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االثنني

عقد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة
العميد يحيى سريع أمس بصنعاء مؤتمرا ً صحافيا
تناول فيه حصاد العمليات العسكرية للقوات
املسلحة خالل العام 2021م وأبرز نتائجها..
واستعرض املتحدث الرسمي إجمايل العمليات
الهجومية لقواتنا خالل العام ومن أبرزها
عمليات القوة الصاروخية وسالح
الجو املسري والخسائر
املادية والبشرية
للعدو..
و أ ك د

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

عملية لقوات
الدفاع الجوي

العميد يحيى سريع أن القوات املسلحة ومعها
كل أحرار الشعب ماضية بعون الله نحو تحرير
كافة أرايض الجمهورية حتى تحقيق الحرية
واالستقالل.
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

اليوم  ..إطالق إستراتيجية مكافحة
الفساد 2026 - 2022م

الرئيس املشاط يعزي في استشهاد
اللواء مجاهد الهبيري
ب ـع ــث ف ـخ ــام ــة امل ـش ــري ال ــرك ــن م ـهــدي
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاط رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـج ـ ـل ـ ــس الـ ـسـ ـيـ ــايس
األع ـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ــرق ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـ ــزاء وم ـ ـ ــواس ـ ـ ــاة يف
استشهاد اللواء مجاهد أحمد صالح
الهبريي ،قائد اللواء  107مشاة ،بعد
حياة حافلة بالعطاء يف سبيل الدفاع
عن الوطن.
وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ــرئـ ـيـ ــس امل ـ ـش ـ ــاط يف ب ــرق ـي ــة
الـعــزاء الـتــي بعثها إىل شقيق الشهيد
ن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـه ـ ـبـ ــريي وأسـ ـ ــرتـ ـ ــه وك ـ ــاف ـ ــة آل
الهبريي بمديرية نهم عامة ،بــاألدوار
البطولية والوطنية للشهيد وشجاعته
يف مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدوان األم ـ ـ ــري ـ ـ ــي
السعودي.

وأش ــار إىل أن الـشـهـيــد ك ــان مـجــاهــداً
مخلصاً مقداماً وقائداً محنكاً يتصدر

الصفوف يف كــل الجبهات التي جاهد
ف ـي ـهــا ح ـتــى ل ـقــي ال ـل ــه ش ـه ـي ــداً ب ـعــد أن
أثـ ـ ـخ ـ ــن يف صـ ـ ـف ـ ــوف جـ ـ ـي ـ ــوش الـ ـ ـغ ـ ــزاة
وجندل العديد منهم.
وعرب رئيس املجلس السيايس األعى
ع ــن خ ــال ــص ال ـع ــزاء وص ـ ــادق امل ــواس ــاة
ل ـش ـق ـي ــق وأبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـش ـه ـي ــد وك ـ ــاف ـ ــة آل
ال ـه ـبــريي يف ه ــذا امل ـصــاب  ..ســائــال الـلــه
العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته
وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بن حبتور يكتب
مثقف فقدناه
عن ٍ
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«26سبتمرب» خاص/
تــدشــن الهيئة الــوطـنـيــة العليا ملكافحة
ال ـف ـس ــاد الـ ـي ــوم ب ـص ـن ـع ــاء اإلس ــرات ـي ـج ـي ــة
الوطنية ملكافحة الفساد 2026 - 2022م
يف ضـ ــوء ال ــرؤي ــة الــوط ـن ـيــة ل ـب ـنــاء ال ــدول ــة
اليمنية الحديثة.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـق ــايض م ـجــاهــد
أحمد عبدالله أهمية إطالق اسراتيجية
مـكــافـحــة الـفـســاد 2026 - 2022م والـتــي
ت ـت ـض ـمــن ت ـط ــوي ــر م ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـشــري ـعــات
ال ــوط ـن ـي ــة امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد،
والـتـشــريـعــات املــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة وســد
الـ ـفـ ـج ــوات ف ـي ـه ــا ،وتـ ـع ــزي ــز ف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا يف
الوقاية ،ومنع الفساد ومكافحته ،والتطوير واإلصالح
امل ـ ــايل واإلداري ،وح ـم ــاي ــة امل ـ ــال الـ ـع ــام والـ ـحـ ـف ــاظ عــى
االقتصاد الوطني.

وأشــار رئيس الهيئة إىل أن إطــالق
االس ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وت ـف ـع ـي ــل م ـ ـسـ ــارات
ال ــرق ــاب ــة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد ت ــأيت يف
س ـيــاق ال ـعــديــد مــن امل ـس ــارات ،مـنـهــا
امل ـس ــار اإلداري وامل ـس ــار االق ـت ـصــادي
ومسار املنظومة العدلية ،بما يكفل
املنع والوقاية من الفساد ومكافحته
وح ـ ـمـ ــايـ ــة املـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ــام واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الوطني وتحقيق عدالة ناجزة.
وذكر القايض مجاهد أن األهداف
تضمّ نت أيـضــاً تطوير وتفعيل آلية
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـن ـظ ــوم ــة
الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
واألج ـه ــزة الــرقــابـيــة والـنـيــابــة ال ـعــامــة ،لـتـحـقـيــق تـكــامــل
األدوار واالسـتـفــادة مــن اإلمكانيات املتاحة ،عــى مدى
خمس سنوات قادمة.

مجلس النواب يدين التحركات املشبوهة والقبيحة للنظام السعودي جتاه قضايااألمة
على خطى ميليشيات االخوان

ميليشيات االمارات الى احملرقة!!
"26سبتمرب" -خاص
املـتــابــع ملــا يـجــري يف مـحــافـظــة شـبــوة مــن تصعيد
ع ـ ـ ـ ـ ــدواين ع ـ ـس ـ ـكـ ــري واسـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ــداف مـ ــديـ ــريـ ــات
املحافظة بغارات مكثفة لطريان العدوان،
ي ــدرك تـمــامــاً أب ـعــاد مــا يــريــد ال ـعــدوان
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــالل
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــه
الزج بمرتزقته
الــذيــن ال يـبــدو
راض
انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ٍ
عـنـهــم ،لدفع
بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم اىل

مهلكة جديدة ومحرقة يدرك تماماً انها ستلتهم
تلك الشرذمة املسماة بالعمالة واالرتــزاق والتي
جـ ـ ــيء بـ ـه ــا ل ـ ـت ـ ــؤدي ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــت ع ـن ــده
مـلـيـشـيــات اإلص ــالح اإلخــوان ـيــة وال ـتــي ح ــان وقــت
التخلص منها.
مـجــيء مــا يـسـمــى الـعـمــالـقــة إىل مـحــافـظــة شبوة
يأيت ضمن مخطط املحتل اإلمــارايت املتبني لهذه
األلوية املرتزقة ،الستبدال عمالئها من االخــوان
بــال ـع ـمــال ـقــة وال ـق ـض ــاء ع ــى أي ت ــواج ــد ل ــإخ ــوان
الذين كانوا قد دفعوا بمجاميعهم الفارين من
مـ ـع ــارك م ـ ــارب إىل شـ ـب ــوة ،ول ـكــن
دول العدوان سعت لتحجيم
وط ـ ـ ـ ـ ــرد م ـ ـجـ ــام ـ ـيـ ــع اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان
م ــن خ ــالل ع ــزل م ــا يـسـمــى
بــاملـحــافــظ بــن عــديــو وتـعــن
ً
بدال عنه واملوايل لإمارات.
تفاصيل ص 04

الدولة احلديثة
العادلة واملستقرة

ص 05

مدير جمرك عفار لـ

:

مزاعم حتالف العدوان
دعاية كاذبة الستهداف
البنى اخلدمية

ص 04

في تقرير ملركز عني اإلنسانية:

 1,853استهدفهم العدوان
خالل العام 2021م منهم
 387شهيد ًا و 1,466جريح ًا
ص 09
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مجلس النواب يدين التح ّركات املشبوهة والقبيحة للنظام السعودي جتاه قضايا األمة

أدان مجلس النواب يف جلسته
أم��س برئاسة رئ�ي��س املجلس األخ
ي �ح �ي ��ى ع � ��ي ال � ��راع � ��ي ال� �ت� �ح ��رك ��ات
امل � �ش � �ب� ��وه� ��ة وال� �ق� �ب� �ي� �ح� ��ة ل �ل �ن �ظ ��ام
ال � �س � �ع� ��ودي ت � �ج� ��اه ق� �ض ��اي ��ا األم � ��ة
العربية واإلسالمية.
وأوض ��ح امل�ج�ل��س يف ب �ي��ان ص��ادر
ع�ن��ه أن��ه ي�ت��اب��ع ب��اه�ت�م��ام وق�ل��ق آخ��ر
ت� �ط� ��ورات وم �س �ت �ج ��دات األح � ��داث
املتعلقة بالشأن اليمني واإلقليمي
وما آلت إليه األم��ور ويدين بشدة
ت�ل��ك ال�ت�ح��رك��ات امل�ش�ب��وه��ة ل�ل��وج��ه
ال �ق �ب �ي��ح ل �ل �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي ت�ج��اه
م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ق�ض��اي��ا األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة
واإلسالمية.
وقال" :ففي الوقت الذي ّ
يقدم
ف� �ي ��ه ال� �ن� �ظ� ��ام ال � �س � �ع� ��ودي ن �ف �س��ه
وراع لقضايا األمة ويعطي لنفسه الحق يف التحدث
كحريص ٍ
ً
باسم األمة العربية واإلسالمية يظهر وبكل سفور متنصال عن
ً
مهروال نحو التطبيع مع العدو اإلسرائيي من خالل
التزاماته
اللقاءات السرية املباشرة أو العلنية وآخرها املكاملة الهاتفية
بني وزيري نظام الكيانني السعودي واإلسرائيي ومجموعة
م��ن ال��دب�ل��وم��اس�ي��ني ال��دول �ي��ني وع ��ى ح�س��اب ق�ض��اي��ا وح�ق��وق
الشعب الفلسطيني وقضايا األمة العربية واإلسالمية".
واع �ت��ر امل�ج�ل��س ت�ل��ك ال �ل �ق��اءات وال�ت�ص��ري�ح��ات وال�ت�ح��رك��ات
خ �ي ��ان ��ة وت �ف ��ري �ط ��اً وخ � ��ذالن� ��اً ل �ق �ض ��اي ��ا األم � ��ة امل �ص ��ري ��ة وآم� ��ال
وتطلعات الشعوب العربية الحرة التواقة للتحرر من التبعية
واالنعتاق وع��دم التفريط بقضايا األم��ة العربية واإلسالمية
ومنها القضية الفلسطينية.
واس�ت�ن�ك��ر ب�ي��ان م�ج�ل��س ال �ن��واب ل�ق��اء ال��رئ�ي��س الفلسطيني
م �ح �م��ود ع �ب ��اس ب ��وزي ��ر ال ��دف ��اع اإلس ��رائ �ي ��ي يف ال ��وق ��ت ال ��ذي
ي�م��ارس فيه ال�ع��دو القتل وال�ت�ش��ري��د ال�ي��وم��ي وه��دم مساكن
املواطنني واملساجد ُ
ودور العبادة.
وندد بالسقوط املدوي ألنظمة الذل والعار الذين يجرمون
ال�ع��الق��ات ال�ع��رب�ي��ة -العربية وال�ع��رب�ي��ة -اإلس��الم�ي��ة م��ن جهة

يف وق ��ت ت�ج�ي��ز ف�ي��ه ت�ط�ب�ي��ع ال �ع��الق��ات م��ع ال�ص�ه��اي�ن��ة وت�ع�م��ل
ع��ى تجنيد امل��ال ال�س�ع��ودي والخليجي للضغط ع��ى بعض
األن �ظ �م��ة وال� ��دول يف اس �ت �غ��الل س��اف��ر ل �ل �ظ��روف االق �ت �ص��ادي��ة
الصعبة وتحوير وتحييد مواقفها تجاه قضايا ومظلوميات
أب�ن��اء األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم�ي��ة واالرت �ه��ان ل�ل�ع��دو ال�ت��اري�خ��ي
لألمة العربية واإلسالمية.
وق��ال ال�ب�ي��ان" :وه��و م��ا ان��رى ب��ه رئ�ي��س ال ��وزراء ال�ل�ب�ن��اين يف
تصريحاته األخرة التي أعرب فيها إرضاءً للنظام السعودي
ع��دم ان �خ��راط ح�ك��وم�ت��ه يف ال�ش��أن ال�ي�م�ن��ي م�ت�ن�ص� ً
�ال ع��ن نصرة
ق �ض ��اي ��ا األم� � ��ة وم �ن �ه ��ا م� ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب �ق �ض �ي ��ة ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي
ومظلوميته".
وف �ي �م��ا ن ��دد م�ج�ل��س ال �ن ��واب ب�ت�ل��ك امل ��واق ��ف وال �ت �ص��ري �ح��ات
املتناقضة واملتخاذلة طالب كافة األح��رار وال��دول والشعوب
العربية واإلسالمية بإدانة واستنكار تلك التحركات املريبة يف
كافة املحافل اإلقليمية والدولية.
ودعا إىل وحدة الصف العربي واإلسالمي لتلبية طموحات
وآمال وتطلعات الشعوب العربية واإلسالمية يف التحرر من
الهيمنة والوصاية الصهيو -أمريكية وإيقاف التنمر السعودي
واستغالله أوضاع وظروف الشعوب والدول العربية الحرة

واملقهورة واملغلوبة عى أمرها.
وأك � ��د م �ج �ل��س ال� �ن� ��واب أن ت�ل��ك
امل ��واق ��ف س�ت�ظ��ل يف ق��ائ�م��ة ال�خ��زي
وال� �ع� ��ار ألن �ظ �م ��ة ال� �ه� ��وان وس �ي ��أيت
ال �ي ��وم ال� ��ذي ي�ن�ت�ص��ر ف �ي��ه ال�ش�ع��ب
ال � �ع � ��رب � ��ي واإلس� � � ��الم� � � ��ي ل �ق �ض �ي �ت ��ه
العادلة من الخونة واملارقني.
ويف الجلسة ال�ت��ي حضرها وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م�ج�ل��ي ال �ن ��واب
وال �ش ��ورى ال ��دك �ت ��ور ع ��ي ع�ب��دال�ل��ه
أب��وح�ل�ي�ق��ة ن��اق��ش م�ج�ل��س ال�ن��واب
ت� �ق� ��ري� ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال � �خ � ��دم � ��ات ب �ش ��أن
ال �ش �ك ��وى امل �ق ��دم ��ة م ��ن أه� ��ايل ح��ي
ج � �ن � ��وب غ � � ��رب ج� ��ام � �ع� ��ة ص �ن �ع ��اء
املتضمنة التالعب واالستحداث يف
املخطط العام "وحدة جوار "531
املعتمد يف ال�ع��ام  1980وإص��دار
مخطط مستحدث يف العام 2017م.
وأكد نواب الشعب يف سياق نقاشاتهم أهمية إيجاد حلول
للمشكلة ب�م��ا ي�ح�ف��ظ ح�ق��وق امل��واط�ن��ني م��ع م��راع��اة املصلحة
ال �ع ��ام ��ة وإن� �ص� ��اف م ��ن ص � ��درت أح� �ك ��ام ق �ض��ائ �ي��ة ل�ص��ال�ح�ه��م
ومراعاة البُعد املستقبي أثناء إعداد املخططات.
وأك � ��د رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب أه �م �ي ��ة ال �ت �ع ��وي ��ض ال �ع ��ادل
ل �ل �م��واط �ن��ني إذا اق �ت �ض��ت امل �ص �ل �ح��ة ال �ع ��ام ��ة ذل ��ك وأن ت �ك��ون
املخططات بإشراف رئيس الهيئة العامة لألرايض الذي يتحمل
املسؤولية الكاملة.
وبعد النقاش أقر مجلس النواب تكليف اللجنة الرملانية
ً
ممثال برئيس الهيئة
املختصة م��ع الجانب الحكومي املعني
ال �ع��ام��ة ل ��ألرايض وم�م�ث�ل��ني ع��ن ال�ت�خ�ط�ي��ط واألش �غ ��ال ووزي ��ر
التعليم العايل والبحث العلمي وكافة الجهات ذات العالقة
لدراسة املوضوع من كافة جوانبه ووضع املعالجات املناسبة
وموافاة املجلس بنتائج ذلك.
ول �ف��ت األخ ي�ح�ي��ى ع��ي ال ��راع ��ي إىل ح ��رص م�ج�ل��س ال �ن��واب
عى وض��ع حل شامل للمشكلة والتحري ال��الزم قبل تنفيذ
املخططات.

الراعي يلتقي أمني عام الهالل األحمر اليمني

التقى رئيس مجلس النواب األخ يحيى عي الراعي أمس
أم ��ني ع ��ام ال �ه ��الل األح �م ��ر ال �ي �م �ن��ي ال ��دك �ت ��ور ف� ��ؤاد امل ��اخ ��ذي
والفريق التابع للهالل األحمر.
ويف ال �ل �ق ��اء ث �م ��ن رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن� ��واب ج �ه ��ود األم ��ني
العام وأعضاء الهالل األحمر يف املجاالت اإلنسانية  ..مبديا
استعداد املجلس تذليل أي صعوبات قد تواجه فرق الهالل
األحمر.
وتطرق إىل اآلث��ار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار

عى مدى سبع سنوات ..حاثا فريق الهالل األحمر عى بذل
املزيد من الجهود يف تقديم الخدمات واألعمال اإلنسانية
واإلغاثية يف كافة املحافظات.
م��ن ج��ان�ب��ه أش ��ار رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة وال�س�ك��ان
بمجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش إىل معاناة أبناء
الشعب اليمني يف ظل استمرار العدوان والحصار  ..الفتا
إىل أهمية تقديم املساعدات اإلغاثية واإلنسانية للمتضررين
يف مختلف املحافظات.

فيما قدم أمني عام الهالل األحمر وأعضاء الهالل تقرير
ع��ن أن�ش�ط��ة ال �ه��الل األح �م��ر ال�ي�م�ن��ي واإلن �ج ��ازات امل�ح�ق�ق��ة..
مؤكدين عى أهمية تسهيل أعمال الهالل األحمر اإلغاثية
واإلنسانية يف جميع املحافظات وتقديم املعونات االيوائية
للنازحني واملحتاجني وإسعاف املصابني والجرحى.
ح�ض��ر ال�ل�ق��اء رئ�ي��س لجنة ال�ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة وامل�غ��رب��ني
بمجلس النواب الدكتور عي الزنم واألمني العام املساعد
للمجلس عبد الرحمن املنصور.

خالل مناقشة التنسيق املشترك بشأن املغرر بهم

الرويشان يؤكد ضرورة أن تسهم اجلهود الرسمية مع املكونات املجتمعية في عودة جميع املغرر بهم
ن��اق�ش��ت ال�ل�ج�ن��ة األم�ن�ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ص�ن�ع��اء أم��س ب��رئ��اس��ة
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء ل�ش�ئ��ون ال��دف��اع واألم ��ن ال�ف��ري��ق ال��رك��ن
ج ��الل ال��روي �ش��ان ج��وان��ب ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ش��رك��ة ل��رت�ي��ب ع��ودة
املغرر بهم إىل صف الوطن.
واستعرض االجتماع الذي ضم محافظ صنعاء عبدالباسط
ال �ه��ادي وم�س��اع��د وزي ��ر ال��دف��اع ال �ل��واء ع��ي ال�ك�ح��الين وم��دي��ر
أمن املحافظة العميد يحيى املؤيدي التصورات واملقرحات
مل�س��ان��دة ج�ه��ود ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة وال�ل�ج��ان ال�ف��رع�ي��ة يف تنفيذ
مهام تنسيق العائدين من جبهة العدو.
وت�ط��رق االج�ت�م��اع بحضور لجنة رئ��اس��ة الجمهورية وع��دد
من قيادات وزارة الدفاع وإدارة أم��ن املحافظة وم��دراء أمن
امل��دي��ري��ات وق �ي ��ادات ال ��وح ��دات األم�ن�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة إىل ن�ت��ائ��ج
العمل األمني يف ملف ترتيب العائدين خالل املرحلة األوىل
والثانية.
كما جرى مناقشة املعلومات املتعلقة بتحركات العدوان
ع��ر أدوات� ��ه م��ن ال �ع �م��الء وامل��رت��زق��ة يف م �ح��اول��ة االس�ت�ق�ط��اب
وإحداث خرق للتأثر عى تماسك ووحدة الجبهة الداخلية
وم �س �ت��وى ي�ق�ظ��ة أج �ه ��زة ال �ع �م��ل األم �ن ��ي واالس �ت �خ �ب ��ارايت يف
افشال مخططات العدوان.
واس�ت�ع��رض ال��روي�ش��ان ن�م��اذج م��ن م �ح��اوالت وم�خ�ط�ط��ات
قوى العدوان وحالة االنهيار يف صفوف عمالئه والخطوات
اإلجرائية والعملية يف التعامل مع ملف املغرر بهم بما يكفل
ترتيب عودتهم إىل حضن الوطن معززين مكرمني.
وأشار إىل أهمية التزام أجهزة األمن واالستخبارات باملهام
يف تنفيذ مصفوفة املوجهات ورفع مستوى وكفاءة التنسيق
امل �ع �ل ��وم ��ايت وامل � �ي� ��داين ل �ت �ح �ق �ي��ق األه � � ��داف امل �ن �ش ��ودة ل �ع ��ودة
املخدوعني إىل مناطقهم وقراهم لالستفادة من قرار العفو

العام.
وش� ��دد ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ل �ش �ئ��ون ال ��دف ��اع واألم � ��ن ع��ى
أجهزة أمن محافظة صنعاء تكثيف الجهود إلفشال ما تبقى
للعدو من أوراق ومخططات وبما يسهم يف تجسيد الخطى
نحو تحقيق النصر لليمن وأبنائه.
ول�ف��ت إىل م��ا تمثله محافظة ص�ن�ع��اء م��ن أه�م�ي��ة محورية
بالنسبة أله��داف ال�ع��دوان وامل��رت��زق��ة منذ نحو سبع سنوات
 ..م��ؤك��دا ض ��رورة أن ت�س�ه��م ال�ج�ه��ود ال��رس�م�ي��ة م��ع امل�ك��ون��ات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف ع ��ودة ج�م�ي��ع امل�غ��رر ب�ه��م وال�ع�م��ل ع��ى تذليل
وترتيب اجراءات عودتهم.
ف �ي �م��ا ت �ط ��رق م �ح��اف��ظ ص �ن �ع��اء إىل خ �ط��ة وم� �س ��ارات ع�م��ل
امل ��رح� �ل ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة ل �ل �ج ��ان ال �ت �ن �س �ي ��ق م � ��ع امل � �غ � ��رر ب �ه ��م ودور

ومسئوليات أجهزة األمن يف انجاح املهام املتعلقة بهذا امللف
وفق الرنامج الزمني املحدد.
وحث عى ض��رورة تفويت الفرصة ملخططات ومحاوالت
ال �ع��دو م��ن خ ��الل ت�ع��زي��ز ج �ه��ود ق �ن��وات ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع امل�غ��رر
بهم والتواصل مع أهاليهم لحثهم عى العودة حرصا عى
اللحمة الوطنية بعد انكشاف ك��اف��ة أوراق وأط�م��اع تحالف
العدوان.
وخ��الل االجتماع تم االستماع إىل مداخالت مساعد وزير
الدفاع ومدير أمن املحافظة ومدراء أمن مديريات املحافظة
ح � ��ول ج� ��وان� ��ب س� ��ر ال �ع �م ��ل يف ت �ن �س �ي��ق ع� � ��ودة امل �خ ��دوع ��ني
واآلليات واإلجراءات املساندة لتحقيق النجاح املطلوب لهذه
املهمة الوطنية.

مدير عام شؤون املغرتبني بمحافظة الضالع

املغتربون يتمتعون بالوطنية ولم تتغير مبادئهم ومواقفهم الثابتة جتاه اليمن
أك � ��د م ��دي ��ر ع � ��ام ش �ئ ��ون امل �غ ��رب ��ني ب �م �ح��اف �ظ��ة
ال� �ض� ��ال� ��ع األس� � �ت � ��اذ ن� ��اج� ��ي ح� �س ��ني واص � � ��ل ان
املغربني االحرار يحملون هم الوطن واملواطن
عى عاتقهم ويشاركونه ما يعانيه من وضع
عام اقتصادي وانساين وتنموي.
وت �ط ��رق يف ح � ��وار م ��ع ص�ح �ي �ف��ة "26س �ب �ت �م��ر"
س�ي�ن�ش��ر ال�ع��دد ال �ق��ادم اىل ان أب�ن��اء محافظة
الضالع من أوائ��ل محافظات الجمهورية بل
تحتل الرتبة األوىل وهم السابقون من حيث
ال �ت �ف ��اع ��ل وال � �ب� ��دء ب ��إن �ش ��اء وت �ن �ف �ي ��ذ امل � �ب� ��ادرات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ف �ق��د ق ��ام وال زال أب �ن ��اء امل�ح��اف�ظ��ة
امل�غ��رب��ني وإىل جانبهم األه��ايل وك��ل الخرين
العديد من املساهمات وامل�ب��ادرات املجتمعية
التي دعا إليها قائد الثورة والقيادة السياسية
يف ج ��وان ��ب م �ت �ع ��ددة م �ن �ه��ا ال �ج ��ان ��ب ال�ص�ح��ي
وال � ��رب � ��وي وال� �ت� �ن� �م ��وي واإلن� � �س � ��اين وال� �خ� ��ري
والثقايف والريايض والتاريخي وغرها.
وق ��ال" ي�ع�م��ل امل�غ��رب��ون يف ارض ال�ه�ج��ر بكل
ج �ه ��د وع � �ن� ��اء وإخ � � ��الص وت � �ف� ��ان يف أع �م ��ال �ه ��م
ليشاركوا أبناء وطنهم معاناتهم وهمومهم
وم � ��ا ي �ع ��ان �ي ��ه ال� ��وط� ��ن ب �ش �ك ��ل ع � ��ام م� ��ن ح ��رب
ظ� ��امل� ��ة وح � �ص � ��ار ج� ��ائ� ��ر ووض � � ��ع ع� � ��ام م �ت ��ده ��ور
ف �ه��م ي�ك�ت�ف��ون ب �ج��زء م ��ن أج ��وره ��م وروات �ب �ه��م
والجز األخ��ر يقدموه كمساهمات وم�ب��ادرات
مجتمعية عى مستوى املحافظة بل والوطن
عامة".
م �ش��را اىل ان ��ه ال ي�ق�ت�ص��ر دور أب �ن��اء م�ح��اف�ظ��ة

ُ
امل َّ
ثقف البدر بامحرز الذي افتقدنا
ميان حالك السواد
ليل ٍ
سناه في ٍ

َّ
ودعت الجماهير الحاشدة
في غيل حبان ومحافظة شبوه
الم َّ
ُ
ثقف الرائع األستاذ /بدر أحمد
حيدره بامحرز ،في األسبوع األخير
من شهر ديسمبر عام 2021م إلى
مثواه األخير في قرية قرن بامحرز،
َّ
ودعته تلك الحشود من الناس
وهي حزينة مكلومة لفراق أحد
أعالم الثقافة والفكر في محافظة
شبوه واليمن عمومًا.

أ .د .عبدالعزيز صالح بن حبتور *
ت�ع��ود ب��ي ال��ذاك��رة يف ت�ع��ارف�ن��ا وم�ع��رف�ت�ن��ا ببعضنا إىل
ن �ه��اي��ات ح�ق�ب��ة االح �ت ��الل ال��ري �ط��اين ل�ج�ن��وب ال�ي�م��ن يف
زمن السلطنة الواحدية ،حينما ُك ّنا تالميذاً مبتدئني
يف (املعالمة) أو املدرسة االبتدائية يف قرية ُ
الغرير بغيل
حبان التي أسسها وأدارها الحبيب /أحمد بن محسن
ب ��ن ع �ل ��وي ال �ج �ن �ي ��دي -رح �م ��ة ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه -يف م�ن�ت�ص��ف
الستينات من القرن العشرين.
ترافقنا وتزاملنا معاً من املراحل االبتدائية من سن
ال�ط�ف��ول��ة واس�ت�م��رت عالقتنا األخ��وي��ة إىل أن و َّدع ه��ذه
ال�ح�ي��اة ال�ف��ان�ي��ة ق�ب��ل أي��ام م��ن ك�ت��اب��ة ه��ذه امل��رث�ي��ة عليه،
وال�ت��ي ن�ت��ذك��ر ف�ي�ه��ا "ال �ب��در" اإلن �س��ان امل�ش��ع ن ��وراً وع�ل�م��اً
ِ
واجتهاداً
ً
وثقافة وإبداعاً.
كان الصديق "البدر" من أبرز الشخصيات التي بحثت
ونقبت َّ
َّ
وحللت يف الراث الشعبي الشبواين ،وبالذات
يف ج ��ان ��ب ال �ش �ع��ر ال �ش �ع �ب��ي ال� ��ذي ت �م �ت��از ب ��ه م�ح��اف�ظ��ة
شبوه ،كون مادة الشعر والشعراء هي املجال الثقايف
األوس��ع واألرح��ب وامل�ت��اح يف األزم�ن��ة ال�غ��اب��رة م��ن حياة
ري ��ف أه �ل �ن��ا يف ال �ي �م ��ن ،ف �ه��ي امل � ��ادة ال �ث �ق��اف �ي��ة ال�ش�ي�ق��ة
التي تتحلق حوله جلسات السمر وال�ط��رب يف الليايل
وإن �ه ��ا امل ��ادة ال��ري��ة ال�ت��ي ت�ج��د ل�ه��ا ح�ض��وراً
ال�ح��ال�ك��اتَّ ،
شعبياً بني األهايل ،والشعر يف أرياف اليمن كان املنر
الثقايف األعى كعباً بني املحافل األخرى.
وح �ن �ك ��ة
ل� ��ذل� ��ك اس �ت �غ ��ل "ال � �ب � ��در ب� ��ام� �ح� ��رز" ب � ِف �ط �ن ��ة ِ
وب�ص��رة م�ج��ال البحث يف ال��راث الشعري ليستخرج
م��ن م�ن��اج�م��ه ال�ع�م�ي�ق��ة ك�ن��وزه ال�ث�م�ي�ن��ة ال�ت��ي ع � َّ�رت عن
فهم املجتمع ال�ي��وم لحقبة تاريخية م��ن ت��اري��خ شعبنا
ال�ي�م�ن��ي ،وظ� َّ�ل حبيس مخابئها م�ت�ن��اث��راً ب��ني أودي�ت�ه��ا،
وتائهاً بني رمالها وصحاريها.
ه �ك��ذا ُه ��م ال � َّ�ن ��درة وال �ق��الئ��ل م��ن امل ُ�ب��دع��ني وال� َّ�ن��اب�ه��ني
وال�ف� ِ�ط�ن��ني يف ال�ح�ي��اة أم �ث��ال ص��دي�ق��ي "ب ��در ب��ام�ح��رز"،
َّ
�ص�ع��اب القاسية
اج�ت�ه��دوا وتعبوا
وتجشموا وع��ورة ال� ِّ
ليك يُو ِّثقوا أعمال الغر من ُ
الحكماء والشعراء ،يك
تتناقلها بعد ذل��ك األج�ي��ال املتعاقبة بيسر وسهولة،
َّ
إن ذل��ك لعمري ه��و قمة العطاء والتفاين يف الحياة،
ورس ��ال ��ة ع�ظ�ي�م��ة وس ��ام �ي ��ة ال ي �ق ��وم ب �ه��ا ّ
إال امل �ت �م �ي��زون
ُّ
الجادون أمثال "البدر بامحرز".
األذكياء
ُك َّلنا عابرون يف هذه الحياة الفانية ،ولن يبقى لنا كما
َ
ورد يف الحديث النبوي الشريفَ ،ع ْن أ ِبي ُه َر ْير ََة ريض
َ
الله? َق َ
َ َّ
ال :إِ َذا مَ َ
ات ُ
ابن آدم
الله تعاىل عنه :أ َّن ر َُسول ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ
اري ٍة ،أو ِعل ٍم
انْ َقط َع َع ْن ُه َ َعمَ ُل ُه إِال ِمن ثال ٍ
ث َ :صدق ٍة َج ِ
ي ُْن َت َفعُ ِب ِه ،أ ْو و ََل ٍد َ
س ِلمٌ .
صا ِل ٍح َي ْد ُعو ل ُهَ .روَا ُه مُ ْ
ب �ح �س��ب ع �ل �م��ي ب� � َّ
�أن "ال �ب ��در ب ��ام �ح ��رز" ي�ن�ت�م��ي ألس ��رة
كريمة فاضلة متماسكة اجتماعياً ول��م تتأثر بظاهرة
اإلع ��الم ال�ع�ص��ري امل ُ��ردي ،وب�ق�ي��ت ُل�ح�م��ة األس ��رة عى
سجيتها الريفية الطيبة املتحابة املتقاربة ،ولديه ابناءً
ص ��ال �ح ��ون ب � ��ارون ب ��وال ��دي �ه ��م ،وه� ��ذه ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال
ُت ُّ
عدضمن الظواهر االيجابية املتبقية لألسرة اليمنية
املتماسكة.
وتبقى أبحاث وكتابات وكتب الصديق العزيز املثقف/
ب ��در أح �م��د ب��ام �ح��رز ،س� ُت�ب�ق�ي��ه ح �ي��اً ف�ي�ن��ا ،وس�ي�ب�ق��ى م��ا
َّ
لم نافع يُنتفع به لألجيال القادمة بإذن
خلفه من ِع ٍ
الله تعاىل ،وليس هناك خلود يف هذه الحياة الفانية
ِس� ��وى ت �ل��ك األس �ط ��ر ال��ذه �ب �ي��ة ال �ت��ي س �ه��ر ال �ل �ي��ايل ل�ه��ا،
وت �ع��ب ب��ال �س��اع��ات ل�ك�ت��اب��ة ح��روف �ه��ا ورس �م �ه��ا يف وج��ه
ال�ص�ف�ح��ات ال�ب�ي�ض��اء ال �ت��ي س�ت�ع�ي��ش ُع �م ��راً وده� ��راً م��ن
وثق شعراً
الرايث امل ُ َّ
العلم ُ
بعده بإذن الله تعاىل ،وهو ِ
ِ
ال ��ذي س�ي�ع��ود إل�ي��ه ط��ا ِل�ب��و ال�ع�ل��م يف امل ��دارس وامل�ع��اه��د
وامل��راك��ز العلمية وح�ت��ى ال�ج��ام�ع��ات ،أق��ول أن��ا ُه�ن��ا أي
بذخ راق أكر حضوراً من هذا الحدث واألجيال القادمة
م��ن ب�ع��ده ت�ت� َّ
وتستذكر بكرياء وش�م��وخ واع�ت��زاز،
�ذك��ر
ِ

محافظ شبوة اللواء عوض العولقي:

مت تطهير املناطق التي تسلل إليها
املرتزقة في مديرية عسيالن

أك ��د م �ح��اف��ظ م �ح��اف �ظ��ة ش �ب ��وة ال� �ل ��واء ع ��وض ب ��ن ف��ري��د
ال�ع��ول�ق��ي ،أن أب�ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية تمكنوا
من طرد قطعان املرتزقة والعمالء الذين تسللوا اىل بعض
املناطق بمديرية عسيالن خالل اليومني املاضيني.
وق � ��ال ال � �ل� ��واء ال �ع ��ول �ق ��ي إن أب� �ط ��ال ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان
ال �ش �ع �ب �ي��ة ن �ف ��ذوا ع �م �ل �ي��ات ه �ج��وم �ي��ة م �ض ��ادة اس �ت �ع ��ادوا
خ��الل �ه��ا ال �س �ي �ط ��رة ع ��ى ك ��اف ��ة امل �ن ��اط ��ق ال �ت ��ي ت �س �ل��ل إل�ي�ه��ا
ق�ط�ع��ان امل��رت��زق��ة وال �ع �م��الء ال��ذي��ن ح�ش��ده��م ال �ع��دو وزج
بهم إىل بعض مناطق عسيالن.
وأوض� � ��ح ب� ��أن ال �ع �م �ل �ي��ات ت �م ��ت ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع م �ش��اي��خ
ووجهاء املنطقة وقبائلها األحرار.

فعالية خطابية بذكرى الشهيد
السنوية باجلامعة الوطنية

ال� �ض ��ال ��ع امل� �غ ��رب ��ني ع� ��ى ت �ق ��دي ��م امل �س ��اه �م ��ات
املبادرات املجتمعية من املساعدات اإلنسانية
وال �ت �ن �م ��وي ��ة ال �خ ��دم ��ة ع ��ى م �ح��اف �ظ��ة ال �ض��ال��ع
ف�ق��د وص�ل��ت م�ب��ادرات�ه��م اإلن�س��ان�ي��ة والتنموية
وم� �س ��اه� �م ��ات� �ه ��م وم � �س� ��اع� ��دات � �ه� ��م إىل ب �ع��ض
م �ح ��اف �ظ ��ات ال �ج �م �ه ��وري ��ة ك ��أم ��ان ��ة ال �ع��اص �م��ة
صنعاء ومحافظة الحديدة والبيضاء وذم��ار
وإب وتعز ولحج.
وأض � � ��اف" ب��ال �ن �س �ب��ة ل � ��دور امل �غ ��رب ��ني يف أرض
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املهجر يجعلنا فخورين بهم أكر وأكر ويرفع
ال��رأس ويشهد بهم الظهر فرغم انشغالهم
وارتباطهم بأعمالهم ووظائفهم والتزاماتهم
إال ان � �ه � ��م ي� �ب� �ق� ��وا ي �م �ن �ي ��ني اح � � � � ��رارا ي �ت �م �ت �ع ��ون
بالوطنية والشهامة والرجولة والكرم واالباء
فمهما اغربوا وهاجروا لم ولن ينسوا اهاليهم
وش� �ع� �ب� �ه ��م ووط � �ن � �ه � ��م وب � �ل � ��ده � ��م وق �ض �ي �ت �ه ��م
ول� ��م ت �ك ��ن ه �ج��رت �ه��م ق ��د غ� ��رت م ��ن م �ب��ادئ �ه��م
ومواقفهم الثابتة تجاه اليمن".

ن �ظ �م��ت ال �ج��ام �ع��ة ال��وط �ن �ي��ة ب �ص �ن �ع��اء ف �ع��ال �ي��ة خ�ط��اب�ي��ة
وتكريمية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
وخ � � ��الل ال �ف �ع ��ال �ي ��ة أل �ق �ي ��ت ع � ��دة ك �ل �م ��ات ت �ط ��رق ��ت اىل
ع�ظ�م��ة ال�ش�ه��ادة يف س�ب�ي��ل ال�ل��ه وال��وط��ن وض ��رورة تخليد
مآثر الشهداء والسر عى دروبهم يف مواجهة العدوان
واالهتمام بأسرهم ورعايتهم تقديراً وعرفاناً بتضحيات
الشهداء يف الذود عن الوطن وحريته واستقالله.
وت ��م خ ��الل ال�ف�ع��ال�ي��ة اس �ت �ع��راض ف��الش��ات ع��ن ال�ش�ه��داء
كما تم تكريم أسر وأقارب الشهداء من منتسبي الجامعة.

حينما يتم تداول اسمه الكريم ،تتداول اسم صديقي،
صديق الطفولة "بدر البدور املحرزي بامحرز" يف أروقة
ال� ِ�ع �ل��م وال� ��درس ورده� ��ات ال� ِ�ع �ل��م وامل �ع��رف��ة ،ن�ع��م َّإن ��ه
ً
ٌ
جيال بعد جيل.
شرف سيعتز به كل من ينتسب إليه
َّإن� � ��ه وال� �ل� ��ه ل �ع �م ��ري ي �س �ت �ح��ق ال� �ب� ��در ال� ��وض� ��اء ل��ذل��ك
التبجيل والتكريم واالح��رام من ذوي االختصاص يف
قادم األيام واألزمانَّ ،
ٌ
باحث جاد لم يورث لألجيال
ألنه
ِس��وى ُكتبه وأبحاثه ،ولذلك سيُقابل بجميل البحث
وال �ت �ق � ِّ�� واالن �ت ��اج امل �ع ��ريف يف أروق� ��ة ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
بالجامعات اليمنية بإذن الله تعاىل.
موثق لم يسبقه
لقد كان "البدر" رائداً مبشراً بعلم
يف غيل حبان أح��د ،وصيته ت�ج��اوز ٍشبوه ٍكلها ،وظ� َ�لّ
اس�م��ه ُي�ع��د أح��د امل�ُث� َّ�ق�ف��ني ع��ى مستوى ال��وط��ن اليمني
كله ،وهذه ميزة اإلنسان املجتهد والجاد الذي يفتش
يف ث�ن��اي��ا ال�ح�ي��اة ع�م��ا يفيد منها ملصلحة اإلن�س��ان ،لقد
وض ��ع اص �ب �ع��ه ع ��ى امل �ج ��ال ال �ث �ق��ايف ال ��ذي س � ُي �ب��دع ف�ي��ه
ً
فعال.
ويقدم ذاته املعرفية من خاللها ،وكان له ما أراد
لساعات طويلة حينما كنت
أتذكر أننا تحدثنا وإياه
ٍ
م �س� ً
�ؤوال يف ج��ام�ع��ة ع ��دن ،وأذه �ل �ن��ي ك �ث��راً يف ط��ري�ق��ة
ال �س ��ردي ��ة ال �ج �م �ي �ل��ة ال �ت ��ي ي�ح�ك�ي�ه��ا ع ��ن ق �ض �ي��ة ال�ش�ع��ر
ً
أصيلة ذات
والشعراء وتراثهما ،وهو يعترها قضية
أب�ع��ا ٍد اجتماعية وثقافية وسياسية يف املجتمع ،لقد
ك ��ان ��ت أط ��روح ��ات ��ه ع �م �ي �ق��ة ال ��دالل ��ة وامل �ع �ن ��ى واألب �ع ��اد
املستقبلية يف موضوعات الشعر والسياسة واملجتمع،
ف��أع �ج �ب��ت ب�ث�ق��اف�ت��ه ال ��واس �ع ��ة وت �ع��ام �ل��ت م �ع��ه ب�ج��دي��ة
واح ��رام مل��ا يمتلكه م��ن م�خ��زون م�ع��ريف ث�ق��ايف رص��ني،
وس ��اه �م ��ت م �ع��ه يف ط �ب��اع��ة ك �ت��اب��ني م ��ن ُك �ت �ب��ه ع ��ر دار
جامعة عدن للطباعة والنشر والتوزيع ،حينها شعرت
باالرتياح واملسؤولية.
ام �ت��از زم �ي��ي وص��دي �ق��ي "ال �ب ��در ب��ام �ح��رز" ب��ال�ش�ج��اع��ة
األدب � �ي � ��ة واإلن� �س ��ان� �ي ��ة واألخ� ��الق� �ي� ��ة ح �ي �ن �م ��ا ي� �ت� �ن ��اول يف
أح��ادي�ث��ه وموضوعاته وكتاباته تلك القضايا الوطنية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وه��ي شجاعة فطرية م�ق��رون��ة بموهبة
ر َّب��ان�ي��ة يف ال�ب�ح��ث وال�ت�ق� ِّ�� وال�ت�ح�ل�ي��ل وال�ك�ت��اب��ة ،وزاد
ع�ل�ي�ه��ا ب �م �ث��اب��رة ال �ب��اح��ث ال �ج ��اد ال ��ذي ت �ج� َّ
ص �ع��اب
�ش��م ِ
التنقيب عن املخطوطات والكتابات يف لفافات األوراق
املُهرئة ،ومن أماكن متفرقة يف قرى محافظة شبوه،
والتي لم يكن يُعرف عنها االهتمام بالتوثيق والحفظ
واألرش �ف��ة ل�ت�ل��ك ال�ك�ن��وز األدب �ي��ة ال�ه��ام��ة ،ل�ع��دم شيوع
االهتمام العام بهذا املجال يف األوساط الشعبية وحتى
الرسمية ،لذلك ينبغي أن نتذكره بكثر من االح��رام
والتقدير لجهوده الكبرة.
ل ��م أت �ط ��رق ل�ج�م�ي��ع م�ن��اق�ب��ه وأث� ��ره وت ��أث ��ره يف ال�ح�ي��اة
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة يف امل �ج �ت �م ��ع ال� �ش� �ب ��واين خ �ص ��وص ��اً وال �ي �م �ن��ي
ب�ش�ك� ٍ�ل ع ��ام ،ألن �ن��ي س��أط�ي��ل ك �ث��راً م��ن ه ��ذه األس �ط��ر،
َّ
ألنه ببساطة كان مديراً عاماً للثقافة يف شبوه ،وكان
ناجحاً بامتياز ولسنوات ليست بقليلة ،وكان قد ترأس
ه�ي�ئ��ة ت�ح��ري��ر ع ��دد م��ن ال�ص�ح��ف وامل �ج��الت امل�ت�خ�ص�ص��ة
يف ال�ش��أن ال�ث�ق��ايف ،أت�م�ن��ى أن ُت�ج�م��ع ك�ت��اب��ات��ه ُ
وك�ت�ب��ه يف
كتاب شامل يُحفظ فيه تراثه لألجيال القادمة ،وأن
ٍ
يُطلق اسمه عى أية مؤسسة ثقافية بارزة يف محافظة
ً
لذكره ووفاءً لعطائه وتفانيه يف الحقل
شبوه ،تكريما ِ
الثقايف الرايث.
َ
ّ
ن ��دع ��و ال� �ل ��ه ج � ��ل ج ��الل ��ه أن ي �ت �غ �م��د ال �ف �ق �ي��د "ال �ب ��در
بامحرز" ب��واس��ع رحمته ،وأن يسكنه يف خلود جناته
ال ��واس �ع ��ة ،وأن ُي �ل �ه��م أه �ل ��ه وذوي � ��ه وم �ح �ب �ي��ه ُع � َّ
�ش ��اق
كتاباته الصر والسلوانَّ ،إنا لله َّ
وإنا إليه راجعون.
?و ََفو َ
ْق ُك ِّل ِذي ِع ْل ٍم َع ِليمٌ ?
* رئيس مجلس الوزراء
صنعاء -ديسمر 2021-م

الشعبة اجلزائية باألمانة حتجز قضية
الدكتور نعيم وتؤجل قضية رجل املرور
أق � �رّت ال�ش�ع�ب��ة ال �ج��زائ �ي��ة األوىل يف م�ح�ك�م��ة
اس�ت�ئ�ن��اف أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة أم��س ح�ج��ز قضية
اغ� �ت� �ي ��ال ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م ��د م �ح �م ��د ع� ��ي ن�ع�ي��م
لالطالع وتقرير ما يلزم إىل الجلسة املقبلة يف
 23يناير الحايل.
حيث استمعت املحكمة يف جلستها برئاسة
رئ �ي ��س ال �ش �ع �ب��ة ال �ق ��ايض ط ��ه ع �ق �ب��ة وع �ض��وي��ة
ال� �ق ��ايض م �ح �م��د ع ��ام ��ر وال� �ق� ��ايض ع �ب��دال �س��الم
الوزير وبحضور عضو النيابة القايض محسن
جحاف إىل ردود وطلبات أطراف القضية.
ويف ال�ج�ل�س��ة ط��ال�ب��ت ال�ن�ي��اب��ة ب�ت��أي�ي��د ال�ح�ك��م
االب �ت��دايئ ب��إع��دام ال�ج��اين ف��ؤاد ح�س��ني حسني
صليح ومصادرة السيارة املستخدمة يف ارتكاب
الجريمة وحجز القضية للحكم.
وانضم إىل طلب النيابة محامي أولياء الدم
 ..م�ش��راً إىل أن ج�م�ي��ع أدل ��ة اإلث �ب��ات امل�ت��واف��رة
يف ال �ق �ض �ي��ة ت ��ؤك ��د ارت � �ك� ��اب ال� �ج ��اين ل�ل�ج��ري�م��ة
باحرافية وعن سابق رصد وترصد إىل جانب
ب�ص�م��ات خ��ارج�ي��ة ل �ل �ع��دوان ل�ت�ص�ف�ي��ة ال �ك��وادر
اليمنية.
فيما أص ّر محامي املدان عى طلباته بعرض
يأت بأدلة
موكله عى لجنة طبية نفسية ولم ٍ
جديدة تثبت ما ذهب إليه من إدعاء.
وق��د استجوبت املحكمة امل��دان ملعرفة مدى
ق � � ��واه ال �ع �ق �ل �ي ��ة ب � �س� ��ؤال م� ��ن ص �م �ي ��م أع �م ��ال ��ه

وتخصصه الهنديس ورد عليها بإجابة مناسبة.
ُي��ذك��ر أن ال��دك �ت��ور ن�ع�ي��م ال ��ذي ش�غ��ل رئ�ي��س
امل��رك��ز االس�ت�ش��اري الهنديس الوحيد يف اليمن
وعمل عميداً لكلية الهندسة يف جامعة عمران
ت � �ع � �رّض يف ال � ��راب � ��ع م� ��ن أغ �س �ط ��س 2021م
إلط � � ��الق أرب � �ع� ��ة أع � � ��رة ن� ��اري� ��ة م� ��ن س � ��الح ن ��وع
مسدس "كركر" إمارايت الصنع أدت إىل إزهاق
روح��ه من قبل الجاين "صليح" بعد مالحقة
ورصد استمر أكر من  15ساعة.
إىل ذل� ��ك ع �ق ��دت ال �ش �ع �ب��ة ال �ج ��زائ �ي ��ة األوىل
جلسة يف قضية امل ��دان ص��دام مقبل عبدالله
كزمة بقتل رجل امل��رور أحمد عبدالله نشوان
والشروع يف قتل اثنني آخرين يف شارع الستني
"جولة الوالعة".
واستمعت املحكمة إىل ردود محاميي أولياء
الدم والجاين وطلباتهم يف القضية التي صدر
الحكم االبتدايئ فيها بمعاقبة املدان باإلعدام
قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى املوت.
وأق � �رّت امل�ح�ك�م��ة ب��رئ��اس��ة ال �ق��ايض ط��ه ع�ق�ب��ه
التأجيل إىل جلسة األحد املقبل وذلك ملواصلة
إجراءاتها يف نظر القضية وفقا للقانون.
وكانت النيابة العامة وجّ هت للمدان جريمة
ق�ت��ل رج ��ل امل� ��رور وث��الث��ة آخ��ري��ن يف ال ��راب ��ع م��ن
س �ب �ت �م ��ر امل� � ��ايض يف ش� � ��ارع ال �س �ت ��ني " -ج ��ول ��ة
الوالعة" بأمانة العاصمة.

