياسية وامليدانية، ونستطيُع 
بــاقــتــضــاب أن نــلــخــَص دوَره مــنــذ تــولــيــه يف جملة 
مـــــــن املـــــــــفـــــــــردات وأبــــــــــرزهــــــــــا: املـــــغـــــالـــــطـــــة، املـــــخـــــادعـــــة، 
تــضــلــيــل الــــــرأي الـــعـــام، ومـــحـــاولـــة ابـــتـــزاز صــنــعــاء، 
ومقايضتها، مع الحرص عى استمرار العدوان 

األمريي والحصار الظالم عى الشعب اليمني. 
ويف تــصــريــحــه األخــــر، دعـــا لــيــنــدر كينغ فصائَل 
املــــــــرتــــــــِزقــــــــة إىل الـــــــتـــــــوحـــــــد يف قـــــــتـــــــال أبــــــــنــــــــاء الــــشــــعــــب 
الــيــمــنــي والــجــيــش والــلــجــان الــشــعــبــّيــة، وتــرافــقــت 
تــــــلــــــك الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــاُت مـــــــــع تـــــصـــــعـــــيـــــٍد كـــــــبـــــــٍر يف تـــعـــز 
والـــــحـــــديـــــدة قــــامــــت بـــــه قــــــوى االرتــــــــــــزاق والـــخـــيـــانـــة، 
لــتــؤّكـــــَد خــضــوَعــهــا املـــبـــاشـــَر واآلين والــــدائــــم ملقتىض 

التوّجـهات األمريكية. 
وعــلــيــه فــقــد قـــال لــيــنــدركــيــنــج: حـــان الـــوقـــُت اآلن 
لـــــــي تـــــتـــــحـــــَد ُكـــــــــــــــّل األطـــــــــــــــراف الــــيــــمــــنــــيــــة يف مــــواجــــهــــة 
"الــحــوثــيــني"، لــيــعــقــَب تــصــريــحــاتــه تــصــعــيــٌد جــوي 
وبــــري كــبــر قــامــت بــه قـــوى الـــعـــدوان وأدواُتــــهــــا يف 

املناطق املحتّلة، وتحديدا يف تعز والحديدة. 
والــبــدُء كــان من واشنطن، يــوم أُعلن العدوان 
ا لــــــثــــــاث واليـــــــــات  عـــــــى الـــــيـــــمـــــن، ومـــــــــــــــازال ُمــــــســــــتــــــمــــــًرّ
رئاسية تداول خالها الِحزبان العريقان يف أمريكا 
الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي إدارَة جـــشـــع املــكــتــب 
البيضاوي، وهو ما يثبُت أن العدواَن عى اليمن 
أمريي بامتَياز واســتــمــراره قــراٌر أمريي خالص، 
فــــضــــًا عـــــن أن مـــبـــعـــوَثـــهـــا الـــــــخـــــــاَّص إىل الــــيــــمــــن هــو 
يف األََســـــــاس مــبــعــوُث الــتــصــعــيــد الــــعــــدواين املــعــنــي 
بـــاســـتـــمـــراره وإطـــــالـــــة أمــــــده املـــــريـــــر، ولـــلـــه األمــــــر مــن 

قبل ومن بعد.

 "توازن الردع الثامنة".. جعلت النظام السعودي يتخبط يف دوامة من اإلرباكات

كــــــــشــــــــف الــــــــــــــــعــــــــــــــــدوان بــــــــغــــــــاراتــــــــه 
الهسترية التي طالت املدنيني 
يف عـــــــــدد مـــــــن املـــــحـــــافـــــظـــــات عـــن 
الـــــحـــــالـــــة املــــــنــــــهــــــارة الــــــتــــــي وصـــــــــل الـــيـــهـــا 
خاصة بعد أن تأكد له بأن سقوط 
مدنية مارب وارد ال محالة فعمد 

إىل تحريك مرتزقته من مناطق عدة من الساحل 
الــــــغــــــربــــــي ومــــــــــن مـــــنـــــاطـــــق اخــــــــــــرى يف مــــحــــاولــــة 
للحفاظ عى آخر ورقة يراهن عليها .. لكن 
كــــل هــــــذه الــــــغــــــارات الـــجـــويـــة واســـتـــهـــداف 
االعــــــــيــــــــان املــــــدنــــــيــــــة وتـــــــدمـــــــر مـــمـــتـــلـــكـــات 
املواطنني لن تجدي نفعا أمام صمود 

وبسالة الجيش واللجان الشعبية املسنود بأحرار 
الشعب .. وكان متحدث القوات املسلحة قد حذر 
الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــســــــــعــــــــودي مــــــــن مـــغـــبـــة 
اســــــــــتــــــــــهــــــــــداف املـــــــــدنـــــــــيـــــــــني وتـــــــدمـــــــر 
املـــقـــدرات واملــصــالــح الــعــامــة 

والخاصة .. 

القوات املسلحة :  التصعيد سيواجه بالتصعيد
أصابت أهدافها 

بدقة عالية

 ص 03

مراد  يكتب عن :

األزمة الثقافية في اليمن

األيادي اخلفية
 للمخابرات البريطانية  متتد 

في حضرموت واملهرة
السفري والسيايس املخرضم عبداهلل سالم الحكيمي

:»  لـ»  

دور أنصار 
الله تاريخي في 
مواجهة حتالف 

العدوان واالحتالل 
اإلمبريالي 
الصهيوني

ص 04

ص 05

نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا 
:» نائب وزير الزراعة والري لـ»

نخوض 
اليوم معركة 

التحرر من 
االستعمار 

الغذائي
ص 10

ص 03

كثافة املسريات اليمنية تهز بقوة أبها وجزيان ونجران وجدة
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3 واليات عدوانية ومبعوث أمريكي لتصعيد العدوان على اليمن

رداً عى استمرار العدوان والحصار يؤكد اليمنيون صمودهم يف 
وجــه هــذا الــعــدوان الــســافــر املستمر منذ عــدة ســنــوات وهــو الــعــدوان 
الذي تقوده الواليات املتحدة االمريكية ويجري التصعيد اليوم بأوامر 
منها وهو ما تكشفه التصريحات االمريكية األخرة، خروج شعبي 
حـــاشـــد تــشــهــده الــعــاصــمــة صــنــعــاء وعـــواصـــم عــــدة مــحــافــظــات رفــضــاً 
الســتــمــرار الــجــرائــم االمــريــكــيــة املــرتــكــبــة بــحــق الــشــعــب اليمني وكــذلــك 
الحصار األمريي لليمن..حيث يؤكد هذا الخروج والتحرك الشعبي 
ان اليمن يواجه العدوان األمريي ومستمر يف صموده حتى تحقيق 
الحرية واالستقال.. رفع شعارات العدوان األمريي وامريكا تقتل 
الــشــعــب الــيــمــنــي يــؤكــد واقــــع الـــعـــدوان عـــى الــيــمــن الــــذي تــقــف خلفه 
واشنطن التي تدير الهجمة العدوانية الشرسة عى الشعب اليمني 
من خال ادواتها يف املنطقة وتشارك بشكل مباشر يف املعركة ناهيك 
عــن دورهــــا الـــذي يــتــجــاوز مــســألــة إدارة الـــعـــدوان وتــوجــيــهــه اىل الـــدور 
اللوجيستي وكذلك املشاركة املباشرة من خال األسلحة االمريكية 
املختلفة إضــافــة اىل وقـــوف واشــنــطــن خــلــف اســتــمــرار الـــعـــدوان.. هــذا 
وتــســهــم الــفــعــالــيــات الشعبية الــحــاشــدة يف فــضــح الــــدور األمــريــي يف 
العدوان عى بادنا حيث تحاول واشنطن الظهور بمظهر الوسيط 

يف حني تدفع بأدواتها اىل املزيد من التصعيد العسكري أضافة اىل 
تزويدهم باألسلحة املختلفة ومشاركتها املباشرة من خال الحصار 

البحري عى املوائن اليمنية. 
يف ذات الـــســـيـــاق أكــــد نـــائـــب مـــديـــر دائــــــرة الــتــوجــيــه املـــعـــنـــوي لــإعــام 
عبدالله بن عامر أن الدائرة ستتوىل توثيق الدور األمريي يف العدوان 
عى اليمن مشراً اىل أن مركز املعلومات بالدائرة سيتوىل تنفيذ ذلك 
خال الفرة املقبلة.. وستتضمن عملية التوثيق ما يتعلق باألسلحة 
وكـــــذلـــــك الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي إضـــــافـــــة اىل إدارة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــويـــة 
وكافة الخطوات االمريكية التي تؤكد أن إدارة تحالف العدوان عى 
اليمن أمريكية بامتياز وهناك اعرافات ألمريكيني منهم أعضاء يف 
الكونجرس تؤكد ذلك ناهيك عن تقارير عدة صدرت خال السنوات 
املاضية تكشف جزءاً من الدور األمريي يف العدوان عى اليمن وهو 

الدور الذي لواله ملا كان العدوان وملا استمر حتى يومنا هذا. 
عــامــر أضــــاف أن دائـــــرة الــتــوجــيــه املــعــنــوي تــضــطــلــع بــهــذه املــســؤولــيــة 
ضمن مهامها الوطنية خال هذه املرحلة التاريخية التي تتطلب املزيد 
من االهتمام بعملية التوثيق كون الدور األمريي يحاول أن يتوارى 

خلف أدواته يف املنطقة.

التوجيه املعنوي توثق الدور األمرييك يف العدوان

American aggression

عشرات الغارات العدوانية  على عدة محافظات خالل الساعات املاضية 

أطفال اليمن
صمود في وجه 
العدوان واحلصار
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أكد عضو املجلس السيايس األعىل محمد صالح النعيمي أن انعقاد املؤتمر الثاين 
للتعليم اإلل���ك���روين يف م��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ال��ي��م��ن ي���أيت يف إط����ار اه��ت��م��ام 

القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل بالتعليم العايل والبحث العلمي.
وأشار النعيمي يف افتتاح أعمال املؤتمر الثاين للتعليم اإللكروين يف مؤسسات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه يف ي��وم��ن م��رك��ز ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات يف وزارة التعليم 
العايل بالشراكة مع جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة اإلماراتية الدولية 
إىل أن االهتمام بالتعليم العايل والبحث العلمي يرجم موجهات الخطة التنفيذية 

للرؤية الوطنية يف إطار محور التعليم واإلبداع واالبتكار.
واعترب التعليم بوابة العبور نحو التنمية ورقي وتطور األمم والشعوب .. منوهاً 
بدور وزارة التعليم العايل ومركز تقنية املعلومات وجامعتي العلوم والتكنولوجيا 
وال��ج��ام��ع��ة اإلم���ارات���ي���ة يف إع����داد وت��ن��ظ��ي��م امل��ؤت��م��ر ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اإلل��ك��روين 

كإحدى االسراتيجيات الحديثة.
ول���ف���ت ع��ض��و ال���س���ي���ايس األع�����ىل ال��ن��ع��ي��م��ي إىل أن ال��ت��ع��ل��ي��م اإلل����ك����روين ي��م��ث��ل م��ن��رباً 
ووسيلة من وسائل تقدم األوط��ان حاضراً ومستقباًل .. داعياً مؤسسات التعليم 
ال���ع���ايل إىل اس��ت��ن��ه��اض ال��ت��ع��ل��ي��م ب���ق���درات���ه وإم��ك��ان��ي��ات��ه وت��ح��دي��ات��ه مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 

العلمية التي يشهدها العالم يف هذا املجال.
وقال: "علينا مراجعة مخرجات املؤتمر العلمي األول للتعليم اإللكروين وتقييم 
م��ا ت��م إن��ج��ازه م��ن ت��وص��ي��ات��ه وج��ع��ل م��ن ه���ذه امل��ؤت��م��رات لبنة أس��اس��ي��ة مل��س��ار عملية 

التطور وتحويل تلك التوصيات إىل برامج عمل تنفيذية عىل الواقع".
م��ن جانبه اع��ت��رب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء -رئ��ي��س املجلس األع���ىل للتعليم العايل 
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور تنظيم الجامعات اليمنية ل�28 مؤتمراً علمياً 
-خالل العام الجامعي امل��ايض- إنجازاً غري مسبوق تتعاظم أهميته يف أنه جاء يف 

ظل ظروف العدوان والحصار.
وأشار إىل أن الجامعات اليمنية واجهت تحديات متعددة وهي تقدم أنموذجاً 

يف الدفاع عن الوطن بيد وتحمل راية التعليم يف اليد األخرى.
وع�����ربرّ ع���ن ال��ش��ك��ر ل���وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ون���ائ���ب���ه وط���اق���م���ه عىل 
مساهمتهم يف عقد املؤتمر العلمي ولكل من أسهم من مختلف املؤسسات يف إبراز 
قدرات األساتذة والباحثن يف مختلف املجاالت بصورة عامة ويف مجال اختصاص 

التعليم اإللكروين عىل وجه التحديد.
ه ال��دك��ت��ور ب���ن ح��ب��ت��ور ب������اإلرادة ال��ص��ل��ب��ة ل��أك��ادي��م��ي��ن ال���ذي���ن اس��ت��ط��اع��وا -رغ���م  ون�����ورّ
الصعوبات- عقد مؤتمرات علمية وأوراق بحثية ويخوضون جدال ونقاشا علميا 

.. معترباً ذلك أمراً محموداً وتحدياً كبرياً يحسب للجميع.
ول��ف��ت إىل أه��م��ي��ة تسهيل وزارة االت���ص���االت وتقنية امل��ع��ل��وم��ات لعملية اس��ت��ف��ادة 
ال��ب��اح��ث��ن م���ن خ���دم���ات اإلن���رن���ت ل��ف��ائ��دة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت��وس��ي��ع ال��س��ع��ة وزي����ادة 
ن الباحثن من االستفادة من هذه التقنية ومن مخرجات األبحاث  السرعة بما يمكرّ
العاملية وكذلك االستفادة من الكتب الكثرية واملتنوعة التي تتيحها املكتبات العاملية 

أمام الباحثن.
وأشاد بهذا الشأن بالتزام قيادة وزارة االتصاالت يف العمل عىل تسهيل خدمة 
االن���رن���ت ل��ل��ج��ام��ع��ات ووزارة التعليم ال��ع��ايل ب��م��ا ي��خ��دم ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ع��ل��وم 

بصورة عامة.
وب������نرّ رئ���ي���س ال���������وزراء أن ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ل���ي���س ع���م���اًل ت��ص��ن��ي��ف��ي��ا ل��ك��ن��ه ي���ح���ت���اج إىل 
توفري مجموعة عناصر وأدوات لدى الباحث ليكون بحثه مميزاً ومقبوال من قبل 

أساتذته.
وقال: "إن األساتذة مثلهم مثل املجاهدين من أجل تحرير األرض ألنهم يجاهدون 
إلب���������راز ال���ع���ل���م واالخ�����ت�����ص�����اص ال�������ذي ي���ن���ت���س���ب���ون إل����ي����ه وإظ�����ه�����ار دور وم����ك����ان����ة ج��ام��ع��ت��ه 

ومؤسسته العلمية".
وأضاف: "نهدي هذا الجهد العلمي الكبري لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث الذي يقود معركة ليست بالسهلة عىل اإلطالق فهي ذات طابع عسكري 

وأمني وآخر ثقايف وعلمي".
وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ب��ن ح��ب��ت��ور: "إن م��ع��رك��ة ال��وط��ن ال��ي��وم ل��ي��س��ت ك��ك��ل امل���ع���ارك التي 
دارت ضد اليمن ألن هناك تحالفا دوليا واسعا يشن عدوانه املباشر وحصاراً خانقاً 

شمل احتياجات أساسية واستهدافاً للمقومات االقتصادية واملوارد السيادية".
ولفت إىل أن هناك معركة إعالمية تضليلية تكرر مصطلحات يومية يف مختلف 
الوسائل اإلعالمية ضد املشروع الوطني املقاوم لم يتم مالحظتها يف أي من الحروب 

األخرى حيث يراد لليمنين طحن بعضهم بعضاً ألسباب كاذبة.
وق��ال: "املعركة مفصلية بكل ما تعنيه الكلمة يرافقها مغالطة تاريخية كربى 
ي��ج��ري ت��روي��ج��ه��ا وت��س��وي��ق��ه��ا للبسطاء م��ن ال��ن��اس ت��ل��ق��ى ل��أس��ف ق��ب��واًل ل���دى بعض 

املثقفن".
وحيا الدكتور بن حبتور عالياً القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل والقوى 
الوطنية التي حافظت عىل تماسك الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية خالل هذه 

الفرة الحرجة.
وعربرّ يف ختام كلمته عن الشكر ألعضاء املؤتمر العلمي وانجازهم العلمي الرائع 
للوثائق .. متمنياً أن يخرج املؤتمر بقرارات تخدم العملية التعليمية والبحثية يف 

الجمهورية اليمنية.
ب�����دوره أك���د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي رئ��ي��س امل��ؤت��م��ر ح��س��ن ح���ازب 
أن املؤتمر سيسلط ال��ض��وء ع��ىل التدفق امل��ع��ريف وال��ت��ق��دم التكنولوجي وال��ت��ط��ورات 
املتسارعة يف التعليم اإللكروين وكيفية االستفادة منها يف مواجهة املخاطر الناجمة 

عن األزمات والكوارث.
وذكر أن التطورات العاملية دفعت الوزارة للمسارعة يف مواكبتها وتبنرّي أهدافها 
وم��ف��اه��ي��م��ه��ا يف ك���اف���ة م���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله���ل���ي���ة وااله���ت���م���ام 
بالبحث العلمي وتوجيه أنشطته نحو قضايا املجتمع ومجاالت التنمية وتطوير 
قدرات الجامعات لضمان جودة ونوعية خدماتها ومخرجاتها للوصول إىل املنافسة 

إقليمياً ودولياً.
وأشار إىل اهتمام وزارة التعليم العايل بالتعليم اإللكروين يف الجامعات اليمنية 
وإيالئه أهميًة قصوى وجعله إحدى أولوياتها ضمن برامجها وخططها املرحلية .. 
معترباً التعليم اإللكروين بمختلف أنظمته وأنواعه املتزامن وغري املتزامن واملدمج 
أح���د ط���رق ووس��ائ��ل التعليم ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ج���زءا رئ��ي��س��ي��اً م��ن امل��ن��ظ��وم��ة التعليمية 
يحورّل التعليم من التلقن إىل اإلبداع وتنمية املهارات والتفاعل العتماده عىل بيئة 

إلكرونية رقمية متكاملة وتقنيات متعددة.
وأوض���ح ال��وزي��ر ح���ازب أن ان��ع��ق��اد امل��ؤت��م��ر وغ���ريه م��ن امل��ؤت��م��رات وال���ن���دوات وورش 
العمل يف مختلف الجامعات اليمنية رغم الظروف التي تمر بها البالد يمثل رسالة 

لدول العدوان بقدرة اليمن عىل تجاوز التحديات التي فرضها مهما كان حجمها 
أو شكلها ونوعها.

وأف���اد وزي���ر التعليم ال��ع��ايل ب��أن اليمن ش��ه��دت -خ���الل العامن امل���ايض وال��ح��ايل- 
حراكاً علمياً غري مسبوق بتنظيم أكرث من 28 مؤتمراً علمياً وندوات وورشاً علمية 
متها وزارة التعليم العايل والجامعات ُكرست ملناقشة مجاالت متعددة تعليمية  نظرّ

وطبية وصحية وهندسية وتقنية.
وأثنى عىل جهود قيادة مركز تقنية املعلومات وجامعتي العلوم والتكنولوجيا 
واإلماراتية الدولية الداعمة وأعضاء اللجان العلمية يف إعداد وتنظيم املؤتمر 
.. م��ع��رب��اً ع��ن أم��ل��ه يف أن ت���ويل ال��ج��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة يف ال���دول���ة ُج����َلرّ اهتمامها 

بمخرجات املؤتمر وتتبنرّى تنفيذ توصياته.
ويف االفتتاح بحضور وزراء التخطيط والتنمية الدكتور عبد العزيز الكميم 
واالتصاالت املهندس مسفر النمري والتعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد 
ع��ي محسن ون��ائ��ب وزي��ر التعليم ال��ع��ايل والبحث العلمي الدكتور ع��ي شرف 
الدين أكد املدير التنفيذي ملركز تقنية املعلومات رئيس اللجنة املنظمة الدكتور 
��ه��ات ال��رؤي��ة الوطنية  ف���ؤاد عبد ال���رزاق أن انعقاد املؤتمر ي��أيت انطالقا م��ن م��وجرّ

وتنفيذاً السراتيجيتي املركز ووزارة التعليم العايل.
 وأوضح أن املؤتمر يهدف إىل إثراء الجوانب ذات العالقة بالتعليم اإللكروين 
من منظور البحث العلمي وبمشاركة بحثية محلية ودولية والسعي لدراسة 
وت���ح���ل���ي���ل ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت�����واج�����ه ت���ط���ب���ي���ق ال���ت���ع���ل���ي���م اإلل������ك������روين واالف������������رايض يف 
امل��ؤس��س��ات التعليمية واس��ت��ش��راف مستقبله وم��واك��ب��ة التطلعات واالت��ج��اه��ات 

الحديثة بالتعليم اإللكروين واالفرايض وتبادل الخربات بن الباحثن.
ن ب��ح��ث س��ب��ل تطوير  ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق إىل أن ب��رن��ام��ج امل��ؤت��م��ر يتضمرّ
األداء والتغلرّب عىل املشكالت التي تواجه العملية التعليمية بشقيها االلكروين 
وبناها األساسية ومتطلباتها والتعرف عىل كل ما هو جديد يمكن االستفادة 

منه وتوظيفه يف خدمة مؤسسات التعليم العايل.
ه بجهود اللجان اإلشرافية والعلمية والتنظيمية والداعمن والباحثن  ون��ورّ
ودورهم الفاعل يف اإلعداد الجديد النعقاد املؤتمر لتحقيق غايات وطموحات 

الجميع لضمان مستقبل أفضل للتعليم العايل يف اليمن.
يف حن اعترب رئيس الجامعة اإلماراتية الدولية الدكتور نجيب محمد الكميم 
التعليم أس��اس النهضة وجوهرها ألي بلد وحجر ال��زاوي��ة يف بناء جيل ق��ادر عىل 

تحقيق التنمية املستدامة.
وأشار إىل أن املعرفة ليست مجرد عملية نقل للمعلومات من املعلم للطالب 
بل كيفية تلقي الطالب املعرفة من الناحية الذهنية وتمكينه من تحمل املسؤولية 
يف العملية التعليمية عن طريق االستكشاف والتعبري والتجربة وتغيري مفهوم 

التعليم وأدواره.
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ال��ك��م��ي��م إىل أن امل��رح��ل��ة التعليمية ال��ح��ال��ي��ة ف��اص��ل��ة ت��ع��ُدرّ مرحلة 
تغيري شامل يف أنماط التعليم بالجامعات ومنظومة التعليم بأكملها ما يستدعى 
الوقوف لتقييم العملية التعليمية وإعادة التفكري يف وسائل التعليم والتوصيل 

املعريف وفرصًة لتقييم التعليم بكل أركانه.
ه ب��األب��ح��اث ال��ت��ي سيناقشها امل��ؤت��م��ر ووض���ع ت��وص��ي��ات ت��ق��دم امل��ش��ورة لصناع  ون���ورّ
ال���ق���رار ت��ت��م��اىش م���ع رؤي����ة ال���دول���ة ال��ح��دي��ث��ة يف م��ح��اوره��ا ال��خ��اص��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وتبني 

معرفة وخربة إضافية.
م��ن جهته أك��د رئ��ي��س جامعة ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا ال��دك��ت��ور ع���ادل امل��ت��وك��ل أن 
التطور املعريف املتسارع الذي تشهده وسائل االتصال والتواصل اليوم فرض عىل 
العملية التعليمية م��واك��ب��ة ه���ذه ال��ت��ط��ورات وإح�����داث ت��غ��ي��ريات ج��ذري��ة يف نوعية 

وأساليب التعليم.
وبنرّ أن مشاركة الجامعة يف دعم املؤتمر العلمي يف ظل املرحلة الراهنة مهمة 
لتطوير العملية التعليمية وتقديم نماذج عملية لإلسهام يف حل إشكالية التعليم 
االل��ك��روين والتعليم ع��ن بعد وتنفيذاً مضامن ال��رؤي��ة الوطنية املتعلقة بمحور 

التعليم واإلبداع.
وتطرق إىل تجربة الجامعة يف التعليم االلكروين ما مكنها من الحصول عىل 
ج��ائ��زة اإلب����داع والتميز يف التعليم ع��ن بعد ع��ىل مستوى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي .. داع��ي��اً 
ص��ن��اع ال���ق���رار وامل��ع��ن��ي��ن إىل س��رع��ة إع����داد اس��رات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة للتعليم اإلل��ك��روين 
والتعليم عن ُبعد وتعديل التشريعات والقوانن واملعايري لتستوعب مستجدات 
التعليم االلكروين وتطوير قطاع االتصاالت وتحسن سرعة االنرنت وتخفيض 

التعرفة للجامعات.
ح��ض��ر امل��ؤت��م��ر ق���ي���ادات وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وم���رك���ز ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ورؤس����اء 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة ون��واب��ه��م وم��س��ؤول��و وم��م��ث��ل��و ال��ج��ه��ات وال��ه��ي��ئ��ات 
امل���ع���ن���ي���ة وذات ال����ع����الق����ة وأك��������رث م�����ن 300 أك�����ادي�����م�����ي وب�����اح�����ث ي���م���ن���ي م�����ن م��خ��ت��ل��ف 

الجامعات.
م���ت يف  ب��ع��د ذل����ك ب����دأت ج��ل��س��ات أع���م���ال امل��ؤت��م��ر ب��ع��ق��د ث����الث ج��ل��س��ات ع��م��ل ُق���درّ
جلسة العمل األوىل أربعة أبحاث: "استعرض األول -املقدم من الخبري الوطني 
ال���ربوف���ي���س���ور ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ح���ي���در- واق�����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف دول ال���ع���ال���م ال��ث��ال��ث 

وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.
وت��ط��ررّق امل��ب��ح��ث ال��ث��اين إىل واق���ع التعليم ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث العلمي وت��ح��دي��ات��ه يف 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ل��رئ��ي��س ات���ح���اد ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��س��اب��ق ال��دك��ت��ور س��ل��ط��ان أب��و 
ع���راب���ي.. ف��ي��م��ا اس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ال��وج��ي��ه االت��ج��اه��ات ال��ح��دي��ث��ة املستقبلية 
للتعليم اإللكروين.. وتناول الدكتور عثمان عمران خليفة -من ماليزيا- التعليم 

اإللكروين يف ضوء التحول الرقمي".
ف��ي��م��ا ُق���دم���ت يف ج��ل��س��ة ال��ع��م��ل ال��ث��ان��ي��ة أرب���ع���ة أب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة ت���م���ح���ورت ح���ول: 
"م��ش��ك��الت االخ��ت��ب��ارات اإلل��ك��رون��ي��ة املستخدمة يف اخ��ت��ب��ارات ال��ق��ب��ول بالجامعات 
اليمنية -م��ن وجهة نظر الطلبة- وتحديات األم��ن السيرباين للتعليم اإلل��ك��روين 
وأثر التعليم املدمج يف تنمية مهارات إعداد االختبارات اإللكرونية لدى طلبة كلية 
الربية واأللسن بجامعة عمران وكذا فوائد التعليم االلكروين وأهميته للنشء 
وال���ش���ب���اب -ب���ح���ث ن���ظ���ري- ت��م��ه��ي��دا ل���دراس���ة ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع���ىل أن���دي���ة وم���راك���ز ال��ت��دري��ب 

الشبابية والرياضية.
���������زت ج��ل��س��ة ال���ع���م���ل ال���ث���ال���ث���ة -م�����ن خ�����الل أرب����ع����ة أب�����ح�����اث- ع�����ىل" أث�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م  وركرّ
اإللكروين يف إدارة األزمات بالتطبيق عىل الجامعات األهلية يف اليمن والتعليم 
االلكروين يف اليمن بن التأطري والتنظري -دراسة يف مجال التعليم العايل- وتجربة 
جامعة العلوم والتكنولوجيا يف تصميم املقررات االلكرونية وفقا للمعايري الدولية 

)كوالتي ماترز(.

خالل افتتاح املؤمتر العلمي الثاني للتعليم اإللكتروني في اليمن

النعيمي: التعليم بوابة العبور نحو التنمية ورقي وتطور األمم والشعوب
بن حبتور: األساتذة مثلهم مثل املجاهدين من أجل حترير األرض ألنهم يجاهدون إلبراز العلم واالختصاص

وجه رئيس مجلس النواب األخ يحيى عىل الراعي رسالة 
ل��أم��ن ال��ع��ام ل��أم��م امل��ت��ح��دة أنطونيو غ��وت��ريي��ش ح��ول ما 
يتعرض له أطفال اليمن من جرائم وانتهاكات من قبل 

تحالف العدوان بالتزامن مع اليوم العاملي للطفل.
������ر رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب األم�����م امل���ت���ح���دة وم��ج��ل��س  وذكرّ
األمن أن أمهات وأطفال العالم يحتفلون بهذه املناسبة 
بينما أطفال اليمن البلد املنيس يعيشون تحت األنقاض 
ويتعرضون آلالف الغارات والجرائم واالنتهاكات من قبل 
العدوان األمرييك -السعودي – اإلمارايت عىل مدى سبع 

سنوات.
وأش�������ار رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب يف ال���رس���ال���ة ال���ت���ي ب��ع��ث��ه��ا 
ب��اس��م��ه ون��ي��اب��ة ع���ن ه��ي��ئ��ة رئ���اس���ة وأع���ض���اء م��ج��ل��س ال��ن��واب 
يف ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة إىل أن اآلالف م���ن أط���ف���ال ال��ي��م��ن 
قتلوا جراء العدوان وتعرضوا لإلعاقة فيما تشرد عشرات 
اآلالف وت��وق��ف��ت دور ال��رع��اي��ة ال��خ��اص��ة ب��األط��ف��ال دون أن 
ي��ح��رك املجتمع ال���دويل واألم���م امل��ت��ح��دة ساكنا رغ��م إع��الن 
وتبجح دول العدوان بعدد الغارات التي تشنها عىل املدن 
اليمنية دون أن تصدر أي إدانة من قبلكم يف الوقت الذي 
ت��رت��ف��ع أص����وات اإلدان�����ة ض��د ال��ض��ح��ي��ة اذا داف����ع ع��ن نفسه 

وسيادته.
 ول������ف������ت إىل أن أط�������ف�������ال ال�����ي�����م�����ن ح�������رم�������وا م�������ن ح���ق���وق���ه���م 
األساسية يف الحياة فيما العالم يتشدق بحقوق األطفال 
وي���غ���ض ال����ط����رف ع����ن ج����رائ����م ال�����ع�����دوان ال���ت���ي ت���رت���ك���ب ب��ح��ق 
الشعب اليمني.. مشرياً إىل أن استمرار جرائم العدوان 
بحق أطفال اليمن يعد انتهاكاً سافراً لأعراف واملواثيق 

والقوانن الدولية الخاصة بحماية حقوق األطفال.
وأوض��������ح أن األط�����ف�����ال ه����م ال���ش���ري���ح���ة األك�������رث ت����ض����ررا م��ن 
العدوان والحصار.. الفتا إىل أن استهداف تحالف العدوان 

للطفولة يف اليمن يمثل استهدافا ملستقبل الوطن.

وأكد األخ يحيى عي الراعي أن أطفال اليمن يعيشون 
تحت القصف والحصار وه��م األك��رث ت��ض��ررا م��ن ال��ع��دوان 
وال��ح��ص��ار س���واء ع��رب استهدافهم املباشر ب��ال��ط��ريان أو من 
خالل تداعيات العدوان والحصار وحرمانهم من الكثري 
م�����ن ال����ح����ق����وق األس����اس����ي����ة ك���ح���ق���ه���م يف ال���ت���ع���ل���ي���م وال���ص���ح���ة 

والغذاء وغريها.
وذك����������ر أن األرق��������������ام واإلح������ص������ائ������ي������ات ال����وط����ن����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة 
ع����ة خ���اص���ة م���ا يتصل  ح����ول واق�����ع ال��ط��ف��ول��ة يف ال��ي��م��ن م����رورّ
بحجم ال��وف��ي��ات .. الف��ت��ا إىل امل��واق��ف ال��دول��ي��ة امل��خ��زي��ة إزاء 
ما تتعررّض له الطفولة يف اليمن نتيجة استمرار العدوان 
الذي استهدف مختلف الجوانب الحياتية لهذه الشريحة.

وتطرق رئيس مجلس النواب إىل جرائم العدوان بحق 
األط���ف���ال ك��ج��ري��م��ة "ض��ح��ي��ان" وغ���ريه���ا.. وق�����ال" أل���م يصل 
بعد صوت معاناة أطفال اليمن إىل مسامعكم لتوقظكم 
من سباتكم العميق وتحررّك ضمريكم لراجعوا مواقفكم 

تجاه ما تتعرض له الطفولة يف اليمن".
ودع�������ا رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����ن�����واب - يف ال����رس����ال����ة - امل��ج��ت��م��ع 
الدويل واألمم املتحدة والعالم واملنظمات الدولية املعنية 
بالطفولة إىل تحمل املسؤولية اإلنسانية واألخالقية تجاه 
أطفال اليمن والعمل عىل وقف العدوان وإنهاء الحصار 
والحد من ارتفاع معدالت سوء التغذية وانتشار األوبئة 

واألمراض.

بحث وزير الخارجية املهندس هشام شرف أمس مع 
س��ف��ري ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة اإلي���ران���ي���ة يف ال��ي��م��ن حسن 
إي����رل����و ج����وان����ب ال���ت���ع���اون ب����ن ال���ب���ل���دي���ن ال��ش��ق��ي��ق��ن وس��ب��ل 

تطويرها خالل الفرة املقبلة.
وت����ط����رق ال���ل���ق���اء ال������ذي ي�����أيت يف إط������ار ال����ل����ق����اءات ال����دوري����ة 
وال����ت����ن����س����ي����ق ال�����س�����ي�����ايس وال�����دب�����ل�����وم�����ايس ب������ن ال����ج����ان����ب����ن يف 
ع���دد م��ن امل���ج���االت إىل آخ���ر ال��ت��ط��ورات وامل��س��ت��ج��دات عىل 

الساحتن اإلقليمية والدولية.
كما بحث اللقاء البيان الذي خرج به اجتماع ما يسمى 
"مجلس عمل كبار املسؤولن يف الواليات املتحدة ودول 
مجلس التعاون الخليجي" الخاص بإيران الذي انعقد 

يف العاصمة األمريكية بتاريخ 17 نوفمرب الجاري.
ويف ال�����ل�����ق�����اء اع�����ت�����رب وزي����������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة م������ا خ��������رج ب������ه ب���ي���ان 
االجتماع مغالطات وادعاءات ال أساس لها من الصحة 
بشأن إي��ران ودعمها للشعب اليمني يف وقت يستخدم 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي اإلم������ارايت وب��ت��واط��ؤ أم��ري��يك 

بريطاين كافة أنواع األسلحة والذخرية املحرمة دولياً يف 
ق��ص��ف ال��ي��م��ن ط���ال اإلن���س���ان وال��ش��ج��ر وال��ح��ج��ر ب��ال��ت��زام��ن 
م���ع ح��ص��ار ش��ام��ل ع���ىل امل��ع��اب��ر ال��ج��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة وم��ن��ه��ا 
م��ط��ار صنعاء ال���دويل وإع��اق��ة دخ���ول املشتقات النفطية 

بشكل منتظم.
وأشار إىل أن حكومات تحالف العدوان ودول داعمة 
لها م��ا ت��زال مستمرة يف الحديث ع��ن ال��س��الم والتسوية 
الشاملة يف اليمن ورفع املعاناة وإنهاء الكارثة اإلنسانية 
خالل مشاركاتها يف املحافل الدولية واإلقليمية تغطية 
الستمرارها ودعمها يف التدمري والتهجري ودعم الحرب 
واملعارك يف اليمن وتمويل املليشيات املسلحة الخارجة 
ع��ن النظام وال��ق��ان��ون التي ت��رى يف استمرار ال��ح��رب بقاء 

لها ولتمويالتها.
وأوضح الوزير شرف أنه ومع توجيه أصابع االتهام إىل 
األشقاء يف إي��ران بتهديد سالمة البحر األحمر والخليج 
فإن دول تحالف العدوان هي الطرف الذي يمهد ويهدف 

إلي��ج��اد أج����واء ال��ح��رب وال���ف���وىض ممثلة يف اح��ت��الل تلك 
الدول للجزر اليمنية وإقامة املناورات املشركة مع دول 
أجنبية عىل مقربة من السواحل اليمنية والتهيئة لواقع 
عسكرة البحر األحمر ومحاولة تغيري املعالم السيادية 

يف الجزر اليمنية.
وأك������������د وزي������������ر ال������خ������ارج������ي������ة أن ص�����ن�����ع�����اء وك������م������ا أوض�����ح�����ت 
للمجتمع الدويل واألمم املتحدة واالتحاد األوروبي فإنها 
تمارس سياسة ال��دف��اع عن النفس املشروعة وستقابل 
توجهات ورغبات السالم باملثل وتظل جاهزة للرد بكل 
ق���وة ع��ىل أي م���ح���اوالت ف���رض أم���ر واق����ع أو أي ت��ج��اوزات 

بشأن األرايض اليمنية.
من جانبه أكد سفري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أن 
طهران تقف إىل جانب اليمن وشعبه .. وقال" إن إيران 
م��ؤم��ن��ة ب��أن��ه ال ح��ل ع��س��ك��ري يمكن أن يكتب ل��ه النجاح 
يف اليمن وأن الحل السيايس السلمي هو الوحيد الذي 

سيعود باألمن واالستقرار لدول املنطقة".

دش�����ن ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���������وزراء ل����ش����ؤون ال���خ���دم���ات 
وال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة ال�������دك�������ت�������ور ح������س������ن م������ق������ب������ويل وم�����ح�����اف�����ظ 
ال�������ح�������دي�������دة م����ح����م����د ع������ي������اش ق����ح����ي����م ح����م����ل����ة ن����ظ����اف����ة 
شاملة بمدينة الحديدة ينفذها صندوق النظافة 

والتحسن باملحافظة.
ويف ال��ت��دش��ن أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س ال������وزراء مقبويل 
أهمية حملة النظافة يف رفع املخلفات واألتربة من 
الشوارع الرئيسية واألحياء السكنية يف مديريات 

مركز املحافظة.
وأش��ار إىل أن الحملة ستسهم يف إظهار املدينة 
ب�����م�����ظ�����ه�����ر ي�����ل�����ي�����ق ب������ه������ا خ��������اص��������ة م���������ع دخ���������������ول م�����وس�����م 
ال��ش��ت��اء ال���ذي تشهد املحافظة إق��ب��ااًل م��ن مختلف 

املحافظات.
وأش�����ار م��ق��ب��ويل إىل اه��ت��م��ام ق��ائ��د ال���ث���ورة ورئ��ي��س 
امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس وح����ك����وم����ة اإلن������ق������اذ ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ال�������ح�������دي�������دة وأب������ن������ائ������ه������ا .. الف������ت������ا إىل أن ت���������واج���������ده يف 
املحافظة م��ع أع��ض��اء اللجنة االق��ت��ص��ادي��ة للعمل 
ع������ىل ت���ط���ب���ي���ع األوض��������������اع ب����امل����ن����اط����ق امل������ت������ض������ررة ج������راء 

العدوان وفقاً لتوجيهات القيادة الثورية.
ف����ي����م����ا دع��������ا م����ح����اف����ظ ال������ح������دي������دة ع�����ق�����ال ال������ح������ارات 
وخ������ط������ب������اء امل������س������اج������د وال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ات االج����ت����م����اع����ي����ة 
وامل��������واط��������ن��������ن إىل امل�������ش�������ارك�������ة ال�����ف�����اع�����ل�����ة يف ال����ح����م����ل����ة 

واملساهمة يف إنجاحها.
ولفت إىل أن فرق الحملة ستقوم برفع املخلفات 
الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية واألحياء 
ال����س����ك����ن����ي����ة .. م�������ؤك�������دا أه�����م�����ي�����ة اض�������ط�������الع امل����ش����رف����ن 
وال����ع����م����ال ب���واج���ب���ه���م يف م����س����ان����دة ج����ه����ود ت��ح��س��ن 

النظافة بمدينة الحديدة.
م�����������ن ج��������ان��������ب��������ه أش������������������ار م���������دي���������ر ص�����������ن�����������دوق ال������ن������ظ������اف������ة 
والتحسن بندر املهدي إىل أنه يشارك يف الحملة 
أك����رث م���ن 500 ع��ام��ل ن��ظ��اف��ة وم���ش���رف وأك����رث من 

25 آلية.
وأوض����������ح أن ال���ح���م���ل���ة ال����ت����ي ت���س���ت���م���ر ع����ش����رة أي�����ام 
ت�����س�����ت�����ه�����دف رف����������ع امل�����خ�����ل�����ف�����ات م�������ن ش��������������وارع وأح������ي������اء 
مديريات مركز املحافظة الحوك والحايل وامليناء 

.. داعياً إىل التعاون مع منفذي الحملة يف إخراج 
مخلفات القمامة يف مواعيدها وأماكنها املحددة.

كما دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 
والتنمية الدكتور حسن مقبويل أمس يف منطقة 
ال��ن��خ��ي��ل��ة م��دي��ري��ة ال��دري��ه��م��ي ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 
املشروع اإلنساين إلطعام الفقراء واملساكن الذي 
ت��س��ت��ف��ي��د م���ن���ه أل���ف���ا أس������رة يف امل���رح���ل���ة األوىل ب��دع��م 

املؤسسة اإلنسانية التنموية.
وخالل التدشن أشاد الدكتور مقبويل بجهود 
املؤسسة وإسهامها يف التخفيف من معاناة سكان 

املديرية نظرا لظروفهم االقتصادية الصعبة.
ول��ف��ت إىل أن امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة تتطلب مثل هذه 
املبادرات التي يحتاج إليها السكان يف إطار تطبيع 
األوضاع يف املناطق املتضررة من العدوان وعودة 

الحياة إىل طبيعتها.
ودع�����ا ال���دك���ت���ور م��ق��ب��ويل ال��ج��م��ي��ع ل��ل��م��س��اه��م��ة يف 
م���ع���ال���ج���ة ت�����داع�����ي�����ات ال�������ع�������دوان وت���خ���ف���ي���ف م���ع���ان���اة 
سكان املناطق املتضررة وتذليل الصعوبات أمامهم 

للعودة إىل مساكنهم.
فيما أشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم 
ووك���ي���ل امل��ح��اف��ظ��ة ل���ش���ؤون ال��ث��ق��اف��ة واإلع������الم عي 
ق��ش��ر إىل أن ه���ذه امل���ب���ادرة ت���أيت ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات 
القيادة الثورية وتعزيز جهود السلطة املحلية يف 
تنفيذ العديد من املشاريع لسكان املناطق األشد 

تضررا.
وأك��دا ح��رص السلطة املحلية عىل تقديم كافة 
الدعم إلغاثة املتضررين يف كافة املديريات بهدف 
تطبيع األوض��اع وإع��ادة الحياة إىل ما كانت عليه 

قبل العدوان.
ب�����������دوره أوض���������ح ال����رئ����ي����س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ل���م���ؤس���س���ة 
اإلنسانية محمد الرجوي أن املشروع يأيت يف إطار 
جهود املؤسسة إلغاثة الفئات األشد فقرا من أبناء 

مديرية الدريهمي وبقية املديريات.
ولفت إىل أن املرحلة األوىل تستهدف ألفي أسرة 
ك���خ���ط���وة أوىل وط�����ارئ�����ة إلع����ان����ة األس�������ر األش�������د ف��ق��را 

وتضررا من العدوان.

وجه رسالة ألمني عام األمم املتحدة مبناسبة اليوم العاملي للطفل

رئيس مجلس النواب: أطفال اليمن حرموا من حقوقهم 
األساسية في احلياة فيما العالم يتشدق بحقوق األطفال

خالل لقائه سفير اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بصنعاء

وزير اخلارجية: صنعاء متارس سياسة الدفاع عن النفس  وستقابل توجهات ورغبات السالم باملثل

مقبولي وقحيم يدشنان حملة نظافة مبدينة احلديدة

اطلع وزير النفط واملعادن أحمد عبدالله دارس أمس عىل سري العمل يف 
عدد من الوحدات واملؤسسات التابعة للوزارة.

واستمع الوزير خالل زيارته للشركة اليمنية للغاز ولقائه قيادات ورؤساء 
الدوائر إىل شرح من نائب املدير التنفيذي للشركة محمد القديمي حول سري 

األداء والصعوبات التي تواجهها الشركة يف توفري مادة الغاز للمواطنن.
وأك����د وزي����ر ال��ن��ف��ط أن االط�����الع ع���ىل س���ري ال��ع��م��ل يف ال���وح���دات ال��ن��ف��ط��ي��ة ي��أيت 
تنفيذا لتوجيهات رئ��ي��س املجلس ال��س��ي��ايس األع���ىل لتحسن مستوى األداء 

والخدمات املقدمة للمواطنن والنهوض بالقطاع النفطي.
وشدد عىل ضرورة االهتمام بالكادر الوظيفي والركيز عىل جوانب التأهيل 
والتدريب باعتبار الكادر البشري الركيزة األساسية للتنمية.. مشيدا بجهود 
الشركة اليمنية للغاز ودورها يف توفري مادة الغاز املنزيل للمواطنن يف ظل 
الظروف االستثنائية فضال عن إسهامها يف استبدال وصيانة أسطوانات الغاز.

إىل ذل���ك ن��اق��ش وزي����ر ال��ن��ف��ط م���ع ق���ي���ادة ورؤس�����اء ال���دوائ���ر ب��ه��ي��ئ��ة اس��ت��ك��ش��اف 
وإنتاج النفط سري العمل يف الهيئة وخطتها للمرحلة القادمة.

وتطرق اللقاء بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة املهندس عادل حزام إىل 
الصعوبات التي تواجه نشاط الهيئة والحلول واملعالجات ال��الزم��ة لتمكن 

الهيئة من أداء دورها.
ووجه الوزير دارس بإعداد خطة عمل لهيئة استكشاف وإنتاج النفط ليتم 

مناقشتها وإقرارها.

ع���ىل ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ت��ف��ق��د وزي�����ر ال��ن��ف��ط وامل����ع����ادن س���ري ال��ع��م��ل يف امل��ؤس��س��ة 
العامة اليمنية للنفط والغاز.

وأك��د ال��وزي��ر دارس خ��الل لقائه قيادة ورؤس���اء ال��دوائ��ر يف املؤسسة أهمية 
مواكبة التطورات يف القطاع النفطي واالهتمام بتأهيل الكادر وإنجاز خطة 
عمل املؤسسة وفقا ملا تضمنته الرؤية الوطنية وما ستقوم به املؤسسة خالل 

العام القادم.
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د م���دي���ر ع����ام امل���ؤس���س���ة امل���ه���ن���دس م��ح��م��ود ال���ن���وم أن امل��ؤس��س��ة 
ستعمل ب��وت��رية عالية إلن��ج��از امل��ه��ام امل��وك��ل��ة إليها للنهوض بالقطاع النفطي 

واملعدين.
كما ناقش وزير النفط واملعادن مع قيادة ورؤساء الدوائر ومدراء العموم 
بشركة النفط اليمنية آلية عمل ونشاط الشركة يف توفري املشتقات النفطية 

والحد من ظاهر التهريب.
وثمن الوزير دارس جهود قيادات وكوادر الشركة لتحسن مستوى األداء 
والحرص عىل توفري املشتقات النفطية للمواطنن.. مؤكدا أهمية إنجاز خطة 
الشركة وموافاة قيادة الوزارة بالتقارير الدورية وتزويد غرفة عمليات الوزارة 

باملعلومات والبيانات املتعلقة بالوضع التمويني.
من جانبه أوضح املدير التنفيذي لشركة النفط املهندس عمار األضرعي أن 
دعم قيادة الوزارة للشركة مكنها من االستمرار يف تقديم الخدمات النفطية 

رغم الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد.

وزير النفط يتفقد سير العمل في الوحدات واملؤسسات التابعة للوزارة



صفعة قوية 
ي�����درك ال����ع����دوان ج���ي���دا أن ه����ذه ال���ج���رائ���م ل���ن ت��م��ر دون 
رد م������ن������اس������ب وه�����������و م��������ا ات�������ض�������ح ج�����ل�����ي�����ا ب������ع������د أن اع����ل����ن����ت 
القوات املسلحة عن عملية توازن الردع الثامنة التي 
استهدفت من خاللها القوات املسلحة عمق تحالف 
ال�����ع�����دوان ال����س����ع����ودي يف ع�����دد م����ن امل�����واق�����ع واأله��������داف 
العسكرية الحساسة بعدد  14 طائرة مسرية من طراز 
“صماد ″3 و”صماد ″2 و”قاصف يك 2” واستهدفت 
م������واق������ع ع����س����ك����ري����ة يف م����ن����اط����ق أب�����ه�����ا وج�������ي�������زان ون�����ج�����ران 
وم��ط��ار امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ال����دويل وم��ص��ايف أرام��ك��و إض��اف��ة 
إىل أه��������داف ع���س���ك���ري���ة يف ج������دة وق�����اع�����دة امل����ل����ك .. ه���ذه 
العملية النوعية التي اصابت اهدافها بدقة موجهة 
ص����ف����ع����ة ق�����وي�����ة ل����ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان وأوص�������ل�������ت رس����ال����ة 
ق���وي���ة م���ف���اده���ا أن ال�����ق�����درات ال���دف���اع���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل��دي��ه��ا 
م�����ن اإلم�����ك�����ان�����ات م�����ن ي��م��ك��ن��ه��ا م�����ن اص�����اب�����ة اه���������داف اك���ر 
ب��ع��دا وم��س��اف��ة ل��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي وع��ى ال��رغ��م من 
التكتكم ال��ش��دي��د ع��ن ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي لحقت بتحالف 
ال���ع���دوان يف ع��ق��ر داره إال ان ه���ذه العمليات النوعية 
جعلت قيادة النظام السعودي تعيش يف حالة من 
اإلرب�������اك وال���ف���ش���ل ال����ذري����ع أم�����ام ش��ع��ب��ه��م خ���اص���ة بعد 
االح�����داث امل��ت��الح��ق��ة ال��ت��ي جعلتهم يف م����أزق م��م��ا ح��دا 
بها اىل اإليحاء اىل مرتزقتهم يف الساحل الغربي اىل 
االنسحاب والتموضع علها تحدث ثغرة هنا أو هناك.. 

