
أك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�����ن�����واب، األخ ي��ح��ي��ى 
ع��ي ال��راع��ي، أهمية تعزيز ال��ص��ف الوطني 
وتوحيد الجهود للتصدي للمؤامرات، التي 
ي��ح��ي��ك��ه��ا ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان، واآلث��������ار امل��رت��ب��ة 

عليه، ومكافحة الفساد.
ج�����اء ذل�����ك يف ك��ل��م��ة ل����ه يف ال���ف���ع���ال���ي���ة ال��ت��ي 
ن���ظ���م���ت���ه���ا ال���ه���ي���ئ���ة ال����وط����ن����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا مل���ك���اف���ح���ة 
ال���ف���س���اد،، يف م��ج��ل��س ال���ن���واب الس��ت��ع��راض 
ال����ت����ق����ري����ر ال�����س�����ن�����وي األول وت����ق����ي����ي����م م���س���ت���وى 
ت����ن����ف����ي����ذ اإلس������رات������ي������ج������ي������ة ال������وط������ن������ي������ة مل����ك����اف����ح����ة 
الفساد، يف إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة 2030م.
واع�����ت�����ر رئ����ي����س م���ج���ل���س ال������ن������واب م��ك��اف��ح��ة 
ال���ف���س���اد م���ع���رك���ة م����وازي����ة ل��ل��م��ع��رك��ة ال���ك���رى 
يف ال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان وم��خ��ط��ط��ات��ه ال��رام��ي��ة 
ال���ن���ي���ل م����ن ال����وط����ن وم�����ق�����درات�����ه.. وق��������ال: "إن 
ال�����ج�����م�����ي�����ع م�������س�������ؤول�������ون ك��������ل م��������ن م�����وق�����ع�����ه يف 

م��س��ان��دة األج���ه���زة ال��رق��اب��ي��ة ألداء دوره�����ا يف 
مكافحة الفساد".. الفتاً إىل اآلث��ار الكارثية 
امل��رت��ب��ة ع��ن ن��ق��ل وظ��ائ��ف ال��ب��ن��ك امل���رك���زي إىل 
ع��دن، وس��ط خ��ذالن املجتمع ال��دويل بعدم 
االل�������ت�������زام ب����دف����ع م����رت����ب����ات م����وظ����ف����ي ال�����دول�����ة، 
ونهب ال���روات النفطية وال��غ��ازي��ة للشعب 
اليمني، واستمرار شن الحرب االقتصادية 
ل��ل��ت��ض��ي��ي��ق ع���ى ال��ي��م��ن��ي��ن وزي������ادة م��ع��ان��ات��ه��م 

من خالل زيادة الرسوم الجمركية.
وث��������م��������ن رئ��������ي��������س م������ج������ل������س ال������������ن������������واب ج�����ه�����ود 
األج������ه������زة ال����رق����اب����ي����ة، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ال��ه��ي��ئ��ة 
الوطنية العليا ملكافحة الفساد.. مشرياً إىل 
ما تشهده املحافظات املحتلة من اختالالت 
أم����ن����ي����ة وع���������دم اس�����ت�����ق�����رار م���ع���ي���ي وح���������وادث 
ال���ق���ت���ل وال���ت���ف���ج���ري ف���ي���ه���ا، وت���ك���ري���س س��ي��اس��ة 

التجويع والعقاب الجماعي.

هـ

يف اط�������������ار ال������ج������ه������ود ال�������ت�������ي ت�����ب�����ذل�����ه�����ا س����ل����ط����ن����ة ع����م����ان 
ال��ش��ق��ي��ق��ة ل��ل��وص��ول اىل ت��م��دي��د ال��ه��دن��ة ال��ت��ي تفيض 
اىل خ��ط��وات اخ��رى لتحقيق ال��س��الم ال��دائ��م وانهاء 
ال������ع������دوان وال����ح����ص����ار ال���ج���ائ���ر ع����ى ب����الدن����ا , ويف ه���ذا 
ال��س��ي��اق ت��ؤك��د ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة العليا 

أن امللف االنساين يقع عى رأس األولويات لتمديد 
ال��ه��دن��ة م��ع تحالف امل��ع��ت��دي��ن..  وب��ع��د زي���ارة لبالدنا 
اس��ت��غ��رق��ت أرب��ع��ة اي���ام غ���ادر ال��وف��د ال��ع��م��اين برفقة 
رئ��ي��س ال��وف��د ال��وط��ن��ي امل��ف��اوض محمد عبدالسالم  
وكان الوفد العماين قد التقى خالل الزيارة  رئيس 

املجلس السيايس األعى فخامة املشري الركن مهدي 
املشاط ، حيث تم مناقشة الجهود التي يقوم بها 
األش���ق���اء يف سلطنة ع��م��ان ال��ش��ق��ي��ق��ة، فيما يتعلق 

بمسار السالم وتبادل وجهات النظر حولها.
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املفاوضات ..
 هل تنجح في كبح املطامع األمريكية والبريطانية ؟!!

املرأة اليمنية واالقتداء بالزهراء عليها 
السالم في مواجهة العدوان

يف الوقت الذي تؤكد فيه مستجدات األحداث  
الجارية بمحافظة حضرموت املحتلة أن ما 

يروج له من صراع عر وسائل اإلعالم بن قوى 
االحتالل وأدواتها يف الداخل ما هو إال بلورة لسيناريو 
أمرييك يهدف إىل تعزيز التواجد االستعماري يف هذه 

املحافظة.

َن اإلْس��اَلَم يف تعليماته ونظاِمه   تضَمّ
وبرنامجه للحياة ما يكفل لل�َم�ْرأَة دوَرها 

اإليجابَيّ العظيَم يف الحياة، ويف نفس الوقت ما 
يصوُنها ويحفُظ كرامَتها ويحوُطها بسياٍج متٍن 

من األخالق والقيم.