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
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.

www.26september.net

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي )Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

صمود شعبنا اليمين
وتضحيات أبطال الجيش
واللجان الشعبية أفشل
مخطط إعادة رسم خرائط
نفوذ صهيوين أمريكي
بريطاين فرنيس للمنطقة

اسبوعية
سياسية  .عامة

في مؤمتر صحفي الستعراض حصاد العمليات العسكرية خالل العام 2021م

العميد سريع :سنفرض معادالت جديدة ال يتوقعها العدو

النصر حليفنا والهزمية للمعتدين عاج ًال أم آج ًال الصمود أكسب العسكرية اليمنية جتربة فريدة

7100

غ� � � ��ارة ج� ��وي� ��ة ش� �ن� �ه ��ا حت ��ال ��ف
العدوان خالل العام 2021م

223

194

محاولة هجومية تصدت لها قواتنا وأفشلت
بعون الله  166محاولة تسلل

ع �م �ل �ي��ة ه �ج ��وم �ي ��ة ن ��وع� �ي ��ة و382
عملية إغارة نفذتها قواتنا

أدت عمليات اجليش واللجان الشعبية الى حترير مناطق واسعة من بالدنا تقدر ب�  12الف كيلو متر مربع
عقد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى سريع أمس بصنعاء مؤتمراً صحافيا تناول
فيه حصاد العمليات العسكرية للقوات املسلحة خالل العام 2021م وأبرز نتائجها فيما ييل نص
املؤتمر:

ً
ً
وسهال بكم  ..اىل هذا املؤتمر الذي نتناول فيه حصاد للعمليات
أهال
العسكرية للقوات املسلحة خالل العام 2021م وابرز نتائجها
• إستمرار العدوان عىل بالدنا وكذلك الحصار فرض عىل القوات
املسلحة ومعها كل األحرار من أبناء شعبنا العزيز ضرورة التصدي
ل ــذل ــك ال ـ ـع ـ ــدوان وت ـس ـخ ــر ك ــاف ــة اإلم ـك ــان ـي ــات يف م ـع ــرك ــة ال ـحــريــة
واالستقالل.
• ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ع ��ززت م��ن م��وق�ف�ه��ا ال�ع�س�ك��ري امل �ي ��داين ض�م��ن
اسرتاتيجية شاملة تقوم عىل مسارات عدة عىل رأسها تحرير املزيد
من املناطق ودحر العدوان واملرتزقة
• مثل العام 2020و العام 2021م التحول اىل العمليات الهجومية
النوعية التي أدت اىل تحرير مناطق واسعة من بالدنا وتكبيد العدو
خسائر عدة.
• إن العسكرية اليمنية أك��دت بشكل واض��ح ق��درت�ه��ا ال�ك�ب��رة عىل
التصدي لتحالف العدوان رغم الفارق الكبر يف اإلمكانات املادية
والقدرات التسليحية

احملاوالت الهجومية للعدو والتسلل والغارات

• أستمر العدوان خالل العام 2021م يف شن الغارات عىل بالدنا
وكذلك يف فرض الحصار
• إضافة اىل محاولته من خالل تشكيالته العسكرية املختلفة فرض
سيطرته واحتالله ملناطق عدة من بالدنا
• ول ��م ت �ت��وق��ف امل� �ح ��اوالت ال �ه �ج��وم �ي��ة ل �ل �ع��دو م ��ن خ ��الل م��رت��زق�ت��ه
اليمنيني واألجــانــب وكــذلــك قــواتــه فقد تصدت قواتنا خــالل العام
2021م لـ  223محاولة هجومية
• وأفشلت بعون الله  166محاولة تسلل
• لقد شن تحالف العدوان خالل العام 2021م  7100غارة جوية
استهدفت عدة مناطق وأدت اىل وقوع شهداء وجرحى إضافة اىل
نتائج تلك الغارات عىل البنية التحتية وممتلكات املواطنني
• كان الجزء األكرب من هذه الغارات قد استهدف مناطق مختلفة
من محافظة مارب

عملياتنا قواتنا الهجومية

• ورداً ع��ىل اس�ت�م��رار ال�ع��دوان وتصعيده العسكري ن�ف��ذت قواتنا
بعون الله تعاىل  194عملية هجومية نوعية خالل العام 2021م
• ونفذت كذلك  382عملية إغارة
وخ ــالل ال ـعــام 2021م نـفــذت قــواتـنــا عــدد مــن الـعـمـلـيــات الـنــوعـيــة
منها:
عملية النصر املبني بمراحلها الثالث
عملية البأس الشديد
عملية فجر الحرية
عملية فجر االنتصار
عملية ربيع النصر بمرحلتيها
عملية فجر الصحراء
• لقد أدت عمليات الجيش واللجان الشعبية اىل تحرير مناطق
واسـ ـع ــة م ــن ب ــالدن ــا ت ـق ــدر بـ ـ  12الـ ــف ك ـي ـلــو م ــرت ك ـم ــا ه ــو واض ـ ــح يف
الخريطة.
• ه��ذه امل�ن��اط��ق يف محافظات م��ارب وال�ج��وف والبيضاء وال�ح��دي��دة
وشبوة

عمليات الوحدات البرية (الهندسة ثم املدفعية ثم القناصة)

ل ـق ــد ك ـ ــان لـ ــوحـ ــدات ق ــوات ـن ــا الـ ــريـ ــة دور ك ـب ــر يف م ـع ــرك ــة ال ـح ــري ــة
واالستقالل خالل العام 2021م
• ح�ي��ث ن�ف��ذت مختلف ال��وح��دات يف ال�ق��وات ال��ربي��ة ع��دد ك�ب��ر من
العمليات ضمن مهامها العملياتية اليومية ويف مختلف املـحــاور
واملناطق
• بلغت عمليات القوات الربية  40126عملية مفصلة عىل النحو
التايل:
• عمليات وح��دة الهندسة خالل 2021م  5010عملية منها 3375
استهداف أفراد
و  1390استهداف آليات بأنواعها و  245عملية استهداف تحصينات
وثكنات
• وبلغ إجمايل عمليات وح��دة املدفعية  21925عملية استهدفت
تحصينات وتجمعات العدو وآلياته منها  283عملية مشرتكة مع
سالح الجو املسر و 2298عملية استخدمت فيها الوحدة صواريخ
زلزال 1
• ب�ح�س��ب ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ف�ق��د أدت ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات اىل مقتل
واصــابــة أكــر مــن  1527مــن ق ــوات ال ـعــدو وتــدمــر  276مــا بــني آلـيــة
ومدرعة وجرافة عسكرية ودبابة و 32عيارات مختلفة ومدافع و3
كامرات حرارية و  5مخازن و  3شبكات اتصاالت ومرصد للعدو
بجميع معداته
• وأما وحدة القناصة فقد بلغ عدد عمليات الوحدة خالل العام
2021م  13191عملية.

وننتقل الى عمليات الدفاع اجلوي:

• خ ��الل ال �ع ��ام 2021م ن ـف ــذت قـ ــوات ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ب ـع ــون الـلــه
عـمـلـيــات عـسـكــريــة مـنـهــا  1025عملية تـصــدي وإجـبــار عــىل املـغــادرة
و 22عملية اسقاط منها  6طائرات نــوع يس اتــش  4صينية الصنع
تابعة لسالح الجو السعودي و  12طائرة نوع سكان ايجل سعودية
وطائرتني وينج لونج  2إماراتية و  1طائرة ام كيو 9أمريكية (وهذه
الـطــائــرات تـسـتـخــدم مــن قـبــل الـجـيــش األمــريــي نـفـســه) و  1طــائــرة
كاريال تركية الصنع تابعة للسعودية وطائرتني آر كيو  20أمريكية
لدى العدو السعودي وبلغ عدد الطائرات التجسسية االستطالعية
الصغرة التي اسقطت  64طائرة.

أما عمليات القوة الصاروخية :

• فقد بلغ اجمايل عملياتها خالل العام 2021م  440عملية
• استهدفت من خاللها الوحدة أهدافاً تابعة للعدو داخل اليمن
وتحديداً يف املناطق املحتلة وكذلك خارج اليمن.
• ب �ل ��غ اج� �م� ��ايل ال �ع �م �ل �ي ��ات ال� �ت ��ي اس �ت �ه ��دف ��ت م� ��واق� ��ع وت �ج �م �ع��ات
ومعسكرات العدو داخل اليمن  340عملية
• و 100عملية استهدفت تجمعات ومنشآت العدو خارج اليمن.
• إن ال �ق ��وة ال �ص ��اروخ �ي ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ت �م��ي ب �ع ��ون ال �ل ��ه ع ��ىل ت�ط��وي��ر
قدراتها وامكانياتها وبما يسهم يف تعزيز دورها يف معركة الحرية
واالستقالل.

سالح اجلو املسير :

• نفذ سالح الجو املسر بعون الله  4497عملية منها  4116عملية
استطالعية
• وق��د ب�ل��غ ع��دد ال�ع�م�ل�ي��ات االس�ت�ط��الع�ي��ة وال�ه�ج��وم�ي��ة ض��د أه��داف

ب�ل�غ��ت ع�م�ل�ي��ات ال �ق��وات ال�ب��ري��ة
 40126عملية
ع�م�ل�ي��ات وح� ��دة ال �ه �ن��دس��ة بلغت
 5010عملية منها  3375استهداف
أف � ��راد و  1390اس �ت �ه ��داف آل �ي��ات
بأنواعها و  245عملية استهداف
حتصينات وثكنات
إج�م��ال��ي ع�م�ل�ي��ات وح ��دة املدفعية
ب�ل�غ��ت  21925ع�م�ل�ي��ة اس�ت�ه��دف��ت
حتصينات وجتمعات العدو وآلياته
منها  283عملية مشتركة مع سالح
اجلو املسير و 2298عملية

مقتل واصابة أكثر من  1527من قوات العدو وتدمير  276ما بني آلية ومدرعة وجرافة عسكرية ودبابة و32
عيارات مختلفة ومدافع و 3كاميرات حرارية و  5مخازن و  3شبكات اتصاالت ومرصد للعدو بجميع معداته

مقتل وإصابة  394جندي ًا وضابط ًا سعودي ًا منهم  160قتيل و 234مصاب ومقتل واصابة  745من املرتزقة السودانيني منهم  233قتيل

خسائر في صفوف املرتزقة احملليني بلغت أكثر من  24الف ًا ما
بني مصاب وقتيل منهم  9892قتيل و 14968مصاب

عملي � � � � ��اتوحدةالقناصةبلغت13191

عملية

القوات املسلحة جتدد الدعوة لكل من يقاتل في صفوف العدو أو يعمل معه بالعودة الى جادة الصواب قبل فوات األوان

قواتنا جنحت بعون الله في تدمير وإعطاب  1749آلية ومدرعة وناقلة جند وكذلك  253عيارات واح��راق 39

مخزن ناهيك عن اخلسائر التي أصيب بها العدو السعودي جراء عمليات القوة الصاروخية وسالح اجلو املسير
عمليات قوات الدفاع اجلوي

1025
22

ع ـم ـل ـيــة ت ـص ــدي وإجـ ـبـ ــار عــىل
املغادرة

6

عملية اسقاط

منها:

4

طائرات نوع يس اتش

صينية الصنع تابعة لسالح
الجو السعودي

طائرة نوع سكان ايجل
سعودية وطائرتني وينج لونج

طائرات إماراتية

12

1

2
1

طائرة ام كيو  9أمريكية

طائرة كاريال تركية الصنع
تابعة للسعودية

طائرتني آر كيو  20أمريكية
لدى العدو السعودي

طائرات تجسسية
استطالعية تم إسقاطها

2

64

العدو داخل اليمن  4017عملية و 480عملية ألهداف تابعة للعدو
خارج اليمن.
• إن س ��الح ال �ج��و امل �س��ر ج ��اء اس�ت�ج��اب��ة واق �ع �ي��ة مل�ت�ط�ل�ب��ات امل��رح�ل��ة
وحقق خالل فرتة وجيزة إنجازات عدة عىل صعيد معركة الحرية
واالستقالل.

العمليات املشتركة بني الصاروخية وسالح اجلو املسير

• أربع عمليات توازن الردع (من الخامسة حتى الثامنة)
• وعمليات أخرى منها عملية يوم الصمود الوطني
• والسادس من شعبان وكذلك الثالثني من شعبان والسابع من
ديسمر
• وعملية استهداف شركة أرامكو ومطار نجران واهدافاً حساسة
يف نجران
• استهداف معسكر تدريبي يف الوديعة

• استهداف معسكر قوات الواجب بجيزان

خسائر العدو

• ل �ق��د ت�م�ك�ن��ت ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة يف ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة م ��ن ت��وث�ي��ق
خسائر العدو البشرية خالل العام 2021م
ً
قتيال
• مقتل وإص��اب��ة  394جـنــديــاً وضــابـطــاً سـعــوديــاً  ..منهم 160
و 234مصاب.
• وك��ذل��ك مقتل واص��اب��ة  745مــن املــرتــزقــة الـســودانـيــني منهم 233
ً
قتيال وما تبقى مصابني.

• إن إستمرار قتال مرتزقة السودان اىل جانب العدو سيؤدي اىل
إلحاق املزيد من الخسائر يف صفوف املرتزقة السودانيني
• إن ال �س �ل �ط��ات ال �س ��ودان �ي ��ة ال �ت ��ي زج ��ت ب�م�ج��ام�ي��ع م ��ن ق��وات �ه��ا يف
ً
العدوان عىل الشعب اليمني واستلمت الثمن ال تلقي باال أو اعتبارا
لدماء جنودها بل تقدم جيشها لإليجار وبثمن بخس.
• وك�م��ا ت��زج ال�س�ل�ط��ات ال�س��ودان�ي��ة ب�ج��زء م��ن جيشها يف ال�ع��دوان
عىل اليمن نجد العدو السعودي يدفع بتلك القوات اىل الخطوط
األمامية حتى تتلقى الضربات ويف صفوفها تقع الخسائر
• أما الخسائر يف صفوف املرتزقة املحليني فقد وصل الرقم اىل أكرث
من  24الفاً ما بني مصاب وقتيل
• بلغ عدد القتىل  9892و 14968مصاباً
• ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة وه��ي ت�ع�ل��ن ع��ن ه��ذه االح�ص��ائ�ي��ات م��ن خسائر
ال ـعــدو تـعــر عــن أسـفـهــا الـشــديــد أن مـعـظــم الـقـتــىل وامل ـصــابــني هم
مــن أب ـنــاء الـيـمــن مـمــن ارت ـضــوا ألنـفـسـهــم أن يـكــونــوا عـمــالء وخــونــة
ومرتزقة مع أعداء اليمن.
• القوات املسلحة وحفاظاً عىل دماء اليمنيني تجدد الدعوة لكل
م ــن ي ـقــاتــل يف ص ـف ــوف ال ـع ــدو أو ي ـع ـمــل م ـعــه ب ــال ـع ــودة اىل ج ــادة
الصواب قبل فوات األوان.
• إن ال �ع��دو ي ��زج ب�م��رت��زق�ت��ه م��ن ال�ي�م�ن�ي��ني يف م�ع��رك��ة خ��اس��رة ض��د
بلدهم وشعبهم  ..يستخدم مرتزقته اليمنيني لتحقيق أهدافه يف
احتالل اليمن وتمزيقه ونهب ثرواته.
• ل�ق��د ش ��اء امل��رت��زق��ة ال�ي�م�ن�ي��ون أن ي �ك��ون��وا يف م��وق��ع ال�خ�ي��ان��ة للبلد
والعمالة لألجنبي وبأيديهم قرار االنتقال اىل حيث يجب أن يكونوا
 ..مــع بلدهم  ..مــع شعبهم  ..فمستقبلهم لــن يكون مــع األجنبي
 ..مــع أع ــداء الـيـمــن بــل مــع الـيـمــن وشـعــب الـيـمــن املـقــاوم لـلـعــدوان
الصامد يف وجه الغزاة.
• امل��رت��زق��ة ي�ق��ات�ل��ون م��ن أج��ل أن يستكمل ال�ع��دو اح�ت��الل ال�ي�م��ن ..
ونحن نقاتل من أجل تحرير اليمن واستقالله وسيكون النصر ان
شاء الله ألحرار اليمن ولشعب اليمن.

أما اخلسائر املادية :

• ف �ق��د ن �ج �ح��ت ق ��وات �ن ��ا ب �ع ��ون ال �ل ��ه يف ت ��دم ��ر وإع �ط ��اب  1749آلـيــة
ومدرعة وناقلة جند
• وكذلك  253عيارات واحراق  39مخزناً
• ن��اه �ي��ك ع ��ن ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي أص �ي��ب ب �ه��ا ال �ع ��دو ال �س �ع��ودي ج ��راء
عـمـلـيــات الـقــوة الـصــاروخـيــة وس ــالح الـجــو املـســر والـتــي استهدفت
مراكز ومنشآت عسكرية وحيوية.

عمليات القوة الصاروخية

440

340

عملية

منها:

100

عملية استهدفت تجمعات
ومنشآت العدو خارج اليمن

عملية داخل اليمن

عمليات سالح اجلو املسير

4497

عملية

منها:

4017 4116
480

عملية استطالعية

عملية استطالعية وهجومية ضد
أهداف العدو داخل اليمن

ألهداف تابعة للعدو خارج اليمن

• لقد نجحت القوات املسلحة ويف ظل ظروف العدوان والحصار
من التصدي لتحالف العدوان
• ونجحت كذلك بعون الله يف املي قدماً يف عملية البناء النوعي
من خالل التدريب املستمر لرفد الجبهات باملقاتلني
ومواكبة لهذه اإلنـجــازات كــان لإلعالم الحربي دور مهم يف توثيق
ونقل الصورة الحية من ميادين الجهاد فكانت الصورة خر معر
عــن حقيقة اإلنـجــاز اليماين مــن بطولة وتضحية وإقــدام وشجاعة
وكان للتوجيه املعنوي دور كذلك يف تقديم رسائل القوات املسلحة
وتعزيز املوقف املعنوي وكشف أباطيل وأكاذيب العدو
• ويكتمل دور املؤسسة العسكرية بالدور املنوط بمختلف الدوائر
والـهـيـئــات يف وزارة الــدفــاع ورئــاســة هـيـئــة األرك ــان وهــو ال ــدور الــذي
يسهم يف تحقيق النصر عــىل الصعيد العمليايت بمختلف املحاور
والجبهات.
• إن القوات املسلحة تحيي دور كافة املؤسسات والجهات الرسمية

والشعبية املساهمة يف معركة الحرية واالستقالل
• تحية جهادية وطنية مخلصة للقبائل الوفية ملبادئها املتمسكة
ب ـعــادات ـهــا ال ــراف ـض ــة لــالح ـتــالل امل ـس ــان ــدة ل ـل ـقــوات املـسـلـحــة يف هــذه
املعركة املصرية.
• القوات املسلحة تمتلك اليوم من القدرات والكفاءات والخربات
ما يجعلها قادرة بعون الله تعاىل عىل مواجهة التحديات املختلفة
• إن الصمود يف وجه تحالف العدوان أكسب العسكرية اليمنية
تجربة فريدة ستضاف اىل صفحات تاريخنا العسكري والحربي يف
مقاومة الغزاة والدفاع عن البلد والشعب.
• الشعب اليمني شعب حكمة وعزيمة وإرادة  ....لم ولن يرتاجع
عن معركته املصرية حتى تتحقق أهدافه يف الحرية واالستقالل
• إن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان تحيي كافة املجاهدين
األبطال يف مختلف الجبهات عىل ثباتهم وانتصارهم وهم يؤدون
واجبهم الديني واألخالقي والوطني تجاه أنفسهم وتجاه شعبهم
وتجاه بلدهم وأمتهم.
• ال �ت �ح �ي��ة ال �ي �ك��م أي �ن �م��ا ك �ن �ت��م يف ج �ب ��ال ال �ي �م��ن وأدوي� �ت� ��ه وس �ه��ول��ه
وص ـحــاريــه وســواح ـلــه  ..الـتـحـيــة الـيـكــم يـحـفـظـكــم ويــرعــاكــم الـلــه ..
التحية اليكم يف كل وقت وأنتم تدافعون عن بلد اإليمان والحكمة
 ..وانتم تقفون بكل صالبة أمام تحالف الشر والعدوان وأذنابه من
الخونة واملرتزقة والعمالء ..
• التحية اليكم وان�ت��م تسطرون بتضحياتكم بصمودكم بطوالت
النصر اليماين
• التحية اليكم وانتم يف سبيل الله ثابتون مؤمنون مجاهدون ال
ترهبكم طائراتهم وال تخيفكم حشودهم وال تنال منكم أراجيفهم
وأكاذيبهم  ..التحية اليكم من شعبكم املظلوم الذي يفخر اليوم
بكم  ..التحية اليكم من كل رجل وإمــراة  ..من كل طفل وشاب ..
من كل يمني ويمنية  ..من كل حر من أبناء أمتنا ..
• التحية اليكم من كل قرية تعرضت للعدوان  ..من كل مدينة طالها
قـصــف األش ــرار  ..مــن كــل مـنـطـقــة ت ـضــررت  ..ومــن كــل أس ــرة ضحت
وتحملت  ..من كل الشعب اليكم يا بيارق العز ورايات االنتصار.
• م�ت��وك�ل��ة ع ��ىل ال �ل��ه ع �ق��دت ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ال �ع ��زم ع ��ىل ت��دش��ني
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـص ـم ــود وال ـت ـص ــدي م ـس ـت ـف ـي ـ ً
ـدة م ــن ت ـجــربــة
الـسـنــوات الـســابـقــة ومــن االلـتـفــاف الـشـعـبــي الـكـبــر املـســانــد ملـعــركــة
الحرية واالستقالل.
• ب �ك��ل إي �م ��ان وب �ك ��ل ث �ق��ة ب��ال �ل��ه ع ��ز وج ��ل ت �م��ي ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
بمجاهديها األبطال نحو فرض معادالت جديدة ال يتوقعها العدو
• إن القوات املسلحة ومعها الشعب املؤمن املجاهد شعب االيمان
والحكمة ماضية يف أداء مهامها وواجباتها الجهادية حتى تحقيق
الحرية واالستقالل وتحرير كافة أرايض الجمهورية.
• ول�ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ن�ق��ول  :إن ه��ذا ال�ش�ع��ب امل��ؤم��ن ال�ص��ام��د لم
يـسـبــق ألي قــوة ان هــزمـتــه أو نــالــت مــن إرادت ــه وعــزيـمـتــه بــل انتصر
عىل كل قوى الغزو عر التاريخ رغم فارق اإلمكانيات  ...فأبشروا
ً
ً
آجال فمصركم هو مصر كل الغزاة
عاجال أم
بالهزيمة وانتظروها
عىل أرض مقرة الغزاة والنصر سيكون بعون الله حليف الشعب
اليمني شعب الجهاد واالستشهاد.
• وإذا كان لكم نفس طويل فنفسنا أطول ألننا ندافع عن أنفسنا
عن شعبنا عن بلدنا فهذه األرض هي أرضنا عليها نحيا أعزاء كرماء
وعليها نموت  ...واملعارك بخواتيمها.
• ال تنتظروا يف اليمن إال الهزيمة  ..وال تنتظروا من اليمن إال الخيبة
والفشل  ..فهذا الشعب قاتل الغزاة لعقود من الزمن ولم ينكسر
ولم يرتاجع ولم يتوقف  ..استوعبوا دروس سابقيكم أنتم واملرتزقة
والخونة والعمالء.
• وإذا كنا خالل األعوام السابقة أمام سنوات من الصمود والثبات
ف ــإن األع ـ ــوام ال ـق ــادم ــة س ـت ـكــون ب ـع ــون ال ـل ــه ت ـع ــاىل أع ـ ــوام الـتـحــريــر
واالنتصار.
• إن ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة وم �ع �ه��ا ك ��ل أح� ��رار ال �ش �ع��ب م��اض �ي��ة ب�ع��ون
ال ـل ــه ن ـحــو ت ـحــريــر ك ــاف ــة أرايض ال ـج ـم ـهــوريــة ح ـتــى تـحـقـيــق ال ـحــريــة
واالستقالل.
• وهو عهدنا للشعب عهدنا لليمن...
• هو عهدنا للسيد القائد عبدامللك ب��در الدين الحويث ال��ذي نؤكد
اليوم ما تحدث به :
• س �ن �ح��رر ك ��ل ب �ل��دن��ا ون�س�ت�ع�ي��د ك ��ل امل �ن��اط��ق ال �ت ��ي أح �ت �ل �ه��ا ت�ح��ال��ف
العدوان ..
ً
• سنضمن لبلدنا أن يكون حراً
مستقال ال يخضع ألي احتالل وال
يخضع ألي وصاية.
• س�ن��واص��ل م �ش��وارن��ا يف ال�ت�ص��دي ل �ل �ع��دوان ع��ىل ب�ل��دن��ا ويف ن�ص��رة
أمتنا يف قضاياها الكرى
• وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً.
قال تعاىل "إن ينصركم الله فال غالب لكم"  ...صدق الله العظيم
ً
عاش اليمن حراً عزيزاً
مستقال والنصر لليمن ولكل أحرار األمة

تقارير
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على خطى ميليشيا االخوان

ميليشيا اإلمارات الى احملرقة

"26سبتمرب" -خاص
امل �ت ��اب ��ع مل ��ا ي �ج ��ري يف م �ح��اف �ظ��ة ش �ب ��وة م ��ن ت �ص �ع �ي��د ع� ��دواين
ع �س �ك��ري واس �ت �ه ��داف م ��دي ��ري ��ات امل �ح��اف �ظ��ة ب �غ ��ارات م�ك�ث�ف��ة
ل �ط ��ران ال� �ع� ��دوان ،ي� ��درك ت �م ��ام ��اً أب �ع ��اد م ��ا ي ��ري ��د ال �ع ��دوان
راض
تحقيقيه م��ن خ��ال ال��زج بمرتزقته ال��ذي��ن ال ي�ب��دو ان��ه ٍ
تماماً
عنهم ،لدفع بهم اىل مهلكة جديدة ومحرقة يدرك
انها ستلتهم تلك الشرذمة املسماة بالعمالة واالرتزاق والتي
جيء بها لتؤدي الدور الذي انتهت عنده مليشيات اإلصاح
اإلخوانية والتي حان وقت التخلص منها.
م�ج��يء م��ا يسمى العمالقة إىل محافظة ش�ب��وة ي��أيت ضمن
م �خ �ط��ط امل �ح �ت ��ل اإلم � � ��ارايت امل �ت �ب �ن��ي ل �ه ��ذه األل ��وي ��ة امل ��رت ��زق ��ة،
الستبدال عمائها من االخوان بالعمالقة والقضاء عىل أي
تواجد لإلخوان الذين كانوا قد دفعوا بمجاميعهم الفارين
م��ن م �ع��ارك م ��ارب إىل ش �ب��وة ،ول�ك��ن دول ال �ع ��دوان سعت
لتحجيم وط��رد مجاميع اإلخ��وان من خ��ال ع��زل ما يسمى
باملحافظ بن عديو وتعني ً
بدال عنه واملوايل لإلمارات.
وباملقابل وعقب الخسائر الكبرة والضربات املوجعة التي
ت�ل�ق��اه��ا ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان ع ��ىل ي ��د اب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
الشعبية والتي كان آخرها تحرير منطقة اليتمة يف محافظة
الجوف ،واالقرتاب من تحرير مركز محافظة مارب ،وغرها
م ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ن ��اج �ح ��ة ال �ت ��ي ن �ف��ذت �ه��ا ال �ق ��وة
الصاروخية والدفاعات الجوية والطران املسر ونتج عنها
تحرير أالف الكيلومرتات.
تخبط وفقدان توازن
لعل التحرك السريع للمحتل اإلم��ارايت يف محافظة شبوة
والزج بأعداد كبرة من مرتزقته ،وكذا استهدافهم بالطران
لتجمعات ميليشيا اإلخوان تارة وملن جلبهم من مرتزقة تارة
أخ��رى ك��ل ذل��ك ي�ك�ش��ف ع��ن ت�خ�ب��ط ق�ي��ادة ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
وف�ق��ده ل�ت��وازن��ه ال�ع�س�ك��ري ،وك ��ذا ع��دم ال�ث�ق��ة ال�ت��ي أضحت
واضحة يف تعامل العدوان مع مرتزقته الذين يزج بهم يف
م�ع��ارك خ��اس��رة ه�ن��ا وه�ن��اك وال��ذي ل��م ي�ت��أخ��ر يف ات�خ��اذ ق��رار
التخلص منهم بضربات قاضية ومركزة.
استهداف العدوان ملرتزقته يف شبوه لم يكن األول ولن يكون
األخر ،فقد استهدفهم يف الساحل الغربي ويف عدن وأبني
ويف مناطق عدة لكن املرتزقة ال يتعضون وال يفقهون.
ويبدو ان اقرتاب قوات الجيش واللجان الشعبية من منابع
ال�ن�ف��ط وال �غ ��از يف م ��ارب وش �ب ��وة ،ق��د ج�ع��ل دول ال �ع��دوان
تطلق نعيقها وتجمع مرتزقتها ملحاولة إعاقة تقدم الجيش
واللجان الذين تمكنوا يف فرتة قياسية من تحرير مساحات
ش��اس�ع��ة ب ��دءً ب�م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء ث��م م ��ارب وش�ب��وة وقبلها
محافظة الجوف.
اجتثاث قيادات االخوان
تعيش ميليشيا املرتزقة حالة من االرب��اك خاصة مع تغير
س �ي��اس��ة امل �ح �ت �ل��ني ال �س �ع ��ودي االم� � ��ارايت يف ادارة ص ��راع ��ات
ت �ك��اد ان�ت�ق��ام�ي��ة م ��ن م�ي�ل�ي�ش�ي��ات م��رت��زق�ت�ه��ا ح�ي��ث ات امل�ح�ت��ل
االم � � � ��ارايت ب �م ��ا ال ي �ش �ت �ه �ي ��ه م �ي �ل �ي �ش �ي ��ا االخ� � � ��وان وه � � ��ادي يف

تبادل ادوار
منذ الخميس املايض هزت عدد من مواقع املرتزقة يف شبوة 3
انفجارات ضخمة داخل معسكراتهم إلجبار فصائل االصاح
ع��ىل اخائها لصالح امليليشيات امل��وال�ي��ة ل��إلم��ارات وال�ت��ي تم
استدعاؤها من الساحل الغربي وحضرموت.
وهذا ما يؤكد اصرار املحتل بإنهاء دور االخوان يف املحافظات
النفطية يؤكد انفراط العاقة التي دامت لسبع سنوات وهو
م��ا ي��ؤك��ده��ا م��ا يسمى ب�ن��اط��ق ق��وات ه��ادي واالخ ��وان امل��رت��زق
م �ج ��ي ال �س �ب ��ت امل � ��ايض ح �ي ��ث وص � ��ف ت �ص ��ري �ح ��ات مل �س ��ؤول
عسكري سعودي مقرب من االستخبارات باملسيئة وجاءت
تصريحات امل��رت��زق مجي عقب تصريحات مماثلة للعميد
يف الجيش ال�س�ع��ودي  ،حسن ال�ش�ه��ري ،اع�ت��ر فيها اقالة
ما اسماه بن عديو من محافظة شبوة بمثابة انجاز ،50%
وامل ��ح خ ��ال م�ق��اب�ل��ة ص�ح�ف�ي��ة إىل ت��وج��ه ب ��اده ل�ت�ح�ي�ي��د ع��ي
م�ح�س��ن وم�ح�م��د امل �ق��ديش يف إش ��ارة إىل ال�ت�غ�ي��رات امل��رت�ق�ب��ة
يف ه��رم م��ا تسمى ب��“ال�ش��رع�ي��ة” وال�ت��ي تتضمن تعيني ب��دالء
ملحسن وامل�ق��ديش وتشر ه��ذه التحوالت يف املشهد إىل قرار
امل�ح�ت��ل ال �س �ع��ودي اإلط��اح��ة ب�م�ي�ل�ي�ش�ي��ا اإلص ��اح وم�ح�س��ن،
ت�م�ه�ي��دا ل�ل�خ�ط��وات ال �ت��ي ب��دأت �ه��ا ف�ع��ا ب��اس �ت �ه��داف م�ي�ل�ي�ش�ي��ا
هادي واالصاح يف شبوة وتجميد حسابات محسن يف البنك
األهي السعودي .

ش�ب��وة وح�ض��رم��وت واب ��ني وامل �ه��رة وغ��ره��ا ح�ي��ث زادت ح��دة
املواجهات بني فصائل ميليشيا املرتزقة يف تلك املحافظات
املحتلة وبدأ الصراع املحموم يف استهداف بعضهم البعض
يف ع ��دد م��ن امل��واق��ع وامل �ع �س �ك��رات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��م وس �ب��ق تلك
االن �ف �ج��ارات ال�ت��ي س�ق��ط ف�ي�ه��ا ع�ش��رات ال�ق�ت��ىل وال�ج��رح��ى ما
سميت ب�ق��رارات ه��ادي الجتثاث سلطات ميليشيا االخ��وان
واستبدلت بقيادات تتبع ميليشيات املحتل االمارايت وهو ما
يثر ويرفع حدة الصراع واملواجهات ويدفع بعضهم لقتل
بعض وهو ما يؤكد بداية النهاية للتخلص من االخوان بقرار
سعودي امارايت ما يقود اىل حرب استنزاف لتلك املليشيات
واضعافها وتشتيت قواتها بني تلك املحافظات واختاق بؤر
ص ��راع واس�ت�خ��دام�ه��ا يف ت�ن�ف�ي��ذ اج�ن��دة امل�ح�ت�ل��ني ف�ي�م��ا تخىش
ميليشيا انتقايل االمارات مما سيقدم عليه املحتل من توجيه
اس�ل�ح�ت�ه��م ال �ي��ه ح ��ال ت�خ�ل�ص��وا م��ن م�ي�ل�ي�ش�ي��ا االخ� ��وان ك��ون
ف�ص��ائ��ل ميليشيات ال�ع�م��ال�ق��ة ال�ت��ي ت��م جلبها م��ن ال�س��اح��ل
الغربي ال تخضع مليليشيا االنتقايل وهو ما يؤكد استخدام
املحتل االمارايت لفصيل جديد إلضعاف دور فصائلها االخرى
التي كانت تعتمد عليها يف ادارة الصراع اىل وقت قريب بما
يسمى باالنتقايل .
االن �ف �ج��ارات ال�ت��ي اس�ت�ه��دف��ت م��واق��ع ميليشيا ال�ع�م��ال�ق��ة يف
مطار عتق ومعسكر خمومة بمديرة مرخة العليا بمحافظة

مدير جمرك عفار ل 26سبتمبر-:

مزاعم حتالف العدوان دعاية كاذبة
الستهداف البنى اخلدمية

نفى مدير جمرك عفار بمحافظة البيضاء االستاذ فهد هزاع ما يروج له
تحالف العدوان من دعاية كاذبة حول تحويل جمرك عفار الجمريك يف
منطقة السوادية بمحافظة البيضاء إىل منطقة عسكرية.
وق��ال ه��زاع يف تصريح لصحيفة
 26س �ب �ت �م ��ر " إن ت � �ل� ��ك االخ � �ب � ��ار
واملزاعم ال اس��اس لها من الصحة
 ..م� �ش ��را إىل أن ت �ه ��دي ��د ت �ح��ال��ف
ال � �ع � ��دوان ل �ل �م ��رك ��ز ي ��ؤك ��د ت �ع �م��ده
الس �ت �ه��داف االع �ي ��ان امل��دي �ن��ة وال�ت��ي
ت � �ج� ��رم � �ه� ��ا امل � ��واث� � �ي � ��ق واالت� � �ف � ��اق � ��ات
الدولية.
واوض � � � � � � � � � ��ح أن ال � � � �ج � � � �م � � � ��رك ل� ��م
ي� �س� �ت� �ح ��دث وان� � � ��ه ت � ��م ان � � �ش� � ��اؤه يف
ال �ع ��ام 2019م ك �س��اح��ة ج�م��رك�ي��ة
ت �س �ت �ق �ب ��ل ي� ��وم � �ي� ��اً ق � ��واط � ��ر ت �ح �م��ل
ب �ض ��ائ ��ع اس �ت �ه ��اك �ي ��ة م �ت �ن ��وع ��ة وال
يوجد يف الجمرك ما يدعيه تحالف
العدوان وكل ما زعمه ال يختلف عما أطلقه من تريرات قبل استهداف
مطار صنعاء ال��دويل وك��ذل��ك ت��ري��رات محاولة استهداف املدينة الرياضة
بصنعاء.
وق � ��ال" أن ك ��ل م ��ا ي �م��ارس��ه ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ي�س�ت�ه��دف ح �ي��اة ال�ش�ع��ب
امل �ح ��اص ��ر وزي� � ��ادة م �ع��ان��ات��ه وي ��ؤك ��د إف� ��اس ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان وم �ح ��اوالت ��ه
املستمرة للتغطية عىل هزائمه وفشلة يف الجبهات ما يجعله يصب جام
غضبه باستهداف املدنيني والبنية التحتية املدنية".

ش �ب ��وة وال � ��ذي أدى إىل ق �ت��ىل وج ��رح ��ى يف ص �ف��وف �ه��م ي��ؤك��د
اح�ت��دام ال�ص��راع وب��داء ميليشيا االخ��وان يف التحرك لوقاية
نفسها من مخطط قادم يستهدفها ويحل بدال عنها.
العدوان يستهدف مرتزقته
ويف ن�ف��س ال�س�ي��اق اس�ت�ه��دف ط ��ران ال �ع��دوان م�ج��ام�ي��ع من
ميليشيا االخ ��وان يف ش�ب��وة ادت اىل س�ق��وط ال�ع�ش��رات بني
قيل ومصاب حيث شيّعت ميليشيا اإلصاح ،السبت املايض
 18من قتاها سقطوا بتلك الغارات ،وتزامن ذلك مع بدء
ميليشيا االخوان إخاء معسكراتها والخروج من أبرز املدن
ما يعيد لألذهان سيناريو منطقة العلم التي أنهى بموجبها
امال واحام اإلصاح بالعودة إىل عدن والتي خلفت قرابة
300ق�ت�ي��ل وج��ري��ح يف صفوفهم ج��راء اس�ت�ه��داف�ه��م ب�غ��ارات
لطران املحتل إمارايت.
االس �ت �ه��داف امل �ب��اش��ر م��ن ط ��ران ال �ع ��دوان مل�ي�ل�ي�ش�ي��ا االص ��اح
اربكها وجعلها تنسحب م��ن ع��دد م��ن امل��واق��ع بالقوة حيث
ب � ��دأت م �ي �ل �ي �ش �ي��ا االص� � ��اح إخ � ��اء م �ع �س �ك��رات �ه��ا يف ع��اص �م��ة
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ت��ق وأف� ��ادت م �ص ��ادر م�ح�ل�ي��ة ب ��إخ ��اء م ��ا ت�س�م��ى
ب �ق��وات األم ��ن ال�خ��اص��ة م�ع�س�ك��ر “ال �ش �ه��داء” يف ح��ني ب��دأت
االنسحاب مما يسمى بمعسكر العلم ضمن خطة تسمح
مليليشيا م��وال�ي��ة للمحتل اإلم ��ارايت ب��إع��ادة االن�ت�ش��ار يف أه��م
معاقل حزب االصاح .

(قتل ابن سلمان)

اجندة جديدة
ما تسمى بالهبات الحضرمية ضد ميليشيا االخوان ومحسن
ادت اىل تصاعد املخاوف يف محافظة حضرموت ،اهم املناطق
الرثية بالنفط السبت املايض ،من خروج الوضع عن السيطرة
واالنتقال اىل مربع أكرث دموية بعد تداعيات اخرتاق ميليشيا
االصاح ملا تسمى للهبة الثانية التي يقودها محسوبني عىل
ميليشيا االنتقايل ،املنادي بانفصال الجنوب ،والذي يسعى
من خالها لفرض اجندة جديدة هناك.
وق��ال املدعو حسن الجابري ،رئيس ما تسمى بكتلة حلف
وم��ؤت �م��ر ح �ض ��رم ��وت ،امل� ��وايل مل�ي�ل�ي�ش�ي��ا االن �ت �ق ��ايل  ،ب ��أن ��ه ل��ن
ي�س�م��ح ب��االخ��رتاق��ات ال�ج��دي��دة ب�ف��رض س�ط��وت�ه��ا ع��ىل ال�ه�ب��ة
يف اع ��رتاف ي�ع��د االول م��ن ن��وع��ه ب�ت�ب�ع�ي�ت��ه مل�ي�ل�ي�ش�ي��ا االن�ت�ق��ايل
وتزامنت تصريحات املدعو الجابري مع انباء عن خافات بني
قبائل حضرمية توافدت إىل مخيم ينصبه انصار ما يسمى
ب��االن�ت�ق��ايل امل��دع��وم ام��ارات�ي��اً يف منطقة ال�ع�ي��ون ب��ال�ق��رب من
م�ي�ن��اء ت�ص��دي��ر ال�ن�ف��ط ب�س��اح��ل ح�ض��رم��وت وي�ط��ال�ب��ون بوقف
تصدير النفط.
وم ��ع ات �س��اع رق �ع��ة ال �ص ��راع وت �ع��دد ال � ��والءات ب��ني م�ي�ل�ي�ش�ي��ا
املرتزقة يف حضرموت هدد املرتزق فرج البحسني ،محافظ
هادي واالصاح يف حضرموت ،السبت املايض ،باستخدام
ال�ق��وة إلن�ه��اء م��ا اس�م��اه ح�ص��ار تفرضه قبائل املحافظة عىل
اه ��م م� ��وائن ت �ص��دي��ر ال �ن �ف��ط م �ط��ال �ب��ا ب �س��رع��ة رف ��ع م ��ا اس �م��اه
بمخيم اع�ت�ص��ام يف منطقة ال�ع�ي��ون ب�س��اح��ل ح�ض��رم��وت يف
الوقت الذي يتواصل اعتصام مسلحي القبائل لليوم الرابع
عىل التوايل يف محيط ميناء الضبة.

خالل لقاء موسع بالقطاع الرتبوي يف إب

القيسي يشدد على ضرورة ان يكون للعاملني في القطاع
التربوي قيادات ومعلمون دور في إجناح هذه احلملة

عقدت اللجنة الرئاسية للحملة الوطنية إلعادة
املغرر بهم بمحافظة إب  ،لقاءً موسعا برئاسة
وزي��ر اإلدارة املحلية رئيس اللجنة ع��ي ب��ن عي
القييس مع قيادات القطاع الرتبوي باملحافظة.
وخال اللقاء بحضور أمني عام املجلس املحي
ب � ��إب أم � ��ني ال � � � ��ورايف ورئ � �ي� ��س ال �ك �ت �ل ��ة ال ��رمل ��ان �ي ��ة
باملحافظة عضو اللجنة أح�م��د ال�ن��زي��ي وعضوا
مجليس النواب نشوان الصري والشورى خالد
ال �س �ي��اغ��ي ووك �ي ��ل اول امل �ح��اف �ظ��ة ع�ب��دال�ح�م�ي��د
ال �ش��اه��ري وع �ض��وا ال�ل�ج�ن��ة وك �ي��ل وزارة اإلدارة
امل�ح�ل�ي��ة ع�م��ار ال �ه��ارب ووك �ي��ل ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة عي
ال �س �ق��اف  ،أش ��اد وزي ��ر اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة ب�ص�م��ود
ال �ع��ام �ل��ني يف ال �ق �ط��اع ال ��رتب ��وي وح��رص �ه��م ع��ىل
م� ��واص� �ل� ��ة رس ��ال� �ت� �ه ��م ال� ��رتب� ��وي� ��ة رغ� � ��م ال � �ظ� ��روف
ال�ت��ي ي�م��رون بها نتيجة ان�ق�ط��اع ال��روات��ب بفعل
الحصار ..مشددا عىل ضرورة ان يكون للعاملني
يف ال�ق�ط��اع ال��رتب��وي ق �ي��ادات وم�ع�ل�م��ون دور يف
إنجاح هذه الحملة إلعادة املغرر بهم من ابناء
ه ��ذه امل�ح��اف�ظ��ة م ��ن خ ��ال ال�ت��وع�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف
املناطق والقرى والعزل التي ينتشرون فيها.
واوض ��ح ان ال�ج�ي��ش ال��رتب��وي ال��ذي تملكه ه��ذه
املحافظة والبالغ قوامه ()27ألف تربوي بحسب
احصائيات مكتب الرتبية ق��ادرون عىل تحقيق
ال �ك �ث ��ر م ��ن االن � �ج � ��ازات ع ��ىل ص �ع �ي ��د ال� �ح ��د م��ن
اس �ت �ق �ط��اب ال �ع ��دو يف م �ن��اط �ق �ه��م واإلس� �ه ��ام يف
إعادة املغرر بهم ورفد جبهات العزة باملقاتلني

دع�م��ا ألول�ئ��ك االب�ط��ال م��ن الجيش وال�ل�ج��ان يف
ميادين العزة والشرف.
وبدوره رحب امني عام املجلس املحي بأعضاء
ال �ل �ج �ن��ة ال ��رئ ��اس �ي ��ة ل �ح �م �ل��ة إع � ��ادة امل �غ ��رر ب �ه��م..
م��ؤك��دا ان م��ن ارت �م ��وا يف أح �ض��ان ال �ع ��دوان إم��ا
من اجل كسب مادي رخيص او من اجل عقائد
وانتماءات ضيقة او قلة وعي وبصرة ..الفتا إىل
ان العاملني يف القطاع الرتبوي هم قادة الفكر
ويعول عليهم الكثر والكثر يف التوعية وازالة
تلك املفاهيم وامل�ص��ال��ح الضيقة مل��ن غ��رر عليهم
العدوان من أبناء هذه املحافظة.
وأشاد بجهود الجبهة الرتبوية عىل مدي سبع
س� �ن ��وات م ��ن ه� ��ذا ال� � �ع � ��دوان ..م �ع �ت ��را ال �ج �ب �ه��ة
ال��رتب��وي��ة ال ت�ق��ل اه�م�ي��ة ع��ن الجبهة العسكرية
م ��ن ح �ي ��ث ال �ص ��ر وال� �ج� �ه ��اد وت �ح �م ��ل امل �ش �ق��ات
يف س�ب�ي��ل اس�ت�م��رار ال�ع�ل��م وامل�ع��رف��ة ال�ت��ي ي��راه��ن
العدوان عىل إيقافها..

