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ه���اه���ي ب���ادن���ا ق���ي���ادة وح���ك���وم���ة وش���ع���ب���اً وق������وات م��س��ل��ح��ة نحيي  
ذك����رى ال��ش��ه��ي��د ال��س��ن��وي��ة ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات واألن��ش��ط��ة وال���رام���ج التي 

تخللتها رعاية أسر الشهداء وأبنائهم بالدعم املعنوي واملادي وبالزيارات لهم ولروضات 
الشهداء يف العاصمة واملحافظات مثلت يف مضامينها اهتمامات القيادة الوطنية الثورية 

والسياسية والعسكرية بعظماء بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية رخيصة يف سبيل الله ونيل الحرية 

واالستقال والدفاع عن األرض والعرض.. وما قدمه الرجال الصادقون من 
مآثر بطولية وتضحيات عظيمة خال املواجهة مع قوى العدوان األمرييك الصهيوين 
وأدواته نظام آل سعود وآل زايد ومن يدور يف فلكهم من العماء والخونة يف ماحم 
بطولية أذه��ل��ت العالم ن��ص��رة للدين واملستضعفني حتى أث��م��رت ع���زاً وف��خ��راً ون��ص��راً 

لليمنيني وتنكيًا باملعتدين الغزاة..
تفاصيل ص 04

خالل ترؤسه لقاًء موسعًا للقيادات في إب.. 

تفاصيل ص 6  

يشرعن الستمرار االحتالل 
والتواجد العسكري 

اتفاق مشبوه  ملكافحة اإلرهاب بني 
مجلس املرتزقة واحملتل اإلماراتي

أكد عضو املجلس السيايس األعىل- 
رئيس املنظومة العدلية العليا محمد 
ع��ي ال��ح��ويث، ح��رص ال��ق��ي��ادة الثورية 
وامل�����������ج�����������ل�����������س ال�����������س�����������ي�����������ايس األع����������������������ىل ع�����ىل 
ت���ح���س���ني ال����خ����دم����ات وت���ل���ب���ي���ة ت��ط��ل��ع��ات 
امل����واط����ن����ني م����ن خ�����ال ت���ع���زي���ز ال���ش���راك���ة 
م����ع امل��ج��ت��م��ع وال����ت����واص����ل ال����دائ����م ل��ح��ل 

املشكات والقضايا التي تهمهم.
وأش��������������ار خ����������ال ت�������رؤس�������ه أم����������س ل����ق����اء 
م���������وس���������ع���������ا ل�����������ل�����������ق�����������ي�����������ادات األك���������ادي���������م���������ي���������ة 
وال���������رب���������وي���������ة وال������ش������ب������اب������ي������ة واإلع�������ام�������ي�������ة 
ورجال املال واألعمال وعقال الحارات 
ب����م����ح����اف����ظ����ة إب، إىل ض��������������رورة ت����ع����زي����ز 
االصطفاف ملواجهة التحديات الراهنة 
وال��ب��ح��ث ع���ن ال��ح��ل��ول وع����دم ال��ت��وق��ف 

عند أي عقبات.

في ظل التهديدات ألمن البحر األحمر

القوات املسلحة 
تؤكد جاهزيتها حلماية املياه اإلقليمية

تطورات صراع أدوات االرتزاق في حلج ومارب:

مواجهات وتقطع وممارسات تعذيب 
وإعدام وتظاهرات واسعة

في احملافظات اجلنوبية احملتلة..

نشر وترويج املخدرات 
يصل إلى املدارس

احملكمة العسكرية املركزية حتجز أموال 
وممتلكات 32 من قيادات املرتزقة 

توايل النيابة العسكرية املركزية التحقيق 
يف ال�����ق�����ض�����ي�����ة  ال�����ج�����ن�����ائ�����ي�����ة رق����������م )22( ل���س���ن���ة 
1444ه� املتهم فيها اللواء الركن عي ناصر 
لخشع وآخ���رون ع��دد اث��ن��ان وث��اث��ون متهما 
بتهمة االل��ت��ح��اق بصفوف تحالف ال��ع��دوان 
ال����س����ع����ودي االم������������ارايت ال���ص���ه���ي���وام���ري���يك ع��ىل 
الجمهورية اليمنية وتسهيل دخ��ول قوات 
ال���ع���دو اىل اق��ل��ي��م ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة وق��د 
ق�������ررت امل���ح���ك���م���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ت���وق���ي���ع ال��ح��ج��ز 
ال���ت���ح���ف���ظ���ي ع�����ىل ج���م���ي���ع أم���������وال وم���م���ت���ل���ك���ات 
املتهمني داخل الجمهورية وخارجها تمهيداً 
إلحالتهم اىل املحكمة العسكرية ملحاكمتهم 

يف التهم املنسوبة اليهم..
تفاصيل ص 07 

في رحاب العظماء وتضحيات الرجال الصادقني

أحدى األوراق التي لجأت إليها دول  
العدوان الستمرار تواجدها العسكري 
وتدخلها يف اليمن ونهبها لرثواته، خصوصاً 

بعد أن منيت بالهزائم العسكرية الكبرية عىل 
يد أحرار اليمن ورجال الجيش اليمني والقوة 

الصاروخية والطريان املسري الذي وصل 
استهدافه إىل عواصم ومدن دول العدوان 

وطال مصالحه الحيوية.

تفاصيل ص 03 

تفاصيل ص 02 

تفاصيل ص 04  تفاصيل ص 05 

احلوثي: اجلميع متساوون أمام القانون وال حصانة ألي مسؤول



أكد عضو املجلس السيايس األعللى- رئيس املنظومة العدلية 
العليا محمد عللي الللحللويث، حللرص القيادة الثورية واملجلس 
الللللسلللليللللايس األعلللللللللى علللللى تلللحلللسلللن اللللللخلللللدملللللات وتلللللللبللليلللة تلللطلللللللعلللات 
امللللواطلللنلللن ملللن خللللال تللعللزيللز اللللشلللراكلللة ملللع املللجللتللمللع واللللتلللواصلللل 

الدائم لحل املشكات والقضايا التي تهمهم.
وأشار خال ترؤسه أمس لقاء موسعا للقيادات األكاديمية 
والرتبوية والشبابية واإلعامية ورجال املال واألعمال وعقال 
الحارات بمحافظة إب، إىل ضرورة تعزيز االصطفاف ملواجهة 
الللتللحللديللات الللراهللنللة والللبللحللث عللن الللحلللللول وعللللدم الللتللوقللف عند 

أي عقبات.
ولفت محمد عي الحويث، إىل أهمية إسهام النخب املجتمعية 
يف تلللعلللزيلللز الللللرقللللابللللة الللشللعللبلليللة وتلللوعللليلللة امللللجلللتلللملللع تللللجللللاه الللقللضللايللا 
الللوطللنلليللة ويف املللقللدمللة الللجللوانللب االقللتللصللاديللة واألمللنلليللة وتللعللزيللز 
اللللصلللملللود يف ملللواجلللهلللة الللللللعللللللدوان.. وقلللللللال" نلللريلللد رقللللابللللة شللعللبلليللة 
حلللقللليلللقللليلللة ومللللسللللتللللعللللدون لللللاسللللتللللمللللاع لللللكللللافللللة اآلراء واملللللقللللرتحللللات 
واألفكار والنقد اإليجابي بما يؤسس لشراكة كاملة لارتقاء 
بللمللسللتللوى اللللخلللدملللات امللللقلللدملللة للللللمللواطللنللن وتللللجللللاوز الللتللحللديللات 

املاثلة".
وتطرق عضو السيايس األعى يف اللقاء الذي حضره محافظ 
إب علللللبلللللداللللللواحلللللد صلللللللللاح، وأملللللللللن علللللللام مللللحللللي املللللحللللافللللظللللة أمللللن 
اللللللورايف، إىل أهلللم الللتللحللديللات الللنللاجللمللة عللن اللللعلللدوان والللحللصللار 
ومنها عدم صرف مرتبات املوظفن من املوارد النفطية للبلد، 
وعلللدم الللسللمللاح لللوصللول الللسللفللن املللحللملللللة بللاملللشللتللقللات النفطية 
واألدويلللة والسلع األساسية ومنع املللرىض من السفر للخارج 

لللللللغللللللرض اللللللللللعلللللللللاج.. مللللللللؤكللللللللداً علللللللى ضلللللللللللللرورة اسلللللتلللللشلللللعلللللار اللللجلللمللليلللع 
للمسؤولية يف خدمة الوطن واملواطنن واإلسهام الفاعل يف 

عملية البناء والتنمية والنهوض بالوطن.
وأضاف " نفتخر بأبناء إب وبدورهم املشرف يف معركة الدفاع 

عن الوطن ورفدهم للجبهات بقوافل املال والرجال ورعايتهم 
ألسللر الشهداء والجرحى واملللرابللطللن".. منوها بللدور املغرتبن 
ملللن أبلللنلللاء املللحللافللظللة يف دعللللم وإسللللنللللاد الللتللنللملليللة املللحللللليللة رغللللم ما 
يواجهه الوطن من تحديات جراء استهداف تحالف العدوان 

املمنهج ملؤسسات الدولة.
ونوه، بجهود السلطة املحلية باملحافظة يف تقديم الخدمات 
للمواطنن وتلمس احتياجاتهم.. مللؤكللدا قللدرة املجتمع عى 
إحللللداث تنمية محلية مللن خلللال املللشللاركللة املجتمعية وحشد 
الللللطللللاقللللات بلللللللللللإدارة وتلللحلللفللليلللز ملللللن اللللسلللللللطلللات امللللحللللللليلللة وأجلللهلللزتلللهلللا 
الللتللنللفلليللذيللة.. وأشلللللار عللضللو الللسلليللايس األعللللى إىل ضلللللرورة تللعللزيللز 
الرقابة عى األسواق للتأكد من توفر السلع األساسية ومنع 
االحتكار وااللتزام باألسعار املحددة.. موجها السلطة املحلية 
يف املحافظة والغرفة الصناعية والتجارية بوضع آلية مناسبة 
وشللللفللللافللللة يف علللمللللللليلللة ضللللبللللط األسللللللعللللللار بللللمللللا يلللخلللفلللف ملللللن ملللعلللانلللاة 

املواطنن.
وأكد الحويث، الحرص عى أن تكون محافظة إب نموذجا يف 
حللل وإنللهللاء القضايا والللخللافللات املجتمعية.. موجها محافظ 
امللللللحلللللافلللللظلللللة بلللتلللشلللكللليلللل لللللجللللنللللة السلللللتلللللقلللللبلللللال شلللللللكلللللللاوى وملللللقلللللرتحلللللات 

املواطنن والعمل عى معالجتها.
وأشلللللللللاد بللللمللللبللللادرة عللللللدد ملللللن قللللليلللللادات امللللحلللافلللظلللة واسللللتللللعللللدادهللللم 
إلنللللصللللاف مللللن للللله حللللق أو مللظلللللمللة للللديلللهلللم.. مللللؤكللللدا أن الللجللملليللع 
سواسية أمام القانون، وال حصانة ألي مسؤول أمام حقوق 

الناس ومظلومياتهم.
كلللملللا أشللللللللاد علللضلللو الللللسلللليللللايس األعللللللللى بللللللللدور اللللنلللخلللب املللجللتللمللعلليللة 

باملحافظة وتفاعلهم يف حل مختلف القضايا والخافات.. حاثا 
أصحاب املظالم عى تدعيم شكاواهم بالوثائق واألدللللة التي 
تثبت حقوقهم ومظلومياتهم واالبتعاد عن الشكاوى الكيدية.

وكللللان مللحللافللظ إب قلللد ألللقللى كلللللمللة تللرحلليللبلليللة، اسللتللعللرض فيها 
أهلللللللللم امللللللشلللللكلللللات الللللللتللللللي تللللللعللللللاين مللللنللللهللللا امللللللحلللللافلللللظلللللة يف الللللقللللطللللاعللللات 
املللخللتلللللفللة.. مللؤكللدا وقللللوف أبللنللاء وقللبللائللل إب إىل جللانللب الللقلليللادة 
الثورية واملجلس السيايس األعى وأبطال الجيش يف مواجهة 

العدوان.
وجللدد التأكيد عللى استيعاب موجهات قائد الللثللورة والرتكيز 
علللى امللللشلللاريلللع املللتللعلللللقللة بللاسللتللنللهللاض الللللقللللدرات امللللتلللاحلللة وتللعللزيللز 
الللشللراكللة مللع الللقللطللاع الللخللاص بللمللا يللخللدم األهلللللداف املللشللرتكللة.. 
ملللللشلللللرا إىل وجلللللللللود تلللللوجللللله إيللللجللللابللللي للللللللدى أبلللللنلللللاء املللللحللللافللللظللللة نللحللو 
امللللشلللاركلللة املللجللتللمللعلليللة وإدراكللللهللللم اللللواعلللي لللحللقلليللقللة الللللللدور اللللذي 

يقومون به من أجل تحقيق التنمية املستدامة.
وأعرب محافظ إب عن الشكر لجهود عضو السيايس األعى 
ملللحلللملللد علللللي اللللللحلللللويث الللللتللللي أثلللللملللللرت يف حلللللل الللللكللللثللللر ملللللن قلللضلللايلللا 
الللللثللللأر والللللخللللافللللات واللللقلللضلللايلللا املللسللتللعللصلليللة بلللامللللحلللافلللظلللة.. مللنللوهللا 
باهتمامه بتلمس متطلبات واحتياجات املواطنن من املشاريع 

والخدمات الضرورية.
وأكللللد حلللرص الللسلللللطللة املللحللللليللة بللاملللحللافللظللة علللى دعلللم وتشجيع 
املبادرات املجتمعية بما يسهم يف إحداث تنمية محلية حقيقية 

يف عموم مديريات املحافظة.
حلللضلللر اللللللللقلللاء وكلللللللاء امللللحلللافلللظلللة، وقللللليلللللادات مللحللللليللة وتللنللفلليللذيللة 

وأمنية وشخصيات اجتماعية.

كّرم عضو املجلس السيايس األعى جابر الوهباين ورؤسللاء مجليس النواب 
األخ يحيى عي الراعي والقضاء األعى القايض أحمد يحيى املتوكل واملحكمة 
الللعللللليللا الللللقللللايض اللللدكلللتلللور علللصلللام اللللسلللملللاوي أسلللللر شللللهللللداء الللسلللللطللة الللقللضللائلليللة 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ويف الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية - رئيس 
املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية محمود الجنيد، ووزيللر العدل القايض نبيل 
الللعللزاين والللنللائللب الللعللام الللقللايض الللدكللتللور محمد الللديلللللمللي، وأعللضللاء مجلس 
الللقللضللاء وقللليلللادات ومللوظللفللو السلطة الللقللضللائلليللة، عللر عللضللو الللسلليللايس األعللى 
الوهباين عن الفخر واالعتزاز بتضحيات الشهداء يف الدفاع عن اليمن وأمنه 

واستقراره
ونلللوه بمستوى مللشللاركللة وتللفللاعللل كللافللة املللكللونللات الللسلليللاسلليللة واالجللتللمللاعلليللة يف 
إحياء ذكرى سنوية الشهيد 1444هل، يف مشهد يؤكد مدى التاحم واالصرار 
عللى مللواصلللللة الللسللر عللى نهج العظماء يف التضحية والللفللداء يف سبيل الله 

والدفاع عن الوطن.
وأكد الوهباين، أن رعاية أسر الشهداء يف كافة املجاالت واجب عى الجميع 
.. ملللشلللراً إىل أن ملللا تللحللقللق لللللليللمللن ملللن عللللزة وكللللرامللللة وحلللريلللة وانلللتلللصلللار بفضل 
تضحيات األحرار ومواقفهم البطولية وبذلهم وعطائهم يف مواجهة العدوان 

األمرييك السعودي اإلمارايت.
مللن جانبه تطرق رئيس مجلس القضاء، إىل مللا قللّدملله الشعب اليمني من 
قلللوافلللل الللشللهللداء اللللذيلللن تللحللركللوا ملللن مللوقللع املللسللؤوللليللة، بلللاذللللن أرواحلللهلللم يف 

معارك الدفاع عن الوطن والسيادة والحق ونصرة املستضعفن.
ولفت إىل حرص واهتمام قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث، بأسر الشهداء 
وتأمن كافة احتياجاتها والسعي لتحقيق ما ضحوا من أجله يف تحرير اليمن 

من قوى الغزو واالحتال .. مجدداً التأكيد عى موقف السلطة القضائية يف 
مساندة الجهود الساعية لانتصار للوطن وتحقيق العدالة الناجزة.

وبن القايض املتوكل أن تكريم أسر شهداء السلطة القضائية، وكافة أسر 
شهداء الوطن، يعر عن الوفاء والعرفان لتضحياتهم، من أجل أن يحيى 
الشعب اليمني يف أمن واستقرار .. مؤكداً مواصلة العمل والبذل والعطاء 

يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
بللدوره أكد وزيللر العدل، أهمية ترسيخ قيم ومبادئ الشهداء والعمل عى 
تللحللقلليللق الللغللايللة الللتللي ضللحللوا ملللن أجلللللهللا يف االنلللتلللصلللار للللللوطللن وبلللنلللاء مستقبله 
املشرق وغللرس تلك القيم يف األجلليللال، ملا من شأنه تعزيز الصمود والثبات 

يف مواجهة أعداء اليمن.
وأشار إىل واجب الجميع تجاه أسر الشهداء وتوفر ما يلزم من احتياجاتها 
يف مختلف الجوانب .. الفتاً إىل أن السلطة القضائية لن تتواىن يف االضطاع 
بمسؤولياتها تجاه املجتمع يف تحقيق العدل وكل ما من شأنه ترسيخ األمن 

واالستقرار.
فيما أكدت كلمة أسر الشهداء التي ألقاها العامة شرف النعمي، أن دماء 
الللشللهللداء أثللمللرت علللزًة وكللرامللًة وانللتللصللاراً وتمكيناً .. مللشللراً إىل املللتللغللرات التي 
حدثت عى كافة املستويات، ما أجللر العدو عى وقللف عملياته العسكرية 

الجوية ونهب ثروات اليمن.
ودعا الجميع إىل الحفاظ عى دماء الشهداء باعتبار ذلك مكسباً للشعب 
الللليلللملللنلللي واللللعلللملللل عللللى تللحللقلليللق تلللطلللللللعلللات أبللللنللللاء اللللشلللعلللب الللليلللملللنلللي يف االنلللتلللصلللار 

للعدالة، ومحاربة الفساد والنهوض بالوطن يف مختلف املجاالت.
تخللت الفعالية التكريمية قصيدة للشاعر معاذ الجنيد، وأوبريت وأناشيد 

معرة عن عظمة وتضحيات الشهداء ومكانتهم يف النفوس.

زار رئللليلللس مللجلللللس الللللللللوزراء اللللدكلللتلللور عللبللدالللعللزيللز 
صالح بن حبتور، أمس ضريح الرئيس الشهيد 
صللللالللللح علللللي الللللصللللمللللاد بللللملللليللللدان اللللسلللبلللعلللن بلللأملللانلللة 

العاصمة.
ووضع رئيس الللوزراء خال الزيارة ومعه وزراء 
الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور 
عي أبو حليقة والدولة لشؤون مخرجات الحوار 
الوطني واملصالحة الوطنية أحمد القنع والزراعة 
والري املهندس عبدامللك الثور واإلرشاد وشؤون 
اللللللحلللللج واللللللعلللللملللللرة نلللجللليلللب الللللعللللجللللي ومللللللديللللللر مللكللتللب 
رئيس الوزراء طه السفياين إكليًا من الزهور عى 
ضريح الشهيد الصماد ورفاقه بمناسبة الذكرى 

السنوية للشهيد 1444هل.
وقرأوا الفاتحة عى روح الشهيد الصماد ورفاقه 
.. سللائلللللن املللللوىل الللعللي الللقللديللر أن يللنللزل الجميع 
منزلة الشهداء ويجزيهم عن الوطن واألمة خر 
الللللجللللزاء، مللقللدريللن الللجللهللود املللخلللللصللة الللتللي بللذلللهللا 
الشهيد الصماد يف سبيل الوطن والدفاع املبكر 
عن حق الشعب اليمني يف العيش الكريم والحر 

واملستقل بعيداً عن الوصاية والهيمنة.
إىل ذللللللللللك زار رئلللللليللللللس اللللللللللللللللللوزراء وزملللللللللللللللاؤه اللللللللللللللوزراء 
روضللتللي الللصللمللاد والخمسن بللأمللانللة العاصمة، 
وتم قراءة الفاتحة عى أرواح شهداء الروضتن 
وكللافللة شللهللداء الللوطللن الللذيللن اسللتللشللهللدوا دفللاعللاً 
عللن األمللللة وحللقللهللا امللللشلللروع يف مللواجللهللة املعتدين 
ومشاريعهم التدمرية التي ال تقتصر عى اليمن 
بل وتستهدف األمة العربية واالسامية جمعاء 
.. داعن الله عز وجل أن يسكنهم أعايل الجنان 
ويللجللزيللهللم خلللر اللللجلللزء علللن تللضللحلليللاتللهللم يف نللصللرة 

عباده املستضعفن.
كما زار رئلليللس الللللوزراء واللللللوزراء مللعللرض شهداء 
الحماية الرئاسية الذي يضم صوراً فوتوغرافية 
ونلللللللبلللللللذة تللللعللللريللللفلللليللللة علللللللن الللللللشللللللهللللللداء اللللللللذيلللللللن جلللللللللادوا 
بلللللللللللأرواحلللللللللللهلللللللللللم إىل جللللللللللانللللللللللب شلللللللللللهلللللللللللداء املللللللؤسللللللسللللللتللللللن 
الللعللسللكللريللة واألمللنلليللة يف مللواجللهللة تللحللالللف البغي 
واللللعلللدوان األمللريلليك الللسللعللودي اإلملللللارايت وذوداً 
علللللللن سللللللليلللللللادة اللللللللوطلللللللن وأملللللللنللللللله واسلللللللتلللللللقلللللللراره وعلللللزتللللله 

ورفعته.

وأدىل رئللللليلللللس الللللللللللللللللوزراء بللللتللللصللللريللللح إعللللللامللللللي عللقللب 
الللللللللللللللللزيللللللللللللللللارات، وصلللللللللللللف فلللللليللللللهللللللا االحلللللللللتلللللللللفلللللللللاء الللللللسللللللنللللللوي 
بلللاللللشلللهلللداء بللاللللللحللظللات املللهلليللبللة يف حللليلللاة الللشللعللب 
الللليلللملللنلللي وهلللللو يلللللرى اللللكلللوكلللبلللة الللعللظلليللمللة مللللن أبلللنلللاء 
الللليلللملللن وخللللللرة اللللشلللبلللاب مللللن أقللللصللللاه إىل أقلللصلللاه، 

ينرثون روح الفداء عى الوطن.
وللللللفلللللت إىل أن حلللللاللللللة االسلللللتلللللقلللللرار واللللللللهلللللللدوء اللللللذي 
ينعم به الوطن واملللواطللن، هو بفضل تضحيات 
الشهداء الكرام .. وقال "يرتدد الجميع عى مدى 
أسبوعن عى هذه األماكن املقدسة التي تحوي 
عللللى رفلللللللات أطللللهللللر وأشللللللللرف وأعللللظللللم الللللنللللاس وهلللم 
الشهداء، هذه األماكن التي أصبحت معلماً من 
معالم حاضر ومستقبل اليمن الذي استطاع من 
خللال هللؤالء العظماء أن يحقق كرامة اإلنسان 

وعزة هذا الوطن".
وعللر عللن الشكر لجميع املللسللؤولللن والفعاليات 
االجللللتللللمللللاعلللليللللة املللللكللللرسللللة لللللاحللللتللللفللللاء بللللهللللذه امللللنلللاسلللبلللة 
وتللحللقلليللق غللايللاتللهللا األخلللاقللليلللة واإلنلللسلللانللليلللة ورعلللايلللة 

أسر وذوي وأبناء الشهداء.
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دعا إلى تعزيز االصطفاف ملواجهة التحديات الراهنة..

احلوثي: اجلميع متساوون أمام القانون وال حصانة ألي مسؤول
  نريد رقابة شعبية حقيقية ومستعدون لالستماع 

لكافة اآلراء واملقترحات
   أهمية إسهام النخب املجتمعية في تعزيز الرقابة 

الشعبية وتوعية املجتمع جتاه القضايا الوطنية

الوهباني والراعي واملتوكل يكرمون
 أسر شهداء السلطة القضائية

زار معرض شهداء احلماية الرئاسية

رئيس الوزراء يضع إكلياًل من الزهور على 
ضريح الشهيد الصماد ورفاقه

ناقش اجتماع عقد أمس يف صنعاء برئاسة 
وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق، 

الجوانب املتصلة بتطبيق قانون الطرق.
واستعرض االجتماع الذي ضم نائب الوزير 
املللللهللللنللللدس ملللحلللملللد الللللللللللللذاري، ووكلللللللللاء اللللللللللوزارة 
لللللقللللطللللاع الللللللطللللللرق امللللللهلللللنلللللدس خلللللاللللللد بللللاشللللمللللاخ، 
واإلسكان املهندس قاسم عاطف، والشؤون 
املالية عبدالله أبو طالب، قانون الطرق بعد 

إقراره مؤخرا من مجلس النواب.
وخلللال االجللتللمللاع أكللد وزيلللر األشللغللال حرص 
اللللللللللللللوزارة علللللى تلللنلللفللليلللذ ملللهلللاملللهلللا والللللصللللاحلللليللللات 
املنصوص عليها يف قانون الطرق.. مشراً إىل 
أهمية الدور الذي ستضطلع به الوزارة وفقا 
للقانون يف إعلللداد الخطط واالسرتاتيجيات 
والتصاميم واإلشللراف عى مشاريع وشبكة 

الطرق والحفاظ عليها.
ولفت الوزير مطلق إىل أن القانون سيسهم 

يف الللللللللللحللللللللللد مللللللللللللن امللللللللللخلللللللللاللللللللللفلللللللللات والللللللللللللتللللللللللللجللللللللللللاوزات 
الللحللاصلللللة يف عللمللل بللعللض مللكللاتللب األشلللغلللال 
يف املللحللافللظللات وامللللديلللريلللات، ويلللعلللزز الللحللفللاظ 
عللللى اللللللشلللللوارع والللللطللللرق مللللن أي اعلللللتلللللداءات.. 
مللشللدداً عللى ضلللرورة اإلشلللراف والللرقللابللة عى 
كللللللافللللللة ملللللشلللللاريلللللع اللللللللطلللللللرق سلللللللللللواء امللللللنلللللفلللللذة ملللن 
قبل الجهات الحكومية املعنية، أو القطاع 
اللللخلللاص أو حللتللى املللمللولللة دولللليلللا كللللون اللللللوزارة 

الجهة املعنية واملسؤولة عن هذا الجانب.
وثللمللن وزيلللر األشللغللال دعللم ومللسللانللدة رئيس 
املجلس السيايس األعى فخامة املشر الركن 
مهدي املشاط لوزارة األشغال يف أداء دورها 

ومهامها عى أكمل وجه.
فيما تطرق نائب الوزير ووكيل قطاع الطرق 
إىل أبلللللللللللرز مللللللهللللللام اللللللللللللللللللوزارة اللللللللللللللللللواردة يف قلللللانلللللون 
اللللطلللرق، مللؤكللديللن علللى أهللملليللة الللتللنللسلليللق مع 

مختلف الجهات إلنفاذ القانون.

استعرض قانون الطرق بعد إقراره مؤخرًا من مجلس النواب.

اجتماع برئاسة وزير األشغال يناقش 
اجلوانب املتصلة بتطبيق قانون الطرق

كللللشللللفللللت رسلللللللائلللللللل للللللللخلللللللراء األمللللللللللللم املللللللتللللللحللللللدة علللللللن قلللللليللللللام قللللللللللللوات األملللللللن 
السعودية بقتل قرابة 430 مهاجرا وإصابة 650 آخرين يف قصف 
وإطللاق نار عر الحدود بن يناير وأبريل 2022. أظهرت أيضا أنها 
علللذبلللت ملللهلللاجلللريلللن أسلللللللرى، واغلللتلللصلللبلللت فلللتللليلللات بللعللضللهللن ال تللتللعللدى 

أعمارهن الل 13 عاما!!
وبحسب الرسائل، قصفت قوات األمن السعودية، يف 16 حادثة 
عللى األقللللل، قللذائللف مللدفللعلليللة عللى مللهللاجللريللن كللانللوا يف طللريللقللهللم يف 
منطقة الللرقللو وجللبللال الللغللار بللمللديللريللة مللنللبلله وثللابللت بللمللديللريللة قطبر 
يف الللليلللملللن وامللللنلللطلللقلللة الللللحللللدوديللللة للللللللللللوادي األحللللمللللر بللاملللملللللكللة الللعللربلليللة 

السعودية.
وأكلللللدت الللتللقللاريللر أن هللنللاك اسللتللهللدافللاً ملللبلللاشلللراً وملللقلللصلللوداً ملللن قبل 
القوات السعودية، حيث يقوم األمن السعودي بانتهاج سياسة 
استخدام القوة املفرطة لردع املهاجرين عن عبور الحدود إىل اململكة 
العربية السعودية، فهم يستخدمون ثاثة أشكال من العنف ضد 
األفللللراد املللسللافللريللن يف املنطقة والللتللي تشمل هجمات القناصة عى 
املهاجرين يف مجموعات صغرة أو قذائف الهاون أو القصف عى 
املهاجرين يف مجموعات أكر وإطاق النار عى املهاجرين املحاصرين 

يف األرايض السعودية.
فيما انتقدت منظمة هيومن رايللتللس ووتللش قيام مجلس حقوق 

اإلنلللللسلللللان الللللتللللابللللع لللللأمللللم املللللتللللحللللدة، بللللإيللللقللللاف للللجلللنلللة اللللتلللحلللقللليلللق الللللدوللللليللللة يف 
انلللتلللهلللاكلللات جللملليللع أطللللللراف الللللنللللزاع يف الللليلللملللن، “إثلللللر ضلللغلللوطلللات سللعللوديللة 
وإماراتية شديدة، رغم التحذيرات املتكررة من تأثر ذلك عى حقوق 

اإلنسان”. و تؤكد هذه املزاعم األخرة ضرورة أن تنئش األمم املتحدة، 
إملللا عللر “الللجللمللعلليللة الللعللامللة” أو مللجلللللس حللقللوق اإلنلللسلللان، آللليللة للرصد 
والللتللحللقلليللق لجمع األدلللللة عللى جللرائللم الللحللرب املحتملة مللن قللبللل جميع 

األطراف.

وتقدر منظمة الهجرة الدولية عدد املهاجرين الذين تقطعت بهم 
الللسللبللل بللأكللرث مللن 43 أللللف مللهللاجللر يف جللملليللع أنللحللاء اللليللمللن، معظم 
املارين منهم باتجاه السعودية يأتون من إثيوبيا، ومنهم الجئون 
وطالبو لللجللوء، ويعد املللهللاجللرون الللعللابللرون مللن بللن املدنين األكللرث 

تضررا من النزاع.
كللللمللللا كللللشللللف اللللللللخلللللللراء املللللعللللنلللليللللون بللللللحللللللاالت اإلعللللللللللللللدام خللللللللللارج الللللقللللضللللاء 
وحقوق املهاجرين والللرق والتمييز ضد النساء برسالتهم املوجهة 
للحكومة السعودية وحكومة صنعاء عن مقرة سرية عى الحدود 
السعودية اليمنية تحوي نحو 10 آالف جثة ملهاجرين أفارقة تمت 
تللصللفلليللتللهللم، مللعللظللم املللهللاجللريللن املللللاّريللللن بللاللليللمللن يلللأتلللون ملللن إثلليللوبلليللا.. 
وبلليللنللت الللرسللالللتللان أن حلللرس اللللحلللدود الللسللعللودي عللملللللوا عللى صف 
مهاجرين يف طوابر وتخيرهم يف أي منطقة من أجسادهم سيتم 
إطاق الرصاص، مشرين إىل أن الجنود كانوا يتلذذون بتعذيب 
الضحايا من خال تحويل الضحية إىل لعبة يجرب فيها الجندي 

السعودي مدى الطلقة بعد اخرتاق الجسد.
ويف وقلللت سللابللق، تلللداوللللت الللعللديللد مللن وسللائللل اإلعللللام واللللوكلللاالت 
الللصللحللفلليللة املللحللللليللة واللللدولللليلللة ملللعلللانلللاة امللللهلللاجلللريلللن األفللللارقللللة ملللن قبل 
حللللرس اللللحلللدود اللللسلللعلللودّي، َحللليلللُث نللشللرت وكلللاللللة “فلللرانلللس بلللرس” 
تللللقللللريللللراً صلللحلللفللليلللاً عللللن ملللعلللانلللاة امللللهلللاجلللريلللن األفلللللارقلللللة مللللن قلللبلللل الللنللظللام 
السعودّي وقالت الباحثة ناديا هاردمان لوكالة “فرانس برس”: “يقبع 
مئات إن لم يكن آالف يف مراكز احتجاز بائسة يف السعودّية”، واصفًة 

احتجازهم بأنه “تعسفي وميسء”.

رسائل خلبراء األمم املتحدة : قوات األمن السعودي تقتل املهاجرين على حدودها بطرق مختلفة
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القوات املسلحة تؤكد جاهزيتها حلماية املياه اإلقليمية اليمنية

أدى احــتــال الــعــدو اإلســرائــيــي لشبه جــزيــرة سيناء ومضايق 
تــــــران يف حـــــرب 1967م, إىل تـــحـــويـــل االهــــتــــمــــام االســـراتـــيـــجـــي 
لــلــعــرب وكـــيـــان الـــعـــدو االســـرائـــيـــي إىل مــنــطــقــة بــــاب املـــنـــدب الــتــي 
تشكل أهمية حيوية لوصول إسرائيل من ميناء إيات وخليج 
الــعــقــبــة إىل جـــنـــوب شـــــرق آســـيـــا وافـــريـــقـــيـــا, والــــتــــي ضـــاعـــفـــت مــن 

نشاطها عىل الساحل االرتري وقرب باب املندب.
وقـــــد أدرك الــــعــــرب خــــطــــورة هـــــذا الـــنـــشـــاط لـــلـــعـــدو اإلســـرائـــيـــي 
,وتــيــقــظ الــســاســة واإلعـــامـــيـــون, وغـــرهـــم وأخــــــذوا يــعــربــون عن 
قـــلـــقـــهـــم بـــــشـــــأن الــــــوضــــــع الــــخــــطــــر الـــــــــذي يــــحــــف بــــالــــبــــحــــر األحـــــمـــــر, 
والناجم عن التهديدات اإلسرائيلية للمنطقة, وبخاصة لجزرها 

ومضايقها.

حتذيرات مبكرة 
خال فرة )1970-1971( بدأت قصة البحر األحمر تحوز 
عــىل األسبقية األوىل يف اجتماع الجامعة العربية, وجــاء ذلك 
بناء عىل تحذيرات ,وشكاوى تقدمت بها دولتا شطري اليمن 
حــــــول الــــنــــشــــاطــــات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة الــــجــــاريــــة يف املـــــدخـــــل الـــجـــنـــوبـــي, 

وبخاصة يف جزر حالب ودهلك.
ويف هــذه الفرة ايضاً أعربت دول عربية أخــرى عن قلقها يف 

هذا الشأن مثل سورية, وليبيا, والسودان.

تقصي احلقائق 
شكلت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة لجنة لتقيص الــحــقــائــق حــول 
اســـتـــئـــجـــار كـــيـــان الــــعــــدو اإلســــرائــــيــــي مــجــمــوعــة مــــن جـــــزر املـــدخـــل 

الجنوبي للبحر األحمر من أثيوبيا.
ويف أيــلــول/ســبــتــمــرب 1973م جـــرت مناقشة نــتــائــج مــا قامت 
به تلك اللجنة, يف مجلس الجامعة, وصدر قرار يدعو األمانة 
العامة للجامعة العربية إىل ترتيب انعقاد مؤتمر ألقطار البحر 
األحمر العربية, يتيح لها التوصل إىل مواقف مشركة يف شأن 

التعاون والتنسيق يف ما بينها يف هذا الصدد.
ويف العام 1977م, تكاتفت الجهود االسراتيجية العربية 
نتيجة الـــوجـــود الــكــوبــي, وتــدخــل الــقــوتــن الــكــربيــن يف املنطقة, 
بما مثلته هذه العوامل من أبعاد جديدة أضيفت إىل التوترات 

القائمة عىل البحر األحمر.
ويف الــعــام نــفــســه ُعــقــدت اجــتــمــاعــات عــربــيــة مــشــركــة وبــذلــت 
مــــحــــاوالت ديــبــلــومــاســيــة بـــهـــدف تـــأكـــيـــد األمــــــن الـــعـــربـــي يف الــبــحــر 
األحـــــمـــــر, مــــن خــــــال عــــــدة إجـــــــــــراءات مــــن بــيــنــهــا فــــــرض الــســيــطــرة 
اإلقــلــيــمــيــة عـــلـــيـــه, واتــــخــــذت خــــطــــوات فـــعـــالـــة بــغــيــة الـــتـــوصـــل إىل 
اسراتيجية عربية يف البحر األحمر ,وتوفر األمن له, استجابة 

لألوضاع الجديدة.
 فـــفـــي 27-28شــــــبــــــاط /فــــربايــــر 1977م, اجـــتـــمـــع زعــــمــــاء كــل 
من سورية, ومصر والسودان بمساندة من السعودية يف قمة 
مصغرة ,يف مدينة الخرطوم ,ملناقشة قضية أمن البحر األحمر, 
ولوضع اسراتيجية عربية موحدة خاصة به, ودعوا إىل أن يكون 
بحراً عربياً ,وأبدوا رغبتهم يف جعله منطقة سام, وإبقائه بعيداً 
عن الصراعات الدولية ,وجعلة مفتوحاً يف وجه املاحة الدولية.

مؤمتر قمة تعز 
يف 22-23 آذار/مارس 1977م عقد مؤتمر قمة تعز, ضم 
كًا من السودان والصومال, وشطري اليمن, وكانت أثيوبيا قد 

دعيت إليه, ولكنها امتنعت عن الحضور.
وكــان املــوضــوع الرئييس للمؤتمر هو أمــن البحر األحــمــر.. ويف 
خطابه االفتتاحي أشار الرئيس إبراهيم الحمدي إىل أن هناك 
من يريدون الزج بدول البحر االحمر يف سباق التنافس الدويل, 

وشدد عىل إبعاد الصراعات الدولية عن املنطقة.
ويف البيان املشرك الذي صدر يف 23 آذار/مارس عن االجتماع, 
أكد رؤساء دول البحر األحمر املجتمعون, عىل ضرورة الحفاظ 
عىل البحر األحمر كمنطقة سلم، وعىل استغال ثروات البحر 
االحمر لخر شعوب املنطقة، مع الدعوة إىل عقد اجتماع يضم 

دول البحر األحمر كلها.
ودعا البيان كذلك إىل التضامن العربي ضد سياسات إسرائيل 

العدوانية وضد القوى املؤيدة للصهيونية.

إنهاء الوجود األجنبي 
ويف نــفــس يـــوم انــفــضــاض تــلــك الــقــمــة املــصــغــرة يف تــعــز، كتب 
بطرس بطرس غــايل، وزيــر الدولة للشؤون الخارجية يف مصر 
موضوعاً يف جريدة األهـــرام حــَضّ فيه عىل التعاون العربي يف 
البحر االحمر، وقدم مقرحات حول كيفية تحويله إىل بحرة 

عربية بحيث تشمل الخطوات التالية:
1- إنهاء أي وجود عسكري أجنبي بما يف ذلك وجود إسرائيل 

ومنع اقامة قواعد عسكرية اجنبية يف البحر األحمر.
2- عقد اتفاق بن اليمن"الشطر الجنوبي" وجيبويت، إلنشاء 

قواعد ومقاييس دائمة تنظم مرور السفن خال باب املندب.
3- إيـــاء األهــمــيــة لــجــزر الــبــحــر األحــمــر، وتحويلها إىل مــواقــع 

لقواعد عسكرية عربية تخضع لقيادة عربية مشركة.
4- إعطاء اهمية ملــوائن البحر األحمر العربية، وتحويلها إىل 

آلية لربط االقطار العربية، واإلسهام يف تكاملها.
5- وقد ذهب غايل يف موضوعه إىل اعتبار البحر االحمر أداة 
أو وسيلة لتوثيق العاقات العربية وتكاملها يف ما بن االقطار 
الـــعـــربـــيـــة املـــطـــلـــة عـــلـــيـــه، وشـــــعـــــاراً لـــجـــهـــود اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة 

مشركة يف املنطقة.
6- وقد اخذ اهتمام القادة العرب يتزايد بقضية أمن البحر 
األحمر، وقاموا بعدد من الزيارات بن االقطار العربية بشأنها.

أمن البحر األحمر 
ويف 3 ايلول من سبتمرب 1977م وضع مشروع خطة تتعلق 
بقوة امن البحر االحمر عىل جدول اعمال اجتماع مجلس وزراء 
الخارجية يف الجامعة، ودعــت الخطة إىل تشكيل قوة مؤلفة 
مـــن ســتــة آالف ضـــابـــط وجـــنـــدي يـــخـــتـــارون مـــن الــــقــــوات املــســلــحــة 
لــجــمــيــع الــــــدول الــعــربــيــة االعــــضــــاء يف الـــجـــامـــعـــة، وتـــكـــون تــابــعــة 
مباشرة لألمانة العسكرية يف الجامعة العربية، ولكن لم تجد 

هذه الخطة سبيلها إىل التنفيذ..

موقف عربي موحد 
وعىل هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية، اجتمع وزراء 
خارجية الدول املشاركة يف قمة تعز، دعوا إىل عقد مؤتمر بحر 
احمري موسع يضم كًا من مصر، واليمن بشطريها، واألردن، 

والسعودية، والصومال، وجيبويت.
ووضــعــوا مــشــروع قــرار يدعو الىموقف عربي موحد ملواجهة 
الـــــتـــــحـــــدي االســــــرائــــــيــــــي- االثــــــيــــــوبــــــي- ولــــــدعــــــم الـــــــثـــــــورة االرتــــــــريــــــــة يف 
حصولها عىل االستقال، مؤكداً عىل أن العدوان ضد الصومال 

يعد عدواناً عىل االمة العربية كلها.

مذكرة سرية 
ويف اوائل تشرين أول/ اكتوبر من نفس العام 1977م سلم 
الشطر الشمايل من اليمن"سابقاً" مذكرة سرية إىل الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، اكــــد فــيــهــا عـــىل تـــزايـــد الــــوجــــود الــعــســكــري اإلســـرائـــيـــي 
واالثـــيـــوبـــي يف مــنــطــقــة ســاحــل ارتـــريـــا- بـــاب املـــنـــدب، وأن اثــيــوبــيــا 
قدمت تسهيات لنشاط استخبارات اسرائيلية للسيطرة عىل 
الــســاحــل االرتــــري الـــذي يمكن إلســرائــيــل ان تــهــدد منه مباشرة 
الجزر اليمنية يف البحر األحمر، وطلب يف املذكرة من الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة أن تــتــخــذ اســـتـــعـــداداتـــهـــا الــــضــــروريــــة لــحــمــايــة أمـــــن بـــاب 

املندب والجزر العربية.