أحداث يناير الدموية.. صراع القيادات وتعدد الوالءات 
شكلت أحداث 13 يناير 

1986م بعدن استمراراً  
للصراع عىل السلطة بني قوى 
متعددة وبني والءات قيادية 

وحزبية ومناطقية 
وانقسامات داخل 

الجيش  دون الوالء 
للوطن ومكاسب 

وأهداف ثورة اكتوبر 
املجيدة وعيد 

االستقالل.
أضف إىل ذلك 

وجود اياٍد خارجية 
دفعت باألحداث إىل 

تلك املجزرة املروعة 
والتي مازالت آثارها 

اىل وقتنا الراهن ُتستغل 
وتؤجج لخدمة اهداف 

واطماع عدوان اليوم عىل 
اليمن .

بعد نقاشات ايجابية.. الوفد العماني يغادر بالدنا..

امللف اإلنساني أولوية إلنهاء العدوان واحلصار

خالل استعراض التقرير السنوي األول لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

رئيس مجلس النواب : مكافحة الفساد معركة موازية ملعركة التصدي للعدوان

 التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األعى يوم امس، نائب رئيس 
املجلس السيايس األعى - رئيس املؤتمر الشعبي 

العام صادق أمن أبو راس.

ج��رى خ��الل اللقاء استعراض آخ��ر املستجدات 
واملشاورات التي جرت يف صنعاء برعاية عمانية.
وث��م��ن ال��رئ��ي��س امل��ش��اط دور األش��ق��اء يف سلطنة 
ع��م��ان وح��رص��ه��م ع��ى ال��دف��ع بعملية ال��س��الم يف 

اليمن.
وعرا عن الشكر باسم املجلس السيايس األعى 
وأبناء الشعب اليمني، لسلطنة عمان وقيادتها 

الرشيدة عى جهودهم يف هذا الجانب.

  رئيس مجلس الوزراء:  العــــــــــدوان فشل  فـــــــي إضعـــــــــاف الــدولـــــــــة وأجهــزتـهــــــــا احلكــــوميــــــــــــة

الرئيس املشاط يناقش مع أبو راس مستجدات 
املشاورات التي جرت في صنعاء برعاية عمانية

الرئيس املشاط يناقش مع أبو راس مستجدات 
املشاورات التي جرت في صنعاء برعاية عمانية



أك��د رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب، األخ يحيى ع��ي ال��راع��ي، أهمية 
تعزيز الصف الوطني وتوحيد الجهود للتصدي للمؤامرات، 
التي يحيكها تحالف العدوان، واآلثار املرتتبة عليه، ومكافحة 

الفساد.
جاء ذلك يف كلمة له يف الفعالية التي نظمتها الهيئة الوطنية 
ال���ع���ل���ي���ا مل���ك���اف���ح���ة ال����ف����س����اد،، يف م���ج���ل���س ال�����ن�����واب الس���ت���ع���راض 
التقرير ال��س��ن��وي األول وتقييم مستوى تنفيذ اإلسرتاتيجية 
الوطنية ملكافحة الفساد، يف إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة 2030م.
واعترب رئيس مجلس النواب مكافحة الفساد معركة موازية 
للمعركة ال��ك��ربى يف ال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان ومخططاته ال��رام��ي��ة 
النيل من الوطن وم��ق��درات��ه.. وق��ال: "إن الجميع مسؤولون 
كل من موقعه يف مساندة األجهزة الرقابية ألداء دوره��ا يف 
م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد".. الف��ت��اً إىل اآلث����ار ال��ك��ارث��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ن نقل 
وظائف البنك املركزي إىل عدن، وسط خذالن املجتمع الدويل 
بعدم االلتزام بدفع مرتبات موظفي الدولة، ونهب الرثوات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ازي���ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، واس���ت���م���رار ش���ن ال��ح��رب 
االق���ت���ص���ادي���ة ل��ل��ت��ض��ي��ي��ق ع����ى ال��ي��م��ن��ي��ن وزي��������ادة م��ع��ان��ات��ه��م م��ن 

خالل زيادة الرسوم الجمركية.
وث��م��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ج��ه��ود األج���ه���زة ال��رق��اب��ي��ة، ويف 
مقدمتها الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد.. مشرياً إىل ما 
تشهده املحافظات املحتلة من اختالالت أمنية وعدم استقرار 
م��ع��ي��ي وح�����وادث ال��ق��ت��ل وال��ت��ف��ج��ري ف��ي��ه��ا، وت��ك��ري��س سياسة 

التجويع والعقاب الجماعي.
ودعا الجميع إىل الوقوف صفاً واحداً إىل جانب قائد الثورة، 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، ورئيس املجلس السيايس 
األعى، فخامة املشري الركن مهدي املشاط، وتطبيق موجهات 
ق��ائ��د ال���ث���ورة، وم��ن��ه��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، وال��ت��ح��ي 
بتطبيق ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام، وت��ح��ق��ي��ق ال��س��ك��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة واالل���ت���زام 

بأنظمة ولوائح املرور وإرشاداته.
وأش��اد األخ يحيى عي ال��راع��ي بتضحيات الشهداء يف سبيل 
ال��ل��ه وال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن.. م��ؤك��داً أن م��ا تنعم ب��ه املحافظات 
الحرة اليوم من أمن واستقرار ما هو إال نتاج لتلك التضحيات.

