خالل لقائه بأعضاء الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن

الرئيس املشاط يؤكد على الدور احملوري للعلماء في مناصرة قضايا األمة
اسبوعية
سياسية  .عامة
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

دعا املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان لالضطالع بدورها املسؤول

مجلس النواب يدين جرميتي إعدام النظام
السعودي للمعلمي وقتل املواطنني في الرقو

أدان مجلس النواب يف جلسته املنعقدة
أمس برئاسة نائب رئيس املجلس
عبدالسالم صالح هشول زابية ،جريمة
إعدام النظام السعودي للمواطن اليمني
محمد عبدالباسط محمد املعلمي ،من
أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار والذي
كان يعمل يف السعودية منذ 2014م.
ولفت نواب الشعب إىل املعلومات األولية
املستقاة من عائلة الضحية التي أفادت
بأن ابنهم "محمد" ،البالغ من العمر
21عاماً ،سافر عام  2014وظل عىل
تواصل معهم ،إال أنه قبل أربعة أشهر،
انقطعت أخباره وفوجئت أسرته أمس
األول من خالل وسائل إعالم سعودية

بنبأ إعدامه ..وأشاروا إىل أن هذه الجريمة
تأيت يف إطار استمرار انتهاكات حقوق
اإلنسان التي ترتكبها السلطات السعودية
يف مخالفتها للمواثيق واألعراف الدولية
وقوانني حقوق اإلنسان.
واستهجن نواب الشعب تباهي النظام
السعودي القمعي بدعوة أعداء األمة
من الصهاينة وتطبيع العالقات معهم
يف وقت ّ
يضيق فيه عىل العرب واملسلمني
وأشقائه وجريانه ويرتكب بحقهم أبشع
الجرائم ليصبح أبناء األمة اإلسالمية
هم األعداء وأعدائها الحقيقيني هم
األصدقاء من وجهة نظر الحكام املارقني
واملحسوبني عىل األمة وأبناء نجد

أنشطة وبرامج تعليمية متميزة
تقدمها املراكز الصيفية

ص 05

شوقي عواضة #

هدنة غروندبرغ:
الوجه اآلخر
للعدوان
ص 08

صراع انتقالي اإلمارات ومجلس الوصاية السعودية

والحجاز ..وندد مجلس النواب بإعدام
النظام السعودي للمعارضني له من
املواطنني من أبناء نجد والحجاز دونما
إجراء محكمات عادلة لهم.
وأكد نواب الشعب ،أن جرائم النظام
السعودي بحق أبناء الشعب اليمني
لن تسقط بالتقادم وأنها موثقة لدى
املنظمات الحقوقية وسيتم متابعتها
أمام املحاكم الدولية لينال املجرمني
جزائهم  ..داعني املنظمات اإلنسانية
والهيئات الدولية املعنية بالدفاع عن
حقوق اإلنسان إىل التحقيق يف تلك
الجرائم واالنتهاكات التي يرتكبها النظام
السعودي ووضع حد لها.
بقية ص 02

وزير النقل :

اليوم تسيير أول رحلة
جتارية من مطار صنعاء
يشهد مطار صنعاء الدويل منذ
بدء الهدنة اإلنسانية اليوم
االثنني ،تسيري أول رحلة تجارية
من صنعاء إىل اململكة األردنية
الهاشمية والعودة يف نفس
اليوم ،عرب الخطوط الجوية
اليمنية،
وأشار وزير النقل عبدالوهاب
الدرة ،يف اجتماع موسع أمس
بمطار صنعاء حضره وكيل الهيئة
العامة للطريان املدين رائد جبل
والقائم بأعمال الخطوط الجوية
اليمنية عبدامللك مطهر ومدير
مطار صنعاء خالد الشايف ،إىل
أنه سيتم يف القريب العاجل
تسيري الرحلة الثانية صنعاء -
القاهرة – صنعاء..
وأكد انه ال يوجد أي مانع أو قرار
من األمم املتحدة يحول دون
استمرار الرحالت التجارية من
مطار صنعاء بصورة دائمة دون
ربطها بالهدنة اإلنسانية ،كحق
للمواطن اليمني يف السفر من
أقرب املطارات إليه ،خاصة وأن
األمم املتحدة تقوم بالتفتيش
والرقابة عىل الرحالت ..وأشار
وزير النقل ،إىل الحرص عىل
تسهيل كافة اإلجراءات أمام
املس ـ ـ ــافرين وتقديم أفضل
الخدمات املالحية بكفاءة فنية
ومهنية عالية ..مشيدا بجهود
الكوادر العاملة بمطار صنعاء
التي عملت بمهنية عالية وحيادية
يف تقديم خدماتها.

خالل زيارته للمرابطني بجزيان ..

وزير الدفاع  :جاهزون للتصدي ألسوأ االحتماالت
حان الوقت لوقف مهازل
العدوان ورفع الحصار
نمتلك كــفــاءات وخــرات
قتالية وأســلــحــة عالية
الدقة

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ،أن القوات املسلحة اليمنية باتت
تمتلك كفاءات وخربات قتالية عالية يف جميع صنوفها الربية والبحرية والجوية
وأسلحة ردع اسرتاتيجية متطورة ،وذات تقنيات عالية الدقة.
وأشار وزير الدفاع خالل زيارته ألبطال
الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف
جبهات جيزان ،إىل أن القوات املسلحة
حريصة عىل مواكبة مجمل التطورات
التي تقتضيها معركة األسلحة الحديثة
يف امليدان رغم العدوان والحصار.
وقال "إننا يف الجمهورية اليمنية
يف الوقت الذي نحرص عىل السالم
املنصف والعادل واملشرف ،نحن
جاهزون للتصدي ألسوأ االحتماالت،
معتمدين عىل الله ومنطلقني من مبدأ
"وإن عدتم عدنا" ،وهذه هي توجيهات
وتوجهات قيادتنا الثورية الحكيمة
املخلصة التي ال تعمل إال بما يصب يف

صالح األمة وتتنازل يف أشياء من أجل
مصلحة الشعب اليمني".
وأضاف "إن من أهم أهداف دول
تحالف العدوان املعلنة وغري املعلنة
يف اليمن ،هي إخضاع الشعب اليمني
للتنازل عن سيادته وحريته وقراره
ووحدته وثرواته وموقعه االسرتاتيجي
خدمة للكيان الصهيوين"  ..الفتاً
بهذا الصدد إىل تأكيد قائد الثورة
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث ،يف
خطاباته أن التفريط والتنازل عن ذلك
هو املستحيل ،وأن هذا املبدأ هو مبدأ
الشعب اليمني الصامد الذي لم ولن
يتنازل عن هذه املبادئ مهما كانت

اغتيال الشهيدة شريين أبو عاقلة يعيد اىل الواجهة

وحشية االحتالل
 ..ودناءة املطبعني

تقرير :ناصر الخذري

وحشية فاقت الحيوانات املفرتسة يمارسها جنود االحتالل الصهيوين ضد ابناء
الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948م وحتى اآلن غري مكرتثني بالعالم ومنظماته
الحقوقية التي تدعي زوراً حماية الحقوق والحريات للصحافة واالنسان..
الشهيدة شريين ابو عاقلة كانت شاهدة جديدة عىل بشاعة املجرمني من جنود
االحتالل الصهيوين الذين تعمدوا إعدامها رغم معرفتهم أنها صحفية تحمل
الكامريا والقلم لتنقل بالصوت والصورة الحقيقة واملأساة التي يتعرض لها
املواطنون يف االرايض العربية املحتلة من قبل كيان العدو الغاصب ..اغتيال أيقونة
الصحافة ونجمة القدس شريين ابو عاقلة مثل جريمة حرب جديدة مكتملة
االركان تضاف اىل سابقتها من الجرائم املنسية التي طالت عشرات الصحفيني يف
األرايض العربية املحتلة.
تفاصيل ص 04

«شريين أبو عاقلة» ..شاهدة
على بشاعة اإلجرام الصهيوين
ص 04

التقى فخامة املشري الركن مهدي
املشاط رئيس املجلس السيايس
األعىل أمس أعضاء الهيئة
العليا لرابطة علماء اليمن..
واستمع الرئيس املشاط إىل
رأي العلماء األفاضل من خالل
نقاش مستفيض حول مجمل
قضايا األمة العامة والخاصة،
والخدمات والعدالة وحفظ
الحقوق ..وتطرق الرئيس املشاط
إىل الدور املحوري لعلماء اليمن يف
مواجهة العدوان وتكريس الوعي
لدى عامة أبناء الشعب اليمني
يف أهمية التصدي ألعداء األمة،
انطالقاً من الواجب الديني الذي
يحث عىل الدفاع عن الوطن،
باعتبار حب األوطان من اإليمان.
تفاصيل ص 02

اإلعتـــــــــــداء علـــى نعش شريين
ال يقل بشاعة عن اغتيالها

التضحيات.
وأردف اللواء العاطفي" من ميادين
الشرف والبطولة والعزة والكرامة نقول
لقائد الثورة وألبناء الشعب اليمني ثقوا
كل الثقة بقواتكم املسلحة ،وبكفاءاتها
القتالية وأنهم من سيجعلون املعتدين
وأذنابهم يعودون إىل رشدهم وهم من
سيكسر طغيان اعتداءاتهم عىل أرضنا
وشعبنا ،وحان الوقت لتوقف مهازل
العدوان ورفع الحصار والرحيل من
اليمن ،واألحداث هي من ستؤكد قولنا
خالل األيام القادمة".
تفاصيل ص 03

محليات
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الرئيس املشاط يلتقي أعضاء الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن

الرئيس املشاط يؤكد على الدور احملوري لعلماء اليمن في مواجهة العدوان ومناصرة قضايا األمة

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط
رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س ال� �س� �ي� ��ايس األع � � ��ىل أم ��س
أعضاء الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن.
واستمع الرئيس املشاط إىل رأي العلماء
األفاضل من خالل نقاش مستفيض حول
م �ج �م��ل ق �ض��اي��ا األم � ��ة ال �ع ��ام ��ة وال �خ ��اص ��ة،
والخدمات والعدالة وحفظ الحقوق.
وتطرق الرئيس املشاط إىل الدور املحوري
ل� �ع� �ل� �م� ��اء ال � �ي � �م� ��ن يف م � ��واج � �ه � ��ة ال� � �ع� � ��دوان
وت�ك��ري��س ال��وع��ي ل��دى ع��ام��ة أب�ن��اء الشعب
ال�ي�م�ن��ي يف أه�م�ي��ة ال�ت�ص��دي ألع ��داء األم ��ة،
انطالقاً من الواجب الديني الذي يحث عىل
ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ،ب��اع�ت�ب��ار ح��ب األوط ��ان
من اإليمان.
وأش� � � � ��ار إىل دور ال � �ع � �ل � �م� ��اء يف م� �ن ��اص ��رة
قضايا األم��ة امل��رك��زي��ة وع��ىل رأس�ه��ا القضية

ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن � �ي� ��ة ودع� � � � � ��م أب� � � �ن � � ��اء ال� �ش� �ع� ��ب
الفلسطيني يف الدفاع عن وحدة فلسطني
ودح ��ر امل�ح�ت��ل ال�ص�ه�ي��وين ال�غ��اص��ب وص� ً
�وال
إىل إق ��ام ��ة ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل�س�ت�ق�ل��ة
وعاصمتها القدس الشريف.
وأك� ��د رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ىل،
أه �م �ي��ة اس �ت �م��رار ال �ع �ل �م��اء يف ت �ق��دي��م ال ��رأي
وامل �ش��ورة يف مختلف امل �ج��االت التشريعية
والتنفيذية وغريها واالضطالع بدورهم يف
توعية املجتمع ،بأهمية مواجهة العدوان
األمرييك السعودي وتضليالته.
ف�ي�م��ا دع��ا ال�ع�ل�م��اء أب�ن��اء ال�ش�ع��ب اليمني
إىل ال �ت �ح��ي ب��ال�ي�ق�ظ��ة وال �ج �ه��وزي��ة ال�ع��ال�ي��ة
مل ��واج �ه ��ة أي خ� ��رق ل �ل �ه��دن��ة م ��ن ق �ب ��ل دول
ال�ع��دوان وامل��رت��زق��ة ،والتصدي للمؤامرات
التي يحيكها األعداء ضد اليمن.

التقى ك ًال على حده نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزيري األشغال والصحة

الرئيس املشاط يوجه بدعم املؤسسات التي تقدم اخلدمات للمواطنني وتوفير الكهرباء للفقراء مبحافظة احلديدة
املشاط يؤكد ضرورة االهتمام بالتعليم الطبي وأعطاءه األولوية والتركيز على املشاريع التي تالمس متطلبات املواطنني لتخفيف معاناتهم

أهمية التقييم املستمر ألداء املراكز واملستشفيات وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمرضى
التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل،
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة وزي��ر امل��ال�ي��ة ال��دك�ت��ور رش�ي��د أب��و
لحوم.
جرى خالل اللقاء استعراض ما تم إنجازه يف متابعة املؤسسات املحلية
للمياه والصرف الصحي باملحافظات لتوسيع خدماتها بجودة عالية لتصل
إىل أكرب عدد من املواطنني ،وتحسني األداء املؤسيس بما يؤدي إىل خفض
الكلفة لتصل إىل املواطن بأقل سعر.
واط �ل ��ع ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،ع ��ىل ن �ش��اط ص �ن ��دوق دع ��م وت�ن�م�ي��ة م�ح��اف�ظ��ة
ال�ح��دي��دة ،يف مختلف ال�ج��وان��ب ال�ت��ي يستهدفها ويف مقدمتها الكهرباء
واملياه والصحة والتعليم ،وكذا نتائج املسح امليداين الذي قام به الصندوق
الذي نتج عنه تحديد األسر الفقرية املحتاجة إىل الدعم ،وتحديد السقوف
الالزمة لها.
واستمع الرئيس امل�ش��اط إىل ش��رح م��ن ال��دك�ت��ور أب��و ل�ح��وم ،ح��ول م��ا تم
ت�ن�ف�ي��ذه ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت��وج�ي�ه��ات ف�خ��ام�ت��ه ذات ال�ص�ل��ة ب��إص��الح ال��وح��دات

االقتصادية.
وخالل اللقاء وجه الرئيس املشاط ،وزارة املالية بدعم املؤسسات التي
ت�ح�ت��اج إىل أص ��ول ل�ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات ل�ل�م��واط�ن��ني وت��وف��ري ال�ت�م��وي��ل ال��الزم
حسب اآللية التي يتم االتفاق عليها ..مشددا عىل ضرورة توفري الكهرباء
للفقراء بمحافظة الحديدة.
ك �م��ا وج ��ه ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ب��إي �ص��ال امل �ي ��اه ل �ل �ف �ق��راء ال ��ذي ��ن ت ��م ح�ص��ره��م
وتحديدهم مع االهتمام أكرث بالفقراء يف األرياف وذلك وفق مسار خطة
واضحة.
واط �ل ��ع ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،ع ��ىل إج � ��راءات وزارة امل��ال �ي��ة ،ل �ش ��راء م �ع��دات
لصناديق النظافة حسب األولويات.
وح��ث ع��ىل التنسيق م��ع امل�ح��اف�ظ��ات لتحسني املظهر ال�ج�م��ايل للشوارع
الرئيسية باملدن واالهتمام بالتشجري.
إىل ذل� ��ك ال �ت �ق ��ى ف �خ ��ام ��ة امل �ش ��ري ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل� �ش ��اط رئ �ي ��س امل �ج �ل��س
السيايس األعىل  ،وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل.

العمل إليجاد آلية لضبط أسعار األدوية وتوفير مخزون دوائي استراتيجي

وج ��رى خ��الل ال�ل�ق��اء م�ن��اق�ش��ة س��ري ال�ع�م��ل ب ��ال ��وزارة وم�س�ت��وى األداء يف
ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي ،وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ه��ذا ال�ق�ط��اع نتيجة ال�ع��دوان
والحصار.
واط �ل ��ع ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،ع ��ىل اس��رات �ي �ج �ي��ة ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي -2022
 ،2025التي تضمنت التوجيهات الرئاسية والتوجهات العامة.
وأك ��د ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ع��ىل ض ��رورة االه�ت�م��ام ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ط�ب��ي وإع�ط��ائ��ه
األول��وي��ة لرفد القطاع الصحي ب�ك��وادر مؤهلة لتعزيز مستوى الخدمات
الصحية بما يسهم يف الحد من السفر إىل الخارج خاصة يف ظل استمرار
العدوان والحصار ..مشيدا بجهود وزارة الصحة والعاملني فيها.
وش��دد ع��ىل أه�م�ي��ة التقييم امل�س�ت�م��ر ألداء امل��راك��ز وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات العامة
والخاصة ،وتحسني مستوى الخدمات الطبية املقدمة للمرىض بما يسهم
يف التخفيف من معاناتهم.
وحث الرئيس املشاط عىل ضرورة ضبط األسعار يف املستشفيات ،وإيجاد
آلية لضبط أسعار األدوية والعمل عىل توفري مخزون دوايئ اسراتيجي..

خالل زيارته حللقات حتفيظ القرآن الكرمي في جامعي الشعب والبليلي

رئيس الوزراء :الدورات الصيفية عامل هام الستثمار طاقات الطالب والطالبات
ق � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س م� �ج� �ل ��س
ال � � � � � � � � � � � � � � ��وزراء ال � � � ��دك � � � �ت � � � ��ور
ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز ص � ��ال � ��ح ب ��ن
ح� � �ب� � �ت� � ��ور" إن ال � � � � � ��دورات
ال � �ص � �ي � �ف � �ي� ��ة ل � � ��ن ت� �ق� �ت� �ص ��ر
ع � � ��ىل ال� � �ع� � �ل � ��وم ال� ��دي� �ن� �ي� ��ة
ال�ف�ق�ه�ي��ة وال �ش��رع �ي��ة ،ب��ل
ت�ش�م��ل ال�ع�ل��وم الطبيعية
واالخ� � � � �ت� � � � �ص� � � � ��اص� � � � �ي� � � � ��ة يف
ال�ه�ن��دس��ة وال��ري��اض�ي��ات"..
م� � � � ��ؤك� � � � ��داً أه� � �م� � �ي� � �ت� � �ه � ��ا يف
مواصلة مسرية التنافس
م� ��ع ال� �خ� �ص� ��وم واألع� � � ��داء
ال ��ذي ��ن أرادوا دف� ��ن إرادة
األم � ��ة ال �ي �م �ن �ي � َ�ة وال �ق �ض ��اء
ع� ��ىل ق� ��درات� �ه� ��ا وت ��اري �خ �ه ��ا
وحاضرها.
ج ��اء ذل ��ك خ ��الل زي ��ارت ��ه
ال �ت �ف �ق ��دي ��ة وم� �ع� ��ه وزراء
الشؤون االجتماعية عبيد
ب��ن ض�ب�ي��ع واألش �غ ��ال غ��ال��ب م�ط�ل��ق وال� ��رثوة ال�س�م�ك�ي��ة ال��دك�ت��ور
م�ح�م��د ال ��زب ��ريي وال �ث �ق��اف��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�ك�ب��يس وال ��زراع ��ة امل�ه�ن��دس
ع �ب��دامل �ل��ك ال �ث ��ور واإلرش � ��اد ن�ج�ي��ب ال �ع �ج��ي وال �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
الدكتور إسماعيل املحاقري والشباب محمد امل��ؤي��دي ،حلقات
ال ��ذك ��ر وت�ح�ف�ي��ظ ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م وت ��دري ��س ع �ل��وم��ه ال �ش��رع �ي��ة يف
ج��ام �ع��ي ال �ش �ع��ب وال �ب �ل �ي��ي ب ��أم ��ان ��ة ال �ع��اص �م��ة يف إط� ��ار أن�ش�ط��ة
الدورات الصيفية للعام الحايل.
وت��وج��ه رئ�ي��س ال ��وزراء ،بالشكر للقائمني ع��ىل ه��ذه الحلقات
يف ق� �ي� ��ادة أم� ��ان� ��ة ال �ع ��اص �م ��ة وال� �ج� �ه ��ات األخ� � ��رى ذات ال �ع ��الق ��ة
وال�ق��ائ�م��ني ع��ىل ال ��دورات ال�ص�ي�ف�ي��ة ..وق ��ال" ت�ح��دث ق��ائ��د ال�ث��ورة
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث ،قبل أي��ام حول أهمية مثل
هذه الدورات الصيفية للطالب والشباب بشكل عام ،باعتبارها
جانبا من جوانب مقاومتنا للعدوان الذي اخذ صبغة واضحة
بأنه عدوان صهيوين غربي بأيادي عربية ".
وأض ��اف" امل�ع�ت��دون ي�ت�ح��دث��ون ب�ث�ق��اف�ت�ن��ا ل�ك�ن�ه��م ارت�ك�ب��وا ج��رائ��م

بحق شعبنا اليمني بقتلهم الشيوخ والنساء واألطفال وتدمري
املدارس والجوامع والطرق واملستشفيات ،وهي جرائم ال يقوم
بها إال متصهينون".
وأش��ار ال��دك�ت��ور ب��ن ح�ب�ت��ور ،إىل أن الجميع ال�ي��وم معني ببناء
ه ��ذا ال�ج�ي��ل ال�ف�ت��ي ال ��ذي س�ي�ح�م��ل راي ��ة امل �ق��اوم��ة وال �ج �ه��اد وك��ذا
ً
راية التغيري ً
تأهيال شامال"..
بناء روحيا وعقليا ووطنيا وتأهيله
موضحا انه ال يمكن ألمة أن تقوم بدورها بشكل قوي وأن تتطور
إال إذا ك��ان الجيل ال�ش��اب ي��واص��ل حمل مشعل مسرية التنوير
التطوير ومساندا للجيل الذي قبله يف هذا األمر.
وقال "جيل الشباب من أبناء الشعب اليمني لن يتمكن من
مواصلة هذه املسرية بشكل إيجابي إال إذا فهم ووعى املضامني
الجوهرية والكبرية للدين اإلسالمي والقرآن الكريم".
وذكر أن هذا العمل اإلنساين الفكري التوعوي الرائد سيظل
م �ح �ف ��وراً يف ذاك � ��رة ووج � ��دان ه ��ذا ال �ج �ي��ل وم �ن �ه��م س�ي�ن�ت�ق��ل إىل
األجيال القادمة.
وخاطب الطالب قائال" :إن الوزراء أبوا إال أن يشاركونكم يف هذا

ال �ع �م ��ل ال �ف �ك ��ري ال �ث �ق ��ايف
وه ��ذه ال� ��دورات ال�ص�ي�ف�ي��ة
م �ن ��ذ ل �ح �ظ ��ة ان �ط ��الق �ت �ه ��ا،
ي � � �ح� � ��دوه� � ��م األم� � � � � ��ل ب� � ��أن
ي �خ ��رج ج �م �ي��ع امل �ش ��ارك ��ني
فيها وهم متسلحون فكرا
وث �ق��اف��ة وع �ل �م��ا ب��اإلض��اف��ة
إىل ال � �ع � �ل� ��وم ال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة
والعلمية األخرى".
فيما أش��اد وزي��ر اإلرش��اد
وش��ؤون ال�ح��ج وال�ع�م��رة،
ب � � � �ج � � � �ه � � � ��ود ال � � �ق � � ��ائ � � �م � � ��ني
وال �ع ��ام �ل ��ني ع ��ىل امل� ��دارس
والدورات الصيفية بأمانة
ال � �ع � ��اص � �م � ��ة ،وم� �س� �ت� ��وى
ال �ت �ف��اع��ل واإلق �ب ��ال ال�ك�ب��ري
ل � � �ل � � �ط� � ��الب ل � ��الس� � �ت� � �ف � ��ادة
م � ��ن أن �ش �ط �ت �ه ��ا ال� �ه ��ادف ��ة
إلكسابهم املهارات وصقل
مواهبهم املختلفة.
ودع ��ا أول �ي ��اء األم� ��ور إىل ال��دف��ع ب��أب�ن��ائ�ه��م ل��الل�ت�ح��اق ب ��ال ��دورات
ال �ص �ي �ف �ي ��ة ل ��الس �ت �ف ��ادة م �ن �ه ��ا ب �م ��ا ي �س �ه ��م يف ت �ن �م �ي ��ة م �ع ��ارف �ه ��م
وت�ح�ص�ي�ل�ه��م ال�ع�ل�م��ي وال �ث �ق��ايف وت�س�ل�ي�ح�ه��م ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة
والربية اإليمانية الصحيحة.
وأك��د ال��وزي��ر ال�ع�ج��ي ض ��رورة االه�ت�م��ام بتعليم ال�ق��رآن ال�ك��ري��م
ب��اع �ت �ب��اره اه �ت �م��ام ب��ال�ح�ي��اة واإلن �س ��ان وب �ن��اء امل�س�ت�ق�ب��ل وت�ح�ص��ني
الشباب من الوقوع باالنحراف.
ب ��دوره أك ��د وزي ��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ،ض ��رورة ال�ت�ف��اع��ل ال�ج��اد
من قبل الجميع وتكثيف الجهود والتعاون بني جميع الجهات
واملكونات بما يضمن إنجاح الدورات الصيفية وتحقيق األهداف
املرجوة منها يف تحصني الشباب والنشء من الثقافات املغلوطة.
ولفت الوزير املؤيدي ،إىل ضرورة استغالل اإلجازة الصيفية يف
تزويد النشء والشباب باملعارف يف مختلف العلوم وإكسابهم
مهارات وتحصينهم من مخططات الغرب التي تستهدف الجيل
الصاعد.

مؤكدا ً عىل أهمية توجه وزارة الصحة نحو الصناعات الدوائية املحلية ،بما
يسهم يف تحقيق األمن الدوايئ وتوفري األدوية بجودة وأسعار منافسة.
ويف سياق متصل التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
السيايس األعىل ،وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق.
وجرى خالل اللقاء مناقشة مستوى تنفيذ خطة الوزارة للعام الجاري
وم��ا تضمنته م��ن أول��وي��ات وم�ش��اري��ع س��واء م��ا يتعلق ب��ال��رؤي��ة الوطنية أو
املتصلة بنشاط الوزارة وتدريب وتأهيل الكوادر يف مختلف املجاالت الفنية
والهندسية.
وتطرق اللقاء ،إىل سري تنفيذ مشاريع شق وصيانة وإعادة ترميم وتأهيل
الطرق والجسور وخصوصا تلك التي تعرضت للقصف والتدمري من قبل
طريان العدوان األمرييك السعودي.
ويف اللقاء أكد الرئيس املشاط ،أهمية الركيز عىل املشاريع التي تالمس
متطلبات امل��واط�ن��ني وتخفيف معاناتهم وااله�ت�م��ام ب��ال�ح�ف��اظ ع��ىل شبكة
الطرق الرئيسية.

محافظ احلديدة يلتقي بعدد من العائدين الى الصف الوطني
التقى محافظ الحديدة محمد عياش قحيم يوم
أم ��س  ،ع ��دد م ��ن أف� ��راد األم� ��ن ال �ع��ائ��دي��ن إىل ص��ف
الوطن بعدما تكشف لهم زيف العدوان ومؤامراته.
وخ � ��الل ال �ل �ق ��اء ،أش � ��اد امل �ح ��اف ��ظ ق �ح �ي ��م ،ب��وع��ي
وصحوة العائدين إىل صف الوطن بعدما تكشفت
ل �ه ��م أه� � ��داف ال � �ع� ��دوان يف اح� �ت ��الل ال �ي �م ��ن وف ��رض
الوصاية عليه.
وأك ��د أن ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ت�ع�م��ل ع��ىل
ترتيب ع��ودة من تبقى من املغرر بهم ،منوها بدور
ق �ي��ادة امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة وج �ه��وده��ا يف
تسهيل عودتهم ،وترتيب وضعهم.
ودع � ��ا ق �ح �ي ��م ،م ��ن ال ي� ��زال� ��ون يف ص ��ف ال� �ع ��دوان
إىل االس �ت �ف��ادة م��ن ق ��رار ال�ع�ف��و ال �ع��ام وال �ع ��ودة إىل
أسرهم.

ويف ال �ل �ق ��اء ال � ��ذي ح� �ض ��ره وك� �ي ��ل امل �ح ��اف �ظ ��ة ع��ي
ق� �ش� ��ر ،وم� ��دي� ��ر اس� �ت� �خ� �ب� ��ارات امل �ن �ط �ق ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة
ال�خ��ام�س��ة ال�ع�م�ي��د ري ��اض ب �ل��ذي ،أش ��ار ن��ائ��ب م��دي��ر
ش�ع�ب��ة االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�م�ي��د ع ��الء ال�ع�م�ي��يس ،إىل
أن عودة املغرر بهم جاء بعد اتضاح الحقيقية لهم
بمخططات العدوان الرامية الحتالل الوطن ونهب
ثرواته.
ف �ي �م��ا أش � ��اد ال� �ع ��ائ ��دون ب �ح �ف ��اوة االس �ت �ق �ب ��ال م��ن
ق �ب��ل ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة وق� �ي ��ادة امل�ن�ط�ق��ة
العسكرية ،داع��ني م��ن ال ي��زال��ون يف ص��ف ال�ع��دوان
إىل االستفادة من قرار العفو العام.
وأك� ��دوا أن �ه��م س �ي �ك��ون��ون إىل ج��ان��ب أح� ��رار ال�ي�م��ن
يف م �ع��رك��ة ال ��دف ��اع ع ��ن ال ��وط ��ن يف م��واج �ه��ة ال �غ��زاة
واملحتلني .

دعا املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان  ..بقية
إىل ذل � ��ك أدان م �ج �ل ��س ال � �ن� ��واب ال �ج��ري �م��ة
ال�ب�ش�ع��ة ال�ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا ق��وات ح��رس ال�ح��دود
ال�س�ع��ودي بحق م��واط�ن��ني يمنيني يف منطقة
ال � ��رق � ��و ب� �م ��دي ��ري ��ة م �ن �ب ��ه م �ح ��اف �ظ ��ة ص � �ع� ��دة..
م�س�ت�ن�ك��ري��ن إق� ��دام ج�ي��ش ال �ع��دو ال�س�ع��ودي
ب�ت�ع��ذي��ب م��واط �ن��ني ي�م�ن�ي��ني يف م�ن�ط�ق��ة ال��رق��و
وصعقهم بالكهرباء حتى املوت.
واس � �ت � �غ� ��رب ن � � ��واب ال� �ش� �ع ��ب ،إن � �ك� ��ار ن ��اط ��ق
ت �ح ��ال ��ف ال � �ع � ��دوان ،ال �ج ��ري �م ��ة ال �ب �ش �ع��ة ال �ت��ي
اقرفها حرس الحدود السعودي ضد يمنيني
ومهاجرين أفارقة غري شرعيني ورمي جثثهم
يف منطقة الرقو الحدودية وجدت عليها آثار
تعذيب أدت إىل وفاة سبعة.
واس �ت �ه �ج��ن ن ��واب ال �ش �ع��ب ادع� ��اء وت�ض�ل�ي��ل
ال �ت �ح ��ال ��ف م ��ن أن ال �ض �ح ��اي ��ا ق �ت �ل ��وا ب ��رص ��اص
ال �ق ��وات ال �ي �م �ن �ي��ة ..م �ط��ال �ب��ني ب ��إج ��راء ت�ح�ق�ي��ق
ش �ف��اف يف ه ��ذه ال �ج��ري �م��ة ال �ت��ي ت�ك�ش��ف م��دى
قبح النظام السعودي وتجرده من اإلنسانية.
ودع� � ��ا ن� � ��واب ال� �ش� �ع ��ب ،امل �ن �ظ �م ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ب � �ح � �ق� ��وق اإلن � � �س � � ��ان إىل االض � � �ط � � ��الع ب � ��دوره � ��ا

امل� �س ��ؤول يف م �ت��اب �ع��ة وت ��وث �ي ��ق ه ��ذه ال �ج��ري �م��ة
والقيام بواجبها اإلنساين واألخالقي والقانوين
يف م��الح �ق��ة م��رت�ك�ب�ي�ه��ا يف م�ح�ك�م��ة ال�ج�ن��اي��ات
الدولية.
ك�م��ا اس�ت�ه�ج�ن��وا ص�م��ت األم ��م امل�ت�ح��دة ال�ت��ي
ت � �ش� ��رف ع � ��ىل ال � �ه � ��دن � ��ة ،إزاء ال � �ج � ��رائ � ��م ال �ت ��ي
يرتكبها تحالف العدوان السعودي اإلمارايت
وخ��روق��ات��ه املستمرة للهدنة ،دون إدانتها أو
ات�خ��اذ أي إج��راءات ،م��ا ّ
شجع دول ال�ع��دوان
عىل ارتكاب املزيد من الجرائم وآخرها جريمة
تعذيب مواطنني يف منطقة الرقو حتى املوت.
وح ��مّ ��ل ن� ��واب ال �ش �ع ��ب ،ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان
وال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي امل �س��ؤول �ي��ة ال�ك��ام�ل��ة إزاء
هذه الجريمة وغريها من الجرائم التي ارتكبها
العدوان يف خرق سافر للهدنة املعلنة.
ك �م ��ا ح �م �ل ��وا األم � ��م امل �ت �ح ��دة وم �ب �ع��وث �ه��ا إىل
ال �ي �م ��ن امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ل �ص �م �ت �ه ��م وع � � ��دم ات �خ ��اذ
اإلج��راءات الالزمة لصد األعمال واملمارسات
ال �ت ��ي ُت �ع �ت��رب ان �ت �ه��اك��اً ص ��ارخ ��اً ل �ك��اف��ة ال �ق��وان��ني
واملعاهدات واالتفاقيات اإلنسانية.

االثنني
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اسبوعية
سياسية  .عامة

خالل زيارته للمرابطني بجيزان ..

وزير الدفاع :جاهزون للتصدي ألسوأ االحتماالت
حان الوقت لتوقف مهازل العدوان
ورفع احلصار
من �ت �ل��ك ك� �ف ��اءات وخ� �ب ��رات ق�ت��ال�ي��ة
وأسلحة عالية الدقة

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ،أن القوات املسلحة اليمنية باتت
تمتلك كفاءات وخربات قتالية عالية يف جميع صنوفها الربية والبحرية والجوية
وأسلحة ردع اسرتاتيجية متطورة ،وذات تقنيات عالية الدقة.
وأشــار وزيــر الــدفــاع خــال زيــارتــه ألبـطــال الجيش واللجان
الشعبية املرابطني يف جبهات جيزان ،إىل أن القوات املسلحة
حريصة عىل مواكبة مجمل التطورات التي تقتضيها معركة
األسلحة الحديثة يف امليدان رغم العدوان والحصار.
وقــال "إننا يف الجمهورية اليمنية يف الوقت الــذي نحرص
ع ــىل ال ـس ــام امل ـن ـص ــف وال ـ ـعـ ــادل وامل ـ ـشـ ــرف ،ن ـح ــن ج ــاه ــزون
للتصدي ألسوأ االحتماالت ،معتمدين عىل الله ومنطلقني
من مبدأ "وإن عدتم عدنا" ،وهذه هي توجيهات وتوجهات
قيادتنا الثورية الحكيمة املخلصة التي ال تعمل إال بما يصب
يف صالح األمة وتتنازل يف أشياء من أجل مصلحة الشعب
اليمني".
وأضاف "إن من أهم أهداف دول تحالف العدوان املعلنة
وغري املعلنة يف اليمن ،هي إخضاع الشعب اليمني للتنازل
ع ــن س ـي ــادت ــه وح ــري ـت ــه وق ـ ـ ــراره ووحـ ــدتـ ــه وثـ ــرواتـ ــه ومــوق ـعــه

االسرتاتيجي خدمة للكيان الصهيوين"  ..الفتاً بهذا الصدد
إىل تأكيد قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث ،يف
خطاباته أن التفريط والتنازل عن ذلــك هو املستحيل ،وأن
ه ــذا امل ـبــدأ هــو م ـبــدأ الـشـعــب الـيـمـنــي ال ـصــامــد ال ــذي لــم ولــن
يتنازل عن هذه املبادئ مهما كانت التضحيات.
وأردف ال ـل ــواء ال ـعــاط ـفــي" مــن م ـيــاديــن ال ـشــرف والـبـطــولــة
والعزة والكرامة نقول لقائد الثورة وألبناء الشعب اليمني
ثقوا كل الثقة بقواتكم املسلحة ،وبكفاءاتها القتالية وأنهم
من سيجعلون املعتدين وأذنابهم يعودون إىل رشدهم وهم
من سيكسر طغيان اعتداءاتهم عىل أرضنا وشعبنا ،وحان
ال ــوق ــت ل ـتــوقــف م ـه ــازل الـ ـع ــدوان ورفـ ــع ال ـح ـص ــار والــرح ـيــل
مــن ال ـي ـمــن ،واألح ـ ــداث هــي مــن سـتــؤكــد قــولـنــا خ ــال األي ــام
القادمة".
ون ـقــل وزي ــر ال ــدف ــاع ،لـلـمـقــاتـلــني يف ج ـب ـهــات ج ـي ــزان تـهــاين

ن� �ح ��رص ع �ل��ى حت �ق �ي��ق ال � �س ��الم امل �ن �ص��ف
والعادل واملشرف
نشعر بالفخر واالعتزاز ونحن نزور األبطال في
خطوط التماس

وتربيكات قائد الثورة واملجلس السيايس األعىل بعيد الفطر.
وخ ــاط ــب امل ـقــات ـلــني ق ــائ ــا" ن ـش ـعــر بــال ـف ـخــر واالع ـ ـت ـ ــزاز ,وأن
رؤوسـ ـن ــا ل ـت ـعــانــق ال ـس ـم ــاء ون ـح ــن ن ـ ــزور األبـ ـط ــال يف خ ـطــوط
الـتـمــاس ألن ـنــا نـقــف بــني مـجــاهــديــن شــامـخــني ش ـمــوخ جـبــال
اليمن الروايس ،ألنكم أيها األبطال امليامني شرف هذه األمة
ومجدها وعزها ومستقبلها ،فأنتم تضحون بأنفسكم وكل
ما تملكون يف سبيل الله ودفاعاً عن اليمن واليمنيني وتقفون
درعاً منيعاً أمام األعداء الطامعني وأدواتهم الرخيصة".

وخ ـ ــال الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي رافـ ـق ــه ف ـي ـهــا م ـس ــاع ــد ق ــائ ــد امل ـن ـط ـقــة
العسكرية السادسة العميد جابر عبدالله أبو مهدي ،نوه
قائد اللواء  105ميكا العميد كمال الشريف ومساعد قائد
ألوية جيزان العقيد عيل عبدالله عيىس ،بزيارة وزير الدفاع
للمرابطني يف جهات العزة والكرامة دفاعاً عن سيادة وأمن
واستقرار اليمن.
وأكدا باسم منتسبي ألوية جيزان التزامهم الكامل بتنفيذ
امل ـهــام املـسـنــدة إلـيـهــم مــن ق ـيــادة وزارة الــدفــاع ورئــاســة هيئة

األركان العامة فيما يخص الهدنة والتمسك بأعىل درجات
الـيـقـظــة والـجـهــوزيــة يف ظــل االس ـت ـفــزازات وال ـخــروقــات الـتــي
يرتكبها العدوان وأذنابه بصورة مستمرة.
وأش ــاد ال ـشــريف وع ـيــىس بــاهـتـمــام ورع ــاي ــة ال ـق ـيــادة الـثــوريــة
والـعـسـكــريــة الـعـلـيــا بــأوضــاع املــرابـطــني يف مـيــاديــن التضحية
والـ ـفـ ــداء ذوداً ع ــن األرض والـ ـع ــرض وانـ ـتـ ـص ــاراً ل ـل ـحــق ضــد
املعتدين الطغاة ومرتزقتهم ومن يدور يف فلكهم.
وعــاهــد ال ـلــه وقــائــد ال ـثــورة ب ــأن يـظــل املــراب ـطــون مـحــل فخر
واعتزاز شعبهم يف صنع املآثر الخالدة واالنتصارات املجيدة،
ســائــريــن ع ــىل درب ال ـش ـهــداء ح ـتــى تـحـقـيــق ال ـن ـصــر الـشــامــل
لليمن أرضاً وإنساناً.
فيما عرب املرابطون عن اعتزازهم بزيارة قادة وزارة الدفاع
ورئاسة هيئة األركان العامة ملنتسبي ألوية جيزان وتفقدها
ألحوالهم عن كثب واالطاع عىل أوضاعهم.
وأك ـ ــدوا امل ــي ق ــدم ــاً يف تـنـفـيــذ ب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب وال ـتــأه ـيــل
لتعزيز القدرات واملهارات العسكرية النوعية املواكبة لطبيعة
املهام والواجبات املاثلة أمامهم يف ظل معطيات ومقتضيات
املرحلة الراهنة.

صراع انتقالي اإلمارات ومجلس الوصاية السعودية
خ�ي��ار ال�ت��روي��ج للحلول السياسية حت��ت ع�ن��اوي��ن ال�ت��وص��ل إلى
السالم هو االستراتيجية اجلديدة للرياض

أعلن حتالف ال�ع��دوان ق��رار إس�ق��اط شماعة شرعية املرتزق
هادي الذريعة الرئيسة لعدوانها

عدو داخيل جديد ومتآمر ومرتزق بائع للقرار السيادي الوطني
اليمني ،صنعته دول العدوان األمرييك السعودي وأوعزت إىل الفار
هادي إصدار قرار والدته يف الـ 7من أبريل املنصرم ،حمل اسم مجلس
القيادة الرئايس ومسماه الواقعي يف حقيقة األمر مجلس الوصاية
السعودية ،بقيادة عميل اإلحداثيات بدأ تنفيذ املهمة الجديدة التي
أوكلها إليه تحالف العدوان اإلجرامي ،مهمة االنحدار بالوطن يف مسار
جديد من التشرذم والتمزق وتفتيت اللحمة الوطنية وتنمية وإذكاء نار
صراع املكونات واملليشيات التي يرتأسها ،املتناحرة واملتباينة واملختلفة
واملتعارضة توجهاتها ومصالحها حزبياً ومناطقياً وأيديولوجياً وارتزاقاً
وعمالة وتبعية للخارج ،بني مجلس الوصاية السعودية وعدو داخيل
سبق لدول العدوان صنعه حمل اسم املجلس االنتقايل الجنوبي
ومسماه الواقعي يف حقيقة األمر مجلس الوصاية اإلماراتية بدأت
جولة صراع تدمري وتمزيق الوطن نستعرض بعض تفاصيلها يف سياق
هذا التقرير.

الرياض بنسخته الثانية ".
وأكــدت التقارير أن العليمي يسعى الستئصال مــا أسمته الـقــوات الجنوبية ،يف
إشــارة واضـحــة لتمكني قــوات طــارق صــالــح كبديلة عــن قــوات االنـتـقــايل ،وتسليمها
معظم املواقع اإلسرتاتيجية يف املحافظات الجنوبية.
وأش ــارت إىل أن االنـتـقــايل لــن يسمح بتمرير املخطط وأنــه سيطرد كــل مــن يحاول
إقصاءه يف مدينة عدن ،وكافة املحافظات الجنوبية.