ام � ��ا وك� �ي� ��ل ه �ي �ئ ��ة ال � ��زك � ��اة ف� �ق ��د ح� �ي ��ا يف ك �ل �م �ت��ه
الحضور واالحتشاد املشرف يف هذا اللقاء وهذا
يدل عىل حرص ووعي وتفاعل من قيادات هذا
ال�ق�ط��اع وال�ع��ام�ل��ني ف�ي��ه ..ام��ا ان ينعكس ه��ذا
ال�ت�ف��اع��ل إي �ج��اب��ا يف ت�ن�ف�ي��ذ امل �ه��ام ال �ت��ي ت�ق��ع عىل
ع ��ات ��ق ال �ع ��ام �ل ��ني يف ه� ��ذا ال �ق �ط ��اع ض �م ��ن خ�ط��ة
ح�م�ل��ة إع ��ادة امل �غ��رر ب�ه��م وم��واج �ه��ة اس�ت�ق�ط��اب
العدوان.

وق� ��ال  :م ��ن ه ��م يف ص ��ف ال� �ع ��دوان م ��ع ام��ري�ك��ا
وإس ��رائ �ي ��ل م ��ن اب �ن ��اء ه� ��ذا ال �ش �ع��ب يف ال �ن �ه��اي��ة
ه��م اخ��وت �ن��ا وي �ع��ز ع�ل�ي�ن��ا ان ي�ق��ات�ل��وا و ُي �ق �ت �ل��وا يف
ص��ف ال�ع�م��ال��ة واالرت � ��زاق وال�خ�ي��ان��ة ل�ل��ه وال��دي��ن
ول�ه��ذا ف��ال��واج��ب ع��ىل ال�ج�م�ي��ع ال�ح��رص عليهم
وال�ت��واص��ل بهم ل�ي�ع��ودوا آمنيني ب��ام��ان الله إىل
وطنهم واستغال قرار العفو العام ..
وك� � � ��ان م� ��دي� ��ر ع � � ��ام م �ك �ت ��ب ال� ��رتب � �ي� ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م
باملحافظة محمد درهم الغزايل قد ألقى كلمة
اوضح فيها أهمية إطاق هذه الحملة التي تدل
عىل حرص قيادة الثورة والقيادة السياسية عىل
إع��ادة املغرر بهم من ابناء هذا الوطن فلم يتم
اإلك�ت�ف��اء ب�ق��رار ال�ع�ف��و ال�ع��ام ب��ل ه��ا ه��ي اللجان
ال��رئ��اس �ي��ة ت �ن ��زل إىل ك ��اف ��ة امل �ح��اف �ظ��ات ل�ت�ف�ع�ي��ل
ال �ق �ط��اع��ات وامل �ج �ت �م��ع ع ��ىل إع� ��ادة ه ��ؤالء امل �غ��رر
ب �ه��م ..داع �ي��ا ال�ع��ام�ل��ني يف ال �ق �ط��اع ال ��رتب ��وي إىل
القيام بدورهم بمسؤولية وحرص وتفاعل كبر
يف التواصل مع املغرر بهم وإعادتهم والتوعية
يف مختلف املدارس واالذاعات املدرسية ..
ح�ض��ر ال �ل �ق��اء م�م�ث��ل اح �ف ��اد ب ��ال ب��ال�ج�م�ه��وري��ة
العميد حمادة الجرادي ومديرا مكتبي الثقافة
عبدالحكيم مقبل واإلعام عبدالباسط النوعة
ون� ��ائ� ��ب م ��دي ��ر م �ك �ت ��ب ال ��رتب� �ي ��ة م �ح �م ��د امل �ت ��وك ��ل
ورؤس � � ��اء ال �ش �ع ��ب وم � � ��دراء اإلدارات وامل� ��راك� ��ز
التعليمية ..

حسابات متداخلة ..وادعاء العداء مع املتشددين

أبوظبي جتر الـرياض إلى احملـرقة!!
التيار االخواني املتشدد وافتعال صناعة االحتقان مع الغرب
االص��اح ..ق�ي��ادات وق��واع��د ..مليشيات وم�خ��دوع��ني وم�غ��رر بهم..
ومضللني وق�ع��وا يف ورط��ة ك�ب��رة ويف م�ن��زل��ق س�ي��ايس وع�س�ك��ري ال
يبشر بخر..
هؤالء املخدوعون واملغررون والتائهون افاقوا عىل واقع اشد قتامة
واكرث توحشا ضدهم وضد طموحاتهم واهدافهم التي ظنوا انهم
عىل مقربة منها ولكنه ظلوا عىل بعد منها وكل يوم تتسع الهوة
الفاصلة بينها وبينهم وتوزعوا يف ارايض الشتات واملنايف وانتزعت
منهم شبوة وغدا تنساب من بني ايديهم حضرموت الوادي ..فيما
مارب قد انكمشت تواجدهم يف بقايا مديريتني فقط..
واملصيبة ان ان�ق��رة قلبت لهم ظهر امل�ج��ن فيما قطر ب��دأت تتنصل
من عبء االخوان املسلمني ومن مشكاتهم ومن اعباء املسؤوليات
ال�ت��ي ت��رتت��ب عنها وان�ض�م��ت ال��ري��اض م��ؤخ��را إىل ال�ع��داء املستحكم
الذي تكنه ابوظبي ومحمد بن زايد لتيار االخوان املسلمني وسعيه
املحموم لنزع تأثرهم يف اليمن ويف املنطقة وهاهي االيام تثبت ايضا
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ال �ع��داء ال�ج��دي��د م��ن ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ل�ه��ذا ال�ت�ي��ار امل�ت��أس�ل��م ال��ذي
استفحل ن�س��اءه إىل ال�ح��د ال��ذي ل��م ي�ع��د يطيقه اح��د يف ال�ب�ل��د ويف
االقليم ..ولذلك فان ابوظبي والرياض وجدتا نفسيهما يف موقف
ع��داء م��ع ه��ذا ال�ت�ي��ار ك�ج��زء م��ن ارض��اء م��راك��ز ال�ن�ف��وذ ال��دويل يف تل
ابيب ويف امريكا ويف اوروبا التي تعيش حالة فوبيا اصولية اسامية
وبالتحديد مخاوف كبرة من التيار املتشدد املتأسلم لكنها يف ذات
ال��وق��ت ه��ي تسعى ج��اه��دة لضرب االس��ام بعامته ولكنها اكتفت
االن يف ه��ذه امل��رح�ل��ة يف اع ��ان ال �ع��داء وال�ف��وب�ي��ا م��ن ال�ت�ي��ار امل�ت�ش��دد
االس ��ام ��وي ال ��ذي ال ي�ع�ف��ى م ��ن م �س��ؤول �ي��ة ص �ن��اع��ة ه ��ذا االح �ت �ق��ان
والعداء مع الغرب ومع غرهم من االدعياء..
ويف انتقال اهتمامنا إىل الداخل اليمني وبالتحديد يف املحافظات
الجنوبية والشرقية املحتلة والقراءة للمفردات القائمة فإننا نجد
األطماع تختلط بحسابات السياسة وحسابات املواجهات والقتال..
ويف ح�س��اب��ات االدارة األم�ن�ي��ة وامل�خ��اب��رات�ي��ة ال�ج��اري��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ويف

ألن العنوان يفرض علينا البدء بآخر املقال قبل اوله ..فإن
هذا األمر يف باده قد أقلق املخابرات االجنبية عند صعوده
لوالية العهد واتخاذه قرارات مفاجئة وحاسمة بزج اقرب
ال �ن ��اس ال �ي��ه م ��ن االم � ��راء واألث ��ري ��اء يف ال �س �ج��ون وال�ب�ع��ض
اماكن االقامة الجرية والتي ج��اءت بعد ليلة واح��دة من
تقبيل ابن سلمان إلقدام االمر محمد بن نايف وغره.
ك��ل ه��ذا أق�ل��ق اج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات ال��دول�ي��ة الش��ك أن��ه أىت
نتيجة ت�ق��اري��ر ودراس ��ات وب�ح��وث ق��ام��ت ب�ه��ا ه��ذه االج�ه��زة
ال�ت��ي ب��ا ش��ك ح ��ذرت م��ن م�ث��ل ه��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ات امل��زاج�ي��ة
املتقلبة واملفاجئة يف قراراتها ..وهو االم��ر ال��ذي فرض عىل
هذه االجهزة االستخباراتية وحكوماتها السرعة يف تنفيذ
املخطط الكبر املعد منذ سنني ل��زج اململكة السعودية يف
أت ��ون ح ��رب م�س�ت�ع��رة م ��ع ج��ارت �ه��ا ال �ي �م��ن ال �ع �ظ �ي��م ..ب�غ�ي��ة
تحقيق اهداف كثرة ومنها التخلص من مخزون االسلحة
ال �ض �خ �م��ة ال� ��ذي ت ��م ش ��راؤه ��ا م ��ن ق �ب��ل امل �م �ل �ك��ة يف س �ن��وات
ماضية يف عهد ملوك وامراء سابقني.
ملاذا ؟
ولألجابة عىل سؤال ملاذا يراد التخلص من مخزون االسلحة
القديمة ..البد االشارة اىل ان هذه االسلحة القديمة وعىل
وجه الخصوص القنابل والصواريخ ليست مشفرة وبالتايل
ت�خ��ىش االج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة وح�ك��وم��ات�ه��ا وع��ىل
وجه الخصوص الحركة الصهيونية العاملية أن يصعد أمر
للحكم ذو توجه ايديولوجي ديني أو يتمكن الجانب الديني
املتشدد من تكوين بطانة تقود قراراته وتوجهاته.
ول��ذل��ك ت��م ال�ض�غ��ط وال�ت�ش�ج�ي��ع ب��دخ��ول ع�ل�م��اء ومفكرين
دي� �ن� �ي ��ني ل �ي �ق �ط �ع ��وا ذل� � ��ك االم� � �ت� � ��داد م �س �ت �ق �ب ��ا ب� �ع ��د وف � ��اة
م�ل��ك ال �س �ع��ودي��ة ال ��ذي ب��ا ش��ك س �ت��ؤدي وف��ات��ه اىل ردود
ف �ع ��ل م �ل �ك �ي��ة وع �س �ك ��ري ��ة وس �ي ��اس �ي ��ة ي �ص �ع��ب ع ��ىل اج �ه ��زة
االستخبارات الدولية وحكوماتها السيطرة عليها ..وهذا
بالضبط ما يحتم التخلص من تلك االسلحة غر املشفرة..
هذا اوال..
وثانيا دفع النظام السعودي لشراء اسلحة جديدة يسهل
ال�ت�ح�ك��م ب�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال� ��دول امل�ص�ن�ع��ة مل��واج �ه��ة م�ت�ط�ل�ب��ات
الحرب العدوانية عىل اليمن من جهة ..ومن جهة اخرى
ت�س�ت�ف�ي��د ش��رك��ات ال�ت�ص�ن�ي��ع م��ن ع��وائ��د ب�ي��ع ه ��ذه االس�ل�ح��ة
ال �ب ��اه �ظ ��ة ل �ت �س �ت �م��ر ال� �ح ��رب ح �ت ��ى وان ق ��ام ��ت ال �س �ع��ودي��ة
بالجرائم املستمرة باستخدام تلك االسلحة عىل الشعب
اليمنى العظيم بواسطة طائراتهم ..بدليل انهم يستهدفون
ك��ل م��ات��م ض��رب��ه واس�ت�ه��داف��ه طيلة س�ن��وات ال�ح��رب السبع
ال �ت��ي اس �ت �ه��دف��وا ف�ي�ه��ا ال�ح�ج��ر وال �ش �ج��ر واالع � ��راس وامل��آت��م
ل �ت �ح �ق �ي��ق ه � ��دف ال �ت �خ �ل ��ص م� ��ن االس �ل �ح ��ة ال �ق ��دي �م ��ة وب �ي��ع
االسلحة الحديثة واالكرث فتكا.
واالسهل استهدافا من قبل الدول املصنعة بسرعة وبدون
ع �ن��اء او ت�ك��ال�ي��ف وب�ض�غ�ط��ة زر واح� ��دة يف ح��ال��ة اض �ط��راب
اململكة بعد م��وت ملكها او طلوع رج��ل ليس مقبوال لدى
دول االس �ت �ك �ب ��ار ال �ع ��امل ��ي وم� ��ن ال ��واض ��ح ان ال �خ �ط ��ة ت�س��ر
ب�س��اس��ة يف ه ��ذا ال�ج��ان��ب وه ��و ك�م��ا ي�ب��دو م��ا ال ي��درك��ه اب��ن
سلمان.
وب ��ال �ع ��ودة اىل ع �ن ��وان امل �ق ��ال ف�ل�ي��س ام ��ام دول االس�ت�ك�ب��ار
ال�ع��امل��ي اال امل ��ي يف ال�ت�خ�ل��ص م��ن اب ��ن س�ل�م��ان ب�ط��ري�ق��ة او
ب��أخ��رى ..ويف وق��ت ل��ن ي�ك��ون ببعيد ..ح�ي��ث ال اعتقد انهم
سيمنحونه فرصة االع��رتاف بالهزيمة يف اليمن العظيم..
او ح�ت��ى االذن ب�ج��دول��ة ال�ه��زي�م��ة ..وم��ن ص��ال�ح�ه��م أن ي��أيت
آخرون يوقفوا الحرب والعدوان ولكن بشروط االستكبار
الجديدة عىل من سيأيت بعد ابن سلمان.
ف�ه��ل ي�ف�ه��م امل�ق��رب��ون م��ن اب��ن س�ل�م��ان ه��ذا األم ��ر؟! ام انهم
غ ��ر م�ه�ت�م��ني ط��امل��ا ي�ت��م اإلغ � ��داق ع�ل�ي�ه��م ب��امل��ال؟!..وح �ي �ن �ه��ا
س�ي��أيت ال�ي��وم ال��ذى ي�ت��م التخلص منهم ك��ون�ه��م ال يمثلون
يف قاموس دول االستكبار اي قيمة..
وال�ح�ق�ي�ق��ة ان ق �ي��ادات دول االس�ت�ك�ب��ار وخ�ص��وص��ا ال�ل��وب��ي
الصهيوين فيها سيعملون بكل جهد ملنع اب��ن سلمان من
اتخاذ ق��رار ايقاف الحرب او حتى االع��رتاف بالهزيمة التي
س��وف يتخللها يف ح��ال��ة ت�م�ك��ن م��ن ذل��ك ال ��زج ب��ال�ك�ث��ر من
القيادات العسكرية وغرها يف السجون كونهم لم ينطقوا
ب�ك�ل�م��ة واح� ��دة او ي �ق��دم��وا ح�ت��ى ن�ص�ي�ح��ة ل�ص��ال��ح ش�ع�ب�ه��م
ووطنهم عاوة عىل الفساد املايل الذي ال يوصف يف جميع
تحركات ومفاصل وقيادات التحالف.
ولذلك ننوه هنا أن قتل ابن سلمان ينتظر فقط السيناريو
االخر من املؤامرة عىل اململكة وشعبها ومع ان سنة الله
يف خلقه تقي ب�(وبشر القاتلون بالقتل) فإن ما قام به ابن
سلمان من اجرام ومجازر عىل الشعب اليمني ال يوصف..
ل �ي��س ذل ��ك ف �ح �س��ب ,ب ��ل ح �ت��ى م ��ا ق ��ام ب ��ه ب � ��ادراك او دون
ادراك م��ن اج� ��رام ح�ت��ى ع��ىل ال�ش�ع��ب ال �س �ع��ودي ت��اري�خ�ي��ا
واقتصاديا وعسكريا.
وسيتفاجأ التحالف املعتدى ومرتزقة العدوان املطبلني بما
أن�ع��م ال�ل��ه ت�ع��اىل ع��ىل رج��ال ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة والتصنيع
ال �ع �س �ك��ري وم� ��ن اإلل� �ه ��ام اإلل �ه ��ي ه ��ي ب ��إن �ت ��اج م ��ا ي�م��زق�ه��م
ش��ر م�م��زق وي�ف�ق��ده��م اي��دي�ه��م ال�ت��ي تعبث ب�م�ق��درات االم��ه
واالنسانية" ..وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
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اإلسالم بريء من الفوبيا التي يتعمد الغربيون عل إثارتها دوم ًا
اإلقليم اذ ان خايا طحنون اشد اتساعا وأكرث ضررا واعتى نفوذا
س � ��واء ع ��ر ع �ن��اص��ره��م امل �ن ��دس ��ة او م ��ن خ� ��ال امل �ل �ي �ش �ي��ات ال �ت ��ي ت��م
تجنيدها وتجييشها يف اطار املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة
او من خال ما تسمى النخب التهامية والنخب املهرية والشبوانية
وغرها..
ن��اه�ي��ك ع��ن "ال�ع�ن��اص��ر امل�س�ي�س��ة" امل�ج�ن��دة م��ع اب��وظ�ب��ي او امل�ن�ص��اع��ة
ل�ل�س�ف��ر ال �س �ع��ودي ال ج��اب��ر س�ف��ر ال �ع ��دوان ال ��ذي ي ��رى يف نفسه
"بريمرا" اخر ومندوبا ساميا مفروضا يأمر فيطاع ويجد من املرتزقة
ومن املنبطحني من يندفع بكل حماقة الداء وتنفيذ ما يطلب منه
ولو كان رسالة دماء ابرياء وايقاع ضحايا وحجز واعتقال االحرار
من ابناء املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة..
وهذا يؤكد ان اولئك املعتاشني من ضنك اليمنيني ومن متاعبهم
وم ��ن االم �ه��م ق��د وج ��دوا يف امل��رت��زق��ة ب�ي�ئ�ت�ه��م امل�ف�ض�ل��ة يف اس�ت�ع�ب��اد
واس ��رتق ��اق م��ن ن ��وع خ ��اص ل � ��ارادات امل�ل�ت��وي��ة وامل�ن�ه��وب��ة وامل�س�ل��وب��ة

م ��ن االت� �ب ��اع االذالء ق ��د وج � ��دوا ض��ال �ت �ه��م يف ال �س �م ��اس ��رة امل�ح�ل�ي��ني
الذين تدجنوا وتم استمالتهم باالموال القذرة وقاموا بهذا الدور
الرخيص ..والذي يصيب القلب بااللم ان نجد مخدوعني كثرين
يتهافتون بحسن ظن وبغباء مغلق نحو هاوية الصراعات الدموية..
ويف تقديم خدمة االرتزاق الرخيص الولئك الطغاة البغاة ..ثم ما
لبثوا ان وج��دوا انفسهم يف وض��ع م��زر ويف م��وق��ف ال يحسد عليه
واصبحوا يشعرون "باليتم" والضياع ..فا تركيا صدق حضنها..
وال قطر صدقت يف وعودها ..وال ابوظبي سوف ترتكهم وال الرياض
م�ق��درة مل��ا ق��دم��وه م��ن خيانات ض��د وطنهم ويف الخدمة االرتزاقية
ال��رخ�ي�ص��ة ال�ت��ي ق��دم��وه��ا ص��اغ��ري��ن الول�ي��اء نعمهم ومل�م��ول�ي�ه��م ول��م
يجنوا غر البوار وسوء الطالع ونحس املوقف البائس؟!
املتأسلمون وقعوا يف هاوية مقيتة ..فهل حان االوان يف ان يلتحقوا
بالوطن وبقضايا الوطن وان يتحرروا من سطوة االرتزاق واالرتهان
واالنصياع.
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تقارير

الدولة الحديثة العادلة والمستقرة
" رؤية في التحديث والبناء "
البناء هو تقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء واالكتفاء الذاتي
مشكلة اليمن منذ بدء نشأة الدولة الحديثة يف مطلع الستينيات يف القرن
املايض أنها تنفق جل املوازنة العامة عىل مفردات القوة وإدارة الصراع ولم تفكر
يوماً يف أهمية البحث العلمي يف التخفيف من حدة الصراع وقدرته عىل إحداث
عمليات االنتقال  ,فالتعبريات السياسية املتعددة التي وصلت إىل سدة الحكم
فالحرب والصراعات والنزاعات تعمل عىل يقظة
الهويات التاريخية بكل تشوهاتها ونتوءاتها التي ال
ت�ت�ن��اغ��م م��ع روح ال�ع�ص��ر ال ��ذي ن�ع�ي��ش  ,ل��ذل��ك فكل
الحروب التي حدثت بعد عام 1990م لم ترتك إال
مجتمعاً مختلفاً  ,وثقافة تقليدية  ,واقتصادا راكدا ً ,
حتى تلك التحوالت التي ظننا انها تحوالت  ,لم تكن
تحوالت بنيوية عميقة فقد تركت  ,وراءها مجتمعاً
م�غ��رتب��اً وث�ق��اف��ة مستلبة  ,وشخصية منقسمة عىل
نفسها .
فالحروب هي بمثابة االنقطاع الحضاري املتجدد
يف امل �ك ��ان ال �ج �غ��رايف  ,وال ��زم ��ان ال �ت��اري �خ��ي ب �م��ا ت��رتك��ه
م��ن أث��ر يف النسيج االجتماعي والثقايف واالخ��اق��ي ,
ومثل ذلك يكون سبباً مباشراً يف ازدواج الشخصية
 ,وتنافر السلوك  ,بل يكاد يشكل تعارضاً بني الفكر
واملمارسة .
وأم� � ��ام االش � �ك� ��االت ي �ف ��رتض ب �ن ��ا أن ن �م �ل��ك ال �ق ��درة
امل �ع ��رف �ي ��ة ع� ��ىل ال �ت �ف �ك �ي ��ك ح �ت ��ى ن �ت �م �ك ��ن م� ��ن اب �ت �ك ��ار
ال �ب ��دائ ��ل  ,وب �م��ا ي �س��اه��م يف ال�ع�م�ل�ي��ة اإلن �ح��راف �ي��ة يف
املساق التاريخي  ,ولذلك أحببت أن أضع هذه الرؤى
أم��ام القيادة الثورية والقيادة السياسية وأم��ام كل
امل�ه�ت�م��ني ب�ت�ط��وي��ر وت �ح��دي��ث وب �ن ��اء ال ��دول ��ة امل�س�ت�ق��رة
العادلة والناهضة لعلها أن تكون نرباسا ,أو قبسا
ي� ��يء ع �ت �م��ة ال �ح ��اض ��ر ل �ي �ش ��رق امل �س �ت �ق �ب��ل أو ت �ك��ون
عنصرا ملهما للقيادة ال�ث��وري��ة يف ال�ب�ن��اء والتحديث
تحت شعار ثورة 21سبتمرب" :يد تحمي ويد تبني
".
أهداف الدولة
فكرة الدولة ونظامها وغاياتها تدور حول الكليات
الخمس التي قال بها الدين االسامي وهي  :حفظ
الدين والنفس والعقل والنسل واملال.
ويقابلها يف علم النفس البشري الحديث ما يسمى
بالحاجات البيولوجية وهي :
ال� �ح ��اج ��ات ال �ف �ط ��ري ��ة  :ح �ي ��ث ت �ق ��وم ه ��ذه
-1
الحاجات بتوجيه سلوك االفراد وتظهر آثارها أثناء
الحرمان منها حيث يصبح اشباعها هو املهيمن عىل
سلوك الفرد وال ينتقل الفرد اىل املستويات العلياء
واملثاليات إال إذا أشبع هذه الحاجات الفطرية مثل
األكل والشراب واملاء والزواج .....الخ .
 -2الحاجة لألمن  :وهو شعور الفرد باالطمئنان
وال �س��ام��ة وه ��و ن ��وع ��ان :أم ��ن م ��ن خ ��وف وأم ��ن م��ن
جوع .
 -3الحاجة اىل الحب واالنتماء  :يف املعنى الصغري
وال �ك �ب��ري امل �ع �ن��ى ال �ص �غ��ري وه ��و االس� ��ري وال �ك �ب��ري وه��و
الوطني .
 -4الحاجة اىل الشعور بتقدير الذات  :أي الشعور
ب��ال�ت�م�ي��ز وب�ت�ق��دي��ر امل�ج�ت�م��ع وال ��دول ��ة م��ن أج ��ل تنمية
خواص االبداع والتميز .
 -5ح��اج��ة امل �ع��رف��ة وال �ف �ه��م  :وه ��ي رغ �ب��ة ال �ف��رد يف
العلم واملعرفة .
 -6الحاجات الجمالية  :وهي متعددة مثل الرسم
واآلداب والفنون املختلفة .
ول� ��و أم �ع �ن��ا ال �ن �ظ��ر ن �ج��د ت ��واف �ق ��ا ت ��ام ��ا ب ��ني ال �ك �ل �ي��ات
ال � �ت� ��ي ق� � ��ال ب� �ه ��ا ال� �ف� �ك ��ر االس � ��ام � ��ي وب� � ��ني ال� �ح ��اج ��ات
الفسيولوجية التي يقول بها العلم الحديث ولذلك
نجد يف املجتمعات املتقدمة التي كانت تبني برامجها
وسياساتها وأهدافها عىل تلبية تلك الحاجات واقعا
مستقرا ومتطورا ومتقدما ومبتكرا تكاد تنعدم يف
تلك املجتمعات مؤشرات الفساد.
وتتضمن الحركات االجتماعية والسياسية يف أي
م��رح�ل��ة م ��ن م ��راح ��ل ال �ت��اري��خ ث ��اث ع�ن��اص��ر أس��اس�ي��ة
تتمثل يف :
األول :وهو التنظيم أو البناء.
الثاين  :وهو املعتقدات أو املثاليات .
والثالث :وهو األفعال والقوالب السلوكية يقوم
بها الناس املنتسبون إليها .
وه� ��ذه ال �ع �ن��اص��ر ه ��ي ال �ص ��ورة أو ال �ش �ك��ل ال �خ��اص
وهي التي تشكل الحركات االجتماعية والسياسية،
وتعطيها طابعها الخاص بها.

وللحركات االجتماعية ثاث وظائف حددها عالم
االجتماع الفرنيس “جريوشيه” هي:
 -1الوساطة بني مجموعة من الناس من جهة .
 - 2والحقائق االجتماعية من جهة أخرى.
 -3وتوضيح الضمري الجمعي.
ف ��ال� �ب� �ن ��اء ه � ��و ت� �ق ��وي ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ق ��ائ� �م ��ة وب� �ن ��اء
مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة عىل البقاء واالكتفاء
ال � ��ذايت وه ��و م ��ا ي �ع �ن��ي أن ب �ن ��اء ال ��دول ��ة ه ��و ال�ن�ق�ي��ض
لتحجيم الدولة وتقليص قدراتها واستحداث بدائل
عنها فالسام يعترب مطلبا ملحا تطمح لبلوغه كل
املجتمعات ال�ب�ش��ري��ة ب�ك��ل تكويناتها ب��اع�ت�ب��اره رك�ي��زة
أساسية يف نموها وتطورها.
إن م �ف �ه ��وم ب �ن ��اء ال� �س ��ام ي �ش ��ري اىل ت �ح ��دي ��د ال �ب �ن��ى
ودع �م �ه ��ا  ,يف ح ��ني أن ه ��ذه ال �ب �ن��ى م�ه�م�ت�ه��ا ت��رس�ي��خ
وتفعيل السام وتمكينه حتى نكفل عدم االنجرار اىل
صراعات جديدة  ,ومثل ذلك يتطلب نشوء ما يعرف
بالدبلوماسية الوقائية  ,وأساس هذا املطلب تعاون
عدة جهات للعمل كفريق وطني واحد بشكل دائم
وواض ��ح امل�ع��ال��م ل�ح��ل ال�ص�ع��وب��ات وامل�ع�ض��ات ال�ت��ي
تواجه الفرد او الجماعة سواء كانت تلك الصعوبات
ان�س��ان�ي��ة أم ثقافية أم اج�ت�م��اع�ي��ة او اق�ت�ص��ادي��ة ك��ون
ه ��ذه امل �ش �ك��ات م�ج�ت�م�ع��ة أو م�ن�ف�ص�ل��ة ه ��ي ال�س�ب��ب
املباشر يف الصراع والحروب .
وال��دول��ة امل��دن�ي��ة ه��ي ت�ل��ك ال�ت��ي ت�ن�ح�ص��ر م�ه��ام�ه��ا يف
إت ��اح ��ة ام �ك��ان �ي��ة ال �ح �ص��ول ع ��ىل ال �ح �ق��وق وال �ح��ري��ات
ال �ع��ام��ة وال �خ ��اص ��ة ل�ج�م�ي��ع امل ��واط �ن ��ني م �ق��اب��ل إن �ج��از
وظائفهم املكلفني بها اتجاه بعضهم البعض واتجاه
ن�ظ��ام ال��دول��ة ال�ع��ام أم��ا إذا ك��ان��ت ع��ىل العكس من
ذلك أو افرتضناها جهازا سياسيا يفرض عىل جميع
املواطنني جملة من الواجبات واألع�م��ال والضرائب
واإليرادات العامة دون أن تتيح لهم مجاال للحصول
أو امل�ح��اف�ظ��ة ع��ىل ح�ق��وق�ه��م وح��ري��ات�ه��م ف�ه��ي ليست
دولة ذات طابع مدين ؛ إنما هي مؤسسة استبدادية
وق �م �ع �ي��ة وع �ل �ي �ن��ا أن ن �ج �ت��از ه ��ذا امل �ف �ه ��وم م ��ن خ��ال
التأسيس لسابقه .
ول �ت �ج �ن��ب ن �ش ��وء ال �ص ��راع ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ع��رق �ي��ة
وال �ق �ب �ل �ي��ة  ،ت�ق�ت��ي ال� �ض ��رورة ال �ق��ان��ون �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
وال �س �ي ��اس �ي ��ة إق� ��ام� ��ة دول� � ��ة م ��دن �ي ��ة االت � �ج� ��اه ت �ت �ج ��اوز
التعصب بكافة أنواعه ؛ مرتكزة عىل دستور مدين
ي �س �ت��وع��ب ث �ق ��اف ��ات األط� �ي� ��اف االج �ت �م ��اع �ي ��ة ك ��اف ��ة ؛
وي��وح��ده��ا ت�ح��ت ظ��ل م�ف�ه��وم امل��واط �ن��ة وس�ل��وك�ي��ات�ه��ا
ال�ن�ب�ي�ل��ة ول �ك ��ون ذل ��ك ي�م�ن��ع ال �ث ��ارات وي �ح��د م ��ن ق�ي��م
ال �ص ��راع وب ��واع �ث ��ه ف��ال �ب �ن��اء ه ��و ع�م�ل�ي��ة ذات �ي ��ة ل�ت�ع��زي��ز
ق � � ��درات وم� ��ؤس� �س� ��ات وش ��رع� �ي ��ة ال � ��دول � ��ة م� ��ن خ ��ال
عاقات الدولة باملجتمع وليس حالة اعتباطية .
الدين
مهمتنا يف امل��راح��ل التي تتسع فيها ال�ه��وة ويتعذر
عىل الراقع رتق الخرق هي من أشد املهام تعذرا عىل
التحقق وأشدها صعوبة لكن بالفكر نستطيع توحيد
ج�م�ي��ع ال �ج �م��اع��ات ع ��ىل اخ �ت ��اف م �ش��ارب �ه��ا ال�ف�ك��ري��ة
وامل ��ذه �ب �ي ��ة  ,وح� �ت ��ى ن �ت �م �ك��ن م ��ن اح � � ��داث م �ت �غ ��ري يف
الصورة النمطية التي تسيطر عىل اذهان الجماعات
وال � �ف� ��رق ض� ��د ب �ع �ض �ه��ا ال �ب �ع ��ض يف اط� � ��ار م �ش��روع �ن��ا
االسامي علينا أن نحدث ق��درا من تفريغ الطاقات
االنفعالية بما يخدم فكرة التوحيد ال الشتات وبما
ي �ع ��زز م ��ن ق �ي �م��ة االم � ��ة ال ب �م��ا ي �ض��اع��ف م ��ن ش�ت��ات�ه��ا
ويعيق تقدمها ونهضتها.
ولذلك من الحكمة أن تشرتك الجماعات والفرق
املختلفة يف ادارة ال��دول��ة وت��دي��ر ح ��وارا ت��واف�ق�ي��ا يلبي
مقاصد االسام ويف السياق يذيب كتل الجليد بني
الجماعات والفرق ويفتح بابا من التقارب والتوحيد
يف ال �ط ��اق ��ات ح �ت��ى ت �ك ��ون ع �ص �ي��ة وص ��ام ��دة يف ت�ق�ب��ل
مشاريع االستهداف التي تنال من االمة ومن وحدتها
ول��ذل��ك يجول بخاطري فكرة ان�ش��اء املجلس االع��ىل
للشؤون االسامية.
املجلس االعىل للشؤون االسامية
يكون هذا املجلس اطارا تنظيميا ومؤسسيا يشارك
يف ادارة الشأن العام ويتكون من عدد من االعضاء
بالتزكية م��ن ق�ب��ل ال�ف��رق وامل��ذاه��ب وي�ص��در ب�ه��ا ق��رار

كانت تستغرق ذاتها يف صراعها مع اآلخر وفق حاالت انفعالية  ,وهي بذلك
كانت تستسلم بكل إرادتها لقانون التاريخ وتفسح له املجال يك يكرر نفسه
وأحداثه ووقائعه إىل درجة تعطيل حركة املجتمع يف التحديث واالنتقال.

عبدالرحمن مراد
ت�ع�ي��ني ول ��ه س�ل�ط��ة دي �ن �ي��ة يف ت �ع��دي��ل االن� �ح ��راف م��ن
خ ��ال ال�ن�ص��ح واالرش� ��اد وب �ي��ان امل��وق��ف م��ن ال�ق�ض��اي��ا
ال��وط �ن �ي��ة واالس ��ام �ي ��ة وي �ت ��وىل االدارة االش � ��راف ع��ىل
املؤسسات التالية :
 دار االفتاء العام . الهيئة العامة للزكاة . االوقاف . الجمعيات واملؤسسات الخريية . دور العبادة .مجلس الشورى االسالمي
(وهو مجلس يمثل كل املذاهب والفرق والطوائف
ب �ن �س ��ب م �ت �ق ��ارب ��ة وي� ��دي� ��ر ح � � ��وارا يف ال� �ش� ��أن ال �ف �ق �ه��ي
وال�ث�ق��ايف وي�ص�ي��غ رؤى ت��واف�ق�ي��ة ل�ل�ظ��واه��ر الحضارية
ب �م ��ا ي �ك �ف ��ل االج � �م� ��اع وي� �ع� ��زز م� ��ن ال� ��وح� ��دة ال �ف �ك��ري��ة
وال �ث �ق��اف �ي��ة ووح� ��دة امل ��وق ��ف وي ��دي ��ر ح� ��وارا ب �م��ا ي�ج��دد
ال �ص ��ورة ال�ن�م�ط�ي��ة ل�ل�ف��رق ع��ن ب�ع�ض�ه��ا وه ��و مجلس
ش ��وري ن�ي��اب��ي ي�ج�م��ع ش �ت��ات ال �ف��رق وامل ��ذاه ��ب ل�ت��دي��ر
حوارا نهضويا اساميا ).
مركز الدراسات االسالمية
( م��رك��ز ع�ل�م��ي ب�ح�ث��ي يف ال�ش��أن ال�ف�ق�ه��ي وال�ظ��واه��ر
ال �ح �ض��اري��ة ) ي ��دي ��ر وي �ش ��رف ع ��ىل امل � ��دارس وامل �ع��اه��د
والجامعات الدينية يف عموم الجمهورية .
مركز ابحاث اللغة العربية
ي�ن��ئ مكتبة اس��ام�ي��ة م��رك��زي��ة يف ال�ف�ق��ه وال�ت��اري��خ
وال �ف �ك��ر االس ��ام ��ي وي �ح �ق��ق ال �ك �ت��ب امل �خ �ط��وط��ة ال�ت��ي
ت�ض�ي��ف وال ت�ن�ت�ق��ص م��ن ش��أن االس ��ام وي�ش�ج��ع عىل
البحث العلمي وينفتح ع��ىل فكر العالم وحضارته
وافكاره ويشجع النشاط الفكري والنقدي .
ووج��ود مثل ه��ذه املؤسسة سيقطع الطريق أم��ام
االستخبارات العاملية يف استغال الطاقات االنفعالية
والعصبيات الدينية والنفاذ من خالها اىل تشكيل
ال�ج�م��اع��ات ال�ت��ي ت�ع�م��ل ع��ىل ت�ش��وي��ه االس ��ام وذل��ك
من خال توظيف الطاقات بما يخدم مسارات األمة
الحضارية ويكفل استقرارها وع��دم تنازعها حتى ال
تفشل كما فشلت يف تاريخها املعاصر وهي قد تحد
من ظواهر العنف.
 -2العقل
ط ��امل ��ا وق� ��د ت �ح �م��ل أن �ص ��ار ال �ل ��ه م �س��ؤول �ي��ة ال �ق �ي��ادة
وال� ��ري� ��ادة يف ه� ��ذه امل ��رح �ل ��ة ف ��اب ��د ل �ه��م م ��ن ال �ت �ج� ّ�دد
واألخ � � ��ذ ب �م �ب ��دأ امل � �ب � ��ادرة وص� �ف� ��ات ال� ��رائ� ��د وال� �ق ��ائ ��د ,
ل� �ي� �ق ��ودوا ش �ب �ع �ه��م ب �ك ��ل دراي � � ��ة ووع � ��ي واق � �ت � ��دار إىل
مرحلة التعامل مع التغريات ..أي مرحلة االنتقال
من عقلية عصر الصناعة إىل عقلية عصر املعلومات
 ,وال � �ف� ��رق ب �ي �ن �ه �م��ا أن� ��ه يف ع �ص ��ر ال �ص �ن ��اع ��ة ك� ��ان ي�ت��م
ال�ح�ص��ول ع��ىل امل�ع�ل��وم��ات ك�ل�م��ا ك��ان��ت ه�ن��اك ح��اج��ة
إليها يف حني تتواجد املعلومات يف عصر املعلومات
بشكل دائم وهي تدور يف حيز التشغيل  ,وكما كان
الحال يف عصر الصناعة يتصرف القادة فيه وكأنهم
اصحاب القرار ,والبد من إدراك الحقيقة التي نحن
عليها أن هذا املبدأ قد تغري بتغري االحوال واملستويات
َ
فقد القادة يف عصر التكنو
الحضارية واملعرفية إذ
لوجيا خاصية صنع القرار بل أصبحت مهامهم اكرث
يسرا وأكرث تفاعا مع الحدث من خال العمل عىل

تشغيل املعلومات املتوفرة.
وه� � � � ��ذا ه� � ��و ال � � �ح� � ��ال ال� � � � ��ذي ن � �ح � ��ن ع � �ل � �ي� ��ه يف ع �ص ��ر
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والب��د م��ن ال��وع��ي ب��ه ,واالش�ت�غ��ال عىل
ال�خ�ط��ط االس��رتات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي ت�ص�ن��ع املستقبل وليس
انتظار املستقبل حتى يأيت  ,واالشتغال عىل الخطط
ال ي �م �ك��ن أن ي �ك ��ون ع �ف��و ال �خ ��اط ��ر ب ��ل ب � ��رؤى وأف �ك ��ار
ق��ادرة عىل التحرك والتفاعل مع واقعها من خال
بنية تنظيمية وبنية توجيهية  ,وبنية رقابية  ,ترصد
ال�ح��االت املنحرفة لتعمل ع��ىل تعديلها حتى تتسق
مع البناءات املختلفة.
ف ��ال �ت �خ �ط �ي ��ط ي� �ش� �م ��ل ت� �ع� ��ري� ��ف االه � � � � ��داف ووض � ��ع
االس��رتات�ي�ج�ي��ات وال�خ�ط��ط م��ن أج��ل تنسيق الجهود
واألن �ش �ط��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م ه ��و ت �ح��دي��د امل �ه ��ام ال �ت��ي ي�ج��ب
القيام بها  ,وتحديد من يقوم بها  ,وكيفية تجميع
امل �ه��ام  ,وم ��ن ي �ق��دم ت �ق��اري��ر ومل� ��ن..؟ وأي ��ن ي�ت��م ات�خ��اذ
القرار.
تحديث املعيارية الثقافية واألنماط الثقافية
الرؤية
م��ن أج��ل ن�ه�ض��ة ف�ك��ري��ة وم��ن أج��ل ي�ق�ظ��ة وص�ح��وة
ث �ق��اف �ي��ة ت �س��اه��م يف ب �ن ��اء ال �ف ��رد وامل �ج �ت �م��ع  ,وت�ع�م��ل
عىل تحديث املعيارية واألنماط الثقافية  ,لتصحيح
مل �ف ��اه �ي ��م وع ��ودت� �ه ��ا اىل ن �س �ق �ه��ا ال �ق �ي �م ��ي ب �ع ��د ح��ال��ة
التيه والتعويم التي شابت املرحلة من االستهداف
االعامي والتضليل .
" تحديث قيم املجتمع وأنماطه الثقافية  ,تمهيدا
ل �ل �ت �ف ��اع ��ل م � ��ع امل� ��دن� �ي� ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة  ,وت� �ع� ��زي� ��ز ق �ي �م �ه��ا
ومدخاتها ".
الرسالة
 -1ال��رتك�ي��ز ع��ىل أف ��راد امل�ج�ت�م��ع ال�ن��وع�ي��ني وتفعيل
دوره� � � ��م يف إش� ��اع� ��ة امل �ف ��اه �ي ��م ال �ف �ك ��ري ��ة وال �ث �ق ��اف �ي ��ة
واالبداعية .
 -2االن � �ط� ��اق م ��ن امل �س �ل �م ��ات ال �ع �ق �ل �ي��ة وامل �ش ��رتك
االنساين .
 -3إع� ��ادة االع �ت �ب��ار مل�ف��اه�ي��م ال��وط�ن�ي��ة  ,واالن �ت �م��اء ,
وال �ه��وي��ة  ,وال �ح��ري��ة  ,وال �ح ��وار  ,وال �ب �ن��اء ال �ح �ض��اري
لتأسيس مداميك املجتمع املدين الحديث .
 -4البعد عن روح الصراع الدامي  ,واحال التدافع
الفكري بدال عنه حتى نؤسس لثقافة السام القوي
والعادل وليس ثقافة االستسام .
الفكرة
إع ��ادة االع �ت �ب��ار ل�ل�م�ث�ق��ف وامل �ب��دع وت�ف�ع�ي��ل دوره �م��ا
,ورس��ال �ت �ه �م��ا االج�ت�م��اع�ي��ة  ,وت�ف�ع�ي��ل دور ال�ع�ق��ل يف
ال�ت�ف�ك��ري وال �ت��أم��ل وال�ن�ظ��ر يف ق�ض��اي��ا امل�ج�ت�م��ع وال�ف�ك��ر
وال �س �ي��اس��ة وال �ث �ق��اف��ة وال�ت�ن�م�ي��ة  ,دون ت�ح�ي��ز وب��أف��ق
منفتح عيل املشرتك واحرتام اآلخر.
الوسائل
 ت� �ح ��دي ��ث وإع � � � ��ادة ت� �ع ��ري ��ف امل ��ؤس� �س ��ة ال �ث �ق ��اف �ي ��ةالرسمية واملجتمعية .
 ه �ي �ك �ل��ة امل ��ؤس �س ��ة ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ال ��رس �م �ي ��ة وت �ج ��دي ��دأه��داف �ه��ا ب �م��ا ي�ت�س��ق وامل �س �ت��وى ال �ح �ض��اري ال�ح��دي��ث
واخ ��راج �ه ��ا م ��ن دائ � ��رة ال �ش �ل��ل وال�ت�ع�ط�ي��ل اىل دائ ��رة
االنتاج.
 التفاعل مع التقنية الحديثة لنشر الوعي املعريفوتفنيد التضليل .
 االه �ت �م ��ام ب ��ال �ك ��ادر ال �ن ��وع ��ي وامل �ث �ق ��ف ل �خ �ل��ق ب�ي�ئ��ةثقافية وفكرية مثالية .
 الحفاظ عىل قيم التنوع واالختاف . -3السلطة املحلية
مما الشك فيه أننا نم ُّر بمرحلة تاريخية مفصلية,
ه��ذه امل��رح�ل��ة ت�ح�ت��اج إىل م�ه��ارات ال�ت�ف�ك��ري ,يف تحليل
وت �ش �خ �ي ��ص امل � ��واق � ��ف ال �ص �ع �ب ��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل م �ع �ه ��ا ,
وت �ح �ت ��اج إىل م� �ه� ��ارات إن �س ��ان �ي ��ة يف ال �ع �م ��ل وال �ف �ه��م
وال�ت�ح�ف�ي��ز ,وت�ح�ت��اج إىل ق ��درة ع��ىل ال�ت�ن�ف�ي��ذ بمعرفه
متخصصة وخ ��ربة ف�ن�ي��ة  ,إدراك ��ا م�ن��ا أن ال ��ذي أع�ل��ن
ع��دوان��ه م��ن منطلق مذهبي وأص��ويل علينا يتعامل

مع تكنولوجيا املعلومات يف مختلف أنشطته سواء
كانت عسكرية عملياتية أو حتى األنشطة الذهنية
,ول �ي��س ب�غ��اف��ل ع��ن ب ��ال أح ��د أن امل �ع �ل��وم��ات يف ه��ذا
الزمن أصبحت هي املصدر الرئييس يف الهيمنة  ,حتى
الهيمنة االقتصادية  ,فالتكنولوجيا حولت االقتصاد
العاملي من اقتصاد يحتاج إىل املعلومات إىل اقتصاد
قوامه املعلومات .
وم� ��ن ه �ن��ا ي� ��أيت ت��أك �ي��دن��ا ع ��ىل م �م ��ارس ��ة ال �ق �ي ��ادة يف
ه� ��ذه امل ��رح �ل ��ة ال �ع �ص �ي �ب��ة م ��ن ت ��أري ��خ ش �ع �ب �ن��ا ووط �ن �ن��ا
ب��وع��ي ج��دي��د  ,وت �ف��اع��ل أج ��د وب �ف �ك��ر ج��دي��د  ,ي�ت�س��م
ب ��ال �ش �م ��ول �ي ��ة وال � ��دق � ��ة  ,وال � �ن � �ظ� ��رة ال �ث ��اق �ب ��ة ,وت� ��وق� ��ع
املستقبل واالس�ت�ع��داد ل��ه  ,ب��ل وصنعه اي�ض��ا وليس
انتظار قدومه فالذات الداخلية مكون أسايس ملصادر
الطاقة واالمكانات وإح��داث املتغري الحضاري وهي
تعمل عىل تنمية القدرات الذاتية وتفجري إمكاناتها
النفسية والذهنية واالبداعية و يف السياق نستطيع
م��ن خ��ال�ه��ا رف��ض أو ن�ب��ذ شخصنة األش�ي��اء بالفكرة
االب��داع�ي��ة ع��ىل اعتبار أن القيمة املثىل للفكرة ليس
يف االشباع الذي تحدثه فقط بل يف وظيفتها وقدرتها
ع ��ىل ال �ت �ف��اع��ل م ��ع ال ��واق ��ع ل �ح��ل ك ��ل إش �ك��االت��ه ح�ت��ى
ي�ت�ج��اوب ذل��ك ال��واق��ع م��ع ح��اج��ات ال�ن��اس وميولهم
ويملك القدرة عىل إحداث املتغري من خال مرونته
وقابليته للعمل وتأكيد الطابع الحضاري الجديد .
ومن هنا نرى التايل :
ف�ص��ل ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ع��ن ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف
املحافظات والوحدات االدارية بحيث يصبح املجلس
امل �ح ��يل س �ل �ط��ة رق ��اب �ي ��ة وت �ش��ري �ع �ي��ة يف إط� ��ار ال �ق��ان��ون
والسياسات العامة للحكومة والدولة.
تشذيب هيكل املحافظات من الرتهل حيث وصل
وك��اء املحافظات اىل ع��دد كبري ويمكن تحويل كل
تلك االعداد اىل مجلس استشاري واالكتفاء بما نص
عليه القانون والهيكل العام وكيل ووكيل مساعد.
ت�ص�ب��ح ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة يف امل�ح��اف�ظ��ات م�ك��ون��ة من
 :ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة وه� ��ي س �ل �ط��ة رق ��اب �ي ��ة  ,وس �ل �ط��ة
تنفيذية  ,ومجلس استشاري مهمته تقديم الرؤى
وامل �ع ��ال �ج ��ات ل �ل �م �ج �ل��س امل �ح ��يل إلق� ��راره� ��ا واح��ال �ت �ه��ا
للسلطة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة  ,وب�م�ث��ل ذل��ك نتمكن م��ن الحد
من الفساد االداري وصوال اىل التايل :
 ت�ف�ع�ي��ل دور امل�ح�ل�ي��ات يف االن �ت �ق��ال إىل ف�ك��ر إدارةاالزم� � � ��ات مل ��واج� �ه ��ة امل� �ش ��اك ��ل االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �خ��ان �ق��ة
ل�ل�م�ج�ت�م��ع م ��ن خ ��ال ال �ش ��راك ��ة وت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة
الوطنية .
 توحيد الجبهة الداخلية وتحصينها بالوعي مناالخرتاق من خال التفاعل والشراكة .
 إنهاء حالة االزدواج يف الوظيفة العامة وبحيثتتمكن الحكومة من القيام بمهامها بيسر وساسة
ف��ال�ح�ف��اظ ع��ىل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ي�ت�ط�ل��ب م�ع��ال�ج��ة
س ��ري �ع ��ة ل� �ل� �ق ��رارات ال �ت ��ي ص � ��درت وأح� ��دث� ��ت ت �ض ��اداً
وصراعاً عىل الوظيفة العامة.
والوصول لتلك االه��داف التي ذكرنا سوف يحقق
لنا هدفني مهمني وهما :
هدف تكتييك  :ويتلخص يف تعزيز عوامل
-1
الصمود والخروج من مازق حصار العدوان حتى ال
يبلغ اهدافه يف تفكيك البنى االجتماعية .
الهدف املستقبيل  :ويتلخص يف السيطرة
-2
ع� ��ىل م �ق ��ال �ي ��د امل �س �ت �ق �ب ��ل م� ��ن خ � ��ال ت ��رم �ي ��د أدوات
ال�ع��دوان وش��ل حركته وت��أث��ريه ع��ىل امل�س��ار السيايس
ال�ي�م�ن��ي وذل� ��ك م ��ن خ ��ال ح��ال��ة االش �ب ��اع ل�ل�ف�ك��رة يف
وجدان املتطلعني والباحثني عن أمجاد .
مثل تلك الخطوات تؤسس ملراحل من االستقرار
والسام االجتماعي وهي تعمل عىل تجاوز التعصب
ب�ك��اف��ة أن ��واع ��ه؛ م��رت�ك��زة ع��ىل ت��وج��ه م ��دين ي�س�ت��وع��ب
ثقافات األطياف االجتماعية كافة؛ ويوحدها تحت
ظل مفهوم املواطنة وسلوكياتها النبيلة ولكون ذلك
يمنع الثارات ويحد من قيم الصراع وبواعثه فالبناء
هو عملية ذاتية لتعزيز قدرات ومؤسسات وشرعية
ال��دول��ة م��ن خ ��ال ع��اق��ات ال��دول��ة ب��امل�ج�ت�م��ع ول�ي��س
حالة اعتباطية.
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تفقد املرابطني في احليمة ويفتتح املستشفى العسكري بتعز

وزير الدفاع ومحافظ ذمار يزوران متحف ومعرض الشهداء القادة بذمار

اللواء العاطفي :الشهداء سطروا بأرواحهم ودمائهم تاريخ ًا حاف ًال بالنصر على قوى العدوان
العدوان األمريكي السعودي فشل ُ
وه ِزم أمام ثبات وصمود وبطوالت اجليش واللجان الشعبية

زار وزي��ر الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ومحافظ ذم��ار محمد البخيتي
متحف ومعرض الشهداء ال�ق��ادة ال��ذي نظمته قيادة املنطقتني العسكريتني الرابعة
والسابعة بمحافظة ذمار.
وخال الزيارة عرب وزير الدفاع عن الفخر واالعتزاز باألدوار البطولية لشهداء املنطقتني
العسكريتني الرابعة والسابعة ،وكل شهداء القوات املسلحة واللجان الشعبية وقبائل
محافظة ذمار األبية الذين سطروا بأرواحهم ودمائهم تاريخا حافا بالنصر عى تحالف
العدوان يف مختلف جبهات العزة والكرامة.
وأكد أن نضاالت الشعب اليمني وقواته املسلحة املسنودة بأحرار القبائل من مختلف
محافظات اليمن مستمرة حتى يتم دحر الغزاة واملحتلني وأدواتهم من املرتزقة الذين
جلبهم تحالف العدوان لقتال الشعب اليمني وتدمر مقدراته.
وأكد اللواء العاطفي أن العدوان األمرييك السعودي فشل وهزم أمام ثبات وصمود

وبطوالت أبطال الجيش واللجان الشعبية ولم يعد أمامه سوى خيار الرحيل بما تبقى
من مرتزقته وعمائه.
من جانب آخر اطلع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ومعه مساعد
قائد املنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد عى أحوال املرابطني من أبطال
الجيش واللجان الشعبية بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية.
وخ��ال ال��زي��ارة أش��اد ال�ل��واء العاطفي باملاحم البطولية ال�ت��ي يسطرها امل��راب�ط��ون يف
التصدي ملرتزقة العدوان ،وتثبيت دعائم األمن واالستقرار.
من جانبهم عرب املرابطون عن االمتنان لزيارة وزير الدفاع لاطاع عن كثب عى سر
العمليات العسكرية.
اىل ذلك زار وزير الدفاع ومعه مساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة روضة الشهداء
بمنطقة الحوبان ،وقراءة الفاتحة عى أرواحهم.