وح��������������ث ح�������ك�������وم�������ة اإلن������������ق������������اذ ال��������وط��������ن��������ي ع����������ى ت�������ذل�������ي�������ل ال�����ع�����ق�����ب�����ات 
وال���ص���ع���وب���ات ال���ت���ي ت����واج����ه األج����ه����زة ال���رق���اب���ي���ة، وم���ن���ه���ا ال��ه��ي��ئ��ة 
الوطنية العليا ملكافحة الفساد، وتوفري االعتمادات الالزمة 

لتمكن الهيئة من أداء عملها عى الوجه األكمل.
وش������دد رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب ع����ى ض�������رورة ت���وح���ي���د ال��ج��ه��ود 
الرسمية والشعبية، ملكافحة الفساد والوقاية منه، وتصحيح 

االختالالت وأوجه القصور يف مختلف أجهزة الدولة.
من جانبه، ع��ربرّ رئيس مجلس ال���وزراء، الدكتور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور، عن الشكر للهيئة الوطنية العليا ملكافحة 
الفساد وقيادتها عى تنظيم الفعالية العلمية والتثقيفية، 
ومل����ج����ل����س ال�������ن�������واب ورئ�����ي�����س�����ه ع������ى اس���ت���ض���اف���ت���ه���م ك������ل األج�����ه�����زة 

واألطراف املعنية بهذه القضية.
وذك����ر أن ال���وط���ن يف ل��ح��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ي��ق��وم خاللها 
ب����ع����م����ل ك����ب����ري يف م����ج����اب����ه����ة ال��������ع��������دوان يف ال�������ح�������دود وال����ج����ب����ه����ات 

الداخلية، ويكافح الفساد يف الداخل.
وأك�����د ال���دك���ت���ور ب���ن ح��ب��ت��ور ف��ش��ل ال����ع����دوان يف ت��ح��ق��ي��ق أي من 
أه����داف����ه األس���اس���ي���ة يف إض���ع���اف ال����دول����ة واألج����ه����زة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وإف������راغ������ه������ا م������ن ال�������داخ�������ل، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا م����ؤس����س����ات ال�����دول�����ة 

الدستورية الرئيسية.
وأوضح أن الجميع تآزر وتضامن من أجل مسؤولية أساسية 

م�����ح�����ددة، ت��ت��م��ث��ل يف ال�����دف�����اع ع����ن ال�����دول�����ة م����ن خ������الل ال��ج��ي��ش 
واألم�����������ن يف ال�������ح�������دود وال�����ج�����ب�����ه�����ات ال�����داخ�����ل�����ي�����ة، وأي������ض������ا ض���م���ان 
استمرار األجهزة الحكومية يف أداء وظائفها بما فيها الهيئة 

الوطنية العليا ملكافحة الفساد.
ه رئ��ي��س ال�����وزراء بحجم ال��ع��م��ل ال���ذي تحقق طيلة ثماين  ون����ورّ
س��ن��وات م��ن مواجهة ال��ع��دوان والحصار وال��ح��رب الشرسة، 
أك����ان����ت ع����ى امل���س���ت���وى اإلع�����الم�����ي أو ال���ث���ق���ايف أو االج���ت���م���اع���ي أو 
ال��دي��ن��ي، رغ��م التحديات وال��ص��ع��وب��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي يواجهها 

الوطن ومؤسساته.
وأش����ار إىل أه��م��ي��ة م���راع���اة عملية االس��ت��ف��ادة امل��ث��ى م��ن التنوع 
الجهوي والثقايف واالجتماعي الذي يتميز به الشعب اليمني 
يف م��خ��ت��ل��ف ج����وان����ب ال����ح����ي����اة، ب���م���ا يف ذل������ك ال���ع���م���ل امل���ؤس���ي 

للدولة تجسيداً لرؤية قائد الثورة، السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث، وتوجيهاته بأهمية احرتام التنوع الجهوي والثقايف، 

باعتباره مصدر فخر وعاماًل مهماً يف قوة اليمن.
ك��م��ا أك���د ال��دك��ت��ور ب��ن ح��ب��ت��ور أن ص��ن��ع��اء أث��ب��ت��ت أن��ه��ا أم اليمن 
وح���اض���رت���ه ال��ت��اري��خ��ي��ة وح��اض��ن��ة ل��ك��ل أش���ك���ال ال��ت��ن��وع ال��ف��ك��ري 
وال����ث����ق����ايف.. م����ش����دداً ع���ى أه��م��ي��ة أن ي���راع���ي ال���ن���ش���اط ال��س��ي��ايس 
والوظيفي، ال��خ��ارط��ة الوطنية والثقافية واالل��ت��زام تجاه كل 
أبناء الوطن دون استثناء وض��رورة أن تتبنى الهيئة الوطنية 

ملكافحة الفساد هذا األمر يف نشاطها.
وأشاد بتقرير هيئة مكافحة الفساد، وما تضمنه من بيانات 
ك���ن���م���وذج إي���ج���اب���ي م���ك���ت���وب، وب������دوره������ا ال���ح���ي���وي يف م���س���اع���دة 
ال��ج��م��ي��ع ع���ى م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، ال����ذي ي��ج��ب أال ي��ق��ت��ص��ر عى 
الجانب املايل، السيما يف ظل شحة املوارد املتاحة خالل الفرتة 

الراهنة.
�������ر رئ���ي���س ال����������وزراء م��خ��ت��ل��ف األط��������راف امل����ع����ادي����ة أن ف��خ��ام��ة  وذكرّ
الرئيس مهدي املشاط يدير دولة بكتلة بشرية كبرية تصل إىل 
%75 من إجمايل السكان، وبموارد محدودة ال تتجاوز سبعة 
باملائة مما هو متاح للطرف اآلخر.. وقال: "إن جميع القيادات 
ومنتسبي كافة مؤسسات الدولة مطالبون بمكافحة الفساد 
يف أنفسهم وضمائرهم ويف قلوبهم قبل االنتقال ملكافحته يف 

األعمال الوظيفية بما يف ذلك قضية بناء الدولة".
وأثنى عى شفافية الطرح، الذي ساد الفعالية من ِقبل كافة 
األط�����راف امل��ش��ارك��ة وامل��ج��س��دة ل��ح��رص ال��ج��م��ي��ع ع��ى منظومة 

النزاهة ومكافحة الفساد عى االضطالع بمهامها القيرّمة يف 
حماية املال العام، وحماية املجتمع من مخاطر هذه اآلفة.

ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة، ال��ت��ي ح��ض��ره��ا رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء األع���ى 
القايض أحمد يحيى املتوكل ورئيس مجلس الشورى محمد 
حسن العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن 
الجماعي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود 
الجنيد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، تحدث 
رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد رئيس الوحدة 
التنسيقية املشرتكة لألجهزة الرقابية والنيابة العامة، القايض 
م���ج���اه���د أح���م���د ع���ب���دال���ل���ه، ع����ن ال���ج���ه���ود امل����ب����ذول����ة يف م��ك��اف��ح��ة 

الفساد والوقاية منه، وتعزيز الثقافة املناهضة له.
وأك�����د أن م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد وم��ن��اه��ض��ت��ه، وت��ع��زي��ز اس��ت��ق��الل��ي��ة، 

ودع��م أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد، والسلطة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ه���ي ال���رك���ي���زة ال���ت���ي س��ت��ح��ق��ق ب��م��وج��ب��ه��ا اإلص���الح���ات 

املالية واإلدارية ملؤسسات الدولة.
وأوض�������ح ال����ق����ايض م���ج���اه���د أح���م���د ع���ب���دال���ل���ه أن ال���ج���ه���ود، ال��ت��ي 
ت��ح��ق��ق��ت يف ت��ن��ف��ي��ذ اإلس���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة ال��ف��س��اد 
ل���ل���ع���ام األول وت���ق���ي���ي���م م����ا ت���ع���رث م���ن���ه���ا، ل����م ت���ك���ن ل��ت��ت��ح��ق��ق ل���وال 
العون والتوفيق من الله واإلرادة السياسية الداعمة برعاية 
ومتابعة رئيس املجلس السيايس األع��ى، من خالل تنسيق 
وتكامل األدوار عرب اعتماد اآللية التنسيقية املشرتكة لألجهزة 
وال����ه����ي����ئ����ات ال����رق����اب����ي����ة وم����ك����اف����ح����ة ال�����ف�����س�����اد وال����ن����ي����اب����ة ال����ع����ام����ة، 

املعتمدة بقرار رئيس املجلس السيايس األعى.
وأشار إىل ضرورة تحقيق املتطلبات الستة للنجاح يف محاربة 
الفساد والقضاء عليه وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 
لبناء الدولة اليمنية الحديثة واإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد وبناء أجهزة ومؤسسات الدولة للنهوض بدورها يف 
خدمة املواطن وتحقيق التنمية، واألمن االقتصادي، يف ظل 

الظروف بالغة التعقيد التي يواجهها اليمن.
وق��������ال: "ن����ؤك����د يف ق����ط����اع ال����رق����اب����ة وم���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد ع����ى أن 
أول���وي���ات ال��ت��ح��ول اإلس��رتات��ي��ج��ي ل��ج��ه��ات ال��ق��ط��اع مل���ا ت��ب��ق��ى من 
العام 1444ه� وعام 1445ه�، والعام 2023م، هو العمل عى 
ت��ل��ك ال���ن���ق���اط امل���ش���ار إل���ي���ه���ا، وإع�������داد م��ل��ف اس�������رتداد وم��الح��ق��ة 
ق����ان����ون����ي����ة وق����ض����ائ����ي����ة مل���رت���ك���ب���ي ال����ف����س����اد وال����ك����س����ب واإلث�������������راء غ��ري 
امل��ش��روع واالع��ت��داء ع��ى ال���رثوات النفطية والوطنية م��ن ٍقبل 
ال����ق����وى امل����ع����ادي����ة وذل�������ك وف����ق����اً مل����ب����ادئ ات���ف���اق���ي���ة األم�������م امل���ت���ح���دة 

ملكافحة الفساد والقوانن الوطنية املتعلقة بذلك".
م���ن ج���ان���ب���ه، ت���ح���دث م��ف��ت��ي ال����دي����ار ال��ي��م��ن��ي��ة، ال���ع���الم���ة شمس 
ال���دي���ن ش����رف ال���دي���ن، ع���ن أه��م��ي��ة م��خ��اف��ة ال��ل��ه ت��ع��اىل يف ك��اف��ة 
األعمال.. مشرياً إىل أن "الفساد الحقيقي يكمن يف القلوب 
وعدم التقوى وعدم مخافة الله تعاىل، ولذلك تبدأ معالجة 
ال������ف������س������اد يف غ���������رس م�����خ�����اف�����ة ال������ل������ه يف ق������ل������وب ال�����ن�����اش�����ئ�����ة ال�����ذي�����ن 

سيتحملون يف املستقبل مسؤولية قيادة الدولة".
وحث عى استشعار الجميع للمسؤولية يف مسألة الكفاءة 
والنزاهة والورع، والحرص عى العمل الجاد من أجل الدين 
والوطن ومكافحة الفساد والحد منه.. مشرياً إىل أن الرقابة 
اإلل��ه��ي��ة وم��خ��اف��ة ال��ل��ه يف ال��ق��ل��وب ه��ي أه��م عنصر يف مكافحة 

الفساد.
ودع���������ا ال����ع����الم����ة ش�������رف ال�����دي�����ن م���ج���ل���س ال������ن������واب إىل م���راج���ع���ة 
وإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف ب��ع��ض ال��ق��وان��ن ح��ت��ى ت���ت���واءم ب��ش��ك��ل ك��ام��ل 
م��ع ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، وس���د أي ث��غ��رات ق��ان��ون��ي��ة ق��د ينفذ 

منها الفساد.
وخ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ة، ج���رى اس��ت��ع��راض ف��ي��ل��م ت��وث��ي��ق��ي، يتضمن 
م����ل����خ����ص����اً ل����ل����ت����ق����ري����ر ال�����س�����ن�����وي األول ل���ت���ق���ي���ي���م م�����س�����ت�����وى ت���ن���ف���ي���ذ 
اإلس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة مل����ك����اف����ح����ة ال�����ف�����س�����اد يف ال�������ع�������ام األول 
ل���ت���ن���ف���ي���ذه���ا، خ������الل ال����ف����رتة م����ن ج����م����ادى اآلخ��������رة 1443ه���������� ح��ت��ى 

جمادى األوىل 1444ه�، والعام 2022م.
وت���ض���م���ن ال���ف���ي���ل���م، أي�����ض�����اً، م���ل���خ���ص���اً مل���س���ت���وى ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ب�����ادرات 
وم��ش��اري��ع اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة ض��م��ن م��س��ار ال��ت��ح��ول اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة 
التخطيطي لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد، وبقية الشركاء 
م�����ن أع�����ض�����اء ال������وح������دة ال���ت���ن���س���ي���ق���ي���ة امل����ش����رتك����ة م���م���ث���ل���ة يف وزارة 
الداخلية وجهاز األمن واملخابرات، ووزارات املالية والخدمة 
املدنية وال��ش��ؤون القانونية، ووح���دة جمع املعلومات املالية 
يف ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي يف ت��ح��ق��ي��ق م���س���ت���ه���دف���ات اإلس���رتات���ي���ج���ي���ة يف 

مجاالتها السبعة.