إال أن مــــا تـــقـــدم ذكــــــره مــــن الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــت مــــن اجـــــل بــنــاء 
اسراتيجية عربية تتعلق بالبحر األحمر بوغتت بضربة اجهاض 
من خال زيارة الرئيس انور السادات إلسرائيل، وما استجد عنها 
من تطورات وآثار، االمر الذي خفف إىل حن، االهتمام العربي 
بالبحر األحمر، ناهيك عن ان كل املواثيق والدراسات والقرارات، 
ومؤتمرات القمم، ومؤتمرات السفوح ظلت يف معظمها حرباً 
عىل ورق، وتفتقر إىل التنفيذ، وقد عرب عن ذلك االمر الحسن بن 
طال، ويل عهد اململكة األردنية الهاشمية"يف حينه" يف كلمة له 
يف افتتاح ندوة "تحديات األمن القومي العربي يف العقد القادم 

بتاريخ 21نيسان/ابريل 1986م، قائًا:
"ان الحلقة املفقودة أو الفريضة الغائبة ان شئتم هي تنفيذ 

االتفاقيات واملواثيق".
وعىل إثر انفجار األلغام يف البحر دعا الرئيس السوداين جعفر 
نمري إىل عقد مؤتمر بالخرطوم من قبل الدول العربية البحر 
أحمرية وذلــك يف 16 سبتمرب 1985م ولكن تأجل عقده إىل 

أجل غر مسمى.
وانتهى عقد الثمانينيات وانحسر معه النشاط األمني العربي يف 
البحر األحمر ليحل محله يف عقد التسعينيات املعادالت األمنية 
الصعبة التي ال تخطر عىل بال، حيث أدت تداعيات حرب الخليج 
إىل استخدام البحرين األحمر واألبيض والخليج العربي من قبل 

الدول الغربية عىل نحو مس األمن القومي يف الصميم.
ويف هـــــذه األجـــــــــواء املــــتــــوتــــرة الــــتــــي ســـــــادت الــــعــــاقــــات الـــعـــربـــيـــة- 
العربية ازداد نشاط العدو اإلسرائيي يف البحر األحمر ونجح 
يف االلتفاف عىل استقال أرتريا وتوثيق العاقة مع حكومتها 
وتطّور التعاون بينهما ليصل إىل حد االعتداء واالحتال لجزيرة 

حنيش الكربى اليمنية.
وعىل الرغم من ظهور الحكومة األرترية يف واجهة النزاع مع 
اليمن فإن حقيقة ما يجري إن هو إال استمرار للصراع العربي- 
اإلسرائيي الذي تحرص إسرائيل عىل إدارته بالكيفية التي تخدم 

مصالحها يف مختلف الظروف ويف أحوال الحرب والسام.
وقد اختارت للمدخل الجنوبي للبحر األحمر الذي يمثل أهمية 
حيوية واسراتيجية ملاحتها البحرية ال تقل عن اهمية املدخل 
الـــشـــمـــايل لــلــبــحــر األحــــمــــر – إن يـــمـــر هــــو اآلخــــــر عــــرب مــصــهــر الـــحـــرب 
إلعادة تصنيعه عىل الطريقة اإلسرائيلية .. وهذا ال شك اسلوب 
يتنافى واملفهوم الحقيقي للسام الشامل والدائم والعادل يف 
املنطقة فالسام الذي يمر عرب الضغوط والحروب هو سام إكراه 
ال يكتب له البقاء واالستمرار ألنه ضد طبائع األشياء، وهو حتًما 
غر السام الحقيقي الذي يقوم عىل أساس من التقدم األخاقي 
واالعــــراف بالحقوق وعــىل أســـاس مــن القيم الديمقراطية التي 

يتخذ فيها قرار السام متحرًرا من العبودية واإلذالل.
غر أن هــذه القيم ال تعني العدو اإلسرائيي املحتل يف يشء 
فما يهمها هو أن تعمل عىل تحقيق مكاسبها املاحية يف البحر 
األحـــمـــر والــــقــــرن األفـــريـــقـــي وعــــىل تــعــمــيــق الـــخـــافـــات بـــن الــــدول 
املطلة عليها والحيلولة دون حدوث أي تقارب يف وجهات نظرها 

للوصول إىل صيغة مشركة لتأمن سامة وأمن املاحة.
فقد ظلت فيما مــى منذ مطلع الخمسينيات تستميل إىل 
جانبها أثيوبيا عىل اختاف أيديولوجيا أنظمة الحكم فيها ثم 
بعد نيل أرتريا استقالها تمكن الكيان الصهيوين من استقطاب 
الحكومة االرترية ملعارضة أية ترتيبات جماعية يف البحر األحمر.
ومــــا أن أعــلــنــت الــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــحــمــلــة الــعــاملــيــة 
عـــىل اإلرهــــــاب إثـــر أحـــــداث 11 ســبــتــمــرب 2001م، حــتــى قــفــزت 
منطقة القرن األفريقي إىل مرتبة متقدمة يف أولويات السياسة 
األمريكية بشأن املناطق التي رأت وجوب السيطرة عليها كمواقع 
ومراكز حشد ومراقبة سواء يف ما يتعلق بالحملة العسكرية 
التي قادتها عىل أفغانستان أو الحصار عىل املناطق التي تتوقع 
وجـــــود قـــواعـــد أو أنـــصـــار لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــيــهــا بــعــد أن أشــــارت 
كثر من التحليات السياسية الغربية اىل تركزها يف دول شرق 
أفريقيا وهو ما دفع الواليات املتحدة إىل استخدام االتفاقيات 
الثنائية املوقعة من قبل مع كل من كينيا وأثيوبيا وأوغندا بشأن 
التعاون األمني والعسكري كمدخل لتكثيف الوجود األمرييك 
يف تلك الــبــلــدان ناهيكم عــن اخــتــيــار جيبويت لتكون مــركــز دائــرة 
تغطي البحر األحمر األفريقي منه واآلسيوي وذلــك بالتنسيق 
مـــع حــلــفــائــهــا مـــن الـــــدول االوروبــــيــــة حــيــث مــنــحــت أملــانــيــا الــقــيــادة 
العامة لقوات التحالف املسؤولية ملراقبة األوضاع يف تلك املناطق 
فيما أقامت الواليات املتحدة قاعدة عسكرية لها يف جيبويت إىل 

جوار القاعدة الفرنسية القائمة هناك منذ االستقال.
وقــامــت الــواليــات املتحدة بعد تفجر املــدمــرة األمريكية كول 
يف خليج عدن بتعزيز قواتها يف جيبويت حيث بلغت مع مطلع 
العام 2003م نحو تسعة آالف فرد تم دعمهم بنحو ألف فرد 
من مشاة البحرية يف إطار االستعدادات لشن حرب ضد العراق 
وبلغ عدد أفراد القوات الفرنسية قرابة ألفي فرد وعدد أفراد 
القوات األملانية ألف فرد عاوة عىل وجود بعض أفراد القوات 

الربيطانية واألسبانية.
ومن خال اعتماد الواليات املتحدة عىل السفن واألساطيل 
الحربية وحامات الطائرات وحشد الجيوش مدعومة بالحلفاء 
أضحت القوة املهيمنة عىل املنطقة والقوة البديلة الحالية ألي 
قوة دولية أخرى ليس امامها إاَلّ أن تنضوي تحت لوائها وضمن 
حلف الناتو.. فالفراغ الــذي خلفه انهيار االتحاد السوفيتي يف 
املنطقة دفع بالواليات املتحدة إىل املسارعة يف خلق املهيئات ألن 
تمأل هذا الفراغ بقواتها قبل أن تأيت قوة دولية صاعدة تنافسها 

ســـــواء روســـيـــا الـــتـــي أخـــــذت تــســتــعــيــد بـــنـــاء الـــقـــوة أو الـــصـــن الــتــي 
توسعت يف نشاطها االقتصادي يف املنطقة أو القوى اإلقليمية 

التي تتوقع امتدادها إىل املنطقة وعىل األخص إيران.

اعتراف امريكي 
عــقــب الــــعــــدوان الــغــاشــم عـــىل بـــادنـــا يف 26مــــــارس 2015م 
ظهرت التحركات واالطماع األمريكية واالسرائيلية اىل العلن من 
خال اتخاذ قرار العدوان عىل اليمن الذي اعلن من واشنطن 
بــواســطــة ادواتــــهــــا يف كـــل مـــن الـــريـــاض وأبـــوظـــبـــي وكـــانـــت املــواقــع 
االسراتيجية التي سعت للسيطرة عليها يف اليمن لبناء قواعد 
امريكية وإسرائيلية فيها التزال تفتح شهيتها للتوسع وابتاع 
أكـــرب مــســاحــة مــن املــــوائن والـــجـــزر الــيــمــنــيــة مــثــل جــزيــرة سقطرى 
وميون التي يسعى كيان العدو الصهيوين للتوغل فيها تحت 

غطاء امارايت بواسطة املرتزقة.
ولــــذلــــك لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــا عــــىل الـــجـــمـــيـــع أن قـــــــرار الــــــعــــــدوان عــىل 
اليمن الذي اعلن من واشنطن يف مطلع العام 2015م تقف 
خلفه أمــريــكــا الــداعــم واملــمــول واملـــشـــارك يف هـــذا الـــعـــدوان الــذي 
أثر بشكل عام عىل كافة مناحي الحياة يف اليمن وتسبب بأسوأ 

ازمة انسانية شهدها العالم .. 
وقد مثل مشروع القرار الجديد يف مجلس الشيوخ األمرييك ، 
بإنهاء املشاركة األمريكية يف العدوان عىل اليمن اعرافا جديدا 
من السلطات االمريكية يف التورط يف هذا العدوان الذي دخل 

عامه الثامن وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية يف العالم .
 وقالت مصادر إعامية بأن مجلس الشيوخ األمرييك، أعلن 
تأجيل التصويت عىل قــرار "سلطات الحرب" بشأن الحرب يف 
اليمن، والــذي من شأنه وقف أي دعم أو مشاركة أمريكية يف 
هـــذه الـــحـــرب، بــمــا فــيــهــا الــتــعــاون الــلــوجــســتــي واألمـــنـــي وتجميد 

مبيعات األسلحة.

مشروع لقاعدة جوية في ميون 
كشفت مــصــادر مطلعة مــؤخــرا إن لــقــاء ســريــا جــمــع الجانب 
االسرائيي مع االمارايت ويف اللقاء تحدث الجانب االسرائيي عن 
مشروع القاعدة الجوية للتحكم بمضيق باب املندب يف جزيرة 
ميون وأن االشراف عليها يتم عرب الواليات املتحدة اشراف اسمي 
وإسرائيل اشراف مباشر بغطاء امارايت وأن احدى مهام القاعدة 
التحشيد االسراتيجي االمرييك ملواجهة روسيا والصن وايران.
وأكد املصدر أن الجانب اإلسرائيي تحدث عن عدة جزر منها 
ســـقـــطـــرى, مــــؤكــــداً ان هـــنـــاك 6جـــــزر يف األرخـــبـــيـــل تــحــتــل مــوقــعــاً 
اســراتــيــجــيــاً يف املــحــيــط الــهــنــدي وقــبــالــة الـــقـــرن االفـــريـــقـــي وقـــرب 
خليج عــدن واقـــرح ان يتم اتــخــاذهــا مــقــراً للعمليات الخاصة, 
وبـــن املـــصـــدر أنـــه عــقــب هـــذا الــلــقــاء بــعــدة أســابــيــع 2020م تم 

البدء يف التنفيذ.

وازاء هذه املخاطر املحدقة التي تهدد األمن البحري الوطني 
يــقــع عــىل الــيــمــن ومـــن منطلق الــحــق الــقــانــوين أن تــقــوم بحماية 

املياه االقليمية اليمنية وتفرض سيادتها عليها وفقا للقانون .

الصراع في البحر األحمر 
كــان وال يـــزال الــعــدو االســرائــيــي حــاضــرا يف ملعب الــصــراع يف 
البحر األحمر والقرن األفريقي, فهو حاضر يف دوراته املختلفة 
منذ حولت إسرائيل قرية أم الرشراش بعملية عوفدا إىل ميناء 
إيـــــــات يــــــوم 10 مـــــــارس 1949م بـــعـــد اخــــراقــــهــــا اتـــــفـــــاق هـــدنـــة 
رودس مع مصر املوقع عليها يف 24 فرباير 1949م يف خليج 
العقبة, وتتالت ادوار الكيان الصهيوين يف التغلغل جنوب البحر 

األحمر إثر حروب)1956, ,1967, 1973(.
فعندما هاجمت إسرائيل مصر وسوريا يف 5 حزيران/يونيو 
1967م أدركــــت معظم الــــدول الــعــربــيــة أهــمــيــة الــبــحــر األحــمــر 
بالنسبة لاسراتيجية العربية يف مواجهة الخطر اإلسرائيي, 
وتــحــركــت لتجنب آثـــار الـــعـــدوان خـــال حـــرب االســتــنــزاف ”68-

1969" عــنــدمــا تــعــرضــت املــنــشــآت الــبــحــريــة والــجــويــة للقصف 
اإلســــرائــــيــــي, حـــيـــث رأت الــــقــــيــــادة املـــصـــريـــة أن تـــســـتـــخـــدم عــمــقــهــا 
االسراتيجي يف األقطار العربية املطلة عىل البحر األحمر , ونقلت 
إىل قواعدها الجوية وموانئها وجزءاً من قواتها الجوية وبعضاً 

من وحداتها البحرية إىل كل من السودان واليمن.

العربدة في املياه االقليمية 
يبدو أن الجيش املصري والقيادة املصرية لم تأخذ العربة من 
الـــدروس التاريخية التي أعقبت هجوم العدو االسرائيي عىل 
اهم املناطق الحيوية يف مصر ابان حرب 67م و68 وحتى 69م 
عندما قصف املنشآت البحرية والجوية من قبل كيان العدو . 
فحري بدولة مثل مصر أن تنأى بجيشها عن الخوض لصالح 
قوى الهيمنة واالستعمار االمربيايل بقيادة أمريكا واسرائيل.. 
ومـــــا يـــقـــومـــون بــــه مــــن عــــربــــدة يف املــــيــــاه االقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــيــمــن يف ظــل 

العدوان املستمر منذ ثماين سنوات.
فقد جاء اعان الجيش املصري مؤخرا تويل قواته البحرية مهام 
دولية جديدة يف البحر األحمر تشمل مضيق باب املندب وخليج 
عــــدن، إثــــر تــولــيــهــا قـــيـــادة "قــــوة املـــهـــام املــشــركــة 153 الـــدولـــيـــة"، 
للمرة األوىل.. بمثابة خدمة اجندة املحتلن القدماء والجدد عىل 
حد سواء من االمريكان والصهاينة ويعترب هذا االعان للجيش 
املصري مخالفا للمادة الثالثة من قانون البحار ألن باب املندب 

بحسب القانون مياه اقليمية تقع تحت السيادة اليمنية. 

األمن البحري أولوية 
ويف هذا السياق أكد وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر 
العاطفي، أن األمــن البحري للمياه اإلقليمية اليمنية ستكون 

له األولوية يف املرحلة املقبلة.
وقــــــــــال: "مــــضــــيــــق بـــــــاب املـــــنـــــدب وخــــلــــيــــج عـــــــدن والــــبــــحــــر الـــعـــربـــي 
واالمتداد اإلقليمي ألرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض 

يمنية سيادتنا عليها كاملة".

حماية السيادة 
وأوضـــح الــوزيــر العاطفي أن "الــقــوات املسلحة اتــخــذت كافة 
اإلجراءات التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل 
تهديداً أو املــســاس بالسيادة الوطنية أو االقـــراب مــن السيادة 

البحرية".
كما أكــد أن الــقــوات املسلحة وقياداتها وأبطالها ومنتسبيها 
مـــعـــنـــيـــة بــــاتــــبــــاع أســــالــــيــــب الــــتــــأديــــب ملـــــن يـــنـــهـــب أو يـــعـــبـــث بــحــقــوق 
الشعب اليمني الصامد، وهناك خيارات تأديبية سيتم اتخاذها 

واإلعان عنها يف الوقت املناسب.
قد أعذر من أنذر 

وأضـــــــاف الـــــلـــــواء الـــعـــاطـــفـــي : "لـــديـــنـــا خـــــيـــــارات ال يـــلـــومـــنـــا عــلــيــهــا 
أحــد إن لجأنا إليها، ألننا قدمنا كل السبل للوصول إىل نهاية 
إيــجــابــيــة، لــكــن الــعــدو يــأبــى إال أن يــســر عــكــس الــتــيــار وقـــد أعــذر 

من أنذر".

انتهاك للسيادة 
يف ظل ارتهان مرتزقته العدوان وتفريطهم بالسيادة الوطنية 
تعرضت الــروة السيادية من النفط والــغــاز واالســمــاك للنهب 
غر املسبوق فخال ثماين سنوات من العدوان وصلت عائدات 
النفط املنهوب مليارات الدوالرات فيما موظفو الشعب يعانون 
مــن وضـــع مــعــيــي صــعــب فــيــمــا عـــائـــدات الــنــفــط تــذهــب لصالح 

مرتزقة العدوان. 
إىل جـــانـــب هــــذا الــنــهــب املــنــظــم تـــتـــواصـــل مــســاعــي االحــــتــــال يف 
التوسيع والــســيــطــرة عــىل اهــم املــنــاطــق االسراتيجية مــن املــوائن 

والجزر مثل سقطرى وميون. 
ومن الواجب الوطني كان لزاما عىل القوات املسلحة اليمنية 
أن تــقــوم بــواجــبــهــا يف حــمــايــة املــيــاه االقــلــيــمــيــة والـــــروة الــســيــاديــة 
من النفط والغاز والروة السمكية من املخاطر املحدقة بها من 

تحالف املعتدين وأعوانهم من مرتزقة الداخل والخارج. 
وفيما يخص حرية املاحة الدولية يف مضيق باب املندب فإن 
موقف الجمهورية اليمنية محدد وواضح وهو تشجيع املاحة 
الــدولــيــة عــرب املضيق شريطة عــدم اإلضــــرار بــســيــادة أو وحـــدة أو 

أمن أو استقال الجمهورية.

يتمتع اليمن بموقع اسراتيجي ظل يحتفظ بأهميته عرب مختلف العصور ويؤكد مقولة أن املوقع 
هو العنصر الدائم يف صناعة التاريخ، وقد ازدادت أهمية هذا املوقع بعد حفر قناة السويس 

وبلغ مداه باكتشاف النفط واستخدام الناقات العماقة التي تمخر عباب البحر األحمر حيث 
تسيطر اليمن عىل مدخله الجنوبي وتتحكم بمضيق باب املندب وتتميز بعبقرية املكان الذي تطل 
منه عىل املحيط الهندي والبحر األحمر يف آٍن مًعا وتهيمن من خاله عىل املاحة البحرية يف خليج 

عدن والبحر العربي .

ي����س����ع����ى ال�������ع�������دو ال����ص����ه����ي����ون����ي 
لتحقيق مكاسبه املالحية في 
البحر االحمر والقرن االفريقي 
على حساب أمن وسيادة اليمن

حت��ت غ��ط��اء ام���ارات���ي.. مساع 
صهيونية لبناء قاعدة جوية 

في جزيرة ميون 
امريكا من مكافحة  اتخذت 
االره��اب ذريعة للتواجد في 

منطقة القرن األفريقي 
ف���ي ظ���ل األج������واء امل���ت���وت���رة ال���ت���ي س���ادت 
العالقات العربية- العربية ازداد نشاط 

العدو اإلسرائيلي في البحر األحمر
ال���ق���ي���ادة امل��ص��ري��ة ل���م ت��أخ��ذ ال��ع��ب��رة 
من ال��دروس التاريخية التي أعقبت 

هجوم العدو االسرائيلي على مصر 

ال��������ع��������دو  ي��������������������زال  وال  ك����������������ان 
االسرائيلي حاضرا في ملعب 
ال������ص������راع ف�����ي ال���ب���ح���ر األح���م���ر 

والقرن األفريقي
ح������ري ب���ج���م���ه���وري���ة م���ص���ر أن 
ت���ن���أى ب��ج��ي��ش��ه��ا ع����ن اخل����وض 

لصالح القوى االمبريالية 
اليمن يشجع املالحة الدولية 
عبر باب املندب شريطة عدم 
اإلض�����رار ب��س��ي��ادة أو وح����دة أو 

أمن أو استقالل اجلمهورية 

خاص – 



وب��ح��س��ب ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه صحيفة األخ��ب��ار 
اللبنانية، فإن اتفاقية التعاون العسكري 
واألم����ن����ي وم���ح���ارب���ة اإلره��������اب ال����ت����ي  أع��ل��ن��ت 
دويلة اإلمارات عن توقيعها مع املرتزقة، 
ج��اءت استكمااًل لصفقة أبرمها العليمي 
خ��ال زي��ارت��ه األخ���رة ألب��وظ��ب��ي ول��ق��ائ��ه ابن 
زاي������د..  ح��ي��ث ج���اء ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة، ال��ت��ي 
ال ي�������زال ي���ك���ت���ن���ف ب����ن����وده����ا ال����غ����م����وض، ب��ع��د 
وص���ول رئ��ي��س م��ا يسمى املجلس ال��رئ��ايس 
رش���������������اد ال������ع������ل������ي������م������ي، إىل أب������������و ظ������ب������ي م���ط���ل���ع 

ديسمرب الجاري.
ووف������ق������اً ل���ل���م���ص���ادر ف������إن االت����ف����اق����ي����ة، ال���ت���ي 
وّق���ع���ه���ا ع���ن ح��ك��وم��ة امل���رت���زق���ة وزي�����ر ال���دف���اع  
امل����رت����زق م��ح��س��ن ال�����داع�����ري، وع�����ن ال��ج��ان��ب 
اإلم�����ارايت وزي���ر ال��ع��دل ع��ب��دال��ل��ه النعيمي، 
تثر مخاوف متصاعدة من أن تكون النية 
م�����ن ورائ������ه������ا ان������ت������زاع غ�����ط�����اء ق�����ان�����وين ل��ت��ث��ب��ي��ت 
السيطرة اإلماراتية عىل العديد من املواقع 
االس����رات����ي����ج����ي����ة يف ال�����ي�����م�����ن، وال������ت������ي ت��ش��م��ل 

مطارات وموائن وجزراً.
وأضاف تقرير صحيفة األخبار اللبنانية، 
أن ما يسمى بمستشار السفارة اليمنية يف 
ال���ري���اض، أن��ي��س م��ن��ص��ور، ك���ان ق���د أوض���ح 
يف س���ل���س���ل���ة ت�����غ�����ري�����دات أن االت����ف����اق����ي����ة ُت���ع���د 
أم��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة، وم����ن ش��أن��ه��ا ت��وف��ر م��وط��ئ 
ق������دم دائ�������م ل��ل��ج��ي��ش اإلم�����������ارايت يف األرايض 
ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة، وخ��������اص��������ة يف ج��������زي��������رة س����ق����ط����رى 
وجزيرة بريم )ميون( وباب املندب، ومطار 
ال���ري���ان يف امل���ك���ا، وال���ق���واع���د ال��ع��س��ك��ري��ة يف 
امل��خ��ا وذوب�����اب وع����دن وش���ب���وة.. ه���ذا وأش���ار 
منصور، إىل أن االتفاقية تم التحضر لها 
م��ن��ذ منتصف ال��ش��ه��ر امل����ايض ب��ن العليمي 

وابن زايد.
وه��������و م������ا ت������ؤك������ده أي������ض������اً م������ص������ادر م��ط��ل��ع��ة 
يف م����دي����ن����ة ع�������دن ت����ح����دث����ت إىل »األخ�������ب�������ار«، 
ب��������أن ح�����ض�����ور وزي���������ر ال�������ش�������ؤون ال����ق����ان����ون����ي����ة يف 
الحكومة املوالية لتحالف العدوان، أحمد 
عرمان مراسم التوقيع، يعني أن املوافقة 

الرسمية انُتزعت سلفاً من العليمي.
وأشارت الصحيفة اللبنانية إىل أن تقديم 
اإلم����������������ارات 300 م����ل����ي����ون دوالر ل���ح���ك���وم���ة 
امل������رت������زق������ة، م�����ّث�����ل أح��������د أه����������ّم ال�����ح�����واف�����ز ال���ت���ي 

دفعت باألخرة إىل التوقيع.

تطاول سخيف
من جهتها أعلنت حكومة االنقاذ الوطني 
بصنعاء رفضها لاتفاقية املشبوة، واصفًة 
إي�������اه�������ا ع�������ىل ل������س������ان ن������ائ������ب وزي�����������ر ال����خ����ارج����ي����ة 
ح����س����ن ال�������ع�������زي، ب����أن����ه����ا ع����م����ل غ������ر ق����ان����وين 
وَت���ط���اول إم����ارايت سخيف ه��دف��ه ال��ن��ي��ل من 

إرادة شعبنا ومصالح الباد.. 
واع�����������ت�����������رب ال�����������ع�����������زي أن أب��������������و ظ�������ب�������ي ت�������ح�������اول 
اس��ت��ع��م��ال امل���رت���زق���ة ك��غ��ط��اء ب���ائ���س إلط��ال��ة 
ت���واج���ده���ا غ����ر امل����ش����روع يف ال�����ب�����اد.. م����ؤّك����داً 
أن ذل����ك غ���ر م���ق���ب���ول، داع����ي����اً اإلم��������ارات إىل 
تعديل سلوكها ال��ع��دايئ بما ينسجم مع 

مقتضيات السام.. 
ك���م���ا ح�������ّذر ال�����ع�����زي م�����ن م���غ���ّب���ة أّي خ���دم���ة 
رخيصة للعدو اإلسرائييل ضّد اليمن، ألن 
ذلك سيعطي الشعب اليمني وكّل أحرار 
األم����ة ك��ام��ل ال��ح��ق يف اس��ت��ه��داف��ه��ا م���ن ك��ّل 

حدب وصوب.

مخاوف اإلخوان 

وعىل الرغم من تخيل العماء واملرتزقة 
ع�����ن وط���ن���ي���ت���ه���م ال�����ت�����ي ب����اع����وه����ا يف أول ي����وم 
ل�����ل�����ع�����دوان ع�����ىل ال����ي����م����ن وم����ب����ارك����ت����ه����م ل��ق��ت��ل 
األطفال والنساء وارتكاب الجرائم واملجازر 
امل��روع��ة بحق ك��ل اليمنين، وت��دم��ر البنى 
التحتية والخدمية للشعب اليمني، إال أن 
م��ا ي��س��م��ى ب��ح��زب اإلص����اح اإلخ�����واين أب��دى 
مخاوفه من هذه االتفاقية املشبوهة، وأن 
تكون غطاًء الستكمال تصفية وج��وده يف 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال����ج����ن����وب����ي����ة، ب������ل ذه��������ب ع��ض��و 
شورى حزب اإلصاح شوقي القايض، إىل 
املطالبة بمعاقبة الداعري بسبب توقيعه 
ع���ىل ات��ف��اق��ي��ة ت��س��م��ح ل����إم����ارات ب��اس��ت��غ��ال 
األج�����������������واء واألرايض وال���������ج���������زر وال������س������واح������ل 
ال��ي��م��ن��ي��ة مل��ص��ل��ح��ت��ه��ا، وم��ص��ل��ح��ة ح��ل��ف��ائ��ه��ا، 

وعىل رأسهم إسرائيل.
وت�����ج�����در االش����������ارة يف ه������ذا ال����ج����ان����ب إىل أن 
اإلم��ارات أعلنت مؤخراً عن املصادقة عىل 
اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة مع 
كيان العدو اإلسرائييل، التي بموجبها يتم 
إل��غ��اء رس���وم 96% م��ن امل��ن��ت��ج��ات املتبادلة 

بن الجانبن.

من طرف إىل شريك
من جهة أخرى، رأى مراقبون أن اإلمارات 
ت�����س�����ع�����ى إىل ال������ت������ن������ص������ل م���������ن م�����س�����ؤول�����ي�����ات�����ه�����ا 
القانونية واألخاقية عن االنتهاكات التي 
ارتكبتها خال السنوات املاضية يف اليمن، 
وذلك من خال تأطر وجودها العسكري 
بشكل قانوين، وتحويل نفسها من طرف 
فاعل يف الحرب، إىل شريك يتم استدعاؤه 

تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب.

فاقد للشرعية القانونية
ال�������ق�������ايض أن�����������ور امل�����ح�����ب�����ي رئ������ي������س ال���ج���ب���ه���ة 
القانونية الحقوقية العليا يف اليمن،  أكد 
أن االت��ف��اق ب��ن حكومة أبوظبي وحكومة 
التحالف باطل من وجهة النظر القانونية 
وال����دس����ت����وري����ة مل���خ���ال���ف���ت���ه ل���ل���ق���وان���ن امل��ح��ل��ي��ة 

والدولية والدستور اليمني.
وقال القايض املحبي يف تصريح نشرته 
”وك�����ال�����ة ال���ص���ح���اف���ة ال���ي���م���ن���ي���ة”: إن االت����ف����اق 
اإلم�����������������������ارايت م���������ع ح������ك������وم������ة ال������ت������ح������ال������ف ف�����اق�����د 
ل����ل����ش����رع����ي����ة ال����ق����ان����ون����ي����ة وال������دس������ت������وري������ة ك����ون 
ال��ت��وق��ي��ع ع���ىل ات���ف���اق م��ح��ارب��ة اإلره������اب من 
م���ه���ام وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ول���ي���س���ت م����ن م��ه��ام 

وزارة الدفاع.
وأضاف املحبي: ” ناهيكم أن مثل هذا 
االتفاق لم يمر عرب املؤسسات الدستورية 

ويف م����ق����دم����ت����ه����ا م����ج����ل����س ال�������ن�������واب ورئ�����اس�����ة 
الجمهورية يف منح اإلمارات حق التدخل 

العسكري يف اليمن”.
ولفت املحبي، إىل أن اإلم���ارات تسعى 
من خال هذا االتفاق إىل تجنب املاحقة 
القانونية يف جرائم جديدة تخطط لها عرب 
استخدام الطران ضد خصومها اإلصاح، 
عىل غرار ما حدث يف املجزرة التي تعرض 
لها مناصرو اإلصاح يف نقطة العلم شرق 
م���دي���ن���ة ع�����دن يف 29 أغ���س���ط���س 2019م 
وال����ت����ي أدت إىل م��ق��ت��ل واص����اب����ة 300 م��ن 

عناصر اإلصاح.

وصاية وتدخل 
ال��������خ��������ب��������ر  ي�����������������������رى  ال����������������س����������������ي����������������اق،  ذات  ويف 
االسراتيجي اليمني يف الشؤون العسكرية 
واألم���ن���ي���ة، ع���يل ال���ذه���ب أن االت���ف���اق ُي��م��ك��ن 
اإلمارات من ممارسة وصايتها عىل القرار 
اليمني والتدخل يف الشؤون اليمنية أمنياً 

وعسكريا.

وق��������������������ال ال������������ذه������������ب يف ح����������دي����������ث ن��������ش��������ر ع����ىل 
م���������وق���������ع"ع���������رب���������ي21" إن االت����������ف����������اق م�����دخ�����ل 
ح���س���اس مل���م���ارس���ة ه����ذه ال���وص���اي���ة م���ن قبل 
أبوظبي سواء عىل مستوى األمن القومي 
اليمني أو األمن اإلقليمي وأمن دول الجوار 
خ����ص����وص����ا س���ل���ط���ن���ة ع�����م�����ان وال�����س�����ع�����ودي�����ة.. 
مشراً إىل أن االتفاقية تمنح اإلمارات حق 
التدخل بطريقة مقننة عرب اتفاق مع دولة 
معرف بها دولياً )اليمن( لتنفيذ أي مهام 
عسكرية، حتى وإن لم تقبل بها الحكومة 
ال��ي��م��ن��ي��ة، ألن���ه���ا س��ت��ك��ون يف ح���ال���ة ض��ع��ف، 
م������ؤك������دا أن ذل��������ك ال�����ت�����دخ�����ل ي���ش���م���ل امل����ج����ال 

الربي والبحري والجوي لليمن.
وح����������ول ق����ان����ون����ي����ة ه��������ذه االت�����ف�����اق�����ي�����ة، ل��ف��ت 
ال�����خ�����ب�����ر ال����ي����م����ن����ي يف ال��������ش��������ؤون ال���ع���س���ك���ري���ة 
واألم�����ن�����ي�����ة، إىل أن����ه����ا ووف�����ق�����ا ل���ل���دس���ت���ور غ��ر 
ن��اف��ذة، حيث يتعن ع��ىل مجلس ال��ن��واب 
امل����ص����ادق����ة ع���ل���ي���ه���ا، ل���ك���ون���ه���ا ات���ف���اق���ي���ة ت��م��س 
السلم يف البلد وحدوده وأجواءه الجوية 

والبحرية.

توقيت االتفاقية
هذا وأورد " القدس العربي" عن مصدر 
مطلع طلب عدم ذكر اسمه، بأن توقيت 
توقيع االتفاقية جاء بهدف الحصول عىل 
م���ربر ق���ان���وين الع��ت��ب��ار م���ا ت��ق��وم ب���ه اإلم�����ارات 
داخ�����������ل األرايض ال����ي����م����ن����ي����ة ج�������������زءاً م�������ن ه�����ذه 
االت�������ف�������اق�������ي�������ة.. واش���������������ار ذات امل��������ص��������در إىل أن 
كلمتي )محاربة اإلره��اب( اللتن وردت��ا يف 
خرب التوقيع، كلمتان مطاطيتان تفتحان 
ال����ب����اب ل��ت��ف��س��ر ال ح�������دود ل������ه، ب����ل ت��ت��ي��ح��ان 
ل����إم����ارات ال���ت���دخ���ل يف م���واج���ه���ة أي م��ك��ون 
يمني تراه تهديدا لألمن.   وأضاف  املصدر 
ل�������" ال�����ق�����دس ال�����ع�����رب�����ي": ك���م���ا أن ع������دم ن��ش��ر 
ن���ص���وص االت��ف��اق��ي��ة أو أب�����رز ب���ن���وده���ا ي��ذه��ب 
بالتفسر إىل مناطق بعيدة، أبرزها أن ثمة 
عناصر أو بنود لو نشرت ستثر ردود فعل 
ضد االتفاقية، ألنه جرت العادة يف األخبار 
الرسمية كهذه أن تتم اإلشارة إىل أبرز بنود 

اتفاقيات التعاون العسكري واألمني”.  
وت���������������ث���������������ار أخ���������������ب���������������ار ب���������������ن وق��������������������ت وآخ�������������������������ر ع�����ن 
استحداثات تقوم بها القوات اإلماراتية يف 
م��ن��اط��ق وج����زر ي��م��ن��ي��ة، وك����أن اإلم������ارات من 
خ����ال ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة ت��ري��د ال��ح��ص��ول عىل 
ص��ب��غ��ة ق��ان��ون��ي��ة، ل��ك��ل ه����ذه األع���م���ال ال��ت��ي 
هي يف حقيقتها أعمال احتال وتقسيم.   
وكانت أبوظبي أعلنت يف 2019 إعادة 
ان�������ت�������ش�������ار ق�������وات�������ه�������ا يف ال�������ي�������م�������ن، وه�����������و م��������ا ت���م 
ال����ت����ع����ام����ل م����ع����ه ك����ان����س����ح����اب م�����ن ال����ح����رب، 
بينما مازالت قواتها موجودة يف أكرث من 
منطقة، ع��اوة عىل وج��ود أذرع��ه��ا ممثلة 
يف ق����وات األح���زم���ة األم��ن��ي��ة وق����وات النخبة 
وقوات الساحل الغربي وقوات العمالقة. 
ك���م���ا ك���ش���ف���ت ص������ور األق������م������ار ال���ص���ن���اع���ي���ة، 
مستهل العام ويف منتصفه، قيام القوات 
اإلماراتية باستحداث مدرج طران وبعض 
املرافق يف جزيرة ميون عىل البحر األحمر 
ب���اإلض���اف���ة إىل إن���ش���اء ب��ع��ض امل����راف����ق ضمن 
م�����ش�����روع اس�����ت�����ح�����داث ق�����اع�����دة ع���س���ك���ري���ة يف 
ج��زي��رة ع��ب��د ال���ك���وري، إح���دى ج���زر أرخبيل 
س������ق������ط������رى ال������ي������م������ن������ي ال�����������واق�����������ع ع���������ىل امل����ح����ي����ط 

الهندي.
نهب الرثوات

وي��ت��ض��ح م��ن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة أن��ه��ا اتفاقية 
وص��������اي��������ة وت�������ف�������ري�������ط يف ال�������س�������ي�������ادة ال����وط����ن����ي����ة 
اليمنية، إذ يمتلك  امل��ح��ت��ل اإلم�����ارايت أح��د 
عماء بريطانيا االبرز يف املنطقة وفق هذه 
االتفاقية حق الوجود والتدخل العسكري 
يف اليمن، ويمكن الربط بن هذه االتفاقية 
وت���ص���ري���ح���ات ال���س���ف���ر ال���ربي���ط���اين يف ال��ي��م��ن 
ع�������ىل ال������ض������رب������ات ال�����ت�����ح�����ذي�����ري�����ة ال������ت������ي ن���ف���ذه���ا 
س����اح ال����ط����ران امل���س���ر ل��ل��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي يف 
م���وائن ش��ب��وة وح��ض��رم��وت، ح��ي��ث وصفها 
بأنها أعمال ارهابية، وأنها تشكل تهديداً 
ل����ل����م����اح����ة ال������دول������ي������ة، وه���������ذه ال���ت���ص���ري���ح���ات 
يمكن البناء عليها الحقاً يف عمل عسكري 
ي���ن���ف���ذه ال����ع����دو االم����������ارايت م��س��ت��ق��ب��ًا ل��ت��أم��ن 
االستمرار يف سرقة ونهب الرثوات النفطية 

اليمنية.

ن����اق����ش����ت ال������وح������دة ال���ف���ن���ي���ة ل����ل����رؤي����ة ال���وط���ن���ي���ة 
بمجلس الشورى، يف اجتماعها برئاسة نائب 
رئيس املجلس، محمد حسن الدرة، مستوى 
ت����ن����ف����ي����ذ ال�����ل�����ج�����ان واالم���������ان���������ة ال�����ع�����ام�����ة ل����ب����ط����اق����ات 

مشاريع الرؤية الوطنية.
واس�����ت�����ع�����رض االج������ت������م������اع، ال���������ذي ض������م رئ���ي���س 
ال��وح��دة ط��ال عقان، وممثل قطاع النواب 
وال�����������ش�����������ورى ع������ض������و امل������ج������ل������س امل�������ه�������ن�������دس ل���ط���ف 
ال����ج����رم����وزي، م���ا ت���م إن����ج����ازه م���ن م���ش���اري���ع من 
ق������ب������ل ال������ل������ج������ان واألم�����������ان�����������ة ال������ع������ام������ة وامل������ش������اري������ع 
ال����ت����ي الزال����������ت ق����ي����د ال����ت����ن����ف����ي����ذ.. وأك��������د االج����ت����م����اع 
أهمية العمل م��ن أج��ل معالجة الصعوبات 
واملعوقات التي تواجه اللجان واألمانة العامة 

يف تنفيذ املشاريع واالنشطة.
وشدد املجتمعون عىل أهمية التزام اللجان 
واألم�����������ان�����������ة ال�������ع�������ام�������ة ب������األن������ش������ط������ة واإلج����������������������راءات 

امل����ح����ددة يف ب���ط���اق���ات امل���ش���اري���ع وف���ق���ا للخطط 
امل��زم��ن��ة ب��م��ا ي��س��ه��م يف ت��ن��ف��ي��ذ امل��ج��ل��س للمهام 
امل���ن���وط���ة ب�����ه. ويف االج����ت����م����اع ث���م���ن ن����ائ����ب رئ��ي��س 
املجلس اهتمام الوحدة يف متابعة سر تنفيذ 
اللجان لألنشطة واملشاريع املوكلة إليها وفقا 

لبطاقات الرؤية.
وأكد أهمية متابعة اللجان املتعرثة واألمانة 
ال����ع����ام����ة يف ان������ج������از امل�����ش�����اري�����ع وال����ت����أك����ي����د ع��ل��ي��ه��ا 
بتنفيذ املهام املنوطة بها وفقا للفرة الزمنية 

املحددة للمشاريع.
ب��������دوره أك������د ع����ق����ان أن ال�����وح�����دة ت���ع���م���ل ع��ىل 
م���ت���اب���ع���ة ت��ن��ف��ي��ذ ورف������ع ال���ت���ق���اري���ر ال���ش���ه���ري���ة ع��ن 
مستوى التنفيذ، وتذليل الصعاب واملعوقات 
التي تواجه عملية التنفيذ وفقا ملوجهات هيئة 
رئاسة املجلس بالتنسيق والتعاون مع قطاع 

النواب و الشورى واملكتب التنفيذي للرؤية.

ت������ع������دى م����خ����ط����ط ال�������ع�������دوان 
امل������������ن������������اط������������ق  ال�������������������ت�������������������دم�������������������ري يف 
ال�����������ج�����������ن�����������وب�����������ي�����������ة ع������������������ر إغ���������������راق���������������ه 
امل����������������������دارس  ب�������������امل�������������خ�������������درات إىل 
ال�����������ت�����������ي أض�����������ح�����������ت ه�����������دف�����������ا ل���������ه، 
وه����������������������ذا امل���������خ���������ط���������ط ن���������ج���������ح إىل 
ح��������د ك������ب������ر ب������ت������ع������اون امل������رت������زق������ة 
وت������������������ج������������������ار امل�����������������������خ�����������������������درات م������م������ن 
ات����خ����ذه����م ال�������ع�������دوان وس���ي���ل���ة 
له لتدمر املجتمع الجنوبي، 
ف������������������امل������������������روج������������������ون وامل��������������دم��������������ن��������������ون 
أص����������ب����������ح����������وا ظ������������اه������������رة وص����������������ورة 
م���أس���اوي���ة ت��ع��ك��س��ه��ا ش�����وارع 

املدن يف تلكم املناطق.

ه�����ذا امل���خ���ط���ط ال��ج��ه��ن��م��ي أم���ت���د ال���ي���وم 
إىل املدارس وهذه الكارثة الكربى بحد 
ذاتها  فاملخدرات هي جزء من الحرب 
الناعمة التي يستعملها العدوان لنشر 
ال���ف���وىض األخ��اق��ي��ة وت���دم���ر ال��ش��ب��اب، 
حيث  أعلن م��ؤخ��راً ع��ن ضبط ح��ارس 
م�������درس�������ة يف امل������ك������ا ي������ق������وم وب����م����س����اع����دة 
شخص آخر برويج املخدرات، وقبلها 
أع���ل���ن ع���ن غ����رق س��ف��ي��ن��ة ت��ح��م��ل أط��ن��ان 

من املخدرات يف سواحل شقرة بابن 
ه����ذا م���ا ي��ع��ل��ن وي���ت���م اك��ت��ش��اف��ه ل��ك��ن ما 
خفي كان أعظم فللعدوان ومرتزقته 
أس�����ال�����ي�����ب�����ه�����م ال�����خ�����ف�����ي�����ة ال���������ق���������ذرة ل����ت����دم����ر 
امل���ج���ت���م���ع���ات وامل���ج���ت���م���ع ال���ج���ن���وب���ي خ��ر 

دليل عىل ذلك .

وك�������ان ن����اش����ط����ون ح����������ّذروا م����ن ان���ت���ش���ار 
ظ��اه��رة تعاطي امل��خ��درات ورواج امل��واد 
املخدرة والحشيش والخمور يف مدينة 
ع�����دن، وأض����اف����وا أن ه���ن���اك م���ن يعمل 
عىل تدمر شباب عدن وتدمر املجتمع 

بأكمله.

ويرى مراقبون أن من مصلحة  قوى 
ال��������ع��������دوان ت�����دم�����ر امل����ج����ت����م����ع يف ج���ن���وب 
اليمن عرب إغراقه يف تعاطي املخدرات 
من خال استغال املراهقن والشباب 
وإغرائهم بالتعاطي، مستغلة الفراغ 

الذي يعيشه الشباب.

 تقـــــــدمي اإلمـــارات 300 
مليون دوالر حلكــــومة 
املرتزقة مقابل التوقيع 
على االتفـــــــــــــــــــــاقية

 املخدرات جزء من احلرب 
الناعمة التي يستعملها 
العدوان لنشر الفوضى 
األخالقية وتدمير الشباب

أصبح انتشار املروجني 
واملدمنني ظاهرة وصورة 
مأساوية تعكسها شوارع املدن

اتفاق مشبوه  ملكافحة اإلرهاب بني مجلس املرتزقة واحملتل اإلماراتي

04 https://t.me/september26newsعن قرب @26septnet1
26sept26@gmail.comwww.26sep.net

أسبوعية - سياسية - عامة

االثنين  25   جمادى األولى 1444هـ    |   19   ديسمبر   2022م
   العدد 2289    |   12 صفحة 

يشرعن الستمرار االحتالل والتواجد العسكري 

أح����دى األوراق ال��ت��ي ل��ج��أت إل��ي��ه��ا دول ال���ع���دوان الس��ت��م��رار ت��واج��ده��ا 
العسكري وتدخلها يف اليمن ونهبها لرثواته، خصوصاً بعد أن منيت 
بالهزائم العسكرية الكبرة عىل يد أحرار اليمن ورجال الجيش اليمني 
وال��ق��وة الصاروخية وال��ط��ران املسر ال��ذي وص��ل استهدافه إىل عواصم 

ومدن دول العدوان وطال مصالحه الحيوية.
وأدرك ال����ع����دو اإلم���������ارايت أن خ����روج����ه م����ن امل���ن���اط���ق وامل���ح���اف���ظ���ات ال��ي��م��ن��ي��ة ب���ات 
أكيداً وقريباً، خاصة بعد الضربات التحذيرية التي نفذها الطران املسر ملنع 
نهب ال��رثوات النفطية، فلجأ اإلم��ارايت إىل إب��رام االتفاقات العلنية والسرية 
مع املجلس الرئايس امل��زع��وم، ال��ذي هو يف األس��اس معني من دول العدوان 
وبالتايل فاقد للشرعية وال يحق له عقد االتفاقات وامل��ع��اه��دات، األم��ر الذي 

يؤكد أننا أمام وجه جديد لصور التدخل الخارجي يف اليمن.