شبوة

– خاص
شك يف أنها خسرت الحرب العدوانية
لم يعد لدى مملكة العدوان السعودية أي ٍ
العسكرية التي تقودها ضد وطننا وشعبنا اليمني منذ سبعة أعوام ،كانت التطورات
والتحوالت املتسارعة وغري املتوقعة التي صنعتها إرادة شعبنا اليمني وأبطال جيشه
ولـجــانــه الـشـعـبـيــة يف وقــائــع وأح ــداث املــواجـهــة الـسـيــاسـيــة واإلعــامـيــة واالقـتـصــاديــة
والعسكرية عــىل أرض املـيــدان كفيلة بقلب املـعــادلــة وتغيري النتائج وإثـبــات حقيقة
خطأ حسابات قوى العدوان ويف مقدمتها مملكة سلمان.
السيما بعد أن نجحت القوات املسلحة اليمنية بكافة تشكياتها الربية والبحرية
والـجــويــة يف تـطــويــر خـطـطـهــا وأدائ ـهــا وأسـلـحـتـهــا ،واسـتـطــاعــت تـحـقـيــق االنـتـصــارات
العسكرية املذهلة وكبدت تحالف العدوان خسائر فادحة وقاصمة لظهره ،ووضعته
يف مواقف محرجة ومخزية ،ويف كل مواجهة عسكرية تهاوت متاريسه وتحصيناته
وتــاشــت خـيــاراتــه وكــان الـفــرار الـجـمــاعــي لجحافل قــواتــه ومــرتــزقـتــه هــو املــاذ األخــري
والوحيد ،وأصبحت األسلحة واملعدات العسكرية الحديثة واملتطورة ذات األثمان
الباهظة التي زود بها قواته غري ذات جدوى ،ووقعت كميات كبرية منها يف يد قوات
الجيش واللجان الشعبية.
وعـ ـ ــاوة ع ــىل ذلـ ــك اس ـت ـط ــاع ــت ق ــوات ـن ــا ال ـص ــاروخ ـي ــة أن ت ـص ــل ب ـط ــائ ــرات ـه ــا امل ـس ـ رّـرية
وصواريخها املجنحة إىل عمق عواصم دولتي العدوان املتمثلتني بمملكة آل سعود
ودويلة اإلمارات.
بعد فشل كــل محاوالتها الهادفة مــراراً إىل تحقيق نسبة ولــو ضئيلة مــن التقدم
يف رّ
أي محور من محاور املواجهة العسكرية ،باتت واضحة للجميع حقيقة لجوء
دول العدوان ويف مقدمتها مملكة سلمان إىل البحث عن حلول أخرى لحفظ ماء
وجهها ورد االعتبار لقواتها ،فكان خيار الــرتويــج للحلول السياسية تحت عناوين
التوصل إىل السام ،هو االسرتاتيجية الجديدة التي اعتمدتها مملكة سلمان لتحقيق
أهداف عدوانها اإلجرامي.
ولصرف األنظار عن بدء فصل جديد من فصول عدوانها اإلجرامي ،وبعد مسرحية
استعراض وتضليل عرفت بمشاورات الرياض ،أعلنت مملكة العدوان السعودية
ودويلة اإلمارات قرار إسقاط شماعة شرعية املرتزق هادي -الذريعة الرئيسة لعدوانها
عــىل وطننا وشعبنا اليمني -واستبدالها بشماعة أخــرى سميت بـ"مجلس القيادة
الرئايس" الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ ما عجزت عن تنفيذه من أهداف وتعويض
ما تكبدته من خسائر مادية ومعنوية يف ميدان املواجهة العسكرية  ،فكان تشكيل
هذا املجلس ،إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من مراحل عدوانها اإلجرامي والتدمريي
لليمن ضمن ترتيبات جديدة تضمن بقاء وصايتها ،واستمرار سيطرتها عىل الرثوات،
بحسب قيادي يف مجلس آخر سبق لشريكتها يف العدوان املتمثلة بدويلة اإلمارات
تشكيله لنفس الهدف يسمى املجلس االنتقايل الجنوبي.
ويف الوقت الــذي يتفرد فيه نظاما دولتي العدوان السعودية واإلماراتية بإجراء

ارتفعت وتيرة الصراع واشتد غليانه بني املرتزقة
األتباع بعد وصول مجلس الوصاية إلى عدن
بعد وصول مجلس العليمي ظهر نشاط
متصاعد لعصابات نسائية
ت�ص��اع��د م�ل�ح��وظ وم�ل�ف��ت ف��ي حت��رك��ات
عناصر التنظيم اإلرهابي
مـبــاحـثــات تـقــاســم الـسـلـطــة والـنـفــوذ والـبـســط والـسـيـطــرة والـنـهــب واالس ـت ـحــواذ عىل
خــريات وث ــروات اليمن وإدارة املــرحـلــة الـجــديــدة مــن عــدوانـهـمــا واسـتـكـمــال إعــدادات
وتجهيزات إثــارة وإذكــاء نــار الصراع بني أدواتهما العميلة واملرتزقة كضمانة أكيدة
لتحقيق املطامع واألهداف سابقة الذكر .
بدأ مجلس انتقايل اإلمارات برئاسة الزبيدي ومجلس الوصاية السعودية برئاسة
العليمي صراع االحتفاء بتعليق الشعب والوطن عىل مشنقة تلبية املطامع وتنفيذ
األجندات السعودية اإلماراتية القديمة  -الجديدة.
لم تصمد مسرحية التوافق عىل الحل السيايس التي أعلنت عنها الرياض  ،ويف
محاولة تأكيد وإثبات لها أرسلت مجلس وصايتها برئاسة العليمي إىل عدن.
وفــور وصــول مجلس الوصاية السعودي إىل عــدن ارتفعت وتــرية الـصــراع واشتد
غـلـيــانــه بــني املــرتــزقــة األت ـبــاع الــذيــن أعــد لـهــم تـحــالــف ال ـعــدوان خـطــط تـمــزيــق الــوطــن
وتمزيق بعضهم بعضاً ،وتهيئة البيئة املؤاتية إلزاحتهم من طريق مشروع التمدد
والتوسع الذي تنفذه دولتا العدوان والغزو واالحتال السعودي واإلمارايت يف اليمن.
تنامى صراع أدوات ومليشيات العدوان املرتزقة بمكونتها املختلفة ،ليشكل صراع
انتقايل اإلمارات ومجلس العليمي أبرز عناوين هذا الصراع وتتحول عدن وأبني واملهرة
وحضرموت وشبوة وغريها من املحافظات املحتلة إىل ساحة مفتوحة لهذا الصراع.

عدن

يف عدن بدأت مامح املرحلة تتبلور يف اإليقاع اليومي للحياة يف املدينة ،بمؤشرات

تــوحــي بــأن املــديـنــة عــىل مــوعــد مــع املــزيــد مــن الـبــؤس الـكــائــن وأنـمــاط جــديــدة سـتــؤدي
إىل تعميق املعاناة بكل أشكالها ،فقد فوجئ األهــايل ،بانتشار قــوات ترتدي لباس
ال ــوح ــدات األم ـن ـيــة الــرسـمـيــة لـلـجـمـهــوريــة الـيـمـنـيــة ،ب ــزات عـلـيـهــا ال ـطــري الـجـمـهــوري
لليمن ،وحسب مصادر محلية فإن االنتشار املفاجئ كان يف مديريتي الشيخ عثمان
واملنصورة ،وسط توقعات باتساعه إىل مديريات أخرى.
وبحسب مراقبني فإن تلك القوات التي انتشرت ألول مرة منذ سيطرة ما يسمى
املـجـلــس االنـتـقــايل الـتــابــع لــدولــة ال ـعــدوان اإلم ــارايت عــىل عــدن يف أغـسـطــس مــن عــام
2019م ،تابعة لأللوية التي يقودها املرتزق طارق صالح ،متوقعني أن تلك الخطوة
تأيت يف إطار التمهيد إلنهاء نفوذ االنتقايل وطرده من املدينة ،وفق مخطط التقاسم
كل منهما ،بهدف جر
الجديد بني الرياض وأبوظبي ،الذي يتم تنفيذه عىل يد أتباع ٍ
املدينة إىل مواجهات دموية جديدة ليكون املواطن هو من يدفع ثمن دورة العنف
املتوقعة التي بدأت معطياتها تطفو عىل سطح الواقع.
ملمح آخر من مامح املرحلة الجديدة يف عدن ما بعد وصول مجلس العليمي،
ظهر يف نشاط متصاعد لعصابات نسائية تختطف الفتيات بالقوة ،لتزداد معدالت
الذعر يف أوســاط املواطنني ،يف املدينة املذعورة أساساً منذ عام 2015م ،ويف أقل
من شهر حاولت العصابة النسائية اختطاف فتاة من أمام منزلها بالقوة ،يف مدينة
الشعب ،لوال استنفار املواطنني الذين حاولوا اللحاق بالخاطفات.
وبعد يوم عىل نشر أركان حرب ما يسمى باللواء األول دعم وإسناد التابع النتقايل
اإلمارات معني املقرحي تهديداً للمرتزق طارق صالح الذي عاد إىل عدن رغم مقاطعة
بقية األعضاء ..
وكـشــف املـقــرحــي عــن اعـتـقــال ع ــدد مــن ضـبــاط وأف ــراد ق ــوات ط ــارق ،م ـشــدداً عىل
ضرورة خروج قواته من املدينة.
تحد النتقايل اإلمارات
دفع املرتزق طارق صالح ،بقوات عسكرية جديدة إىل عدن يف ٍ
الذي هدد باعتقاله وطرد قواته.
وأفــادت مصادر محلية أن رتـ ً
ـا عسكرياً يضم عــدة عربات مدرعة وأطقم مــزودة
بأسلحة مختلفة وصل إىل معسكر طارق يف برئ أحمد فجراً .
ويف ظل استمرار التعزيزات والتحشيدات العسكرية املتبادلة يف عدن ،تصاعدت
حــدة الـتــوتــرات الـتــي تـنــذر بـمــواجـهــة مـبــاشــرة مرتقبة بــني انـتـقــايل الــزبـيــدي ومجلس
العليمي الجديد.
وقالت وسائل إعام ناطقة باسم انتقايل اإلمارات ،يف تقارير لها نقا عن مسؤولني
عسكريني يف املجلس ،إن " املجلس الرئايس لم يلتزم بما تم االتفاق عليه يف مؤتمر

ويف شبوة بدأت فصائل موالية لدولة العدوان اإلمارايت تحركات واسعة إلزاحة
نفوذ حزب اإلصاح يف املحافظة بصورة نهائية.
جاء ذلك ،تزامنا مع قيام محافظ شبوة ،املعني من قبل العدوان عوض الوزير،
بإقالة مدراء شركة النفط ومصلحة الضرائب ،من املحسوبني عىل حزب اإلصاح.
وأكدت مصادر مطلعة أن املئات من عناصر ما يسمى اللواء الخامس عمالقة،
بقيادة أبو هارون اليافعي ،والتابع للمرتزق طارق صالح ،سيطرت عىل حقول النفط
يف منطقة جنة هنت ،شمايل غرب املحافظة.
وأوضحت املصادر أن ما يسمى قوات العمالقة طردت فصائل اإلصاح ،املتمركزة
باملنطقة النفطية ،بعد معارك خاطفة وسريعة لتنهي بسيطرتها عىل حقول النفط
يف شـبــوة ،آخــر تمثيل عسكري واقـتـصــادي لفصائل هــادي واإلص ــاح ،يف املحافظة
النفطية ،بعد خسارتها مواقعها اإلسرتاتيجية بشكل كامل.
بــاملـقــابــل أك ــدت م ـصــادر مـحـلـيــة أن اشـتـبــاكــات عـنـيـفــة انــدلـعــت بــني فـصــائــل تــابـعــة
النتقايل اإلمارات  ،ومسلحني قبليني يتبعون عوض العليمي ،وسط مدينة عتق،
املركز اإلداري للمحافظة النفطية.
وأوضحت املصادر أن االشتباكات أسفرت عن إصابة ثاثة من مسلحي الطرفني،
مشرية إىل أن املواجهات توسعت يف عدة أحياء شرقي املدينة.
وكانت اشتباكات عنيفة قد نشبت بني الفصيلني  ،إثــر محاولة عناصر االنتقايل
نـصــب نـقــاط تفتيش وســط املــديـنــة ،وهــو مــا دفــع املـحــافــظ املـعــني مــن قـبــل الـعــدوان
مساع سعودية إماراتية
واملحسوب عىل املؤتمر ،بمواجهتها بشكل مباشر ،يف ظل
ٍ
لتقليص نفوذ ما يسمى باالنتقايل من املحافظة اإلسرتاتيجية.

أبني

ويف أبني قالت مصادر أن عناصر القاعدة تتحرك بشكل علني يف مديريات املحفد
ومودية ومناطق املديريات الوسطى يف املحافظة.
وأضــافــت املـصــادر أن هناك تصاعداً ملحوظاً وملفتاً يف تحركات عناصر التنظيم
اإلرهابي  ،وأن النشاط املريب الذي تتغاىض عنه الفصائل العسكرية املوالية للعدوان
تشري إىل سيناريو جديد يف املحافظات الجنوبية.
يذكر أن عناصر القاعدة يف مودية ما تزال تخطف موظفني تابعني لألمم املتحدة
بينهم أجنبيتان  ،إضــافــة إىل طبيبني أجنبيني يـعـمــان يف منظمة أطـبــاء بــا حــدود
كانا قد تعرض لاختطاف سابقاً عىل طريق حضرموت مأرب وتم نقلهما إىل أبني.

حضرموت

إىل ذلــك عــاود تنظيم الـقــاعــدة ،نــاشـطــه يف محافظة حـضــرمــوت ،شــرقــي الـبــاد،
وجــاء ذلــك ،تزامنا مع ترتيبات ملجلس الوصاية السعودية برئاسة العليمي لنقل
مـقــر إقــام ـتــه م ــن ع ــدن إىل ح ـضــرمــوت ،وس ــط أن ـب ــاء ع ــن رف ــض ق ــوات قــائــد الـجـنــاح
العسكري لإلصاح ،املرتزق عيل محسن ،التي تفرض سيطرتها عىل أجزاء واسعة
من املحافظة النفطية.
وأكــدت مصادر مطلعة أن السلطات املحلية تلقت باغات من مواطنني بوجود
سيارتني مفخختني تابعة لتنظيم القاعدة ،يف مدينة املكا.
وأوضحت املصادر أن السلطات لم تعرث عىل السيارتني املشبوهتني حتى اللحظة،
ما أثار مخاوف أهايل املدينة ،التي تشهد توترًا كبريًا بني فرقاء التحالف.
وكانت وسائل إعام موالية للعدوان  ،قد اتهمت محسن ،يف وقت سابق ،بإعادة
تـفـعـيــل ورق ــة الـقــاعــدة يف املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،يف مـحــاولــة لـلـضـغــط عــىل مجلس
الـعـلـيـمــي ،والـحـفــاظ عــىل تــواجــد اإلص ــاح فـيـهــا ،يف ظــل مـســاعــي تـحــالــف ال ـعــدوان
إلزاحته من املشهد.
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اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة يعيد الى الواجهة

وحشية االحتالل ودناءة املطبعني

وحشية فاقت الحيوانات املفرتسة يمارسها جنود االحتالل الصهيوين ضد ابناء الشعب الفلسطيني منذ
نكبة 1948م وحتى اآلن غري مكرتثني بالعالم ومنظماته الحقوقية التي تدعي زوراً حماية الحقوق والحريات
للصحافة واالنسان ..الشهيدة شريين ابو عاقلة كانت شاهدة جديدة عىل بشاعة املجرمني من جنود االحتالل
الصهيوين الذين تعمدوا إعدامها رغم معرفتهم أنها صحفية تحمل الكامريا والقلم لتنقل بالصوت والصورة
الحقيقة واملأساة التي يتعرض لها املواطنون يف االرايض العربية املحتلة من قبل كيان العدو الغاصب ..اغتيال
أيقونة الصحافة ونجمة القدس شريين ابو عاقلة مثل جريمة حرب جديدة مكتملة االركان تضاف اىل
سابقتها من الجرائم املنسية التي طالت عشرات الصحفيني يف األرايض العربية املحتلة.
ومن مخيم جنني الذي تعرض لالقتحام من قبل كيان العدو كانت شريين يف طريقها لتغطية الخرب ..لتصبح
هي الخرب وقضية كل حر يف العالم بعد أن ارتقت شهيدة إثر اصابتها بطلقة نارية لقناص صهيوين صوبها
نحو رأسها لتفارق الحياة عىل الفور ..غطرسة وصلف صهيوين بحق ابناء الشعب الفلسطيني ما كان له أن
يحدث لوال الدعم األمرييك والخنوع املذل للمطبعني ..تفاصيل أكرث يف سياق التقرير التايل:

تقرير :ناصر الخذري
عبد الباري عطوان

الرسالة األخيرة إلى الشهيدة شيرين
ّ
أبو عاقلة َ
وق َتل ْتها وا ُ
ملتواطئني معهم
ر ّبما هذه هي املرّة األوىل يف التاريخ التي
الجنود امل ُ َّ
يعتدي فيها ِمئات ُ
دججني
بالساح ،وينتمون إىل جيش يقول أصحابه
ّ
ً
إنه ال ي َ
نعشا،
ُقهر ،مُ شيّعني عزل يحملون
و ِملَن؟ لصحافيّة جرى إعدامها َ
بد ٍم بارد،
َ
ّ
وبرصاصة مُ تفجرة
ريقة مُ َتعمّ دة،
ٍ
وبط ٍ
مُ حرّمة ،ألنها كانت ُتمارس عملها املشروع
يف نقل الحقيقة إىل مُ شاهدي قناتها.

بالضرب ُ
ّ
لم يكتفوا باغتيال شريين أبو عاقلة ،بل َ
عوب
بك
اعتدوا
ِ
الحقد واإلج��رام
بنادقهم عىل الذين يحملون نعشها ،فلماذا هذا ِ
صنف البشر
الهمجي ،وه��ل هو من شيم األق��وي��اء؟ هل ه��ؤالء من ِ
الذين يُمكن ال ّتعايش معهم؟ وتوقيع ّاتفاقات سام مع حُ كومتهم؟
***
ي�ق�ت�ح�م��ون م �ن��زل ال� ّ
�ش �ه �ي��دة ،و ُي �ن ��زل ��ون األع� ��ام ال� ِف�ل�س�ط�ي�ن� ّي��ة م��ن
واجهته ُ
ّ
بالق ّوة ،ويمنعون أهلها من بث األغاين الوطنيّة ،فهل رفع
ال�ع�ل��م ال ِفلسطيني ج��ري�م��ة ،وه��ل ب��ث امل��وس�ي�ق��ى واألغ ��اين ال��وط�ن� ّي��ة
ُخروجٌ عن القانونّ ،
وأي قانون؟ هل ضرب املُشيّعني العُ ّزل بُطولة؟
ً
ً
أبطاال ُ
جعانا هؤالء املُشيّعني واملُشيّعات الذين حافظوا
وش
كانوا
وجثمانها ّ
عىل كرامة ّ
الشهيدةُ ،
الطاهر ،عندما تشبّثوا بالتابوت،
وحرصوا عىل عدم ُسقوطه ،وإنزالقه ،وحالوا دون ارتطامه باألرض
ً
الضرب ّ
رصا عىل صاحبته ،رغم ّ
وح ً
وآالمه،
الشرس
إجاال
واحرتامً ا ِ
ِ
ِ
فهل هذه العزيمة الجبّارة يُمكن هزيمتها؟ ال ..والله.
أم��ري�ك��ا مُ �ن��زع�ج��ة ،وأن �ت��وين ب�ل�ي�ن�ك��ن ي� ّ�دع��ي ال�غ�ض��ب ،ورئ�ي�س��ه جو
ب��اي��دن ي�ق��ول إن��ه ال ي�ع��رف ال� ّت�ف��اص�ي��ل ،وف��رن�س��ا مُ �س�ت��اءة م��ن العُ نف
ال��ذي مارسته ال�ق�وّات اإلسرائيليّة التي اقتحمت مُ ستشفى يحمل
اس�م�ه��ا ،بينما ل��م َي �ص� ُ�در ع��ن وزي ��رة ال�خ��ارج� ّي��ة ال��ربي�ط��ان� ّي��ة ورئيسها
أي إدان��ة ،وك� ّ
ب��وري��س جونسون حتى اآلن ّ
�أن األم��ر ال يعنيهم وهم
الدور األكرب يف نكبة ّ
الذين لعبت بادهم ّ
الشعب ال ِفلسطيني التي
َت ُحل ِذكراها ً
غدا األحد.
ّإن � ��ه ال �ك ��ذب يف أب �ش ��ع أش �ك ��ال ��ه ،وال ��عُ �ن �ص ��ر ّي ��ة يف أق � َب ��ح ُ
ص ��وره ��ا،
وال� ّ�ن �ف��اق ال�ف��اض��ح ل ��دول ت� ّ�دع��ي أن�ه��ا ُت��ؤم��ن ب�ق�ي��م ال�ع��دال��ة وامل ُ�س��اواة
ُ
وح ��ر ّي ��ة ال�ت�ع�ب��ري ،وت��رف��ع راي ��ة مُ �ح��ارب��ة اإلره� ��اب وال �ت �ط �رّف ب��أش�ك��ال��ه
ك� ّ
�اف��ة ،وق �ي��ادة ال�ع��ال��م ال� ُ�ح��ر ،ف�ه��ل ُه�ن��اك إره ��اب أك��رب وأوض ��ح من
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صحاف ًيّا جرى اغتيالهم برصاص الجيش اإلسرائيي يف وضح
ال� ّ�ن �ه��ار ،ول ��م ن�س�م��ع إدان ��ة واح ��دة رس�م� ّي��ة ل�ل�ق�ت�ل��ة ُ
وح�ك��وم�ت�ه��م ،أو
أي ُعقوبات عىل دولة االح ِتالّ ،
فرض ّ
ألنها “دولة” فوق القانون،
وح�ل��ف الناتو ال� ّ�ل��ذي��ن ال يقتلون
ومحميّة م��ن ِق� َب��ل أمريكا العُ ظمى ِ
ُ
إال العرب واملسلمني.
ال يهمّ نا أن تكون ّ
الشهيدة شريين أبو عاقلة مسيحيّة أو مُ سلمة،
كاثوليكيّة أو أرثوذكسيّة ،هي ّ
بالنسبة إلينا ابنة أرض الرباط ،عربيّة
ُ
وس��اح �ه��ا امل�ه�ن� ّي��ة
ِف�ل�س�ط�ي�ن� ّي��ة ق � �رّرت أن ت�ق��ف يف خ �ن��دق امل �ق ��اوم ��ةِ ،
وال � ّت �ف ��اين يف ن �ق��ل ال �ح �ق��ائ��ق ع ��ىل األرض دون ُرت � ��وش ،ف ��ال � ّ
�ص ��ورة ال
ت�ك��ذب ،وال ت�ح�ت��اج إىل تجميل ،ول�ه��ذا دخ�ل��ت جميع ال� ُب�ي��وت ُدون
أن تطرق أبوابها.
ّ
ً
والعرقيّات،
فلسطني كانت ،وستظل
عابرة لأديان ،والطوائفِ ،
ّ
ألن�ه��ا ق�ض� ّي��ة ح��ق وع��دال��ة ،وأق�س��م ب��ال�ل��ه أن�ن��ي ل��م أع � ِ�رف أن ش��ريي��ن
الصاة عىل ُجثمانها ّ
مسيحيّة ّ
الديانة إال بعد ّ
الطاهر يف الكنيسة،
ُ
وأنا زميل مهنتها ،وأتابعها وتغطياتها ألكر من ربع قرن ،وتحادثنا
هاتف ًيّا أكر من مرّة ،وهذا املشهد نفسه تكرّر معي قبل ثاثني عامً ا
عندما استشهد صديقي نعيم خضر برصاص إسرائيي غادر يف مق ّر
مثل ّ
عمله كمُ ّ
ملنظمة التحرير ال ِفلسطينيّة يف بروكسل.
�اض�ن�ت�ه��ا ،اس�ت�ش�ه��دت ش��ريي��ن أب��و
يف ج�ن��ني ع��اص�م��ة امل ُ�ق��اوم��ة ،وح� ِ
ّ
املسلحة الثانية ،ومن
عاقلة ،ل ُتشعل باس ِتشهادها فتيل املُقاومة
امل ُ ّ
ؤكد أن أبناء هذه املدينة ومُ خيّمها ُ
وكل أبناء الشعب ال ِفلسطيني
س�ي�ث��أرون ملقتلها ُك� ٌ�ل بطريقته ،مثلما ث��أر زم��اؤه��م للشهيد يحيى
ع�ي��اش ع��ام 1995م ،ب��أك��ر م��ن أرب ��ع ع�م�ل� ّي��ات اس�ت�ش�ه��اد ّي��ة ه� ّ�زت
الكيان العُ نصري ومُ ستوطنيهُ ،
وعزلته عن العالم ْ
بأسره.
ِ
***
ّ
َ
ّ
اس �م �ح��وا يل أن أخ �ت��م ال �ق ��ول ،ول �ل �م �رّة ال �ث��ان �ي��ة ،إن� ��ه ك��ل �م��ا ك� � ُ َ�ربت
�اط��ن ال� ّ
ال� ّ
�ش��ر ،وشريين
�ش�ه��ادة َك� ُ�رب مفعولها ،وق��د ي��أيت ال�خ��ري م��ن ب� ِ
أبو عاقلة كانت كبرية بأخاقها ،وإرثها ّ
الصحايف املُقاوم العظيم،
ً
ً
فارقة يف تاريخ شعبها ،ونقطة تحوّل
عامة
ولهذا ستكون شهادتها
يف مُ قاومته.
ّ
ن�ع��م ن�ج�ح��وا ب�ك�ت��م ص��وت�ه��ا ،ول�ك� ّ�ن ِف�ل�س�ط��ني والدة ،وت�ل�م�ي��ذات�ه��ا،
ّ
وتاميذها ،الذين علمتهم أخاق املهنة وقيمها ،وآدابها ،وكيفيّة
االن ِتصار للعدالة يف جامعة بريزيت سيحملون الرّاية من بعدها،
ويُواصلون املسرية ُ
عزيمة وإصرار.
بك ّل
ٍ
ال ُنريد تحقيقات دوليّة ،وال إدانات ،وال محكمة جنايات دوليّة،
وس �ن �ع �ت �م��د ع ��ىل أن �ف �س �ن��ا ومُ �ق ��اوم �ت �ن ��ا ،وأذرع س � ّي ��دات �ن ��ا ورج ��ال �ن ��ا،
وأش �ب ��ال �ن ��ا ،ل �ق��د ج � ّرب �ن ��اك ��م ول ��م ن ��ر م �ن �ك��م غ ��ري ال � ِ�خ ��داع وال � ُ�خ ��ذالن،
والوقوف إىل جانب قتلتنا وبتنا نعرف أن ُ
األسلوب الوحيد لل ّتعاطي
ُ ِ
قاومة ،وها هو شعبنا يعود إليها ُ
بق ّو ٍة بعد
معكم ومع عدوّنا هو امل
السام املَسموم.
 30عامً ا من ّ
شريين سبقتنا ،نحن زماؤها وبنات وأبناء جلدتها إىل ّ
الشهادة،
ِ
ونالت هذا ّ
ّ
ولكننا ُنعاهدها أننا لن نركع ،ولن
الشرف باس ِتحقاق،
نصمت ،وسنظل واق�ف��ني يف خ�ن��دق ال�ع� ّ�زة وال�ك��رام��ة ،ف�ه��ذا ال� َ�ع��د ّو
املُرتعد الجبَان يخاف من الكلمة ِمثل خوفه من الفأس والرّصاصة،
إن ل��م ي�ك��ن أك ��ر ،ون�ح�م��د ال�ل��ه أن ش�ع�ب�ن��ا ي�م�ل��ك االث �ن��ني ،وف��وق�ه�م��ا
ّ
الشجاعة واإلي�م��ان وال� ّ
�ص�م��ود ،ول�ه��ذا سينتصر ب��إذن ال�ل��ه ..واأل ّي��ام
بيننا.
ً
*نقا عن «رأي اليوم».

«شيرين أبو عاقلة» ..شاهدة على
بشاعة اإلجرام الصهيوني

اإلعت ـ ـ ـ ـ ــداء عل ــى نعش شيرين
ال يقل بشاعة عن اغتيالها

من املشاهد األك��ر إي��ام��اً بعد استشهاد الصحفية
شريين هو اقتحام جنود العدو الصهيوين املدججني
بالساح للمستشفى الفرنيس واالعتداء عىل املشيعني
ومنعهم من حمل جثمان الشهيدة شريين ابو عاقلة
عىل االكتاف بذلك العنف واالعتداء بالقنابل املسيلة
للدموع ورش املياه العادمة عىل املشيعني كان مشهدا ً
مؤملاً أن يتطاول ه��ؤالء املجرمون بالضرب واالعتداء
عىل النعش ايضاً الذي كاد ان يسقط أرضاً لوال تراجع
املشيعون مرة اخرى اىل املستشفى ..هذا املشهد املروع
لإلرهابيني من جنود العدو ايقظ الذاكرة العربية أملاً
مذكراً بمأساة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت
نري املحتل الغاصب لسبعة عقود من الزمن.
ً
بشاعة عن
وبالتأكيد أن هذا العمل الجبان ال يقل
جريمة قتل الشهيدة التي لم يكتفوا بقتلها بل تعمد
ايضا محاصرة جثمانها ونزع العلم الفلسطيني من
عىل النعش ومنع املشيعني ايضاً من رفعه وعرقلوا
مراسيم الدفن ووصول آالف الفلسطينيني للمشاركة
يف التشييع.

جرائم بشعة

بخيولهم معصوبة األعني داهموا املشيعني بغرض
دهسهم وتفريقهم واعتقالهم غري مهتمني بما يحدث
لثقتهم بأن من خلفهم أمريكا التي لوالها ولوال خيانة
قادة االنظمة التي تدعي انتماؤها للعروبة واالسام ملا
كان لهؤالء املجرمني من وجود عىل األرايض العربية
امل �ح �ت �ل��ة ع ��ىل اإلط � ��اق ومل ��ا وص �ل ��وا اىل ه ��ذا ال �ح ��د م��ن
اإلج ��رام وال�غ�ط��رس��ة ،وب��ني ه��ذا ال�ح��دث امل ��روع ال��ذي
اس �ت �ه��دف م��راس �ل��ة ال �ج��زي��رة ش��ريي��ن اب ��و ع��اق �ل��ة وم��ن
ق�ب�ل�ه��ا ع �ش ��رات م ��ن ش �ه ��داء م�ه�ن��ة ال �ص �ح��اف��ة ن��اه�ي��ك
ع��ن آالف ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ح��دث��ت م�ث��ل ج��ري�م��ة اغ�ت�ي��ال
الطفل محمد الدرة ووالده يف ال� 30من سبتمرب عام
2000م وغ��ريه��ا م��ن ال�ج��رائ��م ال�ب�ش�ع��ة ال�ت��ي ترتكب
بدم بارد من قبل العدو الصهيوين.

طلقة غادرة حرب

تعمد العدو الصهيوين تنفيذ عملية االعدام املروعة
إلسكات صوت الحقيقة بطلقة غادرة وجبانة جعلت
الشهيدة شريين هي الخرب بعد ان كانت تعد الخرب
بمهنية ومصداقية وتنقله للعالم ,ويؤكد مختصون
يف ال�ق��ان��ون ال ��دويل االن �س��اين أن اغ�ت�ي��ال ج�ن��ود ال�ع��دو
للصحفية شرين يعد جريمة ح��رب مكتملة األرك��ان
تستدعي إحالة القتلة اىل محكمة الجنايات الدولية..
فهل سيسمح الغرب بنفاقه املزعج بتطبيق العدالة
ومحاسبة الجناة أم أن ما ح��دث سيكون كسابقتها
من األحداث التي راح فيها العشرات من الصحفيني
بدم بارد وسط تحيز دويل أعمى اىل جانب كيان العدو
الصهيوين.

جرمية خطيرة

تواطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ دول ـ ـ ـ ـ ـ ــي وتش ـ ـ ـ ـ ــدق ك ـ ـ ـ ـ ــاذب
بحقوق اإلنسان

ال حرية وال حقوق

نسمع ويسمع الكثري عن االهتمام األمرييك بحقوق
االنسان وحرية التعبري وتصدر كل عام عرب خارجيتها
ت �ق��ري��را ي�ت�ض�م��ن االن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ت �ح��دث يف مختلف
ب �ل��دان ال�ع��ال��م وت�ظ�ه��ر ن�ف�س�ه��ا م��ن خ��ال ه��ذا امل�س�م��ى
أن�ه��ا حريصة ع��ىل حماية ح�ق��وق االن�س��ان ويف ال��واق��ع
هي اول من تنتهك حقوق االن�س��ان وتقف اىل جانب
امل�ح�ت��ل االس��رائ�ي��ي ب��ل وت�م��ول��ه وت�ت�غ��اىض ع��ن جرائمه
البشعة بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام.
وع��ن حقوق االن�س��ان يقول الكاتب واملفكر العربي
م�ح�م��د ح�س�ن��ني" :إن ال�ت�ق��اري��ر األم��ري�ك�ي��ة ع��ن ح�ق��وق
االن � �س � ��ان ت �س �ت �ع �م��ل ك �م ��ا ت �س �ت �ع �م��ل ال� �س� �ي ��اط ت �ج �ل��د
املخالفني أو ترهب املرتددين وتسوق الجميع أمامها
اىل ح �ي ��ث ي �ط �ل ��ب م �ن �ه ��م ان ي �ن �س ��اق ��وا وأم � ��ا امل ��وال ��ون
واملتعاونون فإن السياط ال تمسهم وإن ظلت فرقعة
ألسنتها يف الهواء تنبههم وتذكرهم"
هذه هي الحقيقة التي يجب أن يستوعبها العالم
أن حقوق االنسان وحرية الصحافة والتعبري الوجود
ل �ه��ا اال ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ص��ال��ح ام ��ري �ك ��ا وق ��ف م ��ا ت� ��راه ال م��ا
يسمعه من ينخدع بالهراء عن حقوق االنسان وحرية
الصحافة والتعبري.

ال مسلمني وال مسيحيني

ويضيف هيكل يف كتابه "أزمة العرب ومستقبلهم"
إن اسرائيل عندما يحني الوقت للتسوية ال تريد أن
ت�ج��د م�س�ل�م��ني وم�س�ي�ح�ي��ني يف األن��دل��س ال�ع��رب�ي��ة وال
ت��ري��د م�س�ل�م��ني وص��رب��ا يف ال�ب��وس�ن��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال
تريد وطنا ثانيا من "الفلمنك" و"املوالون" يف بلجيكا
االسرائيلية -وإنما تريد دولة واحدة ودينا واحدا يوفر
أرضية ثقافية واح��دة ويومها وليس قبل هذا اليوم,
س ��وف ي�ص��در ق��ان��ون ب��ال�ج�ن�س�ي��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي لم
يصدر بها قانون حتى هذه اللحظة!"

فرقعات في الهواء

ال�ح��دي��ث ح��ول التحقيق يف مقتل ال�ش�ه�ي��دة شرين
اب� ��و ع ��اق �ل ��ة اع � ��اد اىل ذاك ��رت �ن ��ا ح ��دي ��ث ال� ��راح� ��ل ه�ي�ك��ل
ع��ن ح�ق��وق االن �س��ان وال �ح��ري��ات ال�ت��ي اش ��ار ان ام��ري�ك��ا
تستخدم حقوق االنسان كذريعة لجلد املخالفني اما
املوالون لها فهم مأمن حتى وأن ارتكبوا ابشع الجرائم
بحق االن�س��ان وب�ح��ق الصحافة ال�ح��رة وم��ا ي�ح��دث يف
فلسطني خري شاهد ذلك.

جرائم في ادراج الرياح

وك��ان العدو االسرائيي قد استهدف قبل عام برج
ال �ج ��اء يف ق �ط��اع ع ��زة ال� ��ذي ي �ض��م ع� ��ددا م ��ن م�ك��ات��ب
وك� � ��االت االن� �ب� ��اء ول� ��م ي �ن ��ل امل �ج ��رم ��ون ال ��ذي ��ن اس �ك �ت��وا
ال �ص �ح��اف��ة ودم � ��روا م �ق��رات �ه��ا وع �ب �ث��وا ب ��دم ��اء ع �ش��رات
الصحفيني أي عقوبات تذكر ..كم عاث وقتل الكيان
ال�ل�ق�ي��ط يف أرض ال �ق��دس ال �ش��ري��ف م��ن ج��رائ��م ي�ن��دى
ل �ه ��ا ال �ج �ب ��ني ول� ��م ن �س �م��ع أي ت �ض ��ام ��ن م ��ع م�ظ�ل��وم�ي��ة
ال�ش�ع��ب الفلسطيني وردع امل�ح�ت�ل��ني ,ب��ل م��ع األس��ف
الشديد نفاجأ بالهبوط وال�ه��رول��ة التي يتسابق فيها
ق� ��ادة ان �ظ �م��ة ال ��دول ��ة ال �ع��رب �ي��ة م ��ع ال�ت�ط�ب�ي��ع ع�ل�ن��ا م��ع
ك� �ي ��ان ال� �ع� ��دو االس� ��رائ� �ي� ��ي امل �ح �ت ��ل ل � � ��أرايض ال �ع��رب �ي��ة
الفلسطينية املقدسة وتشريد أهلها وه��دم منازلهم

وتوسيع االستيطان ومحاولة تهويد القدس الشريف
وط�م��س ه��وي�ت��ه االس��ام �ي��ة ب�ش�ت��ى ال��وس��ائ��ل م��ن قبل
كيان العدو الصهيوين..

تصعيد املقاومة

امل �ق ��اوم ��ة ول �ي ��س غ ��ريه ��ا ه ��ي م ��ن س �ت �ع �ي��د ل�ل�ش�ع��ب
الفلسطيني حقوقه املنهوبة ،وتحفظ للفلسطينيني
الحرية والكرامة وبسواعد الشباب الصاعد واملقاوم
يف كافة الفصائل الفلسطينية بشائر الخري واملستقبل
الواعد بأن ال يشء غري حمل الساح وتصعيد املقاومة
ض ��د امل �ح �ت��ل س�ي�ض�م��ن ردع ال �ع ��دو ال �غ ��اص ��ب وي �ح��رر
األق ��ى ال�ش��ري��ف وك��ام��ل ال ��رتاب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي رج��س
املحتل الصهيوين األرعن.

معايير مزدوجة

ال يعول عىل مجلس االمن وال هيئات االمم املتحدة
التي تتعامل بمعايري م��زدوج��ة أن تضع حا لجرائم
ال�ع��دو ال�ص�ه�ي��وين ال ��ذي ت�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ه�ي�ئ��ات االم��م
املتحدة املعنية بحقوق االنسان ،وفق ما تمليه عليهم
واش �ن �ط��ن وإن ظ �ه��ر ص ��وت ه �ن��ا أو ه �ن ��اك م ��ن ال ��دول
دائمة العضوية الخمس فإن الفيتو األمرييك كفيل
بإسكاته..
ومما يزيدنا أملا أن املقاومة الباسلة يف قطاع غزة التي
تقف يف وجه الكيان الغاصب تدافع عن اراضيها وعن
م�ق��دس��ات األم��ة االس��ام�ي��ة ب��ات��ت يف ن�ظ�ر بعض ق��ادة
االنظمة العربية منظمة ارهابية ..هذا الوضع املزري
م��ع األس ��ف ال�ش��دي��د ال ��ذي وص ��ل ال�ي��ه وط�ن�ن��ا ال�ع��رب��ي
يف ظل وجود قيادات خانعة تداهن وتقف اىل جانب
الجاد الصهيوين وتطبعه معه جهارا نهارا.

علم فلسطني

م ��ن ال� �ش� ��روط ال �غ ��ري �ب ��ة ال �ت ��ي ف ��رض �ه ��ا ك �ي ��ان ال �ع ��دو
ع��ىل مشيعي جثمان الشهيدة شريين اب��و عاقلة هو
ع ��دم رف ��ع ال �ع �ل��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي يف ال �ق ��دس ال�ش��رق�ي��ة
حتى وصل بهم الحال اىل نزع العلم من عىل نعش
ال�ش�ه�ي��دة ش��ريي��ن اب ��و ع��اق�ل��ة واج ��ربوه ��ا ع��ىل ال�خ��روج
وح �ي��دة م��ن امل�س�ت�ش�ف��ى ال�ف��رن��يس ول��م ي�س�م�ح��وا حتى
ألخيها ان يصعد لريفقها يف سيارة االسعاف الخاصة
باملوىت.

شرارة ثورة جديدة

ب �غ �ض��ب ع � ��ارم خ� ��رج آالف امل �ش �ي �ع��ني يف م �ش �ه��د ل��م
ت �ش �ه��د ل ��ه األرايض امل �ق ��دس ��ة م �ث �ي��ل خ� ��ال ع �ق ��ود م��ن

ال ��زم ��ن ..ت ��داف ��ع ال �ش �ب��ان واألح � ��رار م ��ن اب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ت �خ �ط ��ني ح� ��واج� ��ز ال � �ع� ��دو ال �ص �ه �ي ��وين
رافعني العلم الفلسطيني الذي لم يسقط من ايديهم
رغم تهديدات العدوان واالعتداء عليهم لكنهم كانوا
يتدفقون كالسيل الجرار الذي اكتسح املشهد وجعل
جنود العدو محصورين بني هتافات الثائرين وقبح
جريمتهم بحق نجمة القدس الصحفية شريين التي
اص�ب�ح��ت رم��زا ل�ص��دق ال�ك�ل�م��ة ال�ت��ي ال ت�م��وت وم�ص��در
ال � �ه � ��ام ل � ��أح � ��رار ال� ��واق � �ف� ��ني م � ��ع م �ظ �ل ��وم �ي ��ة االن� �س� ��ان
الفلسطيني ال��ذي يعاين من وي��ات املحتل الغاصب
عىل مدى عقود من الزمن.

شيرين توحد اجلميع

م��ن االم�ن�ي��ات ال�ت��ي ك��ان��ت تتمناها ال�ش�ه�ي��دة شريين
بحسب ما ذكرته زميلتها جيفارا البديري هو تغطيتها
إلط��اق األس��رى وتوحيد ال�ط��وائ��ف وفصائل املقاومة
الفلسطينية إي�م��ان��ا منها ب�ح��ب االن�س��ان الفلسطيني
وانتمائها لأرض الفلسطينية التي احتضنت جثمانها
الطاهر بعد ربع قرن من التغطية االخبارية املتميزة
لنقل الصورة الحقيقية عن جرائم املحتل الصهيوين
يف مختلف املناطق الفلسطينية املحتلة حتى ألفناها
وت�ع�ل�ق�ن��ا ج�م�ي�ع��ا ب�م��ا ك��ان��ت ت�ق��دم��ه م��ن ق�ل��ب ال�ح��دث
لتوصل للعالم ص��وت فلسطني ..وم��ن خ��ال وحدة
ج �م �ي ��ع ال� �ط ��وائ ��ف امل �س �ح �ي ��ة اىل ج ��ان ��ب امل �س �ل �م ��ني يف
القدس يف هذا الحادث الذي اصاب فلسطني واألمة
العربية يؤكد أن االحتال الصهيوين قد حصر نفسه
يف زاوي� ��ة ض�ي�ق��ة وأن ي ��د ال �ع��دال��ة س�ت�ط��ال��ه ق��ري �ب��ا م��ن
ق�ب��ل اح ��رار امل�ق��اوم��ة الفلسطينية وم��ن اح ��رار ال�ع��ال��م
الرافض للغدة السرطانية التي زرعت يف خاصرة األمة
العربية.

متى يستيقظ الضمير العربي؟

ي� �ت� �س ��اءل ك �ث ��ري م� ��ن امل �ح �ل �ل ��ني ال �س �ي ��اس �ي ��ني وع ��ام ��ة
م��واط�ن��ي ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة ح ��ول امل��واق��ف امل�ت�خ��اذل��ة
لقادة كثري من قادة األنظمة العربية تجاه مظلومية
الشعب الفلسطيني وه��ل ستحرك دم��اء الصحفية
ش ��ريي ��ن اب ��و ع��اق �ل��ة واالع� �ت ��داء ع�ل�ي�ه��ا ح �ي��ة واالع �ت ��داء
ه ��ي يف ن�ع�ش�ه��ا ال�ض�م��ري ال �ع��رب��ي وال �ع��امل��ي وي�ع�ي��د اىل
اذهان املطبعني يشء من النخوة العربية ليرتاجعوا
ع��ن م��وق�ف�ه��م امل �خ��زي وامل�خ�ج��ل يف خ�ي��ان�ت�ه��م ل��أق��ى
ال �ش ��ري ��ف و ل� ��دم� ��اء ال� �ش� �ه ��داء وم �ظ �ل ��وم �ي ��ة ال �ش �ع��ب
الفلسطيني..