  اجل�����م�����ي�����ع م�������س�������ؤول ع���ن 

الرقابية  األجهزة  مساندة 
ألداء دوره�����ا ف���ي م��ك��اف��ح��ة 

الفساد

  ص����ن����ع����اء أث����ب����ت����ت أن�����ه�����ا أم 

التاريخية  وحاضرته  اليمن 
وحاضنة لكل أشكال التنوع 

الفكري والثقافي 
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خالل استعراض التقرير السنوي األول لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية توحيد الصف ملواجهة العدوان ومكافحة الفساد

ال��ت��ق��ى وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة امل��ه��ن��دس ه���ش���ام ش��رف 
ع���ب���دال���ل���ه أم�����س امل���م���ث���ل امل���ق���ي���م ل���ص���ن���دوق األم����م 
املتحدة للسكان بصنعاء نيستور أومو هانجي، 

بمناسبة انتهاء فرتة عمله يف اليمن.
ويف ال��ل��ق��اء أش�����اد ال���وزي���ر ش����رف ب��ال��ج��ه��ود ال��ت��ي 
بذلها أومو هانجي يف خالل فرتة عمله باليمن 
ت��ع��زي��ز ال���ش���راك���ة ب���ن ح��ك��وم��ة اإلن����ق����اذ ال��وط��ن��ي 
وص��ن��دوق األم���م امل��ت��ح��دة ل��ل��س��ك��ان.. متمنياً له 

النجاح يف مهامه املستقبلية.
وأك������������د اس������ت������م������رار وزارة ال������خ������ارج������ي������ة يف ت���ق���دي���م 
ال��ت��س��ه��ي��الت ال����الزم����ة ل���ص���ن���دوق األم�����م امل��ت��ح��دة 

للسكان والعاملن فيه بما يمكنهم من أداء 
أنشطتهم عى النحو املطلوب.

م����ن ج���ان���ب���ه أع������رب أوم������و ه���ان���ج���ي، ع����ن ت��ق��دي��ره 
للتسهيالت ال��ت��ي مل��س��ه��ا خ���الل ف���رتة ع��م��ل��ه من 
ق��ب��ل ح��ك��وم��ة اإلن���ق���اذ ممثلة ب�����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة 
والجهات ذات العالقة لصندوق األمم املتحدة 

للسكان.
وأكد أن املكتب لن يدخر جهداً يف تقديم كافة 
أوجه الدعم واملساعدة للشعب اليمني، سيما 
يف ظ���ل ال���ظ���روف اإلن��س��ان��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي يمر 

بها.

ب����دأت وزارة ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة أم����س، تنفيذ 
ح���م���ل���ة ض����ب����ط امل����خ����ال����ف����ن م������ن م�������الك امل������ول������دات 
الكهربائية الخاصة املخالفة للتسعرية املقرة 
م��ن ال���وزارة للكيلووات ال��واح��د وامل��ح��دد ب���301 
ريال عند سعر الديزل للرت الواحد 600 ريال.
وأك������د ع���ض���و م��ج��ل��س األن����ش����ط����ة- رئ���ي���س ل��ج��ن��ة 
املولدات بوزارة الكهرباء املهندس عي عزيز، 
أن حملة ضبط املخالفن م��ن م��الك امل��ول��دات 
ال��������خ��������اص��������ة، ت������������أيت ض������م������ن ال����������ش����������روط وامل������ع������اي������ري 
وامل���واص���ف���ات امل���ح���ددة يف الئ��ح��ة تنظيم نشاط 
امل���������ول���������دات ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة ال��������ص��������ادر ب�������ق�������رار رئ����ي����س 

مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1444ه�.
وأش����������������ار إىل أن ال���������������������وزارة ب�������������دأت ح�����م�����ل�����ة ض���ب���ط 
امل�����خ�����ال�����ف�����ن م�������ن م����������الك امل����������ول����������دات ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة 
الخاصة يف املنطقة الكهربائية األوىل والثانية 
والثالثة املنضوية ضمن مديريات بني الحارث 
وشعوب وهمدان والستن والدائري والتحرير 
وحزيز وشميلة وبيت بوس، والتي تم خاللها 
ضبط 17 مخالفة تم توثيقها بمحاضر ضبط 
قضائية ممهورة بعدد من فواتري املستهلكن 

وشهادات املواطنن.
وح�������ث امل����ه����ن����دس ع�����زي�����ز، امل�����واط�����ن�����ن ع�����ى ع����دم 
تسديد امل��ب��ال��غ ال��زائ��دة ع��ن التعرفة امل��ق��رة من 
ال���������������وزارة، م�����ؤك�����دا أن ح���م���ل���ة ض����ب����ط امل���خ���ال���ف���ن 

ستستمر حتى الرابع من فرباير 2023، وسيتم 
خ��الل��ه��ا إح���ال���ة امل��خ��ال��ف��ن إىل ال��ن��ي��اب��ة امل��خ��ت��ص��ة 
سواء نيابة الصناعة والتجارة أو نيابة األموال 