 رغم غمــــــــوض بنـــــــــــــــود 
االتفاقية إال أنها تشمل 
التواجد العسكري 
واستخدام املجال البري 
والبحري واجلوي لليمن

مرتزقة االخوان: 
االتفاقية تسمح

 لإلمارات باستغالل 
األجواء واألراضي 
واجلزر والسواحل 
اليمنية ملصلحتها 

ومصلحة حلفائها وعلى
 رأسهم إسرائيل

حكومة االنقاذ :
 أبو ظبي تستخدم 

املرتزقة كغطاء بائس 
إلطالة تواجدها غير 

املشروع في اليمن

          تســـــــــــــعــــى اإلمـــــارات النتزاع غطـــــاء  قــــانــــونــــي الســــــتمرار 
احتاللها ملواقع استراتيجية كاملطارات واملوانئ واجلزر

مناقشة مستوى تنفيذ بطاقات مشاريع الرؤية الوطنية مبجلس الشورى

يف مخطط تدمريي خطري يستهدف املجتمع يف املحافظات الجنوبية

نشر وترويج املخدرات يصل إلى املدارس

إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 



 نظم مركز دار الخربة للدراسات والتطوير بصنعاء 
م��ن��ت��دى س��ي��اس��ي��ًا ح���ول ق��م��ة ال���ري���اض ال��ع��رب��ي��ة الصينية، 
بمشاركة عدد من االكاديميني والخرباء السياسيني من 
وزارة الخارجية والجامعات اليمنية وخالل افتتاح اعمال 
املنتدى أكد نائب رئيس املركز الدكتور احمد العماد عىل 
أهمية انعقاد هذا املنتدى السيايس حول القمة العربية 
- الصينية وأبعادها عىل مستوى املنطقة العربية بشكل 

عام واليمن بشكل خاص .

 إىل ذلك تطرق الدكتور ابراهيم اللوزي مدير مركز دار الخربة 
للدراسات والتطوير يف روقة العمل التي حملت عنوان  "قمة 
ال����ري����اض ال��ع��رب��ي��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

وانعكاساتها عىل املنطقة العربية" .
حيث أشار أن زيارة الرئيس الصيني للمنطقة العربية جاءت  
يف ظ��ل ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ت��ش��ه��ده��ا ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة ب����دًءا من 
االن����س����ح����اب االم�����ري�����ي م����ن ال����ش����رق األوس��������ط م��������رورا ب���ال���ص���راع 

الرويس األوكراين وانتهاء بالتوترات الصينية االمريكية .
وأك�����د أن ع��ق��د ث����اث ق��م��م م��ت��ت��ال��ي��ة خ����ال ي���وم���ن يف ال���ري���اض 
يعد تحوال اسرتاتيجيا خصوصا يف ظل التوترات القائمة مع 

الواليات املتحدة األمريكية .
وبن ان الرياض سعت من خال عقد هذه القمم مع الصن 
إلحداث ردة فعل عكسية تجاه تصريحات الرئيس االمريي  
بايدن لعزل السعودية وجعلها منبوذة وأن هناك سباقاً بن 
القوى الدولية عىل الشرق األوسط ألهميته االسرتاتيجية يف 

مجاالت الطاقة وخطوط التجارة الدولية 
وأض��اف: " أن زي��ارة الرئيس الصيني تأيت يف إط��ار التحركات 
الصينية األخرية لتغيري سياسة القطب الواحد حيث اتجهت 
لعقد شراكات شاملة مع جمهورية ايران االسامية وعقد 

اتفاقات مع دول الخليج والدول العربية وهذه التحركات 
تعيق مؤامرات الغرب تجاهها وافشال لسياسيات واشنطن 

ضد بكن .
الف��ت��ا ب����أن دول ال��خ��ل��ي��ج وع����ىل رأس���ه���ا ال��س��ع��ودي��ة ت��س��ع��ى اىل 
ت��ع��زي��ز س��ي��اس��ات��ه��ا امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���خ���روج ع���ن ال���خ���ط األم���ري���ي 
خ����ص����وص����ا م������ع االه����������ت����������زازات ال����س����ي����اس����ي����ة واالق������ت������ص������ادي������ة ال���ت���ي 

تشهدها واشنطن 
وحول انعكاسات الزيارة عىل املنطقة العربية اشار الدكتور 
ال������ل������وزي يف ورق��������ة ال���ع���م���ل ب���أن���ه���ا م���ك���ن���ت ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة م��ن 
ال��ح��ص��ول ع���ىل ع���ق���ود يف م���ج���ال ال��ط��اق��ة ط��وي��ل��ة األج�����ل يك ال 

تتأثر بالتقلبات السياسية 
وقال: "  من االنعكاسات وضوح عزم بكن عىل انجاح وتمرير 
م��ش��روع م���ب���ادرة ال���ح���زام وال��ط��ري��ق ال���ذي ت��خ��ش��اه أم��ري��ك��ا وان 
نجاح االتفاقيات الصينية يف املجال االقتصادي يعد ضربة 

قوية مؤثرة عىل االقتصاد األمريي ومصالحه يف املنطقة 
م�����������ن ج��������ان��������ب��������ه اش�������������������ار م����������دي����������ر م����������رك����������ز ال�����������������دراس�����������������ات ال������س������ي������اس������ي������ة 
واالس���رتات���ي���ج���ي���ة ال��ي��م��ن��ي االس����ت����اذ ع���ب���دال���ع���زي���ز اب�����و ط����ال����ب  اىل 
أن اليمن لديها م��ن ال��ق��درات م��ا يجعلها ق���ادرة ع��ي حماية 
املياه االقليمية وتحييد أي محاوالت خارجيه لتعطيل عمل 

املمرات واملوائن اليمنية .
فيما تناولت أوراق العمل املقدمة من قبل عميد كلية اآلداب 
الدكتور عبدامللك عيىس ومداخات السفري د .طارق مطهر 
وال��دك��ت��ور س��ام��ي ع��ط��ا وم��دي��ر م��ن��ت��دى ب��ري��ك��س االس���ت���اذ ف��واد 
الغفاري وعدد من الباحثن يف املجال السيايس أهمية املوقع 
االس��رتات��ي��ج��ي ال��ه��ام لليمن م��ا ج��ع��ل��ه م��ح��ط اط��م��اع ك��ث��ري من 
القوى االقليمية والدولية إليجاد موطئ قدم لها خاصة يف 

منطقة جنوب البحر االحمر وباب املندب 
وأكد املشاركون بأن أمن اليمن واستقراره ضمان للمصالح 

املشرتكة يف املنطقة وأن اليمن قادر عىل حماية املياه االقليمية 
وتأمن حرية املاحة يف البحر األحمر وباب املندب .

وأوضحوا بأن أي استثمارات يف املنطقة  لن يكتب لها النجاح 
ما دام اليمن يعاين من العدوان وحصاره الجائر والظالم .    
كما أش���ار امل��ش��ارك��ون بأهمية تفعيل األدوات الدبلوماسية 
لحكومة صنعاء وتعزيز دور دوائر وزارة الخارجية يف ذلك. 
ك��م��ا أوىص امل��ن��ت��دى ال��س��ي��ايس ب���ض���رورة ت��ش��ك��ي��ل ف��ري��ق وط��ن��ي 
م���ن ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة م���ن ذوي ال��ك��ف��اءة وال���خ���ربات للقيام 
بدراسة معمقة للتحوالت االسرتاتيجية يف املنطقة والعالم 
ووض��ع م��ح��ددات وأه���داف اسرتاتيجية لاستفادة م��ن هذه 
التحوالت بما يخدم الشأن اليمني خصوصا يف ظل العدوان 

الغاشم عليه .
وأك����د امل���ش���ارك���ون ع���ىل أه��م��ي��ة ت��رت��ي��ب ال��ب��ي��ت ال���داخ���ي اليمني 
ب���ال���ت���ص���ح���ي���ح���ات اإلداري���������������ة ال�������ازم�������ة مل�����ؤس�����س�����ات ال�������دول�������ة ع��م��ا 
بموجهات السيد القائد التي تضمنتها  كلمته خال تدشن  

الذكرى السنوية للشهيد . 
وأوض��ح املشاركون بأن التحالفات الدولية الجديدة تفرض 
ع���ىل واق��ع��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ض�����رورة ال��ح��ف��اظ ع���ىل ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
والحرص عىل سامة ما هو قائم حتى نتمكن من أن نكون 
رقماً صعباً يف ظل هذه التحالفات الدولية التي تتشكل يف 

املنطقة .
وأشاد املشاركون بالدور الذي تقوم به مراكز الدراسات من 
أعمال وطنية هامة يف هذه املرحلة كونها تواكب املستجدات 
بمنهجية وحرفية عالية ومنها دار الخربة للدراسات ومركز 
ال����دراس����ات ال��س��ي��اس��ي��ة االس��رتات��ي��ج��ي��ة ألدائ���ه���م امل��ت��م��ي��ز يف ه��ذا 
املجال الذي أصبحوا من خاله الرواد عىل املستوى الوطني

ت��خ��ل��ل أع����م����ال امل���ن���ت���دى م����داخ����ات ه���ام���ة أث������رت أوراق ال��ع��م��ل 
ل�������ل�������خ�������روج ب������ت������وص������ي������ات ه��������ام��������ة ح������������ول أب���������ع���������اد زي������������������ارة ال�����رئ�����ي�����س 
الصيني للمنطقة العربية وانعقاد القمة العربية الصينية 
ومستقبلها عىل األوضاع يف املجاالت السياسية واالقتصادية 

والعسكرية . 

أك���������دت امل����ع����ل����وم����ات ال��������������واردة م������ن م���ح���اف���ظ���ة م���������ارب ت���ح���ول 
مديرية وادي عبيدة إىل ساحة مواجهات عسكرية دامية 
ومفتوحة ظاهرها معركة ص��راع م��ع القبائل وحقيقتها 
م��ع��رك��ة ت��ص��ف��ي��ة ح��س��اب��ات س��ي��اس��ي��ة ب���ن أدوات وف��ص��ائ��ل 

االرتزاق التابعة ألنظمة العدوان.
ح��ي��ث ب���دأت املواجهات بن ق���وات ت��اب��ع��ة ل��ل��م��رت��زق صغري 
بن عزيز، ومسلحن قبلين من ال حريقدان، املعروفة 

بعاقتها بقيادات حزب اإلصاح.

صراع تقاسم النفط 
ووفقا لرواية األخري الذي وزع بيانا باسم مصدر مسؤول 
يف رئاسة األرك�����ان ف���إن س��ب��ب ان����دالع امل��واج��ه��ات ي��ع��ود إىل 
خافات متعلقة بتقاسم حصص النفط، وقيام "عصابة 
حرابة وتقطع" بمهاجمة نقاط قواته واستهداف املارة عىل 

خ���ط "ح���ض���رم���وت – م������أرب" رغ����م وج�����ود ات��ف��اق��ي��ة وق��ع��ت��ه��ا 
م��ا أس��م��اه��ا ب��ال��س��ل��ط��ة يف امل��دي��ن��ة م��ع ال��ق��ب��ائ��ل ت��ق��ي بمنح 
القبائل املتمركزة عىل خط نقل النفط كمية من الوقود 
لقاء حماية م������رور ال����ق����اط����رات ، م���ش���ريا إىل أن االت��ف��اق��ي��ة 
تمت بضوء أخضر م��ن )امل��رت��زق( ع��ي محسن ال��ذي يبني 
تحالفات ق��وي��ة م��ع القبائل يف م���ارب وي��ت��وىل أي��ض��ا مهمة 
حماية م���رور ال��ن��اق��ات "ت��ه��ري��ب ال��ن��ف��ط" مقابل امتيازات 

مالية ضخمة.

وضع غامض 
 ح��ت��ى اآلن ال ي����زال ال���وض���ع غ��ام��ض��ا، يف ظ���ل ت��ه��دي��د ح��زب 
اإلص���اح بسحب مقاتليه م��ن الجبهات الجنوبية ودفع 
امل��رت��زق ب��ن ع��زي��ز ب��ت��ع��زي��زات عسكرية وسط وع���ود بفرض 

سيطرته عىل هذا الخط العام. 

ل���ك���ن امل����ؤك����د أن امل�����ع�����ارك ال���ت���ي ت���ت���ح���دث ت���ق���اري���ر ع����ن وص����ول 
ضحاياها من الطرفن إىل 20 قتيا يف غضون يومن فقط، 
ال ت����زال يف ب��داي��ت��ه��ا، ال س��ي��م��ا يف ظ��ل ات��س��اع رق��ع��ة امل��ع��ارك 
إىل مناطق أخرى أبرزها املواجهات األخرية بن ال فجيج  
وال راشد منيف التي كانت وساطة قبلية قد تمكنت من 
إخمادها عقب م����ع����ارك ض����اري����ة ش����ارك����ت ف��ي��ه��ا م����ا ت��س��م��ى 
بالكتيبة الخامسة حماية رئاسية التابعة لحزب اإلصاح. 
وباملقابل دخول بن عزيز  عىل خط املواجهة بإسناد خصوم 
اإلص��اح عرب ق��رار حل الكتيبة التي يقودها املرتزق سعيد 
بن معيي ونقلها من املنطقة وهو األمر الذي رفضه حزب 

اإلصاح حينها ودفع بتحويل املواجهات إىل قبلية.

تطورات دراماتيكية 
هذه التطورات الدراماتيكية يف املشهد بمأرب أو تحديدا 
يف املديرية الوحيدة من أصل 14 أخرى جمعيها أصبحت 
تحت سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية.. تعد  وفق 
مراقبن، بمثابة املعركة األخرية بن قطبي صراع االرتزاق 
داخل مدينة مأرب خصوصا وأنها تتزامن مع بدء  املرتزق 
ب���ن ع���زي���ز، امل���دع���وم إم���ارات���ي���ا، إح����ال ق����وات ج���دي���دة بديلة 
لتلك املحسوبة عىل حزب اإلصاح، ضمن مسلسل إنهاء 
نفوذ الحزب ونفوذ القيادي املرتزق فيه سلطان العرادة 
وتفكيك تحالفاتهما القبلية التي تشكل عبيدة عمودها 
الفقري، ويبقى السؤال ما إذا ك��ان ح��زب اإلص��اح ق��ادرا 
ع���ىل ال���ص���م���ود يف وج����ه امل���ع���رك���ة األخ������رية ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ي��ه أم 
أن ل���دي���ه أوراق��������اً ل���م ي��ك��ش��ف ع��ن��ه��ا ق���د ت��غ��ري س���ري األم������ور أم 
أن ق������رار م���ص���ريه يف آخ�����ر م���ع���اق���ل���ه ق����د حسم خصوصا يف 
ض���وء امل��وق��ف ال��س��ع��ودي امل��ن��اه��ض ل��ه وامل��س��ان��د لخصومه 

املدعومن إماراتيا. 

انتهاكات وتظاهرات
يف ال��س��ي��اق ال ت�����زال ال���ت���ظ���اه���رات ال���ت���ي ان��دل��ع��ت يف م��دي��ري��ة 
ردفان بمحافظة لحج املحتلة مؤخرا مستمرة احتجاجا 
عىل قيام قوات الحزام األمني بإعدام شاب أعزل لم تلق 

تجاوبا.
ودع���ا ال��ح��راك ال��ث��وري ال��ج��ن��وب��ي امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ردف����ان إىل 
نقل احتجاجاتهم وتوسيعها لتصل إىل معقل ما يسمى 

باإلنتقايل يف مدينة عدن.
وع��ل��ق ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ح��راك ال��ث��وري الجنوبي وال��ق��ي��ادي 
ال��س��ي��ايس ال��ج��ن��وب��ي ال���ب���ارز ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��ن��ع��م��اين عىل 
التطورات املتسارعة يف محافظة لحج وتحديداً بمديريات 

ردفان التي تشهد تظاهرات واحتجاجات مستمرة.
ودع����ا ال��ن��ع��م��اين يف ت��غ��ري��دت��ن ع���ىل ح��س��اب��ه ب��ت��وي��رت ب���”ن��ق��ل 
ال���ت���ظ���اه���رات ال���غ���اض���ب���ة م����ن ردف�������ان ال����ث����ورة إىل ق���ل���ب ال���ث���وار 

العاصمة عدن تنديداً بانتهاكات قوات االنتقايل لحقوق 
اإلنسان وإعدامها شاباً من ردفان خارج إطار القانون”.

وط��ل��ب ال��ن��ع��م��اين ت��وس��ي��ع دائ�����رة ال��ت��ظ��اه��رات االح��ت��ج��اج��ي��ة 
الغاضبة لتشمل مدن ومحافظات جنوبية.

وأك��������د ال����ن����ع����م����اين أن م�����ا ي���س���م���ى االن�����ت�����ق�����ايل دف�������ع ب���ع���ش���رات 
األط����ق����م ال���ع���س���ك���ري���ة إلي����ق����اف ال���ت���ظ���اه���رات ال����واس����ع����ة ل��ك��ن��ه 

فشل يف إيقافها.
وقال إن هذه االحتجاجات التي انطلقت من ردفان ضد 
انتهاكات االنتقايل لحقوق اإلنسان وإعدام املعارضن له 
والزج باآلخرين يف السجون السرية اإلماراتية وممارسات 
التعذيب الجسدية والنفسية ضدهم يف انتهاك واض��ح 

ملواثيق األمم املتحدة وحقوق الحريات والديمقراطية.

سطو وعبث باملمتلكات 
وتجدر اإلشارة هنا أن معاناة املواطنن يف محافظة لحج 
املحتلة قد تزايدت بشكل كبري خال اآلونة األخرية، حيث 
يستمر عبث اإلرتزاق من خال أعمال القتل والسطو عىل 
أرايض وممتلكات املواطنن ومواصلة الصراعات الدموية 
بن تلك الفصائل املليشاوية املسعورة.. ويف هذا السياق، 
ك��ان عشرات املواطنن، من أبناء قرية كوكبان بمديرية 
ت��ن م��ح��اف��ظ��ة ل��ح��ج، ق��د ن��ظ��م��وا س��اب��ق��ا وق��ف��ة احتجاجية 
أم����ام م��ب��ن��ى امل��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ت��ن��دي��د ب��اس��ت��ي��اء ن��اف��ذي��ن يتبعون 
ع������ص������اب������ات اإلرت����������������������زاق، ع��������ىل أراض�������ي�������ه�������م يف ق�������ري�������ة ك�����وك�����ب�����ان 

والعبيدة بوادي خري.
ورف��ع املحتجون الف��ت��ات ورددوا ش��ع��ارات تندد بما أق��دم 
عليه النافذون من االستياء عىل أراضيهم اململوكة لهم 

بوثائق رسمية.
وقال املحتجون: إن نافذين يدعون ملكيتهم ألراض بقرية 
كوكبان والعبيدة ب��وادي خري بمديرية تن مع أنهم من 

خارج املنطقة.
وأضافوا: أن األهايل يملكون وثائق ومستندات رسمية من 
عهد السلطنة العبدلية وبالرغم من أن القضية منظورة 
أمام الجهات القضائية، إال أن املتنفذين هاجموا األهايل 
بمجاميع مسلحة ع��ىل م��ن أط��ق��م عسكرية وب��دع��م من 
قيادات مليشيات وعصابات اإلرتزاق يوم الجمعة املاضية.
وأش�����اروا أن ال��ه��ج��وم امل��س��ل��ح أس��ف��ر ع��ن س��ق��وط 6 جرحى 
من  االه�����������ايل ب���ي���ن���ه���م إم�������������رأة، الي�����������زال م���ع���ظ���م���ه���م ي���ت���ل���ق���ون 
ال���ع���اج ب��س��ب��ب ج���روح���ه���م ال���خ���ط���رية ج�����راء اط�����اق األع����رية 
النارية بشكل عشوايئ من قبل املجاميع املسلحة التابعة 

للمتنفذين.
وطالب املحتجون سلطة املرتزقة يف لحج بردع املعتدين  
وحماية ممتلكاتهم م��ن البسط واالس��ت��ي��اء عليها ب��دون 

أي مسوغات قانونية.

في منتدى سياسي حول القمة العربية – الصينية.. 

املشاركون: أمن اليمن واستقراره ضمان للمصالح املشتركة في املنطقة  
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اللواء القادري:

نرصد بدقة  حتركات 
القوات املعادية 
في البحر األحمر

أك�������د  ق����ائ����د ل�������واء ال�����دف�����اع ال���س���اح���ي م��دي��ر 
ال���ك���ل���ي���ة ال����ب����ح����ري����ة ال������ل������واء ال�����رك�����ن م���ح���م���د ع��ي 
ال�����ق�����ادري ان ه���ن���اك رص���������داً  دق���ي���ق���اً ل��ت��ح��رك��ات 
ال��������ق��������وات امل������ع������ادي������ة يف ال�����ب�����ح�����ر األح�������م�������ر وال�����ت�����ي 
أص���ب���ح���ت ت���ش���ك���ل خ����ط����ورة ل���ل���م���ي���اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
وحركة التجارة العاملية وهذا يؤكد أن أمريكا 
واس������رائ������ي������ل وح����ل����ف����اءه����م����ا م������ن اق�����������زام ال���خ���ل���ي���ج 
ه������م ب����ال����ف����ع����ل م������ن ي�������ه�������ددون س�����الم�����ة امل����الح����ة 
ال��ب��ح��ري��ة يف ب����اب امل���ن���دب وع����ىل ط����ول س��اح��ل 
البحر األحمر بمغامراتهم العسكرية التي 
صاحبت العدوان عىل اليمن وتحويل الجزر 

اليمنية اىل مناطق عسكرية.

وأضاف : " ان حماية البحر األحمر والجزر ومضيق 
باب املندب مسؤولية يمنية ولدى القوات املسلحة 
وال����������ق����������وات ال�����ب�����ح�����ري�����ة ال��������ق��������درة ال�����ك�����ام�����ل�����ة ع�������ىل ذل�����ك 
ول��ي��س��ت امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��اج��ة اىل غ�����زاة ل��ح��م��اي��ت��ه��ا كما 
يدعون وواق��ع األمر هو دول العدوان وحلفاؤها 
ومرتزقتها وأذيالها هم العدو الحقيقي لسامة 
املاحة البحرية التجارية واملدنية وهم من يحاول 
ت����دوي����ل واق������ع ال�����ع�����دوان وت����وري����ط ق�����وى دول����ي����ة ف��ي��ه 
م��س��ت��خ��دم��ن يف ذل����ك آل��ت��ه��م اإلع���ام���ي���ة ال��ض��خ��م��ة 
وشراءهم لإلعام والرأي العام اإلقليمي والدويل 
واخ��ت��اق األح���داث وت��روي��ج أك��اذي��ب يعتقدون أن 

العالم سيصدقها."
وأش��������ار اىل ان وزي�������ر ال�����دف�����اع ال�����ل�����واء ال����رك����ن م��ح��م��د 
ناصر العاطفي قد اك��د م��رارا ان ما نشهده اليوم 
من اعمال عدائية وتآمريه وتخريبية ومن حصار 
خانق وجائر هي شهادة مؤكدة بأن هذا العدوان 
ال ي��ري��د وال ي��رغ��ب يف إح���ال أي شكل م��ن أشكال 
السام والتهدئة وليس لديه أي استعداد حقيقي 
ل���ل���ت���ف���ك���ري ب����إي����ج����اب����ي����ة ن����ح����و االس������ت������ق������رار وال�������س�������ام يف 
امل��ن��ط��ق��ة واح�����رتام إرادة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال��س��ع��ي 
اىل ت���ح���وي���ل ح���رب���ه امل���ب���اش���رة اىل ص������راع داخ������ي ب��ن 

أبناء اليمن الواحد .
ونوه اللواء القادري اىل ان تحالف العدوات عمل 
ع���ىل  اس��ت��ق��دام م��رت��زق��ة م��ح��ل��ي��ن وأج���ان���ب وت��وري��د 
أسلحة إىل مناطق ساحلية محتلة ب��ه��دف إق��اق 
املاحة البحرية عرب عمليات إجرامية ونشر ألغام 
الس�����ت�����ه�����داف س����ف����ن ت���س���ت���خ���دم ال����ب����ح����ر األح�����م�����ر ول����ن 
نسمح له بتحقيق مخططاته الخبيثة كون اليمن 
وق��ب��ل غ��ريه��ا  يهمها أن ي��ك��ون مضيق ب���اب امل��ن��دب 
والبحر األحمر بحرية سام وأمن واستقرار ، وأن 
التهديد الفعي ألم��ن البحر األحمر هو من هواة 
الحروب واملغامرات العسكرية وأولهم السعودية 
وحلفاؤها والذين بدأوا بالعدوان عىل اليمن يف 26 
مارس 2015 والزالوا يشعلون الحرائق ويرتكبون 
ال���ج���رائ���م ع����ىل م��س��م��ع وم�������رأى م����ن ال���ع���ال���م وال�����ذي 
ح���ت���م���ا س���ي���ك���ت���ش���ف ح���ق���ائ���ق���ه���م وي���ح���اس���ب���ه���م ع��ل��ي��ه��ا 

عاجا أم آجا.
وأكد اللواء القادري ان القوات املسلحة والقوات 
البحرية تدرك كل املخاطر الناجمة عن مخططات 
دول ال������ع������دوان وم������ن ح���ق���ن���ا  ال�����دف�����اع ع�����ن األرايض 
وال�����س�����واح�����ل وال�������ح�������دود ال���ي���م���ن���ي���ة ب���ش���ت���ى ال����وس����ائ����ل 
املتاحة وأن األمن البحري للمياه اإلقليمية اليمنية 
ستكون ل��ه األول��وي��ة يف املرحلة ال��ق��ادم��ة  فمضيق 
باب املندب وخليج عدن والبحر العربي واالمتداد 
اإلق��ل��ي��م��ي ألرخ��ب��ي��ل س��ق��ط��رى وال���ج���زر ال��ي��م��ن��ي��ة هي 
أرض يمنية س��ي��ادت��ن��ا عليها س��ي��ادة ك��ام��ل��ة ون��ح��ذر 
ال�������ق�������وات امل�����ص�����ري�����ة ال�����ت�����ي ك����م����ا ي���ن���ش���ر س���ت���ع���م���ل ع��ىل 
ت����واج����ده����ا يف ال���ب���ح���ر األح����م����ر وم���ض���ي���ق ب������اب ال��ي��م��ن 
خ������دم������ة ل�����أج�����ن�����دة ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة ون�������ق�������ول ل���ل���س���ي���ي 
ان األوىل ل����ك ان ت���ح���ل م��ش��ك��ل��ة س����د ال���ن���ه���ض���ة م��ع 
أثيوبيا الذي يهدد الحياة يف مصر ونؤكد للسيي 
وغريه ان قواتنا املسلحة اتخذت كافة االجراءات 
املناسبة التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي 
تطور يمثل تهديدا أو املساس بالسيادة الوطنية 
أو االق���رتاب م��ن السيادة البحرية وكما ق��ال وزي��ر 
الدفاع لدينا خيارات ال يلومنا  عليها أحد إن لجأنا 
ال��ي��ه��ا ألن���ن���ا ق��دم��ن��ا ك���ل ال��س��ب��ل ل���ل���وص���ول اىل ن��ه��اي��ة 
إيجابية لكن العدو يأبى إال أن يسري عكس التيار 

وقد أعذر من انذر.
وأوض���������ح ال�����ل�����واء ال�����رك�����ن م���ح���م���د ال�������ق�������ادري: ب���ح���ارن���ا 
وسواحلنا تحت املجهر ومراقبه استطاعاتنا عىل 
م����دار ال��س��اع��ة ون���ع���رف ك���ل ال��ت��ح��رك��ات وامل����ؤام����رات 
ال���ت���ي ت���ح���اك م����ن اج�����ل ال���س���ي���ط���رة ع����ىل ب�����اب امل���ن���دب 
وامل���ي���اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��دول��ي��ة وال��ي��م��ن��ي��ة.. داع���ي���ا األم���م 
املتحدة ومجلس األمن واملجتمع الدويل بالوقوف 
الجاد واتخاذ االج���راءات الصارمة لحماية البحر 
االحمر وسامة الخطوط املاحية والتجارية من 
ه���ؤالء ال��ق��راص��ن��ة يف  ب��ح��ارن��ا وس��واح��ل��ن��ا ون��ح��ن من 
سيحميها من اي تدخل خارجي يؤثر عىل سامة 

املاحة البحرية العاملية.

تطورات صراع أدوات االرتزاق في حلج ومارب:

مواجهات وتقطع وممارسات تعذيب وإعدام وتظاهرات واسعة
  ت�������������ع�������������ددت م���������������س���������������ارات األح����������������������داث 
وم�����س�����ت�����ج�����دات�����ه�����ا يف امل������ح������اف������ظ������ات وامل�����ن�����اط�����ق 
املحتلة، وت��ص��اع��دت وت���رة ال��ص��راع��ات بني 
ف������ص������ائ������ل االرت���������������������زاق ب������ال������ت������زام������ن م��������ع ت������س������ارع 
ت����ح����رك����ات ق������وى ال�����غ�����زو واالح������ت������الل ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
مشاريعها ومخططاتها الجديدة ال سيما 
م����ا ي��ت��ع��ل��ق م���ن���ه���ا ب���م���خ���ط���ط���ات االس����ت����ح����واذ 
وال��ن��ه��ب ل���ل���روات ال��ي��م��ن��ي��ة وف��ق��ا لسيناريو 
ت������ب������ادل األدوار ب������ني ق��������وى وأن�����ظ�����م�����ة ال����غ����زو 
واالح����ت����الل ال��غ��رب��ي��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا أم��ري��ك��ا 
وأدواتها من األنظمة العميلة يف املنطقة 
"ال�������ن�������ظ�������ام ال�������س�������ع�������ودي واإلم�������������������������ارايت" وك��������ذا 
أدوات�����ه�����م�����ا ال���ع���م���ي���ل���ة وامل�����رت�����زق�����ة يف ال����داخ����ل 
ال���ي���م���ن���ي، ويف ه������ذا ال����س����ي����اق ت������أيت ت����ط����ورات 
األح��������������داث وال������وق������ائ������ع يف م����ح����اف����ظ����ات ل��ح��ج 
وعدن املحتلة وأجزاء من محافظة مارب، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ص���راع ت��ق��اس��م امل���ص���ال���ح وت���وزي���ع 
النفوذ يف املناطق اليمنية الحيوية الهامة..

املزيد من التفاصيل يف السياق التايل:

خاص-"26سبتمرب": 



في رحاب العظماء وتضحيات الرجال الصادقنيفي رحاب العظماء وتضحيات الرجال الصادقني

ويف رحببباب العظماء "26سبببببتببمببر" تواصلت مع 
قبببببببادة عبببسبببكبببريبببن ومبببيبببدانبببيبببن مببببن مبببيببباديبببن البببببطببولببة 
والشرف لتنقل مشاعرهم الفياضة تجاه كوكبة من 
الشهداء األبرار من رفاق دربهم ورجال املواجهة يف 
ذكراهم السنوية كانت البداية مع العميد الركن: 
مببببحببببمببببد آل عبببببببببببدالبببببلبببببه- قببببببائببببببد الببببببببلببببببببواء الببببببببرابببببببببع حبببببرس 

جمهوري قال:
** ل��ق��د م��ن��ح ال���ل���ه ع���ز وج����ل مل���ن ب���اي���ع���وا م��ع��ه ب���ب���ذل ال��ن��ف��س 
يف سبيله أرف���ع وأع���ى مكانة ليكونوا ق��رن��اء األن��ب��ي��اء وال��رس��ل 
والصديقني وجسد الشهداء بدمائهم التي بذلوها وضحوا 

ب�����������أرواح�����������ه�����������م رخ��������ي��������ص��������ة يف س�������ب�������ي�������ل ال������ل������ه 
والدفاع عن املستضعفني ونصرة للحق 
ومواجهة املستكربين ص��وراً مشرفة يف 

التضحية والفداء والشجاعة خالل 
التصدي واملواجهة مع قوى العدوان 
ومرتزقته وصنعوا أعظم االنتصارات 
والنجاحات امليدانية خالل خوضهم 
م��ع��رك��ة ال��ح��ري��ة وال��ش��رف دف��اع��اً عن 
ال��دي��ن واألرض وال��ع��رض لقد أعطى 
ال����ش����ه����داء اغ������ى م���ال���دي���ه���م يف س��ب��ي��ل 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر وال��ث��م��ن ال���غ���ايل لنيل 
ال�������ش�������ه�������ادة ال�������ت�������ي م�����ث�����ل�����ت ب�����ح�����د ذات�����ه�����ا 

عنوان النصر والعزة واإلباء.
وال زال�����ت ق���واف���ل ال���ش���ه���داء ت��ت��واىل 
نصرة للحق ودفاعاً عن املستضعفني 
يف أط�����م�����اع امل���س���ت���ك���ربي���ن أع���������داء األم�����ة 
واإلسالم، ومن والهم وطبع معهم 
م���ن أن��ظ��م��ة ال��ع��م��ال��ة آل س���ع���ود وآل 
زايد ومن يدور يف فلكهم من املرتزقة 
بايعي دينهم ووطنهم باملال املدنس.
وب�����ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ن���ج���دد 
ف��ي��ه��ا ع��ه��دن��ا ووالءن�������ا ل��ل��ه ث���م ل��ل��وط��ن 
والشعب الحر الصامد واىل قيادتنا 
ال������ث������وري������ة ال����ح����ك����ي����م����ة م����م����ث����ل����ة ب���ال���ع���ل���م 

القائد املجاهد عبدامللك بن بدر الدين الحويث -حفظه الله- 
ب��أن��ن��ا سنظل أوف��ي��اء ل��دم��اء زم��الئ��ن��ا امل��ج��اه��دي��ن ال��ش��ه��داء ول��ن 
ن��ك��ل أو ن��ت��ه��اون يف ال��دف��اع ع��ن دي��ن��ن��ا ووط��ن��ن��ا وشعبنا ب��اذل��ني 
أرواح��������ن��������ا رخ����ي����ص����ة يف م�����واج�����ه�����ة ق��������وى االس�����ت�����ك�����ب�����ار األم�����ري�����ك�����ان 
وإس��رائ��ي��ل وم���ن وااله����م أو ط��ب��ع م��ع��ه��م.. ف��ال��خ��ل��ود وال��رح��م��ة 

لشهدائنا األبرار.
• ال��ع��م��ي��د: ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ب��اع��ي- ن��ائ��ب م��دي��ر دائ���رة 

اإلمداد والتموين قال:
**الذكرى السنوية ألسبوع الشهيد التي نحييها ونحتفل 
بها ال��ي��وم ستظل محفورة يف ذاك���رة ووج���دان أب��ن��اء الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ب���م���ا ق����دم����وه م����ن م���الح���م ب��ط��ول��ي��ة خ����ال����دة يف م��خ��ت��ل��ف 
جبهات العزة والكرامة والشرف وهم يتصدون بكل بسالة 
وشجاعة لقوى تحالف العدوان ومرتزقته دفاعاً عن السيادة 

الوطنية والحرية واالستقالل.
ال����ش����ه����داء ه����م ال���س���ب���اق���ون يف م���ي���ادي���ن ال���ع���ط���اء وال��ت��ض��ح��ي��ة 
وضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل الوطن واالنتصار لقيم 

الشعب يف الحرية والكرامة.
إن إح�����ي�����اء ه������ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ل���ل���ش���ه���ي���د ت������أيت ت��رج��م��ة 
وت����ج����س����ي����داً إلح�����ي�����اء م����آث����ره����م ال���ب���ط���ول���ي���ة وت�����أك�����ي�����داً ل���ل���س���ر ع��ى 
خطاهم ونهج الطريق التي انتهجوها يف مقارعة قوى الشر 
والعدوان, ونشعر بالفخر واالعتزاز ونحن نقف بكل مهابة 
وإجالل أمام عظمة شهدائنا الذين يستحقون منا كل معاين 
ال����وف����اء وال���ع���رف���ان أن ن��س��ت��ل��ه��م م���ن ع���ط���اءات���ه���م وت��ض��ح��ي��ات��ه��م 
أسمى وأجل الدروس يف الفداء والتضحية واإليثار من أجل 

الوطن والشعب اليمني.
ان ت���ض���ح���ي���ات ه�������ؤالء ال����ش����ه����داء األب�����ط�����ال وت���ض���ح���ي���ات���ه���م ق��د 
أث������م������رت يف ت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ص����ر ل���ل���ش���ع���ب وال�������وط�������ن ض������د ت���ح���ال���ف 
ال��ع��دوان الهمجي الغاشم ع��ى ب��الدن��ا, وأن مآثرهم ستظل 
خ��ال��دة يف ذاك���رة ووج���دان أب��ن��اء الشعب لتنهل منه األجيال 
ال��ق��ادم��ة م��ع��اين ال���وف���اء وال��ب��س��ال��ة واإلق�����دام م��ن أج���ل ال��وط��ن 

وقضاياه العادلة.
إن هذه املناسبة الخالدة تمثل وساماً وطنياً لتلك الدماء 
الطاهرة والزكية التي ضحت يف سبيل الله واألرض والعرض 
وال�����ك�����رام�����ة وال�����ع�����زة واالس�����ت�����ق�����الل وم���ح���ط���ة ت����ذك����ر ب��ت��ض��ح��ي��ات 

ال����ش����ه����داء وب����ط����والت����ه����م ال����ت����ي اج����رح����وه����ا يف م����ي����ادي����ن ال���ش���رف 
والبطولة ضد الغزاة واملحتلني، وكذلك إحياء لثقافة الجهاد 
وت��ج��دي��داً للعهد وف����اء ل��ه��م ودع���م���اً ألس��ره��م م���ادي���اً وم��ع��ن��وي��اً 
باعتبار ذلك اقل واجب يمكن تقديمه لهم وحق مجتمعي 

كفلته لهم كافة األعراف واملواثيق.
• العميد: محمد مفتاح األبرقي- قوات الحرس 

الجمهوري قال:
** لعل من أعظم املهام والواجبات الدينية والوطنية هي 
ال����دف����اع ع���ن األرض وال����ع����رض وه����و م���ا ي��س��ت��دع��ي م��ن��ا ج��م��ي��ع��اً 
ال������وق������وف ب�����إج�����الل وإع������������زاز وت����ق����دي����ر ل���ت���ل���ك ال���ت���ض���ح���ي���ات وامل����آث����ر 
البطولية التي يقدمها رفاق السالح من األبطال يف الجيش 
واللجان الشعبية الذين بذلوا أرواحهم وأنفسهم يف سبيل 
الله وعزة وكرامة الشعب اليمني الحر الصامد , ومن أجل 

التضحيات، فالشهادة هي التجارة الرابحة مع الله.
إن الحديث حول عظمة الشهادة ومن ينالها يف الشهداء 
األب�����رار أح����رار ال��وط��ن ح��دي��ث ل��ه ش��ج��ون يف ق��ل��وب��ن��ا ووج��دان��ن��ا 
مل��ا ل��ه��م م��ن ف��ض��ل ع��ظ��ي��م وم��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة ع��ن��د امل����وىل ع��ز وج��ل 
ف���ال���ش���ه���داء ق����رن����اء األن���ب���ي���اء وال���ص���دي���ق���ني ألن ال����ب����ذل وال���ع���ط���اء 
بالروح والنفس يف اعز بقاع الله وأطهرها يف معارك الحرية 
وال�����ع�����زة واالس����ت����ق����الل وال���������ذود ع����ن م�����ق�����درات ال����وط����ن وك����رام����ة 
الشعب أغى ما يملكه اإلنسان خاصة واإلنسان اليمني الحر 
الشريف يواجه عدواناً ظاملاً وحصاراً جائراً وتجويعاً وتركيعاً 
لعزته وإذالاًل لكرامته واحتالاًل ألرضه من قبل طغاة األرض 
ومستكربيها من األعداء األمريكان والصهاينة وعربان الخزي 
وال��ع��ار ممالك الشيطان وأنظمتها يف السعودية واإلم���ارات 

وم����������ن 
ي������������دور يف ف����ل����ك����ه����م م���ن 
ال��������ع��������م��������الء ال��������خ��������ون��������ة وامل��������رت��������زق��������ة 
امل���������أج���������وري���������ن ال���������ذي���������ن ي������ح������اول������ون 
ب���ع���دوان���ه���م ال��ه��م��ج��ي وح��رب��ه��م 
االق��ت��ص��ادي��ة وح��ص��اره��م ال��خ��ان��ق ت��رك��ي��ع شعب 
اإليمان والحكمة وإخضاعهم للعبودية والوصاية 
وال��ه��ي��م��ن��ة األم����ر ال����ذي اس��ت��دع��ى أح�����رار وش���رف���اء ال��ي��م��ن وع��ى 
رأسهم قيادتنا الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بن بدر 
الدين- حفظه الله- وقيادتنا السياسية والعسكرية ووقوف 
أبناء الشعب وقبائله األبية بحزم وشموخ للدفاع عن الوطن 
ويف م��ق��دم��ت��ه��م أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ص��ور 
عظيمة م��ن ال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي ل��م يشهد ل��ه ال��ت��اري��خ م��ث��ي��اًل يف 
وج���ه ه���ذا ال���ع���دوان م��ه��م��ا ك��ان��ت ال��ت��ض��ح��ي��ات, ف��ش��ه��داؤن��ا هم 
عنوان انتصاراتنا عى األعداء فالرحمة والخلود لهم ونحن 
عى آثارهم سائرون حتى ننال عظمة الشهادة وعزة االنتصار. 
• العميد: خالد حريش- نائب مدير عام القيادة 

والسيطرة بوزارة الداخلية:
** يف ذك����������رى ش����ه����دائ����ن����ا األب��������������رار ن����س����ت����ذك����ر ت����ل����ك ال����ب����ط����والت 
وامل���واق���ف ال��وط��ن��ي��ة ال��ش��ج��اع��ة ك��م��ا نجعلها م��ح��ط��ة نستشف 
منها معاين البذل والعطاء ونجدد فيها عهدنا الدائم املستمر 
لله ثم للوطن وقيادتنا الحكيمة ممثلة بالسيد العلم املجاهد 

ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث- س���الم ال��ل��ه ع��ل��ي��ه- واىل قيادتنا 
السياسية والعسكرية الفذة ومن ورائهم كافة أبناء الشعب 
اليمني ال��ح��ر ال��ص��ام��د ال���ذي سطر ب��ص��م��وده وت��الح��م��ه وت���آزره 
م�����ع أب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة أروع وأق���������وى ص���ور 
الصمود األسطوري الذي أذهل العالم فبعد مرور 8 أعوام 
من العدوان والحصار هاهي قوتنا الصاروخية وسالح الجو 
املسر تغزو عقر دار آل سعود وآل زاي��د وهاهي االنتصارات 
امل���ت���الح���ق���ة ت�����ت�����واىل وه�����اه�����ي ق����وات����ن����ا ال���ب���ح���ري���ة ت������دك أس��ل��ح��ت��ه��م 
امل��الح��ي��ة وس��ف��ن��ه��م ال��ح��رب��ي��ة وه��اه��ي ق��وات��ن��ا ال��ج��وي��ة ودف��اع��ه��ا 
الجوي تلتقط طائراتهم الحربية املقاتلة منها واالستطالعية 
وكل هذا جاء بفضل تضحيات املجاهدين وبذلهم ألرواحهم 
ودمائهم الزكية الطاهرة رخيصة يف سبيل الله والدفاع عن 

الوطن والشعب اليمني.
فالشهداء األبرار هم عنوان انتصارنا وعزتنا وكرامتنا ومن 
واج��ب��ن��ا ل��ي��س االح��ت��ف��ال ب��ذك��راه��م ب��ل ت��ج��دي��د ال��ع��ه��د وال��وف��اء 
ل��ت��ل��ك ال��ت��ض��ح��ي��ات ال���ت���ي س������اروا ع��ل��ي��ه��ا وع����ى خ��ط��اه��م ن��ق��ت��دي 
وب��ع��زم��ه��م وإب��ائ��ه��م س��ن��ظ��ل ح��ام��ل��ني م��ش��اع��ل��ه��م ع���ى أك��ت��اف��ن��ا 
ألن ف��ي��ه��ا س���ر ان��ت��ص��ارن��ا وع��زت��ن��ا ع���ى ط��غ��اة ال��ع��ص��ر وب��م��آث��ره��م 
البطولية يف تنكيل أعداء الله والوطن وتمريغ أنوفهم وإلحاق 
ال��خ��زي وال��ه��زي��م��ة وال��ع��ار ال��ت��ي ي��ج��رون��ه��ا وراءه����م ه��ارب��ني من 
امل���واج���ه���ة م���ع األب����ط����ال ال���ص���ن���ادي���د ح���م���اة ال����دي����ار ال���ذي���ن وه��ب��وا 
أرواحهم ودماءهم رخيصة يف سبيل الله ومظلومية شعبهم 