ل���ك���ن اب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة امل���س���ن���ودي���ن 
ب�������أح�������رار ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ب�����امل�����رص�����اد ل����ك����ل م���خ���ط���ط���ات 

ومحاوالت العدوان البائسة

الرد عىل تصعيد العدوان 

اىل ذلك اوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى 
سريع يف بيان ال��ق��وات املسلحة  أن استهداف املواقع 
العسكرية يف عمق تحالف العدوان يأيت يف إطار حق 
الرد املشروع عى تصعيد العدوان واستهدافه املستمر 

يف عدد من املدن اليمنية واملحافظات.
م������ؤك������دا ب��������ان ال��������ق��������درات ال�����دف�����اع�����ي�����ة ل���ل���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة ق�������������ادرة ع�������ى ت����ن����ف����ي����ذ امل�������زي�������د م�������ن ال���ع���م���ل���ي���ات 
الهجومية ضد القوات السعودية واإلماراتية يف إطار 
ال���دف���اع امل���ش���روع ع���ن ال��ش��ع��ب وال���وط���ن، م���ش���دًدا عى 
أن القوات املسلحة سوف تواجه التصعيد بالتصعيد 

حتى يتوقف العدوان وُيرفع الحصار.
إذن.. ويف ظل استمرار العدوان السعودي األمرييك 
يف ج���رائ���م���ه ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، ف����إن ق�����ادم األي����ام 
س���ت���ح���م���ل امل�����زي�����د م�����ن امل����ف����اج����آت ال����ت����ي ي���ع���ده���ا ال��ج��ي��ش 

اليمني واللجان الشعبية.
ونشر  العميد سريع صوراً تظهر املواقع العسكرية، يف 
مطار امللك خالد الدويل ، والتي تّم استهدافها خالل 

عملية توازن الردع الثامنة، وهي مواقع الباتريوت، 
إضافة إىل مواقع أخرى مهمة، يف محيط مطار خالد 

الدويل بالرياض.
وس����ب����ق ل���ن���ائ���ب وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة يف ح���ك���وم���ة ص���ن���ع���اء، 
د أّن التصعيد األخري للتحالف  حسني العزي، أن أَكّ

السعودي "سيواَجه بتصعيد مضاّد".
وكانت وسائل إعالم يمنية قد افادت يف وقت سابق، 
ب���اس���ت���ه���داف ه���ج���وم م������زدوج ب���ال���ط���ائ���رات امل����س����رّية م���دَن 
نجران وجيزان وأبها يف السعودية، متحدثًة عن أّن 
ح���رك���ة امل���الح���ة ال���ج���وي���ة ت��وق��ف��ت يف ع����دد م���ن امل���ط���ارات 

السعودية.

اصابة دقيقة لألهداف 
اىل ذلك يؤكد عدد من الخرباء العسكريني واملحللني 
السياسيني والعسكريني أن توازن الردع الثامنة بما 
ح��ق��ق��ت��ه م���ن دق����ة اإلص���اب���ة أله�����داف يف ع��م��ق ال���ع���دوان 
ال�������س�������ع�������ودي ق��������د اك�����������د ب������م������ا ال ي�����������دع م�������ج�������اال ل�����ل�����ش�����ك أن 
م���رح���ل���ة ق����ادم����ة س���ت���ك���ون اك�����ر إي����الم����ا ل���ل���ع���دو يف أق���ى 
م������واق������ع������ه ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة وأن امل�������ق�������ام�������رة غ��������ري م����ح����س����وب����ة 
النتائج ستنعكس سلبا عى قيادة النظام السعودي 
املدعوم امريكيا خاصة بعد ان اوش��ك العام السابع 
عى االنتهاء دون أن يجني ال��ع��دوان س��وى الخسائر 
املتوالية يف العدة والعتاد عى مختلف وهناك شواهد 
ح��ي��ة ت��ؤك��د أن ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي ب���ات يمتلكها 

الجيش واللجان الشعبية قادرة عى حماية السيادية 
اليمنية برا وبحرا وجوا.

املعادلة تغريت 
منذ أن بدأت عملية توازن الردع األوىل وحتى عملية 
الردع الثامنة اتضح جليا أن هشاشة العدوان املحتمي 
ب�����ال�����دع�����م واالس���������ن���������اد األم��������ري��������يك ال�����������ذي اس�����ت�����ط�����اع خ�����الل 
س���ن���وات ال����ع����دوان م���ن اس���ت���ن���زاف ال���خ���زان���ة ال��س��ع��ودي��ة 
بعقد صفقات لبيع اسلحة للرياض يف عهد الرئيس 
االمرييك ترامب  اىل 460 مليار دوالر .. هذه الصفقات 
وغريها من الصفقات االخرية التي باتت تستثمر من 
خاللها االدارة االمريكية بجني املليارات عى حساب 
دماء األبرياء .. ورغم هالة التسليح وشراء منظومات 
ال���دف���اع ال��ج��وي املختلفة إال أن��ه��ا ل��م تستطع أن توفر 
ال�����ح�����م�����اي�����ة أله����������م امل���������واق���������ع ح�����س�����اس�����ي�����ة يف ع�����م�����ق ارايض 
العدوان السعودي أمام القدرات الدفاعية للجيش 
ال��ي��م��ن��ي ال�����ذي اس���ت���ط���اع أن ي��غ��ري امل���ع���ادل���ة وي��ن��ت��ق��ل من 
مرحلة ال��دف��اع اىل ال��ه��ج��وم واص��اب��ة اه���داف حساسة 
م��ن��ه��ا ق����واع����د ج���وي���ة وغ����ريه����ا م����ن األه���������داف ال���ت���ي ب��ات��ت 
م�����ش�����روع�����ة ام����������ام ال����ج����ي����ش ال����ي����م����ن����ي ردا ع������ى اس����ت����م����رار 

العدوان والحصار .

العدو يخسر الرهان 
ان�����ه�����زام ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه يف م���ح���اف���ظ���ة م�������ارب م��ث��ل 
ضربة قاصمة للعدوان الذي فشل يف املواجهة واسناد 
مرتزقته الذين مدهم بمئات الغارات الجوية يف محيط 
مدينة مارب هذه الهزائم وما يحدث عى األرض بات 
يف صالح الجيش واللجان الشعبية مما جعل الرياض 
تسجدي وتتوسل لدى االدارة االمريكية بتقديم الدعم 
واالسناد لها مجددا تارة بيع صفقات االسلحة وتارة 
ب��ال��ض��غ��ط ع����رب امل���ب���ع���وث األم����م����ي ت���ح���ت م�������ربرات واه���ي���ة 
ت��ك��ش��ف أن أوراق ال����ع����دوان ق���د اح���رق���ت وم����ا ع��ل��ي��ه اال 
ان ي��ع��رف بالهزيمة وي��دخ��ل يف اط���ار ال��ح��ل السيايس 
واالبتعاد عن الوهم الذي ال يزال يعشعش يف مخيلة 

قيادة تحالف العدوان السعودي واإلمارايت.

تخفيف الدعم االمرييك 

اىل ذل�������ك دع�������ا ع�������دد م�����ن م�����س�����ؤويل اإلدارة االم���ري���ك���ي���ة  
ال�������رئ�������ي�������س ب���������اي���������دن اىل ت�����خ�����ف�����ي�����ف ال�������ق�������ي�������ود ع���������ى ال������دع������م 
ال��ع��س��ك��ري ل��ل��س��ع��ودي��ة , ل��ك��ن ه����ذا ي��ع��ن��ي ال��ت��خ��ي عن 
أول ت����ع����ه����د ق����ط����ع����ه ب������اي������دن ع������ى ن����ف����س����ه ب����ع����د دخ����ول����ه 
البيت األبيض وهو وقف الدعم العسكري الدفاعي 
للسعودية. وقال يف شباط/فرباير “يجب وقف الحرب 
يف اليمن”. ومنذ ذلك الوقت سافر مبعوثه الخاص 
إىل امل��ن��ط��ق��ة ع���دة م���رات ب���دون تحقيق أي ت��ق��دم، كما 

فشل مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن.

مباركة وتأييد 

بارك ابناء الشعب اليمني تنفيذ عملية توازن الردع 
الثامنة التي نفذها الجيش واللجان  الشعبية يف اطار 
ال���رد امل��ش��روع ع��ى ع��رب��دة تحالف ال��ع��دوان بطائراته 

عى رؤوس االبرياء يف عدد من املدن اليمنية ..
وعرب املواطنون عن فرحتهم بهذه العملية النوعية 
التي اصابت العدو وهزت اركانه وجعلته يعيش يف 
ح���ال���ة م���ن ال��ت��خ��ب��ط وال��ه��س��ت��ريي��ا ال���ت���ي ان��ع��ك��س��ت عى 
ال���ض���رب���ات ال��ج��وي��ة ل��ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ال��ت��ي ت��ع��رب عن 
فشله ال���ذري���ع ب��ع��د أن تكبد خ��س��ائ��ر ك��ب��رية يف ال��ع��دة 

والعتاد .. 
وك��ان��ت ال��ق��وات املسلحة ق��د حققت اص��اب��ات نوعية 
يف تنفيذ عملية ال���ردع السابعة يف ال��� 5 م��ن  سبتمرب 
2021 ب����� 10 ط����ائ����رات م���س���رية ن�����وع )ص�����م�����اد3( ش���دي���دة 
االنفجار، وستة صواريخ بالستية، أحدها من نوع 
“ذي الفقار” طويل امل��دى، والبقية من ن��وع “ب��در”، 
استهدفت جميعها منشآت تابعة لشركة “أرامكو” 
السعودّية، عصب اقتصاد اململكة، يف ُك�ّل من “رأس 
تنورة” بالدمام )أقى الشرق( وجدة )أقى الغرب( 
وجيزان ونجران جنوباً , ومنذ تدشني العملية األوىل 
لتوازن الردع تغريت موازين القوى وتحولت املعركة 
ل��ص��ال��ح ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ال����ذي ب����ات ي��دي��ر 

املعركة ويتحكم بزمام املبادرة ..

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

صمود شعبنا اليمين 
وتضحيات أبطال الجيش 

واللجان الشعبية أفشل 
مخطط إعادة رسم خرائط 

نفوذ صهيوين أمريكي 
بريطاين فرنيس للمنطقة 

 كثافة املسيرات اليمنية تهز بقوة أبها وجيزان وجنران وجدة »الهستيريا« تخيم على قيادة النظام السعودي

     »توازن الردع 
الثامنة«.. اضطراب 

عمق العدو السعودي

أصابت أهدافها بدقة عالية

»توازن الردع الثامنة«.. جعلت النظام السعودي يتخبط في دوامة من اإلرباكات

  كشف العدوان بغاراته الهستريية التي طالت املدنيني يف عدد من املحافظات عن الحالة    الطائرات املسيرة رسالة مينية متجددة لردع عدوان النظام السعودي

املنهارة التي وصل اليها خاصة بعد أن تأكد له بأن سقوط مدنية مارب وارد ال محالة فعمد اىل 
تحريك مرتزقته من مناطق عدة من الساحل الغربي ومن مناطق اخرى يف محاولة للحفاظ 
عى آخر ورقة يراهن عليها .. لكن كل هذه الغارات الجوية واستهداف االعيان املدنية وتدمري 

ممتلكات املواطنني لن تجدي نفعا أمام صمود وبسالة الجيش واللجان الشعبية املسنود 
بأحرار الشعب .. وكان متحدث القوات املسلحة قد حذر النظام السعودي من مغبة استهداف 

املدنيني وتدمري املقدرات واملصالح العامة والخاصة.. وتنفيذا ملا وعدت به القوات املسلحة جاءت 
عملية توازن الردع الثامنة كرد مشروع عى عربدة تحالف العدوان السعودي االمارايت املمول 

من امريكا واسرائيل، تفاصيل نتناولها يف سياق التقرير التايل : 

خاص – 26 سبتمرب 

منذ أن بدأت اإلمارات وقيادتها محمد بن زايد بتشكيل النخب العسكرية 
امل��ل��ي��ش��ي��اوي��ة م���ن ن��خ��ب��ة ح���ض���رم���وت وال��ن��خ��ب��ة ال��ش��ب��وان��ي��ة وال��ن��خ��ب��ة امل��ه��ري��ة 
والنخبة السقطرية، واأليادي املخابراتية الربيطانية كانت تواكب معظم 
التفاصيل يف تلك التشكيالت حتى من اختيار القادة والقادة امليدانيني 
واملنابع القبلية لتلك التشكيالت كانت األيادي الربيطانية هي من تقف 
خ��ل��ف ت��ل��ك ال���خ���ي���ارات واالخ���ت���ي���ارات ح��ت��ى وج����ود ق����وات أم��ري��ك��ي��ة.. ونعني 
القوات الخاصة التي بدأ مؤخراً انتشار اخبار عن تحركاتها العلنية كانت 

بتنسيق بريطاين مكثف..
ث�����م م�����ا ل���ب���ث أن س�����ارع�����ت امل�����خ�����اب�����رات ال���ربي���ط���ان���ي���ة أن اح�����ت�����وت ت���ل���ك األخ����ب����ار 
واألح��������������داث وأط������ف������أت ح����ذوت����ه����ا اإلع�����الم�����ي�����ة ب�����ص�����ورة م�����ب�����ك�����رة.. ول�����ك�����ن ظ��ل��ت 
ح��ض��رم��وت وامل��ه��رة ه��ي األس����اس يف االه��ت��م��ام ال��ربي��ط��اين ال��س��ري وب��ص��ورة 
عجيبة تعايشت قوى النخبة الحضرمية وقوى النخبة املهرية مع قوات 
املنطقة العسكرية األوىل والثانية التي تأتمر بأمر ال��ج��رال العجوز عي 
محسن االحمر املرتبط بحسابات اخوانية وبحسابات تركية وقطرية لكن 
قواته احتفظت بتوازن عجيب ومريب مع النخب االماراتية الربيطانية..

ويف خضم املهام االمنية يف االنقضاض عى الخاليا النائمة املحسوبة عى 
القاعدة وداع��ش يف حضرموت كانت ق��وات اللواء صالح طيمس- وهو 
القائد املرتبط بالفار ه��ادي من جهة واملرتبط عن بعد بالجرال العجوز 

عي محسن االحمر- توفر الحماية االمنية والعسكرية لتحركات قوات 
النخبة الحضرمية يف وادي حضرموت..

اي ان هناك تنسيقا خفيا وعاليا يجري كانت رعايته املهمة من املخابرات 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ل��م��خ��اب��رات االم��ري��ك��ي��ة ه���ذه ول��ذل��ك ف���ان ال��ب��واب��ة 
الشرقية لليمن قد سارعت بريطانيا اىل االستحواذ عليها ولم تجد من 
مربر غري االدعاء باعتداء طهران ومخابراتها عى السفينة الصهيونية يف 
بحر العرب قبالة محافظة املهرة وقد اشارت املعلومات ان هذا االعتداء 
ت���م ع���ى ب��ع��د اك����ر م���ن 180م����ي����ال ب��ح��ري��ا م���ن س���واح���ل ع���م���ان وامل����ه����رة ول��ك��ن 
االط��م��اع الربيطانية حركت ال��ق��وات الخاصة الربيطانية لتفرض تواجدا 
ع��س��ك��ري��ا وام���ن���ي���ا يف ال��غ��ي��ظ��ة يف ح����ني ل����م ت���ت���ح���رك ح���ت���ى م����ر واح������د ب��ات��ج��اه 

السفينة املزعومة..
اي م��ع��ل��وم��ات او اخ���ب���ار ع���ن ه���ذه ال���ق���وة ال��ربي��ط��ان��ي��ة وع���ن مهمتها وان����زاح 
االه����ت����م����م����ام االع������الم������ي ك�������ان ل�����م ي����ك����ن واخ����ت����ف����ت ت����ل����ك ال�����زوب�����ع�����ة االع����الم����ي����ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة وك��أن��ه��ا ل��م ت��ك��ن ول���م ن��ج��د ال ح���زب س��ي��ايس او ق���وى سياسية 

او وسيلة اعالمية تقوم بعمل اعالمي او سيايس ما يثري مخاوف لندن..
وما شهدناه هو اهتمام اعتصام املهرة اثارته املحدودة وتصريحات القائد 
املهري البارز والوطني الحريزي الذي كان يرفع صوته اىل الحد الذي دعا 
اىل اعالن الكفاح املسلح ضد الوجود السعودي والربيطاين يف املهرة ويف 

جنوب اليمن..
م���ا ع����دا ذل����ك ظ���ل ال�����ربود االن��ج��ل��ي��زي ه���و ص��اح��ب امل���وق���ف وص���اح���ب ال����رأي 
االول وال��ق��رار االول يف ج��ن��وب اليمن ويف امل��ح��اف��ظ��ات الجنوبية املحتلة.. 
ويف اطار املفهوم الوطني فان املهرة وحضرموت تنتظر اهتماما قادما من 
صنعاء الستعادة الهوية اليمنية وااليام القادمة قد نشهد حراكا رافضا 
لالحتالل واملحتلني وم��ن ارت��ب��ط بهم م��ن رم��وز انبطاحية معروفة تحت 

املسميات املتداولة يف املهرة وحضرموت..
وس��ي��ج��د ه����ذا ال����ح����راك دع���م���ا ق���وي���ا م���ن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ك��ل��ه وم����ن ق��ي��ادة 
صنعاء الن الوضع االسايس والوضع املناسب يف املهرة وحضرموت ينبغي 
ان يكون كامل السيادة الوطنية ويجب ان يتم الخالص من الرموز املرتهنة 

ال��ت��ي فشلت يف تحقيق االن��ج��از ال��ت��ن��م��وي ويف ارس����اء االس��ت��ق��رار السيايس 
واالمني ويف ثبات املوقف الوطني اليمني..

ومؤخرا ب��دأت الرياض تتنصل من االسماء التي دعمتها ومن تواجدها 
ال���ع���س���ك���ري يف ال���ج���غ���راف���ي���ا ال���ي���م���ن���ي���ة وخ������ري ش����اه����د م����ا ش���ه���دت���ه ال���ج���غ���راف���ي���ة 
املهرية والجغرافية الحضرمية من انسحابات اسميت اصطالحا باعادة 
ال��ت��م��وض��ع واالن���ت���ش���ار ال���ت���ي ه���ي ص�����ورة م���ن ان���س���ح���اب���ات ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ت��ج��ري��ب��ي��ة 

النسحابات قادمة حقيقية من كل الجغرافية اليمنية..
وامل�������خ�������اوف ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ان ان����س����ح����اب����ات ال������ري������اض ان ي����ك����ون غ����رض����ه����ا وض����ع 
ن��ق��اط خ��الف محلية لصناعة اح���راب داخ���ي ق���ادم ب��ني اليمنيني م��ن كل 
االتجاهات.. ويكفي ان نشري هنا اىل االستقطاب السعودي لقوى جنوبية 
كانت ترى فيها استحواذا اماراتيا ولعبا عى حساباتها.. ولكن استدعاء 
ال���زب���ي���دي واس���ت���ق���ب���ال���ه اس���ت���ق���ب���ال ال���زع���م���اء ل����ه اك�����ر م����ن دالل������ة ول�����ه اك�����ر م��ن 

رسالة..
االيام القادمة كفيلة بان تظهر خفايا عديدة يف هذا امللف.

  إزاحة الرياض وأبو ظبي وفرض سيطرة لندنية في البوابة الشرقية لليمن

ب:
كت

ر العسكري
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البوابة الشرقية لليمن.. تبدأ من حضرموت امل

املخابرات البريطانية.. متتد أياديها اخلفية في حضرموت واملهرة



ال��ه��زائ��م امل��ت��اح��ق��ة لتحالف 
ال��ع��دوان ف��ي البيضاء وم��ارب 
وش�����ب�����وة وال�����س�����اح�����ل ال���ي���م���ن���ي 

الغربي كان متوقعا وحتميا
م�����رت�����زق�����ة ال����ت����ح����ال����ف خ��ل��ي��ط 
م��ت��ن��اف��ر وم���ت���ض���ارب امل��ص��ال��ح 

واالجتاهات يجمعهم املال
ح����رك����ة أن�����ص�����ار ال����ل����ه وط��ن��ي��ة 
ك�����ب�����رى ت����ض����اه����ي احل�����رك�����ات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي غ��ي��رت مجرى 

التاريخ
ك�����ل م�����ن ي�����داف�����ع ع�����ن األرض 
وال��ع��رض وال��ك��رام��ة الوطنية 
ه����و امل���ن���ت���ص���ر وم�����ن ي���ق���ف ف��ي 
امل��ق��ل��ب اآلخ����ر م��ه��زوم بفعل 

قوانني التاريخ

04حوار 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :  17   ربيع اآلخر     1443هـ     |    22   نوفمرب    2021م    |    العدد  2235      |    12  صفحة

سيايس وسفري يمني مخضرم يعيش يف املنفى منذ نهاية سبعينات القرن 
املايض، يقرأ األحداث السياسية والعسكرية ويحللها وفق تراكمات كبرية 

من الخربة واألحداث التي شهدها وقرأ عنها خالل مشواره الطويل يف املجال 
السيايس.. انحاز لليمن األرض واإلنسان يف مواجهة تحالف العدوان، لم 
يكن بوقا كبقية األبواق الرخيصة مدفوعة األجر مسبقا.. ال يزال متمسكا 

بقوميته العربية التي آمن بها وناضل من أجلها.

يقول السيايس الحكيمي يف حوار أجرته "26سبتمرب":"إن الحرب ستصنع 
من اليمن قوة عسكرية وسياسية إقليمية ال يستهان بها أبدا"، معتربا أن 
الحروب التي تواجهها األمم إما أن تصنع منها أمة عظيمة أو تدفعها اىل 

الضياع .. متطرقاً إىل جملة من القضايا السياسية والعسكرية عىل الساحة 
الوطنية يف الحوار اآليت:

 نطمح حاليًا  لاكتفاء الذاتي من محصول القمح 
ومستقبًا بأن تصبح اليمن سلة غذائية للمنطقة

كان البنك الدولي في الفترات املاضية ميلي علينا 
الهياكل املعيقة ألية نهضة زراعية

:» السفير والسياسي املخضرم عبدالله سام احلكيمي ل�»  

س����ت����ك����ون ح����ض����رم����وت ع���رض���ة 
حلرب استنزاف طويلة املدى

"االش�������ت�������راك�������ي وال������ن������اص������ري" 
امل�����وال�����ني ل���ل���ت���ح���ال���ف اش��ت��غ��ل��وا 
م�������خ�������ب�������ري�������ن "ال��������س��������ع��������ودي��������ة 

واإلمارات ومستقبلهم قامت
حتالف العدوان يسعى لتحويل 
ال���ي���م���ن���ي���ني إل������ى خ��������زان ب���ش���ري 
ه���ائ���ل م���ن امل���رت���زق���ة رخ��ي��ص��ي 

األجر بعد جتويعهم

دور أنصار الله تاريخي في مواجهة حتالف العدوان واالحتالل اإلمبريالي الصهيوني

حوار: محمد العلوي

الشعب هو املعني باحلفاظ على السيادة والكرامة 
لألجيال واحلفاظ على استقال اليمن

معركة حترير مارب تعتبر محسومة وستفتح الطريق 
نحو مواجهة التحالف في احملافظات احملتلة

*  معركة ت��ح��ري��ر م������ارب.. م���ا ال�����ذي تعنيه 
بعد سبع سنوات من الحرب عىل اليمن؟

** معركة تحرير مارب شأنها كبقية املناطق اليمنية 
التي تم تحريرها ومنها محافظات بكاملها تدل عىل 

أمرين رئيسيني:
األول: إن ق��ي��ادت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��وري��ة ن��ج��ح��ت نجاحا 
باهرا يف قيادة الشعب والجيش واللجان الشعبية، 
إن����ط����الق����ا م�����ن ال����ص����ف����ر ت���ق���ري���ب���ا إث�������ر ال����ت����خ����ري����ب وال����ت����دم����ري 
الذي سبق الحرب عىل اليمن الذي مهدت له أدوات 
أم��ري��ك��ا م���ن ال��س��ع��ودي��ة واالم��������ارات، مل��واج��ه��ة امل��ش��روع 
االس��ت��ع��م��اري ال���ذي يستهدف ال��ي��م��ن وتفتيت وح��دت��ه 
وكيانه الوطني ونهب ثرواته ، وهو مشروع إمربيايل 
ص����ه����ي����وين رج�����ع�����ي، ج����ع����ل م�����ن ال����س����ع����ودي����ة  ق�����ائ�����دة ل��ه 
ل����ت����ت����ح����م����ل ت����ك����ال����ي����ف����ه واوزاره م�����ع�����ا ح�����ي�����ث اس����ت����ط����اع����ت 
وت��م��ك��ن��ت ال���ق���ي���ادة أن ت��ع��ي��د م���ق���وم���ات ال���ق���وة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ل��ي��م��ن م���ن ب���ني ال����رك����ام، وان ت��ص��م��د أوال يف ال��ت��ص��دي 
لالجتياح العسكري الغاشم والحصار الظالم لتنتقل 
اىل توجيه ضربات موجعة لقوى االحتالل  ودحرها 
م��ن م��ن��اط��ق واس��ع��ة ش��ي��ئ��ا فشيئا م��ع ت��ن��ام��ي ال��ق��درات 
العسكرية لليمن ألول مرة يف التاريخ تطويرا وتصنيعا 
ال��ت��ي ان��ت��ق��ل��ت م���ن ال��ت��ط��ور االس��رات��ي��ج��ي ال��ن��وع��ي ون��ق��ل 

معركة املواجهة إىل عمق أرايض العدو.
األم�������ر ال����ث����اين أن ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان واالح������ت������الل ب��رغ��م 
ام���ت���الك���ه أس��ل��ح��ة ال����دم����ار ال���ك���ي وأك����ره����ا ت���دم���ريا وف��ت��ك��ا 
ال����ت����ي زود ب����ه����ا والي�����������زال ت����������زوده ب�����ه ال�����ق�����وى االم����ربي����ال����ي����ة 
وب�����رغ�����م ك�����ل ال�����دم�����ار وال������خ������راب ال�������ذي اح�����دث�����ه يف ب���الدن���ا 
اليمن قتال للشعب وتدمريا لكل مقومات الحياة عىل 
محدوديتها، إال انه عىل مدى سبع سنوات متواصلة 
شهد تفككا لقواه املتحالفة عىل الشر و وتركته دول 
يف منتصف الطريق بعد أن تبني لها بأن هدف التحالف 
غري ما أعلن عنه يف بادئ االمر، وهكذا مني التحالف 
ب�����ان�����ك�����س�����ارات م���ت���ت���ال���ي���ة وه�������زائ�������م م����ت����الح����ق����ة وت�����راج�����ع�����ات 
واسعة، وهو  ما يعني انه انهزم يف هدفه الرامي إىل 
اخضاع اليمن إلرادته وتمزيقه وشطب كيانه الوطني 

من عىل الخارطة السياسية.
ل���ذل���ك م��ع��رك��ة ت��ح��ري��ر م��ح��اف��ظ��ة م�����ارب ت��ع��ت��رب بحكم 
املحسومة واملحررة، تكتسب اهمية قصوى من حيث 
ان����ه����ا ك����ان����ت ال����ق����اع����دة االس����اس����ي����ة وال�����ك�����ربى ال����ت����ي ك���دس 
ف���ي���ه���ا ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان واالح�����ت�����الل ق����وات����ه ال��ع��س��ك��ري��ة 
وأس���ل���ح���ت���ه وج���ع���ل���ه���ا م��ن��ط��ل��ق��ا الس����ت����ه����داف ال���ي���م���ن غ��رب��ا 
وشرقا وجنوبا وشماال، وحصن قاعدته هذه بأحدث 
م��ن��ظ��وم��ات ال���دف���اع���ات ال���ج���وي���ة ك��م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ات��ري��وت 
وغريها لحمايتها، ومن هنا أعترب بحق أن تحرير مارب 
هو إعالن صك هزيمة العدوان عسكريا وسياسيا وما 
تبقى اال مجرد تداعيات وارتدادات لزلزاله لن تستمر 

اال قليال.
* م����������������ا ح�����������ج�����������م ال���������������ت���������������دخ���������������ات األم����������ري����������ك����������ي����������ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة يف ال����ح����رب ع����ىل ال���ي���م���ن ب��ش��ك��ل 

عام ومعركة تحرير مارب بشكل خاص؟
** ال��������واق��������ع أن ال�������ح�������رب ال������ع������دوان������ي������ة ع�������ىل ال�����ي�����م�����ن يف 
الحقيقة هي فكرة وإعداد وتحضري اإلدارة األمريكية، 
أوك����ل����ت ل���ع���م���الئ���ه االق���ل���ي���م���ي���ني ت���ص���دره���ا وت��ب��ن��ي��ه��ا ت��ه��رب��ا 
م�����ن ت���ح���م���ل ت���ب���ع���ات���ه���ا ال����الح����ق����ة وت���ك���ال���ي���ف���ه���ا ون���ت���ائ���ج���ه���ا، 
وت��ح��م��ي��ل ع��م��الئ��ه��م االق��ل��ي��م��ي��ني ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات 
الح����ق����ا وم�������ا س�������وف م�����ا ي����رت����ب ع���ل���ي���ه���ا  م�����ن اف��������دح ك����ارث����ة 
إنسانية يف العالم، تسبب بها تحالف العدوان جراء 

الحرب والحصار بشهادات املنظمات الدولية نفسها 
هذا بصفة عامة، لكن بصفة خاصة الحظنا يف اآلونة 
االخرية، مع تسارع االنكسارات والراجعات والهزائم 
املتتالية التي مني بها واليزال التحالف  يمنى بها، هو 
ارسال قوات أمريكية وبريطانية، وربما صهيونية بغري 
البستها إىل املناطق الشرقية والجنوبية من اليمن منها 
سقطرى واملهرة وحضرموت"، وعىل نحو عابر سبيل 
يف عدن ولحج وأبني، ووصول هذه القوات تحديدا إىل 
هناك مؤشر قوي عىل عمق الهزيمة التي مني ويمنى 
ب��ه��ا ال��ت��ح��ال��ف واخ��ف��اق��ه يف تحقيق اه���داف���ه العسكرية 
واي��ض��ا كنوع م��ن تعزيز معنوياته املنهارة ع��ىل ان��ه من 
ح��ي��ث ح��ج��م ه���ذه ال���ق���وات وط��ب��ي��ع��ة ان��ت��ش��اره��ا ال تمثل 
ق�������وة اس����رات����ي����ج����ي����ة ق����������ادرة ع�����ىل ان����ت����ش����ال ال����ت����ح����ال����ف م��ن 

هزيمة تمسك بتالبيبه من كل جانب.

*  ك����������ي����������ف ت����������������ق����������������رؤون امل����������ش����������ه����������د ال��������س��������ي��������ايس 
والعسكري ملرحلة ما بعد مارب؟

** محافظة مارب جميع مديرياتها بحكم املحررة، 
ل��ك��ن اس��ت��ك��م��ال ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ال���ج���زء امل��ت��ب��ق��ي م��ن��ه��ا يف 
م���دي���ري���ت���ي ال��������وادي وامل���دي���ن���ة واس����ت����ع����ادة ال���س���ي���ط���رة ع��ىل 
م���ن���ش���آت ال���ن���ف���ط وال������غ������از يف ص����اف����ر وم���ح���ط���ة ال���ك���ه���رب���اء 
الغازية وكلها يف مديرية وادي عبيدة شماال، ستكون 
ب��داي��ة مل��رح��ل��ة ال��ح��س��م ال��ن��ه��ايئ يف امل��واج��ه��ة م��ع تحالف 
ال��ع��دوان وق��وى االح��ت��الل املفكك سياسيا واملضعضع 
عسكريا واملنهزم نفسيا لذلك أن السيطرة عىل مارب 
بالكامل فعليا ستكون اض��اف��ة إىل محافظة البيضاء 
ج�����ن�����وب ش��������رق م������ع م�����دي�����ري�����ات ب����ي����ح����ان ش�����ب�����وه ال�����ث�����الث، 
س���ي���ف���ت���ح ال����ط����ري����ق ن���ح���و م����واج����ه����ة ال���ت���ح���ال���ف ال����ش����ري����ر يف 
املحافظات الجنوبية غربا" ابني الضالع لحج عدن، ويف 
ات��ج��اه ال��ش��رق نحو ب��اق��ي محافظة ش��ب��وه وحضرموت 

املهرة ومن ثم سقطرى.
يف تصوري أن املواجهة الساخنة وطويلة املدى سوف 
تركز يف األخ��ري ب��ني ق��وات الجيش واللجان الشعبية 
وأنباء املحافظات الشرفاء من جهة، وق��وات تحالف 
العدوان ومرتزقته حول ما يسمى "اقليم حضرموت" 
أساسا فيما تبقى من شبوة وحضرموت واملهرة، اما 
مناطق الغرب يف أبني والضالع ولحج وعدن، فسوف 
تتحرر من سيطرة تحالف االحتالل سريعا قبل تحديد 

خط املواجهة األخري، يف اتجاه حضرموت التي ستكون 
عرضة لحرب استنزاف طويلة امل��دى وبنفس طويل، 
يف اط����ار اس��رات��ي��ج��ي��ة ع���دم ت��م��ك��ني ق����وات ال��ت��ح��ال��ف من 
االس����ت����ق����رار وت��ث��ب��ي��ت��ه��ا يف م���واق���ع���ه���ا دون ت��ح��ق��ي��ق ت��ق��دم 
ألط����ول م���دى واش��غ��ال��ه��ا امل��س��ت��م��ر ب��م��ع��ارك ه��ن��ا وه��ن��اك 
الستنزاف قواها وتشتيت تمركزاتها وبث روح االحباط 
وال������ي������أس وال����ه����زي����م����ة يف ات����ب����اع����ه����ا واس�����ت�����م�����رار ال������ح������وارات 
والتفاهمات مع مكونات وشخصيات وقبائل املنطقة 
كما حدث من قبل يف البيضاء وشبوة ومارب يف تضافر 
ل��ل��ج��ه��د ال��وط��ن��ي ال��ش��ع��ب��ي وال��ع��س��ك��ري ل��ه��زي��م��ة وط���رد 

املعتدي الغازي املحتل للوطن.

*  ما مستقبل حزب اإلصاح أوما يسمى 
ب����"ال���ش���رع���ي���ة" ب���ع���د ت���ح���ري���ر م��������ارب,, وف���رص���ة 
ت��واج��ده��ا يف امل��ح��اف��ظ��ات الجنوبية السيما 

يف شبوة ووادي حضرموت؟
** حزب االصالح هو االقوى من بني املجموعات التي 
انخرطت يف إطار تحالف العدوان األمرييك إىل جانب 
ال���ح���زب االش�������رايك وال�����وح�����دوي ال���ن���اص���ري وال��س��ل��ف��ي��ني 
وال������ق������اع������دة وداع�����������ش و"االن�������ت�������ق�������ايل" وب�����ق�����اي�����ا ن�����ظ�����ام ع��ي 
ص���ال���ح، ج��م��ي��ع��ه��ا ق��ات��ل��ت ت��ح��ت راي�����ة ال��ت��ح��ال��ف امل��ح��ت��ل 
لألرض اليمنية، وهم يشكلون ما يسمى ب�"الشرعية" 
العميلة للتحالف، هذه "الشرعية" يف اسوأ واضعف 
ح����االت����ه����ا م���ن���ذ ب������دء ال�����ح�����رب ع�����ىل ال����ي����م����ن، ول������و ل�����م ت��ك��ن 
ه�����ن�����اك ح�����اج�����ة ل����ه����ا م������ن ق����ب����ل ال����ت����ح����ال����ف إال ك���م���ش���رع���ن 
مل��ش��روع اح��ت��الل ال��ي��م��ن وح���ص���اره، ل��ك��ان ت��رك��ه��ا ورم��اه��ا 
جانبا منذ وقت مبكر، لكن التحالف اختار ان يستفيد 
منها كواجهة لتربير عدوانه واحتالله وتحميلها اوزار 
جرائمه البشعة من ناحية لذلك عمل التحالف عىل 
م���واج���ه���ت���ه���ا وش����ك����ل م���ج���ام���ي���ع م��س��ل��ح��ة وزوده����������ا ب���امل���ال 
وال��س��الح وال��دع��م ملحاصرتها وضربها م��ن ال��داخ��ل ك�" 
االنتقايل" وجماعة السلفيني ومجموعات "بقايا نظام 

صالح"، وزج بالجميع يف حرب ضد الجميع.
وأع���ت���ق���د ب�����أن اإلص�������الح ت���ح���دي���دا ح����ني ش���ع���ر ال��ت��ح��ال��ف 
ب�����ان�����ت�����ف�����اء ح�����اج�����ت�����ه ل�������ه س����ي����ف����ت����ح ع����ل����ي����ه اب��������������واب ال���ج���ح���ي���م 
وسينكل ب��ه تنكيال ش��دي��دا وسيعمل ع��ىل مالحقتهم 
يف كل مكان، أما بقية االطراف فال تشكل أي خطورة 
مثل "االشرايك والناصري" وغريهم وسيكون عليهم 
إما أن يستمروا كمخربين للتحالف بشقيه السعودي 
واالم��������ارايت وال����ق����وى ال���دول���ي���ة ال��ت��اب��ع��ني ل��ه��ا أو ي��ق��ط��ع��وا 
ع���ن���ه���م ح���ب���ل امل�������ال ل����ي����م����وت����وا، ل����ذل����ك م��س��ت��ق��ب��ل��ه��م ي���ب���دو 
قاتما، وهكذا عندما تبدأ مرحلة مفاوضات التسوية 
ال��س��ي��اس��ي��ة س��ي��أيت ت��ح��ال��ف��ه��م ب���رج���ال آخ���ري���ن ي��خ��ت��اره��م 
ل��ي��ق��ط��ف��وا ال��ث��م��ار وذل����ك ع��ىل ح��س��اب م��رت��زق��ت��ه امل��ك��ون��ني 

ملا تسمى ب�"الشرعية".

*  كيف ت���������ق���������رأ االن������������ه������������ي������������ارات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 
وال������س������ي������اس������ي������ة امل������ت������اح������ق������ة ب������ح������ق ال�����ت�����ح�����ال�����ف 

ومرتزقته يف مختلف الجبهات؟
** االنهيارات والهزائم املتالحقة التي تسارعت مؤخرا 
يف البيضاء وم���ارب وش��ب��وة وال��س��اح��ل اليمني الغربي 
ب��ع��د سبعة أع����وام م��ن ال��ح��رب وال��ح��ص��ار ع��ىل اليمن، 
كان امرا متوقعا وحتميا، وذلك النه ال أفق وال قضية 
ل��ه��م وك���ل أه��داف��ه��م اخ��ض��اع ال��ي��م��ن وت��دم��ريه وتمزيقه 
وشطب كيانه الوطني من الخارطة، ووضع اليد عىل 
ث���روات���ه وت��ح��وي��ل ال��ي��م��ن��ي��ني إىل خ����زان ب��ش��ري ه��ائ��ل من 

امل��رت��زق��ة، رخ��ي��ي االج���ر بعد تجويعهم تحت الطلب 
الس��ت��خ��دام��ه��م وق����ودا لتحقيق اج��ن��دات��ه��م ال��ش��ري��رة يف 

مناطق مختلفة من العالم.
لم يكن هناك أي قاسم مشرك يجمع املرتزقة الذين 
انخرطوا للقتال يف صفوف وراية تحالف العدوان ضد 
اخوانهم يف الوطن سوى املال وماعدا هذا الرابط الذي 
يجمعهم فهم خليط متنافر وم��ت��ض��ارب م��ن امل��ش��ارب 
واالتجاهات واملصالح، ويف مقابل هذا الشتات املتنافر 
كانت جماعة أنصار الله وحلفاؤهم يقودون املقاومة 
ال����ج����ب����ه����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة م�������ن ال�����ش�����ع�����ب وال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
الشعبية يف مواجهة قوى االحتالل من منطلق وطني 
تحرري واضح وبقيادة واحدة تملك رؤية واسراتيجية 
واحدة ذات اهداف محددة وبتحرك متناسق ومنظم 

وبانسجام تام يف كل جبهات مقاومة العدوان.
ل����ه����ذا ك���ل���ه ك������ان ال���ف���ش���ل م����ع����روف وج���ه���ت���ه م����ن ال���ب���دء 
وال���ن���ص���ر م��ع��ل��وم وج��ه��ت��ه اي���ض���ا، وك�����ان م���ن ي���داف���ع عن 
االرض وال������ع������رض وال������س������ي������ادة وال������ك������رام������ة ال����وط����ن����ي����ة ه��و 
املنتصر ومن يقف يف املقلب اآلخر مهزوم حتما بفعل 

قوانني التاريخ وتجاربه كلها.

* يصفك الكثري ب���"ال��ح��وث��ي��ة".. أي��ن تكمن 
وتجد مواقفك السياسية؟

** موقفي الوطني واضح.. أنا دائما أقف مع وأؤيد 
دون ت����ح����ف����ظ ك�������ل م�������ن ي�������داف�������ع ع�������ن ال�������وط�������ن وي����ت����ص����دى 
ل���ل���غ���زو واالح�����ت�����الل االج���ن���ب���ي ول�����و ك�����ان ع������دوي و"ح���رك���ة 
ان��ص��ار ال��ل��ه" ب���رزت ك��ح��رك��ة ت��ح��رري��ة ث��وري��ة يف مواجهة 
ع�������دوان واح����ت����الل ام����ربي����ايل ص���ه���ي���وين رج���ع���ي م��ت��ح��ال��ف 
للعام السابع عىل التوايل وقدمت تضحيات جسيمة 

وع���ظ���ي���م���ة ل����ه����ذا ال�����ه�����دف وه�������و دور ت����اري����خ����ي ل�����م ي��س��ب��ق 
ألي ح���رك���ة وط��ن��ي��ة ي��م��ن��ي��ة ان ن��ه��ض��ت ب��م��ث��ل��ه م���ن حيث 
امل�����دى ال��زم��ن��ي وح���ج���م ال��ت��ض��ح��ي��ات وع��ظ��م��ة ال��ب��ط��والت 
والتضحيات يف ال��ت��اري��خ اليمني كله ف���إذا ك��ان وصفي 
ول��ي��س ات��ه��ام��ي ألن��ه��ا ل��ي��س��ت ت��ه��م��ة ب���"ال��ح��وث��ي��ة"، ل��ه��ذا 
ال��س��ب��ب ف��ش��رف ك��ب��ري أن أك���ون ك��ذل��ك، رغ���م أين لست 
ك��ذل��ك ل��ألس��ف ل��ك��ن يف اع��ت��ق��ادي إن ح��رك��ة أن��ص��ار الله 
استطاعت باقتدار وجدارة أن تطرح نفسها حركة تحرر 
وطنية كربى عىل مصاف الحركات العاملية التي غريت 
م��ج��رى ال���ت���اري���خ، وه����ذا ح��ك��م ن��رك��ه ل��ل��ت��اري��خ وال��ت��اري��خ 
ال ي���ن���ط���ق ع������ن ال�������ه�������وى، وإذا ك�����ان�����ت امل�������ب�������ادئ وامل������واق������ف 
السياسية تقاس باملضمون وليس بالشعار فإين أجد 
أن��ص��ار ال��ل��ه يف م��س��رية ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي وم��واج��ه��ة قوى 
الهيمنة واالس��ت��ك��ب��ار االم��ربي��ال��ي��ة الصهيونية الرجعية 
معربة تماما عن مواقفي السياسية بصرف النظر عن 

اختالف املسميات والعناوين.

*  ب���������������رأي���������������ك م���������������ا ال�������������ت�������������ح�������������والت ال�������س�������ي�������اس�������ي�������ة 
والعسكرية القادمة؟

** هناك مؤشرات قوية تشري إىل أن اليمن سيخرج 
من براثن الحرب العدوانية الهمجية واملجرمة، كقوة 
عسكرية وسياسية إقليمية ال يستهان بها أبدا وذلك 
ألول مرة يف تاريخ اليمن، ألن الحروب التي تواجهها 
األم�����م إم����ا أن ت��ص��ن��ع م��ن��ه��ا أم����ة ع��ظ��ي��م��ة أو ت��دف��ع��ه��ا اىل 
الضياع وفقا لطبيعة القيادة التي تتوىل قيادة مسريتها 
يف إدارة ال��ح��رب وال��س��ي��اس��ة، وم��ا م��ن أم��ة نهضت من 
ب������ني رك���������ام ال������ح������رب وم�����آس�����ي�����ه إال ك�����ان�����ت وراءه�������������ا ق����ي����ادة 
ت��اري��خ��ي��ة ت��م��ت��ل��ك ق��ض��ي��ة وم���ش���روع ذات إي���م���ان وط��ن��ي، 
نقية ال��ذم��ة وال��ي��د، ن��ذرت حياتها لرقي ونهضة أمتها 
وه��������ذا م�����ا ن���أم���ل���ه م�����ن ق�����ي�����ادة أن�����ص�����ار ال����ل����ه مل����س����رية ال���ب���ن���اء 
ال����وط����ن����ي وامل���س���ت���ق���ب���ل ال�����زاه�����ر ل���ل���ي���م���ن وط����ن����ا وش���ع���ب���ا أم���ا 
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ف��ه��و إىل ه��زي��م��ة م��ح��ق��ق��ة س���ائ���ر بكل 
ما لذلك من تداعيات عميقة وخطرية ستنعكس عىل 
دع��اة وب��ن��اة السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة، ربما افضت إىل 
تمزق كياناتها وأوطانها، واعتقد أنها ستتوارى وتنكفئ 
عىل نفسها وسيتقلص تأثريها ونفوذها اإلقليمي إىل 

حد كبري خالل املستقبل القريب. 

* م��������ا ال���������دع���������وة ال�������ت�������ي ي�����وج�����ه�����ه�����ا ال�����س�����ي�����ايس 
امل��خ��ض��رم ع��ب��دال��ل��ه س����ام ال��ح��ك��ي��م��ي ألب��ن��اء 

الشعب اليمني؟
** دع�����ويت ل��ك��ل ال��ي��م��ن��ي��ني األح�������رار ب��ع��د أن ت��ب��ني لهم 
بما ال ي��دع م��ج��اال ألي ش��ك ح��ول ال��ن��واي��ا االستعمارية 
ال���ت���دم���ريي���ة ال��ت��م��زي��ق��ي��ة م����ن ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان امل���دع���وم 
أم���ريك���ي���ا وغ���رب���ي���ا وص��ه��ي��ون��ي��ا ب�����أن امل���س���ت���ه���دف ه����و ال��ي��م��ن 
أرضا وإنسانا بما يشطبه من خارطة الوجود وعىل أبناء 
الشعب اليمني أن يوحدوا صفوفهم ويأخذوا العربة 
من تجاربهم املريرة، ويقفوا صفا واحدا مراصا للدفاع 
عن وطنهم ضد الغزاة املعتدين االجانب ومخططاتهم 
ال����ش����ري����رة امل����ع����ادي����ة ل���ل���ش���ع���ب وال�����وط�����ن ك���م���ا ع���ل���ي���ه���م أن 
يستعدوا ملرحلة إعادة البناء والتنمية الوطنية وإقامة 
دول�����ة ال���ق���ان���ون وال���ع���دال���ة وامل���واط���ن���ة امل���ت���س���اوي���ة ليصبح  
ال��ي��م��ن ع���زي���زا ق��وي��ا وم����زده����را، وال��ح��ف��اظ ع���ىل ال��س��ي��ادة 
والكرامة واالستقالل الوطني لهم وألجيالهم القادمة 

ومن بعدهم.. فوطن ال نحميه ال نستحقه.

املخابرات األمريكية تتآمر على اغتيال تشي جيفارا
ال����������������ذراع امل�����خ�����اب�����رات�����ي�����ة األم������ري������ك������ي������ة ظ�����ل�����ت ل�����ع�����ق�����ود م���ن 
ال�������س�������ن�������وات ت��������م��������ارس س�����ط�����وت�����ه�����ا، وت��������ف��������رض أس����ال����ي����ب����ه����ا 
الغامضة والواضحة ضد األنظمة والشعوب وضد 
البلدان دون وازع من ضمري أو رادع يردعها وكانت 
أمريكا الاتينية م��ج��ال عملها املكشوف دون منازع 
وسعت اىل أن يكون االستحواذ املخابرايت الكامل لها 

يف تلك املنطقة الحيوية بالنسبة لواشنطن..
ناهيك عن دورها القذر املخابرايت وخفايا االغتياالت 
ال������ت������ي ن�����ف�����ذه�����ا ع�����م�����اؤه�����ا ب�������������دءاً م�������ن أم�����ري�����ك�����ا ال���ات���ي���ن���ي���ة 

ووصواًل اىل الشرق األوسط والشرق األدىن.. 
يف هذه الحلقة من القراءة للكتاب املخابرايت النادر 
للصحفي سعيد الجزائري املعنون ب�"ملف الثمانينات 

عن حرب املخابرات" نقرأ شذرات من محتوياته املهمة 
والخطرية واملتمثلة يف أح��دث املعلومات عن اغتيال 
وقتل املناضل األممي البارز تيش جيفارا وقد تصدرت 
املعلومات وتنوعت حول أساليب اغتيال هذا املناضل 
ال��ب��ارز، لكن ه��ذا الكتاب ي��ورد اح��دث املعلومات عن 

مقتل واغتيال غيفارا..
حيث يورد الكاتب مايي:

"يف أوائ���������ل ع������ام 1965م اخ���ت���ف���ى أرن����س����ت����وج����ي����ف����ارا م��ن 
األض���واء وال��س��اح��ة السياسية يف ك��وب��ا ف��راج��ت شائعات 
ع����دي����دة ع����ن م���ص���ري ال���دك���ت���ور األرج���ن���ت���ي���ن���ي ال��ج��ن��س��ي��ة ت��ي 
غيفارا الذي ولد يف األرجنتني العام 1928م وكان أبوه 

مهندساً معمارياً ناجحاً..

وقد درس جيفارا الطب ورحل اىل جواتيماال إبان حكم 
الرئيس اليساري جوزمان، وعني باإلصالح الزراعي ويف 
العام 1959م اتصل باألخوين فيدل كاسرو، وراؤول 
كاسرو واشرك معهما يف شهر ديسمرب يف العام نفسه 
يف حرب التحرير التي انتهت بالتخلص من حكم باتسيتا 
وقد تم منح جيفارا الجنسية الكوبية ومنح رتبة رائد.. 
وت������م ت��ع��ي��ي��ن��ه م�����دي�����راً ل��ل��ب��ن��ك األه�������ي ال����ك����وب����ي.. ويف ال���ع���ام 

1961م عني وزيراً للصناعة..