ع�ل��ق ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه ،األم ��ني ال �ع��ام ل�ح��زب
ال�ل��ه ع��ىل ال �ج��دل ال ��ذي ان�ت�ش��ر ح ��ول دي��ان��ة اإلع��ام�ي��ة
بقناة الجزيرة ،شريين أبو عاقلة بني نشطاء بمواقع
ال�ت��واص��ل االجتماعي وج��واز ال��رتح��م عليها واعتبارها
"شهيدة" نظرا ألنها مسيحية.
وقال السيد نصر الله يف كلمة له نشرتها قناة املنار:
"لأسف سريعاً حاول البعض أن َينقل النقاش من
ج��ري�م� ٍ�ة خ�ط��ري ٍة ارت�ك�ب�ه��ا ج�ن��ود ال�ع��دو إىل ن�ق��اش دي��ن
ش��ريي��ن أب ��و ع��اق�ل��ة وان�ت�م��ائ�ه��ا ال��دي �ن��ي ..ه ��ذه ال�ح��ادث��ة
أي�ه��ا اإلخ��وة واألخ ��وات ،رس��ائ�ل�ه��ا ق��وي��ة ج��داً للشعب
الفلسطيني ،وللشعوب العربية واإلسامية ،ولكل
العالم".
وت ��اب ��ع ق ��ائ ��ا إن "ال ��رس ��ال ��ة األق � ��وى يف ش �ه ��ادة ه��ذه
ال�س�ي��دة امل�ظ�ل��وم��ة أن�ه��ا م�س�ي�ح�ي��ة ،إن ال��رس��ال��ة ت�ق��ول
للجميع :أن إسرائيل الكيان الغاصب املؤقت اعتدى
عىل املسلمني وعىل املسيحيني ،من شعب فلسطني
ّ
وهجر واعتقل وهدم
وشعوب املنطقة ،وقتل وظلم
بيوت املسلمني واملسيحيني ،ان إسرائيل هذا الكيان
الغاصب املُحتل اعتدى عىل مقدسات املسلمني وعىل
م �ق��دس��ات امل �س �ي �ح �ي��ني ،وم �ن ��ذ أي� ��ام يف ش �ه��ر رم �ض��ان
َ
ش�ه��دن��ا ال�س�ل��وك ال �ع ��دواين ال�ص�ه�ي��وين ت�ج��اه امل�ُص�ل��ني
يوم الجمعة يف املسجد األق��ى وي��وم سبت النور يف
كنيسة القيامة"..
وأض � ��اف" :ه� ��ذه ال ��رس ��ال ��ة رس ��ال ��ة دم� ��اء ش ��ريي ��ن أب��و
عاقلة تقول :الجميع هنا يف خطر ،أرواحهم دماؤهم
ش �ب ��اب �ه ��م أرزاق� � �ه � ��م ب �ي ��وت �ه ��م م �س �ت �ق �ب �ل �ه��م م �ص��ريه��م
ومقدساتهم اإلسامية واملسيحية ،الرسالة تقول :أن
هذا الكيان العنصري ،اليوم الكيان الوحيد يف الكرة
األرضية الذي َطلع فيه قرار أنه نظام فصل عنصري
ه��و إس��رائ�ي��ل ،أن ه��ذا ال�ن�ظ��ام ال��ا إن�س��اين ،املُستعي
ع��ىل جميع البشر ل��م َي�ت�ب��دل ول��م َيتغري ألن ه��ذه هي
حقيقته وجوهره ،مهما فعل املُطبعون ومهما نافق
ه� ��و ،إن� ��ه ب�ط�ب�ي�ع�ت��ه امل �ت��وح �ش��ة وامل �ج ��رم ��ة ُي� �س ��ارع إىل
ارت�ك��اب األخ�ط��اء وال�ح�م��اق��ات ،ال�ت��ي ُت�س�ق��ط ك��ل ه��ذه
األساليب وهذه الربامج".
وأردفَ :
"ن ��أم ��ل أن ُت ��وق ��ظ دم ��اء ش��ريي��ن أب ��و ع��اق�ل��ة
ودم � � � ��اء ش � �ب� ��اب وش � ��اب � ��ات ورج � � � ��ال ون � �س � ��اء وأط � �ف� ��ال
فلسطني ،أن ُتوقظ تلك الضمائر امليتة املُتلبدة ،وأن
َت�س�ت�ن�ه��ض ك��ل ال�خ��ري وال �ش��رف امل�ُت�ب�ق��ي يف ه ��ذه األم��ة
بمسلميها ومسيحييها"..

حالة ضعف وانهيار

وع ��ن ال �ج��ري �م��ة ال �ب �ش �ع��ة ال �ت ��ي ط ��ال ��ت ال�ص�ح�ف�ي��ة
شريين أبو عاقلة ,يقول الكاتب عبدالباري عطوان
يف افتتاحية "رأي ال�ي��وم" اغتيال الشهيدة شريين
أب � ��و ع� ��اق� �ل� ��ة ،ف �ض �ح ��ت ح� ��ال� ��ة ال� � ّ
�ض� �ع� ��ف واالن� �ه� �ي� ��ار
ّ
ورشت أكوامً ا من املِلح عىل جرحها،
اإلسرائيليّة،
ً
�اوة ع ��ىل ك��ون �ه��ا أع� ��ادت اإلج � ��رام اإلس ��رائ �ي ��ي إىل
ع� �
ّ
الفلسطيني واألمّ تني
الواجهة،
ووح��دت الشعب ِ
ّ
العربيّة واإلساميّة خلف قضيّته العادلة ،ووفرت
ال � � ّ�ذخ � ��رية امل �ط �ل ��وب ��ة ل �ت �ص ��اع ��د امل ُ� �ق� ��اوم� ��ة ل ��اح � ِت ��ال
بالوسائل ّ
كافة.
الرّصاصة “امل ُ ّ
تفجرة” القاتلة واملُحرّمة دول ًيّا ،التي
الصبوح ّ
أصابت الوجه ال��ربيء ّ
للشهيدة أبو عاقلة،
ستدخل التاريخ ،ألنها قد تكون امل ُ ّ
فجر ل��أوض��اع يف
فلسطني امل ُ ّ
حتلة من البحر إىل النهر ،وبداية النهاية
ِ ُ
ل��أس �ط��ورة ال� ّ�زائ �ف��ة ح ��ول إس��رائ �ي��ل س� ��واءً ال � ُ�ك ��ربى أو
ّ
الصغرى.

أقوال ال أفعال

ل��م تكن جريمة اغتيال الشهيدة شريين اب��و عاقلة
ه ��ي األوىل ف �ق��د س�ب�ق�ت�ه��ا ج ��رائ ��م ع ��دة ب �ح��ق ك �ث��ري م��ن
ال �ص �ح �ف �ي ��ني ال� ��ذي� ��ن ق �ت �ل ��وا غ� � ��درا ب ��رص ��اص ��ات ال �ع ��دو
الصهيوين ب��دم ب��ارد وه��م ي��ؤدون رسالتهم االعامية
ب�م�ه�ن�ي��ة ع��ال �ي��ة ح �ي��ث ب �ل��غ ع ��دد ش �ه ��داء ال �ص �ح��اف��ة يف
فلسطني منذ العام 2000م وحتى اآلن  54شهيدا,
ولم يحدث أن تم اتخاذ قرار بحق القتلة املجرمني يف
كيان العدو املحتل وبالرغم من أن الصحفية شريين
ت�ح�م��ل ال�ج�ن�س�ي��ة األم��ري �ك �ي��ة اىل أن �ه��م ي �ن �ظ��رون ال�ي�ه��ا
فلسطينية وال ق�ي�م��ة للفلسطينيني وال �ع��رب بشكل
عام يف نظر املحتلني الصهاينة ومن يقف اىل جانبهم
من منافقي الغرب ومنظماته التي تدعي زيفا حماية
الحقوق والحريات .
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تقارير

نفذ الصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار-
البيضاء مشروع السقايات الخاصة لحصاد مياه
األمطار لعدد  ١٥٢مستفيد يف منطقة بني املصنف
بمديرية وصاب العايل ذات التضاريس الجغرافية
الوعرة " ١٣٩كم" ،من مدينة ذمار مركز محافظة
ذمار ،بتكلفة  ٧٥مليون ريال ،وبتمويل من الحكومة
األملانية "."KFW
صحيفة "٢٦سبتمرب" ،سلطت الضوء عىل أهمية
املشروع الخدمي التنموي للمنطقة مع عدد من
االستشاريني واللجنة املجتمعية واملستفيدين يف
االستطالع التايل:

"26سبتمبر" :ذمار :محمد العلوي

بناء السقايات حلصاد مياه األمطار ..مشاريع نوعية للصندوق االجتماعي بذمار
م .الـسـنـبــانــي  :تـنـفـيــذ م ـشــروع الـسـقــايــات نــاجــي  :التنمية ارتـبـطــت بــاملـشــاريــع اخلــدمـيــة التي
م .ش ــرف الــديــن :ب ـنــاء 152سقاية حل ـصــاد مـيــاه
ينفذها الصندوق في املناطق النائية
أولوية للصندوق في مواجهة اجلفاف
األمطار تخدم  1551نسمة في وصاب العالي

< ب ��داي ��ة ي �ق��ول امل �ه �ن��دس االس �ت �ش ��اري ل�ل�م�ش��روع
ع�م��اد محمد ع��يل ش��رف ال��دي��ن ،إن تنفيذ م�ش��روع
س �ق��اي��ات ح �ص ��اد م �ي ��اه األم �ط ��ار م ��ن اس �ط ��ح امل �ن ��ازل
لعدد  ١٥٢مستفيداً يف قرى" الطناقي ،الشرف،
امل � �ن � ��اوب" ،ب �ع ��زل ��ة ب �ن ��ي امل �ص �ن ��ف ،ت �خ ��دم أك� ��ر م��ن
 ١٥٥١ن �س �م ��ة ،ش � ��ارك يف ال �ع �م ��ل  ٤٥٣ع��ام��ال
م�ن�ه��م  ١٥٧ام ��رأة أس�ه�م��ن ب ��دور ك�ب��ري يف ن�ق��ل امل��اء
وال �ن �ي��س ،وب�س�ع��ة ت�خ��زي�ن�ي��ة ل�ك��ل س�ق��اي��ة  ٢٥م��رتاً
مكعباً ،نفذت عملية البناء بشكل دائ��ري ملقاومة
انصدام املياه.
مشروع تنموي هام
وأض � � � ��اف امل � �ه � �ن� ��دس ع � �م � ��اد أن ت �ن �ف �ي ��ذ م� �ش� ��روع
السقايات نفذ خالل  ٤أشهر تم إنجاز كافة األعمال
اب �ت ��داء م��ن ال�ح�ف��ر وال �ب �ن��اء ل �ل �ج��دران واالن �ت �ه��اء م��ن
أع�م��ال السقف وت�م��دي��دات امل�ي��اه ،ليشكل امل�ش��روع
الذي نفذه الصندوق االجتماعي بذمار ،وبمشاركة
 ٥مهندسني فنيني موزعني عىل القرى املستفيدة،
محطة تنموية هامة باملنطقة.
ولفت إىل أن الصندوق منح كل مستفيد لتنفيذ
السقاية الخاصة به مبلغ  ٤٣٢ألف ريال ،ابتداء
م��ن ال�ح�ف��ر و ال�ب�ن��اء م��ن األح�ج��ار واإلس�م�ن��ت ب�ج��وار
م �ن��ازل �ه��م وت �غ��ذي �ت �ه��ا ب ��امل �ي ��اه م ��ن س �ط��ح امل �ن ��زل ب�ع��د
ت�ن�ظ�ي�ف��ه وص�ب��ه ب��اإلس�م�ن��ت ك�م�س��اح��ات س��اك�ب��ه عرب
ف�ت�ح��ات خ��اص��ة "ح�ن�ف�ي��ة" وتجميعها يف السقايات
ب ��واس �ط ��ة ف ��الت ��ر ح �ص ��وي ��ة وف� �خ ��اري ��ة ل �ت �ن �ق �ي��ة امل �ي ��اه
الواصلة لكل سقاية عىل حدة.
تخفيف املعاناة
< ف�ي�م��ا أوض ��ح ض��اب��ط امل �ش ��روع امل �ه �ن��دس ع��دن��ان
السنباين ،أن الصندوق االجتماعي للتنمية أسهم
إىل حد كبري يف تأمني مياه الشرب لعشرات اآلالف
م ��ن س �ك��ان م��دي��ري��ات ذم ��ار وال �ب �ي �ض��اء ،ع ��ن ط��ري��ق
ت �ن �ف �ي��ذ س �ق ��اي ��ات امل �ي ��اه يف امل �ن ��اط ��ق ال �ت ��ي ت �ع ��اين م��ن
الجفاف وشحة مياه الشرب السيما املناطق الجبلية
ذات التضاريس الوعرة التي تعاين من أزمات حادة
ومتكررة لتخفيف من معاناة األهايل نتيجة انعدام
مشاريع مياه الشرب.

خالل توفري الخدمة التي تلبي احتياجاته وتنهض
ب��أوض��اع��ه امل�ع�ي�ش�ي��ة وت�خ�ف��ف م��ن م�ع��ان��ات��ه يف ك��اف��ة
املجاالت ،وفق املعايري واملواصفات الفنية الدقيقة،
بما يمتلكه الصندوق من كوادره االستشاريني مثلوا
العمود الفقري لنجاح الربامج واالنشطة املختلفة.

راشد  :بناء السقايات مشروع استثنائي يهدف لتوفير املياه النظيفة
املصنف :بناء الصندوق للسقايات يأتي نتيجة غياب مشاريع مياه الريف
وأك ��د امل �ه �ن��دس ال �س �ن �ب��اين أن م ��ن أس �ب ��اب ت��دخ��ل
الصندوق يف بناء السقايات الخاصة لحصاد مياه
األم�ط��ار م��ن أس�ط��ح امل�ن��ازل لشحة امل�ي��اه وان�ع��دام�ه��ا
يف ف ��رتة ال�ج�ف��اف ب��امل�ن�ط�ق��ة وات �س��اع م�ع��ان��اة األه ��ايل
ب�ج�ل��ب امل �ي��اه وال �ح �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا م��ن م�ن��اط��ق ب�ع�ي��دة
جدا يقطعون خاللها مسافة  ٤آالف مرت ملدة زمنية
ت ��رتاوح ب��ني  ٤ -٣س��اع��ات ب��واس�ط��ة ال�ح�م��ري أو عىل
رؤوس النساء.
وبني أن أهايل املنطقة يعتمدون عىل مصادر املياه
من الربك والغيول امللوثة سواء للشرب ومختلف
ح �ي ��ات �ه ��م ال �ي ��وم �ي ��ة ،وس � ��ط ت � ��دين م �س �ت ��وى ال ��وع ��ي
الصحي والبيئي ،معتربا تنفيذ مشروع السقايات
سيمكن األه��ايل م��ن حصاد مياه األم�ط��ار وتوفريها
واالستفادة منها وسد االحتياج املايئ بالحصول عىل
امل�ي��اه ال�ن�ق�ي��ة وامل�ح�س�ن��ة وف��ق م�ف�ه��وم ال�ت�ن�ق�ي��ة امل��ائ�ي��ة
السليمة.
مواصفات فنية
وأشار املهندس السنباين إىل أن مشروع سقايات

املياه يف عزلة بني املصنف البالغ عددها  ١٥٢سقاية
أشرف عىل تنفيذها مهندس استشاري ،وخمسة
م ��ن امل �ه �ن��دس��ني ال �ف �ن �ي��ني امل �ق �ي �م��ني ب��امل �ن �ط �ق��ة ،وف��ق
امل��واص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة وال �ه �ن��دس �ي��ة ،وات �ب ��اع ال�ع��ام�ل��ني
فيها معايري األم��ن والسالمة الصحية ،تم خاللها
ت��رك�ي��ب ال�ف��الت��ر امل�ن��زل�ي��ة ال�ف�خ��اري��ة امل�ش�ب�ع��ة بالفضة
لتنقية املياه والحصول عىل املياه النظيفة واآلمنة.
ول �ف ��ت امل �ه �ن��دس ال �س �ن �ب��اين إىل أن خ �ط��ة ال�ع�م��ل
ن �ف ��ذت وف� ��ق ال� �ج ��دول ال ��زم �ن ��ي امل �ح ��دد ل �ه��ا يف ب �ن��اء
ال�س�ق��اي��ات ب ��دءاً م��ن ال�ح�ف��ر وت��وف��ري األح �ج��ار ون�ق��ل
امل� ��واد ال �خ��اص��ة م ��ن االس �م �ن��ت وال �ح��دي��د وال �ن �ي��س،
واأليادي العاملة ،شكل من خاللها تفاعل املجتمع
دوراً كبريا يف إنجاح املشروع.

ب �ن ��اء ال �س �ق ��اي ��ات أو رص� ��ف ال �ط ��رق ��ات واه �ت �م��ام��ات��ه
بالقطاع الصحي وغ��ريه��ا م��ن املشاريع االقتصادية
النوعية التي تهدف إىل االرتقاء باإلنسان أوال ،من

حيوي واستثنايئ
< بدوره اعترب رئيس اللجنة املجتمعية باملنطقة،
محمد راشد املصنف ،تدخالت الصندوق االجتماعي
يف تنفيذ م�ش��روع ال�س�ق��اي��ات ال�خ��اص��ة بحصاد مياه
األمطار بعدد من قرى عزلة بني املصنف ،باالهتمام
اإلنساين االستثنايئ للتخفيف من معاناة املستفيدين
ووض ��ع ح��د مل��ا اس �م��اه��ا رح�ل�ت��ي "ال �ش �ت��اء وال�ص�ي��ف"
للبحث عن مياه الشرب التي يتم جلبها من املناطق
البعيدة تشكل معاناة للنساء واألطفال.
وتطرق املصنف إىل ابرز الصعوبات التي واجهها
ت �ن �ف �ي��ذ م �ش ��روع ال �س �ق ��اي ��ات ب��امل �ن �ط �ق��ة م �ن �ه��ا ارت �ف ��اع
ت �ك ��ال �ي ��ف ن �ق ��ل امل� � ��واد ال �خ ��اص ��ة ب ��ال �س �ق ��اي ��ات س� ��واء
النيس واالسمنت و الحديد ،نتيجة وعورة الطريق
إىل امل�ن�ط�ق��ة ،م�ن��اش��دا إدارة ال�ص�ن��دوق ال��وق��وف إىل
جانب األهايل والتدخل يف رصف الطريق إىل قراهم

ان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام
م ـش ــاري ــع م ـيــاه
الـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــف ف ــي
وصـ ــاب مـعــانــاة
دفعت باألهالي
ل ـل ـه ـج ــرة نـحــو
املدن

االرتقاء باإلنسان
< ف�ي�م��ا أش ��ار امل �ح��اس��ب االس �ت �ش ��اري ل�ل�م�ش��روع،
ن��اج��ي ع��يل ف ��ارع ع�ب��دال�ل��ه ،إىل أن م�ف�ه��وم ال�ت�ن�م�ي��ة
ارتبط ارتباطا وثيقا باملشاريع الخدمية التي ينفذها
ال �ص �ن��دوق االج�ت�م��اع��ي يف امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة س ��واء يف

وال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن م �ع��ان��ات �ه��م ووض� ��ع ح ��د ل �ه ��ا ،ب�ع��د
تنفيذ م�ش��روع السقايات ،وسيكون الجميع عونا
وسندا إلنجاح برامج وانشطة الصندوق عىل أكمل
وجه باملنطقة.
وأش� � ��اد امل �ص �ن ��ف ب ��امل �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م ��وي ��ة ال �ح �ي��وي��ة
ال�ت��ي ي�ن�ف��ذه��ا ال �ص �ن��دوق مل��ا ت��رتك��ه م��ن أث ��ر م�ل�م��وس��ة
يف أوس ��اط امل�ج�ت�م��ع ي�س�ت�ف�ي��د م�ن�ه��ا األج �ي��ال ،س��واء
مشاريع سقايات املياه ،أو رصف الطرقات وغريها
م ��ن امل �ش ��اري ��ع ذات ال �ج ��دوى االق �ت �ص ��ادي ��ة ،م�ع��ربا
ب ��ال �ن �ي ��اب ��ة ع� ��ن أه � ��ايل ب �ن ��ي امل �ص �ن ��ف ب �ج ��زي ��ل ال �ش �ك��ر
واالمتنان إلدارة الصندوق وللمهندس االستشاري
والفنيني ال��ذي��ن ك��ان لهم ال��دور املتميز يف اإلش��راف
واملتابعة عىل سري أعمال بناء السقايات وتنفيذها
عىل أكمل وجه.
تنمية مستدامة
< يف حني وصف محمد عيل املصنف " القلعة"،
أحد املستفيدين من مشروع بناء السقايات بالنوعي
وال�ه��ام ال��ذي حظى باالهتمام والتفاعل الكبري من
كافة املستفيدين لتأمينهم بمياه الشرب النظيفة،
معترباً اياه إحدى ركائز التنمية املستدامة يف منطقة
ب �ن��ي امل �ص �ن��ف ال �ت ��ي ت �ع ��اين م ��ن ك ��ارث ��ة ش �ح��ة م �ي��اه
الشرب.
وأش ��ار إىل أن ب�ن��اء ال�س�ق��اي��ات س�ي�س�ه��م إىل حد
ك �ب��ري يف ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن م �ع��ان��اة األس ��ر امل�س�ت�ف�ي��دة
ب�ت��وف��ري م �ي��اه ال �ش ��رب ،ب�ع��د اع�ت�م��اده��ا ع��ىل جلب
املياه غري النظيفة من الربك والغيول التي خلفت
العديد من األمراض بني النساء واألطفال خالل
السنوات املاضية.
داع�ي��اً ق�ي��ادة ال�ص�ن��دوق االج�ت�م��اع��ي للتنمية إىل
التوسع يف تنفيذ مشاريع بناء السقايات لحصاد
م�ي��اه األم �ط��ار يف م��دي��ريت وص��اب��ني ال�ب�ع�ي��دة وذات
التضاريس الجبلية الوعرة ،التي اصبحت مشكلة
انعدام املياه بالنسبة ألبناء وصاب كابوسا مقلقا
ومزعجا ط��وال أي��ام السنة نتيجة غياب مشاريع
م �ي��اه ال��ري��ف ع��ن امل�ن�ط�ق��ة ،أدى ذل ��ك إىل ح��دوث
ال�ه�ج��رة ال�ج�م��اع�ي��ة ل��أه��ايل ص��وب امل ��دن املختلفة
واالستقرار فيها.

نائب مدير مكتب التربية والتعليم باألمانة لـ"26سبتمبر":

أنشطة وبرامج تعليمية متميزة تقدمها املراكز الصيفية
املراكز الصيفية بما تقدمه
من برامج وانشطة تعليمية يف شتي
الجوانب والعلوم الهامة التي تسهم
تعزيز الوعي يف تحصني النشء
والشباب من األفكار الهدامة والدخيلة
عىل مجتمعنا التي يحاول من خاللها
اعداء االنسانية الدين والوطن النيل
من املجتمع بطمس الهوية االسالمية
والتأثري سلبا عىل الجيل الصاعد .
ولذلك كانت املراكز الصيفية واحدة
من األماكن التي لها األثر اإليجابي يف
التوعية والتعليم املناسب للملتحقني
بها من الطالب وحول مستوى اإلقبال
واالنشطة التي تقوم بها املراكز الصيفية
التقت " 26سبتمرب" بنائبة مدير مكتب
الرتبية والتعليم باألمانة االستاذة اشواق
املأخذي وأجرت معها الحوار التايل :

حوار  /عفاف الشريف
 يف البداية نود الحديث عما تقدمهاملراكز الصيفية لهذا العام ؟
ما تقدمه املراكز الصيفية لهذا العام هو العلم
النافع واملعرفة الصحيحة ،الهداية؛ حتى نكون
أم� ً�ة واع�ي��ة ،أم� ً�ة راش ��دة ،أم� ً�ة تنطلق يف مسرية
حياتها ،يف أعمالها ،يف مواقفها ،يف سلوكياتها،
يف برامجها ،يف مشاريع هذه الحياة الواسعة،
أساس من تلك
يف كل مجاالت هذه الحياة ،عىل
ٍ
امل�ع��ارف؛ فتكون انطالقتها ان�ط��الق��ة صحيحة،
انطالقة مستقيمة ،انطالقة حكيمة ،انطالقة
راش��دة ،انطالقة َّ
موفقة ،وتبني مسرية حياتها

واع
املراك ــز الصيفية تسهم بـدور ايجابــي في بناء جيــل ٍ

حرصنا على تقدمي مناهج مبسطة وواضحة فيها تنمية للمدارك واالفكار واالبداع
�اس م��ن امل �س��ؤول �ي��ة ،ك��أم� ٍ�ة ت��ؤم��ن ب��ال�ل��ه
ع��ىل أس � ٍ
ومشرّعاً،
سبحانه وتعاىل -رباً ،وملكاً ،وإلهاً،ِ
�وج �ه��اً ،وت��ؤم��ن ب��امل�ع��اد ،وت��ؤم��ن ب��ال�ح�س��اب،
وم� ِّ
وت��ؤم��ن ب��ال�ج��زاء ،وت��ؤم��ن وتعي ب��أن وج��وده��ا يف
ه��ذه ال�ح�ي��اة ه��و وج� ٌ
�ود ه��ادف ,وه��ذا ه��و الهدف
من اقامة املراكز الصيفية بشكل عام  ,وهذه هي
غاية كل ام واب ال بنائهم و بناتهم ان يحصلوا
عليه.
 اىل مدى تسهم املراكز الصيفية يفبناء أساس مجتمعي متني من هذه
الناحية ؟
واع ب�ك��ل
�ل
�
ي
�
ج
�اء
�
ن
�
ب
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�ة
�
ي
�
ف
�
ي
ت�س�ه��م امل ��راك ��ز ال�ص�
ٍ
امل� �ق ��اي� �ي ��س واالت � � �ج� � ��اه� � ��ات...وه� � ��ذا اس � � ��اس ب �ن ��اء
ال �ح �ض ��ارة ذات م �ك ��ان ��ة ع ��ال �ي ��ة يف ه � ��ذا ال� �ك ��ون و

املجتمع جزء من هذا الكون.
فبناء املجتمع من أناس متآلفني  ،رحماء فيما
بينهم  ،يعطف بعضهم ع��ىل ب�ع��ض .وه��ذا من
خ��الل تعزيز القيم واألخ��الق للنشء م��ن خالل
ال��رتب �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام امل �ن �ه��ج واألن �ش �ط ��ة امل �ع ��ززة..
وه ��ذا م��ا ت�س�ع��ى ال �ي��ه امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة يف ال�ي�ت�ه��ا
التنفيذية..
 م� ��ا م � ��دى ال �ت �ف ��اع ��ل واالق� � �ب � ��ال ع��ىاملراكز الصيفية لهذا العام ؟
خ��الل ه��ذه ال�ف��رتة ال��وج�ي��زة م��ن اع��الن فتح باب
ال�ت�س�ج�ي��ل ل �ط��الب و ال�ط��ال�ب��ات امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة
و ال�ت��دش��ني للبعض م��ن استكمال ال�ع��دد ..فان
االقبال نقول جيد جدا بفضل الله والزال االقبال
مستمراً ..نسأل الله التوفيق و السداد.

 ه ��ل م ��ن خ �ط ��ط و أن �ش �ط ��ة ج ��دي ��دةل �ه��ذا ال �ع ��ام ت �س��اه��م يف دف ��ع ع�م�ل�ي��ة
ال ��دراس ��ة ل�ل�ط��اب امل�ل�ت�ح�ق��ني ب��امل��راك��ز
الصيفية ؟!
نعم هناك انشطة و خطط موجودة لدى جميع
امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة و ال�ج��دي��د وامل�ت�م�ي��ز ل �ه��ذا ال�ع��ام
ه ��و ج �ه ��وزي ��ة ال �ع��ام �ل��ني وال �ق ��ائ �م ��ني ع ��ىل امل ��راك ��ز
وذل � ��ك م ��ن خ ��الل اق ��ام ��ة ال � � ��دورات وال �ت ��دري �ب ��ات
لكل القائمني ..غري ما وعدت به االدارة العامة
للدورات الصيفية من ادبيات لتسهيل ما سبق
ذك � ��ره ..ك �ت��ب ال �ل��ه اج ��ر ك ��ل م ��ن س��اه��م وت �ح��رك
وبذل واعطاء يف هذا الجانب..
 ماهي رسالتك ألولياء األمور ؟الرسائل ألولياء االم��ور ..كوين أم يف املقام االول

واعرف املعاناة الحقيقية يف تربية ابنائنا يف عصر
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��زي�ف��ة ..وواق ��ع ال�ي��وم م��ن ان�ح��الل
للقيم واالخالق الذي كنا نعتاد عليها ونفتقدها
يف ابنائنا..
ال�ي��وم امل��راك��ز الصيفية ت�ع��زز ه��ذا ك�ل��ه م��ن خ��الل
م �ن �ه ��ج م �ب �س ��ط وواض � � ��ح ف �ي ��ه ت �ن �م �ي ��ة ل �ل �م ��دارك
واالف � �ك � ��ار واالب� � � � � ��داع ..ف �ي ��ه ق �ي ��م واخ � � � ��الق ..ف �ي��ه
سلوك سينعكس ب��إذن الله تعاىل عىل أبنائكم
رغم قصر الفرتة ..فقط كونوا عوناً لهم بالدفع
بهم للتسجيل و االستمرار يف امل��دارس وعليكم
متابعتهم علميا و وعمليا وسلوكيا
 يف ظل حملة التحريض والتشويةامل �ت �ع �م��د ل �ل �م��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة م ��ن ق�ب��ل
ال� �ع� ��دوان وم ��رت ��زق �ت ��ه  ..م ��ا ه ��و ال� ��دور

امل �ن��وط ب��ال�خ�ط�ب��اء وامل�ث�ق�ف��ني ل��دح��ض
تلك االشاعات وتوضيح أهمية املراكز
الصيفية ؟
دور املجتمع الواعي من خطباء و مثقفني مهم
ج � ��دا ..ك��ون �ه��م اك ��ر دراي � ��ة ب ��ال ��واق ��ع واك� ��ر ع�ل�م��ا
ب��امل �خ �ط �ط��ات ال �ص �ه �ي ��وام ��ري �ك �ي ��ة ..و ال �ص�ه �ي��ون�ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة ..وه ��م ع��ىل اط ��الع ب��أس��ال�ي�ب�ه��م امل�ت�ن��وع��ة
من تحريض و اثارة فنت و خالفات
ل�ه��ذا دوره��م م�ه��م يف ك�ش��ف مخططاتهم و من
امل �ع ��ال �ج ��ات ..ع �ل �ي �ه��م ف �ق ��ط ق� ��ول ال �ح ��ق ل �ي��زه��ق
الباطل.
 مل ��اذا ت�ش��ن ك��ل ح �م��ات ال�ت�ح��ري��ضوالحرب النفسية ضد املراكز الصيفية
من قبل العدوان ومرتزقته ؟
ن � �ح� ��ن ن � � � ��درك أب� � �ع � ��اد ال� �ح� �م� �ل ��ة ال� �ت� �ح ��ري� �ض� �ي ��ة و
ال �ش ��ائ �ع ��ات ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب �ه ��ا ت �ح ��ال ��ف ال� �ع� ��دوان
ومرتزقته ضد املراكز الصيفية النهم يرون فيها
خطراً عليهم ملا سيكون عليه الجيل القادم من
تسلح بالوعي والعلم واملعرفة وهذا ما يجعلنا
ن �ت �ح��رك ب �ث �ق��ة م �ط �ل �ق��ة ان ه� ��ذا ال �ع �م��ل ف �ي��ه ل�ل��ه
رض��ا وه ��ذا م��ا ي�ج�ع��ل ال�ج�م�ي��ع ي ��درك دور امل��راك��ز
ال �ص �ي �ف �ي��ة ..الن ال �ع ��دو ال ي �ح��رض اال ع ��ىل يشء
نافع ومفيد وله اثره القوي والفعال .
 ك� �ل� �م ��ة أخ � � � ��رة ت � � � � ��ودون ق� ��ول � �ه� ��ا ل ��منتطرق اليها يف اللقاء ؟
الحمد لله الذي من علينا جميعا بأناس محبني
ل � �ه� ��ذا ال� �ش� �ع ��ب واالرض و ال� � ��وط� � ��ن ..رغ� � ��م ك��ل
الصعوبات ..يف تربية وتنشئة ابنائنا وبناتنا بدل
الضياع  ,وكما ق��ال االم��ام عيل عليه السالم " :
ترك الفرصة غصة "
لهذا عىل الجميع دون استثناء بالتحرك الجاد
وال �ف ��اع ��ل يف ت�ح�ق�ي��ق اه � ��داف امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة..
الن الطالب و الطالبات مسؤولية الجميع دون
اس�ت�ث�ن��اء ..وال�ك��ل يستطيع ان ي�ق��دم ك��ال حسب
قدراته وامكانياته.
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للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

 129خرق ًا للهدنة و68
خرق ًا في احلديدة

الثالثاء

اخلميس

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها
 129خ � ��رق � ��اً ل� �ل� �ه ��دن ��ة اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
والعسكرية.
وأوض � � � � � ��ح م � � �ص� � ��در ع � �س � �ك � ��ري أن
خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ت�م�ث�ل��ت يف 48
عملية تحليق للطريان االستطالعي
امل � �س � �ل � ��ح وال � �ت � �ج � �س � ��ي يف أج � � � ��واء
محافظات مأرب ،حجة ،الجوف،
صعدة ،تعز ،الضالع والبيضاء.
وأك��د امل�ص��در أن مرتزقة ال�ع��دوان
اس� �ت� �ح ��دث ��وا ت �ح �ص �ي �ن ��ات ق �ت ��ال �ي ��ة يف
منطقة مكرياس بمحافظة البيضاء
وم �ن �ط �ق ��ة دش� �م ��ة ب �م ��دي ��ري ��ة ح� ��ريان
بمحافظة حجة.
وذك ��ر أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  56خ��رق��ا
ب � � ��إط � � ��الق ن � � � ��ار ك � �ث � �ي� ��ف ع � � ��ى م � �ن � ��ازل
املواطنني ومواقع الجيش واللجان
ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة يف م � �ح � ��اف � �ظ � ��ات م� � ��أرب
وصعدة وحجة وتعز والضالع وما
وراء الحدود.
وب� � ��ني امل � �ص � ��در أن� � ��ه ت � ��م رص� � ��د 23
خرقاً بقصف مدفعي ،عى مواقع
الجيش واللجان الشعبية يف البلق
الشرقي بمأرب وغرب حرض بحجة
وال ��رح وح��وم��رة وال�ض�ب��اب ومقبنة
ب� �ت� �ع� ��ز وش � �ع � �ب � ��ة ن� � �ع � ��اض ب �م �ن �ط �ق ��ة
ال� � �ظ� � �ه � ��رة ب� � ��ال � � �ج� � ��وف ،وال � �ف � �خ � �ي� ��دة
واملتجرف وجنوب العمود يف وادي
جارة بجيزان.
كما ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط
االرت�ب��اط والتنسيق لرصد خروقات
العدوان يف محافظة الحديدة 68
خرقاً.
وأوض � � � � � � � � � � ��ح م � � � � �ص� � � � ��در يف غ � � ��رف � � ��ة
ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات
قوى العدوان استحداث تحصينات
قتالية يف الجبلية ومقبنة وتحليق
طائرة تجسسية يف أجواء حيس.
وأش� ��ار امل �ص ��در إىل أن ال �خ��روق��ات
ش� �م� �ل ��ت أي � �ض � ��ا ث� �م� ��ان� �ي� ��ة خ � ��روق � ��ات
بقصف مدفعي و 54خرقا باألعرية
النارية املختلفة.

 108خروقات للهدنة
و 75خرق ًا في احلديدة

 141خرق ًا للهدنة و44
خرق ًا في احلديدة

األربعاء
اخلميس

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها
 132خ � ��رق � ��اً ل� �ل� �ه ��دن ��ة اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
والعسكرية.
وأوض � � � � � ��ح م � � �ص� � ��در ع � �س � �ك � ��ري أن
خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ت�م�ث�ل��ت يف 51
خرقاً بتحليق للطريان االستطالعي
امل � �س � �ل � ��ح وال � �ت � �ج � �س � ��ي يف أج � � � ��واء
محافظات مأرب ،حجة ،الجوف،
ص�ع��دة وت �ع��ز ،ال�ب�ي�ض��اء ،ال�ض��ال��ع،
جبهات ما وراء الحدود.
وأك � � � � ��د امل� � � �ص � � ��در ت � �س � �ج � �ي� ��ل ث� ��الث� ��ة
خ � � � � ��روق � � � � ��ات مل� � � ��رت� � � ��زق� � � ��ة ال � � � � �ع� � � � ��دوان
ب ��اس �ت �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات يف م�ح�ي��ط
م ��دي �ن ��ة م � � ��أرب ،ويف ح � ��ريان وغ ��رب
حرض بمحافظة حجة.
وأش��ار امل�ص��در إىل رص��د  12خرقاً
ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي ع� ��ى م �ح ��اف �ظ ��ات
ح �ج��ة ،ال �ج ��وف ،ص �ع��دة ،ج�ب�ه��ات
م ��ا وراء ال �ح ��دود ،ح �ي��ث اس�ت�ه��دف

اجلمعة

 132خرقا للهدنة و112
خرق ًا في احلديدة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها
 108خ ��روق ��ات ل�ل�ه��دن��ة اإلن�س��ان�ي��ة
والعسكرية.
وأوض � � � � � ��ح م � � �ص� � ��در ع � �س � �ك � ��ري أن
خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ت�م�ث�ل��ت يف 32
عملية تحليق للطريان االستطالعي
امل � �س � �ل � ��ح وال � �ت � �ج � �س � ��ي يف أج � � � ��واء
محافظات مأرب ،حجة ،الجوف،
ص�ع��دة ،ت�ع��ز ،ال�ب�ي�ض��اء ،ال�ض��ال��ع،
جبهات ما وراء الحدود.
وأك��د امل�ص��در أن مرتزقة ال�ع��دوان
اس� �ت� �ح ��دث ��وا ت �ح �ص �ي �ن ��ات ق �ت ��ال �ي ��ة يف
محيط مدينة مأرب.
ول�ف��ت امل�ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل
 12خ��رق��ا ب�ق�ص��ف م��دف �ع��ي ،حيث
اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال�ع��دوان بقصف
م� ��دف � �ع� ��ي وق � � ��ذائ � � ��ف دب � ��اب � ��ة م � �ن� ��ازل
امل ��واط �ن ��ني يف ق ��ري ��ة ال� � ��زور وم ��واق ��ع
ال � �ج � �ي� ��ش وال� � �ل� � �ج � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة يف
الروضة وصرواح والبلق بمحافظة
مأرب.
ك �م��ا اس �ت �ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان
ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي م� ��واق� ��ع ال �ج �ي��ش
وال�ل�ج��ان يف امل ��زرق بمحافظة حجة
ويف الفخيذة والعمود بوادي جارة
يف جيزان.
وأش � � � � � � � ��ار امل � � � �ص � � � ��در إىل ت� �س� �ج� �ي ��ل
 63خ ��رق ��ا ب ��إط ��الق ن� ��ار ع ��ى م �ن ��ازل
املواطنني ومواقع الجيش واللجان
ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف م� �ح ��اف� �ظ ��ات ح �ج ��ة،
م� � � � � ��أرب ،ص � � �ع� � ��دة ،ح� � �ج � ��ة ،ت� �ع ��ز،
الضالع ،البيضاء وجبهات ما وراء
الحدود.
كما ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط
االرت�ب��اط والتنسيق لرصد خروقات
العدوان يف محافظة الحديدة 75
خرقاً.
وأوض � � � � � � � � � � ��ح م � � � � �ص� � � � ��در يف غ � � ��رف � � ��ة
ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات
ال� � �ع � ��دوان ث � ��الث ه �ج �م ��ات ل �ط ��ريان
ال� � �ع � ��دوان ال �ت �ج �س ��ي ع � ��ى ح �ي��س
والجبلية وتحليق مكثف.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات
ش �م �ل��ت أي �ض ��ا م �ح ��اول ��ة ت �س �ل��ل يف
م �ق �ب �ن ��ة واس � �ت � �ح � ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات
ق � � �ت� � ��ال � � �ي� � ��ة يف ح � � � �ي� � � ��س ،وق� � �ص � ��ف
ص � ��اروخ � ��ي وم ��دف� �ع ��ي وب �م �خ �ت �ل��ف
األعرية النارية.

 103خروقات للهدنة
و 62خرق ًا في احلديدة

السبت

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها
 141خ � ��رق � ��اً ل� �ل� �ه ��دن ��ة اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
والعسكرية.
وأوض � � � � � ��ح م � � �ص� � ��در ع � �س � �ك � ��ري أن
خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ت�م�ث�ل��ت يف 36
خرقاً بتحليق للطريان االستطالعي
امل � �س � �ل � ��ح وال � �ت � �ج � �س � ��ي يف أج � � � ��واء
محافظات مأرب ،حجة ،الجوف،
صعدة ،تعز ،البيضاء ،وجبهات ما
وراء الحدود.
وأك ��د امل �ص��در رص ��د خ ��رق ض��رب��ات
جوية للطريان االستطالعي املسلح
ع� � ��ى م � � �ن� � ��ازل امل � ��واط� � �ن � ��ني وم � ��واق � ��ع
ال � �ج � �ي� ��ش وال� � �ل� � �ج � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة يف
الوازعية بمحافظة تعز  ..مبيناً أنه
تم تسجيل خرق ملرتزقة العدوان،
باستحداث تحصينات يف تبة الدفاع
يف جيزان.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل
ً
 76خ ��رق ��ا ب ��إط ��الق ن� ��ار ك �ث �ي��ف ع��ى
م �ن ��ازل امل ��واط �ن ��ني وم ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح��اف �ظ��ات
م� � � � � ��أرب ،ص � � �ع� � ��دة ،ح� � �ج � ��ة ،ت� �ع ��ز،
الضالع ،البيضاء وجبهات ما وراء
الحدود.
وبني املصدر أنه تم رصد  27خرقاً
بقصف صاروخي ومدفعي ،حيث
اس �ت �ه��دف ق�ص��ف ص ��اروخ ��ي مل��رت��زق��ة
ال �ع ��دوان م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف البلق الشرقي والعقد
ب �م �ح��اف �ظ��ة م � � ��أرب ،ك �م ��ا اس �ت �ه ��دف
ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي ل �ل �م ��رت ��زق ��ة م ��واق ��ع
ال� �ج� �ي ��ش وال � �ل � �ج� ��ان يف م �ح ��اف �ظ ��ات
م��أرب ،ح�ج��ة ،ص�ع��دة وج�ب�ه��ات ما
وراء الحدود.
ولفت املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً
م�ك�ث�ف��اً مل��رت��زق��ة ال �ع��دوان ،اس�ت�ه��دف
م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
يف البلق الشرقي والعكد بمحافظة
م � ��أرب ،يف ح ��ني اس �ت �ه ��دف امل��رت��زق��ة
ب� �ق� �ص� ��ف م � ��دف � �ع � ��ي م� �ك� �ث� ��ف مل � ��واق � ��ع
الجيش واللجان الشعبية يف حرض
وغربها ويف حريان بمحافظة حجة.
وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان
اس�ت�ه��دف��وا ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي مكثف
م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
يف البقع وباقم بمحافظة صعدة.
ك� �م ��ا اس � �ت � �ه� ��دف ق� �ص ��ف م ��دف �ع ��ي
م �ك �ث��ف ل �ل �م ��رت ��زق ��ة م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش
وال � �ل � �ج� ��ان يف ج� �ب ��ل ت ��ول� �ي ��ق ووادي
جارة والكمب والعمود والبتول يف
جيزان ،ويف ميمنة البقاع يف نجران.
ك � �م � ��ا س � � ّ�ج � �ل � ��ت غ� � ��رف� � ��ة ع� �م� �ل� �ي ��ات
ض �ب ��اط االرت � �ب� ��اط وال �ت �ن �س �ي��ق ل��رص��د
خروقات قوى العدوان يف محافظة
الحديدة 44 ،خرقاً.
وأوض � � � � � � � � � � ��ح م � � � � �ص� � � � ��در يف غ � � ��رف � � ��ة
ال�ع�م�ل�ي��ات ،إن م��ن ب��ني ال�خ��روق��ات
اس� �ت� �ح� ��داث ت �ح �ص �ي �ن ��ات ق �ت ��ال �ي ��ة يف
الجبلية وحيس.
واش � � � � ��ار امل� � �ص� � ��در إىل رص � � ��د س �ب ��ع
ه �ج �م��ات ب �ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة ع��ى
ح �ي��س وت�ح�ل�ي��ق م �ك �ث��ف ،ب��اإلض��اف��ة
إىل ق � �ص � ��ف م � ��دف � �ع � ��ي وب �م �خ �ت �ل ��ف
األعرية النارية.