وعزة وكرامة أبنائه الشرفاء.
•  العميد: عبدالله حسني املطري قال:

** ن��ق��ف ال��ي��وم ويف ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ب��ش��م��وخ وإب���اء 

وت����������������������ح����������������������ي����������������������ة 
إج�������������الل وإع�������������������زاز وت�������ق�������دي�������ر مل���ن 
حملوا عى عواتقهم مهمة الدفاع عن الدين والوطن 
اليمني وقدموا يف سبيل الله وع��زة الوطن وكرامة الشعب 
اليمني ال��ح��ر ال��ص��ام��د أرواح��ه��م وأنفسهم ودم��اءه��م الزكية 
الطاهرة رخيصة لتحقيق هذا الهدف ملن حملوا عى أكفهم 
مبدأين أساسيني ال رجعة عنهما إم��ا تحقيق النصر أو نيل 

الشهادة.
ف��ش��ه��داؤن��ا األب����رار ن��ال��وا عظمة امل��ك��ان��ة ال��دن��ي��وي��ة ويف اآلخ��رة 
أعطاهم الله شرف املكانة إىل جانب األنبياء والصديقني وهي 
م��ك��ان��ة ال ي��ن��ال��ه��ا إال م���ن وه����ب ن��ف��س��ه وروح������ه ل��ل��ه ويف سبيله 
ف����م����ن ح�����ق أب�����ن�����اء ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي االح�����ت�����ف�����ال ب����ه����ذه ال����ذك����رى 
العظيمة وم���ن حقنا ن��ح��ن أب��ن��اء ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية 
ليس فقط االح��ت��ف��ال والبهجة بها ب��ل نجعلها محطة نقف 
عندها لنستذكر زمالءنا املجاهدين الذين ضحوا بأرواحهم 
ودمائهم رخيصة يف سبيل الله ونصرة املستضعفني والدفاع 
ع���ن وط��ن��ه��م وت���راب���ه ال��ط��اه��ر ض���د ال���غ���زاة امل��ع��ت��دي��ن وم���ن يقف 
اىل ج��ان��ب��ه��م م����ن ال���ع���م���الء وال���خ���ون���ة امل���رت���زق���ة امل����أج����وري����ن وأن����ه 
لوال تلك التضحيات واملواقف البطولية الوطنية ملا تحققت 
لنا انتصارات يف ميادين العزة والكرامة والشموخ وستظل 
ال��ت��ض��ح��ي��ات ه��ي م��ص��در ع��زن��ا وف��خ��رن��ا وث��ب��ات��ن��ا يف امل��واج��ه��ة مع 
األعداء والبد أن نجدد بهذه املناسبة العظيمة عهدنا ووفاءنا 
لتلك ال��دم��اء الطاهرة الزكية التي أروت ت��راب وطننا الغايل 
وطهرته م��ن رج��س املستعمرين الطغاة ال��ذي��ن أرادوا إذالل 
وت��رك��ي��ع ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال��ه��ي��م��ن��ة ع���ى م��ق��درات��ه وال��وص��اي��ة 
االح������ت������الل������ي������ة ع��������ى م����س����ت����ق����ب����ل أب��������ن��������اء ال����ي����م����ن 
وال������ت������ي ق�������دم ف���ي���ه���ا امل������ج������اه������دون ال���ش���ج���ع���ان 
يف ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ث��م��ن��اً غ��ال��ي��اً 
وع���ظ���ي���م���اً ه�����ي ال����ش����ه����ادة وال�����ت�����ي ب��ف��ض��ل��ه��ا 
تحققت االنتصارات تلو األخرى فالخلود 
لشهدائنا األحرار الذين صنعوا بدمائهم 

لوحة النصر املشرقة لليمن.
• ال����ع����ق����ي����د ال��������رك��������ن: ع�������دن�������ان ال�������وزي�������ر- 

جبهة مارب قال:
** ألح������ي������اء م����ن����اس����ب����ة أس������ب������وع ال���ش���ه���ي���د 
أه��������م��������ي��������ة ك����������ب����������رة ك��������ون��������ه��������ا ت����������������أيت ل�����ل�����ت�����ذك�����ر 
ب��������������ع��������������ط��������������اءات وت�����������ض�����������ح�����������ي�����������ات ال�����������ش�����������ه�����������داء 
ال��ع��ظ��م��اء ال���ذي���ن ب���ذل���وا أغ����ى م��اي��م��ل��ك��ون 
يف س��ب��ي��ل ح���ري���ة ال����وط����ن وع����زت����ه وك���رام���ة 
أب�����ن�����ائ�����ه وأن دم��������اءه��������م ه�������ي م�������ن ص���ن���ع���ت 
األمن واالستقرار والعزة والكرامة التي 

نعيشها اليوم.
إن إحياء الذكرى السنوية للشهيد هي 
إحياء للصمود والتضحيات التي قدمها 
ال��ش��ه��داء ال���ذي���ن س���ط���روا ب��دم��ائ��ه��م درب 
ال�����ح�����ري�����ة واالس������ت������ق������الل ل���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي 
وبفضل هذه التضحيات سيعيش اليمن 

حراً كريماً مستقاًل.
إحياء هذه املناسبة الجليلة وإقامة معارض الصور لهؤالء 
ال��ش��ه��داء ل��رى م��ن خاللها عظمة التضحيات ال��ت��ي قدموها 
ف����������داٍء ل����ل����وط����ن وح�����ري�����ة وك������رام������ة وع���������زة ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي وك�����ذا 
رسالة للعالم أجمع أن الشهداء هم مصدر الفخر واالعتزاز 
ل���ل���ش���ع���ب ال����ي����م����ن����ي وان������ه������ا ت����ح����ي س������ف������راً ن�����اص�����ع�����اً وع����ظ����ي����م����اً م��ن 
البطوالت الشجاعة والتضحيات الغالية للشهداء األطهار يف 
سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي لتحالف الشر والعدوان.
ت��������أيت ه��������ذه امل����ن����اس����ب����ة ال����ع����ظ����ي����م����ة ل�����ه�����ذا ال������ع������ام م����ت����زام����ن����ة م��ع 
االنتصارات الكبرة والواسعة يف جميع جبهات القتال التي 
تحققت عى أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية، وخاصة 
يف جبهات مأرب والتي استطاع فيها أبطالنا كسر شوكة قوى 

العدوان ومرتزقته عى مدى 8 أعوام.
لقد انطلق الشهداء -سالم الله عليهم- ملواجهة املشروع 
االس��ت��ك��ب��اري ال��ع��امل��ي ح��ت��ى ن���ال���وا وس����ام ش����رف ال���ش���ه���ادة فمن 
هذا العطاء الذي تجسد عى أيدي هؤالء الشهداء العظماء 
دفاعاً عن الدين والعرض واألرض لي نعيش كرماء أعزاء 
وهو مايزيدنا اليوم عزماً وثباتاً وقوة يف مواجهة هذا املشروع 

االستكباري.
ان التضحيات العظيمة والجسيمة التي قدمها الشهداء 
وتمكنوا ببسالتهم وإقدامهم من تحطيم أق��وى الرسانات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي ت��م��ت��ل��ك��ه��ا ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه أث���م���رت 
النصر وأسهمت يف ترسيخ األمن واالستقرار ألبناء الشعب 
اليمني يف املناطق التي تحت سيطرة أبناء الجيش واللجان 

الشعبية وهي محل فخر واعتزاز لكل أبناء اليمن.

:» قادة عسكريون وميدانيون يؤكدون لـ»

سنظل أوفياء لدماء الشهداء ولن نتهاون في الدفاع عن السيادة الوطنية

هاهي بالدنا قيادة 
وحكومة وشعباً وقوات مسلحة 

نحيي ذكرى الشهيد السنوية بالعديد من الفعاليات 
واألنشطة والربامج التي تخللتها رعاية أسر الشهداء وأبنائهم بالدعم املعنوي واملادي 

وبالزيارات لهم ولروضات الشهداء يف العاصمة واملحافظات مثلت يف مضامينها اهتمامات 
القيادة الوطنية الثورية والسياسية والعسكرية بعظماء بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية 

رخيصة يف سبيل الله ونيل الحرية واالستقالل والدفاع عن األرض والعرض.. وما قدمه الرجال الصادقني من 
مآثر بطويل وتضحيات عظيمة خالل املواجهة مع قوى العدوان األمريي الصهيوين وأدواته نظام آل سعود 

وآل زايد ومن يدور يف فلكهم من العمالء والخونة يف مالحم بطولية أذهلت العالم نصرة للدين واملستضعفني 
حتى أثمرت عزاً وفخراً ونصراً لليمنيني وتنكياًل باملعتدين الغزاة..

ال�����ش�����ه�����ادة درج����������ة ع���ظ���ي���م���ة ال ي��م��ن��ح��ه��ا 
ال��ل��ه ت��ع��اىل س���وى ل��إن��س��ان امل��خ��ت��ار، فهو 
مدافع عن دينه وأهله وماله وعرضه، 
ل���ذا ف���إن ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل ق��د منحه 
مكانًة عظيمًة، وأج��ر الشهيد عند الله 
ى  ��َه اْش���َرَ أج��ر عظيم ق��ال تعاىل :)إَِنّ ال��َلّ
ِمَن امْلُْؤِمِننَي أَنُْفَسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأََنّ َلُهُم 
��ِه َفيْقُتُلوَن  ��َة ي��َق��اِت��ُل��وَن يِف َس��ِب��ي��ِل ال��َلّ اْل��َج��َنّ
��������ْوَراِة  �����ا يِف ال��������َتّ َوي�����ْق�����َت�����ُل�����وَن َوْع�����������ًدا َع����َل����ي����ِه َح�����ًقّ
َواإْلِنِْجيِل َوالُْقْرآِن َوَمْن أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن 
����ِذي َبايْعُتْم  ��ِه َف��اْس��َت��ْب��ِش��ُروا ِبَبيِعُكُم اَلّ ال��َلّ
ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(. صدق الله 

العظيم.
ويقول الله سبحانه وتعاىل يف محكم 
التنزيل عن الشهيد: ﴿ َواَل َتْحَسَبَّ اَلِّذيَن 
ُقِتُلوا يِف َسِبيِل الَلِّه أَْمَواًتا َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد 
َرِبِّهْم ُيْرَزُقوَن﴾، ويف هذا تعظيٌم وإعالٌء 
ملنزلة الشهيد الذي يضحي بروحه ودمه 
ألج��ل ال��ح��ق، وإع���الء كلمة ال��ل��ه تعاىل، 
ون����ص����رة ال����دي����ن وال�����وط�����ن، ف��ال��ش��ه��ي��د ه��و 
ال��ذي يستحق أن نتذّكره ب��ج��دارة، بكّل 
م��ا يف ال���ذك���رى م��ن م��ع��اٍن س��ام��ي��ٍة، فَمن 
أع�����ظ�����م م�����ن�����زل�����ًة م�����ّم�����ن ي������ق������ّدم روح���������ه دون 
أن ي�����س�����أل، وه������و ي���ع���ل���م ج�����ي�����داً أن����ه����ا روح 
واح����دة، لكنه ي��ؤم��ن بعظمة م��ا ينتظره 
بعد الشهادة، فالشهيد ال يموت، وإّنما 

يرحل إىل الجنة. 
ت����������������أيت ال��������������ذك��������������رى ال��������س��������ن��������وي��������ة ل����ل����ش����ه����ي����د 
الستذكار مواقف الشهداء وتضحياتهم 
وم������������������ا س�������������ط�������������روه م�������������ن م�����������الح�����������م ب������ط������ول������ي������ة 
وان���ت���ص���ارات ن��وع��ي��ة يف م��واج��ه��ة ج���ربوت 
ال��ع��دوان يف مختلف الجبهات, وذك��رى 
ال���ش���ه���ي���د م���ح���ط���ة س���ن���وي���ة ي��س��ت��ل��ه��م م��ن��ه��ا 
ال����ش����ع����ب ص������م������وده وإص��������������راره ع������ى امل����ي 
يف ال��ن��ه��ج ال��ق��وي��م ال���ذي سلكه ال��ش��ه��داء 
األب����������������������رار, وب����������ذل����������وا يف س�����ب�����ي�����ل�����ه أرواح���������ه���������م 

ودماءهم الطاهرة.
وال ب�������د م�������ن أه�����م�����ي�����ة ال������ت������ذك������ر ب���ع���ظ���م���ة 
وم���������ك���������ان���������ة ال����������ش����������ه����������داء ع��������ن��������د ال���������ل���������ه ت������ع������اىل 
وت��ض��ح��ي��ات��ه��م ال��ت��ي ق��دم��وه��ا يف م��واج��ه��ة 
ال����ع����دوان ال���س���ع���ودي األم���ري���ي وال���دف���اع 
ع��������ن ال��������وط��������ن وأم��������ن��������ه واس���������ت���������ق���������راره ح���ي���ث 
إن ت����ض����ح����ي����ات ال������ش������ه������داء ال������ذي������ن ق����دم����وا 
أرواح�����ه�����م يف س��ب��ي��ل ال����دف����اع ع����ن ال���وط���ن 
س��ت��ظ��ل راس����خ����ًة يف ق���ل���وب وع���ق���ول أب��ن��اء 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وأن ت���ل���ك ال��ت��ض��ح��ي��ات 
وال�������ب�������ط�������والت س����ت����ص����ن����ع ال�����ح�����ري�����ة وال������ع������زة 
وال����ك����رام����ة ل��ل��ش��ع��ب ال���ي���م���ن���ي, وأن إح���ي���اء 
ذك�����������رى ي���������وم ال����ش����ه����ي����د م����ح����ط����ة ي���س���ت���ل���ه���م 
الجميع من خاللها روح العطاء واإليثار 
وال����ت����ض����ح����ي����ة وال����ش����ج����اع����ة وال�����ث�����ب�����ات ال���ت���ي 
اختزلها الشهداء وعربوا عنها من خالل 
مواقفهم وثباتهم يف مواجهة العدوان.

رحمة الله عى جميع الشهداء األبرار, 
ون��������س��������أل امل�������������وىل ع��������ز وج����������ل أن ي�������م�������ّن ع���ى 
ال���ج���رح���ى ب���ال���ش���ف���اء ال����ع����اج����ل, وأن ي��ف��ك 

أسر املأسورين إنه سميع مجيب.

الت���م���ل���وا م����ن ال������ق������راءة وال����ل����ه إن����ه����ا م��س��ؤول��ي��ة 
ع��ل��ي��ن��ا ف�����رداً ف�����رداً واح�����داً واح�����داً ك���رب م��ق��ام��ه أو 

صغر...  
أقول واطرح ما اعتقد وما سبق الطرح من 
ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د مل�������رات م����ت����ع����ددة.. إن االه���ت���م���ام 
وال��ت��ح��رك ال��ف��ع��ال  ت��ج��اه أس���ر ال��ش��ه��داء ليس 
ب���ان���ت���ق���اد م���ؤس���س���ه ال���ش���ه���داء وك���ف���ى دون إمل����ام 
ب���واق���ع���ه���م وج����ه����وده����م وت���ح���رك���ه���م ول��ك��������������������������ن ان 
امل��وق��ف االك����ر، فعالية وال����ذي اج���زم ل��و طبق 
ون��ف��ذ ذل����ك م��اب��ق��ي��ت أس����رة م���ن أس����ر ال��ش��ه��داء 

محتاجة أو شاكية.. 
أوال:  موقف من األسرة الجامعة  التي فيها 
أسرة شهيد أن يتحرك كل واحد يقرب ألسرة 
الشهيد من منطلق ال��رواب��ط األس��ري��ة بإنشاء 
صندوق أو جمع أو تحديد مبلغ شهري عى 
ك���ل ش��خ��ص ض��م��ن ال��ع��ائ��ل��ة ال���ك���ب���رة ال���ت���ي بها 
أسرة شهيد ودفعه إىل أسرة الشهيد  شهرياً 
، وال��ت��ك��ات��ف بينهم بتوفر م���واد غ��ذائ��ي��ة بقدر 

املستطاع.. 
ثانيا:   الحي أو املجتمع أو الحارة أو القرية 
ال����ت����ي ب����ه����ا اس�������ر ش�����ه�����داء ي����ك����ون م���ع���ه���م ت���ف���اع���ل 
وت����������ح����������رك م����������������واز ل������ل������ت������ح������رك ال��������س��������اب��������ق وب�����ن�����ف�����س 

الخطوات.  
ثالثا:   الجهة أو أملؤسسة التي كان الشهيد 

يعمل بها أو مرابط يف إطارهم عليهم: 
إن���ش���اء ص���ن���دوق ألس����ر ش���ه���داء امل��ؤس��س��ة ت��ل��ك أو 
الجهة وجمع  إنفاقات والحث عى ذلك من رأس 
ال�����ه�����رم ح����ت����ى أب���س���ط���ه���م زم��������الء ال���ش���ه���ي���د وم����ح����اول����ة 

صرف مبلغ شهري إعانة ألسرة الشهيد..  
راب�����ع�����ا:  ق����ي����ادة امل���ح���اف���ظ���ة ب��م��ج��ل��س��ه��ا امل��ح��ي 

وكوادرها:  
أراء أن ي����ت����م ع����م����ل ص������ن������دوق م������رك������زي ألس����ر 
ش��ه��داء املحافظة وتحديد مبلغ او نسبة من 
االعتمادات التشغيلية للمحافظة وبالتأكيد 
ل���ن ت���ؤث���ر ع���ى م��ه��ام��ه��ا وال��ت��زام��ات��ه��ا االع��ت��ي��ادي��ة 
ون��س��ب��ه م���ن م��س��ت��ح��ق��ات ك���ل ك�����وادر امل��ح��اف��ظ��ة 

ولو بسيطة. 
مع حث تجار املحافظة عى البذل واإلنفاق 
االختياري ال اإلجباري لهذا الصندوق، وبذلك 
س��ي��ج��ت��م��ع م���ب���ل���غ ل���ي���ت���م ت���وزي���ع���ه ألس�����ر ش���ه���داء 
املحافظة إما كل شهر أو شهرين أو حتى ثالثة 

أشهر بقدر الرصيد فيه. 
خ����ام����س����اً:  ال���ح���ك���وم���ة ن��ف��س��ه��ا ب���ك���ل وزارات�����ه�����ا 
وذل��ك باالتفاق عى تحديد نسبة معينة من 
ن���ف���ق���ات ال��������������وزارات ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة ش����ه����ري����اً وه�����ذه 
ت���س���ل���م ل���ل���م���ؤس���س���ة ن���ف���س���ه���ا ب���م���وج���ب س���ن���دات 
قبض ولن يكون املبلغ بسيطاً بل لن يؤثر عى 

عملها والتزاماتها.  
س���������ادس���������ا:   م����ؤس����س����ه ال������ش������ه������داء ه����ن����ا ي���ك���ون 
ل��ل��م��ؤس��س��ة ن��ف��س��ه��ا ال�����دور يف ص���رف م���ا تجمع 
م�������ن ن�����س�����ب ح����ك����وم����ي����ة وإي��������������������رادات اس����ت����ث����م����اري����ة 

الخاصة باملؤسسة ألسر الشهداء.  
ه����ذا واج���ب���ي وم����ن م��ن��ط��ل��ق م��وق��ف��ي اإلي��م��اين 

الجهادي. 
وال��ل��ه امل��وف��ق وع��ل��ي��ه  ت��م��ام األم����ور وال��ع��اق��ب��ة 

للمتقني والحريصني عى أسر الشهداء...  

* قوات النجدة

عظمة ومكانة 
الشهداء

ُأسر الشهداء والتحرك 
الفعال جتاههم

العقيد/ محمد الحوري العقيد حسن عيل املطري

 الــعــمــيــد آل عـــبـــدالـــلـــه: الــشــهــداء 
جــســدوا بدمائهم صـــورًا مشرفة 

في التضحية والفداء
الــعــمــيــد الـــســـبـــاعـــي: مـــاحـــم الــشــهــداء 
الــبــطــولــيــة ســتــظــل مــحــفــورة فـــي ذاكــــرة 

ووجدان أبناء الشعب اليمني

 العميد األبــرقــي: شهداؤنا 
عـــــنـــــوان انــــتــــصــــاراتــــنــــا عــلــى 

األعداء 
 الــــعــــمــــيــــد حـــــــريـــــــش: عـــــلـــــى خـــطـــى 
الــــــشــــــهــــــداء نــــقــــتــــدي وبـــعـــزمـــهـــم 

سنظل حاملني مشاعل الوطن

 العميد املطري: شهداؤنا نالوا عظمة 
شرف  الله  ومنحهم  الدنيوية  املكانة 

اخللود الى جانب األنبياء والصديقني 
 العقيد الـــوزيـــر: إحــيــاء ذكــرى 
الــــشــــهــــيــــد تـــــعـــــزيـــــز لـــلـــصـــمـــود 

والثبات والتضحيات 

قادة عسكريون يزورون  عددًا 
من أسر الشهداء

زار رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة ال���ل���واء ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��زاغ��ي وم��ع��ه م�����دراء دوائ���ر 
القضاء العسكري اللواء قايض عبداللطيف العياين واالستخبارات العسكرية 
العميد الركن عي محمد أبوحليقة وشؤون الضباط العميد الركن نجم عباد 
ونائب مدير دائرة العالقات العامة العميد إبراهيم قناف ومدير مكتب رئيس 
هيئة القوى البشرية العقيد ع��ادل ال��ش��رذويف ومدير مركز القيادة والسيطرة 
املتقدم العميد محمد عباس السياين عدداً من أسر الشهداء، وذلك بمناسبة 

ذكرى سنوية الشهيد.
وخ������الل ال������زي������ارات ن���ق���ل ال�����ل�����واء ال����ب����زاغ����ي ت���ح���ي���ات ق���ائ���د ال�����ث�����ورة ورئ����ي����س امل��ج��ل��س 
السيايس األعى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة ألسر الشهداء. 
وأش�������ار إىل أن ال�����زي�����ارات ت�����أيت يف إط������ار اه���ت���م���ام ق���ائ���د ال����ث����ورة وال����ق����ي����ادة ال��س��ي��اس��ي��ة 
والعسكرية العليا بأسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم تقديراً وتكريماً ووف��اء 
ل��ل��ش��ه��داء .. م���ؤك���داً ال��س��ر ع��ى درب ال��ش��ه��داء يف م��واج��ه��ة ق���وى ال���ع���دوان حتى 

تحقيق النصر.
ف��ي��م��ا اع���ت���رب م���دي���را دائ������ريت ال���ق���ض���اء ال��ع��س��ك��ري ال����ل����واء ال���ع���ي���اين واالس���ت���خ���ب���ارات 
العسكرية العميد أبو حليقة، الزيارات أقل واجباً عرفاناً بتضحيات الشهداء 
التي أثمرت عزًة ونصراً وتمكيناً ألبناء الشعب اليمني يف مواجهة قوى الطاغوت 

والعمالة واالرتزاق.
ب���دوره���م ع���رب أق�����ارب وأس�����ر ال���ش���ه���داء ع���ن اع���ت���زازه���م وف��خ��ره��م ب���ه���ذه ال���زي���ارات 

وباهتمام القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا بأسر الشهداء.
وأك����دوا ال��س��ر ع��ى ال��ط��ري��ق ال��ت��ي رس��م��ه��ا ال��ش��ه��داء وت��ق��دي��م امل��زي��د م��ن العطاء 

حتى تحرير كل شرب من أرض الوطن.
رافقهم مدير ف��رع األم��ان��ة لهيئة رعاية أس��ر الشهداء األس��ت��اذ محمد جحاف 
ونائبه  وع��دد من املندوبني يف املديريات وممثل ومنسق الهيئة العامة لرعاية 

وتأهيل أسر الشهداء للدفاع املقدم محمد يحيى الرجامي .

دائرة املشتريات تزورضريح 
الشهيد الصماد

زار م��������س��������اع��������د وزي�������������������ر ال�������������دف�������������اع ل�������ل�������ش�������ؤون 
ال��ل��وج��س��ت��ي��ة م���دي���ر دائ����رةامل����ش����ري����ات ال���ل���واء 
م�����ح�����م�����د أح�������م�������د ال�����ط�����ال�����ب�����ي ون������ائ������ب������ه ال����ع����م����ي����د 
عادل املؤيد ضريح الشهيد الرئيس صالح 
ال�����ص�����م�����اد وم�����راف�����ق�����ي�����ه ووض������ع������واأك������ل������ي������اًل م��ن 
الزهور بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
وق�����������رأ ال��������ل��������واء ال�����ط�����ال�����ب�����ي وال�����ع�����م�����ي�����د امل�����ؤي�����د 
وم����ع����ه����م رك��������ن ال����ت����وج����ي����ه امل�����ع�����ن�����وي ال���ع���ق���ي���د 
خ�����ال�����د ال�����ح�����اش�����دي وم������دي������ر م���ك���ت���ب م���س���اع���د 
وزي���ر ال��دف��اع ل��ل��ش��ؤون اللوجستية العقيد 
عدنان الحلياين ونائب رئيس الشعبة املالية 
العقيد محمد احمد الكحالين الفاتحة عى 

روح الشهيد الصماد ومرافقيه.

وخ����الل ال����زي����ارة أش����ار ال���ل���واء ال��ط��ال��ب��ي إىل 
أن دم�����������اء وت�����ض�����ح�����ي�����ات ال������ش������ه������داء أف���ش���ل���ت 
م����خ����ط����ط����ات ق����������وى ال����������ع����������دوان وم����رت����زق����ت����ه����م 
وأثمرت عزاً ونصراً ألبناء الشعب اليمني.

إىل ذلك زار مساعد وزير الدفاع للشؤون 
اللوجستية وضباط وأفراد ومنتسبي دائرة 
امل����ش����ري����ات ض����ري����ح ال���ش���ه���ي���د ح���س���ن امل���ل���ي 
وروض����������������������ات ال���������ش���������ه���������داء ب�����م�����ن�����ط�����ق�����ة س�����ن�����ح�����ان 
وروضة الشهداء بشارع الخمسني وقرأوا 
الفاتحة عى أرواح الشهداء.. مستلهمني 
من هذه الروضات روح البذل والعطاء يف 
س��ب��ي��ل ال��ل��ه وال���دف���اع ع���ن ال���وط���ن وال��ح��ف��اظ 

عى مكتسباته.

استهدفت أكثر من 35 ألف مدني

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم أنشطته التوعوية 
الطارئة مبخاطر األلغام والقنابل العنقودية مبحافظة اجلوف

كتب: نبيل السياغي 

اختتمت بمحافظة الجوف األنشطة امليدانية لربنامج التوعية الطارئة بمخاطر 
األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب التي نفذها املركز التنفيذي للتعامل 
م��ع األل��غ��ام . وق��د اس��ت��ه��دف ب��رن��ام��ج التوعية ال���ذي ن��ف��ذه امل��رك��ز التنفيذي للتعامل 
مع األلغام بالتنسيق مع السلطة املحلية باملحافظة عى مدى 40 يوما مديريات 
)الحزم، املصلوب، الغيل، املتون، والزاهر( بدعم من منظمة اليونيسف، من خالل 

توعية املجتمع بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية للحد من الضحايا.
ويف االختتام أشاد مدير عام الشؤون االجتماعية والعمل فيصل حسن العكة بدور 
فرق التوعية يف نشر الوعي يف أوساط املواطنني بمخاطر هذه املخلفات داعيا الناشرين 
والناشرات من أبناء املديريات املستهدفة إىل االستمرار بدورهم يف توعية مجتمعاتهم 
امل��ح��ل��ي��ة. ف��ي��م��ا أوض����ح م��ش��رف ال��ت��وع��ي��ة ب��امل��رك��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��امل��ح��اف��ظ��ة أم���ني ال����ربح أن ع��دد 

املستفيدين من التوعية بلغ 35623 شخصا من البالغني واألطفال والنازحني.
ويف الختام تم تكريم 25 ناشراً وناشرة بحضور األخ ناصر ناجي عزيز أبو زور 

منسق املجلس األعى للشؤون اإلنسانية باملحافظة.
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عيل الشراعي 

  )إن���ن���ا يف ص��ن��ع��اء ن�����درك أن ه���ن���اك م���ن ي���ح���اول زج 
الدول املطلة عىل حوض البحر األحمر يف حلبة الصراع 
الدويل وذلك برتكيزهم املستمر اخريا عىل اسرتاتيجية 
هذا البحر.. ولذا فإن علينا اليوم تقع مسؤولية عظيمة 
تلك هي الخروج بأوطاننا من شباك الصراع الدويل إذ 
أن الدخول فيه يعنى التوريط باملصالح الوطنية العليا 
ألوط�����ان�����ن�����ا وش����ع����وب����ن����ا إىل ج�����ان�����ب االح������ت������م������االت امل���خ���ي���ف���ة 
األخ���������رى( م����ن ك���ل���م���ة ال���رئ���ي���س ال���ش���ه���ي���د امل����ق����دم اب���راه���ي���م 
الحمدي يف مؤتمر البحر األحمر املنعقد يف الثالث من 
ربيع الثاين 1397هجرية املوافق  22 مارس 1977م 

بمدينة تعز.
جنود مرتزقة

تعود بداية العالقات األمريكية- املصرية إىل ثالثينيات القرن التاسع عشر 
امل��ي��الدي ففي 7 م��اي��و 1830م ق��ام��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة بتوقيع 
معاهدة تجارية م��ع ال��دول��ة العثمانية وال��ت��ي بمقتضاها أص��ب��ح لها حق 
إنشاء قنصليات يف جميع انحاء اقاليم الدولة العثمانية وكان أول وكيل 
قنصيل ألمريكا يف اإلسكندرية يف 12 يناير 1832م ويف عام 1848م رفعت 

أمريكا مستوى تمثيلها يف مصر إىل مرتبة القنصلية العامة.
ويف منتصف ذلك القرن وجد صراع دويل قائم يف املكسيك بني الواليات 
املتحدة األمريكية وفرنسا حيث كانت أمريكا ترفض الوجود الفرنيس يف 
املكسيك وكانت تلح عىل ضرورة جالء الفرنسيني من املكسيك وفقا ملبدأ 
مونرو الذي ال يقر الوجود األوروبي يف األمريكيتني وهكذا صارت املكسيك 
مسرحا لعمليات حربية بني األمريكيني والفرنسيني وملا كانت األحوال 
الجوية يف أرايض املكسيك ال تالئم جنود فرنسا الذين تعرضوا للموت 
بسبب تفيش الحمي الصفراء والحرارة العالية لذا فكرت فرنسا يف احد 
اصدقائها الذين يحكمون مصر آنذاك يك ينقذوا املوقف فقد طلبت فرنسا 
من مصر أن تمنحها بعض الجنود الذين اعتادوا عىل األجواء الحارة يك 
تستبدل جنودها بهم، فاستخدم اإلمرباطور نابليون الثالث نفوذه لدى 
الخديوي سعيد )-1854 1863م( وطلب منه إمداده بجنود للعمل تحت 
إشراف القوات الفرنسية باملكسيك، فأرسل الخديوي سعيد ألف جندي 
س��وداين كمرتزقة- حينما كانت مصر والسودان دول��ة واح��دة- يقاتلون 

تحت راية فرنسا يف املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية.
ومع بداية الحرب األهلية األمريكية سنة 1861م فرض الرئيس األمرييك 
لينكولن حصارا بحريا عىل شواطئ الواليات األمريكية الجنوبية الذين 
كانوا يصدرون القطن اىل اوروبا وهو ما أدى إىل ازدياد الطلب عىل القطن 
امل��ص��ري طويل التيلة يف األس���واق العاملية حتى أن مصر أصبحت آن��ذاك 
املصدر الرئييس لهذا القطن عىل مستوى العالم، وقد تسببت الحرب 
األهلية األمريكية يف متاعب وأزم���ة  بالغة ال��خ��ط��ورة لصناعات النسيج 
األوروب���ي���ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ف ع��ىل ح��اف��ة اإلف����الس يف ص��ي��ف 1861م، وه��و 
ما أدى اىل تحول فكرة اإلنجليز نحو احتالل مصر التي تزرع قطنا عايل 
ال���ج���ودة وخ��اص��ة وأن ق���رب االن��ت��ه��اء م��ن ق��ن��اة ال��س��وي��س ف����زاد م��ن أهمية 

مصر جغرافيا والبحر األحمر اسرتاتيجيا. 
وم����ع اف��ت��ت��اح ق���ن���اة ال��س��وي��س ع����ام 1869م ل��ل��م��الح��ة ال���دول���ي���ة ل���م ت��ت��ف��اع��ل 
ام���ري���ك���ا م���ع ال���ح���دث ح��ت��ى أن���ه���ا ل���م ت���وق���ع م���ع���اه���دة ال��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ة يف ع��ام 

1888م والتي تقىض بتنظيم املالحة عرب القناة.. 

اإلساءة ملصر 
يف مطلع القرن العشرين قام الرئيس األمرييك تيودور روزفلت يف مارس 
1910م بزيارة ملصر ومن حرم الجامعة األهلية القى روزفلت محاضرة 
اش���ب���ه ب��ال��ت��ق��ري��ع وال���ت���ع���ايل واع���ت���ب���ار م��ص��ر والي�����ة أم��ري��ك��ي��ة ح��ي��ث ب����دأ ب��امل��دح 
والثناء ع��ىل ال��ل��ورد ك��روم��ر وه��و أل��د اع���داء املصرين يف ذل��ك ال��وق��ت ومن 
ثم استطرد يف التدخل بالشؤون الداخلية املصرية  ثم استفاض يف خطابه 
ف��أك��د ع��ىل خطأ التعجل باملطالبة بالدستور وأوض���ح )أن األم���م ال��ت��ي لم 
تستكمل نضجها بعد- يف إش��ارة إىل مصر- بحيث تنتفع بدستور ينص 
عىل حكم نفسها بنفسها سوف تفشل تماما يف محاوالتها(، وقد اعترب 
هذا الخطاب مفرطا يف غرابته اذ القاه داخل قمة صرح تعليمي يف مصر 
وكال يف اتهاماته للشعب املصري بالجهل وسوء التقدير والتطلع إىل ما 

ال يحق لهم أن يأملوا فيه او يدركوه ألنه أكرب من إمكاناتهم.
جاء هذا الخطاب عىل لسان رئيس دولة لم يكن قد مر عىل قيامها اكرث 
من 134 سنة وموجه خطابه إىل واح��دة من أق��دم الحضارات عىل وجه 

األرض..! 

أث���ارت ه��ذه امل��ح��اض��رة موجة عاصفة م��ن الغضب والنقد واف���ردت ع��ددا 
من الصحف الوطنية صفحات مطولة للرد عىل بذاءات ووقاحة الرئيس 

األمرييك عىل مصر وشعبها.
ويف ف��رتة م��ا ب��ني ال��ح��رب��ني )-1919 1939م( وكنتيجة لطبيعة العالقات 
االس���ت���ع���م���اري���ة ب����ني ام���ري���ك���ا وب���ري���ط���ان���ي���ا ح���ي���ث ك���ان���ت م���ص���ر ت���ح���ت االح���ت���الل 
الربيطاين فقد أقامت  أمريكا يف مصر قواعد عسكرية ومطارات حربية   
ولم تكتف امريكا بالجانب العسكري بل امتدت نشاط شركات البرتول 
األمريكية.. ففي عام 1937م حصلت عىل امتيازات للتنقيب عن البرتول 

يف مساحة 61 ألف كم2 شرقي قناة السويس. 

القواعد األمريكية
واعترب لقاء امللك فاروق مع الرئيس األمرييك روزفلت يف فرباير 1945م 
بداية لسحب البساط الربيطاين من املنطقة عامة ومصر خاصة وسعيا 
واشنطن وراء السيطرة وبدأت أمريكا بتقديم بعض املعونات االقتصادية 

ملصر مستغلة الخالف بني مصر وبريطانيا.
ويف 1946م استجابت الحكومة األمريكية ملطالب الحكومة املصرية بإزالة 
القواعد األمريكية وقد جاءت هذه االستجابة بسبب حرص األمريكان عىل 
عدم إتاحة املربر أمام السوفيت إلبقاء قواتهم يف شمايل إيران عىل اساس 
مبدأ املعاملة باملثل ويف يونيو من نفس العام تم رف��ع مستوى التمثيل 
الدبلومايس بني البلدين من مستوى القنصليات إىل مستوى السفارات.
ويف يونيو 1948م شاركت أمريكا يف مجلس إدارة شركة قناة السويس 

كنتيجة الزدياد استخدامها للقناة مع نمو مصالحها البرتولية يف الشرق 
األوسط.

القيادة املتحالفة
يف 13 اك������ت������وب������ر1951م ق����دم����ت ال��������دول األرب��������ع أم����ري����ك����ا وب���ري���ط���ان���ي���ا وف���رن���س���ا 
وتركيا اقرتاحا إىل مصر بإنشاء منظمة دفاعية ضد العدوان الخارجي 
)االتحاد السوفيتي( فيما عرف بالقيادة املتحالفة للشرق األوس��ط عىل 
ان يكون مقرها القاهرة ونص االقرتاح عىل سحب بريطانيا لقواتها غري 
املشاركة يف القوات املتحالفة مقابل أن تقدم مصر التسهيالت عىل أرضها 
متضمنا استخدام امل��وائن واملطارات واملواصالت يف حالة الحرب عىل أن 
ت��س��ل��م ال����ق����اع����دة ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف ق���ن���اة ال���س���وي���س إىل م���ص���ر ب��ص��ف��ة رس��م��ي��ة 
مقابل تحويلها إىل قاعدة مشرتكة للدول الداخلة يف الحلف أي تخرج 
بريطانيا وحدها لتعود ومعها أمريكا وفرنسا وتركيا! جاء الرفض املصري 
قاطعا لذلك املقرتح بجعل مصر ومطاراتها وموانئها تحت تصرف الدول 
الغربية االستعمارية لذلك أزعج رفض مصر فكرة قيادة الشرق األوسط 
وإلغاء معاهدة 1936م بني مصر وبريطانيا مسؤويل الخارجية األمريكية 
ازعاجا شديدا بل وتطورت األحداث يف مصر عىل اطالق شرارة ثورة يوليو 
1952م التي اطاحت فيها مجموعة من الضباط بقيادة جمال عبدالناصر 

بامللك فاروق.
احتواء القاهرة

ويف نهاية اغسطس 1952م اصدرت الحكومة األمريكية بيانا أعلنت فيه 

تأييدها للثورة يوليو يف مصر وكان لواشنطن بهذا التأييد اهدافها الخاصة 
ك��م��ا ت��ك��ش��ف وث���ائ���ق وزارة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ك���اش���راك م��ص��ر يف خطط 
الدفاع املشرتك والسالم مع الكيان الصهيوين، يف حني توهم املصريون أن 
امريكا سوف تساند ثورتهم الوليدة فكتبت صحيفة )األهرام( يف عددها 
الصادر بتاريخ 5 سبتمرب 1952م )إن أمريكا التي حاربت طويال من أجل 
االستقالل والحرية لقادرة اليوم عىل تقدير معاين كفاحنا لنيل حريتناِ( 
أما جريدة األخبار الجديدة فكتبت يف 5 نوفمرب تقول: )عىل جميع البلدان 
اإلس��الم��ي��ة والعربية أن تقر وت��ع��رتف ب��أن السياسة الخارجية األمريكية 
تجاه الشرق األوسط مقارنة بسياسات الدول الكربى األخرى هي األقرب 

من غريها إىل العدالة ومناصرة الدول الصغرية(.
ويف مطلع 1953م نجحت أمريكا يف تدعيم نفوذها الدبلومايس بسبب 
تدخلها النشط يف مفاوضات السودان إلنجاحها وكان ذلك موضع تقدير 

القيادة املصرية.
ويف ن��ف��س ال��ع��ام ق��دم��ت أم��ري��ك��ا اىل م��ص��ر 15 م��ل��ي��ون دوالر ك��م��س��اع��دات 
محاولة ترسيخ فكرة التواجد األمرييك يف املنطقة بشكل عام بأكرث من 

طريقة وأسلوب.

مشروع الشرق األوسط

ويف 11 مايو 1953م قام وزير الخارجية األمرييك داالس بأول زيارة رسمية 
ملصر عىل رأس وفد رفيع املستوى حامال معه مشروع للدفاع عن الشرق 
األوسط يمثل يف أهميته بالنسبة للمنطقة مشروع حلف الناتو بالنسبة 
ألوروب�������ا وك�����ان ض��م��ن م���ش���روع���ه اف���ك���ار ل��ت��ح��ق��ي��ق ص��ل��ح ب���ني م��ص��ر وال��ك��ي��ان 
الصهيوين لكن مصر استقبلت مشروع داالس بفتور شديد خاصة وأن 
أول ت��ص��ري��ح أدىل ب���ه يف ال��ق��اه��رة أك���د ف��ي��ه ع���ىل ض�����رورة ب��ق��اء ق���اع���دة ق��ن��اة 
السويس يف متناول الغرب للدفاع عن املنطقة ثم أوضح )أن أمريكا لن 
تستطيع مد مصر بأسلحة ذات قيمة إال بعد التفاوض مع الربيطانيني 

وابدى بعض املرونة بخصوص العالقات مع إسرائيل(.

التخوف األمرييك 

ومما زاد من انزعاج امريكا من الظهور املتوازي للنزعة الوطنية الثورية يف 
مصر وايران وتخوف وزير الخارجية األمرييك )أتشيسون( من أن الشرق 

األوسط بكامله قد يصبح معاديا للغرب.
ويف ربيع عام 1953م قام وزير خارجية امريكا جون داالس بجولة يف الشرق 
األوس��ط ومما قاله: )ب��أن مصر التي تحيط بها ق��وى النزعة الوطنية التي 
ال حد لها لن تكون شريكا أمينا يعتمد عليه( ورغ��م ذلك كان املسؤولون 
األمريكيون يأملون يف أن يتعاون عبدالناصر معهم وقد ضمن استقالله 
م���ع ال��خ��ط��ط األم���ن���ي���ة ال��غ��رب��ي��ة وي���ق���ر ب��م��ع��اه��دة ال��ق��س��م ال���ش���م���ايل )س��ل��س��ل��ة 
م��ن امل��ع��اه��دات امل��ض��ادة للسوفيت م��ن ش��رق آسيا حتى شمال أوروب����ا( ثم 
ينضم إليها يف النهاية ويف 16 اغسطس 1954م قال مساعد وزير الخارجية 
األمريكية ج��ون نيجان: )نحن نعتمد عىل مصر يك تقوم ب��دور قيادي يف 
ت��ح��ق��ي��ق أه�����داف ال��س��ي��اس��ة األم��ري��ك��ي��ة يف ال���ش���رق األوس�����ط( وح��ي��ن��م��ا ت��ح��دث 
ال���رئ���ي���س امل���ص���ري ع��ب��دال��ن��اص��ر ع���ن ت��ك��وي��ن م���ع���اه���دة أم����ن ج��م��اع��ي ل��ج��ام��ع��ة 
الدول العربية اقرتح داالس وزير خارجية امريكا ربط هذه املعاهدة برتتيب 
القسم الشمايل عن طريق اتفاقية دفاع مشرتك مصرية - تركية وشجع 
رد فعل الرئيس عبدالناصر املبديئ وقبوله 40 مليون دوالر من املساعدات 
االقتصادية األمريكية يف أواخر 1954م اآلمال األمريكية بأن يصبح شريكا 

يف األمن وبما يخدم مطامع واهداف السياسة األمريكية يف املنطقة. 