دور مخابرايت أمرييك
وب���ح���س���ب م���ع���ل���وم���ات ع�����دي�����دة اف���������ردت اش�����������ارات اىل أن 
السطوة املخابراتية األمريكية لها حظ األس��د يف النفوذ 

ويف فرض واقع حال يخدمها..
وكانت املخابرات األمريكية ترصد تحركات ثوار أمريكا 
الالتينية ومنهم "تي غيفارا" وك��ان لها عمالء يف كوبا 
ي������رص������دون������ه، ل���ك���ن���ه���م ع������ج������زوا ع������ن م����ع����رف����ة ن������واي������ا ج����ي����ف����ارا 
وت���ح���رك���ات���ه ال���س���ري���ع���ة وق�����رارات�����ه امل���ف���اج���ئ���ة.. ال������ذي م����د م��ن 
نريان الثورة األممي اىل أمريكا، ولذلك أرهق املخابرات 
األم���ري���ك���ي���ة ال����ت����ي ظ���ل���ت ت���ت���اب���ع���ه م����ن أم���ري���ك���ا ال���الت���ي���ن���ي���ة اىل 

أواسط أفريقيا..
واس�������ت�������دع�������ى أن ت����ج����ن����د امل�������خ�������اب�������رات األم������ري������ك������ي������ة ط�����اق�����ات 
مضاعفة لرصد التحركات العديدة واملفاجئة للمناضل 

األممي تي جيفارا..
نواصل يف العدد القادم قراءة الكتاب.

ملف الثمانينات عن حرب املخابراتيف كتاب نادر للصحفي سعيد الجزائري

قراءة وتحليل:

 عميد أنور املاوري*

التحالف جعل مما يسمى "الشرعية" واجهة لتبرير عدوانه واحتاله اليمن وهي في اسوأ وأضعف حاالتها

إرسال قوات أميركية وبريطانية وصهيونية بغير البستها إلى األراضي اليمنية مؤشر قوي على هزمية التحالف
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الحقوق اإلنسانية
كثرية هي التحديات التي تواجه قضية الالجئني، وتحتاج إىل 
إع�������ادة ال���ن���ظ���ر يف أش����ك����ال ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا، وت���ف���ه���م أوض�������اع ط��ال��ب��ي 
ال���ل���ج���وء م���ن م��ن��ط��ل��ق أن ك���ل ش��خ��ص ي��ت��م��ت��ع ب��ال��ح��ق��وق اإلن��س��ان��ي��ة 
ب��دواف��ع وأس��ب��اب ال��ل��ج��وء االض���ط���راري ف���رارا م��ن ال��ظ��روف القاهرة 
واألوض��������اع امل���أس���اوي���ة امل��ح��ي��ط��ة ب���ه���م، ورف�����ع راي�����ة ح���ق���وق ال��الج��ئ��ني 
وطالبي اللجوء كحق إنساين، وإدانة الحروب ودوافعها وأسبابها 
ون��ت��ائ��ج��ه��ا وال���ق���وى ال��رئ��ي��س��ة امل��ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا، وت��ح��م��ل مسؤوليتها 
ال���ت���اري���خ���ي���ة، وت���ب���ع���ات���ه���ا وم����آالت����ه����ا واخ�����ط�����اره�����ا ال���ق���ري���ب���ة وال���ب���ع���ي���دة، 

وتركتها الثقيلة عىل حياة املجتمعات.
ولم تكن هذه الصراعات التي تدور رحاها اليوم يف مناطق الشرق 
األوسط بما يف ذلك منطقة القرن األفريقي بمعزل عن مشاريع 
االستعمار يف جوهرها ومضامني أهدافها السياسية واالقتصادية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة، ف���ض���ال ع����ن أط���م���اع���ه���ا ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة، 
وام���ت���داد هيمنتها ون��ف��وذه��ا يف ال��ت��ن��اف��س ع���ىل ج��غ��راف��ي��ات ال��ع��ال��م 
ونهب ثرواتها، والتمركز بالقوات والقواعد العسكرية عىل املناطق 
ذات األهمية االقتصادية والتجارية، وتمكني الشركات والجاليات 
األوروبية يف فرض أفكار التفوق العنصري يف تلك املناطق التابعة 
للمركز اإلمربيايل التي سميت باألمم امللحقة به كمستعمرات، أو 

ما يطلق عليها اليوم بالكيانات السياسية الوظيفية. 
نهج االستعمار

كثرية هي األشكال والطرق والوسائل املتعددة يف نهج االستعمار 
ل��ع��ودت��ه إىل مناطق ال����روات النفطية وال��غ��ازي��ة ق��د ت��ع��ود بعضها 
إىل زم���ن ب��ع��ي��د ان��ت��ه��ى وت�����وارى م���ن ح��ي��اة ال��ب��ش��ري��ة، ل��ي��ع��ود بثقافة 
ن����زع وإزال�������ة م��ع��ال��م ال���س���ي���ادة ال���وط���ن���ي���ة، ك��م��ا ي��ف��ع��ل ك���ل اس��ت��ع��م��ار 
يف التاريخ اإلنساين كما ح��دث يف العراق وليبيا واليمن وغريها، 
فبعد 82 عاما يعود الجرنال" مود" إىل بغداد، ولكن هذه املرة 
ببدلة اليانيك األمرييك، وعىل ظهر دبابة الربامز، لتتخذ سلطات 
االح���ت���الل ق������رارات ب��ح��ل امل���ؤس���س���ات ال���س���ي���ادي���ة، ويف امل��ق��دم��ة منها 
ال���ج���ي���ش وق�������وى األم���������ن، وإق�����ص�����اء اآلالف م�����ن ال���ن���خ���ب ال��س��ي��اس��ي��ة 
واإلدارية وقادة املرافق واملؤسسات الفكرية والعلمية والصناعية 

والكوادر األكاديمية لتفرض نفسها سلطات أمر واقع.
وتأسيسا عىل ذلك فإن الشعوب مازالت تعاين حتى اليوم من 
موجات الغزوات وتدخالت االمرباطوريات االستعمارية التي تعيد 
إنتاج نفسها بصيغ وأشكال مختلفة من السياسات والتحالفات 
ال���ق���دي���م���ة - ال����ج����دي����دة يف م���ص���وغ���ات ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا وم��ن��اف��ع��ه��ا 
يف ش����روط ال��ع��الق��ات ال��رأس��م��ال��ي��ة اإلم��ربي��ال��ي��ة ك��ظ��اه��رة اق��ت��ص��ادي��ة 
س���ي���اس���ي���ة وع���س���ك���ري���ة ت����ق����وم ع�����ىل ال����ت����وس����ع واالس�����ت�����غ�����الل واالب������ت������زاز 
واالح��ت��ك��ار ال��ت��ي تحكمها ق��واع��د التبعية السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة  
وااليديولوجية، وتتجاوز تلك العالقات إىل التحالفات العسكرية، 
واتخاذ املواقف املوحدة من بينها الحروب. وكل ذلك ال يخلو من 
إنتاج األزمات اإلقليمية وإيجاد االنقسامات املجتمعية، وتسخري 
رسائلها كقنابل زمنية موقوتة يف تغيري أوجه السياسات األمريكية 

صاحبة االمتياز يف العدوان عىل العالم.
فالحروب يف منطقة الشرق األوس��ط أخذت نطاقات جغرافية 
واسعة، وأصبحت يف ظواهرها تشكل تهديدا ليس عىل الجوار 
االقليمي فحسب، وإنما عىل السلم العاملي، قياسا إىل مأساويتها 
ويف هول الدمار الشامل يف تحطيم مقدرات البلدان، لم تخلف 
إال تراجيديا أحداثها املأساوية، وندوب جروحها الغائرة التي لم 
تتعاف منها بسهولة. وتندرج ضمن هذه الظواهر قمع الحكومات 
يف اض��ط��ه��اد ال��ف��ئ��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب��س��ب��ب ال���ع���رق، أو ال��ج��ن��س، أو 
املعتقد الديني، أو اإلثني، ويتعدى ذلك إىل قمع الحريات العامة 

واألنشطة الحقوقية والسياسية.
قضية دولية

إذا ما عدنا بشكل سريع إىل الخلفية التاريخية نجد أنه لم يتم 
النظر إىل قضية الالجئني باعتبارها قضية دولية يتعني معالجتها، 
إال يف الفرتة التي أعقبت الحرب العاملية األوىل وتحديًدا بعد إنشاء 

عصبة األمم، عندما تم االتفاق عىل حماية الالجئني ومساعدتهم 
من قبل الدول املوقعة عىل الربوتوكوالت الحقوقية، ومنها بلدان 
اللجوء التي يفر إليها الالجئون، حيث بدأ املجتمع الدويل يتعامل 
م���ع ه����ذه ال���ظ���واه���ر اإلن���س���ان���ي���ة، ف���ص���درت االت���ف���اق���ي���ة ال���دول���ي���ة ل��ع��ام 
1951، ثم بروتوكول عام 1967 الذي ألغى القيود الجغرافية 
لجعل االتفاقية أكر اتساًقا وشموال، بحيث أصبحت تركز عىل 
ال��ج��ان��ب اإلن��س��اين ملشكلة ال��الج��ئ��ني، وم��ن هنا ت��ح��ددت الوظائف 
األس��اس��ي��ة للمفوضية ال��ت��اب��ع��ة ل��أم��م امل��ت��ح��دة م��ن ش��ق��ني سيايس 
وإنساين، والصليب األحمر الدويل  فزاد االهتمام بقضايا اللجوء 
مع ازدي��اد أع��داد الالجئني يف شتى أنحاء العالم، وأخ��ذت سبل 
الحماية يف الفرتة األخرية أشكااًل جديدة من التعامل معها، فضال 
عن إعادة التوطني، وأصبح هناك اهتمام بتوفري املساعدات املادية 
مثل األغذية وامل��أوى، وكذلك توفري الرعاية الصحية والتعليم، 

وغري ذلك من الخدمات االجتماعية. 
بيد أن السنوات األخرية شهدت  تغريت يف هذه املعادلة عندما 
انتفشت الحروب لتشمل مسارح دولية كبرية زادت معها اعداد 
الالجئني، وم��ن هنا ب��دأ املجتمع ال��دويل يحد من اهتماماته رغم 
إل���ت���زام���ات���ه ب���امل���ع���اه���دات وامل����واث����ي����ق ال���دول���ي���ة إال أن ه�����ذا االس��ت��ح��ق��اق 
اإلن���س���اين ال��ي��وم ل��م ي��ل��ق تطبيقاته ع��ىل األرض ب��ال��ص��ورة امل��رج��وة، 
ومازال يواجه من الصعوبات املعقدة، وتتهرب منه الكثري الدول، 
وتحصن حدودها بالسياجات األمنية كما تفعل الواليات املتحدة 
أم������ام م���ه���اج���ري امل���ك���س���ي���ك، وب���ول���ن���دا أم������ام الج���ئ���ي ال����ش����رق األوس�����ط 
ال��ع��ال��ق��ني ع��ىل ح���دوده���ا م��ن��ذ م��اي��و 2021، وه��ن��اك ح����واىل 3-4 
آالف الجئ من بينهم العشرات من األطفال والنساء، والحوامل 
ع���ىل ال���ح���دود ال��ب��ول��ن��دي��ة يف امل��ع��رب ال����ح����دودي ع��ن��د ب��ل��دة " ك��وزن��ي��ك��ا 
البولندية". وقد مثلث كل من بولندا والتفيا العضوان يف االتحاد 
األوروب��������������ي أس������������وارا م���ن���ي���ع���ة يف اع����������رتاض ال�����الج�����ئ�����ني، وم���ن���ع���ه���م م��ن 
النفاذ عرب أراضيهما إىل دول أوروبا الغربية، ويواجهون   ظروفا 
مناخية قاسية، يف ظل ع��دم مبادرة السلطات البولندية تقديم 
أي��ة م��س��اع��دات ل��إي��واء وال��ح��م��اي��ة م��ن ب��اب اإلن��س��ان��ي��ة، وخصوصا 

وأن يف أوساطهم أعدادا كبرية من النساء الحوامل واألطفال.
ال��س��ؤال األه���م: أي��ن دور االت��ح��اد األورب���ي م��ن اح���رتام املعاهدات 
اإلنسانية، وم��ا ج��دوى مثل ه��ذه املواثيق، وه��ي لم تر تطبيقاتها 

عىل الواقع كما يجب ؟
محللون يرون أن استخدام العنف ليست الوسيلة املثىل يف إقناع 
الالجئني للعودة إىل أوطانهم امللتهبة بالصراعات املسلحة التي 
دمرت ديارهم وسبل معيشتهم، وجعلتها أرايض محروقة غري 
قابلة للمعيشة.. ويتساءل هؤالء أليست هذه الحروب منتجات 
غ���رب���ي���ة أم���ري���ك���ي���ة م�����ازال�����ت ت���ت���ك���رر ال����ي����وم يف أح����داث����ه����ا م���ن���ذ ال����غ����زوات 
األوروبية واألمريكية األوىل منذ القرن الخامس عشر؟  .. إذ ليس  
هناك من عاقل ينفي أطماع االستعمار يف نهب ثروات الشعوب 
واف����ق����اره����ا وال���ت���س���ب���ب يف ح���رم���ان���ه���ا، ك���م���ا ل���ي���س ه���ن���اك م����ن س��ي��ن��ف��ي 
صناعة الحروب واملجاعات التي تعود إىل السياسات االستعمارية 
بسبب تدخالتها يف شؤون الدول وتأجيج الصراعات، فضال عن 
دور أدوات��ه��ا يف الحكومات املحلية باإلنابة عنها، إذا م��ا استثنينا 
بعض الدول التي نالت استقاللها عن التبعية األمريكية والغربية 
ومع ذلك ال زالت تعاين من هجماتها االقتصادية، والزالت تواجه 

معارك تدخالتها يف صنع أزماتها؟!
تبعات إنتاج الحروب

ق��ض��ي��ة ال���ل���ج���وء ه����ي ن���ت���اج ل���ه���ذه ال����ح����روب ال���ت���ي ال ي��س��ت��ث��ن��ى م��ن��ه��ا 
م����ش����ارك����ة ال����������دول ال���وظ���ي���ف���ي���ة يف م���ن���ط���ق���ة ال���خ���ل���ي���ج ب����ج����ان����ب ال����ق����وى 
الكربى، وأي إجابة أيا كانت سيتطلب أوال التفريق بني كل أنواع 
ال����ل����ج����وء م�����ن ج����ان����ب وال����ه����ج����رة م�����ن ج����ان����ب آخ������ر ل���ل���ت���ف���ري���ق ب�����ني ه���ذا 
وذاك، ومن بني هؤالء الالجئني ال نجد خليجيا واح��دا، فهؤالء 
بلدانهم مستقرة م��ن ع��ش��رات السنني، مهمتهم الرئيسة إنفاق 
األم����وال لصنع األزم����ات ل��ل��ج��ريان وم���ن ح��ول��ه��م، وإذا ك���ان هنالك 
أفراد يف أمريكا والدول األوروبية فهم من طالبي اللجوء السيايس 

املعارضني لأنظمة السياسية الخليجية.
ث���م���ة م�����ح�����اوالت ال ت���خ���ل���و م����ن ال����س����ذاج����ة ال���س���ي���اس���ي���ة يف م���م���ارس���ة 
ال���ض���غ���وط���ات ل����ع����ودة ال���الج���ئ���ني إىل م���واط���ن���ه���م، ه����روب����ا إىل األم�����ام 
من تحمل تبعات سياستهم يف إنتاج ال��ح��روب، ثم يلجؤون إىل 
ال��ت��ح��اي��ل ع��ىل امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة، واألف��ظ��ع م��ن ذل���ك أن االت��ح��اد 
األوروبي يرتكب املزيد من الحماقات كتعامل بولندا مع الالجئني 
بقسوة مفرطة يف استخدام الغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه، 
والسياجات األمنية واالعتقاالت لردع الالجئني وممارسة أساليب 

الرتهيب والتخويف ضدهم.
ومع ذلك يتطلب من املفوضية التابعة لأمم املتحدة والصليب 
األح��م��ر ال���دويل القيام بمسؤولياتهم اإلنسانية يف حماية ورع��اي��ة 
الالجئني عىل الحدود البولندية، وتقديم سبل الحماية بالتعاون 
مع كافة الدول، بحيث يتم التعامل مع مشكلة اللجوء كقضية 
إنسانية بالدرجة األوىل بعيًدا عن أية اعتبارات أخ��رى وسط هذا 
الرتاشق السيايس يف تسييس هذه القضية اإلنسانية الذي يدفع 

ثمنها هؤالء الالجئون.
أما ما يخص إعادة الالجئني إىل أوطانهم فتلك جريمة إضافية 
يف ح��ق الالجئني بعد ك��ل ه��ذه التضحيات، سيما وأن أغلبيتهم 

يحملون مؤهالت علمية يمكن استيعابهم يف مناطق اللجوء.
وي�����ح�����ظ�����ر ال�������ربوت�������وك�������ول ال�������ث�������اين )امل���������������ادة 17( ال�����رتح�����ي�����ل ال����ق����س����ري 
للمدنيني، إذ ال يجوز األمر برتحيلهم إال بصفة استثنائية، وهذا ما 
نصت عليه املادة السابعة من النظام األسايس للمحكمة الجنائية 
الدولية التي اعتربت الرتحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم 
ض���د اإلن��س��ان��ي��ة، وه���ن���اك اس��ت��ث��ن��اءات ل��ل��م��ج��رم��ني واإلره���اب���ي���ني من 
استحقاقات اللجوء. وتلتزم املعاهدات الدولية برعاية األطفال 
وفقا للمعايري وال��ق��واع��د التي حددتها االتفاقية، وم��ن ب��ني هذه 
االتفاقيات اتفاقية العام 1951 التي تضع املعايري التي تنطبق 
ع���ىل األط���ف���ال، إذ ت��ع��ت��رب أي ط��ف��ل ل��دي��ه خ���وف م���ربر م���ن ال��ت��ع��رض 
لالضطهاد من جراء األسباب التي أوردتها االتفاقية يعترب الجًئا. 
وتنص االتفاقية عىل عدم جواز إرغام أي طفل يتمتع بصفة الالجئ 
ع���ىل ال����ع����ودة إىل ب���ل���ده األم، ك��م��ا ت��ط��رق��ت إىل ع����دم ج�����واز ال��ت��م��ي��ي��ز 
بني األطفال والراشدين يف مجال الرعاية االجتماعية والحقوق 
القانونية، وأقرت أحكاًما خاصة بتعليم األطفال الالجئني، كما 
تطرقت لكافة األحكام الخاصة بحماية امل��رأة يف أماكن اللجوء، 
ويف ال���وق���ت ن��ف��س��ه إع���م���ال ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف األرب�����ع ل���ع���ام 1949 
التي تطرقت لضمان حماية النساء الحوامل واألمهات املرضعات.
يبقى ال��س��ؤال امل��اث��ل ال���ذي يتطلب اإلج��اب��ة ع��ن��ه مل����اذا  تتخذ دول 
االت��ح��اد األوروب���ي تدابري تقييدية عىل نحو متزايد ل��ردع الالجئني 
وال���ح���ال���ة ال��ب��ول��ن��دي��ة أم��ام��ن��ا ن��م��وذج��ا م���اث���ال، إذ ق��ام��ت ال��ع��دي��د من 
ال��ب��ل��دان بالتنسيق ف��ي��م��ا بينها ل��غ��اي��ات ال��ح��د م��ن ق����دوم ال��الج��ئ��ني 
إليها من دون أن يتزامن ذلك مع بحث حل لأسباب التي دفعت 

هؤالء الالجئني إىل ترك مواطنهم.؟!
ويف األخ���ري ف���إن م��ع��ال��ج��ة قضية ال��الج��ئ��ني ت��ق��ع ع��ىل ع��ات��ق األم��م 
املتحدة ومنظماتها املعنية بتطبيق االلتزامات املفروضة عىل عاتقها 
بموجب االتفاقيات الدولية، وليس من منظور التوظيف السيايس 
لها. وما يلفت االنتباه تقاعس دول االتحاد األوروب��ي عن القيام 
بدورها اإلنساين مع قضايا اللجوء، والقيام بواجباتها عىل النحو 
املنشود، عىل الرغم من أن هذه القضية كشفت غياب دورها يف 
الحد من الصراعات املسلحة يف العالم، وتحمل تبعاتها، وليس 
ال��الج��ئ��ون ه��ن��ا ه��م امل��ش��ك��ل��ة، إن��م��ا يف ت��ح��وي��ل ال��ل��ج��وء االن���س���اين إىل 
ق��ض��ي��ة س��ي��اس��ي��ة ك��م��ا ي���ري���د ذل����ك االت���ح���اد األوروب�������ي يف ال���ص���راع مع 

بيالروسيا.
وثمة طوفان يجتاح الالجئني يف تسييس لجوؤهم ليس بسبب 
أع����داده����م، إذ أن األزم�����ة ل��ي��س��ت أزم����ة أع�����داد، ف��ال��ب��ش��ر ل��ي��س��وا هم 
املشكلة، وإنما يف األسباب التي تدفع األفراد إىل اجتياز الحدود، 
ويف ال���س���ي���اس���ات غ����ري ال���واق���ع���ي���ة وغ������ري امل���ن���ض���ب���ط���ة يف اح��������رتام ح��ري��ة 

االستقالل وسيادة الشعوب.

ول���ع���ل ال����ق����ارئ ل���إن���ت���اج االب�����داع�����ي ال��ي��م��ن��ي 
يلحظ أن الرواية اتجهت يف اآلونة االخرية 
إم��������ا اىل ال������ت������أري������خ ب����ح����ث����اً ع������ن ن����ق����ط����ة م��ض��ي��ئ��ة 
ف���ي���ه ت���ح���ق���ق م�����ن خ���الل���ه���ا وج�����وده�����ا وت��ب��ح��ث 
ع������ن ه����وي����ت����ه����ا ال����ث����ق����اف����ي����ة، وأم����������ا إىل ال����ف����ئ����ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة األك�����ر ب���ؤس���اً واألش������د ت��ه��م��ي��ش��اً 
ك��������االخ��������دام وال������ي������ه������ود ل���ت���س���ق���ط م������ن خ���الل���ه���ا 
أوج��اع��ه��ا وآالم��ه��ا وب��ؤس��ه��ا، وك��ذل��ك النص 
ال��ش��ع��ري ف��ه��و ل��ي��س أك���ر م��ن ه��ج��اء مقذع 
ل��واق��ع مؤلم ومثلها امل��ق��ال الصحفي ال��ذي 
أصبح تعبرياً عن واقع أكر بؤساً وأشد أملاً 
ف���ه���و ب����ني م�����ربر ون����اق����م وت����ك����اد ت��ش��ع��ر ب��ق��ل��ق��ه 
الوجودي، ، كما أن اتحاد االدباء والكتاب 
ال������ذي م���ن���ذ ت���أس���ي���س���ه يف س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن 
امل��������ايض ل�����م ي����ع����رتف ب���ال���ش���ط���ري���ة أص����ب����ح اآلن 
ي��دع��و ل��ه��ا وي��ن��ظ��ر وي����ربر، ف��ج��زء م��ن أع��ض��اء 
االت�����ح�����اد أع���ل���ن���وا ع����ن ت���أس���ي���س ك���ي���ان م��م��اث��ل 
ألدباء الجنوب ومثل ذلك تعبري عن الواقع 
الثقايف املأزوم اىل درجة التشظي والنكوص 
وال����ش����ع����ور ب���االن���ك���س���ار، وأم�������ام ك����ل ذل�����ك م��ا 
ي���زال س���ؤال ال���وج���ود ي��ض��ع امل��ث��ق��ف يف دائ���رة 
االستهداف والشعور بالنقص والهزيمة وال 
أظنه سيتجاوز تلك الدائرة اال باستعادته 
لقيمته ومعناه واستعادته لوعيه ولوجوده 
وإلن��س��ان��ي��ت��ه ول����ن ي��ت��ح��ق��ق ذل����ك اال بتفعيل 
دور امل������ؤس������س������ات وت�����ج�����دي�����د وظ�����ائ�����ف�����ه�����ا، ب��م��ا 
يتوافق وروح العصر كما أن االشتغال عىل 
ق��ان��ون ال��ع��ن��اي��ة االخ��الق��ي��ة واس��ت��ع��ادة دوره 
يف تحقيق القيمة واملعنى للمثقف واملبدع 
س�����واًء أك����ان ذل����ك ع���ىل م��س��ت��وى امل��ؤس��س��ات 
الرسمية أو الجماعات واألفراد، فالقضية 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ت��ت��ك��ام��ل يف ت��ف��اع��الت��ه��ا وااله���ت���م���ام 
ب��ه��ا وت��ه��ي��ئ��ة امل��ن��اخ��ات امل��الئ��م��ة ل��ه��ا ل���ن ت��ك��ون 
نتائجه عبثية بل سترتك أثراً محموداً يمتد 
ظالله عىل الحالة السياسية واالجتماعية، 
وبالتايل عىل البعد الحضاري الذي سيحدد 

مالمح الغد القريب لليمن.
ل���ق���د أوض����ح����ت يف ك���ت���اب���ي »ص��������ورة ال���وط���ن 
يف امل���ن���ت���ج ال���ش���ع���ري ال���ي���م���ن���ي«- ال����ص����ادر ع���ام 
2010م ع�����ن دار ع�����ب�����ادي ص����ن����ع����اء- ح���ال���ة 
التشظي واالنكسار، وقلت إن ذلك مؤشر 
ع�����ىل ع�����وام�����ل ان����ف����ج����ار وث���������ورة ق�����ادم�����ة وك���ن���ت 
ق������د أن������ج������زت ال��������دراس��������ة ع��������ام 2006م ول����م 
أت��م��ك��ن م���ن ال��ن��ش��ر اال ع����ام 2010م، وم��ا 
ب����ني زم�����ن االن����ج����از وال�����ث�����ورة خ��م��س��ة أع������وام، 
ف����ال����ق����ض����ي����ة ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة ال������ت������ي ي�����ت�����م ال����ت����ع����ام����ل 
معها بقدر م��ن الهامشية قضية جوهرية 
وه������ي ع���ن���د ك�����ل ال����ش����ع����وب امل���ت���ق���دم���ة ك���ذل���ك 
وااله���������ت���������م���������ام ب������ه������ا ال ي������ق������ل ش���������أن���������اً ع���������ن ب���ق���ي���ة 
ال��ق��ض��اي��ا االن��م��ائ��ي��ة االخ������رى، وأن����ا اس��ت��غ��رب 
ك��������ث��������رياً ح�������ال�������ة اإله���������م���������ال ل����ل����ب����ع����د ال������ث������ق������ايف يف 
ال�������س�������ي�������اس�������ات واالس�������رتات�������ي�������ج�������ي�������ات ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
وك��أن��ه��ا يشء ف���ائ���ض ع���ن ال��ح��اج��ة ال��وط��ن��ي��ة 
رغ���م أهميتها التفاعلية يف ص��ن��اع��ة معالم 
الغد الحضارية، ولعل ما يحدث يف واقعنا 
ال�����س�����ي�����ايس م�������ن ت�����ن�����اق�����ض�����ات ل�����ي�����س اال ظ�������الاًل 
ل�����واق�����ع ث����ق����ايف م�����������أزوم، إذ أن ه����ن����اك ع���الق���ة 
عضوية وجدلية بني البعد الثقايف والبعد 

ال���س���ي���ايس، ف��ك��اله��م��ا ال ي��ت��ح��ق��ق اال ب��وج��ود 
اآلخ����ر ل��ذل��ك ف��ال��ق��ول ب���أزم���ة ال��س��ي��ايس ق��ول 
ي����ج����ايف ال��ح��ق��ي��ق��ة ف���ه���و ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه ب���راج���م���ايت 
ول��������ن ي����ح����د م������ن ت����ل����ك ال�����رباج�����م�����ات�����ي�����ة ال����ذات����ي����ة 
اال امل��ث��ق��ف م���ن خ����الل ق���درت���ه ع���ىل ال��ت��ع��دي��ل 
وال��ت��ص��وي��ب ل��الن��ت��ه��ازي��ة وال��ن��ف��ع��ي��ة وال��ذات��ي��ة 
العالية، ومثل ذلك الدور ال يمكنه القيام 
به يف بيئة تتهدده يف حريته وأمنه النفيس 

واالجتماعي واملعييش.
إن األزم����ة ال��ت��ي ت��ع��ص��ف ب��ال��ي��م��ن ت��ك��م��ن يف 
ع��ب��ث��ي��ة ال����ك����ون ال���ن���ف���يس ل��ل��م��ث��ق��ف ال��ع��ض��وي 
ويف اغرتابها وبرجيتها وتضخم االنا العليا 
ون����رج����س����ي����ت����ه����ا، ك�����م�����ا أن������ه������ا ت����ك����م����ن يف ال���ق���ل���ق 
ال�������وج�������ودي ل���ل���م���ث���ق���ف ال�����ف�����رد ال���ح���ق���ي���ق���ي ويف 
مكابدته ألسباب الحياة ويف خوفه وقلقه 
وف������ق������دان������ه ل������أم������ن ال�����ن�����ف�����يس واالج�����ت�����م�����اع�����ي، 
ويمكن أن يقال ان الوقوف أمام مثل هذه 
ال���ق���ض���اي���ا ال����ت����ي ت���ل���ق���ي ب���ظ���الل���ه���ا ع�����ىل ال����واق����ع 
السيايس كنوع من االنتقام منه والتعويض 
النفيس عنه، وهي الصورة الطبيعية لحالة 
الال استقرار النفيس والذهني واالجتماعي 
ل��ل��م��ث��ق��ف، م��ث��ل ذل���ك ال���وق���وف وال��ت��أم��ل قد 
ي����ح����د م������ن ت����ف����اق����م ال������وض������ع وات�������س�������اع ال����خ����رق 
وي��ق��ل��ل م���ن ف����رص ال��ت��ش��ظ��ي، وي��ع��م��ل عىل 
ترميم ما تصدع يف ال��ذات ويف اآلخ��ر، وقد 
ي��ع��ي��د ال��ع��اف��ي��ة اىل ج��س��د ال��وط��ن السقيم، 
فالقضية الوطنية تكمن يف الذات الوطنية 
ويف عافيتها ويف تفجري طاقتها وتوظيفها 

فيما يخدم املصلحة الوطنية العليا.
ل��ق��د ش����اع يف ُع�����رف ال��ف��ك��ر االق���ت���ص���ادي أن 
االنسان هو الروة الحقيقية التي تمتلكها 
االوطان واالهتمام به وبالنوعي منه، يعزز 
من القيمة املثىل لأوطان ويعيل من شأن 
األب���ع���اد ال��ح��ض��اري��ة وت��ج��ت��از ب���ه وم����ن خ��الل��ه 
عراتها وانكساراتها الحضارية يف مسارها 

التاريخي .
 وزب���������دة ال�����ق�����ول أن ال���ي���م���ن ت���ع���ي���ش واق����ع����اً 
ثقافياً مأزوماً ترك ظالاًل قاتماً عىل الواقع 
االجتماعي والسيايس وأث���راً عىل السيايس 
ال����ذي ب���دا م���أزوم���اً ح���ني س���اء ف��ع��ل��ه امل��ح��دث 
وك�����ان م��ت��ن��اق��ض��اً م���ع ش����ع����ارات ال���ح���ال���ة ال��ت��ي 
ي����ك����ن  أف���������رزت���������ه���������ا اح��������������������داث 2011م، ول�������������م 
ح���ظ ال��ش��ع��ب م���ن ك���ل ذل����ك اال ال���ت���ده���ور يف 
ال������خ������دم������ات، واالن��������ف��������الت االم������ن������ي واخ�����ت�����الل 
منظومة القانون الطبيعي والنظام العام 
والتشظي واالنقسامات والعداء الطائفي 
ويقظة العقدة اليزنية »االرتهان للخارج يف 
تقرير مصري الوطن« كحالة ثقافية تاريخية 
وذوب�������ان ال������ذات يف اآلخ�����ر »ف����ق����دان ال��ه��وي��ة« 
وانتفاء روح املقاومة عن طريق استهداف 
الذات وتجزئة هويتها الحضارية والثقافية.
لقد أصبح لزاماً عىل الذين أيقظوا حولنا 
ال�������ذئ�������اب ون�������ام�������وا أن ي�������درك�������وا م���س���ؤول���ي���ت���ه���م 
ال������وط������ن������ي������ة وال������ت������اري������خ������ي������ة وأن ي������ج������ت������ه������دوا يف 
الخروج من شرنقة الواقع اىل أفق االنتصار 
ل��ل��وط��ن ح��ت��ى ال ي���س���وء ال���خ���ت���ام، ف��ال��خ��روج 
م���س���ؤول���ي���ة ج��م��اع��ي��ة ال ت��س��ع��ه��ا ال��ح��س��اب��ات 

الحزبية وال االيديولوجيات.

عبدالرحمن مراد 

 عن األزمة
 الثقافية في اليمن 

 ما يلوح يف حاضرنا من بوادر أزمة يف األفق السيايس العربي عىل وجه 
العموم واليمني عىل وجه الخصوص ليس يف الجوهر ويف الحقيقة 
املطلقة اال ظالاًل قاتماً ألزمة ثقافية وجودية يعيشها املثقف العضوي 
»الحزبي« واملثقف الفرد، ويف مثل ذلك تكمن االشكالية الوجودية 
ومالمح األزمة، فاملثقف العضوي قتلته االيديولوجيا وما يكاد ينفك 
منها فهو يفسر الظواهر وفق ظاللها النظري االيديولوجي ال كما هي 
يف واقعها وامتدادها وبواعثها الحقيقية، ولذلك يعيش اغرتاباً وجودياً 
ويعيش التباساً يف املعنى والجوهر واملفهوم وكذلك املثقف الفرد يشعر 
بنفي الواقع له ويكابد فيه أسباب الحياة والبقاء، فهو مذعور أبداً ال 
أمن نفيس وال أمن اجتماعي، ووجوده مهدد بالفناء، لذلك فقدرته 
عىل صناعة واقع ينبض بقيم الخري والحق والعدل محدودة وال يمكنه 
اال أن يساهم يف صناعة واقع مأزوم انعكاساً لكونه النفيس الخائف 

والقلق واملأزوم من تبعات الواقع وظالله.

 النخب السياسية واالقتصادية املتحكمة يف مراكز صنع القرار يف أمريكا والغرب 
غالبا ما تسعى لخلق األزمات الدولية وتسخني جبهات الصراع ضد كل من 

تعتربهم يهددون املصالح األمريكية عىل العالم، حيث تدفع الواليات املتحدة 
بالغرب إىل افتعال األزمات السياسية واالقتصادية  وتوظيف قضية طالبي اللجوء 
اإلنساين إىل قضية سياسية بهدف توتري املناخات، وفرض عقوبات إضافية من قبل 
االتحاد األوروبي ضد بيالروسيا تحت ادعاءات فتح مجالها الجوي وعبور الالجئني 

القادمني من بلدان الشرق األوسط امللتهبة بالصراعات املسلحة عرب اراضيها إىل 
دول االتحاد األوروبي.. األمر هنا يتعلق بسياسة االتحاد األوروبي ورفضه استقبال 
الالجئني من املناطق املشتعلة بالصراعات املسلحة والتوترات والحروب الداخلية، 

وهي إحدى أبرز القضايا اإلنسانية إلحاًحا أمام املجتمع الدويل يف تداعياتها الخطرية 
وأثارها السلبية عىل انتهاكات حقوق اإلنسان واجبارهم عىل مغادرة مواطنهم.

االتحاد األوروبي وتوظيف قضية الالجئين

* ك����ي����ف ك��������ان واق����������ع ال���خ���ر 
ي���وم ع��رف��ت��م ان نجلكم بني 
ال����ع����ش����رة االس����������رى امل�����غ�����دور 

بهم ؟!
** ك��ان وق��ع الخرب صدمة علينا يف 
البداية ولكن ليس مستغرباً عليهم 
هذه األعمال فكل إناء بما فيه ينضح.

* هل باالمكان أن تحدثونا 
ع�����ن م����ت����ى ب�����داي�����ة االن����ط����اق����ة 
ال��ج��ه��ادي��ة للشهيد االس���ر 

املغدور به ؟
بداية االنطالقة كان بداية العدوان 
األم������������ري������������يك اإلس����������رائ����������ي����������يل ال�������س�������ع�������ودي 

اإلمارايت.

* منذ متى وهو أسر ؟
ال�����������س�����������ب�����������ت  ي��������������������������������وم  ظ����������������ه����������������ر  م������������������������ن   **
ال���������ث���������ام���������ن م������������ن رب����������ي����������ع االخ�������������������ر امل����������واف����������ق 

2021/11/13م.

* أث������ن������اء أس��������ر اخ����ي����ك����م ه��ل 
م�����م�����ك�����ن أن ت�����ض�����ع�����ون�����ا أم��������ام 
امل����ع����ان����اة ال���ت���ي ع��اي��ش��ت��م��وه��ا 

أنتم واالسر الشهيد؟
** ع���ن���د س����م����اع ال����خ����رب ب�����دأن�����ا ن���ت���درج 

ب����ال����خ����رب ع�����ىل وال���������د ال���ش���ه���ي���د ووال�����دت�����ه 
وال��������ت��������ج��������أن��������ا ل�������ل�������ه وف��������وض��������ن��������ا أم�����������رن�����������ا ل����ه 
وب����م����ا أن�������ه ل����ي����س ال���ش���ه���ي���د األول ف��ق��د 
أستشهد اخي الكبري بداية التصعيد 
يف الساحل 2018 ولكن الله أدرج 
لطفه وعصم القلوب فاحتسبناهم 
لله ومع الله ويف سبيل الله فهذا هو 
درب الشهداء درب الحسني كربالء 
وزيد ويحيى بن زيد والهادي وحسني 

مران.

* م����������������������ا ه����������������������ي رس�����������ال�����������ت�����������ك�����������م 
للمرتزقة الذين اقدموا عىل 

هذا الفعل والجرم املشني 
البعيد عن أخاقيات ديننا 

اإلسامي يف الحروب ؟
** ن����ق����ول ل���ه���م ل����ن ي���ض���ع���ف���وا ع��زم��ن��ا 
ول���ن ي��ك��س��روا إرادت���ن���ا ف��ل��ن ن��ق��ول لهم 
إال كما قال عيل بن الحسني اباملوت 
تهددوننا يا أبناء الطلقاء اما علمتم 
بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله 

الشهادة.

* ك����ي����ف ت����ص����ف����ون اخ����ت����اف 
م��������ع��������ام��������ل��������ة األس�������������������������رى ب�����ي�����ن�����ن�����ا 
وبني شراذم التحالف ممن 

آزروهم؟
** ال ي�������وج�������د وج�����������ه ل�����ل�����م�����ق�����ارن�����ة ب���ني 
ت�������ع�������ام�������ل امل���������رت���������زق���������ة م����������ع األس�������������������رى م����ن 
الجيش واللجان وتعامل املجاهدين 

مع اسراهم.
* م���اه���ي رس���ال���ت���ك���م ل��ب��اق��ي 

اهايل األسرى العشرة ؟
** رس���ال���ت���ن���ا ألس�����ر ب���اق���ي األس�������رى أن 
دم����اء ش��ه��دائ��ن��ا األس�����رى س����وف تطهر 
ال���س���اح���ل ال���غ���رب���ي ك���م���ا ط����ه����رت دم����اء 
الشهيد معاذ املتوكل ورفاقه عمران 
ف�������دم�������اء ال������ش������ه������داء ت����ث����م����ر ع���������زا ون�����ص�����را 

وفخرا وفتحا.

توفيق سالم 

في لقاء لصحيفة "26سبتمبر " يتحدث أخو األسير الشهيد/علي أحمد حمود جحاف

ملف األسرى مقياس للقيم
تعددت أساليب التعامل مع األسرى من ديانة إىل أخرى، ومن مجتمع إىل آخر، 

وإن كان الذي يغلب عىل الجميع قبل اإلسالم هو القسوة والبطش والظلم، كانت 
الحروب الجاهلية ال تعرف أيسر قواعد أخالقيات الحرب، فجاء النبي صىل الله 
عليه وآله وسلم بمبادئه، ليشِرّع للعاملني تصوراً شاماًل لحقوق األسرى يف اإلسالم، 
قبل املنظمات بمئات السنني وجعل لهم حقوقاً شاملة، ولم تكن املعاملة الحسنة 

التي أمر بها رسول الله لأسرى مجرد قوانني نظرية، بل حرص عىل راحة األسري 

البدنية والصحية. وعظمة أخالق رسول الله وما فعله مع أسرى بدر املعركة األوىل مع 
املشركني، فقد أسر املسلمون سبعني منهم، أخذهم بالرفق واللني وقرر إعفاءهم من 
القتل، وقبول الفدية ممن يستطيع منهم، تفاوت مقدارها ونوعها بحسب حالة كل 

أسري، ومن لم يكن معه مال، كان فداؤه أن ُيعّلم بعض املسلمني القراءة والكتابة.

حاورته/ عفاف محمد الشريف
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القوات املسلحة تعلن تنفيذ عملية »الردع الثامنة« في ُعمق العدو السعودي

بيان صادر عن القواِت املسلحِة اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم

ق�����������ال ت��������ع��������اىل: )َف�����������َم�����������ِن ٱع������������َت������������َدٰى َع�����َل�����ی�����ُك�����م 
َف����ٱع����َت����ُدوا َع���َل���ی���ِه ِب���ِم���ث���ِل َم����ا ٱع����َت����َدٰى َع��َل��ی��ُك��م( 

صدق الله العظيم
ب������ع������وِن ال������ل������ِه ت������ع������اىل، ورداً ع������ى ت���ص���ع���ي���ِد 

ال�������ع�������دواِن واس�����ت�����م�����راِر ج����رائ����م����ِه وح�����ص�����ارِه 
نفذت قواُتنا املسلحُة عمليَة توازِن الردِع الثامنِة

وذل���������ك ب���ق���ص���ف ع���������دٍد م������ن األه���������������داِف ال���ع���س���ك���ري���ِة 
والحيويِة التابعِة للعدِوّ السعودِيّ عى النحو 

التايل:

ق��ص��ُف ق��اع��دِة امل��ل��ك خ��ال��د يف ال��ري��اِض ب��أرب��ِع ط��ائ��راٍت م��س��رٍة نوع 
صماد2

قصُف أهداٍف عسكريٍة يف مطاِر امللك عبدالله الدويل بجدة
وقصُف مصايف أرامكو جدة بأربِع طائراٍت مسرٍة نوع صماد2
قصُف هدٍف عسكرٍي مهٍم بمطاِر أبها الدويل بطائرة صماد2

قصُف أهداٍف عسكريٍة مختلفٍة يف مناطَق أبها وجيزاَن ونجراَن 
.K 2 بخمِس طائراٍت مسرٍة نوع قاصف

ب��ل��َغ ع���دُد ال��ط��ائ��راِت امل��س��رِة امل��ش��ارك��ِة يف ال��ع��م��ل��ي��ِة أرب���َع 
عشرَة طائرة.

إن القواِت املسلحَة تؤكُد قدرَتها عى تنفيِذ املزيِد 
م��ن ال��ع��م��ل��ي��اِت ال��ه��ج��وم��ي��ِة ض��د ال���ع���دّو ال��س��ع��ودي 

واإلمارايت يف إطاِر الدفاِع املشروِع عن الشعِب والوطن.
 إن ال��ق��واِت املسلحَة وب��ع��وِن ال��ل��ِه ت��ع��اىل س��وف ت��واج��ُه التصعيَد 
بالتصعيِد حتى يتوقَف العدواُن وُيرفَع الحصاُر والله عى ما نقوُل 

شهيد.
عاش اليمُن حراً عزيزاً مستقال

والنصُر لليمِن ولكِل أحرار األمة

صنعاء 15 ربيع اآلخر 1443 للهجرة
املوافق 20 نوفمرب 2021 م

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية

، وذلك  أعلنت القوات املسلحة، عن تنفيذ عمليَة توازِن الردِع الثامنِة بقصف عدٍد من األهداِف العسكريِة والحيويِة يف عمق العدو السعودِيّ
رداً عى تصعيِد العدواِن واستمراِر جرائمِه وحصارِه للشعب اليمني.

وأوضحت القوات املسلحة يف بيان لها تاله املتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، أن القوات املسلحة استهدفت قاعدِة امللك خالد يف الرياِض 
بأربِع طائراٍت مسرٍة نوع صماد3، وقصف أهداٍف عسكريٍة يف مطاِر امللك عبدالله الدويل بجدة ومصايف أرامكو يف جدة بأربِع طائراٍت مسرٍة 

نوع صماد2. وأشار البيان إىل أن عملية الرداع الثامنة شملت قصُف هدٍف عسكرٍي مهٍم بمطاِر أبها الدويل بطائرة صماد3، وكذا قصُف 
أهداٍف عسكريٍة مختلفٍة يف مناطَق أبها وجيزاَن ونجراَن بخمِس طائراٍت مسرٍة نوع قاصف K 2.. فيما ييل نص البيان:

العمليات العسكرية مستمرة.. 
ورايات النصر آتية..!!

كل املؤشرات والدالئل امليدانية يف ميادين العمليات العسكرية تشر بأن العدو ومرتزقته 
يلفظون أنفاسهم األخرة، ويف حالة ذهول وهذيان.. ومعنويات منهارة من شدة وبأس قوة 

الضربات الصاروخية، وطائراتنا املسرة.. وصمود وثبات وبسالة مقاتلينا األبطال امليامني يف أرض 
املعارك ما أربكت حسابات العدو.. وتكتيكاته العسكرية..

ب������ات ال������ع������دوان ال����ي����وم يف ح����ال����ة ت���وه���ان 
وه�����ذي�����ان ن��ت��ي��ج��ة ال����ض����رب����ات ال���ص���اروخ���ي���ة 
امل�������رك�������زة وال��������ط��������ران امل������س������ر، ول��������م ي���ص���دق 
يف ي��������وم م������ا أن ق����������وات ص����ن����ع����اء ورج����ال����ه����ا 
األب���ط���ال ال��ن��ش��ام��ى م��ط��ل��ني ع���ى م��ش��ارف 
م���دي���ن���ة م�������أرب، وأص���ب���ح���وا ع����ى خ���ط���وات 
م����ن دخ������ول امل����دي����ن����ة، وح����ف����اظ����اً ع����ى أم���ن 
وممتلكات امل��واط��ن��ني، ال��ط��ري��ق أمامهم 
م������ف������ت������وح.. ول�����ك�����ن دون امل������زي������د م������ن إراق��������ة 
ال��������دم��������اء.. ك������ل ه��������ذا ب���ف���ض���ل م������ن ال�����ل�����ه ث��م 
بصمود وثبات وعزيمة رجالنا البواسل 

من الجيش واللجان الشعبية..
ماضون في التصعيد

إن أح���������������رار وش���������رف���������اء وأب���������ط���������ال ال����ي����م����ن 
امل������ي������ام������ني م�������اض�������ون يف م�������ش�������روع ال����ت����ح����رر 

واالستقالل حتى النصر بإذن الله..
ف����ال����ع����م����ل����ي����ات ال����ع����س����ك����ري����ة م����س����ت����م����رة.. 
وال��ض��رب��ات الصاروخية وال��ط��ران املسر 
ل��م ت��ت��وق��ف..  وأه��داف��ن��ا يف عمق منشآت 
العدو الحيوية واالقتصادية والعسكرية 
سيستمر ح��ت��ى ي��ن��ك��س��ر ال���ع���دو.. وي��رح��ل 
من كل األرايض اليمنية.. وبتحرير كافة 

ارايض الجمهورية اليمنية.
ب��ال��رغ��م أن ال��ف��ارق ك��ب��ر يف ع���دة وع��ت��اد 
ال��������ع��������دو، ول������ك������ن ال�������س�������الح يف ي�������د ج�����ب�����ان، 
وع���م���ي���ل وم����رت����زق����ة  ال ي���ن���ص���ع ن�����ص�����راً.. وال 
ي����ح����ق����ق ه��������دف��������ا.. ألن������ه������م ل�������م ي�����ك�����ن ل���دي���ه���م 
ق��ض��ي��ة ام���ا رج��ال��ن��ا م���ن ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية لديهم قضية تحرير الوطن من 

عبث تحالف العدوان ومرتزقته.
ف�������ت�������ح�������ي�������ة ت����������ق����������دي����������ر وإج����������������������������الل ل�������رج�������ال�������ن�������ا 
األش�������������اوس امل�����ي�����ام�����ني يف ك�����اف�����ة ال���ج���ب���ه���ات 
وامليادين ملا يحققونه اليوم من انتصارات 
س�����اح�����ق�����ة.. وم������الح������م ب����ط����ول����ي����ة م����ش����رف����ة، 
وعمليات عسكرية نوعية، بعملياتهم 
العسكرية املباغتة، وخططهم النوعية 
النادرة، وتكتيكاتهم الخاطفة، يلقنون 
بها العدوان ومرتزقته دروساً لم تنس.. 
ول�����ك�����ن ال�����ت�����اري�����خ ل������ن ي�����رح�����م ال������ذي������ن ب����اع����وا 
أوط�����ان�����ه�����م وش����ع����وب����ه����م م������ن أج��������ل ال����ج����اه 
وال��������روة.. ول����و ف���ك���روا يف م��ص��ر ن��ه��اي��ت��ه��م 
ال��ك��ارث��ي��ة ل��ف��اق��وا ع��ن غ��ي��ه��م، وض��الل��ه��م، 
ول��ك��ف��وا ع��ن طغيانهم وع��دوان��ه��م، لكن 

ران عى قلوبهم..
وك���������ف���������ى امل��������ن��������اف��������ق��������ون وامل�����������رج�����������ف�����������ون ذل�������ة 
ومهانة وخسة وعاراً أن يبغضهم الله، 
وامل��الئ��ك��ة تلعنهم، وال���رس���ول عليه وآل��ه 
ال����ص����الة وال����س����الم ي���ت���ربأ م���ن���ه���م.. وال���ن���اس 
ت��دع��و عليهم ب��ال��وي��ل وال��ث��ب��ور وال���ه���الك.. 
ف��������رج��������ال��������ن��������ا األب��������������ط��������������ال ال�����������ب�����������واس�����������ل ال��������ي��������وم 

ي���س���ج���ل���ون ص����ح����ائ����ف ال����ن����ص����ر ع�����ى أب�������واب 
م���������������أرب، ب�����ش�����ج�����اع�����ة وإق��������������������دام، وه�������ام�������ات 
شامخة ونفوس أبية، ومعنويات عالية 
باإليمان، وثقة وتوكل بالله، وما النصر 

إال من عند الله..