العامة.
ولفت إىل أن اللجان امليدانية التي يرأسها عدد 
من مأموري الضبط القضايئ بالوزارة ضبطت 
عدداً من املخالفات والتي من أهمها رفع سعر 
تعرفة بيع الكيلو وات ال��واح��د للمستهلكن 
بأكرث من 301 ريال بموجب الفواتري الصادرة 
اب��ت��داء م��ن 10 يناير 2023 وامل��وث��ق��ة بشهادات 

املستهلكن.
وذك�������ر امل���ه���ن���دس ع����زي����ز أن امل���خ���ال���ف���ات ال����ت����ي ت��م 
ض��ب��ط��ه��ا ش���م���ل���ت ف���ص���ل ال����ت����ي����ار ال���ك���ه���رب���ايئ ع��ن 
املستهلك تعسفا، وبدون وجه حق، ورفض 
اس���ت���الم ال��ت��ع��ل��ي��م��ات أو اإلش�����ع�����ارات وال���ف���وات���ري 
وامل������خ������اط������ب������ات ال���������ص���������ادرة م�������ن وزارة ال����ك����ه����رب����اء 

والطاقة أو تمزيقها.
وق�������د الق�������ت ح���م���ل���ة وزارة ال����ك����ه����رب����اء ارت����ي����اح����ا 
م�����ن امل�����واط�����ن�����ن، ال�����ذي�����ن أب���������دوا اس���ت���ع���داده���م 
للتعاون مع فرق الوزارة، لضبط املخالفن 
وإن���ف���اذ ال��ت��ع��رف��ة ال��رس��م��ي��ة امل���ق���رة وال���ح���د من 
ج��ش��ع م���الك امل���ول���دات ال��خ��اص��ة، وإج��ب��اره��م 
عى تنفيذ ما جاء يف بنود الالئحة املقرة من 

الوزارة.

وزير اخلارجية يلتقي أومو هاجني 
مبناسبة انتهاء فترة عمله في اليمن

تدشني حملة ضبط املخالفني
 من مالك املولدات الكهربائية اخلاصة

  بن حبتور: فشل العدوان في حتقيق أي من أهدافه األساسية في إضعاف الدولة واألجهزة احلكومية

   ال��ق��اض��ي م��ج��اه��د: ن��ع��م��ل ع��ل��ى إع������داد م��ل��ف��ات امل��الح��ق��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

والقضائية ملرتكبي الفساد والكسب واإلثراء غير املشروع 
 مفتي الديار: على اجلميع استشعار املسؤولية في مسألة الكفاءة والنزاهة والورع 

أش�����������اد ع�����ض�����و امل�����ج�����ل�����س ال�����س�����ي�����ايس األع�����������ى م����ح����م����د ص������ال������ح ال���ن���ع���ي���م���ي، 
ب���ال���ج���ه���وزي���ة ال���ع���ال���ي���ة ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة واألم�������ن امل���راب���ط���ة يف ال���ح���دي���دة 
واستعدادها التام ملواجهة أي مستجدات من قبل العدوان ومرتزقته.

وحذر النعيمي خالل تفقده أمس األول، مستوى الجاهزية يف عدد 
من الوحدات العسكرية واألمنية وخفر السواحل يف مدينة الحديدة، 
العدو من استمرار املماطلة وعدم االستجابة لفرص السالم املتاحة 

وعدم تلبية مطالب الشعب اليمني ورفع معاناته.
وقال “إن العدو سيالقي نفس املصري الذي تجررّعه عى مدى السنوات 
ال��ث��م��ان امل��اض��ي��ة يف ح��رب��ه ال��ع��دوان��ي��ة ض��د شعبنا وب��ل��دن��ا، وأن ح��روب��ه 
التصعيدية الجديدة واملتنوعة ستتحطم عى صخرة الوعي والبصرية 

والوحدة واالعتصام وتماسك الجبهة الداخلية لشعبنا اليمني”.
وأكد عضو السيايس األعى، أن استمرار رفد الجبهات ورفع مستوى 
األداء األمني يمثل أولوية يف ظل استمرار تحالف العدوان يف التهرب 

واملراوغة تجاه استحقاقات السالم الحقيقي والعادل واملشرف.
ون���وه ب��ص��م��ود وت��ض��ح��ي��ات أب��ط��ال ال��ق��وات املسلحة وال���ق���وات البحرية 
ومنتسبي خفر ال��س��واح��ل يف م��واج��ه��ة ال��ع��دوان وم��ا يتحلون ب��ه من 

جاهزية ومعنويات عالية.
ولفت النعيمي إىل أن قبول العدو بفصل امللف اإلنساين عن امللفن 
ال��س��ي��ايس وال��ع��س��ك��ري ه���و امل���ؤش���ر ع���ى ج��دي��ت��ه يف ت��ح��ق��ي��ق ال���س���الم يف 

ال��ي��م��ن، ي��ي ذل���ك االس��ت��ج��اب��ة ل��ح��ق��وق امل��واط��ن��ن ويف مقدمتها ص��رف 
املرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع املطارات واملوائن اليمنية، 
ورف�������ع ج���م���ي���ع ال����ق����ي����ود ع�����ن ال�������������واردات وع������ى رأس�����ه�����ا امل���ش���ت���ق���ات وامل�������واد 

الغذائية والدواء.

رافقه خالل الزيارة رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية ب��وزارة 
الداخلية العميد أنس سنان ووكيل وزارة الخدمة املدنية والتأمينات 

لقطاع الرقابة وتقييم األداء عبدالله حيدر.