سيادة القرار 

إال أن��ه بحلول أوائ���ل 1955م ب��دأ أن ذل��ك ال��ت��ف��اؤل األم��ري��يك ال أس���اس له 
يف الواقع فقد رفض عبدالناصر قبول املساعدات العسكرية األمريكية 
ب��س��ب��ب ال���ش���رط ال����ذي ي��ق��ىض ب��ت��ويل ب��ع��ث��ة ع��س��ك��ري��ة أم��ري��ك��ي��ة ادارت���ه���ا وه��و 
ال�����ش�����رط ال�������ذي رأى أن������ه ُت���ش���ت���م م���ن���ه رائ�����ح�����ة االس����ت����ع����م����ار ك���م���ا رف������ض خ��ط��ة 
امريكية سرية بتحويل 5 ماليني دوالر من املساعدة االقتصادية لشراء 
معدات عسكرية بما يخالف حتى القانون األمرييك املنظم للمساعدات 

االقتصادية.
وب����ذل����ك ب�����رز ال���رئ���ي���س ع���ب���دال���ن���اص���ر ك���ش���وك���ة يف خ����اص����رة أم���ري���ك���ا يف ال���ش���رق 
األوس���������ط ف���ق���د ع�������ارض ف����ك����رة ال���ق���س���م ال����ش����م����ايل وأص�����ب�����ح م���ن���ت���ق���دا أس���اس���ي���ا 
ل��ح��ل��ف ب���غ���داد اب���ري���ل 1955م وق����د اع��ت��رب ع��ب��دال��ن��اص��ر أن م��ه��م��ة م��ص��ر هي 
تخليص ال��ش��رق األوس����ط م��ن االم��ربي��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة وك���ان ردة فعله قويا 

تجاه استفزازات الكيان الصهيوين. 
ويف غياب منع املساعدات العسكرية األمريكية اشرتى ناصر كميات كبرية 

من السالح من االتحاد السوفيتي يف سبتمرب 1955م.
..... يتبع

مصر.. من القيادة إلى التبعية   )1(
   اخلديوي سعيد: ارسل ألف جندي للقتال كمرتزقة 

في املكسيك حتت راية فرنسا ضد أمريكا 
   جون نيجان: نعتمد على مصر كى تقوم بدور قيادي في 

حتقيق أهداف السياسة األمريكية في الشرق األوسط 
    أفردت عدد من الصحف  املصرية صفحات مطولة للرد 

على بذاءات ووقاحة خطاب روزفلت على مصر وشعبها 
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احملكمة العسكرية املركزية حتجز أموال وممتلكات 32 من قيادات املرتزقة 
توايل النيابة العسكرية املركزية التحقيق يف القضية  الجنائية رقم )22( لسنة 1444ه� املتهم فيها اللواء الركن عيل ناصر لخشع وآخرين عدد اثنان وثالثون متهما بتهمة وتسهيل االلتحاق بصفوف 

تحالف العدوان السعودي االمارايت الصهيوامرييك عىل الجمهورية اليمنية وتسهيل دخول قوات العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وقد قررت املحكمة العسكرية توقيع الحجز التحفظي عىل جميع 
أموال وممتلكات املتهمني داخل الجمهورية وخارجها تمهيداً إلحالتهم اىل املحكمة العسكرية ملحاكمتهم يف التهم املنسوبة اليهم، واملتهمون هم: 

لواء ركن: عيل ناصر لخشع الكازمي.1

لواء ركن: قناف محمد محمد القحيط .2

لواء ركن: عبداملاجد الربك إبراهيم العامري.3

لواء ركن: محمد عبدالقادر عبدالله الرميل .4
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عميد ركن: عبدالرحيم احمد صالح العقييل.6

عميد ركن: حسني محمد عيل احمد الضبياين.7

عميد ركن: محمد ناجي عيل الصالحي.8

عميد ركن: عبدالقادر عبدالرحمن باربيد العمودي.9

عميد ركن: سعيد صالح عاقلة.10

عميد ركن: ردفان سعيد صالح سالم.11

عميد ركن: دارس عيل معيض فرحان الغرازي 12

عميد ركن: حميد عيل محمد احمد النفيش 13

عميد ركن: احمد عيل سعيد حنشل.14

عميد ركن: احمد سعيد قائد القبة 15

عميد ركن: احمد حسن محمد الدوبحي16

عميد ركن: عيل بن عيل القمريي17

عميد ركن: غسان محمد عبدالله ناجي الكويل18

عميد ركن: محمد ساملني عيل سبيت كوبا19

عميد ركن: فايز محمد راجح غالب.20

عميد: صادق عبده عيل معوضة.21

عميد: عبيد سعيد عبيد القرزي.22

عميد: فائز محمد إسماعيل عبدالله املنتصر.23

عميد: يحيى محمد يحيى كزمان املعطري.24

عميد: صادق عيل احمد سالم عطية.25

عميد: محمد ناصر السوطي.26

عميد: صالح بن ناشر.27

عقيد: حمري صالح املصري.28

عقيد: محمد أحمد عبدالله املقديش.29

عقيد: عبدالحميد ناجي صالح الضبياين.30

رائد: فارس صغري حمود احمد عزيز.31

رائد: محمد عيل حزام النقيب.32

   القيادة املتحالفة: تقدم مصر التسهيالت على أرضها متضمنة 
استخدام املوانئ واملطارات واملواصالت في حالة احلرب 

   أتشيسون: الظهور املتوازي للنزعة الوطنية الثورية في مصر وايران 
سيجعل من الشرق األوسط بكامله معاديًا للغرب 

  داالس: ضرورة بقاء قاعدة قناة السويس العسكرية في متناول الغرب للدفاع عن املنطقة 
   ناصر: مهمة مصر هي تخليص الشرق األوسط من هيمنة اإلمبريالية الغربية 



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

حتديث املناهج.. 
والتعلم املثمر..!!

ق����ي����ل إن ال���ت���ع���ل���ي���م دوم�����������اً ه������و ال���خ���ط���وة 
األوىل ن������ح������و امل�����س�����ت�����ق�����ب�����ل ال������������زاه������������ر.. وب������ن 
ال���ح���اض���ر امل��س��ت��ق��ب��ل م���س���اف���ات م��ش��ح��ون��ة 
ب���ال���ف���ج���وات وال����ت����وت����رات، ف����إن ل���م ت��ع��ال��ج 
م��ب��ك��راً س��ت��رك ش���روخ���اً ع��م��ي��ق��ة، ون���دوب���اً 
غ��ائ��رة يف ع��ق��ول األج���ي���ال.. ألن مستقبل 
األم�����ة يف م��س��ت��ق��ب��ل أج���ي���ال���ه���ا، وم��ص��ره��ا 

من مصرهم..
ف�������امل�������ن�������اه�������ج الب�������������د أن ت����������راع����������ي ال�������ط�������رائ�������ق 
املوصلة اىل الغايات، وتحديد الوسائل 
التي تحقق األه��داف املنشودة.. من هنا 
ندرك أهمية تحديد الغايات حتى نصل 
اىل األهداف املرسومة حسب اإلمكانات 

املتاحة..
ل������ذا ع��ل��ي��ن��ا أن ن�������درك أن أث������ر امل���ن���اه���ج يف 
رف���اه���ي���ة ورق������ي ال����ف����رد وامل���ج���ت���م���ع الب�����د أن 
تستجيب الحتياجات ومتطلبات الحياة 
امل��������ع��������اص��������رة، وت������ل������ب������ي ت������ل������ك االح������ت������ي������اج������ات 
الس����ي����م����ا أص�����ح�����اب ال�����ش�����رائ�����ح ال�����ك�����ادح�����ة.. 
ه���ن���اك ث��م��ة ع����دد م���ن امل��ف��اه��ي��م وامل����ه����ارات 
وامل����واق����ف ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي م���راع���ات���ه���ا خ��اص��ًة 
ع���ن���د وض������ع امل����ن����اه����ج، وه�����ن�����اك ت����س����اؤالت 

عديدة ومتنوعة أهمها:
أواًل: أي تعلم وتعليم نريد؟!.. 

ث����ان����ي����اً: الب������د م�����ن رب������ط ال���ت���ع���ل���م ب����ال����راث 
الحضاري والتاريخي الذي يعزز الهوية 
اإليمانية وصواًل اىل األهداف املنشودة..

ث���ال���ث���اً: ه��ن��اك أس���اس���ي���ات ي��ن��ب��غ��ي رب��ط��ه��ا 
ب���امل���ن���اه���ج ت���ع���ت���م���د ع�����ى ن����ش����اط ال�����دارس�����ن 
ال��������������ذايت ع�������ن ط������ري������ق ت������وف������ر م����س����ت����ل����زم����ات 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن م��ك��ت��ب��ة وم��خ��ر 
وم������ع������م������ل وح��������ق��������ل وم������ل������ع������ب وم��������س��������رح، 

والحرص عى التعلم الذايت..
راب�������ع�������اً: ت����وس����ي����ع ال����ف����اع����ل����ي����ات امل����درس����ي����ة 
ال��اص��ف��ي��ة، وال���خ���روج م���ن غ��رف��ة ال��ص��ف 
اىل البيت واملجتمع والبيئة الخارجية، 
ورب��ط تلك الفاعليات بالبيئة الطبيعية 
واالجتماعية لتؤيت ثمارها اليانعة.. مع 
م����راع����اة أخ�����ذ ال���ن���م���و ال���ع���ق���ي وال���ج���س���دي 

والعاطفي بعن االعتبار..
ل��������ذا ع���ل���ي���ن���ا أن ن����������درك أن ك������ل ط����ف����ل أو 
متعلم عالم قائم بذاته، مختلف عمن 

س��واه.. هناك 
ال��������������������������������������ف��������������������������������������روق 
ال������ف������ردي������ة ب���ن 
ال�������������������������دارس�������������������������ن 
م�������������������������������ن ح�����������ي�����������ث 
ن�����������ض�����������وج�����������ه�����������م 
ال��������ع��������ق��������ي، أو 
خ��������������������رات��������������������ه��������������������م 
امل���������اض���������ي���������ة، أو 
قدراتهم عى 

االنجاز..
أن  ع����������ل����������ي����������ن����������ا 
ن���رب���ي أج��ي��ال��ن��ا 
ال���ق���ادم���ة عى 
ح��������ب ال�������دف�������اع 
ال�������������������������وط�������������������������ن�������������������������ي 
م�������������������������������������ن أج�������������������������ل 
اس�������������ت�������������ك�������������م�������������ال 
ت�������������������������������ح�������������������������������ري�������������������������������ر 
ال���������������وط���������������ن م�����ن 
أدران املرتزقة 
وال�����������������ع�����������������م�����������������اء 
ال�������������������������������������������������ذي�������������������������������������������������ن 
أف������������������������������������س������������������������������������دوا 

الباد والعباد.. ومن أجل رفع مستوى 
املواطن اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً..

ول�����ه�����ذا م�����ن األه����م����ي����ة ب���م���ك���ان أن ن��خ��ت��ار 
م�������ن�������اه�������ج�������ن�������ا وف�����������������ق ال����������ح����������ق����������ول امل�������ع�������رف�������ي�������ة 
امل����ت����ن����وع����ة، وامل�����ع�����اص�����رة يف ش���ت���ى م���ي���ادي���ن 
ال���ح���ي���اة، ون���رف���ض ال��ت��ع��ل��م امل���رم���ج ال���ذي 
ي����ن����ح����و ب����ال����ائ����م����ة ع������ى امل�����ن�����اه�����ج ال����ج����ام����دة 
وفق قوالب جامدة، ومعاير مؤدلجة 
ال ت����ح����ق����ق س���������وى امل�������زي�������د م�������ن امل�����خ�����رج�����ات 

الهشة..
لهذا وذاك البد أن نحدد طبيعة الهدف 
العام، وأن نغوص يف أعماقه متأملن 
وب�������اح�������ث�������ن ع���������ن ك������ن������ه درره وج�����������واه�����������ره، 
ن��ت��ع��رف ع��ى واق��ع��ه وإم��ك��ان��ات��ه، ون��ح��دد 
احتياجاتنا ومطالبنا اآلنية واملستقبلية، 
ونقدم كل التضحيات من أجلها إذا كنا 

مؤمنن بها حقاً إيماناً صادقاً.. 
ل���������������ذا الب���������������د أن ن����������ؤم����������ن أن ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط 
امل������رم������ج وامل������ع������د إع���������������داداً م����س����ب����ق����اً وال��������ذي 
ي���رت���ب���ط ب���ال���ت���ق���دم ال��ع��ل��م��ي واالج���ت���م���اع���ي، 
واالق�������ت�������ص�������ادي، وال�����ت�����ق�����دم ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
ه��و ال��ط��ري��ق اىل ال��رق��ي العلمي وال��ث��ق��ايف 
والحضاري دون ذلك نظل أصفاراً عى 

الشمال..

صفوة القول:
علينا أن ن��درك أن البحث العلمي لم 
ُي����ع����د ت�����رف�����اً أو م���ض���ي���ع���ة ل���ل���وق���ت ت���م���ارس���ه 
ب�����ع�����ض ال������ج������ام������ع������ات وامل����������راك����������ز وامل�����ع�����اه�����د 
املتخصصة يف ال��ب��اد ال��راق��ي��ة، وتحتكره 
بعض املؤسسات يف الباد الناهضة، بل 
أصبح ضرورة من ضرورات الحياة املاسة 
لكل الدول النامية واملتقدمة، ملا له من 
أهمية ُق��ص��وى يف شتى م��ج��االت الحياة 
ص���ن���اع���ي���اً وزراع��������ي��������اً، واق����ت����ص����ادي����ا وع���ل���م���ي���اً 

واجتماعياً..
ومن هنا ندرك أهمية البحث العلمي 
ال����ذي ال ي��م��ك��ن أن ي����ؤدي دوره ك���ام���ًا إال 
إذا ت��وف��رت اإلم��ك��ان��ات امل���ادي���ة ال��ض��روري��ة 
له.. دون ذلك سنفقد الكفايات العلمية 
امل����ت����خ����ص����ص����ة، وت����������������زداد ه������ج������رة ال����ع����ل����م����اء 
واألدم��������غ��������ة وُت�����ص�����ب�����ح ج����ام����ع����ات����ن����ا خ����������واء.. 

هباء..
ل��������ذا الب��������د م������ن إك�����������رام ال����ع����ل����م����اء وت����وف����ر 
امل��ن��اخ امل��ن��اس��ب ل��ه��م، ض����رورة لاحتفاظ 

بهم.

    الرتاث التاريخي 
يجب  وال���ح���ض���اري 
كل  جوهر  يكون  أن 
شعور  ينمي  منهج 
بالعدالة  اإلي��م��ان 
االج����ت����م����اع����ي����ة 

واملواطنة املتساوية

                         البد م��������ن 
املعرفية  املساهمة 
وكيفية  امل��ت��ن��وع��ة، 
ال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي 
والقدرة على التفكري 
مواجهة  يف  امل��ب��دع 

التحديات

53(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
يف الجنوب كان عي ناصر 
ي��راق��ب االن��ف��ت��اح ع��ى ال���دول 
ال�����غ�����ن�����ي�����ة ب�����ال�����ن�����ف�����ط وال������ع������ال������م 
ال������������رأس������������م������������ايل ك����������������ان ال�������ن�������ظ�������ام 
االش��������������رايك يف ال�����ج�����ن�����وب ق��د 
أف��اد البعض  وليس جميع 
س���ك���ان ال����ج����ن����وب  ف��ك��ث��ر م��ن 
س���������ك���������ان ع�����������������دن  ع�����������ى س����ب����ي����ل 
امل�����������������ث�����������������ال س������������ك������������ن������������وا يف م������������دن 
األك��������������������واخ ح������������ول ال�����ع�����اص�����م�����ة 
وك����ان ه��ن��ال��ك ع���دد ك��ب��ر من 
امل�����ت�����س�����ول�����ن وك��������ان��������ت ه����ن����ال����ك 
ال������������ع������������دي������������د م���������������ن ال����������ش����������ك����������اوى 
م���������ن ال�������ن�������زع�������ة االس�����ت�����ه�����اك�����ي�����ة 

وس�������ي�������اس�������ة ال�����ت�����ق�����ش�����ف ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة ل�������ذل�������ك ك������ان 
ال���ت���ذم���ر ك���ب���ر م����ن ال���ح���ك���وم���ة وش��ج��ع��ه��ا وص����ول 
مقاتلن فلسطينين يف عام 1983 م طردتهم 
إس��رائ��ي��ل م��ن ب���روت  وم��ع التنقيب ع��ن النفط 
ت����م ت��ش��ج��ي��ع ال���ت���ج���ارة ب��ش��ك��ل أك�����ر وس����رع����ان م��ا 
رك��زت التوترات يف الجنوب عى ص��ورة الدولة 
العميقة داخل مؤسسات الدولة  حيث بدت 
األم������وال وال���س���ي���ارات وامل���ب���اين يف أي����دي أص��دق��اء 
عي ناصر وعى سبيل املثال كان محافظ أبن 
املدعوم بقوة من عي ناصر نفسه ومن املقربن 
م���ن���ه ي���ت���ف���اخ���ر ب���أن���ه ب���ن���ى م����ا ال ي���ق���ل ع����ن ق���ص���ر ب��ه 
ح�����دائ�����ق وم���س���ب���ح ووس�����ائ�����ل ت���رف���ي���ه ح����دي����ث����ة  أم���ا 

بالنسبة لغرف مضغ القات 
ف������ق������د اس�����������ت�����������ورد امل�������ف�������روش�������ات 
م�������ن أف������خ������م أس�������������واق ال����ع����ال����م 
ب������ع������د أن غ������ط������ت األرض���������ي���������ات 
بأجمل أنواع البسط وكانت 
غ����رف����ة ج����ل����وس م��ل��ح��ق��ة ب��ك��ل 

ب���������������ه���������������ا غ���رف���ة م��ض��غ ال��ق��ات 
أث�������������اث رائ��������ع 

ل�����ج�����ل�����س�����ات ال�����ش�����رب 
بعد املضغ .

واج��������ه ال����ج����ن����وب م��ث��ل 
ال��ش��م��ال أزم�����ة يف م��ي��زان 

ع�������������������ام امل������دف������وع������ات وال س����ي����م����ا يف 
األزمة ذروتها  1985 م ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ه��ذه 

واشتدت حدة الخافات الفصائلية ، عي عنر 
الذي كان أحد األشخاص املساهمن باإلطاحة 
ب��ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع���ام 1980 م أص��ب��ح ي��ط��ال��ب اآلن 
ب���ع���ودت���ه ,يف م��ط��ل��ع ع����ام 1984 م ك���ان���ت ه��ن��اك 
ت���ح���والت خ���ط���رة يف امل���ن���اص���ب ال��ح��ك��وم��ي��ة وق���ام 
ع��ن��ر ب����زي����ارة امل���ن���اط���ق ال��ري��ف��ي��ة وك�����ان ي��س��ت��ن��ك��ر يف 

هذه الجوالت تجاوزات عي ناصر واملقربن منه 
وك���ذل���ك ال��ف��س��اد وامل��ح��س��وب��ي��ة وك����ان ع���ي ن��اص��ر 
ق���د ق����ام ب��ب��ن��اء ف���ن���دق ك��ل��ف��ت��ه م���اي���ن ال������دوالرات 
يف ع�����دن ع����ى ح����د ق���ول���ه وق������ام ع����ي ن���اص���ر ب��ب��ن��اء 
نافورات مياه وحدائق عامة يف حن كان الريف 

يعاين من الجفاف .
انعقد مؤتمر الحزب يف أكتوبر 1985 م وكان 
من الواضح للجنوبين كيف كانت االنقسامات 
خ��ط��رة داخ���ل ال��ح��زب ويف الشهرين األخ��ري��ن 
م�����ن ال�����ع�����ام ك����ان����ت ه����ن����اك ات����ف����اق����ي����ات ب���ق���ي���م���ة 50 
م�����ل�����ي�����ون دوالر امل������وق������ع������ة م�������ع ش�������رك�������ات أج���ن���ب���ي���ة 
)روسية ، صينية ، بريطانية( للتطوير وتركز 
م�����ع�����ظ�����م أع��������م��������ال ه�����������ذه ال�������ش�������رك�������ات يف م���س���ق���ط 
رأس ع���ي ن��اص��ر يف أب���ن وش���ب���وة ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت 
امل���ش���اري���ع يف ل���ح���ج وح���ض���رم���وت ق��ل��ي��ل��ة ج���دا 
ك���م���ا ق�����ام ب����ش����راء أس���ل���ح���ة وم�����ع�����دات ك��ث��رة 
ك����ان����ت م���ك���دس���ة يف م�����ق�����رات ت���اب���ع���ة ل�����ه ، يف 
13 ك������ان������ون ال������ث������اين )ي�����ن�����اي�����ر( 1986 م ُق�����ت�����ل ع����دد 
كبر م��ن أف���راد املكتب ال��س��ي��ايس ع��ى ي��د رج��ال 
ع��ي ن��اص��ر ال��ذي��ن ك��ان��وا يخشون ع��ى أنفسهم 
م��ن ح���دوث ان��ق��اب م��ن الفصيل اآلخ���ر ,ان��دل��ع 
ال���ع���ن���ف يف ع�����دن وخ���ارج���ه���ا ويف غ���ض���ون ع��ش��رة 
أي���ام م��ن ال��ق��ت��ال يف ال���ش���وارع وأش��ك��ال االن��ت��ق��ام 
البشعة بعد ذل��ك م��ات اآلالف وف��ر ع��ي ناصر 
إىل الشمال مع ما يقرب شخص 30.000 من 
أتباعه وصف مدير وكالة املخابرات املركزية يف 

واشنطن هذه األحداث بأنها الحلقة األسوء يف 
الحرب الباردة: عرض مفاجئ ودرامي لتطبيق 
غورباتشوف لعقيدة بريجنيف يف اآلونة األخرة   
بدأ عي ناصر رئيس جنوب اليمن يف االبتعاد 
ق�����ل�����ي�����ًا ع��������ن ال�����س�����وف�����ي�����ت وط������ل������ب امل�������س�������اع�������دة م���ن 
أماكن أخرى فبدأت العناصر املتشددة املؤيدة 
للسوفيت يف حكومته انقاًبا ومن الواضح أن 
أح��������داث ي���ن���اي���ر ح�����رت ال��������روس وأذه���ل���ت���ه���م م��ث��ل 
أي ش����خ����ص آخ��������ر  ال���ن���س���خ���ة ال����رس����م����ي����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
الجنوبية كانت خيالية من نوع مختلف وكان 
ان����ت����ص����ار ال������ح������زب االش������������رايك ال���ي���م���ن���ي ع������ى ه����ذه 
املؤامرة الدموية الخائنة يثبت القوة التنظيمية 
واأليديولوجية للحزب باعتباره طليعة نضالية 
من العمال والفاحن وجميع الكادحن خال 
م��رح��ل��ة ال���ث���ورة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��آف��اق��ه��ا 
االشراكية وكونها الحارس من أجل الحفاظ 
ع��ى ال��ث��ورة م��ن االن��ح��راف��ات االن��ت��ه��ازي��ة لليمن 
وال����ي����س����ار ول����ك����ن ل����أس����ف ك������ان ال����ت����ي����ار االن����ت����ه����ازي 
األيمن مدعوًما بعناصر من أصل طبقي وقف 
م��ع ه��ذا التيار نتيجة للتأثر اإلقليمي والقبي 
وتأثر االفراضات الغوغائية الخبيثة وقد عررّ 
فيدل كاسرو عن سخط الحلفاء االشراكين 
ل����ل����ي����م����ن ال�����ج�����ن�����وب�����ي ع�����ن�����دم�����ا ال�����ت�����ق�����ى ب�����ع�����ي س����ال����م 
البيض زعيم الحزب االشرايك اليمني الجديد 
وق�����ال ل����ه: م��ت��ى س��ت��ت��وق��ف��ون ع���ن ق��ت��ل بعضكم 

البعض؟!

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

دميوقراطّية املطّبعني
ي���م���ق���راط���ي���ة  يف ت����ع����ري����ف ج�������ان ج�������اك روس��������و ل���ل���درّ
يادة  يقول إنرّها إرادة األغلبيرّة التي لها ح��قرّ السرّ
ا  د مرجعيتها، أمرّ والحكم وإنرّ األمة هي من تحدرّ
يمقراطيرّة  صامويل هانتنغتون فقد اعتر أنرّ الدرّ
سات التي  تمثرّل نظاماً سياسيرّاً يقوم عى املؤسرّ
لطة ومشاركتهم يف  ن اختيار الناخبن للسرّ تؤمرّ
القرار. كلتا النظريتِن لم تجد لها مكاناً يف بعض 
الكيانات العربيرّة مثل كيان آل سعود ونظام آل 
خليفة يف البحرين والنرّظام األردينرّ وغرها من 
ال��ك��ي��ان��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ول��ي��دة االس��ت��ع��م��ار الغربي 
وال زال����ت م��رت��ه��ن��ًة ل��ه ال ب��ل إنرّ اغ��ل��ب��ه��ا ت��ح��ورّل إىل 
أداٍة لتنفيذ مصالح الغرب االستعماري وسرقة 
�����ع�����وب. يف ت���ل���ك ال����ك����ي����ان����ات ال ت���وج���د  خ��������رات ال�����شرّ
ث عنها جان جاك روسو وال  األغلبيرّة التي تحدرّ
توجد أقليرٌّة ب��ل توجد طغمٌة حاكمٌة بالترّوارث 
كحكم آل سعود وآل خليفة و)الهاشمين( يف 
األردن وآل ن��ه��ي��ان. ب��ل إنرّ ب��ع��ض ت��ل��ك الكيانات 
ال ي��وج��د ل��دي��ه��ا دس���ت���وٌر ت��ح��ك��م ب��م��وج��ب��ه أو ت��دي��ر 
الباد وفقا ملواده. يف تلك املمالك ال توجد وفقاً 
ن االنتخابات  سات تؤمرّ لنظريرّة هانتنغتون مؤسرّ
����ام  ����ة ب�����ل ي����وج����د ح����كرّ ي����م����وق����راط����يرّ ����ات ال����درّ وال����ع����م����ل����يرّ
س������ت������ور واألن����ظ����م����ة  ������س������ات وال������درّ ي����خ����ت����ص����رون امل������ؤسرّ
������ع������وب إالرّ  وال������ق������وان������ن ب����أن����ف����س����ه����م وم��������ا ع������ى ال������شرّ
������اع������ة وه��������ي أق��������ى درج��������ات  ت����ق����دي����م ال������������والء وال������طرّ

يموقراطيرّة. الدرّ
ف���������ت يف ت�����ل�����ك األن������ظ������م������ة وال�������ك�������ي�������ان�������ات ال����ت����ي  ال���������ارّ

���ه���ا أن���ظ���م���ٌة  ول�������دت م����ن رح������م اإلس���ت���ع���م���ار إنرّ����ه����ا ك���لرّ
���ت بل  ��ه��ي��وين امل���ؤقرّ ��ع��ٌة م��ع ك��ي��ان ال���ع���دورّ ال��صرّ م��ط��برّ
إنرّ بعضها تجاوز الترّطبيع وم��ى نحو األسرلة 
����ه����وي����د ال��������ذي ل�����م ت����ج����ِن م���ن���ه س������وى ال����وي����ات  وال����ترّ
لشعوبها وتنامي ثرواتها عى أنقاض شعوبها 
����واه����د ع����ى ذل�����ك م���ص���ر واألردن ح��ي��ث  وم�����ن ال����شرّ
ل�����م ي���ش���ف���ع ل���ت���ل���ك األن����ظ����م����ة ارت����ب����اط����ه����ا ال����ع����ض����ويرّ 
واملباشر بالواليات املتحدة األمريكيرّة وال الترّطبيع 
. ويف ظ�������لرّ ت���ن���ام���ي  م�����ع ك����ي����ان ال������ع������دورّ االس������رائ������ي������يرّ
يموقراطيرّة األمريكيرّة( يف  عوات لتعميم )الدرّ الدرّ
��ى )ب��ال��رب��ي��ع  ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي وال��ت��ي ب����دأت ب��م��ا ي��س��مرّ
( الذي دعمته اإلدارة األمريكيرّة يف سوريا  العربيرّ
ولبنان والعراق بينما اعترت خروج الجماهر يف 
يايس هو خروج  اليمن للمطالبة باإلصاح السرّ
��ع��ب  ��رع��ي��ة يف ح���ن اع���ت���رت خ����روج ال��شرّ ع���ى ال��شرّ
��ة ه����و ان����ق����اب ع��ى  ال��ب��ح��ري��ن��ي يف ح���رك���ت���ه امل��ط��ل��ب��يرّ
���ا يف فلسطن ف���إنرّ انتفاضة  ح��اك��م ال��ب��ح��ري��ن. أمرّ
عب الفلسطينيرّ الستعادة أرضه املغتصبة  الشرّ
م��ن��ذ أك����ر م���ن س��ب��ع��ن ع���ام���اً ت��ع��ت��ر إره����اب����اً م����روراً 
ب���س���وري���ا ال���ت���ي ال زال�����ت إدارة ال��ب��ي��ت اإلره�����اب�����يرّ يف 
���د م����ن ح��م��ل��ة ال���ع���ق���وب���ات ع��ل��ي��ه��ا  واش���ن���ط���ن ت���ص���عرّ
وع���ى ل��ب��ن��ان وص����واًل إىل إي����ران ال��ت��ي ش��ه��دت منذ 
����م����ًة م����دع����وم����ًة  ����ح����ًة وم����ن����ظرّ ف��������رٍة اع��������ت��������داءاٍت م����س����لرّ
سعوديرّاً وأمريكيرّاً وصواًل إىل احتجاجات األردن 
املطلبيرّة عى خلفية االحتجاجات التي شهدتها 
��ه��ر ال���ج���اري، للمطالبة  ال���ب���اد، م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��شرّ

بتخفيض أسعار املحروقات.

لم  يف األردن يخرج امللك عبد الله الجانح للسرّ
�����ه�����اي�����ن�����ة م�����س�����ت�����أس�����داً م����س����ت����ش����رس����اً ب���ب���زت���ه  م�������ع ال�����صرّ
عب بأيرّة حركٍة  داً للشرّ داً ومتوعرّ العسكريرّة مهدرّ
مطلبيرٍّة وعى وسائل اإلعام وأمام مرأى العالم 
��ة بحذاء  ي��م��وق��راط��يرّ أج��م��ع. يف األردن ت���داس ال��درّ
����ه����ي����وين ك��م��ا  امل�����ل�����ك ح���ل���ي���ف أم����ري����ك����ا وال�����ك�����ي�����ان ال����صرّ
تداس يف السعوديرّة واملنامة واليمن وفلسطن. 
يف األردن تسقط أوجاع النرّاس وتداس جموعهم 
��ل��ون أغ��ل��ب��ي��ة ام����ام جالته  ال��ك��ب��رة ألنرّ���ه���م ال ي��ش��كرّ
وك��ذل��ك ال��ح��ال ع��ن��د ب��ن س��ل��م��ان وآل خليفة. يف 
��ع األش��وس  األردن ي��خ��رج ملك )ال��ع��روب��ة( امل��ط��برّ
درّ ب��ال��ررّص��اص ع��ى ك��لرّ م��ن يحاول  بالترّهديد وال����ررّ
أن ي��ص��رخ م��ن وج��ع��ه كما ي��ط��لرّ أم��ر )ال��ع��روب��ة(  
رنا بدفعٍة  ياض ليبشرّ وراعي صفقة القرن يف الررّ

ج����دي����دٍة م���ن اإلع�����دام�����ات ل��س��ج��ن��اء ال������رأي بتهمة 
د يف  اإلره���������������اب وي����ت����ب����ع����ه ذاك امل������ت������أس������رل وامل�������ت�������ه�������ورّ
�����ا يف إي������ران ال���ت���ي ك����ان ش���ع���ار ث��ورت��ه��ا  ال���ب���ح���ري���ن. أمرّ
اليوم إيران وغداً فلسطن يثور الغرب بإعامه 
��ض��ام��ن م���ع م��ج��م��وع��اٍت  وأدوات������ه وس��ي��اس��ي��ي��ه ل��ل��ترّ
ياض  إرهابيرٍّة مدعومٍة من اإلدارة األمركيرّة والررّ
����اٍت  �������ذوا ع����م����ل����يرّ �����ه�����ي�����وين ن�������فرّ وك������ي������ان االح�������ت�������ال ال�����صرّ
���رط���ة وال���ح���رس  ���ٍة وق��ت��ل��وا ع��ن��اص��ر م���ن ال���شرّ إره���اب���يرّ
��ة وال  ي��م��وق��راط��يرّ ��وري ب��ال��ررّص��اص م��ن أج��ل ال��درّ ال��ثرّ
ون  ����ه����م ي���ع���ررّ ��ل��ط��ات أن ت��ح��اك��م��ه��م ألنرّ ي���ح���قرّ ل��ل��سرّ
�����ل�����ت ال����ح����رك����ة  ع�������ن رأي�������ه�������م ب����ي����ن����م����ا يف األردن ش�����كرّ
���ة ت���ه���دي���داً ل���ل���دول���ة وك����ذل����ك األم������ر ي��ن��ط��ب��ق  امل���ط���ل���ب���يرّ

عى الكيانات من ممالَك وإماراٍت.

��ع��ن وامل��ت��أس��رل��ن  ���ة امل��ط��برّ ت��ل��ك ه���ي دي���م���وق���راط���يرّ
هيوينرّ  الذين سيتهاوون مع سقوط الكيان الصرّ
تها جحافل املقاومن  ا ديموقراطيرّتنا فقد خطرّ أمرّ
���ض���ح���ي���ات  �����ه�����داء وال����ج����رح����ى ب����ال����ب����ن����ادق وال���ترّ وال�����شرّ
�������ت�������ك�������م ه����ي  �����������م�����������ود واإلب������������������������اء ف�������دي�������م�������وق�������راط�������يرّ وال�����������صرّ
����ة ذاك امل���س���ت���ب���درّ يف ال���ب���ي���ت األب���ي���ض  دي����م����وق����راط����يرّ
ا ديموقراطيرّتنا فهي  ركم عبيداً له. أمرّ الذي سخرّ
����ة ب���م���ع���ن���اه���ا ال���ح���ق���ي���ق���ي ال�������ذي ي����ق����ول ن��ح��ن  ال����ح����ريرّ

أسياد عند الويل الفقيه.

# كاتب واعامي لبناين

شوقي عواضة #

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

تغلب قطر 
باملونديال على 
حمالت اإلفشال

ن��������ج��������اح دول����������������ة ق�������ط�������ر ال��������ن��������وع��������ي يف ت����ن����ظ����ي����م 
»امل��ون��دي��ال« إىل ه��ذا املستوى ال��ذي انتزعت 
ب������ه إع������ج������اب األع�������������داء ق����ب����ل األص��������دق��������اء ُي�����ع�����ُدرّ 
ة امللبدة بغيوم  ومضًة مضيئًة يف سماء األَمرّ
���ة، ل��ك��ن��ه ل���م ي����رق لبعض  ال��خ��ط��وب امل���دل���ه���َمرّ

األنظمة.
ف������م������ن������ُذ أن أع�������ل�������ن االت����������ح����������اد ال����������������دويل ل����ك����رة 
ال����ق����دم يف ال�������٢ دي���س���م���ر ٢٠١٠ ف�����وز م��ل��ف 
ق�����ط�����ر -ب������ع������د م����ن����اف����س����ة ض�������اري�������ة م�������ع ك�������ل م���ن 
]أم�����رك�����ا، وأس����رال����ي����ا، وال����ي����اب����ان، وك����وري����ا[- 
ب���ش���رف ت��ن��ظ��ي��م ب���ط���ول���ة ك�����أس ال���ع���ال���م ل��ع��ام 
٢٠٢٢ ألول م���َررٍّة يف ت��أري��خ ال��وط��ن العربي 
وم����ن����ط����ق����ة ال�������ش�������رق األوس�������������ط س�����ع�����ت ب�����ل�����دان 
كثرٌة -بدافع الغرة- لحرمانها من تنظيم 
البطولة، ولم تتوقف حياكة تلك املكائد إاَلرّ 
ب��ع��د ب���دء أع��م��ال امل��ون��دي��ال وب��ع��د أن أصبح 
التميز يف تنظيم إقامة املباريات خر شاهد 
عى ما لعبته قطر -باإلضافة إىل ثباتها يف 
وج��ه العاصفة- م��ن دوٍر ت��روي��ج��ٍيرّ سياحٍيرّ 

وثقايٍفرّ رائد. 

عجز اإلمارات عن إنجاح املؤامرات
ل���ي���س ب��م��س��ت��غ��رب م����ا مل���س���ن���اه وم�����ا ل����م ن���زل 
نلمسه من غرة الدول غر العربية ال سيما 
تلك التي تصدرتها قطر يف مضمار املنافسة، 
بل إَنرّ املستغرب ما ملسناه من غ��رٍة بعض 
أنظمة العرب التي ُعر عنها بما ُفرض عى 
ق��ط��ر -يف وق����ٍت س���اب���ق- م���ن ح��ص��ار خ��م��ايٍسرّ 
خانق، ثَمرّ لم تلبث أْن تجلت يف ممارسات 
نظام اإلمارات الذي لم يأُل جهًدا يف الكيد 
ل��ح��رم��ان ق��ط��ر ه���ذا ال��ش��رف وص����واًل إىل رب��ط 
الراجع عن مناصبتها العداء بتخليها عن 
تنظيم البطولة ع��م��ًدا، إْذ ك��ان نائب رئيس 
شرطة »دبي« الفريق »ضاحي خلفان« قد 
قال يف أكتوبر ٢٠١٧ -عر تغريدٍة سافرٍة 
ل����ل����ع����ي����ان-:)إن ح����ل األزم��������ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 
اندلعت يف ٥ يونيو من العام ٢٠١٧ يكمن 
يف سحب »مونديال ٢٠٢٢« من »قطر«(.
والحقيقة أَنرّ فجور نظام اإلمارات الذي 
اعتاد عليه يف ك��ِلرّ ما خاضه ويخوضه من 
خ������ص������وم������ات ب�����ق�����ي ك����ث����ي����ف ال������ح������ض������ور ب����ه����دف 
ح���������رم���������ان ق������ط������ر م���������ن ت������ف������اع������ل ال������ج������م������ه������ور إىل 
ق����ب����ل أي��������ام م�������ع�������دودات م�����ن ت���ف���ع���ي���ل ج�����دول 
امل����ب����اري����ات، وح��س��ب��ن��ا ت���ج���س���ي���ًدا ل���ه���ذا امل��ع��ن��ى 
استهال الخر الصحفي املعنون ]جماهر 
دورتموند تصفع رشاوى اإلمارات: نرفض 
ال���ت���ح���ري���ض ع�����ى م���ق���اط���ع���ة م����ون����دي����ال ق���ط���ر[ 
الذي نشرته »وكالة الصحافة اليمنية« يف 
ال�������٧ م����ن ن���وف���م���ر امل�������ايض: )رف����ض����ت ج��م��اه��ر 
ن������������ادي ب������روس������ي������ا دورت�������م�������ون�������د ال������������زج ب���اس���م���ه���ا 
ب���ح���م���ل���ة ت����ح����ري����ض ت�����دي�����ره�����ا دول����������ة اإلم������������ارات 
ض��د مونديال ك��أس العالم قطر ٢٠٢٢، 
ال�������ذي ت��ن��ط��ل��ق ص����اف����رات����ه ب���ع���د أي��������ام، ب��وق��ف��ة 

احتجاجية.
وي��������وم أم��������س، ك���ش���ف رئ����ي����س وزراء ق��ط��ر 
األسبق حمد بن جاسم عن أن دواًل قريبة 
وبعيدة تكالبت وتآمرت إلفشال املونديال، 

رغم أنه النسخة األفضل عى اإلطاق.
وتظاهر جماهر النادي األملاين قبالة مقره 
يف العاصمة برلن، رافعن الفتات مكتوبة 
تندد بحملة التحريض ضد مونديال قطر 

ودعوات مقاطعته.
وأك������������������دوا أن ال������اف������ت������ة ال�������داع�������ي�������ة مل����ق����اط����ع����ة 
امل����ون����دي����ال ب���م���ب���اري���ات »ب���روس���ي���ا دورت���م���ون���د« 
ب��م��ل��ع��ب »س��ي��غ��ن��ال إي���دون���ا ب������ارك«، ال تعر 
ع�����ن�����ه�����م وع�����������ن ت����ط����ل����ع����ه����م ل������ح������ض������ور ال������ح������دث 

العاملي.
وأع����رب امل��ش��ارك��ون ع��ن ال��ث��ق��ة ال��ك��ام��ل��ة يف 
دول���ة ق��ط��ر بتنظيم م��ون��دي��ال ك���أس العالم 
بشكل ملفت، وأن كافة ال���دول لها الحق 

استضافة البطوالت دون تمييز(. 

ضُخّ األموال إلفشال املونديال
لعل أكر ما لفت انتباه املتابعن يف »فيفا 
قطر ألفن واثنن وعشريَن« هي جماهريته 
��ا ت��ج��اوز م��ا سبقه  ال��ت��ي حققت رق��ًم��ا ق��ي��اس��ًيرّ
م������ن امل������ون������دي������االت ع������ى م���������ِررّ ال�����س�����ن�����ن، ل���ذل���ك 
فسرت تغريدة اإلم����ارايت »حمد امل��زروع��ي« 
ال��ت��ي مل���ح ف��ي��ه��ا إىل ق��ل��ة أع�����داد امل��ش��ج��ع��ن يف 
م��ب��اراة »أس��ب��ان��ي��ا« و»ك��وس��ت��اري��ك��ا« يف سياق 
التأيس -درًءا لدموع البكاء- عن فشل نظام 
ب�����اده يف ال��ح��ي��ل��ول��ة دون ت���ب���وئ ج���ارت���ه قطر 
م���وق���ع ال����ري����ادة، ب��ع��د أن ب����ذل م���ن امل��س��اع��ي 
واألم�����������وال يف م���ض���م���ار إف����ش����ال امل����ون����دي����ال م��ا 
ال ي��خ��ط��ر ع����ى ب������ال، م����ن ذل�����ك -ع�����ى س��ب��ي��ل 
امل���ث���ال- م���ا ح��م��ل ال��ص��ح��ف��ي »س���ال���م ح��ن��ف��ي« 
ع��ى استهال تقريره ]م��ف��اج��أة.. حكومات 
عربية اشرت تذاكر مونديال قطر وحرمت 
ج��م��اه��ره��ا م��ن��ه��ا ب���ه���دف إف���ش���ال���ه![ ال��ش��دي��د 
ال����ت����ك����ث����ي����ف واالخ����������ت����������زال ال������������ذي ن������ش������ره م����وق����ع 
»وطن سراب«  يف ال�٢٤ من نوفمر املايض 
بما يي: )كشفت الكاتبة القطرية »ابتسام 
آل سعد« عن تعمد حكومات دول أوروبية 
وعربية ش��راء ت��ذاك��ر مل��ون��دي��ال قطر ٢٠٢٢ 
واالح��������ت��������ف��������اظ ب������ه������ا دون م����ن����ح����ه����ا مل����واط����ن����ي����ه����ا 
لحضور املباريات أو إعادة طرحها للبيع عر 

منصة ال�»فيفا«، بهدف إفشال املونديال.
وق�����ال�����ت »آل س�����ع�����د« يف ت����دوي����ن����ة ل����ه����ا ع��ر 
ح��س��اب��ه��ا ب��م��وق��ع ال���ت���دوي���ن امل��ص��غ��ر »ت���وي���ر« 
رص��������دت��������ه��������ا »وط�����������������������ن«: “ع����������م����������دت ح������ك������وم������ات 
أوروب��ي��ة وعربية إىل ش��راء أع���داد كبرة من 
ت���ذاك���ر ك���أس ال��ع��ال��م ق��ط��ر ٢٠٢٢ إلف��ش��ال 
كأس العالم جماهرًيرّا واحتفظت بها دون 
منحها لجماهرها للحضور أو إعادة بيعها 

عر منصة الفيفا”.
وأوض���ح���ت أن “ال��ف��ش��ل ال��ج��م��اه��ري ب��ات 
الخيط األخر الذي يلعبون به لضرب ]فيفا 
قطر ٢٠٢٢[، )َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الَلرُّه َوالَلرُّه 

َخْرُ امْلَاِكِرْيَن(”. 
م���������ن ج�����ان�����ب�����ه�����م أك�����������د م����������غ����������ردون ص������ح������ة م���ا 
تناولته الكاتبة القطرية، مقابلن -يف ذات 
ال��ح��ن- ت��غ��ري��دة امل��ت��ص��ه��ن اإلم�����ارايت امل��ق��رب 
م����ن دوائ��������ر ص���ن���ع ال�����ق�����رار يف أب���وظ���ب���ي »ح��م��د 
املزروعي« باستهجاٍن واضح، مؤكدين أنها 

تنُمرّ عن موقٍف عدايٍئرّ فاضح(.
وه���ا ه��و آخ���ر أي����ام امل��ون��دي��ال ي��ش��ُدرّ ال��رح��ال 
ت���ارًك���ا وراءُه أروع االن��ط��ب��اع��ات ع��ن الجهود 
التنظيمية القطرية القيمة التي ل��م يتسع 
ف�����ي�����ه�����ا امل��������ج��������ال ألب�������س�������ط م�����ظ�����ه�����ر م��������ن م����ظ����اه����ر 

االختال.