ضربات موجعة ومؤملة
وصدق املوىل العيل القدير القائل:"أم 
حسبتم ان تدخلوا الجنة وملا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء 
وال������ض������راء وزل������زل������وا ح���ت���ى ي����ق����ول ال����رس����ول 
وال��ذي��ن آم��ن��وا معه متى نصر الله أال إن 

نصر الله قريب"املائدة- "264".
ب������ال������رغ������م أن ال�������ح�������رب ال������ع������دوان������ي������ة ع���ى 
ال������ي������م������ن دخ�������ل�������ت ع������ام������ه������ا ال�������س�������اب�������ع إال أن 
تحالف العدوان ومرتزقته لم يحققوا أي 
انتصارات بل ُمنيوا بالفشل الذريع عى 
ك���اف���ة امل���س���ت���وي���ات ع���س���ك���ري���اً، وس���ي���اس���ي���اً، 
وفنياً.. بالرغم من أنهم يمتلكون أحدث 
األس��ل��ح��ة وامل����ع����دات ال��ح��رب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة.. 
ول���ك���ن ب���ص���م���ود رج���ال���ن���ا األب����ط����ال امل��ي��ام��ني 
ال������ذي������ن اس����ت����ط����اع����وا أن ي����ص����ل����وا إىل ع��م��ق 
ع�����واص�����م ال��������ع��������دوان، م���ح���ق���ق���ني ض����رب����ات 
م����وج����ع����ة وم�������ؤمل�������ة، ش����ل����ت م������ن ق����درات����ه����م 
العسكرية وأرب��ك��ت خططهم القتالية.. 
فالعدو يعيش اآلن يف حالة رعب وخوف 
م����ن ت���ق���دم ق���وات���ن���ا ورج���ال���ن���ا األب����ط����ال ع��ى 
ال��������ح��������دود وم�����ه�����م�����ا ط���������ال ال�������زم�������ن الب���������د أن 

ندخلها فاتحني بإذن الله..
أهدافنا محددة ودقيقة

فاهدافنا العسكرية مستمرة.. وبنك 
أه����داف����ن����ا م����ح����ددة ودق����ي����ق����ة، ت���ش���م���ل ك��ل 
املنشآت الحيوية واالقتصادية والقواعد 

العسكرية يف كافة أنحاء السعودية..
ويف ق������������������ادم األي����������������������ام ه���������ن���������اك م������ف������اج������آت 
خاطفة، ستقصم ظهر العدو، وتجعله 
ي��ح��ب��و ع���ى رك���ب���ت���ي���ه.. س��ت��ص��ل ص��واري��خ��ن��ا 
وط����ائ����رات����ن����ا امل�����س�����رة أق������ى أرج���������اء ال���ع���دو 
ال�������س�������ع�������ودي، وس�������ت�������دك أه������داف������ه������ا ب����دق����ة 
ف����ائ����ق����ة وم����ت����ن����اه����ي����ة.. ول���ي���ع���ل���م آل س���ع���ود 
وع�����م�����الؤه�����م أن ط����ائ����رات����ه����م ال����ح����رب����ي����ة ل��م 
ول����ن ت��خ��ف��ي��ن��ا، ب���ل ت���زي���دن���ا ع���زم���اً وإص�������راراً 
وع�������زي�������م�������ة ع��������ى م�������واص�������ل�������ة امل����������ش����������وار ح���ت���ى 
ت������ح������ري������ر ك���������ل أرايض ال���������وط���������ن م���������ن دن������س 
العدوان ومرتزقته وعمالئه من الجوف 
إىل حوف.. ومن أبني حتى نجران وعسر 
وج��ي��زان.. فرباكني التغير ستشمل كل 
األرايض ال����ت����ي دن����س����ت ب������أق������دام امل��ح��ت��ل��ني 
وامل�����رت�����زق�����ة وال�����ع�����م�����الء.. ول���ي���ع���ل���م ال���ق���ايص 
والداين أن العدو مهما كرس وكثف من 
عدوانه وعملياته العسكرية، وضرباته 
ال�����ج�����وي�����ة، ل�����م ي���س���ت���ط���ع أن ي���ح���ق���ق ه����دف����اً 
واحداً، بل كل ضرباته الجوية عشوائية 

وهامشية..
وإذا أدع���������ى ب�����أن�����ه م���ن���ت���ص���ر مل������ا اس���ت���م���رت 
ال��ح��رب س��ب��ع س��ن��وات، وم���ا زال���ت قواتنا 
ال������ص������اروخ������ي������ة وامل��������س��������رة ت������ض������رب ال���ع���م���ق 
السعودي، ومنشآته الحيوية وقواعده 

العسكرية يف وضح النهار..

اليمن منتصر بإذن الله
ف��ال��ي��م��ن م��ن��ت��ص��ر ب�����إذن ال���ل���ه رغ����م ف���ارق 
امل�������ع�������ادالت ف���ال���ي���م���ان���ي���ون ل�����م ي���ت���خ���ل���وا ع��ن 
ت�������ح�������ري�������ر أراض���������ي���������ه���������م م�������ه�������ا ط�������������ال ال��������زم��������ن، 
ف��األرايض التي احتلها آل سعود: عسر 
ون�����ج�����ران وج�����ي�����زان أراض ي��م��ن��ي��ة ت��ؤك��ده��ا 
ج�����غ�����راف�����ي�����ا ال���������زم���������ان وامل�����������ك�����������ان.. وال������ت������اري������خ 
ل�����������م ي���������رح���������م ال�����������ذي�����������ن زي�����������ف�����������وا ال�������ح�������ق�������ائ�������ق، 
وح��������رف��������وا األح�����������������داث، وب��������اع��������وا أوط�����ان�����ه�����م 
م��������ن أج����������ل ال��������ج��������اه وال����������������������روة.. ول����ي����ع����ل����م����وا 
أن األج������ي������ال س���ت���ل���ع���ن���ه���م أح������ي������اء وأم������وات������اً 
ح��ت��ى يف ق���ب���وره���م، ألن���ه���م خ���ان���وا ال��وط��ن 

ومقدساته..!!
ف��ال��ع��دوان ال��ي��وم ب���ات يعيش أوض��اع��اً 
أك�����ر ق���ت���ام���ة، وس�����ت�����زداد األوض��������اع ق��ت��ام��ة 
أم�����������ام ال������ض������رب������ات ال������ص������اروخ������ي������ة امل����وج����ع����ة 
يف ق�������ادم األي���������ام، وال ي����ب����دو أن ال����ع����دوان 
بخياراته الراهنة قادر عى طرح مقاربات 
ج����������دي����������دة، ب�������ال�������رغ�������م  م��������ن اع�������ت�������م�������اده ع���ى 

القرارات األممية والدولية..
فالقرارات الدولية تدفع نحو االنزالق 
ب��ات��ج��اه اس��ت��س��الم ول���ي���س س�����الم، وع��ل��ي��ه 
ال س��ب��ي��ل آخ����ر س����وى ت��ص��ع��ي��د ال��ع��م��ل��ي��ات 

العسكرية حتى النصر..

 جنود العدو ومرتزقته 
أرض  م�������������ن  ي�������������ف�������������رون 
امل��ع��ارك ك��اجل��رذان من 
ض����راوة وش����دة ض��رب��ات 

رجالنا األبطال

 ل�����������ن ن������ت������خ������ل������ى ع����ن 
أراضينا احملتلة من 
ق��ب��ل آل س��ع��ود حتى 
آخر قطرة من دمائنا

مؤسسة »الشعب« توزع هدايا عينية للمرابطني في الساحل الغربي

اختتام دورة التخطيط االستراتيجي بدوائر وزارة الدفاع

وزع�����������������������������ت م������������ؤس������������س������������ة ال��������ش��������ع��������ب 
االجتماعية للتنمية، هدايا عينية 
للمرابطني يف الساحل الغربي يف 

إطار مشروع "أنا اليمني".
وخ�����������الل ال���������زي���������ارة ال������ت������ي ن���ظ���م���ت���ه���ا 
امل��ؤس��س��ة إىل م���واق���ع امل���راب���ط���ني يف 
ض�����واح�����ي م����دي����ن����ة ال�����ح�����دي�����دة أش�����اد 
وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد 
بالتضحيات ال��ت��ي يقدمها أب��ط��ال 
الجيش واألمن واللجان الشعبية 
يف سبيل الدفاع عن أمن واستقرار 
ال���وط���ن، وث��م��ن امل���ب���ادرة اإلن��س��ان��ي��ة 
مل��ؤس��س��ة ال��ش��ع��ب ال��س��ب��اق��ة دائ��م��ا 
مل��������ث��������ل ه����������������ذه امل������������������ب������������������ادرات وت�������ق�������دي�������م 
امل�����س�����اع�����دات اإلن����س����ان����ي����ة واإلغ����اث����ي����ة 

ل��������ل��������ن��������ازح��������ني  وامل���������ت���������ض���������رري���������ن ج�����������راء 
العدوان والحصار .

ب�������������دوره أوض�����������ح م������دي������ر امل�����ش�����اري�����ع 
اإلن���������س���������ان���������ي���������ة ب��������امل��������ؤس��������س��������ة م����ح����م����د 
ال����������ج����������ع����������دي أن ت�������������وزي�������������ع ال���������ه���������داي���������ا 
ال��ع��ي��ن��ي��ة ل���ل���م���راب���ط���ني ج�����اء ت���ق���دي���راً 
لتضحياتهم يف الدفاع عن الوطن 
وع��زت��ه وك��رام��ت��ه، م��ؤك��داً أن ذل��ك 
أق����������ل ت�����ق�����دي�����ر مل�������ن ي������س������ط������رون أروع 

البطوالت يف ميادين الشرف .
وأش������ار إىل أن ال���ه���داي���ا ال��ع��ي��ن��ي��ة 
شملت ناموسية مشبعة باملبيد  
وم�����ي�����اه م���ع���دن���ي���ة ض����م����ن م����ش����روع 
"أن�����������������������ا ال���������ي���������م���������ن���������ي" ال�����������������������ذي ت������ن������ف������ذه 

املؤسسة.

اختتمت ي��وم أم��س األول بصنعاء دورة التخطيط 
االس����رات����ي����ج����ي )امل�����رح�����ل�����ة ال����ث����ان����ي����ة( ال����ت����ي ن���ظ���م���ت���ه���ا دائ�������رة 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���ظ���ي���م واالح�������ص�������اء ال����ع����س����ك����ري، خ����الل 
ال��ف��رة م��ن 13-18 ن��وف��م��رب 2021م ب��م��ش��ارك��ة 29 
ض����اب����ط����اً م�����ن م�����س�����ؤويل ش����ع����ب وإدارات ال���ت���خ���ط���ي���ط يف 

الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع.
ويف ح��ف��ل االخ���ت���ت���ام أش�����ار م��س��اع��د وزي�����ر ال���دف���اع 
ل���������ش���������ؤون امل��������������������وارد ال������ب������ش������ري������ة ال����������ل����������واء ع���������يل م���ح���م���د 
الكحالين إىل أهمية التخطيط اإلداري والتكتييك 
واالس����رات����ي����ج����ي ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة وال���������ذي ي��س��ه��م 
ب������دوره يف ت��وظ��ي��ف امل�������وارد واالم���ك���ان���ي���ات ال��ت��وظ��ي��ف 
السليم وبما من شأنه تحقيق األهداف املرجوة.. 
م�����ش�����ي�����داً ب����م����س����ت����وى ال�����ج�����ه�����ود ال����ح����ث����ي����ث����ة وامل�����ب�����ذول�����ة 
م����ن ق���ب���ل دائ��������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال���ع���س���ك���ري يف ت��ف��ع��ي��ل 
دورات ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���س���ك���ري يف امل����ج����ال االداري 
وال��ت��ك��ت��ي��يك وال���ت���ع���ب���وي واالس���رات���ي���ج���ي، وس��ي��ك��ون 
ال��ع��ام 2022م ه��و ع���ام التخطيط ال��ع��س��ك��ري يف 

وزارة الدفاع.. 
وأوضح اللواء الكحالين أن التدريب والتأهيل هو 
أه���م عنصر م��ن ع��ن��اص��ر اإلدارة، وب����دون التخطيط 
ال����س����ل����ي����م ي������ك������ون ال�����ع�����م�����ل ع�����ش�����وائ�����ي�����اً وارت�������ج�������ال�������ي�������اً وال 
يكتب له النجاح املنشود.. الفتاً إىل ان االنتصارات 
ال���ح���اس���م���ة ال����ت����ي ح��ق��ق��ه��ا وي��ح��ق��ق��ه��ا أب����ط����ال ج��ي��ش��ن��ا 
ال��ع��ظ��ي��م ول��ج��ان��ن��ا ال��ش��ع��ب��ي��ة ه���ي ب��ف��ض��ل ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��س��ل��ي��م ال���ق���ائ���م وف����ق����اً مل��ع��ط��ي��ات امل���رح���ل���ة ول��ط��ب��ي��ع��ة 

واقع املعركة ومسرح عملياتها القتالية.

وأك���د مساعد وزي���ر ال��دف��اع أن االن��ت��ص��ار الكامل 
وامل����ب����ني ق������ادم ب������اذن ال���ل���ه وان ال�����ع�����دوان وم��رت��زق��ت��ه 
يف ان����ك����س����ار دائ�����������م، وان خ������ط������وات ال����ن����ص����ر ال���ي���م���اين 
س��ت��ت��واص��ل وب��زخ��م أك���رب وأوس����ع يف ك��اف��ة جبهات 
القتال حتي يتم تحرير وتطهر كل شرب وكل ذرة 
رم���ل يف وط��ن��ن��ا الحبيب م��ن رج���س ودن���س املحتل 

وعصابات اإلرتزاق.
من جهته أشار مدير دائرة التخطيط العسكري 
ال����ع����م����ي����د ع�������يل ع������ب������اس امل������ن������ص������ور إىل ح���������رص دائ���������رة 

التخطيط العسكري عى إقامة وتنظيم مثل هذه 
الدورات الهامة بهدف تنمية املهارات التخطيطية 
واك����س����اب امل���ش���ارك���ني امل����زي����د م����ن ال���ع���ل���وم وامل����ع����ارف 
اإلداري������ة وب��م��ا م���ن ش��أن��ه االرت���ق���اء ب��م��س��ت��وى األداء 
الذي تقدمه كافة الوحدات العسكرية والقتالية.. 
م���ع���رب���اً ع����ن أم����ل����ه يف أن ت����ك����ون ه������ذه ال�����������دورات ه��ي 
البذرة وال��ن��واة لنشر وترسيخ ثقافة التخطيط يف 
امل���ؤس���س���ة ال��ع��س��ك��ري��ة درع ال���وط���ن امل���ت���ني وح��ص��ن��ه 
املنيع الذي ستتحطم عى صخرة صموده العظيم 

كل املؤامرات واملحاوالت العدائية الحاقدة.
ب������دوره أوض�����ح رئ���ي���س م��ؤس��س��ة إي�����الف ل��ل��ت��دري��ب 
واالس���ت���ش���ارات م��ح��م��د زي����د امل���ح���ط���وري أن ال��ربام��ج  
التدريبية للمشاركني يف ال���دورة وال���ذي ساهمت 
يف تنفيذه إىل جانب دائ��رة التخطيط العسكري، 
أخذ عدة مسارات منها مهام اإلدارة وكيفية وضع 
االس����رات����ي����ج����ي����ات ال����ع����ام����ة وال����ش����ام����ل����ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط، 
وال�������ت�������دري�������ب ع�������ى م���ن���ه���ج���ي���ة ح�����دي�����ث�����ة يف ال���ت���خ���ط���ي���ط 

االسراتيجي.
ف���ي���م���ا أش��������ارت ك���ل���م���ة امل����ش����ارك����ني يف ال���������دورة ال��ت��ي 
ألقاها رئيس أركان مجموعة ألوية جيزان العميد 
ال������رك������ن ع����ب����دامل����ل����ك امل������وش������يك إىل م������ا اك����ت����س����ب����وه م��ن 
معلومات جديدة وهامة يف كيفية إعداد الخطط 
ب�����أن�����واع�����ه�����ا واش�����ك�����ال�����ه�����ا االس����رات����ي����ج����ي����ة وال���ت���ك���ت���ي���ك���ي���ة 
وال����ت����ش����غ����ي����ل����ي����ة وال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة وخ�������اص�������ة يف ال����ج����ان����ب 

اإلداري والفني.
وال��ق��ي��ت خ����الل ال��ح��ف��ل ق��ص��ي��دة ش��ع��ري��ة ه��ادف��ة 
ع���������������ربت ع������������ن م��������س��������ت��������وى ال��������ت��������ط��������وي��������ر ال��������ك��������ب��������ر ل�����ل�����ق�����وة 
ال��ص��اروخ��ي��ة وم���ا حققته م��ن إن���ج���ازات عظيمة يف 

ميدان معركة مواجهة وردع العدوان.
ويف خ�����ت�����ام ال����ح����ف����ل ق��������ام م����س����اع����د وزي����������ر ال�����دف�����اع 
ورئ������ي������س ه���ي���ئ���ة ال������ق������وى ال����ب����ش����ري����ة ال�������ل�������واء ع���ب���دال���ل���ه 
ال���ب���زاغ���ي وم���س���ت���ش���ار رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك��������ان ال��ع��ام��ة 
ال������ع������م������ي������د ال����������رك����������ن ع����������يل غ��������ال��������ب ال�������������ح�������������رازي وم�������دي�������ر 
دائ���������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال���ع���س���ك���ري ب���ت���ك���ري���م ال���خ���ري���ج���ني 

بالشهادات التقديرية.

تشييع جثامني كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُشيعت بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامني كوكبة من 
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون 
عن السيادة الوطنية ضد الغزاة ومرتزقتهم يف عدد من الجبهات.

ح��ي��ث ت��م تشييع ج��ث��ام��ني ك��ل م��ن العميد ب���در ه���ادي مسعود 
ط�����ال�����ع وال����ع����م����ي����د ي�����اس�����ر أح�����م�����د ص�����ال�����ح أح�����م�����د ال�����غ�����ب�����ري وال���ع���ق���ي���د 
ع���ب���دال���ك���ري���م إس���م���اع���ي���ل إس���م���اع���ي���ل امل����ه����دي وامل����ق����دم م���ه���دي م��ق��ب��ل 
م��ه��دي أح��م��د ج��ت��وم وامل��ق��دم أح��م��د عبداللطيف محسن ن��ش��وان 
وال��������رائ��������د ن�����اي�����ف ع����ب����دال����ل����ه م���ح���م���د أب�����ك�����ر ال����خ����ل����ق����ي وال��������رائ��������د أب��������و ب��ك��ر 
عبدالعزيز أحمد الراشدي والرائد عبدالرحمن محمد عيل محمد 

جواح والرائد تقي محمد يحيى أحمد تقي اآلنيس.
كما تم تشييع جثامني كال من الرائد عبدالخالق حسني حسني 
أبو عليان والرائد حسني محسن عيل عبدالله حامد والرائد عيل 
أح��س��ن محمد يحيى ال��ق��ري والنقيب ع��ب��ده أح��م��د حسني يحيى 
ع��يل ال��ق��ايض وامل�����الزم أول رم����زي ج��م��ي��ل ق��ائ��د ال��ن��ج��ار وامل�����الزم أول 
رام��ي صالح ال��ع��زاين ال��ك��ويل وامل���الزم أول نجم ال��دي��ن ع��يل محمد 
محمد أبو طالب واملالزم أول هادي مرشد عبد ربه مرشد صالح 

واملالزم أول عبدالباري عبدالله عيل منصور العمييس.
كما تم تشييع جثامني املالزم أول محمد عبدالله عيل حسني 
الحداد واملالزم أول نايف صالح أحمد العجرشه الشهري واملالزم 
أول جودر يحيى أحمد صالح القشري  واملالزم ثاين ياسر محمد 
أحمد النحيم وامل��الزم ثاين زيد محمد عيل العقاري وامل��الزم ثاين 
محمد مجاهد ص��ال��ح ع��يل القبيل وامل����الزم ث��اين محمد ع��يل ه��زاع 
حسني القهايل واملالزم ثاين عبدالله أحمد صالح موىس الشهري 
وامل������الزم ث����اين ج��م��ي��ل ال���ع���زي م��ح��م��د ص��ال��ح ال��ل��ح��ج��ي وامل������الزم ث��اين 
محمد محسن محمد سرحان واملساعد م��وىس عبدالله محمد 
ال��ص��اي��ه وامل���س���اع���د س����ام ح��س��ني ع��ي��ض��ه ه����ادي ال��ق��ل��ي��ع��ي وامل��س��اع��د 
ع��يل ع��يل عبدالله محمد م��ون��س وامل��س��اع��د عمر عبدالله حسني 

محمد العمييس.
وخ����الل م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال��ت��ي ش����ارك ف��ي��ه��ا م���دي���ر  دائ�����رة تقييم 
ال�����ق�����وى ال����ب����ش����ري����ة ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ص�������الح وع���������دد م��ن 
القيادات العسكرية والضباط، عرب املشيعون عن الفخر واالعتزاز 
ب��امل��واق��ف الوطنية واألدوار البطولية ال��ت��ي قدمها ال��ش��ه��داء وهم 

يتصدون للعدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات.
ج����رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��ش��ه��داء ال���ذي���ن ت��وش��ح��ت جثامينهم  
بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم يف جامع الشعب  بأمانة 

العاصمة لتتم مواراتها الرى بمسقط رأسه.
ك���م���ا ُش���ي���ع���ت ب���ص���ن���ع���اء يف م����وك����ب ج���ن���ائ���زي م���ه���ي���ب ج��ث��ام��ني 
كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا 
وه���م ي��داف��ع��ون ع���ن ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ض���د ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 

ومرتزقته.

حيث تم تشييع جثامني الشهداء املقدم إسماعيل زيد هادي 
عيل اليمني واملقدم نبيل يحيي عيل اآلنيس والرائد خالد عبد الله 
م��ح��م��د ص��ال��ح ال���ع���زب وال����رائ����د ش����رف ح��م��ود ح��م��ود ح����زام ال���ريض 
والرائد مهران غالب محمد عيل النهاري واملالزم أول ناصر محمد 
يحيى محمد الشامي واملالزم أول أحمد عيل صالح الحاج واملالزم 

أول أمني شائع قاسم ناصر ربوعي.
ك��م��ا ت��م تشييع ج��ث��ام��ني ال��ش��ه��داء امل����الزم ث���اين ذك���ري ع��ب��د قائد 
محمد األهدل، املالزم ثاين هالل مهاب مهاب هادي، املالزم ثاين 
عسكر شائع قاسم ناصر ربوعي، املالزم ثاين عيل شوعي  صالح 
هادي الغشاش، املالزم ثاين مهدي عيل هادي أحمد الجابري، 
املالزم ثاين ناجي صيفان هادي ربوعي، املالزم ثاين حسني محسن 

عبد راجح واملساعد صالح عيل قائد الغويل.
ح����ي����ث أق����ي����م����ت ل����ج����ث����ام����ني ال�����ش�����ه�����داء م�����راس�����ي�����م ت���ش���ي���ي���ع رس���م���ي���ة 
ب���ح���ض���ور م���ح���اف���ظ ري���م���ة ف������ارس ال���ح���ب���اري ووك����ي����ل وزارة األش���غ���ال 
املهندس قاسم عيل عاطف ووكييل محافظة عمران أمني فراص 
ومحمد املتوكل ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن 
عبدالعزيز صالح وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية 

وزمالء وأقارب الشهداء وجمع من املواطنني.
ج��رت م��راس��ي��م التشييع للشهداء ال��ذي��ن توشحت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم يف جامع الشعب بأمانة 

العاصمة ليتم مواراتهم الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ويف موكب جنائزي مهيب تم بالعاصمة صنعاء تشييع جثامني 
كوكبة م��ن ش��ه��داء ال��وط��ن وال��ق��وات املسلحة ال��ذي��ن استشهدوا 
وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد الغزاة ومرتزقتهم  يف 

ع��دد م��ن جبهات ال��ع��زة وال��ك��رام��ة، حيث ت��م تشييع جثامني كال 
من العقيد عيل أحمد القايض  والرائد راجح محمد أحمد راجح 
والنقيب نجيب أحمد عبدالله القهده والنقيب عبده محمد يحيي 
مجهيص والنقيب ب��ش��ار ح��م��ود أح��م��د زاي���د وامل����الزم أول عبدالله 
مجيب القبيع وامل����الزم أول ص��ال��ح محمد ال��رص��اص وامل����الزم أول 
حليم أحمد محمد حرش واملالزم أول صالح الدين حسن املروي 
وامل���الزم ث��اين سليمان محمد الغلييس و املساعد محمد منصور 

حزام  وجربان خليل البتول.
وخالل مراسم التشييع التي تقدمها نائب رئيس الهيئة العامة 
ل�����أوق�����اف ع���ب���دال���ل���ه ع�����الو وع���ض���و ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ل���ي���ا مل���ك���اف���ح���ة ال��ف��س��اد 
ال��دك��ت��ور ح��ب��ي��ب ال��رم��ي��م��ة وم���دي���ر دائ�����رة االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية 
العميد الركن عيل أبو حليقة  ومدير دائرة تقييم القوى البشرية 
العميد الركن عبدالعزيز صالح بارك املشيعون االنتصارات التي 
ي��ح��ق��ق��ه��ا أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��خ��ت��ل��ف جبهات 

العزة والكرامة ضد تحالف العدوان ومرتزقته.
ج����رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��ش��ه��داء ال���ذي���ن ت��وش��ح��ت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم يف جامع الشعب  بأمانة 

العاصمة لتتم مواراتها الرى بمسقط رأسه.
شارك يف مراسم التشييع نائب مدير عام دي��وان وزارة الدفاع 
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م��ج��اه��د ال��س��ه��اق��ي ون���ائ���ب م���دي���ر دائ�����رة ال��ع��م��ل��ي��ات 
الحربية العميد الركن ابراهيم املتوكل ونائب مدير دائرة التقاعد 
العسكري العميد أحمد الحسيني ونائب مدير قاعدة اإلصالح 
ال���ع���م���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ال���س���ن���ح���اين وم�����دي�����ر ع������ام م����دي����ري����ة آزال م��ح��م��د 

الغلييس .

 عازمون على  دحر كل الغزاة واملرتزقة 
عن كافة األراضي اليمنية
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اعالن قضائي
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية 

انه ووفقاً لنص املادة 28 إجراءات جزائية عسكرية فان عىل املتهمني الواردة أسماؤهم ادناه وعددهم 34 متهماً بتهمة الخيانة وتسهيل دخول العدو اىل إقليم الجمهورية اليمنية وامداده باملقاتلني وانتحال الصفات ووقائع أخرى تضمنتها 
صحيفة االتهام الحضور اىل املحكمة خالل الجلسة القادمة مالم فسيتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمني والسري يف إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

محكمة املنطقة العسكرية املركزية تعلن احلجز التحفظي على أموال وممتلكات 56 من اخلونة
أعلنت محكمة املنطقة العسكرية املركزية، الحجز التحفظي عىل جميع ممتلكات وأم��وال املتهمني داخل أرايض الجمهورية اليمنية وخارجها، وعددهم 56 متهماً بالخيانة ممن التحقوا بصفوف العدوان السعودي األمرييك وتسهيل 

دخول القوات املعادية إىل إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات وغريها من التهم املنسوبة إليهم يف قرار االتهام وهم:

اإلسمالرقم

لواء ركن – عبدربه احمد منصور القشيبي1

لواء -أحمد صالح يحيي أبو حاتم2

عميد ركن - عبدالله عبدامللك عبدالله اليمني3

عميد - منصور محمد ناجي أبو اصبع4

عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل 5

عميد ركن - خالد حسني عيل السميني6

عميد ركن - محمد عيل أحمد العمري7

عميد ركن-محسن محمد مبارك الحرميل8

عميد ركن-محمد أحمد صالح الحاضري9

عميد ركن -موفق محمد عبدالله منصر10

عميد -أحمد حميد محسن مرح11

عميد - جمال غالب أحمد الشمريي12

عميد -خالد عبدالله عيل النيس13

عميد -صادق عبدالله املخاليف14

عميد- صالح أحمد لقصم الحاريث15

عميد -محمد هادي ضبعة العمليس16

عميد - ياسر حسن عيل العابد17

عميد - يحيي عيل سعيد حنشل18

عميد - طه شمسان أحمد املعمري19

عميد - محسن محمد حسني الداعري20

عميد - محمد سالم عبدالله الخوالين21

عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي22

عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي23

عميد - عبدالله عبدالرحيم غيالن24

عميد - عيل سالم بن عوض الحاريث25

عميد - محمد حربان مانع الوادعي26

عميد - محمد عبدالله محمد  وهان27

عقيد - محمد عزي الدروبي28

عقيد -  نبيل محمود مفتاح إسكندر29

عقيد - حسن فتيني فضل30

عقيد - محمد سلمان مجاهد31

عقيد - مجاهد قائد حزام الغلييس32

عقيد - مساعد عزام الحاريث33

رائد – احمد صالح عيل الرحبي34

بدء محاكمة 18 متهما من اخلونة بجرمية
 قتل وتعذيب 26 اسيرًا  

بدء محاكمة املتهمني بجرمية إعدام 10 
من أسرى اجليش واللجان الشعبية  

ع������ق������دت م����ح����ك����م����ة امل�����ن�����ط�����ق�����ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة امل�����رك�����زي�����ة 
بصنعاء جلستها العلنية األوىل ل�محاكمة 18 من 
الخونة املتهمني ب��االش��راك يف قتل 26 من اسرى 

الجيش واللجان الشعبية عام 2015م .
ويف ال��ج��ل��س��ة ق���دم���ت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
ق����رار االت���ه���ام م���س���ن���وداً ب��ح��واف��ظ امل��س��ت��ن��دات ب��األدل��ة 
سند الدعوى الجزائية، والذي تضمن عدة وقائع 
شملت قيام املتهمني بقتل االسرى حال تواجدهم 
يف سجون قوى العدوان ومرتزقتهم عقب وقوعهم 

ت���ح���ت االس��������ر يف ج���ب���ه���ات ال����ق����ت����ال ب���م���ح���اف���ظ���ات ت��ع��ز 
ومارب وعدن والحديدة إىل جانب تعذيب واهانة 
االس����������رى وت���س���ل���ي���م���ه���م ل�����ع�����دد ت���س���ع���ة اخ�����ري�����ن ل�����دول 
العدوان الغازية نظري حصولهم عىل مبالغ مالية.
وق�����ررت امل��ح��ك��م��ة خ���ال ج��ل��س��ت��ه��ا ال��ن��ش��ر واالع����ان 
عن املتهمني للحضور مالم ستقم بالتنصيب عنهم 
وال��س��ري يف إج����راءات محاكمتهم باعتبارهم فارين 

من وجه العدالة وفقاً للقانون.
واملتهمني هم:-

عقدت محكمة املنطقتني العسكريتني الخامسة والسادسة 
ب��ص��ن��ع��اء ج��ل��س��ت��ه��ا ال��ع��ل��ن��ي��ة األوىل ل�����م��ح��اك��م��ة أح����د ع��ش��ر متهماً 
م��ن م��رت��زق��ة ال��ع��دوان ب��ارت��ك��اب جريمة إع���دام ع��ش��رة أس���رى من 
الجيش واللجان الشعبية يف منطقة الحيمية بمديرية التحيتا 
بمحافظة الحديدة، الذين وقعوا يف األس��ر يف جبهة الساحل 

الغربي.
ويف ال����ج����ل����س����ة، ت�����م ت��������اوة ق��������رار االت������ه������ام ب����ح����ض����ور أول������ي������اء ال�����دم 
وم���ح���ام���ي���ه���م، وم�����ا ت���ض���ّم���ن���ه م����ن وق����ائ����ع ج���ن���ائ���ي���ة ب���ق���ي���ام امل��ت��ه��م��ني 
بإعدام وسحل األسرى والتماثيل بأجسادهم بصورة وحشية 

تتنافى مع الشرع والقوانني واألعراف الدولية واإلنسانية.
وأشار القرار إىل أن املتهمني األول والثاين اشركا مع آخرين من 
قيادة دول العدوان ومرتزقتهم من القيادات العسكرية املحلية 
بانتهاك حقوق األسرى من الجيش واللجان الشعبية، وذلك 
بأن وّجهوا ضباطهم وجنودهم بإلحاق األلم الشديد باألسرى 
ب��ق��ص��د ت��ع��ّم��د اإلض������رار ب��ال��س��ام��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة 

لهم، خافاً ملا تقتضيه األعراف والقوانني الدولية.
وأورد القرار أسماء العشرة الشهداء من األسرى وهم:

اإلسمالرقم

عيل أحمد حمود جحاف1- 

 سعيد عبدالكريم عيل2-

رمزي خالد قاسم3- 

عدنان عيل  دبوان4- 

فضل بهيجي حسن  نخيل5- 

طه محمد جابر هندي6- 

يوسف  يعقوب محمد الحاتمي7- 

عبدالله شرف الحبايل8- 

 حسن محمد الحسني9-

محمد عبدالله عبدالله األهدل10-

فيما املتهمون بهذه الجريمة من مرتزقة العدوان هم:

كما أقرت املحكمة إجراء الحجز التحفظي عىل جميع أموال وممتلكات املتهمني املنقولة وغري املنقولة يف 
أي يد كانت وتحت أي مسمى داخل الباد او خارجها ، وكلفت النيابة العسكرية بتنفيذ الحجز ومخاطبة 

الجهات املعنية بذلك.

اإلسمالرقم

عبدربه منصور هادي1-

عيل محسن صالح األحمر2-

محمد عيل احمد املقديش3-

طارق محمد عبدالله صالح االحمر4-

صغري بن عزيز السفياين5-

 هاشم عبدالله حسني األحمر6-  

 هاين احمد بن بريك7-  

 حمدي حسني شكري الصبيحي8-  

عبدالغني عيل احمد شعالن9-   

 عيل حسن احمد غريب10-

 مبخوت عبود ربيع الشريف11-

سالم احمد صالح سمران12- 

 ناجي عيل سعيد عامر منيف13-

  خالد مبخوت العرادة14-

مهدي مهدي جابر الهاتف15- 

  احمد عيل حنشل أبو أسامة16-

 نصر عيل عوشان17- 

 سيف عبدالرب قاسم احمد الشدادي .18- 

اإلسمالرقم

حميد حمود أبو حلفة1-

كهالن عبدالحكيم حسن الرميم2-

محمد محمد مبخوت العودري3-

هادي احمد محمد مبطي الدريب4-

حسني حمود عيل الجبيل5-

حسن عبدالله حنني الجرادي6-

محمد حميد عيل الجرادي7-

محمد عيل صالح املرادي8-

عطاس محمد احمد الكينعي9-

مختار عيل الطريم اليوسفي10-

محمد غالب عيل العنيس11-

محمد عيل صالح اليفاعي12-

امني حسني عيل شوارب13-

محمد احمد محمد املطري14-

عارف حسن محمد مدير15-

عبدالله محمد هاشم املدومي16-

عيل سليمان محمد مغبش17-

مشعل عيل صالح عبدالله سراج18-

محمد حسني احمد احمد املحبيش19-

خالد احمد عيل عبدالله القريش20-

عبدالله احسن ناجي الجريدي21-

احمد صالح احمد عيل جهموس22-

امني عيل محمد قاسم الغرباين23-

صالح غالب غالب مرشد الرماح24-

عبدالحافظ محمد شايف الزودي25-

محمد إسماعيل عيل العوش26-

أسماء االسرى ال 26 الذين مت اعدامهم

مالحظاتالصفةاإلسمرقم

 فار من وجه العدالة. قائد ما يسّمي "املقاومة التهامية" التابعة للعدوان  العميد الركن - طارق محمد عبدالله صالح األحمر 1-

فار من وجه العدالة. قائد ما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية"  العميد مراد الشراعي 2-

 فار من وجه العدالة. قائد ما يسمى "الكتيبة الثالثة من اللواء الرابع مقاومة تهامية" عبدالله حسن عبدالله الزورقي3-

 فار من وجه العدالة. من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية" طالل يوسف عيل 4-

 فار من وجه العدالة. من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى من "اللواء الرابع مقاومة تهامية"محمد عبدالله قحطان 5-

 فار من وجه العدالة. من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية"مجاهد عزي حضرمي 6-

فار من وجه العدالة.من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية" بسام األعجم 7-

 فار من وجه العدالة.من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية" محمد عبدالله صالح البصالين8-

 فار من وجه العدالة.من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية" محمد الحربي9- 

 فار من وجه العدالة. من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية"  سامي حاجي 10-

فار من وجه العدالة. من منتسبي الكتيبة الثالثة فيما يسمى "اللواء الرابع مقاومة تهامية"  عبدالله األعجم 11-

وأق�����ّرت امل��ح��ك��م��ة، خ���ال ال��ج��ل��س��ة، إي��ق��اع ال��ح��ج��ز التحفظي ع��ىل ج��م��ي��ع ممتلكات وأم�����وال امل��ت��ه��م��ني األح����د ع��ش��ر داخ����ل أرايض الجمهورية 
اليمنية وخارجها.

كما أقرت املحكمة، النشر عن املتهمني وفقاً لنص املادة 28 إجراءات جزائية عسكرية، ويف حال عدم حضورهم فإنها سوف تقوم بالتنصيب 
عن املتهمني، والسري يف إجراءات محاكمتهم وفقاً لنص املادة 68 من قانون اإلجراءات الجزائية العسكري.

البدء مبحاكمة ثالثة عشر من قيادات اخلونة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية ل�محاكمة ثاثة عشر متهماً من قيادات الخونة املتهمني 

بوقائع االنضمام وتسهيل دخول العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى وهم:-

اإلسمرقم

اللواء الركن - عيل صالح األحمر1

اللواء الركن - أحمد سعيد محمد بن بريك2

العميد - عيل بن راشد الحاريث3

العميد - مبخوت بن عبود الشريف4

العقيد - عبدامللك عيل املداين5

العقيد - يحيي عيل عبدالله حميد6

املقدم الركن - محمد يحيي حسني الشريف7

العقيد - يحيي عيل حسني حنشل8

الرائد - عبدالغني عيل عبدالله9

الرائد - عبدالغني طاهر نصر العمراين 10

مهدي مهدي جابر11

منصور عيل حزام12

خطاب عبدالله محمد الياسري13

 وقررت املحكمة النشر واالعان عن املتهمني بالحضور مالم فستقوم املحكمة بالتنصيب عنهم وفقاً للقانون باعتبارهم فارين من وجه العدالة.
كما أقرت املحكمة اجراء الحجز التحفظي عىل جميع أموال وممتلكات املتهمني املنقولة وغري املنقولة يف أي يد كانت وتحت أي مسمى داخل 

الباد او خارجها وكلفت املحكمة النيابة العسكرية بتنفيذ الحجز التحفظي ومخاطبة الجهات املعنية بذلك.

اإلسمرقم

 اللواء- الظاهري احمد ناصر الشدادي1

 اللواء- رويس عبدالله عيل مجور2

 اللواء- عبدالله عيل عليوه3

 اللواء- احمد محمد عبدالله الويل4

 اللواء- محمد عيل محسن مقصع5

 اللواء- راشد ناصر عيل الجند6

 اللواء- عيل حسن االحمدي7

اللواء- عبده حسني الرتب8

العميد- امني عبدالله الوائيل9

العميد- عيل محسن قاسم عقيل10

العميد- صالح احمد مسعد املقديش11

العميد- جازم صالح احمد الحدي12

العميد- عبدالحميد السوسوة13

العميد- محمد عيل ناجي ابو لحوم14

العميد- عبدالعزيز قائد الشمريي15

العميد- حسني زيد عيل خريان16

العميد- عبدالرب قاسم احمد الشدادي17

العميد- صالح عامر عيل معوضة18

العميد- احمد حسني حسني مبهيط19

العميد- عيل محمد ناصر الحاوري20

العميد- فايد عيل الشاطر21

العميد- سلطان عيل مبخوت العرادة22

العميد- عيل محمد عيل القويس23

العميد- سيف عبدالرب قاسم الشدادي24

العقيد- احمد ناجي فراص الطلوع25

العقيد- عاصم صالح عامر معوضة26

العقيد- حسني مسعد احمد الحلييس27

العقيد- عبده احمد عبده النزييل28

العقيد- احمد عيل ناصر املرهبي29

العقيد- محمد ناجي عيل الغادر30

العقيد- محمد صالح عامر معوضة31

العقيد- محمد محمد صالح االحمر32

العقيد- محمد عبدالله الفقيه33

العقيد- خالد صالح االقرع34

العقيد- عبدالرحمن الصعر35

العقيد- صالح محمد الطمرية36

العقيد- محسن راجح يحيى ابو لحوم37

املقدم- فواز محمد حزام الضربي38

املقدم- صدام ناجي الظليمي39

املقدم- عامر صالح عامر معوضة40

املقدم- عيل عبدالله احسن الفار41

الرائد- ناصر عبدالرب قاسم الشدادي42

الرائد- محفوظ صالح حسني املرهبي43

الرائد- خالد صالح عامر معوضة44

النقيب- عقبة صالح عامر معوضة45

النقيب- عيل صالح عامر معوضه46

النقيب- قتيبة صالح عامر معوضة47

النقيب- ياسر عبدربه منصور هادي48

املالزم- محمد مجاهد غشيم49

املالزم- عبداالله حسني املقديش50

املالزم- احمد محمد عيل املقديش51

املالزم- اكرم عبدالحميد السوسوة52

املالزم- طارق حسني حسني خريان53

املالزم- هشام محمد عيل املقديش54

املالزم- محمد محمد عيل املقديش55

املالزم- وليد محمد مصلح عيضة56

وأك��دت املحكمة، أنها كلفت النيابة العسكرية 
بتنفيذ قرار الحجز التحفظي عىل أموال وممتلكات 

املتهمني ومخاطبة الجهات املعنية بذلك.



 

أزمة الرشعية الدستورية 
يف الوطن العريب..!!

كثري من املحللني السياسيني ي��ؤك��دون عىل أهمية 
مفهوم الدولة االصطالحي، ولكن يف الوقت نفسه 
ي��������ؤك��������دون ع�������ىل أه�����م�����ي�����ة وت������ش������اب������ك امل�������ع�������اين وامل��������ف��������ردات 
الحديثة يف حالة تغييب املصطلح ال��داليل ومصادرة 
م��ح��ت��واه وح��ص��ره يف ج��وان��ب ض��ي��ق��ة.. ل��ف��رض سياسة 
األم�������������ر ال����������واق����������ع، م��������ا ج�����ع�����ل�����ه م�����ح�����ل ش��������ك ورف�������������ض م���ن 
قطاعات شعبية عريضة.. فالشرعية الدستورية تسري 
وف����ق م��ن��ظ��وم��ة ق��ان��ون��ي��ة ت��ش��ري��ع��ي��ة م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا ق��م��ًة 
وقاعدًة.. وتشمل اختصاصات ومسؤوليات ومهاماً 

عديدة تجاه الوطن وقضاياه الداخلية والخارجية.
أم�������ا ش����رع����ي����ة ال����ش����م����ول����ي����ة.. واألب�������وي�������ة ال����ت����ي ت���م���ارس���ه���ا 
معظم البلدان العربية ب��إص��دار ال��ق��رارات الصارمة، 
وال��ن��رة الرتهيبية، وأس��ل��وب ال��وع��د وال��وع��ي��د، وكبح 
ال��ح��ري��ات وم���ص���ادرة ال��ح��ق��وق، واالرت���ه���ان يف أح��ض��ان 
ال��ق��وى ال��خ��ارج��ي��ة، أي����اً ك��ان��ت إق��ل��ي��م��ي��ة أو دول���ي���ة، كل 
ه��ذه املظاهر تشري اىل هشاشة وض��ع��ف، واخ��ت��الالت 
يف م����ن����ظ����وم����ة ال�����ن�����ظ�����ام ال�����ح�����اك�����م ال�����ع�����رب�����ي وم����ؤس����س����ات����ه 

املختلفة.. رغم القبضة األمنية الحديدية..
ف��ال��دول العربية اليوم تعيش مرحلة الشيخوخة 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال���دس���ات���ري امل��ف��ص��ل��ة أي��دي��ول��وج��ي��اً، وف��ك��ري��اً 
وم����ذه����ب����ي����اً، ول�����ه�����ذا ت���ن���ش���أ ش��������روخ ع���م���ي���ق���ة وغ�����ائ�����رة ب��ني 
ال��ق��م��ة، وط��ب��ق��ات وش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة، وه���ذا 
ما يؤدي إىل ظهور صراعات جهوية، وأيديولوجية، 
وف��ك��ري��ة، وم��ذه��ب��ي��ة، ي��دف��ع ثمنها غ��ال��ب��اً أب��ن��اء الوطن 

الواحد..
ف�����امل�����ش�����ه�����د ال������س������ي������ايس ال������ع������رب������ي ال��������ي��������وم يف ك������ث������ري م���ن 
دول امل����ن����ط����ق����ة ي�����ع�����ج وي������م������ج ب�����ال�����ع�����دي�����د م�������ن ال������ت������ي������ارات 

ال����ف����ك����ري����ة وامل����ذه����ب����ي����ة 
واألي�������������دي�������������ول�������������وج�������������ي�������������ة 
امل��������ت��������ن��������اق��������ض��������ة م�����ع�����ن�����ى 
ظ������ل  وم��������������ب��������������ن��������������ى، يف 
أن������������������ظ������������������م������������������ة ع������������رب������������ي������������ة 
متشبعة بشموليتها 
األب�����وي�����ة، وب��اب��وي��ت��ه��ا 
ال������������������ب������������������ريوق������������������راط������������������ي������������������ة 
ال���������������������������������������������ص���������������������������������������������رف���������������������������������������������ة، 
م����������اج����������ع����������ل����������ه����������ام����������ح����������ل 
ش����������������ك ورف��������������������������ض م������ن 
ق������������������ب������������������ل ق���������������ط���������������اع���������������ات 
ش������ع������ب������ي������ة ع������ري������ض������ة، 
ب���ال���رغ���م م����ن ت��وس��ي��ع 
م������س������اح������ة امل������ش������ارك������ة 
مل��������ك��������ون��������ات س����ي����اس����ي����ة 
وف����������ك����������ري����������ة وح�������زب�������ي�������ة 
مناوئة لها.. فالدولة 
ك���������������������س���������������������ل���������������������ط���������������������ة غ��������������ري 
م�������ؤدل�������ج�������ة ه��������ي أك������ر 
شمواًل واتساعاً من 
م��ف��ه��وم ال��ح��ك��وم��ة، 
ل��ذا ينبغي بل يجب 

عىل الحكومة تفعيل مؤسساتها املختلفة، ومحاسبة 
كل فاسد أو مفسد..

هناك برملانات تشرع وتراقب، ومحاكم دستورية 
مستقلة، ومنظومة قانونية وقضائية فاعلة، فالكل 
يحتكم إليها بعيداً عن املؤثرات السياسية أو الحزبية 
أو امل���ذه���ب���ي���ة.. ال����ق����ان����ون ف�����وق ال���ج���م���ي���ع.. ه�����ذا يف ح��ال��ة 
ال���ش���رع���ي���ة ال���دس���ت���وري���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة.. أم�����ا يف ظ����ل غ��ي��اب 
ت���ل���ك امل����ؤس����س����ات أو ت���ج���م���ي���ده���ا، أو ت��ه��م��ي��ش��ه��ا ت��ض��ي��ع 
ه��ي��ب��ة ال���دول���ة، وت��ض��ي��ع ال��ح��ق��وق ال��ج��م��ع��ي��ة، وت��ص��ادر 

الحريات العامة..
امل���ؤس���ف ح��ق��اً أن ال��ش��رع��ي��ة ال��دس��ت��وري��ة يف ك��ث��رٍي من 
ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، م���ازال���ت م��ك��ب��ل��ًة وم��ت��ق��وق��ع��ًة داخ��ل 

ثقافة األبوية، والبابوية املقدسة.. 
م������ن ه����ن����ا ن����������درك خ������ط������ورة ت����ل����ك ال����ش����رع����ي����ة امل����ؤدل����ج����ة 
ل����خ����دم����ة أج�����ن�����دة خ����اص����ة ب����ه����ا، أو ل����ه����ا ع����الق����ة ب���ج���ه���ات 

أخرى..
ما يحدث اليوم يف معظم دول الوطن العربي هو 
ع���ب���ارة ع���ن ت��ج��س��ي��د ح��ق��ي��ق��ي ل���أب���وي���ة ال��س��ل��ط��وي��ة، بل 
ال��ش��م��ول��ي��ة امل���ف���رط���ة.. وه�����ذا ه���و ال��خ��ط��ر ال����داه����م ال���ذي 

تواجهه األمة اليوم، من املحيط إىل الخليج..
ع��ن��دم��ا ت��س��ت��أث��ر ال��ط��ب��ق��ة ال��ح��اك��م��ة ب��م��ن��اص��ب ال��دول��ة 
وم���ؤس���س���ات���ه���ا امل���خ���ت���ل���ف���ة، وت����زي����ح ال����ك����ف����اءات امل���ب���دع���ة، 
وأصحاب املؤهالت العالية تنحرف بوصلة الدستورية 
اىل الفوضوية، والغوغائية، وترتع فيها ذئاب الفساد 
وامل�����ف�����س�����دي�����ن م���س���ت���غ���ل���ة ً ت���س���ي���ي���س ال�����ق�����ض�����اء وت���غ���ي���ي���ب 

القوانني وتعطيل الدستور..
 وم�����ا ح�����دث يف ت���ون���س أخ�������رياً ه����و ان����ح����راف ال��ب��وص��ل��ة 
ال����دس����ت����وري����ة ع�����ن م����س����اره����ا ال���ح���ق���ي���ق���ي ف����خ����رج ال����ش����ارع 
عن بكرة أبيه رافضاً للشرعية السياسية األبوية.. يف 
ض��وء ذل��ك يكون من األج��دى بتلك األنظمة العربية 
الحاكمة أن تقوم بعملية ح��وار عقالين ودبلومايس 
شفاف وبمصداقية عالية مع كافة األطراف املعارضة 
واملكونات السياسية والحزبية والفكرية واأليدولوجية 
بمختلف أطيافها ومشاربها وألوانها إلع��ادة صياغة 
ت��واف��ق��ي��ة وم��ي��ث��اق وط��ن��ي ع����ادل وم��ن��ص��ف ٌي����ريض ك��اف��ة 
األط����������راف، ال ف���ي���ه غ���ال���ب وال م����غ����ل����وب.. ب���ه���ذه ال���رؤي���ة 
التوافقية الشاملة تتحقق مطالب التنمية البشرية 
املستدامة يف ظل تطبيق العدالة االجتماعية واملواطنة 
املتساوية والحريات العامة.. دون ذلك تظل الشروخ 
غائرة.. والفجوة عميقة.. والرتق يتسع يوماً بعد يوم 
ع����ىل ال�����رات�����ق.. ل���ه���ذا وذاك ف���ل���ن���رتك ال��ت��ع��ص��ب األع���م���ى 
والوالءات الفكرية الضيقة.. والتقوقع داخل البابوية 
املقدسة، واألبوية العصبوية.. ونلتفت اىل مصلحة 
األوط����ان ال��ك��رى وب��ن��ائ��ه��ا واع��م��اره��ا ب���دل م��ن تدمريها 
وت���خ���ري���ب���ه���ا.. ول���ن���ص���ل ب�����األوط�����ان م����ن م���رح���ل���ة االن���ت���ق���ال 
ال���س���ل���س اىل ب����ن����اء ال�����دول�����ة امل����دن����ي����ة ال���ح���دي���ث���ة وال���ح���ك���م 
الرشيد وهذا لم ولن يكون إال بتكاتف الجميع.. حينها 
ندرك عظمة حب وعشق األوطان، بأنه يشء غريزي 

يف قلوبنا..!!
كلمات مضيئة 

يف غ���ي���اب ال��ش��رع��ي��ة ال���دس���ت���وري���ة ت��ظ��ل األوط�������ان عىل 
حافة االنهيار والسقوط األخالقي والقيمي واإلنساين 
وتصبح مؤسسات الدولة املختلفة غري مؤهلة ألداء 
دورها الريادي والوطني واالجتماعي.. وعندما ترتدي 
األنظمة العربية جلباب البابوية املقدس.. وتتموسق 
األبوية املستبدة.. بهذا تكون قد حكمت عىل نفسها 

بزوال عرشها بني عشية أو ضحاها..
لذا علينا أن ننأى عن شخصنة الدولة ومؤسساتها 
املختلفة والبعد عن تكريس ثقافة األن��ا.. فالدولة ال 
ُتبنى اال بمعايري ثقافية وأخالقية عالية، وأيديولوجية 
واض����������ح����������ة امل��������ع��������ال��������م وال����������������������رؤى واأله����������������������������داف، وه����������������ذا ل����م 
ول������ن ي��ت��ح��ق��ق اال ب����وج����ود ال������ك������وادر ال���وط���ن���ي���ة ال���ك���ف���وءة 
وال����ك����ف����اءات امل���ؤه���ل���ة ال����ق����ادرة ع���ىل ال���ع���ط���اء واالب��������داع.. 
وااله�����ت�����م�����ام ب����امل����ؤس����س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ب����ك����اف����ة أن����واع����ه����ا 
وأصنافها وأقسامها.. فاألوطان لن تبنى اال بسواعد 

أبنائها الررة االوفياء.