وثمن اللواء العاطفي الدور الوطني املشرف ألبناء تعز الذين يقفون إىل جانب أبطال
ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ،م�ق��دم��ني ق��واف��ل م��ن ال �ش �ه��داء وه ��م ي�ت�ص��دون ل�ت�ح��ال��ف
العدوان يف مختلف جبهات القتال.
إىل ذل��ك اف�ت�ت��ح وزي ��ر ال��دف��اع ال �ل��واء ال��رك��ن م�ح�م��د ن��اص��ر ال�ع��اط�ف��ي ال�ي��وم املستشفى
العسكري يف الحوبان بمحافظة تعز.
وخال االفتتاح بحضور مساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد
ومفتي تعز العامة علوي سهل عقيل ,استمع ال�ل��واء العاطفي من نائب رئيس هيئة
اإلسناد اللوجستي اللواء الركن عبدامللك الدرة ومدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية
ال�ع�م�ي��د ن��اش��ر ال�ق�ع��ود وم��دي��ر امل�س�ت�ش�ف��ى ال��دك�ت��ور م�ح�م��د ال�ع��زي إىل ش��رح ع��ن مستوى
االعداد والتجهيز الطبي املتكامل باملستشفى.
وط��اف وزي��ر ال��دف��اع ب�ع��دد م��ن األق�س��ام ال�ط�ب�ي��ة يف امل�س�ت�ش�ف��ى ،واط�ل��ع ع��ى مستوى

الخدمات والعاجية التي يقدمها ,واستمع من جرحى الجيش واللجان الشعبية إىل
إيضاح عن مستوى الخدمات والرعاية الصحية التي يتلقونها يف املستشفى.
وأوض��ح ال�ل��واء العاطفي أن اف�ت�ت��اح املستشفى العسكري بتعز يمثل إض��اف��ة نوعية
للخدمات الطبية والعاجية التي تقدمها دائرة الخدمات الطبية العسكرية عرب مختلف
املستشفيات العسكرية يف عدد من املحافظات.
وأش��اد بالجهود التي بذلتها دائ��رة الخدمات الطبية العسكرية بالتعاون مع قيادة
املنطقة العسكرية الرابعة يف إعداد وتجهيز املستشفى العسكري بتعز.
وق ��ال "س�ن�ظ� ُ�ل ن ��ويل ك��ل ال��رع��اي��ة وااله �ت �م��ام ب��ال�ج��وان��ب ال�ص�ح�ي��ة وامل�ع�ي�ش�ي��ة ألب�ط��ال
ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ،ال��ذي��ن ي �ج �س��دون ال �ي��وم ب�م��واق�ف�ه��م ال��وط�ن�ي��ة امل �ش��رف��ة وب�ط��والت�ه��م
ومآثرهم الخالدة أروع املاحم دفاعاً عن سيادة واستقال اليمن وعزة وكرامة وحرية
الشعب الصامد يف وجه العدوان".

«فجر الصحراء» تكشف تدخالت دول العدوان
«فجر الصحراء» وتكتيك الصدمة

اجليش واللجان منوذج ًا

العميد سريع :القوات املسلحة جنحت في إرباك اخلطوط األمامية للعدو وحررت  1200كم2

72

ب��ني قتيل وم�ص��اب و  45أس�ي��ر ًا
من املرتزقة العمالء

60

غارة شنها العدوان حملاول إعاقة تقدم
أبطال اجليش واللجان الشعبية

بتحرير منطقة اليتمة أصبحت محافظة اجلوف محررة بالكامل عدا بعض املناطق الصحراوية
ك �ش ��ف امل �ت �ح ��دث ال ��رس �م ��ي ل �ل �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة
ال�ع�م�ي��د ي�ح�ي��ى س��ري��ع ع��ن ت�ف��اص�ي��ل ع�م�ل�ي��ة فجر
ال �ص �ح ��راء ل �ت �ح��ري��ر م�ن�ط�ق��ة ال �ي �ت �م��ة وم ��ا ج ��اوره ��ا
بمحافظة الجوف.
وأشار العميد سريع يف إيجاز صحفي ،إىل أن
ال �ه ��دف األول م ��ن ال�ع�م�ل�ي��ة ت �ح��ري��ر م ��ا ت�ب�ق��ى م��ن
م�ح��اف�ظ��ة ال �ج��وف وت �ح��دي��داً م�ن�ط�ق��ة ال�ي�ت�م��ة عى
الحدود مع منطقة نجران.
وأوضح أنه تم تحديد املهام العملياتية للقوات
املسلحة يف الجوف وبعد اإلعداد للعملية بدأت
ال � ��وح � ��دات ال �ع �س �ك ��ري ��ة يف ت �ن �ف �ي��ذ ال �ه �ج ��وم ع��ى
قوات العدو من عدة محاور  ..مؤكداً أن القوات
املسلحة نجحت خال الساعات األوىل يف إرباك
العدو ال��ذي ح��اول الدفع باملزيد من املرتزقة إىل
الخطوط األمامية.
ولفت إىل أن طران العدوان حاول إعاقة تقدم
الجيش واللجان الشعبية بشن أك��رث م��ن ستني
غ ��ارة  ..م�ب�ي�ن��اً أن ��ه ت�ح��ري��ر م�س��اح��ة إج�م��ال�ي��ة ت�ق��در
ب �  1200ك ��م ،2ك�م��ا ب�ل��غ ع ��دد ال�ق�ت��ى  35من
امل��رت��زق��ة وال �خ��ون��ة وال �ع �م��اء و 37م �ص��اب��اً و45
أسراً.
وذكر العميد سريع أن القوات املسلحة تمكنت
م��ن إع �ط��اب وإح� ��راق  15آل�ي��ة وم��درع��ة واغ�ت�ن��ام
كميات كبرة من األسلحة املتوسطة والخفيفة
 ..مؤكداً أنه وبتحرير منطقة اليتمة تكون معظم
م �ح��اف �ظ��ة ال �ج ��وف م �ح ��ررة ب��ال �ك��ام��ل ع� ��دا ب�ع��ض
املناطق الصحراوية.
وبني أن وح��دات الدفاع الجوي تمكنت خال
العملية م��ن إس�ق��اط ط��ائ��رة أمريكية الصنع نوع
س �ك��ان إي �ج��ل  ..م��وض �ح��اً أن م�خ�ت�ل��ف ال ��وح ��دات
ش��ارك��ت يف ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة ك�م��ا ش��ارك��ت
قبائل الجوف بفاعلية يف هذه املعركة.
وقال" نفذت القوة الصاروخية عشر عمليات
ض��د أه� ��داف ع�س�ك��ري��ة ل�ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان داخ��ل
ال�ب�ل��د وخ ��ارج ��ه ،ف�ي�م��ا ش ��ارك س ��اح ال �ج��و امل�س��ر
ب� �� 30ع�م�ل�ي��ة أي �ض ��اً اس�ت �ه��دف��ت أه ��داف ��اً ع�س�ك��ري��ة
لتحالف العدوان ومرتزقته من الخونة والعماء
يف الداخل والخارج".
وأش ��ار م�ت�ح��دث ال�ق��وات امل�س�ل�ح��ة إىل أن أح��رار
محافظة الجوف وقبائلها األبية حاضرة بشكل
مستمر يف معركة الحرية واالستقال ،انطاقاً
م ��ن م��واق �ف �ه��م ال ��راف �ض ��ة ب �ق ��اء م �ن��اط �ق �ه��م ت�ح��ت
االحتال األجنبي.
وتطرق إىل معاناة أبناء الجوف من التدخات

ال �س �ع ��ودي ��ة ال �س ��اف ��رة يف ال �ج ��وف ب �ش �ك��ل خ��اص
وال�ي�م��ن ع�م��وم��اً ،ب�ح�ي��ث ك��ان��ت ال�س�ع��ودي تمنع
أبناء الجوف وتحديداً اليتمة من حفر آبار املياه.
وأكد أن هناك وثائق سيتم الكشف عنها تؤكد
ت��دخ��ل ال �س �ع��ودي مل�ن��ع ال�ي�م�ن�ي��ني ل�ي��س م��ن حفر
آبار النفط فقط بل وحتى حفر آبار املياه  ..وقال"
اليوم أبناء الجوف األح��رار مع شعبهم وبلدهم
وم�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ول�ه��م دور ي�س�ت�ح��ق اإلش ��ادة ب��ه يف
معركة الحرية واالستقال".
وأوض � ��ح أن ع� ��دد ال � �غ� ��ارات ع ��ى ال �ي �م ��ن خ ��ال
األسبوعني املاضيني تجاوزت  500غارة  ..مؤكداً
أن تلك الغارات والتصعيد العسكري يفرض عى
القوات املسلحة واجبات ومهام استثنائية للرد
عى الجرائم املرتكبة.
وج ��دد ال�ع�م�ي��د س��ري��ع ت��أك�ي��د ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة
عى خيارات الرد املناسب عى تصعيد العدوان
ال ��ذي س �ي �ك��ون ال �ف �ش��ل أب ��رز ن�ت��ائ�ج��ه  ..م�ب�ي�ن��اً أن��ه
وب��ال��رغ��م م��ن م ��رور م��ا ي �ق��ارب س�ب��ع س �ن��وات من
ال �ع��دوان وال�ف�ش��ل ،ال ي�م�ك��ن ل�ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
كسر عزيمة اليمنيني أو النيل من إرادتهم.
وق ��ال" إن ح ��رب ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ال�ع�س�ك��ري��ة
والنفسية لم ولن تؤثر عى معنويات اليمنيني،
ف��ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ل�ي��س أول�ئ��ك امل��رت��زق��ة وال�خ��ون��ة

والعماء ،وإنما هو الذي يقف اليوم يف مواجهة
ال � �ع� ��دوان ل �ي ��ؤك ��د ح �ق ��ه يف ال �ح ��ري ��ة واالس �ت �ق ��ال
إلدراك ��ه أن ال�ي�م��ن ل��م ول��ن ي�ك��ون إال ب��االس�ت�ق��ال
ال �ك��ام��ل ب��ال �ح��ري��ة ،ول �ي ��س ب��ال��وص��اي��ة وال �ع �م��ال��ة
والخيانة والهيمنة األجنبية.
وأضاف" اليوم تحالف العدوان منزعج من هذا
التوجه واملسار والنهج ،ألنه يريد أن يكون اليمن
خ ��اض �ع ��اً ل��وص��اي �ت��ه ف �ع �م��ل ع ��ى إع � ��ادة م��رت��زق �ت��ه
وع�م��ائ��ه لكنه اص�ط��دم ب�ه��ذا ال�ش�ع��ب وال�ص�م��ود
واإلرادة والقيادة التي تدرك أن اليمن لن يكون
ً
إال حراً
مستقا ".
وت� � �س � ��اءل م� �ت� �ح ��دث ال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة "ه � ��ذا
ال �ص �م ��ود وال �ت �ض �ح �ي ��ات م ��ن أج� ��ل م� ��ن؟ ه ��ل م��ن
أج��ل أن ي�ع��ود ال�ي�م��ن إىل زم��ن ال��وص��اي��ة؟ أم من
أج ��ل اس �ت �ك �م��ال م �س��رة ال �ت �ح��رر واالس �ت �ق ��ال" ..
مؤكداً أن اليمن لن يكون له مستقبل إال بالحرية
واالستقال.
ولفت العميد سريع إىل إدراك اليمنيني اليوم
أك��رث م��ن أي وق��ت م��ى ،أن مستقبلهم مرهوناً
ب��اس �ت �ق��ال ب �ل��ده��م وم��رت �ب �ط��اً ب�ح��ري�ت�ه��م وإن ك��ان
ال�ع��دو ي��راه��ن ع��ى عمائه ومرتزقته فهو يراهن
عى املزيد من الفشل والخيبة.
وق � ��ال" ب �ع��د ف �ش��ل ال� �ع ��دوان ط� ��وال ال �س �ن��وات

امل��اض�ي��ة ه��ا ه��و ي�ع�ي��د ال�ت�س��وي��ق ل��أك��اذي��ب ب�ه��دف
تفرقة اليمنيني تحت شعارات طائفية أو مذهبية
ويكرر االدعاءات واألباطيل بعد أن أثبت الشعب
ال �ي �م �ن��ي ق ��درت ��ه ع ��ى ال �ص �م��ود ب��وح��دت��ه وت�ك��ات�ف��ه
وتضامنه وثقته بالله عز وجل".
واستعرض متحدث القوات املسلحة مشاهد
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة  ..م �ب �ي �ن��اً أن ال �ع ��دو ل ��م ي �س �ت��وع��ب ب�ع��د
أن ش �ب��اب ال �ي �م��ن ورج ��ال ��ه ي�م�ت�ل�ك��ون م ��ن اإلرادة
وال �ع ��زم م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��م ق � ��ادرون ع ��ى ال �ص �م ��ود يف
كافة املجاالت.
وأضاف" الشعب اليمني بأجياله املختلفة هزم
ق��وى الغزو عرب التاريخ ول��ن يقف اليوم مكتوف
األيدي وهو يرى باده تتعرض للغزو من جديد
بل اتجه بكل بسالة نحو التصدي واليوم يصنع
م�ل�ح�م��ة ت��اري�خ�ي��ة س�ت�ض��اف إىل ت��اري�خ��ه امل�ش��رف،
فهذه األرض ستظل مقربة للغزاة وعى جبالها
وسواحلها وسهولها وأوديتها سيُقرب كل عميل
وخائن ومرتزق ومن لم يدرك هذه الحقائق عليه
أن يقرأ التاريخ جيداً".
وت � ��اب � ��ع" ن� �ع ��اه ��د ال � �ش � �ه� ��داء أن ن� �ك� ��ون أوف� �ي� ��اء
ومخلصني ع��ى درب�ه��م س��ائ��رون وع��ى طريقهم
ماضون ويف ذكرى الشهيد التحية ألسر الشهداء
وأب� �ن ��اء وأم� �ه ��ات وأق� � ��ارب ال �ش �ه ��داء ومل ��ن ق��دم��وا
أن �ف �س �ه ��م دف� ��اع� ��اً ع ��ن ال �ش �ع ��ب ووح� ��دت� ��ه وأم �ن ��ه
واستقراره".
وأك� ��د اس �ت �م ��رار ال �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة يف ال �ت �ص��دي
ل �ل �ع ��دوان ول��دي �ه��ا ال �خ �ي ��ارات امل �ن��اس �ب��ة ل �ل ��رد ع��ى
ال� �ج ��رائ ��م امل ��رت �ك �ب ��ة ب �ح ��ق أب� �ن ��اء ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي
وم��اض�ي��ة وم�ع�ه��ا ك��ل أح ��رار ال�ش�ع��ب ن�ح��و تحرير
ك ��اف ��ة أرايض ال �ج �م �ه��وري��ة ح �ت��ى ت�ح�ق�ي��ق ال�ح��ري��ة
واالستقال.
واخ� �ت� �ت ��م ال �ع �م �ي ��د س� ��ري� ��ع اإلي � �ج � ��از ال �ص �ح �ف��ي
ب��ال �ت��أك �ي��د ع ��ى أن ال �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة م �س �ت �م��رة يف
الدفاع املشروع عن الشعب وأنه ما دام العدوان
وال �ح �ص ��ار م �س �ت �م��ران ف��ال �ع �م �ل �ي��ات م �س �ت �م��رة ل��ن
تتوقف حتى يتوقف العدو عن عدوانه.
وقال" عهدنا للشعب وللسيد القائد عبدامللك
بدر الدين الحويث الذي نؤكد اليوم ما تحدث به
سنحرر ك��ل بلدنا ونستعيد املناطق التي احتلها
ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان وسنضمن أن ي�ك��ون ب�ل��دن��ا ح��راً
م�س�ت�ق� ً�ا ال ي�خ�ض��ع ألي اح �ت ��ال وال ألي وص��اي��ة
وس �ن��واص��ل م �ش��وارن��ا يف ال �ت �ص��دي ل �ل �ع��دوان ويف
نصرة أمتنا يف قضاياها الكربى وسيكون شعبنا
حراً كريماً عزيزاً".

ال�ش�ه��داء ه��م ص�ن��اع ال�ن�ص��ر ع��ى م��ر ال�ع�ص��ور وال�ت��اري��خ ألن�ه��م ت�ح��رك��وا وان�ط�ل�ق��وا ح�ب��اً لله
ورسوله صى الله عليه وعى آله وسلم وهذه من الدوافع واألسباب التي جعلتهم يصرون
عى أن يكونوا يف الصفوف األمامية ملواجهة األع��داء والتنكيل بهم أشد تنكيل ،ومن هنا
ومن خال هذه األسطر نتحدث عن أحد هؤالء الشهداء األبطال صاحب املبادئ الوطنية
الثابتة انه الشهيد البطل املجاهد محمد احمد صالح عيل الجعدبي الذي تحى باألخاق
ال�ن�ب�ي�ل��ة ال��راق�ي��ة وك ��ذا ب��ال�ص��دق واألم��ان��ة ُ
وع ��رف ب��ني رف ��اق درب ��ه ب��امل�خ�ل��ص وامل�ت�ف��اين يف أداء
واجباته وكان ذو شجاعة وبسالة ال تلني .
الشهيد محمد الجعدبي  -س��ام رب��ي عليه  -ك��ان م��ن السباقني يف تلبية ن��داء ال��واج��ب
الديني والوطني والتحق باملسرة القرآنية منذ بدايتها وما أن شن تحالف الشر والعدوان
ع ��دوان ��ه ع ��ى ب �ل��د اإلي �م ��ان وال �ح �ك �م��ة وع ��ى رأس �ه ��م ط �غ��اة ال �ع �ص��ر ال �ع ��دو ال�ص�ه�ي��وأم��ري��يك
وم��رت��زق�ت��ه ال�س�ع��وإم��ارايت إال وك ��ان يف م�ق��دم��ة ال�ص�ف��وف ل�ل�ت�ص��دي ل�ه��ذا ال �ع��دوان ال�غ��اش��م
جهاداً يف سبيل الله ودفاعاً عن األرض والعرض .
الشهيد الجعدبي شارك وخاض عدة معارك يف مختلف مواقع وجبهات العزة والكرامة

احللقة
()1

الهجوم املفاجئ  -الهجوم الخاطف  -تكتيك الصدمة:
جميعها مناورة هجومية يف املعارك ،والذي تقوم فيه القوات املهاجمة
بالهجوم بقوات كبرة وبأقىص سرعة،هذا كتكتيك معمول به يف الجيوش.

يتحقق من انتصارات عى أيديهم،وكسر
أق��وى ت�ح��ال��ف ع ��دواين ك��وين رغ��م إمكاناته
الضخمة وعدته وعتاده التي ال حصر لها.

الهدف من هذا التكتيك:

ت��وج�ي��ه ض��رب��ة م�ب��اش��رة ق��وي��ة ض��د ال�ع��دو،
ت� � �ه � ��دف إىل ك � �س � ��ر ت� �ش� �ك� �ي� ��ات� ��ه وت� �ح� �ط� �ي ��م
معنويات جنوده.
ب �ع��د اخ� ��راع األس �ل �ح��ة ال �ن ��اري ��ة ،ت �ض��اءل
اس �ت �خ ��دام س� ��اح ال �ف ��رس ��ان يف ال �ت �ك �ت �ي �ك��ات
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ،وأص � �ب � ��ح اس � �ت � �خ� ��دام امل� �ش ��اة
ً
شيوعا .ولكن
املدجّ جة باألسلحة النارية أكرث
مع انتشار تكتيك حرب الخنادق يف الحرب
العاملية األوىل ،أصبح استخدام املشاة أيضاً
غ��ر ف �ع��ال ،ح�ي��ث ج�ع�ل��ت ال��رش��اش��ات ه��ذا
ال�ت�ك�ت�ي��ك غ��ر ن��اف��ع ،ول ��وال اخ ��راع ال��دب��اب��ات
مل��ا أم�ك��ن اس�ت�خ��دام تكتيك ال�ه�ج��وم املفاجئ
ً
ثانية.
ع��دل األمل ��ان التكتيك ل�ي�ت��اءم م��ع ال�ح��رب
امل ��درع ��ة ،وك��ان��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة( :ت�ك�ت�ي��ك ال�ح��رب
ال� �خ ��اط� �ف ��ة) ال� � ��ذي اع� �ت� �م ��د ع� ��ى اس� �ت� �خ ��دام
ال ��دب ��اب ��ات ،وح � ّ�ق ��ق إن � �ج� ��ازات ك� �ب � ً
�رة خ ��ال
ال � �ح� ��رب ،ف ��ان �ت �ش ��ر اس �ت �خ ��دام ��ه يف م �ع �ظ��م
الجيوش الحديثة.
اس�ت�خ��دم��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم��ري�ك�ي��ة
يف ح� ��رب ال �خ �ل �ي��ج ال �ث ��ان �ي ��ة ت �ك �ت �ي� ً�ك��ا أسْ ��مَ � � ْت � ُ�ه:
"ال�ص��دم��ة وال��رع��ب" ،وه��و تكتيك ج��مَ ��ع بني
الحرب الربية و الجوية .ونظراً ملتطلبات هذا
النوع من الهجومّ ،
فإن العسكرية الحديثة
أوجدت ما ُتسمّ ى ب�( :قوات مشاة ميكانيكية)
ّ
املزوّدة بأسرع مركبات الحركة ،التي تمكنها
من تنفيذ هذه االسراتيجية ،إال ّ
أن القيادة
العسكرية تلجأ -عادة -إىل الهجوم يف البداية
ب ��اس �ت �خ ��دام ق ��وات �ه ��ا ال �خ ��اص ��ة ق �ب ��ل ال �ه �ج��وم
بباقي ال�ق��وات؛ حتى تقوم ال�ق��وات الخاصة
بإحداث أكرب ْ
قد ٍر ممكن من الخسائر للعدو
وت� �ف� �ق ��ده ت� ��وازن� ��ه س ��ري� �ع ��اً؛ وه � ��و م� ��ا ي �س �م��ى
ب��أس �ل��وب( :ل ��دغ ��ات ال �ع �ن �ك �ب��وت) ال ��ذي ي�ل�ج��أ
إىل ش � ّ�ل ال �ف��ري �س��ة ً
أوال ق �ب��ل ال �ه �ج��وم ع�ل�ي�ه��ا
وه��و م��ا يستخدم م��ن قبل الجيش واللجان
يف عملياتهم العسكرية وبحسب مايتطلبه
املوقف والوضعية دون استخدام املدرعات،
وال �ت ��ي ك ��ان الب ��د م �ن �ه��ا ب �ح �س��ب ت�ك�ت�ي��ك ه��ذه
الدولة التي تسمى بالعظماء.
ع�م��وم��اً ،ي�س�ت�ل��زم ل�ل�ق��وات امل�ه��اج�م��ة ع��دة
ش ��روط ل�ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال�ت�ك�ت�ي��ك يف امل �ع ��ارك،
ومنها:

سرعة حتركه:

قوتها النرانية أعى ما يمكن.

الشهيد اجلعدبي ...عنوان الشجاعة
املساعد :محمد ناصر الجمال

ومنها جبهات ( الساحل الغربي – الحدود وما وراء الحدود – الجوف – مآرب ) وسطر فيها
أروع البطوالت والتضحيات بقوة إيمانية وعزيمة جهادية صادقة جعلت قوى العدوان
يتجرعون مرارة الهزيمة النكراء ويلوذون بالفرار تاركني مواقعهم وعتادهم أمام شجاعة
وبسالة هذا املقاتل اليمني البطل .
ل�ق��د ق ��دم ال�ش�ه�ي��د م�ح�م��د اح �م��د ال�ج�ع��دب��ي  -س ��ام ال �ل��ه ع�ل�ي��ه  -دروس� ��اً ع�ظ�ي�م��ة يف

احلرب اخلاطفة أو حرب البرق :

العميد :عبدالله حسني املطري
قائدها ذيك وصاحب خطة مرنة لتعديل
املوقف يف أي وقت.
ل�ك��ن ي�ظ��ل أه��م ش��رط ه��و :عنصر امل�ف��اج��أة
واإلخ � �ف� ��اء ال� �ت ��ام ل ��وض ��ع ه� ��ذه ال� �ق� ��وات ع��ن
ال �ع ��دو؛ ح�ت��ى ال ي��أخ��ذ اح�ت�ي��اط��ات��ه .ع�م�ل�ي��اً،
ت �ق � ّ�ل �ص ��ت إم� �ك ��ان� �ي ��ة ت �ن �ف �ي ��ذه ل� �ه� ��ذا ال �س �ب ��ب
األخ ��ر م��ع ت�ط��ور ال��وس��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة يف
االس �ت �ط ��اع وال ��رص ��د ،وك ��ذل ��ك يف األع �م ��ال
االس� �ت� �خ� �ب� ��ارات� �ي� ��ة ،وذل � � ��ك ب� ��وج� ��ود األق� �م� ��ار
ال �ص �ن��اع �ي��ة ال �ت��ي ت�م�ت�ل��ك ال �ق ��درة ع ��ى م�س��ح
ك ��ام ��ل أرض امل �ع ��رك ��ة واك �ت �ش ��اف ت�ج�م�ع��ات
ال �ع��دو؛ م�م��ا ي�ض�ع��ف ع��ام��ل امل�ف��اج��أة إال أن
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان اج �ت��ازوا ك��ل ه��ذا وج�ع�ل��وا
من املستحيل ممكنا.

احلرب اخلاطفة :

اس� ��رات� �ي� �ج� �ي� ��ة ع� �س� �ك ��ري ��ة اس �ت �خ ��دم �ت �ه ��ا
أمل��ان�ي��ا يف ال�ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة واالن تم
ت �ط��وي��ره��ا م ��ن ق �ب��ل وزارة ال ��دف ��اع ورئ ��اس ��ة
هيئه األركان العامة بعد دراسات عميقة
رب �ط��ت ف�ي�ه��ا ب��ني ت�ك�ت�ي�ك��ات اس�ت�خ��دم��ت يف
ال �ح ��رب ��ني ال �ع ��امل �ي �ت ��ني األوىل وال �ث ��ان �ي ��ة وم ��ا
ت ��اه ��ا م ��ن ح� ��روب ك �ح ��رب ال �خ �ل �ي��ج األوىل
وال �ث ��ان �ي ��ة ،ف �ب �ع ��د ال� ��دراس� ��ات امل�س�ت�ف�ي�ض��ة
لتلك الحروب ومار رافقهما سلبا وإيجابا
،فقد استفادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة
األرك ��ان م��ن ك��ل ذل��ك ف�ع�م��دت ع��ى إع��داد
خطط اسراتيجة م�ط��ورة ،وه��و م��ا ملسناه
ومل� �س ��ه أغ� �ل ��ب األك ��ادي� �م� �ي ��ني ال �ع �س �ك��ري��ني
واالس��رات �ي �ج �ي��ني وال�س�ي��اس�ي��ني وذل ��ك م��ن
خ� � ��ال أس� ��ال� �ي� ��ب ال� �ق� �ت� ��ال وامل� � �ع� � ��ارك ال �ت ��ي
ي �خ��وض �ه��ا أب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ،وم��ا

مفهوم عسكري يستخدم يف العمليات
ال�ه�ج��وم�ي��ة ت�ع�ت�م��د ال �ح��رب ال�خ��اط�ف��ة ع��ى
استخدام عنصر املفاجأة والهجوم بسرعة
ملنع العدو من الصمود دفاعيًا .طورت عدة
دول املبادئ التي قام عليها مفهوم الحرب
الخاطفة خال العشرينيات والثاثينيات
من القرن املايض ،فهاهو الجيش واللجان
تطبق ه��ذا امل�ف�ه��وم واس�ت�خ��دم��ه ع��ى نطاق
واس � � � ��ع يف ج� �م� �ي� ��ع م� � �س� � ��ارح ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات
العسكرية.
إن م � ��ن أس� ��ال� �ي� ��ب ال� �ع� �م ��ل ال �ع �س �ك ��ري
االسراتيجي الذي انتهجته وزارة والدفاع
ورئ��اس��ة األرك ��ان اليمنية أن�ه��ا أب��دع��ت حني
ج� ��رت ال� �ع� ��دوان وأن �ه �ك �ت ��ه ن �ف �س �ي��ا وم ��ادي ��ا
وم �ع �ن ��وي ��ا وس �ي ��اس �ي ��ا وأخ ��اق� �ي ��ا وإن �س ��ان �ي ��ا
حني اتخذت تكتيكاً يحمل أسلوب حرب
ت�ح�م��ل ط��اب �ع��اً اس �ت �ن��زاف �ي��اً س ��واء ك ��ان ذل��ك
االستنزاف يف املوارد بشرية كانت ومادية
(وهو ما أظهرته صفقات األسلحة مؤخرا
واسرادها مرتزقة(.
بدورها (القوات املسلحة اليمنية جيشاً
ول�ج��ان��اً وف �ق��اً ل�ن�ظ��ري��ات ال �ح��رب ال�خ��اط�ف��ة)
ف �ق��د ات �ب��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ن �ه��ج ال �ح��رب
باستخدام السرعة واملناورات الحادة يتم
اإلخال بتوازن العدو ومحاصرة تشكيات
ب��أك�م�ل�ه��ا وال �ق �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا ب �س��رع��ة وه ��و م��ا
استخدم وطور من قبل الجيش واللجان .
أث �ب �ت ��ت ال� �خ� ��ربات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ل�ل�ج�ي��ش
وال �ل �ج��ان وال �ت ��ي اس �ت �ق��وه��ا م ��ن امل �ي ��دان أن
ت �ك �ت �ي �ك��ات ال �ص ��دم ��ة وال� �ت ��أث ��رات ال�ن�ف�س�ي��ة
ل �ه �ج ��وم م �ن �ظ ��م وم �ن �س ��ق س �ت �ك ��ون ره �ي �ب��ة
ف � �ع � � ً
�ا ،وي� �م� �ك� ��ن ل� �ت� ��أث� ��ره� ��ا أن ي� �م� �ت ��د إىل
مسافات بعيدة عن نقطة االشتباك ،كما
ً
ً
تحدث اضطرابا وخلخلة يف صفوف العدو
وه ��و يف وض �ع �ي��ة ال ��دف ��اع م �ف �ع��ول أو ت��أث��ر
الصدمة الناتج عن هجوم املشاة واملدرعات
إن ت��وف��ر ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ج �ي��د وال�ت�ن�س�ي��ق م��ن
حيث استخدام مختلف األسلحة ،يعطى
ب�ح��د ذات��ه ب�ع��ض ال�ح�م��اي��ة ل�ق��وات الجيش
واللجان املهاجمة ويخفض عدد اإلصابات
البشرية.

التضحية والفداء جعلت العدو ذليل جباناً رغم اإلمكانات التي يمتلكها من العدة
والعتاد العسكري الحديث واملتطور إال أن اإليمان والثقة التي يحملها هذا الشهيد
البطل جعلت من املستحيل ممكناً وأستطاع باقتحاماته املفاجئة ملواقع قوى العدوان
وم��رت��زق�ت��ه ت�ك�ب�ي��ده��م ال �ه��زائ��م ال �ن �ك��راء وت�ح�ق�ي��ق االن �ت �ص��ارات امل�ت�ت��ال�ي��ة ب�ك��ل ف�خ��ر وع��زة
وشموخ .
وبعد مشوار جهادي يف جبهات الشرف والبطولة يحمل يف طياته بطوالت وتضحيات
خ��ال��دة للشهيد املجاهد محمد احمد صالح ع��يل الجعدبي وأث�ن��اء ع��ودت��ه م��ن إح��دى هذه
الجبهات لغرض امل��زاورة ألهله نشبت فتنة وأحداث سبتمرب فقطع مزاورته ألهله وأنربى
يف مقدمة ا لصفوف من أجل إخماد تلك الفتنه التي كانت ستعصف بالباد وتجرها إىل
الهاوية لوال ألطاف الله سبحانه وتعاىل وصمود األبطال الشرفاء ،وأثناء مشاركته يف هذه
املواجهات ضد الخونة والعماء داخل العاصمة أراد الله سبحانه وتعاىل أن ينال وسام
شرف الشهادة فنالها وهو يقارع خونه ومرتزقة الداخل  ..فهنيئاً لك الشهادة أيها البطل
املغوار وجعلك الله مع النبيني والصديقني والشهداء ..
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إثيوبيا ومشاريع التمزيق االستعماري
كانت جبهة تحرير تيجراي تحكم اإلقليم الشمايل ،لكن نطاق القتال توسع
أخللريا ليقرتب من العاصمة يف إقللاع غري محسوب سرعان ما تبدل إىل هزائم
سللاحلقللة للقللوات امللتلمللرديللن اللتللي كللانللت قللد تللوغللللت يف بلعللض األقللالليللم لتصل إىل
بعد حواىل  130كم من العاصمة أديس أبابا .كانت تقديرات الواليات املتحدة
وحلفائها األوروبيني.
أن املعركة يف أشواطها األخرية ،أو هكذا كان الغرب يعتقد أن األمور ستحسم
بتلك العجلة لصالحهم يف بلد تضرب بها األزمات ،ومع ذلك تتطلع إىل الحياة
رغ للم اش لت لعللال للهليللب امل لع للارك وتلطلمليلنللات ن لظللام آب ليللي أح لمللد ل للللداخللل ع للن تللللك
العجاجة التي شتنقشع غمتها ،وخلق انطباع بأن البلد آمن ،ويف نفس الوقت
يللوجلله رسللائللل لللللدول األجلنلبليللة واللسلفللارات اللتللي كللانللت بللدأت بللإجللاء موظفيها
ورعاياها ،وليست املرة األوىل التي تعلن فيها الواليات املتحدة األمريكية إجاء
رعللايللاهللا مللن اثيوبيا ،بللاالضللافللة إىل بريطانيا وفرنسا وأملللانليللا وغللريهللا ،وكللانللت يف
وقت سابق أعلنت األمم املتحدة إجاء جميع أفراد عائات املوظفني الدوليني
املباشرين يف إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع وبلغ مرحلة حرجة ،حيث يزعم
املتمردون أنهم يتقدمون بالقرب من العاصمة األثيوبية أديس أبابا.
وبحسب اإلعللام اللغللربللي فللإن حكومة املللركللز قطعت اإلنللرتنللت وضيقت عىل
وس للائ للل االت لص للال ،وم لن لعللت ال لص لحللافللة امل لح للاي للدة ،تللريللد أن تلتلحلكللم يف ال لصللورة
املنقولة ،وأن تنقل القصة عللىل طريقتها ووفللق روايلتلهللا الدعائية اللتللي تكذبها
حقيقة استعادة الحكومة املركزية سيطرتها عىل املناطق التي كللان املتمردون
قد سيطروا عليها.
لقد وضع متمردو تيجراي ،ومن هم يف حلفهم من ميليشيات أمامهم صورة
ما حدث يف عام  1991عندما استولوا عىل السلطة حتى العام  2018حني
توىل أبيي أحمد منصبه بعد مظاهرات ضخمة ضد حكمها القمعي .ثم تراجعت
بعد ذلللك إىل معقلها يف تليلجللراي ،حيث شنت تلمللردا اللعللام املللايض بعد خاف
كبري مع أبيي بشأن إصاحاته.
عللىل الللرغللم مللن اخ لتللاف سليللاقللات ال للزم للان ،فللإنلله ال شللك يف أن تللللك اللحللادثللة
موجودة يف عقلية املتمردين بأن ما حدث قابل للتكرار إلسقاط نظام منجستو
بذلك الشكل املهني ،واضطراره للهرب واالحتماء يف زمبابوي ،ربما يكون أيضا
عىل بال قادة النظام اإلثيوبي اليوم ،وهذا ما يفسر تركيز دعاياتهم عىل القول
إن آبليللي أحلمللد لليللس منجستو ،وأن زعيمهم اللحللايل لللم يلسللع للللفللرار ،بللل عىل
العكس تقدم إىل الجبهات مرافقا قادة جيشه كعادة أبطال الحبشة .التاريخ
حاضر هنا دائماً يف الصراع اإلثيوبي ،وقد استمعنا ألحمد وهو يشبه املعارك
الحالية بمعركة «عدوة»  ،1896ما يحمل تشبيها ضمنيا باإلمرباطور مينليك

للصحفي :سعيد اجلزائري

املخابرات والعالم ..الجاسوسية
وموجبات العمل املخابراتي

تشهد إثيوبيا صراعا ممتدا منذ العام  2020بني
القوات التابعة للحكومة املركزية وجبهة تحرير تيجراي
وجيش األرومو وغريها من املجموعات التي اتحدت
الثاين ،كما يحمل تشبي ًه للتيجراي بالغزاة اإليطاليني.
ازمة معقدة
اللصللراع اإلثليللوبللي ي للزداد كللل يللوم تلعلقليللدا ،حليللث تنشأ اللكلثللري مللن االحلتلقللانللات
واللحلسللاسليللات اللعللرقليللة اللتللي تجعل اللتلصللالللح صلعلبللا ،وبللني اخلتللاف الللروايللات
تلبلقللى حلقليلقللة وح ليللدة وه للي أن اللطللرفللني الللرئليلسللني اللحلكللومللة وجلبلهللة تليلجللراي
وحلفاءها ،يخوضان معارك متصلة سمتها الكر والفر وساحتها األخرية هي
إقليم أمهرا ما بني سيطرة التيجراي املباغتة عىل عدة مدن يف اإلقليم ،ثم هجوم
الجيش الحكومي وإجبار املعارضة املسلحة عىل الرتاجع بعد أن كانوا قد اتبعوا
سياسة التمدد يف أرايض العفر ،والسعي للسيطرة عىل الطريق املؤدي إىل ميناء
جليلبللويت ،لللم يلسلتلطليلعللوا اللصلمللود أم للام ملقللاتللي اإلقللليللم الللذيللن ب للدؤوا رافلضللني
بشدة للرضوخ لسلطة تيجراي .ألهمية موقع العفر فإنه باإلضافة للمقاتلني
املحليني ،الذين أظهروا استبساال شديدا يف القتال فإن قوات تيجراي وجدت
نفسها ملحللاصللرة بلتلعللزيللز علسلكللري مللن جللانللب اللحلكللومللة املللركللزيللة ،ومللن جانب
الجيش اإلريرتي الذي دخل أيضا كطرف يف الصراع ،ذلك لم يرتك خياراً أمام
جنود تيجراي سوى االنسحاب ،خاصة بعد أن أضيف لذلك كله االستخدام
املكثف لطائرات الدرون املتطورة التي وجهت ضربات موجعة للمهاجمني.
الللوضللع اللحللايل هللو تللراجللع جلبلهللة تليلجللراي وجليللش أوروم للو إىل قللواعللدهللا التي
انلطلللقللت ملنلهللا بلخلفللة ،إذ ال يلبللدو هلنللاك املكللانليللة لللانلقلضللاض عللىل اللسلللطللة يف
ظل التفوق الذي يتمتع به الجيش الفيدرايل وحصوله عىل مزيد من األسلحة
النوعية ،ونجاحه يف إستعادة السيطرة عىل املساحات التي تراجع عنها ،بل
وماحقة التيجراي إىل داخل إقليمهم الشمايل.
نتائج ملموسة
ق للرار آبليللي أحلمللد حلقللق نلتللائللج ملللمللوسللة ،وأدى ذلللك إىل رفللع ال للروح امللعلنللويللة
للجللراالتلله ،وأدى إىل تلقللويللة الللروح اللقللومليللة اإلثليللوبليللة ،وإعللان أبلطللال قوميني
بإنضمامهم للمجهود الحربي وإىل الجيش وميليشيات األمهرة".
رّ
املسرية نجاحات كبرية يف حجم الخسائر التي منيت
حققت هجمات الطائرات
بها جبهة تحرير تيجراي التي كان مقاتلوها يتواجدون حول بلدة "ديربي بريهان
" عىل بعد حوايل  130كيلومرتا من العاصمة أديس أبابا قبل أن يجربوا عىل

يف الجزء الثاين من كتاب املخابرات
والعالم ..قراءة اضافية عىل هامش
ه للذا اللكلتللاب ال له للام ..عللن امللخللابللراتليللة
ومظاهرها يف العالم..
ويرى الكاتب ان املخابرات هي من
تحكم العالم من منطلق انها تطلع
عىل امللفات السوداء الساخنة ومن
ملنلطللللق ان ملعللللومللاتلهللا اك للرث اي لغل ً
لاال
اىل خفايا عديدة يف حقول السياسة
ويف ثنايا االنظمة ويقول يف مقدمة
الكتاب ان امللخللابللرات هللي مللن تحرك
اللعللالللم بللواسلطللة ال لقللوة اللتللي تتمتع
بها ومن خال األعمال الخارقة التي
تنفذها ضد السلطات والحكومات
وال للدول الضلعللافلهللا وك للذا مللن خللال
اثارة املشاكل بل انها تسعى العديد
من املخابرات الدولية ذات النفوذ اىل
قللللب األنلظلمللة وتلغليللريهللا يف اللبللللدان
املستهدفة.
فالجواسيس املزروعون يف البلدان
هم من يقومون بالتسلل اىل مخادع
وغرف نوم الزعامات والقيادات وهم
م للن ي لم لس لكللون ب لخ لي للوط ي للذل للون بلهللا
كبار الساسة واالقتصاديني ورجال
األع لمللال امللهلمللني وهللم مللن يلسللربللون
اللنلسللاء اىل غ للرف ن للوم اول لئللك لتبقى
ورقل للة ض لغللط ت لعللريللة ع للىل اللكلثللرييللن
م للن ال للزع للام للات وال لق لي للادات وخللاصللة
اول لئ للك امل لن لسللاقللني خ للللف شلهللدائلهللم
واملندفعني اىل األخطاء القاتلة.
ولل لنل للا ان نل لسل للأل ال ل لي ل للوم م ل للن ق لتللل

الرئيس األمرييك "كريي" ومن اغتال
ت للي غ لي لف للارا ومل للن اع لط للى اسللرائ ليللل
اسلمللاء وعلنللاويللن دقيقة عللن مكاتب
امل لن لظ لم للات ال لف لل لس لط لي لن ليللة يف ب للريوت
واملخيمات..
هكذا ينشأ الجواسيس والعماء
ً
ف لي لمللأون ال لعللالللم ضلجليلجللا واسلئللللة
خ ل للوف ل للاً وح ل ل ل للذراً ويل ل لث ل للريون م لش للاك للل
وتفاصيل معقدة..
وي ل لقل للول الل لكل للاتل للب :يف كل للل للحلظللة
حل للدث ج للدي للدة ي لج لعللل س للاب لق للة مللن
األح ل ل ل للداث يف عل للالل للم ال لت لس لع لي لن للات..
وي لت لس للاءل ال لن للاس وت لت لس للاءل األم للم
حيث اصبح القادة والزعامات اليوم
تستقي قوتها من الجواسيس ومن
املخابرات..
وي لب لق للى ال ل لسل للؤال اي ل للة ق ل للوة ت للوج لله
ه للؤالء اللجللواسليللس وامل لخللابللرات ومللا
ه للي ال لن لش للاط للات ال لت للي ي لق للوم للون بلهللا
وك ل ليل للف يل لقل للومل للون ب لت لل للك األن لش لط للة
املخابراتية..
إن كللل األنلشلطللة املللريلبللة تللدخللل يف
اطار ونطاق التجسس والجاسوسية
ول ل له ل للذا فل للل لك للل مل لهل لم للة ج للاس للوس لي للة
شخص يتوافق معها وهكذا يتطلب
تجنيد الجاسوس طبيعة شخصية
ملعليلنللة ت لكللون ملسلتلعللدة للللقليللام بها
والعمل والسري فيه..
نواصل العدد اللقللادم نشر اجللزاء
ومقتطفات من هذا الكتاب

توفيق سالم

الرتاجع ملسافة  400كيلومرت إىل ويلديا .وهذا يعني أن املتمردين فقدوا بلدات
رئليلسللة عللىل اللطللريللق اللسللريللع الللذي يللربللط معقلهم يف تليلجللراي بمقر الحكومة
الفيدرالية .وتعرضت ميكيي عاصمة إقليم تيغراي لضربات بطائرات مسرية،
وحلشللد آبليللي أحلمللد قللواتلله عللىل األرض ،وللعلبللت اللطللائللرات امللسللرية اللتللي حصل
عليها من الصني وتركيا وإيران دوراً كبريا يف إجبار مقاتي تيجراي عىل الرتاجع.
ويلقللال إن اللطللائللرات الصينية امللسل رّلرية "  " Wing Loong IIأثلبلتللت كفاءتها
وقدرتها العسكرية الكبرية يف إعطاب الدبابات واملدفعية الثقيلة وإلقاء القنابل
عللىل امل لشللاة يف األرايض اللسلهللليللة امللفلتللوحللة يف الللوقللت نلفلسلله قللاومللت اللحلكللومللة
ضغوط الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي للتفاوض عىل وقف إطاق النار.
تقدم وصمود
ومن الواضح أن آبيي أحمد تلقى دعما إقليميا ودوليا كبريا ،ساعد جيشه عىل
التقدم والصمود ،قد ال يعني ذلك بالضرورة أن هذه األطراف الدولية معجبة
به ،أو مقتنعة بمنطقه بقدر ما يشري إىل حرص دويل عىل تثبيت نظامه ومنع
أديللس أبللابللا مللن اللسلقللوط بشكل درامللي عللىل طللريلقللة كللابللول األفلغللانليللة ،ويبقى
الضحية يف كللل ذلللك هللم عللامللة املللدنليللني ،فبعد القتل عللىل الهوية واالغتصاب
والتهجري واملجاعة تحدثت تقارير أممية أن إرسال املواد الغذائية لم يعد ممكنا
ألنها تتعرض للسلب وال تصل ملستحقيها يمكن االنتباه هنا إىل التشديد الغربي
عىل وقف القتال وبدء التفاوض .الغرب الذي يعاين من أزمات مختلفة ،خاصة
األوروبيني ،يقعون ضحية مواقف أخاقية متناقضة ،فهم من جهة يريدون
أن يلضلغلطللوا عللىل نلظللام آبليللي أحلمللد الللذي ارتلكللب كلثللريا مللن اللجللرائللم اللتللي ترقى
جللرائللم حللرب حلسللب زعلملهللم ووفللق تلقللاريللر منظمات دولليللة ،ومللن جلهللة أخللرى
هللم يعلمون أن آبيي أحمد هللو الشريك الوحيد الللذي يمكن أن يضمن وجللود
إثيوبيا موحدة ومستقرة .يجب أن نأخذ يف االعتبار هنا أن املعارضة ،حتى إن
بدت موحدة اليوم ،فإن ما يجمعها هو فقط إسقاط النظام ورحيل آبي أحمد،
لكن ال يوجد ما يضمن توقف التوتر واالقتتال اإلثني بني املكونات الرئيسة يف
مرحلة تالية.
الحسم السريع
ل لقللد س لعللت ال للوالي للات امل لت لحللدة وال لغ للرب يف إن لت للاج أوضل للاع غ للري آم لن للة لللزعللزعللة

دور فرنسا في العدوان على اليمن
كغريها من قوى االستكبار – شاركت فرنسا منذ األشهر
األوىل يف العدوان عىل اليمن بطرق مباشرة وغري مباشرة ،
وبمختلف الوسائل املختلفة ( دعم لوجستي واستخبارايت
وعسكري ومبيعات أسلحة وتحيز إعامي  ،حيث قدمت
وسائل اإلعام الفرنسية معلومات متحيزة لقوى التحالف،
ويف الداخل الفرنيس خاصة ،وذلك يف إخفاء الحقائق حول
مشاركة فرنسا يف العدوان وبيع األسلحة للرياض وأبو ظبي.