امل� ��رت� ��زق� ��ة ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي م ��واق ��ع
ال � �ج � �ي� ��ش وال� � �ل� � �ج � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة يف
املدافن واملالحيظ بمحافظة صعدة.
ك� �م ��ا اس � �ت � �ه� ��دف ق� �ص ��ف م ��دف �ع ��ي
مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ،م��واق��ع ال�ج�ي��ش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ب �ن ��ي ح�س��ن
بمحافظة حجة ،يف حني استهدف
امل� ��رت� ��زق� ��ة ب �ق �ص ��ف م ��دف� �ع ��ي م �ك �ث��ف
م ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان يف خ��ب
وال �ش �ع��ف ويف األج ��اش ��ر ب�م�ح��اف�ظ��ة
الجوف.
ول � � �ف� � ��ت امل � � �ص � � ��در إىل أن ق� �ص� �ف ��اً
ً
ً
م ��دف �ع �ي ��ا م �ك �ث �ف ��ا اس �ت �ه ��دف م ��واق ��ع
الجيش واللجان الشعبية يف جبل
ت��وي�ل��ق وال�ف�خ�ي��دة وامل�ك�م��ب ال�ق��دي��م
بجيزان.
كما أكد املصدر تسجيل  66خرقاً
ب ��إط ��الق ال �ن ��ار ع ��ى م �ن ��ازل امل��واط�ن��ني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف م � �ح� ��اف � �ظ� ��ات م � � � � ��أرب ،ص � �ع� ��دة،
حجة ،الضالع ،ال�ج��وف ،البيضاء
وجبهات ما وراء الحدود.
كما ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط
االرت�ب��اط والتنسيق لرصد خروقات
ال � � �ع� � ��دوان يف م �ح ��اف �ظ ��ة ال� �ح ��دي ��دة
 112خرقاً.
وأوض � � � � � � � � � � ��ح م � � � � �ص� � � � ��در يف غ � � ��رف � � ��ة
ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات
ق � � ��وى أرب � � � ��ع غ � � � � ��ارات ش� �ن� �ه ��ا ط � ��ريان
ال � � � �ع� � � ��دوان األم � � ��ري � � ��ي ال � �س � �ع � ��ودي
ال �ت �ج �س ��ي ع� ��ى ح �ي ��س وال �ج �ب �ل �ي��ة
ً
ُ
أجواء
تجسسية يف
وتحليق طائرات
ِ
حيس والجبلية.
وأش� ��ار امل �ص ��در إىل أن ال �خ��روق��ات
ُ
تحصينات
استحداث
شملت أيضا
ٍ
ق � �ت� ��ال � �ي� ��ة يف ح� � �ي � ��س ،و 24خ � � ً
�رق � ��ا
مدفعي وع�ش��رات الخروق
بقصف
ٍّ
ٍ
باألعرية النارية املختلفة.

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها
 103خ ��روق ��ات ل�ل�ه��دن��ة اإلن�س��ان�ي��ة
والعسكرية
وأوض � � � � � ��ح م � � �ص� � ��در ع � �س � �ك � ��ري أن
خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان ت�م�ث�ل��ت يف 32
عملية تحليق للطريان االستطالعي
امل � �س � �ل � ��ح وال � �ت � �ج � �س � ��ي يف أج � � � ��واء
محافظات حجة ،الجوف ،صعدة
والضالع.
وأك��د امل�ص��در أن مرتزقة ال�ع��دوان
ن�ف��ذوا عملية تسلل باتجاه منطقة
رغوان بمحافظة مأرب.
ول�ف��ت امل�ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل
 11خ � � ��رق � � ��ا ب� � �ق� � �ص � ��ف م � ��دف� � �ع � ��ي،
ح �ي��ث اس �ت �ه ��دف م ��رت ��زق ��ة ال �ع ��دوان
ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي م� ��واق� ��ع ال �ج �ي��ش
وال�ل�ج��ان الشعبية يف روض��ة جهنم
وال��دوش��وش والبلق بمأرب وامل��زرق
ومثلث عاهم حجة.
ك �م��ا اس �ت �ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان
ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي م� ��واق� ��ع ال �ج �ي��ش
وال� � �ل� � �ج � ��ان يف امل � ��الح � �ي � ��ظ وامل� � ��داف� � ��ن
بمحافظة صعدة.
وأش � � ��ار امل� �ص ��در إىل ت �س �ج �ي��ل 59
خ� � ��رق� � ��ا ب � � ��إط � � ��الق ن � � � ��ار ع � � ��ى م � �ن � ��ازل
املواطنني ومواقع الجيش واللجان
الشعبية يف محافظات مأرب وحجة
وصعدة والضالع.
ك � �م � ��ا س � � ّ�ج � �ل � ��ت غ� � ��رف� � ��ة ع� �م� �ل� �ي ��ات
ض �ب ��اط االرت � �ب� ��اط وال �ت �ن �س �ي��ق ل��رص��د
خروقات قوى العدوان يف محافظة
الحديدة 62 ،خرقاً.
وأوض � � � � � � � � � � ��ح م � � � � �ص� � � � ��در يف غ � � ��رف � � ��ة
ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م ��ن ب ��ني خ ��روق ��ات
ال � � �ع� � ��دوان ت �ح �ل �ي ��ق ث � �م� ��اين ط� ��ائ� ��رات
تجسسية يف أج��واء حيس ومقبنة
وغ� ��ارت� ��ان ل �ل �ط ��ريان ال �ت �ج �س��ي ع��ى
حيس.
وأش � � � ��ار امل � �ص � ��در إىل أن ال � �خ� ��روق
تضمنت  16خرقا بقصف مدفعي
ل � � � �ع� � � ��دد 31ق � ��ذي � �ف � ��ة و 33خ � ��رق � ��اً
باألعرية النارية املختلفة.

بعد فشل مخططاتهم اإلجرامية عسكري ًا

الشائعات ..رأس احلربة األمريكية على اليمن
ً
خطورة يف مجال الحرب النفسية التي يعتمدها األعداء كحرب رئيسية لضرب الشعوب واملجتمعات
تعتر الشائعات األداة األكرث
وخصوصاً اإلسالمية والتي تركز عى تدمري قوتها املعنوية والسلوكية واملعرفية وغريها .
والشائعات هي الوسيلة التي يعتمد عليها األعداء اليوم عى رأسها أمريكا وإسرائيل كأداة اسرتاتيجية لتحقيق التأثري والفوىض
النفسية داخل املجتمعات وجرفها إىل واقع من التناقض والصراع والهزيمة املعنوية ،كما هو حاصل يف مضمار العدوان عى اليمن
ً
عال من االهتمام والعمل والتمويل .
الذي يعد نموذجا حي لهذه الحرب والتي كرست الستهداف الشعب اليمني بسقف ٍ
زين العابدين عثمان
ف �ق ��وى ال� �ع ��دوان ت ��دي ��ر ح ��رب ��ا ن �ف �س �ي��ة م ��رك ��زة وم �ن �ظ �م��ة وذات
م �س��ارات مختلفة ع��ى ال�ش�ع��ب وامل�ج�ت�م��ع ال�ي�م�ن��ي وق��د أخ��ذت
سياسات عمل واسعة يف تحقيق اخرتاق البنية املعنوية للشعب
وامل�ج�ت�م��ع وم �ح��اول��ة ت�ف�خ�ي�خ�ه��ا وت�ف�ج��ريه��ا ب��أس��ال�ي��ب وأس�ل�ح��ة
ن�ف�س�ي��ة وس��اي �ك �ل��وج �ي��ة م ��ؤث ��رة "ل �ن �ش��ر ال �ش ��ائ �ع ��ات" ال �ت ��ي ك��ان��ت
والزال ��ت األس�ل��وب األك��رث أه�م�ي��ة بالنسبة ل��ه يف تحقيق أه��داف��ه
وم��آرب��ه ،،ف�ه�ن��اك اهتمام خ��اص يف تمويلها و تطوير برامجها
وم �س��ارات �ه��ا ب�م��ا ي�ل�ب��ي ت�ح�ق�ي��ق اك ��ر ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�ت��أث��ري ال�ن�ف��ي ع��ى
الشعب واملجتمعات وتفكيك اداركها ووعيها.
ُ
ُ
ُ
َ
العدوان
األمريكية التي تقود
االسرتاتيجية
األدمغة
اعتمدت
ع ��ى ت�ف�ع�ي��ل ال �ح ��رب ال �ن �ف �س �ي��ة واس �ت �خ ��دام ال �ش��ائ �ع��ات ك ��رأس
ح��رب��ة ،،وق��د وض�ع��ت ك��ل أش �ك��ال ال��دع��م ال ��الزم ع��ى م�س�ت��وى
التكنولوجيا وال��رتس��ان��ات اإلع��الم�ي��ة امل�ت�ع� ّ�ددة وق��د ك��ان لوسائل
اإلعالم والتواصل االجتماعي وكذلك الخاليا النائمة والعمالء
ٌّ
ورئيي يف هذه الحرب .
ٌّ
محوري
دو ٌر
ل ��ذا امل �س��أل��ة واض �ح ��ة وق ��د ت �ع��رض ش�ع�ب�ن��ا ال �ي �م �ن��ي م �ن��ذ ب��داي��ة
العدوان للكثري من حمالت نشر الشائعات الكاذبة واملختلفة
س� ً
�واء ال�ت��ي ت��أيت ع��ى ال�ص�ع�ي��د ال�ع�س�ك��ري واألم �ن��ي أو ال�س�ي��ايس
واالقتصادي فقد حاولت قوى العدوان أن تشن حمالت منظمة
لنشر الشائعات الكاذبة واملضللة التي تستهدف عقول املواطنني
وت�ض�ل�ي�ل�ه��ا ب��ال��درج��ة األوىل وت �ش��وي��ه األج �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة وق��د
اعتمدت يف ذلك عى جهتني :
األوىل :م�ك��ائ�ن�ه��ا اإلع��الم �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة س � ً
�واء ق �ن��وات أو م��واق��ع
ووك� ��االت إخ �ب��اري��ة ال �ت��ي ي�ت��م م��ن خ��الل�ه��ا ن�ش��ر ال�ش��ائ�ع��ات ب��أف��ق
واسعة .
وال�ث��ان�ي��ة :ع��ر عمالئها ال��ذي��ن يغوصون يف أع�م��اق املجتمعات
وال��ذي��ن ي�ق��وم��ون ب�ن�ش��ر ال�ش��ائ�ع��ات يف امل�ج��ال��س وامل�ن��اس�ب��ات ويف
كل تجمع للناس.
فهناك نشر منظم للشائعات وقد طورها العدو مع مراحل
ال�ع��دوان إىل أن وص��ل الس�ت�خ��دام وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
والحسابات امل��زورة كمصانع لنشر الشائعات واألخبار الكاذبة
بطرق سريعة وسهلة وذات تأثري مباشر يف أوساط الناس.

قوى العدوان تدير حرب ًا نفسية
م ��رك ��زة وم �ن �ظ �م��ة ع �ل��ى ال�ش�ع��ب
اليمني
ترسانة إعالمية متعددة وعمالء
ي �غ��وص��ون ف ��ي أع� �م ��اق امل�ج�ت�م��ع
لنشر الشائعات
الهوية اإلميانية ووحدة املوقف
س � � ��الح ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ن ل� �ل� �م ��واج� �ه ��ة
وإفشال املؤامرات
أهداف حرب الشائعات

رب �م ��ا إن م ��ن أه� ��م األه � � ��داف ال � ��ذي ي� �ح ��اول ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ت �ح��ال��ف
العدوان األمريي السعودي اإلمارايت يف مسار هذه الحرب :
 - 1ال ��رتك� �ي ��ز يف ن �ش ��ر ال �ش ��ائ �ع ��ات ح � ��ول ال �ق �ض ��اي ��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة
والطائفية والعرقية والقومية ومحاولة صياغتها و تنظيمها بما
يحقق اشتعال النعرات بني أوس��اط املجتمع وج��رف تركيزهم
واهتمامهم من القضايا االسرتاتيجية الهامة .
 - 2زيادة تأثري مواقع التواصل اإللكرتونية بالتزامن مع تنشيط
بعض العمالء واملنافقني يف صناعة وتوجيه ال��رأي العام وبما
ي�ح�ق��ق اس�ت�ه��داف م�ب��اش��ر ل�ل��وع��ي ال�ج�م�ع��ي ل�ل�ن��اس م��ع ال��رتك�ي��ز
عى شيطنة أجهزة الدولة وجر الناس خارج أولويات مواجهه
العدوان .

3ضرب وهدم املنظومة األمنية والجبهة الداخلية للشعبال�ي�م�ن��ي وك �س��ر ص �م��وده وت�م��اس�ك��ه االس��رتات �ي �ج��ي ب �ص ��ور ٍة ع��ام��ة
بافتعال املشاكل واالقتتاالت والثأرات القبلية ،ومحاولة ضرب
وت�ف��ري��غ ال�ب�ي�ئ��ات ال�ش�ع�ب� ّي��ة امل �ق��اوم��ة م��ن وح ��دة امل��وق��ف ال��واح��د
َ
والتحرّك النشط املقاوم للعدوان..
 - 4اس� �ت� �غ ��الل ال� �خ� ��الف� ��ات وال � �ث � �غ� ��رات وم� �ح� ��اول� ��ة ت �س �ع��ريه��ا
وإش �ع��ال �ه��ا ع ��ر اإلع� ��الم وال �ع �م��الء ال ��ذي ��ن ي�ع�م�ل��ون ع ��ى ت�ح�ف�ي��ز
ال�ن��اس ب��إش��اع��ات ل�ل�خ��وض يف ص��دام��ات ك��الم�ي��ة ت�ق��ود إىل مربع
التفكك وانهيار محور الكلمة الواحدة املناهضة للعدوان

ُس ُب ُل مواجهة الشائعات وإفشالها:

ُ
خطورة هذه الحرب وما تمثل من تداعيات وآثار تعتر كارثية
عى واقع الشعب اليمني ومستقبله كشعب مسلم بالدرجة
األوىل ال ��ذي ي�ت�م�ي��ز ب��هُ � ِ�و َّي�ت��ه اإلي�م��ان�ي��ة وب��وح��دة امل��وق��ف وك��ذل��ك
كعشب م�ق��اوم لحرب كونية ع��دوان�ي��ة ،بالتايل فقد أش��ار قائد
صوصاً
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث -يحفظه اللهُ -خ ُ
إىل خطورة املرحلة وَأن ال�ع��د ّو ُ
وخ� ُ
�ص��وص��اً بعد فشله وإخفاقه
يف الحرب العسكر ّية عى مدار املراحل املاضية انتقل إىل ميدان
جديد من “الحروب غري العسكرية ” التي يلقي فيها اليوم ُك ّ�ل
ثقله وطاقاته لتحقيق غاياتها الهادفة إىل تدمري املجتمع اليمني
من الداخل وضرب صموده وقوته املعنوية.
�رب امل �ل �ح� ُ�ة ال �ت��ي ي�ت��وج��ب ع ��ى ال�ي�م�ن�ي��ني ال �ي � َ
ل ��ذا ف��ال �ح� ُ
�وم دون
اس �ت �ث �ن ��اء ،ه ��ي ح � � ُ
�رب ال ��وع ��ي وال �ت �ع �ب �ئ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ع��ى
ج �م �ي��ع ال �ص �ع ��د وامل� � �س � ��ارات ،وم ��واك� �ب ��ة ُك � � � ّ�ل ت � َ�ح� � ّرك ��ات ال �ع ��د ّو
األم � ��ري � ��ي ووك � ��الئ � ��ه ال � �س � �ع� � ّ
�ودي واإلم � � � � ��ارايت وم � ��ا ي �ض �م ��ره م��ن
مؤامرات وسيناريوهات هدامة حالية ومستقبلية ومواجهتها
بنشر الوعي العميق بحجم األحداث ونشر الثقافة وخصوصاً
َ
الثقافة القرآنية التي تعتر هي املفتاحَ
الوحيد والرئيي إلفشال
فالوعي
هذه املؤامرات وإسقاط ُك ّ�ل الهجمات الخبيثة للعدو،
ُ
�رآين َ
ال� �ق � ُّ
إذا م ��ا ت �ح� ّ�ق��ق يف امل�ج�ت�م��ع وال �ف ��رد ف �ه��و س �ي �ك��ون امل�ن�ع� َ�ة
ني ال��ذي ال يمكن اخ� ُ
َ
َالحصن الحص َ
�رتاق��ه ال بالحرب النفسية
و
وال الشائعات وغريها.

استقبال قائد كتيبة في ما يسمى
«لواء العمالقة»

قافلة للمرابطني من أسرة
الشهيد السراجي
استقبلت السلطة املحلية بمحافظة
الحديدة قائد كتيبة يف ما يسمى "لواء
ال �ع �م��ال �ق��ة" ال �ت ��اب ��ع مل ��رت ��زق ��ة ال �ع ��دوان
امل � �ق � ��دم م� �س� �ع ��ود ح� �س ��ن امل �ه �ج �م ��ي،
العائد إىل صف الوطن.
وأش � � ��اد م �ح ��اف ��ظ ال� �ح� ��دي� ��دة م �ح �م��د
ع� �ي ��اش ق �ح �ي ��م ب � �ع� ��ودة امل �ه �ج �م ��ي إىل
ص� ��ف ال � ��وط � ��ن ،ب �ع ��دم ��ا ت �ك �ش �ف ��ت ل��ه
مخططات دول ال�ع��دوان الستهداف
أط �ف ��ال ون �س ��اء ال �ي �م��ن وت ��دم ��ري ال�ب�ن�ي��ة
التحتية ونهب خريات وثروات الوطن

والسيطرة عى قراره السيادي.
وأك ��د ح ��رص ق��ائ��د ال �ث ��ورة وامل�ج�ل��س
ال � � � �س � � � �ي� � � ��ايس األع � � � � � � � ��ى ع� � � � ��ى ت � �ق � ��دي � ��م
التسهيالت للعائدين سواء بالتنسيق
امل �س �ب��ق أو أث �ن ��اء وص ��ول �ه ��م وال��رتت �ي��ب
ل �ع ��ودت �ه ��م ..داع� �ي ��اً م ��ن ال ي ��زال ��ون يف
صف العدوان إىل االستفادة من قرار
ال �ع �ف ��و ال� �ع ��ام وال � �ع � ��ودة إىل أس ��ره ��م
ومناطقهم.
ف�ي�م��ا ن ��وه ن��ائ��ب م��دي��ر االس�ت�خ�ب��ارات
باملحافظة خالد رفعت بعودة املقدم

امل�ه�ج�م��ي إىل ج� ��ادة ال� �ص ��واب ..داع �ي��ا
م ��ن ت �ب �ق��ى م ��ن امل �ت ��ورط ��ني يف ال �خ �ي��ان��ة
الغ �ت �ن ��ام ف ��رص ��ة ال �ع �ف ��و ال� �ع� ��ام ،ق�ب��ل
فوات األوان.
ب � ��دوره ع ��ر ال �ع��ائ��د امل �ق ��دم امل�ه�ج�م��ي
عن امتنانه لقيادة املحافظة واألجهزة
ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة واألم� � �ن� � �ي � ��ة ع� � ��ى ح �س ��ن
االس�ت�ق�ب��ال ..داع�ي��ا ب�ق�ي��ة امل�ت��ورط��ني يف
ال�خ�ي��ان��ة إىل ال �ع��ودة إىل ص��ف ال��وط��ن
ل� �ن� �ي ��ل ش � � ��رف ال� � ��دف� � ��اع ع � ��ن ال� �س� �ي� ��ادة
الوطنية.

سريّت أسرة الشهيد أحمد عبدالحافظ السراجي
ب�ع��زل��ة ب�ن��ي ق�ي��س يف م��دي��ري��ة ال��رض �م��ة ب ��إب ،ق��اف�ل��ة
غ��ذائ �ي��ة وع�ي�ن�ي��ة ل�ل�م��راب�ط��ني يف ال �ج �ب �ه��ات ،اح�ت��وت
عى مواد غذائية وعدد من رؤوس أغنام وأبقار.
واعترت أسرة الشهيد السراجي ،تقديم القافلة،
أق��ل م��ا يمكن وف � ً
�اء للشهيد وك��اف��ة ش�ه��داء ال��وط��ن
ال��ذي��ن س�ط��روا مالحم بطولية يف ال��دف��اع ع��ن اليمن
وسيادته واستقالله.
ودعت أحرار اليمن إىل استمرار الصمود والثبات
وت �ق ��دي ��م ق ��واف ��ل ال �ب ��ذل وال �ع �ط ��اء ألب �ط ��ال ال�ج�ي��ش
وال� �ل� �ج ��ان ال� ��ذي� ��ن ي ��داف� �ع ��ون ع� ��ن األرض وال� �ع ��رض
والسيادة.
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خالل اجتماع اللجنة اإلشرافية إلعداد مشروع الخارطة البحثية

إقرار أسماء اللجان الفنية والقطاعية لتنفيذ الخارطة البحثية
صنعاء /عبد الحجازي
أقرت اللجنة اإلشرافية العليا إلعداد الخارطة البحثية يف اجتماعها
األول أم ��س يف ص �ن �ع��اء ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار الدكتور منري القايض ،أسماء اللجان
الفنية والقطاعية واالستشارية الخاصة بمشروع الخارطة البحثية.
وخ��ال االج�ت�م��اع ال��ذي ح�ض��ره ن��ائ��ب وزي��ر التعليم ال�ع��ايل والبحث
ال�ع�ل�م��ي ال��دك �ت��ور ع��ي ش ��رف ال ��دي ��ن ،ورئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل��أدوي��ة
ال ��دك �ت ��ور م�ح�م��د ال �غ �ي��ي ،ورئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة ال �ب �ح��وث ال ��زراع �ي ��ة ال��دك �ت��ور
عبدالله العلفي ،وأعضاء اللجنة اإلشرافية من الجهات املعنية ..تم
الوقوف عىل مهام اللجنة اإلشرافية يف ضوء قرار إنشائها ،وكذا بقية
لجان املشروع ،وآلية عمل كل لجنة خال املرحلة املقبلة.
واس �ت �ع ��رض االج �ت �م ��اع ال �خ �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �خ��ارط��ة ال �ب �ح �ث �ي��ة م��ن
خ ��ال اإلي� �ج ��از ال� ��ذي ق ��دم ��ه م ��دي ��ر ع ��ام ال �ب �ح ��وث يف ال �ه �ي �ئ��ة ال��دك �ت��ور
ن��اص��ر ال�ق��دم��ي ،ك�م��ا ن��اق��ش ب��رن��ام��ج ال�خ��ارط��ة واألن�ش�ط��ة واإلج ��راءات
واإلح �ص��اءات املتعلقة ب�ه��ا ،إض��اف��ة إىل اس�ت�ع��راض ك�ش��وف��ات أع�ض��اء
اللجان املقرتحة إلنجاز الخارطة البحثية.
وأوض � ��ح رئ �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا واالب �ت �ك ��ار
الخطوات التي نفذتها الهيئة يف إطار إعداد مشروع الخارطة البحثية،
والتواصل مع مختلف الجهات للحصول عىل قاعدة بيانات حقيقية
للجامعات واملعاهد.
ول �ف��ت ال��دك �ت��ور ال �ق ��ايض إىل أه�م�ي��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ب ��ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة

إلنجاح مشروع الخارطة البحثية وتجويد مخرجاته لخدمة مختلف
املجاالت الخدمية واالقتصادية والتنموية.
وأكد املجتمعون أهمية ورش العمل التي ستقيمها الجهات املنفذة
ب��إش��راف ال�ه�ي�ئ��ة ل�ت�ح��دي��د امل�ش��اري��ع ورف�ع�ه��ا للجنة ال�ف�ن�ي��ة واإلش��راف�ي��ة
إلقرارها وفقاً لأولويات الوطنية.

وه ��ذا واق ��ر االج�ت�م��اع ال ��ذي ح�ظ��ي ب�ن�ق��اش م�س�ت�ف�ي��ض م��ن ال�ح�ض��ور
استيعاب كافة املاحظات املقدمة من ممثي الجهات.
ح�ض��ر االج �ت �م��اع ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
واالب �ت �ك��ار ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �ح��وري ،ن��ائ��ب رئ�ي��س االت �ح��اد ال�ع��ام
للغرف التجارية الصناعية محمد محمد صاح.

يف ورشة ملناقشة آلية تنفيذ مخرجات الورشة الرئاسية الخاصة بتطوير األداء..

عباد :سننفذ خالل الشهرين القادمني خدمات زراعية لوجيستية تشمل
التسويق والحفظ الزراعي وفتح نوافذ جديدة يف األحياء واملديريات
ن��اق�ش��ت ورش��ة ت��دري�ب�ي��ة ل�ق�ي��ادات أم��ان��ة العاصمة،
آل �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ م �خ��رج��ات ورش ��ة ال �ع �م��ل ال��رئ��اس �ي��ة ال�ت��ي
ع�ق��دت خ��ال ش�ه��ر رم �ض��ان ،ب�ش��أن ت�ط��وي��ر وتحسن
مستوى األداء يف كافة قطاعات الدولة.
وت�ط��رق��ت ال��ورش��ة ب�ح�ض��ور أم ��ن ال�ع��اص�م��ة ح�م��ود
ُعباد والوكيل أول خالد املداين وأعضاء الهيئة اإلدارية
ش� ��رف ال� �ه� ��ادي ،وح �م ��ود ال �ن �ق �ي ��ب ،ووك � ��اء األم ��ان ��ة
وال� ��وك� ��اء امل �س ��اع ��دي ��ن وم ��دي ��ري امل ��دي ��ري ��ات وامل �ك��ات��ب
التنفيذية باألمانة ،إىل محددات وموجهات الورشة
وآلية تحويلها إىل برنامج عمل تنفيذي.
وأك ��د أم ��ن ال �ع��اص �م��ة ،أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل ع��ىل إن�ش��اء
برنامج متابعة لتقييم األداء وتنفيذ الخطط واألعمال
بصورة شهرية وربعية ..مشرياً إىل أهمية التخطيط
والتنفيذ بصورة سليمة ورفع تقارير عن مدى تنفيذ
الخطط يف القطاعات واإلدارات التنفيذية وبما يسهم
يف تحسن مستوى األداء وتجويد العمل.
ول�ف��ت ُع�ب��اد إىل أن امل�خ��رج��ات رك ��زت ع��ىل ال�ت�ف��اع��ل
م��ع ال�ث��ورة ال��زراع�ي��ة الثالثة ووض��ع األول��وي��ات إلنشاء
حواجز وسدود بصورة عاجلة بالتعاون مع الوحدة
واللجنة ال��زراع�ي��ة السمكية ال�ع�ل�ي��ا ..وق��ال" إن أمانة
العاصمة ّ
ستنفذ خال الشهرين القادمن ،خدمات
زراع� �ي� ��ة ل��وج �ي �س �ت �ي��ة م ��ن خ� ��ال ال �ت �س ��وي ��ق وال �ح �ف ��ظ
الزراعي وفتح نوافذ جديدة يف األحياء واملديريات"..
منوهاً بالتحسن امللحوظ يف خ��دم��ات النظافة خال

املداني :أهمية االهتمام باخلدمات وتشجيع املجتمع على
املشاركة في تنفيذ مشاريع املياه والصرف الصحي والنظافة
ال �ف ��رتة امل ��اض �ي ��ة وال �ح ��اج ��ة ل �ب ��ذل امل ��زي ��د م ��ن ال �ج �ه��ود
ل��ارت �ق��اء ب��ال�خ��دم��ات ال��زراع �ي��ة وال �ح �ف��اظ ع��ىل ن�ظ��اف��ة

وبيئة العاصمة.
م ��ن ج��ان �ب��ه اس �ت �ع��رض وك �ي ��ل أول األم ��ان ��ة امل� ��داين،

م �خ ��رج ��ات ال� ��ورش� ��ة وت ��رك �ي ��زه ��ا ع ��ىل ت �ع ��زي ��ز ال �ت �ع �ب �ئ��ة
املجتمعية ملواكبة الثورة الزراعية والعمل عىل متابعة
املكاتب التي لم تبدأ الربط الشبيك واألتمتة وتقديم
ال��دع��م ل�ه��ا يف ه��ذا ال�ج��ان��ب ..م�ش��رياً إىل أن مخرجات
الورشة ،ركزت أيضاً عىل االهتمام بالخدمات املقدمة
للمواطنن ،وتشجيع املجتمع عىل املشاركة يف تنفيذ
م�ش��اري��ع وخ��دم��ات امل�ي��اه وال�ص��رف الصحي والنظافة
واملخطط العام والصحة والرتبية والتعليم.
ودعا الوكيل املداين ،إىل االهتمام بالنشء والشباب
يف إط ��ار امل��دي��ري��ات واس�ت�ي�ع��اب�ه��م يف امل��راك��ز وال ��دورات
ال�ص�ي�ف�ي��ة وال ��رام ��ج ال �ت��ي ت�ك�س�ب�ه��م م �ه ��ارات ،خ��اص��ة
م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ع�ل��وم ال�ش��رع�ي��ة امل�س�ت�م��دة م��ن ال�ث�ق��اف��ة
القرآنية وتحصينهم من الثقافات املغلوطة.
وأك � ��د أن م �خ ��رج ��ات ال� ��ورش� ��ة رك � ��زت ع ��ىل ب��رن��ام��ج
ال� �ت ��دري ��ب وال �ت ��أه �ي ��ل يف ال �ق �ط ��اع اإلداري ،وأه �م �ي ��ة
االه�ت�م��ام باملظهر ال�ع��ام وال�ن�ظ��اف��ة وامل ��رور  ..داع�ي��اً إىل
اس�ت�م��رار م�ت��اب�ع��ة امل�ت��ورط��ن يف ال�خ�ي��ان��ة ل�ع��ودت�ه��م إىل
صف الوطن وكذا استمرار حملة إعصار اليمن.
بدوره استعرض وكيل األمانة للشؤون املالية مازن
نعمان ،وم��دي��ر مكتب املالية ب��األم��ان��ة محمد الجنيد
جانباً من آلية إعداد خطط املوازنة ووظائفها وأهدافها
وآل� �ي ��ة ت �ب ��وي ��ب امل� � ��وارد واالس� �ت� �خ ��دام ��ات وم �س �ت��وي��ات
امل ��وازن ��ة ،وال �ع��وام��ل ال�ت��ي ي�م�ك��ن م��راع��ات�ه��ا ع��ن إع ��داد
الخطة.

تنفيذ  27مرشوعًا يف قطاع االتصاالت بحجة بأكرث من  535مليون ريال
ش �ه��د ق �ط ��اع االت� �ص� ��االت ب �م �ح��اف �ظ��ة ح �ج��ة خ��ال
ال � �ع � ��ام امل� � � ��ايض ،ق� �ف� ��زة ن ��وع� �ي ��ة يف ت ��وس� �ي ��ع خ ��دم ��ة
االت � �ص � ��االت واإلن � ��رتن � ��ت وص� �ي ��ان ��ة األب � � ��راج وت ��رك �ي ��ب
محطات جديدة.
ح �ي ��ث ن �ف ��ذ ف � ��رع امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل ��ات �ص ��االت
ً
باملحافظة خال العام املايض  27مشروعا لتحسن
خ ��دم ��ات اإلن� ��رتن� ��ت واالت � �ص � ��االت وال� ��رتاس� ��ل ب�ك�ل�ف��ة
إج�م��ال�ي��ة  535م�ل�ي��ون��اً و 135أل��ف ري ��ال ..وأوض��ح
تقرير صادر عن فرع املؤسسة أنه تم تركيب محطة
 MSANبمنطقة الظاهر بمديرية املدينة وكبينة 10

النحاسية بعبس بكلفة  102ماين و 648ألف
ري � ��ال ..ول �ف ��ت إىل أن ��ه ت��رك �ي��ب م �ح �ط��ات م�ي�ك��روي��ف
ت��راس��ل لسبعة م��واق��ع بمديريات عبس واملحابشة
وك �ح ��ان ال �ش ��رف وح �ب��ل امل �س �ن��ب ب �ق ��ارة ب�ك�ل�ف��ة 27
مليون ريال باإلضافة إىل مسح  16موقعاً WFPP
بكلفة  288م�ل�ي��ون ري ��ال ..وب��ن ال�ت�ق��ري��ر أن ال�ف��رع
نفذ م�ش��اري��ع لتوسيع خ��دم��ات اإلن��رتن��ت بمديريات
املدينة وعبس ومبن والشغادرة واملحابشة بكلفة
 17مليوناً و 500ال��ف ري��ال ،باإلضافة إىل صيانة
أبراج االتصاالت بمديرية كحان عفار وترميم مباين

امل��راك��ز ال��رئ�ي�س�ي��ة ب��امل�ف�ت��اح وم�ب��ن وال �ش �غ��ادرة وف��رع
اإلنشاءات بالقروي.
ول �ف ��ت إىل أن� ��ه ت ��م م ��د ك ��اب ��ات أل �ي ��اف ل �ع ��دد م��ن
ال �ب �ن��وك وش ��رك ��اء ال �ع �م��ل اإلن �س ��اين وت �س��وي��ر أرايض
كباين األل�ي��اف ب�ع��دد م��ن امل��واق��ع بكلفة  12مليون
ري� � ��ال وت �ج �ه �ي ��ز ال �ه �ي �ك ��ل امل� �ع� ��دين ل� �ق ��واع ��د ال �خ ��اي ��ا
الشمسية ل�ث��اث��ة م��واق��ع وت��وف��ري م��وح��د ومجموعة
بطاريات للمركز الرئييس ومنطقة الظاهر بكلفة 12
م�ل�ي��ون��اً و 500ال ��ف ري ��ال ..ويف ه ��ذا ال �ص��دد أوض��ح
م��دي��ر ف ��رع امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل ��ات �ص ��االت امل�ه�ن��دس

س��ام��ي الخطيب أن��ه ت��م خ��ال ال�ع��ام امل��ايض ت��أري��ض
الشبكة النحاسية لعشرة مواقع بكلفة  20مليون
ريال.
وبن أنه تم توفري أربع وسائل نقل وأجهزة قياس
أع �ط ��ال ال �ش �ب �ك��ة ال �ن �ح��اس �ي��ة وغ ��ريه ��ا م ��ن امل �ش ��اري ��ع
بتكلفة  40مليوناً و 760ألف ريال..
وب��ن أن امل�ش��اري��ع ،ال�ت��ي ت��م تنفيذها ت��أيت يف إط��ار
خطط توسعة شبكة االت�ص��االت وتحسن سرعات
اإلن ��رتن ��ت ،وم �ش��اري��ع ال ��رتاس ��ل ،وت��أس �ي �س��اً مل�ش��اري��ع
قادمة.

املراكز الصيفية ودورها يف تحصني النشء والشباب من األفاكر الهدامة والحرب الناعمة

ت�ش�ه��د ال�ي�م��ن ح��راك��اً غ��ر م�ع�ه��ود ل�ل�م��راك��ز
ال�ص�ي�ف�ي��ة ،ي�ت�ج��ى ك�ص�م��ود ت�ع�ل�ي�م��ي ج�ب��ار،
ل��م يستطع ال�ع��دوان كسره رغ��م استهداف
البنية التحتية التعليمية واستمرار الحرب
االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ت ��ي م �س ��ت ب �ض ��ره ��ا ال �ط ��اب
وامل�ع�ل�م��ن ،وت�ت�ض�م��ن أن�ش�ط��ة امل��راك��ز ب��رام��ج
م �ت �ن ��وع ��ة يف ال� �ع� �ل� ��وم ال� �ش ��رع� �ي ��ة وال� �ع� �ل ��وم
ال �ح ��دي �ث ��ة وال� ��ري� ��اض� ��ة ال ��ذه �ن �ي ��ة وال �ب ��دن �ي ��ة،
وتنمية مهارات ومواهب الطاب يف املجاالت
ال�ف�ن�ي��ة واإلب��داع �ي��ة ،وص�ق��ل ش�خ�ص�ي��ات�ه��م..
والهادفة إىل تنمية مهارات الشباب وتطوير
قدراتهم يف مختلف املجاالت ..وهناك خوف
كبر لقوى العدوان ومرتزقته من أن تعمل
ه� ��ذه امل� ��راك� ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة ع ��ى ض� ��رب أش �ك ��ال
ال��وع��ي ال��ذي ل�ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان مصلحه يف
استمراره ،وكذلك الخوف من تحصن جيل
الشباب من األفكار الوهابية والتكفرية وأن
ت� ��زرع امل ��راك ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة يف ن �ف��وس �ه��م ج��ان��ب
امل�س��ؤول�ي��ة يف ال��دي��ن وال�ج�ه��اد يف سبيل الله
دفاعا عن الوطن والشعب.
استطالع /هنية السقاف

• البداية كانت مع االستاذ عماد الدين سعيد
ً
قائال:
حيث تحدث الينا
** ان امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ه��ذا ال�ع��ام اإلق �ب��ال عليها
اكر من األعوام السابقة وإن فيها يتم تربية الطالب
دينيا وأخاقياً وتزرع فيه ثقافة القرآن الكريم ليس
ف�ي�ه��ا اي ث�ق��اف��ة م�غ�ل��وط��ة وب��اط�ل��ة وك��ذل��ك يكتسب
الطالب فيها معارف أخرى ليكون إنساناً ناجحاً يف
الحياة وكذلك فيها العديد من األنشطة الرياضية
والتوعوية يف كل مناحي الحياة ليك يكون الطالب
محباً لوطنه وهي جيدة لحماية الطالب يف اإلجازة
ال �ص �ي �ف �ي��ة م ��ن االن �ش �غ ��ال ب ��أش �ي ��اء غ ��ري م �ف �ي��دة ألن
الطالب يف اإلجازة الصيفية يكون أكرث وقته يعيشه
يف فراغ وانحراف مع أصدقاء غري جيدين.
حماية الشباب
ً
قائال:
• أما األخ نادر عبدالوكيل فقد أضاف
** ال�ح�م��د ل�ل��ه يف ال�ي�م��ن امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ليست
ش �ي �ئ ��ا ج � ��دي � ��داً وان � �م � ��ا ت� �ت ��م س� �ن� ��وي� ��اً يف ك � ��ل اج� � ��ازة
ص�ي�ف�ي��ة ل�ح�م��اي��ة ال �ش �ب��اب م ��ن ال �ض �ي��اع واالن �ح ��راف

ب�س�ب��ب ال �ف��راغ وت�ق�ض�ي��ة ال��وق��ت يف ال�ت�ل�ف��ون��ات
وال��وات��س اب التي يشاهدون بها اشياء
ي ��ري ��د ب �ه ��ا أع� � ��داء األم � ��ة اإلس ��ام �ي ��ة
تدمري الشباب وهويتهم الوطنية
وتحويلهم اىل شباب يميش عىل
ه ��واه ��م ودون ه ��وي ��ة وط �ن �ي ��ة او
حب للدين والوطن وانما شباب
ه ��وايئ  ..ف ��امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة
ف � �ي � �ه � ��ا ت� � � � ��زىك ال� �ن� �ف� ��س
وف� �ي� �ه� ��ا ي� �ت� ��م ح �ف��ظ
ال �ق ��رآن ال�ك��ري��م
واي � �ض � ��اً ت �ع �ل��م
بعض مهارات
الحياة.

صقل املهارات
• أم��ا األخ��ت ان�ت�ص��ار ع��ون
فقالت:
** إن املراكز الصيفية يف اليمن تشهد
تنوعاً وزخماً يف االنشطة والرامج التوعوية
ال �ت ��ي ي�ت�ع�ل�م�ه��ا
ال� � � � � �ش� � � � � �ب� � � � � ��اب
امل �ن �خ��رط��ون يف
املركز الصيفي
ففيها صقل ملهارتهم
واس�ت�ث�م��ار ط��اق�ت�ه��م وت��وج�ي�ه�ه��م ل�ل�ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح
وش �غ ��ل اوق� � ��ات ف ��راغ �ه ��م ب ��أش �ي ��اء دي �ن �ي ��ة وث �ق��اف �ي��ة
وت ��رف �ي �ه �ي ��ة ت �ع �م ��ق ف �ي �ه ��م ال � � ��والء ل �ل ��ه ث� ��م ل �ل ��وط ��ن
وتحصينهم من الثقافات املغلوطة واالفكار الهدامة
واع متسلح بالقرآن الكريم واستغال
واعداد جيل ٍ
اوقات الشباب بأوقات نافعة.

تعزز ثقافة الشباب
• أما األخت هنادي زيد فقالت:
** امل��راك��ز الصيفية ت�ع��زز ث�ق��اف��ة ال�ش�ب��اب وامل��راك��ز
ال �ص �ي �ف �ي ��ة ت �ح �ت ��وى ال� �ش� �ب ��اب م� ��ن ال� �ض� �ي ��اع وت �ن �م��ي
م��واه �ب �ه��م وق ��درات �ه ��م وادع � ��و اول� �ي ��اء االم � ��ور ألج��ل
اوالده��م س��واء ال��ذك��ور او االن��اث لالتحاق باملراكز
ال�ص�ي�ف�ي��ة ح�ف��اظ��اً ع�ل�ي�ه��م وت�ح�ص�ي�ن�ه��م م��ن امل�خ��اط��ر
امل �ح��دق��ة ب ��األم ��ة االس ��ام �ي ��ة م ��ن ت��آم��ر ال �ي �ه��ود وه��ي
تكسبهم معرفة الله واالرت�ب��اط بمنهج رس��ول الله
ص��ىل ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس �ل��م خ��اص��ة ب�ع�ه��د ال�ح��رب

ال �ن ��اع �م ��ة ال� �ت ��ي ي �ش �ن �ه ��ا اع � � ��داء االم� � ��ة ف �ي �ج��ب
ت ��رس �ي ��خ ال �ق �ي ��م ال �ق ��رآن �ي ��ة وك ��ذل ��ك ف�ي�ه��ا
اش � �ي� ��اء ت ��رف �ي �ه �ي ��ة وث �ق ��اف �ي ��ة وف �ن ��ون
وت�م�ث�ي��ل م�س��رح��ي وإن �ش��اد وشعر
وخ� ��ط وك � ��ذا االش� �غ ��ال ال �ي ��دوي ��ة
واالنشطة الزراعية وتشجيعهم
ع� ��ىل االب � � ��داع وال �ت �م �ي �ي ��ز وع� ��دم
ال� � �ش� � �ع� � ��ور ب � ��امل � �ل � ��ل وامل � � ��يش
يف ط � � ��ري � � ��ق يسء م ��ع
اص � � ��دق � � ��اء ال � �س � ��وء
وت ��رب �ي ��ة ال �ف �ت��اة
ال �ي �م �ن �ي ��ة ع��ىل
ك �ي �ف �ي ��ة ت ��دب ��ري
ام��وره��ا خاصة
ب �ت �ع �ل �ي �م �ه ��ا االش� �غ� ��ال
اليدوية والخياطة والتدبري
امل �ن ��زيل ل ��يك ت �ع ��ود ال �ف ��ائ ��دة ع�ل�ي�ه��ا
وع� ��ىل اف � ��راد اس ��رت �ه ��ا وك ��ذل ��ك ل��وط�ن�ه��ا
ليك ال يحتاج لآلخرين.
بناء جيل وطني
• أم� � � � � � � � � ��ا
األخت نسيم
محمد احمد
فقالت:
** امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة واح ��دة م��ن اب ��رز ال�ف�ع��ال�ي��ات
ال� �ت ��ي ت �ح ��اف ��ظ ع� ��ىل ال �ش �ب ��اب وت �ح �م ��ي اب� �ن ��اءن ��ا م��ن
ال �ض �ي��اع ال ��ذي ي�س�ب�ب��ه ال �ف ��راغ وخ��اص��ة ب�ع��د دخ��ول
التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي التي يتم
فيها ب��ث اش�ي��اء مخلة ب��اآلداب االس��ام�ي��ة وتعاليم
االسام واستغال الشباب وجرهم اىل افكار هدامة
واىل مستنقع اغواء مرعب فهذه املراكز تعود عىل
ال �ش �ب ��اب ب��ال �ف��ائ��دة وامل �ن �ف �ع��ة س� ��واء ث �ق��اف �ي��اً ودي �ن �ي��اً
وتوجيههم واستثمار طاقاتهم بما ينفعهم وينفع
وطنهم وهي تهدف اىل بناء جيل وطني قوي قادر
عىل مواجهة االفكار والثقافات املغلوطة التي تنخر
يف ديننا االسامي وثقافتنا افكار دخيلة عىل وطننا
الحبيب وبناء جيل اليقبل الخنوع وال االستسام.
تربية قرآنية
• اما االخت نوال طه فقالت:
** امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة م �ه �م��ة مل ��ا ل �ه��ا م ��ن دور ك�ب��ري
وف �ع ��ال يف غ ��رس ق �ي��م ال ��دي ��ن واالخ � ��اق ال �ف��اض �ل��ة
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ووق��اي��ة ال�ش�ب��اب م��ن م�خ��اط��ر ال�ح��رب ال�ن��اع�م��ة التي
تستهدف الشباب وإبعادهم عن دينهم االسامي
ففي املراكز الصيفية تربية قرآنية وكذا العديد من
األنشطة األخ��رى التي تعود عىل الشباب بالفائدة
ال ��دي �ن �ي ��ة وال �ث �ق ��اف �ي ��ة وال �ع �ل �م �ي��ة وامل �ع ��رف �ي ��ة وص �ق��ل
مواهبهم وت��وج��ه طاقاتهم وأن��ا ادع��و أول�ي��اء االم��ور
إىل ال �ح ��اق اوالده� ��م ب��امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ألن ��ه ف��رص��ة
ع�ظ�ي�م��ة ل�ش�غ��ل ف��راغ �ه��م وت�ض�ي�ي��ع وق �ت �ه��م ب��أش�ي��اء
غ ��ري م �ف �ي ��دة وت �ط ��وي ��ر ق ��درات �ه ��م وت �ن �م �ي��ة م �ه��ارت �ه��م
وممارسة هواياتهم واكسابهم العديد من املهارات
التي تفيدهم يف حياتهم العلمية والعملية يف ظل
م��رح�ل��ة م�ه�م��ة ي�م��ر ب�ه��ا ال��وط��ن واس �ت �ه��داف للهوية
الوطنية وتعريف الشباب من هو عدوهم الحقيقي
واع
وم��اذا يجب عليهم نحو وطنهم وانشاء جيل ٍ
يمتلك البصرية ..وكمنا قال السيد -حفظه الله -يف
َ
كلمته التي ألقاها (العلم هو أسَ اس لنهضة األمم،
ون�ه�ض�ت�ن��ا -إن ش��اء ال�ل��ه  ..ن�ه�ض� ٌ�ة ح�ض��اري� ٌ�ة إي�م��ان�ي� ٌ�ة
إسامية ،ننطلق فيها من منطلق انتمائنا اإليماين
هدم
لقيمنا ،ال نجعل من التوجّ �ه الحضاري معول ٍ
ألخاقنا ,،وال لقيمنا وال ملبادئنا ،بل ننطلق لنصل
َ
الحاضر باملايض يف املبادئ األسَ اسية وعندما نحافظ
عىل شبابنا فقد حافظنا عىل ديننا ووطننا وانفسنا.
• أما األخت مروى عبدالعزيز قالت:
** امل��راك��ز الصيفية ت�ف�ت��ح يف ال�ي�م��ن يف ك��ل إج��ازة
ص �ي �ف �ي��ة ح �ف ��اظ ��اً ع ��ىل ش �ب��اب �ن��ا م ��ن ال �ض �ي ��اع خ��اص��ة
يف ه��ذه األي ��ام ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا وط�ن�ن��ا ح�ي��ث ان ه�ن��اك
ال�ك�ث��ري م��ن األع ��داء امل��رتب�ص��ن ب��ه ول�ه��دم��ة وت��دم��ريه
وإخ� �ض ��اع ش �ع �ب��ه ف� ��األع� ��داء ي �س �ت �ه��دف��ون ال �ش �ب��اب
فكرياً وثقاف ًيّا وزرع يف عقولهم املفاهيم املغلوطة،
ال�ن�ظ��رة ال�خ��اط�ئ��ة ،ال�ت��ي ت�ج�ن��ده��م ل�ص��ال��ح أع��دائ�ن��ا،
ال �ت��ي ت�ب�ع��دن��ا ع�م��ا ع�ل�م�ن��ا إي ��اه دي�ن�ن��ا اإلس ��ام ��ي ع��ىل
ي��د سيدنا محمد ص��ىل الله عليه وآل��ه وسلم ال��ذي
ي�ه��دي�ن��ا ب��ه ال�ل��ه إىل م��ا ف�ي��ه ال�خ��ري ل�ن��ا ،وال �ع��زة ل�ن��ا،
وصاح حياتنا يف الدنيا ،والفوز يف اآلخرة ..فاألعداء
ي�ت�ج�ه��ون ب�ك��ل م��ا ل��دي�ه��م م��ن وس��ائ��ل م�ب��اش��رة وغ��ري
مباشرة حيث لديهم الكثري من األيادي التي تحاول
ت�ف��ري��ق ُ
األ َّم� ��ة وتشتيتها واض�ع��اف�ه��ا للسيطرة عليه
ّ
ف �ن� ِ�ذه��ب ون �ل �ح��ق أب �ن��اءن��ا ب��امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ح�ف��اظ��اً
ع�ل�ي�ه��م م ��ن االن �ح ��راف خ��اص��ة وه ��م يف ه ��ذه األي ��ام
متوفر لديهم كل الوسائل الحديثة للسيطرة عىل
عقولهم وبكل الطرق.