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  )98(
من املعروف بأن احتالل عدن قد أصبحت قاعدة مهمة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ري��ط��ان��ي��ا ف���ق���د ت���ح���ول���ت ل����ب����ؤرة أو م����رك����زاً ل��رس��م 
ال����س����ي����اس����ات ال���ري���ط���ان���ي���ة يف امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���رب���ي���ة وال���س���اح���ل 
اإلفريقي للبحر األحمر أو باألحرى الخط األمامي لرسم 
تلك السياسة بني كل من حكومتي لندن وبومبي أودلهي 
عندما انتقلت ملكية الشركة إىل حكومة الهند يف عام 
1858م والشك أن مجيئ الحملة الفرنسية إىل مصر هي 
التي جذبت أنظار بريطانيا إىل أهمية البحر األحمر وهي 
التي فجرت لديها فكرة أن يكون هذا البحر هو الشريان 
الحيوي لإلمراطورية الريطانية وأخ��ذت هذه الومضة 
تنمو م��ع أح���داث البحرية بالتدريج خ��الل ال��ق��رن )19م ( 
حتى أصبحت ال��ف��ك��رة حقيقية واق��ع��ي��ة عند نهايته وقد 
أش���رن���ا إىل أن ت���س���ارع األح������داث داخ����ل ه����ذا ال��ب��ح��ر وح��ول��ه 
جعل بريطانيا تسارع من خطواتها أيضاَ فاحتلت عدن 
ع��ام 1839م عند ط��رف البحر الجنوبي ث��م أحتلت مصر 
ع��ن��د ال���ط���رف ال��ش��م��ايل يف ع���ام 1882م . والي��ت��س��ع امل��ج��ال 
ه��ن��ا ل��ت��ت��ب��ع أوض������اع ال���س���اح���ل اإلف���ري���ق���ي م��ن��ذ أن ف���ك���ر" أزد 
م���ر ب���اش���ا " يف ت��أس��ي��س والي�����ة ال��ح��ب��ش ورب���ط���ه���ا ب���ج���دة ثم 
والي������ة ص���وم���ال���ي���ا ورب���ط���ه���ا ب���ح���اك���م ال���ح���دي���دة وذل������ك خ���الل 
القرن 16م  كذلك ال يتسع املجال ملتابعة تجديد شباب 

السيطرة العثمانية عىل هذا الساحل عىل يد والت مصر 
وه��م��ا محمد ع��ىل وح��ف��ي��ده إس��م��اع��ي��ل )-1863 1879م ( 
يف ال���ق���رن 18م ل��ك��ن ي��ك��ف��ي ه��ن��ا م��ت��اب��ع��ة س��ي��اس��ة بريطانيا 
حتى ت��م لها إب��ع��اد ال��س��ي��ادة العثمانية املصرية م��ن ذلك 
الساحل وك��ي��ف ت��م تقسيمه بينها وب��ني فرنسا وإيطاليا 
وق���د أش��رن��ا م��ن ق��ب��ل إىل ب��ع��ض ت��ل��ك األح�����داث مل��ام��اً ولكن 
يهمنا أن ن��ت��ذك��ر أن ال��ق��رن 19م ب���دأ ب��االن��ق��الب الصناعي 
م����م����ا ج����ع����ل ال���ه���ج���م���ة االس����ت����ع����م����اري����ة ف����ي����ه أك�������ر ب���ك���ث���ري م��ن 
إمكانيات السلطنة العثمانية ووالت��ه��ا يف مصر حينذاك 
ون���ت���ذك���ر ت����ع����اون ب��ري��ط��ان��ي��ا ودف���ع���ه���ا ل��ل��س��ل��ط��ن��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
من أجل تحجيم محمد عيل بعد سيطرته عىل ساحيل 
ال��ب��ح��ر األح���م���ر وت��ق��ي��ي��ده ب��ات��ف��اق��ي��ة ل���ن���دن ع����ام 1840م هو 
واسرته وهذا كله هو الذي جعلها تسرع باحتالل عدن 
ب��ال��ق��وة ع����ام 1839م وأش���ع���ل إت���ف���اق ش���ق ق���ن���اة ال��س��وي��س 
ع�����ام 1854م ث����م اف���ت���ت���اح���ه���ا ع�����ام 1869م خ���ي���ال ب��ري��ط��ان��ي��ا 
وقررت احتالل مصر 1882م  من أجل استكمال شريانها 
الحيوي واملحافظة عىل سالمته وذلك بعد أن كان رئيس 
وزرائ��ه��ا سالسبوري قد تخىل عن سياسة املحافظة عىل 
كيان السلطنة العثمانية مع الدول األوربية األخرى بني 
ك���وال���ي���س م��ؤت��م��ر ب���رل���ني ع����ام 1878م والش�����ك أن اح��ت��الل 

ب���ري���ط���ان���ي���ا مل���ص���ر ق����د أزع�������ج ب����اق����ي ال������دول 
األوروب��������ي��������ة ف������س������ارع ال����ج����م����ي����ع إىل ع��ق��د 
ات����ف����اق����ي����ة 1888م ال�����ت�����ي ن����ظ����م����ت امل��������رور 
بالسويس أي جعلت البحر ممراً دولياً 

لكن تحت حماية بريطانيا.
يف ه��ذا اإلط���ار نستطيع أن نفهم أن 
نجحت بريطانيا يف أن ت��م��د سيطرتها 
من عدن ومحمياتها شرقاً إىل الساحل 
اإلف��������ري��������ق��������ي غ���������رب���������اً ون������ف������ه������م أن إم��������ت��������داد 
س����ي����ط����رة ال������خ������دي������وي اس����م����اع����ي����ل ب���اس���م 

السلطنة العثمانية إىل املديرية اإلستوائية يف قلب أفريقيا 
وإىل ميناء قسمايو عىل الساحل الصومايل الجنوبي لم 
يكن يمثل عقبة أمام تحقيق أغ��راض بريطانيا  أو غريها  
ع��ىل ال��س��اح��ل اإلف��ري��ق��ي للبحر األح��م��ر وي��م��ك��ن أن نشبه 
ن���ش���اط ال���خ���دي���وي إس���م���اع���ي���ل اإلف���ري���ق���ي ت���ل���ك ال����ف����رتة م��ث��ل 
ن���ش���اط ف����أر ش���دي���د ال��ح��ي��وي��ة يف داخ�����ل ق��ف��ص أويف داخ���ل 
دائرة محدودة رسمت له إذ كانت اتفاقية لندن 1840م 
يف حقيقتها تتيح لريطانيا وغريها مجال للسيطرة عىل 
مقدرات مصر من خالل السلطنة العثمانية وقد ادراك 
والة مصر ه��ذه الحقيقة وه��ي أن بقائهم عىل عروشهم 

إن���م���ا ه���و ب���إس���رتض���اء أوروب�������ا ك��م��ا هو 
ب����إس����رتض����اء ال���س���الط���ني ال��ع��ث��م��ان��ي��ني 
وي��ع��ن��ي ه����ذا أن����ه م���ن االوف�����ق ه��ن��ا أن 
نتبع خطوات بريطانيا ملد سيطرتها 
ع������ىل ال�����س�����اح�����ل اإلف�����ري�����ق�����ي ب����������داًل م��ن 
أن ن��ت��ب��ع خ��ط��وات إس��م��اع��ي��ل لبسط 

سيطرته عىل تلك املناطق .
أن��������زع��������ج��������ت ب������ري������ط������ان������ي������ا دون ش����ك 
عندما رأت ق��وات إسماعيل تتقدم 
ع���ىل ال���س���اح���ل ال���ص���وم���ايل ال��ج��ن��وب��ي 
وس��ي��ط��رت��ه��ا ع���ىل م��ق��دي��ش��و وب�������راوة وق��س��م��اي��و , وت���ري���د أن 
ت��ت��ق��دم إىل م��ي��ن��اء م��م��ب��اس��ا ح��ت��ى ي��س��ه��ل ع��ل��ي��ه��ا ف��ي��م��ا بعد 
الوصول منه إىل املديرية اإلستوائية التابعة ملصر حينذاك 
وكانت تلك القوات قد استولت عىل إقليم هرر يف الداخل 
وقد دفعت بريطانيا سلطان زنجبار إىل االحتجاج وكان 
لديه حينذاك مستشار بريطاين يثق به وكانت خطواتها 
ال��ث��ان��ي��ة ال��ض��غ��ط ع���ىل إس��م��اع��ي��ل ل��س��ح��ب ق���وات���ه م���ن ه��ذه 
امل�����ن�����اط�����ق وأس�����ت�����ج�����اب إس����م����اع����ي����ل ل���ض���غ���ط ب����ري����ط����ان����ي����ا وأم������ر 

بسحب القوات من تلك املنا طق.  يتبع .
.... يتبع...

 
يف امل�������ؤت�������م�������ر ال������ص������ح������ف������ي ال���������������ذي ع������ق������دت������ه أس���������������رة آل ال������������ورد 
ومنظمات املجتمع املدين بتاريخ 6نوفمرب 2021م يف صالة 
مبنى وزارة حقوق اإلنسان أتضح أن الوزارة خالل عام مىض 

قد اتخذت خطوات عملية تمثلت بالتايل:
• قدمت ملف الشهيدة قبول الورد وأبناءها إىل النائب 
العام وقضية الشهيدة قبول قد فرضت نفسها كونها أكرب 

القضايا عىل اإلطالق.
• ش��ك��ل��ت وزارة ح���ق���وق اإلن����س����ان ل��ج��ن��ة ت���ق���ي ال��ح��ق��ائ��ق 
ون�����زل�����ت إىل م���ن���ط���ق���ة ع����م����ار وامل�����ن�����اط�����ق امل�������ج�������اورة ل����ه����ا ورف����ع����ت 
ت���ق���ري���ره���ا ل���ق���ي���ادة ال���������وزارة وامل���ت���ض���م���ن ج��م��ل��ة م����ن امل��ع��ل��وم��ات 

التي لم تكن الوزارة عىل علم بها.
• اكتشفت اللجنة بعض الحاالت الجديدة من املخفيني 
ق�������س�������راً م�����ن�����ذ 43ع����������ام����������اً وب�����ي�����ن�����ه�����م ح������ال������ة ع�������ي م����ح����س����ن أح����م����د 
الصيادي ,ويف الوقت الراهن يأمل أهايل وأقارب الضحايا 
الذين هلكوا أو الذين ما زالوا مخفيني قسراً يف وزارة حقوق 
اإلن���س���ان أن ت��س��ارع ق��ي ت��ق��دي��م م��ل��ف��ات أق��ارب��ه��م إىل مكتب 

النائب العام وتقديم الجناة للمحاكمة.

أوجه الظلم يف املناطق الوسطى 
إن ما حصل من حاالت قتل أو إخفاء قسري للمواطنني 
ك���ان ان��ع��ك��اس��اً ل��ل��ح��ي��اة ال��ت��ي ع��اش��ت��ه��ا امل��ن��اط��ق ال��وس��ط��ى من 
ع����ام 1970م إىل أواخ������ر 1989م ف��ف��ي ت��ل��ك ال���ف���رة ت��وج��ه��ت 
إىل امل��ن��اط��ق ال��وس��ط��ى ال��ح��م��الت ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة ل��وأد 
مشاريع الدولة الحديثة التي تبنتها املعارضة تخلل ذلك 
ب��وت��ق��ة م���ن ح�����االت ال��ق��م��ع واالس����ت����ب����داد وق���س���وة واض���ح���ة يف 
م����ج����ايل ال����ح����ي����اة ال���س���ي���اس���ي���ة واالج����ت����م����اع����ي����ة.. وذل�������ك ال��ع��ن��ف 
والقسوة كانت نتاجاً لألطماع السياسية والحقد األعمى 
ال����ه����ادف إىل اض���ط���ه���اد امل���واط���ن���ني وإج���ب���اره���م ع���ىل ال���س���ر يف 

طريق القوى الرجعية العميلة للمملكة السعودية.. 

وقد سخرت العناصر الرجعية يف السلطة أعواناً لهم يف 
املناطق الوسطى وبالذات العناصر الشريرة الذين توغلوا 
يف مجتمع ريفي بسيط يبحث عن الحياة الكريمة.. ولذلك 
فقد كان الضحايا آنذاك من بني صفوف املواطنني العاديني 
يف املناطق الوسطى أكرث من غرها من بقية مناطق اليمن.. 
وب���ال���ذات ف��ي��م��ا ك���ان ي��ع��رف ب��ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة اليمنية, 
حيث شهد عقدا السبعينات والثمانينات من القرن املايض 
تزايد حاالت القتل واإلخفاء القسري والذي استمر مغيباً 

إىل أواخر عام 2020م.
انتعاش حركة مناصرة الضحايا

أج�����������زم ب������ال������ق������ول أن ان������ت������ع������اش ح������رك������ة م������ن������اص������رة ال����ض����ح����اي����ا 
ب������دأت أواخ�������ر ع�����ام 2020م وق�����د ب������دأت م����ن خ�����الل ال���وق���ف���ات 
االح�����ت�����ج�����اج�����ي�����ة أم�����������ام وزارة ح������ق������وق اإلن��������س��������ان وال�������ت�������ي ك����ان����ت 
بدايتها باملطالبة إن��ص��اف الشهيدة ق��ب��ول ال���ورد وأب��ن��اءه��ا.. 
تلك الوقفات أيقظت الحقاً مشاعر التأييد لحقوق اإلنسان 
يف بالدنا وأظهرت تلك املشاعر مزيداً من التأييد الذي كان 

مكبوتاً لدى املواطن العادي.
إضافة إىل تناميها داخل خطاب منظمات املجتمع املدين 
خالل النصف األخر من العام الجاري ومن املتوقع أن تصل 

العام القادم 2022م إىل مستوى أرفع.
وهنا ال تفوتني اإلشارة إىل أنني خالل شهر فرباير وحتى 
15مارس من العام الجاري 2021م أجريت استفتاء مصغر 
ملائة شخصية اجتماعية من خارج إطار الحزب االشرايك 
اليمني من مختلف محافظات الجمهورية وملخص سؤال 
االس����ت����ف����ت����اء م�����ن امل�����ؤي�����د ل���ت���ق���دي���م ال����ج����ن����اة ل���ل���م���ح���اك���م���ة؟ وم���ن 
املعارض؟ وقد أجريت حديثاً مباشراً مع ثمان شخصيات 
وح��دي��ث ع��رب ال��ه��ات��ف م��ع 92 شخصية وق���د ك��ان��ت النتيجة 
%92 أيدوا التسريع بتقديم الجناة للمحاكمة و8اشخاص 
ع�����ارض�����وا ب���ح���ج���ة م��������رور م������دة زم���ن���ي���ة ط����وي����ل����ة- راج��������ع ال��ح��ل��ق��ة 

رق������م 88 امل����ن����ش����ورة يف ه������ذه ال���ص���ح���ي���ف���ة ال����ع����دد 197 ب���ت���اري���خ 
2021/3/15م.

وإج���م���ااًل ف��ي��ه ت��ق��دي��م يف ح��رك��ة م��ن��اص��رة ض��ح��اي��ا السلطة 
ال���س���اب���ق���ة وال وج�����ه ل��ل��م��ق��ارن��ة ب����ني ح���ال���ه���ا اآلن وب�����ني م����ا ك���ان 
حاصل عام 1978م وقد أشار األخ األستاذ عي تيسر وكيل 
وزارة حقوق اإلنسان أثناء حديثه يف املؤتمر الصحفي: "أن 
ال���ش���ه���ي���دة ص���ال���ح���ة ب���ن���ت م���ح���م���د ق����ائ����د ال����ط����ل����ول اس��ت��ن��ج��دت 
بالحاضرين قبل إحراقها هي ووالدتها قبول وأخيها عبده 
ق�����ائ�����ل�����ة: ن����ح����ن ب����وج����وه����ك����م ي������ا أه���������ايل ش�������ري�������ح.. ل����ك����ن ل���ألس���ف 

الشديد أهايل شريح لم يحركوا ساكناً".
ضحايا أواخر عام 1978م من الشهداء واملخفيني قسراً 

واملشردين
يف ال��ع��دد امل���ايض سقطت س��ه��واً بعض أس��م��اء الشهداء 
وامل���خ���ف���ي���ني ق����س����راً وك����ذل����ك ل����م ي���ت���م ال���ت���ف���ري���ق ب����ني ال���ش���ه���داء 
واملخفيني ق��س��راً.. ل��ذل��ك تستدعي ال��ض��رورة يف ه��ذا العدد 

إعادة نشرها وذلك عىل النحو التايل:
• أواًل: ال���ش���ه���داء م���ن 1978/11/4م إىل 1978/12/31م 

وهم:
ق���ب���ول أح���م���د ع���ي ال�������ورد- ص��ال��ح��ة م��ح��م��د ق���ائ���د ال��ط��ل��ول- 
ع���ب���ده م��ح��م��د ق���ائ���د ال���ط���ل���ول- ع���ي م��ح��م��د ي��ح��ي��ى ال���ف���رزع���ي- 
ص����ال����ح ال������ري������ايش- ع����ب����دال����اله ال����ع����ي����وي- ع����ي م���ح���م���د م��س��ع��د 

مهدي- فاطمة محمد عبدالله الهمزة.
* ث��ان��ي��اً: املخفيني ق��س��راً م��ن أواخ���ر ع��ام 1978م إىل اليوم 

وهم:
م����ح����س����ن م����س����ع����د ع������ب������دال������اله ال������ه������م������زة- ع�����ب�����ده ع������ي ص���ال���ح 
ال���زب���ي���دي- أح���م���د ص���ال���ح م��ج��م��ل- ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ع���ي مصلح 
ال����������ف����������اردي- ع�����ب�����دال�����ل�����ه ع�������ي ن������اج������ي ال������ع������ص������ري- م�����ن�����ص�����ور ع���ي 

العصري- عي محسن أحمد فاضل الصيادي؟
* ثالثاً: املشردين: تم تشريد وتسفر إىل ح��دود الشطر 

ال���ج���ن���وب���ي خ�����الل ش���ه���ر ن���وف���م���رب م����ن ع�����ام 1978م 79 ن��س��م��ة 
م��ن بينهم 42م���ن م��دي��ري��ة ال��ن��ادرة وح��ده��ا ومعظمهم من 

املسنني والنساء واألطفال.
- إن كل األسماء املذكورة أعاله من الشهداء واملخفيني 
قسراً هم من غر املحاربني أي من املواطنني األبرياء خالل 
الفرة من أغسطس إىل ديسمرب من عام 1978م وجميعهم 
ضحايا أدوات السلطة يف عمار وحدها.. أما إجمايل ضحايا 
السلطات املتعاقبة من أبناء املنطقة الوسطى من شهداء 
أو مخفيني ق��س��راً وذل���ك خ���الل ال��ف��رة م��ن 1970/1/6م إىل 
1990/4/30م فيبلغ 1192 ضحية من بني نفس العدد 379 

شهيد من األطفال والنساء والشيبات.
خ���ت���ام���اً ل���ه���ذه امل�������ادة أق�������ول: أن ال����ش����ه����داء ي��م��ث��ل��ون ه��ام��ت��ن��ا 
ال�������ع�������ط�������ى ال���������ت���������ي ت���������ت���������وق إىل ت������ح������ق������ي������ق ال���������ع���������دال���������ة ال�������ن�������اج�������زة 
لقضاياهم.. فال خر فينا إذا لم نعمل عىل إنصافهم ورد 
اعتبارهم.. وال خر يف الجهات املعنية إذا لم تحقق العدالة 

الناجزة..

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل
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الـــــرعـــــيـــــة   
الــــدســــتــــوريــــة يف 
ـــريب  ـــع ــــن ال ــــوط ال
ــود  ــي ــق مــرتــهــنــة ب
البريوقراطية وحكم 

العسكر
العربية  األنظمة   
ـــًة  ـــارق ــــت غ ــــازال م
ــا  ــه ــت ــي ــس ــرج ن يف 
ـــا،  ـــه ـــت ـــي ـــول ـــم وش
املقدسة  وبابويتها 

حىت النخاع
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تاريخ اليمن الحديث:  بول دريش جامعة أكسفورد
يف ش���م���ال وغ������رب ال���ي���م���ن ك�����ان ي���وج���د ح���اك���م ح���دي���ث ال��ع��ه��د 
ي���دع���ى م��ح��م��د إدري��������س  وال�������ذي ي���ن���ح���در م����ن ع���ائ���ل���ة  ال��س��ن��ويس 
يف املغرب العربي أتت عائلة السنويس يف األصل من املغرب 
وأصبحوا ملوك ليبيا بعد الحرب العاملية الثانية استقر الفرع 

الثاين من عائلة السنويس يف منطقة عسري لغرض 
ال����دراس����ة واإلق����ام����ة يف م���ك���ة  أش��ت��ه��ر أح��م��د 

اإلدري��������ي 1837م ب���أن���ه رج�����ل م��ق��دس 
وص������������اح������������ب ك��������������رام��������������ات ح��������س��������ب ب����ع����ض 

ال�����رواي�����ات غ���ري امل����ؤك����دة وح���ف���ي���ده محمد 
اإلدري�������ي رف����ض ه���دن���ة اإلم������ام ي��ح��ي��ى مع 

ال�����ع�����ث�����م�����ان�����ي�����ني ل������ك������ن امل������ن������ط������ق������ة ال��������ت��������ي س���ي���ط���ر 
عليها كانت ج���زًءا ك��ب��رًيا م��ن التاريخ الزيدي 

للمخالف السليماين والتي تسمى عسري حاليا 
كانت اإلمارة تقع يف املنطقة الجغرافية لعسري 

وج�����ي�����زان ف��ي��م��ا ي���ع���رف اآلن ب���ج���ن���وب غ�����رب امل��م��ل��ك��ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال����س����ع����ودي����ة  وت���م���ت���د إىل ال����ح����دي����دة ش���م���ال 

غرب اليمن  يعتر محمد اإلدريي  أول خريج أزهري 
ي��ؤس��س إم���ارة يف ال��ج��زي��رة العربية ، تعلم العلوم الشرعية 
والفقهية عىل يد كبار املشايخ والعلماء من األزهر الشريف 
بالعليا بمصر وليبيا حيث كان اإلمام السنويس  واستقطب 
كثري من زعماء القبائل يف منطقة املخالف السليماين واليمن 
ومكة املكرمة وتمكن من خاللهم من مواجهة جيش اإلمام 
يحيى وايل اليمن  وقام باختيار منطقة صبيا كعاصمة لدولة 
األدارس�����ة يف ت��ه��ام��ة  مل���دة أرب��ع��ة ع��ش��ر ع��اًم��ا ت��ق��ري��ًب��ا  ح��ي��ث ك��ان 
يساعده الريطانيني واإليطاليون وذلك لرغبتهم يف القضاء 
عىل اإلمراطورية العثمانية التي كانت يف ذلك الوقت تهيمن 

عىل معظم أنحاء املنطقة.
كان العوالقة متورطني ليس يف لحج واليمن فقط بل حتى 
يف الهند كمرتزقة وخصوصا يف حيدر أباد  مثل عوائل أخرى 
ال��ق��ع��ي��ط��ي وال���ك���ث���ريي يف ح���ض���رم���وت وع����وائ����ل ال��ي��اف��ع��ي يف 
ال��غ��رب األق����ى يف ت��ع��ز وع����دن، ان��ت��ش��روا يف ح��ض��رم��وت 
ك����ج����ن����ود ب����غ����ض ال����ن����ظ����ر ع������ن ص����الت����ه����م ب����ال����ه����ن����د وخ������الل 
هذه الفرتة سيطر فصيالن مسلحان من يافع عىل 
م��ي��ن��اء ال��ش��ح��ر وامل���ك���ال ويف م��ن��ت��ص��ف ع���ام 1800 ب��دأ 
ع����م����ر ع���������واد ال���ق���ع���ي���ب���ي وه�������و م�����ن س�����الل�����ة ث�����ري�����ة م��ن 
املرتزقة اليافعيني ببناء دولة يف حضرموت مع 
معارضة ش��دي��دة م��ن غالب محسن الكثريي 
ف��ن��ش��ب��ت ح�����رب واس����ع����ة ال���ن���ط���اق م����ع ت��ح��ول 
ال��ت��ح��ال��ف��ات ف��ي��م��ا ب���ني ق��ع��ي��ط وك��ث��ري وع��ول��ق 
ومجموعات مختلفة من اليافعي مع إمداد 
بالسالح وامل���ال وامل��رت��زق��ة م��ن الهند ول��م تخلو هذه 
امل��ع��ارك من تدخالت بريطانية وتركية خصوصا مع أهمية 

هذه املناطق وتأثريها عىل طرق الشحن البحري واملواىنء.
بحلول نهاية القرن التاسع عشر سيطر السلطان القعيطي 
ع��ىل ك��ل الساحل تقريباً م��ع والي��ة كثري الداخلية وك��ان لكل 
م��ن��ه��ا ام���ت���داد وادي ح��ض��رم��وت ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت امل���ه���رة يف ش��رق��ه��ا 
ت���م���أ م��ع��ظ��م ه���ام���ش م����ا ك�����ان ي���ع���رف ب��ال��ي��م��ن ت���ق���ل���ي���دًي���ا اس��م��ًي��ا 
ك����ان ه����ذا م��رت��ب��ًط��ا ب��س��ل��ط��ان س��ق��ط��رى وه����ي ج���زي���رة يف امل��ح��ي��ط 
ال�����ه�����ن�����دي، ول�����ك�����ن ل�����م ت����ك����ن ه�����ن�����اك إدارة يف امل�����ه�����رة وال ه���ي���اك���ل 

للتعليم الرسمي.
إن م��ا نقله األدب الغربي ع��ن اليمن سابقا وربطها باملمالك 
املحرمة التي اليسود فيها اي نظام او قانون كان مغالطا ومجافيا 

للواقع وخصوصا يف جانب التجارة والعلم لطاملا تم ربط اليمن 
مع أنماط أوسع يف اإلسالم  لكن االنفتاح واالنخراط مع العالم 
غري هذه النظرة لليمن خصوصا مع توافد الريطانيني اىل اليمن 
وانتشار األسلحة الحديثة يف جنوب اليمن وعندما دخلت البالد 
ألول م��رة منذ اثني عشر عاًما 1896م تعرفت عىل كل بندقية 
عن طريق النظر من املسدس القديم إىل البنادق  لم تكن هناك 
م�����راح�����ل وس����ي����ط����ة وال ك����ان����ت ه����ن����اك ق����ف����زة م����ب����اش����رة اىل ال����ب����ن����ادق 

ال���ق���ص���رية وال����ب����ن����ادق م����ن إن����ت����اج ش���ن���ا ي�����در ويل غ�������راس، ب���ع���د ذل���ك  
وخالل الستينيات  رأى الريطانيون أن وجود هذه األسلحة قد 
تعزز النزاعات واملشاجرات القبلية وتخرجها عن السيطرة، يف 
الشمال استطاع اإلم��ام يحيى اح��ت��واء مشكله السالح وسيطر 
ع��ىل ه��ذا امل��وض��وع تماما لكن ل��م يكن يف ال��ش��م��ال أي شكل من 
أش��ك��ال ال���دول���ة ال��ح��دي��ث��ة ح��ت��ى ال��ح��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة ل��م ت��ك��ن بتلك 
ال��ق��وة يف ش��م��ال ال��ي��م��ن وك��ان��ت م��ق��رات��ه��ا م��ت��ن��اث��رة يف أم��اك��ن ع��دة 
متباعدة، خدم كثري من اليمنيني يف الدرك الرتيك أو ما يسمى 
ال����ج����ن����درم����ة وك�����ان�����ت ن�����م�����وذج م�����ن االن����ض����ب����اط وال����ن����ظ����ام واألق�����س�����ام 
اإلدارية واغلب األمور اإلدارية التي أنشأها العثمانيون يف كثري 
من األحيان استمرت حتى يومنا هذا حتى الحرب العاملية الثانية 
وكانت دولة اإلمام نفسها تحتفظ بنظام تريك معتدل النكهة 
لقد كان يطلب من الزوار األجانب عىل سبيل املثال ارتداء قبعات 
عثمانية أو قبعات من صوف الحمالن كمالبس محكمة حتى 
اآلن  ال تزال الكلمات الرتكية باقية يف مفردات اليمن وكان يعتر 
التلغراف من أهم االخرتاعات يف تلك الحقبة وغري من أشكال 
السياسة حيث استطاع ربط صنعاء ببقية املدن واألقاليم وجعل 
ان��ت��ق��ال األخ��ب��ار أس���رع، ع��ىل سبيل امل��ث��ال يف وق��ت ك��ان ال��ن��اس ال 
يزالون يستخدمون الجمال والحمري والخيول وكانت املسافة 
بني تعز وصنعاء ُتعرف بثمانية أي��ام وفجأة اختصر التلغراف 
ذلك إىل لحظات كان لنظام التلغراف البدايئ والذي يعود إىل 
القرن التاسع عشر دور سيايس يف شمال اليمن حتى ستينيات 
ال���ق���رن امل����ايض ول��ك��ن خ����ارج امل����دن ال���ك���رى ل���م ت��ح��رز آم����ال األت����راك 
يف اإلص�����الح ت��ق��دًم��ا ي��ذك��ر ك��ان��ت امل��ن��اط��ق ال��ق��ب��ل��ي��ة ش��م��ال ص��ن��ع��اء 

متجهمة وغري منصاعة لرغبات ومطامع األتراك. 
.... يتبع...
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وع�����ىل ص���ل���ة م���ب���اش���رة ب���أع���ب���اء ال�����ع�����دوان ع����ىل ال���ي���م���ن ال����ذي 
دخ��ل عامه السابع منذ الشروع به من قبل دول تحالف 
العدوان بقيادة السعودية, والحصار الجائر املفروض عىل 
هذا البلد, وتعمد تدمري اقتصاده الوطني, والبنى التحتية 
ف��ي��ه, ف��إن��ُه يتوجب ع��ىل امل��ب��ادرات اإلقليمية وال��دول��ي��ة التي 
ن��ش��ط��ت م�����ؤخ�����را، ب���إت���ج���اه ت���س���وي���ة األوض���������اع يف ال���ي���م���ن، أن 
تأخذ بعني االعتبار التبعات الكارثية للحرب االقتصادية 
التي تستهدف اليمن وأبناء شعبه دونما شفقة وال رحمة.

وما من شك أن العالم صار يعرف جيداً كيف أن تحالف 
العدوان صار يعتمد حربه االقتصادية عىل اليمن بموازاة 
ح���رب���ه ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي ب���دأه���ا يف م�����ارس م���ن ع����ام 2015م, 
عىل خلفية حجج واهية, وباطلة منها مناصرة ما يسمى 
بالحكومة الشرعية وإعادة األمل حسب املزاعم السعودية 

لترير الحرب وشرعنة العدوان.
وبحسب م��راق��ب��ني ومحللني اس��رتات��ي��ج��ي��ني, ففي بعض 
مضامني مبادرات السالم يف اليمن، ما ينطلق من أخطاء 
ت���رت���ق���ي إىل م���س���ت���وى ال���ج���ري���م���ة، ح���ي���ث أم����ع����ن ال���ت���ح���ال���ف يف 
ارتكابها ضمن حربه االقتصادية غري املقتصرة عىل اإلغالق 
أم��ام ال���واردات من السلع، بما يف ذل��ك ال��وق��ود، أو تقييد 

حركة التنقل والسفن
وأش��ار ع��دد من املراقبني املهتمني بالشأن اليمني إىل أن 
الحرب االقتصادية عىل اليمن شملت تدمري البنى التحتية 
يف ال����ق����ط����اع����ات اإلن����ت����اج����ي����ة وال����خ����دم����ي����ة، س��������واء ب��ال��ه��ج��م��ات 
الجوية أو بإجراءات وقرارات قادت إىل التعطيل واالنقسام 
امل�����ؤس�����ي، وان���ت���ج���ت ان����ه����ي����ارا وت�����ده�����ورا س���ري���ع���ا وح��������ادا ع��ىل 

مستويات قيمة العملة واالقتصاد الكيل للبالد.
يف حني ق��درت إحصائيات حكومية يف صنعاء، خسائر 
االقتصاد يف اليمن، نتيجة الحرب والحصار لستة أعوام 

ماضية، بنحو 190 مليار دوالر.
وتفيد اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن حكومة صنعاء 
أن إجمايل الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي يف اليمن 

ج�����راء اس���ت���م���رار ال���ح���رب وال�����ع�����دوان، بلغت 
111م���ل���ي���اراً و279 م��ل��ي��ون��اً و270 أل���ف دوالر، 
فيما بلغت الخسائر يف قطاع النفط والغاز 
واملعادن 45 ملياراً و483 مليون دوالر. أما 
قطاع الصناعة فقد خسر نحو 1.373 مليار 

دوالر.
وك���ش���ف ت���ق���ري���ر ص������ادر ع����ن وزارة ال����زراع����ة 
ب���ص���ن���ع���اء، أن ال���خ���س���ائ���ر واألض����������رار امل���ب���اش���رة 
يف ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ب��ل��غ��ت 7م���ل���ي���ارات و477 
م��ل��ي��ون��اً و506 آالف دوالر م��ن��ه��ا: 3 م��ل��ي��ارات 
امل�����ح�����اص�����ي�����ل  دوالر خ������س������ائ������ر  م������ل������ي������ون  و161 
ال����زراع����ي����ة، و370 م���ل���ي���ون���اً و294 أل�����ف دوالر 
خ��س��ائ��ر ال����روة ال��ح��ي��وان��ي��ة، و8 م��الي��ني و41 
أل������ف دوالر خ���س���ائ���ر إن�����ت�����اج ال����ع����س����ل، و123 

مليوناً و104 آالف دوالر خسائر الدواجن.
وفيما يتعلق بخسائر القطاع الصناعي، 

أوضح تقرير مماثل صادر عن الغرفة الصناعية والتجارية 
ب��ص��ن��ع��اء، أن ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان اس��ت��ه��دف ن��ح��و 80 منشأة 

صناعية كبرية خاصة، تعود لشركات ورجال أعمال.
وتشري النتائج الخاصة بأضرار هذا القطاع إىل أن املنشآت 
ذات النشاط االقتصادي كالشركات تصدرت املرتبة األوىل 
يف ع��دد امل��ن��ش��آت ال��ت��ي تعرضت ل��أض��رار بنسبة 38 باملائة, 
وبلغت قيمة األض���رار فيها نحو 867 مليون دوالر، بينما 
ح��ل��ت امل��ن��ش��آت ال��خ��دم��ي��ة يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة، ب���أض���رار بلغت 

212 مليون دوالر.
وأك����������������د ال�������ت�������ق�������ري�������ر أن 12 م������ص������ن������ع������اً ي������ن������ت������ج م����������������واد غ������ذائ������ي������ة 
واس��ت��ه��الك��ي��ة، أي م��ا نسبته أك���ر م��ن 45 ب��امل��ائ��ة م��ن حجم 
ال����ق����ط����اع ال���ص���ن���اع���ي يف ال����ي����م����ن، ت���ع���رض���ت ل��ل��ق��ص��ف ال���ج���وي 
امل���ب���اش���ر م���ن ق��ب��ل ط�����ريان ت��ح��ال��ف دول ال�����ع�����دوان، وب���أض���رار 
ت��زي��د ع��ن 50 مليون دوالر، إض��اف��ة إىل خسائر ت��ق��در بنحو 
150 مليون دوالر طالت األنشطة املرتبطة بمجايل االسترياد 

والتصدير.
أم�������������ا ع����������ن ت������ف������ص������ي������الت خ�����س�����ائ�����ر 
ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي، ف��ي��ش��ري ت��ق��ري��ر 
ل��وزارة النفط وال��روات املعدنية 
ب��ص��ن��ع��اء، ب����دوره إىل أن إج��م��ايل 
خسائر اليمن من إيرادات النفط 
بلغت 5مليارات و620 ألفا و415 
دوالراً، وأط�����ل�����ق ع���ل���ي���ه���ا ال���ت���ق���ري���ر 
“س������رق������ات ال���ت���ح���ال���ف م�����ن ال��ن��ف��ط 
ال���ي���م���ن���ي، وال�����ت�����ي ج������رى ت���وري���ده���ا 
إىل البنك األهيل يف السعودية”.
وق��ال التقرير : " إن التحالف 
ح�����رم ال���ي���م���ن م����ن 75يف امل����ائ����ة م��ن 
روافد ميزانية الدولة، واملتمثل 
ب����ال����ن����ف����ط وال��������غ��������از، ح����ي����ث ب��ل��غ��ت 
خ���س���ائ���ر ال���ش���رك���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ل��غ��از 
4 م��ل��ي��ارات و400 أل���ف دوالر، بينما 14 م��ل��ي��ار دوالر كلفة 

خسائر الغاز املسال ".
وبحسب تقرير النفط أي��ض��اً, فقد، بلغ حجم الخسائر 
ال��ت��ي لحقت بهيئة االس��ت��ك��ش��اف النفطي، ح���وايل 19مليار 
دوالر. وق���درت غ��رام��ات احتجاز سفن املشتقات بنحو 29 

مليون دوالر.
فيما تكبد القطاع السميك م��ن الخسائر يف اليمن، 10 
م���ل���ي���ار دوالر خ������الل ال����س����ت ال����س����ن����وات امل���اض���ي���ة م����ن ال���ح���رب 

والحصار.
وطبقا لبيانات رسمية فإن قطاع األسماك تعرض ألضرار 
بالغة يف م��ج��االت االص��ط��ي��اد ال��ج��ائ��ر غ��ري امل��رخ��ص، وتحت 

حماية البوارج البحرية للتحالف.
وس��ج��ل��ت ال���ب���ي���ان���ات إج���م���ايل ال��خ��س��ائ��ر ب��س��ب��ب االص��ط��ي��اد 
الجائر بنحو 3 مليار دوالر، فيما بلغت الخسائر املرتتبة عن 
توقف تنفيذ املشاريع السمكية يف البحر األحمر، وأيضا يف 

البنية التحتية للقطاع السميك 2 مليار و137 مليون دوالر.
وأش����ارت ال��ب��ي��ان��ات إىل ت��ض��رر ق��ط��اع األس��م��اك يف ال��رس��وم 
وال�����ع�����ائ�����دات وال����ص����ن����اع����ات وال����خ����دم����ات امل���ص���اح���ب���ة ل��ل��ن��ش��اط 
ال��س��م��يك، ب��واق��ع 141م��ل��ي��ون دوالر، ب��اإلض��اف��ة إىل أن أكر 
من 100 ألف موظف يف القطاع السميك، فقدوا أعمالهم 
ودخولهم، كما توقف نشاط 50 مصنعا ومعمال لإلنتاج.
وت�������ع�������رض�������ت ق�������ط�������اع�������ات إي������������رادي������������ة خ������دم������ي������ة ل������الس������ت������ه������داف 
والتعطيل من قبل التحالف، من بينها قطاع االتصاالت 
وال������ري������د وال����ك����ه����رب����اء وال����ن����ق����ل وامل������ي������اه وال����س����ي����اح����ة وال���ق���ض���اء 

والصحة.
وبلغت خسائر قطاع اإلت��ص��االت وفقاً لتقارير رسمية، 
ن��ح��و 5 م��ل��ي��ارات و452 م��ل��ي��ون��اً و572 دوالرا، و10 م��ل��ي��ارات 
و600 مليون دوالر، )قطاع الكهرباء(، و10 مليارات دوالر
أم������ا ق����ط����اع ال���ص���ح���ة ف���ب���ل���غ���ت خ����س����ائ����ره 7 م����ل����ي����ارات و654 
م����ل����ي����ون دوالر, وق�����ط�����اع ال����ن����ق����ل 5 م�����ل�����ي�����ارات دوالر, وق����ط����اع 
السياحة، ثالثة مليارات و300 مليون دوالر, وقطاع الطرق 

640مليون دوالر., وقطاع املياه, 100مليون دوالر.
ونتيجة للحرب والحظر االق��ت��ص��ادي، تراجع اإلن��ت��اج يف 
جميع القطاعات الحيوية يف اليمن وانخفضت املؤشرات 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ك����ل����ي����ة وال����ق����ط����اع����ي����ة، واف�����ت�����ق�����د االق�����ت�����ص�����اد يف 
ال����ي����م����ن، ج��������زءاً ك����ب����رياً م����ن ال���ت���ك���وي���ن ال����رأس����م����ايل ل��ل��ق��ط��اع��ني 

العام والخاص.
وارتفعت خسائر نمو االقتصاد اليمني إىل 93 مليار دوالر 
يف نهاية العام املايض 2020، بحسب تقرير حكومي صدر 

بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”.
وقال التقرير: إن الخسائر نتجت عن زيادة كلفة الفرص 
ال���ض���ائ���ع���ة يف ال����ن����ات����ج امل����ح����يل اإلج������م������ايل، يف اق����ت����ص����اد ي���ع���اين 
م���ن ان���ك���م���اش وت����ده����ور م���ت���واص���ل، يف ظ���ل ت��ف��اق��م األوض�����اع 
اإلن�����س�����ان�����ي�����ة، وان�����ه�����ي�����ار األم����������ن ال��������غ��������ذايئ، وت�������ده�������ور م��خ��ت��ل��ف 

القطاعات االقتصادية والتنموية.
.... يتبع...
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جمال القيز

تزمت صهيوين وجحود 
حق بعض اليهود

م����ن اإلج�����ح�����اف اع���ت���ب���ار ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة دي���ان���ة 
ي��س��ت��ظ��ل ت��ح��ت��ه��ا وي��ح��ت��م��ي ب��ن��ف��وذه��ا جميع 
اليهود، فهي مجرد حركة فكرية ماسونية 
م����ش����ح����ون����ة ب�����ك�����ل م�����ظ�����اه�����ر ال�������ل�������ؤم واألن������ان������ي������ة 
اتخذت من الديانة املوسوية س��ت��اًرا تسدد 
����ة ال��ق��ي��م  م���ن ورائ������ه ض���رب���ات ق���وي���ة ض���د ك����اَفّ
وامل����ث����ل واألخ���������الق وامل�����ب�����ادئ اإلن���س���ان���ي���ة ال��ت��ي 
توارثتها األمم من عهد أبينا آدم صىل الله 

عليه وعىل سيدنا محمد وسلم.
فتأريخ البشرية ميلء بالشواهد الدامغة 
�����د م�����ح�����ريف ال��������ت��������وارة -وه����������م ال���ف���ئ���ة  ع������ىل ت�����ع�����ُمّ
األنانية التي اسُتنسخت من أنانيتهم فكرة 
الصهيونية- اإلفساد يف األرض ونشر الشر 
يف طولها والعرض واستخدام كل وسيلة 
ل��ن��س��ف ج����ذور وأس����س ال��ف��ض��ي��ل��ة وال��ت��س��ل��ح 
ب������ك������ل ح�����ي�����ل�����ة ل�����ن�����ش�����ر ك��������ل م������ظ������اه������ر ال�����ُف�����ح�����ش 

والرذيلة.
وق���د س���ار م��ت��أخ��رو الصهاينة ع��ىل م��ن��وال 
من سبقهم من األجيال، فاستغلوا وسائل 
العصر أسوأ استغالل حتى تمكنوا -براعة 
اس�����ت�����خ�����دام�����ه�����ا ب����ش����ك����ل ف�������ع�������ال- م�������ن إص�����اب�����ة 
أب���ن���اء ب��ع��ض امل��ج��ت��م��ع��ات -يف ف�����رتات زم��ن��ي��ة 
قياسية- بالخبال الذي أفىض بها إىل حالٍة 
م�������ن ال�����ض�����م�����ور وال����������ه����������زال، ف�����ل�����م ت������ص������ُح ت���ل���ك 
املجتمعات التي وقعت يف فِخّ التعاطي مع 
تلك ال��وس��ائ��ل بشكل مغلوط إال ع��ىل آالم 
تكبلها بحبائل ذلك األخطبوط وبعد إحكام 
سيطرته عىل مصادر ثرواتها والتحكم بما 
يف خزائنها من مدخراٍت وأموال، فصارت 
الصهيونية بما باتت تتمتع به -عر وسائلها 
ذات مالية بمستويات  االحتيالية- من تنُفّ
خ����ي����ال����ي����ة ه������ي امل���ت���ح���ك���م���ة ب����ت����وج����ي����ه األح���������داث 

واملآالت الدولية.

إنكار يهود ذوي قيم إنسانية

 إجرام وقيام الصهيونية

امل����الح����ظ أن ال����ك����ي����ان ال���ص���ه���ي���وين -ب���ال���رغ���م 

م������م������ا ف������������رض ع�����ل�����ي�����ه م���������ن م�����ق�����اط�����ع�����ة ج������دي������رة 
بإضعافه وتراجعه- يزداد قوة تمكنه -عىل 
ال��دوام- من تحقيق توسعاته ومطامعه، 
وم�������ا ك�������ان ل������ه أن ي���ض���م���ن ال������ح������َدّ األدىن م��ن 
االس��ت��م��رار وس���ط بيئة إقليمية ل���وال ات��ك��اؤه 
عىل الحركة الصهيوماسونية التي جعلت 
األن����ظ����م����ة ال�����ك�����رى ت�������دور يف ف���ل���ك���ه وت���خ���وض 
م����ع����ه م����ع����رتك����ه وع��������ىل رأس ت����ل����ك األن����ظ����م����ة 
ال������ن������ظ������ام األم���������ري���������يك ال�������������ذي ي����ت����ح����ك����م ب�������ق�������راره 
املسيحيون اإلنجيليون املتخذون من التدثر 
بعباءة الديانة النصرانية منطلًقا لخدمة 

الصهيوماسونية.
وع�������ىل ال����ع����ك����س م������ن م�����وق�����ف اإلن���ج���ي���ل���ي���ني 
ي��أيت موقف بعض اليهود املنصفني منكًرا 
م��ا ت��ق��رتف��ه ت��ل��ك ال��س��ل��ط��ات م��ن ج��رائ��م ضد 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، وم���ن���ك���ًرا -يف ذات ال���ح���ني- 
ق���ي���ام "ال�����دول�����ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة" امل���ت���ن���ايف م����ع م��ا 
ب�����ني أي����دي����ه����م م�����ن ن�����ص�����وٍص دي����ن����ي����ة، ول��ع��ل��ن��ا 
ن��ت��ذك��ر م���ا ب��ث��ت��ه ال��ف��ض��ائ��ي��ات -ع����ام 2009م- 
من مشاهد لحاخامات يهود وهم يحرقون 
جوازات السفر التي تربطهم بدولة الكيان 
استنكاًرا منهم ملا ارتكبه جيشها من جرائم 
نكراء لم ُيتسنَث من نريانها حتى األطفال 

والشيوخ والنساء.
ب�������ل ل�����ق�����د راف�����������ق غ�����ض�����ب م����ن����ص����ف����ي ال����ي����ه����ود 
-وُج������������ل������������ه������������م م��������������ن األح������������������ب������������������ار- ع��������������ىل ال�����������دول�����������ة 
الصهيونية بسبب فظاعة جرائمها استنكاٌر 
ح��اّد لنشأتها عىل أرض فلسطني يف ضوء 
ف���ري���ة "أرض امل���ي���ع���اد" م��ن��ك��ري��ن ب��ش��ك��ٍل ب��ات 
اف���������رتاءات م��ن��ش��ئ��ي��ه��ا م����ن ال��ص��ه��اي��ن��ة ال���غ���الة 

عىل أساس من نصوص التوراة.