خالد االشموري

عميد ركن :انور املاوري ..خبري امني وعسكري

مؤخرا تحت مسمى «الجبهة املوحدة للقوات الفدرالية
والكونفدرالية اإلثيوبية».

االستقرار يف اثيوبيا وكان ذلك هو هدفهم األهم فآخر ما ينتظرونه هو االستيقاظ
عىل صوت املايني من الاجئني اإلثيوبيني ،وهم يتوافدون عىل بلدانهم طلباً
للحماية أو الللرعللايللة .فللاللخليللار امللثللايل بالنسبة لللأوروبليللني ،ربلمللا يلكللون الحسم
السريع لأزمة بواسطة جبهة تيجراي بشكل يعيد األمور إىل نصابها هذا هو ما
جعل ضغوطاتهم لوقف إطاق النار وقراراتهم حول حقوق اإلنسان تبدو غري
جادة ،كما أن هناك خيارات أخرى يبدو ال يعول عليها الرهان كما كان سابقا
وخلصللوصللا بلعللد االنلتلكللاسللات اللتللي منيت بلهللا اللجلبلهللة ،وهللي ال تشكل مللوضللوع
تفاوض ولم تعد تشكل الكثري من اإلزعاج.
ويبدو أن تطبيق سيناريو التفكيك قد فشل يف إثيوبيا الذي تستخدمه الدول
اإلمربيالية لتدمري وتفكيك البلدان كما حدث يف العراق وسوريا واليمن وليبيا،
فقد استفادت اثيوبيا من تجارب البلدان األخرى يف مواجهة النوائب يف بلد يزيد
عدد سكانه عن  120مليون نسمة .لذا فإن أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار
هللذا اللبللللد قللد تللأيت بلنلتللائللج علكلسليللة عللىل دول ال لجللوار وملنلطلقللة اللشللرق األوسللط
والعالم بشكل عللام ،فكسب آبيي أحمد دعم الحكومات األفريقية ،وكذلك
ال للدول األخ للرى اللتللي كللانللت ملنللافلسللة للللغللرب يف بللدايللة ال لحللرب ،ووص للف جبهة
تحرير تيجراي بأنها طغمة عسكرية يشن ضدها عملية عسكرية إلنفاذ القانون.
تتصدر املشهد
مواجهة مشاريع التمزيق ونهب الرثوات هو ما كان يؤكد عليه آبيي أحمد يف
كللل خطاباته للدفاع عللن مجد إثيوبيا التي تتصدر املشهد ليس يف الللدفللاع عن
إثيوبيا -كما قال وإنما تتصدر إفشال هذه املؤامرات اإلمربيالية بالنيابة عن قارة
أفريقيا ،وفضح مخططاتها وأهدافها وبيادقها املأجورين واملرتزقة الذين تم
جلبهم من بلدان أخرى واستخدامهم كوكاء لزعزعة أمن واستقرار اثبوبيا.
ل للأس للف الل لص للراع اإلث لي للوب للي ي ل للزداد ك للل ي للوم ت لع لق لي للداً ،ح ليللث ت لن لشللأ ال لك لثللري مللن
االحلتلقللانللات والحساسيات العرقية اللتللي تجعل التصالح صلعلبللاً ،بللل إن األمللر
لللم يلعللد يلقلتلصللر عللىل ص للراع بللني اللجليللش اللحلكللومللي وامللتلمللرديللن اللتليلجللراي ،بل
دخللللت ال لبللاد يف أزم للات عللرقليللة ملتلنللاسللللة مللا بللني اللعلفللر واألم لهللرا وغللريهلمللا من
اإلثلنليللات اللتللي بللدأت تلعليللد الليللوم اللتلفلكللري يف هللذه الللوحللدة ضلمللن اللكللونلفللدرالليللة
اإلثيوبية .نعم انتصر الجيش الحكومي ،لكن علينا أن ال نتوقع أن التيجراي
سيتقبلون الهزيمة ببساطة ،مرة أخرى ستحاول الواليات املتحدة استخدام
طرق شتى مالم يكن النظام مستيقظا لقطع اليد الوكيلة باإلنابة عن الغرب
لزعزعة أمن واستقرار القارة اإلفريقية واقليم الشرق األوسط برمته خصوصا
مع عاقات إثيوبيا مع الصني وروسيا .

انلتلهللاكللات واضلحللة للعيان ارتلكلبللت يف الليلمللن مللن قلبللل فللرنلسللا وكلثللري مللن دول
الغرب بفعل أسلحتهم وكلها جرائم ضد اإلنسانية كونها ارتكبت عىل نطاق
واسع وذلك بشهادة العالم اجمع " منظمات حقوقية وإنسانية ،ومنظمات
دولية ,إعام مسئول ونشطاء سياسيني ومحللني سياسيني وخرباء عسكريني
وأدباء ومثقفني ورسامني وغريهم من محبي السام.
السيد جاك الفتح – فرنيس من الشخصيات اليسارية الفرنسية املناضلة يف
سبيل قضايا اإلنسان حول دور فرنسا يف العدوان عىل اليمن قال " يف فرنسا يتم
تداول املعلومات رغم محاوالت إخفاء الحقائق من بني هذه الحقائق أنه يوجد
دعم عسكري غربي للملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده ،وكذلك
دعللم استخبارايت ولوجستي وعسكري مباشر  ،وبشأن تللورط فرنسا يف حرب
اليمن إىل جانب اإلمارات والسعودية  ،يمكنني القول :إن فرنسا تشارك يف هذه
الحرب العدوانية  ،وهذه املشاركة سارية املفعول ومستمرة من خال استمرار
مبيعات األسلحة  ،ال سيما تلك التي تصل إىل اململكة العربية السعودية وإىل
اإلمارات العربية املتحدة الرتكاب مجازر يف ضرب اليمن  ،حتى أن السعودية
تعترب من أفضل العماء ،مؤكداً – بإن الدعم الفرنيس باألسلحة إىل اململكة
السعودية قللوي جللداً ..وال يخفى عللىل أحللد تللورط اللقللوات الفرنسية إىل جانب
قوات اإلمارات العربية املتحدة إلحتال ميناء الحديدة ،وفقاً ملا نشرته صحيفة
نيويورك تايمز يف  /3مايو 2018 /م والعديد من الصحف اليومية الفرنسية.
موضحاً إن الشعب اليمني يعاين بشق األنفس من هللذه الحرب وال ينبغي
لفرنسا أن ترتبط بواشنطن أو تل أبيب أو ألية قوى غربية أخرى أن تتدخل أو
تتحيز بجانب واحد ضد أخرى.
السيد صادق السار – دبلومايس سابق ورئيس منظمة السام من أجل اليمن
– يف رده عىل سؤال وجه له من صحيفة ( جورنال – دوريمانش) الفرنسية عن
دور فرنسا يف حرب اليمن قال  ( :ال شك أن الوضع الحايل يف اليمن كاريث – بل
من أكرب الكوارث اإلنسانية يف العصر الحديث  ،خاصة أن هناك خطر مفروض
عىل اليمن والذي تشارك فيه البحرية الفرنسية  ،وهذا يلحق الضرر الشديد
بالسكان اليمنيني ،إضافة إىل إنتشار األسلحة الفرنسية يف الحرب عىل اليمن،
فلقللد كلشلفللت وسللائللل إع للام اسلتلقلصللائليللة ( ،ديلسلكللللوز) يف ع للام 1918م " أن
األسلحة الفرنسية كانت يف أيدي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية

عىل اليمن ،علماً بإن السعودية هي من بني ثاث دول أشرتت يف عام 2019م
أكرب عدد من األسلحة من فرنسا ،أيضاً اإلمارات املتحدة عىل رأس القائمة.
وأضللاف بقوله ( يحدوين األمللل كرئيس منظمة تعمل عىل تعزيز السام يف
اليمن وغللريي من محبي السام أن توقف فرنسا تدخلها وبيعها األسلحة يف
حللرب الليلمللن ،علللمللاً بللإن هلنللاك ن للداءات وجلهللت لللللربملللان اللفللرنلليس مللن قلبللل 14
منظمة بما فيها منظمة السام من أجل اليمن ومنظمة العفو الدولية ومنظمة
أوكسفهام وهيومن رايلتللس ووتللش ومنظمات غللري حكومية وذلللك يف نوفمرب
2020م وكلللهللا تلطللالللب بللوقللف بليللع األسلللحللة وامل لعللدات للللسلعللوديللة واإلم للارات
املستخدمة يف الحرب عىل اليمن ،وهناك تقرير مرفوع للربملان الفرنيس من
قبل عدد من النواب الفرنسيني  ،وكلها نللداءات ومطالبات ودعللوات تساهم
بشكل جيد يف توعية الساسة واملصنعني يف فرنسا بشأن الجرائم التي ارتكبت
يف اليمن .
وختم حديثه للصحيفة (يجب أن تلعب فرنسا دوراً بالغ األهمية يف وقف
هذه الحرب وأن تبذل ما يف وسعها لتنفيذ عملية السام ).
الفنانة التشكيلية – الفرنسية " جوريان تاردان " يف حوار خصت به صحيفة
اليمن يف عددها الل ( )105ذكرت فيه الحرب عىل اليمن بقولها " ( أن النظام
األمللربيللا -صلهليللوين تلجللاوز ح للدوده وأصلبلحللت أهللدافلله االسلتلعلمللاريللة امللتلملثللللة يف
السيطرة عىل الشرق األوسللط  ،وأن تحالف العدوان عىل اليمن الللذي تقوده
األفعى – السعودية بدعم ومساعدة من الواليات املتحدة األمريكية واململكة
املتحدة وفرنسا كاريث  ..فاليمن مقربة الغزاة وعىل قوى التحالف أن تعي وتدرك
ذلك ،ومحمد بن سلمان يكون بتهوره هذا وإقحامه يف الحرب عىل اليمن قد
رمى نفسه يف الهاوية منذ أول يوم شن فيه الحرب  ،فهو لم يعد ينام بسام،
كل ليله تميض وهو يفرك أصابعه غارقاً يف أفكار وهواجس خائفاً من وصول
هدية مناسبة يمنية الصنع".
سلعللي غللري م للربر مللن دول ال لع للدوان عللىل الليلمللن ب لق ليللادة أمللري لكللا واللسلعللوديللة
الس لت لم للرار ال لح للرب  ،وارت لك للاب امل لج للازر يف ح للق ال لش لعللب الليلملنللي رغ للم اللخلسللائللر
االسرتاتيجية بكل من الرياض واإلمارات ودول الغرب الغارقني يف حرب اليمن،
غري الخسائر املالية واالقتصادية لدولة اإلمارات واململكة السعودية.
وقال موقع – ( يت – يف – برس ) فرنيس بهذا الشأن  " :أن يف العام 2015م"
دفع األمريكيون بن سلمان إىل السلطة ،لكن هل نجح يف أداء مهمته كعميل
صلهليللوين؟! وبالنظر إىل معظم الصحف الغربية والتحليات اللتللي تخصصها
لويل العهد السعودي  ،فإن الجواب هو ال؟!
فللاللحللرب ضللد الليلمللن ،أللحلقللت بللامللملللكللة اللسلعللوديللة وق للادة اللتلحللالللف اللعللربللي
والغربي الهزائم اإلسرتاتيجية املكلفة ،إضافة إىل خسائر مالية مرتاكمة عىل
اللسلعللوديللة أدت إىل علجللز وضللرب اقلتلصللادي عللىل اللبللاد  ،وأعلبللاء إضللافليللة عىل
املواطنني السعوديني.
ورأى املوقع :أن ما أقدم عليه امللك سلمان وأبنه مغامرة يف اليمن يف ظل دعم
عسكري ولوجستي ضخم من قبل أمريكا وإسرائيل والدول املنتجة واملصنعة
لأسلحة بحثاً عن األربللاح وعن ثروة اليمن وموانئه وموقعه اإلسرتاتيجي يف
البحر األحمر.

وعللىل الللرغللم مللن أن الللوضللع اللكللاريث يف اليمن يتطلب أنها اللحللرب والجلوس
عىل طاولة املفاوضات  ،لكن ما تزال الرياض حتى اليوم ،تواصل ضرب أبناء
اليمن باألسلحة الفتاكة املختلفة ،ومنها مقاتات التحالف التي ترتكب أبشع
الجرائم ضد املدنيني واملنشأت الحيوية والبنى التحتية واملدارس واملستشفيات
مستخدمة األسلحة واللصللواريللخ والقنابل األمريكية والربيطانية والبلجيكية
والفرنسية الصنع ،ولن ينىس اليمنيني تلك الفاجعة التي لحقت بهم أو التي
تلقوها يف اللثللاين مللن أكلتللوبللر 2016 /م ،حللني أنتهكت دول اللتلحللالللف بقيادة
السعودية وأمريكا بطائراتها املقاتلة بغارة جوية صالة عزاء يف صنعاء ،حيث
قتل حللوايل ( )1400شخص وعللدد كبري مللن الجرحى يف هللذه اللغللارة الجوية
 ،مللا يعني أن هللذه اللضللربللة وغللريهللا مللن اللغللارات اللجللويللة اللتللي هللي يف األسللاس
سعودية ،قد أنتهكت القانون الدويل اإلنساين.
ومللا ال يسر تللورط واسلتلمللرار فرنسا يف حللرب اليمن ،وهللي الصديقة لليمن ،
حيث ما زالت تبيع الكثري من األسلحة السعودية ،واإلمارات وبحسب خرباء
عسكريون فإنها بهذا العمل شريكة يف الحرب عىل اليمن.
ووف لق للاً مللفللوضليللة األم للم امل لت لحللدة اللسللامليللة للحلقللوق اإلن لس للان " إن اللسلعللوديللة
واإلمللارات متهامتان باالنتهاكات الخطرية بموجب القانون الللدويل اإلنساين،
وال تستبعد فرنسا من ذلك فهي معرضة ملخاطر قانونية ببيعها الساح  ،وذلك
بحسب إلتزاماتها بموجب معاهدة تجارة األسلحة  ،حيث أنها يف عام 2019م
وبحسب صحيفة ( ليربسون) الفرنسية  :قد نقلت أسلحة إىل الشرق األوسط
بما يقارب  8.3مليون يورو للرياض وأبو ظبي – وهذا ما أكدته ونشرته منظمة
( هيومن رايتس ووتش) التي قالت يف أحد تقاريرها أنه يجب عىل فرنسا التوقف
عن تصدير األسلحة إىل السعودية ألن هذه الدولة ترتكب انتهاكات خطرية يف
اعتداءات وحشية ومروعة ضد املدنيني يف اليمن ،مشرية – أن السعودية من
أكرب الدول التي أشرتت أكرب قدر من األسلحة الفرنسية يف العام 2019م .
تناقض عجيب مع رغبة فرنسا يف االضطاع بدور قيادي يف الدفاع عن القانون
الدويل اإلنساين ..وإجابة عىل هذا التساؤل؟
"هيومن رايلتللس ووتللش" يف تقرير خللاص بها – تللؤكللد أن مللا تشري إلليلله فرنسا
يف بليللانللاتلهللا اللخللاصللة بلملبليلعللات األس لل لحللة ،يلعللد تللوضليللح للتلنللاقلضللاتلهللا اللعلمليلقللة
للدبلوماسية الفرنسية ،فمن ناحية تجعل الدفاع عن القانون الدويل اإلنساين
وحماية املدنيني خال الصراعات من أولوياتها العليا ،ومن ناحية أخرى تستمر
يف تصدير األسلحة إىل السعودية عىل الرغم من االنتهاكات الخطرية واملتكررة
واملوثقة عىل نطاق واسع ،بما يف ذلك التحالف العسكري الذي تقوده يف اليمن
منذ عام 2015م  ،وأن نجحت حكومة فرنسا بدورها يف مكافحة اإلرهاب يف
الشرق األوسط ،وإنما ذلك من أجل التربير عىل مبيعاتها من األسلحة  ،لكن
هذه الحقيقة "الحجج ال يمكن قبولها عىل اإلطللاق" فا يوجد أي مربر يف أن
ترتكب ضد السكان املدنيني  ،وما ينبغي عىل فرنسا هو دعم األمن واالستقرار
واحرتام الحقوق اإلساسية وجعل إجراءاتها متوافقة مع خطاباتها وأن تكف
عن تأجيج االنتهاكات البشعة من خال مبيعاتها من األسلحة للبلدان التي
ترتكب فيها جرائم حرب".
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البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية ( )104
بوح الراع
عبدالسالم التويتي

بفساد املندوبني

أزمة الغاز املزنيل
غمة ال تنجلي
سلعة الغاز املنزيل الخاص بطهو الطعام من
ال�س�ل��ع ال�ض��روري��ة ال�ش��دي��دة ال�ت��أث��ر ع��ى نمطية
ال �ح �ي ��اة األس ��ري ��ة ال �ت ��ي ل ��م ت �ع��د ت�س�ت�غ�ن��ي ع�ن�ه��ا
ال�ت�ج�م�ع��ات ال�س�ك��ان�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وب ��األخ ��ص ت�ل��ك
ال �ح �ض��ري��ة ال �ت ��ي ق ��در ل �ه��ا أن ت �ق �ط��ن امل� ��دن ال�ت��ي
ت�ف��رض ط�ب�ي�ع��ة ال�س�ك��ن ف�ي�ه��ا ع��ى س��اك�ن�ي�ه��ا -يف
س�ب�ي��ل ال�ق�ي��ام ب�ط�ه��و م��ا ال ب � َّ�د م�ن��ه إلق��ام��ة األود
م��ن ط�ع��ام -االع�ت�م��اد ع��ى م��ادة أو سلعة ال�غ��از
املنزيل بشكل كيل.
ومل� ��ا ل �ه ��ذه ال �س �ل �ع ��ة االس �ت �ه ��الك �ي ��ة -يف ح �ي��اة
األفراد واملجتمعات -من أهمية استثنائية وفوق
اع�ت�ي��ادي��ة ،ف�ق��د ص�ن�ف��ت -وف ��ق م�ع��اي��ر امل��واط�ن��ة
املجتمعية يف كافة املجتمعات البشرية -سلعة
سيادية ،وم��ن أه��م مقتضيات سياديتها حصر
امتياز االتجار بها عى الدولة ممثلة ب�(املؤسسة
العامة أو الشركة العامة للغاز) بكل ما يعنيه
ذلك االنحصار من النأي بها عما يحدث لبعض
ال�س�ل��ع -ب�س�ب��ب م �غ��االة وم �ض��ارب��ة ال �ت �ج��ار -م��ن
احتكار.
بدائية تقديم الخدمة ُّ
لب األزمة
ولضمان وص��ول سلعة الغاز إىل املواطن -يف
زمني السلم والحرب -بيسر وسهولة وبأسعار
ث ��اب �ت ��ة وم �ع �ق ��ول ��ة ت �ت �ك �ف ��ل امل ��ؤس� �س ��ة امل �خ �ت �ص��ة
بتوفرها -يف حاالت السلم -يف عموم املحطات
الحكومية باإلضافة إىل بعض املحطات األهلية
ال �خ ��دم �ي ��ة ب �ع ��د ت �ق��دي �م �ه��ا ال �ض �م ��ان ��ات ال �ك��اف �ي��ة
بحتمية تقيدها بالتسعرة الرسمية ،وبما يمكن
امل��واط��ن -ف ��ور اح�ت�ي��اج��ه ل �ه��ذه ال�س�ل�ع��ة ال�ب��ال�غ��ة
األهمية -من تعبئة اسطوانته بما يتناسب مع
ظروفه وأوضاعه املادية من كمية وهو يف حالة
اطمئنان عى توافرها يف مختلف األحيان.
ويف حاالت الحرب التي غالبًا ما يتأخر -بسبب
تعرض الطرقات القريبة من أو الواقعة يف نطاق
م �س��رح ال�ع�م�ل�ي��ات مل ��ا ي�ش�ب��ه االن �س ��داد -وص ��ول
ال �ق ��اط ��رات امل �خ �ص �ص��ة ل�ن�ق��ل ه ��ذه ال �س �ل �ع��ة م��ن
موائن االستراد أو من مناطق اإلنتاج والتزويد
امل��رام�ي��ة -ع��ادة -يف أق��ايص ال�ب��الد بكل م��ا يرتب
ع� ��ى ذل � ��ك ال� �ت ��أخ ��ر امل� �ت� �ك ��رر م� ��ن ح� �ص ��ول ن �ق��ص
ش ��دي ��د ح �ت��ى ل ��م ي �ع��د ي �ت ��زود ب �ه��ا م ��ن امل �ح �ط��ات
س ��وى ع ��دد م �ح ��دد ،ف�ت�ت�غ��ر -يف ض ��وء م ��ا ط��رأ
م��ن ت�ح��دي��د -آل�ي��ة ال�ت��وزي��ع (ال �ت��زوي��د) ،إذ يكلف
عقال الحارات بجمع االسطوانات واألثمان من
السكان وإرسالها للتعبئة -حسب االستحقاق-
يف املحطة املحددة للنطاق ،وبعد تعبئتها ُتعاد
مواطن اسطوانته ذاتها وفق قاعدة (إعطاء
لكل
ٍ
كل ذي ح� ٍّ�ق ح� َّ�ق��ه) تفاد ًيا ملا ينتج عن عشوائية
التوزيع من مشقة.
دور العقال يف حدوث االختالل
وإذا كانت هذه اآللية ال تخلو -نتيجة بدائيتها-
من بعض املشاكل ،فإن التغلب عليها يتطلب
م��ن ك��ل ع��اق��ل ت�ح��ري ال�ت��وزي��ع ال �ع��ادل ،ب�ي��د أن
م�ع�ظ��م ال�ع�ق��ال ي�ت��ذرع��ون ب�ع��دم ال�ت�ف��رغ وك��رثة
االنشغال فيسندون القيام بهذه األعمال ذات
الصلة املباشرة بمعيشة املواطنن إىل مندوبن
فاقدي األهلية وغر مستشعري الحد األدىن من
املسؤولية ،فال يلبث املندوب منهم أن يستغل
ف��رص��ة تكليفه ب�ه��ذه املهمة املجتمعية لتحقيق
م�ص�ل�ح�ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة وم �ح��اب��اة م��ن ي��دي�ن��ون ل� ُه
م��ن س�ك��ان ال �ح��ارة -ب��ال�ص��داق��ة أو التبعية عىح �س ��اب األك ��رثي ��ة ال �ت ��ي ي �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ت�ع��ام��ل
الشيخ مع الرعية.
بعض ما يبني من مساوئ املندوبني
إن ما عشته خالل السنوات األخرة من تجربة
مريرة أماطت الغشاوة التي كانت تحول دون
إبصاري ما يتخلل تعامالت املواطنن البينية من
أساليب االنتهاز ب��دءًا بمالك العمارات وانتها ًء
ب �م �ن��دوب��ي ت ��وزي ��ع ال �غ ��از ال ��ذي ��ن ب ��ات م�ع�ظ�م�ه��م
الشتهارهم باملحاباة والتحايل -مضرب املثل يفسوء التعامل ،ولكوين مجرد مستأجر قدر ل ُه
أن ال يستقر فقد تبن يل -يف ضوء مرارة تجربتي
معهم لكرثة تنقيل -من مساوئهم ما ييل:
 - 1ع��دم ع��دال��ة ال�ت��وزي��ع َع � َ�د ًدا ُ
وم � َ�ددا :ففي
ال ��وق ��ت ال ��ذي ي�ع�ط��ي م �ن � ٌ
�دوب م ��ا -ودن ال�ت�ق�ي��د
ب � �م� ��دة -أس� � ��رة ص� �غ� ��رة أو م �ت ��وس �ط ��ة -ب �س �ب ��ب
ارتباطه بها بصلة قرابة أو صداقة أو بفائدة أو
واس �ط��ة -ض�ع�ف��ي أو ث��الث��ة أض�ع��اف اح�ت�ي��اج�ه��ا،
متعمدا عى أخرى كبرة ًّ
ً
جدا،
يسوف ويضيق
فتضطر إىل ال�ح�ص��ول ع��ى نصف أو ث��الث��ة أرب��اع
احتياجها من السوق السوداء.
 - 2ت�ب��دي��ل االس �ط��وان��ات ال�ن�ظ�ي�ف��ة :فبمجرد
ما يستلم هذا املندوب أو ذاك اسطوانة جديدة
أو نظيفة يف نطاق تكليفه يبيت النية الستاللها
ق� �ب ��ل م� �ب ��اش ��رة ال � �ت� ��وزي� ��ع -س � � � � ًرّا ،وب� �ع ��د ي ��أسص��اح�ب�ه��ا م��ن ال�ظ�ف��ر ب�ه��ا ،ي�ع��رض ع�ل�ي��ه أخ��رى،
فيقبل بها عى سبيل اضطرار ،وغالبًا ما تكون
شبه تالفة وآيلة لالنفجار.
 - 3اس�ت�ب�ع��اد م�ن�ت�ق��دي اآلل�ي��ة ب�ص��ورة ك�ل�ي��ة:
وألن عبثية أول�ئ��ك امل�ن��دوب��ن باستحقاق الناس
من هذه السلعة الضرورية تمارس جهارا نهارا
وصارت أوضح من أن ُتوارى ،نجد -بن الحن
واآلخ� ��ر -م��ن أص �ح��اب ال ��رش ��اد م��ن ي�ت�ص��دى ل�ه��ا
مظاهر الفساد،
باالنتقاد باعتبارها مظهرًا من
ِ
ف�ي�ن�ط�ل��ق امل �ن��دوب امل�ن�ت� َ�ق��د إلب ��الغ ال�ع��اق��ل ب�م��ا هو
ح ��اص ��ل م �ت �ه��مً ��ا ذل� ��ك امل �ن �ت � ِق ��د ب ��إث ��ارة امل �ش ��اك ��ل،
ف �ي �ص ��در ال �ع ��اق ��ل -ب � � ��دوره -ت��وج �ي �ه��ات��ه ب�ش�ط��ب
اسمه من كشف االستحقاق من فوره ،ليصبح
ً
عرة لغره.

 - 4اب �ت��داع ف ��رض غ��رام��ات ال �ت��أخ��ر :إذا ك��ان
تحرك وسيلة النقل التي تحمل االسطوانات إىل
محطات التعبئة يتم -يف األغ�ل��ب -يف الصباح،
ف �غ ��ال � ًب ��ا م ��ا ي �ك ��ون زم� ��ن ع ��ودت �ه ��ا غ ��ر م �ع �ل ��وم،
ورب �م��ا ت�ع�م��ده امل �ن��دوب��ون ال��حُ � َ
�ص �ف��اء ب��اإلخ�ف��اء،
يك ي �ت �خ �ل ��ف ع � ��دد م� ��ن امل� ��واط� �ن� ��ن ع� ��ن اس �ت ��الم
اسطواناتهم فور وصولها ،فترتب عى تخلفهم
ولو لوقت قصر -غرامات تأخر.ك � ُّ�ل ذل��ك ال�ك��م ال�ب��اع� ُ
�ث ع��ى ال�غ��م م� َّ�م��ا ت�ق��دم
جزء َّ
مما نعلم ،وما خفيَ أعظم.
مجر ُد ٍ

كان االمام أحمد قدعارض استغالل بريطانيا الرثوة
يف جزيرة كمران البرولية وأن تنفرد بها وهي "جزء من
اليمن "  ,وتقع يف مياهها اإلقليمية رغم أنها تدعي أنها
تقيم بها " بدون سيادة " طبقاً ملا جاء يف معاهدة لوزان
لسنة 1923م وأشار النص كذلك إىل ما دار حول الجزر
ال�ي�م�ن�ي��ة أث�ن��اء ع�ق��د امل�ع��اه��دة 1934م ف�ك��أن��ه ب��ذل��ك أك��د
املطالبة السابقة وأراد أن يكرر تلك املطالبة ويدعمها
فال يضيع حق وراءه مطالب " كما قال أما األمر الثالث
ال� ��ذي ب ��رز يف ه ��ذا ال �ن ��ص ف �ه��و أن االم� ��ام اح �م ��د ي�ح�ي��ى
ح�م�ي��د ال��دي��ن أراد ان �ت �ه��از ت�ل��ك ال �ف��رص��ة ل�ي�ث��ر " ق�ض�ي��ة
ال�ج��زء ال�ج�ن��وب��ي م��ن ال�ي�م��ن " رغ��م أن��ه أش ��ار يف ال�ن��ص
" ب ��أن م�س��أل��ة ال �ح �ق��وق م��وق��وف��ة " مل��ا ورد يف امل�ع��اه��دة
وم �ح ��اض ��ره ��ا ف �ق��د ك ��ان ��ت ق �ض �ي��ة ال �ج ��زء ال �ج �ن��وب��ي م��ن
اليمن قضية ملتهبة يف تلك الفرة  ,لذلك كرر اإلشارة
اليها يف ال�ن��ص أك��رث م��ن م��رة وق��د أس�ق��ط البيان كذلك
إدعاء بريطانيا بأن بقائها يف جزيرة كمران إنما بسبب
إشرافها ع��ى محطة الحجر الصحي منذ إحتاللها يف
بداية الحرب العاملية األوىل بعد دخ��ول تركيا الحرب
مباشرة فقد جاء يف البيان أن هذا املوضوع قد أصبح
غر ذي موضوع " فقد تكفلت بذلك حكومة اململكة
العربية السعودية .
ً
125نقال
ونشرت جريدة النصر نفسها يف عددها رقم
ع��ن ج��ري��دة أم ال �ق��رى ال�س�ع��ودي��ة خ��ر اف�ت�ت��اح محطة

الحجر الصحي ال�ج�ي��دة يف ج��دة واالح�ت�ف��االت الكبرة
ال �ت��ي ص��اح�ب��ت ذل ��ك ب�ح�ض��ور امل �ل��ك س �ع��ود وأن األم��ر
ال �ب ��در ويل ع �ه��د امل�م�ل�ك��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ح �ض��ر ه ��ذا االح �ت �ف��ال
ك��ذل��ك رئ�ي��س م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة لهيئة
األم��م امل�ت�ح��دة إض��اف��ة إىل ال ��وزراء واألع�ي��ان  ,وي�ب��دو أن
الواليات املتحدة األمريكية قد وصلتها رائحة البرول
الذي يبحث عنه األمل��ان واإلنجليز يف الصليف وجزيرة
كمران فأرسلت إىل وزارة الخارجية الريطانية كذلك
إىل ج ��دة وع ��دن ت�ط�ل��ب م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال �ج��زر ال�ت��ي يف
ج �ن��وب ال �ب �ح��ر األح �م ��ر أم ��ام ال �س��اح��ل ال�ي�م�ن��ي وت �س��أل
عن كل جزيرة عى حدة نقاطاً هامة مثل  :البلد التي
ت�ن�ت�م��ي ال�ي�ه��ا ال�ج��زر أو ال�ت��ي ت�ط��ال��ب ب�ه��ا أو ال�ت��ي ت�ت�ن��ازع
ح��ول�ه��ا م��ع غ��ره��ا م��ن ال �ب��الد أو إذا ك ��ان ه �ن��اك بشكل
ع ��ام م �ف��اوض��ات م�ع�ل�ق��ة أو اح �ت��الل  ..ال ��خ وق ��د أع��دت
قائمة بالجزر التي أمام الساحل اليمني – وكان منها
ح �ن �ي��ش ال �ك ��رى وح �ن �ي��ش ال �ص �غ��ر وج �ب ��ل زق ��ر وال ��زب ��ر
وغرها من الجزر الصغرى التي تمتد يف الساحل واملياه
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وه��ي ال�ت��ي ش�م�ل�ت�ه��ا امل ��ادة ( )16من
معاهدة لوزان والتي تنازلت فيها تركيا عن تلك الجزر "
لأطراف املعنية " وأن هذه األطراف تحدد وقد جاء بها
أن حكومة جاللة امللك لم تحدد مسألة من يمتلك تلك
ال�ج��زر وب�ق�ي��ت ال�س�ي��ادة غ��ر م�ح��ددة ورغ ��م أن الطلب
األم ��ري ��يك ك ��ان يف آخ ��ر دي�س�م��ر ع ��ام 1957م ف�ل��م ُت�ع��د

فوضى مدمرة !!
ال �ف ��وىض امل ��دم ��رة ال �ت ��ي ص�ن�ع�ت�ه��ا أج �ه ��زة امل �خ ��اب ��رات
الدولية س��واء كانت املخابرات األمريكية أو امل��وس��اد..
أو امل �خ ��اب ��رات ال ��ري �ط ��ان �ي ��ة ..يف امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�ت��ي
اص �ط �ل ��ح ع ��ى ت �س �م �ي �ت �ه��ا "ب ��ال �ف ��وىض ال �خ ��الق ��ة" وه ��ي
ف��وىض م��دم��رة ول�ي�س��ت خ��الق��ة الن�ه��ا أض��اع��ت ش�ع��وب��اً
ودم��رت أوطاناً وأزاح��ت شرائح اجتماعية تحولوا إىل
نازحن وإىل الجئن يف أكرث من بلد وأكرث من منطقة..
ف�ه��ذه ال�ف��وىض امل��دم��رة ه��ي ص�ن�ي�ع��ة أج�ه��زة امل�خ��اب��رات
ك ��ان ل�ه��ا أه ��داف س�ي��اس�ي��ة ووض �ع��ت ل�ه��ا ت��رت�ي�ب��ات جد
خطرة سواء عى املدى املحيل أو عى املدى املستقبيل..
ال �ي��وم ..م��الي��ن امل��ردي��ن وم��الي��ن ال ��ذي ي�ق�ع��ون تحت
ط��ائ�ل��ة األم��ن ال �غ��ذايئ ..وامل��ؤس�س��ات امل�ع�ط�ل��ة وامل��راف��ق
املهملة والهيئات امل��دم��رة ..ففي كل بلد عربي أصيب
بهذه الفوىض الخالقة املسماة زوراً وبهتاناً فيما هي
ف��وىض مدمرة استهدفت بكل دن��اءة وخسة النسيج
االج �ت �م��اع��ي واألم ��ن ال �ق��وم��ي واألم ��ن ال��وط �ن��ي واألم ��ن
ال �غ ��ذايئ واألم� ��ن امل� ��ايئ ..وال �غ ��رض امل ��ؤك ��د ه ��و إح ��داث
هزات مؤملة لأوطان واملواطن يف كل البلدان والدول
ال �ت ��ي اس �ت �ه��دف �ت �ه��ا امل �خ ��اب ��رات ال ��دول �ي ��ة ت �ح��ت م�س�م��ى
ودع��اوى الفوىض الخالقة ..ولو عدنا اليوم إىل إعادة
ق� � ��راءة م ��ا داه �م �ن ��ا يف أوط ��ان �ن ��ا ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس ��الم �ي ��ة
ل�ش�ه��دن��ا ح�ج��م وه ��ول ال �ك ��ارث ��ة ..وم ��ن اس�ت�ع��ى ع��ى
الفوىض الخالقة دفع به إىل االقتتال وإىل شن حرب
عدوانية بالوكالة ..واملشكلة األكرث غرابة ان األمريكان
وال��ري�ط��ان�ي��ن وال�ص�ه��اي�ن��ة اس�ت�ع��ان��وا ب��وك��الء محلين
س ��واء ك��ان��وا م�ت�ص�ه�ي�ن��و األع� ��راب أو م�ق��ات�ل��ون م��رت��زق��ة
باإليجار وبالدفع املسبق أو مرتزقة سفري وهم كرث..

تحالف العدوان يقتل مرتزقته
بمنطقة مرخة محافظة شبوة

محطات
جمال القيز

ول �ك��ن ي�ح�س��ب ل�ص�ن�ع��اء وق �ي��ادت �ه��ا ول�ح�ك��وم��ة اإلن �ق��اذ
الوطني ولقيادة املجلس السيايس األعى القدرات عى
مواجهة ه��ذه الفوىض وع��ى مواجهة ال�ع��دوان وعى
الحفاظ قدر اإلمكان عى توازن النسيج االجتماعي يف
البالد عامة ..وهذا مكمن النجاح الحقيقي ان تتمكن
م ��ن إدارة امل ��واج �ه ��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة واألم �ن �ي��ة
واالستخباراتية ويف ذات الوقت االستطاعة اإليجابية
يف إدارة ال �ش ��أن االق �ت �ص ��ادي واالج �ت �م ��اع ��ي وال �ث �ق ��ايف
بكفاءة عالية وبأقل الخسائر.
تحية صادقة للرجال الصادقن املؤمنن األكفاء..
وهم يسجلون كل هذا النجاح والتفوق واالنتصارات
يف كل مجال.

تاريخ اليمن الحديث
ت ��م إن �ش ��اء م�ج�ل��س س ��الم ي ��رأس ��ه إس �م �ي��ا ال�س��الط��ن
ولكن يف الحقيقة هذا املجلس برعاية وتمويل السادة
األشراف ولم يكن تواجد السالطن إال شكليا من اجل
حقن الدماء ووقف االقتتال القبيل وعودة الناس إىل
م��زارع�ه��م ب��أم��ان وك ��ان ل�ق�ب�ي�ل��ة ال �ك��اف ال ��دور األك ��ر يف
ض�م��ان ه ��ذه ال�ه��دن��ة وق ��د ت��م م�ع��اق�ب��ة ق�ب�ي�ل��ة ب��ن ي�م��اين
بسبب إغالقها طريق الكاف وتم تغريمهم  10جمال
و  30بندقية و  100ماعز وضعفي مقدار ما سرقوه
من األهايل وعندما فشلوا يف الدفع صدرت تحذيرات
بحقهم وقصفت قراهم بالطائرات الريطانية وسرعان
ما بدأت القبائل األخرى يف توقيع الهدنة العامة ويف
غضون ثالثة أشهر غطت اتفاقية مدتها ثالث سنوات
امل�ن�ط�ق��ة ب��أك�م�ل�ه��ا يف ب�ع��ض ال �ح��االت ك��ان ت��وق�ي��ع شيخ
ق �ب �ي �ل��ة واح � ��د ك ��اف �ي ��اً إلل � ��زام ع� ��دة آالف م ��ن امل�س�ل�ح��ن
باالتفاقية وأيضا كانت هناك حالة واح��دة عى األقل
ح�ي��ث ك��ان ال�ت��وق�ي��ع م�ل��زمً ��ا ب�ع�ش��رات األش �خ��اص فقط
لضمان االلتزام باملعاهدة .
كانت هناك ً
أيضا عدة مئات من امل��دن املستقلة من
الرجال غر املسلحن والقرى أو املدن املحمية إجماالً
أن��ا شخصيا حسبت ح��وايل  2000حكومة منفصلة
يف ح�ض��رم��وت وك�م��ا ي�ق��ول إن�ج��رام��ز  ،اث�ن�ت��ان فقط من
ت�ل��ك ال�ح�ك��وم��ات ت��م االع ��راف ب�ه�م��ا م��ن ق�ب��ل بريطانيا
هما القعيطي وال�ك�ث��ري وادع��ى أن ال�س��الم ك��ان ً
حال
ع��رب � ًي��ا مل�ش�ك�ل��ة ع��رب �ي��ة وب� ��دون ت��دخ��ل ب��ري �ط��اين م�ب��اش��ر
وكان عى الريطانين فقط تقديم املشورة بحذر لكن
ال�ف�ط��رة ال�س�ل�ي�م��ة أدت إىل اس�ت�م��رار إن�ج��رام��ز يف دع��م
ال�ق�ع�ي�ط��ي وق ��د ارت �ف �ع��ت ع ��ائ ��دات ال�ق�ع�ي�ط��ي ال �ت��ي ت��م
إنفاقها عى الخدمات الطبية من  4400روبية هندية
سنو ًيا إىل  74000روب�ي��ة  ،وارت�ف��ع مبلغ التعليم من
 6000روبية إىل  154000وتم تمديد الهدنة ملدة ثالث
س�ن��وات يف ع��ام  1940لتستمر ع�ش��ر س�ن��وات وأث�ب�ت��ت

املذكرة عرضها ملسألة الفنارات يف
ه ��ذه امل��ذك��رة إال يف أؤخ ��ر ف��راي��ر ع��ام
بعض الجزر.
1958م ك �م��ا ورد ب �ه��ا ت ��أش ��رة ت�ق��ي
وه�ن��ا ك�م��ا أت�ض��ح م��ن ال��رد ب��دأت
ب� �ض� ��رورة ع� ��رض ه� ��ذه امل� �س� ��ودة ع��ى
وزارة املستعمرات ومؤرخه يف مارس
م� � ��راوغ� � ��ة إن � �ج � �ل � ��را أم � � � ��ام ال �ي �م ��ن
1958م وقد رد حاكم عدن أيضاً عى
ف�س��رى إن�ه��ا ظ�ل��ت ل�ع��دة س�ن��وات
وزارة امل �س �ت �ع �م��رات ال��ري �ط��ان �ي��ة ع��ى
تقصر مسألة الجزر جميعها عى
األسئلة األمريكية السابقة بالنسبة
أن �ه��ا م�ج�م��وع��ة ج ��زر ك �م ��ران ف�ق��ط
ل �ل �ج ��زرال �ق ��ائ �م ��ة امل� �م� �ت ��دة ع� ��ى ط ��ول
كما س��رى ع��ى أس��اس أن جزيرة
اللواء /حميد فاضل
الساحل اليمني فأشار إىل أن��ه ليس
ك � �م� ��ران وم � ��ا ح ��ول �ه ��ا م� ��ن ص �خ ��ور
لديه معلومات رسمية معلنه عنها
إن �م��ا ه��ي ت�ح��ت ي��دي�ه��ا ب�ح�ج��ة أن�ه��ا
س��وى أن ج��زي��رة ع�ق�ب��ان ف�ه��ي ض�م��ن م�ج�م��وع��ة ج��زي��رة تشرف عى محطة الحجر الصحي بها كما أنها وباقي
ك�م��ران ك�م��ا أش��ار إىل أن ب�ع��ض امل�ط��ال��ب يف ملكيتها أو ال �ج��زر ال�ي�م�ن�ي��ة م�ح�ك��وم��ة ب�م��ا ج ��اء يف م �ع��اه��دة ل ��وزان
الحقوق فيها وردة يف معاهدة ل��وزان لعام 1923م أو أم��ا القضية الثانية التي أث��رت ب��ن اإلم��ام أحمد وبن
م�ع��اه��دة ص�ن�ع��اء يف 1934م وأخ ��ذ ال�ح��اك��م ي �ش��رح يف بريطانيا إىل جانب قضية كمران وال�ج��زر فهي مسألة
م��ذك��رت��ه ال�ط��وي �ل��ة ظ ��روف ك ��ل م �ع��اه��دة وأن األط ��راف جنوب اليمن التي ظلت مشتعلة يف أغلب فرة حكم
امل�ع�ن�ي��ة ل��م ت �ح��دد ال �س �ي��ادة ع��ى ت�ل��ك ال �ج��زر ب��ل بقيت ذل ��ك اإلم ��ام ف�ق��د وج ��ه اإلم ��ام يف ن�ه��اي��ة ال �ع��ام 1948م
غر محددة ب��أي اتفاق كما أش��ار كذلك إىل ما ج��اء يف الدعوة لحاكم عدن شمبليون لزيارة تعز مقر الحكم
امل��ادة ال�ث��ان�ي��ة ف�ق��ال إن��ه أث�ن��اء م�ف��اوض��ات ت�ل��ك امل�ع��اه��دة حينذاك لحل بعض القضايا املختلف عليها حينذاك
أرف��ق خ�ط��اب م��ن اإلم��ام السابق مطالبته ب�ج��زر البحر التي كان أهمها احتالل بريطانيا ملنطقة شبوة الغنية
األحمر بأوراق املعاهدة املرسلة إىل لندن ولكن الحكومة بالبرول منذ أواخر عهد أبيه اإلمام يحيى وكان األخر
الريطانية لم تعرف بمطلبه كما أنها لم ترفض وقد قد أرسل خطاب إىل ملك بريطانيا يشكو اليه كما ثارت
ج��دد اإلم ��ام ال�ح��ايل أح�م��د م�ط��ال�ب��ه ب�م�ج�م��وع��ة ج��زي��رة قضية ع��ى صفحات ج��ري��دة اإلي�م��ان ومجلة الحكمة
ك�م��ران ول�ي��س إىل أي ج��زر أخ ��رى ب��ال�ت�ح��دي��د وواص�ل��ت اليمنيتان .