استعرض التصورات املقدمة من الجهات ذات العالقة إلنجاز األعمال الخدمية

اجتماع برئاسة مقبويل يناقش مدى االلتزام بإعادة
تأهيل املشاريع الخدمية باألمانة
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة نائب رئيس
الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور
ح� �س ��ن م� �ق� �ب� ��ويل ،م� � ��دى ال� � �ت � ��زام ال �ج �ه ��ات
ال�خ��دم�ي��ة ب��إع��ادة ت��أه�ي��ل امل�ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة
بأمانة العاصمة.
وت � �ط� ��رق االج� �ت� �م� ��اع ال� � ��ذي ح� �ض� ��ره وزراء
االتصاالت املهندس مسفر النمري والكهرباء
أح� �م� ��د ال �ع �ل �ي ��ي وامل � �ي � ��اه وال� �ب� �ي� �ئ ��ة امل �ه �ن ��دس
ع �ب ��دال ��رق �ي ��ب ال� �ش ��رم ��اين وأم � ��ن ال �ع ��اص �م ��ة
ح �م ��ود ع �ب ��اد ،إىل ال �س �ب��ل ال �ك �ف �ي �ل��ة ب ��إع ��ادة
تأهيل املشاريع يف مناطق الخدمات باألمانة
بعد الحفر سواء أعمال الصيانة أو التوسعة
أو ت�ن�ف�ي��ذ م�ش��اري��ع خ��دم�ي��ة ج��دي��دة م��ن قبل
الجهات الخدمية.
واس �ت �ع ��رض االج �ت �م ��اع ال � ��ذي ض ��م وك �ي��ل
األمانة لقطاع األشغال املهندس عبدالكريم
ال � �ح� ��ويث وم� ��دي� ��ر ع � ��ام ال � ��وح � ��دة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة
ب� ��األم� ��ان� ��ة ع� �ب ��دامل� �ل ��ك االن� � � ��يس ،ال� �ت� �ص� ��ورات
وامل � �ق � ��رتح � ��ات امل� �ق� ��دم� ��ة م � ��ن ال� �ج� �ه� ��ات ذات
العاقة إلنجاز األعمال الخدمية يف قطاعات
الكهرباء واالتصاالت واملياه والصرف الصحي
وغريها من املجاالت بالجودة املطلوبة.
وأك � � � ��د ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س ال� � � � � � ��وزراء ل � �ش� ��ؤون
ال �خ ��دم ��ات وال �ت �ن �م �ي ��ة ،ض� � ��رورة وض� ��ع آل �ي��ة
ت�ن�س�ي�ق�ي��ة م ��وح ��دة إلع � ��ادة وت ��أه �ي ��ل م�ن��اط��ق
ال �خ ��دم ��ات يف األم ��ان ��ة  ..م �ش ��رياً إىل أه�م�ي��ة
اض �ط��اع ال �ج �ه��ات ذات ال �ع��اق��ة ب ��دوره ��ا يف

توفري الخدمات للوصول إىل أغلب املناطق
باألمانة.
ووج ��ه ب��إن �ش��اء ن��اف��ذة إل �ك��رتون �ي��ة م��ن ق�ب��ل
وزارة االت � �ص � ��االت ل �ل �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ج �ه ��ات
الخدمية وأم��ان��ة العاصمة ،للحصول عىل
ت��راخ �ي��ص ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�خ��دم�ي��ة س��واء
م�ش��اري��ع ج��دي��دة أو أع�م��ال ت��رم�ي��م وتوسعة
وإع� ��ادة ت��أه�ي�ل�ه��ا يف أوق ��ات ق�ي��اس�ي��ة وب�ج�ه��د
وتكلفة أقل.
وش � ��دد ع ��ىل ض� � ��رورة إن� �ج ��از اآلل� �ي ��ة خ ��ال
ي ��وم ��ن ل �ي �ت��م ال �ت ��وق �ي ��ع ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ال �ج �ه��ات
ذات العاقة ،عىل أن تكون ملزمة للتنفيذ
 ..م��ؤك��داً أن اآلل �ي��ة س�ت��وف��ر ال��وق��ت وال�ج�ه��د

وب� �م� ��واص� �ف� ��ات ذات ج � � ��ودة ع ��ال� �ي ��ة وب ��أق ��ل
تكاليف.
ك �م��ا وج ��ه م �ق �ب��ويل وزارة ال �ك �ه��رب��اء ب��إزال��ة
ش �ب �ك ��ات امل� ��ول� ��دات ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة م ��ن أع �م ��دة
ال�ه��ات��ف ال�ت��ي يستخدمها أص�ح��اب امل��ول��دات
الكهربائية الخاصة بصورة مخالفة.
وأق � ��ر االج �ت �م ��اع ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ف �ن �ي��ة م��ن
الكهرباء واالتصاالت واملياه وأمانة العاصمة
إلع��داد آلية موحدة ومشرتكة بهذا الصدد
ع ��ىل ض� ��وء ت� �ص ��ورات وم �ق ��رتح ��ات ال �ج �ه��ات
الخدمية ،وبعد استيعاب كافة املاحظات
التي تم مناقشتها يف االجتماع.

فيما استكملت هيئة النقل الربي مشاريع جديدة ضمن الرؤية الوطنية

الوادعي :الهيئة أولت اهتمامًا كبريًا بمركز التدريب
والتأهيل وتنمية القدرات فنيًا ومهنيًا

استكملت الهيئة ال�ع��ام��ة لتنظيم ش��ؤون ال�ن�ق��ل ال��ري كافة
ال �ت �ج �ه �ي��زات مل �ش ��روع م�ب�ن��ى خ ��دم ��ات ال �ج �م �ه��ور ال �ج��دي��د وإدارة
الشكاوى ومركز التدريب والتأهيل تمهيداً لبدء تدشن العمل
بهما خال الفرتة القادمة.
وأوض � � ��ح رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ ��ة ول� �ي ��د ع �ب ��دال �ل ��ه ال � ��وادع � ��ي أن ال �ه �ي �ئ��ة
استكملت التجهيزات النهائية الفتتاح املبنى الجديد لخدمات
الجمهور وإدارة الشكاوى ضمن خطتها للرؤية الوطنية للعام
2021م وتشغيله خال العام الحايل.
وذك � � ��ر أن� � ��ه ت � ��م ت �ج �ه �ي ��ز امل� �ب� �ن ��ى ب� �ك ��اف ��ة االح� �ت� �ي� ��اج� ��ات امل ��واك� �ب ��ة
للتجهيزات اإللكرتونية واملتطلبات التي يحتاجها طالب الخدمة
وت��وف��ري امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ع��ن ك��اف��ة ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها
الهيئة.
وأش � ��ار ال� ��وادع� ��ي إىل أن ال �ه �ي �ئ��ة أول � ��ت اه �ت �م ��ام ��اً ك �ب ��رياً ب�م��رك��ز
ال �ت ��دري ��ب وال �ت��أه �ي��ل وت �ن �م �ي��ة ال� �ق ��درات ف �ن �ي��اً وم �ه �ن �ي��اً ب�م��اي�س�ه��م
ب��ال �ن �ه��وض ب �م �ج ��االت ال �ن �ق��ل ال � ��ري امل �خ �ت �ل �ف��ة ،م ��ن خ� ��ال ع�ق��د
الدورات وورش العمل لتنمية قدرات موظفي الهيئة وفروعها
وت �ع��زي��ز ق ��درات �ه ��م ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ع ��ىل امل �س �ت��وى ال��وط �ن��ي ل�ل��وص��ول
�ال م��ن ال�ف��اع�ل�ي��ة و ال �ك �ف��اءة يف م�ج��االت
ب��ال�ه�ي�ئ��ة إىل م�س�ت��وى ع � ٍ
النقل الري.
م��ن ج��ان�ب��ه أوض ��ح م��دي��ر امل �ش��روع ع�ب��دال�ل��ه ال �غ��رب��اين أن مبنى
خ��دم��ة ال �ج �م �ه��ور ي�ت�ن��اس��ب م ��ع ح �ج��م ال �ط �ل��ب ل �خ��دم��ات ال�ن�ق��ل
ومزود بكافة وسائل املراقبة واألنظمة اإللكرتونية املتصلة بنظام
الهيئة ،وكذا وسائل األمن والسامة.
واع �ت��ر أن م��رك��ز ال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل س�ي�ش�ك��ل ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف

مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية القدرات البشرية،
حيث ت��م تجهيزه ب��أح��داث األج�ه��زة ووس��ائ��ل االت�ص��ال ومعايري
ال�ت��دري��ب ال��دول�ي��ة وم�ن�ف��ذ ب��أع��ىل االش��رتاط��ات الهندسية لتنفيذ
دورات هندسية وفنية وإدارية ومالية.

" يمن موبايل" تطلق باقات جديدة بتقنية الـ"فور جي"
أطلقت شركة يمن موبايل للهاتف النقال ،باقات جديدة بتقنية
الجيل الرابع "فور جي".
وأوض�ح��ت ال�ش��رك��ة أن ال�ب��اق��ات شملت م�م�ي��زات م�ت�ع��ددة ،منها
باقة مزايا الفور جي الشهرية بأربعة جيجا إنرتنت و 300دقيقة
اتصال و 300رسالة بقيمة  2400ريال.
وأشارت إىل أن باقة مزايا الفور جي األسبوعية ،تحتوي عىل اثنن
جيجا انرتنت و 200دقيقة اتصال ،و 200رسالة بقيمة 1400
ري��ال ،وباقة يومية واح��د جيجا و 40دقيقة اتصال ،و 40رسالة
بقيمة  400ريال ملدة  48ساعة.
وذكر البيان أن باقات الفور جي ،تتضمن باقات خاصة باإلنرتنت،
ح�ي��ث ت�ت�ض�م��ن ال�ب��اق��ة ال�ش�ه��ري��ة س�ت��ة ج�ي�ج��ا ب�ق�ي�م��ة  2400ري ��ال،
وش�ه��ري��ة أخ ��رى ت�ح�م��ل  12ج�ي�ج��ا ب�ق�ي�م��ة  4400ري ��ال ،وش�ه��ري��ة
ّ
تقدم  25جيجا بمبلغ تسعة آالف ري��ال ..مؤكداً أن الجيل الرابع
يتميز بسرعة نقل البيانات ،وقوة التغطية.
يذكر أن مشرتيك يمن موبايل بلغ حتى نهاية العام املايض تسعة
ماين و 500ألف مشرتك.

خالل تدشني مرحلة التدقيق الرقمي

إدخال (1123قضية و 2833جلسة و 517حكمًا) يف
النظام القضايئ بمحاكم إب

ك� � �ش � ��ف رئ � � �ي � � ��س م � �ح � �ك � �م� ��ة اس � �ت � �ئ � �ن� ��اف
م �ح ��اف �ظ ��ة إب ال � �ق � ��ايض م �ح �م ��د م �ن �ص ��ور
ال �ش �ه��اب أن ��ه ت ��م إدخ � ��ال  1123ق�ض�ي��ة
و 2833ج�ل�س��ة و 517ح �ك �م��اً ق�ض��ائ�ي��اً
يف النظام اإللكرتوين بمحكمة االستئناف
واملحاكم االبتدائية التابعة لها.
وأوضح يف تصريح له أن عملية إدخال
االحصائيات والبيانات تمت عقب تدشن
وزير العدل للمرحلة الثانية من مشروع
الربط الشبيك "مرحلة التدقيق الرقمي"
وال �ت ��ي دش �ن �ه��ا وزي ��ر ال �ع ��دل م ��ن م�ح�ك�م��ة
االس� �ت� �ئ� �ن ��اف ب �م �ح ��اف �ظ ��ة إب ..م �ل �ف �ت ��اً أن
زي � ��ارات وزي ��ر ال �ع ��دل مل�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف
وت��دش�ي�ن��ه امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة مل�ش��روع األتمتة
ال��رق�م�ي��ة م��ن م��رك��ز م�ع�ل��وم��ات امل�ح��اف�ظ��ة
ي�م�ث��ل داف �ع ��اً ك �ب��ريا ألن ن�ج�ع��ل امل�ح��اف�ظ��ة
يف امل� ��رت � �ب� ��ة األوىل يف ادخ� � � � ��ال ال� �ب� �ي ��ان ��ات
واالحصائيات رقمياً ً
أوال بأول.

وب��ن أن ف��رق ال�ع�م��ل ت�ت��واج��د ح��ال�ي��اً يف
ك��ل م�ح�ك�م��ة اب�ت��دائ�ي��ة ب�م��دي��ري��ات ال�س��دة
وال � ��رض� � �م � ��ة وي� � ��ري� � ��م وح � �ب � �ي� ��ش وب � �ع � ��دان
واملخادر والنادرة ،وتعمل عىل استخراج
ال�ب�ي��ان��ات وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا م��ن واق ��ع س�ج��ات
القضايا.
وقال رئيس االستئناف يف تصريحه :إننا
ن�ع�م��ل ل�ي��ل ن �ه��ار ع��ىل ان �ج��از ه ��ذه امل��رح�ل��ة
وسنواصل عملنا عىل مدار الساعة حتى
يتم إدخال جميع البيانات واالحصائيات
ال �ق �ض��ائ �ي��ة رق �م �ي ��اً ..م �ش ��رياً إىل أن ت�ن�ف�ي��ذ
امل� ��رح � �ل� ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م � ��ن م � �ش � ��روع األت� �م� �ت ��ة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة وه��ي م��رح�ل��ة ال�ت��دق�ي��ق الرقمي
ت � �س� ��ري ب� � �ص � ��ورة م� �س� �ت� �م ��رة وح� �ث� �ي� �ث ��ة ع��ىل
مستوى محاكم املحافظة.
وأضاف :نعد قيادة السلطة القضائية
ووزارة العدل أن نعمل بكل جد ونشاط
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �غ ��اي ��ة واأله � � ��داف امل ��رج ��وة م��ن

مشروع اتمتة العمل القضايئ ..مؤكدا ً أن
إدخال البيانات وتدقيقها تسري بخطوات
ح� �ث� �ي� �ث ��ة وس � ��ري � �ع � ��ة وب � � �ص � � ��ورة م �س �ت �م ��رة
ع ��ىل م� ��دار ال �س��اع��ة يف م ��راك ��ز امل �ع �ل��وم��ات
بمحكمة االستئناف وامل�ح��اك��م االبتدائية
التابعة لها التي تم انجاز الربط الشبيك
لها.
وعر القايض الشهاب عن شكره الكبري
للموظفن الصامدين يف تنفيذ مهامهم
يف م ��راك ��ز امل �ع �ل ��وم ��ات ب�م�خ�ت�ل��ف م�ح��اك��م
امل�ح��اف�ظ��ة وت�ق��دي��ره ل�ج�ه��وده��م العظيمة
ودورهم املتميز يف خدمة العدالة.
وش ��دد رئ �ي��س االس�ت�ئ�ن��اف ع��ىل ق �ي��ادات
امل �ح��اك��م االب �ت��دائ �ي��ة ب ��إل ��زام أق ��ام ال�ك�ت��اب
وأمانة السر لديهم بسرعة موافاة مراكز
امل�ع�ل��وم��ات بجميع امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات
واالح� �ص ��ائ� �ي ��ات امل �ط �ل ��وب ��ة ب� �ص ��ورة ي��وم �ي��ة
ومستمرة ودون أي تأخري.
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هدنة غروندبرغ :الوجه اآلخر للعدوان
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

اغتيال (شريين أبو عاقلة)
وسخرية واستهجان
(ضاحي خلفان)
ل �ع��ل م ��ا ح �ص��ل -م �ن ��ذ ع ��ام وث �ل �ث��ي ال �ع ��ام-
م��ن إب ��رام ات�ف��اق «أب ��راه ��ام» ب��ن ن�ظ��ام دوي�ل��ة
اإلمارات وسلطات الكيان برعاية مباشرة من
أسوأ الساسة األمريكان قد أعاد إىل األذهان
ما كان يتعرض له قادة املقاومة الفلسطينية
أثناء تواجدهم املؤقت أو مرورهم العابر يفأرايض اإلم��ارات -من اغتياالت بأيدي عناصر
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ص �ه �ي ��ون �ي ��ة ،ف �ق ��د ك�ش�ف��ت
املعطيات السياسية اآلنية أن تلك االغتياالت
ك��ان��ت ت�ح�ظ��ى م��ن س�ل�ط��ات اإلم ��ارات بالكثر
م ��ن ال �ت �س �ه �ي��الت األم �ن �ي ��ة ،ول ��م ي �ع��د -اآلن-
ت� ��ورط «ض ��اح ��ي خ �ل �ف ��ان» يف ج��ري �م��ة ت�ق��دي��م
تلك التسهيالت باألمر الخفي ،ال سيما وقد
ن�ف��ذت جميعها أي��ام م��ا ك��ان يشغل منصب
«نائب رئيس شرطة دبي».
أم ��ا ف �ت��ور ت�ع��اط��ي م �ح��ور ال�ت�ط�ب�ي��ع ال�ع��رب��ي
ويف ط�ل�ي�ع�ت��ه ال�ن�ظ��ام اإلم� ��ارايت -م��ع جريمةاغ� �ت� �ي� ��ال ال �ص �ح �ف �ي ��ة «ش � ��ري � ��ن أب� � ��و ع ��اق �ل ��ة»
م ��راس �ل ��ة ق �ن ��اة «ال� �ج� ��زي� ��رة» أث� �ن� ��اء ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا
عميلة توغل للقوات الصهيونية يف«جنن»
الفلسطينية ،وتباطؤ ذل��ك امل�ح��ور ع��ن إدان��ة
«ال �ك �ي ��ان ال �ص �ه �ي��وين» الق ��رتاف ��ه ذل ��ك ال �ج��رم
ال��الإن�س��اين فيعيد إىل األذه ��ان حصيلة ع��دة
أع ��وام م��ن امل��واق��ف اإلم��ارات �ي��ة امل �ن �ح��ازة -ع��ى
ال � ��دوام -إىل أع� ��داء ال �ع��روب��ة واإلس� ��الم ال�ت��ي
ك ��ان ي�ت�ب�ن��اه��ا -ل ��يك ال ي �ت �ع��رض ن �ظ��ام ال �خ��زي
وال� �ع� �م ��ال ��ة ل� �ل� �م� �س ��اءل ��ة -ه � ��ذا ال� ��«ض� ��اح� ��ي»
ال ��«خ �ل �ف ��ان» وأم �ث ��ال ��ه ال ��ذي ��ن ي �س �ت �ع��ذب��ون م��ا
يمطرهم به أبناء األمة املسلمة من السباب
وال� �ش� �ت ��ائ ��م ،وال ي� ��رتع� ��ون -اب� �ت� �غ� ��اء م ��رض ��اة
أسيادهم املتمرغن يف مستنقعات شهواتهم
بشكل دائم -عن اتيان ما تعاف اتيانه سوائم
البهائم.
وه� ��ا ه ��و -اآلن -ال� ��«ض ��اح ��ي» ال ��«خ �ل �ف ��ان»
ي �ل �ع ��ب -يف ال� �ت� �ع ��اط ��ي م� ��ع ح� ��ادث� ��ة اغ �ت �ي ��ال
الصحفية «ش��ري��ن أب��و ع��اق�ل��ة» -دور القفاز
يف ال �ج �ه ��ر ب �م ��ا ت �ن �ط ��وي ع �ل �ي ��ه س ��ري ��رة ن �ظ��ام
«إم��ارات��ه» م��ن رغ�ب��ة يف الجهر -ع��ى املستوى
الرسمي -بالتشفي والشماتة ،فقد تناقلت
امل��واق��ع اإلخ�ب��اري��ة ال�ع��رب�ي��ة ع��ى أوس ��ع ن�ط��اق
م��ن ح�س��اب ه��ذا ال ��«ض��اح��ي» ال��«خ�ل�ف��ان» يف
موقع التواصل االجتماعي «تويرت» التغريدة
ال �ت ��ال �ي ��ة( :ب �ك ��رة ب �ي �ق ��ول ��ون [أي س �ي �ق ��ول ��ون]:
ً
مضمنا
«شرين أبو عاقلة» عى قيد الحياة)
ت�غ��ري� َ
�دت��ه م��ن م �ع��اين االس �ت �ه��زاء وال�س�خ��ري��ة
م ��ن ح ��ادث ��ة اغ �ت �ي ��ال ص �ح �ف �ي��ة أث �ن ��اء ت��أدي �ت �ه��ا
م�ه�م��ة إن�س��ان�ي��ة واغ�ت�ي��ال م�ب��دأ ق��دس�ي��ة املهنة
الصحفية ما ال يطاق.
ول� ��م ي �ق��ف ب �ه ��ذا ال� ��«ض ��اح ��ي» ال ��«خ �ل �ف ��ان»
تحامله الجنوين ع��ى الضحية الفلسطينية
وانحيازه لجالدي سلطات الكيان عند هذه
الحدود من السخرية واالستهجان ،بل لقد
تعمد -ب�س�خ��ري�ت��ه م��ن اس�ت�ش�ه��اد شهيد آخ��ر
مىض عى استشهاده أمد بعيد -يف محتوى
ت �غ��ري��دة أخ� ��رى ه ��ذا ن �ص �ه��ا( :ك �م ��ا ا َّدع � ��وا أن
«محمد ال ��درة» ع��ى قيد ال�ح�ي��اة ،س�ي� َّ�دع��ون
ً
غدا أن «شرين أبو عاقلة» عى قيد الحياة)
ال�ن�ي��ل م��ن ع��دال��ة وت��أري�خ�ي��ة ق�ض�ي��ة فلسطن
ومن صمود الفلسطينين ونضالهم الباسلة
ع� ��ى م � ��دى ع� �ق ��ود زم �ن �ي ��ة ط ��ائ �ل ��ة ،م �ت �ع �م� ً�دا
–أي� � ً
�ض� ��ا -االن �ت �ق ��اص م ��ن ح �ج ��م ت�ض�ح�ي��ات�ه��م
واالستخفاف بدماء شهدائهم الذين جادوا
وم��ا زال��وا ي�ج��ودون ب��أرواح�ه��م رخيصة -عى
م��ر السنن -يف سبيل تحرير وطنهم الغايل
عى قلوب جميع العرب واملسلمن وتطهر
أوىل القبلتن وثالث الحرمن الشريفن من
دنس الصهاينة الغاصبن.
لكن أ ًيّا كان هذا الهذيان فإن صدور هاتن
التغريدتن املبتذلتن من جانب واملستفزتن
من جانب ثان عن شخص ذلك ال�«ضاحي»
ال��«خ�ل�ف��ان» ال يمثل م�ف��اج��أة ألي إن�س��انْ ،
إذ
لم نعرفه -منذ أكرث من عقدين من الزمان-
ّ
إال ع� ��د ًوّا ل� ��دو ًدا ل�ل�ح��ق ال�ع��رب��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ال � ��ذي ال ي �خ �ت �ل��ف ع ��ى ع ��دال �ت ��ه اث� �ن� ��ان ،ول ��م
ن�ع�ه��ده -م�ن��ذ ذي ��وع ص�ي�ت��ه ش�غ� ً
�وف��ا ب��ال��دوران
يف ف�ل��ك ال�ش�ي�ط��انّ -
إال م ��روجً ��ا ف� ًّ�ج��ا ل�ت��وق�ي��ع
اتفاقيات تطبيع العالقات مع دولة «الكيان»
�ص�ه� َي��ان ،ويف ه��ذا
ب��ل داع�ي��ة م�ل�ح��احً ��ا إىل ال� ِّت� ِ
ال�ش��أن اخ�ت�ت��م م��وق��ع «وط��ن ال��د ُّب��ور» تقريره
ّ
أي ط��ن
اإلخ � �ب� ��اري امل �خ �ت �ص ��ر امل �ع �ن ��ون [م� ��ن ِ
خلقوا يف اإلمارات؟ ضاحي خلفان يستهزئ
باستشهاد ش��ري��ن أب��و ع��اق�ل��ة] ال��ذي نشر يف
ال� �� 11م��ن م��اي��و ال �ج��اري -ع ��ى س�ب�ي��ل ال�ت��ذك��ر
بواحد من املواقف التصهينية ل�«خلفان» التي
ت�ع�ك��س حقيقة ال�ت�ص�ه� ُ�ن امل�ع�ل��ن للسلطات
اإلماراتية -بالفقرة النصية اآلتية:
(وغ� � � � ��رد ض � ��اح � ��ي خ � �ل � �ف� ��ان ع � ��ى ص �ف �ح �ت ��ه
امل ��وث �ق ��ة يف م ��وق ��ع «ت ��وي ��رت» ق ��ائ ��ال“ :ال �ب �ع��ض
ي�ش�ت�م�ن��ي ب �س �ب��ب ت �ح �م��يس ال �ق ��وي ل�ل�ت�ط�ب�ي��ع
م��ع إس��رائ �ي��ل… رأي ��ي ال�ش�خ��ي أن ال�ت�ط�ب�ي��ع
مع «إسرائيل» صح  ،100%ألن «إسرائيل»
دولة يف املنطقة أمنها من أمن املنطقة”).
ب�ي��د أن م��ا يبعث ع��ى االط�م�ئ�ن��ان ب��ل وع��ى
ال �ف �خ ��ر واالع � �ت� ��زاز أن ذل� ��ك ال� �ص ��وت ال �ن �ش��از
وت ��وي ��رتي �ت �ي ��ه «ت� �غ ��ري ��دت� �ي ��ه» ال �ب ��اع �ث �ت ��ن ع��ى
االشمئزاز قد قوبال بسيل جارف من االنتقاد
ال�ج�م��اه��ري االن�ف�ع��ايل ال�ح��اد ال��ذي ي��ؤك��د أن
أب �ن ��اء األم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �س �ل �م��ة ل �ن �ظ��ام دول �ت��ه
ولكافة األنظمة املطبعة وألبواقها الدعائية
الطيعة لباملرصاد.
خ� �ت ��امً ��ا :ي� �ج ��در ب �ن ��ا -يف ض � ��وء م �ع��اي �ش �ت �ن��ا
ل�ط�ب�ي�ع��ة ال �ص ��راع امل�ح�ت��دم ب��ن ع�ن��اص��ر ال�ف�ئ��ة
ال �ن��اج �ي��ة وال �س �ل �ط ��ات االح �ت ��الل �ي ��ة ال �ط��اغ �ي��ة-
ال�ت��أك�ي��د أن ش�ع��ب ف�ل�س�ط��ن ال ��ذي ل��م ي�س��أم
م �ن��ذ س�ب�ع��ة ع �ق��ود ون �ي ��ف -م ��ن إرواء [ب�ي��تامل �ق ��دس وأك �ن ��اف ب �ي��ت امل �ق ��دس] ب ��ال ��دم ع��ى
ً
مصداقاومسمع من العالم ال يمكن
مرأى
ٍ
لحديث الرسول األعظم صى الله عليه وعى
آله وصحبه وسلم -أن يساوَم أو يهزم مهما
تكالبت عليه األمم.

منذ أن أعلن املبعوث الخاص لألمم املتحدة إىل اليمن
ه��ان��س غ��رون��دب��رغ ع��ن ه��دن��ة مل� ّ�دة ش�ه��ري��ن ق��اب�ل��ة لل ّتمديد
يف اليمن دخلت حيز ال ّتنفيذ مساء السبت يف ّ
الثاين من
ابريل نيسان أوّل أيّام شهر رمضان تعمد قوى العدوان
ّ
متعدد ٍة
ّات
واملرتزقة إىل خ��رق الهدنة
باستمرار يف عملي ٍ
ٍ
ك ��ان آخ ��ره ��ا زح � ٌ
�ف واس� ��عٌ ع ��ى م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال� ّ�ل �ج��ان
ال� ّ�ش�ع�ب� ّي��ة يف م ��أرب ح�ي��ث ب��اء ب��ال�ف�ش��ل وم��ع ارت �ف��اع وت��رة
ّ
�دواين ال� ��ذي ه� ّ�ش��م وه ��مّ ��ش ص� ��ورة األم ��م
ال � ّت �ص �ع �ي��د ال� �ع �
املتحدة ومبعوثها لليمن من خالل ضربها عرض الحائط
شرعي العتداءاتها
غطاء
باالتفاق األممي الذي حوّلته إىل
ّ
ٍ
اليوميّة املتكرّرة وتصريح بالقتل ووجه آخر ٍللعدوان برّاً
وجوّاً وبحراً يف ّ
الداخل والخارج بالرّغم من وضوح بنود
االتفاق التي ّ
نصت عى ما ييل:
 - 1وقف جميع العمليّات العسكريّة الهجوميّة الربيّة
والجويّة والبحريّة داخل اليمن وخارجه وتجميد املواقع
العسكريّة الحالية عى األرض.
 - 2دخول  18سفينة من سفن املشتقات ّ
النفطيّة خالل
شهري الهدنة إىل موائن الحديدة.
 - 3ت�ش�غ�ي��ل رح �ل �ت��ن ج��و ّي �ت��ن ت �ج��اري �ت��ن أس �ب��وع �ي��اً إىل
ص�ن�ع��اء وم�ن�ه��ا خ��الل ش�ه��ري ال�ه��دن��ة إىل اململكة األردن� ّي��ة
الهاشميّة ،وجمهوريّة مصر العربيّة.
 - 4فور دخول الهدنة حيز ال ّتنفيذ ،سوف يدعو املبعوث

اجتماع لالتفاق عى فتح طرق يف تعز
الخاص األطراف إىل
ٍ
�ال
وغ��ره��ا م��ن امل�ح��اف�ظ��ات لتيسر ح��رك��ة امل��دن�ي��ن م��ن رج� ٍ
�ال وت�ن�ق��الت�ه��م ب��االس�ت�ف��ادة م��ن ال �ج � ّو ال��ذي
ون �س� ٍ
�اء وأط �ف � ٍ
تهيَئه الهدنة.
 - 5ت� �ع ��اط ��ي األط � � � ��راف م � ��ع امل� �ب� �ع� ��وث ال � �خ � ��اص ب �ش ��أن
مقرتحات حول الخطوات القادمة نحو إنهاء الحرب.
ٍ
لم تمنع بنود االتفاق األممي اعتداءات قوى العدوان
شهر
السعودي ولم تحد منها بل سجّ لت خالل
األمرييك ّ
ٍ
واح� ٍ�د م��ن االت�ف��اق  5365خمسة آالف وثالثمئة وخمسة
ً
س�ت��ون خ��رق��ا م�ت�م��ادي��ة يف ع��دوان �ه��ا .ويف م�ق��ارن� ٍة بسيط ٍة
ب��ن االت �ف ��اق وب �ن ��وده وال� ّت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�م� ّ
�يل ل��ه ت�ن�ك�ش��ف ع��دم
مصداقيّة دول ال�ع��دوان وإص��راره ع��ى ال ّتصعيد وفقا ملا
ييل:
 – 1ع ��دم ت� ّ
�وق��ف ال�ع�م�ل� ّي��ات ال�ع�س�ك��ر ّي��ة امل �ش��ار إل�ي�ه��ا يف
االتفاقيّة ب��ل أص �رّت ق��وى ال�ع��دوان ع��ى استكمال تنفيذ
ال� �غ ��ارات ال �ج ��و ّي ��ة وع �م �ل � ّي ��ات ت �ح �ل �ي� ٍ�ق ب ��ال � ّ�ط ��ران ال �ح��رب� ّ�ي
ّ
واألباتيش والتجسيس ومحاوالت ّ
واقتحام
وتسل ٍل
تقد ٍم
ٍ
ومدفعي.
صاروخي
وقصف
ٍّ
ٍّ
ٍ
 – 2استمرار فرض الحصار وعمليّات القرصنة البحريّة
واح �ت �ج ��از ال � ّ�س �ف ��ن وال � ّ�ن ��اق ��الت ال� ّ�ن �ف �ط � ّي��ة ب �ع��د خ�ض��وع�ه��ا
لل ّتفتيش ومنحها ّ
الرتخيص األممي التي ّ
حدد ب  18ناقلة

مكث ً
ّ
فة استهدفت املدنيّن ومنازلهم
وسفينة لم يدخل منها أكرث من ثماين
ومواقع للجيش ّ
واللجان ّ
َ
الشعبيّة
سفن نفطيّة يف حن يستم ّر منع دخول
ّ ٍ
ع � ��ى ج� �ب� �ه� ��ات ال � �ح � ��دي � ��دة وم � � ��أرب
كل املواد الغذائيّة باستثناء كميّات من
وح �ج ��ة وت �ع ��ز وال �ب �ي �ض ��اء وال �ض��ال��ع
والسكر واألرز ومواد البناء
القمح ّ
ول� � �ح� � ��ج .إض� � ��اف� � � ً�ة إىل ق � �ي � ��ام ق� ��وى
 – 3استمرار إقفال مطار صنعاء رغم
العدوان بتحديث وتحصن مواقع
االت �ف ��اق ع��ى ت�س�ي��ر رح�ل�ت��ن ت�ج��اري�ت��ن
أس�ب��وع� ّي��اً م��ن واىل ص�ن�ع��اء اي ب�م�ع��دل
وط��رق يف جبهات الحديدة وم��أرب
�الت ل ��م ي �س �م��ح ب �ت �س �ي��ر أ ّي ��ة
وح � �ج � ��ة وت � �ع � ��ز وال � �ض � ��ال � ��ع وخ �ل ��ف
ث �م ��اين رح � � ٍ
رحل ٍة منهم لغاية اليوم.
ال �ح��دود .إىل ج��ان��ب إق ��دام الجيش
ّ
السعودي عى ارتكاب مجزرة بحقّ
ح � ّت ��ى ع ��ى م �س �ت ��وى ف �ت ��ح ال ��ط ��رق ��ات
ّ
يف ت �ع ��ز وغ ��ره ��ا م ��ن امل �ح ��اف �ظ ��ات وف �ق��ا
أك ��رث م��ن س�ب�ع��ة ي�م�ن�ي��ن يف منطقة
ل ��الت �ف ��اق وإع � ��الن ح �س��ن ن �ي ��ة ل ��م ت �ب��ادر
ال��رق��و ب�م��دي��ر ّي��ة م�ن�ب��ه ال�ح��دود ّي��ة يف
�ات ك�ث� ٌ
محافظة ص�ع��دة ،خ��روق� ٌ
دول العدوان ومرتزقتها لتنفيذ ذلك.
�رة
شوقي عواضة #
وب��ال� ّرغ��م م��ن ال �ت��زام ص�ن�ع��اء ب�ك� ّ�ل ب�ن��ود
فاقت عدد ساعات أ ّي��ام الهدنة بل
االت�ف��اق ل��م ت�ب��ادر األم��م امل�ت�ح��دة لفرض
وت �ج��اوزت �ه��ا ل�ت�س��اب��ق ع �ق��ارب س��اع��ة
تنفيذه عى دول العدوان ممّ ا سيؤ ّدي إىل تفاقم األمور الهزيمة الحتميّة للرّياض من خ��الل تكثيف االع�ت��داءات
�ادالت ج ��دي ��د ٍة يف ظ � ّ�ل ال �ه��دن��ة إذا اس �ت �م �رّت التي باتت ّ
تؤشر إىل ّ
وف� ��رض م �ع �
أن إص��رار ال� ّري��اض عى ع��دم االلتزام
ٍ
أن ص�ن�ع��اء ل��ن تقف ب ��االت� �ف ��اق وت �ص �ع �ي ��د األم� � ��ور ي� ��وم� ��اً
أو م � ّ�ددت ب�ع��د ان�ت�ه��ائ�ه��ا وه��ذا ي�ع�ن��ي ّ
�وم ل� ��ن ي �ق��اب �ل��ه
�
�
ي
�د
�
ع
�
ب
ٍ
ّ
ّ
مكتوفة األيدي اتجاه االعتداءات اليوميّة ال سيّما يف ظل اليمينيّون إال باملزيد من ال ّر ّد ّ
النوعي الذي يؤلم واشنطن
ٌ
استغالل ّ
قادرة عى ذلك.
السعودي للوقت من خالل ال ّتعويض قبل الرّياض وأثبتت صنعاء مراراً ّأنها
النظام ّ
عن هزائمه املرتاكمة .خالل الهدنة حيث ّ
شنت طائرات
* كاتب واعالمي لبناين
العدوان الحربيّة وال ّتجسسيّة املجهّزة ّ
غارات
بالصواريخ
ٍ

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)125( ..
يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �ك ��رث ف �ي ��ه األح� ��ادي� ��ث وال �ت �ص ��ري �ح ��ات
املطاطية الصادرة من ُهنا وهناك عن الشروع يف ضرورة
فرض تسوية سلمية شاملة ُتنهي الحرب الدامية والصراع
ال�ط��وي��ل يف ال�ي�م��نُ ..ت��ؤك��د ال ��دول ال�ض��ال�ع��ة وامل�ُش��رتك��ة يف
العدوان عى هذا البلد العربي املُضطرب مُ ضيها ُقدماً يف
استمرار ذلك العدوان الذي دخل عامه الثامن وتأجيج
األوضاع والصراع يف اليمن بما يخدم مصالحها ويتماىش
م�ع�ه��ا ..وه��ذا م��ا ُت��ؤك��ده ال�ت�ح��رك��ات األم��ري�ك�ي��ة األخ ��رة يف
البحر األحمر وتواجد واشنطن العسكري القوي يف هذه
املنطقة بأساطيلها وسفنها بتمويل ومُ باركة سعودية.
قبل أيام نشرت مجلة “فورين بولييس” تقريراً جديداً
تطرقت فيه لتفاصيل جديدة تتعلق باالنتشار األمرييك
البحري الواسع يف مياه البحر األحمر وخليج عدن وباب
املندب قبالة اليمن.
وأك � � ��دت امل �ج �ل ��ة يف ت �ق ��ري ��ره ��ا أن ال �س �ع ��ودي ��ة ه� ��ي م��ن
تمول ه��ذا االن�ت�ش��ار ب��واق��ع أك��رث م��ن رب��ع مليار دوالر وهو
االن �ت �ش ��ار ال� ��ذي ي ��أيت يف ظ ��ل ت �ح ��ذي ��رات ص �ن �ع��اء م ��ن ه��ذا
التواجد العسكري األجنبي عى الساحل اليمني ومآالته
ونتائجه الخطرة..وقالت مجلة “بوليس” يف تقريرها “إن
السعودية دفعت  300مليون دوالر لقاء تسير الدوريات
األمريكية التي تقودهما بارجتن تزامنا مع إعالن البحرية
األم��ري �ك �ي��ة ب ��دء ت �س��ر دوري� ��ات أم �ن �ي��ة يف امل �ي ��اه اإلق�ل�ي�م�ي��ة
اليمنية ،ابتداء من البحر األحمر وص ً
�وال إىل بحر العرب،
ومروراً بخليج عدن وباب املندب”.