عدم االعرتاف حالّيا بـ"يهود نيجرييا"

ولو أن الصهيونية -كما تحاول إيهامنا- 
م��������ل��������ٌة ل�������ك�������ان�������ت ع��������ام��������ل م�����������س�����������اواة ب����������ني أب�������ن�������اء 
مجتمعها عىل اختالف أعراقهم وألوانهم، 
وه�����ذا م���ا ل��ي��س ل���ه وج�����ود يف واق���ع���ه���ا ال���ذي 
تسوده الطبقية التي تعيل من ش��أن ذوي 
االتصال بإمراطورية املال من يهود أوروبا 
����ة إىل ي���ه���ود "ال���ف���الش���ا"  وت���ن���ظ���ر ب���دون���ي���ة ف����َجّ
������ْح������َن������ِة ال���������س���������وداء، ول����و  األف��������ارق��������ة ذوي ال������ُسّ
أنها دي��ٌن -واألدي���اُن منها ب��راء- لكانت أكر 
حرًصا عىل تلمس أوضاع األتباع والسعي 
الح�����ت�����وائ�����ه�����م وإي������وائ������ه������م م������ا اس����ت����ط����اع����ت إىل 
ذل����ك س��ب��ي��ال، ف����األدي����ان ال���س���م���اوي���ة -وم��ن��ه��ا 
��ٌة ب��إغ��اث��ة امل��ل��ه��وف  اإلس������الم ال��ح��ن��ي��ف- م��ع��ن��َيّ
ونصرة الضعيف، وه��ذا ما ال تتمثله هذه 
ال��ح��رك��ة ول����و يف ح�����دوده ال���دن���ي���ا، ف��ب��ق��در ما 
يتزلف ه��ذا ال��ك��ي��ان للشخصيات األوروب��ي��ة 
ال���ي���ه���ودي���ة ذات ال���ح���ض���ور امل����ؤث����ر يف امل��ح��اف��ل 
املاسونية يتعامل مع اليهود ال��ذي قدموا 
إىل األرايض امل���ح���ت���ل���ة م�����ن ال����ب����ل����دان ال���ن���ام���ي���ة 
ب��م��ن��ت��ه��ى ال���دون���ي���ة، ب���ل إن ب��ع��ًض��ا م���ن أب��ن��اء 
ال���ط���ائ���ف���ة ل����م ي���ح���َظ ح���ت���ى ب���م���ج���رد اع����رتاف����ه، 
ف�����ق�����د ن�����ق�����ل م������وق������ع "MBC" يف ال���������� 29 م���ن 
أكتوبر -تحت عنوان: ]نيجرييون يعترون 
أن��ف��س��ه��م ي����ه����وًدا، ل��ك��ن إس���رائ���ي���ل ال ت��ع��رتف 
ب�����ه�����م[ م�����ش�����ه�����ًدا م������ن ال����ع����اص����م����ة ال���ن���ي���ج���ريي���ة 
"أبوجا" ضم عشرات املتحلقني حول مائدة 
التوراة الذين ما لبثوا يؤكدون أن قلوبهم 
-بسبب عدم اعرتاف سلطات الكيان بهم- 
���ع ح�����س�����رات، وي���ت���ل���خ���ص ه�����ذا امل��ش��ه��د  ت���ت���ق���َطّ
يف م������ا ه������و آت: )ي������ت������أرج������ح ج����س����د "ش����ل����وم����و 
ب��ن ي��اك��وف" إىل األم���ام والخلف بينما يقرأ 
مقتطفات من التوراة يف أطراف العاصمة 
النيجريية "أب���وج���ا"، يرتفع ص��وت��ه العذب 
وينخفض وهو يقرأ األسفار العرية، وقد 
انضم إليه عشرات من األشخاص يرددون 

وراءه.
غالبيتهم ال يتقنون اللغة، ولكن أف��راد 
هذا املجتمع النيجريي الصغري يزعمون أن 
ل��ه��م أص�����واًل ي��ه��ودي��ة ت���ع���ود مل���ئ���ات ال��س��ن��ني، 
وي��������ش��������ع��������رون ب�����خ�����ي�����ب�����ة أم�����������ل ل�������ع�������دم اع�����������رتاف 

"إسرائيل" بهم(.
ويف ه��ذه الحالة م��ن ال��دالل��ة م��ا ي��ؤك��د أن 
الصهيونية فكرة ترتكز عىل امل��ادي��ة البحتة 

وال تمت إىل روحانية الدين بأدىن صلة.

عندما تندلع ال��ح��روب وترتفع نريانها ويكر ال��ه��رج وامل��رج 
وتكر التحديات بانيابها يظن كثريون ان هذه الفوىض املدمرة 

هي تظهر معادن املدن واصالة اهلها..
وقد اصابتنا يف اليمن مصائب الحرب العدوانية البغيضة 
وت����ك����ال����ب االع�����������داء ع���ل���ي���ن���ا وص�����ب�����وا ع���ل���ي���ن���ا ق���ذائ���ف���ه���م وص�����واري�����خ 

طائراتهم..
يف ع��م��ل ح��اق��د ي��س��ت��ه��دف ال��ح��ج��ر وال��ش��ج��ر وال��ب��ش��ر فكيف 
ك�����ان�����ت ص����ن����ع����اء وك�����ي�����ف اس���ت���ق���ب���ل���ت ه�������ذه ال������ح������رب ال����ع����دوان����ي����ة 
ال���ج���وان���ب االن���س���ان���ي���ة يف زم�����ن ال����ح����روب ويف ف������رتات امل���واج���ه���ة 
مع عدوان ظالم باغ وغاشم هي االساس الذي يميز طبائع 

الناس واخالقياتهم وهي من تكشف معادنهم االصيلة..
نحن يف اليمن كما ق��ال رس��ول الله ص��ل��وات الله وسالمه 
عليه وعىل اله "ارق قلوبا والني افئدة" قلوبنا مفعمة بالحب 

والود واالنسانية وتصقلنا املشاكل وتعزز فينا روح التآلف..
فالحرب العدوانية والحصار الغاشم الظالم كشفت عن 
م��ع��ادن اص��ي��ل��ة ل���دى االن��س��ان اليمني ف��ف��ي األح��ي��اء السكنية 
تنتشر خزانات املياه ويف تسمية السبيل للفقراء واملحتاجني 

واالسر ترتاحم فيما بينها..
والسلل الغذائية تتوارد من فاعيل الخري ومن املؤسسات 

واملرافق الرسمية واألهلية..
وه����ذا اك���ر ان��ت��ص��ار ت��ح��ق��ق لليمنيني ألن ال���ع���دو ل���م يتمكن 
م��ن اخ���رتاق النفوس وم��ن التأثري السلبي ع��ىل ال��ن��اس.. فقد 
تضاعفت وسائل واساليب الرتاحم بني األسر وبني الناس..

واص���ب���ح���ت ص���ن���ع���اء امل���دي���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ال���واس���ع���ة ق�������ادرة ع��ىل 
احتواء معظم النازحني وان تكون حضنا دافئا للجميع رغم 
ال��ح��رب ورغ���م ال��ع��دوان ورغ���م الحصار الخانق اصبحنا اكر 

انسانية واكر تراحما..
وه��ذا اك��ر رد جماعي عىل ع��دوان غاشم وه��ذه اإلنسانية 
وال����رتاح����م رس���ال���ة ق���وي���ة اس��ت��ط��اع��ت ان ت��ع��ي��د ت������وازن امل��ج��ت��م��ع 
وان تضع معادلة يمنية عنوانها التآزر والرتاحم والتعايش 
واستطاع اليمنيون كافة ويف صنعاء خاصة ان ينتصر عىل 

االزمات وان يكر عىل الجراح واالالم..
هذه هي صنعاء التي تحول االلم اىل امل وت��زرع بسمات 
ال�����ت�����ف�����اؤل وال����ت����ع����اي����ش رج�����ال�����ك األخ������ي������ار امل����ؤم����ن����ني ح����ق����ا ه����زم����وا 
االعداء نفسيا واجتماعيا.. وارتقوا فوق الجراح والتحديات 
وامام عظمة مدينة سام املدينة التي تزخر بالقيم االنسانية 
واألخ��الق��ي��ة ي��ج��ب ان ن��ق��ف اح��رتام��ا ون��ن��ه��ل م��ن زخ���م معينها 
القيم العظيمة ونتمثلها يف حياتنا ولك كل اإلحرتام يا مدينة 

كل اليمنيني.

صنعاء.. منبع القيم والعطاء
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:» األمني العام للمجلس األعلى لألمومة والطفولة األستاذة أخالق الشامي لـ»

3825 شهيدًا و4157 جريحًا  من األطفال استهدفهم العدوان حتى نوفمبر 2021م

< بداية يف اليوم العاملي كيف أحييتم هذا اليوم وكيف يمكنك وصف واقع 
الطفولة يف اليمن؟

<< أقمنا يف املجلس األعىل لألمومة والطفولة اليوم العاملي للطفل للسنة السابعة 
م��ن ه���ذا ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ت��ح��ت ع��ن��وان )طفولتنا ب��ن ال��ق��ص��ف وال��ح��ص��ار( ه���ذا ال��ي��وم 
الذي كان يفرتض أن نحييه ابتهاجا واحتفاال لوال البطش الخليجي والصمت العاملي 
والتواطؤ الدويل وحاولنا يف الفعالية التي أقامها املجلس أن نسلط الضوء عىل واقع 
طفولة اليمن لعل صوت هذه الطفولة املحرومة والجريحة يصل إىل مسامع العالم 

فيوقظه من سباته ويحرك فيه الضمري الذي تنازل عنه مقابل املال.
فقد أحييناه مع صغارنا لنتحدث عن أرقام وإحصائيات تشيب لها الرؤوس فقرابة 
الثمانية آالف طفل قد قتلوا وجرحوا بغارات تحالف العدوان الغاشم وغريهم املئات 
ممن ف��ق��دوا أطرافهم نتيجة مخلفات األسلحة املحرمة التي تصب ع��ىل رؤوس��ن��ا ليل 
نهار وعىل مرأى ومسمع من العالم أجمع وكذلك املئات من األطفال الذين تعرضوا 
لقبح هذا العدوان وهم ال يزالون أجنة يف بطون أمهاتهم فمن األطفال الذين يولدون 
ب��ت��ش��وه��ات ج��س��دي��ة ن��ت��ي��ج��ة ل��ألس��ل��ح��ة امل���ح���رم���ة إىل أول���ئ���ك ال���خ���دج ال���ذي���ن ي����ول����دون قبل 
أوان��ه��م نتيجة س���وء ت��غ��ذي��ة األم وت���دين م��س��ت��وى ال��خ��دم��ات الصحية ج���راء االس��ت��ه��داف 
امل��ب��اش��ر للمستشفيات وامل��راك��ز الصحية ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات األم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة فضال 
عن الفقر وهدم الطرق والجسور الذي حال بن الناس وبن الوصول إىل ما تبقى من 

مستشفيات وخدمات. 
أحيينا اليوم العاملي للطفولة وكلنا ألم فهناك طفل يموت كل عشر دقائق من 
فلذات أكبادنا نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها بحسب إحصائيات وزارة الصحة 
فضال عن مؤشرات س��وء التغذية وس��وء التغذية الوخيم قد تجاوزت املالين من 
األط��ف��ال وك��ذا م��ؤش��رات الفقر التي تسعى املنظمات الدولية يف غالبيتها العظمى 
إلثباتها ليس ألجل مساعدتنا بل الستثمارها يف جلب منافع شخصية للعاملن يف 
تلك املنظمات وحاولنا من خالل هذه الفعالية أن نسلط الضوء أيضا عىل ما تسبب 
العدوان يف تدمريه املدارس واملنشآت التعليمية ما بن تدمري كيل وجزيئ ومدارس 
مغلقة ومدارس تم استخدامها إليواء النازحن , فاألوضاع التعليمية جدا صعبة 
للغاية وال ننىس ه��ن��اك ان��ق��ط��اع م��رت��ب��ات امل��وظ��ف��ن ال��رتب��وي��ن واملعلمن بما يف ذلك 
ان��ق��ط��اع ال��ن��ف��ق��ات التشغيلية ل��ل��م��دارس وامل���راك���ز التعليمية, أض���ف إىل ذل���ك م��ا نتج 
عن الحصار ونقل البنك املركزي وما ترتب عليهما من تردي لألوضاع االقتصادية 
لألسرة اليمنية األمر الذي أدى بالضرورة ارتفاع نسبة عمالة األطفال وزيادة نسبة 

تعرضهم للخطر والعنف واإلهمال.
< أبرز االحصائيات عن جرائم العدوان بحق الطفولة؟

<< ال يخفى عىل أحد حجم الجرم والوحشية التي تنتهجها دول تحالف العدوان 
منذ اليوم األول الذي شنت فيه غاراتها املجنونة علينا وأنزلت فيه كل أنواع األسلحة 
املحرمة وغري املحرمة عىل كل جميل يف اليمن حقدا واستعالء وقد كان لألطفال نصيب 
كبري من كل تلك الوحشية الخليجية التي مورست بحقنا فبحسب آخر االحصائيات 
التي وردت يف منظمات املجتمع املدين وتحديدا منظمة انتصاف التي أصدرت تقريرها 

األخري قبل يومن فقد كانت اإلحصائيات كاآليت:
بلغ عدد ضحايا العدوان األمرييك السعودي من األطفال منذ بداية العدوان وحتى 

نهاية نوفمرب 2021 أكرث من 3825 شهيداً و4157 جريحاً.
بلغ عدد األطفال من ذوي اإلعاقات املختلفة التي سببها العدوان 5,559 حالة.

س��ج��ل��ت ال����ح����االت امل���ص���اب���ة ب���������األورام ب����ن أوس�������اط األط����ف����ال 71 أل�����ف إص����اب����ة م���ن���ذ ب���دء 
العدوان تضاف إليها 9 آالف حالة سنوياً .

أكرث من 3 مالين طفل يعانون من سوء التغذية فيما يموت أكرث من 300 طفل 
كل يوم.

هناك أك��رث من 3000 طفل يعانون من التشوهات الخلقية فيما يحتاج أك��رث من 
3000 طفل لعملية قلب مفتوح خارج اليمن

إغ����الق م��ط��ار ص��ن��ع��اء ال�����دويل م��ن��ع أك����رث م���ن 30 أل����ف ط��ف��ل م��ص��اب��ن ب���أم���راض م��زم��ن��ة 
مختلفة من السفر للعالج يف الخارج.

هناك 2 مليون طفل يمني خ��ارج امل���دارس فيما نصف مليون آخ���رون تركوها تماما 
منذ بدء العدوان.

< صفي لنا أبرز انجازات املجلس األعىل لألمومة والطفولة خالل سنوات 
العدوان؟

<< ع����ىل ال����رغ����م م���م���ا س��ب��ب��ه ال�����ع�����دوان ال���غ���اش���م وال���ح���ص���ار ال���ج���ائ���ر م����ن ت������ردي األوض������اع 
االقتصادية وخ��اص��ة يف م��وازن��ة ال��دول��ة إال أن شحة امل��وازن��ة امل��رص��ودة للمجلس األع��ىل 
لألمومة والطفولة لم تكن عائقا أمام املجلس فقد عمل بالتعاون والشراكة مع عدد 
من الجهات الحكومية وغري الحكومية وعدد من املنظمات املانحة من تلك االنجازات:

إعداد وتنفيذ دراسة تحليلية حول واقع عدالة األطفال يف ظل العدوان وقد شملت 
ال��دراس��ة املحافظات التي تتمتع بمؤسسات ع��دال��ة األط��ف��ال )أم��ان��ة العاصمة– ع��دن– 
الحديدة– تعز– حضرموت-  ذمار– أبن– إب– حجة(, وقد خرجت الدراسة بعدد من 
املقرتحات والتوصيات والتي تم من خاللها تفعيل اللجنة الفنية لعدالة األطفال والتي 
ترأسها وزارة ال��ع��دل وعضوية املجلس األع��ىل لألمومة والطفولة وع��دد م��ن الجهات 
الحكومية وغري الحكومية ذات العالقة, كما تقوم تلك اللجنة وبعد تفعيلها بتنفيذ 
التوصيات التي خرجت بها الدراسة التحليلية؛ كما قام املجلس بتنفيذ مبادرة بناء 
القدرات يف مجال حماية األطفال أثناء األزمات والحروب, حيث تم تنفيذ عدد 7دورات 
تدريبية شارك فيها قرابة )245( مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الحكومية 
وغ��ري الحكومية وق��د هدفت ه��ذه امل��ب��ادرة إىل )زي���ادة املعرفة بمسؤوليات املستهدفن 
بموجب القانون ال���دويل اإلن��س��اين، واألط���ر القانونية األخ���رى، واالن��ت��ه��اك��ات الجسيمة 
لحقوق ال��ط��ف��ل، وأث���ر ال��ن��زاع ع��ىل األط��ف��ال, ب��ن��اء ق��درات��ه��م ب��امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة وال��ق��وان��ن 
ال���وط���ن���ي���ة ذات ال���ع���الق���ة ب��ح��م��اي��ة ورع����اي����ة ح���ق���وق األط�����ف�����ال, ت���ع���ري���ف امل���ش���ارك���ن ب��ح��م��اي��ة 
األطفال أثناء حاالت الطوارئ ,توعية املشاركن بآليات الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات 
ض����د األط�����ف�����ال,وض�����ع م����س����ودة ألول�����وي�����ات اس���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ح��م��اي��ة األط����ف����ال أث����ن����اء األزم������ات 
والحروب(, أيضا قام املجلس بتنفيذ لقاء تشاوري ضم الجهات املشاركة يف الدورات 
التدريبية املذكورة أعاله وكان الهدف من منه )تحديد ووضع األولويات االسرتاتيجية 
للجهات ذات العالقة بحماية ورعاية حقوق األطفال أثناء األزم��ات والحروب, وضع 
تلك االولويات يف خطة عمله املستقبلية(. كما قام بإعداد أنشطة خاصة بالطفولة عرب 
الوحدة التنفيذية للمجلس يف الرؤية الوطنية؛ اضف إىل ذلك تنفيذ عدد من األنشطة 
الرتفيهية الخاصة باألطفال النازحن تضمنت جلسات دعم نفيس واجتماعي للتخفيف 
من الصدمات النفسية التي تلقاها األطفال بداية ال��ع��دوان, كما قام املجلس بتنفيذ 
عدد من الدورات التدريبية الخاصة بحماية األطفال يف حاالت الطوارئ وأخرى حول 
الحد من جنوح األطفال, وقد نظم املجلس لقاء تشاوريا لتفعيل إنشاء املرصد الوطني 
لحقوق الطفل, وقام املجلس بتنفيذ عدد من الزيارات امليدانية لألطفال الجرحى جراء 
العدوان يف عدد من املستشفيات يف أمانة العاصمة ويقوم املجلس خالل هذه الفرتة 
بتنفيذ عدد من األنشطة إلعادة تفعيل الشبكة الوطنية لحماية الطفل ومن خاللها 
يتم ح��ال��ي��اً إع���داد التقرير ال����دوري ال��خ��ام��س وال��س��ادس ح��ول مستوى تنفيذ االتفاقية 

الدولية لحقوق الطفل.
< ما أبرز أنشطتكم خالل العام 2021؟

<< ق����ام امل��ج��ل��س األع�����ىل ل���ألم���وم���ة وال���ط���ف���ول���ة خ����الل ال���ع���ام 2021م ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد من 
األنشطة الرامية إىل تنفيذ مهامه وتحقيقاً ألهدافه ومن أبرز تلك األنشطة التي تم ويتم 
تنفيذها خالل العام الحايل 2021م بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وعدد من 
منظمات املجتمع املدين وأخرى مانحة من تلك األنشطة إعادة تفعيل الشبكة الوطنية 
لحماية الطفل والتي تضم يف عضويتها عدد من الجهات الحكومية وغري الحكومية ذات 

ال��ع��الق��ة بحماية الطفولة يف اليمن وم��ن أب���رز م��ه��ام تلك الشبكة دع��م وم��ن��اص��رة قضايا 
حماية الطفل لدى الجهات ذات العالقة , الزيارات امليدانية لتفقد وتقييم واقع حماية 
األط���ف���ال يف امل��ؤس��س��ات ذات ال��ع��الق��ة, ك��م��ا ت���م ت���دري���ب وت��أه��ي��ل أع���ض���اء ال��ش��ب��ك��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لحماية الطفل عىل آلية إعداد التقارير الدورية املتعلقة بمستوى تنفيذ االتفاقية الدولية 
لحقوق ال��ط��ف��ل, وي��ت��م ح��ال��ي��اً إع���داد التقرير ال����دوري ال��خ��ام��س وال��س��ادس ح��ول مستوى 
تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث انتهت مرحلة جمع املعلومات والبيانات 
م���ن ال��ج��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة ,ون���ح���ن اآلن يف م��رح��ل��ة ص��ي��اغ��ة ال��ت��ق��ري��ر؛ وي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ تقييم 
العقاب البدين يف املدارس بأمانة العاصمة خالل الوضع االنساين يف اليمن, حيث انتهت 
مرحلة جمع املعلومات والبيانات من املدارس املستهدفة؛ ويتم حالياً الصياغة النهائية 
لتقرير التقييم, كما سيقوم املجلس بعقد وتنفيذ لقاءات تشاورية بهدف تعزيز آليات 
ال��ت��ع��اون ب��ن امل��ج��ل��س األع����ىل ل��ألم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة وال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وغ���ري الحكومية 

وتهدف هذه اللقاءات إىل التفعيل الجاد واملثمر لدور املجلس يف حماية ورعاية األطفال 
يف اليمن؛ أضف إىل ذلك سيتم نهاية هذا الشهر )نوفمرب( تنفيذ دورة تدريبية خاصة 

بحماية األطفال يف حاالت الطوارئ ستستهدف عددا من شركاء منظمة رعاية 
األطفال يف أمانة العاصمة وعدد من املحافظات؛ كما يقوم املجلس باتخاذ 

خطوات ج��ادة يف سبيل تفعيل إنشاء املرصد الوطني 
لحقوق الطفل؛ وم��ن املتوقع إن يتم خ��الل الفرتة 

القريبة ج��دا عقد ورش��ة عمل ملناقشة مسودة 
لوائح وقرار إنشاء املرصد؛ وسيقوم املجلس 

ب���ت���ن���ف���ي���ذ أن����ش����ط����ة يف م�����ج�����ال رف�������ع ال����وع����ي 
املجتمعي بحماية األطفال يف خالف 

مع القانون من خالل الفالشات 
ال����ت����وع����وي����ة ال����ت����ي ي���ت���م اإلع�������داد 

ل������ه������ا ب������م������ا يف ذل������������ك ت���ن���ف���ي���ذ 
دورة ت��دري��ب��ي��ة خ��اص��ة 

ب����������األط����������ف����������ال ح�������ول 
ت���ف���ق���د وت��ق��ي��ي��م 

أوض���������������������������������������������اع 
األط�����������ف�����������ال 
داخ���������������������������������������������������ل 

املؤسسات 
وم����������������������������������������������راك����������������������������������������������ز 

االح���������������������������������������ت���������������������������������������ج���������������������������������������از 
وال��ت��ن��س��ي��ق ل��ه��م بعقد 

ع��������������دد م����������ن االج�������ت�������م�������اع�������ات 
مع مسؤويل تلك املؤسسات 

واملراكز.
< م��ا ه��ي أب����رز ال��ت��ح��دي��ات 

وال���������������ص���������������ع���������������وب���������������ات ال���������ت���������ي 
ت��������واج��������ه امل������ج������ل������س يف 

أداء مهامه؟

<< هناك عدد من التحديات والصعوبات التي تواجه عمل املجلس األعىل لألمومة 
والطفولة ونستطيع تلخيص أبرزها: استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر عىل 
اليمن كباراً وشباباً وأطفااًل؛ شحة امليزانية املرصودة للمجلس يف الوقت الراهن والتي 
ال تكاد أن تذكر؛ ضعف التنسيق بن الجهات الحكومية وغري الحكومية يف كثري من 

القضايا السيما قضايا األم والطفل لألسف إذ ينظر إليها البعض كرتف. 
قيام بعض من املنظمات الدولية بتجاوز املجلس وتنفيذ أنشطتها عرب أكرث من وسيط 

وبما ال يخدم مصلحة الطفل وال يلبي احتياجه بل ييسء له أحيانا.
< ما هي أولوياتكم للعام 2022م؟

<< لدينا حزمة م��ن األول��وي��ات للعام ال��ق��ادم ب��إذن الله وم��ا زلنا نبحث لبعضها عن 
تمويل ويمكن تلخيص أبرزها بالتايل:

- إع����داد اس��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ل��ألم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة تحمي ت��ل��ك ال��ش��ري��ح��ت��ن وت��ع��زز من 
قدراتهما وتنهض بواقعهما وتصون كرامتهما

- إنجاز مشروع التعديالت القانونية الخاصة بالطفل كونه من املشاريع الهامة التي 
نسعى إىل أن ترى النور 

- تعزيز العمل الصحي يف مجال حماية الطفل يف العمل اإلنساين
- رصد االنتهاكات الحاصلة بحق الطفل حماية الطفل عىل املستوى الوطني 

- التمكن االقتصادي لألمهات املستضعفات
- خلق بيئة قانونية حامية للطفل 

ك��م��ا ن��ع��ت��زم خ����الل ال���ع���ام 2022م ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م���ن األن���ش���ط���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة 
واللقاءات التشاورية يف عدد من املحافظات؛ حيث تم استهداف املعنين من اإلعالمين 
وال��رتب��وي��ن وخ��ط��ب��اء امل��س��اج��د ل��ل��خ��روج بخطط عملية تنفيذية ل��رف��ع ال��وع��ي املجتمعي 

للحد من جنوح األطفال يف تلك املحافظات.
< كلمة أخرية تودون قولها عرب الصحيفة؟

<< أوال بالنسبة للداخل: أشكر لكم اهتمامكم بالطفولة والجهات القائمة عليها 
وأتمنى من الجميع أن يدرك أن أطفالنا اليوم هم مستقبل الغد وألجلهم بذل خرية 
رجال الله دماءهم الطاهرة وعلينا يف الجانب الرسمي أن ندرك أن اإلهمال والتكاسل 
عن أداء أعمالنا بتنسيق وهمة لن يضيع حق األطفال فقط 
بل سيضيع دماء شهدائنا الطاهرة أيضا لذا أحث الجميع 
يف ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وغ���ري ال��ح��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة 
بالطفل عىل تضافر الجهود وتكاملها كون ذلك يعد 
واج��ب��ا وط��ن��ي��ا وإن��س��ان��ي��ا يف ظ��ل ش��ح��ة اإلم��ك��ان��ات 
وت�����ف�����اق�����م ال�����ن�����ت�����ائ�����ج ال�����ك�����ارث�����ي�����ة ل������ه������ذا ال�������ع�������دوان 

الغاشم
ث����ان����ي����ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل�����ل�����خ�����ارج: س��ن��ح��م��ي 
مستقبل أطفالنا بكل ما نستطيع 
وأقول لكل من وقف يف موقف 
إن������س������اين م�����ش�����رف ف����ل����ن ن��ن��ىس 
ل����ه����م ه��������ذا ال������ش������رف وأم����������ا ك��ل 
م������ن اس����ت����ل����ذ ب���م���ع���ان���ات���ن���ا ف���إن���ن���ا 
ب���������إذن ال�����ل�����ه وع�����ون�����ه س��ن��س��ت��ع��ي��د 
حقنا ونبني يمننا ونعيش 
بكرامتنا وس��ي��ادت��ن��ا ولن 
ت������س������ق������ط ج������رائ������م������ك������م 

بالتقادم. 

ورغ�������م س���م���اع���ن���ا آلن������ن األط�����ف�����ال وأص�����وات�����ه�����م امل����وج����ع����ة ل��ل��ع��ال��م 
تنديداً بالحصار والدمار والحرمان من أبسط الحقوق يف حرب 
ُت��ع��د يف الحقيقة ممنهجة م��ن ق��ب��ل دول ال��ت��ح��ال��ف واالس��ت��ك��ب��ار 
بقيادة أمريكا وبريطانيا والسعودية ومعهم اإلمارات العربية 
املتحدة وكثري من دول الغرب واملرتزقة العرب، وبتواطؤ وصمت 
املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع الدويل.. هذه الدول املدمرة 
ال��ت��ي ال ه��م لها س��وى العبث ب����أرواح اآلخ��ري��ن ، بينما أطفالهم 
يف س��ع��د ورخ����اء وآم����ان! ال ش��ك أن امل��س��ريات ال��ت��ظ��اه��ري��ة ال��ك��ربى 
ألط���ف���ال ال��ي��م��ن يف م��ن��اس��ب��ات ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ط��ف��ول��ة وغ���ريه���ا، 
ومنها املسرية الكربى ألطفال اليمن يف صنعاء يونيو /2021م 
امل��ن��ددة ب��ال��ع��دوان إنما يعني ذل��ك موقف األم��م املتحدة املخزي 
وما تتعرض له حقوق الطفولة اليمنية وشعب اليمن عامة من 

جرائم حرب راح ضحيتها اآلالف من القتىل والجرحى.
حيث صدر بيان تنديد بمواقف هذه الهيئة األممية نقل فيها 
أطفال اليمن معاناتهم جراء استمرار الحرب والحصار والقصف 
ال��ج��وي ال���ذي أس��ت��ه��دف ك��ل م��ق��وم��ات ال��ح��ي��اة واس��ت��ش��ه��د وتيتم 
اآلالف من األطفال وُهجر وُشرد املالين من بيوتهم ومناطقهم 
إض����اف����ة إىل 21% م����ن امل���������دارس ت����م اس���ت���ه���داف���ه���ا ب��ع��ض��ه��ا دم����رت 

بشكل كيل وبعضها ال زال األطفال يدرسون عىل أنقاضها.

ه�������ذا ه�����و ال������واق������ع امل�����ع�����اش ألط�����ف�����ال ال����ي����م����ن م����ن����ذ س����ب����ع س����ن����وات 
يعيشون تحت قصف الطائرات والحصار دون صوت أو تنديد 
م��ن أح���د !! م��ع ال��ع��ل��م ان ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للطفل ي��ع��د ي��وم��اً عاملياً 
يجسد م���آيس ال��ط��ف��ول��ة وي��ن��اق��ش ف��ي��ه واق���ع ال��ط��ف��ول��ة يف العالم 
وبالذات األطفال الذين يمرون بأزمات وحروب كما هو الحال 

ألطفال اليمن.
ال���ن���اش���ط���ة ال��ي��م��ن��ي��ة – س��م��ي��ة ال���ط���ائ���ف���ي – ت������روي م����أس����اة ال��ط��ف��ل 
ال��ي��م��ن��ي يف ظ���ل ال���ح���رب ال��غ��اش��م��ة – ب��ق��ول��ه��ا : " ال��ط��ف��ل ال��ي��م��ن��ي 
اليوم ال يوجد له حق يف الحياة وال التعليم وال حتى يف الصحة 
وليس له حق أن يمارس طفولته كما يمارسها األطفال اآلخرين 
يف شتى دول العالم، وبالتايل فالطفل اليمني دائماً ما يرسل 
رسائله " بأن ما يحصل تجاه األطفال اليمنين "جريمة حرب 
" .. حيث ال يوجد حقوق للطفل والحديث عن الحقوق للطفل 

دعاية ُتروج لحقوق الطفل.
وقالت / لم نالحظ يف اليمن استنكاراً أو أدان��ة ملا يتعرض له 
أطفال اليمن، بينما يستهدف يف كل مكان يف البيت يف املدرسة 
يف امل��س��ت��ش��ف��ى ؟! وه�����ذا ي��ع��ن��ي ب����أن ال ي���وج���د يف ال��ي��م��ن ي����وم ع��امل��ي 

للطفل اليمني للبحث عن حقه".
واقع مرير يعيشه أطفال اليمن – ملسناه وعايشناه عن قرب يف 

ال������ع������رب������ي������ة ال������س������ع������ي������دة ع���ىل 
م��������������������������دى س�������������ب�������������ع س�������������ن�������������وات 
م�������ن ال�������ح�������رب ، رغ���������م ك���ل 
امل�������������س�������������ريات وامل����������ن����������اش����������دات 

وال�����ت�����ن�����دي�����دات يف ظ�����ل غ���ي���اب 
األم����������������م امل���������ت���������ح���������دة، ال��������ت��������ي ت����ع����ت����رب 

ن���������اف���������ذة ل������ل������ع������ال������م إلي���������ص���������ال رس������ائ������ل 
وأص��������������������وات األط����������ف����������ال امل��������وج��������وع��������ن م���ن 

ال��ج��وع وم���ن ن��ق��ص ال�����دواء وغ��ي��اب اآلم���ان 
بسبب الحرب والحصار، والذي من حقه أن 

يعيش يف أمن وآمان وأن يصدع بصوته ويتساءل 
فيه عن حقوقه الضائعة املسلوبة وأي��ن العالم 
م��ن إس��ت��م��رار ال��ح��رب ض��د شعبه ووط��ن��ه – ومل��اذا 

ه����ذا ال��ص��م��ت امل���ش���ن ؟! م���ن ق��ب��ل ه����ذه امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة وت��ل��ك 
املنظمات املعنية بالطفولة بحقوق اإلنسان؟!

ال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر – أن م���ع���ان���اة أط����ف����ال ال���ي���م���ن يف ظ����ل ال���ت���دم���ري 
املمنهج جراء الحرب أدى ذلك إىل ضياع مستقبلهم التعليمي ، 
وإغراقهم يف املجاعة واألمراض واألوبئة، ومن أبرز الجرائم بحق 
ال��ط��ف��ول��ة واإلن���س���ان يف ال��ي��م��ن ض��ح��اي��ا ض��ح��ي��ان وم���درس���ة ال��ف��الح 

ومدرسة 
ال�����������������������������راع�����������������������������ي 
وع�����������������������������رس ب������ن������ي 
ق�������������ي�������������س وج���������م���������ع���������ة 

وعرس سفيان وغريها ب��������������������ن��������������������ي ف���������������اض���������������ل 
من املجازر التي أرتكبتها مقاتالت دول التحالف 
والتي استخدمت فيها الصواريخ والقنابل األمريكية 
والربيطانية والفرنسية والكثري من األسلحة املتنوعة من 
دول االستعمار الغربي، يعي ذلك املتابع واملهتم والباحث 
حيث نقلت أحداثها وسائل اإلعالم اليمنية والعربية والدولية 
والوكاالت العاملية ومواقع التواصل االجتماعي والتي أثرت عىل 
مستقبل وواقع أطفال اليمن عىل مختلف املستويات يف تقرير 
حديث صادر عن منظمة إنتصاف لحقوق املرآة والطفل " يوليو – 
2021" تناول فيه : " صمت األمم املتحدة إزاء الوضع اإلنساين 
املرتدي يف اليمن بفعل الغارات الوحشية عىل املدنين واألطفال 
والحصار املفروض من قبل دول تحالف العدوان .. مشرياً اىل أن 
األمم املتحدة تقف موقف املتفرج عىل األنتهاكات املرتكبة بحق 

ال�����ط�����ف�����ول�����ة ع���ىل 
م����دى س��ب��ع س��ن��وت 

وغضها الطرف عن كل ما 
ي��رت��ك��ب��ه ال��ت��ح��ال��ف م���ن م���ج���ازر بشعة 
راح ضحيتها اآلالف من األطفال، ولفت 
التقرير إىل أن األمم املتحدة لم تصدر قراراً 
واح������داً ل��ف��ك ال��ح��ص��ار امل���ف���روض ع���ىل ال��ي��م��ن ب���راً 
وبحراً وج��واً وال��ذي نتجت عنه آث��ار كارثية يف كافة 

القطاعات سواء االقتصادية أو الصحية أو غريها ؟!.
ويف ذات ال������س������ي������اق أظ������ه������ر ت�����ق�����ري�����ر ص������������ادر ع��������ن م����ؤت����م����ر 
الصحة النفسية ال���ذي عقد يف صنعاء يف منتصف 
م��������ارس " 2021 " أن أك������رث م�����ن ع����ش����رة م���الي���ن 
ط�����ف�����ل ب����م����خ����ت����ل����ف ف����ئ����ات����ه����م ال�����ع�����م�����ري�����ة ي����ع����ان����ون 
آث�������������اراً ن���ف���س���ي���ة ع���م���ي���ق���ة أث����������رت س����ل����ب����اً ع������ىل ن��م��ط 
سلوكهم وم��ش��اع��ره��م وت��ف��ك��ريه��م وعالقتهم 
ب���م���ن ح���ول���ه���م وذل������ك ج������راء أس���ت���م���رار ال����ع����دوان 
وغ��ارات الطريان الهستريية منذ بدء الحرب عىل 
ال��ي��م��ن ، ك��م��ا ي��وج��د أك����رث م���ن 58.2% م���ن األط��ف��ال 
م��ص��اب��ون ب��ال��ش��ع��ور ب��ال��خ��وف وأك�����رث م���ن 37% م��ص��اب��ون 
ب��ال��ق��ل��ق و 36.4% ي���ع���ان���ون م���ن ع����دم ال���ش���ع���ور ب����األم����ان ، و 
32.7% يعانون من مشاكل النوم بسبب الخوف من أصوات 
االن���ف���ج���ارات ال��ن��ات��ج��ة م���ن ال����غ����ارات ال���ج���وي���ة وأص�������وات ال���ط���ائ���رات 
ومضادات الطائرات وكذلك خوفهم من الظالم نتيجة إنقطاع 

الكهرباء بشكل مستمر.
يف ما أفادت تقارير ملنظمات " حقوقية وإنسانية : " أن أكرث من 
ثالثة آالف حالة تشوه خلقي وأكرث من ثالثة آلف مريض يعانون 
من تشوهات قلبية بينهم أطفال بحاجة إىل العالج يف الخارج، 
وقد أدى الحصار العدواين لدول التحالف إلنتشار األوبئة بن 
أألط���ف���ال ، وأن ه��ن��اك أك���رث م���ن ث��الث��ة م��الي��ن ط��ف��ل ي��ع��ان��ون من 
سوء التغذية الوخيم، كما أن عدد األطفال دون سن الخامسة 
واملصابون بسوء التغذية بلغ قرابة مليوين طفل بينهم 400 
ط��ف��ل ب��ح��ال��ة ح���رج���ة و 12 أل����ف ط��ف��ل ت���وف���وا ، غ���ري أن أك����رث من 
ث��الث��ة آالف ط��ف��ل م��ص��اب��ون ب��ت��ش��وه��ات قلبية ، و 500 يعانون 
من فشل كبد بأيئ ، وأكرث من ثالثة آالف طفل بحاجة لعملية 
قلب مفتوح إلستبدال صمامات وأن 200 طفل مولود يومياً 
مهددون باملوت بسبب إغ��الق الحضانات نتيجة شح الوقود، 
كما أن��ه يموت 100 أل��ف طفل م��ن حديثي ال���والدة بمعدل 6 

أطفال كل ساعتن بسبب الحصار والحرب.
 آم��ل��ن��ا يف ه���ذه ال��ح��رب أن يصحى ض��م��ري ال��ع��ال��م، وأن يعيش 

أطفال اليمن يف آمن وسالم.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أوشك العام الدرايس السابع يف اليمن عىل االنتهاء منذ بدء الحرب يف اليمن يف مارس/2015م لم يطرأ أي تغيري ُيذكر 
بالنسبة ألطفال اليمن ) سواء الحرمان من التعليم والصحة واملوت جوعاً(، جراء غارات طريان دول التحالف بقيادة 

أمريكا والسعودية واإلمارات استهدفت املدارس واملستشفيات والطرق يف ظل غياب االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إن 
كان هناك اتفاقية لحقوق الطفل؟! وما نعلمه هو هذا التكالب الدويل والعاملي خالل السنوات املاضية تجاه اليمن األرض 

واإلنسان، تسبب العدوان وبحسب منظمة )انتصاف للمرأة والطفل( يف مقتل 3816 طفاًل وجرح 4000.49 اآلف آخرين حتى 
نهاية يونيو 2021م.

بمناسبة اليوم العاملي للطفولة احتفلت بالدنا ضمن سائر بلدان العالم احتفاء بهذا اليوم والذي يأيت يف ظل االنتهاكات 
املستمرة واملرتكبة من قبل قوى االستكبار الصهيوأمرييك بحق الطفولة يف كافة انحاء العالم املستضعف ومنها بالدنا 
والتي تعاين عدوان الحرب والحصار االقتصادي منذ سبع سنوات وانعكاسات العدوان السيئة عىل حياة الطفولة يف 

اليمن، وهو ما تسبب يف املزيد من معاناة األطفال.. 
عىل هامش االحتفال بهذه املناسبة كان ل�"26سبتمرب" هذا اللقاء مع األستاذة أخالق الشامي- األمن العام للمجلس 

األعىل لألمومة والطفولة والذي تطرقت اىل العديد من قضايا الطفولة يف سياق الحوار التايل:

المرصد اإلعالمي

الردع الثامنة.. ترفع الرأس أيضًا
اإلع�������الن ال���ب���ط���ويل إلن����ط����الق ع��م��ل��ي��ة ت�������وازن ال�������ردع ال��ث��ام��ن��ة 
ة نجحت ن��ج��اح��اً دق��ي��ق��اً وم��ؤث��راً  ب��واس��ط��ة 14 ط��ائ��رة م��س��ريرّ
وب��اه��راً بقصف األه���داف العسكرية املهمة وض���رب أرام��ك��و 
بجدة وأهداف مختلفة متفرقة يف مناطق شاسعة للعدو 

السعودي الجبان..
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ه���ج���وم���ي���ة امل����ش����رف����ة ح���ق���ق���ت ب�����ج�����دارة ت��ف��وق��ه��ا 
ع�����ىل آل�����ي�����ات االس����ت����خ����ب����ارات ال���ه���الم���ي���ة ل����ل����ع����دوان وت���رس���ان���ت���ه 
األس��ف��ن��ج��ي��ة األم���ري���ك���ي���ة، ك��ي��ف ال وق����د ت��ف��وق��ت ع��ل��ي��ه��ا رغ��م 
أن����ه س��ب��ق ان���ط���الق���ة اإلع������الن ع��ن��ه��ا ق��ب��ل 24 س���اع���ة م��ض��ت، 
وهذا تأكيد عىل امتالك أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ك��ام��ل ال��ق��درة وب��ج��دارة تنفيذ امل��زي��د م��ن عمليات الهجوم 
ضد العدوان السعودي واإلمارايت يف إطار الدفاع املشروع 
عن الشعب والوطن، وأننا سنواجه التصعيد بالتصعيد 
حتى يتوقف العدوان الغاشم ويرفع عنا الحصار الجائر.. 
)والله عىل ما نقول شهيد( وال يفهم من هذا إال أنه قسم 

وميثاق منا لتحقيق ذلك، حتماً بإذن الله تعاىل..

خ�����ي�����م ال�������خ�������وف ورائ��������ح��������ة امل������������وت ب���ت���ت���اب���ع 
االغ�������������ت�������������ي�������������االت وال�����������ت�����������ف�����������ج�����������ريات وت�������ص�������اع�������د 
م���ؤش���رات وق���وع ال��ج��ري��م��ة وس���اد الفشل 
واالن���ف���الت األم��ن��ي أرج����اء ع���دن خ��ص��وص��اً 
وال����ج����ن����وب امل���ح���ت���ل ع����م����وم����اً، ل��ت��ع��ق��د ع��ىل 
خ��ج��ل أول دورة أم��ن��ي��ة ب��ع��دن- أسموها 
ت����أس����ي����س����ي����ة- ل����ك����ب����ار ض�����ب�����اط األم����������ن ع��ل��ه��م 
ي�������س�������ت�������ع�������ي�������دون م�������س�������ؤول�������ي�������ات�������ه�������م وت��������وق��������ظ 

ضمريهم ويتأهلون من جديد..
طرح يف الدورة ما يفضحهم.. كمخاطر 
استغالل الوظيفة العامة لغرض تحقيق 
امل�����ك�����اس�����ب ال���ش���خ���ص���ي���ة وك���������ذا ال�����ت�����ح�����ول يف 
ال�������والءات م��م��ا أدى اىل ال��ف��ش��ل يف ت��أدي��ة 
امل��ه��ام وان��ف��الت وت��وس��ع االن��ف��الت األم��ن��ي 

وتعدد صور الجريمة..
كما كشفت مناقشاتهم اعرتافهم بغياب 

التنسيق ب���ن- م��ا ي��زع��م��ون- ال��ح��زام األم��ن��ي 
وقوات اإلسناد واألمن واألقسام بعدن..

وه������������و أم������������ر خ������ط������ري أق�����������������روا ب���������ه ب������أن������ه������م ال 
ي����ع����م����ل����ون ك�����ف�����ري�����ق واح�����������د وال ي���ت���ح���م���ل���ون 
امل����س����ؤول����ي����ة امل����ش����رتك����ة وال ي���ف���ع���ل���ون ن���ظ���ام 
ال����رق����اب����ة وامل���ح���اس���ب���ة وال ي���ت���م ت��ق��ي��ي��م أداء 

األج��������ه��������زة األم�������ن�������ي�������ة.. ف�������ال ي����ح����ق����ق����ون أدىن 
مستويات األداء األمني وق��د وص��ل بهم 

األمر أن يكونوا هم الضحايا!!..
ف�����������أي- وه���������م أم�������ن�������ي- ت�����ن�����ش�����دون يف ظ���ل 
ف������ش������ل������ك������م ال��������������ذري��������������ع وق��������ب��������ول��������ك��������م ب��������وج��������ود 

االحتالل صانع وضعكم البائس!؟..

أمن عدن.. وهم وسراببانوراما العالم 
* أملانيا بحاجة اىل 400 ألف مهاجر سنوياً لسد نقص العمالة هناك..

* بايدن يضطر للرتاجع عن كالمه- تايوان مستقلة- ليقول أن أمريكا ال 
تشجع استقالل تايوان..

* فرنسا تدرس مشروع قانون "اعتذار" للحركين الجزائرين، وجزائريون 
يعتربونه ضمن مخطط استهداف بالدهم..

* طالبان استعرضت قواتها العسكرية بمركبات أمريكية استولت عليها 
بعد النصر..

* م���وق���ع م���ي���دل إي���س���ت ال���ربي���ط���اين ي��ك��ش��ف ت��ع��رض��ه ل��ل��ت��ج��س��س م���ن ش��رك��ة 
إسرائيلية لصالح السعودية..

* مريكل تقول أن أملانيا يف قبضة موجة رابعة وصفتها باملأساوية لتفيش 
كورونا..

* روس��ي��ا تسجل أك���رث م��ن أل���ف وف���اة وإص��اب��ة 37 أل���ف ش��خ��ص كحصيلة 
مرتفعة بوباء كورونا..

* العالم يدق ناقوس الخطر بسبب مقاومة املضادات الحيوية..
* أكرث من 130 مليون شخص مصاب بمرض السكري يف الصن وحدها..

* روس��ي��ا تعلن أن��ه��ا دم���رت ق��م��راً اصطناعياً ق��دي��م��اً لها يف امل����دار.. وال��غ��رب 
وواشنطن يبدون ذعرهم..

 األطـــفـــال مــن ذوي اإلعــاقــات 
املـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة الـــــــتـــــــي ســـبـــبـــهـــا 

العدوان 5,559 حالة
 أكــــثــــر مـــــن 3 مــــاليــــني طــفــل 
يـــعـــانـــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
فيما ميــوت أكثر مــن 3آالف 

طفل كل يوم

آالف طــفــل   3  هـــــنـــــاك أكـــــثـــــر مــــــن 
يـــعـــانـــون مـــن الــتــشــوهــات اخلــلــقــيــة 
فيما يحتاج أكثر مــن 3000 طفل 

لعملية قلب مفتوح خارج اليمن

لقاء: محمد الهندي

خالد األشموري

أطفال اليمن ..
 صمود في وجه العدوان واحلصار

قيس النقيب
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نخوض اليوم معركة التحرر من االستعمار الغذائي
أكد الدكتور رضوان الرباعي نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، نائب وزير الزراعة والري، أهمية استشعار الجميع للمسؤولية يف هذه املرحلة الحرجة يف تاريخ شعبنا اليمني 

وهو يواجه منذ سبع سنوات عدوناً بربرياً غاشماً استهدف كل مقومات الحياة والبنى التحتية والخدمية. 
وأشار الدكتور الرباعي يف حوار خص به صحيفة "٢٦سبتمرب" إىل أن القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية التي استهدفت بشكل مباشر خالل الفرتات املاضية.. الفتاً إىل أن الجانب  

الزراعة يحظى اليوم باهتمام القيادة الثورية والسياسية، الستعادة مكانة اليمن كبلد زراعي، وتحقيق االكتفاء الذايت يف العديد من املحاصيل واملنتجات الزراعية والرثوة الحيوانية 
وصواًل لتحقيق األمن الغذايئ. 

وأضاف: أن النهوض بالقطاع الزراعي يعد حجر الزاوية المتالك القرار السيادي والسيايس، وانتصاراً تنموياً يواكب االنتصارات العسكرية الكبرية التي يحققها أبطال 
الجيش واللجان يف مختلف الجبهات.

كما تناول الدكتور رضوان الرباعي العديد من القضايا االقتصادية والزراعية، ومتطلبات النهوض الزراعي يف إطار الرؤية الوطنية والخطط املنبثقة منها، دعم 
املنتجات املحلية، التوسع يف زراعة القمح، والتسويق الزراعي واالهتمام باملحاصيل النقدية.. فإىل حصيلة الحوار :

< بداية.. هل لكم أن تطلعوا القارئ الكريم عىل واقع 
القطاع الزراعي ومتطلبات النهوض به يف هذه املرحلة؟ 
<< ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي م����ن أه�����م ال���ق���ط���اع���ات يف ب����الدن����ا وي��م��ث��ل  
ن���ح���و 17% م�����ن ال����ن����ات����ج امل����ح����ي اإلج�������م�������ايل.. ل���ك���ن ه������ذا ال���ق���ط���اع 
واجه استهدافاً ممنهجاً خالل الفرتات املاضية، رافقه إهمال 

متعمد من األنظمة السابقة.
فلو رجعنا إىل ف��رتة السبعينات ل��وج��دن��ا كيف ك��ان��ت بالدنا 
مكتفية زراعياً وكان اإلنتاج الزراعي يمثل 80% من االحتياج 
حينها، وحالياً أصبح العكس ال ننتج من املحاصيل الزراعية 
سوى 7%  فيما تصل نسبة االسترياد إىل 93% بقيمة إجمالية 
س���ن���وي���ة ت���زي���د ع����ن 5 م���ل���ي���ارات دوالر، ول����ع����دد 14٢0 م��ن��ت��ج��اً 

زراعياً، وهذا يشكل عبئاً كبرياً عىل االقتصاد الوطني.
وت��رك��ز اس��ت��ه��داف ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي يف ال��ف��رتة امل��اض��ي��ة يف عدة 
ج������وان������ب ع������ىل رأس������ه������ا ال����س����ي����اس����ات وال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ات  ال�����زراع�����ي�����ة، 
ك��م��ا ت��م اس��ت��ه��دف  ال��ه��ي��ك��ل ال��ع��ام ل��ل��ق��ط��اع ال���زراع���ي ح��ي��ث ك��ان 
البنك الدويل يمي علينا الهياكل املعيقة ألية نهضة زراعية.. 
واستهدف القطاع الزراعي أيضاً يف جانب األسواق والتسويق 
وعدم إيجاد أية حماية للمنتجات الزراعية املحلية، فأصبحت 

بالدنا سوقاً ملنتجاتهم.
ون���س���ت���ط���ي���ع ال������ق������ول إن االس������ت������ه������داف ل����ل����ق����ط����اع ال��������زراع��������ي ك����ان 
استهدافاً شاماًل يف السياسات والتشريعات وكافة املجاالت، 
واس�����ت�����ه�����داف ال������ك������ادر ال����ب����ش����ري ب���ت���ش���ج���ي���ع ال�����ه�����ج�����رات ال���داخ���ل���ي���ة 
وال��خ��ارج��ي��ة، وك���ل ذل���ك أث���ر يف ت���دين إن��ت��اج��ي��ة ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

وتحول بالدنا إىل االسترياد بداًل عن اإلنتاج.