الهوية اإلميانية مصدر القوة والثبات
إن مصدر القوة ألي شعب من الشعوب العربية 
واإلس�����ام�����ي�����ة ه�����و ت���م���س���ك ه������ذه ال����ش����ع����وب ب��ه��وي��ت��ه��ا 
اإلي���م���ان���ي���ة ال����ت����ي ت��م��ك��ن��ه��ا م����ن ال���ص���م���ود يف م���واج���ه���ة 
ال��غ��زاة وامل��ع��ت��دي��ن، وتصبح ه��ذه الشعوب بفضل 
هويتها اإليمانية صخرة صلبة قوية تتحطم عليها 
كل املؤامرات واملخططات العدوانية، وقد أصبح 
ك���ل ت��رك��ي��ز ال���ع���دو ع���ى ال���ح���رب ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ك������ون ه������ذه ال�����ح�����رب يف اع����ت����ق����اد ال�����ع�����دو ه�����ي األق������رب 
واألج������������دى يف إض�����ع�����اف ه�������ذه األم���������ة وت�����دم�����ر ق��ي��م��ه��ا 

وم�����ب�����ادئ�����ه�����ا، وم�������ن ال����ص����ع����وب����ة ب����م����ك����ان اخ�����راق�����ه�����ا م��ا 
دام�����ت م��ت��م��س��ك��ًة ب��ه��وي��ة إي��م��ان��ي��ة وم���ب���ادئ ق��رآن��ي��ة، 
وأن ال مجال إلفساد أفكار وعقول الشعوب التي 
تحصنت بهوية إيمانية راس��خ��ة كما ذك��ر الشهيد 
ال���ق���ائ���د ح��س��ن ب���ن ب���درال���دي���ن ال���ح���ويث رض������وان ال��ل��ه 
ع����ل����ي����ه، ال�����ه�����وي�����ة اإلي�����م�����ان�����ي�����ة أس�����م�����ى وأش������������رف ه���وي���ة 
ي���م���ك���ن ل���ل���م���رء أن ي���ن���ال���ه���ا م�����ن خ������ال ارت����ب����اط����ه ب��ال��ل��ه 
س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل، وت���ج���س���ي���د ت���ل���ك ال���ع���اق���ة ب���ات���ب���اع 
امل���ن���ه���اج ال���ك���ري���م وس���ن���ة ال�����رس�����ول م��ح��م��د ص����ى ال��ل��ه 

عليه وآل���ه وس��ل��م، وق��د وردت أح��ادي��ث ك��ث��رة عن 
ال���ن���ب���ي ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس���ل���م ت���أك���ي���داً ل��ص��دق 
إيمان أهل اليمن وحكمتهم، وأنهم أهل اإليمان 
والفقه والحكمة ورقة القلوب ولن األفئدة وُنصرة 
ال�����دي�����ن وامل���س���ت���ض���ع���ف���ن، وإذا ك����ان����ت ه�������ذه ال���ه���وي���ة 
اليمنية تعني منهجاً إس��ام��ي��اً إن��س��ان��ي��اً ينطلق من 
هذه األرض، فهي إذاً هوية عادلة ويجب االعتزاز 
ب���ه���ا واالن�����ط�����اق م��ن��ه��ا وال���ت���أص���ي���ل ل���ه���ا وال���ع���م���ل ع��ى 

محمد الوريشترسيخها قواًل وعمًا.

احتفالية شهداء محرقة شريح
بيت الورد أعادوا االعتبار للمنطقة الوسطى

 احمد القردعي

كلك نظر

ب�������االس�������م ل�����ل�����ع�����دال�����ة وك�������ذل�������ك ال�����ك�����ش�����ف ع�������ن م���ص���ر 
امل��خ��ت��ط��ف��ن وامل��خ��ف��ي��ن ق���س���راً وت��ح��ق��ي��ق ج���ر ال��ض��ر 
لأسر املستهدفة والتعويض املناسب ملا لحق بهم 
من الظلم والغنب طيلة األربعة العقود املاضية.

ثالثاً : نطالب باعتماد تقرير اللجنة الحقوقية 
التي ُكلفت بقرار من القائم بأعمال وزير حقوق 
اإلن���س���ان األس���ت���اذ ع���ي ال��دي��ل��م��ي ب���ال���ن���زول يف شهر 
اب��ري��ل م��ن ع���ام 2021م إىل ق��ري��ة ش��ري��ح بمديرية 
ال������س������دة ل����ت����ق����ي ال����ح����ق����ائ����ق وت�����وث�����ي�����ق أق������������وال أب����ن����اء 
املنطقة ممن ش��ه��دوا تلك امل��ح��رق��ة وإرف����اق تقرير 

اللجنة ضمن ملف وحيثيات القضية.
راب��������ع��������اً: ل������م ي����ع����د ه�����ن�����اك أي��������ة ش�����ك�����وك يف ض���ل���وع 
النظام السعودي من خال دعمه لنظام الهالك 
ع��ف��اش يف جريمة محرقة ق��ب��ول ال���ورد وأطفالها 
وكذلك جرائم التصفية والقتل واإلخفاء التهجر 
القسري وغرها من الجرائم التي طالت األحرار 
م�������ن آل ال��������������ورد وال�����وط�����ن�����ي�����ن يف م����خ����ت����ل����ف م���ن���اط���ق 
ومحافظات اليمن لذا نطالب بضم تلك الجرائم 
إىل ملف العدوان السعودي الصهيوأمرييك عى 
يمننا الحبيب وال��ح��ص��ار وامل���ج���ازر وال��ج��رائ��م التي 
أرتكبها طيلة 8 أع��وام بحق شعبنا الحر الصامد 
ال�����ص�����اب�����ر وه��������ي ج������رائ������م س����ت����ق����دم إن ش��������اء ال�����ل�����ه إىل 

ب����� " ه���ول���ول���ك���س���ت ال���ي���م���ن " وال����ت����ي راح ض��ح��ي��ت��ه��ا 
أربعة شهداء من النساء واألطفال وهم:

الشهيدة / قبول أحمد عي الورد 46عاماً 
الشهيدة / صالحة بنت محمد قائد الطلول 
22عاماً وطفلها الذي كانت حامل به يف الشهر 
الثامن حيث لم يشفع له خروجه من بطن أمه 
إىل خارج النران امللتهبة ليعيده املجرمون للنار 

لتلتهمه .
الشهيد الطفل عبده محمد قائد الطلول ذو 

الخمسة أعوام.
إن ت��ل��ك امل��ح��رق��ة ال��ب��ش��ع��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا ن��اج��ي 
الظليمي وعصابته يف وضح النهار وعى مرأى 
م����ن أب����ن����اء ق���ري���ة ش���ري���ح ع���ن���دم���ا وض�����ع ال��ش��ه��ي��دة 
قبول الورد وأطفالها يف حفرة مليئة بالحطب 
امل��ش��ت��ع��ل ج���ري���م���ة ت��ت��ن��اف��ى م����ع ت��ع��ال��ي��م وم���ب���ادئ 
ديننا اإلسامي الحنيف الذي ُيجرم قتل النفس 
التي ح��رم الله إال بالحق وجعل القصاص هو 
ال����ج����زاء ال����ع����ادل ل���ك���ل ج�����اين ت���ت���ل���وث ي�����ده ب���دم���اء 
األبرياء وبقدر خروج تلك الجريمة عن أخاق 
وع����������ادات وت���ق���ال���ي���د م��ج��ت��م��ع��ن��ا ال���ي���م���ن���ي مل�����ا ي��م��ث��ل��ه 
االع����ت����داء وال���ق���ت���ل واإلح��������راق ل��ل��ن��س��اء واألط���ف���ال 
م��������ن ع�����ي�����ب أس�������������ود ب�����ح�����ك�����م األع������������������راف واألس�������������اف 
اليمنية فهي كذلك جريمة إبادة إنسانية مركبة 
استباحت إنسانية الضحايا وصادرت حقهم يف 

الحياة بصورة مروعة.
إن���ن���ا ال����ي����وم وب���ع���د م������رور 44ع�����ام�����اً ع����ى م��ح��رق��ة 
ق��ب��ول ال����ورد وأط��ف��ال��ه��ا ن��ج��دد مطالبنا بتحقيق 
ال���ع���دال���ة واالن���ت���ص���ار ال���دم���اء ال���ش���ه���داء ال��ض��ح��اي��ا 

ونؤكد عى ما يي: 
أواًل : ج���ري���م���ة إح�������راق ال���ش���ه���ي���دة ق���ب���ول ال�����ورد 
وأط��ف��ال��ه��ا ج��ري��م��ة ق��ت��ل ال ت��س��ق��ط ب��ال��ت��ق��ادم وال 
يمكن إغاق ملفها إال بالعدالة الناجزة وتقديم 

املجرم ناجي الظليمي وعصابته للمحاكمة.
ث����ان����ي����اً : ن���ن���اش���د ق���ي���ادت���ن���ا ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة 
ب����ت����وج����ي����ه ال�����ج�����ه�����ات امل����ع����ن����ي����ة ب����س����رع����ة ف����ت����ح م��ل��ف 
ق��ض��ي��ة إح����راق ن��س��اء وأط���ف���ال آل ال����ورد وكشف 
ال����ح����ق����ي����ق����ة ك����ام����ل����ة وت�����ق�����دي�����م ال�����ج�����ن�����اة امل����ع����روف����ن 

امل��ادة السابقة لنفس ه��ذا املوضوع معظمها 
ع����ب����ارة ع����ن أس����ط����ر م����ن ب����ي����ان م���ن���ظ���م���ات امل��ج��ت��م��ع 
امل���������دين امل����ت����ض����ام����ن����ن م������ع أس���������رة آل ال�������������ورد، ت��ل��ك 
املنظمات واسعة االنتشار من املهرة إىل صعدة 
وم�������ك�������ون�������ات ع�����ن�����اص�����ره�����ا ح�����ق�����وق�����ي�����ة وش����خ����ص����ي����ات 
اجتماعية وقد اضطررت يف العدد السابق إىل 
ش���ط���ب ع����ب����ارات اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة ل���ي���س ب��س��ب��ب 
عدم صاحيتها ولكن بسبب ضيق الحيز املتاح 
يف ه��ذه الصفحة وتبقى ل��ه��ذا ال��ع��دد ب��ي��ان بيت 
ال�����ورد وه����و ال ي��ق��ل أه��م��ي��ة ع���ن س��اب��ق��ه إل����م يكن 

أفضل منه وهذا نص البيان. 
بسم الله الرحمن الرحيم

ب��ي��ان ص���ادر ع��ن فعالية ال��ذك��رى ال�����44 ملحرقة 
نساء وأطفال آل الورد "هولولكست اليمن"

ق����ال ت��ع��اىل )وم����ن ُق��ت��ل م��ظ��ل��وم��اً  ف��ق��د جعلنا 
ل����ول����ي����ه س����ل����ط����ان����اً ف������ا ي�����س�����رف يف ال����ق����ت����ل إن�������ه ك����ان 

منصوراً( صدق الله العظيم. 
ال����ح����م����د ل����ل����ه رب ال����ع����امل����ن وال������ص������اة وال����س����ام 
عى سيدنا محمد وعى آله األطهار وصحابته 
األخ����������ي����������ار ب�������رع�������اي�������ة م���������ن وزارة ح�������ق�������وق اإلن�������س�������ان 
وبمشاركة شخصيات حقوقية وإنسانية نظمت 
آس���رة آل ال���ورد فعالية خطابية تحت ع��ن��وان " 
ه���ول���ول���ك���س���ت ال���ي���م���ن " وذل�������ك يف ال�����ذك�����رى ال������44 

ملحرقة نساء وأطفال آل الورد.
ي�����������أيت ع������ق������د ه�����������ذا ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ل�����ل�����ت�����ذك�����ر ب����أب����ش����ع 
ج������ري������م������ة ع������رف������ه������ا ي����م����ن����ن����ا ال�����ح�����ب�����ي�����ب ع��������ى ام�������ت�������داد 
ت�����اري�����خ�����ه ال�����ح�����دي�����ث وامل�����ع�����اص�����ر أال وه��������ي ج���ري���م���ة 
إح��راق الشهيدة قبول ال��ورد وأطفالها قبل 44 
عاماً وبالتحديد يف 1978/11/4م يف قرية شريح 
ب���م���دي���ري���ة ال�����ن�����ادرة م��ح��اف��ظ��ة إب وال����ت����ي أق���دم���ت 
عليها األي����ادي اآلث��م��ة والعميلة ل��ن��ظ��ام الهالك 
عفاش إرضاء لنزواتها الدموية بدعم من نظام 
آل س���ع���ود ال�����ذي ت��ع��م��د إس���ك���ات وم���اح���ق���ة كل 
األح��������رار وال����ش����رف����اء امل���ق���اوم���ن مل���ش���اري���ع ال��خ��ن��وع 

والتبعية والرجعية الصهيوأمريكية.
ح������ي������ث أق�������������دم امل��������دع��������و ن�������اج�������ي ال�����ظ�����ل�����ي�����م�����ي ق����ائ����د 
ع����ص����اب����ات إج��������رام ع����ف����اش ح��ي��ن��ه��ا ب����ارت����ك����اب ت��ل��ك 
الجريمة البشعة وهي القتل حرقاً أو ما سميت 

املحاكم الدولية.
خ����ام����س����اً : ن���ح���ي���ي وزارة ح����ق����وق اإلن������س������ان وك����ل 
امل����ن����ظ����م����ات ال����ح����ق����وق����ي����ة واإلن�����س�����ان�����ي�����ة وال����ن����اش����ط����ن 
والناشطات وكل من يشارك ويقف مع املطالبة 
ب���ت���ح���ق���ي���ق ال�����ع�����دال�����ة ال�����ن�����اج�����زة يف ه��������ذه امل���ظ���ل���وم���ي���ة 
اإلن����س����ان����ي����ة ال����ت����ي س���ت���ظ���ل وص����م����ة ع�������ار ع�����ى ج��ب��ن 

مرتكبيها.
س�����ادس�����اً : ن����ؤك����د االس����ت����م����رار يف إح����ي����اء ال����ذك����رى 
السنوية ملحرقة نساء وأط��ف��ال آل ال��ورد تخليداً 
لذكرى الضحايا يف الذاكرة الوطنية وما تعرضوا 
له إج��رام إرهابي بشع من قبل عصابات النظام 

السابق .
ال����رح����م����ة وال����خ����ل����ود ل���ل���ش���ه���داء األب�����������رار وال����خ����زي 

والعار والقصاص للقتلة األنذال 
النصر لليمن وأحراره الشرفاء .

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيان صادر عن آل الورد يف الذكرى ال�44 ملحرقة 

نساء وأطفال آل الورد 2022/11/6م.
مقتطفات من االحتفالية 

ال������ك������ل������م������ات ل������ك������ب������ار امل�������س�������ؤول�������ن ال��������ذي��������ن ح������ض������روا 
االح����ت����ف����ال����ي����ة وال�����ب�����ي�����ان�����ات ك�����ان�����ت واض������ح������ة وض������وح 
ال��ش��م��س يف راب���ع���ة ال��ن��ه��ار وم���ع ذل���ك أود ت��دوي��ن 

مختصرات االحتفالية كالتايل:
اكتظت صالة املركز الثقايف بصنعاء بالحضور 

وقد كان أفضل من سابقه.
ج���م���ي���ع ال���ك���ل���م���ات وال����ب����ي����ان����ات ن�����اش�����دت ب��ت��ق��دي��م 

الجناة إىل املحاكمة. 
اللواء املناضل صالح أحمد الورد واألستاذ أكرم 
ح����زام ال�����ورد ات��ب��ع��وا أس���ل���وب ح���ض���اري وه���و ط��رق 

باب القضاء يف هذه القضية وال يش سواه .
األستاذ أكرم الورد كان الدينامو املحرك لنجاح 

االحتفالية .
ب�����ن�����ي ال���������������ورد م����م����ث����ل����ن ب�����امل�����ن�����اض�����ل ص�������ال�������ح ال����������ورد 
واألستاذ أكرم حزام ردوا اعتبار املنطقة الوسطى 
وم��ن يقول غ��ر ذل��ك فإنه مصاب بعمى األل��وان 

وال يعرف إال األسود منها..
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رشيدالحداد

احتفت الهيئة العامة للزكاة مؤخراً بتخرج الدفعة 
األوىل من مشروع التمكني االقتصادي لعدد  ٥٠٠ 
خريج تلقوا التدريب والتأهيل املهني الجيد يف  أكرث 
من ١٥ معهداً من املعاهد املهنية املتخصصة، ولكن 
ه��ذا االحتفاء ال��ذي حضرة رئيس املجلس السيايس 
االعىل املشري الركن ، مهدي املشاط  لم يكن إحتفاًءا 
عابًرا ، بل تدشني الخطوة األوىل من مشروع التمكني 
االقتصادي بعد استكمال الرتتيبات الالزمة للنهوض 
ب��ق��ط��اع امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��رية ، وال��ت��ي ب����دأت م��ن��ذ ق��راب��ة 
عام ابتداًءا بتأهيل اماكن ومعاهد التدريب واختيار 
امل��ج��االت ال��ه��ام��ة ال��ت��ي يمكن أن ي��ك��ون ال��ت��دري��ب فيها 
مجدًيا ودراسة السوق ملعرفة الفرص التي يحتاجها 
ودراسة جدوى ألكرث من أربعني مشروعاً ، ومن ثم 
ت��دري��ب وت��أه��ي��ل املستفيدين م��ن م��ش��روع التمكني ، 
وك��ذل��ك تمكينهم م��ن الحصول ع��ىل حقائب مهنية 
ب����ت����م����وي����ل م������ن ه����ي����ئ����ة ال�������زك�������اة ، ي�����ض�����اف إىل ف����ت����ح ب����اب 
الحصول عىل تمويل مشروعات خاصة باملستفيدين 
من برنامج التمكني ،  وال يتوقف دور الهيئة يف هذه 
امل���رح���ل���ة ، ب����ل ت���ض���ع امل����ش����اري����ع امل���م���ول���ة ت���ح���ت امل��ت��اب��ع��ة 
والتقييم ملستوى نجاحها ومعالجة أي مشاكل او 
ت���ذل���ي���ل أي ت���ح���دي���ات ق����د ت��ت��س��ب��ب ب��ف��ش��ل��ه��ا ، وه�����و م��ا 
ي��ع��ك��س رؤي����ا ش��ام��ل��ة ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة وك���ذل���ك ب��م��ش��ارك��ة 
ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل���ش���اري���ع ال���ص���غ���رية واألص����غ����ر ، ت��س��ع��ى 
من خاللها رفع القدرات املهنية  شريحة واسعة من 
م��س��ت��ح��ق��ي ال����زك����اة وت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن اك���ت���س���اب م���ه���ارات 
عملية ستمكنهم من االعتماد عىل الذات وممارسة 
أنشطة مختلفة لينعكس ذلك عىل حياتهم وحياة 
أس������ره������م إي�����ج�����اب�����اً وي���ن���ق���ل���ه���م م������ن م���س���ت���ح���ق���ي زك���������اة إىل 
دافعي زك��اة وهناك تجارب مشابهة يف ماليزيا قام 
ب��ه��ا ص���ن���دوق ال����زك����اة امل���ال���ي���زي يف ع��ه��د م��ه��ات��ري محمد 
واس����ت����ف����ادت م���ن���ه���ا ع������دد م����ن ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ك��م��ص��ر 
والكويت نظراً للنجاح الكبري الذي حققته ماليزيا يف 
هذا الجانب.. ونظراً لتداعيات العدوان والحصار عىل 
التدريب املهني والتقني يف اليمن ، فإن هذه الخطوة 
كانت صعبة يف بداياتها خاصة وأن معاهد التدريب 
والتأهيل خارج الجاهزية وكذلك انعدام وجود رؤية 
للنهوض بهذا ال��ن��وع م��ن امل��ش��اري��ع الهامة والحيوية 
وال��ت��ي م��ن خ��الل��ه��ا تمكنت ال��ك��ث��ري م��ن ال����دول النامية 
من التغلب عىل طامة الفقر والبطالة واستطاعت أن 
تحول عشرات اآلالف من شبابها من طاقات مفرغة 
إىل طاقات إنتاجية تساهم يف التنمية يف البلد وتلعب 
دوراً حيوياً يف رف��ع ع��دد معدالت النمو االقتصادي 
فيها ، خاصة وأن املشاريع الصغرية واألصفر  تنمو 
يف كثري من دول العالم لتتحول إىل مشاريع كبرية 

إنتاجية وخدمية . 
هذا التوجه الذي يأيت تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة 
، ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث ،  وال���رئ���ي���س 
م�����ه�����دي امل������ش������اط ، وي������ؤك������د رؤي����������ة ال������ق������ي������ادة ال����واس����ع����ة 
إلي��ج��اد ال��ح��ل��ول الناجعة للتخفيف م��ن ح��دة الفقر 
وم����ع����دالت ال���ب���ط���ال���ة امل���ت���ص���اع���دة يف أوس�������اط ال��ي��م��ن��ي��ني 
ن��ت��ي��ج��ة ال�����ع�����دوان وال����ح����ص����ار ، ل����ن ي��ق��ت��ص��ر ع����ىل ه��ي��ئ��ة 
ال��زك��اة دون غ��ريه��ا م��ن امل��ؤس��س��ات الفاعلة وال��ق��ادرة 
عىل لعب دور فعال يف تحويل التمكني االقتصادي 
م����ن ب���رن���ام���ج ت���م���ول���ه ه��ي��ئ��ة ال����زك����اة إىل م����ش����روع وط��ن��ي 
واسع يف املستقبل القريب ، ولعل توجيهات الرئيس 
املشاط الصادرة للهيئة العامة لألوقاف باملساهمة يف 
مشاريع التمكني االق��ت��ص��ادي للفقراء ، سيكون له 
دور كبري يف تمكني  االلف من الشباب العاطلني عىل 
العمل م��ن ال��ح��ص��ول ع��ىل ف��رص ال��ت��دري��ب والتأهيل 
والتمويل إلنشاء مشاريع صغرية واصغر يف مختلف 
املحافظات الحرة ، خاصة وأن هيئة األوقاف أسهمت 
منذ تأسيسها بالتخفيف من معاناة عشرات اآلالف 
من املواطنني يف مجال تقديم املساعدات اإلنسانية 

، وسيكون لها دور يف مجال التمكني االقتصادي.
وك�������ون ث����م����ار ال���ع���م���ل ال���ج���م���اع���ي ت����ك����ون ك����ب����رية ، ف���إن 
م�����خ�����رج�����ات م������ش������روع ال����ت����م����ك����ني االق������ت������ص������ادي س���ت���ك���ون 
أيضاً كبرية يف املستقبل القريب ، خاصة وأن برنامج 
ال��ت��م��ك��ني اس��ت��وع��ب ٥٠٠ ش���اب م���ت���درب وت���م تمكني 
املتدربني إلنشاء ٥٠٠ مشروع صغري قد يسهم يف 

م�����������������ا ب������ني ت��وف��ري  
٥٠٠ _  ١٠٠٠ ف���رص���ة ع���م���ل ل���ل���ش���ب���اب ال��ع��اط��ل��ني 
، ول����ك����ن ال����خ����ط����وة ال���ث���ان���ي���ة س���ي���ت���م اس���ت���ي���ع���اب ض��ع��ف 
امل���س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن ال����رن����ام����ج م������ن  ال����خ����ط����وة األوىل يف 
ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء ب����ع����د ت����أه����ي����ل م����ع����اه����د ال����ت����دري����ب 
وال���ت���أه���ي���ل وت��ج��ه��ي��زه��ا ب���امل���اك���ن���ات وامل�����ع�����دات ال��ح��دي��ث��ة 
الالزمة للتدريب ، ومن خالل مشاركة الهيئة العامة 
ل����ألوق����اف س�����وف ي��ت��س��ع ن���ط���اق ال��ت��م��ك��ني االق���ت���ص���ادي 
ل������ل������ش������ب������اب إىل م������ح������اف������ظ������ات أخ���������������رى وف������������ق دراس���������������ات 
الجدوى ومسح السوق ملعرفة مدى الفرص املتاحة 
للمتدربني بعد التدريب والتأهيل والتمويل ، وما 
مدى النجاحات املتاحة ، وما نوع التهديدات التي 
قد تواجه مخرجات برنامج التمكني والتأهيل الفني 
وال���ت���ق���ن���ي ل��ل��ش��ب��اب وامل���ع���ال���ج���ات ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا ح��ت��ى 
نضمن نجاح مشاريع التمكني ، ونقدمها كنماذج 

حية تسهم يف مجال التنمية يف املستقبل .
خ���اص���ة وأن ت���ق���ادم وس���ائ���ل وب����رام����ج ال���ت���دري���ب ال��ت��ي 
كانت معتمدة يف املعاهد الخاصة بالتدريب املهني  
قبل العدوان ، تسببت بضعف مخرجات التدريب 
املهني والتقني وع���دم مواكبتها ملتطلبات ال��س��وق ، 
ورغم ذلك وضع استهدف تحالف العدوان  املعاهد 
املهنية يف مختلف املحافظات الحرة يف قائمة أهدافه 
ال���ع���دوان���ي���ة ، وت���ش���ري خ����ارط����ة االس����ت����ه����داف وال���ت���دم���ري 
ال��ن��ات��ج��ة ع���ن اإلس���ت���ه���داف امل��ب��اش��ر ال��ت��ي ط��ال��ت البنية 
التحتية اليمنية ، إىل أن املعاهد الخاصة بالتدريب 
املهني والتقني  كانت يف قائمة األهداف املدنية التي 
تعرضت للتدمري خ��الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة  ، وذل��ك 
ليس صدفة بل إن استهداف أكرث من ٣٥٠ معهًدا 
م���ه���ن���ًي���ا وت���ق���ن���ي م����ن ق���ب���ل ط������ريان ال�����ع�����دوان ي���ه���دف إىل 
إع��اق��ة مستقبل اليمنيني ك��ون م��ؤس��س��ات التدريب 
والتأهيل الفني والتقني تعد محركات ديناميكية يف 
أي بلد وتسهم يف تأهيل وتدريب اآلالف من الشباب 
ورف����������د ال������س������وق امل�����ح�����ي أو األج�����ن�����ب�����ي ب�������ك�������وادر م���ؤه���ل���ة 
تمتلك مهارات وخرات متعددة ، خالفاً ملخرجات 
الجامعات التي ال تواكب يف الغالب مطالب السوق 
وال تنسجم م��ع أول���وي���ات التنمية وخ��اص��ة الكليات 

واألقسام النظرية .
وان كان  االهتمام باملشاريع الصغرية واألصفر يف 
ظل العدوان والحصار الذي تسبب بارتفاع معدالت 
ال��ف��ق��ر إىل ٧٨ %,ورف�������ع م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة إىل أك��رث 
من %65 ، أولوية لتخفيف معاناة اليمنيني ، فإنه 
أي��ض��اً وسيلة ناجحة م��ن وس��ائ��ل م��واج��ه��ة ال��ع��دوان 
وكسر الحصار ، ك��ون النهوض بهذا القطاع الهام 
س��ي��ع��زز وح����دة ال��ص��ف ال���داخ���ي وص���م���ود اليمنيني، 
وسيفتح أب��واب��اً ظلت مغلقة طيلة ال��ع��ق��ود املاضية 
أمام الشباب اليمني ، فالتمكني االقتصادي جبهة 
ج������دي������دة س��������وف ت����ت����ي����ح ل���ل���ك���ث���ري م������ن ال�����ش�����ب�����اب ال���ي���م���ن���ي 
ف��رص��ة ال��ح��ص��ول ع��ىل ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل والتمويل 
ل��ف��ت��ح م���ش���اري���ع خ��دم��ي��ة وإن���ت���اج���ي���ة ص���غ���رية  س��ي��ك��ون 
ل��ه��ا ت��داع��ي��ات إي��ج��اب��ي��ة ع���ىل ح��ي��ات��ه��م امل��ع��ي��ش��ي��ة وع��ىل 
االقتصاد الوطني ككل ، وكما تمكن اليمنيني من 
ت��غ��ي��ري ال��ع��دي��د م���ن امل���ع���ادالت يف ظ���ل ظ����روف قاسية 
خالل السنوات املاضية ، فإنهم يف هذا املجال سوف 
يغريون معادلة الفقر والبطالة من خالل التمكني 
االق�����ت�����ص�����ادي ل���ل���ش���ب���اب وااله�����ت�����م�����ام ب����ق����ط����اع امل����ش����اري����ع 

الصغرية واألصفر .

اط��ل��ع ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ىل م��ح��م��د النعيمي 
وم��ع��ه ضيف ال��ل��ه ال��ش��ام��ي وزي���ر االع���الم ع��ىل آل��ي��ة حصاد 
31 معاداً من محصول حبوب الدخن يف صحراء عبس 

محافظة حجة 
و أش���ار النعيمي  إىل  دور السلطة املحلية يف املحافظة 
واملؤسسة الوطنية للتنمية واللجنة الزراعية والسمكية 
العليا ومؤسسة بنيان يف تنفيذ املشروع وجهود املزارعني 

وتفاعلهم يف هذا الجانب.
من جهته  نّوه وزير اإلعالم  بجهود ومبادرة أبناء تهامة 

يف زراعة 31 الف معاد من الدخن يف االرايض الصالب .
ولفت الوزير الشامي، إىل الحرص عىل املشاركة يف جني 
وحصاد محاصيل الدخن والحبوب ذات الجودة العالية.
راف����ق����ه يف ال�����زي�����ارة وك���ي���ل م��ح��اف��ظ��ة ح���ج���ة إب����راه����ي����م ع��ام��ر 
ووكيل وزرارة اإلدارة املحلية عمار الهارب واملدير التنفيذي 

للمؤسسة الوطنية للتنمية والرعاية الصحية .
من جهة أخرى كّرم عضو املجلس السيايس األعىل محمد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ووزي�������ر اإلع�������الم ض���ي���ف ال���ل���ه ال���ش���ام���ي ب��م��ح��اف��ظ��ة 
حجة أعضاء السلطة املحلية بمديريات محافظة حجة 
والجمعيات التعاونية ال��زراع��ي��ة وفرسانها، يف مربعات 
الشرفني، وتهامة، وعاهم، وبني قيس، بمناسبة اليوم 

العاملي للتطوع.. 
ويف حفل التكريم القى عضو املجلس السيايس األعىل 
محمد النعيمي كلمة دع��ا فيها ك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع اىل 
تفعيل ال��ع��م��ل ال��ط��وع��ي واط����الق امل���ب���ادرات املجتمعية يف 
جميع املجاالت وشدد عىل أهمية التكاتف والتعاون بني 

فئات املجتمع لتقوية روابط املجتمع.. 
كما ثمن جهود شركاء التنمية يف وزارات اإلدارة املحلية 
وال��زراع��ة وال��ري والشؤون االجتماعية والعمل واالتحاد 
ال�����ت�����ع�����اوين ال��������زراع��������ي وال�����س�����ل�����ط�����ات امل����ح����ل����ي����ة يف امل����ح����اف����ظ����ات 
واملديرية والجمعيات وفرسانها ومؤسسة بنيان التنموية 

ب���رع���اي���ة إش������راف ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة وال��س��م��ك��ي��ة يف االن��ت��ق��ال 
بموجهات قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث، يحفظه 
ال���ل���ه وت��وج��ي��ه��ات رئ���ي���س امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل امل��ش��ري 

مهدي املشاط إىل حيز الواقع العمي.
و أشار ايضا اىل أهمية اطالق املبادرات يف بناء السدود 
ل��الس��ت��ف��ادة م���ن م���ي���اه االم���ط���ار وك�����ذا ال���ت���ع���اون م���ع ال��ل��ج��ن��ة 
ال����زراع����ي����ة ال��ع��ل��ي��ا ألن���ه���ا ت��ع��ت��ر ال���ج���ه���ة ال���رس���م���ي���ة خ���اص���ة يف 

تسويق املنتجات الزراعية من الحبوب.
ك��م��ا  ال��ق��ى ض��ي��ف ال��ل��ه ال��ش��ام��ي وزي����ر االع�����الم ك��ل��م��ة ق��ال 
ف��ي��ه��ا ان امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن ال��ش��ع��ب واىل الشعب 
وال����ح����ك����وم����ة وامل�����وظ�����ف�����ني ع������ب������ارة ع������ن م����س����ريي����ن وم���ن���ظ���م���ني 
للعمل ودعا اىل التوكل عىل الله وعدم االنتظار، وخلق 
ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف��س��ي��ة ت��ع��ت��م��د ال���ج���ودة وال��س��رع��ة وال���دق���ة معايري 
م��ن��اف��س��ة ت��ح��ق��ق زي�����ادة يف اإلن����ت����اج، وت���راك���م يف ال���خ���رات، 
وس����ع����ة يف اإلب�����������داع واالب�����ت�����ك�����ار وت���ن���ق���ل ال����ت����ج����ارب وق���ص���ص 
النجاح إىل سواء املديريات التي التزال خاملة يف املحافظة 

أو تلك املتطلعة يف املحافظات األخرى
واكد الشامي يف كلمته عىل أهمية املشاركة املجتمعية 
يف اطالق املبادرات املجتمعية خاصة يف ظل الحصار الذي 
تفرضه قوى العدوان وأشار اىل خطورة املنظمات األجنبية 

عىل املجتمع واالجيال مستقبال .
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د امل������داين امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان 
ال��ت��ن��م��وي��ة ق���ال يف كلمته ان ال��ط��اق��ة م��وج��ودة يف املجتمع 
وأشار اىل أهمية اجتثاث مصادر أوبئة املالريا والبلهارسيا 
وغريها  بردم املستنقعات وتغطية الرك، والتخلص من 
النفايات والقمامة، منوها اىل أهمية االبتعاد عن الغذاء 
غ�����ري ال���ص���ح���ي ك���ال���دق���ي���ق األب������ي������ض، واالع�����ت�����م�����اد ع�����ىل امل������ادة 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل���وج���ودة يف ال��ح��ب��وب امل��ح��ل��ي��ة ك���ال���ذرة وال��دخ��ن 
والر والشعري البلدي، الفتا إىل أن الوقاية من العالج، 
م���وض���ح���ا أن ال����وق����اي����ة ل���ي���س يف أن ن��ب��ي��ع ال���ح���ب���وب ال��ب��ل��دي 
ل���ن���ش���رتي ال����دق����ي����ق األب�����ي�����ض، وال����ع����س����ل ل���ن���ش���رتي ال���س���ك���ر، 
ويأيت دور رؤساء الجمعيات واملدراء التنفيذيني ومدراء 
عموم املديريات يف معالجة الخلل البيئي من اجل صحة 

وسالمة املجتمع.. 
كما تطرق املداين اىل ان اليمنيني استطاعوا التخلص من 
التبعية  العسكرية والثقافية الخارجية، وضرورة العمل 
لخفض فاتورة االسترياد من خالل التنمية،  ويجب عىل 
م���دراء امل��دي��ري��ات االن��ط��الق م��ن منهجية "ذو ال��ق��رن��ني" يف 
إدارة وتنظيم ق����درات وم����وارد املجتمع يف إح����داث نهضة 
ت��ن��م��وي��ة ي���ك���ون امل��ج��ت��م��ع ه���و غ��اي��ت��ه��ا وه����و ص��ان��ع��ه��ا، م��ب��دي��ا 
استعداد املؤسسة بالدعم واملساندة يف مجال التدريب 
وال����ت����أه����ي����ل م�����ن أج������ل رف������ع م���س���ت���وى وع������ي امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ي 
وقياداته الحكومية واملجتمعية بالتمكني املهني والفني.

ف���ي���م���ا اس����ت����ع����رض م�����������دراء م�����دي�����ري�����ات امل����ح����اف����ظ����ة وأع�����ض�����اء 
ال������ه������ي������ئ������ات اإلداري�����������������������ة ل�����ل�����ج�����م�����ع�����ي�����ات ال������ت������ع������اون������ي������ة ال�������زراع�������ي�������ة 
وف��رس��ان��ه��ا ب��امل��دي��ري��ات االن����ج����ازات امل��ش��رتك��ة ع���ىل م��س��ارات 
زراع�����������ة ال�����ص�����ح�����راء وال���������زراع���������ة ال����ت����ع����اق����دي����ة وب������ن������اء ال�����س�����دود 
وال�����ح�����واج�����ز وال�����ك�����رف�����ان�����ات ل����ح����ص����اد م����ي����اه األم������ط������ار وزراع��������ة 
الصحراء باإلضافة إىل مشاريع خدمات الطرق والتعليم 
وامل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة وال��ص��ح��ة ال��ح��ي��وان��ي��ة واالرش������اد ال���زراع���ي 
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي، وال�������ت�������ي ت�������م ت����ن����ف����ي����ذه����ا ض�����م�����ن م������س������ار ال���ع���م���ل 
التشاريك الحكومي- املجتمعي، والتي ركزت يف نتائجها 
عىل تحقيق االستجابة املثىل ملوجهات قائد الثورة السيد 
ع���ب���دامل���ل���ك ب����درال����دي����ن ال�����ح�����ويث، ي��ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه وت���وج���ي���ه���ات 
رئ����ي����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع��������ىل امل����ش����ري م����ه����دي امل����ش����اط 
فيما يخص استنهاض ال��ق��درات واالمكانيات املجتمعية 
وف����ق م���ب���ادئ ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع���ىل ه����دى ال���ل���ه وامل���ش���ارك���ة 

املجتمعية الواسعة..
حضر الفعالية مدير عام الهيئة العامة للزكاة بمحافظة 
ح���ج���ة ف���اي���ز امل����اله����ي وم���ح���م���د ال���ق���دي���م���ي م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب 
ال��������زراع��������ة ب����امل����ح����اف����ظ����ة  وامل�����ه�����ن�����دس ع������ي م�����اه�����ر ن�����ائ�����ب امل����دي����ر 
التنفيذي ملؤسسة بنيان التنموية لقطاع التنسيق امليداين 
وم����ن����س����ق ب����ن����ي����ان ب���م���ح���اف���ظ���ة ح����ج����ة غ�����م�����دان غ����ب����ش وامل�����دي�����ر 
التنفيذي لجمعية اسلم حسن الشافعي وعمار الرباعي 
م��ن��س��ق ب��ن��ي��ان ب��م��دي��ري��ة خ�����ريان امل���ح���رق وم�������دراء م��دي��ري��ات 

خريان املحرق واسلم ومربع عاهم وتهامة.

ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ي����ع����ي����ش ك������ارث������ة إن����س����ان����ي����ة وص���ح���ي���ة 
واقتصادية ومعاناة صعبة ج��راء العدوان والحصار 
ع�����ىل م������دى أك������رث م�����ن ث����م����اين س�����ن�����وات وك������ل ي������وم ل���ألس���ر 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ف����ق����رية ح����ك����اي����ات أل������م وب��������ؤس وم����ع����ان����اة م��ع 
الحاجة والفاقة لعدم قدرتهم الحصول عىل الغذاء 
و امل�������اء وامل���������أوى وال���ص���ح���ة وال����ت����ي ه����ي أب����س����ط م���ق���وم���ات 
الحياة، وإزاء ذاك الوضع اإلن��س��اين ال��ك��اريث الصعب 
ب������رز دور ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل����ل����زك����اة م�����ن خ������الل م���ش���اري���ع 
م���ت���ن���وع���ة ت����ق����وم ب����ه����ا ل����ص����ال����ح ال�����ف�����ق�����راء ض����م����ن امل����ص����ارف 
ال���ش���رع���ي���ة ل����ل����زك����اة يف م���خ���ت���ل���ف امل����ح����اف����ظ����ات ل���ت���وف���ري م��ا 
يمكن أن يسد حاجتهم من الغذاء والدواء والكساء 
واالفراج عن الغارمني واملعسرين وكفالة العاجزين 
ع�����ن ال���ع���م���ل ورع������اي������ة االي������ت������ام وأب������ن������اء ال����ش����ه����داء ودع�����م 
األس�����ر امل��ن��ت��ج��ة ول���ك���ن م���ع ك���ل ذل����ك ك��ن��ا ن���ت���س���اءل كيف 
ستسهم الزكاة يف تحويل األسر الفقرية من االحتياج 

إىل االكتفاء؟ 
وجواب هذا التساؤل نجده اليوم حني اتجهت الهيئة 
العامة للزكاة من العمل االغ��ايث ال��ط��ارئ إىل العمل 
التنموي االسرتاتيجي املستند إىل التخطيط وفتحت 
أبواب األمل أمام الفقراء بهدف تحويلهم إىل منتجني 

، حيث بدء مشروع التمكني املهني ل�500شاب يف 

أمانة العاصمة وتمويل مشاريعهم الصغرية والذي 
يعد لبنة أساسية يف مجال التمكني يف الجانب املهني 
ب���ال���رغ���م م����ن أن ه������ذه ال���ه���ي���ئ���ة ح���دي���ث���ة اإلن�����ش�����اء إال أن��ه��ا 
أب�����ه�����رت  ال����ع����دو ق���ب���ل ال����ص����دي����ق م����ن خ������الل م��ش��اري��ع��ه��ا 
العظيمة بمد يد العون للفقراء واملساكني القادرين  
عىل العمل عن طريق تدريبهم وتأهيلهم كال حسب 
م��ي��ول��ه وم���ن ث��م تمويلهم ليتمكنوا م��ن االع��ت��م��اد عىل 
أنفسهم واإلك��ت��ف��اء ذات���ًي���ا، وق��ب��ل ك��ل ه���ذا ه��ي تحفظ 
ماء وجههم وتغنيهم عن سؤال الناس من خالل دعم 

وتمويل مشاريعهم الصغرية الفردية والجماعية. 
فكلنا يعرف ب��أن ال��زك��اة هي ثالث دعامة من دعائم 
اإلس���الم ال��خ��م��س، وتمثل ال��رك��ن امل���ايل واالج��ت��م��اع��ي، 
وب���ه���ا - م���ع ال��ت��وح��ي��د وإق����ام����ة ال���ص���الة - ي���دخ���ل امل�����رء يف 
جماعة املسلمني، ويستحق أُخوتهم واالنتماء إليهم، 
الَة َوآَتُوا  كما قال الله  تعاىل : }َفإن َتاُبوا َوأََقاُموا الَصّ
يِن{، وهي كذلك رسًما واجًبا  الَزَّكاَة َفإْخَواُنُكْم يِف الِدّ
ي��دف��ع��ه ال��غ��ن��ي ل��ي��س ف��ق��ط ل��س��د ج����وع ال��ف��ق��ري وق��ض��اء 
ح����اج����ة امل���س���ك���ني ال�������ذي ي���ع���ي���ش يف م��ج��ت��م��ع��ه، ب����ل ه��ي 
الوسيلة الحقيقية ملعالجة أوضاع األسر املعدمة التي 

تعاين من الفقر الشديد وإخراجها من حالة اإلغاثة 
واالعتماد عىل الغري إىل حالة التنمية واإلكتفاء الذايت.
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��زك��اة ق���دم���ت  ن��م��وذًج��ا م��ش��رًف��ا من 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي  ج��س��دت عظمة إق��ام��ة رك���ن م��ن أرك���ان 
اإلسالم، فما أنجزته هيئة الزكاة ليس هيًنا وال قلياًل، 
ويف نفس ال��وق��ت ل��م نشهد نشاًطا لهيئة م��ن هيئات 
ال����زك����اة وال����واج����ب����ات يف أي ب���ل���د إس����الم����ي ك���م���ا ه����و ح���ال 
هيئة ال��زك��اة ح��ال��ًي��ا يف ال��ي��م��ن وه���ذا م��ا اف��ت��ق��دن��اه خ��الل 
ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق، ح��ي��ث ك���ان وض���ع ال���زك���اة ق��ب��ل إن��ش��اء 
ال��ه��ي��ئ��ة ي��ع��ب��ث ب��ه��ا ال���ف���اس���دون دون أن ي��س��ت��ف��ي��د منها 
فقريًا واحًدا، واليوم يف ظل القيادة الربانية الحكيمة 
املتمثلة بالسيد القائد عبدامللك الحويث-حفظه الله- 
ت��ع��رف��ن��ا ع���ىل ب���رك���ات ال���زك���اة وث���م���اره���ا ال��ع��ظ��ي��م��ة وك��ي��ف 
أس���ت���ط���اع���ت خ�����الل ال���خ���م���س س����ن����وات م����ن إن���ش���ائ���ه���ا أن 
ت��دخ��ل ال���س���رور يف ق��ل��وب ال��ب��ائ��س��ني وت��ش��ي��ع ال��س��ع��ادة 
والطمأنينة وت��ؤل��ف ال��ق��ل��وب، وتحمي املجتمع وتقيه 
م��ن االن��ح��راف��ات السلوكية كما ساهمت يف النهوض 
ب��امل��ج��ت��م��ع وت���ن���م���ي���ة االق����ت����ص����اد وخ����ف����ض ن���س���ب���ة ال��ب��ط��ال��ة 
ودمج  األسر املحرومة املعدمة يف العملية االنتاجية 
ال����ت����ن����م����وي����ة، وب�����ك�����ل ي����ق����ني وث�����ق�����ة ال������ق������ادم م�������يء ب���ال���خ���ري 

والركات إن شاء الله.