صالح املقداد

وع��ن ه��دف ه��ذا االن�ت�ش��ار العسكري يف امل�ي��اه اإلقليمية
ال �ي �م �ن �ي ��ة ،ويف ه� ��ذا ال �ت ��وق �ي ��ت ب� ��ال� ��ذات أوض� �ح ��ت امل �ج �ل��ة
األم��ري�ك�ي��ة ق��ائ�ل��ة" :إن ه��ذا االن�ت�ش��ار ال�ع�س�ك��ري األم��ري��يك
يأيت بقصد استفزاز روسيا بدفع األمريكين لتأمن مرور
ناقالتها للنفط ع��رب ب��اب امل�ن��دب وخليج ع��دن وه��و م��ا قد
ي��دف��ع ال��روس ال��ذي��ن يشكون يف دور م��زدوج للسعودية
يف ال �ح ��رب م ��ع ال �غ ��رب ل�ل�ق�ط�ي�ع��ة ،وه ��و م ��ا س �ي��ؤث��ر ع��ى
العالقات ب��ن أك��رب م�ص��دري الطاقة للعالم ،وق��د يدفع
نحو تغرات عسكرية يف املنطقة”.
وكانت صنعاء قد ّ
علقت عى هذا االنتشار العسكري

ب ��اع ��رتاف ال �ق �ض ��اء ن �ف �س��ه ان ه�ن��اك
اخ��الالت ع��دي��دة اع��رتت ال�ج�ه��از ال�ق�ض��ايئ ..وان ه�ن��اك ض��رورة
للمعالجات والتصويب؟!
ب ��اع ��رتاف ال �ق �ض��اء ان ه �ن ��اك ق �ض ��اة إم ��ا م �ق �ص��ري��ن وإم� ��ا ه��م
بحاجة إىل إعادة تأهيل وإعادة تفعيل؟!
ولو جئت تسأل القضاة فلن يرتددوا يف أن الجهاز القضايئ
قد شابته مشكالت عديدة  ..أما املواطن فإنه يسارع إىل توجيه
اتهامات ال حصر لها ضد القضاء والقضاة وضد املحاكم جراء
حاالت التعسف واالرباك..
وبن الحن واآلخر تحيل وزارة العدل مقصرين يف الجهاز
ال�ق�ض��ايئ إىل م�ج��ال��س ت��أدي��ب وه ��ذا دل�ي��ل ع��ى ص�ح��ة ال ��وزارة
وج��دي�ت�ه��ا يف إي �ج��اد م�ع��ال�ج��ات ل �ح��االت األرب� ��اك واإلخ �ت��الالت
ال �ق �ض��ائ �ي��ة؟! ..إذا ..ه �ن��اك اع� ��رتاف ال �ق �ي ��ادات يف ال �ق �ض��اء ويف

ً
مؤكدة أنه يأيت يف سياق تواصل “العدوان” عى
األمرييك
ال�ي�م��ن ..وق��ال م�ح�م��د ع�ب��د ال�س��الم رئ�ي��س ال��وف��د ال��وط�ن��ي
امل �ف��اوض ون��اط��ق أن�ص��ار ال�ل��ه“ :إن ه��ذا ال�ت�ح��رك األم��ري��يك
ي �ه ��دف ل �ت �ك��ري��س ح ��ال ��ة ال� �ع� ��دوان وال �ح �ص ��ار ع ��ى ال�ي�م��ن
ويناقض امل��زاع��م األمريكية ع��ن دع��م الهدنة التي ترعاها
األمم املتحدة".
م � ��ن ج �ه �ت ��ه أك� � ��د ال� �س� �ي� ��ايس ع� �ض ��و امل� �ك� �ت ��ب ال �س �ي ��ايس
ل �ح��رك��ة أن �ص ��ار ال �ل��ه يف ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل" :إن �ن ��ا ن��رق��ب ع��ن
كثب ال�ت�ح��رك��ات العسكرية األم��ري�ك�ي��ة امل�ع��ادي��ة يف البحر
األح�م��ر ق�ب��ال��ة ال�س��واح��ل ال�ي�م�ن�ي��ة وال�ت��ي ت��ؤك ��د ب�م��ا ال ي��دع
م�ج��اال ل�ل�ش��ك أن ه�ن��اك ن��واي��ا ع��دوان�ي��ة م�ب�ي�ت��ة ي�ح�ض��ر لها
األمريكان وإن ه��ذه التحركات تنفي مزاعم أمريكا تجاه
ال �س��الم يف ال�ي�م��ن وأن �ه��ا م�س�ت�م��رة يف ع��دوان�ه��ا وح�ص��اره��ا
عى الشعب اليمني”.
وأض ��اف ال�ق�ح��وم" :ه�ن��اك ت��رت�ي�ب��ات وت�ح��رك��ات م��ن قبل
ال�س�ع��ودي��ة واألم � ��ارات ،وك��ذل��ك م��ن ق�ب��ل األم��ري�ك�ي��ن يف
ال�ب�ح��ر األح�م��ر ب�ش�ك��ل واض ��ح ومُ �ع�ل��ن ،وه ��ذه ال�ت�ح��رك��ات
نحن نرصدها ونتابعها ونفهم منها أن لديهم نوايا مُ بيتة
للتصعيد".
ي��أيت ذل��ك يف ح��ن ت��واص��ل دول تحالف ال�ع��دوان وعى
رأسها ال��والي��ات املتحدة األمريكية وحليفتها السعودية
ال�ح��دي��ث املُفتقد ألي مصداقية ع��ن ض��رورة تقيد أط��راف
الصراع يف اليمن بالهدنة التي تم التوصل إليها قبل شهر
رم �ض��ان امل �ن �ص��رم ،وال�ت�ح�ض��ر وال��رتت �ي��ب ل�ت�س��وي��ة سلمية

رضورة الحركة القضائية

الجهات املسؤولة املعينة ان هناك قضاة مقصرين ومدفوعن
إىل اإلرب��اك يف كثر منها دون قصد ويف ح��االت معينة ارب��اك
متعمد حتى صار مضرب األمثال؟!
وه�ن��ا لنا أن ن�ت�س��اءل أي��ن دور التفتيش ال�ق�ض��ايئ وأي��ن دور
امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا  ..وأي ��ن دور وزارة ال �ع��دل إلح ��داث ال�ن�ه��وض
املنشود للجهاز القضايئ ..وكيف ينبغي ان تكون البداية وإىل
اين يمكن ان تصل املعالجات ..ألنه من غر املعقول ان ترتك
األموال هكذا دون محاسبة ودون مراقبة ..نحن مع مقولة ال
سلطة فوق القضاء لكن ترك الحبل عى الغارب مسألة أيضاً
غر مقبولة وغر مفهومة؟!
ألننا لو تركنا املسائل تسر وف��ق إله��واء فإننا لن نصحو إال
عى كوارث وعواقب ال تحمد ،وأوىل الخطوات اليوم أن يتم
ال�ت�ف�ك��ر يف ال�ع�م��ل ب�ح��رك��ة ق�ض��ائ�ي��ة ج��دي��دة يحتاجها القضاء

تاريخ اليمن الحديث..
كانت فرتة السبعينيات هي ذروة التطورات السياسية
واالقتصادية املوازية وأيضاً التغرات املتميزة يف الشمال
وال �ج �ن ��وب ،ل ��م ت �ن �ج��ح ج �م �ه��وري��ة ال �ي �م��ن ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ق ��ط يف اس �ت �ق �ط��اب ال �ت��أي �ي��د ال�ش�ع�ب��ي ل�ج�م��اه��ر
ال �ع �م��ال وال �ف��الح��ن ف ��إن ال�ج�م��اه��ر ال �ك��ادح��ة ل��م ت��زده��ر
أب � ً�دا ول��م ت�ح�ق��ق االك�ت�ف��اء وال��رخ��اء أب ��داً ك�م��ا ك��ان ال�ن�ظ��ام
يف ع��دن ج��اه� ً�دا ل�ف��رض االش��رتاك�ي��ة ول��و ب��ال�ق��وة ون ��ادرًا ما
تمتعت الحكومة بفرتات طويلة من االستقرار أو الشعبية
ً
قليال
يف غ�ض��ون ذل ��ك ك��ان أداء ال�ح�ك��م ال�ش�م��ايل أف�ض��ل
يف ح��ن أن معدل معرفة ال�ق��راءة والكتابة بنسبة 40٪
ويف ال�ج�ن��وب ك��ان ض�ع��ف م�ث�ي�ل��ه يف ال�ش�م��ال ف�ق��د ازده��ر
اق�ت�ص��اد ال�ي�م��ن أك ��رث م��ن ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م��ن ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
الشعبية بمئات اآلالف من اليمنين الذين عربوا الحدود
ووجدوا فرص للعمل مع جرانهم الدول الغنية بالنفط
يف ال�ش�م��ال ويف دول ال�خ�ل�ي��ج األخ ��رى يف ح��ن ب ��دأ ق��ادة
اليمن محادثات مبدئية من الوحدة وبحلول عام 1979م
ب��دأ ال�ش�م��ال وال�ج�ن��وب ب��وض��وح ع�ن��د ع��دد ك�ب��ر ج � ً�دا من
املستويات الشعبية وبن املواطنن عى الجانبن عى أنها
دولة واحدة مع حكومتن.
أص�ب��ح ج�ن��وب اليمن ال��دول��ة الشيوعية العربية األوىل
والوحيدة وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
وبهذا أصبحت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
ً
مركزا للشؤون العسكرية السوفيتية يف املنطقة مع وجود
ً
الحقا بتجميد عالقتها
بحري وجوي كبر وقامت موسكو
اإلسرتاتيجية مع صنعاء وكذلك قرر االتحاد السوفيتي

شاملة تنهي الصراع ،بيد أن ما يجري عى أرض الواقع،
وم ��ا ت�ش�ه��ده س��اح��ة ال �ص ��راع امل�ف�ت��وح��ة ه�ن��ا ي �ن��ايف ح�ق�ي�ق��ة
وص ��دق ت�ل��ك ال�ت�ص��ري�ح��ات واألح ��ادي ��ث امل �ب �ش��رة ب��ال�س��الم
وع ��ودة األم��ن واالس�ت�ق��رار ل�ل�ي�م��ن ،يف ظ��ل م��واص�ل��ة دول
تحالف العدوان التصعيد وتفجر األوضاع واإلصرار عى
مواصلة قتل هذا الشعب وإطالة أمد حصاره ،واستقدام
األساطيل والسفن الحربية األمريكية والغربية إىل املياه
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،م�م��ا ي�ع�ن��ي ال�ت�ح�ض��ر ل �ع��دوان ج��دي��د
عى اليمن أو االستمرار يف ع��دوان الثمان السنوات عى
هذا البلد ومده بمزيد من الدعم واإلسناد ،لتتبخر بذلك
كل األح��الم املنسوجة والتصريحات املُطلقة عن السالم
وال�ت��وج��ه إلن�ه��اء ال�ح��رب ،وه��و م��ا يستدعي م��ن اليمنين
الصامدين الواقفن يف وجه العدوان إىل مزيد من اليقظة
والحذر وعدم التغافل عن ما يُحاك لليمن واليمنين من
دسائس ومؤامرات وتوحيد الجبهة الداخلية يف مواجهة
العدوان ،وهذا هو التحدي الحقيقي الذي ال مناص من
ال �ق �ب��ول ب ��ه وع ��دم ال �ه ��روب م�ن��ه ك��مُ �ع�ط��ى م ��ن مُ �ع�ط�ي��ات
ال��واق��ع امل�ع��اش وح�ق��ائ�ق��ه الجلية ال��واض�ح��ة ال�ت��ي ال م��راء
فيها وال خالف وال جدل بشأنها بأي حال من األحوال.
وع�ل�ي�ن��ا أن ن�ث�ب��ت دائ �م ��اً وأب� ��دا أن �ن��ا أه � ً
�ال ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة مل��ا
ينبغي أن نقوم به يف الدفاع عن كرامة واستقالل وسيادة
وط�ن�ن��ا ال �غ��ايل ،وأن�ن��ا أي�ض��اً أه � ً
�ال ل��ذل��ك ال�ت�ح��دي ،وإم ��ا أن
نكون أو ال نكون والخيار لنا!.
 ......يتبع.......

وتحتاجها املحاكم؟!
ألن ب�ق��اء األم ��ر ع��ى رؤس ��اء امل�ح��اك��م ي�ت�ي��ح ال�ف��رص��ة للتغول
وارتكاب االخطاء ..القضاء مثله مثل اي جهاز يحتاج إىل حركة
إن�ع��اش�ي��ة وإىل ت�ج��دي��د ..وه�ن��ا ال�ح��رك��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ت��ي عطلت
ستكون ذات فوائد عديدة وضرورة ..فهل نجد من قيادة وزارة
العدل تفهماً الحداث متغرات عديدة يف الجهاز القضايئ تبدأ
من الحركة القضائية ألن مردوداتها ستكون إيجابية يف عمل
ونشاط املحاكم وجهاز القضاء ويف حياة املجتمع؟!
أم أن الحال سيبقى عى ما هو عليه حتى يقبض الله قيادة
فاعلة لوزارة العدل تحدث التغيرات اإليجابية املطلوبة..
أن ��ه س� ��ؤال م ��ن ض �م��ن اس �ئ �ل��ة ع ��دي ��دة ي�ن�ب�غ��ي ع ��ى ال �ق �ض��اء
والعاملن فيه ان يجيبوا عليه؟!!

بول دريش جامعة أكسفورد
تجهزها للحرب بالوكالة من خالل
ال ��دع ��م امل� � ��ادي وت �ق ��دي ��م ال ��رش ��اوي
ل � �ض � �م � ��ان والء ش� � �ي� � ��وخ ال� �ق� �ب� ��ائ� ��ل
واملتنفذين يف الشمال اليمني
عى الرغم من املوقف املليك غر
امل�س�ت�ق��ر وال �ق ��وة ال�ن�س�ب�ي��ة ل�ل�ج�ي��ش
الجمهوري املجهز باألسلحة
ال�س��وف�ي�ت�ي��ة ك��ان��ت
امل � �ع� ��رك� ��ة

ال� �ت� �خ� ��يل ع � ��ن ص� �ن� �ع� ��اء ل � �ع � ��دد م ��ن
األسباب فشلت محاوالت االنقالب
التي قامت بها مجموعات يسارية
ض� ��د ال � �ل � ��واء ح �س ��ن ال� �ع� �م ��ري م �م��ا
دف ��ع ال �ج �م �ه��وري��ة أك ��رث إىل ال�ي�م��ن
امل �ح ��اف ��ظ وت �ح ��ال ��ف م ��ع ال �س �ع��ودي��ة
وال� �ق� ��وى ال �غ ��رب �ي ��ة وق� ��د ت �ج ��ى ه ��ذا
املوقف السيايس يف قرار الجمهورية
ال �ع��رب �ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة يف ي��ول �ي��و 1969م
ب��اس�ت�ئ�ن��اف ال�ع��الق��ات الدبلوماسية
م ��ع أمل ��ان �ي ��ا ال �غ ��رب �ي ��ة م �ق ��اب ��ل ح��زم��ة
مساعدات بقيمة  1,5مليون جنيه
إسرتليني .واصلت اململكة
العربية ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
ال �س �ع ��ودي ��ة ت �ح �س��ن ع��الق��ات �ه��ا م��ع
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة اليمنية حيث
ع��رض��ت االع ��رتاف ب�ه��ا يف ي��ول�ي��و 1970م إىل ج��ان��ب ح��زم��ة األخرة يف الحرب األهلية
مساعدات قابلة للتجديد بقيمة  20مليون دوالر وكانت ب ��ال� �ك ��اد م �ق �ي � ً
�اس ��ا ل �ل �ن �ج��اح
هذه املساعدات عبارة عن رواتب فردية أو رشاوى أعطيت وق � � � ��د اس� � �ت� � ��ول� � ��ت ال � � �ق� � ��وات
امل�ل�ك�ي��ة امل�س�ت�ن��زف��ة ع��ى م��دي�ن��ة
لشيوخ القبائل اليمنية للحفاظ عى والئهم.
كانت اململكة العربية السعودية تنظر إىل اليمن عى صعدة من القوات الجمهورية
أن �ه��ا م�ن�ط�ق��ة ع��ازل��ة ب��ن ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م��ن ال��دي�م�ق��راط�ي��ة يف ف� ��رباي� ��ر 1970م م �م ��ا ج �ع �ل �ه��ا
الشعبية امل��ارك�س�ي��ة وال�ح��دود ال�س�ع��ودي��ة وخ��ط للدفاع يف وض � ��ع ن �س �ب ��ي م� ��ن ال � �ق� ��وة ق �ب��ل
م� ��ؤت� �م� ��ر
عن السعودية ضد االفكار املاركسية والتوسع الشيوعي املصالحة الوطنية .
ك ��ان ��ت ال �ح ��رب األه �ل �ي ��ة يف ال �ي �م��ن ل �ح �ظ��ة م �ح ��وري ��ة يف
يف املنطقة لذلك كانت تدعم الجمهورية العربية اليمنية
ض ��د ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م��ن ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة و ك��ان��ت تاريخ الشرق األوسط وقد جاء تراجع القومية العربية

محطات
جمال القيز
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وسياسة عبد الناصر الخارجية التوسعية نتيجة التدخل
امل �ص ��ري يف ال �ي �م ��ن  ،وس �ي �ك ��ون م ��ن ال �خ �ط ��أ اف � ��رتاض أن
وج ��ود ع�ب��د ال�ن��اص��ر يف ال�ي�م��ن ك��ان ف�ش� ً�ال ت��امً ��ا ً
أوال بقيت
ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ع ��ى ح��ال �ه��ا ع ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ث�م��اين
س �ن ��وات م ��ن ال �ح ��رب م ��ع امل �ل �ك �ي��ن وك �ج ��زء م ��ن ات�ف��اق�ي��ة
ال�خ��رط��وم ال�س�ع��ودي��ة امل�ص��ري��ة مُ �ن�ح��ت م�ص��ر ح�ص��ة من
ال ��رثوة ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وف��رص��ة ع�م��ل مل �ئ��ات اآلالف
من العمال املصرين يف صناعة النفط السعودية خالل
السبعينيات .
املنتصرون الحقيقيون يف ال�ح��رب األهلية اليمنية هم
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة واالت �ح ��اد ال�س��وف�ي�ت��ي وه��ذا
ال �ن �ص ��ر ت ��م دون اس �ت �خ ��دام ج �ن ��دي واح � ��د م ��ن ق��وات �ه��م
ف�ق��د ك��ان��ت ح��رب��ا ب��ال��وك��ال��ة ب��ن ال�ط��رف�ي��ن ح�ي��ث تمكن
السعوديون من تأمن حليف مستقر جنوب الحدود
حيث كانت الدولة اليمنية الناشئة يف عام 1970م
ت�م�ث��ل ال ��دول ��ة األك� ��رث م�ث��ال�ي��ة ال �ت��ي ك ��ان ي�م�ك��ن أن
ي �ت �ص ��وره ��ا ال �س �ع ��ودي ��ون وي �ح �ل �م ��ون ب �ه ��ا ،ك ��ان
اإلمام اليمني يف املنفى وكانت الدولة ضعيفة
والم��رك��زي��ة وت�ع�ت�م��د ع��ى األم� ��وال ال�س�ع��ودي��ة
امل �س �ت �م��رة ل��ذل��ك ك��ان��و ي �س �ع��ون ل �ب �ق��اء ال �ي �م��ن ب�ه��ذا
ال�ح��ال دائ�م��ا ك��دول��ة ضعيفة الم��رك��زي��ة مفككة وتعتمد
ع��ى االم ��وال ال�س�ع��ودي��ة وق��د ت��م ت�ق�س�ي��م ش�ب��ه ال�ج��زي��رة
ال �ع��رب �ي��ة ب ��ن ال �ش �م ��ال وال �ج �ن ��وب م �م��ا س �م��ح ل�ل�م�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ب��ال�ح�ف��اظ ع��ى ه�ي�م�ن�ت�ه��ا اإلق�ل�ي�م�ي��ة
ورعاية اليمن العربي ليكون تابعا لها .

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1967م1990-م وأرسار تنرش ألول مرة
ال �ن �ق �ط��ة األوىل م ��ن م ��وض ��وع ل �ق ��اء ال �ع �ل �ي��ن يف ت�ع��ز
أواخ� � ��ر ع� ��ام 1980م وامل � ��ذك � ��ورة يف ال� �ع ��دد امل � ��ايض ل��م
يقبلها الرئيس عى ناصر كونها وصفت قيادات الجبهة
الوطنية بإزرداء مفردات اللغة مثل :املطلوبن أمنيا,
امل �خ ��رب ��ن ق �ط ��اع ال� �ط ��رق ,ب�ي�ن�م��ا ه ��م ع �ن��اص��ر م �ع��ارض��ة
س�ي��اس�ي��ة أم��ا ال�ن�ق�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ح��وار امل�ب��اش��ر
بن السلطة يف صنعاء والجبهة الوطنية املعارضة لها
ومعظمها متواجد يف املناطق الوسطى فقد تم التوافق
ع �ل �ي �ه��ا ب �ع ��د أن ح �س ��ن ع ��يل ن ��اص ��ر أس� �ل ��وب ص�ي��اغ�ت�ه��ا
وض ��واب ��ط ت�ق��دي�م�ه��ا م�ن�ط�ل�ق��اً م��ن خ��ربت��ه ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
والسياسية أما عيل عبدالله صالح فقد كان حينذاك
قليل الخربة وبعض عباراته فظة.
م ��الح �ظ ��ة :ق� ��ال أح� ��د م �ش��اي��خ خ� ��والن ب �ع��د اج �ت �م��اع
ال�ج�ل�س��ة األوىل" ك��الم ع��ى ن��اص��ر ك��ان ب��اه��ر" ب��أس�ل��وب��ه
وك��الم��ه – ب��اه��ر ي�ق�ص��د ج �ي��د -ام ��ا ع��يل ع�ب��دال�ل��ه بعض
كالمه "شوم" يقصد غر جيد – ويقال والله اعلم ان
م �ص��ره "وج �ب��ة م��زرن �خ��ه" ح�ت��ى أن امل �ق��دم ع�ب��دال�ع��زي��ز
ال ��ربط ��ي رئ �ي ��س االرك� � ��ان ش �خ �ص �ي��اً ق� ��ال مل �ج �م��وع��ة م��ن
ال�ت�ق��اة م��ن أص�ح��اب��ه ب�ص��راح��ة يف ال�ج�ل�س��ة األوىل ال�ت��ي
حضرناها يف تعز من لقاء الرئيسان كان كل كالم عى
ن��اص��ر "ح ��ايل" يقصد ج�ي��د أم��ا ك��الم "ص��اح�ب�ن��ا" يقصد
الرئيس عيل صالح فبصراحة بعضه "مشوعيس" وما
هي إال ستة أي��ام حتى وصلت عبارات الربطي إىل عيل
ص��ال��ح وي�ق��ال وال�ل��ه أع�ل��م أن ع��يل ص��ال��ح ب��رط املنصب

م��ن ال��ربط��ي وع ��ن ب��دي� ً
�ال ع�ن��ه امل �ق��دم ع�ب��دال�ل��ه ح�س��ن
البشري.
م��الح �ظ��ة :إذا ك ��ان ال �ث �ق��اة ي �ن �ق �ل��وا ك ��الم اص�ح��اب�ه��م
فكيف الحال بالنسبة للعامة" "لهفي عليهم لهفتان"
حسب تعبر أصحابنا يف املناطق الوسطى..
ع� ��ودة إىل امل� ��وض� ��وع :ال �ن �ص ��ف األخ� ��ر م ��ن ال�ج�ل�س��ة
األخ ��رة م��ن ال�ل�ق��اء ال�ث�ن��ايئ ب��ن ال�ع�ل�ي��ن ال��ذي ع�ق��د يف
تعز اواخ��ر عام 1980م كان النقاش موضوعي اتسم
بالهدوء والود عكس الجلستن السابقتن.
وقد أثمر عن نتائج إيجابية عرب الرئيس عيل عبدالله
صالح ع��ن سعادته لتحقيقها ..ث��م ودع صاحبه عيل
ن��اص��ر إىل م �ط��ار ت�ع��ز وق �ب��ل ال �ت��ودي��ع ق ��ال :ث�ق�ت��ي فيك
ك�ب��رة ب�ع�م��ل م��ا تستطيع لتنفيذ م��ا ات�ف�ق�ن��ا ع�ل�ي��ه ..رد
عليه حاضر وال يهمك اوعدك انني سأتصل بك خالل
مدة اقصاها اسبوع واحد.
وب��ال�ف�ع��ل ال��رئ�ي��س ع��يل ن��اص��ر ط��رح م��وض��وع ال�ح��وار
امل�ب��اش��ر ب��ن س�ل�ط��ة ش �م��ال ال��وط��ن وال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة
الديمقراطية يف اجتماعات املكتب السيايس واللجنة
املركزية للحزب وق�ي��ادات وق��واع��د "ح��ويش" .وقواعد
وق �ي ��ادات ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة يف امل�ن��اط��ق ال��وس�ط��ى وق��د
وافق عى ذلك األغلبية ..وبعد ستة أيام فقط اتصل
ً
قائال له :إطمنئ يا عيل حسب وعدي
عيل ناصر بنظره
اق�ن�ع��ت ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة وواف �ق��وا ب��االغ�ل�ب�ي��ة ع��ى ب��دء
ال �ح��وار امل�ب��اش��ر م�ع�ك��م  ،ش�ك��ر ع��يل ص��ال��ح ن�ظ��ره عى

ناصر عى جهوده ثم طرح عدة تساؤالت مثل  :والغر
م��واف�ق��ن ك�ي��ف ع�ي�ق��ع ب�ه��م رد ع�ل�ي��ه ن��اص��ر ع�ن��دن��ا نظام
دي �م �ق��راط��ي األق �ل �ي ��ة ت �خ �ض��ع ل��ألغ �ل �ب �ي��ة ..ث ��م س ��أل ع��ن
مطالب الجبهة رد عليه :هي مطالب مشروعة بعضها
طرحها الحدي عام 1978م وبعضها طرحها الحصيني
ال �ع ��ام امل� ��ايض 1979م وه� ��ي م �ط��ال��ب م �ش ��روع ��ة ب�ي�ن�ه��ا
إط ��الق امل�ع�ت�ق�ل��ن ال�س�ي��اس�ي��ن وع ��ودة أع �ض��اء ال�ج�ب�ه��ة
إىل مناطقهم دون مضايقة ..تفاصيل ذلك سيصلكم
غ ��داً االخ وزي ��ر ال ��دف ��اع وي�س�ل��م ل�ك��م م�ل��ف ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل
وصور من املحاضر السابقة بن الجبهة وأصحابكم..
ويف ال�ي��وم ال�ث��اين وص��ل ع��يل ع�ن��رت إىل ص�ن�ع��اء وسلم
الرئيس صالح ملف متكامل يتضمن صور من املحاضر
ال�س��اب�ق��ة ب��ن ال�ج�ب�ه��ة وس�ل�ط��ة ص�ن�ع��اء وك��ذل��ك نفس
مطالب الجبهة الوطنية املطروحة من سابق وتتضمن
ثالثة بنود وهي كالتايل:
االفراج عن املعتقلن السياسين بعضهم ثم اعتقاله
اواخر الستينات وبعضهم خالل السبعينات بموجب
امل �ح �ض��ر ال �س��اب��ق أو م�ح��اك�م�ت�ه��م ع �ل �ن �ي��اً أم� ��ام م�ح�ك�م��ة
عادلة.
اعادة املوظفن عسكرين ومدنين إىل أعمالهم.
ع ��ودة أع �ض��اء ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة إىل م�ن��اط�ق�ه��م دون
م�ض��اي�ق��ة ث��م ت�ل�ت��زم ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ب��االن�س�ح��اب من
كل املواقع العسكرية وتسلمها للسلطة.
الهوامش:
وج �ب��ة م��زرن �خ��ة :وت�ع�ن��ي وج �ب��ة م�س�م��وم��ة وال��زرن �ي��خ
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هواسم القاطع.
مشوعيس بلهجة م/صنعاء غر جيد.
"ل �ه �ف��ي ع �ل �ي �ه��م ل �ه �ف �ت��اه" ب �ل �ه �ج��ة امل �ن ��اط ��ق ال��وس �ط��ى
تعني :يا حسرتاه عليهم.
"حويش" هو اإلسم املختصر لحزب الوحدة الشعبية
ال�ي�م�ن��ي ال ��ذي ك ��ان ي �م ��ارس ن �ش��اط��ه يف ش �م��ال ال��وط��ن
م��ن السبعينات إىل م��اي��و 1990م وه��و ح��زب معارض
لسلطة الشطر الشمايل من الوطن.
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سقوط العرش..
وانكشاف املستور!!..
كل امل��ؤش��رات يف املشهد السيايس العربي
واإلقليمي والدويل -وما دون ذلك تشر أن
تحالف العدوان الغاشم يف حربه عى اليمن
ً
فشال ذريعاً -عسكرياً ولوجستياً،
قد فشل
وتكتيكياً ..فآثر املناورات السياسية الجوفاء..
وخ�ل��ط األوراق ال�ي�م�ن�ي��ة -ال�ي�م�ن�ي��ة ..وأش�ع��ل
الفنت الشعواء بن أبناء الوطن الواحد بن
الشمال والجنوب ..وهذا ما لجأ إليه أخراً
لذر الرماد يف العيون ..ونقل الكرة اىل ملعب
جنوب ال��وط��ن ،متكئاً عى أسلوب املراوغة
والتضليل والخداع ..وبث سموم الخالفات
القديمة ،والنعرات الطائفية ،والسياسية
وال �ح ��زب �ي ��ة وامل ��ذه �ب �ي ��ة ب ��ن ش ��رائ ��ح امل�ج�ت�م��ع
لخلق فجوات اجتماعية وقبلية ،لتخلو له
الساحة ،ويستغل تلك األح��داث وامل��واق��ف
ل�ص��ال�ح��ه ،وت�ن�ف�ي��ذ أج�ن��دت��ه ال�ت��آم��ري��ة لبسط
ن � �ف� ��وذه ال� �س� �ي ��ادي واالح � �ت � ��اليل ع� ��ى م ��واق ��ع
إسرتاتيجية -جيوسياسية يف جنوب اليمن..
وه��ذا م��ا تسعى إل�ي��ه دول ال�ت�ح��ال��ف ..ولكن
ت�ن��اىس ه ��ؤالء وأول �ئ��ك امل�ث��ل ال�ي�م�ن��ي ال�ق��ائ��ل:
َّ
املحنش للحنش"..
"آخرة
لذا نشاهد اليوم التحركات اإلنسانية تجاه
تلك املحافظات الشرقية والغربية يف جنوب
الوطن تتزايد بصور ٍة غر طبيعية ،وبشكل
مكثف خاصة مع القيادات املسؤولة ،وكبار
املشايخ والوجهاء واألعيان..
وك� � ��ال ال� �ن� �ظ ��ام ��ن ال � �س � �ع � ��ودي واإلم� � � � ��ارايت
ي �ب �ح �ث ��ان ع � ��ن م� ��وط� ��ئ ق� � ��دم يف امل �ح ��اف �ظ ��ات
ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة وال� � �ج � ��زر ال �ي �م �ن �ي ��ة ذات امل ��وق ��ع
اإلس� � ��رتات � � �ي � � �ج� � ��ي واالق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي وامل� � � � � � ��ردود
االس � �ت � �ث � �م � ��اري ال� �ب� �ع� �ي ��د امل� � � � � ��دى ..ف � �ك � ��ان م ��ن
ال�ض��روري تمهيد م��دخ��ل بتكوين م��ا يسمى
امل �ج �ل ��س ال � ��رئ � ��ايس امل � �ف � ��روض ع� ��ى ال �ش �ع��ب
ال�ي�م�ن��ي ،ل�ت�م��ري��ر أج�ن��دت�ه�م��ا ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة
واملاورائية ،باسم املصالحة والحوار املزعوم
بن الفرقاء ..وكل يغني عى لياله..
ا آل ن
ال � � � � �ن � � � � �ظ� � � � ��ام� � � � ��ان
هـــنـــاك أطــمــاع
ال � � � � �س � � � � �ع� � � � �
�ودي ســعــوديــة -إمــاراتــيــة
واإلم� � � � � � � � � � � � � � � � ��ارايت
ً
ي �ل �ع �ب �
أراض جنوبية
�ان� � � � �ل �� � � � � �ع �ب� ً�ة إلجتزاء ٍ
خ � � � � � � � � � � � � �ط� �
�رة نفطية وغازية لضمها
ً
وك � � � � � ��ارث� � � � � � �ي � � � � � ��ة،
وق � � � � � � � ��د ت � � � � � ��ؤدي إلــيــهــا تــحــت مسمى
اىل ان� �ف� �ج � ٍ
�ارات الوصاية اإلنسانية
ع � � � � �ن � � � � �ي � � � � �ف� � � � � ٍ�ة يف
امل � � � � � �ن � � � � � �ط � � � � � �ق � � � � � ��ة
هــــنــــاك الــكــثــري
ب ��رم� �ت� �ه ��ا ..وق ��د
ت� � � � � � �ح� � � � � � ��رق ك� � ��ل مـــــــن املـــــفـــــاجـــــآت
م � � �ع� � ��اب� � ��د
دول والــســيــنــاريــوهــات
ال � �خ � �ل � �ي � ��ج ع ��ى
ام �ت ��داد ال��وط��ن املتشظية اليت مازالت
ال�ع��رب�
�ي� �..كو� � �ه��ون�ذا تـــحـــت الـــــرمـــــاد بــني
م � � � � � ��ا س � � �ي �
يف ال� � � �ق� � � ��ري� � � ��ب املــجــلــس الـــرئـــايس،
اآلج� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ل يف واملجلس االنــتــقــايل..
ح ��ال ��ة ال�ص �م��ت
اإلق � � � � �ل � � � � �ي � � � � �م� � � � ��ي والقادم أخطر
واألم� � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � ��ي
وال � ��دويل ال� ��ذي ال ي �ح ��رك س ��اك �ن ��اً ..ف��ال�ن�ظ��ام
ً
ال � �س � �ع � ��ودي األرع � � � � ��ن -ت � ��أري � �خ � ��ا -ي �ت �م �ن ��ى أن
ت�ظ��ل ال�ي�م��ن يف ح��ال��ة تشظي أزيل ..وح��روب
س��رم��دي��ة ..ح�ت��ى ال ي�ق��وى ع��وده��ا ..وال يعلو
ش ��أن �ه ��ا ..ألن يف أم �ن �ه��ا واس �ت �ق ��راره ��ا ورق �ي �ه��ا
وازده � � ��اره � � ��ا زوال آل س� �ع� ��ود وم �م �ل �ك �ت �ه��م
ال �ه �ش ��ة ،وس� �ق ��وط امل �ع �ب ��د ع ��ى رؤوس� �ه ��م،
وغوصها تحت الرمال ..وشهادة للتاريخ لم
ولن تحل أزمة اليمن عى أيدي آل سعود..
وال آل زاي� � ��د ،ط ��امل ��ا ه �ن ��اك م �س ��اح ��ات ث ��أري ��ة
قديمة ..ودماء نازفة ..وجروح غائرة ..وتاريخ
مئل باملشاحنات واملهاترات واألحقاد ..فقادم
األيام سيعري لنا كل تلك الوجوه القبيحة
التي تحاول استمراء أطماعها باسم األزمة
ال �ي �م �ن �ي��ة ..ول �ك ��ن ال �ت ��اري ��خ ي �ظ��ل ش ��اه ��داً ع��ى
أعمالهم اإلجرامية الشنعاء ..ومؤامراتهم
ال��دن�ي�ئ��ة ت�ج��اه ال�ي�م��ن أرض ��اً وإن �س��ان��اً ووح � ً
�دة
وهوية ..ولكن دورات التاريخ ستدور وقريباً
ً
سرنى مملكة الرمال تحت الرمال ..وأسرة
آل ن �ه �ي ��ان ت �ح ��ت األط � � ��الل ..ول �ن ��ا يف ق�ص��ص
ٌ
األولن ٌ
وعظات وعربٌ..
آيات
صفوة القول:
صدق املثل اليمني القائل" :من ّ
هز سقف
ج � ��اره ..س �ق��ط ب �ي �ت ��ه" ..وه� ��ذا م ��ا ي �ج��ري اآلن
بن تحالف العدوان واليمن ..وقريباً سرنى
�اغ أي� ��اً ك ��ان،
�اغ وب � � ٍ
ال �س �ق ��وط امل � ��دوي ل �ك��ل ط� � ٍ
وت ��ذه ��ب ع ��روش �ه ��م أدراج ال� ��ري� ��اح ..وم�ه�م��ا
ح� � � ��اول ت� �ح ��ال ��ف ال � � �ع � � ��دوان ج � ��ر ال� �ي� �م ��ن اىل
م��رب �ع��ات ال�ت�ي��ه وال �ت �م��زق واالن �ف �ص ��ال ..ف�ل��ن
ي�ج�ن��ي س ��وى ال �خ��زي وال �خ �س��ران واالن�ك�س��ار
وسيدفع الثمن باهظاً مضاعفاً شاء أم أبى..
ألن القرآن والتاريخ يؤكدان أن أهل اليمن:
شديد ..غداً سيدركون أنهم
وبأس
أولو قو ٍة
ٍ
ٍ
يف غ�ي�ه��م وض��الل �ه��م س � ��ادرون ..وخ ��ر دل�ي��ل
وش��اه��د ع��ى ذل ��ك م��ا ي �ح��دث اآلن يف بعض
م �ح��اف �ظ��ات ج �ن ��وب ال ��وط ��ن م ��ن اغ �ت �ي ��االت،
واخ � � �ت � � ��الالت أم � �ن � �ي� ��ة ،وف� � � ��وىض خ � ��الق � ��ة غ��ر
م �س �ب ��وق ��ة ك � ��ادت ت � ��ودي اىل ف ��نت ش �ع ��واء،
وحرب ضروس بن أبناء الوطن الواحد..
وك � ��ل ه � ��ذا ي� �ح� ��دث ت �ح ��ت إش� � � ��راف ودع � ��م
س �ع��ودي -إم ��اريت ول�ك��ن م��ا ب�ن��ي ع��ى ب��اط��ل،
�رف ه ��ار ،فهو
ف�ه��و ب ��اط ��ل ..وم ��ا ب�ن��ي ع��ى ج � ٍ
ً
ً
آجال..
عاجال أم
هار ال محالة

خالصة الخالصة:
ل�ي�ع�ل��م ه ��ؤالء وأول �ئ��ك ال �ح��امل��ون أن س��اع��ة
الصفر قد اقرتبت ..وأن ساعة الحسم باتت
ب��ن قوسن أو أدىن ..أفيقوا م��ن سكرتكم..
وغفوتكم أيها املأزومون قبل سقوط املعبد
عى رؤوس الجميع ،وحينها ال ينفع الندم..
كما قال عزوجل( :أن تقول نفس يا حسرتا
ع ��ى م ��ا ف��رط��ت يف ج �ن��ب ال �ل��ه وإن ك �ن��ت مل��ن
الساخرين) سورة الروم."56" :
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انسجاما مع سياسات واسرتاتيجيات الرؤية الوطنية يف مجال االمن الغذايئ

املحاصيل الزراعية تشهد ارتفاعا ملحوظا خالل العام 2020م
كتب :املحرر االقتصادي
كشفت تقارير حديثه صادرة عن وزارة الزراعة والري
يف العاصمة صنعاء ان املنتجات الزراعية شهدت تطورات
ملحوظة خالل السنتني املاضتني خاصة بعد تبني
حكومة االنقاذ سياسات خاصة موجهة نحو القطاع
الزراعي ..وهدفت هذه السياسات واالسرتاتيجيات اىل
تنمية القطاع الزراعي وزيادة نسبة املساحات املزروعة
وكذا كمية االنتاج وعملت تلك السياسات عىل التخفيف
من حجم االسترياد من املنتجات التي يمكن زراعتها يف
البلد والتي تكلف الدولة الكثري من العملة الصعبة
وترهق املوازنة العامة للدولة..
كل هذه التوجهات جاءت انسجاما مع اهداف الرؤية
الوطنية التي أطلقها رئيس املجلس السيايس األعىل
مهدي املشاط وأصدر قرارا باعتمادها يف  20إبريل
2019م..
وقد اشتملت الرؤية الوطنية العديد من األهداف
االسرتاتيجية ذات العالقة باألمن الغذايئ بشكل مباشر
وتصب يف خدمة تحقيق أبعاده ومرتكزاته املتمثلة يف
توفري الغذاء وإمكانية الوصول إىل الغذاء واستدامة
وسالمة الغذاء .وتضمنت اهداف الرؤية تعزيز األمن
الغذايئ للفقراء من خالل إطالق مجموعة برامج
لتعزيز األمن الغذايئ قصرية األجل .وطويلة األجل
من خالل تنويع برامج االستجابة اإلنسانية بما يحقق
االستدامة يف توفري متطلبات االحتياجات املعيشية،
ووضع إسرتاتيجية لتحويل جزء من آلية الدعم اإلنساين
لليمن من تقديم السالل الغذائية واألدوية إىل برامج

تدعم التنمية من خالل تمويل املشاريع الصغرية
واألصغر وإعداد خطة بذلك.
كما تضمن محور تنمية النمو يف الصادرات تطوير
سياسات وآليات التشجع عىل اإلنتاج من أجل االكتفاء،
وتطوير سياسات وآليات تشجع اإلنتاج للتصدير.
وركزت الرؤية عىل رفع إنتاجية القطاع الزراعي
ورفع نسبة االكتفاء الذايت .من خالل إعداد وتطبيق
سياسات وبرامج رفع مستوى االكتفاء الذايت للغذاء
وتشجيع االستثمار والتوسع يف القطاع الزراعي وخاصة
يف املحاصيل (النقدية غري القات) ،ودعم إنتاج الحبوب.
وتطوير قدرات ومساهمات البحوث الزراعية يف تحسني
اإلنتاجية يف القطاع الزراعي .وتطبيق آلية صارمة ملحاربة
سوء استخدام املبيدات الحشرية التي تؤثر عىل جودة
املنتج الزراعي وتوثر عىل الصحة العامة للسكان .وإنشاء
وتفعيل مراكز اإلرشاد الزراعي ،وتعزيز استخدام
التقنية يف عملها ،بحيث تكون برعاية مشرتكة من
الحكومة والجمعيات الزراعية .وتشجيع إنشاء وتطوير
خدمات التسويق الزراعي من خالل إنشاء مجموعات
شركات تسويقية تنشأ بنظام االكتتاب .والحد من
التوسع يف زراعة القات وترشيد استخدم املياه والتوعية
بمخاطر استخدام املبيدات عىل الرتبة وصحة اإلنسان.
وترجمة للرؤية الوطنية وخاصة فيما يتعلق باألمن
الغذايئ ورفع نسبة االكتفاء الذايت وخاصة بمحصول
القمح خصوصا يف الظروف التي تمر بها البالد من حصار
وازمات اقتصادية ،كان البد من استحداث كيانات لها
القدرة عىل مواجهة التحديات وتحقيق أقىص كفاءة
إنتاجية وأكرب معدل تنمية للموارد الزراعية املتاحة حاليا
أو تلك التي يجب توفريها مستقبال سواء من املساحة

القابلة لالستصالح الزرعي أو مياه الري الالزمة لرفع
نسب األمن الغذايئ من مجموعة الحبوب عامة ومن
القمح خاصة.
ويف هذا االطار تم منع استرياد املنتجات الزراعية من
الخارج خاصة يف مواسم االنتاج وتشجيع املزارعني لبيع
منتجاتهم حيث انعكست تلك االجراءات والسياسات
عىل ارتفاع نسبة املحاصيل الزراعية خالل السنتني
املاضيتني ,,
وقد كشف التقرير الحديث لوزارة الزراعة الذي صدر
مؤخرا مدى توافق الرؤية مع السياسيات التنفيذية
والخطط والربامج االسرتاتيجية حيث اكد تقرير
االحصاء الحديث والذي حصلت الصحيفة عىل نسخة
منه ان انتاج اليمن من محاصيل الحبوب والفاكهة
والخضروات والبقوليات قد ارتفع بشكل ملحوظ يف
نهاية العام 2020م حيث سجل انتاج القمح ارتفاعا يف
الكمية وصلت اىل  789,527طناً بعد ان كان يف العام
2016م  357,068وبنسبة ارتفاع وصلت اىل اكرث من 50%
كما ارتفعت املساحة املزروعة بمادة القمح من 519,765
هكتاراً اىل  554,687هكتاراً.
وفيما يتعلق بزراعة الفاكهة قفد شهد تطورات
وزيادة يف االنتاج وتشري التقديرات اىل ان انتاج اليمن من
محصول الفاكهة فقد سجل خالل العام 2020م ارتفاعا
ملحوظا يف االنتاج حيث وصل انتاج اليمن من الفاكهة
اىل  962,155طناً بعد ان كان يف العام 2016م 906,955
طناً كما ارتفعت املساحة املزروعة بالفاكهة اىل 93,421
هكتاراً وشهدت زراعة الخضروات ارتفاعا ملحوظا يف
كمية االنتاج وصلت اىل  904,492طناً كما شهدت زراعة
البقوليات ارتفاعا يف كمية االنتاج واملساحة حيث ارتفع

انتاج اليمن من البقوليات اىل  99,273طناً خالل العام
2020م.
واوضح التقرير ان محافظة الحديدة تصدرت
املحافظات من حيث االنتاج واملساحة حيث انتجت
الحديدة خالل العام 2020م 153,833طناً من الحبوب
وتشمل القمح والذرة وغريها من انواع الحبوب
االخرى كما انتجت اكرث من  99طناً من الخضروات
باإلضافة اىل  206أطنان من الفاكهة وقرابة  56طناً
من البقوليات تلتها محافظة صنعاء يف االنتاج حيث
قامت محافظة صنعاء خالل العام 2020م بزراعة ,848
 122هكتاراً من االرايض الزراعية انتجت فيها مختلف
اصناف الحبوب والفاكهة والبقوليات حيث وصل انتاج
الحبوب يف محافظة صنعاء خالل العام 2020م اىل
 47 ,345طناً وكذا محصول الفاكهة ارتفع يف محافظة
صنعاء اىل  131 ,672طناً كما توسعت املحافظة يف زراعة
الخضروات وتعترب املحافظة الثانية من حيث زراعة
الخضروات بعد محافظة الحديدة والتي تعترب سلة
الغذاء اليمني وبني التقرير ان محافظة صنعاء انتجت
كمية كبرية من الخضروات خالل العام 2020م وصلت
اىل  87,656طناً تلتها انتاجا ومساحة مزروعة كل من
محافظة ذمار وكذا محافظة اب وتعز ومارب وتوزع
بقية االنتاج عىل جميع محافظات الجمهورية
وفيما يتعلق باملحاصيل النقدية فقد سجلت هي
االخرى ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت كمية االنتاج
بالنسبة للنب خالل العام 2020م اىل  21,443طنا كما
ارتفع محصول السمسم اىل  21,820طنا فيما ارتفع
انتاج التبغ اىل 28,598طنا .