ثقافة االكتفاء 
< توجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث بضرورة االهتمام بالزراعة وتحقيق االكتفاء 

الذايت.. كيف ترجمتم هذه التوجيهات؟
<< بعد ث��ور ٢1 م��ن سبتمرب امل��ج��ي��دة ح��دث��ت ت��ح��والت كبرية 
يف مختلف املجاالت والقطاعات ومنها القطاع الزراعي، هناك 
اهتمام كبري بموجهات الشهيد القائد وما جاء يف محاضراته 
وك����ذل����ك م����ا ج�����اء يف م���وج���ه���ات ق���ائ���د ال����ث����ورة ال������ذي أوىل ال����زراع����ة 
اهتماماً كبرياً وجعل االهتمام بالجانب الزراعي  جزءاً من نصرة 
اإلسالم ونصرة الدين، ومن مقومات العزة والتمكني، عندما 
نمتلك أقواتنا نمتلك قرارنا. كنا نعيش قبل ثورة ٢1 سبتمرب 
وحتى اليوم يف ظل استعمار غذايئ، فمنذ السبعينات تحولنا 
من االستعمار العسكري إىل االستعمار الغذايئ، وبالتايل نحن 
نخوض اليوم معركة التحرر من االستعمار الغذايئ.. ونسعى 
إىل ترجمة توجهات القيادة الثورية والسياسية للنهوض بواقع 
القطاع ال��زراع��ي كجزء م��ن مواجهة ال��ع��دوان وص���واَل لتحقيق 

االكتفاء الذايت يف العديد من املنتجات الزراعية.
ك�����م�����ا أن������ن������ا ن�������واج�������ه أب������ش������ع وأوس��������������ع ح������ص������ار ظ������ال������م ب���������رأ وب������ح������راً 
وج��واً، محاصرين من استرياد املتطلبات األساسية الغذائية 
وال���دوائ���ي���ة، ول��ك��ن شعبنا بعزيمته ال��ق��وي��ة الصلبة ق���ادر عىل 
تحويل ه��ذه التحديات إىل ف��رص، فالحمدلله وع��ي املجتمع 
يف ت��زاي��د مستمر وه����ذا ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ت��ع��اىل وب��ف��ض��ل توجيهات 
ومحاضرات قائد الثورة وتوجيهاته واهتمامه بالجانب الزراعي 
مثل لنا دافعاَ قوياَ للنهوض بهذا القطاع، وبالتايل تزايد وعي 
املجتمع ورغبته يف املشاركة واالع��ت��زاز بثقافة االكتفاء ال��ذايت 
التي انتشرت بني اوساط املجتمع، بعد أن كانت هذه الثقافة 
مغيبة يف السابق بل ومستبعدة تماماً، حتى ذوي الشهادات 
العليا واألكاديميني كانوا ينظرون إىل االكتفاء الذايت من باب 
املستحيل.. فمثاًل بعضهم كان يؤكد أنه ال يمكن زراعة القمح 
يف الجوف وأنه ال يمكن التوسع يف زراعته يف بقية املحافظات.

مباشرة وغير مباشرة 
< وم���اذا ع��ن األض���رار التي لحقت بالقطاع ال��زراع��ي 

جراء العدوان الغاشم؟
<< ه����ن����اك أض��������رار م���ب���اش���رة وأض���������رار غ����ري م���ب���اش���رة ط��ال��ت 

ال����ق����ط����اع ال�������زراع�������ي ج��������راء ال��������ع��������دوان، ف����ق����د ب���ل���غ���ت األض��������رار 
املباشرة بحسب التقديرات األولية نحو 7 مليارات دوالر، 
أما األضرار غري املباشرة فوصلت إىل أكرث من 100 مليار.. 
ويف املجمل فإن آخر التقارير التي لدينا تشري إىل أن إجمايل 
أضرار  القطاع الزراعي بلغت 111 مليار دوالر، شملت 
البنى التحتية ال��زراع��ي��ة وامل����زارع، وك��ذل��ك ارت��ف��اع األس��ع��ار  
وأزم��ات املشتقات النفطية الناتجة عن احتجاز العدوان 
لسفن امل��ش��ت��ق��ات وم��ن��ع��ه��ا م��ن ال���دخ���ول، وت���راج���ع تصدير 
املنتجات ال��زراع��ي��ة، وغ��ريه��ا م��ن ال��ج��وان��ب ال��ت��ي اث���رت عىل 

املزارع واإلنتاج الزراعي.

استهداف البيانات
< االت�����ج�����اه ن���ح���و زراع��������ة ال���ح���ب���وب م���ث���ل خ����ط����وة ه��ام��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق األم������ن ال�����غ�����ذايئ.. ك���ي���ف ت���ن���ظ���رون إىل ت��ج��رب��ة 
زراع����������ة ال����ق����م����ح، وه�������ل ي���م���ك���ن ال������وص������ول اىل االك����ت����ف����اء 

الذايت؟
<< يف جانب زراعة القمح وصل االستهداف يف السابق إىل 
اس���ت���ه���داف امل���ع���ل���وم���ات وال���ب���ي���ان���ات.. ف��ب��ح��س��ب ك���ت���اب اإلح���ص���اء 
ال����زراع����ي ف��إن��ن��ا ال ن��م��ت��ل��ك م���ن امل���س���اح���ة امل����زروع����ة س����وى م��ل��ي��ون 
و٦00 ه���ك���ت���ار ب���م���ا ي����ع����ادل 1٦ أل�����ف ك��ي��ل��و م����رت م���رب���ع وه�����ي ال 
ت��م��ث��ل س���وى 3% م���ن م��س��اح��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، و أرادوا 
بهذه البيانات املضللة إقناعنا بأننا غ��ري ق��ادري��ن ع��ىل التوسع 
يف امل��س��اح��ة وب��ال��ت��ايل ال يمكننا االك��ت��ف��اء.. لكن إذا نظرنا لهذه 
امل����س����اح����ة 1٦ أل�����ف�����اً ف���إن���ه���ا ال ت�����س�����اوي ث���ل���ث م���س���اح���ة م��ح��اف��ظ��ة 

الجوف فما بالكم باملحافظات األخرى.
ال��ي��وم هناك مبشرات يف زراع���ة القمح، وم��ن خ��الل املوسم 
امل����ايض ه��ن��اك ن��ت��ائ��ج ط��ي��ب��ة يف م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���وف، ول��دي��ن��ا ح��ال��ي��اً 
توجه للتوسع يف زراع���ة القمح يف امل��دي��ري��ات امل��ح��ررة يف م��ارب 
وشبوه.. فنحن ال نطمح لالكتفاء الذايت من محصول القمح 

فحسب بل إن تصبح اليمن سلة غذائية للمنطقة.

أولويات النهوض
< رك�������زت ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة ك����م����ش����روع ل���ب���ن���اء ال����دول����ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة  ع����ىل ض��������رورة ال���ن���ه���وض ب���ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي.. 
م����اه����ي األول������وي������ات ال����ت����ي رك����زت����م ع��ل��ي��ه��ا ض���م���ن ال��خ��ط��ة 

املقبلة للرؤية الوطنية؟
<< ن����ع����م����ل ح�����ال�����ي�����اً ض����م����ن األه��������������داف اإلس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة ل����ل����رؤي����ة 
ال���وط���ن���ي���ة ع����ىل ت���ب���ن���ي زي��������ادة اإلن�����ت�����اج وت���ح���ق���ي���ق االك����ت����ف����اء ال������ذايت 
كهدف اسرتاتيجي تنطلق منه مجموعة من األولويات، عىل 

رأسها أحداث التحول يف السياسة الزراعية من زيادة فاتورة 
االس��ت��رياد إىل خفض ال��ف��ات��ورة،  وتفعيل املؤسسات الزراعية 
وال������ب������ح������وث واإلرش������������������اد، ت����ب����ن����ي م�����وج�����ه�����ات ال������ق������ي������ادة يف ال����رتك����ي����ز 
ع��ىل ال��ث��الث األول���وي���ات املتمثلة يف ال���غ���ذاء وال�����دواء وامل��ل��ب��س، 

وجميعها مرتبطة بالزراعة. 
 ومن ضمن أولويات النهوض بالقطاع الزراعي مراجعة 
وتحديث التشريعات بما يتواكب مع التحول املنشود، 
باإلضافة إىل إعادة النظر يف الجانب التنظيمي املؤسيس 
ل���ل���ق���ط���اع���ات وامل�����ؤس�����س�����ات ال������زراع������ي������ة، وت����أه����ي����ل امل����خ����ت����ربات 
وامل����ش����ات����ل، واس���ت���ث���م���ار امل���������وارد ال����زراع����ي����ة ال���ب���ش���ري���ة وت��ن��م��ي��ة 
ق�������درات ال���ب���اح���ث���ني وال���ف���ن���ي���ني وامل�����درب�����ني وامل������زارع������ني، ح��ي��ث 
وأن 5٦% من القوى العاملة يف بالدنا تعمل يف القطاع 

الزراعي.
ك���م���ا أن ل���دي���ن���ا ت����وج����ه����اً يف إط�������ار ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة الس���ت���ص���الح 
األرايض وح�����م�����اي�����ة األرايض ال������زراع������ي������ة م������ن ال������زح������ف ال����ع����م����راين 
وال������ت������ص������ح������ر، وك�������ذل�������ك يف ج������ان������ب امل����������������وارد امل������ائ������ي������ة ل�����دي�����ن�����ا ت����وج����ه 
لالستفادة من مياه األمطار من خالل الكرفانات والحواجز، 
وإعداد خارطة للتدخالت وتنظيم استخدام املياه واالستفادة 

منها بشكل كبري.
وس���ن���ع���م���ل خ�������الل ال�����ف�����رتة امل���ق���ب���ل���ة ع�����ىل ال�����ب�����دء ب���ع���م���ل 50 
م���دي���ري���ة ن��م��وذج��ي��ة ل��ل��ن��ش��اط ال����زراع����ي وال���ح���ي���واين ك��م��رح��ل��ة 
أوىل، ل����ي����ت����م م����س����ت����ق����ب����اًل ت����ع����م����ي����م ه���������ذه ال�����ت�����ج�����رب�����ة ع�������ىل ب���ق���ي���ة 

مديريات املحافظات.
ويف إطار البحوث الزراعية والتي تعد البوابة الرئيسية ألية 
نهضة ل��دي��ن��ا ت��وج��ه إلش����راك املجتمع يف ال��ب��ح��وث املجتمعية، 
وتنمية الرثوة النباتية والحيوانية، وإدخال التقنيات الحديثة، 
وال��ن��ه��وض ب��واق��ع ال��ت��س��وي��ق ال���زراع���ي ب��اع��ت��ب��اره امل��ك��م��ل لعملية 
اإلن���ت���اج واس���ت���م���راره���ا، م���ن خ����الل إي���ج���اد األس������واق ال��ن��م��وذج��ي��ة 
داخليا والبحث عن أسواق خارجية تنافسية لتسويق املنتجات 

الزراعية اليمنية. 
ك�����م�����ا أن ل�����دي�����ن�����ا ال�����ع�����دي�����د م�������ن امل������ش������اري������ع يف ج������ان������ب ال���ت���م���ك���ني 
االق��ت��ص��ادي وت��ح��س��ني معيشة امل���زارع���ني ك��ج��زء م��ن مكافحة 

الفقر. 

تنسيق وتنظيم
< إذا م������ا ان����ت����ق����ل����ن����ا ل����ل����ح����دي����ث ع������ن ال����ل����ج����ن����ة ال�����زراع�����ي�����ة 
والسمكية العليا.. ما مدى التنسيق والتكامل بينها 
وبني وزارة الزراعة، خصوصاً وهناك من يتحدث عن 

وجود تداخل يف عمل اللجنة والوزارة؟ 
<< القطاع الزراعي قطاع واسع وأغلب الجهات الحكومية 
لديها ارتباط بالقطاع الزراعي، وخالل الفرتة املاضية ونتيجة 
الس������ت������ه������داف ه��������ذا ال�����ق�����ط�����اع أص����ب����ح����ت ك������ل ج����ه����ة ت����ع����م����ل ب����رؤي����ة 
منفردة، لذلك رأت القيادة الثورية والسياسية ضرورة إيجاد 
جهة لتنسيقَ وتنظيم الجهود.. فاللجنة الزراعية ليست جهة 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة وإن���م���ا ه���ي ج��ه��ة ت��ع��م��ل ل��ل��ت��ن��س��ي��ق ب���ني ع��م��ل ال��ج��ه��ات 
ال����زراع����ي����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة، ك���م���ا ت���ع���م���ل ع����ىل ح���ش���د امل���������وارد ل��ل��ج��ه��ات 
ن���ف���س���ه���ا واس���ت���ن���ه���اض���ه���ا.. ب�����ل أن ال���ل���ج���ن���ة ال�����زراع�����ي�����ة وال��س��م��ك��ي��ة 
ال��ع��ل��ي��ا أص��ب��ح��ت ال���ي���وم ردي���ف���اً أس���اس���ي���اً وع���ام���ل ن��ج��اح يف عمل 
وزارة الزراعة والقطاعات التابعة لها، كما أنها عامل مساعد 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ع����الق����ة وزارة ال������زراع������ة وال�������������وزارات وال����ج����ه����ات األخ������رى 
ك������وزارات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي وامل��ه��ن��ي وال���ع���ايل وامل���ي���اه، وامل��ق��اي��ي��س 
وضبط الجودة والهيئة العامة لالستثمار وغريها من الجهات 
املجتمعية.. وبالتايل ال توجد أية ازدواجية أو تداخل يف العمل 
بني اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبني وزارة الزراعة، بل 
أن وجود اللجنة يف هذه املرحلة ض��رورة الستنهاض مختلف 
الجهات الزراعية والجهات التي لها ارتباط بالزراعة إلحداث 

النهضة الزراعية املطلوبة.

زراعة تعاقدية
< ب���ال���ح���دي���ث ع����ن امل���ح���اص���ي���ل ال���ن���ق���دي���ة وع������ىل رأس���ه���ا 

ال��ن.. ماهي توجهاتكم ل��زي��ادة إنتاج ه��ذه املحاصيل 
والرتويج لتسويقها خارجياً؟

<< يعد تنمية ال��ق��درات التصديرية للمنتجات ال��زراع��ي��ة، هدفاً 
اسرتاتيجياً نعمل عىل تحقيقه، ومن أهم هذه املنتجات النقدية 
ويف مقدمتها ال��نب.. حيث تم إنشاء وح��دة للنب يف ال���وزارة عملت 
عىل التنسيق بني مختلف الجهات العاملة يف زراعة وتصدير النب.. 
ال����ي����وم ن���ح���ن ن���ب���ح���ث يف ج����ان����ب ال���ت���وس���ع يف زراع��������ة امل��ح��اص��ي��ل 
ال��ن��ق��دي��ة، ويف نفس ال��وق��ت نعمل ع��ىل تطوير وتحسني آلية 
ال��ت��س��وي��ق ل��ه��ذه امل��ح��اص��ي��ل، وإن���ش���اء ال��ت��ع��اون��ي��ات ال���زراع���ي���ة يف 
مجال زراعة النب، إىل جانب التعاونيات املتخصصة يف تسويق 

املحاصيل النقدية األخرى .
ول������دي������ن������ا أي�������ض�������اً ت������وج������ه ل����ت����ح����س����ني إن�������ت�������اج ال�����ع�����س�����ل وال����ق����ط����ن 
وال����������ل����������وز، وغ�������ريه�������ا م�������ن امل�����ح�����اص�����ي�����ل ال�����ن�����ق�����دي�����ة ال������ت������ي س����ت����دع����م 
االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي.. ون���درس حالياً ج��ان��ب التوسع يف إيجاد 
أسواق خارجية، حيث تم تأسيس عدد من الشركات التي 
ستعمل ع��ىل تنسيق ك��اف��ة ال��ج��ه��ود، ب��اإلض��اف��ة إىل التوجه 
نحو الزراعة التعاقدية التي سيكون لها مردود كبري يف زيادة 
اإلنتاج وتغطية احتياج السوق املحي ومن ثم االنتقال إىل 

التصدير للخارج.

خارطة استثمارية 
< وماذا عن االستثمار الزراعي وأهم املشاريع التي 

يمكن تنفيذها يف هذه املرحلة؟ 
<< ب������ه������ذا ال������خ������ص������وص، ف�����ق�����د ع����م����ل����ن����ا م�������ع ال����ه����ي����ئ����ة ال����ع����ام����ة 
ل��الس��ت��ث��م��ار ع��ىل إع����داد دل��ي��ل ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة، والعمل 
جاٍر حالياً إلعداد الخارطة االستثمارية، ومعايري االستثمار 
ال���ت���ي ت���ح���دد ت���دخ���الت ال���ق���ط���اع ال��ح��ك��وم��ي وت����دخ����الت ال��ق��ط��اع 
ال���خ���اص وال��ق��ط��اع امل��ج��ت��م��ع��ي، ويف ه���ذا ال��ج��ان��ب ل��دي��ن��ا ت��وج��ه 
لتعزيز االقتصاد املجتمعي واالستثمار املجتمعي الذي يحمل 
ع��ن��ص��ر االس���ت���دام���ة م���ع ال���ح���ف���اظ ع���ىل ال����ت����وازن م���ع ال��ق��ط��اع��ني 

الحكومي والخاص. 

حماية املنتجات
< مؤخراً صدر قرار بمنع استرياد الربتقال يف موسم 
إن��ت��اج��ه، وقبلها ق���رار م��ن��ع اس��ت��رياد ال��ت��ف��اح.. ه��ل لكم 
ان توضحوا أبعاد هذه القرارات يف إطار حماية املنتج 

الزراعي املحيل؟ 
<< كما ذكرت سابقاً فإن أهم تحٍد يواجه القطاع الزراعي 

هو التسويق وحماية املنتج املحي، فسابقاً ومن خالل منظمة 
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة واالت���ف���اق���ات امل��ت��ع��ددة، ج��ع��ل��ت ال��ي��م��ن س��وق��اً 
ملنتجات ال��خ��ارج، وفتحت أب���واب االس��ت��رياد ع��ىل مصراعيها، 
وكما قال السيد حسني بدرالدين الحويث رضوان الله عليه: 

"أصبحنا يف بالدنا نتجول يف سوق ملنتجاتهم". 
اليوم ويف ظل املسرية القرآنية وتنامي الوعي املجتمعي، 
لدينا توجه لخفض فاتورة االسترياد وحماية املنتج املحي، 
وال���خ���ط���وة األوىل ال���ت���ي ق��م��ن��ا ب��ه��ا يف ه����ذا االت���ج���اه ه���ي إع����داد 
م��ص��ف��وف��ة ب��امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ي��ت��م اس���ت���رياده���ا وال��ك��م��ي��ات ال��ت��ي 
ي���م���ك���ن إن����ت����اج����ه����ا م���ح���ل���ي���اً م�����ن ت����ل����ك امل����ن����ت����ج����ات، وق�������د أط���ل���ق���ن���ا 
ق��ب��ل ع���ام م��ن اآلن يف ف��ع��ال��ي��ة مل��ؤس��س��ة ال��خ��دم��ات ال��زراع��ي��ة 
م����ش����روع ال�����زراع�����ة ال���ت���ع���اق���دي���ة وامل���ت���م���ث���ل يف ت���وج���ي���ه ج�����زء م��ن 
تكلفة اس���ت���رياد ب��ع��ض امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة ل��ل��زراع��ة محلياً، 
م����ن خ�����الل ع����ق����ود ت����ح����رر ب����ني ال����ش����رك����ات ال����ت����ي ت���م���ث���ل ال���ت���ج���ار 
امل����س����ت����وردي����ن وال����ج����م����ع����ي����ات ال����ت����ي ت���م���ث���ل امل��������زارع��������ني، ل���ت���وف���ري 
ك��م��ي��ات م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ت��س��ت��ورد م��ن ال��خ��ارج، 
وب����ال����ت����ايل  م����ش����روع ال�����زراع�����ة ال���ت���ع���اق���دي���ة س��ي��ح��م��ي امل��ن��ت��ج��ات 
امل��ح��ل��ي��ة وي��س��اه��م يف أح�����داث ت��ن��م��ي��ة زراع����ي����ة، ك��م��ا أن����ه ي��وف��ر 
ماليني الدوالرات التي تذهب لالسترياد من الخارج، وفقاَ 
إلس���رتات���ي���ج���ي���ة ت��خ��ف��ي��ض ف�����ات�����ورة االس�����ت�����رياد س���ن���وي���اً ب��م��ع��دل 
متوسط ٢0% سنوياً وصواًل إىل تحقيق االكتفاء يف العديد 

من املحاصيل واملنتجات الزراعية.
وق�����د ن��ج��ح��ن��ا يف ال����ع����ام امل������ايض م����ن خ�����الل ق������رار م���ن���ع اس���ت���رياد 
ال���ت���ف���اح، ب����أن ت���م ت��غ��ط��ي��ة اح���ت���ي���اج ال���س���وق م���ن اإلن����ت����اج امل��ح��ي، 
ونتوقع هذا العام تغطية كامل االحتياج من الربتقال محلياً، 

لننتقل إىل محاصيل ومنتجات أخرى.

نباتي وحيواني
< غ���ال���ب���اً م���ا ي��ت��م ال���ح���دي���ث ع���ن ال����زراع����ة وي���ت���م إغ��ف��ال 
ال�����������روة ال����ح����ي����وان����ي����ة رغ��������م أه���م���ي���ت���ه���ا يف ت���ح���ق���ي���ق األم������ن 

الغذايئ.. ما تعليق الدكتور رضوان الرباعي؟
<< ع����ن����دم����ا ن���ت���ك���ل���م ع�����ن ال�������زراع�������ة ف����إن����ه����ا ت���ح���م���ل ش����ق����ني ن���ب���ايت 
وح������ي������واين، وأع����ت����ق����د أن ه����ن����اك م���ص���ط���ل���ح���ات م���غ���ل���وط���ة أو غ��ري 

مفهومة يف هذا الجانب.
وك���م���ا ي��ع��ل��م ال���ج���م���ي���ع ال��������رثوة ال���ح���ي���وان���ي���ة م��س��ت��ه��دف��ة ب��ش��ك��ل 
أك���رب، وم��ه��ددات استهدافها ك��ب��رية، ف��ال��ث��ورة الحيوانية التي 
نمتلكها وب��ح��س��ب اإلح���ص���اءات ت��زي��د ع��ن ٢0م��ل��ي��ون رأس لم 
ي��ت��م تنميتها ب��ال��ص��ورة امل��ط��ل��وب��ة خ���الل ال��ف��رتة امل��اض��ي��ة، ولكننا 
ال����ي����وم ن���ع���م���ل ج����اه����دي����ن ع����ىل ت��ن��م��ي��ة ه������ذه ال��������رثوة واالس����ت����ف����ادة 
منها وحمايتها، وقد بدأنا ذلك بحملة الحد من ذبح صغار 
وإناث الحيوانات، والتوسع يف الحمالت البيطرية وحمالت 
التحصني للحيوانات، والتوجه للحد من استرياد الحيوانات 

من القرن األفريقي.

مواكبة لالنتصارات 
< س���ؤال���ن���ا األخ��������ري.. ك���ي���ف ي��م��ك��ن اس���ت���ع���ادة ال��ن��ش��اط 
ال������زراع������ي يف امل����دي����ري����ات امل���ح���اف���ظ���ات امل������ح������ررة، وم���اه���ي 

اإلجراءات التي بدأت بها وزارة الزراعة؟
<< يف املديريات املحررة هناك مواكبة من قبل وزارة الزراعة 
وم��ك��ات��ب��ه��ا ل���الن���ت���ص���ارات وال���ت���ح���ري���ر، وت��م��ث��ل��ت ه�����ذه امل���واك���ب���ة يف 
حمالت النزول امليداين للمديريات املحررة يف مارب وشبوة، 
ح��ي��ث ت��م ت��ق��دي��م ال��ع��ون ل��ل��م��زارع��ني واإلرش������اد، والي�����زال عمل 

لجان النزول مستمر يف تلك املديريات.
ك���م���ا ت�����م ت���ك���ل���ي���ف ل���ج���ن���ة ل����ل����ن����زول ض���م���ن ال����ق����ط����اع االق����ت����ص����ادي 
إىل م����ح����اف����ظ����ة ال������ح������دي������دة ل����ت����ق����دي����م ال������دع������م ال������������الزم ل����ل����م����زارع����ني 
ومساعدتهم عىل استئناف العمل يف مزارعهم بعد تطهريها 
م���ن األل���غ���ام وم��خ��ل��ف��ات أس��ل��ح��ة ال����ع����دوان.. ف��ن��ح��ن ح��ري��ص��ون 
عىل تقديم اإلمكانات املتوفرة للمزارعني يف املديريات املحررة 
ليتسنى لهم اللحاق بركب التنمية الزراعية التي انطلقت يف 

بقية املحافظات واملديريات الحرة.

 نطمح حاليًا  لالكتفاء الذاتي من محصول القمح 
ومستقباًل بأن تصبح اليمن سلة غذائية للمنطقة

كان البنك الدولي في الفترات املاضية ميلي 
علينا الهياكل املعيقة ألية نهضة زراعية

 أولى قائد الثورة الزراعة اهتمامًا كبيرًا وجعل النهوض الزراعي من مقومات العزة والتمكني

:» الدكتور رضوان الرباعي نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا نائب وزير الزراعة والري لـ»

حاوره: عبدالحميد الحجازي 

ال ننتج  سوى 7%  فيما نستورد 1420 منتجًا زراعيًا بفاتورة استيراد تزيد  عن 5 مليارات دوالر

 111 مليار دوالر خسائر مباشرة 
وغـــــيـــــر مـــــبـــــاشـــــرة طـــــالـــــت الــــقــــطــــاع 

الزراعي بسبب العدوان
لــــعــــمــــل 50 مــــديــــريــــة  نــــســــعــــى   
منوذجية في النشاط الزراعي 

واحليواني كمرحلة أولى
 التحول في السياسة الزراعية نحو 
خفض فــاتــورة االســتــيــراد وتفعيل 
البحوث املجتمعية والتسويق من 

أولوياتنا ضمن الرؤية الوطنية

إنشاء اللجنة الزراعية ضرورة 
ولـــيـــس هـــنـــاك أي تــــداخــــل فــي 

عملها وعمل وزارة الزراعة

 لــــديــــنــــا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــتـــخـــفـــيـــض فـــــاتـــــورة 
االستيراد مبعدل متوسط 20% سنويًا وصواًل 
إلى حتقيق االكتفاء في العديد من احملاصيل

 نــواكــب االنـــتـــصـــارات العسكرية 
بــتــقــدمي الـــدعـــم لـــلـــمـــزارعـــني في 
املديريات احملررة ليتسنى لهم 

اللحاق بركب التنمية الزراعية

دورة توعوية حول إجراءات مكافحة غسل األموال
 ب�������دأت أم������س ب���ص���ن���ع���اء ال����������دورة ال���ت���وع���وي���ة 
ال���خ���ام���س���ة ح������ول إج������������راءات م���ك���اف���ح���ة غ��س��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية 
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عىل 
مدى أربعة أيام إىل رفد 45 مشاركاً من ٢٢ 
جهة حكومية ومن القطاع الخاص بمهارات 
ومعارف حول جرائم غسل األموال وتمويل 
اإلره�����������اب وم����راح����ل����ه����ا ووس����ائ����ل����ه����ا وأس���ال���ي���ب���ه���ا 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وم�������ا ي����رت����ب����ط ب����ه����ا م�����ن م��ص��ط��ل��ح��ات 
دول����ي����ة ووط���ن���ي���ة وق���ان���ون���ي���ة، وم�����ا ت��س��ب��ب��ه م��ن 
مخاطر وآثار مدمرة عىل االقتصاد الوطني، 
وال���ج���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ال��ج��م��ه��وري��ة اليمنية 

خالل الفرتة املاضية.
ويف االفتتاح أش��ار رئيس اللجنة الوطنية 
مل���ك���اف���ح���ة غ����س����ل األم�����������وال وت����م����وي����ل اإلره��������اب 
يوسف عي زبارة إىل أن هذه الدورة تأيت يف 
إطار الجهود الكبرية واملتواصلة التي تبذلها 
ال��ل��ج��ن��ة ض��م��ن ب���رن���ام���ج ش���ام���ل ل��ن��ش��ر ال��وع��ي 
ب�����خ�����ط�����ورة ج�������رائ�������م غ�����س�����ل األم���������������وال وت����م����وي����ل 
اإلره������������اب ب�����ني أوس����������اط ال����ع����ام����ل����ني يف ج���ه���ات 
الدولة املختلفة من ناحية ومن أجل تعميق 
ثقافة مكافحة الجريمة والتصدي لها بكافة 

ال����وس����ائ����ل امل���م���ك���ن���ة وت����ك����وي����ن رأي ع������ام وط���ن���ي 
راف�����ض ل��ل��ج��ري��م��ة وح���ائ���ط ص���د م��ن��ي��ع أم��ام��ه��ا 

من ناحية أخرى.
وب����ني أن اإلط������ار ال��ت��ش��ري��ع��ي ال������دويل يعترب 
م���رج���ع���اً م��ه��م��ا ت��س��ت��ن��د إل���ي���ه ال������دول يف تقنني 
توجهاتها ملواجهة الجرائم ك��ون ه��ذه األطر 
ت��ت��ض��م��ن آل���ي���ات ت��ن��س��ي��ق وت����ع����اون ب���ني ال����دول 
املختلفة للتصدي لها خاصًة الجرائم املنظمة 

منها والعابرة للحدود الدولية التي أصبحت 
أك���رث ش���راس���ة وأك����رث خ���ط���ورة وأك����رث ع��ن��ف��اً من 
ذي ق����ب����ل.. مؤكداً أن ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ت���ع���ت���رب م����ن ال��������دول ال����ت����ي ت���ع���م���ل ج����اه����دة ع��ىل 
تقنني إجراءاتها ملواجهة الجرائم والتصدي 
لها خاصة الجرائم الخطرية واملنظمة ومنها 

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وتطرق  إىل ما تبذله الدولة من جهود من 

خالل أجهزتها املختلفة وعىل رأسها الجيش 
واللجان الشعبية واألم��ن والقضاء كل من 
م��وق��ع��ه مل��واج��ه��ة ال���ع���دوان ورف���ع ال��ظ��ل��م عن 
ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي وم���ك���اف���ح���ة ال����ج����رائ����م وع���ىل 
رأس��ه��ا ال��ج��رائ��م املنظمة ومواجهة اإلره���اب 
بكافة أشكاله ومكافحة املخدرات والفساد 
وتثبيت األمن واالستقرار والتي بدأت ثمارها 

الحقيقية تظهر عىل أرض الواقع.
ون��������وه إىل أن�������ه س���ي���ت���م  إع����������داد إس���رتات���ي���ج���ي���ة 
وط��������ن��������ي��������ة ش��������ام��������ل��������ة مل�������ك�������اف�������ح�������ة ج�����������رائ�����������م غ����س����ل 
األم�������وال وت���م���وي���ل اإلره�������اب ت��ع��د م���ن خ��الل��ه��ا 
م�����ع�����ال�����ج�����ات ل�����ك�����اف�����ة ن������ق������اط ال�����ض�����ع�����ف وأوج���������ه 
ال��ق��ص��ور واالخ����ت����الالت وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
وت����ع����م����ل ع������ىل ت����ح����س����ني ج����������ودة وأداء ن���ظ���ام 
م���ك���اف���ح���ة غ���س���ل األم����������وال وت����م����وي����ل اإلره�������اب 
ع��ىل مستوى الجمهورية بشكل ع��ام وعىل 
مستوى املؤسسات املعنية بمكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب بشكل خاص..
 الف��ت��اً إىل أن اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة ستشكل إط��ار 
عمل وخ��ط��ة وطنية شاملة مل��دة ال تقل عن 
خ����م����س س������ن������وات وه��������و م������ا ي����ت����ف����ق وت����وج����ه����ات 
الدولة من خالل الرؤية الوطنية لبناء الدولة 

اليمنية الحديثة ٢030م.

»كاك للتأمني« حتتفل بعقد على إنشائها
أق�������ام�������ت ش������رك������ة ك���������اك ل���ل���ت���أم���ني 
اح���ت���ف���ال���ي���ة أم������س ب���ص���ن���ع���اء ح��ف��ل 
ت��ك��ري��م ل��ع��م��الئ��ه��ا ب��م��ن��اس��ب��ة م���رور 
10 س�������������ن�������������وات ع�������������ىل ت������أس������ي������س������ه������ا 
كإحدى شركات التأمني الرائدة 
يف اليمن حيث تعمل الشركة يف 
ه��ذا املجال وفقا ألس��س التأمني 
ال��������دول��������ي��������ة ك������م������ا ت�����ع�����م�����ل ال�����ش�����رك�����ة 
ب�����ن�����ظ�����ام إع���������������ادة ال������ت������أم������ني ول�����دي�����ه�����ا 
ع���ق���ود م���ع ش���رك���ات إع������ادة ت��أم��ني 
م����ن ال����درج����ة األوىل )A( ب��ح��س��ب 
وك����������������االت ال�����ت�����ص�����ن�����ي�����ف االئ�����ت�����م�����ان�����ي�����ة 
العاملية, كما أن للشركة عالقات 
واس����ع����ة م����ع اك�����رب وس����ط����اء إع�����ادة 

التامني يف العالم.
ويف االح���ت���ف���ال���ي���ة ال����ت����ي ح��ض��ره��ا 

وزي����ر ال����زراع����ة وال�����ري امل��ه��ن��دس ع��ب��دامل��ل��ك ال���ث���ور ورئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة بنك 
التسليف التعاوين والزراعي إبراهيم الحويث، أشار رئيس االتحاد اليمني 
للتأمني طارق عبدالواسع إىل دور "كاك للتأمني" يف رفع مستوى الوعي 

التأميني يف املجتمع.
واع��ت��رب ال��ش��رك��ة إح����دى دع��ائ��م ال��ق��ط��اع ال��ت��أم��ي��ن��ي يف ال��ي��م��ن.. الف��ت��ا إىل أن 
االت���ح���اد ي��ع��م��ل إىل ج��ان��ب ش��رك��ات ال��ت��أم��ني للمساهمة يف دع���م االق��ت��ص��اد 
ال�����وط�����ن�����ي..وأش�����اد رئ����ي����س االت�����ح�����اد ال���ي���م���ن���ي ل���ل���ت���أم���ني، ب�������دور وزارة ال��ص��ن��اع��ة 

وإس��������ه��������ام��������ه��������ا يف ح����������ل ال�����ك�����ث�����ري 
م���ن ال��ص��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

شركات التأمني.
وأل����ق����ى ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل����������ك����������اك ل�������ل�������ت�������أم�������ني ع��������ب��������د ال������ل������ه 
م�����ح�����م�����د ب�����ش�����ري ك�����ل�����م�����ة ت����ط����رف 
ف��ي��ه��ا إىل م���ا ح��ف��ف��ت��ه ال��ش��رك��ة 
م��ن ان��ج��ازات منذ إنشائها يف 
٢010 يف ال�����س�����وق ال��ي��م��ن��ي��ة 
واالن�������������ت�������������ش�������������ار ع�������������ىل امل��������س��������ت��������وى 
ال������������������������������������������دويل رغ����������������������������م ال������������������ظ������������������روف 
وال�������ت�������ح�������دي�������ات ال�������ت�������ي ع����اش����ت����ه����ا 
ال��ي��م��ن خ���الل ه���ذا ال��ع��ق��د من 
ال�������������زم�������������ن.. وق����������������ال ب�����ش�����ري:ل�����ق�����د 
أصبحت كاك للتأمني  نقطة 
مضيئة يف حقل التأمني ليس 
ع����ىل امل���س���ت���وى امل���ح���ي ف��ح��س��ب ب����ل ع����ىل م���س���ت���وى ال����ش����رق األوس�������ط وش���م���ال 

أفريقيا والعالم أجمع .
ويف الحفل تم استعراض فيلم عن مسرية كاك للتأمني خالل عقد من 
الزمن تطرق إىل أنواع التأمني املقدمة ومنها التامني الصحي وتأمني الحياة 
وتأمني السيارات والتأمني البحري وتأمني الحريق وتأمني السفر وتأمني 
الطاقة الشمسية وتأمني النفط والطاقة والتأمني الهنديس وتأمني إصابات 

العمل والتأمني التكافي لكافة أنواع التأمني املذكورة.



م�������ن أه����������م ال�����������دراس�����������ات ال����ع����ل����م����ي����ة ال�������ج�������دي�������دة ال������ت������ي ت���م 
مناقشتها خ��ال ه��ذا ال��ش��ه��ر، رس��ال��ة دك��ت��وراه مقدمة 
من الباحث مبخوت مهتم واملوسومة ب�)نقوش جديدة 
من واحة مارب(، والتي اشرف عليها الربوفيسور عبد 
الله بالغيث واملشرف املساعد د. خلدون هزاع، حصل 

بموجبها الباحث عىل درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.
ب���ع���د أن ق��������رأت  ه������ذه ال������دراس������ة ع����ىل ع���ج���ال���ة وج���دت���ه���ا 
إض������اف������ة ع���ل���م���ي���ة ج������دي������دة ألن�����ه�����ا ت���ت���ض���م���ن 13 ن����ق����ش����اَ م��ن 
ال��ن��ق��وش غ��ر امل��ن��ش��ورة، وت��ل��ق��ي ال��ض��وء ع��ىل ال��ك��ث��ر من 
املجاالت السياسية واالقتصادية والدينية واالجتماعية 
يف ت��اري��خ ال��ي��م��ن ال��ق��دي��م م��ن��ذ م��ا ق��ب��ل األل����ف األول قبل 
املياد، وهي وإن اختلفت وتفاوتت يف مراحل تواريخها 
إال أن منها ما يمكن اعتباره األقدم حتى اآلن فيما عرف 

من النقوش املسندية يف هذا املجال.
وخلصت ال��دراس��ة إىل نتائج مهمة تمثل فيها واحة 
م��ارب مركزاً رئيساً وم��ص��دراً مهماً لكتابة تاريخ اليمن 
ال��ق��دي��م، وذل���ك بالنظر إىل طبيعة امل���ادة ال��ت��ي تناولتها 
ه��������ذه ال��������دراس��������ة أو أش�����������ارت إل����ي����ه����ا اع������ت������م������اداً ع������ىل ب��ع��ض 
امل����ع����ط����ي����ات امل����ه����م����ة ح��������ول ال������ت������اري������خ امل����ب����ك����ر مل���م���ل���ك���ة س���ب���أ، 
ويمكن القول إن بعض تلك املعطيات جديدة ولم تكن 

معروفة من قبل السيما يف املصادر النقشية.
كما تضمنت الدراسة أسماء معابد قديمة يف مارب 

لم تعرف مواقعها حتى اآلن : مثل )كنفم، دوم��م(، 
وقد رجح الباحث مهتم أن معبد )دومم( يمثل أرشيفاً 
خ���اص���اً ل��ح��ف��ظ ال���س���ج���ات وال���وث���ائ���ق ال��ق��ان��ون��ي��ة اع��ت��م��ادا 

عىل نقش )مهتم 1(، الذي ذكر أن نسخة من النقش 
محفوظة يف معبد )دوم����م( ونسخة أخ���رى محفوظة 
يف م��ع��ب��د )ح������روان(، وت��ل��ق��ي ال��ن��ق��وش ال��ج��دي��دة أض����واًء 

جديدة حول قبائل )فيشان، سبأن( واستيطانها واحة 
)يسران( وليس كما كان يعتقد من قبل أنها يف صرواح.
ف����ي����م����ا ي����ع����ت����رب ال�����ن�����ق�����ش امل��������وس��������وم )م�����ه�����ت�����م 1( م�������ن اه�����م 
ال��ن��ق��وش مل���ا ي��ح��ت��وي م���ن م��ع��ل��وم��ات وم��ع��ط��ي��ات علمية 
ج������دي������دة أه�����م�����ه�����ا: إن������ش������اء ق�����ن�����اة ري مل�����ح�����رم امل�����ق�����ه ت��س��م��ى 
)ب���ح���ض( وت��م��ت��د م���ن واح����ة )ي���س���ران( اىل واح����ة )أوام(، 
ه��ذا النقش وثيقة قانونية أعلنها )السبأنيون( وذل��ك 
بقيام )هلك أمر( ملك )األربوع( بتنفيذ وإنجاز ما كلفه 
ب��ه )ي��ث��ع أم���ر ب��ن اب���ن س��م��ه ع���ي( إلق��ام��ة ق��ن��اة  )ب��ح��ض( 
ال��خ��اص��ة ب��م��ح��رم امل��ع��ب��ود )امل���ق���ه( وت��ع��ت��رب م��ن املمتلكات 
العامة للمعبود )املقه( وال يجوز أن ينازعه يف ملكيتها 
أح����د، وق����ام م���اك م����زارع ال��ن��خ��ي��ل امل���ج���اورة ل��ل��ق��ن��اة بجر 
س���واق���ي زراع����ي����ة م��ن��ه��ا ل��س��ق��ي م���زارع���ه���م.. ب���اإلض���اف���ة إىل 
ظ���ه���ور م��ع��ط��ي��ات ج���دي���دة ت���ؤك���د وج�����ود م��ع��ب��د ج���دي���د يف 
واحة يسران للمعبود )كن�����ف( والذي يعرف يف النقوش 
ألول مرة ويقع متاخماً لجبل البلق األوسط، ويعرف 
من خال النقش ب�� بيت )كنفم(. وذلك وفقاً ملعطيات 

النقش )مهتم-مارب 3(.
ن��ت��م��ن��ى ل��ل��دك��ت��ور )م���ب���خ���وت م��ه��ت��م( امل���زي���د م���ن ال��ب��ح��ث 
األث������ري ع���ن ن���ق���وش أخ�����رى ك���ون���ه م���ن أب���ن���اء واح�����ة م���ارب 
وي��س��ت��ط��ي��ع أن ي���ق���دم امل����زي����د م����ن االك���ت���ش���اف���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 

ويرثي معارفنا يف هذا الجانب.

البيضاء/ محمد املشخر
أف���ت���ت���ح م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب ال���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء 
س����رح����ان ص���ال���ح س������واد م���ع���رض ص�����ور وم���ج���س���م���ات خ���اص���ة ب��ج��رائ��م 
العدوان السعودي األمرييك عىل أطفال اليمن والذي نظمته إدارة 
روضة الحياة النموذجية لألطفال بمدينة البيضاء بمناسبة اليوم 
العاملي لحقوق الطفل 20ن��وف��م��رب٢٠٢١م وتحت شعار "أطفال 

اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة"..
وخال االفتتاح استمع سواد من مديره روضة الحياة النموذجية 
ل��ألط��ف��ال األس��ت��اذة منى حسن ال��ع��زاين إىل ش��رح ح��ول محتويات 
املعرض من لوحات فنية وصور فوتوغرافية ومجسمات عن جرائم 
دول العدوان و التحالف وأدواته يف قتل األطفال وتشريد اآلالف 
من أبناء الشعب اليمني وتدمر مقدراته.إضافة إىل صور وبيانات 
تبن حجم ال��دم��ار ال���ذي ط��ال البنية التحتية وامل��ن��ش��آت التعليمية 

يف مختلف املحافظات.
ويجسد املعرض معاناة أطفال اليمن الذين يتعرضون منذ سبع 
سنوات للقصف والتدمر بمختلف أنواع األسلحة طالت األطفال 

وكل املدنين األبرياء واستهدفت البنية التحتية للشعب اليمني.
إىل ذلك نظم أطفال روضة الحياة النموذجية بمدينة البيضاء 
وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ب��م��ن��اس��ب��ة ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ط��ف��ول��ة ت���ح���ت ش��ع��ار 
"أي��ن أنتم من ال��ت��زام حقوق األط��ف��ال يف اليمن"."صمتكم جريمة 
حرب عما يتعرض له أطفال اليمن من عدوان وحصار منذ سبعة 

أعوام" .
ورف��ع األط��ف��ال يف الوقفة التي حضرها مدير ع��ام مكتب الربية 
وال����ت����ع����ل����ي����م ب����امل����ح����اف����ظ����ة س�������رح�������ان ص������ال������ح س���������واد،ش���������ع���������ارات م�����ن�����ددة 
ب�����ال�����ج�����رائ�����م ال�����ت�����ي ارت����ك����ب����ه����ا ط����������ران ال��������ع��������دوان ب����ح����ق أط������ف������ال ال����ي����م����ن.. 
م�������رددي�������ن ال����ه����ت����اف����ات امل����ن����اه����ض����ة ل�����ل�����ع�����دوان وامل�������ن�������ددة ب����ج����رائ����م����ه ض��د 
األطفال والنساء،مستنكرين صمت األمم املتحدة ومجلس األمن 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة إزاء م���ا ي��ت��ع��رض ل���ه أط���ف���ال ون��س��اء 

اليمن من جرائم يندى لها جبن اإلنسانية.
ون��اش��د أط��ف��ال روض��ة الحياة النموذجية بمدينة البيضاء أح��رار 
ال���ع���ال���م وامل���ن���ظ���م���ات وال���ه���ي���ئ���ات ال����دول����ي����ة ت���م���ك���ن أط����ف����ال ال���ي���م���ن م��ن 
ح��ق��وق��ه��م امل���ش���روع���ة..م���ط���ال���ب���ن امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب���وض���ع ح���د ل��ه��ذه 

االنتهاكات والجرائم بإيقاف العدوان ورفع الحصار.
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

املييجييتييمييع املييييييدين هييييو عييييبييييارة عيييين مييجييمييوعيية ميييين امليييؤسيييسيييات واملييينيييظيييميييات الييتييطييوعييييية غيير 
الربحّية وغيير اإلجييبييارّييية، والييتييي تلعب دوراً مهّمًا بيين الييدوليية ميين جهة وبيين املواطن 

واملجتمع من ناحية أخرى لتحقيق فائدة للمجتمع وللمواطن.

وتساعد منظمات املجتمع املدين عىل تحقيق 
السام واالستقرار والتكافل االجتماعي وعمل 
التدخات الطارئة لشرائح املجتمع األشد فقرا 
وامل�����ت�����ض�����ررة م�����ن ال������ك������وارث وال������ح������روب وت���ق���دي���م 
املساعدة لشريحة السجناء نزالء االصاحيات 
املركزية ومراكز الحجز االحتياطي ، وتقديم 

اإلغاثة التي توفر أدىن حقوق االنسان. 
كما تلعب دوراً مهّماً يف نشر الثقافة والوعي 
ب��������ن امل�������واط�������ن�������ن م��������ن خ����������ال إع��������ط��������اء ال���������������دورات 
التدريبية وتوزيع النشرات املتعلقة بمواضيع 
م���خ���ت���ل���ف���ة م����ث����ل ال����ع����ن����ف واالره�������������اب وال���ت���م���ي���ي���ز، 
وتأهيل القدرات والتمكن يف أوساط املجتمع 
خاصة الشباب الفئات املهمشة والضعيفة. 
كما لديها القدرة عىل ترسيخ املبادئ األساسية 
ل���ل���ح���ي���اة ع����ن����د امل������واط������ن م����ث����ل ال����ت����س����ام����ح وت���ق���ب���ل 
اآلخر، والشفافية واالحرام والعيش بسام.

 مكّونات املجتمع املدين
 ال��ن��ق��اب��ات وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات امل��ه��ن��ّي��ة م��ث��ل ن��ق��اب��ات 
ال����ه����ن����دس����ة وال�����ن�����ق�����اب�����ات ال����ع����م����ال����ّي����ة، امل���ن���ظ���م���ات 
والنشاطات االجتماعّية والعائلية، املنظمات 
ال��ش��ع��ب��ّي��ة وال��ج��م��اه��ري��ة. األن���دي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��������ري��������اض��������ي��������ة وم�����������راك�����������ز ال��������ش��������ب��������اب، م����ن����ظ����م����ات 

الشعوب األصيلة.

دور منظمات املجتمع املدين 
ي������أيت م����ن خ������ال ت���ق���دي���م م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع 
امل������������دين خ�����دم�����ات�����ه�����ا ل�����ل�����م�����واط�����ن دون أي ث����م����ن، 
ب����ل وت����س����اع����ده ع����ىل ت���ح���س���ن وض����ع����ه امل��ع��ي��ي 
وامل�����ادي، م��ث��ل أن ت��ق��وم ب��رع��اي��ة األي��ت��ام وذوي 
االح�������ت�������ي�������اج�������ات ال������خ������اص������ة ، وك��������ذل��������ك ت���ش���ج���ي���ع 
ال����ت����ع����ل����ي����م وم������س������اع������دة ال��������ط��������اب، وامل������ع������اق������ن، 
وتشجيع الزواج للشباب غر القادرين عليه.
ك��ذل��ك ي��م��ك��ن��ه��ا أن ت��ق��وم ب��ت��وف��ر ف���رص عمل 
م��ؤق��ت��ة ل��ك��ل ه���ذه ال��ف��ئ��ات، وال���ه���دف م��ن ذل��ك 
ال��ن��ه��وض باملجتمع وت��رس��ي��خ ال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة 
فيه بعيدة عن أي اختاٍف، أو نزاٍع سيايس، 

أو دي���ن���ي، أو ع���رق���ي، وك���ل م��ج��ت��م��ع ي��خ��ل��و من 
ه��������ذه امل����ن����ظ����م����ات ي����ع����ت����رب م���ج���ت���م���ع���اً ن�����اق�����ص�����اً غ��ر 

متكامل ال يمكنه تحقيق التنمية ألفراده.