ك����ش����ف ت����ق����ري����ر ح�����دي�����ث ص����������ادر ع������ن ق���ط���اع 
التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة 
يف ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ان إج���م���ايل االض�����رار 
والخسائر التى لحقت بالتجارة الخارجية 
اليمنية بلغت 64 مليار و 70 مليون دوالر 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2015 حتى نهاية العام 

2021م    .
 وق���������ال  ال���ت���ق���ري���ر ان ال���خ���س���ائ���ر ت���م���ث���ل���ت يف 
خسائر عائدات النفط والغاز وكذا خسائر 
عائدات ال��ص��ادرات النفطية باإلضافة اىل 

خسائر عائدات الصادرات الخدمية.. 
واض��������اف ال���ت���ق���ري���ر ان واردات ال���ي���م���ن م��ن 
السلع خ��الل ال��ع��ام امل���ايض 2021م  كانت 
قد سجلت   10مليارات و813مليون دوالر 
م�������وزع�������ة ع�������ىل م����خ����ت����ل����ف ال�����س�����ل�����ع ال����غ����ذائ����ي����ة 
واالس�����ت�����ه�����الك�����ي�����ة واالدوي������������������ة وامل�����س�����ت�����ل�����زم�����ات 
ال��ط��ب��ي��ة  وامل���ش���ت���ق���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وغ���ريه���ا من 

املواد االخرى 
وبني التقرير ان واردات السلع الغذائية 
ت��������������ص��������������درت ق���������ائ���������م���������ة ال����������������������������������������واردات وب������م������ب������ل������غ 
3مليارات و592مليون دوالر تلتها السلع 
االس���ت���ه���الك���ي���ة ب��م��ب��ل��غ م���ل���ي���ار و944 م��ل��ي��ون 
امل����ش����ت����ق����ات  اح�����ت�����ل�����ت واردات  ف����ي����م����ا  دوالر 
النفطية ث��ال��ث��ا وبمبلغ م��ل��ي��ار و410م��الي��ني 
دوالر وت�������������وزع�������������ت ب������ق������ي������ة ال��������������������������������واردات ع����ىل 

ق����ط����اع����ات االدوي������������ة وامل����س����ت����ل����زم����ات ال���ط���ب���ي���ة 
واالس����م����دة وم�����واد وادوات ال��ب��ن��اء وغ��ريه��ا 
م���ن ال��س��ل��ع االخ�������رى.. ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر ف��ان 
اليمن يعتمد بشكل اسايس عىل استرياد 
م���ع���ظ���م اح����ت����ي����اج����ات����ه االس�����اس�����ي�����ة ال���غ���ذائ���ي���ة 
واالستهالكية م��ن ال��خ��ارج  وبنسبة تصل 
اىل %85  و ان احتياجات الشعب اليمني 
من ال��غ��ذاء وال���دواء املستورد من الخارج 

تقدر سنويا بأكرث من 5 مليارات دوالر..  
وب��������������ني ال�������ت�������ق�������ري�������ر ان  ق������ي������م������ة ال������������ص������������ادرات 
ال��س��ل��ع��ي��ة ان��خ��ف��ض��ت خ���الل االع�����وام 2015 

ال���������ص���������ادرات  ب����ق����ي����م����ة  اىل 2021م م������ق������ارن������ة 
السلعية  خالل العام 2014 .. 

وت��ش��ك��ل ال��������واردات ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ش��ت��ق��ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ح������وايل  %60 م���ن إج���م���ايل قيمة 
ال�����������واردات ال��س��ل��ع��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م����ن ال���خ���ارج 
سنوياً والنسبة الباقية قدرها %40 تذهب 

السترياد السلع واملنتجات األخرى..
واستعرض التقرير جملة من الصعوبات  
والخسائر التي واجهت املستوردين خالل 
ال����ف����رتة ال���س���اب���ق���ة م���ن���ذ ب�����دء ال������ع������دوان  ع��ىل 
ال�����ي�����م�����ن يف م�����������ارس 2015م ح�����ي�����ث ت����ع����رض 

ك����ث����ري م�����ن امل�����س�����ت�����وردي�����ن اىل خ����س����ائ����ر ك���ب���رية 
ج�������راء ع�����دم ت��م��ك��ن��ه��م م����ن ش���ح���ن وادخ�������ال 
ال����ب����ض����ائ����ع ال����ت����ي ت�����ع�����اق�����دوا ع�����ىل اس����ت����رياده����ا 
ودفعوا قيمتها للشركات االجنبية والتي 
ك�����ان ب��ع��ض��ه��ا يف م������وائن ال���ت���ص���دي���ر وج���اه���زة 
للشحن وال��ب��ع��ض اآلخ���ر ت��م شحنها وهي 
يف ع��رض البحر وال��ب��ع��ض االخ���ر وص��ل اىل 
ق��رب امل���وائن ول��م يسمح لها ب��ال��دخ��ول اىل 
امل���وائن اليمنية وظلت لفرتة طويلة هناك 
م����م����ا ع����رض����ه����م ل���خ���س���ائ���ر ك�����ب�����رية ت���م���ث���ل���ت يف 
دف������ع ت���ك���ال���ي���ف وغ������رام������ات ال����ت����أخ����ري وب���ع���ض 
م��ن ه���ذه ال��ب��ض��ائ��ع ك��ان��ت ح��س��اس��ة وظلت 
ل�������ف�������رتة ط������وي������ل������ة يف م��������������وائن ال������ت������ص������دي������ر م���م���ا 

عرضها للتلف .
وذك������������������ر ال��������ت��������ق��������ري��������ر ان اه���������������م ال�������ص�������ع�������وب�������ات 
وامل���ع���وق���ات وامل���ش���اك���ل ال���ت���ي ت���واج���ه اع��م��ال 
ال������ت������ج������ارة ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ت����ت����م����ث����ل يف اس�����ت�����م�����رار 
ال��ح��ص��ار ال��ب��ح��ري وال���ج���وي ال��ش��ام��ل ال���ذي 
فرضته دول تحالف ال��ع��دوان وتسبب يف 
اختالالت كثرية يف حركة التجارة وادى اىل 
احجام شركات املالحة الدولية  من شحن 
البضائع اىل املوائن اليمنية وارتفاع تكاليف 
ال��ن��ق��ل واس���ع���ار ال��ت��أم��ني ع���ىل ال��ب��ض��ائ��ع اىل 
ال�����ي�����م�����ن وك�����������ذا ت������وق������ف ش�����ب�����ه ت���������ام إلي�������������رادات 
البلد من العمالت االجنبية وكذا انخفاض 
تحويالت املغرتبني وكذا التحويالت املالية 

من الخارج.

النعيمي والشامي  يطلعان  على حصاد 31 معادًا من حبوب صحراء عبس 
ويكرمان  البارزين واملبادرين احلكوميني  بحجة

التمكني االقتصادي .. 
جبهة مواكبة لفرض معادلة جديدة 

اكثر من 64 مليار دوالر خسائر التجارة اخلارجية اليمنية 
خالل سبع سنوات من العدوان واحلصار 

الهيئة العامة للزكاة أمنوذًجا للتمكني والتنمية املستدامة 

رضوان الشارف

وفاء الكبيس
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محمد عيل الذيفاين

عن الشيخ 
ناصر العبادي.. 

بصراحة..
ال������������ش������������ي������������خ ن���������������اص���������������ر ال������������ع������������ب������������ادي 
ش����خ����ص����ي����ة إج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ودي�����ن�����ي�����ة 
م�������������ش�������������ه�������������ورة، ل����������ط����������امل����������ا ي������ق������اب������ل������ك 
ب������اب������ت������س������ام������ة ع��������ري��������ض��������ة، ع�����ن�����دم�����ا 
ت����ت����أم����ل����ه����ا ت�����ج�����ده�����ا م�������ن ال����ق����ل����ب، 
عامرة بالحب، يفيض عىل من 
حوله باإلحسان والحرص عىل 

االستقامة .
ولكن ملاذا الحديث عن الشيخ 

ناصر العبادي ؟
ب���������ص���������راح���������ة ه��������������ذه ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ة 
ال������دي������ن������ي������ة ج����������ذاب����������ة، إذا ت����أم����ل����ت 
ح�������رك�������ات�������ه وس������ك������ن������ات������ه وك�����ل�����م�����ات�����ه 
وأذكاره وصلواته ، تجد نفسك 
أمام شخصية حكيمة اختربها 
ال����������زم����������ان ب��������أح��������داث��������ه ال�������ج�������س�������ام ، 

وهزاته العنيفة.
ف������������ع������������اش م��������ت��������ن��������ق��������ًا ب��������������ن ق���������رى 
وم������ن������اط������ق م����خ����ت����ل����ف����ة ي������ق������ول ع���ن 
رح���ل���ت���ه ال���ت���اري���خ���ي���ة م���ن���ذ ص���غ���ره 
ب���أن���ه���ا أش����ب����ه ب���ح���ي���اة )األح������ج������ور( 
ص�������������ف�������������ة ل�������������ل�������������ب�������������دو ال�������������������رح�������������������ل م�������ن 
امل����ه����م����ش����ن ، ل������ك������رة أس�����ف�����اره�����م 
وت���������ن���������ق���������ات���������ه���������م ، وه������������������ي إش������������������ارة 
لطيفة منه لحجم املعاناة التي 
حصلت له وألسرته الكريمة يف 
تلك الفرتة الزمنية التي يطول 
ال���ح���دي���ث ع��ن��ه��ا وي��ض��ي��ق ال���زم���ان 

عندها .
وم����ع ه����ذا ف��ق��د ع����اش يف كنف 
وال��������ده م��ع��ت��ن��ي��ا ب����ه ع���ن���اي���ة ف��ائ��ق��ة 
ج���������ع���������ل���������ت م����������ن����������ه أح��������������������د م�������ش�������ائ�������خ 
ال����ص����وف����ي����ة امل����ش����ه����وري����ن ب����ال����ل����واء 
األخضر ، فغمر املجتمع ثقافة 
دي�����ن�����ي�����ة وروح���������ي���������ة ول�������ه�������ذا ت����ج����ده 
قريباً من الجميع بمقدار قربه 
وح������ب������ه وع�����ش�����ق�����ه مل�������دائ�������ح ال�����ذك�����ر  

والصلوات ..
ي���ت���م���ت���ع ال����ش����ي����خ ن����اص����ر ب����ذاك����رة 
ق�����وي�����ة وص���������وت إن������ش������اد ج���م���ي���ل، 
يبدأ مجلسه اليومي )يف زاويته( 
ب������م������داع������ب������ة ف�����ي�����ه�����ا م��������ن ال������ف������راس������ة 
، وج�����������م�����������ال ال�������ن�������ك�������ت�������ة ال��������ه��������ادف��������ة 
وال����رص����ي����ن����ة امل����م����زوج����ة ب��ال��ل��ه��ج��ة 
ال������ع������ام������ي������ة إىل أن ي������ح������ن وق������ت 
إنشاد القصائد )املديح اليومي( 
وه���������ي ل����ح����ظ����ة زم�����ن�����ي�����ة ل�������ن ت���ن���ى 
ح����اوت����ه����ا ، م���ش���ب���ع���ة ب���ال���رتان���ي���م 
وال��������ت��������واش��������ي��������ح ال������دي������ن������ي������ة ب�����إي�����ق�����اع 
وك�����ل�����م�����ات م�������ن ال�������������رتاث ال�����ص�����ويف 
األص���������ي���������ل م�����م�����ت�����ل�����ئ�����ة ب�����������اإلش�����������ارات 
وال��������������رم��������������وز  ال�����ع�����م�����ي�����ق�����ة ، ت����غ����م����ر 
ال�����س�����ام�����ع ب������امل������دائ������ح وال�����ص�����ل�����وات 
ل�����ح�����ظ�����ة زم������ن������ي������ة م����ك����ت����م����ل����ة ب���ق���ي���م 

املشاركة الجماعية املتميزة .
وب�������������������ه�������������������ذه امل���������������ج���������������ال���������������س ت����������ك����������ون 
محافظة إب قد عاد إليها جزء 
من أصالتها وارتباطها الروحي 
وال��������وج��������داين ، ن�����أم�����ل ب�������أن ت��م��ت��د 
آف��������اق��������ه��������ا وح���������ض���������وره���������ا ال��������روح��������ي 
ب�������ات�������ج�������اه�������ات إب��������داع��������ي��������ة ج������دي������دة 
منسجمة م��ع امل���ش���روع ال��ق��رآين 
امل�����������ب�����������ارك ال���������������ذي ت�����ن�����م�����و ب����ف����ض����ائ����ه 
ال�������������واس�������������ع م���������������������دارس وم������س������اج������د 
ورموز ومشايخ علمية ، تنبض 
بالحب والوالء للرسول األعظم 
وأعام الهدى وحب هذا الوطن 
الغايل ، مستلهمة من رسالتها 
ال����دي����ن����ي����ة وت����ق����ال����ي����ده����ا ال����راس����خ����ة 

ركائز الخري والحب والوالء .
وال����ج����دي����ر ب���ال���ذك���ر أن امل����درس����ة 
ال�������ص�������وف�������ي�������ة ب�����������������دأت ت������ت������خ������ىل ع����ن 
املصطلحات والرموز الغامضة 
ل����������ص����������ال����������ح ع�����������������������ودة م����������ظ����������ف����������رة إىل 
امل�����������ص�����������ط�����������ل�����������ح�����������ات ال��������������ق��������������رآن��������������ي��������������ة ، 
واإلش������������ارات ال���واق���ع���ي���ة ، امل��ب��ن��ي��ة 
عىل  الرؤية اإليمانية العميقة .
أخرياً هل سنتمكن من قراءة 
س�����رية ذات����ي����ة ل��ل��ش��ي��خ ن���اص���ر وم���ا 
يتعلق بها من املواقف التاريخية 
ال���ع���ظ���ي���م���ة  وامل����ج����ال����س وال�����زواي�����ا 
املشعة ب��أن��وار ال��ح��ض��رة النبوية 

بالبهاء والجمال؟!..

يف الشهيد
»أح��م��د م���زروع« يكمل القصة ق��ائ��ًا :” ل��م يكتفوا وقتها 
بتفجري املنزل بمن فيه من املجاهدين األبطال بل قاموا بعد 
تفجريه، بحفرِه وردمِه بالشيول واآلالت الثقيلة، مدعن 
ب��وج��ود س���رداب »ن��ف��ق« م��ن ذل��ك البيت إىل جبل املصنعة 
ال���ب���ع���ي���د ع���ن���ه ب���م���س���اف���ة 4 ك��ي��ل��و ش�����م�����ااًل، وم���ع���ت���ق���دي���ن أي���ًض���ا 
بهروب الشيخ املجاهد »عبدالله عيضه الرزامي« والعلم 

الرباين »بدر الدين أمري الدين الحويث« من هذا النفق.
حياته ونشأته

ولد الشهيد »عبدالله مسعد الرزامي« يف مدينة )نجران، 
وادع�����������ة( ع�������ام 1966م، وت������رع������رع يف أس��������رة ل����ه����ا ث���ق���ل���ه���ا يف 
العلوم الدينية والفقهية، ويف نجران درس هناك املرحلة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة االب���ت���دائ���ي���ة يف م���درس���ة »س���ع���د ب���ن أب����ي وق����اص« 
ل��ي��ك��م��ل امل��رح��ل��ة اإلع����دادي����ة وال���ث���ان���وي���ة م���ن م���درس���ة »ث��ان��وي��ة 
ال���ف���اراب���ي« وك�����ان ط��ال��ًب��ا ب�����اًرا ب���وال���دي���ه وإخ����وان����ه، م��ث��ل��م��ا ك��ان 
سريع البديهية ذكًيا نجيًبا وشخصية إجتماعية وعملية.

ومِل�����������ا ح�����م�����ل�����ُه ال����ش����ه����ي����د »ع�����ب�����دال�����ل�����ه م����س����ع����د ال����������رزام����������ي« م���ن 
صفات ُخلقية وأُخرى مكتسبة علمًيا، فقد عمل مع بنك 
ال��راج��ح��ي م���ا ي���ق���ارب 3 س���َن���وات، وح��ظ��ي ب��م��ك��ان��ة راق���ي���ة يف 
ع��م��ل��ه، ح��ت��ى ش��ه��د ل��ه ال��ج��م��ي��ع ب��ال��ك��ف��اءة وال��ت��ف��اين يف أداء 

عمله واحرتام زمائه .
عالقتِه مع أخواله وآل البيت

لم ينقطع »عبد الله مسعد ال��رزام��ي« عن أهله، فقبل 
أزم��ة الخليج ق��ام ب��زي��ارة إىل أهلنا يف اليمن منشداً بربعِه 
وق��ب��ي��ل��ت��ه، ك��م��ا ت��ع��ل��ق ق��ل��ب��ُه ب���أخ���وال���ه، وك�����ان خ���ال���ُه ال��ش��ي��خ 
ال�����ع�����ام�����ة »ع�����ب�����دال�����ل�����ه ع����ي����ض����ه ال��������رزام��������ي وخ�������ال�������ُه ع������ي ع��ي��ض��ه 
ال��رزام��ي« هم األك��ر ُق��رب��اً إىل روح��ه، ومثلما ك��ان وال يزال 
خ��ال��ُه ال��ع��ام��ة امل��ج��اه��د »ع��ب��دال��ل��ه عيضه ال���رزام���ي« متميًزا 
ب���ح���ب���ِه ووالئ���������ِه أله�����ل ال���ب���ي���ت وزي����ارات����ه����م ف���ق���د ك�����ان ه����و أي��ض��ا 

متعلقاً بخالِه تعلقا منقطع النظري.
كان »عبدالله مسعد الرزامي« ذا مكانة عالية عند خالِه 
العامة املجاهد عبدالله عيضة الرزامي، فتعرف من خاله 
عىل العلمن العالم الرباين بدر الدين الحويث وابنه السيد 
القائد املؤسس حسن بدر الدين … ترك الشهيد العمل 
يف ب���ن���ك ال���راج���ح���ي ب���ع���د ن��ص��ي��ح��ة ت��ل��ق��اه��ا م����ن خ���ال���ه ال��ش��ي��خ 
ع��ب��د ال���ل���ه ع��ي��ض��ة ال����رزام����ي ك����ون ال��ع��م��ل ف��ي��ه ك����ان م��ش��ب��وًه��ا 
بالربا، فرتك البنك وعزم السفر اىل اليمن ليكمل تعليمه 
الجامعي، مرافًقا مع خالِه »عبدالله عيضه الرزامي« يف 

ف���رتة ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن امل����ايض، وت��ح��دي��داً ح��ن ك��ان 
عضًوا يف مجلس النواب اليمني هو ورفيقه السيد حسن 

بدر الدين الحويث.
ت���أث���ر ب��ه��م ت����أث����ًرا ك����ب����رياً، وراف���ق���ه���م يف دراس����ت����ه ح��ت��ى ت��خ��رج 
م��ن جامعة صنعا۽ وع��م��ل م��درًس��ا، وع���اش يف ص���راع من 
ذل��ك الوقت اىل أن ج��اءت ف��رتة دراس��ة امل��راك��ز الصيفية يف 
ذل���ك ال��وق��ت أُوك����ل اىل ع��ب��دال��ل��ه وق��ت��ه��ا يف ال��ك��ث��ري م��ن امل��ه��ام 
واملسؤوليات التي كان يقوم بها إىل أن جاءت مرحلة رفع 
الشعار وما حملتُه من أحداث جسام تحمل مسؤوليتها 

القياديان »الرزامي والحويث«.
بطولة الشهيد مع رفاقه

كان الشهيد »عبدالله الرزامي« أحد السباقن يف تلبية 
ال����دع����وة ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا م���ن خ���ال���ه ال���ع���ام���ة» ع��ب��دال��ل��ه عيضة 
ال����رزام����ي « ب���رف���ع ال��ش��ع��ار وال��ج��ه��ر ب����ِه م��س��ت��ج��ي��ب��ن ب���ذل���ك ملا 
دعاهم اليِه السيد حسن بدر الدين الحويث، ورفع الشعار 
يف )م���ّران وال���رزام���ات( يف آٍن واح���د، وك��ان ممن ص��رخ��وا يف 

أول ج��م��ع��ة رُف����ع ف��ي��ه��ا ال��ش��ع��ار ول��ح��ق��ُه م���ن األذى م���ا لحق 
أن��ص��ار السيد حسن ب��در ال��دي��ن، ت��ه��دي��دات وق��ط��ع روات��ب 
ومضايقات هنا وهناك، لم يتوقف األمر عند هذه النقطة 
ف��ق��د ش�����ارك ال��ش��ه��ي��د ع��ب��دال��ّل��ه م��س��ع��د ال����رزام����ي يف ح��راس��ة 
وت���أم���ن ال��ع��ام��ة »ب����در ال���دي���ن ب���ن أم���ري ال���دي���ن رح��م��ه��م ال��ل��ه 
جميعا « يف ال���رزام���ات، ح��ت��ى ج���اءت ال��ح��رب األوىل وال��ت��ي 
كان ضمن أول مجموعة اقتحمت معسكر كهان وبعض 
النقاط العسكرية بمحافظة صعده، بقيادة الشهيد عي 
عيضه الرزامي وبتوجيه من الشيخ القائد عبدالله عيضه 
ال��رزام��ي، والتي ك��ان هدفها تخفيض الضغط عىل السيد 

حسن بدر الدين عليه السام.
شارك الشهيد »عبدالله مسعد الرزامي« يف عدة غزوات 
وإق����ت����ح����ام����ات واش����ت����ب����اك����ات م����ع ال�����ق�����وات ال���ن���ظ���ام���ي���ة آن�������ذاك، 
فجعل من بيتِه مستوصًفا طبًيا للجرحى، وأخرج عائلته 
اىل م����ن����زل خ����ال����ه وب����ع����د ف�������رتة م�����ن ال������زم������ان ع�������اد م�����ع ع���ائ���ل���ت���ِه 
إىل ال��ب��ي��ت ل��إه��ت��م��ام ب��ال��ج��رح��ى، وف��ات��ًح��ا ن��ص��ف ب��ي��ت��ِه ألس��ر 

املهاجرين الذين كانوا يهاجرون اىل الرزامات يف تلك الفرتة 
كالشهيد محمد حسن الطالبي وعائلته والحاج عبدالله 
وع��ائ��ل��ت��ه، ح��ت��ى ان��ت��ه��اء ال���ح���رب األوىل وم���ا ح���دث ف��ي��ه��ا من 
أحداث مؤملة حمل الرجال فيها أعتى مظلومية لم تتعرض 

لها جماعة كما تعرضوا لها.
م������رت األي���������ام وج���������اءت ال�����ح�����رب ال����ث����ان����ي����ة، ال����ت����ي ت���ق���ل���د ف��ي��ه��ا 
ال�����ش�����ه�����ي�����د »ع�������ب�������دال�������ل�������ه« م�����ه�����ام�����ا ك�������ث�������رية يف األم�������������ن وال�����ج�����ه�����اد 
وامل�����ق�����اوم�����ة، ويف ج���ب���ل ال������ق������واري اش����ت����دت امل������ع������ارك، وق���ات���ل 
الشهيد فيها قتال األبطال كما شهد له زماؤه يف املعركة.

ترّجل الشهيد من صهوة الحياة
ي����روي أح���د زم���ائ���ِه ت��ف��اص��ي��ل امل��ع��رك��ة وم���ا ص����ّدره الشهيد 
عبد ال��ل��ه مسعد ال��رزام��ي ق��ائ��ًا: )ك���ان الشهيد يطلق النار 
من بندقيتِه حتى أحرق يدُه وتكسر خشب البندقية، ويف 
اليوم اآلخر صعد الشهيد عىل منت دبابة العدو ولم يعرف 
ك��ي��ف ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا أو ي��ن��ف��ذ إل��ي��ه��ا، ك���ون م���ع���دات ال��ق��ت��ال 
التي كانت مع املجاهدين محدودة التعامل، عشرة أيام 
بلياليها قاتل املجاهدون فيها قتال االبطال وصمدوا وهم 
م���ح���اص���رون م����ن ك����ل ص������وٍب وح�������دب، ق���ل���ت امل����ؤن����ة واك��ت��ف��ى 
املجاهدين بالقليل من التمر املّدخر لديهم منذ أيام، فكانوا 
يسدون رمقهم ببضع تمرات حن يشتد الجوع والحصار 
ع��ل��ي��ه��م، س��ق��ط ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���اه���دون ش���ه���داء ول���م يتبق 
س���وى خمسة أو أرب��ع��ة منهم ان��س��ح��ب��وا اىل ت��ح��ت الجبال 
يف األي����ام األخ����رية، وك���ان الشهيد ي��ق��ات��ل م��ن ج���وار مسجد 
الرحمة يف الرزامات وقبل انتهاء الحرب بيوم أصيب بطلقة 
معدل عيار23 يف رجله ما أدى إىل برتها بالكامل، لُينقل 
إىل بيت عمه »عي هادي الرزامي« وقد كان البيت مكدسا 

بالجرحى واملصابن.
وُه����ن����ا ويف ال����ي����وم ال����ث����اين زح���ف���ت ق������وات ال����ع����دو وح���اص���رت 
املنزل بمن فيه من املصابن والجرحى، يف تلك اللحظات 
امل������أس������اوي������ة ك�����ان�����ت أص�����������وات ال������ع������دو ت�����دع�����و م������ن يف امل������ن������زل يف 
ال��ت��س��ل��ي��م، األم����ر ال����ذي ق���ال ف��ي��ه ال��ش��ه��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ل��زم��ائ��ِه 
مقولته الشهرية: )عندما اقرتب النصر نسلم انفسنا فهذا 
م��س��ت��ح��ي��ل ول�����م ي���ك���ن م��ط��ل��ب��ه��م م����ن أول ي�����وم إال أن ُن��س��ل��م 
انفسنا والتخي عن السيد والشعار وه��ذا هو املستحيل( 
ورف���ض تسليم نفسه ول���م ي��ت��وق��ف ع��ن ح��ث أص��ح��اب��ِه عىل 
ع����دم ت��س��ل��ي��م ان��ف��س��ه��م وع��ن��دم��ا ي����أس ال���ع���دو أراد إض��ع��اف 
م���ع���ن���وي���ات���ه���م ب���ن���ش���ر أخ�����ب�����ار ك�����اذب�����ة وإش�������اع�������ات ت����زع����م م��ق��ت��ل 
»ال��س��ي��د ب���در ال��دي��ن وع��ب��دال��ل��ه عيضه ال���رزام���ي« األم���ر ال��ذي 
رد عليهم الشهيد »ع��ب��دال��ل��ه مسعد ال���رزام���ي« ق��ائ��ًا: )إذا 
كانت قياداتنا ممثلة بالسيد بدر الدين والسيد عبدامللك 
بدر الدين والوالد عبدالله عيضه الرزامي قد استشهدوا 
فماذا نعمل بالحياة، يا رفاق من أراد أن يستسلم فالله 
يكون معه، فما كان جواب رفاقِه إال نفس جوابِه وقاتلوا 
واستبسلوا حتى ّن��ك��ل��وا ب��ال��ع��دو أش��د تنكيل إىل أن ج��اءت 
اللحظات األخرية التي عجز العدو فيها عن املواجهة وقاموا 
ب��ه��دم امل��ن��زل وتلغيمِه م��ن األرب���ع الجهات ب���اآلالت الثقيلة 
بمن فيه من الجرحى واملصابن يف مشهٍد مأساوٍي مؤلم 
ارت����ق����ت ف���ي���ه روح امل���ج���اه���دي���ن إىل خ��ال��ق��ه��ا وت����رج����ل ال��ش��ه��ي��د 
البطل »عبدالله مسعد الرزامي« من صهوة الحياة ماقيا 

ربه ببطولة ال تناظرها أي بطولة.
ت��وال��ت األح���داث إىل أن ج��اء ال��ع��ام 2011، ح��ن تمكن 
املجاهدون بقيادة الشيخ املجاهد »عبدالله عيضة الرزامي« 
من إنتشال الجثث من بن األنقاض والتي كان من بينها 
جثة الشهيد »عبدالله مسعد الرزامي« وجثث أخرى كانت 
قد ُدفنت يف أماكن متفرقة تم انتشالها ونقلها جميعاً إىل 

روضة الشهداء يف الرزامات.
رحل الشهيد »الرزامي« جسداً وبقيت روحيتُه مع الكثري 
ممن أعدهم وبناهم ليواصلوا املشوار، ولرتسم لنا حياتُه 
واستشهاده ملحمًة من البذِل والعطاء ممزوجًة بالصرب 

واإليمان متوجًة بالنصر والتمكن…

البداية كانت مع األخ��ت كوكب املخاليف التي تحدثت 
قائلة: 

ال���ش���ه���ادة اص���ط���ف���اء م���ن ال���ل���ه ألح���ب���ائ���ه ال���ذي���ن اش���ت���اق���وا له 
فقربهم إل��ي��ه.. فهم م��ن ارتقيت أرواح��ه��م وسمت بها إىل 
العلياء هم الخالدون يف عمق التاريخ ساٌم من الله عليهم 
وس���اٌم منا إليهم ه��م م��ن رف��ض ال���ذل وال��ه��وان وص���رخ يف 
وج������ه ال���ط���غ���ي���ان، ه����م ال����ص����ادق����ون يف زم������ن ال����زي����ف ه����م م��ن 
وقف يف وجه عدونا األضعف واألقبح والجبان واملعتدي.. 
عدونا حلف الشيطان واألمريكان وأعداء اإلسام والقتلة 
واملجرمون هم من وقف يف وجه من تلطخت أيديهم بقتل 
ال��ط��ف��ول��ة وق��ت��ل اإلن��س��ان��ي��ة وق��ت��ل ال���وج���ود.. لكننا سننتصر 
نعم سننتصر فقوة الله وعدالة السماء تأبى إال القصاص 
م����ن ال���ق���ت���ل���ة وامل����ج����رم����ن وال����ش����ه����ادة ه����ي اص���ط���ف���اء م����ن ال��ل��ه 
ألحبائه الذين اشتاقوا له فقربهم إليه فهي هبة الرحمن 

لعباده املخلصن .

الشهادة وسام
اما األخت خولة منصور فقالت:

الشهادة وس��اٌم يخّلد يف جبن العطاء ليسمو إىل أعىل 
علين ليكون يف مقعد ص��دٍق عند مليك مقتدر وه��م من 
ت��ت��ح��ول رائ��ح��ة ال����دم إىل ف���ٍل وري���اح���ن وال��ي��م��ن وح��ده��ا هي 
من حّولت مظلوميتها إىل درب نجاة وهي من استطاعت 
أن تغري عجلة التاريخ وأن تقلب موازين منظومة الباطل 
فالشهيد لديه عنفوان يعيد لهذه األمة عزتها حن سعى 
للجهاد وال���ف���داء وال��ب��ط��ول��ة دف��اع��ا ع��ن ث���راه ال��ط��اه��ر وال���ذي 
اس���ت���ط���اع ب���ك���ل ش���م���وخ وع���ظ���م���ة أن ي��ق��ه��ر أرب�������اب االس��ت��ك��ب��ار 
وأن يكسر أنف الطغاة.. مكانة الشهيد مرموقة كعظمة 
شجاعته واستبساله وإق��دام��ه وتضحيته فقد ب��اع نفسه 
من الله دفاعاً عن األرض والعرض وصدق مع الله مؤمناً 
ب����ال����وع����د وم����رت����ج����ي����اً م���ك���ان���ت���ه يف ال����ح����ي����اة األب�����دي�����ة وت���ض���ح���ي���ات 

ال��ش��ه��داء ك��ب��رية ج���داً ف��ق��د وه���ب أغ���ىل مايملك روح��ه 
ودم������������ه يف س����ب����ي����ل ت����ح����ق����ي����ق ع����������زة وك���������رام���������ة ال����ي����م����ن 

واليمنين فهنياً له الشهادة وهنياً له الجنة.
أروع البطوالت

اما األخت نوال عبداملجيد فقالت:
اذا تكلمنا عن الشهيد فلن توفيه العبارات 

وال الكلمات فهو من واجه بأبسط االمكانيات 
قوى العدوان بتعدادها وعتادها املهول وضرب 
أروع ال����ب����ط����والت، ب����ل وح���ق���ق أع���ظ���م ان���ت���ص���ارات 
وسيكتبها ال��ت��اري��خ يف أن��ص��ع صفحاته فتضحية 

ال���ش���ه���داء الب����د أن ت���ب���ادل ب���ال���وف���اء م���ن امل��س��ؤول��ن 
والشعب ويجب ان نهتم  
ون������ويل ذوي����ه����م وأق���ارب���ه���م 
الرعاية يف شتى مجاالت 
ال�����������ح�����������ي�����������اة س������������������������واء ك��������ان��������ت 
اج���ت���م���اع���ي���ة أو ص���ح���ي���ة أو 
غ���ريه���ا وج���ع���ل���ه���م يف أوىل 
االه������ت������م������ام وك������ت������اب������ة ون����ش����ر 
ت������ض������ح������ي������ات������ه������م وت�������دوي�������ن�������ه�������ا 
وال����������ت����������ذك����������ري ب�������ه�������ا إع�������ام�������ي�������اً 

وث��������ق��������اف��������ي��������اً ب�������م�������ا ق�������دم�������وه 
يف س���ب���ي���ل ال������دف������اع ع��ن 
وال������������������ع������������������رض  األرض 
وكيف قدموا دماءهم 

ال���ط���اه���رة ألج����ل وط��ن��ه��م 
الغايل وكيف وقفوا يف وجه العدو الغاشم عىل 

اليمن .

الشهادة عطاء
اما األخت منرية طه فأضافت قائلة:

يقول الله تعاىل )وال تحسنب الذين قتلوا يف سبيل الله 
أم��وات��اً ب��ل أح��ي��اء عند ربهم ي��رزق��ون( ص��دق الله العظيم.. 
ال��ش��ه��ادة ع��ط��اء ق��اب��ل��ه��ا ال��ل��ه ب��ع��ط��اء وه���ي م��ن��اس��ب��ة عظيمة 
ج����دا ن��س��ت��ش��ع��ر م��ن��ه��ا روح ال���ع���ط���اء وال����ب����ذل يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه 
ون��ح��ظ��ى ب��رض��وان��ه وع���ف���وه، ول���ي ن��ظ��ل م��ت��م��س��ك��ن بعزتنا 
وكرامتنا كشعب وبلد مستقل له سيادته، وهذه املناسبة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ن���ح���ن ن��ح��ت��ف��ل ب����ذك����رى ال���ش���ه���ي���د اح���ت���ف���اء ب���ه���ؤالء 
ال���رج���ال ال��ص��ادق��ن ال���ذي���ن ض��ح��وا ب��أن��ف��س��ه��م م���ن أج��ل��ن��ا يك 
ننعم بالحرية واألمن يف وطننا ومدننا وقرانا وبيوتنا.. ويف 
نفس ال��وق��ت ال ننى أس��ر وأب��ن��اء ه��ؤالء الرجال 
ال�����ع�����ظ�����م�����اء ون���ج���ع���ل���ه���م 
يف مقدمة اهتماماتنا 
وم�����������������س�����������������ؤول�����������������ي�����������������ت�����������������ن�����������������ا.. 
ت�����ط�����ل ع����ل����ي����ن����ا ال������ذك������رى 
ال������س������ن������وي������ة ل����ل����ش����ه����ي����د، 
ت���������خ���������ل���������ي���������ًدا وت��������م��������ج��������ي��������ًدا 
ل����������ع����������ط����������اء م���������������ن ب����������ذل����������وا 
أرواحهم يف سبيل أن 
نعيش اعزاء كرماء.. 
ذك�����������������������رى ت��������ح��������ي��������ي روح 
هذه االمة وتظل نرباًسا 
ي��������واص��������ل م��������ن خ����ال����ه����م 
درب ال����ش����ه����ادة ع��ىل 
ط������������������ري������������������ق ال������������ح������������ري������������ة 

والكرامة.
مكانة عظيمة

أم�������������������������������������������������ا األخ�������������������������������������ت 
س����وس����ن ن���ص���ر ال���ل���ه 

فقالت:
ذك��������������������������������������������رى ال�����������ش�����������ه�����������ي�����������د 
يحييها اليمانيون من كل 
ع��ام لتجديد ال��وف��اء للشهداء 
ال�����������������ع�����������������ظ�����������������م�����������������اء ال�����������������ذي�����������������ن 
ب���������دم���������ائ���������ه���������م ت�����ن�����ت�����ص�����ر 
األم���������������ة وت����س����ت����ك����م����ل 
أه���داف ال��ث��ورة مما 
ي�����ج�����ع�����ل ه������������ذه االم���������ة 
مسؤولة عن استكمال األه��داف التي من 
أجلها ضحى الشهداء بأرواحهم. وستظل 

ذك����������رى ال����ش����ه����ي����د ت���ت���ن���اق���ل���ه���ا األج�������ي�������ال وم������ح������ف������ورة يف ق���ل���وب 
األحرار.. والشهادة منحة ربانية واجتباء إلهي وهي مكانة 
رف��ي��ع��ة ت��ف��رد ب��ه��ا ال��ش��ه��داء دون س��ائ��ر ال��خ��ل��ق، وللشهداء 
مكانة عظيمة عىل املستوى الديني وال��روح��ي واالن��س��اين، 
وتاريخهم ال ينى ومحل فخر بن الشعوب واألمم ألنهم 
حقاً تاج رؤوس هذه االمة .. ويجب علينا ان نتحرك عىل 
خطاهم الستكمال مسريتهم وتحقيق اهدافهم التي من 

أجلها ضحوا وقدموا أرواحهم. 
خالداً يف الذاكرة

اما األخت نورة خالد عيل فقالت:
إّن فخرنا واعتزازنا بالشهيد ال يعادله أي فخر يف الدنيا، 
فالشهيد وإن رح��ل بجسده ف��إن��ه سيظل خ��ال��ًدا يف ذاك��رة 
وطنه وشعبه وأسرته، لقد نال شرًفا ال يناله كل الناس، 
ف��ال��ش��ه��ادة ه���ي ف��خ��ٌر ل���ه م����دى ال���ح���ي���اة، ووس������اٌم ل��ن��ا نعّلقه 
ع��ىل ص��دورن��ا لقد اختلطت دم���وع ال��ح��زن ب��ال��ف��رح، الفرح 
بنيله أسمى الدرجات وأعاها مرتبة، والحزن عىل مكانه 
الخايل بيننا، رحمك الله رحمة واسعة أيها الشهيد.. فيوم 
اس��ت��ش��ه��ادك ي����وم ف���خ���ٍر وع�����ٍز ل���ن���ا، ف��ق��د س���ّط���رت ب��ش��ه��ادت��ك 
هذه أسمى درجات العّز والفخر والشرف من أجل دفاعك 
ع��ن ت���راب أرض���ك ووط��ن��ك فليس ه��ن��اك أط��ه��ر وأع��ظ��م من 
تقديم الّروح يف سبيل الله تعاىل، وليس هناك أي قيمة 
تعادل قيمة الشهادة يف سبيل الله تعاىل، فالشهيد رمٌز 

للوطنّية، ومصدٌر للشموخ والعزة.
دروس عظيمة

اما خلود خالد فقالت:
ذكرى الشهيد من املناسبات العظيمة التي تحمل معها 
أج��م��ل ال����دروس م��ن ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ وال��ِع��رب ال��ت��ي أنتهجها 
الشهيد من عشقه للشهادة يف سبيل الله، وستبقى ذكرى 
استشهاده نرباًسا ييضء الطريق عىل مدى السنن واأليام 
و ستبقى عالقة يف القلوب واألذهان، ولن ُتنى بأي حاٍل 
م���ن األح�������وال، ف��ن��ح��ن ن��س��ت��ذك��ر ك���ل ي����وم وك����ل س���اع���ة وك��ل 
دقيقة، وندعو له بالرحمة واملغفرة.. لقد قّدم لنا دروًسا 
عظيمة يف ش��ه��ادت��ه وت��ض��ح��ي��ات��ه يف س��ب��ي��ل ال��وط��ن واألم����ة، 
وس��ي��ب��ق��ى ف��ي��ن��ا م���ا ح��ي��ي��ن��ا ف��ق��د أص��ب��ح��ت ذك����رى اس��ت��ش��ه��اده 
م���ح���ط���ة ن������ت������زّود ب���ه���ا ال�����ق�����وة وال������ع������زم واإلرادة، ون��س��ت��ش��ع��ر 
بمسؤوليتنا للسري عىل هذه الطريق التي نسعى لها جميًعا 
كبرينا قبل صغرينا، ولقد كانت تضحيته لها هدف إيماين 
خ��ال��ص م���ن أج���ل ت��خ��ل��ي��ص ال���وط���ن م���ن ال���ش���رور واملُ��ع��ت��دي��ن 
وت���ج���رّب ال���ط���غ���اة، وق����د ض���رب���ت ل��ن��ا أروع م��ث��ل ل��ل��ت��ض��ح��ي��ة يف 
سبيل إعاء كلمة الله، سنبقى نذكرك بكل خرٍي وحب، 

وستبقى تضحيات الشهداء خالدة عىل مدى التاريخ.  

الشهيد «الرزامي».. 
جسد معاني الوفاء وكسر أنوف املعتدين في قمم جبال الرزامات

شهداؤنا العظماء بدمائهم تنتصر األمة
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احتدامها،  أوج  الثانية يف  الحرب  كانت    
ويف يوم 2005/4/11 أمر العدو تفخيخ وتفجري 
املنزل الذي كان فيِه الشهيد »عبدالله مسعد 
الشهيد  فارق  بطويل  مشهٍد  ويف  الرزامي«.. 
العدو  قوى  مجاهًدا  ربِه  إىل  وارتقى  الحياة 
شنت  والتي  آنذاك،  الحاكم  بالنظام  املتمثلة 
الصفراء  مديرية  عىل  شرسة  عدائية  هجمة 
بمنطقة نشور عزلة الرزامات بمحافظة صعدة.
يف تلك اللحظات اإلستبسالية، لم يكن وقتها 
منزل عم الشهيد »عيل هادي الرزامي« خالياً 
باملجاهدين  ممتلًئا  كان  ما  بقدر  البشر،  من 
والجرحى، وقد استشهدوا جميعا يف مشهٍد 
دموٍي فاجٍع ال شبيه له، وعىل سبيل الصدفة 
نجى أحد املجاهدين ونفذ بجلدِه من بني النريان 

املستعرة، وهو املجاهد »أحمد مزروع«..

  أي كلمات تقال يف هذه املناسبة الرائدة 
ينحني  أن  ينبغي  الذي  للوطن  بالشموخ 
إجالاًل ألرواح أبطاله، وتغيب الشمس خجاًل 
وتحيًة  سالماً  ُيهدي  الشموس..  تلك  من 
قّدم  شهيد  بكل  واالفتخار  املحبة  تملؤها 
روحه ليحيا الوطن.. الشهيد هو رمز اإليثار، 
و  والدنيا  الدين  يف  مكانة  أعىل  فللشهيد 
أعىل درجات اإليمان وأرقى صفحات وأرقام 
ربهم  عند  أحياء  ألنهم  التاريخ، خالدون 
يرزقون ومخلدون يف أعظم حلة يف التاريخ 
املشرفة لهم ولشعوبهم ولألجيال القادمة 
فهم من  زمان ومكان  بعدهم يف كل  من 
وضع الحرية والكرامة والسيادة والعدالة 
استطلعت  التاريخ..  مزهرية  يف  واملساواة 

بعض اآلراء فكانت الحصيلة التالية:

أحمد الرزامي

استطالع/ هنية السقاف



< يعلن األخ  عبدالقوي ع��ي محمد االم���ري عن 
فقدان بطاقه شخصية صادرة من األمانة.. 

فعي من وجدها ايصالها إىل أقرب قسم شرطة.. 
وله جزيل الشكر.