النعيمي يشيد بجهوزية القوات املسلحة ملواجهة أي طارئ في الساحل الغربي

اط���ل���ع وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة ال����ل����واء ع���ب���د ال���ك���ري���م أم���ري 
ال��دي��ن ال��ح��ويث أم���س ع��ى س��ري ال��ع��م��ل ب����اإلدارة 

العامة للمرور ومرور أمانة العاصمة.
واس����ت����م����ع وزي���������ر ال����داخ����ل����ي����ة وم�����ع�����ه وك�����ي�����ل ق���ط���اع 
األمن والشرطة اللواء أحمد جعفر، من مدير 
عام شرطة املرور العميد الدكتور بكيل محمد 
ال�����ربايش، ون���واب���ه وم��س��اع��دي��ه وم��س��ت��ش��اري��ه إىل 
ش��رح ح��ول مستوى األداء امل���روري والخدمات 
امل����ق����دم����ة يف ع�������دد م�����ن إدارات وأٌق�������س�������ام اإلدارة 

ومرور األمانة.
وال���ت���ق���ى ال�����وزي�����ر ال����ح����ويث ق����ي����ادة اإلدارة ال���ع���ام���ة 
ل�����ل�����م�����رور وع�������������دداً م������ن ال�����ض�����ب�����اط وض������ب������اط ال���ص���ف 
واألف���������راد م����ن م��ن��ت��س��ب��ي ش���رط���ة امل�������رور .. م��ش��ي��داً 
بالجهود التي يبذلها رج��ال امل��رور خ��الل الفرتة 

الراهنة.
وق�����ال "ُي���ع���ول ع���ى رج�����ال امل������رور ت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ام 
والقانون، سواء بأمانة العاصمة أو املحافظات 

واملديريات ".
وأع����������������رب وزي�������������ر ال������داخ������ل������ي������ة ع��������ن االع�����������ت�����������زاز ب�����������أداء 
رج���ال امل����رور وع��م��ل��ه��م امل��ت��م��ي��ز وتحليهم ب��ال��روح 
املعنوية العالية .. مؤكداً أن االنضباط والصمود 

وتحمل املسؤولية، يقود إىل االستقرار وتحقيق 
السالمة املرورية.

وشدد عى التوعية املرورية ورفع نسبة الوعي 
ب������آداب وق����واع����د امل������رور ووض�����ع ح���د ل��ل��م��خ��ال��ف��ات 
ب���م���ا ي���ك���ف���ل ت���ع���زي���ز األم��������ن واالس�����ت�����ق�����رار ب���اع���ت���ب���اره 

مسؤولية مشرتكة .. الفتا إىل ضرورة اضطالع 
الجميع ب��دوره��م يف مساندة الجهود الهادفة 
ت���ح���ق���ي���ق ال�����س�����الم�����ة وت����ن����ظ����ي����م ال�����س�����ري وال������ح������د م��ن 

الحوادث.
من جانبه ثمن مدير عام املرور دور قيادة وزارة 

ال���داخ���ل���ي���ة ال����داع����م وامل����س����ان����د ل���ش���رط���ة امل�������رور ب��م��ا 
ي��م��ك��ن��ه��ا م���ن ت��ط��وي��ر األداء ل���الرت���ق���اء ب��ال��خ��دم��ات 

املرورية.
ال������داخ������ل������ي������ة  ق����������ي����������ادة وزارة  وأوض��������������������ح أن زي��������������������ارة 
زز من أداء موظفي اإلدارة  لشرطة امل��رور ستعرّ
ومنتسبيها.. م��ؤك��داً استمرار العمل واالرت��ق��اء 
باألداء املروري وتسهيل الخدمات للمواطنن.
وك�������������ان وزي�������������ر ال������داخ������ل������ي������ة ووك��������ي��������ل ق�������ط�������اع األم��������ن 
والشرطة ومدير عام شرطة املرور تفقدوا سري 
ال��ع��م��ل يف إدارات وأٌق���س���ام م��رك��ز اإلص����دار اآليل 
والقيادة والسيطرة ومركز اإلصدار اآليل بمرور 
أمانة العاصمة، واملهام واألنشطة املتصلة بها.
ك��م��ا ت��ف��ق��د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ووك���ي���ل ق��ط��اع األم���ن 
والشرطة وم��دي��ر ع��ام شرطة امل���رور، العمل يف 
عدد من الجوالت والشوارع بأمانة العاصمة.

وخ��������الل ال���ت���ف���ق���د ك��������ررّم وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة امل���س���اع���د 
أم��ن أحمد السخيمي، واملساعد عبداللطيف 
ص�����ال�����ح ال�����ح�����ض�����رم�����ي، وامل������س������اع������د ك�����م�����ال ح��س��ن 
الهندوانة، من منتسبي شرطة امل��رور باألمانة 
بدروع وشهادات تقديرية ومبالغ مالية، نظري 

جهودهم يف تعزيز السالمة املرورية.

اطلع على سير العمل باإلدارة العامة للمرور ومرور األمانة..

وزير الداخلية: ضرورة مساندة اجلهود الهادفة حتقيق السالمة وتنظيم السير واحلد من احلوادث



يف اطار الجهود التي تبذلها سلطنة عمان 
الشقيقة ل��ل��وص��ول اىل ت��م��دي��د ال��ه��دن��ة التي 
ت��ف��ي اىل خ��ط��وات اخ���رى لتحقيق ال��س��ام 
ال�����دائ�����م وان�����ه�����اء ال�����ع�����دوان وال����ح����ص����ار ال���ج���ائ���ر 
عىل بادنا , ويف ه��ذا السياق تؤكد القيادة 
الثورية والسياسية العليا أن امللف االنساين 
ي���ق���ع ع����ىل رأس األول������وي������ات ل���ت���م���دي���د ال��ه��دن��ة 
م��ع ت��ح��ال��ف امل��ع��ت��دي��ن..  وب��ع��د زي����ارة ل��ب��ادن��ا 
استغرقت أرب��ع��ة اي���ام غ���ادر ال��وف��د العماين 
برفقة رئيس الوفد الوطني املفاوض محمد 
عبدالسام  وكان الوفد العماين قد التقى 
خ��������ال ال���������زي���������ارة  رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس 
األع����ىل ف��خ��ام��ة امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط 
، حيث تم مناقشة الجهود التي يقوم بها 
األش���ق���اء يف سلطنة ع��م��ان ال��ش��ق��ي��ق��ة، فيما 
يتعلق بمسار السام وتبادل وجهات النظر 