 صفات منظمات املجتمع املدين 
ال���ت���ط���وع اإلرادي وغ�����ر اإلج�����ب�����اري ل��ل��ع��ض��وي��ة 
وامل����س����اه����م����ة يف ه�������ذه امل����ن����ظ����م����ات. االس���ت���ق���ال���ي���ة 
اإلداري��������������������ة وامل��������ال��������ي��������ة: ح�����ي�����ث إّن ذل����������ك ي���م���ن���ح���ه���ا 
االس��ت��ق��ال��ي��ة ال��ت��ام��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ه��ا وب���دوره���ا 
ب������ع������ي������داً ع��������ن أي دور ل����ل����ح����ك����وم����ة ف�����ي�����ه�����ا، ك���م���ا 
ي��ج��ع��ل��ه��ا غ���ر ت��اب��ع��ة ألّي�����ة م��ؤس��س��ة ح��ك��وم��ي��ة، 
والشفافية واملصداقية والتي يجب عىل هذه 
املؤسسات الكشف عن مصادر تمويلها املالية، 
وعن الهدف من وجودها وعن املشاريع التي 
تقدمها للمجتمع وع��دده��ا، كما يجب توفر 
ن����ظ����ام رق�����اب�����ي ي�����راق�����ب امل�����ص�����روف�����ات وامل�����دخ�����ات 
امل�������ال�������ي�������ة مل������ح������اس������ب������ة ق�����������ي�����������ادات وم�����������س�����������ؤويل ه������ذه 

املنظمات. 
وم���������������ن ص���������ف���������ات م�������ن�������ظ�������م�������ات امل�������ج�������ت�������م�������ع امل�����������دين 
ع���������دم ال�����رب�����ح�����ي�����ة وي������ج������ب أن ت������ك������ون ن���ش���اط���ات���ه���ا 
وم����ش����اري����ع����ه����ا غ�����ر رب����ح����ي����ة ول����ي����س ال�����ه�����دف م��ن 
ورائ�����ه�����ا ك���س���ب امل���������ال، ب�����ل ي����ك����ون ال�����ه�����دف م��ن��ه��ا 
امل���س���اع���دة وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��اف��ل 

للمجتمع. 

توفر الغطاء القانوين لعملها
 يجب أن تعمل هذه املؤسسات تحت قانون 
الدولة املوجودة فيها واملنظمات الدولية التي 

تتبع لها. 
االب���ت���ع���اد ع����ن أي ق������رار س����ي����ايس: ح���ي���ث ي��ج��ب 
ع��ىل ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات ع���دم ال��ت��دخ��ل يف أي ق��رار 
س����ي����ايس م���ه���م���ا ك�������ان، ك����ذل����ك ع������دم اع����ت����ب����ار أّي�����ة 
منظمة م��ن امل��ن��ظ��م��ات ه���ذه واج��ه��ة ألي���ة جهة 
أو ح�������زب أو ن�����ظ�����ام س�����ي�����ايس، ك����م����ا ي����ج����ب م��ن��ع 
السياسين من تويل أو قيادة أي منصب من 

املناصب الخاصة بها.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

مفاهيم عن دور منظمات المجتمع المدني 

يف رسالة دكتوراه للباحث مبخوت مهتم

وقفة ألطفال البيضاء بمناسبة اليوم العاملي للطفولة 

سبأن وسبأ وملك )األربوع( وطقوس رمي اجلمرات قبل اإلسالم

معرض صور مجسمات عن جرائم العدوان السعودي ضد الطفولة في اليمن

تكرمي عدد من العاملني في القطاع الصحي
ت����زام����ن����ا م�����ع ق��������دوم ذك��������رى ال�������30م������ن ن���وف���م���رب ي���وم 
ال�����ج�����اء ب����رح����ي����ل آخ�������ر ج����ن����دي ب����ري����ط����اين م�����ن ج���ن���وب 
ال���������وط���������ن،  وم���������ع زخ���������م االن��������ت��������ص��������ارات ال�����ك�����ب�����رة ال����ت����ي 
ي��ح��ق��ق��ه��ا أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ع��ىل 
ال����ع����دوان وم���رت���زق���ت���ه.. ك����رم م��ل��ت��ق��ى أب���ن���اء ال��ش��ه��داء 
وم�����ن�����اض�����ي ال��������ث��������ورة ال����ي����م����ن����ي����ة ع�������������دداً م�������ن ال����ع����ام����ل����ن 
امل���ت���م���ي���زي���ن يف ال���ق���ط���اع ال���ص���ح���ي، وال����ذي����ن ي��ق��دم��ون 
ال����خ����دم����ات ال���ع���اج���ي���ة وال���ص���ح���ي���ة ألب����ن����اء ال���ش���ه���داء 

والجرحى واملتضررين من العدوان والحصار.

حيث كرم امللتقى الدكتور عبدالله احمد النمري 
مدير مركز األمناء الطبي، والدكتور أمن األشعري 
مركز دار العيون لطب وجراحة العيون، والدكتور 
محمد احمد عبدالله ال��غ��زي امل��رك��ز ال���دويل الطبي 
الحديث، والدكتور محمد صالح الحبيي مركز 
ال���ح���ب���ي���ي ل���ت���ج���ب���ر ال�����ع�����ظ�����ام، وال�����دك�����ت�����ور ع����ب����داإلل����ه  
ال������ح������رازي م��س��ت��ش��ف��ى ال����ق����اه����رة، وال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
غالب العفيف صيدلية جود باش، واألستاذ هال 

البحري املدير التنفيذي ملركز الزهراوي الطبي.

تعازينا آل العماري
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 

 نتقدم بخالص العزاء وأصدق املواساة

للحاج/  صالح حسن  العماري

       بوفاة      زوجته    الفاضلة

والعزاء موصول ألوالده: عبدالله، ومنصور، وياسر، 
ومحمد، وعبدالكريم صالح حسن العماري

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وألهم 
أهلها وذويها الصرب والسلوان..إَنّا لله وإَنّا إَلْيِه َراِجُعْون.

األسيفون:
العقيد / أحمد مسعد القردعي  وولداه عمران وأرحب

العقيد / عبدالسالم التويتي وأوالده- بدر سفيان
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تهانينا التخرج
وسط لفيف من األهل
 والزماء احتفل األخ
 عماد مرزوق 
ابراهيم يحيى

 بمناسبة تخرجه من جامعة 
صنعاء كلية اإلعام تخصص 
عاقات عامة.. وبهذه املناسبة 
الغالية نتقدم بخالص التهاين 
والتربيكات لألخ عماد متمنن 

له مزيداً من التوفيق والنجاح يف 
حياته الدراسية والعملية والتهنئة 
موصولة لكافة زمائه الخريجن.

املهنئون:
الشيخ: محمد

 عبدامللك الضبيبي
الدكتور:عبدالله طرموم
الدكتور:محمد معوض
الدكتور: طالل الخليفي

مربوك التخرج
اجمل التهاين واطيب التربيكات للشاب الخلوق/

احمد عيل الفقيه
بمناسبة تخرجه من جامعة صنعاء كلية التجارة قسم املحاسبة 

وحصوله عىل املركز الثاين عىل الدفعة.. الف مربوك وعقبال 
املاجستر والدكتوراه

املهنئون:
والداك عيل الفقيه- واخوانك محمد ووليد الفقيه

 وكافة االهل واالصدقاء

ول�������د رس����ول����ن����ا وح���ب���ي���ب���ن���ا م���ح���م���د ص�����ىل ال���ل���ه 
ع���ل���ي���ه وع�������ىل آل�������ه يف م����دي����ن����ة م����ك����ة امل����ك����رم����ة يف 
ع��������ام ال����ف����ي����ل يف ي��������وم االث������ن������ن امل�������واف�������ق ال����ث����اين 
ع��ش��ر م��ن رب��ي��ع األول وك���ان يتيما ف��ق��د ت��ويف 
والده قبل مياده ويرجع نسبه الشريف إىل 
ن��ب��ي ال��ل��ه إس��م��اع��ي��ل اب���ن خليل ال��ل��ه إب��راه��ي��م 
عليهما السام ويوم املولد النبوي الشريف 
ه��و ي��وم يحتفل ب��ه جميع املسلمن بمياد 
خر خلق الله وأشرف املرسلن نبينا محمد 
ص��ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وع���ىل آل���ه وق���د وض���ع لألمة 
اإلس������ام������ي������ة أس��������س ح�����ي�����اة ك����ام����ل����ة يف ج��م��ي��ع 
الجوانب االقتصادية والسياسية واألخاقية 
واإلن����س����ان����ي����ة ووض��������ع م���ج���م���وع���ة م�����ن امل����ب����ادئ 
وال���ق���واع���د ال��ث��اب��ت��ة ال��ت��ي ت���ت���اءم م���ع مختلف 
ال�������ظ�������روف واألزم����������������ات ألن�����ه�����ا أص����������ول ال ت��ق��ب��ل 
التغير وال��ت��ع��دي��ل ألن��ه��ا ص��ال��ح��ة ل��ك��ل زم��ان 
وم�����ك�����ان ف����ق����د ك�������رم ال����ل����ه ال����ب����ش����ري����ة ب����اإلس����ام 
وأرس����������������ل ل������ه������م خ��������ر خ������ل������ق ال�������ل�������ه ل����ي����خ����رج����ه����م 
م����ن ال���ظ���ل���م���ات إىل ال����ن����ور وي���ب���ن ل���ه���م أس���س 
ال���ح���ي���اة ال��س��ل��ي��م��ة وق���ب���ل أن ت�����أيت ال���ن���ظ���ري���ات 
ال���رأس���م���ال���ي���ة واالش����راك����ي����ة امل���ارك���س���ي���ة أوج����د 
ال�������رس�������ول األع������ظ������م م����ح����م����د ص������ىل ال�����ل�����ه ع��ل��ي��ه 
وعىل آله نظرية اقتصادية إسامية مرتبطة 
باألخاق والصدق واألمانة من أهم مبادئها 
أن امل��ال م��ال الله واإلن��س��ان مستخلف فيه. 
وإن إحياء ذكرى املولد النبوي الشريف عىل 
صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم 
ه��و مناسبة للحديث ع��ن رس��ال��ت��ه ومنهجه 
وع����������ن واق������������ع األم������������ة خ������اص������ة ون������ح������ن يف زم�����ن 
التضليل واالرت���داد ويف زم��ن جاهلية أخرى 
املتمثلة ب��االن��ح��راف األخ��اق��ي والتطبيع مع 
ال���ي���ه���ود ح���ي���ث أن����ن����ا ن����ك����ون يف أم�����س ال���ح���اج���ة 
ملعرفة الرسول صلوات الله وسامه عليه 
وعىل آله يف مواقفه ويف تحركاته وإحسانه 
وتعاماته ويف مواجهته للباطل والشعب 
اليمني يحتفل بذكرى املولد النبوي الشريف 
ي��ح��ق ل��ش��ع��ب اإلي���م���ان وال��ح��ك��م��ة أن يفتخر 
بعد هذا الخروج املهيب واملشرف يف جميع 
امل���ح���اف���ظ���ات ال��ي��م��ن��ي��ة امل����ح����ررة إلح����ي����اء ذك����رى 
امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ف���ه���ذا ل��ي��س ب��غ��ري��ب 
ع������ىل أح������ف������اد أن������ص������ار ال������رس������ول ص������ل������وات ال���ل���ه 
وس�����ام�����ه ع���ل���ي���ه وع�������ىل آل�������ه . وق�������د اج���ت���م���ع���ت 
الحشود باملاين يف موقف العزة والكرامة 
يف ح����ب رس�������ول ال����ل����ه ص����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وع���ىل 
آل�������������ه رغ�������������م ال�������������ع�������������دوان وال���������ح���������ص���������ار وال��������ح��������رب 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي تستهدف امل��واط��ن اليمني 
يف عيشه وحياته ورغم ذلك احتفل الشعب 
ال��ي��م��ن��ي يف م���ي���دان ال��س��ب��ع��ن وب��ق��ي��ة امل��ي��ادي��ن 

يف امل��ح��اف��ظ��ات وه����و ي��وج��ه رس���ال���ة ل��ل��ع��دوان 
ال������غ������اش������م وم����������ن س����������ار يف ف����ل����ك����ه����م م��������ن دول 
ال���ض���ال واالرت��������زاق م��ف��اده��ا أن ه����ذه امل��اي��ن 
ه��ي التي تمثل الشرعية وال��س��ي��ادة اليمنية 
وليس زمرة العمالة والخيانة واالرتزاق التي 
ت��ق��ب��ع يف ف���ن���ادق ال����ري����اض ف���أي���ن ه���ي م��واق��ف 
العقاء والشرفاء يف هذا العالم لذلك فإن 
احتفالنا ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ه��و تقرب 
ل���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت����ع����اىل وت���ع���ب���ر ل���ح���ب رس���ول���ه 
صىل الله عليه وعىل آله واستشعار وابتهاج 
ب��ال��ن��ص��ر ال��ق��ري��ب ب���إذن ال��ل��ه ت��ع��اىل ع��ىل ق��وى 
الطغيان واالستكبار العاملي . والحديث عن 
املولد النبوي الشريف ال يمكن أن نحصيه ال 
يف كتب وال مجلدات.. فالرسول صىل الله 
ع��ل��ي��ه وع���ىل آل���ه وم��ن��ذ م��ي��اده ال��ش��ري��ف ك��ان 
إيذانا بنهاية عصر األصنام والعبودية لغر 
الله سبحانه وتعاىل وتمهيدا لنزول الوحي 
برسالة اإلسام السمحة حيث كان صلوات 
ال���ل���ه وس����ام����ه ع��ل��ي��ه وع�����ىل آل�����ه ق������دوة يف ك��ل 
يشء وع��ىل ال��رغ��م م��ن م��ع��اداة كفار قريش 
ل���ه إال أن���ه���م ل���م ي���ن���ك���روا أن����ه س��ي��د يف أخ��اق��ه 
وأنه الصادق األمن يف أقواله وأفعاله فيوم 
املولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة تزهو 
ب��ه��ا ال��ح��روف وال��ك��ل��م��ات وال��ك��ت��اب��ة ع��ن امل��ول��د 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف تعني أن تنحني ال��ح��روف 
خجا لعجزها عن التعبر فهي تتكلم عن 
أع���ظ���م م��خ��ل��وق��ات ال���ل���ه ف��ه��و ال�����ذي اص��ط��ف��اه 
ال���ل���ه وط����ه����ره وج���ع���ل���ه إم����ام����اً ل��ل��ع��امل��ن وأي�����ده 
ب���م���ع���ج���زة ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م يك ي����ك����ون ح��ج��ت��ه 
يف دع�������وت�������ه وأع��������ط��������اه م�������ن األخ�������������اق أع���ظ���م���ه���ا 
ح����ت����ى أن ال�����ل�����ه س����ب����ح����ان����ه وت������ع������اىل وص�����ف�����ه يف 
القرآن الكريم بأنة صاحب الخلق العظيم 
ألن أخ������اق ال����رس����ول ص����ل����وات ال���ل���ه وس���ام���ه 
ع��ل��ي��ه وع���ىل آل���ه ه��ي أخ����اق األن��ب��ي��اء الكاملة 
وألن����������ه ال ي����ن����ط����ق ع������ن ال������ه������وى إن�����م�����ا ه������و وح����ي 

ي���وح���ى . ويف ذك�����رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي ال��ش��ري��ف 
ت��ربز العديد من الجوانب االقتصادية التي 
ارت��ب��ط��ت ب��م��ي��اده ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وع���ىل آل��ه 
وم�����ن�����ه�����ا م�����ظ�����اه�����ر ال�������ربك�������ة االق������ت������ص������ادي������ة ال����ت����ي 
ظهرت بصورة واضحة منذ نعومة أظافره 
مع مرضعته حليمة السعدية فكان فاتحة 
خ��ر عليها وع��ىل أهلها وم��ن مظاهر الربكة 
االقتصادية التي ارتبطت بمياده تتمثل يف 
ترسيخ قيمة العمل واالعتماد عىل النفس 
ح��ي��ث أن ال��ن��ب��ي ص��ل��وات ال��ل��ه وس��ام��ه عليه 
وع��ىل آل ل��م يركن منذ صغره إىل االعتماد 
ع����ىل غ�����ره ف��ب��ع��د ان���ت���ق���ال ك��ف��ال��ت��ه ل��ع��م��ه أب���ي 
طالب رأى الحالة االقتصادية غر املتيسرة 
ل���ع���م���ه ف���ع���م���ل ص����ل����وات ال����ل����ه وس����ام����ه ع��ل��ي��ه 
وع���ىل آل���ه ب��رع��ي ال��غ��ن��م مل��س��اع��دة ع��م��ه وبعد 
ه�����ا ع���م���ل ب����ال����ت����ج����ارة ح���ي���ث أن اع����ت����م����اده ع��ىل 
ذات��ه يف الكسب رسالة واضحة ب��أن الكلمة 
ح����ت����ى ت����خ����رج م�����ن ال����ف����م ح�������رة أب����ي����ة ي����ج����ب أال 
ي���ت���ح���ك���م يف إط�����ع�����ام ه�������ذا ال�����ف�����م غ�����ر ص���اح���ب���ه 
وأن م���ن ي���ك���ون ع���ال���ة ع���ىل غ����ره ال ي��م��ك��ن أن 
يكون قراره ناتجا عن إرادة حقيقية فاملسلم 
م��ط��ال��ب ب��االع��ت��م��اد يف معيشته ع��ىل جهده 
ويأكل من عرق جبينه وحتى ال يكون ألحد 
م���ن ال���ن���اس م��ن��ه أو ف��ض��ل ي���ح���ول ب��ي��ن��ه وب��ن 
الصدع بالحق .  فمن القواعد االقتصادية 
ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا ال���ص���ادق األم����ن أن االق��ت��ص��اد 
ه������و ج��������زء م������ن ال������دي������ن وال�������دي�������ن امل����ع����ام����ل����ة أي 
عبادة تعاملية فالدين اإلسامي ال يقتصر 
ع����ىل ال���ج���ان���ب ال���ت���ع���ب���دي ف���ق���ط ول���ك���ن ي��ش��م��ل 
أيضا جانب املعامات الن الدين اإلسامي 
م��ن��ه��اج ح��ي��اة م��ت��ك��ام��ل لتنظيم ح��ي��اة ال��ن��اس 
عبادة ومعاملة فاإلنسان وهو يمارس دوره 
يف ع��م��ارة األرض عليه أن يأتمر ب��أوام��ر الله 
وي��ن��ت��ه��ي ع��م��ا ن��ه��ى ع��ن��ه وب���ذل���ك ي��ت��م ال��ج��م��ع 
ب���������ن ال������������������روح وامل��������������������ادة يف االق��������ت��������ص��������اد ف���ت���ن���ش���أ 
خ���اص���ي���ة اإلح����س����اس ب���ال���ل���ه ت���ع���اىل وم��راق��ب��ت��ه 
يف ك����ل ن����ش����اط اق����ت����ص����ادي ل����ذل����ك م����ن أس���س 
ال���ن���ظ���ري���ة اإلس����ام����ي����ة ال����ت����ي أرىس م��دام��ي��ك��ه��ا 
الرسول األعظم صلوات الله وسامه عليه 
وع��ىل آل��ه ج��اءت لتكريم اإلن��س��ان وامل��س��اواة 
ب���ن ال���ن���اس وال��ت��س��خ��ر وال��ت��ذل��ي��ل والتكليف 
ب��ال��ع��م��ل واإلح���س���ان وال���رق���اب���ة ال��دائ��م��ة وم��ن 
حرية التملك والحرية االقتصادية والتكافل 
والرابط والتكامل فرسول الله صلوات الله 
وسامه عليه وعىل آله أرىس قاعدة املؤاخاة 
واإليثار والتكافل االجتماعي وأوجد قواعد 
ثابتة وسليمة للتعامات التجارية ال تزال 

نافذة حتى اليوم .

 الرؤية االقتصادية احملمدية لبناء الدولة في اإلسالم 

د. يحيى عيل السقاف *

*وكيل وزارة املالية

الحلقة األوىل

صرباً آل بريه
صادق العزاء وعظيم املواساة لألخوة/

محسن وصالح وعيل محسن صالح بريه
يف وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل والدهم

النقيب محسن صالح بريه
سائلن الله جل يف عاه أن يتغمد الله الفقيد بواسع 

رحمته وعظيم مغفرته وألهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان. و)إَنّا لله وإَنّا إَلْيِه َراِجُعْون(.

األسيفون:
عيل عيل بريه واوالده- محمد عزي بريه وولده
 امن عبدالله عيل بريه- صادق عبدالله بريه

 محمد محمد غازي

تعازينا آل قحيم
اثر مرض الم به اختارت األقدار الشيخ

 مصلح صالح عايض قحيم 

لرحل اىل الرفيق االعىل بعد سنوات حياة حافلة بالعمل 
والعطاء وبهذا املصاب األليم نرفع أصدق التعازي الحارة 

إىل الزميل األخ /  أحمد عيل  قحيم
 وإىل كافة آل قحيم..

داعن الله سبحانه وتعىل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وغفرانه.. وان يعصم قلوب اهله وذويه بالصرب والسلوان.. 

انا لله وانا اليه راجعون.

األسيفون:
كافة الزمالء يف صحيفة "26سبتمرب"

هال نشوان
أجمل التهاين والتربيكات نزفها لألخ/ حمر منصور النزاري

 بمناسبة ارتزاقه املولود البكر الذي أسماه "نشوان" جعله الله 
قرة عن والديه وأنبته نباتاً حسناً..فألف مربوك.

املهنئون: وهبان النزاري- ماجد النزاري- نوح يحيى الجندبي
صدقاء.

ٌ
هيثم خالد الحجاجي- وكافة األهل واأل

تهانينا هشام

أجمل التهاين وأطيب التربيكات مع عقود 
الفل وباقات الورود، نهديها للشاب الخلوق 

اإلعامي/ هشام أحمد فارع الجحايف
 بمناسبة زفافه امليمون..

 ألف مربوك وبالرفاء والبنن.
 املهنئون: األستاذ عبدالرقيب الجحايف- 

منصور الحجازي- عبدالحميد الحجازي، 
وكافة األهل واألصدقاء من أبناء عزلة الصفة 

محافظة إب.

تهانينا للمهندس الحسن
نهنئ ونبارك للمهندس الحسن عيل 

حسن الحبابي بمناسبة الخطوبة وقرب 
الزفاف الف الف مربوك..

املهنئون:
 الوالد أحمد حسن أحمد الحبابي-  الوالد محمد 
أحمد حسن الحبابي- الشيخ حسن ابن حسن 
الحبابي- محمد أحمد حسن الحبابي- والدك 
الشاعر عيل حسن الحبابي- حمود بن حمود 

املحدين-  العقيد عبدالقادر الشاطر



األحرار ال يفرطون في سيادة 
الشعوب واألوطان

م���ا ح���دث م���ؤخ���راً يف ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي م���ن ان��س��ح��اب��ات م��ف��اج��ئ��ة و 
تراجعات يف مناطق أخرى يعكس بدرجة أساسية هزيمة تحالف 
ال��ع��دوان وت��ح��دي��داً النظام السعودي ال��ذي م��ا ي��زال يكابر ويتعاىل 
ب��ح��ك��م م����ا ي��م��ت��ل��ك��ه م����ن أم�������وال ي���ب���ع���ره���ا ه���ن���ا وه����ن����اك ل����ش����راء ال���ذم���م 
مل��ن��اص��رت��ه ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ع��ود ب���ال���ذاك���رة إىل ن��ه��اي��ة ح��ق��ب��ة ال��س��ت��ي��ن��ي��ات من 
القرن املايض عندما رفض اإلمام محمد البدر التوقيع عىل اتفاقية 
يعرتف بموجبها بتبعية مناطق جيزان وعسري ونجران للسعودية 
رسميا والتنصل م��ن معاهدة الطائف ال��ت��ي ل��م تحسم وض��ع هذه 
امل���ن���اط���ق ال����ث����اث م����ع م���اح���ق���ه���ا ال���س���ري���ة يف م���ق���اب���ل اس����ت����م����رار ال���دع���م 
ال����س����ع����ودي مل����واص����ل����ة ح����ص����ار ص���ن���ع���اء وإس����ق����اط����ه����ا وب�����ذل�����ك ي��س��ت��ع��ي��د 
اإلم�����ام ال���ب���در ع���رش���ه وي���ت���م ال��ق��ض��اء ع���ىل ال��ن��ظ��ام ال��ج��م��ه��وري ، لكن 
وطنية محمد البدر الذي قال صراحة للملك فيصل: )تقطع يدي 
إن وق��ع��ت ل��ك ح��رف��ا واح����دا ف��ق��د جعلتني ح���ارس ح���دود ي��ا فيصل 
ل��ل��دف��اع ع��ن م��م��ل��ك��ت��ك( وآث����ر ع��ىل ن��ف��س��ه أن ي��ض��ح��ي ب��ع��رش��ه ع��ىل أن 
ي���ف���رط يف األرض ال��ي��م��ن��ي��ة ف��وج��ده��ا م��ل��ك ال��س��ع��ودي��ة آن�����ذاك ف��رص��ة 
ل��ل��ت��واص��ل م���ع ال���ق���ي���ادات ال��ج��م��ه��وري��ة يف ص��ن��ع��اء وال���ت���ي وج����د منها 
استجابة لتحقيق كل مطالبه يف مقابل سحب الدعم عن امللكيني 
واإليعاز لقياداتهم وعىل رأسهم الفريق قاسم منصر لانضمام إىل 
الصف الجمهوري, ثم االعرتاف بالنظام يف صنعاء واستبعاد عائلة 

بيت حميد الدين من أية مصالحة 
ت�����ت�����م ب��������ني ال�����ج�����م�����ه�����وري�����ني وامل����ل����ك����ي����ني 
تقودها السعودية التي تحولت من 

ع���دو م��ب��اش��ر ل��ل��ث��ورة وال��ج��م��ه��وري��ة 
إىل وس���ي���ط وه�����ذا م���ا ح����دث ف��ع��ا, 
ول��������ذل��������ك ف�����ق�����د ك����������ان امل�������ل�������ك ف���ي���ص���ل 
يتفاخر يف مجالسه الخاصة بأنه 
ح��ق��ق م��ك��اس��ب م���ن ال��ج��م��ه��وري��ني 

لم يحققها من امللكيني.
ورب��������م��������ا أن ال������ن������ظ������ام ال�����س�����ع�����ودي 
ال��������ي��������وم ب������ع������د ف�����������رتة س�����ب�����ع�����ة أع�����������وام 
م��ن ال��ع��دوان ع��ىل اليمن وشعبه 
العظيم وهي تقريبا تساوي نفس 
الفرتة التي ظلت فيها السعودية 
ت����دع����م امل���ل���ك���ي���ني ث�����م ت���خ���ل���ت ع��ن��ه��م 

عندما وجدت أن مصالحها لدى قيادات تعودت أن ترهن وطنها 
وت���ره���ن ن��ف��س��ه��ا ل���ل���خ���ارج ي���ح���اول أن ي��س��ت��ع��ي��د ن��ف��س ال��ت��ج��رب��ة وه���ذا 
م���ح���ال, ف���ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة ال���ي���وم ال���ت���ي ي��ت��ص��در م��ش��ه��ده��ا ال��س��ي��ايس 
والعسكري  مكون أنصار الله لم ترتمي يف أحضان ق��وى خارجية 
كما فعلت قوى الثورة والجمهورية بعد قيامها عندما ارتمت يف 
أح��ض��ان م��ص��ر واس��ت��ق��دم��ت جيشها ل��ي��داف��ع عنها وع���ن ال��ث��ورة التي 
ق��ام��ت ب��ه��ا وع��ن��د ان��س��ح��اب ال��ج��ي��ش امل���ص���ري ارت���م���ت ب��ش��ك��ل أش���د يف 
أح���ض���ان ال���س���ع���ودي���ة وره���ن���ت ال���وط���ن ال��ي��م��ن��ي وق�������راره ال���س���ي���ايس لها 
وجعلت من السعودية الحاكم الفعيل لليمن واملدافع األول عن 
ال���ث���ورة وال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ي ح��ارب��ت��ه��ا م��ن��ذ أول ي���وم ل��ق��ي��ام��ه��ا ب��ش��ه��ادة 
ف������ن������ادق ال�������ري�������اض ح����ال����ي����ا وازدح����������������ام غ����رف����ه����ا وأج����ن����ح����ت����ه����ا ب����ال����ق����ي����ادات 

الجمهورية املحسوبة عىل ثورة 26 سبتمرب و14 أكتوبر.
إن القوى الوطنية املوجودة  يف صنعاء املدافعة عن سيادة اليمن 
وحريته واستقاله وتحرير قراره السيايس من الوصاية الخارجية 
ومواجهة تحالف العدوان ممثلة يف أبناء الجيش واللجان الشعبية 
تختلف تماما عن تلك القوى التي احتضنتها السعودية يف يوليو 
ع���ام 1970م، ال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة ال��ي��وم ارت��م��ت يف ح��ض��ن ال��وط��ن ول��م 
ترتمي يف حضن ال��خ��ارج وجعلت م��ن الشعب اليمني مرجعيتها 
ول��ذل��ك ال يمكن لها أن تفرط يف س��ي��ادة اليمن وحريته واستقاله 
كما فعل م��ن سبقها ممن أتيحت لهم ف��رص��ة حكم اليمن لعدة 
عقود بدعم خارجي ووصاية خارجية وإنما ستظل تواجه تحالف 
العدوان مهما كرب حجمه واتسعت حلقته بكل ما أوتيت من قوة 
وإرادة ش��ع��ب��ي��ة خ��ال��ص��ة م��ع��ت��م��دة ع���ىل ال��ل��ه وال���ت���وك���ل ع��ل��ي��ه رغ����م ما 
تشهده الجبهات من تصعيد لتحالف العدوان ال سيما فيما يتعلق 
بتكثيف غ��ارات الطريان الحربي ليطال املدنيني وقتل األب��ري��اء بدم 
بارد وطاملا أنها تسري عىل طريق الحق ومحاربة الباطل ومقاومته 
ف����إن ال��ن��ص��ر ح��ل��ي��ف��ه��ا ب�����إذن ال���ل���ه وق����د ب�����دأت م��ام��ح��ه ت���ل���وح يف األف���ق 
وه��و النصر ال��ذي ال ي��درك��ه إال ك��ل ذي ب��ص��رية  وم��ا تحقق يف م��أرب 
وال��س��اح��ل الغربي م��ن ان��ت��ص��ارات ليس إال مقدمة لانتصار الكبري 
وخ��������روج ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م����ن م��ح��ن��ت��ه ال����ت����ي ف���رض���ه���ا ع���ل���ي���ه أع�������داؤه 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��اء وم��رت��زق��ة محليني ف��ق��دوا ك��رام��ت��ه��م وشرفهم 
وساهموا يف بيع أوطانهم بثمن بخس ال يسمن وال يغني من جوع 
تاحقهم لعنات الشعب اليمني مع معرفتهم أن نهايتهم ستكون 

إىل مزبلة التاريخ . 
 إن هؤالء العماء واملرتزقة  تأنف أشد الكلمات تواضعا أن تعرب 
عنهم أو تكون لصيقة بهم إن اراد أحد ان ينقدهم ويف طليعتهم 
الفار عبد ربه منصور هادي واملطلوب للعدالة الجرنال الهارب عيل 
محسن صالح وقيادات من حزب اإلصاح والزمر املرتبطة بهم من 
إخ�������وان وس��ل��ف��ي��ني وق���وم���ي���ني ون����اص����ري����ني وم���ش���اي���خ ب����ل واش���رتاك���ي���ني 
وممن يعتربون أنفسهم تقدميني لألسف الشديد، كلهم كشفوا 
عن وجوهم القبيحة وزيف شعاراتهم الرنانة فا يهمهم إال جمع 
األموال والحصول عىل الوظائف ألوالدهم وأقاربهم حتى لو كان 
ذلك عىل حساب الوطن واحتاله من قبل أعدائه وقد جعلوا من 
ذلك ثقافة موروثة بديا عن بناء الدولة اليمنية الحديثة وتطبيق 
النظام والقانون فأستحسنها من يسري عىل نهجهم من الفاسدين 

أمثالهم .
وم�����ع ذل�����ك وم�����ع ك��ل��م��ا ح���ق���ق���وه م����ن م���ص���ال���ح غ����ري م���ش���روع���ة ف��إن��ه��م  
ل��م ي��ع��رتف��وا بفضل ال��ش��ع��ب اليمني عليهم وه���و ال���ذي أوص��ل��ه��م اىل 
الحكم وجعل لهم قيمة ولم يشعروا بالذنب تجاهه بعد ان اوقعوه 
يف ورط���ات ال ح��د لها وال نهاية وب��ع��د أن م��ارس��وا ض��د أب��ن��اء الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ك����ل ص���ن���وف اإلره��������اب ال���ف���ك���ري واالح����ت����ي����ال وال��ن��ه��ب 
ال���خ���ف���ي وامل���ع���ل���ن وأف�����س�����دوا أخ������اق ال����ن����اس وت�����م�����ادوا إىل أق�����ى م���دى 
يمكن تصديقه لدرجة أنهم رهنوا أنفسهم ورهنوا القرار السيايس 
اليمني للخارج لينتهي األمر بشن العدوان الظالم عىل اليمن وشعبه 
العظيم ال���ذي م��ى عليه م��ا ي��ق��ارب سبعة أع����وام  ب��ن��اء ع��ىل طلبهم 
بهدف اخماد صوت الشعب اليمني الذي ارتفع ضدهم عاليا وضاق 

بهم ذرعا بتصرفاتهم الهوجاء فلفظهم إىل غري رجعة.
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أم���ت���ن���ا ال����ي����وم يف ح���رك���ت���ه���ا ويف ن���ه���ض���ة أح�����راره�����ا واح���ت���ض���ان 
شعوبها هي يف موقع متقدم، تشهد له التغريات الراهنة 
يف ك�����ل ال����ج����ب����ه����ات ب���������دءا م�����ن ف���ل���س���ط���ني ول����ب����ن����ان وال�����ع�����راق 

وسوريا ويف اليمن.

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

اخلارجية الفلسطينية تدين 
مخططات التهويد الصهيوني 

على املقدسات
ادان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة وامل��غ��رتب��ني الفلسطينية 
ب�������ش�������دة أم����������س م�����خ�����ط�����ط�����ات االح���������ت���������ال االس������رائ������ي������يل 
وإج�������راءات�������ه وت������داب������ريه ال���ت���ه���وي���دي���ة ب���ح���ق امل���ق���دس���ات 
املسيحية واإلسامية ويف مقدمتها املسجد األقى 

املبارك.
ون����ق����ل����ت وك�����ال�����ة االن������ب������اء ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة )وف����������ا( ع��ن 
بيان صادر عن الوزارة أن املسجد األقى يتعرض 
مل�����خ�����ط�����ط إس��������رائ��������ي��������يل رس��������م��������ي ي������ت������م ت������ن������ف������ي������ذه ي����وم����ي����ا 
وب���ال���ت���دري���ج وص�����وال ل��ت��ق��س��ي��م��ه م��ك��ان��ي��ا ح��ي��ث ت��ق��وم 
نحو 30 منظمة استيطانية تطلق عىل نفسها اسم 
)ائ����ت����اف م��ن��ظ��م��ات امل���ع���ب���د( ب���ال���ت���ش���اور م���ع امل��س��ت��وى 
ال����س����ي����ايس يف دول�������ة االح�����ت�����ال ل����ل����ش����روع ب��ت��ق��س��ي��م��ه 

مكانيا.
 وح����ذرت م��ن م��خ��اط��ره��ا وت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ىل ساحة 
ال���ص���راع وم���ن ح��م��ات ال��ت��ح��ري��ض واس���ع���ة ال��ن��ط��اق 
التي تقوم بها املنظمات اليهودية املتطرفة سواء 
للتوسيع وزي��ادة أع��داد املشاركني يف االقتحامات 
أو للتخطيط وال��ت��آم��ر ل��ه��دم املسجد أو أج���زاء منه 

وتقسيمه مكانيا.
كما حذرت الوزارة من مغبة التهاون يف التعامل 
م�����ع ه������ذه امل���خ���ط���ط���ات واالق����ت����ح����ام����ات ك�����أم�����ور ب���ات���ت 
اعتيادية ومألوفة ألنها تتكرر كل يوم وال تستدعي 

وقفة جادة من قبل املجتمع الدويل.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس األم��ن 
الدويل والدول كافة واألمني العام لألمم املتحدة 
بموقف دويل جاد وفاعل وتوفري الحماية الدولية 
للقدس ومقدساتها ولألقى املبارك وقبل فوات 

األوان.
وأشارت إىل أن تقاعس املجتمع الدويل واملنظمات 
األم��م��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا "ال��ي��ون��س��ك��و" عن 
تحمل مسؤولياتها القانونية واألخاقية تجاه ما 
ي��ت��ع��رض ل���ه األق�����ى ب����ات ي��رت��ق��ي مل��س��ت��وى ال��ت��واط��ؤ 
املريب مع تلك االقتحامات واالنتهاكات واألهداف 

الخبيثة التي تبيتها ما تسمى )منظمات املعبد(.

تظهر مرة اخرى وبشكل أكر دموية وحشية عناصر 
تنظيم القاعدة وداع��ش بالساحل الغربي من خال 
اع���������دام 10 اس��������رى م�����ن اب�����ن�����اء ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان وه���م 
مكبلني عزل بصورة وحشية يجرمها الدين واالعراف 
والقوانني واالتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف 

الثالثة والخاصة باألسرى
اخاق املسلمني يف الحرب تحتم عىل كل املتحاربني ايا 
كان ويف أي زمان ومكان احرتام حقوق االسرى انسانيا 
وص���ون ك��رام��ت��ه��م وه���و م��ب��دأ اك���د عليه دي��ن��ن��ا االس��ام��ي 
قبل ظهور كل تلك القوانني واالتفاقيات الدولية والذي 
عمل ب��ه اب��ن��اء الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف تعاملهم 
مع اسرى املرتزقة من خال عرضهم ملشاهد التعامل 
معهم سواء كانوا مرتزقة العدوان اليمنيني او االجانب 
ال���ذي���ن ج��ل��ب��وا م���ن ال���خ���ارج م��ع��ام��ل��ة ب��ك��ل م���ا ت��ع��ن��ي��ه قيم 
االن������س������ان������ي������ة امل�����س�����ت�����م�����دة م��������ن دي�����ن�����ن�����ا االس���������ام���������ي ب�����أخ�����اق 
امل����ت����ح����ارب����ني وش����ج����اع����ة ال����ف����رس����ان امل���ن���ت���ص���ري���ن ك���ي���ف ك���ان 
يضمدون جراح عدوهم ويطعمونهم الطعام ويرفقون 
ب���ه���م ب���م���ا ف���ي���ه االس��������رى ال���س���ع���ودي���ون وق�����د ت���ح���دث���وا ع��ن 
ذلك بأنفسهم لكن رغم كل ذلك االحسان واالنسانية 
يقابلها اول��ئ��ك املجرمون م��ن املرتزقة بالقتل والتنكيل 

بالعزل من املدنيني واالسرى والتي كان اخرها جريمة 
قتل 10 اس��رى يف الساحل الغربي ع��ىل اي��دي عناصر 
االره�������اب ال��ت��اب��ع��ة مل��ي��ل��ي��ش��ي��ا ط�����ارق ع���ف���اش ال���ت���ي اظ��ه��رت 
م��س��ت��وى وح��ج��م ارت��ب��اط��ه��ا بالتنظيمات االره��اب��ي��ة التي 

فرت معه من صنعاء .
ع���ىل االم�����م امل���ت���ح���دة وامل���ن���ظ���م���ات االن���س���ان���ي���ة ال���ي���وم أن 
ت�������درك أن ت����واج����د ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات االره����اب����ي����ة ح��ي��ث��م��ا وج���د 
االرهاب واعمال القتل واالنتهاك للقوانني واالتفاقية 
ال�����دول�����ي�����ة  ول�����ت�����درك أن م�����ن ي����ق����وم ب���م���ث���ل ت���ل���ك االع����م����ال 
ي���ج���ع���ل امل���ج���ت���م���ع ال���������دويل ي���ق���ف ب���ك���ل ح������زم ات�����ج�����اه ت��ل��ك 
االعمال التي طاملا تكرر حديثه عن االرهاب والجماعات 
مناطق انتشارها وكون هذه االعمال تتنايف مع مواثيق 
االم���م امل��ت��ح��دة فعىل االم���م امل��ت��ح��دة اخ��ذ تلك الجرائم 
بعني االعتبار وتصنيف تلك املليشيات جماعات ارهابية 
واتخاذ إجراءات عملية بحقها كون تلك االعمال هي 
ج���رائ���م ق��ت��ل ع��م��د ل���ألس���رى ال��ع��ش��رة وم��وث��ق��ة م���ن قبل 
امل�����ج�����رم�����ني ان����ف����س����ه����م وه��������ي م������ا ت����م����ث����ل ان����ت����ه����اك����ا ص���ري���ح���ا 
مل����ا ت���ت���ش���دق ب����ه االم������م امل���ت���ح���دة وامل���ن���ظ���م���ات االن���س���ان���ي���ة ..  
ف��ت��وس��ع االدان������ات ل��ت��ل��ك ال��ج��ري��م��ة ال��ب��ش��ع��ة واالره��اب��ي��ة 

توالت محليا ودوليا.

إعدام مرتزقة العدوان لألسرى 

  مخالفة صريحة لتعاليم ديننا اإلسالمي وانتهاك خطير للقانون الدولي اإلنساني
ورشة حول إعداد اخلطة 

السنوية وموازنة هيئة 
األوقاف في إب

ب��������������دأت أم�����������س ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة إب ورش��������������ة ع���م���ل 
تدريبية حول إع��داد وتجهيز الخطة السنوية 
واملوازنة العامة ملكتب الهيئة العامة لألوقاف 
للعام امل���ايل 2022م  تحت ش��ع��ار " نحو عمل 

مؤسيس بّناء ومسؤول".
تهدف الورشة عىل مدى يومني إىل إكساب 
54 م�����ش�����ارك�����اً م�����ن م�����دي�����ري اإلدارات يف م��ك��ت��ب 
الهيئة باملحافظة وف��روع��ه باملديريات املعارف 
وامل�����ه�����ارات ال����ازم����ة إلع������داد ال��خ��ط��ط وامل����وازن����ات 
السنوية وآلية تنظيمها وفقا لألسس املهنية.

ويف الجلسة االفتتاحية أكد مدير عام مكتب 
الهيئة باملحافظة بندر العسل أهمية الورشة 
يف ت����ط����وي����ر ال����ع����م����ل ال����وق����ف����ي م�����ن خ�������ال ت���أه���ي���ل 
ال�����ع�����ام�����ل�����ني ع�������ىل م����ت����ط����ل����ب����ات امل�����������ايل وامل����ح����اس����ب����ي 
وت����ع����ري����ف����ه����م ب�����آل�����ي�����ات إع������������داد ال����خ����ط����ط ال����ع����ام����ة 
واملوازنات التشغيلية والحسابات الختامية .

وث����م����ن ال���ج���ه���ود امل����ب����ذول����ة الس���ت���ك���م���ال أع���م���ال 
ح���������ص���������ر أرايض وأع���������������ي���������������ان وأم�����������������������������وال األوق���������������������اف 
والحفاظ عليها واستثمارها بما يحقق مقاصد 
ال�������واق�������ف�������ني.. م���ب���ي���ن���ا أن ال����خ����ط����ة اإلس����رتات����ي����ج����ي����ة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة وخ���ط���ت���ه���ا ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ع��ام 
2022م ت��ت��ض��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د م����ن امل���ش���اري���ع 
االستثمارية التي ستعود بالنفع عىل الوقف 

والواقف.
وش���دد العسل ع��ىل ض���رورة تعزيز مستوى 
األداء وتفعيل وتنفيذ الخطط والربامج وفقا 
ل�����رؤي�����ة إس����رتات����ي����ج����ي����ة واض�����ح�����ة ت���ح���ق���ق م���ق���اص���د 
الوقف وتسهم يف تفعيل مسار العمل الوقفي 

عىل مستوى القرى والعزل باملديريات.

إيران: إحباط هجوم 
سيبراني صهيوني على 
اخلطوط اجلوية ماهان

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة م���اه���ان أن 
فريق ماهان لألمن السيرباين أحبط هجمات 
س��ي��ربان��ي��ة وج��م��ي��ع رح�����ات م���اه���ان ت��س��ري وف��ق��ا 

للربنامج.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ت��س��ن��ي��م ال���دول���ي���ة ل���ألن���ب���اء ع��ن 
ال������ع������اق������ات ال�����ع�����ام�����ة ل�����ش�����رك�����ة م�������اه�������ان ال������ق������ول: 
"ن���ظ���راً مل��ك��ان��ة م��اه��ان يف ق��ط��اع ال���ط���ريان ب��ال��ب��اد 
ف���ق���د ت����م ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه ال���ه���ج���م���ات ض����د ال��ش��رك��ة 
م��رات عديدة ويف أوق��ات مختلفة يف محاولة 

إللحاق الضرر بأدائها."
وأضافت: "يعترب هذا األمر طبيعياً ويتدخل 
فريق ماهان لألمن السيرباين دائما بذكاء ويف 

الوقت املناسب إلحباط هذه الهجمات.
وت����اب����ع����ت: "ل����ذل����ك ن��ع��ل��ن أن ج��م��ي��ع رح����ات 
م������اه������ان ت����ت����م وف�����ق�����ا ل����ل����ج����دول ال����زم����ن����ي وس���ي���ت���م 
ت��ش��غ��ي��ل ال���رح���ات امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وف��ق��ا ل��ل��ج��دول 

الزمني السابق".

ن���ف���ذ أول����ي����اء دم األس�������رى ال���ع���ش���رة امل����غ����دور ب���ه���م يف ال��س��اح��ل 
الغربي، أمس بصنعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة 

مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء.

واع����ت����ربوا يف ال���وق���ف���ة، ه����ذه ال��ج��ري��م��ة ان���ت���ه���اك���اً س����اف����راً للقيم 
واألعراف والقوانني واالتفاقيات الدولية واإلنسانية.

ك����م����ا ط�����ال�����ب�����وا ب�����إي�����ق�����اع أش��������د ال�����ع�����ق�����وب�����ات ب����ح����ق م����رت����ك����ب����ي ه����ذه 

الجريمة البشعة التي تعكس وحشية مرتكبيها واملشاركني 
فيها وتجردهم عن اإلنسانية والقيم واملبادئ وعدم مباالتهم 

بالقوانني واالتفاقيات واملعاهدات.

وقفة بصنعاء تطالب مبحاكمة مرتكبي جرمية إعدام األسرى 

دبلوم بامتياز للقاضي العياني
نال العميد القايض عبداللطيف العياين املدعي العام العسكري مدير 
دائرة القضاء العسكري دبلوم يف إدارة وتنظيم الشرطة بدرجة امتياز 

مع مرتبة الشرف من كلية الدراسات العليا باكاديمية الشرطة..
ع��ن بحثه امل��وس��وم ب���"م��ص��ادر ال��ق��ان��ون اإلداري- دراس���ة تطبيقية يف 

هيئة الشرطة".
وق�������د اث����ن����ت ل���ج���ن���ة امل����ن����اق����ش����ة ع�����ىل ال�������دراس�������ة ال����ت����ي ت����ع����ال����ج ال����ك����ث����ري م��ن 
اإلشكاالت اإلدارية واألطر القانونية لجهاز الشرطة.. مشيدين بجهود 
الباحث وما توصل إليه من نتائج وتوصيات يف دراسته النموذجية.

ال�������ش�������ه�������داء االج��������������اء ال�������ذي�������ن اخ�������ت�������اروا 
ط����ري����ق ال�����ش�����ه�����ادة.. وج����س����دوه����ا ن���ض���اال 
وم�������واج�������ه�������ة ض�������د اع��������������داء ال������ل������ه واع������������داء 
ال�������وط�������ن وال�������ش�������ع�������ب.. ع��������������دوان ال����ن����ظ����ام 
ال����س����ع����ودي واالم�����������ارايت وال�����ي�����وم ع��ن��دم��ا 
ن����ق����ف  االوىل..  ال�������������ذك�������������رى  ن��������ق��������ف ع��������ن��������د 
باجال كبري ونقرأ الفاتحة عىل ارواح 

الشهداء..
- ع������ب������دال������س������ام ق�������اي�������د م�����ح�����م�����د ع����ب����ده 

الشرعبي- ابو قيص
- م��������������ازن ع������ب������دال������ك������ري������م ق�������اس�������م ن�����اص�����ر 

الشريف- ابو مالك

- ف����������������������وزي اح�����������م�����������د س���������ي���������ف ع�������ب�������دال�������ل�������ه 
العوايض- ابو حرب

ش����ه����داء ال���ش���رط���ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ذي���ن 
س�����ج�����ل�����وا ب�����دم�����ائ�����ه�����م ال������ط������اه������رة م�����واق�����ف 
االب�������اء وال���ش���م���وخ وال���ب���ط���ول���ة.. ف��ط��وب��ى 

الرواحهم الزكية الطاهرة..
واك��������ال��������ي��������ل ال�������ف�������خ�������ار واالع�������������ت�������������زاز ت�����زي�����ن 
تاريخهم املشرف.. الفاتحة عىل ارواح 
ال���ش���ه���داء ول��ت��ن��ع��م ارواح�����ه�����م ب��ال��س��ام 
وبرضا الخالق العظيم وبشرى البناء 
واس���ر ال��ش��ه��داء ه���ذه امل��ه��اب��ة العظيمة 

وهذا املوقف املشرف العظيم.

طـــوبى للشهـــــداء االجـــــــالء ع��م��ل��ت ل��ج��ن��ة ارايض وع���ق���ارات 
ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ط�����وال امل��رح��ل��ة 
ال����ت����ي م���ض���ت وال������ي������وم ع�����ىل ان���ج���از 
اع������م������ال ع���ظ���ي���م���ة ت���ض���م���ن ح���ق���وق 

املواطنني..
وخ����اص����ة اول����ئ����ك ال����ذي����ن ل��دي��ه��م 

وث�����ائ�����ق ص�����ادق�����ة وس���ل���ي���م���ة وش����رع����ي����ة ب���ام���ت���اك 
ارايض ق�����������د ت�������ق�������ع يف اط������������������ار ام������������������اك ال���������ق���������وات 

امل��س��ل��ح��ة.. وق���د ج���رى ت��وزي��ع 
اس��������ت��������م��������ارات ع��������ىل امل������واط������ن������ني 
ال�������ج�������ادي�������ن م��������ن اج�����������ل اي������ج������اد 
ح���ل���ول م��ن��اس��ب��ة وم��ع��ال��ج��ات 
صائبة الح��ق��اق ال��ح��ق وازال���ة 
غ�����ري  اخ�������������ط�������������اء  او  ل���������ب���������س  اي 
م��ح��س��وب��ة وه�����ذا ج��ه��د ي���ح���رتم وع���م���ل ق��ان��وين 

وشرعي ومشروع.

مواقف حتترم 
وعطاء متجدد