< يعلن الدكتور / أمني أحمد سعد الظفاري عن 
ف��ق��دان ترخيص منشأة طبية خاصة يحمل اسم 
)مركز الظفاري لطب األسنان (  وال��ص��ادر بتاريخ  
2 / 5 / 2022م.. ف��ع��ى م��ن وج����ده إي��ص��ال��ه ألق��رب 

قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ / ع���م���ار ع��ب��د ال��رح��ي��م ع���ي ن���اج���ى عن 
ف����ق����دان ب���ط���اق���ه ش��خ��ص��ي��ة ص�������ادرة م�����ن  ال���ح���دي���دة..

ف���ع���ى م����ن وج����ده����ا اي���ص���ال���ه���ا ألق������رب ق���س���م ش��رط��ة 
وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ / أسامة محمد أحمد فارع  عن فقدان 
كرت سيارة رقم  رقم66188/ 2  خصويص..فعى 
من وج��ده إيصاله ألق��رب قسم شرطة وله جزيل 

الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ / ه����م����دان ع����ي ع���ب���دال���ل���ه ال���ظ���ب���ي عن 
ف���ق���دان ب��ط��اق��ه ع��س��ك��ري��ة رق����م 76668 ص�����ادرة من 
وزارة الداخلية..فعى من وجدها ايصالها ألقرب 

قسم شرطة وله جزيل الشكر.

<  ي��ع��ل��ن األخ / أح���م���د ع����ي ق���اس���م ال���ع���دي���ن���ي  عن 
ف���ق���دان ل��وح��ت��ني م��ع��دن��ي��ة أم���ام���ي���ة وخ��ل��ف��ي��ة ل��دب��اب 
ن�����ق�����ل رق���������م 34380 / 1 ن�����ق�����ل..ف�����ع�����ى م�������ن وج�����ده�����ا 

ايصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن االخ/  عمرو عبدالله سيف غالب الحمادي 
عن فقدان بطاقته الشخصية  فعى من وجدها 
ت��س��ل��ي��م��ه��ا ألق���������رب م����رك����ز ش����رط����ة أو االت������ص������ال ع��ى 

الرقم )772661131( وله جزيل الشكر.
< يعلن االخ عي غالب عي وسن عن فقدان كرت 
ب����اص ب���رق���م ال��ل��وح��ة ٢/٢٨٣٦٩ اج�����رة ف��ع��ى من 

وجده ايصاله اىل اقرب قسم شرطة.
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ف
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ن���ظ���م���ت م����درس����ة ال����ش����ه����داء ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء بصنعاء 
فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد.
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ح��ض��ره��ا ن���ائ���ب رئ��ي��س 
الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صالح 
ح���م���زة، أش����ار وك��ي��ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة 
اس�������ر ال�����ش�����ه�����داء ل����ق����ط����اع االع����������ام وال�����ش�����ؤون 
ال�����ف�����ن�����ي�����ة ع������ب������دال������س������ام ال�����ط�����ال�����ب�����ي إىل أه����م����ي����ة 
وع��ظ��م��ة ه����ذه ال���ذك���رى الس��ت��ل��ه��ام ال�����دروس 
وال�����ع�����ر ال����ت����ي ع��������ززت ب���ت���ض���ح���ي���ات ال����ش����ه����داء 

النصر والصمود للشعب اليمني.
ول����ف����ت إىل ض��������رورة إح����ي����اء ث���ق���اف���ة ال���ج���ه���اد 
واس������ت������ح������ض������ار م��������واق��������ف ال��������ش��������ه��������داء وت�����ع�����زي�����ز 
ال�����ث�����ق�����اف�����ة ال�����ق�����رآن�����ي�����ة يف ن������ف������وس أب�������ن�������اء األم�������ة 
واس�����ت�����ح�����ض�����ار ع����ظ����م����ة ت����ض����ح����ي����ات ال�����ش�����ه�����داء 
واالستفادة منها يف كل مناحي الحياة وعىل 

الجميع االهتمام بأسر وابناء الشهداء.
واشاد بالجهود املتميزة ملدرسة الشهداء 
يف رعاية أبناء الشهداء ودوره���ا يف ترسيخ 
ال�����ه�����وي�����ة االي�����م�����ان�����ي�����ة ل��������دى ال��������ط��������اب.. م����ؤك����دا 
ض�����������������رورة اس������ت������ش������ع������ار امل�������س�������ؤول�������ي�������ة م���������ن ق���ب���ل 
ال����ج����م����ي����ع ل����ل����ن����ه����وض ب����م����ش����اري����ع رع������اي������ة أس����ر 
وأب�����������ن�����������اء ال���������ش���������ه���������داء يف م�����خ�����ت�����ل�����ف امل��������ج��������االت 

الرتبوية واالجتماعية والصحية.
ويف الفعالية ال��ت��ي ح��ض��ره��ا وك��ي��ل الهيئة 
ال������ع������ام������ة ل������رع������اي������ة أس����������ر ال�������ش�������ه�������داء امل�����س�����اع�����د 
لقطاع الرعاية والتنمية ماجد املصباحي، 
أش�������اد ن����ائ����ب م����دي����ر م���ك���ت���ب ال���رتب���ي���ة ب��ص��ن��ع��اء 
ي���ح���ي���ى ال���ق���ن���وص ب���ج���ه���ود ال���ه���ي���ئ���ة يف ت��ق��دي��م 
ال����رع����اي����ة االج���ت���م���اع���ي���ة وال����رتب����وي����ة وال��ص��ح��ي��ة 

واالقتصادية ألسر وأبناء الشهداء.
وأش��ار إىل أهمية احياء الذكرى السنوية 
ل��ل��ش��ه��ي��د ع����رف����ان����اً ب���م���ا س����ط����ره ال����ش����ه����داء م��ن 

ت�����ض�����ح�����ي�����ات يف م�������واج�������ه�������ة ق������وى 
الغزو واالحتال.

وأل������ق������ي������ت ك�����ل�����م�����ت�����ان ع��������ن ه���ي���ئ���ة 
ال�����ت�����دري�����س ب����م����درس����ة ال����ش����ه����داء 
زين العابدين املغربي والناشط 
الثقايف محمد الرميمة، تطرقتا 
إىل عظمة الشهادة والشهداء 
وبفضل تضحياتهم وبطوالتهم 
يف م����واج����ه����ة ال������غ������زاة وامل���ح���ت���ل���ن 
وال���������دف���������اع ع�������ن ال�������دي�������ن واألرض 
وال�������ع�������رض.. واش����������ارا اىل أه��م��ي��ة 
اس��ت��ل��ه��ام ال�������دروس وال���ع���ر من 
ك��������ل امل���������ب���������ادئ ال�������ت�������ي ض������ح������ى م���ن 
أج������ل������ه������ا ال���������ش���������ه���������داء، وض���������������رورة 
االحتفاء بهذه املناسبة تخليدا 
ل����ب����ط����والت ال����ش����ه����داء وت���رس���ي���خ���ا 
ل���ث���ق���اف���ة ال���ت���ض���ح���ي���ة وال������ف������داء يف 

نفوس األجيال.
ويف خ�����ت�����ام ال����ف����ع����ال����ي����ة ك���رم���ت 
ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال�������ع�������ام�������ة ل�������رع�������اي�������ة اس������ر 
ال�����ش�����ه�����داء وم������درس������ة ال����ش����ه����داء 
ال�������������ط�������������اب االوائ�����������������������������ل وال�����������ط�����������اب 

املرزين من ابناء الشهداء.
وكان طاب مدرسة الشهداء 

ق�����������دم�����������وا ع������������������ددا م�����������ن ال����������ف����������ق����������رات ال������ش������ع������ري������ة 
واملسرحية واإلنشادية املعرة عن املناسبة.
ب��������ع��������د ذل����������������ك ت������������م اف���������ت���������ت���������اح م����������ع����������رض ص��������ور 

الشهداء.
وعللى هامش الحفل التكريمي التقت 
"26سللللللبللللللتللللللمللللللر" بللللللعللللللدد مللللللللن ابللللللللنللللللللاء واسللللللللر 
الشهداء واجرت معهم اللقاءات التالية 

 -:"
يف البداية تحدث محمد أحمد الحمزي، 
قائا: إن الذكرى السنوية للشهيد لها دور 
ك���ب���ر يف إع�������ادة إل����ه����ام واس���ت���ل���ه���ام ل���ذك���راه���م 
ل��ل��س��ر ع���ىل م���ا م���ض���وا ع��ل��ي��ه، وال��ن��ه��ج ال���ذي 

س��������������اروا ع�����ل�����ي�����ه، ول����������ي ي���ق���ت���ف���ي 
ال�������ن�������اس اث�������ره�������م يف أخ����اق����ه����م 
ون��ب��ل��ه��م وت��ف��ان��ي��ه��م وب���ذل���ه���م، 
وم�����������������������ا ه�����������������������ذه ال�����������ف�����������ع�����������ال�����������ي�����������ة إال 
ت����ج����س����ي����دا ل��������ذل��������ك.. ف����ن����ح����ن يف 
ه�����������ذه ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ن�������ك�������رم أب������ن������اء 
ال���ش���ه���داء، ل��ج��م��ي��ل م���ا ق��دم��ه 
م������ن  يشء  ورد  أب���������������������اؤه���������������������م، 
ال�����ج�����م�����ي�����ل ألول�������ئ�������ك األب�������ط�������ال، 
وه���������������������ذا ي���������ع���������د م�������������ن اإلح�����������س�����������ان 
ل�������ل�������ش�������ه�������داء،  ال�������ج�������م�������ي�������ل  ورد 
خ���ص���وص���ا يف امل����ج����ال ال����رتب����وي 
وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي، وه������������ذا م�������ا أك�����د 
ع������ل������ي������ه ق���������ائ���������د ال������������ث������������ورة ال�����س�����ي�����د 
ع������ب������دامل������ل������ك ال����������ح����������ويث- ح���ف���ظ���ه 

الله.

اليشء الكثري
أح�����������د أب��������ن��������اء ال�������ش�������ه�������داء ع���ي 
م����ح����م����د ط�������ام�������ش، ي������ق������ول ب�����أن 
ه����ذا ال��ت��ك��ري��م ي��ع��د ل��ن��ا ال���يء 
ال������ك������ث������ر، خ�����ص�����وص�����ا وأن ه�����ذا 
التكريم يأيت يف ذكرى لوالدي 
سام الله عليه، ومعنى ذلك 

أننا لم ننساه.

عظمة وكرامة الشهداء
إل�����ي�����اس م����ح����م����ود ش�����ع�����ان أي�����ض�����ا اب�������ن أح����د 
ال����ش����ه����داء، ي����ق����ول: إن ه������ذا ال���ت���ك���ري���م ي��م��ث��ل 
ل�������ن�������ا ال����������ع����������زة وال��������ن��������ص��������ر وال���������ش���������ه���������ام���������ة، وه����������ذا 
التكريم يأيت من كرامة وعظمة الشهداء، 
ول����دم����ائ����ه����م ال����ط����اه����رة ال����ت����ي ك����ان����ت ك��ال��س��ي��ل 
الجارف، لجرف كل الطغاة واملستكرين، 
وما نحن ننعم به اليوم ونعيشه، إنما ذلك 
بفضل الشهداء، وتضحياتهم التي اثمرت 

فخرا ونصرا وعزا وكرامة.

اُخ���ت���ت���م���ت ب��ص��ن��ع��اء دورات ال��ت��ص��ن��ي��ع 
الغذايئ املنزيل ألسر الشهداء، نظمتها 
م������ؤس������س������ة ب������ن������ي������ان ال������ت������ن������م������وي������ة يف إط���������ار 

الذكرى السنوية للشهيد.
اس���ت���ه���دف���ت ال���������دورات ال���ت���ي اس��ت��م��رت 
23 يوماً تعريف 60 متدربة من أسر 
الشهداء والجرحى واملرابطن مهارات 
التمكن االق��ت��ص��ادي، لتحقيق األم��ن 

الغذايئ وصواًل إىل االكتفاء الذايت.
ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة أش���������ارت رئ����ي����س ق���ط���اع 
املرأة يف مؤسسة بنيان سارة جحاف، 
إىل أه��م��ي��ة ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة للشهيد 
والوفاء لتضحيات الشهداء واالعتزاز 
ب���م���ا س�����ط�����روه م�����ن ت���ض���ح���ي���ات وم���اح���م 

بطولية يف مواجهة العدوان.
ولفتت إىل أن اهتمام املؤسسة بأسر 
الشهداء يأيت عرفاناً ووفاء لتضحيات 
ذويهم الذين بذلوا أرواحهم يف سبيل 
ال���دف���اع ع���ن األرض وال���ع���رض وس��ي��ادة 
ال�����ق�����رار ال����وط����ن����ي، وت���ن���ف���ي���ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
ال������ح������ويث يف ت����ح����ري����ك ط������اق������ات امل���ج���ت���م���ع 

لتحقيق األمن الغذايئ.
وأشادت جحاف، بجهود حرائر أسر 
ال��ش��ه��داء يف اس��ت��م��رار ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء 

واملشاركة املجتمعية يف البناء والتنمية 
واملساهمة يف تطوير االقتصاد الوطني.
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة أُل�����ق�����ي�����ت ك����ل����م����ت����ان ع��ن 
جمعيتي بني الحارث ومعن، أكدتا 
ح�����رص ال��ج��م��ع��ي��ات ع����ىل دع�����م ورع���اي���ة 
أس���������������ر ال����������ش����������ه����������داء م�����������ن خ���������������ال دورات 
ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل ل��رف��ع ك���ف���اءة امل���رأة 
ال���ي���م���ن���ي���ة وت���م���ك���ي���ن���ه���ا اق�����ت�����ص�����ادي�����اً ودع�����م 

امل�����ش�����اري�����ع ال�����ص�����غ�����رة واألص�������غ�������ر ب���ه���دف 
اس���������ت���������م���������راري���������ة ال��������ص��������م��������ود يف م������واج������ه������ة 

العدوان.
ويف االختتام تم تكريم أسر الشهداء 
امل�����ن�����ت�����ج�����ة وت�������ق�������دي�������م ف��������ق��������رات م����ت����ن����وع����ة، 
أشارت إىل الوفاء لتضحيات الشهداء 
وم�������ا س�����ط�����روه م�����ن م����اح����م ب���ط���ول���ي���ة يف 

ميادين العزة والكرامة. 

اختتام دورات التصنيع الغذائي املنزلي ألسر الشهداء واجلرحى واملرابطنياسر الشهداء :  بطوالت وتضحيات الشهداء اثمرت فخرا ونصرا وعزا وكرامة
استمرت 23 يوماً واستهدفت 60 متدربة خال حفل تكريمي نظمته مدرسة الشهداء  

تهـــانينـــــــــا  آل الذرحاني
اجمل باقات الورد والفل والياسمن 

نهديها للشاب الخلوق/

  أصيل
 ابن الغايل واالخ العزيز/

  نصيب الذرحاني  ..

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..
فألف مروك..  وأدام الله أفراحكم 

باملسرات آل الذرحاين
املهنئون:

يحيى الحباري-  ناشر محمد 
هاشم- محمد عبد العزيز 

 أحمد الشريف 
خالد الحمادي - عيبان الكوكباين 

وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها للشاب 

الخلوق املجاهد/ أحمد  كريش .. بمناسبة زفافه 
امليمون ودخوله القفص الذهبي..فألف مروك.
 املهنئون:  والدكم عيل كريش -عمكم ابراهيم 

كريش- عبدالله سعيد اسماعيل-  مراد مقبويل- 
هاين النهمي-  وجميع  األهل واالصدقاء

محمد عبده االهدل

ال�������ش�������ه�������داء والس�������ي�������م�������ا ال������س������ب������اق������ون يف 
املسرة هم من صنعوا النصر بدمائهم 
الزكية وهم من ارسوا قواعد االسام 
ب����ص����م����وده����م واس����ت����ب����س����ال����ه����م ول�����واله�����م 
ب������ع������دال������ل������ه ع��������ز وج��������������ل  مل��������اوص��������ل ال����ن����ص����ر 
اىل م��������اوص��������ل ال�������ي�������ه اآلن وال������س������اب������ق������ون 
ال����س����اب����ق����ون اؤل�����ئ�����ك امل����ق����رب����ون ف���ج���زاه���م 
الله عن االس��ام واهله افضل الجزاء 
وريض عنهم احسن الرضا ونعاهدهم 
ان�������اع�������ىل درب�������ه�������م س��������ائ��������رون ب������ع������ون ال����ل����ه 
وت������وف������ي������ق������ه ويف ذك������������ر ال�����ش�����ه�����ي�����د ن�����ج�����دد 
العهد لشهدائنا العظماء بأن نواصل 

ال��س��ر ع���ىل خ��ط��ى ال��ش��ه��ادة وأن نبقى 
أوف��ي��اء ل��ل��م��ب��ادئ وال��ق��ي��م ال��ت��ي تحركوا 
ع����ىل اس���اس���ه���ا وض����ح����وا يف س���ب���ي���ل ال��ل��ه 
م�����ن أج����ل����ه����ا ل���ن���ع���ي���ش أع����������زاء أو ن��س��ق��ط 
يف س���اح���ات ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ش���ه���داء..

شهداؤنا هم عنوان العطاء والتضحية 
هم من استسهلوا كل صعب يف سبيل 
الله ول��ٌب��وا ال��ن��داء فتذللت لهم االرض 
والنت لهم الجبال واكرمتهم السماء 
ب���س���ح���ب���ه���ا وك�����واك�����ب�����ه�����ا ون����ج����وم����ه����ا ح��ت��ى 
ج�������اءه�������م االص������ط������ف������اء ال��������رب��������اين ف������ح������ازوا 
امل��ق��ام االع���ىل ف��س��ام ال��ل��ه عليهم ازىك 

السام 
ال��ش��ه��داء ه��م ال��ذي��ن ص��ن��ع��وا الحرية 

واالس������ت������ق������ال ب����ال����ن����ض����ال وال���ت���ض���ح���ي���ات 
ورووه�������������ا ب����دم����ائ����ه����م ال�����زك�����ي�����ة ال����ع����ط����رة، 
ف��ن��ت��ع��ل��م م����ن خ���ال���ه���م أث�����ر ال���ث���ق���ة ب��ال��ل��ه 
وق��������ي��������م اإلس�������������������ام م����������ن ص��������م��������ود وث�������ب�������ات 

وشجاعة وصر.
ووف���������اًء ل���ل���ش���ه���داء وم����واص����ل����ة ل���ل���درب 
ال�����������ذي س�����ل�����ك�����وه وال������ث������ب������ات ع�������ىل امل�����وق�����ف 
ال�������ذي ض����ح����وا م����ن أج����ل����ه ف���ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا 
جميعا االهتمام بأسرهم، واقول ملن 
ه���م يف م��وق��ع امل��س��ؤول��ي��ة أه��ت��م��وا ب��أس��ر 
الشهداء. و اسمعوا لتوجيهات السيد 
ال�����ع�����ل�����م ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب�������درال�������دي�������ن ال�����ح�����ويث 
ي���ح���ف���ظ���ه ال����ل����ه وواص������ل������وا امل������ش������وار ح��ت��ى 

النصر.. لبيك ياشهيد.

شهداؤنا .. صناع احلرية بالتضحـية

ال��������������������������ش��������������������������ه��������������������������ادة 
م������������������ف������������������ه������������������وم������������������ه������������������ا 
ال����������ص����������ح����������ي����������ح ه������ي 
اخ��������������ت��������������ي��������������ار رب�����������������اين 
وم��������ن��������ح��������ه إل������ه������ي������ة 
مل������������ن اح����������ب����������ه ال������ل������ه 
واص����������������������������ط����������������������������ف����������������������������اه 
ش���������ه���������ي���������داً ، ق�������ال 
ت��������ع��������اىل)وي��������ت��������خ��������د 
منكم ش��ه��داء(.. 
فالذكرى هي ان 
ن�������ت�������ذك�������ر م�����ن�����اق�����ب 
الشهيد واخاقه 
وت��ح��رك��ات��ه وب��ط��والت��ه وت��ض��ح��ي��ت��ه يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه، 
فالشهادة هي الحياة االبدية والعيش بسعادة 
ت���ام���ة ، ق����ال ت���ع���اىل: )والت���ح���س���ن ال���ذي���ن ق��ت��ل��و يف 
سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون(، 
ف����ث����م����ار واث�����������ار ال���ت���ض���ح���ي���ة يف س���ب���ي���ل ال�����ل�����ه ع��ظ��ي��م��ة 

لتعيش األمة بعزة وحرية وأمان. 
فيجب علينا ان نستشعر املسؤولية ام��ام الله 
والحذر من اعداء األمة االسامية ومواجهتا بكل 
ما اوتينا من قوة ، فالعدو االمريي اإلسرائيي  
ي��رتب��ص ب��ن��ا م��ن ك��ل ال��ج��وان��ب  ع��ن ط��ري��ق ادوات���ه 
ال�����رخ�����ي�����ص�����ة، ف���������اإلم���������ارايت وال������س������ع������ودي ق������د ب���اع���و 

انفسهم للشيطان اذالء خانعن للغرب. 
 ح������ف������ظ ال�������ل�������ه ال������ي������م������ن وأه��������ل��������ه��������ا، ي������م������ن اإلي�������م�������ان 

والحكمة.

ذكرى    الشـــهيد 

تهـــانينـــــــــا  آل   كريش

أهاًل   غيث
أجمل التهاين وأطيب التريكات القلبية نهديها  لألخ/ عبداللطيف عيل 

محمد الغيثي.. بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد الذي أسماه "غيث" 
اللهم أجعله مولود خر وبركة واجعله باراً بوالديه

املهنئون: جدك هالل الفائق -اعمامك عصام وحسني عيل محمد 
الغيثي أوالد عمك خالد ومحمد عصام الغيثي، ومحمد عصام 
الغيثي اخوالك: محمد وعمر ورياض وفواز- وجميع آل الغيثي

 وآل الفائق وآل غليس

العقيد/ فاتق ابو العماد
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ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د ال ي��ع��رف م���ن ال��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت����درس له 
يف امل��������دارس وامل���ع���اه���د وال���ج���ام���ع���ات إال أن ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ق���ام 
بثورة يوم 26سبتمرب عام 1962م ضد حكم األئمة الذين كانوا 
ي��ح��ك��م��ون��ه ط��ي��ل��ة أك�����ر م����ن أل�����ف وم����ائ����ة ع�����ام وع����زل����وه خ���ال���ه���ا ع��ن 
ال���ع���ال���م ح��س��ب زع����م ث������واره وم���ؤرخ���ي���ه يف ال��ع��ص��ر ال���ح���دي���ث وه��ي 
معلومة خاطئة ال تعرب ع��ن حقيقة ت��اري��خ اليمن وإن��م��ا جعلوا 
م��ن��ه��ا ش��م��اع��ة ل��ي��ع��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ال���ح���ك���ام ال���ذي���ن ت��ع��اق��ب��وا ع���ى حكم 
اليمن يف العهد الجمهوري عجزهم وفشلهم عليها يف بناء دولة 
مدنية حديثة ترجم أهداف الثورة الستة التي تبنتها وقامت من 
أج��ل تحقيقها خ��اص��ة ال��ه��دف األول ال���ذي يطالب ب��إق��ام��ة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات ولكن 
القول يشء والفعل يشء آخر ويف ذلك مغالطة لحقائق التاريخ.

 أت��ي��ح��ت يل ال���ف���رص���ة أن أط���ل���ع ع���ى ف���ص���ول م���ن ك���ت���ب: )ال��ي��م��ن 
األرض واإلن������س������ان( مل���ؤل���ف���ه ال����ق����ايض ع���ب���دال���ل���ه ال���ش���م���اح���ي و)ري�������اح 
التغيري يف اليمن( لألستاذ أحمد الشامي و)اليمن الجمهوري( 
لألستاذ عبدالله الربدوين و)بلوغ املرام( للقايض حسني بن أحمد 
العريش- رحمهم الله جميعاً- ومذكرات القايض عبدالرحمن 
اإلرياين خاصة الجزء األول الذي أورد فيه ملحة عن تاريخ اليمن 
ال����ق����دي����م وك�����ت�����اب )ال����ي����م����ن ع�����رب ال�����ت�����اري�����خ( ل���ل���دك���ت���ور أح����م����د ح��س��ني 

شرف الدين وال��ذي كتب مقدمته 
القايض عبدالرحمن اإلرياين رئيس 
املجلس الجمهوري األسبق رحمه 
الله فذهلت ملا أوردوه من حقائق 
ت����اري����خ����ي����ة ت���ت���ن���اق���ض ت����م����ام����اً م�����ع م��ا 
ق�������دم�������ه امل�������ن�������ظ�������رون وامل��������ف��������ك��������رون يف 
العهد الجمهوري من معلومات 
يف امل������دارس ل��ل��ج��ي��ل ال��ج��دي��د ت��ك��اد 
يف ال��ح��ق��ي��ق��ة أن ت���ك���ون م�����زورة وال 
تمت إىل واق��ع اليمن ال��ذي مرت 
به بصلة حيث تم تغييب الدول 
واإلم���������������ارات ال�����ت�����ي ح���ك���م���ت ال���ي���م���ن 
خ���������ال ال�������ف�������رة امل�������ش�������ار إل�����ي�����ه�����ا وت�����م 
ال�����رك�����ي�����ز ف�����ق�����ط ع�������ى أن م�������ن ك�����ان 

يحكم ال��ي��م��ن وامل��س��ي��ط��ري��ن عليه ه��م األئ��م��ة ب��اس��م ال��ح��ق اإلل��ه��ي 
بهدف إيغار الصدور وإشاعة الحقد والكراهية بني أبناء اليمن 
الواحد وقد انعكس هذا التوجه سلباً عى الجيل الحايل الذي 
ال ي��ع��رف ع��ن ت��اري��خ ب��ل��ده س���وى م��ا ك���ان ي����ردده اإلع����ام الرسمي 
ب��م��ا يتفق وخ��دم��ة م��ص��ال��ح ال��ُح��ك��ام  وه���ذا ت��ش��وي��ه ل��ت��اري��خ اليمن 
خال ألف ومائتي عام, ما وجدته يف الكتب التي اطلعت عليها 
أن اليمن ق��د ُحكمت م��ن قبل ع��ش��رات ال���دول واإلم����ارات منها: 
ب���ن���و زي�������اد وآل ال�����ه�����ادي وال����ح����وال����ي����ون وب����ن����و ن����ج����اح وال��ص��ل��ي��ح��ي��ون 
واألي��وب��ي��ون وب��ن��و رس���ول وال��ط��اه��ري��ون إىل ب��ن��ي زري���ع وآل امل��ه��دي 
واملماليك والعثمانيني وآل شرف الدين وآل القاسم الذين قامت 
عليهم ثورة 26سبتمرب وقد ازدهرت الحياة يف اليمن وبلغت أوج 
ن��ض��ارت��ه��ا ع��م��ران��ا وح���ض���ارة وف��ن��ا وق����وة وك��ان��ت يف ب��ع��ض ال��ف��رات 
م���ص���در إش���ع���اع ع��ل��م��ي وأدب������ي وس���ي���ايس ل��س��ائ��ر األق����ط����ار ال��ع��رب��ي��ة 
واإلس��ام��ي��ة ب��ل  وم��رك��زاً م��ن م��راك��ز املعرفة والثقافة ومدارسها 
املشهورة يف زبيد وتعز وصنعاء وذمار وصعدة وكوكبان وعدن 
وح����ض����رم����وت م����ع����روف����ة وم����ش����ه����ورة إىل ال�����ي�����وم  وك����ذل����ك م��ل��وك��ه��ا 
وأئ���م���ت���ه���ا وزع�����م�����اؤه�����ا ت���م���أل أخ����ب����اره����م ب����ط����ون ال����دف����ات����ر وي���ك���ف���ي أن 
م���ن���ه���م ال�����ه�����ادي وال���ص���ل���ي���ح���ي وال����س����ي����دة أروى وامل����ظ����ف����ر واألش�������رف 
وش������رف ال����دي����ن وال���ق���اس���م وامل���ت���وك���ل إس���م���اع���ي���ل، ك���م���ا اش���ت���ه���ر م��ن 
بني حكامها وملوكها وأئمتها الطغاة والعتاة والظلمة شأنهم 
ش���أن س��ائ��ر ال��ح��ك��ام يف ك���ل األق���ط���ار ون��ب��غ يف ال��ي��م��ن ال��ف��ح��ول من 
العلماء والفاسفة والفقهاء والشعراء واألدباء ويف مقدمتهم 
الهمداين ونشوان وابن هتيمل والهبل وابن حمزة وابن املرتىض 
وابن الوزير واملقبيل وابن األمري والشوكاين، ولقد قال الدكتور 
أحمد محمود صبحي عن أحدهم ما ييل: )لست شغوفاً بمقارنة 
م���ذاه���ب يف أزم���ن���ة م��ت��ب��اي��ن��ة ل��ع��ل��م��ي ب��اخ��ت��اف ال���ظ���روف وال��ب��ي��ئ��ات 
ولكنني دون تكلف أقول: لقد قدم يحيى بن حمزة )-656 749ه�( 
منهجا للتحليل أكر ثراًء مما قدم سقراط الذي وقفت به ظروف 
مجتمعه عند مجايل العرف واللغة ال غري، كما قدم ابن حمزة 
نسقا للتحليل أكر موضوعية من أصحاب التحليل املعاصرين 
)كتاب الزيدية( ص:406، إذاً ملاذا نحقر اليمن وتاريخها العلمي 
واألدبي ونكتبه عى أهواء الُحكام ليخدم توجهاتهم ويغطي عى 
عجزهم وفشلهم؟! وملاذا القول والركيز عى أن اليمن لم ُتحكم 
ط���وال أل���ف وم��ائ��ة ع���ام إال م��ن ق��ب��ل األئ��م��ة وأن��ه��م س��ب��ب تخلفها 
وإنكار األدوار التاريخية التي قام بها الصليحيون والرسوليون 
وغريهم مع أن آثارهم مازالت شاهدة عليهم وماثلة للعيان، 
وال ندري ملاذا نكذب عى األجيال ونجهلها من خال القول إن 
األئمة الذين حكموا أو عارضوا ال��دول الظاملة يف اليمن والذين 
ال نكاد نعر عى إمام واحد منهم مات عى فراشه موتاً طبيعياً 
كما ذكر ذلك الدكتور عبدالرحمن البيضاين رحمه الله يف كتابه: 
)الثورة اليمنية وأزم��ة األم��ة العربية( وهو زعم ال يصدر إال عن 
عدم معرفة بتاريخ اليمن ولو رجع الدكتور البيضاين إىل كتاب 
العامة القايض عبدالله الشماحي رحمه الله: )اليمن األرض 
واإلنسان( لوجد أن أئمة اليمن وعددهم ثاثة وسبعون لم يمت 
منهم قتًا غ��ري ثمانية أئمة وال��ب��اق��ون م��ات��وا ع��ى ال��ف��راش ولكنه 
الجهل بالتاريخ وربما تعمد تزويره مع أنه عمل مع اإلمام أحمد 
حميد ال��دي��ن ع��ش��ر س��ن��وات ك��ام��ل��ة وك���ان م��ن امل��ق��رب��ني ج���داً ل��دى 
اإلم�����ام وم���ن امل���وث���وق ف��ي��ه��م ول���م ي��ع��م��ل م���ع ال���ث���ورة وال��ج��م��ه��وري��ة 
سوى أربعة أشهر  ومن املعلوم أن الحقائق التاريخية تبقى ثابتة 
وال يستطيع أي ح��اك��م أو ن��ظ��ام طمسها مهما ح���اول االل��ت��ف��اف 
عليها وتجيريها لصالحه لبعض الوقت وخداع الناس وتضليلهم 
بهدف جعل الجيل الجديد شبه أمي حتى لو كان حامًا ألعى 

الشهادات.

احمد الشريف

أمية املتعلمني وتضليل اجليل 
اجلديد بتاريخ بلده

س����ريّت "دف��ع��ة ال��ن��ص��ر" بكلية اإلع����ام القافلة 
الشتوية الثالثة للمرابطني يف املنطقة العسكرية 

السابعة - محور شبوة.
احتوت القافلة عى ألفني و350 قطعة مابس 
شتوية مقدمة من خريجي وطاب كلية اإلعام 
ودع�������������م ب�����ع�����ض ال������ج������ه������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة، ألب�����ط�����ال 
الجيش املرابطني يف املنطقة العسكرية السابعة.
وع�������ى ه�����ام�����ش ت���س���ي���ري ال����ق����اف����ل����ة ب����ح����ض����ور ن���ائ���ب 
رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا 
إبراهيم لقمان، ورئيس لجنة التخطيط بمحيل 
أم�����ان�����ة ال���ع���اص���م���ة ش������رف ال������ه������ادي، وع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
اإلع���ام الدكتور عمر داع���ر، ُنظمت وق��ف��ة، أكد 
امل����ش����ارك����ون ف��ي��ه��ا اس���ت���م���راره���م يف ت���ق���دي���م ال���دع���م 

ل��ل��ج��ب��ه��ات، ب��م��ا ي���ع���زز م���ن ال���ص���م���ود يف م��واج��ه��ة 
ال�����ع�����دوان.. وأش������اد ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة اإلع������ام ال��دك��ت��ور 
عمر داعر بمبادرة طاب كلية اإلعام يف تسيري 
ال��ق��اف��ل��ة ال��ش��ت��وي��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��م��راب��ط��ني يف جبهات 
العزة والكرامة.. مشرياً إىل أن تقديم القافلة، 
ي���ؤك���د اس���ت���م���رار ت���ق���دي���م ال��ت��ض��ح��ي��ات يف م��واج��ه��ة 
ال������ع������دوان وإف������ش������ال م���خ���ط���ط���ات���ه ال����ت����ي ت��س��ت��ه��دف 
ال���ي���م���ن أرض�������اً وإن����س����ان����اً.. ت��خ��ل��ل��ت ال���وق���ف���ة ك��ل��م��ات 
وفقرات شعرية، وتكريم املتفاعلني واملساهمني 
يف دع������م ال���ق���اف���ل���ة م����ن دائ��������رة ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي، 
ورئيس الجهاز املركزي لإلحصاء أحمد إسحاق، 
وعضو محيل األمانة الهادي ونهى السدمي من 

وزارة الخارجية.

دش���������ن وزي�����������ر ال�����ص�����ح�����ة ال�����ع�����ام�����ة وال�����س�����ك�����ان، 
الدكتور طه املتوكل، ومحافظ م��أرب، عيل 
محمد طعيمان، قافلة اإلمداد الدوايئ للربع 
الرابع من التغذية العاجية وأدوية الرعاية 
الصحية األولية ل�70 مرفقا صحيا بمأرب..ويف 
التدشني أكد وزير الصحة، املتوكل، أهمية 
اإلم������داد ال��رب��ع��ي ل��ل��ت��غ��ذي��ة ال��ع��اج��ي��ة وت��وف��ري 
أدوي����������ة ال�����رع�����اي�����ة ال���ص���ح���ي���ة ألب�����ن�����اء امل���ح���اف���ظ���ة, 
والتي ستسهم يف تعزيز الخدمات الصحية 

يف املرافق الصحية املستهدفة.
وأش��ار املتوكل إىل حرص ال��وزارة عى دعم 

امل����س����ت����ش����ف����ي����ات وامل��������راف��������ق ال����ص����ح����ي����ة ب������األدوي������ة 
وامل��س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ب��م��ا ي��س��ه��م يف االرت��ق��اء 
بالوضع الصحي باملحافظة التي عانت خال 

العقود املاضية من الحرمان.
فيما أشاد محافظ م��أرب، عيل طعيمان، 
بجهود قيادة وزارة الصحة ومكتب الصحة 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة يف ت���ح���س���ني ال�����خ�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني يف م��خ��ت��ل��ف م���دي���ري���ات امل��ح��اف��ظ��ة 
امل����ح����ررة م����ن خ�����ال ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات امل���راف���ق 
ال��ص��ح��ي��ة ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات واألدوي������ة وم��ن��ه��ا ه��ذه 

القافلة الدوائية.

وأكد طعيمان حرص قيادة املحافظة عى 
ال�����ن�����ه�����وض ب����ال����ق����ط����اع ال����ص����ح����ي وال�����ع�����م�����ل ع��ى 
توفري التجهيزات واملعدات الطبية واألدوية 
والكوادر الصحية لتخفيف معاناة املواطنني 
يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الباد.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة، ال�������دك�������ت�������ور ع��������يل دع���������ب���������وش، أن 
ال������ت������دش������ني ل��������إلم��������داد ال����������������دوايئ ل�����ل�����رب�����ع ال������راب������ع 
ي���س���ت���ه���دف دع�������م 70 م����رف����ق����اً ص����ح����ي����اً يف ع��ش��ر 
م����������دي����������ري����������ات ب�������امل�������ح�������اف�������ظ�������ة ب�������ت�������م�������وي�������ل م����ن����ظ����م����ة 

اليونيسيف.

ن������ظ������م������ت ال������ه������ي������ئ������ة ال��������ع��������ام��������ة ل������رع������اي������ة 
الشهداء بأمانة العاصمة، بالتعاون 
مع مدينة ألعاب حديقة السبعني، 
يوماً ترفيهياً مفتوحاً ألبناء الشهداء 
يف مديريات آزال والسبعني والوحدة 
ومعني والصافية وصنعاء القديمة.
وخ����ال ال��ي��وم امل��ف��ت��وح، ث��م��ن وكيل 
ال���ه���ي���ئ���ة ل����ق����ط����اع اإلع�����������ام ع���ب���دال���س���ام 
ال���ط���ال���ب���ي، ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ال���ت���ي ت��س��ه��م 
يف إدخ��������ال ال���ف���رح���ة إىل ن����ف����وس أب���ن���اء 
ال��������ش��������ه��������داء ورس���������������م االب�������ت�������س�������ام�������ة ع���ى 
وج���وه���ه���م، ك���أق���ل م���ا ي��م��ك��ن ت��ق��دي��م��ه 
ت�����ق�����دي�����راً وع������رف������ان������اً ب���ال���ت���ض���ح���ي���ات ال���ت���ي 

قّدمها آباؤهم دفاعاً عن الوطن.
وأش����������������������������اد ب����������ع����������ط����������اء وش��������������م��������������وخ أس����������ر 

ال�������ش�������ه�������داء وم������واق������ف������ه������ا ال����ع����ظ����ي����م����ة يف 
م���������واج���������ه���������ة ال������������������ع������������������دوان، م������������ع������������رباً ع����ن 
ال���ف���خ���ر واالع������ت������زاز ب���م���ا ن����ال����ه ال���ش���ه���داء 
م��������ن م�����ك�����ان�����ة وم������ن������زل������ة وش������������رف ع���ظ���ي���م 
أكرمهم الله -سبحانه وتعاىل- بها، 
مقابل العطاء ال��ذي قدموه وج��ادوا 
بأنفسهم يف سبيل ال��ل��ه ودف���اع���اً عن 

الوطن وأمنه واستقاله.
بدوره أشاد نائب مدير فرع الهيئة 
بأمانة العاصمة عبدالرحمن املهدي، 
ب����������م����������ب����������ادرة م��������دي��������ن��������ة ال�����������ع�����������اب ح�����دي�����ق�����ة 
ال������س������ب������ع������ني ال���������ت���������ي اح������ت������ض������ن������ت ال�������ي�������وم 
ال�����رف�����ي�����ه�����ي امل�������ج�������اين ألب�������ن�������اء ال�����ش�����ه�����داء 
ك���������أق���������ل واج������������������ب ت�������ك�������ري�������م�������اً ل�����ع�����ط�����ائ�����ه�����م 

وصمودهم.

"دفعة النرص"  بكلية اإلعالم تسري
 قافلة شتوية للمرابطني

املتوكل وطعيمان يدشنان قافلة اإلمداد الدوايئ لدعم املرافق الصحية بمأرب

اليوم.. فعالية مركزية لوزارة 
الخدمة واملؤسسات التابعة لها 

يف الذكرى السنوية للشهيد
خاص: عبدالحميد الحجازي

ت���ن���ظ���م وزارة ال�����خ�����دم�����ة امل�����دن�����ي�����ة وال����ت����أم����ي����ن����ات 
واملؤسسات التابعة لها، اليوم االثنني فعالية 

مركزية يف الذكرى السنوية للشهيد.
وت�����ه�����دف ال���ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي س���ت���ح���ظ���ى ب��ح��ض��ور 
ك��ب��ري، إىل ال��ت��أك��ي��د ع��ى أه��م��ي��ة إح��ي��اء ال��ذك��رى 
السنوية للشهيد الستلهام ال����دروس والعرب 
م�������ن ال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ات ال������ت������ي ق�����دم�����ه�����ا ال������ش������ه������داء يف 
س��ب��ي��ل ال����دف����اع ع����ن ال����وط����ن واس���ت���ق���ال���ه وأم���ن���ه 
واس���ت���ق���راره.. ك��م��ا س��ي��ت��م ال��ت��أك��ي��د ع���ى ض���رورة 
اس�����ت�����ش�����ع�����ار امل�����س�����ؤول�����ي�����ة ت������ج������اه أس���������ر ال�����ش�����ه�����داء 
وتلمس احتياجاتها، كأقل ما يمكن تقديمه 
لهذه األسر الكريمة نظري التضحيات الكبرية 
ال������ت������ي ق�����دم�����ه�����ا ال������ش������ه������داء يف م�����ي�����ادي�����ن ال����ج����ه����اد 

والدفاع عن األرض والعرض.
هذا وسوف يتخلل الفعالية قصائد شعرية 
وف����ق����رات إن���ش���ادي���ة، وت���ك���ري���م ل�����ذوي ال��ش��ه��داء 
يف وزارة ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ت��أم��ي��ن��ات والهيئة 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���أم���ي���ن���ات وامل�����ع�����اش�����ات، وامل���ؤس���س���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية واملعهد الوطني 

للعلوم اإلدارية.

ال نصر وال ح��ري��ة وال ك��رام��ة وال نهضة ل��ألم��ة إال إذا ك��ان��ت يف 
م��س��ت��وى االس���ت���ع���داد ل��ل��ت��ض��ح��ي��ة، وال ي��م��ك��ن ألم���ة ي��غ��ل��ب عليها 
الذل والوهن والرهبة من األع��داء والخشية من التضحية أن 

تتحرر وأن تحظى بالعيش الكريم والعزة واملنعة.

توج املنتخب األرجنتيني بلقب النسخة ال�22 
م���ن ك���أس ال��ع��ال��م ل��ك��رة ال���ق���دم "ق��ط��ر 2022"، 
ع�����ى ح����س����اب ن����ظ����ريه ال����ف����رن����ي )4-2( ب���رك���ات 
الرجيح، يف امل��ب��اراة النهائية، التي جمعتهما 

يوم أمس بقطر.
وس�����ج�����ل ال����ن����ج����م األرج����ن����ت����ي����ن����ي ل����ي����ون����ي����ل م��ي��ي 
هدف التقدم ملنتخب "التانغو" يف الدقيقة 23 
من زمن الشوط األول للقاء، وذلك من ركلة 

جزاء حصل عليها أنخل دي ماريا.
وأضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاين بنفسه 
مل���ن���ت���خ���ب ب��������اده ب���ح���ل���ول ال���دق���ي���ق���ة 36 م�����ن زم���ن 

الشوط األول.
ورد امل��ه��اج��م ال��ف��رن��ي ك��ل��ي��ان م��ب��اب��ي بهدفني 
م��ت��ت��ال��ي��ني يف ال��دق��ي��ق��ت��ني )80 م���ن رك���ل���ة ج����زاء، 
و81(. وع�������اد ل���ي���ون���ي���ل م���ي���ي واق����ت����ن����ص ال���ه���دف 
الشخيص الثاين له والثالث لباده يف الدقيقة 
الرابعة من زمن الشوط اإلضايف الثاين للمباراة.   
وع������������������اد ك�������ل�������ي�������ان م�������ب�������اب�������ي ووق������������������ع ع�����������ى ال�������ه�������دف 
ال��ش��خ��يص ال��ث��ال��ث ل��ه ول��ب��اده م��ن رك��ل��ة ج���زاء، 
ب��ح��ل��ول ال��دق��ي��ق��ة 12 م��ن زم���ن ال��ش��وط اإلض���ايف 
ال�����ث�����اين ل����ل����م����ب����اراة ال���ن���ه���ائ���ي���ة امل����ق����ام����ة ع�����ى اس����ت����اد 

"لوسيل".
وحسم املنتخب األرجنتيني النتيجة لصالحه 
يف س���ل���س���ل���ة رك���������ات ال�����رج�����ي�����ح ب�����أرب�����ع�����ة أه��������داف 

مقابل هدفني.  

االرجنتني  بطل كأس العالم بعد جتاوزها فرنسا با لضربات الترجيحية

يوم ترفيهي مفتوح 
ألبناء الشهداء بعدد من 
مديريات أمانة العاصمة