مرتكزات االسرتاتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي
تمتلك اليمن شريطا ساحليا
طويال .يبلغ حوالي 2500كم،
وتزخر المياه اليمنية بأنواع
كثيرة من االسماك واالحياء
البحرية ،ومخزون سمكي
كبير لم يستغل منه إال 17%
مما يوجد في المياه اليمنية
وتتوفر فرص استثمارية كبيرة
في هذا القطاع ،ولكن هذا
القطاع االقتصادي والحيوي
الهام ،تعرض لإلهمال والتدمير
والسرقة النهب طيلة العقود
الماضية ،من قبل السفن الصيد
الخارجية التي تمارس عمليات
االصطياد الجائر والمدمر للحياة
والبيئة البحرية،
محمد صالح حاتم
وليس هذا وحسب بل إن البحر وما يحتويه من
كنوز ثمينة كان يتحكم به ويستغله هوامري البحار
من النافذين والتجار وقيادة الدولة الكبار ،وحرم
منه املواطن اليمني ،وابناء الساحل عىل وجه
الخصوص ،حديثا ويف ظل املسرية القرآنية بقيادة
السيد عبدامللك الحويث استبشر ابناء الساحل خرياً،
وجاء من ينصرهم من الظلمة واملتكربين وهو امري
البحر ،ويستعيد لهم حقوقهم ،ويعيد لهذا القطاع
اعتباره ليساهم يف دعم االقتصاد الوطني ،ومن هنا
جاءت االسرتاتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع
السميك التي جاءت تنفيذا وترجمة لتوجيهات
القيادة الثورية والسياسية الحكيمة ..تفاصيل أكرث
يف سياق التقرير التايل:
تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
الحديثة ،وضعت اللجنة الزراعية والسمكية
العليا ووزارة الرثوة السمكية االسرتاتيجية الوطنية
للنهوض بالقطاع السميك يف اليمن ،والتي ارتكزت
عىل اربع ركائز هامة ،من شأنها ان تنهض بالقطاع
السميك ،ليؤدي دوره يف دعم االقتصاد الوطني
ويساهم يف تحقيق االمن الغذايئ لليمن..
اربعة اركان
اعتمدت اإلسرتاتيجية الوطنية عىل أربعة اركان
وهي( :إنشاء األسواق -إنشاء التعاونيات -املشاركة
املجتمعية -الدور الحكومي املساند) وكل هذه االركان
تساهم يف دعم الصيادين ومجتمعاتهم والعاملني
يف القطاع السميك.
إنشاء األسواق
من االركان االساسية للنهوض بالقطاع السميك
انشاء األسواق ،والتي تكتسب اهميتها من الدور
الذي تسهم به يف النهوض بالقطاع السميك،
مؤخرا اطلقت وزارة الرثوة السمكية خطة التسويق
السميك الحديث ،والتي تهدف إىل تطوير منظومة
التسويق السميك يف اليمن ،من خالل إنشاء وافتتاح
أسواق مركزية حديثة ،وخاصة بالجملة والتجزئة
طبقاً للمعايري واملواصفات ،وتطوير آلية التشغيل
والتنظيم ،وذلك لتعزيز العملية التسويقية ،كما
أن الخطة تهدف إىل تأهيل األسواق السمكية القائمة
وتزويدها بالخدمات الضرورية..

املهندس راجح طبقة مدير عام األسواق بوزارة
الرثوة السمكية اوضح أن خطة التسويق السميك
الحديثة تهدف إىل تطوير منظومة التسويق السميك
يف اليمن من خالل إنشاء وافتتاح أسواق مركزية
حديثة وخاصة بالجملة مطابقة للمواصفات
واملعايري ،وقد بدأت الوزارة ومن خالل الشركة
الوطنية يف إنشاء أول سوق بمعايري وموصفات
حديثة وهو سوق العاصمة املركزي ،الذي أنئش
يف العاصمة صنعاء ،ويحتوي كافة الخدمات
والتجهيزات الستقبال الدينات املحملة باألسماك
من كافة املحافظات الساحلية ،وتتضمن الخطة
اسرتاتيجية للوزارة ايجاد اكرث من  300نقطة بيع
سيتم تنفيذها خالل الفرتة القادمة ،يف أمانة
العاصمة ومحافظة صنعاء وصعدة ومحافظة إب
وذلك بتمويل من اللجنة الزراعية والسمكية العليا،
وستعمل هذه النقاط عىل توسيع بيع االسماك
الطازجة وانتشارها بشكل كبري ،ووصولها طازجة
وبأسعار مناسبة ،بحيث تكون االسماك يف متناول
الجميع ،وهو ما سيخلق فرص عمل للعديد من
العاطلني ،وتمكينهم واكسابهم املهارات التسويقية،
وتستهدف بالدرجة االساسية اسر النازحني
والشهداء والجرحى.
كما أن من ضمن أهداف خطة التسويق الحديثة
تأهيل وتحديث األسواق السمكية القائمة واملوجودة
حالياً ،وتزويدها بالخدمات الضرورية ،وتوفري فرص
استثمارية جديدة يف مجال التسويق السميك،
وزيادة عدد منافذ التسويق وفتح مراكز ونقاط
جديدة ،وكذلك سيكون للخطة التسويقية دور
يف إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن املنتجني
واملوردين والبائعني وكمياتهم من خالل إجراء
مسوحات ميدانية يف املناطق املستهدفة بالتسويق
للمنتجات السمكية..
وستعمل الخطة عىل تفعيل مركز املعلومات من
خالل الربط الشبيك لجميع األسواق ومراكز االنزال
ملعرفة كل ما يتعلق من إحصاء كميات اإلنتاج
وبيع وتصدير ونقل واسعار كل انواع االسماك يف
جميع املحافظات ،وايجاد أنماط استهالك جديدة،
ورفع جودة األسماك الواصلة إىل املستهلك بحيث
تضمن سالمة املستهلك ،وستعزز الخطة الجديدة
من ضبط الجودة والرقابة عىل األسواق واملحالت
واملطاعم السمكية بما يخدم املستهلك ،باإلضافة
إىل زيادة الصادرات بالقيمة املضافة ،بعد تحقيق
االكتفاء الذايت من األسماك للمستهلك املحيل،
وإطالق مشاريع توزيع األسماك وبيعها يف األرياف
وخارج املدن..
إنشاء الجمعيات
الجمعيات عبارة عن جهة معنوية تضم يف
عضويتها مجموعة من املواطنني ،تنصب جهودهم
يف تنظيم انفسهم ،لتلبية احتياجاتهم وتحسني
وضاعهم االقتصادية ،واالجتماعية بصورة مستمرة
ومستدامة ،و خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة،

كما تسهم اىل حد كبري يف تخفيض تكاليف اإلنتاج
وزيادة اإلنتاج
يف اليمن يصل عدد الجمعيات حوايل 150
جمعية ،تنضوي تحت مظلة االتحاد السميك،
لكن هذه الجمعيات لم تقم بدورها يف دعم
وخدمة الصيادين ،فكانت مغيبة عن القيام بدورها
الحقيقي ،وكان يتم استغالل معظمها لتحقيق
أغراض شخصية ،واهداف سياسية.
وتعترب الجمعيات إحدى األركان االساسية التي
استندت عليها االسرتاتيجية الوطنية للنهوض
بالقطاع السميك ،وإحداث تنمية سمكية
مستدامة ،باعتبارها اآللية املناسبة لتحقيق اهداف
الخطة االسرتاتيجية للنهوض بالقطاع السميك،
كما ستسهم يف تفعيل دور األفراد والجماعات
يف املجتمع ،وتقدم عدة خدمات للصيادين
ومنها توفري وسائل وأدوات الصيد ،والوقود،
والتدريب والتأهيل ،وتوفري احتياجات رحالت
الصيد بدال ًعن الو كالء الذين يستغلون اوضاع
وظروف الصيادين ،وإن الجمعيات سيكون لها
دور يف صناعة وصيانة املعدات وادوات الصيد،
وتوفري احتياجات الصيادين ،وتسويق منتجاتهم،
وتحسني اوضاعهم املعيشية ،ورفع الوعي باهمية
الجمعيات والتعاونيات ،كما أن الجمعيات ستعمل
عىل ايجاد قنوات تسويقية متنوعة ،يتم من خاللها
تصريف اإلنتاج السميك ،وذلك بهدف تحسني دخل
الصيادين ،وسيكون للجمعيات دور يف دعم صغار
الصيادين من خالل تطوير االنظمة التسويقية
والتي ستعالج ضعف القوة التسويقية لهؤالء
الصيادين ،بهدف النهوض بواقعهم ،كما انها
ستعمل عىل تقديم الخدمات اإلرشادية والتدريبية
يف مجال الصيد التقليدي والصيد الساحيل إىل جانب
االستزراع السميك.
جمعية ساحل تهامة
مؤخرا تم اشهار جمعية ساحل تهامة التعاونية
السمكية لتكون نموذجاً للجمعيات التعاونية
السمكية الحديثة وفق رؤية جديدة تعمل عىل
خدمة مجتمع الصيادين ،وإحداث تنمية مستدامة
يف ساحل تهامة ،وتهدف الجمعية إىل االهتمام
بالصيادين وتوفري احتياجاتهم ،من شباك وقوارب
الصيد ،وتوفري الوقود.
ومن ضمن خطط الجمعية تفعيل اإلرشاد املهني،
والتدريب وتأهيل الصيادين عىل اساليب الصيد،
وكيفية صيانة املعدات ،وطرق حفظ املنتجات
السمكية والبحرية ،كما إن جمعية ساحل تهامة
ستعمل عىل توعية الصيادين بأضرار الصيد الجائر.
وللجمعية مشاريع استثمارية كبرية يف عدة مجاالت
منها مصانع الثلج ،وورش صيانة القوارب ،ومعامل
تصنيع القوارب الحديثة ،وكذلك مصانع تعليب
األسماك واالستزراع السميك.
ويأيت تأسيس واشهار جمعية ساحل تهامة
التعاونية السمكية تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية

تهانيا آل الجوفي

أجمل التهاني واطيب التبريكات
نزفها بالورد والفل والياسمين
للشابين الخلوقين

جمال وعبدالخالق
عبداهلل صالح الجوفي

بمناسبة زفافهما الميمون ..
فألف مبروك
المهنئون

العقيد احمد الخالدي
المقدم ناصر الخذري
احمد محمد الخذري

والسياسية وقيادة اللجنة الزراعية والسمكية
العليا ،وتنفيذا لالسرتاتيجية الوطنية للنهوض
بالقطاع السميك.
املشاركة املجتمعية:
املجتمع شريك أسايس يف البناء والتنمية ،واي
تنمية ال يساهم ويشارك املجتمع فيها ،تعد تنمية
ناقصة وغري مستدامة ،ال يمكن ان تدوم ويكتب
لها البقاء والديمومة ،ويف القطاع السميك ،تعد
املشاركة املجتمعية مهمه جدا ،وركيزة من الركائز
األساسية التي اعتمدت واستندت اليها االسرتاتيجية
الوطنية للنهوض بالقطاع السميك ،وذلك من خالل
تفعيل املجتمع ،ومشاركتهم يف تحريك عجلة
التنمية يف املناطق الساحلية ،وقيامهم بالعديد من
املبادرات الطوعية ،وزارة الرثوة السمكية واللجنة
الزراعية والسمكية العليا تستعد خالل هذا العام
لتدريب فرسان الساحل ،ويتوقع تدريب وتأهيل ما
يقرب من  500فارس ،يقومون بحشد وتوعية ابناء
املجتمع الساحيل عىل املساهمة واملبادرة الطوعية
يف التنمية ومساندة الجهود الحكومية الرسمية
يف القطاع السميك ،وكذلك التسويق يف املناطق
غري الساحلية ،وال يقتصر دور فرسان الساحل عند
هذا وحسب بل سيكون لهم دور يف تحفيز وتشجيع
الصيادين لتأسيس جمعيات تعاونية سمكية،
وكذا االنضمام إىل الجمعيات املوجودة حالياً ومنها
جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية التي تم
إنشاؤها مؤخراً.
الدور الحكومي املساند:
الحكومة وبكل مؤسساتها ودوائرها هي املعنية
بشكل اسايس بعملية البناء والتنمية يف اليمن ،من
خالل رسم السياسات وإعداد الخطط والربامج،
وتوفري الخدمات العامة للمواطنني ويف القطاع
السميك وسبل النهوض به ،تكون الحكومة
ممثلة يف وزارة الرثوة السمكية هي املعنية يف توفري
الخدمات وتأسيس البنية التحتية ،وهذا ما اشارت
اليه االسرتاتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السميك
التي اعتمدت الدور الحكومي املساند كواحدة من
الركائز األساسية يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية ،ويأيت
الدور الحكومي من خالل وزارة الرثوة السمكية
كجهة معنية باإلضافة إىل الهيئات واملؤسسات
التابعة لها ،ومنها هيئات املصائد السمكية،
وصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسميك ،وكذلك
املصانع التابعة للوزارة ومنها مصنع الغويزي،
وغريها ،برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا،
ومهام هذه الجهات توفري الخدمات ،وتطوير آليات
وبرامج التسويق السميك ،وآليات االصطياد،
وبرامج الخدمات التي ستقدم للصيادين واملسوقني
واملصدرين.
باإلضافة إىل وجود جهات ذات العالقة مثل
الهيئة العامة للزكاة والتي تقدم برامج كثرية ،منها
برامج مراكز االنزال السميك ،وإنشاء ورش لصيانة
القوارب ،وتوفري الخدمات للصيادين ،ومن ضمن
الجهات ذات العالقة الهيئة العامة للمشاريع
الصغرية والتي لديها مشاريع تمكني اقتصادية
للصيادين..
وتبقى االسرتاتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع
السميك وتنفيذها وترجمتها عىل أرض الواقع هي
بارقة األمل التي ظهرت يف زمن العتمة والظالم
الدامس الذي خيم عىل قطاع الرثوة السمكية طيلة
عقود من الزمن ،كون هذه الرثوة ومورداً اقتصادياً
كبرياً ومستداماً ،لو تم استغالله االستغالل األمثل،
وبطرق علمية صحيحة ،فإنها سرتفد الخزينة العامة
للدولة بمليارات الدوالرات سنوياً ،وهو ما سيعزز
من دعم واستقرار االقتصاد الوطني ،وينتشل ابناء
املجتمع الساحيل من براثني الفقر والجوع ،ويجعل
من مناطقهم بيئة استثمارية واقتصادية كبرية .

تعازينا آل البجيل

بقلوب يعتصرها الحزن واأللم نتقدم بخالص العزاء
وعظيم املواساة للدكتور أحمد محمد يوسف البجيل
وكافة إخوانه بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل

والدتهم

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة
واملغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها
وذويها الصرب والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون"

االسيفون:

أحمد فاضل املبهاية ،محمد فاضل املبهاية،
أحمد قحطان الجنيد ،كافة آل املبهاية
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اسرتاتيجية اإلصالح املايل واإلداري
وماكفحة الفساد ..أولوية يف مواجهة
العدوان والحصار والحرب االقتصادية
إن نجاح اإلصالح املايل واإلداري يتوقف عىل
وضوح أهدافه باسرتاتيجيات مختلفة بحسب
اختالف هذه األهداف وتحديد أولوياتها بحيث
تسري هذه االسرتاتيجيات وفقاً ملنهج منظم
يرتبط أساساً بجوهر اإلدارة ال بأشكالها ومن
جهة أخرى يعترب تغيرياً شامال ً وجذرياً لعناصر
النظام املايل واإلداري القائم وعىل رأسها
العنصر البشري الذي يتخذ موقفاً من التغيري
إذا أدرك أن هذا التغيري يحقق له مكاسب
لذلك فإنه يشارك فيه ويعمل عىل إنجاحه
ويٌعترب اإلصالح نقيض الفساد وهو مفهوم
واسع يشمل جميع جوانب الحياة التي يمسها
الفساد فهناك اإلصالح السيايس والقانوين
واالقتصادي واالجتماعي واملايل واإلداري كما
أنه القاعدة والفساد هو االستثناء.
وملا كانت املؤسسات اإلدارية نظراً للظروف
املتغرية التي تحيط بها يجب أن ال يبقى
انسيابها ثابتاً بل يلزم أن يتطور مع تلك
الظروف لذلك اهتم علماء التنظيم املايل
واإلداري والهيكيل بموضوع التغيري املنظم أو
املخطط للبنيان التنظيمي وهو من املوضوعات
الجديدة يف اإلدارة العامة وتتم عملية إصالح
وتنمية اإلدارة إما عن طريق بناء وحده داخلية
للبنيان التنظيمي تكون مهمتها العمل عىل
تطوير املؤسسة وإصالحها وإما عن طريق
االستعانة بخرباء ويشري البعض إىل أن الدول
التي فيها فساد مايل وإداري بحاجة ماسة إىل
إسرتاتيجية وطنية ملكافحته وإن اإلدارة العامة
يف اليمن بصفة خاصة بحاجة إىل إصالح
مايل وإداري ألن املؤسسات املوجودة حالياً
تعمل عىل العكس من التوجه الجديد حيث
ازدادت من حيث عدد املوظفني بدل ترشيدهم
وتقادمت هياكلها ولوائحها التنظيمية وبحاجة
إىل ضرورة تحديثها وتطويرها.
ُ
وتعترب الجمهورية اليمنية من الدول
النامية التي تسعى وتدعو إىل اإلصالح املايل
واإلداري ،وذلك ضمن كافة برامجها التنموية
وتعد السلطة التنفيذية أهم سلطات الدولة
وأعظمها باعتبارها املختصة بوضع الربنامج
الحكومي والخطط اإلسرتاتيجية التي تهدف
إىل تنفيذ أعمال الدولة املؤسسية بكافة
اختصاصاتها وذلك وفقا ملا جاء به مشروع
الشهيد الرئيس الصماد "يدُ تبني ويدُ تحمي"
لبناء الدولة اليمنية الحديثة ويمكن تعريف
تحسني وتطوير األداء املؤسيس للدولة عىل
انه جميع السياسات واإلجراءات والتوجيهات
واآلليات التي تتبناها مؤسسات الدولة يف
االرتقاء بأدائها بشكل عام وذلك من خالل
توفري الدعم الفني يف مجال التخطيط
االسرتاتيجي ووضع سياسات وإجراءات
للوزارات والهيئات الحكومية وتطوير الخدمات
التي تقدمها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها
وتقديم الحلول املمكنة ملعالجة االختالالت
واالنحرافات يف مؤسسات الدولة.
ولضمان تحقق ذلك يلزم استحداث وحدات
تنفيذية يف معظم مؤسسات الدولة ويناط
بها مهمة تبني نهج التطوير املؤسيس يف
عمل مؤسسات الدولة ومراجعة لعدد كبري
من هياكلها التنظيمية وتنمية املوارد املالية
والبشرية وبالرغم من أن اإلدارة العامة يف
كل مكان تقوم باإلصالحات اإلدارية وتسعى
باستمرار لتحسني األداء املايل واإلداري فان
الحكومات وبفعل الثورة التقنية الحديثة
دفعت إىل التفاعل وتبني مفهوم الحكومة
االلكرتونية واألفكار اإلدارية الجديدة كذلك فان
النجاح املستمر الذي يحققه القطاع الخاص
بابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية جديدة حفز
املختصني بالقطاع العام إىل إمكانية تطبيقها
يف اإلدارات العامة يف كثري من دول العالم.
ومن أهم املشاكل التي تواجه اإلدارة العامة
للدولة هي وجود إدارة عامة مثقلة باملهام
واملسؤوليات اإلجرائية والضعف يف التخطيط
ووضع السياسات العامة والقوانني القديمة
وعدم وجود إدارة فعالة للموارد البشرية
والتي تتضمن تخطيط واستقطاب وتعيني
وتطوير املوارد البشرية وانعدام املساءلة بسبب
ضعف أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد وعدم
وضع آلية لتحسني األداء خالل تنفيذ الخطة
اإلسرتاتيجية ومن هنا يجب العمل عىل تنفيذ
عدد من األهداف اإلسرتاتيجية تتمثل يف دعم
عمليات رسم السياسات العامة للدولة وصنع
القرار والوصول بمؤسسات الدولة لتقديم
خدمات أكرث كفاءة وفاعلية وقادرة عىل
تحقيق األهداف الوطنية وإعادة بناء الهيكل
التنظيمي ملؤسسات الدولة وجعله يتسم
بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة عالية
وتعزيز القدرات املؤسسية للوزارات وتكريس
ثقافة االبداع والتميز يف القطاع العام والوصول
إىل موارد بشرية مؤهلة وكفؤة ونزيهة تلبي
االحتياجات الفعلية لوظائف الجهاز اإلداري
للدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
كما أن اإلرادة الثورية والسياسية ملكافحة
الفساد متوفرة يف هذه املرحلة وتحديدا يوم
انتصر الشعب اليمني يف ثورته املباركة يف
ال21من سبتمرب والتي كان من ابرز أهدافها
مكافحة الفساد واإلصالح املايل واإلداري
وتحقيق التنمية االقتصادية والوصول باليمن
إىل مصاف الدول املتقدمة حيث أكد املشري
مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل
امليض قدما يف معركة مفتوحة مع الفساد املايل
واإلداري يف مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن
فقد عاىن شعبنا طوال عقود من تعاقب أنظمة
منزوعة القرار وفاقدة للرؤية وضعيفة اإلرادة
بذلت كل طاقاتها لتنفيذ أجندات دول خارجية
عىل حساب كرامة الشعب يف حالة تمثل أبشع
صور االرتهان والتبعية وأدى إرث املايض الثقيل
النحراف يف مفهوم املسؤولية التي توجب عىل
صاحبها أن يكون خادما أمينا للشعب ال أن
تكون املسؤولية منصب يوفر له حصانة ملمارسة
الفساد وتغليب مصلحته الشخصية عىل
املصلحة العامة.
وتويل الحكومات املختلفة اإلصالح املايل
واإلداري أهمية كبرية وتهتم أجهزتها بتطبيقاته
خصوصاً بعد أن اتسع دور الدولة يف القرن
العشرين وأصبحت مسؤولياتها تتجاوز
بكثري مسؤوليات الدولة يف القرون السابقة
وقد اهتمت الدول املتقدمة باإلصالح املايل
واإلداري إىل درجة إنشاء وحدات متخصصة
فنية هدفها التطوير والتحسني عىل أعال
مستوى يف الدولة وتلحق إما برئيس الدولة أو
بمستوى قيادي فيها وتقوم بدراسة مستمرة
للنظم املالية واإلدارية من حيث مدى مالءمتها
ألهداف السياسة العامة وعىل ضوء التطورات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والفنية
فالجهاز اإلداري للدولة هو األداة األساسية
يف تنفيذ السياسة العامة ويعكس فلسفة
النظام السيايس الذي يعمل من خالله ويقوم
بخدمات كافة للمواطنني.
وكذلك فإن الجهاز املايل واإلداري ال يحتمل
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أي تقصري يف عمله وإذا ما حدث هذا التقصري
يصبح هذا الجهاز ضاراً أكرث منه نافعاً فعمله
ثابت يف جميع النظم السياسية سواء يف الدولة
الكربى أو الصغرى ولنجاح هذا العمل يجب
تنفيذ القانون بحيادية ومنطقية وتحديثه
وعمل مصفوفة إصالح قانونية تعدل وتلغي
ما تم وضعه سابقا من قوانني خاطئة وغري
مالئمة لغرض تنفيذ امالءات خارجية أو
مصالح شخصية فالقانون يؤدي وظيفة هامة
تمس حياة املواطن وتتعلق بالسلطة ألنه
ممثلها يف املجتمع واألضرار التي تقع نتيجة
النحرافه وخيمة العواقب وتؤثر يف جميع
املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ومن أجل تفادي هذه االنحرافات ومعالجة
املشاكل التي تنتج عن قصور الجهاز اإلداري
اتجهت معظم الدول إىل تطبيق برامج اإلصالح
اإلداري التي تقوم عىل أساس تغيري هياكل
وأفراد وأساليب اإلدارة استهدافاً لخدمة
املواطن وإن فهم عملية اإلصالح املايل واإلداري
ال يمكن أن يتم إال بفهم أطرافها األساسية وهم
السياسيون واإلداريون واملواطنون.
واعتربت بعض حكومات الدول النامية أن
تحديد األهداف هي عملية سياسية القصد
منها خلق جهاز إداري قادر عىل تحمل أعباء
ومتطلبات تنفيذ التغيري الشامل ونتيجة
لالختالف يف تحديد األهداف يتطلب التوفيق
بني وجهات النظر املتعارضة يف تحديد األهداف
حيث أن لكل من هؤالء املسؤولني أبعاداً فكرية
مختلفة وخلفيات اجتماعية واقتصادية تعزز
رأي كل منهم يف اختيارهم ألهداف مثىل
لإلصالح اإلداري ويتطلب كذلك التنسيق بني
رؤية هؤالء املسؤولني من جهة وبني تطلعات
املواطنني من جهة أخرى ألن املواطن سواء كان
من العاملني يف الجهاز اإلداري أو من املتعاملني
معه يجب أن يكون محوراً لإلصالح اإلداري.
ونظراً الختالف جهود اإلصالح املايل واإلداري
بحسب اختالف الظروف الخاصة لكل دولة
وحجم التغيري املطلوب وأهدافه العامة إال
أنه يف جميع الحاالت فإن جميع جهود عملية
اإلصالح قد تتعرض للفشل إذا لم تكن هناك
اسرتاتيجية مناسبة لظروف البلد والظروف
االستثنائية التي تمر بها وبالرغم من ذلك
االختالف إال أنه يوجد اتفاق حول الهدف
الرئييس وهو خلق جهاز مايل وإداري قادر عىل
تحقيق األهداف األخرى التي يمكن تصنيفها يف
األهداف املتعلقة بتنظيم العالقة بني الوحدات
املالية واإلدارية وهي التي تهدف إىل حل
املشاكل اإلدارية والتنظيمية بصورة مستمرة
ملواجهة التوسع السريع واملستمر لوظائف
الدولة وأنشطتها الجديدة واملتطورة وذلك عن
طريق رفع مستوى التنظيم اإلداري من حيث
التخطيط والتنفيذ ومن حيث أسلوب العمل
وسلوك األفراد يف جميع املستويات اإلدارية .
وكذلك األهداف التي تحقق املزيد من
الالمركزية وتسعى إىل التوزيع الجغرايف
الواسع للسلطات واالختصاصات اإلدارية
وذلك لتخفيف األعباء عن كاهل اإلدارة
املركزية والحد من كرثة اإلجراءات الروتينية
التي أصبحت مصدر ضيق وإزعاج للمواطنني
ونرى يف هذا املجال ضرورة القيام بإصالحات
مالية وإدارية يف اليمن تأخذ بعني االعتبار زيادة
الصالحية يف نظام الالمركزية اإلدارية ومنها
أيضا األهداف التي تعنى بالعنصر البشري
حيث يٌعد من أهم عناصر التنظيم اإلداري
والعامل األول يف نجاحه باإلضافة إىل أنه محور
العملية وعليه فإن العناية التامة بشؤون
العاملني ورفع مستواهم العلمي والثقايف
والفني وتحسني مستواهم املادي أصبحت
من أهم األهداف.
وكذلك األهداف التي تؤدي إىل مزيد من
الرقابة وهي األهم يف تحقيق تلك األجهزة
اإلدارية وتعترب سلطة رقابة ألن املسئولني
عنها وإن اختلفوا يف وسائل التنفيذ إال
أن صفة اإلصالح املايل واإلداري تربطهم
وتجعلهم بمستوى املسؤولية إال أن هذه
الصفة ال تعصمهم من الخطأ واالنحراف
لذلك فإن القيادة السياسية وخاصة يف الدول
النامية تراقب بنفسها هؤالء املسؤولني خشية
استغالل نفوذهم والتسلط عىل غريهم .
إال أنه بالرغم من إشراف القيادة السياسية
عىل عملية تحديد أهداف اإلصالح املايل
واإلداري فإن املسؤولني عن عملية اإلصالح يف
أجهزة ومؤسسات يلعبون دوراً كبرياً يف تحديد
أهدافه ألنهم يمثلون السلطة التنفيذية مما
يجعل القيادة السياسية تأخذ برأيهم دون
غريهم من فئات املجتمع وهذا ما يستدعي
ضرورة توكيل وإعداد وتنفيذ عملية تحديد
أهداف اإلصالح اإلداري إىل جهة مستقلة عن
السلطة التنفيذية.
لذلك قد يكون هناك ضرورة للتفكري بآلية
إضافية تكون أكرث صرامة وجرأة والعمل وفق
إسرتاتيجية وطنية تنفيذية لعملية اإلصالح
املايل واإلداري يف جميع مؤسسات الدولة
واتخاذ إجراءات عملية تنفيذية ملكافحة الفساد
تتضمن العديد من اإلجراءات والخطوات
والسياسات التي يمكن من خاللها مكافحة
الفساد ومن أهم هذه اإلجراءات وضع عقوبة
قاسية ملرتكبي الفساد بأشكاله املختلفة حتى
يكون هناك رادع أمام باقي املفسدين وتخفيض
عدد القوانني واللوائح وتبسيط اإلجراءات يف
كافة الوحدات اإلدارية واللجوء إىل الشفافية
يف كل الجهات الحكومية التي تتعامل مع
الجمهور حتى ال يكون هناك مجال للرشوة
وإعطاء دور أكرب ملؤسسات املجتمع املدين يف
مكافحة الفساد وتطوير نظم اختيار وتعيني
وترقيه املوظفني والتوصيف الدقيق والعلمي
للوظائف والرتكيز عىل الجانب األخالقي
وتفعيل القيم الدينية والروحية املرتبطة
باستقامة األفراد واالتجاه نحو إعداد ميثاق
أخالقي لكل مهنة.
*وكيل وزارة املالية
كاتب وباحث يف الشأن االقتصادي
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الرد العاملي غير املتوقع أمام اغتيال العدو الصهيوني لشيرين أبو عاقلة
لم يكن متوقعا العدو الصهيوين ردة الفعل العاملية تجاه اقدامه عىل اغتيال الزميلة الصحافية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شريين أبو عاقلة ،وذلك بدا واضحا يف
تصريحات وزير دفاع االحتالل ورئيس أركانه ورئيس الوزراء ،حتى يظهر ،من الروايات املختلفة للثالث الشخصيات الصهيونية ،أن فيها ريب يف الطرح ،عندما تحدثا عنها،
فرئيس الوزراء قال أن هناك احتماال ليس بقليل بأن مسلحني فلسطينيني اطلقوا النريان بشكل عشوايئ ،أي أنه قليل ،او يكاد معدوما كما يفهم من قراءة التصريح وتحليله،
يف نفس الوقت قال إنه اطالق فلسطيني لرصاص عشوايئ ،فاالستهداف األول الذي تعرض له الصحفي عيل السمودي ،قبل استهداف شريين ،ومع انشغالها بمعاينة
زميلها السمودي تأيت الطلقة الثانية وإىل نفس املكان ،الذي يقول عنه الصحفي عيل السمودي ،أنه وزميلته شريين أخذا مكانا ساترا من األستهداف لهما ،أي أن الذي يمكنه
استهدافهما يف هذه الوضعية ،سيكون مرتب لذلك ومعد تماما ،وليس عشوائيا كما قال رئيس وزراء االحتالل.

وإذا ما استعرضنا تصريحات وزير الدفاع الصهيوين
وأخذنا فيه جزئية قوله " إن املعطيات األولية للتحقيق
الذي أجراه الجيش يف الساعات األخرية تشري إىل أنه لم يتم
تحديد إطالق نار باتجاه الصحفية" هذا التصريح يتنافى
تماما مع تصريح رئيس وزراء االحتالل ،فجزئية وزير
الدفاع هذه ما حددت إطالق نار ،بينما رئيس الوزراء قال
إن هناك أطالق نار عشوايئ ،هناك كم كبري من التناقض
فضال عن االرباك الكبري الحاصل ،وما يؤكد ذلك االرباك
تراجع وزير الدفاع يف تصريحاته أمام الكنيست حني قال
بإن معطيات لدينا حاليا تشري إىل أن هناك احتماال معقوال
بأن الصحفية أصيبت بنريان مسلحني فلسطينيني،
تناقض مع تصريحه السابق تماما ،أما رئيس األركان
الصهيوين ،فقد قال "ال يمكن تحديد جهة النريان التي
استهدفت شريين أبو عاقلة" ،ففي البداية مع رئيس
الوزراء اطالق نار عشوايئ ،ووزير الدفاع أصيبت بنريان
مسلحني ،ورئيس أركانه ال يمكن تحديد النريان التي
استهدفت ..ويف تصريحات الحقة بدت اعرتفات قيادة
االحتالل واضحة للعيان ولم يعد هناك مجاالً للنكران..
هذا االرتباك والتناقض يف التصريحات لقيادة االحتالل،
كان سببها ردة الفعل العاملية القوية التي لم يحسب لها
العدو الصهيوين ،قبل االغتيال ،وكان يعتقد بأنه الوضع
سينتهي باعرتافه ،كما هو حال باقي االغتياالت التي نفذها
لعقود ،ألن جيش الكيان الصهيوين ،يريد تنفيذ جرائم
بحق الشعب الفلسطيني من خالل اجتياحه الذي يعد له
لجنني ،فهو يريد بهذه العملية بث الرعب يف الصحافيني،
ليك ال يكون لهم فرصة لنقل جرائمه وتغطيتها.
فاإلدانات لم تكن منحصرة عىل الداخل الفلسطينية
من سلطة وفصائل مقاومة مختلفة ،ومنظمات مجتمع
مدين فلسطينية بل تعدى ذلك حني وصلت ألعراب وزارة
الخارجية املصرية عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة
االغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية واملراسلة يف قناة
الجزيرة شريين أبو عاقلة ،حيث أكد السفري أحمد حافظ،
املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ،أن تلك الجريمة
بحق الصحفية الفلسطينية خالل تأدية عملها تعد انتهاكا
صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين وتعديًا
سافرًا عىل حرية الصحافة واإلعالم والحق يف التعبري،
مُ طالبًا بالبدء الفوري يف إجراء تحقيق شامل يفيض
إىل تحقيق العدالة الناجزة ..كما كان موقف الخارجية
األفغانية من جريمة اغتيال أبو عاقلة ،والتي طالبت بفضح
جرائم االحتالل اإلسرائييل بحق الشعب الفلسطيني ،يف
الوقت ذاته ،نددت الحكومة اإليرانية بجريمة االغتيال،
وقال املتحدث باسم الحكومة "استشهاد شريين أبو
عاقلة جريمة ارتكبها الكيان الصهيوين وهي خرق للقانون
الدويل واعتداء عىل حرية اإلعالم" ،وقالت الخارجية
األملانية إن "التقارير الواردة حول مقتل الصحفية شريين
أبو عاقلة صادمة للغاية للحكومة األملانية" ،كما أدان
رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغام استهداف
أبو عاقلة ،وقال "عزاؤنا ألسرة البطلة شريين أبو عاقلة
و لزمالئها الصحفيني و للشعب الفلسطيني الحر ،وال
حول وال قوة اال بالله العيل العظيم" ..وإىل ذلك دعت
بعثة االتحاد األوروبي يف فلسطني ،إىل إجراء تحقيق
سريع ومستقل يف جريمة إعدام ،الصحفية الفلسطينية
شريين أبو عاقلة ،خالل تغطيتها اقتحام قوات االحتالل
ملدينة ومخيم جنني ،وأعربت البعثة ،عن صدمتها إزاء
اغتيال أبو عاقلة ،ودعت إىل إجراء تحقيق سريع ومستقل
لتقديم الجناة إىل العدالة ،مؤكدة ضرورة ضمان سالمة
وحماية الصحفيني ،يف الوقت ذاته وندد االتحاد األوروبي
بجريمة القتل ،وطالب بتحقيق مستقل حول مالبسات
ما جرى ،وقال بيرت ستانو املتحدث باسم وزير خارجية
االتحاد األوروبي جوزيب بوريل يف بيان إنه "ال بد من أن
يوضح تحقيق معمق ومستقل يف أسرع وقت كل ظروف

هذه الحوادث وأن يحال املسؤولون عنها للقضاء" ،من
جانبه ،قال الناطق الرسمي باسم االتحاد األوروبي ملنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو ،يف
تغريدة عىل "تويرت رصدتها "عرب جورنال" ،لقد صدمنا
بقتل الصحافية شريين أبو عاقلة أثناء تأديتها لعملها يف
تغطية التوغل اإلسرائييل يف جنني ،فنعرب عن خالص
تعازينا لعائلتها وندعو إىل إجراء تحقيق مستقل وسريع
لتقديم الجناة إىل العدالة".

إرهاب ترعاه الصهيونية

فيما أدانت جامعة الدول العربية ،الجريمة البشعة
باغتيال الصحفية شريين أبو عاقلة ،يف مخيم جنني
شمايل الضفة الغربية املحتلة ،وقالت األمانة العامة
للجامعة يف بيان إن قوات االحتالل تستهدف وأد صوت
الحق والحقيقة وصوت الحرية والدفاع عن قضايا العدل
والعدالة اإلنسانية ،وذلك من خالل العدوان املستمر
واالستهداف املتواصل ملحافظة جنني وحرب االحتالل
املعلنة املتصاعدة عىل الشعب الفلسطيني ،وحملت
حكومة االحتالل املسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة
البشعة التي تستدعي املساءلة الدولية ومالحقة مرتكبيها
أمام جهات العدالة الدولية املختصة بكل ما تمثله من
أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون
الدويل ،ومن جهتها ،نددت وزارة الخارجية القطرية
باغتيال أبو عاقلة ،وقالت املتحدثة باسم الوزارة لولوة
الخاطر ،يف تغريدة لها عىل موقع "تويرت" رصدتها "عرب
جورنال" َ
قتل االحتالل اإلسرائييل صحفية الجزيرة شريين
أبو عاقلة بإطالق النار عىل راسها وهي ترتدي سرتة وخوذة
الصحافة ،بينما كانت تغطي هجومهم يف مخيم جنني
لالجئني ،متابعة باإلنجليزية :يجب أن يتوقف اإلرهاب
"اإلسرائييل" الذي ترعاه الدولة ،ويجب أن يتوقف الدعم
غري املشروط لـ"إسرائيل".

تنديد أمرييك غري مسبوق

أما موقف إدانة الواليات املتحدة فكانت ثالث إدانات من
ثالث جهات مسؤولة ،حيث ندد البيت األبيض بقوة بقتل
الجيش اإلسرائييل مراسلة "الجزيرة" التي تحمل الجنسية
الفلسطينية واألمريكية ،داعياً إىل إجراء تحقيق مستفيض
يف مالبسات الحادث ،كما صرحت السفرية األمريكية
لدى األمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد لصحافيني
بأنه "ينبغي النظر يف هذا األمر بشكل شفاف ،نشجع
الطرفني عىل املشاركة يف هذا التحقيق بحيث نتمكن من

فهم سبب حصول ذلك" ،متابعة أن "األولوية املطلقة"
للواليات املتحدة تكمن يف حماية املواطنني األمريكيني
والصحافيني" ،و أعرب املتحدث باسم الخارجية األمريكية
نيد برايس عن إدانة بالده "الشديدة" لقتل الصحافية،
أبو عقلة وأضاف يف تغريدة عىل "تويرت" رصدتها " عرب
جورنال" أن "التحقيق يجب أن يكون فورياً وشامالً"،
وشدد عىل ضرورة محاسبة املسؤولني عن قتلها ،وتابع
أن "موتها إهانة لحرية الصحافة يف كل مكان" ،و عرب
السفري األمرييك لدى إسرائيل توم نيدز ،عن حزنه الشديد،
وطالب بإجراء "تحقيق شامل" للكشف عن مالبسات
قتلها "وإصابة أحد زمالئها" يف جنني بالضفة الغربية.

إدانة أممية

كما هو حال األمم املتحدة التي دعا فيها مبعوث األمم
املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط ،تور وينيسالند،
يف تغريدة ،إلجراء "تحقيق فوري وشامل ومحاسبة
املسؤولني" عن قتل الصحافية ،مشددا عىل أن العاملني
يف اإلعالم "ال يجب استهدافهم أبداً" ،من جانبها ،قالت
منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف األرايض
الفلسطينية املحتلة إنه "يجب إجراء تحقيقات فورية يف
قتل الصحافية شريين أبو عاقلة" ،وكتبت يف تغريدة عىل
"تويرت" رصدتها عرب جورنال "بينما تحيي األمم املتحدة
يف غزة اليوم العاملي لحرية الصحافةُ ،قتلت مراسلة قناة
الجزيرة شريين أبو عاقلة أثناء تغطيتها الشتباكات بني
القوات اإلسرائيلية والفلسطينيني يف جنني .يجب إجراء
تحقيقات فورية من أجل املساءلة".

موقف فرنيس وبريطاين

أما فرنسا ،فقد طالبت بفتح تحقيق ،وقالت املتحدثة
باسم وزارة الخارجية يف مؤتمر صحايف عرب اإلنرتنت إن
"فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف يف أسرع وقت ممكن
إللقاء الضوء الكامل عىل مالبسات هذه املأساة" مؤكدا
عىل أن فرنسا "تجدد التزامها الثابت والقوي يف كل أنحاء
العالم إىل جانب حرية الصحافة وحماية الصحافيني،
وجميع من يساهم تعبريهم يف ضمان معلومة حرة ويف
النقاش العام" ..وعىل الصعيد الربيطاين قالت وزيرة
شؤون الشرق األوسط الربيطانية ،أماندا ميلينغ يف
تغريدة" :يؤملني سماع هذا النباء" وأضافت "أحث عىل
إجراء تحقيق شامل عاجل" ،مشددة عىل أن "حرية
اإلعالم وسالمة الصحافيني أمران أساسيان ويجب
احرتامهما" ،بدوره قال أحمد ويمبلدون ،وزير الدولة

ربما تأيت هذه الرسالة واألمة غارقة بالخالف
واالختالف حتى النخاع رغم الضربات املوجعة
املوجهة إليها من قبل األعداء الذين قال كبريهم
سيد البيت األبيض (بوش االبن) عند إعالن حربه
عىل أفغانستان (إنها حرب صليبية).
لتتجرع األمة كؤوس الهزائم وسط صور من
املآيس والقتل الهستريي ال مثيل لها بالتاريخ بدءاً
من فلسطني ومروراً بأفغانستان والعراق وليبيا
وسوريا ولبنان واليمن ..وإذا كان السؤال املطروح
أمام أصحاب الفضيلة العلماء هو ..ما الذي أوصل
األمة إىل ما وصلت إليه من الخالف واالختالف
واالنكسار واالنهزام والتمزق والشتات ..وهل من
مخرج؟  ..فإن هذا السؤال ال يستطيع اإلجابة عليه

فقدان
> يعلن األخ عيبان
عيل مقبل الكوكباين
عن فقدان بطاقته
الشخصية
تحمل الرقم
(010101
)32902
وكذلك فقدان
جواز السفر
صادر من األمانة
بتاريخ
2007/6/9م..
فعى من يجدهما
إيصالهما
إىل أقرب قسم
شرطة أو االتصال
عى الرقم
()262626
وله جزيل الشكر.

تهانينا
أبا محمد

اجمل التهاين والتريكات
نهديها للدكتور شادي
الجرادي بمناسبة ارتزقه
املولد الجديد الذي أسماه
(محمد) جعله الله قرة
عن والديه وأنبته نباتاً
حسناً..فالف مروك.

املهنئون :عمك اللواء عثمان
الجرادي والدك العقيد منصور
الجرادي عمك هاشم الجرادي
واملهندس راشد نعمان
وجميع آل الجرادي

تهانينا آل العرامي
أجمل التهاين واطيب التريكات
نزفها للشاب الخلوق/

اطيب التهاين والتريكات نقدمها

عقاب

محملة بالفل والورد والياسمن للشاب الخلوق

أيمن قاسم احمد الشامي

بمناسبة زفافه امليمون فألف
ألف مروك  ..وبالرفاه والبنن
وجميع بينهما
عى خري ويف خري..