األم ��ر ل�ي��س ب��ال�ج��دي��د ف�ق��د اع�ت��اد ال�ع��دوان
ع� ��ى ف �ع ��ل ذل � ��ك ع � ��دة م � � ��رات ك �م ��ا ان� �ه ��ا ل��م
ت �ن �ح �ص ��ر ب �ق �ص �ف �ه��م يف ال �ج �ب �ه ��ات وح �س ��ب
ب��ل اق ��دم ال �ع��دوان ع��ى ض��رب�ه��م يف س�ج��ون
االسر .نحن لسنا يف حالة من العجب كونها
نتيجة حتمية لكل مرتزق باع نفسه وارضه
وع��رض��ه م��ا ن��ري��د ان ن�ص��ل ال�ي��ه ه��و م��ا خلف
ه� ��ذه ال �ض ��رب ��ات وخ ��اص ��ة يف ه� ��ذا ال �ت��وق �ي��ت
الزمني.ويف االعتقاد السائد انها لم تايت من
ب ��اب ش ��دة ال�ع��دوان�ي��ة ع��ى ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
ف �ق ��ط الن ال �ح �ق �ي �ق ��ة ه �ن ��ا غ ��اي ��رت �ه ��ا س�ل�س�ل��ة
االن�ت�ص��ارات ال�ت��ي تحققت ع��ى اي��دي ابطال
الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية وه��ذه الحقيقة
جعلت من العدوان يدرك مدى اقرابه من
الهزيمة الكرى وط��رده من األرض اليمنية
فاذا كان سيعود كال اىل ثكناته يف دولته اين
سيذهبون بتلك االع��داد املتبقية من جيش
امل ��رت ��زق ��ة الن �ه��م ح�ت�م��ا س �ي �ط ��ردون م ��ن ارض
اليمن والمكان لهم بيننا وبهذا سيشكلون
عبئا كبراً عى مجمل دول العدوان ولعله
ام � � ��ر ب ��دي� �ه ��ي ج� �ع ��ل ال � � �ع � � ��دوان ي �س �ع ��ى اىل
تصفيتهم والخالص منهم دون اي اهتمام
تجاه حجم الرخص الذي وصل اليه هؤالء

بول دريش جامعة أكسفورد

تقوم بزراعتها بنفسها واإلستفادة
ال �ح �م ��اي ��ة ال �غ ��رب �ي ��ة أن� �ه ��ا أك ��رث
م� ��ن م �ح ��اص �ي �ل �ه ��ا  ،ي �ن �ق �س ��م ي ��اف ��ع
صعوبة من املتوقع حيث كانت
إىل ق �س �م��ن ي ��اف ��ع األع� ��ى و ي��اف��ع
ال�ت�ض��اري��س أك��رث ش��دة  ،كانت
ال �س �ف��ى ع ��ى ن �ط��اق واس� ��ع و ك��ان
ب �ع ��ض ال �ق �ب ��ائ ��ل أك � ��رث ات �س ��اع ��ا
لكل منهما س�ل�ط��ان ب�ص��رف النظر
وكان الحكام املعرف بهم من
ع � ��ن ك� � ��رثة امل� �ش� ��اي� ��خ امل� ��وج� ��وي� ��ن يف
ق�ب��ل بريطانيا أك��رث ع��ددا بكثر
ي� ��اف� ��ع وس �م �ي ��ت ع ��ائ �ل ��ة ال �س �ل �ط ��ان
من املطلوب وكانت العالقات
بالدولة محليا وقد سميت عائلته
امل �ح �ل �ي ��ة ب ��ن ال ��زع �م ��اء ورج� ��ال
ب��ال��دول��ة م�ح�ل� ًي��ا وك ��ل م�ن�ه��م ادع��ى
ال � �ق � �ب� ��ائ� ��ل وامل � �ج � �م � ��وع � ��ات غ ��ر
أن ل ��ه األس �ب �ق �ي ��ة واألف �ض �ل �ي ��ة ع��ى
ال�ق�ب�ل�ي��ة يف ب�ع��ض األم��اك��ن غر
ال��رغ��م م��ن أن العديد م��ن الشيوخ
م �س �ت �ق��رة وت �ش��وب �ه��ا ال �ن ��زاع ��ات
أنفسهم لديهم معاهدات بشكل
واملشاكل وكانت الضالع مثال
م �س �ت �ق��ل م ��ع ع� ��دن ول� ��م ي �ط �ي��ع أي
عى ذلك .
م �ن �ه ��م ال� �س� ��الط� ��ن  ،يف ح � ��ن أن
ذك ��رت ال �خ��رائ��ط ال��ري�ط��ان�ي��ة
السني
يحيى
كاتبة
ترجمة:
س �ل �ط ��ان ي� ��اف� ��ع ال �س �ف ��ى ك ��ان
اس� ��م األم � ��ري أو األم � ��ر ل�ك��ن
ً
كندا
مرتبطا يف املقام األول
اسمه
األم� ��راء يف ال �ض��ال��ع ل ��م ي�ك��ون��وا
أك ��رث م ��ن ع��ائ �ل��ة واح � ��دة ك �ب��رة
مع طبل مقدس له القدرة
عى إنزال املطر .
احتوت األرايض األمرية عى هضبة خصبة عملت
ل� ��م ي� �ك ��ن م� ��ن امل �م �ك ��ن
واستغلت من قبل أفراد القبائل وجزئيا من قبل
وص� ��ف أه �م �ي ��ة ه ��ؤالء
املزارعن غر القبلين وكان هذا إىل جانب الرسوم
عى التجارة التي كانت مصدر مهم للدولة .
األشخاص من حيث
السيادة الريطانية
كان أنجرامز يلقب األمراء بلقب رؤساء اإلقطاعين
حيث شرق يافع
ل�ل�ج�ب��ال ال�ق��ري�ب��ة وك ��ان األم ��راء ي�س�ي�ط��رون ع��ى بعض
ق�ب�ي�ل��ة ال �ع��ويض
القبائل أملتشتته يف املنطقة ولم يكن لهم اي تأثر فعيل
وه � � ��ي م �ق �س �م ��ة
يف املنطقة وكان تقرير عام  1909قد حذر أن القبائل
ب � ��ن م� �ن ��اط ��ق إن �ت ��اج �ي ��ة
التابعة لأمر فقط تحمل ال��والء االسمي مثل قبائل
وأق��ل إن�ت��اج�ي��ة وب�ج��رف صخري
ردفان عى سبيل املثال والتي تشمل الكتبي وأن أمر
ي �ب �ل��غ ط� ��ول� ��ه  1000م ��ر ي �س �م��ى ال �ك ��ور
الضالع لم يكن له أي تأثر عى قبائل الكتبي .
ت �ت �ص��ل ج �ب ��ال ردف � ��ان ب �ي��اف��ع وج� ��زء ك �ب��ر م ��ن أرايض ويف ال�ش��رق منطقة العولقي  ،يف بعض ه��ذه املناطق
يافع وعرة للغاية وهناك القليل من اإلقطاع وتمتلك كما يف حضرموت كانت عائالت السيد مؤثرة حاول
العائالت أجزءا صغرة من املدرجات خاصة بها والتي امل�ب�ع��وث ال��ري�ط��اين ان ي��روج للسالم ب��ن القبائل لكن

قراءات ميدانية
خالد الصرابي

املرتزقة.
ف�م��ن ق�ت��ل م�ن�ه��م م��ؤخ��را ع��ى اي ��دي ق��وى
ت � �ح� ��ال� ��ف ال� � � �ع � � ��دوان ك � � ��ان ن� �ت� �ي� �ج ��ة ت �ج ��اه �ل ��ه
ل �ج��رائ��م ال� �ع ��دوان ال �س��اب �ق��ة ب �ح��ق م��رت��زق�ت��ه
ولقد باتت سيئة لغة االرت��زاق اذ نستغرب
ك�ث��را ان ي�ك��ون ه��ؤالء يمنين وق��د سمحوا
بتجريدهم لحريتهم وك��رام�ت�ه��م وان�س��اق��وا
ع �ب �ي��دا ك��ال�ق�ط�ع��ان خ �ل��ف م ��ؤام ��رة ال �ع ��دوان
املتكشفة تفاصيلها ولم تعد حقائق نواياها
تخفى عى احد..

( )14

لم يكن لدى أحد األموال للنجاح كما فعل آل الكاف
يف ال �ش��رق و األع �ي��ان ال��ذي��ن وق ��ع م�ع�ه��م ال��ري�ط��ان�ي��ون
امل �ع ��اه ��دات ظ �ل��وا إىل ح ��د ك �ب��ر م�ل�ت��زم��ن م ��ع رج��ال�ه��م
واملتنافسن فيما بينهم وقد تم إعطائهم بنادق إلعادة
ال�ن�ظ��ام يف أراض�ي�ه��م ول�ك�ن�ه��م اس�ت�خ��دم��وه��ا يف ن��زاع��ات
شخصية والبعض منهم باعوها يف مزادات السالح او
استخدموها كرشاوي ولم يفهموا معنى حكم ودولة
ونظام لم يكن هنالك حكم صريح او دولة يف اليمن غر
التي كانت يف الشمال حيث كان اإلمام حاكماً صريحاً
وكانت الرهائن والغرامات واإلج��راءات العقابية هي
ال��رادع لكل املخالفن يف مثل هذا النظام العام املثايل
 ،ل��م ي�ت��م ت�ف��وي��ض ال�س�ل�ط��ة ب��إس�ل��وب ب��روق��راط��ي بل
ب��رزت شخصيات فاعلة وم��ؤث��رة ج��دي��دة ع��ى الساحة
ولم يتم تثبيط املنافسة وتدخل اإلمام بنفسه بالشكل
ال ��ذي ي ��راه م�ن��اس� ًب��ا ك ��ان أح ��د م�ف��ات�ي��ح ن�ج��اح��ه يف أع��ى
اليمن هو من بن هذه الخصومات وقد فضل الشيوخ
األق��ل أه�م�ي��ة ع��ى ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة م��ن ع��ائ��الت
مثل األح�م��ر والشايف وأب��و راس  ،يف اليمن السفيل
كانت سلطة الشيوخ أك��رث محلية وأق��ل ت�ه��دي� ً�دا لكن
يف ك��ال امل�ج��ال��ن أس�ت��وىل اإلم ��ام ع��ى ال�ه�ي��اك��ل ال�ق��ائ�م��ة
وعى السلطة التنفيذية بكل مفاصلها يف عام 1928,
وه��ذا هو العام ال��ذي أصبحت فيه حاشد ككل تحت
سيطرته وقد اصدر اإلمام نظام الضمان بحيث يكون
ك��ل ضامن أو الكفيل م�س� ً
�ؤوال أم��ام زمالئه من أجل
س ��الم ال �س ��وق واآلن أص �ب��ح ال�ج�م�ي��ع م�س��ؤول��ن أم��ام
اإلمام يحيى ونواة لسلطة قضائية بموجب الشريعة
اإلس ��الم� �ي ��ة ال �ت ��ي ت ��م إدراج � �ه� ��ا وس� ��ط ال� �ع ��رف ال �ق �ب��يل
وي �س �ت �خ��دم ن �ظ ��ام ال �ك �ف��ال��ة يف أم� ��ور ع ��دي ��دة س� ��واء يف
التجارة أو يف التوظيف كجندي يف الجيش أو يف أمور
أخرى حكومية.

وجز الوجزي ألكرث من موضوع سيايس
العدوان عىل اليمن وعجز العالم يف إيقافه
كثرة هي األصوات املحلية والعربية والعاملية التي
أدان� ��ت وم ��ا ت� ��زال ت ��دي ��ن ال� �ع ��دوان ال �ظ��ال��م وال �ح �ص��ار
الجائر ضد اليمن  ،هذه الحرب امللعونة التي حصدت
وماتزال تحصد أرواح الكثر من املدنين األبرياء من
األطفال والنساء واملسنن إضافة إىل أن الحرب قد
تسببت يف وج��ود أك��ر م��آس��اة إن�س��ان�ي��ة ع��ى مستوى
ال �ع��ال��م ح �س��ب إح ��دى ت �ق��اري��ر األم ��م امل �ت �ح��دة  ،ل�ك��ن
ل��أس��ف ل��م ي�ف�ل��ح امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل يف وق��ف ال�ع��دوان
املستمر ُ
منذ أكرث من سبعة أعوام عى األقل إلتاحة
فرصة للحوار واجراء التفاهمات الثنائية .
صحيح إن ع��دة ح��وارات قد ج��رت خ��الل السنوات
امل ��اض �ي ��ة ل �ك �ن �ه��ا ل ��أس ��ف ال �ش ��دي ��د م �ح �ك��وم��ة ب��أج �ن��دة
جاهزة ولم تشهد وقف فعى للعدوان ثم الدخول
ال �ف �ع ��يل يف م �ع �م �ع��ة ال �ح ��ل ال �س �ي ��ايس ب ��ن االط � ��راف
امل �ت �ح ��ارب ��ة إض ��اف ��ة إىل ان ال �ج ��ان ��ب ال �ي �م �ن��ي امل �ت ��واج ��د
خ��ارج الوطن كان يحاول فرض أجندة ضيقة األفق
كما أن دول التحالف وم�ن��دوب األم��م املتحدة كانوا
ي �ح ��اول ��ون ف� ��رض أه � ��داف ت �ف �ت �ق��ر إىل ال �ح �ك �م��ة م�ح��ل
األهداف االساسية املتمثلة يف وقف الحرب والحصار
ث��م ال��دخ��ول يف ح ��وار ل�ل�ت�س��وي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة
وإحالل سالم مشرف يفرض أن يعمل الجميع سوياً
ع��ى ت�ح�ق�ي�ق��ه ل�ك��ن ح�ت��ى اآلن ف��أن ال��رؤي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
السليمة ماتزال غائبة  ..وعام بعد عام تزداد معاناة
مالين اليمين فإىل متى يستمر هذا الحال ؟؟

الحيادية والخيانة

ألي شخص الحق يف ان يكون محايدا فيما يخص
وجهات النظر الفكرية والسياسية التي يتبناها هذا

ال�ح��زب أو ذاك لكن عندما ي�ك��ون م�ح��اي��دا يف مسألة
العدوان الخارجي ضد بالده فإن ذلك ال يسمى حياد
بل خيانة .

الديماغوجية

ال�ت�ع��ري��ف ال�س�ي��ايس ل�ك�ل�م��ة ال��دي�م��اغ��وج�ي��ة ه��وع��دم
وض ��وح ال��رؤي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وت�ن��اق��ض ال ��رأي ال�س�ي��ايس
بن وقت وآخر وأن يقول الشخص رأي سيايس غر
ما يبطن وه��ذا السلوك يمارسه الكثر من الناس ،
ففي وق��ت ال��دوام بن ال��زم��الء له وجهة نظر معينة
ويف امل�ق�ي��ل ل��ه وج �ه��ة ن�ظ��ر ت�خ�ت�ل��ف ع��ن س��اب�ق�ت�ه��ا ويف
املقهى له راي يختلف عن األثنن .

بلطجية أمريكا يف دول العالم

ب �ع��د ال �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي ن�ش�ب��ت ب�ت��اري��خ
1939-9-1م اىل عام 1945م شهدت فرة ماتبقى من
االربعينات إىل أواس��ط الثمانينات م��ن ال�ق��رن امل��ايض
شهدت توازن دويل أيام مايسمى بالحرب الباردة بن
الدول االشراكية والدول الرأسمالية  ،لكن لأسف
ب�س�ب��ب ال��روس��روي�ك��ا املستعجلة ال�ت��ي ت�ب�ن��اه��ا قليل
ال�ب�ق��اء وال ��رج ��اء ي ��وري ج��ووب��ات�ش��وف األم ��ن ل�ل�ح��زب
الشيوعي السوفيتي واي�ض��ا بسبب مساعدة ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ال��رج�ع�ي��ة ألم��ري�ك��ا ب�ح�ج��ة ال�خ�ط��ر ال�ش�ي��وع��ي
ل �ه ��ذي ��ن ال �س �ب �ب ��ن وأس � �ب� ��اب ث ��ان ��وي ��ة آخ � ��رى ت �س��اق��ط
ح �ل��ف وارس �س ��و االش � ��رايك خ ��الل ال �ف ��رة م ��ن آواخ ��ر
ال�ث�م��ان�ي�ن��ات إىل آوائ ��ل ال�ت�س�ع�ي�ن��ات م��ن ال�ق��رن امل��ايض
ن�ع��م ت�س��اق�ط��وا ك ��أوراق ال�خ��ري��ف ب�ش�ك��ل غ��ر م�ت��وق��ع
ومن آوائل التسعينات إىل االن وبالذات الدول التي
ال تسريف خط الواليات املتحدة األمريكية ستخلص
ج�ي�ش�ه��ا م �ن �ه��ا ألت �ف ��ه األس �ب ��اب وت �ل �ع��ب ع ��ى األوراق
املختلفة وتضغط عى الدول الغر صديقة لها بحجج

حقوق اإلنسان أو انتهاكات حرية الصحافة والتعبر
ال��خ وال يستبعد ان ت�س�ت�خ��دم أم��ري�ك��ا مستقبال ضد
الدول املارقة حسب تعبرها أي الدول الغر طائعة
ألمريكا ال يستبعد أن تستخدم ضدها ورقة حقوق
ال �ح �ي��وان وال �ج ��رذان وال�ح�ن�ش��ان وال��وح��ر وال�ض�ف��ادع
والصراصر الخ..
وه �ن��ا أورد م �ث��اال ق��دي��م ألزم ��ة ال�ع��الق��ة ب��ن أم��ري�ك��ا
ومصر 2007م أيام جورج بوش األبن ومحمد حسني
م �ب ��ارك ب �ع��د أن اص� ��در ال �ب �ي��ت االب �ي ��ض ب �ي��ان��ا ع ��ر م��ن
خ��الل��ه ع��ن قلقه ح��ول ان�ت�ه��اك��ات ح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة يف
مصر والتلويح بقطع املساعدات ورداً عى ذلك كتب
األستاذ كرم جر رئيس مجلس مجلة ( روز اليوسف
) ال�ع��دد 2007-9-29 4138م ك�ت��ب م�ق��اال م�ك��ون��ا من
ثالث صفحات يف املجلة بعنوان ال ضغوط وال ذرائع
فند فيه االدعاء األمرييك وقال ان أمريكا تضغط عى
م�ص��ر م��ن أج��ل يشء آخ��ر غ��ر ح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة وب��ن
يف س�ي��اق امل�ق��ال بما معناه سببن األول رف��ض مصر
إحالل السالم الذي يدعو إليه بوش عى غرار الكلفته
السندويشتية دون تحضر وأشار إىل أن مبارك قال
ب��ال�ح��رف ال��واح��د أن م��ؤت�م��ر ال�س��الم ال ��ذي ت��دع��و إل�ي��ه
أمريكا ستكون له نتائج عكسية إذا لم يتم التحضر
له جيداً  ،املؤتمر كان حول القضية الفلسطينية .
وم��ن العبارات القوية التي كتبها ك��رم جر ( مصر
لن ترسل جيشها للعراق ليموت نيابة عن األمريكين
ول ��ن ت �ك��ون ورق ��ة ال �ت ��وت ال �ت��ي ي�س��ر ب�ه��ا ب ��وش ع ��ورة
ال� �س ��الم ك �م ��ا ق� ��ال أن أم ��ري �ك ��ا ت ��ري ��د م ��ن م �ص ��ر إت �ب ��اع
س�ي��اس��ة واف ��ق وأق �ب��ض ووص ��ف ال�ك��ات��ب أم��ري�ك��ا أن�ه��ا
تستخدم أسلوب أقرب إىل كيد النساء وهي سياسة
ال تليق بن الدول والشعوب
وأقوى األسطر كانت التي وصف كرم جرفيها بيان

كلك نظر

احمد القردعي

القلق األمرييك الخمسة األسطراألوىل يف املقال وهذا
نصها ( أمريكا ال تعرف القلق إال عى مصالحها ولو
ك��ان قلبها رهيف وم��ن لحم ودم لظلت تبيك ط��وال
العمر ع��ى جريمتها يف ح��ق الشعب ال�ع��راق��ي ال��ذي
ع��اد ل �ل��وراء ن�ص��ف ق��رن وع��ى ان�ت�ه��اك��ات�ه��ا يف ك��ل شر
ت �ط ��أه ق��دم��اه��ا  ،أم��ري �ك��ا ت �ص �م��ت ص �م��ت ال �ق �ب��ور ع��ن
ج ��رائ ��م وان �ت �ه ��اك ��ات أص ��دق ��ائ �ه ��ا وح �ل �ف ��ائ �ه ��ا وت��زي �ن �ه��ا
وتجملها )
يف خ�ت��ام األس �ط��رأع��اله أق ��ول ال�ب�ل�ط�ج�ي��ة األم��ري�ك�ي��ة
حول العالم سببه غياب التوازن الدويل وهذا الغياب
إن شاء الله لن يطول وسيحضر الرادع قريباً ليفرمل
العنجهية األمريكية .
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فقه الواقع ..والدورات
الساكنية!!..

لإلسالم فلسفته السكانية الخاصة به ،فهي فلسفة
م�ت�م�ي��زة وق � ��ادرة ع ��ى م��واج �ه��ة ك ��ل ال �ظ ��روف واألح� ��وال
ال �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال �ش �ع ��وب واألم� � ��م ،ألن رس ��ال ��ة اإلس� ��الم
ع��امل�ي��ة وص��ال �ح��ة ل�ك��ل زم� ��ان ،ف�ه��ي خ��ات�م��ة ل�ك��ل األدي ��ان
والشرائع السماوية.
ف ��ال �ك ��وك ��ب األريض ال � ��ذي ن �ع �ي ��ش ع �ل �ي ��ه س �خ ��ره ال �ل��ه
مهاداً لحياتنا فالجيولوجي ينظر إىل األرض وطبقاتها،
والفليك ينظر إىل السماء وما فيها من مجرات ونجوم
وأق �م ��ار ..وق ��د اس�ت�ش�ه��د ال�ل��ه يف ك�ث��ر م��ن آي��ات��ه بعظمة
الكون وأسراره فقال عزوجل":فال أقسم بواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم يف كتاب
مكنون" الواقعة""80-75
علينا أن ندرك أن القرآن ليس كتاباً فنياً يف علم من
ال �ع �ل��وم ب��ل ه��و ك �ت��اب يف ه��داي��ة اإلن �س ��ان ،ول �ك��ن ه�ن��اك
آيات عن الكون واإلنسان ..تتفق مع العلم آلن موضوع
ال �ع �ل��م ه ��و ال �ك ��ون واإلن� �س ��ان ول ��ذل ��ك ج ��اء ه ��ذا ال �ت ��وازن
ب��ن ال�ك��ون وال��وح��ي ي�ب�ق��ى آلخ��ر ال��زم��ن ألن�ه�م��ا م��رت�ب�ط��ان
باآلخرة فالقرآن يشر يف كثر من آياته أن هناك تطورات
وتغرات قد تحدث يف هذا الكون ،وهذه سنن كونية من
سنن الله عزوجل ..مصداقاً لقوله عزوجل":وما خلقنا
السموات واألرض وما بينهما العبن ،ما خلقناهما إال
بالحق ولكن أكرثهم ال يعلمون" الدخان" "39-38وقال
ع ��زوج ��ل":إن يف ال �س �م��وات واألرض آلي ��ات ل�ل�م��ؤم�ن��ن"
ال �ج��اث �ي��ة" "3وغ��ره��ا م��ن اآلي ��ات ال�ت��ي ت ��دل ع��ى ال�ت�ف�ك��ر
والتدبر يف آيات الكون وسننه الالمتناهية..
ل��ذا ج��اء اإلس ��الم ل��رس��م ل�ن��ا ن��وع��ن م��ن امل�ج�ت�م�ع��ات،
نوع تكون فيه زيادة معدالت السكان ضرورية وحتمية
ل �ص ��الح األم� ��ة وامل �ج �ت �م �ع��ات ون� ��وع ت �ك ��ون ف �ي��ه م �ع��دالت
الزيادة السكانية كارثة عى شعوبها لذا عالم االجتماع
الشهر أبن خلدون أكد يف مقدمته أن التطور السكاين
يمر بمرحلتن أساسيتن:
•م��رح�ل��ة االس�ت�ق��رار ال�س�ي��ايس -واالزده ��ار االق�ت�ص��ادي
الذي يقوم عى اإلنتاج الزراعي والصناعي..
ث ��م ت� ��أيت م ��رح �ل ��ة ال �ض �ع ��ف وال �ش �ي �خ ��وخ ��ة ال �ت ��ي ت �ق��ود
إىل زوال وان��دث��ار ال��دول��ة ..وه�ك��ذا ت�س��ر عجلة ال ��دورات
ال�س�ك��ان�ي��ة يف ال�ع��ال��م م��ن ح��ال��ة ال�ع�ن�ف��وان وال�ش�ب��اب إىل
حالة الضعف والشيخوخة ..إن مفهوم أو نظرية ابن
خ �ل��دون ق��ائ�م��ة ع��ى ص�ع��ود وه �ب ��وط ..ن�ه��وض وس�ق��وط
وهكذا نشأة الحضارات واألم��م ..ولنا يف القرآن الكريم
دروس وع��ر..م�ص��داق��اً لقوله ت�ع��اىل":س��ري�ه��م آي��ات�ن��ا يف
اآلف� ��اق ويف أن�ف�س�ه��م ح �ت��ى ي�ت�ب��ن ل �ه��م أن ��ه ال �ح��ق أو ل��م
ي �ك��ف ب ��رب ��ك أن� ��ه ع ��ى ك ��ل يشء ش �ه �ي��د" ف �ص �ل ��ت".."53
م�ع�ظ��م اآلي ��ات ال�ق��رآن�ي��ة
ت � � �ك � � ��ون يف األن � � �ف � � ��س،
وال� � �ك � ��ون ،واإلن� � �س � ��ان..
وال � �ص � �ي � ��اغ � ��ة ال� �ق� ��رآن� �ي� ��ة
ل� � �ي� � �س� � ��ت م � � � ��ع ال � � ��زم � � ��ن
امل � � ��ايض ،ب� ��ل اس �ت �غ ��راق
يف ش � �م � ��ول � �ي � ��ة ال� � ��زم� � ��ن
ألن ال � �ق � ��رآن ي �س �ت �غ ��رق
ال ��زم ��ن ك� �ل ��ه ..ك �م ��ا ج ��اء
يف ك� � �ث � ��ر م � � ��ن اآلي� � � � ��ات
القرآنية مصداقاً لقوله
ت � � � � �ع � � � � ��اىل":ويف األرض
آي � � � ��ات ل� �ل� �م� ��وق� �ن� ��ن ويف
أن�ف�س�ك��م أف ��ال ت�ب�ص��رون
ويف السماء رزقكم وما
توعدون فورب السماء
واألرض إنه لحق مثل ما
أنكم تنطقون"الذاريات
".."23-22-21-20
وكما جاء يف الحديث
الشريف يقال لصاحب
ال� � �ق� � ��رآن" :أق� � � ��رأ وأرت� � ��ق
ورت � � ��ل ك� �م ��ا ك� �ن ��ت ت ��رت ��ل
يف ال ��دن �ي ��ا ف� ��إن م�ن��زل�ت��ك
عند آخ��ر آي��ة تقرأ بها"..
ف � �ك� ��أن ال� � �ق � ��رآن ام � �ت� ��داد
س ��رم ��دي ل �ل ��زم ��ن ت� �ج ��اوز م ��رح �ل ��ة ال �ح �ي ��اة ال ��دن �ي ��وي ��ة إىل
األخ ��روي ��ة ..وت�س�ت�م��ر ت��الوت��ه ح�ت��ى يف ال�ج�ن��ة أم ��ا أوض ��اع
العالم اليوم بالرغم أن املسلمن يشكلون نسبة كبرة
من سكان العالم إال أنهم يمرون بمرحلة مخاض عسر
سياسياً واقتصادياً وأنرثوبولوجياً ،وديموغرافياً بسبب
الصراعات السياسية واملذهبية والعرقية.
غ �ن��ي ع ��ن ال �ق ��ول إن ال ��وض ��ع ج ��د خ �ط��ر إذا اس�ت�م��رت
ال �ص��راع��ات وال �ح ��روب ب��ن ت�ل��ك ال ��دول وال �ش �ع��وب ف��إن
األوضاع ستزداد سوءاً وستدفع األجيال القادمة فاتورة
ت�ل��ك ال �ح��روب وال �ص��راع��ات ..وع�ل�ي�ن��ا أن ن ��درك أن ال�ق��وة
واملنعة ،والنصر والرقي واالزدهار ليس بالعدد العديد،
أو ال�ك��م ال�ه��ائ��ل ..وإن�م��ا ي�ك��ون ب��ال�ع�ل��م وال�ف�ق��ه واإلي�م��ان
ً
قليال..
وال�ت�ف��وق العلمي والتكنولوجي وإن ك��ان ال�ع��دد
مصداقاً لقوله عزوجل":إن يكن منكم عشرون صابرون
يغلبوا مائتن وإن يكن منكم م��ائ��ة ص��اب��رة يغلبوا ألفاً
من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون" األنفال "."65
ال �ش ��اه ��د يف اآلي ��ة":ال �غ �ل �ب ��ة واالن �ت �ص ��ار ل �ي��س ب��ال �ك��رثة
وإن�م��ا ب�ق��وة العزيمة واإلي�م��ان وال�ع�ل��م وف�ن��ون ال�ح��رب..
وق��د ت�ك��ون الكثافة السكانية أح�ي��ان��اً نقمة ع��ى ال�ن��اس،
وع ��ى امل�ج�ت�م�ع��ات وع ��ى األس� ��ر ..ك �م��ا ج ��اء يف ال�ح��دي��ث
الشريف يقول عليه الصالة والسالم":يأيت عى الناس
زمان يكون هالك الرجل عى يد زوجته وولده وأبويه،
يعرونه بالفقر ،ويكلفونه ما ال يطيق فيدخل املداخل
ال �ت��ي ي��ذه��ب ف�ي�ه��ا دي �ن��ه ف�ي�ه�ل��ك" ويف ح��دي��ث آخ ��ر ق��ال
ع�ل�ي��ه ال �ص ��الة وال �س ��الم":أع ��وذ ب��ال�ل��ه م ��ن ج�ه��د ال �ب��الء،
ق��ال��وا :م��ا ج�ه��د ال �ب��الء ي��ا رس ��ول ال �ل��ه؟ ق��ال":ق �ل��ة امل ��ال،
وكرثة العيال" فاإلسالم يدعو إىل االعتدال والوسطية..
فالدين يسر ولن يشاده أحد إال غلبه ،فأوغلوا فيه برفق
ول��ن"،إن املنبت ال أرض��اً قطع وال ظهراً أبقى" كما قال
عليه الصالة والسالم!!..

أهــــم مــراحــل
الــتــطــور الــســاين
االســـــــتـــــــقـــــــرار
السيايس واالزدهار
االقــــــتــــــصــــــادي،
والــتــقــدم العلمي
والتكنولوجي

املـــســـلـــمـــون
يــشــكــلــون نسبة
كـــبـــرة مـــن ســان
الــعــالــم إال أنــهــم
قابعون تحت سلم
الحضارات الغربية

كلمات مضيئة
ال ش ��ك أن ال �س ��ر يف األرض وال �ت ��أم ��ل يف ه ��ذا ال �ك��ون
ال ��واس ��ع امل ��رام ��ي األط � � ��راف ،ف �ي ��ه ال �ك �ث ��ر م ��ن ال � ��دروس
وال �ع��ر ل��أم��م وال�ش�ع��وب ال �ق��ادرة ع��ى ص�ن��ع ح�ض��ارت�ه��ا
ورقيها الحضاري والعلمي والثقايف ،فاألقوياء يتمتعون
بعقول مبدعة وه��م ق ��ادرون ع��ى اإلب ��داع واالب�ت�ك��ار أما
األم ��م وال �ش �ع��وب ال �ع��اج��زة غ��ر ق ��ادرة ع��ن ال�ت�م�ي�ي��ز بن
ال �غ��ث وال �س �م��ن وه ��ذه م�س��ؤول�ي��ة ال�ع�ل�م��اء وال�ح�ك�م��اء
وال �ف �ق �ه ��اء ال ��ذي ��ن ي �ش �ك �ل ��ون ح �ج ��ر األس� � ��اس يف ع�م�ل�ي��ة
النهوض الحضاري والثقايف والعلمي ..مصداقاً لقول
رس��ول�ن��ا األع�ظ��م ع�ل�ي��ه ال�ص��الة وال �س��الم":ال ت��زال طائفة
من أمتي ظاهرين عى الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم
ظاهرون" وه��ذا لم ولن يكون إال يف حالة حضور فاعل
وش�ه��ود ح�ض��اري مؤثر لأمة العربية واإلس��الم�ي��ة حتى
تمتد ثمار ال�ق��رآن وتعانق آف��اق األرض كلها ..هنا يكون
السر يف األرض ملعرفة ثقافات وحضارات وعقائد وملل
اآلخرين وفاقد اليشء ال يعطيه!!..
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في تقرير ملركز عني اإلنسانية:

 1,853استهدفهم العدوان خالل العام 2021م منهم  387شهيد ًا و 1,466جريح ًا
استهدف العدوان  14,551منز ًال و147
م�س�ج��د ًا و 69م��درس��ة وم��رك��ز ًا تعليمي ًا
و 1,915حق ًال زراعي ًا

تعمد العدوان استهداف وتدمير 1,828
وسيلة نقل و 1,436منشأة جت��اري��ة و117
شاحنة غذاء و 66مخزن أغذية

العدوان دمر واستهدف  1,599طريق ًا وجسر ًا و 3مطارات و 2موانئ و 13محطة ومولد كهرباء خالل 2021م
ت�ع�م��د ال �ع ��دوان اس �ت �ه��داف وت��دم �ي��ر  18م��زرع��ة
دواجن و 8قوارب صيد و 4محطات وقود و 9أسواق
و 10ناقالت وقود و 6مصانع

املجتمع الدولي واملنظمات اإلنسانية تعد املسؤول
األول ع��ن ه��ذه اجل��رائ��م ل�ت��واط�ئ�ه��ا م��ع دول ال �ع��دوان
وصمتها عن استمرار تدفق األسلحة احملرمة دولي ًا

كشف مركز عني اإلنسانية للحقوق والتنمية عن جرائم وانتهاكات العدوان
األمرييك السعودي بحق الشعب اليمني خال العام 2021م.
وأكد رئيس املركز ،أحمد أبو حمراء يف مؤتمر صحفي استشهاد وجرح ألف
و ٨53مدنياً ،منهم  3٨7شهيداً بينهم نساء وأطفال ،جراء غارات طران
العدوان األمرييك  -السعودي خال العام 2021م.
متابعة :عبدالحميد الحجازي

ول �ف ��ت أب ��و ح �م ��راء إىل ت �ض ��رر  20أل �ف ��اً و 214م�ن�ش��أة
خ��دم�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة وأل �ف ��ني و 152ب�ن�ي��ة ت�ح�ت�ي��ة ب�ف�ع��ل
غ��ارات طران العدوان وهجماته الرية والبحرية البالغ
عددها  164ألفاً و ٨11غارةّ ،
وثقها مركز عني اإلنسانية
للحقوق والتنمية.
ً
طفا 25 ،امرأة،
وأوضح أن الشهداء توزعوا عى ٩6
�ا ،فيما ك��ان ع��دد ال�ج��رح��ى  267ط�ف� ً
 266رج � ً
�ا25 ،
ً
رجا.
إمرأة ،وألفا و153
وقال أبوحمراء" :إن البنية التحتية املتضررة توزعت
ب��ني ث��اث��ة م�ط��ارات ،اث�ن��ني م��وائن 13 ،محطة وم��ول��دا
ك�ه��رب��ائ�ي��ا 51 ،م�ن�ش��أة ح�ك��وم�ي��ة 15 ،ش�ب�ك��ة ومحطة
ات� �ص ��ال ،أل� ��ف و 5٩٩ط ��ري �ق ��اً وج � �س� ��راً 46٩ ،خ ��زان ��اً
وشبكة مياه".
وب� ّ�ني أن ع��دد امل�ن�ش��آت الخدمية امل�ت�ض��ررة بلغت 167
ً
ً
أل �ف��اً و 712م�ن�ش��أة م�ن�ه��ا  14أل �ف��ا و 551م �ن ��زال ،أل��ف

حقا زراعياً 147 ،مسجداً 6٩ ،مدرسة ومركزاً
ً
و٩15
تعليمياً 12 ،مستشفى ومرفقاً صحياً ،ثماين منشآت
س �ي��اح �ي��ة ،أرب �ع ��ة م ��واق ��ع أث ��ري ��ة ،ث��اث��ة م �ن �ش��آت ري��اض�ي��ة
ومنشأتني جامعيتني ،ومنشأة إعامية.
وأش ��ار أب��و ح�م��راء إىل ت�ض��رر ث��اث��ة آالف و 502منشأة
اق�ت�ص��ادي��ة ،ت��وزع��ت ب��ني أل��ف و ٨2٨وس�ي�ل��ة ن�ق��ل ،أل��ف
و 436منشأة تجارية 117 ،شاحنة غذاء 66 ،مخزن
أغذية ،عشر ناقات وقود ،تسعة أسواق ،ثمانية قوارب
صيد ،ستة مصانع ،وأربع محطات وقود.
وط� ��ال� ��ب ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة دول � �ي� ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق يف ج ��رائ ��م
ال�ع��دوان  ..م�ن��دداً بالصمت ال��دويل ال��ذي يندى ل��ه جبني
اإلنسانية إزاء جرائم وانتهاكات العدوان.
ون ��اش ��د رئ �ي ��س م ��رك ��ز ع ��ني أح � ��رار ال �ع ��ال ��م ال ��وق ��وف م��ع
م �ظ �ل��وم �ي��ة ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وال �ع �م ��ل ع ��ى إي �ق ��اف ح��رب
العدوان العبثية.

ُوق � �ع � ��ت ب� �ص� �ن� �ع� ��اء ،ات �ف ��اق �ي ��ة
تعاون مشرك بني وزارة الثقافة
ومؤسسة "الشعب االجتماعية
للتنمية" لرميم وصيانة وتأثيث
وت �ش �غ �ي��ل س �م �س��رة امل �ن �ص ��ورة يف
صنعاء القديمة.
وأوض� � � ��ح وك � �ي� ��ل ق � �ط� ��اع اآلث� � ��ار
وامل �ت ��اح ��ف وامل � ��دن ال �ت ��اري �خ �ي ��ة يف
وزارة ال� �ث� �ق ��اف ��ة امل� �ه� �ن� ��دس ع �ب��د
امل�ل��ك ع ��زان أن االت�ف��اق�ي��ة ستتيح
إع ��ادة ت�ش�غ�ي��ل س�م�س��رة امل�ن�ص��ور
واس � �ت � �خ � ��دام � �ه � ��ا ك � �م� ��رك� ��ز دائ� � ��م
ل �ل �ح ��رف وال � � ��راث ي� �ع ��رض ف �ي �ه��ا
ال� �ح ��رف� �ي ��ون م �ن �ت �ج ��ات �ه ��م وأي� �ض ��ا
ستعمل عى إعادة إحياء الحرف
امل �ن ��دث ��رة .وع ��ر ع� ��زان ع ��ن ش�ك��ره
ل �ل �ج �ه��ود امل �ب ��ذول ��ة م ��ن م��ؤس�س��ة
ال �ش �ع ��ب االج �ت �م ��اع �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
وت�ج��اوب�ه��ا يف ت�ب�ن��ي إع ��ادة ت��رم�ي��م
وتشغيل سمسرة املنصورة.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك ��د م��دي��ر ال��رام��ج
وامل� �ش ��اري ��ع يف امل ��ؤس �س ��ة م�ح�م��د
ع� � � ��واض أن ت� ��وق� �ي� ��ع االت� �ف� ��اق� �ي� ��ة
ب� ��ني امل ��ؤس� �س ��ة ووزارة ال �ث �ق ��اف ��ة

االحتاد العربي للثقافة واألبداع بصنعاء يحيي الذكرى السنوية
األولى لرحيل عميد الثقافة وأدب الطفل جنيبة حداد
نظم االتحاد العربي للثقافة
واإلبداع يوم أمس األول بصنعاء،
برعاية كريمة من وزير الثقافة
اللواء عبدالله الكبيس ،صباحية
خطابية ،إنشاديه ،إحياء للذكرى
األوىل لرحيل عميد الثقافة وأدب
األطفال ،نجيبة حداد ،وكيل وزارة
الثقافة ،سابقا.

وأكد :عمر أننا نحتفي بمنظومة القيم واملحبة واألخاق التي
كانت تحملها وروح املبادرة التي كانت تحملها.

وفاء لهذه املناضلة

عطاء للساحة الوطنية

فيما أوضح :وزير الثقافة عبدالله الكبيس ،أن عزيزتنا الرحلة
كان عطاؤها كبرا للساحة الوطنية عامة ،وكانت من الرعيل
الوطني املتقدم يف جنوب الوطن ،يف عدن ،عى اعتبار عدن هي
منطلق الثورات اليمنية كلها يف شمال الوطن وجنوبه ،وهي
ملهمة األحرار ومربية االبداع.
وت �ط ��رق ال �ك �ب��يس :إىل اه �ت �م��ام��ات ال ��راح �ل ��ة ب ��األط �ف ��ال وذل ��ك
ألهمية هؤالء الشريحة ،ألن اهتمامنا بهم يعني تربيتهم عى
امل�ح�ب��ة وال�ف�ض�ي�ل��ة ،م�ب�ي�ن��ا اس�ه��ام�ه��ا ال �ف��اع��ل يف ث�ق��اف��ة امل�ج�ت�م��ع
اليمني من خال اإلذاعة سواء يف الرامج الخاصة بالطفولة،
أو الرامج الوطنية فما أجمل أن يربى الطفل عى حب الوطن.
واس� �ت� �ع� ��رض :ال � �ل� ��واء ال �ك �ب ��يس امل ��رح �ل ��ة امل �ت ��وس �ط ��ة يف ح �ي��اة
ال��راح�ل��ة ،ال�ت��ي ك��ان اهتمامها فيها بالجانب ال�ث�ق��ايف م��ن خال
توليها ملنصب وكيل وزارة الثقافة ،مشددا ،عى االهتمام بكل
مثقفي الرعيل األول واحياء ذكراهم.

منوذج وفاء

ويف الذكرى األوىل لرحيل اإلنسانة نجيبة حدد أوضح األستاذ
م �ط �ه��ر ت �ق��ي رئ �ي ��س األت � ��اف ال ��وط �ن ��ي مل �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دين
األس �ت ��اذ م�ط�ه��ر ت �ق��ي :أن أخ ��ر ع�ه��د يل ب��األس �ت��اذة ن�ج�ي�ب��ة ح��داد
كان مهرجان صيف صنعاء ،مؤكدا ،أن برنامجها يف مهرجان
صيف صنعاء كان متميزا.

وأش ��ار :تقي أن��ه يف ه��ذا ال�ي��وم اىت مل�ش��اه��دة ه��ذه االحتفالية،
التي يعدها كنموذج للوفاء ،مل��رأة تستحق من كل من عرفها
أن ي �ك��رم �ه��ا ،ش ��اك ��راٌ رئ �ي��س االت �ح ��اد ال �ع��رب��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة واالب� ��داع
عيل األكوع ،عى تبنيه هذه الفعالية ،موضحا ،أنه عمل مع
الفقيدة نجيبة يف اإلعام ،ثم انتقا بعد ذلك إىل وزارة الثقافة.
وأضاف :روحك دائما ترفرف فوق صنعاء الحضارة ،وعدن
الحبيبة ،فوق كل شر من ارض اليمن ،فانتي مجموعة أنشطة
وأحاسيس بالغة ،كان لك نشاطات عديدة يف كل املجاالت،
ل�ق��د ع�ش�ق�ت��ي األم ��وم ��ة ح�ت��ى أص�ب�ح��ت ت��دع��ي م��ام��ا م��ن ك��ل من
صادفك.
تبنت كثراً من املواهب
ويف الفعالية التي حضرها جمع من املثقفني ،أوضح رئيس
االتحاد العربي للثقافة واالبداع عيل األكوع :بأن املشهد الثقايف
ال�ي�م�ن��ي وال �ع��رب��ي ي�ف�ت�ق��د ح �ض��ور ق��ام��ة ك �ب��رة ب��رح�ي��ل األس �ت��اذة
نجيبة حداد رائدة أدب الطفل يف اليمن ،والتي أبدعت واهتمت
بهذا املجال اإلبداعي املهم.
وبني األكوع :تبنيها لكثر من املواهب اليمنية ،ليس يف مجال
ال�ط�ف��ل وح�س��ب ،وإن�م��ا يف مختلف امل�ج��االت ال�ث�ق��اف�ي��ة ،بحكم
عملها وكيل وزارة الثقافة ،مؤكداً أنها كانت أما للجميع حتى
أطق عى الوسط الثقايف مما نجيبة.
واك��د :األك��وع ك�ث��ر م��ن امل�م�ي��زات ال�ت��ي أت�ص�ف��ت ب�ه��ا الفقيدة،
ح �ي��ث ص�ب�غ��ت ع�م�ل�ه��ا ب��رم �ت��ه ب��ال �ط��اب��ع اإلن �س ��اين ،م�ت�ح��دث��ا ع��ن
ف ��رص ��ة م��راف �ق �ت��ه ل �ه��ا يف ك �ث��ر م ��ن امل �ح ��اف ��ل ال ��دول �ي ��ة وال �ع��رب �ي��ة
واملحلية ،م��ؤك��دا ،حصولها ع��ى ع��دد م��ن ال�ج��وائ��ز يف مختلف
البلدان العربية والدولية نظر عملها.

حتملت املسؤولية بكل اقتدار

ك �م ��ا ح �ي ��ت رئ� �ي ��س أت � �ح� ��اد ن� �س ��اء ال �ي �م ��ن ف �ت �ح �ي ��ة ع �ب ��دال �ل ��ه،
الحاضرين جميعا ،باسمها واسم اتحاد نساء اليمن وفروعه
يف ج�م�ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات ،م �ع��رة ع ��ن س�ع��ادت�ه��ا وه ��ي ت �ش ��ارك يف
ال��ذك��رى ال�س�ن��وي��ة األوىل ل��رح�ي��ل أخ�ت�ه��ا امل�ن��اض�ل��ة نجيبة ح��داد،
رح �م��ة ال �ل��ه ع�ل�ي�ه��ا ،م��وض�ح��ة أن �ه��ا ت �ش��ارك يف ه ��ذا ال �ي��وم ل�ي��س
بصفتها الرسمية ف�ق��ط ،وإن�م��ا كونها تشعر أن�ه��ا م��ن اسرتها،
كونها عاشت فرات طويلة معها ،ولقد صادف يوم االحتفال
برحيلها بداية العام الجديد 2022م،
وأوض � �ح� ��ت :ع �ب ��دال �ل ��ه ن �ح ��ن يف ه� ��ذه ال ��ذك ��رى ن �ت �ح ��دث ع�ن�ه��ا

المرصد اإلعالمي

مختبرات العولقي جتتاز
التدقيق السنوي األول في
نظام إدارة اجلودة ISO

ك� � ��أم وم� ��واط � �ن� ��ة ت �ح �م �ل ��ت امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ب� �ك ��ل اق� � �ت� � ��دار ،يف ك ��اف ��ة
م��راح��ل حياتها ،وك��ان��ت م��درك��ة ملسؤوليتها ،وتحملت املشاق
واستطاعت تقديم شخصية فريدة يف العمل اإلبداعي والثقايف
واالج�ت�م��اع��ي وال�ت�ف��اين ل��ذل��ك ،وق��د خلقت ح�ض��ورا يف مختلف
األصعدة ،وكانت حريصة بأن يتجه الوطن نحو الخر واملحبة.
وأك � ��دت :أن �ه ��ا ق ��د ل �ع �ب��ت أدوارا إي �ج��اب �ي��ة يف ال �ع �م��ل األدب ��ي
واستطاعت تجسيد العمل التعاوين ،من أج��ل إيجاد طفولة
ممتعة وم�ج�ت�م��ع راق ،و اح�ي��اء ذك��راه��ا ال �ي��وم ،ي��أيت ت�ق��دي��را ملا
ق��دم�ت��ه ،م��ن أج ��ل وط�ن�ه��ا يف امل �ج��ال ال�ث�ق��ايف واألدب ��ي يف م�ج��ال
الطفولة واإلعام واإلنسان ،كقصص األطفال والتي كانت تشر
إىل توعية الطفولة وتنميتها ،وغ��رس ح��ب ال��وط��ن لديهم من
خ��ال مشاركتهم وإش��راك�ه��م يف ال�ف�ع��ال�ي��ات ،املحلية الخاصة
بالطفولة عامليا وعربيا.

ألجل أطفال اليمن

ويف حفل الذكرى أوضح :رئيس العاقات الخارجية لاتحاد
العربي للثقافة واالب��داع الدكتورخالد عمر ،بأن هذه مناسبة
حزينة با شك ،لكنها وفاء وعرفانا ،ولتذكر هذه االم الفاضلة،
بكل محبة ،موضحا ،يف املركز الثقايف للعاصمة صنعاء ،كانت
بداية عاقتنا مع أمنا الفاضلة نجيبة ح��داد ،يف املركز الثقايف
كانت دائما تضع بصماتها ،بكل محبة ،ألجل أطفال اليمن،
يف ه��ذه األماكن كانت تسهر حتى ساعات متأخرة من الليل،
لتنتج وتصنع أفراحا ومناسبات ،ومهرجانات لثقافة األطفال،
م ��ؤك ��دا ،ل �ق��د ك �ن��ت ش ��اه ��داً ع ��ى ذل� ��ك ،ك ��ان األط �ف ��ال ي�ل�ع�ب��ون
وي�م��رح��ون يف رده ��ات امل��رك��ز ال�ث�ق��ايف ب��ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ،وه��ي
تعطي محبة وح�ن��ان ألب�ن��ائ�ه��ا ك��ل أب�ن��اء ال�ي�م��ن ،ل��م ي�ك��ن يشعر
أي طفل أنه غريب عنها ،أو أنها ليست امه ،كان لديها فائض
محبة وح�ن��ان ورح�م��ة بحيث يشمل ه��ذا ال�ف��ائ��ض ،ك��ل األب�ن��اء
وكل األطفال ،وكل من يتعامل معها ،تواجدت يف كل مكان
داخ��ل اليمن وخ��ارج��ه ،وه��ي تحمل نفس االبتسامة ،ونفس
امل �ح �ب��ة ،ش ��ارك ��ت ب��أط �ف��ال ال �ي �م��ن يف ك ��ل م �ح �ف��ل ع ��رب ��ي ودويل
وصوال إىل حصاد الجوائز وشهادات التقدير.
وأضاف خالد عمر :لم يكن احد يلتقيها إال ودعها لفعالياته
وم�ن��اس�ب��ات��ه ،ن�ش�ط��ت يف إع ��ام امل ��رأة ال�ع��رب�ي��ة ح�ت��ى أص�ب�ح��ت،
املستشار الخاص لرئيس الشبكة ،األستاذ الدكتور معتز صاح
الدين ،وكان لها دورها الفاعل ،وحضور عربيا كبر مؤثر.

ويف كلمة أحباء الفقيدة ،التي ألقتها نجاء غالب ،رحبت
ف�ي�ه��ا ب��ال�ح��اض��ري��ن يف ف�ع��ال�ي��ة ه��ذه ال��ذك��رى ،ل�ل�م�ن��اض�ل��ة نجيبة
حداد رحمها الله تعاىل ،يف الذكرى السنوية األوىل لرحيلها.
وأكدت :الكلمة أن الراحلة عرفت ببساطتها وقوة شخصيتها
والتزامها بعملها حرصها عى إيجاد ،بيئة صالحة ،وشبكة
واسعة من االفراد والهيئات واملنظمات الحكومية واألهلية،
لتحقيق هدفها املتمثل ،يف رعاية الطفولة ،وتحقيق غد اجمل
لطفولة سعيدة يف رعاية اسرة مثالية ،ومجتمع مرابط.
وأوضحت الكلمة جزء من حياة الفقيدة التي كانت حياتها،
م��ن اج��ل تحقيق ه��ذا ال�ه��دف ال�س��ام��ي ،بمختلف ال��وس��ائ��ل يف
املنظمات والفعاليات واألنشطة الثقافية ،ب��دءاً م��ن الرامج
اإلذاعية والتلفزيونية ،وليس انتهاء بأدب الطفولة من قصص
وروايات ،مبينة ،أنها كانت شعلة متوقدة ،حتى آخر لحظة
يف حياتها ،وحازت حب واحرام الكبار والصغار.
فيما استعرضت نور بإعباد عضو مجلس الشورى جانباً من
حياة الفقيدة ،التي كانت معها يف الحضور والرتيب لعديد
من املناسبات ،مؤكدة أنها كانت من الرائدات يف العمل الثقايف
والحكومي ،فبعد أن كانت يف تلفزيون عدن ،انتقلت إىل إدارة
املركز الثقايف يف عدن والذي كان اسمه غاندي ،الذي له ذكرى
يف عقولنا جميعا ،الذي كان محضنا للعملية الثقافية.
أما ابنتها نيفني فقالت" ،يف ذكرى رحيل "إيقونة" العطاء
الدكتور ماما نجيبة ،كنت كشمس دافئة ،ينبع من أشعتها
ال �ح��ب وال �ح �ن��ان وال �ع �ط��اء ل �ك��ل م ��ن ح ��ول ��ك ،ل �ق��د اش �ت ��اق ل��ك
األطفال والشباب والكبار اليمنيون وغر اليمنيني ،كنت دائما
سببا يف إدخال الفرح والبهجة إىل قلب كل من حولك ،ما زال
اسمك يا أمي يرسم االبتسامة يف وجوه الجميع ،لكن روحك
ال�ط��اه��رة واع�م��ال��ك الطيبة ستبقى خ��ال��دة يف قلوب الجميع،
ك �ن��ت وم ��ا زل �ت ��ي ق� ��دوة ل�ل�ك�ث��ر يف ال �ح ��ب وال �ع �ط ��اء وال �ن �ج��اح،
قلوبنا يف اشتياق دائم لسماع كلماتك ،وتحفيزك وتشجيعك
للجميع ،وستظلني خالدة لألبد كرمز للعطاء ياماك ،لكنها
حكمة الله تعاىل ،أن أختار لك ما عنده وهو خر مما عندنا
ف �ه��و ال �ح �ك �ي��م ،ف ��أس ��أل ال �ل ��ه أن ي�ت�ق�ب�ل��ك م ��ن ال �ص��ال �ح��ني م��ن
ع �ب��اده ،وي�س�ك�ن��ك أع��ى ج�ن��ات ال�ن�ع�ي��م ،وال �ف��ردوس األع��ى،
وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أكثر من أم لي

وخال حفل الذكرى األوىل لرحيل الفقيدة حداد ،أكد :أحد
الشباب من الذين رعتهم وربتهم الراحلة حداد� الشاب الرسام
الكاريتوري سمر الكاريت ،وهو يختلجه الدمع ،بأن ماما حداد
كان يرى فيها األم واملربي والحريص عليه ،من أن يعريه يشء.
وأوض ��ح :ال��رس��ام ال�ك��اريت ب��أن ال�ف�ق�ي��دة ك��ان ل��دي�ه��ا ف��ائ��ض من
أمومة وحنان ،ال يوصفان ،تهتم بجميع األطفال كأنهم أبناؤها
وأكرث من ذلك ،مؤكدا ،أن ذلك املاك ال يمكن ألحد ان يكون
مثلها ،ولن تعوض أو يأيت مثلها مستقبا.
تخلل الفعالية توشيح من املنشد أحمد الجري ،أط��رب به
مسامع الحاضرين.
ويف ختام الفعالية قام رئيس االتحاد العربي للثقافة واالبداع
القايض عيل بن محسن األكوع ومعه الرفسور عبالعزيز الرب
والدكتورة نور باعباد عضو مجلس الشورى بتكريم كوكبة من
املبدعني من رواد الثقافة واالبداع يف مجاالت الثقافة واإلعام
تزامنا مع الذكرى السنوية األوىل لرحيل عميدة الثقافة اليمنية
ورائدة أدب الطفل.

اج �ت��ازت م�خ�ت��رات ال�ع��ول�ق��ي ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة م��ؤخ��راً
ال �ت��دق �ي��ق ال �س �ن��وي األول ع ��ى ن �ظ��ام إدارة ال �ج��ودة
"" ٩001:2015 ISOب� �م� �خ� �ت ��رات ال �ع ��ول �ق ��ي
التخصصية من قبل جهة املنح النمساوية الرائدة
" " TUV AUSTRIAوالتي أوص��ت نتائج التدقيق
بتمديد صاحية الشهادة حتى نهاية ع��ام 2022
م  ,و ي ��أيت ذل ��ك ع�ق��ب اج�ت�ي��ازه��ا إج� ��راءات ال�ت��دق�ي��ق
وامل��راج�ع��ة ال��ازم��ة لتجديد ال�ش�ه��ادة وال�ت��ي اعترت
املخترات ملتزمة بجميع بنود متطلبات املواصفة
ال �ق �ي��اس �ي��ة ال ��دول �ي ��ة ال� �ص ��ادرة ع ��ن امل �ن �ظ �م��ة ال��دول �ي��ة
للتقييس ال .ISO
الجدير بالذكر أن مخترات العولقي حصلت عى
هذه الشهادة ألول مرة نهاية العام 2020مً ،
بناء
عى التأهيل الذي تم عن طريق مركز خراء الجودة
لاستشارات والتدريب وأنظمة الجودة..
وق ��د أش ��اد ف��ري��ق ال�ت��دق�ي��ق ال �خ��ارج��ي ب��اإلن �ج��ازات
التي حققتها مخترات العولقي التخصصية خال
ال�س�ن��ة امل��اض�ي��ة ،م��ن خ��ال التطبيق ال�ف�ع��ال لنظام
إدارة ال� �ج ��ودة األي � ��زو ٩001رف � � ��ع ك �ف ��اءة ال �ن �ظ��ام
ال ��داخ ��يل ل�ل�م�خ�ت��ر ،وت �ق��دي��م خ��دم��ات �ه��ا ب��اح��راف�ي��ة
وج ��ودة  ،وك ��ذا ال�ت�ك�ي��ف م��ع ال�ت�ح��دي��ات وامل�ت�غ��رات
الجديدة بمهنية ومرونة عالية.
ك�م��ا أش ��اد ال�ف��ري��ق ب��اإلن �ج��ازات يف م�ج��ال ال�ت�ط��وي��ر
وال�ت�ح�س��ني امل�س�ت�م��ر وامل�ت�م�ي��ز وال�ف��ري��د م��ن ن��وع��ه يف
م�خ�ت��رات ال�ع��ول�ق��ي ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة يف م �ج��ال إص ��دار
ال�ت�ق��اري��ر وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة يف ظ��ل ال�ت�ح��دي��ات
والظروف الحالية التي تعيشها اليمن.

قيس النقيب

احملتل ن ّير عقولهم

ال يخجل الشواذ من القيادات الجنوبية
يف اح �ت �ض ��ان امل �ح �ت ��ل وخ ��دم �ت ��ه ل �ق �ت��ل اب �ن ��اء
جلدتهم واقاق األمن والسكينة واإلضرار
ب��االق �ت �ص��اد ه �ن��اك ب ��ل ي �ك��ون��وا اع �ظ��م ح�م�ق��اً
وط �ي �ش ��اً ب �ح �ل �م �ه��م األس � ��ود ب �ت �ق��زي��م ال�ي�م��ن
واالرتهان ملحتلهم ومخططاته الخبيثة.
دغ ��دغ ��ات امل �ح �ت��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي (ال �س �ع��ودي
اإلم ��ارايت) معاً لانتقايل بنصرته وتسليمه
ال �ج �ن ��وب ج �ع �ل��ه ي ��وق ��ف م �ن ��اورات ��ه ال �ه��زي �ل��ة
ب ��رح �ي ��ل م �ح �ت��ل وت ��رح �ي ��ب ب ��آخ ��ر وس �ب ��ق ان
جرب حظه عدة مرات جر بعدها الخذالن

س �ي �س �ه��م يف إع � ��ادة إح� �ي ��اء ج ��زء
أص� �ي ��ل م� ��ن امل � � ��وروث ال �ح �ض ��اري
ال �ي �م �ن ��ي وت �ش �غ �ي �ل��ه ل ��إس �ه ��ام يف
ال �ج ��ان ��ب ال �ت �ن �م ��وي يف ال� �ب� ��اد يف
هذه الظروف.
وأشار إىل أن هذه االتفاقية من
أب ��رز األه � ��داف ال �ت��ي ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا
وت�ح��رص ع��ى تنفيذها مؤسسة
ال �ش �ع��ب يف ال �ج ��ان ��ب ال �ت �ن �م��وي،
م ��ن خ ��ال إع� ��ادة إح �ي ��اء ال�ع��دي��د
م� ��ن ال� �ح� ��رف امل� �ن� ��دث� ��رة ،وه � ��و م��ا
س � � ��وف ي� �ن� �ع� �ك ��س ع� � ��ى ال � ��واق � ��ع
االق�ت�ص��ادي مل��ن ي�ع�م�ل��ون يف تلك
الحرف.
وقع االتفاقية من جانب وزارة
ال�ث�ق��اف��ة وك�ي��ل ال ��وزارة ع�ب��د امللك
ع� � ��زان وع � ��ن م ��ؤس �س ��ة ال �ش �ع ��ب
االجتماعية للتنمية املدير العام
الدكتور أحمد الكبيس.
ح � �ض� ��ر ال � �ت� ��وق � �ي� ��ع م � ��دي � ��ر ع� ��ام
امل� � �ع � ��رض ال� � ��دائ� � ��م ل� � �ل � ��راث ع �ب ��د
ال �ق��ادر م�ح�م��د امل�ه��دي وع ��دد من
املسؤولني يف مؤسسة الشعب.

كلمة أحباء الفقيدة

هالل جزيالن
وخ ��ال ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ب��أل��ق ج�م�ي��ل وك�ل�م��ات رائ�ع��ة
اإلع ��ام �ي ��ة ع �ب��ر ال� ��زوق� ��ري ،ن �ق��ل ال ��رف �س ��ور ع �ب��دال �ع��زي��ز ال ��رب
م�س�ت�ش��ار امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع � ��ى ،ت �ح �ي��ات رئ �ي��س وأع �ض��اء
املجلس السيايس األعى ،وحكومة اإلنقاذ الوطني ،ومجليس
النواب والشورى ،بمناسبة العام الجديد.
واك ��د :أن ح�ض��وره ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة ،ي��أيت وف ��اء ل�ه��ذه امل�ن��اض�ل��ة
الراحلة ،نجيبة حداد ،يف ذكرى رحيلها السنوية األوىل ،معرا
عن سعادته ملا سمعه من إطراء ،يف ذكراها ،العطرة ،مبينا،
أن الفقيدة كانت زميلة عمل له يف عام 66م يف إذاعة وتلفزيون
عدن ،وكانت ضابطة صوت ،يف إدارة اإلعانات ،التي كنت نائبا
ملديرها ،يف ذلك الحني ،ومنذ تلك الفرة ،موضحا ،أنه كان
لهذه املرأة الحديدية ،دوراً طيباً يف مرحلة ،الكفاح املسلح.
وش��دد مستشار املجلس السيايس األع��ى عى بناء اليمن يف
العام الجديد يمن النظام والقانون ،مؤكدا عى دفع كوادرنا
للتنافس لصالح اليمن ،بعد ه��ذا ال�ع��دوان والحصار الوقح،
وم ��ع  2022أق ��ول أن �ن��ا س�ن�ن�ت�ص��ر ل��إن �س��ان ال�ي�م�ن��ي ،ول� ��إرادة
ال�ي�م�ن�ي��ة واالس�ت�ق��ال ال�ي�م�ن��ي ،ول�ل�ع��زة ال�ي�م�ن�ي��ة ،م��ؤك��دا ،نحن
سنحرم جراننا ،شريطة احرام يمننا يمن العزة والكرامة .

الثقافة ومؤسسة "الشعب" توقعان اتفاقية
تعاون لترميم سمسرة املنصورة

وال �ع ��ار ف�ي�م��ا ي�ق��رف��ون��ه م��ن ع�م��ال��ة وارت ��زاق
عى حساب شعبهم ووطنهم.
ال �ي��وم ل��ألس��ف ه��اه��م م�س�ت�م��رون يف رف��ع
علم االنفصال املقيت مقروناً بعلم املحتلني
الغاصبني ويتغنون بحقد عى كل يمني حر
ب��أن ال�ج�ن��وب��ي ه��و ال�ح��ر ف�ق��ط ب�ك��ل م��ا يفعل
م ��ع ان �ه��م يف ال�ح�ق�ي�ق��ة ي �س �خ��رون ان�ف�س�ه��م
ك� ��أداة ح �ق��رة ل�ت�م��ري��ر م�خ�ط�ط��ات امل�ح�ت�ل��ني
ال��زائ�ل��ني م��ن ارض اب��ت ال�خ�ن��وع وال�خ�ض��وع
واالس �ت �س ��ام مل ��ن ك ��ان اع �ت ��ى م�ن�ه��م ج ��روت ��اً
وعتاداً وعدداً.

بانوراما العالم

ال �ج �ي ��ش االس ��رائ� �ي ��يل ي �ع ��رف ب �ف �ش �ل��ه ب �ض ��رب م �ن �ش ��آت اي� ��ران
النووية.
ح�م��د ب��ن ج��اس��م ي�ح��ذر م��ن ت��أث��ر اي ع�م��ل ع�س�ك��ري ض��د اي��ران
عى دول املنطقة ومصالحها.
للمرة األوىل تصنف الواليات املتحدة األمريكية يف خانة الدول
التي تراجع فيها الحقوق والحريات
ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز ن�ش��رت ان ال�س�ع��ودي��ة تسعى ل�ت�ق��دي��م نفسها
كمركز ثقايف بعيداً عن قيم اإلسام املتشددة يف الشرق األوسط.
رغ��م ازم��ة ال�ط��اق��ة ..امل��ان�ي��ا تغلق ث��اث��ة م�ف��اع��ات ن��ووي��ة يف آخر
ساعات 2021م
مسؤول امرييك يعرف بتعرض هواتف موظفني بالخارجية
األمريكية لألخراق عر برنامج بيغاسوس اإلسرائييل.
ال �ي��اب��ان ت�ط��رح  600ال ��ف ب��رم�ي��ل ن�ف��ط م��ن اح�ت�ي��اط��ات�ه��ا للبيع
بسبب ضغط متحور او ميكرون عى اسعار النفط حول العالم.

 3,64تريليون دوالر خسائر الكوارث الطبيعية خال خمسني
عاماً
تعرض األقليات يف الهند لهجمات عنصرية وصمت حكومي
ودويل.
اوميكرون وكوارث طبيعية تفسد تعايف االقتصاد األمرييك
ان �خ �ف��اض ن�س�ب��ة امل��وال �ي��د ب��اي�ط��ال�ي��ا ألدىن م �س �ت��وى م �ن��ذ ال �ق��رن
التاسع عشر
ً
طفا افغانياً نقلوا اىل امريكا بدون عائاتهم يعانون
1450
ً
ً
ص��دم��ة نفسية وم�ص��را م�ج�ه��وال وس��ط اك��رث م��ن مئة ال��ف الجئ
مشتتني.
اإلتحاد الدويل للصحفيني يحيص  45صحيفاً واعامياً قتلوا
يف 2021م
صحيفة كويتية تختار الشعب الفلسطيني البطل شخصية العام.
املانيا تعتزم مواصلة وقف بيع األسلحة للسعودية.

مطبات وحفر التطبيع
* تصدع إسرائييل :الكيان اإلسرائييل يبدي
قلقه من املناورات التي تجريها حركة حماس
وما تحمله املرحلة القادمة..
* م� �ط ��ب ت� �ش� �ي ��يل :رئ � �ي� ��س ت �ش �ي ��يل ال �ج ��دي ��د
مناصر لفلسطني ويدعم مقاطعة إسرائيل..
* تصدع إسرائييل :تقرير إسرائييل يحذر من
انهيار السلطة الفلسطينية..
* مطب أروغواي :األرغواي تعلن فتح مركز
صداقة مع الفلسطينيني ألول مرة..
* ت�ص��دع إس��رائ �ي��يل :رئ�ي��س امل��وس��اد اإلس��رائ�ي��يل
يصرح بأنه ال يمكن منع إيران من الحصول عى
الساح النووي ومحللون إسرائيليون ينتقدونه..

* تصدع إسرائييل :معارضو بينيت يصفون
حكومته بالخطر عى "اليهود"..
* م �ط��ب أم ��ري ��يك :ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت��دع��م
امليزانية الفلسطينية ألول مرة منذ 2017م..
* ت � �ص � ��دع إس� � ��رائ� � �ي� � ��يل :أف� � ��رج� � ��ت إس� ��رائ � �ي� ��ل
ع� ��ن األس� � � ��رة أم � ��ل ال �ط �ق ��اط �ق ��ة أق � � ��دم أس� ��رة
فلسطينية..
* م�ط��ب أم�م��ي :إج�م��اع ب��األم��م امل�ت�ح��دة عى
ثاثة قرارات لصالح فلسطني والجوالن..
* ت� �ص ��دع إس� ��رائ � �ي� ��يل :إس� ��رائ � �ي� ��ل ت �ع �ل ��ن ع��ن
االن �ت �ه ��اء م ��ن ب �ن ��اء ال �ج ��دار األس �م �ن �ت��ي ال �ع ��ازل
حول قطاع غزة.

االقتصادية
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سيدة األعمال الدكتورة منار الجناحي لـ «

»:

سيدات األعمال اليمنيات يمتلكن القدرة على
التعايش مع األوضاع الراهنة وتجاوز التحديات

مشروع االشغال العامة من المشاريع الناجحة وإنجازاته شملت كل محافظات الجمهورية
1250مشروعا بكلفة  75مليونًا و 101الف دوالر نفذها مشروع االشغال
العامة في مختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية 2020م

نجح مشروع االشغال العامة يف تنفيذ العديد من
املشروعات املرتبطة بالحياة اليومية للناس مثل توفري املياه
واعادة تأهيل املدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف
الصحي وحماية االرايض الزراعية .
واوضح التقرير الصادر من مشروع االشغال العامة يف
اليمن ان املشروع نفذ حتى نهاية العام  2020م 1250
مشروعا بكلفة وصلت اىل  75مليوناً و 101الف دوالر
هدفت يف مجملها اىل توفري الخدمات للمواطنني واىل
تشغيل اكرب عدد ممكن من االيادي العاملة املاهرة وغري
املاهرة خاصة يف ظل االوضاع التي تعيشها اليمن يف ظل
ظروف اقتصادية صعبة انتشرت فيها البطالة وارتفعت
فيها نسبة التضخم اىل مستويات قياسية يف ظل اوضاع
االقتصادية استثنائية تعيشها اليمن ..
وقال التقرير ان معظم املشاريع توزعت يف قطاعات
حصاد مياه االمطار وشبكات تزويد املياه وحماية االرايض
الزراعية واعادة تأهيل املدارس وتعبيد ورصف الطرق
الريفية والحضرية وكذا الصرف الصحي
واشار التقرير الصادر عن املشروع اىل ان مشاريع
حصاد املياه املنفذة حتى نهاية العام  2020م وصلت اىل
 358مشروعا هدفت اىل الوصول اىل مصادر مياه نظيفة
من خالل توفري خزانات حصاد املياه وشبكات امدادات
للمياه بهدف توفري الجهد والوقت لجلب املياه وخاصة
عىل االطفال والنساء الذين اصبحوا قادرين عىل الذهاب
اىل الدراسة واالنتظام يف الدراسة ،وتؤكد االرقام اىل ان
مشاريع حصاد املياه التي تم تنفيذها استطاعت ان توفر
 362,423مرتا مكعبا من املياه وتعترب مشاريع حصاد املياه
من اهم املشاريع بالنسبة للمجتمعات املحلية
وفيما يتعلق بتأهيل املدارس فقد عمل مشروع االشغال
عىل تنفيذ  235مشروعا عمل خاللها عىل اعادة تأهيل
املدارس والفصول الدراسية حيث بلغ عدد الفصول
الدراسية التي تم تأهيلها  2552فصال دراسيا يف حني كان
املستهدف حتى نهاية املشروع  820فصال دراسيا أي بزيادة
عن املستهدف وصل اىل 308%
كما تبنى مشروع االشغال العامة تعبيد ورصف الطرق
الريفية والحضرية خاصة يف املدن الرئيسية بعد توقف
الربنامج االستثماري للدولة نظرا للوضع االقتصادي
الذي تمر بها بالدنا واستطاع مشروع االشغال العامة
ان يعمل عىل رصف الكثري من الشوارع يف عدد كبري من
محافظات الجمهورية حيث عملت عملية الرصف عىل
تحسني املستوى البيئي ورفع مستوى خدمات النظافة
والذي ساهم بشكل كبري يف الحد من انتشار االمراض
واالوبئة كما اسهمت مشاريع االشغال العامة يف الريف
واملتمثلة بتعبيد الطرقات يف سهولة وصول وسائل النقل
العامة واملركبات واملواد الغذائية وكذا وصول الطلبة اىل
املدارس يف وقت بسيط ,ويؤكد التقرير ان اجمايل الطرق

التي تم تحسينها تراكميا يف  81مشروعا بلغت  44كيلو
مرت باإلضافة اىل االبعاد التي تم انجازها يف اطار التمويل
االضايف وهي  161كيلو مرت يف  274مشروعاً فرعياً منفذا .

ويف مجال الصرف الصحي عمل املشروع عىل تنفيذ 35
مشروعا بهدف تحسني مستوى الصحة العامة والوضع
البيئي سواء عىل مستوى الحضر او الريف
ويقول تقرير مشروع االشغال العامة انه وعىل الرغم
من الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن خالل هذه الفرتة
باإلضافة اىل صعوبة الوصول اىل املديريات النائية اال ان
املشروع تجاوز كل هذه االوضاع الصعبة بل وتكيف معها
بهدف ايصال مشروعاته اىل كل محافظات الجمهورية
البالغ عددها  12محافظة دون استثناء حيث غطت
مشاريع مشروع االشغال العامة  307مديريات يف
الجمهورية اليمنية من اصل  333مديرية من مديريات
الجمهورية اليمنية
ويؤكد التقرير انه مع نهاية العام 2020م بلغ عدد
املستفيدين الذين تمكنوا من الحصول عىل الخدمات
الضرورية اكرث من 711الف شخص منهم  300الف مستفيد
من النساء كما تم توفري  248الف يوم عمل  ,كما وفر
املشروع عدداً كبرياً من الفرص املدرة للدخل يف صناعة
االنشاءات من خالل التعاقد مع  106مقاولني و290
مهندساً استشارياً منهم  115لألشراف و 80امرأة كباحثات
اجتماعيات
مشاريع العام 2020م
خالل العام 2020م نفذ مشروع االشغال العامة العديد
من التدخالت والتي كان لها االثر االيجابي يف حياة الناس
يف مختلف القطاعات التعليمية والصحية واالجتماعية
قطاع التعليم
يف قطاع التعليم عمل مشروع االشغال العامة عىل اعادة
تأهيل الكثري من املدارس التي تضررت بسب الحرب من
اجل استمرارية العملية التعليمية وتماشيا مع اهداف
االستجابة الطارئة لالزمة االنسانية حيث بلع اجمايل
املشاريع املنجزة يف قطاع التعليم خالل الفرتة من يناير حتى
ديسمرب من العام 2020م  14مشروعا بتكلفة اجمالية
بلغت  481الف دوالر استفاد منها  39الف مستفيد ووفرت
هذه املشاريع 1344فرصة عمل مؤقتة
قطاع الزراعة
حظي قطاع الزراعة باهتمام كبري من قبل مشروع
االشغال العامة خاصة يف مثل هذه الظروف التي
تعيشها البالد حيث انعكست تلك املشاريع يف تحسني
النمط الغذايئ للمجتمع وتحقيق االمن الغذايئ للمزارعني
واسرهم حيث قام املشروع بتنفيذ العديد من املشاريع ذات
الجدوى االقتصادية السريعة منها خزانات حصاد مياه
االمطار وحماية األرايض الزراعية التي هدفت يف مجملها

اىل تحسني املستوى املعييش للمزارع وتوفري دخل مستدام
وذكر التقرير ان عدد املشاريع التي تم تنفيذها خالل
يناير –ديسمرب من العام 2020م بلغت  64مشروعا بتكلفة
4,6مليون دوالر استفاد منها نحو  161الف مستفيد
ووفرت هذه املشاريع  7193فرصة عمل مؤقتة
تعبيد الطرق الريفية ورصف االحياء الحضرية
اهتم مشروع االشغال العامة بتعبيد الطرق الريفية
ورصف االحياء الحضرية ملا لها من اهمية اقتصادية
واجتماعية وصحية وبيئية حيث خدم هذا املشروع
عددا كبريا من السكان خاصة يف القرى واملناطق الريفية
والبعيدة ،كما عمل مشروع رصف الطرقات يف االحياء
الحضرية عىل تحسني املستوى البيئي ومستوى خدمات
النظافة وعمل عىل الحد بشكل كبري عىل من انتشار
االمراض واالوبئة
ونجح املشروع من خالل رصف وتعبيد الطرقات يف
خفض تكلفة التنقل للمواطنني وكذا نقل البضائع
واملنتجات الزراعية اىل االسواق املجاورة باإلضافة اىل تراجع
عدد الحوادث يف الطرق الريفية وخاصة املناطق الجبلية،
كما ادى رصف الطرق الريفية اىل تسهيل وصول الطالب
اىل املدارس بسهولة ويسر
كما عملت هذه املشاريع عىل تشغيل كثري من االيدي
العاملة ويف هذا الجانب انجز مشروع االشغال العامة
خالل الفرتة يناير – ديسمرب 2020م  68مشروعا بتكلفة
اجمالية بلغت  8,6مليون دوالر استفاد منها نحو  282الف
مستفيد ووفرت هذه االعمال  8آالف فرصة عمل مؤقتة
قطاع املياه
نجح مشروع االشغال العامة يف زيادة التغطية بخدمات
املياه يف املناطق االكرث احتياجا بتنفيذ مشاريع تعتمد عىل
مصادر مياه متجدده من خالل انشاء الحواجز املائية
والربك والخزنات حيث ساعدت املشروعات التي تم انجازها
يف رفع عدد متوسط االسر املستفيدة من املياه االمر الذي
ادى اىل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من املياه حيث بلغ
أجمايل املشاريع املنجزة يف قطاع املياه خالل الفرتة يناير
– ديسمرب 2020م  23مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 973
الف دوالر استفاد منها  90الف مستفيد كما وفرت 800
فرصة عمل مؤقتة
مشاريع تعم كل محافظات الجمهورية
يف ظل الوضع الراهن والظروف االقتصادية الصعبة التي
تعيشها بالدنا يظل مشروع االشغال العامة من املشاريع
الناجحة البعيدة عن التجاذبات واالنقسامات السياسية
حيث ينفذ مشاريعه يف كل محافظات الجمهورية دون
استثناء وكانت مشاريعه داعمة للحياة بل ولعب دوريا
حيويا وفعاال يف انعاش روح الحياة واالمل يف املجتمعات
املستهدفة وتوفري سبل العيش الكريم لكثري من املواطنني ..
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بيان لغرفة األمانة واتحاد الغرف
التجارية بشأن جمرك السوادية

نفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة
العاصمة صنعاء واإلتحاد العام للغرف
التجارية الصناعية اليمنية ،املزاعم التي
تحدثت عن استحداث مركز جمريك داخل
معسكر يف منطقة السوادية بمحافظة
البيضاء واستخدامه ألغراض عسكرية .
وأكدت الغرفة واالتحاد يف بيان مشرتك
صادر عنهما عدم صحة تلك املزاعم؛ وأن
ساحة الجمارك يف السوادية هي ساحة مدنية
أُنشئت يف العام 2019م .
وأشار البيان إىل انه تم ابالغ األمم املتحدة
بطبيعة تلك الساحة التي تعد شرياناً رئيساً
لتدفق الغذاء لشريحة واسعة من أبناء
الشعب اليمني.
ودعت الغرفة التجارية واالتحاد العام ،
األمم املتحدة إىل القيام بمسؤولياتها والتحرك

العاجل لوقف تلك التهديدات ومنع عملية
االستهداف املحتملة ملركز عفار الجمريك وما
قد يتسبب به من مضاعفة ملعاناة الشعب
اليمني.

وأدانا  ،أي محاولة الستهداف الساحة
الجمركية بالسوادية أو التهديد بقصفها،
محذرين من تداعيات أي استهداف قد يطال
العاملني أو الناقالت املحملة بالبضائع واملواد
الغذائية والدوائية ،وما سينتج عنه حرمان
املواطنني من احتياجاتهم الضرورية.
ولفتت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة
العاصمة واالتحاد العام للغرف التجارية
الصناعية اليمنية ،إىل ان أي استهداف
للبنية التحتية يخالف كل القوانني واألعراف
واملواثيق الدولية.

مبروك المولود
الشاب الخلوق

الرائد محمد يحيى الحيمي
رزق بمولوده البكر الذي اسماه

«زين العابدين»

جعله الله قرة عني والديه وانبته نباتا حسنا..
املهنئون:

والدك يحيى محمد الحيمي عملك أحمد الحيمي
عمك محمد الهندي ونسبك احمد محمد الهندي
– أبراهيم محمد الهندي – ايمن محمد الهندي –
محمد االسطى -عزي جعدل  -محمد جعدل
وجميع االهل واألصدقاء واملحبني..

قالت سيدة األعمال والخبيرة في مجال االستثمار
والتمكين االقتصادي واالجتماعي الدكتورة منار
الجناحي ،إن سيدات األعمال اليمنيات يمتلكن القدرة
على التعايش مع األوضاع الراهنة وتجاوز التحديات
الراهنة ..وأكدت أن هناك فرصا كثيرة متاحة من قبل بنوك
ومؤسسات التمويل األصغر لسيدات األعمال الناشئات ،ولكن
خدمات هذه البنوك ومؤسسات التمويل األصغر مقدمة لفئات
مختارة ،وال تصل لكافة سيدات األعمال الناشئات؛ لعدم وجود
توعية بشكل دائم ،وغياب لجنة متخصصة من الجهات المعنية
بسيدات األعمال الناشئات.
حاورها :قائد رمادة

 كيف تقيمني وضع سيداتاألعمال الناشئات من حيث
الطموحات والفرص والتحديات
والحلول املمكنة؟
 من خالل اختالطي وتعاييش معفئة سيدات األعمال الناشئات الحظت
أن هناك طموحا وإرادة وعزيمة لديهن
والدليل أن األغلبية منهن وظفت
مهاراتها وقدراتها وإبداعها يف إنشاء
مشروعها الصغري بأقل اإلمكانيات،
ولكنهن واجهن تحديات ومصاعب
لجهل معظمهن بكيفية
إدارة املشروع ماليا وإداريا،
وعدم تطوير مهاراتها
واالستفادة من الدورات
املقامة يف هذا الجانب؛
مما تسبب للبعض
باإلحباط والتشتت لقلة
املعرفة األساسية بإدارة
املشروع ،أما البعض
اآلخر استغلني الفرص
من خالل تطوير مهاراتهن
وتعلمن أساسيات إدارة املشروع بطريقة
صحيحة ،ونهضت بمشروعها.
تطوير ذاتهن
 ما هي الحلول املمكنة لتفاديالوضع الراهن؟
 الحلول املمكنة تقع عىل الجهاتاملعنية بإدارة سيدات األعمال من خالل
عمل لجنة استشارية متخصصة فعلية
عىل أرض الواقع؛ لعمل توجيه وإرشاد
وتوفري دورات مجانية إلدارة املشاريع
الصغرية ،تكون متاحة لهن ويتم
التعريف باللجنة بكافة وسائل التواصل
االجتماعي.
أما بالنسبة لسيدات األعمال
الناشئات عليهن العمل عىل تطوير
ذاتهن دون االنتظار ملن يمد يد العون،
والبحث عن الفرص املتاحة لها.
توفري مصدر دخل
 هل ساعدت الظروف املعيشيةالحالية املرأة عىل خوض غمار املشروعات
التجارية؟
 نعم وبشكل كبري يف ظل انعدامفرص العمل والرواتب وغياب معيل
األسرة؛ مما ساهم يف خوضها غمار
املشروعات الصغرية التجارية لتوفري
مصدر دخل وإعالة أسرتها.
فرص كثرية متاحة ولكن!!
 كيف تقيمون تعاون البنوكومؤسسات التمويل األصغر مع
سيدات األعمال الناشئات؟
 هناك فرص كثرية متاحة من قبلبنوك ومؤسسات التمويل األصغر،
ولكن خدمات هذه البنوك ومؤسسات
التمويل األصغر مقدمة لفئات مختارة،
وال تصل لكافة سيدات األعمال
الناشئات؛ لعدم وجود توعية بشكل
دائم ،وغياب لجنة متخصصة من

الجهات املعنية بسيدات األعمال
الناشئات.
خط تواصل
 ما هو املؤمل من البنوكومؤسسات التمويل األصغر
والجهات الحكومية ذات الصلة
للنهوض بسيدات األعمال الناشئات؟
 هناك أمل كبري يف النهوض بسيداتاألعمال الناشئات من قبل البنوك
ومؤسسات التمويل األصغر إذا وجد
خط تواصل دائم بني الطرفني ،وأيضا
تقديم تسهيالت لهن؛ كونهن من
ذوات الدخل املحدود ،يجب أن تكون
خدماتهم مكثفة لهذه الفئة ،وعدم
استثناء أي مشروع مهما كان صغريا أو
مبتدئا؛ ألن بداية الغيث يبدأ بقطرة.
نقلة نوعية
 إىل أي مدى سوف يساعد قرارإعفاء املشروعات الصغرية من الضرائب
سيدات األعمال الناشئات؟
 سوف يعمل هذا القرار عىل نقلةنوعية وتشجيع سيدات األعمال
الناشئات من الخروج إىل النور
وتحفيزهم عىل االنتقال من مشروع
منزيل إىل افتتاح محالت خاصة بهن
لالنطالق بشكل أقوى.
مشاريع مبتكرة
 ما هي بنظركم نوعية املشروعاتالتي تناسب سيدات األعمال
الناشئات؟
بصراحة كافة املشاريع القائمة حاليا
تناسب النساء حيث ظهرت مشاريع
جديدة ومبتكرة أضافت قيمة للمنتج
املحيل.
سجل الرواد
 ما هي املعوقات القانونية التيتحد من نشاط سيدات األعمال
الناشئات؟

كانت مسألة الضرائب أكرب عائق
يعيق انطالق نشاط سيدات األعمال،
كما أن وزارة الصناعة والتجارة قدمت
تسهيالت كبرية لهن من خالل سجل
الرواد للمشاريع الناشئة وبكلفة رمزية
مما ساهم يف ممارسة أعمالهن بشكل
رسمي وقانوين وحفظ حقوقهن عوضا
عن السجل التجاري حيث إن كلفته أكرب
من قدرتهن املالية.
املساحة اآلمنة
 إىل أي مدى ساهمت مؤسسةامباور للتنمية واالستجابة
اإلنسانية ،التي تشغلني
مدير تنفيذي لها حاليا ،يف
مساعدة سيدات األعمال
الناشئات للتغلب عىل
حل مشاكلهن وإكسابهن
املهارات والخربات إلدارة
مشروعاتهن؟
 قدمت مؤسسةامباور الكثري من
املساهمات يف مجال
تمكني سيدات األعمال الناشئات من
خالل التدريب والتأهيل وعمل امللتقى
األول والثاين لرائدات األعمال اليمنيات
وتم استهداف فئة الناشئات؛ ليشكلن
هذا امللتقى األول من نوعه يف اليمن،
أيضا قدمت برنامج املساحة اآلمنة
والذي ضم الكثري من سيدات األعمال
الناشئات وتقديم التوعية واالستشارات
يف مجال إدارة املشاريع بشكل كبري؛ مما
عزز انطالق أغلب املشاريع بقوة حيث
انها دربت وأهلت خالل مسريتها ما
يقارب  300متدربة.
بناء قدرات وتدريب
 كم عدد الدورات التي نفذتهااملؤسسات التي عملتي فيها ..وعدد
املستفيدات منها؟
 كوين كنت سابقا مدير تنفيذيوحاليا استشارية ومنسقة ومدربة يف
مؤسسة  DTPفقد نفذت املؤسسة
الكثري من الدورات يف مجال إعادة
بناء قدرات وتدريب يف مجال التمكني
االقتصادي واالجتماعي من خالل
برنامج  m-MBAإلدارة األعمال
املصغرة ،الذي يعمل عىل النهوض
باملشاريع الصغرية ألكرث من  250سيدة
أعمال ناشئة.
تستحق فرصة
 كلمة أخرية يف نهاية هذا اللقاء؟ كل سيدة تستحق فرصة يف هذهالحياة بأن يتم تقدير طموحها وجهودها
وتطوير ذاتها ثقافيا وأخالقيا وحضاريا،
ليس من خالل الشهرة وتسليط الضوء
ولكن من خالل إنجازاتها ،وترك بصمة
لها يف مجتمعها؛ فعملها وإنجازها
هو من يتحدث عنها ،وأن تكون فعالة
ومتطوعة يف مجتمعها لتكون خري من
يمثل بلدها.
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»:

األمني العام املساعد للمجلس الوطني للسكان لـ «

عام 2045م سيصل عدد سكان
اليمن الى  61مليون نسمة
اكد االستاذ مطهر احمد زبارة األمن العام املساعد للمجلس الوطني للسكان بأن األمانة العامة
للمجلس استكملت انجاز  3دراسات حول القضايا السكانية وارتباطها املباشر بالتنمية الشاملة.
وأضاف زبارة يف حوار اجرته معه "26سبتمر" أن احدى الدراسات اجرت عملية اسقاطات ديمغرافية
وسكانية عى مستوى الجمهورية اليمنية كانت نتائجها بأن عدد سكان اليمن سيتضاعف يف 2045م
ليصل اىل  61مليون نسمة فإىل حصيلة ما قاله:

اجنـ ـ ـ ــزنـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرم  3دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـق ـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
ب ��داي ��ة ق ��ال االس �ت ��اذ م�ط�ه��ر اح �م��د زب � ��ارة :إن ال �ح��دي��ث ع��ن
القضايا السكانية ه��و ح��دي��ث ع��ن م��وض��وع غ��اي��ة يف األهمية
ك��ون ت�ن��اول ال�ق�ض��اي��ا ال�س�ك��ان�ي��ة يعني م�ن��اق�ش��ة م��وض��وع ه��ام
واس��رات�ي�ج��ي وك�م��ا ه��و م �ع��روف ب ��أن ال�س�ك��ان ه��م اه ��م ث��روة
ق��وم�ي��ة الي ب�ل��د وث ��روة ب�ش��ري��ة يمكن ان يستقلوا يف ج��وان��ب
االنتاج والبناء وكل جوانب التنمية الشاملة بشكل عام اذا ما
تم تأهيل هذه الرثوة البشرية واستغاللها يف جميع مجاالت
الحياة واالنتاج.
سنظل صامدين
وأض��اف األم��ن ال�ع��ام امل�س��اع��د للمجلس ال��وط�ن��ي للسكان
ون�ح��ن ن�م��ر يف ظ��روف ع ��دوان غ��اش��م ف��أن اع�ت�م��ادن��ا ب�ع��د الله
يف ال��دف��اع ع��ن ان�ف�س�ن��ا م��ن ه ��ذا ال �ع ��دوان ه��م رج ��ال ال��رج��ال
من ابناء هذا الوطن حيث ان هذا العدوان الذي يحاول منذ
س�ب��ع س�ن��وات ال�ق�ض��اء ع��ى تطلعات وآم��ال شعبنا وي�ح��اول
ان يقيض عى كل ما هو جميل يف هذا الوطن ولكن مع ذلك
ق��د م�ث��ل ه ��ذا اول ت�ح��د ك�ب��ر يف م��واج�ه��ة ه ��ذا ال �ع ��دوان بكل
م��ا اس�ت�ط��اع شعبنا وال�ح�م��د ل�ل��ه ان�ن��ا يف ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية
سنظل صامدين اىل ان يتحقق لنا النصر الكامل ودحر هذا
العدوان واعادة عجلة التنمية اىل الدوران من جديد ليك نبدأ
من حيث كنا قد توقفنا بسبب العدوان من اعمال تنموية
يخص الجانب السكاين.
العدوان دمر كل يشء جميل
وم��ى زب��ارة يف حديثه للصحيفة اىل ال�ق��ول :يف الحقيقة
كما تعرفون ان املوضوع السكاين تأثر بالعدوان مثل جميع
ال �ق �ط��اع��ات ال �خ��دم �ي��ة االخ � ��رى ..ف �ع��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ال�ق�ط��اع
الصحي اكرث من  %60منه دمر من مقدرات البنية التحتية
ل��ه وك��ذل��ك ب��امل�ث��ل يف م �ج��ال ال��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ح�ي��ث دم��رت
امل ��دارس وال�ج��ام�ع��ات ت�ض��ررت وال�ح�ص��ار ال�ظ��ال��م خ�ن��ق توفر

األدوية واملستلزمات الطبية لألمهات وللرضع من األطفال
ونسبة الوفيات يف هذا الجانب ارتفعت كثرا ً وهناك تحديات
كثرة افرزها هذا العدوان وه��ذا الحصار الخانق ال��ذي يعد
بحد ذاته جريمة ابادة جماعية ضد انسانية مكتملة األركان.
تنفيذ عدد من الدراسات
واش ��ار م�ط�ه��ر زب ��ارة اىل ان ك��ل ال ��رام ��ج ال�س�ك��ان�ي��ة ت��وق�ف��ت
ت �م ��ام ��اً م �ن��ذ ب ��دء ال� �ع ��دوان ال �غ �ش��م ع ��ى ال �ي �م��ن وم ��ا ن �ح��اول
فعله اآلن هو عبارة عن برامج بشكل احادي وليس يف شكل
مشروع اسراتيجي ضمن خطة خمسية اما اآلن فهو برنامج
م��ؤق��ت ي��رك��ز يف تنفيذ ب�ع��ض ال��دراس��ات امل�ع�ن�ي��ة ال�ت��ي تعني
القضايا السكانية فحسب.
القضايا السكانية
ولفت زبارة يف سياق حديثه اىل ان األمانة العامة للمجلس
ال ��وط �ن ��ي ل �ل �س �ك ��ان ق ��د ت �م �ك �ن��ت ال� �ع ��ام امل � ��ايض 2021م م��ن
استكمال عمل دراسة تهدف اىل تسليط الضوء عى القضية
السكانية بشكل ع��ام وتأثرها عى جوانب التنمية الشاملة
املختلفة وقد ركزنا يف محتوى الدراسة عى النوع وليس الكم
حيث ما يهمنا يف هذه الدراسة هو قضية تحسن خصائص
السكان حيث خرجت هذه الدراسة باسقاطات وفق اسس
ع�ل�م�ي��ة ون�ظ��م م�ع�ي�ن��ة ب��رام��ج م�ع�ي�ن��ة وق�م�ن��ا ب��ال�ن��زول امل�ي��داين
واستندنا يف انجاز هذه الدراسة اىل آخر كتاب احصاء سنوي
والذي صدر 2018م كما استندنا اىل البيانات الواردة الينا
من مختلف الجهات ذات العالقة الواردة يف تحليل الوضع
ال��راه��ن للرؤية الوطنية لبناء ال��دول��ة اليمنية الحديثة – 19
30م حيث كل جهة قدمت بيانات احصائية لتحليل األوضاع
الراهنة ونحن استندنا اىل كل هذه البيانات وهي لم تأت من
فراغ ولم تكن عشوائية كانت بيانات علمية دقيقة مستندة
اىل ارقام ومعلومات من كل جهة حسب اختصاصها.