وذلك بمناسبة زفافه امليمون  ..فألف مروك
املهنئون:
القايض /زيد عىل قاسم الشامي
املهندس  /يحيى عبدالقادر الشامي
املقدم /عبدالله عبدالقادرالشامي
املقدم /ناصرالخذري  -االستاذ /عيل قاسم
الشامي -وكافة االهل واالصدقاء

املهنئون:
والدك خالد عبدالله العرامي
أعمامك عبده عبدالله العرامي محمد
عبدالله العرامي صالح عبدالله العرامي
وجميع األهل واالصدقاء.

احتفل الدكتور /شاكر عيل الشايف
القائم بأعمال نائب عميد املعهد الوطني للعلوم
اإلدارية -رئيس مركز الربامج الخاصة

بزفاف نجله املهندس /دهم

فألف مربوك ،وبالرفاء والبنني والذرية الصالحة.
املهنئون:

الدكتور  /محمد يحيى الخالد

عميد املعهد الوطني للعلوم االدارية
وكادر التدريس باملعهد الوطني للعلوم اإلدارية
األستاذ /عبدالحميد الحجازي
األستاذ /محمد الهندي
االستاذ /عيل محمد مبارك
وكافة األهل واألصدقاء.

قيادة محافظ اب تكرم ضباط وأفراد نقطة شبان

كرمت قيادة أمن محافظة إب وقيادة الشرطة
العسكرية باملحافظة ،ضباط وأفراد نقطة شبان
يف الحزام األمني ملحافظة إب ،تقديرا لجهودهم
األمنية وضبطهم  65كيلو من مادة الحشيش
املخدر..
وخالل التكريم بحضور مدير شعبة
االستخبارات العسكرية باملحافظة العقيد
عبدالواسع شداد وأركان حرب محور إب
العميد أحمد حسني راجح ومدير مكافحة
املخدرات العقيد فيصل الخياط ،أكد قائد
الشرطة العسكرية باملحافظة العقيد الركن
عبدالسالم حبيب ومساعد مدير أمن املحافظة
العقيد أمني وجيه الدين ،أن التكريم هو جزء
بسيط مما يستحقه املكرمون نظري اخالصهم
واستشعارهم للمسؤولية أمام الله وأمام الوطن
ويقظتهم األمنية العالية ..واشارا اىل أن هذا

التكريم يعد تكريما لكل الضباط واألفراد الذين
يعملون بكل أمانة وإخالص يف إطار مبدأ الثواب
والعقاب ..داعني إىل اهمية أن تكون قوات األمن
والشرطة العسكرية يف كافة املواقع والنقاط عىل
أتم الجاهزية واليقظة العالية والحرص الشديد
إلفشال اي محاوالت إلقالق األمن والسكينة
العامة..
وأشادا بالحس األمني واليقظة األمنية العالية
لكافة ضباط وأفراد نقطة شبان بشكل عام
ولقائد الحزام األمني للشرطة العسكرية الرائد
ماجد السراجي وقيادة النقطة الرائد حفظ الله
الهتار من قوات النجدة واملالزم أول نور الدين
عىل الغرباين الذين كان لهم الدور الكبري يف
ضبط هذه الكمية من الحشيش املخدر وافشال
تحركات مهربي الحشيش ،وضبطهم وإحالتهم
للعدالة.

مواقف لم يتوقعها االحتالل

وقالت منظمة "العفو الدولية" أن مقتل الصحافية
شريين ابو عاقلة تذكري دموي بالنظام املميت الذي
تحبس فيه "إسرائيل" الفلسطينيني ،أما االتحاد الدويل
للصحفيني ،فقد أكد عىل سعيه إلضافة قضية شريين
أبوعاقلة إىل الشكوى التي َّ
قدمها للمحكمة الجنائية
الدولية والتي توضح بالتفصيل هذا االستهداف املنهجي،
كل ردود الفعل العاملية يف وقت زمني قصري ،تجاه
الجريمة الصهيونية ،أوجدت ربكا يف قيادات االحتالل،
ألنهم لم يكونوا يتوقعون كل ردة الفعل هذه ،كانوا
يعتقدون بأن األمر ككل مرة يتم القتل والتدمري ،والعالم
والفلسطينيني يبلعون الطعم عىل حد سواء ،هل هي
صحوة عاملية ملا يمارس بحق الشعب الفلسطيني؟ من
يدري ربما ،وقد تكون بادرة بزوال االحتالل ،لقد تعود
دائما بأن يمرر جرائمه كلها دون رادع ،أو شجب حازم.
أدانت وزارة الخارجية اليمنية ممارسات كيان االحتالل
الصهيوين ضد الفلسطينيني  ،واغتيال مراسلة قناة
الجزيرة شريين أبو عاقلة وذلك بعد أسبوع من احتفال
كافة الدول باليوم العاملي لحرية الصحافة.
ويف اليمن أكدت الخارجية اليمنية يف بيان لها  ،أن
الكيان الصهيوين يرى نفسه فوق كافة الشرائع واالتفاقات
الدولية  ..واعتربت أن عملية اغتيال أبو عاقلة أحد أشكال
ممارسة التصفيات والقتل خارج القانون الذي يمارسه
الكيان الصهيوين بشكل شبه يومي بحق املدنيني من
أبناء الشعب الفلسطيني أمام املجتمع الدويل دون أي
رد فعل ملثل تلك املمارسات الوحشية ..ودعت الخارجية
اليمنية يف بيانها إىل اإلسراع يف إحالة ملف القتل خارج
نطاق القانون الذي يمارسه الكيان الصهيوين إىل املحكمة
الجنائية الدولية ملعاقبة مرتكبيه ،وطالبت املجتمع الدويل
بالتفاعل مع مايجري يف األرايض املحتلة كما هو الحال يف
تفاعله مع أحداث أخرى تتناول حقوق اإلنسان.
كما دعت ،الدول العربية واإلسالمية التي قامت
بالتطبيع مع الكيان الصهيوين إىل إعادة النظر يف هذه
العالقة املشبوهة واملرفوضة من قبل شعوب تلك الدول
والتي لن تجني منها قيادات دول التطبيع سوى الخراب.

ال يأيت إال عىل حساب الضعفاء.
صحيح ال تزال شمس اإلسالم
يف قلب السماء لم يدركها شبح
الليل فعىل أصحاب الفضيلة
الفقر واملوت جوعاً والحصار املفروض
العلماء الذين ال يزال الكثري
من قبل األعداء الذين يرتبصون
منهم يمثلون الحلقة املفقودة
ويتحكمون بقوت األمة.
والكتلة الحرجة يف معادلة
السؤال األهم ..هل باإلمكان أن
الصراع مع أعداء األمة أن
ً
نجد مؤتمراً علمائياً
لدعم
رافدا
يدركوا أنه لم يعد هناك مكان
محمد عيل الذيفاين
األمن الغذايئ واالكتفاء الذايت
للتنصل من املسؤولية الدينية
لشعبنا اليمني العظيم ،الذي
وأن الفرصة متاحة البتكار
يواجه عدواناً ظاملاً بالتزامن مع كابوس مخيف اسرتاتيجيات غذائية جديدة لشعبنا اليمني
أفزع العالم هو (الحرب الروسية الغربية يف العظيم وإذا كانوا هم األكرث إدراكا من غريهم
أوكرانيا واحتمال تطورها وتسببها بدمار شامل بخطورة املرحلة فعليهم أن يجهروا بشدة بحقيقة
ليس له حد ونهاية كارثية)..
أن قدر الشعوب أن تأكل مما تزرع  ,وليس انتظار
وهنا ستنكمش اللغة وال معنى للصراخ طاملا املساعدة من أعدائها.
وكانت اليد ممدوة للعدو أو انتظار الفرج لزمن

تهانينا آل الشامي

لضبطهم  65كليو من الحشيش

الربيطاين لشؤون الكومنولث واألمم املتحدة ،عن صدمته،
قائالً" :هناك حاجة إىل إجراء تحقيق كامل" مضيفا أنه
"يجب حماية الصحافيني للقيام بعمل حيوي يف مناطق
الصراع والدفاع عن حرية الصحافة يف العالم".

رسالة عاجلة ألصحاب الفضيلة العلماء
إال أصحاب الفضيلة العلماء أنفسهم وإذا كان
وقتاً طويال ً سيمر دون أن نسمع الجواب الكايف
فالبد أن يكون هناك مساحة للحلم والحاملني من
أبناء هذه األمة السيما وأن الشواهد كثرية تجعلنا
أكرث إدراكاً بأن املستقبل سيكون من نصيبها إن
شاء الله ..هذا ليس من األحالم املتالشية التي ال
يمكن تحقيقها السيما وهو حلم حركة رافضة
ومقاومة للظلم والطغيان هي حركة أنصار الله
وحلم شعب لديه الجرأة عىل الصرخة يف وجه
أعداء األمة..
وإىل أن تتعرف األمة عىل هذه الحركات
اإلسالمية بهويتها اإليمانية فنحن بحاجة إىل
قوة الحكمة لبناء رؤية شاملة تخرجنا من حالة

مجتمع

تهانينا للمهندس ياسر
اجمل التهاين والتريكات القلبية
نزفها للمهندس الشاب

ياسر هاشم
مرشد العلوي

بمناسبة الزواج والزفاف
امليمون ،متمنين له حياة
مليئة بالسعادة واألوالد.
املهنئون:
املقدم محمد العلوي -املالزم أول
محمد هاشم العلوي -الدكتور أنور العلوي-
اعمامك أحمد وخالد و محمد وفؤاد وحميد
مرشد العلوي -املهندس عبدالسالم املصباحي-
عبده أحمد الرعود -ومن كافة األهل واالصدقاء
يف ذمار وصنعاء.

وصول الدفعة الثانية من األجهزة واالحتياجات التدريبية
ملعامل مركز التعليم املستمر بجامعة الحديدة

الحديدة  -عيل الشرعبي
وصل ـ ـ ــت الدفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة من مجـمـ ـ ـ ــوعة
التجهيزات واألدوات واالحتياجات التدريبية
ملركز التعليم املستمر بباجل بجامعة الحديدة
وذلك يف إطار رفع القدرة التدريبية للمركز يف
التخصصات الطبية املساعدة وتوفري األجهزة
الالزمة للمركز وفق خطة دعم املقدرة املادية
واللوجيستية للجامع ـ ـ ـ ــة يف جـ ـ ـ ــانب التطبي ـ ـ ـ ــق
العميل ..هذا وتضم األجهزة ميكروسكوبات

حديثة وجهاز طـ ـ ـ ـ ــرد مـ ــركزي ودمى تشـ ـ ــريح
وسماعات طبية وأجهزة قياس الضغط ودمى
ومجسمات ومحاكيات طبية خاصة بقسم
القبالة وجهاز سبكرتوفوتوميتري باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة
إىل أدوات خاصة بالرعاية واملساعدة الطبية
واملعقمات وأسطوانات أكسجني ،وستعزز هذه
التجهيزات اإلضافية من فعالية عملية التطبيق
العميل بحيث يكون بمقدور الطلبة التدرب ألكرث
من مرة وبوقت يسمح باكتساب الخربة .

املاجستري بامتياز للباحثة برشى عبداهلل أحمد املؤيد
حصلت الباحثة بشرى عبدالله أحمد املؤيد
عىل درجة املاجستري بامتياز من األكاديمية
العربية عن رسالتها املوسومة بـ"تطبيق نظام
اداره الجودة الشاملة دراسة حاله صندوق
تنمية املهارات"..وأشادت لجنة املناقشة
والحكم التي ضمت األستاذ الدكتور احمد
الشامي رئيساً للجنة املناقشة وكذلك الدكتورة
آمال املجاهد األستاذ املشارك جامعه ذمار
مناقشاً خارجياً والدكتور عبدالرزاق املراين
األستاذ املشارك مناقشاً داخلياً ،بالنتائج التي
توصلت إليها الباحثة ..واشادة اللجنة بالجهود
التي بذلتها الباحثة لنيلها هذه الرسالة.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

ما هو احلكم الرشيد؟

ال�ح�ك��م ال��رش�ي��د ي��رت�ب��ط ب�ش�ك��ل ك�ب��ر ب�ت�ح�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة يف امل�ج�ت�م��ع وت�ع��زي��ز دور امل �س ��اواة وال�ع�م��ل
التنمويةوالعمليات واملمارسات
واملؤسسات
الحكم
عمليات
بالحكم كل
ميسرة
مؤسسة
صادرة عن
املؤسيس وتكافئ الفرص ..و ُيقصددراسات
التي يتم من خاللها اتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك وتنظيمها.
ويضيف الحكم الرشيد صفة معيارية وتقييمية
لعملية الحكم .وم��ن منظور حقوق اإلن�س��انّ ،
إن
ال�ح�ك��م ال��رش�ي��د ه��و أس� ً
�اس��ا عملية ت�ق��وم بموجبها
املؤسسات العامة بتسيري الشؤون العامة وإدارة
املوارد العامة وضمان إعمال حقوق اإلنسان.
وب � ��ال � ��رغ � ��م م � ��ن أن� � ��ه م � ��ا م � ��ن ت � ��واف � ��ق دويل ب �ش ��أن
ت� �ع ��ري ��ف "ال � �ح � �ك� ��م ال � ��رش � �ي � ��د" ،إال أن� � ��ه ي �م �ك ��ن أن
يشمل املواضيع التالية :االح��رام الكامل لحقوق
اإلن �س��ان ،وس �ي��ادة ال�ق��ان��ون ،وامل�ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة،
والشراكات املتعددة الجهات الفاعلة ،والتعددية
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ،وال �ع �م �ل �ي ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ش �ف��اف��ة
الخاضعة للمساءلة ،وقطاع عام يتصف بالكفاءة
وال �ف �ع��ال �ي��ة ،وال �ش ��رع �ي ��ة ،وال ��وص ��ول إىل امل �ع ��ارف
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات وال �ت �ع �ل �ي ��م ،وال �ت �م �ك ��ن ال �س �ي ��ايس،
واملساواة ،واالستدامة ،واملواقف والقيم التي تعزز
املسؤولية والتضامن والتسامح.
وب��اخ �ت �ص��ار ،ي��رت �ب��ط ال �ح �ك��م ال��رش �ي��د ب��ال�ع�م�ل�ي��ات
والنتائج السياسية واملؤسسية الضرورية لتحقيق
أه� � � � ��داف ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة .وي� �ك� �م� ��ن االخ � �ت � �ب � ��ار ال �ح �ق �ي �ق ��ي
ل�ل�ح�ك��م "ال ��رش �ي ��د" يف م ��دى وف ��ائ ��ه ب ��وع ��د االل �ت ��زام
ب�ح�ق��وق اإلن �س ��ان ،أي ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة والسياسية واالج�ت�م��اع�ي��ة .وال�س��ؤال
األس ��ايس امل �ط ��روح يف ه ��ذا ال�س�ي��اق ه��و ال �ت ��ايل :هل
تضمن مؤسسات الحكم فعليًا ال�ح��ق يف الصحة
ويف السكن الالئق والغذاء الكايف والتعليم الجيد
والعدالة املنصفة واألمن الشخيص؟

الخصائص األساسية للحكم الرشيد

ح � � � � � َّ�دد م� �ج� �ل ��س ح � �ق � ��وق اإلن � � �س � � ��ان ال� �خ� �ص ��ائ ��ص
األس ��اس �ي ��ة ال �ت��ال �ي��ة ل�ل�ح�ك��م ال ��رش �ي ��د ،ال �ش �ف��اف �ي��ة،
امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ،امل � �س � ��اءل � ��ة ،امل � �ش � ��ارك � ��ة ،االس �ت �ج ��اب ��ة
(الحتياجات الناس)
كيف يرتبط الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان؟
ي�ع��زز ال�ح�ك��م ال��رش�ي��د وح�ق��وق اإلن�س��ان بعضهما
البعض .وتطرح معايري حقوق اإلنسان مجموعة
من القيم التي تسرشد بها الحكومات وغريها من
الجهات الفاعلة السياسية واالجتماعية يف أعمالها.
ك�م��ا ت�ق��دم م�ج�م��وع��ة م��ن م�ع��اي��ري األداء ي�م�ك��ن من
خاللها مساءلة هذه الجهات الفاعلة .وإضافة إىل
ذلك ،تغني مبادئ حقوق اإلنسان مضمون جهود
ال�ح�ك��م ال��رش �ي��د ،أي أن �ه��ا ق��د ت�س��رش��د ب�ه��ا عملية
وض� ��ع األط � ��ر ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �س �ي ��اس ��ات وال ��رام ��ج
ومخصصات امليزانية وغري ذلك من التدابري.
لكن يف املقابل ،ال يمكن اح��رام حقوق اإلنسان
وح �م ��اي �ت �ه ��ا ع ��ى ن �ح ��و م �س �ت ��دام يف غ �ي ��اب ال �ح �ك��م
ال ��رش� �ي ��د .وي �ع �ت �م ��د إع � �م� ��ال ح� �ق ��وق اإلن � �س � ��ان ع��ى
ت� ّ
�وف��ر بيئة م��ؤات�ي��ة وتمكينية .ويتضمن ذل��ك األط��ر
وامل � ��ؤس � �س � ��ات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة امل� ��الئ � �م� ��ة ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إىل
العمليات السياسية والتنظيمية واإلدارية املسؤولة
عن االستجابة لحقوق السكان واحتياجاتهم.
وي �م �ك ��ن ت �ن �ظ �ي ��م ال� �ع ��الق ��ة ب � ��ن ال �ح �ك ��م ال ��رش �ي ��د
وحقوق اإلنسان حول أربعة مجاالت:

.1املؤسسات الديمقراطية

ُت�ن��ئ اإلص��الح��ات ال�ت��ي يفرضها ال�ح�ك��م الرشيد
عى املؤسسات الديمقراطية ،عندما ّ
ترسخ يف قيم
حقوق اإلنسانُ ،س ً
بال تسمح للرأي العام باملشاركة

يف وض ��ع ال�س�ي��اس��ات س ��واء م��ن خ ��الل امل��ؤس�س��ات
ال��رس �م �ي��ة أو امل� �ش ��اورات غ ��ري ال��رس �م �ي��ة .ك �م��ا ت�ن��ئ
آليات إلدماج فئات اجتماعية متعددة يف عمليات
اتخاذ القرارات ،ال سيّما عى الصعيد املحيل .وقد
تشجع ًّ
كال من املجتمع املدين واملجتمعات املحلية
ع��ى ص�ي��اغ��ة م��واق�ف��ه ب�ش��أن ق�ض��اي��ا ت�ه��مّ ��ه والتعبري
عنها.

 .2تقديم الخدمات العامة

تؤدي اإلصالحات التي يفرضها الحكم الرشيد،
يف م�ج��ال ت��وف��ري ال�خ��دم��ات الحكومية إىل ال�ن��اس،
تحسن قدرات
إىل النهوض بحقوق اإلنسان عندما
ّ
ال ��دول ��ة ع��ى ال ��وف ��اء ب�م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا يف ت��وف��ري امل�ن��اف��ع
العامة األساسية لحماية عدد من حقوق اإلنسان،
م �ث��ل ال �ح ��ق يف ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح ��ة وال � �غ� ��ذاء .وق��د
تتضمن مبادرات اإلصالح آليات متعلقة باملساءلة
والشفافية وأدوات السياسة ال�ع��ام��ة ال�ت��ي تراعي
االعتبارات الثقافية من أجل ضمان توفر الخدمات
ً
وسبال ملشاركة الرأي العام
للجميع وقبولهم لها،
يف اتخاذ القرارات.

 .3سيادة القانون

عندما يتعلق األمر بسيادة القانون ،فإن مبادرات
الحكم الرشيد التي ت��راع��ي حقوق اإلن�س��ان تحقق
إصالح التشريعات وتساعد املؤسسات ،ابتداءً من
ال�ن�ظ��م ال�ج��زائ�ي��ة وص � ً
�وال إىل امل�ح��اك��م وال��رمل��ان��ات،
ب� �ه ��دف ت �ح �س ��ن ت �ن �ف �ي ��ذ ه � ��ذه ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات .وق ��د
ت �ت �ض �م ��ن م� � �ب � ��ادرات ال �ح �ك ��م ال ��رش� �ي ��د ال � ��دع � ��وة إىل
اإلص ��الح ال�ق��ان��وين ورف ��ع م�س�ت��وى ال�ت��وع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ب� �ش ��أن اإلط � � ��ار ال� �ق ��ان ��وين ال ��وط� �ن ��ي وال � � � ��دويل وب �ن ��اء
القدرات وإصالح املؤسسات.

 .4مكافحة الفساد

ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ،ت�ع�ت�م��د ج�ه��ود
الحكم الرشيد عى مبادئ مثل املساءلة والشفافية
وامل �ش ��ارك ��ة إلع � ��داد ت ��داب ��ري م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد .وق��د
ت �ت �ض �م��ن امل � �ب� ��ادرات إن �ش ��اء م ��ؤس �س ��ات م �ث��ل ل �ج��ان
مكافحة الفساد ،وإيجاد آليات لتبادل املعلومات،
ورص� � ��د اس� �ت� �خ ��دام ال �ح �ك ��وم ��ات ل� ��أم� ��وال ال �ع ��ام ��ة
وتنفيذها للسياسات.
وت �س ��اه ��م م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين يف ال �ج �ه��ود
الرامية إىل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد يف مختلف
م �س �ت ��وي ��ات وأج � �ه � ��زة ال � ��دول � ��ة ،وت �ع ��زي ��ز امل �ش ��ارك ��ة
املجتمعية وال�ف��اع�ل��ن املجتمعين ب�م��ا فيهم امل��رأة
وال �ش �ب ��اب ،وم �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين يف ت�ح�ق�ي��ق
التنمية والبناء.
وتكمن ال�ش��راك��ة ب��ن املجتمع امل��دين وامل��ؤس�س��ات
الحكومية يف تنفيذ ب��رام��ج ت��دري��ب وب�ن��اء ال�ق��درات
لجميع أفراد كوادر املؤسسات الحكومية واملدنية
ووحدات الحكم املحيل يف اليمن يف مجاالت الحكم
الرشيد والحوكمة املؤسسية.
وامل�ش��ارك��ة يف م��راج�ع��ة وتنقيح وت�ط��وي��ر ال�ق��وان��ن
وال �ت �ش ��ري �ع ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة وم ��ؤام �ت �ه ��ا م� ��ع امل ��واث �ي ��ق
وامل �ع ��اه ��دات ال �ح �ق��وق �ي��ة ال ��دول �ي ��ة واإلن �س ��ان �ي ��ة ب�م��ا
ي ��واك ��ب ال� �ت� �ط ��ورات وي ��زي ��ل ال �ث �غ ��رات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة امل �ع �ي �ق��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة ،وإن �ش ��اء
منظومة قضائية حديثة ومستقلة تحمي الحقوق
والحريات.

نأمل من االخوة القائمني عىل الدورات الصيفية أن يعوا أهميتها،
وأن يؤدوا مسؤوليتهم يف القيام بها عىل أكمل وجه ،وبكل جدية،
وأن يسعوا فيها إىل أن ي�ك��ون أداؤه ��م األداء امل�ط�ل��وب؛ حتى تكون
ثمرتها الثمرة الطيبة ،ونتائجها النتائج اإليجابية املثمرة بإذن الله
ان ُه ىَو ىَت ىَع ىَ
ْح ىَ
سب ىَ
” ُ
اىل”.
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نكبة فلسطني في
عامها الرابع والسبعني

 191ألف ًا و  510طالب وطالبات يؤدون امتحانات الثانوية العامة في  1300مركز اختباري

رئيس الوزراء :العملية التعليمية حظيت باهتمام قائد الثورة وحرصه على
استنهاض طاقات املجتمع ملقاومة العدوان وإحداث التطوير والتغيير

اليوم  ..إنطالق املؤمتر
الوطني األول لألوقاف
محمد الضالعي

ي ـن ـط ـل ــق الـ ـيـ ــوم يف ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء امل ــؤت ـم ــر
ال ــوط ـن ــي األول ل ــأوق ــاف وال ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه الـهـيـئــة
العامة لأوقاف تحت شعار " معاً نحو التحول
األس ــرتاتـ ـيـ ـج ــي يف ال ـع ـم ــل الـ ــوقـ ـفـ ــي" ..وي ـن ــاق ــش
املؤتمر الذي يعقد برعاية فخامة رئيس املجلس
السيايس األعىل املشري الركن مهدي محمد املشاط
عىل مدى أربعة أيام جوانب العمل الوقفي وآلية
االرتـقــاء بــه وفــق اســرتاتـيـجـيــة وطـنـيــة تحفظ مــال
الوقف واالنتفاع به بمنظور بحثي وعلمي.
يــذكــر أن املــؤتـمــر يـحـظــى بـمـشــاركــة واس ـعــة من
امل ـســؤولــني والـعـلـمــاء والـشـخـصـيــات األكــاديـمـيــة
ب ــاإلض ــاف ــة إىل م ـ ــدراء م ـكــاتــب األوق ـ ــاف يف أمــانــة
العاصمة واملحافظات وموظفيها..

يف أج ــواء مــائـمــة وت ـعــاون وتـنـسـيــق مـكـثــف بني
وزارة الرتبية والتعليم والسلطات املحلية واألمنية
يف أمــانــة الـعــاصـمــة واملـحــافـظــات ..يــواصــل ١٩١
ألـ ـفـ ــاً و ٥١٠ط ـ ــاب وط ــالـ ـب ــات أداء ام ـت ـح ــان ــات
الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي للعام
ال ـ ـ ــدرايس 2022 2021-م يف ألـ ــف و ٣٠٠مــركــز
اختباري.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـت ـ ــواص ـ ــل أي ـ ـ ـضـ ـ ــاً ام ـ ـت ـ ـح ـ ــان ـ ــات ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة
األس ــاس ـي ــة ،ال ـتــي ي ـت ـقــدم ل ـهــا  ٢٦٥أل ـف ــاً و٣٢٨
طالباً وطالبة يف ألفني و ٣٤٨مركزاً.
وك ـ ــان دول ـ ــة رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ــدك ـت ــور
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ب ــن ح ـب ـت ــور ق ــد دشـ ــن أمـ ــس األول،
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ب ـق ـس ـم ـي ـهــا الـعـلـمــي
واألدبي للعام الدرايس 2022 2021-م.
حـيــث تفقد رئـيــس ال ــوزراء ومـعــه وزراء اإلدارة
املحلية عيل القييس والتخطيط عبدالعزيز الكميم

والكهرباء أحمد العليي والــدولــة الدكتور حميد
املزجاجي والدولة عبدالعزيز البكري وأمني أمانة
الـعــاصـمــة ح ـمــود ع ـبــاد ووك ـيــل الـصـحــة الــدكـتــور
محمد املـنـصــور ،ســري االخـتـبــارات بـمــركــزي "عمر
املختار ،الشهيد محمد مطهر" االختباريني بأمانة
العاصمة.
ويف ال ـت ــدش ــني قـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء يف ت ـصــريــح
إع ــام ــي "ن ـق ــدر ع ــال ـي ــاً ج ـهــد ق ـي ــادة وزارة الــرتب ـيــة
وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـط ــاق ــم اإلداري وال ــرتب ــوي ــني الــذيــن
ي ـع ـم ـلــون ب ـجــد واج ـت ـه ــاد بــال ـت ـعــاون م ــع الـسـلـطــة
املـحـلـيــة يف أمــانــة الـعــاصـمــة واملـحــافـظــات ويف ظل
ظ ــروف صـعـبــة إلن ـجــاز ه ــذه املـهـمــة الــوطـنـيــة الـتــي
تابعنا الجهد املبذول للوصول إليها ً
أوال بأول".
وعــر الــدكـتــور بــن حـبـتــور ،عــن أمـنـيــاتــه لجميع
ال ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات يف ت ـح ـق ـيــق ن ـتــائــج عــال ـيــة يف
هــذه االخـتـبــارات رغــم ظــروف الـعــدوان والـحـصــار

وآث ــاره ـم ــا ع ــىل ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي  ..م ـش ـي ــداً ب ـهــذا
ال ـخ ـص ــوص بـ ــالـ ــروح ال ـع ــال ـي ــة ل ــأه ــايل وال ـط ــاب
والـ ـط ــالـ ـب ــات وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــني لـ ــان ـ ـخـ ــراط بــال ـع ـم ـل ـيــة
الـتـعـلـيـمـيــة وال ــوص ــول ب ـهــا إىل ه ــذه امل ـح ـطــة الـتــي
يتم تدشني اليوم فيها وللعام الثامن عىل التوايل
اختبارات الشهادة العامة األساسية والثانوية.
وق ـ ــال" إن ه ــذا االن ـج ــاز ال ـك ـبــري ي ـع ــود إىل ثـبــات
موقف اليمنيني واستجابتهم لدعوة قائد الثورة
السيد عبدامللك بــدر الدين الـحــويث ،الــذي واكب
العملية التعليمية أوال بأول ولم يكتف بإشرافه
عــىل جبهات الـقـتــال ،بــل كــان جــزءاً مــن اهتمامه
بالرتبية والتعليم".
ولفت إىل أن هذا اإلشراف واملتابعة ينطلق من
األهمية القصوى للتعليم يف استنهاض طاقات
املجتمع اليمني يف مقاومة العدوان واستنهاض
املجتمع من أجل التطوير والتغيري.

مدير مكتب الرئاسة ووزير اإلعالم ومحافظ صعدة يستقبلون وفد ًا من قبائل مراد وبني ضبيان
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل م ـ ــدي ـ ــر م ـ ـك ـ ـتـ ــب رئ ـ ــاس ـ ــة
الـ ـجـ ـمـ ـهـ ــوريـ ــة أح ـ ـمـ ــد حـ ــامـ ــد ووزيـ ـ ــر
اإلعام ضيف الله الشامي ومحافظ
صعدة محمد جابر عوض بمحافظة
ص ـعــدة ،وف ــداً مــن مـشــايــخ ووجـهــاء
قبائل مــراد وبني ضبيان من مديرية
رحبة محافظة مأرب.
وخـ ــال االس ـت ـق ـبــال ب ـح ـضــور عـضــو
م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ــورى سـ ـلـ ـم ــان ع ــوف ــان
ون ـ ــائ ـ ــب وزي ـ ـ ــر امل ـ ـي ـ ــاه والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ح ـنــني
ال ــدري ــب وعـ ــدد م ــن وكـ ــاء مـحــافـظــة
ص ـع ــدة ومـ ـ ــدراء امل ـك ــات ــب ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـس ـل ـط ــة امل ـح ـل ـي ــة م ـشــايــخ
ووجهاء صعدة ،رحــب مدير مكتب
الرئاسة ووزير اإلعام ،بالوفد الزائر
ملحافظة صعدة من مشايخ ووجهاء
قبائل مــراد وبني ضبيان وغريها من

ق ـب ــائ ــل م ـ ـ ــأرب ..وأش ـ ـ ــارا إىل أن ه ــذه
ال ـ ــزي ـ ــارة ت ـج ـس ــد ت ــاح ــم واص ـط ـف ــاف
أب ـن ــاء ال ــوط ــن يف مــواج ـهــة امل ــؤام ــرات
التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا..
مـشـيــديــن ب ـمــواقــف أب ـن ــاء م ــراد وبـنــي
ضبيان وتضحياتهم يف سبيل الدفاع
عن الوطن وسيادته.
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا رحـ ـ ـ ــب م ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ص ـ ـع ـ ــدة،
بوفد قبائل مــراد وبني ضبيان الزائر
للمحافظة ..مشرياً إىل أن هذه الزيارة
ت ـج ـســد م ـع ــاين اإلخ ـ ــاء واالص ـط ـف ــاف
والتاحم والتحرك يف املسار الواحد.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه أشـ ـ ــاد الـ ــوفـ ــد الـ ــزائـ ــر،
بحفاوة االستقبال وكــرم الضيافة ..
مشريين إىل أن هــذه الــزيــارات تعمق
روابـ ـ ــط اإلخـ ـ ــاء وال ـت ــاح ــم ب ــني أب ـن ــاء
قبائل اليمن.

في الذكرى الـ  74للنكبة  :مسيرة حاشدة في غزة تدعو ملواصلة املقاومة لتحقق العودة

ش ــارك آالف املــواطـنــني الـفـلـسـطـيـنـيــني ،يــوم أمــس
يف إحياء الذكرى الرابعة والسبعني للنكبة بمسرية
حاشدة يف مدينة غزة.
ورفع املشاركون ،أعام فلسطني ورددوا شعارات
تدعو ملواصلة املقاومة بكل أشكالها لتحقيق حلم
العودة.
وط ــال ــب امل ـش ــارك ــون األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة بــال ـع ـمــل عــىل
تطبيق قراراتها الخاصة بفلسطني.
وقال محمد الغول عضو اللجنة املركزية للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني لوكالة "معا" إن أربعة

وسبعني عاما مرت عىل نكبة الشعب الفلسطيني
وم ـ ــا زال ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ويف ل ـ ـ ــأرض ويف
للثوابت ،وويف للمقاومة ،مؤكدا عىل أن الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـس ـت ـمــر يف م ـق ــاوم ــة االح ـ ـتـ ــال بـكــل
األشـكــال والــوســائــل مــن أجــل الـعــودة إىل فلسطني
التاريخية.
ودعا إىل ضرورة الوحدة الشاملة وانهاء االنقسام
الـفـلـسـطـيـنــي وأن ي ـكــون ه ـنــاك اســرتاتـيـجـيــة وطـنـيــة
شاملة ملواجهة االحتال.
وأك ــد أن كــل م ـحــاوالت الـتـصـفـيــة وك ــل مـحــاوالت

اغتيال الهوية الوطنية الفلسطينية باءت بالفشل
أمـ ـ ــام صـ ـم ــود وإصـ ـ ـ ــرار ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عــىل
الحفاظ عىل الهوية الوطنية وعىل الثوابت الوطنية
وعىل حقه يف تحرير فلسطني.
م ــن جـهـتــه طــالــب إس ـمــاع ـيــل رضـ ــوان ال ـق ـي ــادي يف
حركة حماس إىل بتحقيق الوحدة الوطنية يف أقرب
وقت ممكن ،وتشكيل جبهة وطنية عريضة ملواجهة
كـ ــل املـ ـش ــاري ــع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة يف امل ـن ـط ـقــة
وللتأكيد عىل تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت
الوطنية ويف القلب منها القدس العاصمة األبدية

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

لفلسطني وبحق العودة كحق مقدس وثابت فردي
وجـمــاعــي ال يسقط بالتقادم وال يسقط بــإجــراءات
االحتال.
وأضاف "نقول إن بريطانيا تتحمل هذه املسؤولية
التاريخية والقانونية والسياسية واألخاقية عما حل
بشعبنا الفلسطيني من ويات من جراء أعطاه ما
يـسـمــى ب ــوع ــد ب ـل ـفــور ح ـيــث أع ـط ــي م ــن ال يـمـلــك ملــن
ال يـسـتـحــق ول ـيــس لــه حــق عــىل ه ــذه األرض ونـحــن
م ــاض ــون ع ــىل ط ــري ــق املـ ـق ــاوم ــة ح ـت ــى ن ـح ــرر قــدس ـنــا
وأقصانا ونحقق حق العودة للشعب الفلسطيني".

صادف يوم أمس األحد املوافق  15مايو 2022م مرور  74عاماً عىل
اغتصاب فلسطني وتأسيس الكيان الصهيوين بموجب قرار التقسيم
الــذي أصــدره مجلس األمــن الــدويل كمنتج بريطاين وإخــراج أمرييك
وم ـنــذ ذل ــك ال ـتــاريــخ مــا ي ـجــري وي ــدور وي ـحــدث يــومـيــا مــن مـمــارســات
عدوانية إرهابية بشعة تقوم بها قوات الجيش الصهيوين يف األرايض
العربية الفلسطينية السيما تهجري السكان من بيوتهم ومصادرتها
لحساب مستوطنني صهاينة اليمكن وصفها سوى بالجنون بعينه
ليس لكونها ارهاب دولة تفوق كل التصورات االنسانية يف عدوانيتها
وت ـت ـج ــاوز ق ـيــم وط ـب ـي ـعــة ال ـص ــراع يف األح ـ ــداث مـهـمــا ك ــان ــت شــاكـلـتـهــا
وحجمها وحسب ،بل وألنها تفرض واقعا مأساويا مقرتنا بالتساؤالت
األك ــر إل ـحــاحــا ع ــن طـبـيـعــة املــرتت ـبــات ال ـعــدوان ـيــة ال ـســافــرة ض ــد أبـنــاء
الشعب الفلسطيني يف ظل صمت عربي واضح وإىل أي مدى ستقود
املنطقة بأكملها إىل إتــون صــراع دام السيما بعد التلويح اإلسرائييل
بــاسـتـعــراض عـضــات ال ـقــوة واس ـت ـمــرار الـتـفـكــري بــالـعـقـلـيــة الـتــدمــرييــة
والـجـنــونـيــة وغـطــرســة وعـنـجـهـيــة الـحـكــومــة املـتـطــرفــة بــرئــاســة نيفتايل
بينت ،فهاهو االحـتــال الصهيوين يسلط متطرفيه القتحام باحات
املسجد األقىص بشكل يومي وأغتال اإلعامية شريين أبو عاقلة بدم
ب ــارد غــري آب ــه بـمــا قــد يــرتتــب عــىل ذل ــك مــن إدان ــات دول ـيــة ومـحــاكـمـتــه
عىل فعله الشنيع ،وكم هو مؤسف ان تمارس مثل هذه التصرفات
الـهــوجــاء ضــد أبـنــاء الـشـعــب الفلسطيني يف وقــت تـهــرول فـيــه بعض
الدول العربية اىل التطبيع مع الكيان الصهيوين وفتح السفارات يف تل
أبيب وبعضها يتقرب لبني صهيون
باعتقال الفلسطينيني ومحاكمتهم
مـثـلـمــا ح ــدث يف ال ـس ـعــوديــة الــوجــه
اآلخر لدولة إسرائيل.
وه ـ ـن ـ ــا ي ـ ـط ـ ــرح ال ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ن ـف ـس ــه
ه ـ ــل يـ ـظـ ــل الـ ـصـ ـمـ ــت م ـخ ـي ـم ــا م ــن
قـ ـب ــل حـ ـك ــوم ــات ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
واإلسامية وقــوى املجتمع الدويل
ال ـ ــذي يـ ــرى وي ـس ـم ــع ي ــوم ـي ــا اب ـشــع
امل ـم ــارس ــات اإلره ــاب ـي ــة ض ــد شـعــب
أع ــزل مــن ال ـســاح تـنـتـهــك حــرمــاتــه
وت ـس ـف ــك دم ـ ــاؤه ب ــأح ــدث اسـلـحــة
الــدمــار الـفـتــاكــة فيما يـتــم االكـتـفــاء
احمد الشريف
بــالـشـجــب واالس ـت ـن ـكــار ودي ـبــاجــات
ال ـب ـي ــان ــات ال ـت ــي ل ــم ت ـث ـمــر ي ــوم ــا عــن
موقف قوي ورادع للصلف الصهيوين السيما بيانات الجامعة العربية
الـتــي تـحــولــت لـهـجـتـهــا يف الـفــرتة األخ ــرية لـتـكــون أق ــرب لـلـتـعــاطــف مع
الكيان الصهيوين ،عىل إن كل أشكال اإلرهاب اإلسرائييل الجماعية
والفردية قد استفحلت يف تماديها بإتباع أساليب وطرائق اإلرهــاب
املنظم والـقــائــم عــىل حـســابــات التخويف وإشــاعــة الــرهـبــة يف النفوس
وكذا تبعياته التي تتخذ شكل اإلرهاب السيايس من خال استهداف
وقتل الشخصيات السياسية الفلسطينية التي تمثل نبض وعقلية
ال ـشــارع الفلسطيني وهــاهــو رئـيــس حـكــومــة كـيــان الـعــدو اإلســرائـيــيل
يـهــدد ويتوعد علنا يف تصريحات لــه بقتل الـقـيــادات الفلسطينية يف
قطاع غزة ويف الخارج.
إن ال ـس ـلــوك ـيــات ال ـعــدوان ـيــة ال ـتــي تـنـتـهـجـهــا ال ـح ـكــومــة الـصـهـيــونـيــة
املـتـطــرفــة ج ـهــارا ن ـهــارا يف فـلـسـطــني املـحـتـلــة دون أي رادع ودون أيــة
اعـ ـتـ ـب ــارات ح ـت ــى الس ـت ـن ـك ــارات ون ـ ـ ــداءات امل ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدويل وقـ ــراراتـ ــه
وال ـت ـحــركــات الــداع ـيــة إلح ــال ال ـســام يف املـنـطـقــة قــد جـعـلــت عـمـلـيــة
السام يف مأزق حقيقي بعد أن أستبد لت حكومة بينت املتطرفة يف
تل أبيب لغة السام بلغة متغطرسة وتعنت وإرهاب وارتكاب جرائم
هي األكر بشاعة يف تاريخ الكيان الصهيوين الذي لم يسبق لحكوماته
السابقة أن هجرت السكان الفلسطينيني األصليني من بيوتهم ليحل
محلهم مستوطنون قادمون من أوروبا ودول أخرى وهو ما قد يعود
بالضرر الكبري عىل إسرائيل نفسها ليس ألنها تستعدي بسلوكياتها
الـجـمـيــع وك ــل مــن حــولـهــا س ــواء داخ ــل األرض املـحـتـلــة او يف املـحـيــط
الجغرايف العربي برمته بل وألن لغة العنف واإلرهاب ومنطق القوة
الصهيونية يقابل الـيــوم ببسالة ومـقــاومــة بطولية ممثلة بانتفاضة
أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـع ــرب ــي الـفـلـسـطـيـنــي يف وج ــه ه ــذا ال ـع ــدو ال ـغــاصــب
وهــو مــا سـيـقــود حتما اىل تـعــزيــز وحــدة كــافــة الـفـصــائــل الفلسطينية
املقاومة التي تدرك جميعها أن أمامها مهمة وطنية نضالية مشرتكة
ومــوحــدة األه ــداف الـعــادلــة واملـشــروعــة السـتـعــادة الـحـقــوق املسلوبة
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة عىل ترابها الوطني وعا صمتها
القدس الشريف.
إن اإلرهاب اإلسرائييل ذو الوسائل املتعددة الذي يمارس ضد أبناء
الشعب العربي الفلسطيني مستندا إىل تأييد الدول العربية املطبعة
مع هذا الكيان ويف مقدمتها االمــارات العربية والبحرين والسودان
يجب أن يستفز األمتني العربية واإلسامية بل ويستنفرهما للعمل
ع ــىل إي ـق ــاف دورات ال ـع ـنــف ال ــدم ــوي ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــني وال ـط ـمــوح
نحو تحقيق التقدم والسام من خال اجبار الكيان الصهيوين عىل
االمـتـثــال ل ـقــرارات الـشــرعـيــة الــدولـيــة ومــا اكــرهــا وكـلـهــا تــدعــو اىل أن
يـتـحـمــل املـجـتـمــع ال ــدويل مـســؤولـيـتــه يف تــوفــري األم ــن والـحـمــايــة وحــق
تـقــريــر املـصــري لـلـشـعــب الـعــربــي الـفـلـسـطـيـنــي وإي ـقــاف جــرائــم الـبـطــش
والتنكيل والعنصرية التي تمارس وتــزداد ضــراوة يوما عن يــوم ضد
شعب يكافح منذ عقود طويلة من الزمن يف حقه بالوجود اإلنساين
الكريم بعيدا عن عنصرية الكيان الصهيوين التي فاقت كل أشكال
الوحشية والبشاعة منذ أن تــم زرع هــذا الـكـيــان بمساعدة دولـيــة يف
فلسطني يف  15مايو عام 1948م كخنجر مسموم غرس يف جسد األمة
العربية لطعنها من الخلف وإضعافها وتشتيت قدراتها.
بقي أن نقول يف هذه املناسبة األليمة إن ظلم ذوي القربى من العرب
ألبـنــاء الـشـعــب الفلسطيني أشــد وأنـكــأ مــن ظـلــم االح ـتــال الـصـهـيــوين
نـفـســه وخــاصــة مــا تـقــوم بــه ه ــذه األي ــام بـعــض دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي الرية من أعمال وتصرفات تجاهر بعدائها السافر للقضية
الفلسطينية وتقف اىل جانب كيان العدو الصهيوين بل وتدين مقاومة
أبـنــاء الـشـعــب الفلسطيني املــدافـعــون عــن حـقـهــم املـشــروع واسـتـعــادة
أرضهم الفلسطينية املغتصبة وبناء دولتهم عليها.

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( :
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

½Í—c)« bL× dU
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

Í“U−(« bOL(«b³Ž

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ

26sept26@gmail.com

إدارة اﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ

½ÍdO×³« bO−*«b³Ž ≠ »e??F« d??U
√”U³Ž bL× ≠ rO× bLŠ

www.26sep.net