 61مليون نسمة
وأك � � ��د زب � � ��ارة ب � ��أن ال �ن �ت ��ائ ��ج ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� ��دراس� ��ة اظ � �ه� ��رت ان
تضاعف ع��دد س�ك��ان اليمن سيكون يف ع��ام 2045م حيث
س�ي�ب�ل��غ س �ك��ان ال�ي�م��ن  61م�ل�ي��ون ن�س�م��ة وه ��ذا ال��رق��م ال�ه��ام
ينبغي ع��ى ك��ل ال�ج�ه��ات يف ال��دول��ة ال�ت�ع��اط��ي م�ع��ه بالجدية
امل �س �ت �ح �ق��ة وب �م �س��ؤول �ي��ة وط �ن �ي��ة ول ��ه ت� �ط ��ورات وان �ع �ك��اس��ات
كثرة عى الوضع االقتصادي والصحي والتعليمي وقطاع
ال ��زراع ��ة وغ ��ره وال ��دراس ��ة رك ��زت ع��ى اظ �ه��ار وت��وض �ي��ح ه��ذه
االنعكاسات والتداعيات لزيادة العدد السكاين اىل الضعف
يف عام 2045م.
التعليم االسايس
وت ��اب ��ع م�ط�ه��ر زب � ��ارة ح��دي �ث��ه ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة ب ��ال �ق ��ول :ال ��دراس ��ة
اك ��دت ن�ت��ائ�ج�ه��ا ب��أن ع��دد ط��الب ال�ي�م��ن يف امل��رح�ل��ة األس��اس�ي��ة
سيتضاعف من  7مالين إىل 12مليون طالب وطالبة يف عام
2025م والدراسة كشفت ان املتسربن من الطالب يف سن
املرحلة األساسية بسبب تداعيات العدوان بلغ مليونا ونصف
املليون خالل العام الدرايس املنصرم والتعليم األسايس حق
من حقوق االنسان ويف الجانب الصحي كشفت الدراسة بأن
ع��دد األط �ب��اء يف ال�ي�م��ن يف 2020م  7500ط�ب�ي��ب وطبيبة
فيما سنحتاج يف عام 2045م اىل  55الف طبيب لتحسن
الخدمة الصحية كذلك سنحتاج يف 2045م اىل توفر فرص
ع�م��ل مل��ا نسبته  %61م��ن اج�م��ايل ع��دد ال�س�ك��ان ب��اع�ت�ب��اره ان
هذه النسبة ستمثل القوى العاملة وتحتاج اىل فرص عمل
ج��دي��دة س�ي�ك��ون ل��دي�ن��ا ق ��وة ب�ش��ري��ة ه��ائ�ل��ة ق ��ادرة ع��ى ال�ب�ن��اء
والتنمية الشاملة اذا تم استغاللها وتوفر العمل لها.
هناك الكثر من دول العالم استغلت القوى القادرة عى
ال�ع�م��ل كماليزيا وح�ق�ق��ت م��ن خ��الل ذل��ك نهضة اقتصادية
واجتماعية ب��اه��رة واذا ل��م تستغل مثل ه��ذه الفئة العاملة

سيكون الوضع كارثيا بكل ما تعنية الكلمة من معنى..
عودة ارتفاع مؤشر الوفيات
ولفت امن عام املجلس الوطني للسكان اىل ان مؤشر نسبة
وفاة االمهات الحوامل يف حقبة الثمانينات من القرن املايض
كان 800وفاة يف كل 100الف والدة حية ثم نقصت هذه
ال�ن�س�ب��ة اىل م�س�ت��وى 148وف ��اة ام ح��ام��ل يف ك��ل 100ال ��ف
والدة حية عام 2013م اال انه ومنذ بداية العدوان ارتفعت
الوفيات من 148وف��اة اىل 600 – 500وف��اة ام حامل يف
كل 100ألف والدة بسبب هذا العدوان الغاشم..
العدوان فشل يف تحقيق اي هدف
وي��واص��ل زب��ارة حديثه للصحفية بالقول :بفضل الجيش
واللجان الشعبية تمكنا م��ن الصمود 7س�ن��وات ونحن عى
عتبة ابواب الدخول يف العام الثامن وهذا الصمود بحد ذاته
يعتر نصرا مبينا عى العدوان وفشال ذريعا للعدوان ولكن
باملقابل ندعو الجميع تفعيل عجلة التنمية وفقا ملعطيات
الرؤية 30 – 19م والتي تمثل اليوم قارب النجاة ومحطة
االن �ط��الق الحقيقية لعجلة ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة وه ��ذه خطوة
مهمة لتوحيد الخطة االسراتيجية للدولة تعمل وفق بنود
الرؤية الوطنية للنهوض باليمن..
عالقة عكسية
وقال زبارة بان مؤشر الخصوبة  4/4وهي نسبة متوسطة
وي�ت��وق��ع ب�س�ب��ب زي ��ادة ال��وف �ي��ات ان ت��رت�ف��ع ه ��ذه ال�ن�س�ب��ة ألن��ه
ه �ن ��اك ع ��الق ��ة ب ��ن زي� � ��ادة ال ��وف �ي ��ات وزي � � ��ادة ن �س �ب��ة خ �ص��وب��ة
االنجاب..
دراسات سكانية
وح��ول اه��م االن �ج��ازات للمجلس ال��وط�ن��ي ل�ل�س�ك��ان اوض��ح

تكرمي أبطال ماراثون الذكرى السنوية للشهيد

ك ��رم ن��ائ��ب وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ايل ال��دك �ت��ور  /ع��يل
ي �ح �ي��ى ش� ��رف ال ��دي ��ن وم �ع ��ه رئ �ي ��س م �ج �ل��س ام �ن ��اء
جامعة األكاديمين العرب للعلوم والتكنولوجيا
ال��دك �ت��ور ع�ب��دال��رح�م��ن ال��ذان �ب��ي وم ��دي ��ر ع ��ام م�ك�ت��ب
ال �ش �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة ب ��االم ��ان ��ة ع �ب��دال �ل��ه ع ��يل ع�ب�ي��د
وغسان حيدر األمن العام املساعد للجامعة أبطال
ون �ج��وم م ��اراث ��ون ال ��ذك ��رى ال�س�ن��وي��ة ل�ل�ش�ه�ي��د ال��ذي
ن�ظ�م�ت��ه ال�ج��ام�ع��ة ب��رع��اي��ة وزي ��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
م�ح�م��د ح�س��ن م�ج��د ال��دي��ن امل��ؤي��دي وال�ت�ن�س�ي��ق مع
مكتب الشباب والرياضة باالمانة تزامنا مع الذكرى
السنوية للشهيد..
وك � ��ان امل � ��اراث � ��ون ق ��د ان �ط �ل ��ق م ��ن أم � ��ام ال �ج��ام �ع��ة
ب� �م� �ش ��ارك ��ة واس � �ع � ��ة م � ��ن االك� ��ادي � �م � �ي� ��ن وال �ط �ل �ب ��ة
والناشئن وصوال ايل ميدان السبعن.
ويف احتفالية التكريم وض��ع ن��ائ��ب وزي��ر التعليم
ال�ع��ايل ورئ�ي��س م�ج�ل��س أم�ن��اء ال�ج��ام�ع��ة اك�ل�ي��ال من
الزهور عى ضريح الشهيد الصماد وشهداء الوطن
وه �ن��أ ن��ائ��ب وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل االب �ط ��ال وج�م�ي��ع
املشاركن.
وأكد يف كلمته اعتزازهم بتضحيات الشهداء يف
م�ح��راب ال��دف��اع ض��د ال��وط��ن م��ن ال�ع��دوان الغاشم
وإن تضحيانهم ستظل دروس��ا يف ال�ع��زة والكرامة

البناء اليمن كافة.
من جانبه أكد رئيس مجلس امناء الجامعة ان
املاراثون تعبر عن الوفاء للشهداء وإن تضحيانهم
س�ت�ظ��ل يف ال ��ذاك ��رة ال�ي�م�ن�ي��ة ل�ت�س�ط��ر أروع م��الح��م
البطولة.
م��وج�ه��ا ال�ش�ك��ر ل�ج�م�ي��ع امل�ت�ع��اون��ن م��ع ال�ج��ام�ع��ة
الن�ج��اح امل��اراث��ون وان��ه س�ي�ك��ون تقليدا س�ن��وي��ا وف��اءا
للشهداء
ف �ي �م��ا ن �ق ��ل م ��دي ��ر ع� ��ام م �ك �ت��ب ال �ش �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة

ب ��االم ��ان ��ة ت �ح �ي��ات وم �ب ��ارك ��ة وزي ��ر ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
محمد حسن مجد الدين املؤيدي لألبطال واملشاركن
وت � �ح� ��دث ع� ��ن امل � ��اراث � ��ون وع� ��الق� ��ة ال �ت �ن �س �ي ��ق ب��ن
األك��ادي�م�ي��ة وامل�ك�ت��ب يف ظ��ل ت�ع��اون وزاريت الشباب
وال ��ري ��اض ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ايل وإن ه ��ذه امل�س��اب�ق��ات
لتنشيط روح املنافسة الشريفة بن الطلبة يف إطار
االهتمام بالعملية التعليمية
وج��رى تكريم وال��د شهيد الجامعة  /عبدالكريم
القديس

وتكريم القيادات والجهات املتعاونة
ك �م ��ا ج � ��ري ت �ك ��ري ��م أب� �ط� ��ال امل � ��اراث � ��ون ب ��ال �ك ��ؤوس
وامليداليات امللونة عى النحو التايل :
اوال االكاديمين :
املركز األول  /محمد عبدالله عيل
املركز الثاين  /إسماعيل عى املقطر
املركز الثالث  /جعفر موىس عيل
ثانيا :.الطلبة:
املركز األول  /طارق إدريس الزكري
املركز الثاين  /إياد وضاح فارع
املركز الثالث  /نصر عزيز االصبحي
كما جري تكريم الناشئن :
املركز األول  /عبدالرحمن الذانبي
املركز الثاين  /حمزة عبدالرحمن الذانبي
املركز الثالث  /عبدالرحمن غسان حيدر
املركز الرابع  /ضيف الله غسان حيدر
وجرى تكريم أصغر مشاركة يف املاراثون  /فريدة
عبدالرحمن الذانبي
وتكونت لجنة الحكام من االخوة :
ع �ب��دال �ل��ه ع �ب �ي��د  -ع ��يل س �ن��ن  -ع �ب ��اس ال �ش ��ريف -
ش�ه��اب ال��ذب�ح��اين  -عبدالرحمن الحطامي  -احمد
املدامي.

قيادة وزارة الشباب والرياضة تكرم طالب معهد فالي االكادميي بصنعاء

كتب :عيل محمد مبارك

شكر فيها الجهود الجبارة التي يبذلها معهد فايل االكاديمي مع جميع
ال�ط��الب وال�ت��ي اوص�ل�ت�ه��م اىل امل�س�ت��وي��ات العليا يف ال�ل�غ��ة االنجليزية،
وأردف قائال :ان معهد فايل نعتره معهد كل اليمنين وذلك ملا يقدم
من خدمات راقية وعالية املستوى يف مجال تعليم اللغة االنجليزية
وت��دري��ب ال�ت��وف��ل وب��اس�ع��ار م�ن��اف�س��ة ج��دا ورم��زي��ة م�ق��ارن��ةم��ع م�س�ت��واه
العايل يف التدريب والتأهيل.
وقد استمع االخ الوكيل إىل كلمة عميد املعهد الدكتور فارس محمد
مضمون الذي بدوره شكر الوزارة ممثلة باالخ الوزير ودعمها للشباب،

برعاية كريمة من وزي��ر الشباب والرياضة االستاذ  /محمد حسن
مجد الدين املؤيدي قام االخ  /احمد عبدالله العشاري � وكيل مساعد
قطاع الشباب والرياضة ومعه االخ  /احمد نصر السياغي وكيل الوزارة
للتدريب والتاهيل بتكريم طالب وطالبات معهد فايل خريجي الدبلوم
املتوسط واملتقدم لغة انجليزية الذين درسوا بالنظام املكثف االسبوعي.
وقد ألقى االخ  /احمد عبدالله العشاري كلمة نيابة عن االخ الوزير

حيث وأن الرنامج االكاديمي املوقع مع الوزارة لم يكن وليد اللحظة.
وق ��د ع��ر ج�م�ي��ع ال �ط��الب ع��ن ام�ت�ن��ان�ه��م وت�ق��دي��ره��م مل�ت��اب�ع��ة ال ��وزارة
ب��امل�س�ت��وى ال ��ذي وص �ل��وا إل �ي��ه ،ش��اك��ري��ن الدارة امل �ع �ه��د ال �ج �ه��ود ال�ت��ي
يبذلوها والتي كان لها الفضل بعد الله اىل ماوصلوا إليه يف تحصيلهم
االكاديمي يف اللغة االنجليزية وتدريب التوفل.
حضر التكريم االستاذ  /عبدالله صالح العزعزي املستشار القانوين
للمعهد وعدد من االكاديمين واملهتمن واعضاء من املجلس املحيل
واعضاء هيئة التدريس.

مطهر زبارة بان املجلس انجز عدة دراسات خاصة بالقضايا
ال �س �ك ��ان �ي ��ة وم �ن �ه ��ا دراس � � ��ة االس� �ق ��اط ��ات ال �ت ��ي ت ��م ب �م��وج �ب �ه��ا
اس� �ت� �خ� ��الص م� �ض ��اع� �ف ��ات ال � �ع � ��دد ال� �س� �ك� ��اين م � ��ن – 2021
2045م ل�ي�ص��ل اىل 61م �ل �ي��ون ن�س�م��ة ك��ذل��ك اي�ض��ا دراس ��ة
اخرى حول دور منظمات املجتمع املدين ودراسة أيضا حول
شريحة املسنن ودراسة حول االثار السكانية والديمغرافية
بسبب النزوح ولكني اعود وأؤك��د هنا بان الدراسة الخاصة
باألوضاع السكانية والتحديات املستقبلية لتحقيق األهداف
السكانية لتحقيق التنمية املستدامة تعد من أهم االنجازات
للمجلس..
اإلعالم والقضايا السكانية
الفتا إىل أن دور املجلس الوطني للسكان تمثل بأنه جهة
تنسيقية وتخطيطية وبحثية وفنية وليس جهة تنفيذية يف
امليدان العميل وبالتايل فنحن يتمحور دورنا بأننا أعطينا هذه
ال ��دراس ��ات وع��رض�ن��اه��ا ع��ى ش��رك��ائ�ن��ا يف ال�ق�ط��اع��ات املختلفة
ودورن � ��ا أي �ض��ا ان �ن��ا ن�ع�م��ل ت��وع �ي��ة ح��ال �ي��ا ع ��ر م�خ�ت�ل��ف وس��ائ��ل
اإلع��الم الرسمية واأله�ل�ي��ة واالن ب��دأن��ا ن�ط��رق أب��واب صانعي
القرار التنموي..
السكان والتمنية الشاملة
واعتر أمن عام املجلس الوطني ان املجلس حريص كل الحرص
ع��ى ت��وض�ي��ح م�س��أل��ة ال �ع��الق��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ب��ن ال �س �ك��ان وال�ت�ن�م�ي��ة
الشاملة يف الجهات املختلفة كجانب رئييس فنحن دورنا توعوي
اكرث منه تنفيذي فنحن نسعى اىل التوعية نهدف يف هذا اعام اىل
عمل دراسة تخصصية نريد من خاللها التعريف باهمية القضايا
السكانية بوسائل االعالم املختلف وهل االعالم بشكل عام يتناول
هذه القضايا وسنعمل تحليل مضمون لوسائل االعالم هل تعطي
املساحة الكافية للقضايا السكانية ونحن نعتر عام 2022م هو
عام التوعية السكانية وطموحاتنا كبرة جداً..

فقدانات

مبروك الهمداني
عنوان اجلدية واالخاص والصدق
الشاب مروك عيل صالح الهمداين يستحق كل ثناء وتقدير بمواقفه
الجادة وعمله املتقن واخالقه العالية ولقد كان لجهده املثمر والبناء
يف ذكرى "اسبوع الشهيد" بادر هذا الشاب املبدع يف انجاز ما يسند
اليه من عمل ومن مهام باتقان
وحرص عى حسن االنجاز حتى
استحق تقدير الجميع..
يف ذكرى اسبوع الشهيد ..مروك
الهمداين كان حاضرا عمل بكل
ايمان وبجدية عالية وباحرام
وتقدير الرواح الشهداء االبرار
واالجالء اعتزازا بالقيم العظيمة
التي يمثلها ويعر عنها الشهيد
ابرواحهم الزكية وذكراهم
العطرة وسرهم امللحمية..
ونحن بدورنا نعر عن االعتزاز
الكبر بهذا الجهد ونقدم له الثناء والشكر الجزيل..
رحم الله شهداءنا االبرار ..وبعثهم مع االنبياء والصديقن االخيار
وبوركت الجهود الطيبة للزميل والشاب املبدع املخلص مروك
الهمداين..
واجركم عظيم ومبارك عند الله وعند رجال الله االخيار..

الف
مبروك
اخلطوبة

ت� � �ع� � �ل� � ��ن األخ � � � � � � ��ت رح� � �م � ��ة
ع � � � �ب � � � ��دال � � � ��وه � � � ��اب س� � �ف� � �ي � ��ان
ال � � � � � �ح � � � � � ��راين ع � � � � ��ن ف� � � �ق� � � ��دان
ب �ط��اق �ت �ه��ا ال �ش �خ �ص �ي��ة ف�ع��ى
م� ��ن وج� ��ده� ��ا االت � �ص � ��ال ع��ى
ال ��رق ��م  777374544او
تسليمها ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر
ي�ع�ل��ن االخ /ع�ي��ى محمد
ع �ب ��ده م �س �ع��د ال �ل �س ��اين ع��ن
ف �ق ��دان ب �ط��اق �ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة
رقم ()01010491490
ف �ع��ى م ��ن وج ��ده ��ا إي �ص��ال �ه��ا
أقرب قسم شرطة..
تعلن هديل نجيب محمد
س �ي ��ف ش� �ح ��ره ،ع ��ن ف �ق ��دان
بطاقتها الجامعية الصادرة
م��ن ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��دس��ة ج��ام�ع��ة
ص� �ن� �ع� ��اء ..ع� ��ى م� ��ن ي �ج��ده��ا
إيصالها إىل جهة االصدار.

أجمل التهاين والتريكات القلبية نتقدم بها إىل الشاب لخلوق
م ��ازن م�ح�م��د ح�س��ن م�ح�م��ود ب�م�ن��اس�ب��ة ال�خ�ط��وب��ة وق ��رب ال��زف��اف
امليمون ..فألف الف مروك
املهنئون:
العقيد محمد ال�ه�ن��دي وأوالده – وال��دك واع�م��ام��ك – احمد
والعزي جعدل وجميع أهايل حارة الصياد بري العزب ..

إعالن قضائي

تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية

انه ووفقاً لنص املادة  28إجراءات جزائية عسكرية فإن عىل املتهمني الواردة أسماؤهم أدناه  -وعددهم  41متهماً 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-:
الرقم
1
2
3
4
5
6

اإلسم

صالح محمد حسن سالم

أحمد محسن صالح اليافعي

أحمد سالم عبدالله املرزوقي
رداد مرزوق الهاشمي

فضل محمد عبيد غرامة

مهدي احمد عيل الشكلية

7

ناصر عبد الرب ناصر عيل

9

قائد محمد مساعد

8

14

محمد احمد عيل الحبييش

16

محمد احمد عبدربه الحلييس

سليمان ناصر سليمان الزاميك

15

10

فرج حسن ابوبكر توفيق العتيقي

17

12

مقدم -احمد عيل االشول

19

11
13

طالب سعيد عبدالله بارجاش
جميل احمد عوض االشول

18
20

21

عيل محمد صالح القميل

23

مانع عزيز جابر ناصر قابص

30

محمد صالح بن راسيه

32

سمر شرف شمسان الحكيمي

22

هادي احمد مسعد العولقي

24

ناصر سالم عبدالله العمري
عادل احمد عيل الحاملي

عيل محسن مصلح الحاريث

25
26
27

احمد حسن محمد النقح
يحيي أحمد مانع الوعيل

محمد عبدالعزيز العسودي

عبده فارع عبدالله الرح

28

عيل حسن عيل الفالحي

فهمان محمد احمد الصبيحي

29
31
33
34

مطلق احمد جوهر املعرويف

35

عبدالله محسن عيل العليي

37

ذياب عبدالواحد القبيل نمران املرادي

36

محمد عبدالله محمد العجابي

38

محمد يحيى عيل طواف

40

خالد يحيى حسن االشول
حسن عيل عيل الهيال

39
41

محمد عيل محمد الحوري

صالح عبدربه صالح املنصوري

سيف الدين عبدالرب قاسم احمد الشدادي
حسن غالب ناصر األجدع املرادي

جحدل محمد حنش عوض العولقي

ما نقدمه ألسر الشهداء رسميا وشعبيا ليس ثمنا
لعطاء أسر الشهداء ،فالثمن الوحيد الذي يرتقي
إىل مستوى عطائهم هو رضوان الله والجنة.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

االثنني
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حتالف العدوان :

تصعيد اليائس
واإلدعاءات الوهمية
وزير اإلعالم يدعو إلى املشاركة الفاعلة في استقبال منتخب الناشئني

الدكتور /عبدالعزيز الرتب

واجبات الرد
بكل ابعاده

ال �ت �ص �ع �ي ��د ال �ع �س �ك ��ري ال ي �خ ��دم
اس� �ت� �ق ��رار امل �ن �ط �ق ��ة وي � �ف� ��رض ع�ل�ي�ن��ا
واجبات الرد بكل ابعاده.
ان ال�ش�ع��ب ال ��ذي ي��واص��ل رفضه
الستمرار العدوان والوقوف خلف
ق � �ي� ��ادت� ��ه ح� �ت� ��ى ال� �ن� �ص� ��ر وال �ت �م �ك ��ن
واس � � �ت � � �ع� � ��ادة اس � �ت � �ق� ��الل� ��ه ووح� � � ��دة
اراض� � �ي � ��ه ع � ��ى اس � �ت � �ع� ��داد ل �ت �ق ��دي ��م
قوافل من الرجال للجبهات.
ان ام ��ري �ك ��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا (ال��رب��اع �ي��ة
ال ��دول� �ي ��ة) ال ت ��ري ��د س ��الم ��ا وال ح��ال
ب � � ��وق � � ��ف ال � � � � �ع� � � � ��دوان وم� � � � ��ا ي � �ح� ��دث
يف ش � �ب � ��وة اال دل � �ي � ��ل ع � ��ى ت �غ ��ذي ��ة
ال�ص��راع��ات وص��وال إىل ح��رب اهلية
حتى ال يستقر اليمن.
ان ال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة وسياسة
ال �ت �ج ��وي ��ع ل ��ن ت �ف �ي ��د م �ط �ل �ق��ا ك��ون �ن��ا
ن� �م� �ل� ��ك ال� � �ب � ��دائ � ��ل واالت � � � �ج� � � ��اه ن �ح ��و
االق �ت �ص��اد امل�ج�ت�م�ع��ي وال �ش��راك��ة يف
ادارة ش ��ؤون ال��دول��ة (ق �ط��اع ع ��ام /
قطاع خاص /قطاع مشرتك وقطاع
ت � �ع� ��اوين) وت �ش �ج �ي ��ع االس �ت �ث �م ��ارات
األج� � �ن� � �ب� � �ي � ��ة ع� � � ��ى ض � � � � ��وء خ� �ط� �ط� �ن ��ا
وبرامجنا يف التنمية ولهذا الغرض
ن�ع��د مل��ؤت�م��ر االس�ت�ث�م��ار ون�ق��ف ام��ام
ال� �ف ��رص امل �ت ��اح ��ة وم �ع ��وق ��ات �ه ��ا ,ل ��ذا
ال�ح�س��م ال�ع�س�ك��ري ودخ��ول م��ارب
ي � �س� ��اع� ��د يف ت� �ط� �ه ��ري ك � ��ل ش � ��ر م ��ن
اراضينا املحتلة كما نطالب القيادة
بالبدء الفوري لوضع حد لعربدة
وعنرتيات العدوان.

من الصحف العبرية

إسرائيل– أضغاث أحالم
محمد الوريش
ذك� � � � � � � � � � ��رت ص � � �ح � � �ي � � �ف � � ��ة األرض
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ( ه ��آأرت ��س) أن ه�ن��اك
ان � � ��زع � � ��اج � � ��اً م � � ��ن ق � �ب � ��ل م � �س� ��ؤول� ��ن
إس ��رائ �ي �ل �ي ��ن م� ��ن م� ��واق� ��ف روس �ي ��ا
وال � �ت � ��ي ت �ت �ب �ع �ه ��ا وت� �ت� �خ ��ذه ��ا ح �ي ��ال
األوض� ��اع يف س��وري��ا والس �ي �م��ا تلك
امل��واق��ف ال �ت��ي أع�ل�ن��ت ع�ن�ه��ا روس�ي��ا
م � �ن� ��ذ ان � � � � ��دالع ث � � � � ��ورات م� � ��ا ي �س �م ��ى
ب ��ال ��رب �ي ��ع ال �ع ��رب ��ي  2011والزال � ��ت
غ��ري أن م�س��ؤول إس��رائ�ي��يل آخ��ر لم
ت�ف�ص��ح ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن اس�م��ه قلل
م� ��ن ه � ��ذا ال � �ش� ��أن وق � � ��ال :امل ��واق ��ف
ال � � ��روس � � �ي � � ��ة وال � � �س � � �ي� � ��اس� � ��ات ال � �ت� ��ي
ً
االنكاية
تتخذها يف سوريا ليست
بأمريكا  ،واما الهدف املشرتك بن
إس��رائ�ي��ل وروس�ي��ا ه��و إخ��راج اي��ران
م � ��ن امل �ن �ط �ق ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة وم� �ن� ��ع أي
ت�ق��ارب بينهما وب��ن دول املنطقة
وب ��األخ ��ص وه � ��ذه ال ��دول ��ة ق ��ارب ��ت
ع ��ى ان ت �ك ��ون ن ��ووي ��ة واك � ��ر ق ��وة
ع�س�ك��ري��ة ول�ك��ون�ه��ا دول ��ة إس��الم�ي��ة
وهنا يكمن الخطر الحقيقي الذي
س �ي �ح ��ول دون ت �ح �ق �ي��ق األه � ��داف
ال � �ك� ��رى وإق � ��ام � ��ة دول � � ��ة إس ��رائ �ي ��ل
العظمى.

دع��ا وزي ��ر اإلع ��الم ض�ي��ف ال�ل��ه ال�ش��ام��ي
إىل املشاركة الفاعلة يف استقبال وتكريم
ن �ج ��وم امل �ن �ت �خ ��ب ال ��وط �ن ��ي ل �ن ��اش �ئ ��ي ك ��رة
القدم الذين رفعوا راية وعلم اليمن يف
املحفل الخارجي بالتتويج بلقب بطولة
غرب آسيا.
وأش � ��ار ال ��وزي ��ر ال �ش ��ام ��ي خ� ��الل زي ��ارت ��ه
التفقدية اليوم مللعب الثورة الذي سيتم
ف �ي��ه ت �ك��ري��م أب �ط ��ال امل�ن�ت�خ��ب إىل اإلن �ج��از
التاريخي ال��ذي أدخ��ل البهجة والسرور
يف وجدان الشعب اليمني قاطبة  ..الفتا
إىل ضرورة االهتمام والعناية بالالعبن
الس� �ت� �م ��رار دي �م ��وم ��ة ال �ن �ج ��اح وت �ح �ق �ي��ق
اإلن� � �ج � ��ازات وم� �ق� ��ارع� ��ة امل �ن ��اف �س ��ن رغ ��م

الفوارق واإلمكانيات.
ووج � ��ه ال ��وس ��ائ ��ل اإلع ��الم �ي ��ة ب�ت�غ�ط�ي��ة
ه��ذا ال�ح��دث ال�ت��اري�خ��ي ب�م��ا يليق بحجم
اإلن �ج ��از ال� ��ذي خ �ف��ف م ��ن آالم وم �ع��ان��اة
أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف ظ ��ل اس �ت �م��رار
ال �ع ��دوان ال ��ذي ّدم ��ر م �ق ��درات ال�ش�ب��اب
والرياضين خاصة واليمنين عامة.
ون��وه وزي��ر اإلع��الم بتفاعل الجميع يف
اإلع � ��داد وال �ت �ح �ض��ري الس �ت �ق �ب��ال وت �ك��ري��م
امل�ن�ت�خ��ب ..حاثاً الجميع ع��ى االح�ت�ش��اد
امل �ش ��رف وال �ت �ع �ب ��ري ع ��ن م �ظ ��اه ��ر ال �ف��رح��ة
واألهازيج مع ضرورة عدم إطالق األعرية
ال� �ن� ��اري� ��ة ح� �ف ��اظ ��ا ع� ��ى س� ��الم� ��ة األرواح
واملمتلكات العامة والخاصة.

اجتماع برئاسة وزير العدل يناقش التنسيق لعودة املغرر بهم من أبناء البيضاء
ع �ق��دت ال �ل �ج �ن �ت��ان ال��رئ��اس �ي��ة وامل ��رك ��زي ��ة ل�ل�ح�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة
إلعادة املغرر بهم بمحافظة البيضاء امس اجتماعاً برئاسة
وزي��ر العدل رئيس اللجنة القايض نبيل ناصر العزاين ضم
عضوي اللجنة وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي ونائب
وزي � ��ر األش� �غ ��ال م �ح �م��د ال� � ��ذاري وأع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة
باملحافظة.
ن��اق��ش االج�ت�م��اع ب�ح�ض��ور وك�ي��ل م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء أحمد
أب��و ص��ري�م��ة وم ��دراء م��دي��ري��ات م�ك��رياس ال�ص��وم�ع��ة م�س��ورة
ذي ن��اع��م مديرية البيضاء ال��زاه��ر مدينة البيضاء وق�ي��ادات
عسكرية وأمنية جوانب التنسيق لدعوة املغرر بهم من أبناء
املحافظة للعودة إىل مناطقهم.

جديد إصدار مركز الصماد

لقاء موسع لعلماء وخطباء احلديدة إلعادة املغرر بهم

عقدت اللجنتان الرئاسية املركزية إلع��ادة املغرر بهم يف
محافظة الحديدة لقاء موسعا اليوم بجامعة دار العلوم
ال�ش��رع�ي��ة ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال�خ��دم��ات
والتنمية رئيس اللجنة الرئاسية الدكتور حسن مقبويل .
ويف اللقاء الذي ضم علماء وخطباء ومرشدي املحافظة
أكد الدكتور مقبويل اهمية الرسالة التي يمكن ان يقوم بها
العلماء والخطباء وم��رش��دي املحافظة ل��دع��وة امل�غ��رر بهم
للعودة اىل الصف الوطني.
وأش ��ار إىل اه�م�ي��ة دور ال�ع�ل�م��اء وال�خ�ط�ب��اء وامل��رش��دي��ن يف
توعية املجتمع والتحشيد والتعبئة اىل الجبهات للدفاع عن
الوطن ضد كافة املؤامرات التي تحاك ضد الوطن ..الفتا إىل
الحق املشروع ألبناء الشعب يف الدفاع عن امن واستقرار
وطنهم ضد كل من تسول له نفسه املساس بهما.
وأوض ��ح م�ق�ب��ويل أن دع ��وة امل �غ��رر ب�ه��م ل�ل�ع��ودة إىل صف
الوطن جزء أسايس من معركة الشعب اليمني ضد قوى
الغزو واإلحتالل  ..مشريا إىل الجرائم التي يرتكبها العدوان
ضد الوطن ويروح ضحيتها املئات من األبرياء.
فيما أش��ار عضوا اللجنة الرئاسية وزي��ر الصحة العامة
وال�س�ك��ان ال��دك�ت��ور ط��ه امل�ت��وك��ل ون��ائ��ب وزي��ر اإلدارة املحلية
قاسم الحمران إىل أهمية دور العلماء والخطباء واملرشدين
يف رفع مستوى الوعي املجتمعي يف مواجهة العدوان بشتى
الوسائل .
ول�ف��ت امل�ت��وك��ل وال �ح �م��ران إىل أن ق��وى اإلح �ت��الل ودول
ال �ع��دوان ق��د أس�ف��رت ع��ن وج�ه�ه��ا ال�ق�ب�ي��ح يف ع��دوان�ه��ا عى
ال�ي�م��ن م��ن خ ��الل م��ا ت��رت�ك�ب��ه م��ن ج��رائ��م ك��روع��ة ع��ى م��دى

سبع سنوات.
وأكد أهمية تضافر الجهود وتسهيل عمل لجان التواصل
مع املغرر بهم لحن الدماء والتعجيل بعملية السالم .
ويف ال �ل �ق��اء أش ��ار امل�ح��اف�ظ��ة م�ح�م��د ع �ي��اش ق�ح�ي��م إىل أن
ال �ل �ق ��اء ي� ��أيت ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وج �ي �ه��ات ق� �ي ��ادة ال� �ث ��ورة وامل �ج �ل��س
السيايس األعى بضرورة دعوة املغرر بهم لالستفادة من
قرار العفو حفاظا عى الدماء وصونا للكرامة واألعراض.
وج��دد ال��دع��وة للمغرر بهم م��ن أب�ن��اء املحافظة لتغليب
ال�ع�ق��ل وع ��دم االن �ج��رار خ�ل��ف ال �ع��دوان وال �ع��ودة إىل صف
الوطن والعيش بن أهلهم وإخوانهم.
بدورهم أشار وكيل وزارة اإلرشاد الشيخ صالح الخوالين
ورئ�ي��س جامعة دار العلوم الشرعية ون��ائ��ب رئ�ي��س وح��دة
العلماء واملتعلمن باملحافظة الشيخ عيل صومل إىل أهمية
دور العلماء االس��ايس لتوجيه النصح ملن غ��رر بهم العدو
للعودة اىل صف الوطن  ..مؤكدون ان الجميع سيكونون
إىل جانبهم يف حال عادوا عن غيهم وضاللهم .
ون��وه��وا ب�ح��رص ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة ع��ى ت��وح�ي��د ال�ص��ف من
خ ��الل دع ��وة امل �غ ��رر ب �ه��م وال �ع ��ودة اىل ك �ت��اب ال �ل��ه وج ��ادة
ال �ص ��واب وال�ت�م�س��ك ب��ال�ق�ي��م ون �ص��رة ال��دي��ن واالب �ت �ع��اد ع��ن
ال �ف��رق��ة  ..م��ؤك��دي��ن أن ه ��ذه ال ��دع ��وة ت�ع��د ف��رص��ة الي�ن�ب�غ��ي
تضييعها.
ح�ض��ر ال�ل�ق��اء وك��الء م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة م�ح�م��د سليمان
حلييص وعيل الكباري وعيل قشر واحمد دهموس وأعضاء
ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س ب �ج��ام �ع��ة دار ال �ع �ل ��وم ال �ش ��رع �ي ��ة وط �ل �ب��ة
الجامعة.

ويف االج �ت �م��اع أك ��د وزي ��ر ال �ع��دل أن م�ن��اق�ش��ة م�ل��ف امل�غ��رر
بهم وعودتهم إىل بالدهم يرتجم توجيهات القيادة الثورية
واملجلس السيايس األعى.
وأشار إىل آلية التواصل مع املغرر بهم والجهود التي بُذلت
إلعداد خطة التنسيق إلعادة املغرر بهم وتسهيل وصولهم
إىل مناطقهم بالتنسيق مع السلطة املحلية واألجهزة األمنية
والجهات املعنية.
ولفت الوزير العزاين إىل أن إنجاح الحملة الوطنية إلعادة
امل �غ��رر ب�ه��م ي�ت�ط�ل��ب ت��وح�ي��د ال �ج �ه��ود ل�ت�س�ه�ي��ل ع��ودت �ه��م إىل
صف الوطن باالستفادة من قرار العفو العام مع استمرار
التحشيد لجبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقالله.

األوضاع السياسية في اليمن خالل
االحتالل العثماني
ّ
لكل الباحثن يف العالم العربي
ّ
وألول
واإلس� � ��الم� � ��ي وغ � ��ريه � ��م -
م� �رّة  -دراس� ��ة ت��اري �خ �ي��ة ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة
ت��وث�ي�ق�ي��ة غ��ري م�س�ب��وق��ة مفصلية
وم � � �س � � �ت� � ��وف� � ��اة ع� � � ��ن األوض � � � � � ��اع
ال�س�ي��اس�ي��ة واإلداري � ��ة يف ال�ي�م��ن
خ��الل ف��رتة اإلح�ت��الل العثماين
األوّل أواخ � ��ر ال �ق ��رن ال �ع��اش��ر
ال�ه�ج��ري م��ن994 - 986 ( :ه �
1585 - 1578 /م) ي �ق� ّ�دم �ه��ا
م� � ��رك� � ��ز ال � �ش � �ه � �ي � ��د ال � �ص � �م� ��اد
ل �ل ��دراس ��ات وال �ب �ح ��وث ل �ك� ّ�ل
ال �ق��راء ال �ك ��رام ،م��ع تحقيق
م �خ �ط ��وط ��ة س� ��رية اإلم� � ��ام ال �ن ��اص ��ر ل ��دي ��ن ال �ل��ه
ال�ح�س��ن ب��ن ع��يل ب��ن داوود ،ت�ن�ش��ر ألوّل م �رّة ،ت�ع�ت��ر ال��دراس��ة مع
امل �خ �ط��وط��ة األوىل يف ب��اب �ه��ا وم ��وض ��وع �ه ��ا ،م� �ص ��دراً وم ��رج �ع ��اً ل�ك��ل
العلماء والباحثن.
الكتاب من إصدارات مركز الشهيد الصماد للدراسات والبحوث
بصنعاء ،وهو عبارة عن دراس��ة وتحقيق لألستاذ :فاضل محسن
الشرقي.

حركة حماس تدعو لتحرك شعبي داعم خلطوات األسرى
دع� ��ت ح ��رك ��ة امل �ق ��اوم ��ة االس ��الم �ي ��ة ح �م ��اس أم ��س
ج� �م ��اه ��ري ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي وأه� � � ��ايل األس � ��رى
وامل �ح ��رري ��ن إىل امل �ش ��ارك ��ة ب �ف �ع��ال �ي��ات ن �ص ��رة األس ��رى
اإلدارين ودعم خطوتهم بمقاطعة محاكم االحتالل
االسرائييل ً
رفضا لالعتقال اإلداري.
ونقلت قناة (فلسطن أون الين ) عن القيادي يف
حركة حماس حسن أبو كويك يف تصريح صحفي
 :إن "الهيئات الشعبية والفعاليات الشبابية ونادي
األسري الفلسطيني وهيئة شؤون األسرى سيعلنون
عن فعاليات شعبية وجماهريية لوقف هذا الظلم
الواقع عى أبناء شعبنا وأسرانا البواسل".
ووص��ف أب��و ك��وي��ك االع�ت�ق��ال اإلداري ب��أن��ه "سيف
ً
الظلم املسلط عى رقاب أبناء شعبنا" مؤكدا دعمه
لخطوات األسرى اإلدارين بسجون االحتالل قائال:
موقف وطني وجماعي يتمثل بإعالن
"لقد تم اتخاذ
ٍ
ٍ
ٍ

امل�ق��اط�ع��ة ال�ش��ام�ل��ة وال�ن�ه��ائ�ي��ة وغ ��ري امل�س�ب��وق��ة لكل
إجراءات القضاء املتعلقة باالعتقال اإلداري".
وكان األسرى اإلداريون قد أعلنوا مقاطعة نهائيّة
بد ًءا من أمس السبت ملحاكم االحتالل اإلسرائييل يف
ّ
اإلداري بوصفها
إطار مواجهتهم سياسة االعتقال
مسرحية صورية ظاملة ال تخدم سوى "الشاباك".
وأع� �ل� �ن ��ت ل �ج �ن ��ة األس � � ��رى اإلداري � � � ��ن يف س �ج ��ون
االح �ت ��الل ب ��دء م �ش��روع امل�ق��اط�ع��ة ال�ش��ام�ل��ة مل�ح��اك��م
االح� � �ت � ��الل ال� �خ� ��اص� ��ة ب� ��االع� �ت� �ق� ��ال اإلداري ب �ك ��اف ��ة
مستوياتها (بداية استئناف عليا) ..وذكرت اللجنة
يف بيان ّ
أن القرار جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ل �ف �ص��ائ��ل ال �ع �م��ل ال ��وط �ن ��ي واإلس ��الم ��ي
م�ش��رية إىل أن�ه��ا ق��ام��ت ب�ت�ن�س�ي��ق ال�خ�ط��وة م��ع هيئة
ش� ��ؤون األس � ��رى ون � ��ادي األس� ��ري وامل ��ؤس �س ��ات ذات
العالقة.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

التصعيد اليائس واإلدعاءات والتنظريات الوهمية لتحالف دول
ال �ع ��دوان ع��ى ال�ي�م��ن ال ��ذي ت �ق��وده أم��ري �ك��ا وال �س �ع��ودي��ة واإلم� ��ارات
منذ سبعة أع��وام يذكرنا بصحوة املريض ال��ذي سرعان ما ينتكس
ويموت وهذا التوصيف ينطبق تماما عى تحالف العدوان وتحديدا
السعودية التي لم تعد قادرة عى مواصلة الحرب وال عى إيقافها
ألن القرار ليس بيدها وإنما هي أداة منفذة تدار بالريمونت كنرتول
وبحسب ما تريده اإلرادة األمريكية .
إننا نشهد تصعيدا مخيفا من قبل تحالف العدوان وكأن حربهم
ع��ى ال�ي�م��ن ال�ت��ي م��ى ع�ل�ي�ه��ا س�ب�ع��ة أع ��وام م��ازال��ت يف ب��داي�ت�ه��ا مع
أن�ه��م يعلمون إن تصعيدهم اليائس ل��ن يغري شيئا وكلما تعززت
االنتصارات يف مختلف الجبهات كلما حاول املفلسون الذين تبلدت
أفكارهم وتحجر وعيهم أن يضاعفوا من حملتهم اإلعالمية والرتكيز
ف�ي�ه��ا ع��ى أن ث ��ورة  21س�ب�ت�م��ر ال�ش�ع�ب�ي��ة ت��ري��د ال�ق�ض��اء ع��ى ال�ن�ظ��ام
ال�ج�م�ه��وري وإع��ادة اإلم��ام��ة ع��ى ح��د زعمهم ون�ح��ن ن�ق��ول ل�ه��ؤالء :
إذا ك��ان��ت ه��ذه ال �ث��ورة ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ت��ي ت�ع�ت��ر أن�ب��ل وأط�ه��ر م��ا أنجبته
ال��رتب��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ه��دف�ه��ا األس ��اس ه��و ت�ح��ري��ر ال�ي�م��ن وق ��راره ال�س�ي��ايس
م��ن ال��وص��اي��ة ال �خ��ارج �ي��ة وم��واج�ه��ة
ت �ح��ال��ف ال� �ع� ��دوان واالن �ت �ص ��ار ع�ل�ي��ه
وب �ن ��اء دول � ��ة وط �ن �ي ��ة ح ��دي �ث ��ة ت�ت�س��ع
ل �ل �ج �م �ي ��ع ت � �ش� ��ارك يف ب �ن ��ائ �ه ��ا ك��ل
ال �ت �ي��ارات ال�س�ي��اس�ي��ة وت�ع�ت�م��د عى
ذاتها فهذا يف حد ذاته كافيا ليكون
ف� �خ� ��را ل ��إم ��ام ��ة ال� �ت� ��ي ت �ت �ش ��دق ��ون
ب �ه��ا وأف �ض ��ل ب�ك�ث��ري م ��ن ج�م�ه��وري��ة
ارت �م ��ت يف أح �ض ��ان ع ��دوه ��ا ال ��ذي
حاربها منذ أول يوم تأسست فيه
وس �م �ح ��ت ل� ��ه ب � ��أن ي �ح �ك ��م ال �ي �م��ن
ب��ال �ن �ي��اب��ة ع�ن�ه��ا وي�ت�ح�ك��م يف م�ص��ري
احمد الشريف
شعب بأكمله ولم يبقي لها سوى
النشيد والعلم لتتغزل به  ،وخري
برهان عى ذلك أن الذين يطالبون اليوم بهذا النوع من الجمهوريات
ي�ق�ب�ع��ون يف أح �ض��ان ن�ظ��ام م�ل��ي س��اليل ك�ه�ن��ويت ع�ف��ن أف�ق��د شعبه
ك��ل يشء ب�م��ا يف ذل��ك ه��وي�ت��ه ال��وط�ن�ي��ة وج�ع�ل��ه ي�ن�ت�س��ب إىل األس��رة
السعودية التي تحكمه  ،وه�ن��اك ج��زء م��ن ه��ؤالء سلموا الجنوب
اليمني بأكمله لحكام مشيخة اإلمارات ليحتلوا محافظاته ويقتلوا
أبناءه بل ويتسابقون عى تأجري موانئه وجزره وكأنها قد أصبحت
ملكا خالصا لهم اشرتوها بحر مالهم .
أال يستحي ه��ؤالء م��ن ه��ذا ال��زع��م وم��ن التشكيك يف وط�ن�ي��ة من
ي �ض �ح��ون ب��أن �ف �س �ه��م م ��ن أج� ��ل ال ��دف ��اع ع ��ن وط �ن �ه��م وع� ��ن س �ي��ادت��ه
وح��ري�ت��ه واس�ت�ق��الل��ه وإع ��ادة م��ا س�ل��ب م�ن��ه بفعل ال�ع�م��الء وامل��رت��زق��ة
إليه فاملرتزقة وال�ع�م��الء ال ه��م لهم إال ع�ب��ادة األم��وال املدنسة وقد
ع �ج��زوا خ ��الل أك ��ر م��ن ن�ص��ف ق ��رن ع��ن ب �ن��اء دول ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ي�ت�م�ت��ع
أبناؤها يف ظلها بكامل حقوقهم املشروعة بل لقد قادهم فشلهم
وعجزهم إىل االستعانة بعدو خارجي ليغزوا اليمن ويقتل أبناءه
وي��دم��ر بنيته التحتية ب��ل وي�ع�ت��رون ذل��ك إن�ج��ازا يف ن�ظ��ره��م حسب
ما تعودوا وتربوا عليه.
يف ك��ل ب ��الد ال�ع��ال��م ب�م��ا يف ذل ��ك ت�ل��ك ال ��دول األك ��ر ت�خ�ل�ف��ا وال�ت��ي
تحرص األحزاب والقوى السياسية واالجتماعية فيها عى أن يكون
ت�ن��اف�س�ه��ا ع ��ى خ��دم��ة ق �ض��اي��ا ال �ش �ع��وب واألوط � ��ان وت �ق��دي��م ب��رام��ج
سياسية يكسبون من خاللها ثقة الجماهري وجعل مصالح األوطان
فيها فوق أي اعتبار ذايت مهما كانت أهميته إال يف اليمن التي تكاد
تكون الدولة الوحيدة يف هذا العالم املرتامي األطراف املتأصلة فيها
ثقافة التكسب امل��وروث��ة وأص�ب�ح��ت محل تنافس الجميع م��ن أكر
م�س��ؤول إىل أص�غ��ر م�س��ؤول وال�ك��ل ي�ن�ظ��ر إىل امل�ن�ص��ب ال ��ذي يمكنه
ال ��وص ��ول إل �ي ��ه ب �ع��ن ك ��م س�ي�ج�م��ع م ��ن ال � ��روة وك ��م س �ي��وظ��ف م��ن
األق��ارب واألتباع واألصحاب ولتذهب مصلحة الوطن إىل الجحيم
وه��و ما يذكرين بما سبق ونشره الصحفي العربي ج��الل كشك يف
م�ج�ل��ة ال �ح��وادث ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال ��ذي زار ال�ي�م��ن ب��داي��ة ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات من
ال�ق��رن امل��ايض يف عهد ال�ق��ايض عبد ال��رح�م��ن اإلري ��اين رئ�ي��س املجلس
الجمهوري األسبق رحمه الله حيث قال  :إن املوارد املتاحة يف اليمن
م�ح��دودة ول�ي�س��ت كمثيالتها يف ال��دول امل�ج��اورة النفطية يمكن أن
تكفي للتنمية ال��وط�ن�ي��ة والتنمية ال��ذات�ي��ة يف وق��ت واح��د وم��ع ذل��ك
فقد غلب املسؤول اليمني التنمية الذاتية عى التنمية الوطنية.
ورغ� ��م ال �ت ��وج ��ه ل�ل�ت�ص�ح�ي��ح وت �ط �ه��ري ال �ج �ه ��از اإلداري ل �ل ��دول ��ة م��ن
هؤالء الفاسدين إال أن قوى خفية مرتبطة بالخارج ما تزال تشكل
ج��زءا من املنظومة التي كانت تتحكم يف مقاليد األم��ور خالل فرتة
األرب�ع��ة ال�ع�ق��ود امل��اض�ي��ة وال�ت��ي م��ن ال�ص�ع��ب ع��ى أي ط��رف سيايس
ج��دي��د ال�ت�خ�ل��ص م�ن�ه��ا ب�س�ه��ول��ة يف وق ��ت ق��ري��ب وإن ت �غ��ريت ب�ع��ض
الوجوه لتحل محلها وتنتهج أساليب سياسية مختلفة للتضليل
وك�س��ب ال��وق��ت وه��ذه ال�ق��وى ت�ح��دي��دا ه��ي م��ن تقف يف وج��ه عملية
التغيري التي يشهدها الشعب اليمني اليوم الهادفة إىل تحرير القرار
السيايس اليمني ووضع حد نهايئ للوصاية التي فرضت عى اليمن
منذ عدة عقود والتوجه الفعيل نحو بناء دولة قوية وعادلة تكفل
ح��ق امل��واط�ن��ة امل�ت�س��اوي��ة للجميع وت�ت�ي��ح ل�ك��ل أب�ن��اء ال�ش�ع��ب اليمني
امل�ش��ارك��ة يف البناء والتنمية واالع�ت�م��اد ع��ى النفس ب��ال��درج��ة األوىل
بعيدا ع��ن إذالل ال�خ��ارج لليمنين م��ن خ��الل م��ا يقدمونه لهم من
مساعدات مشروطة يلحقونها باملن واألذى وإن كانت التصل إىل
الشعب اليمني مباشرة ليستفيد منها يف عملية التنمية وإنما تذهب
إىل جيوب النافذين والفاسدين .
وع �ل �ي ��ه ف� ��إن ال �ق ��وى ال �غ ��ارق ��ة يف ال �ف �س ��اد إىل أذن �ي �ه ��ا ال ي �م �ك��ن أن
ت�س�ل��م ب�س�ه��ول��ة وت�ت�خ��ى ع��ن م�ص��ال�ح�ه��ا غ��ري امل �ش��روع��ة خ��اص��ة ت�ل��ك
التي استطاعت أن تبقى عى رأس األحزاب والتنظيمات السياسية
لقيادتها منذ أمد بعيد وال تسمح بإفساح املجال للشباب ليحدثوا
تغيريا داخلها يتواكب مع متغريات العصر والتمايش مع ما يشهده
من تطورات .

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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( :
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