حولها.
وخ���������ال م�������غ�������ادرة ال������وف������د ال�����ع�����م�����اين أوض������ح 

رئ�������ي�������س ال��������وف��������د ال������وط������ن������ي امل����������ف����������اوض  م���ح���م���د 
ع����ب����د ال������س������ام ان��������ه ت������م اج����������������راءات ون����ق����اش����ات 
ج���ادة وإي��ج��اب��ي��ة م��ع ال��وف��د ال��ع��م��اين ، حول 
ال���رت���ي���ب���ات اإلن���س���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ح��ق��ق ل��ل��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي االس���ت���ق���رار وت��م��ه��د ل��ل��س��ام ال��ش��ام��ل 

والعادل وإنهاء العدوان والحصار.
وخال لقائه بالوفد العماين ثمن الرئيس 
امل�����ش�����اط  ج����ه����ود األش�����ق�����اء يف س���ل���ط���ن���ة ع���م���ان 
ودورهم اإليجابي يف تحقيق السام املشرف 
الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
وحمل فخامة الرئيس، الوفد العماين، 
مسؤولية االهتمام بامللف اإلنساين باعتباره 

الخطوة األوىل لتحقيق السام.
وأب�����ل�����غ ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط ال�����وف�����د ال���ع���م���اين، 
ن�����ق�����ل ت����ح����ي����ات����ه وس�������ام�������ه ل�����ج�����ال�����ة ال����س����ل����ط����ان 
ه��ي��ث��م ب��ن ط����ارق آل س��ع��ي��د س��ل��ط��ان سلطنة 
عمان الشقيقة وتهنئته له بالذكرى الثالثة 

لتوليه السلطة.

ال ت���������زال ال����ك����ث����ر م�����ن ت������ط������ورات ال�����وق�����ائ�����ع واألح��������������داث ال���ت���ي 
ت���ش���ه���ده���ا ع�������دد م�����ن امل����ح����اف����ظ����ات ال���ج���ن���وب���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة ت���ؤك���د 
حقيقة سعي اإلدارتني األمريكية والربيطانية إىل تحقيق 
مطامعهما يف االستحواذ عىل الرثوات يف تلك املحافظات 
ال س��ي��م��ا م��ح��اف��ظ��ة ح���ض���رم���وت ال��غ��ن��ي��ة ب���ال���ن���ف���ط.. ويف ه��ذا 
السياق أش��ارت املصادر إىل أن عملية التحشيد والتجنيد 
لعشرة آالف مقاتل من أبناء القبائل الحضرمية والدفع 
بلوائني مما يسمى بقوات )) درع الوطن املدعومة سعودياً 
إىل سيئون ومديريات الوادي، حيث تتواجد حقول النفط 
بالتزامن م��ع ت��ق��دم مليشيات اإلم����ارات التابعة لانتقايل 
إىل ذات املديريات للسيطرة عىل املنطقة العسكرية األوىل 
التابعة لحزب اإلصاح.. جميعها تأيت وفق خطة تشرف 
عىل تنفيذها لجنة ال��خ��رباء األمريكيني وه��ي لجنة تابعة 
لاستخبارات العسكرية يف األسطول الخامس األمرييك، 
ال��ت��ي ت��ت��م��رك��ز ق��ي��ادت��ه ب��دوي��ل��ة ال��ب��ح��ري��ن وت��ع��م��ل ع���ىل إدارة 
ق������ي������ادات ال���ع���م���ل���ي���ات يف ال����ب����ح����ر األح�����م�����ر وم���ن���ط���ق���ة ال��خ��ل��ي��ج 
وت��ش��رف ع��ىل إدارة ت��ح��رك��ات م��ا ت��س��م��ى ب��ال��ق��وات البحرية 
الدولية متعددة املهام التي تقودها حالياً البحرية املصرية 
يف جنوب البحر األحمر ومضيق باب املندب وخليج عدن.

 تسابق محموم  
وأوض���ح���ت امل���ص���ادر أن امل��خ��ط��ط األم���ري���يك يف ح��ض��رم��وت 
ال�������ذي ج���م���ع ب�����ني م���س���ان���دت���ه مل���ل���ي���ش���ي���ات اإلخ����������وان م�����ن ج��ه��ة 
وأدوات اإلم���������������ارات م������ن ج����ه����ة أخ����������رى وب�����م�����ا ي����ش����ب����ه ع��م��ل��ي��ة 
إي�����ج�����اد ال������ت������وازن ب���ي���ن���ه���م���ا م����ؤق����ت����اً ح���ت���ى ي���ت���م اس���ت���ك���م���ال ب���ن���اء 
ت�����ش�����ك�����ي�����ات ع�����س�����ك�����ري�����ة ح�����ض�����رم�����ي�����ة ل����ت����ح����ل م�����ح�����ل األج����ن����ح����ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال����س����ع����ودي����ة اإلم�����ارات�����ي�����ة ال����ت����ي ت���ح���رك���ه���ا أص���اب���ع 
األمرييك الربيطاين كيفما تريد وتستخدمها وسيلة لبلوغ 
ال�����ه�����دف االس����رات����ي����ج����ي ل��ل��م��س��ت��ع��م��ر األج����ن����ب����ي ال������ه������ادف إىل 
ترسيخ ق��واع��ده العسكرية تحت ذري��ع��ة حماية شركاته 
النفطية والغازية من األنشطة اإلرهابية التي ينتجها هو 
وي��س��ت��ث��م��ره��ا ل���خ���دم���ة م��ص��ال��ح��ه ال���س���ي���اس���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
والعسكرية ، وما نسمعه اليوم عن تفجرات يف سيئون 
والقطن وأط���راف محافظة شبوه وع��ىل ام��ت��داد املديريات 
ال�����وس�����ط�����ى ب���م���ح���اف���ظ���ة أب��������ني ل����ه����و دل�����ي�����ل ع������ىل ن������واي������ا أم���ري���ك���ا 
وأدواتها يف املنطقة الهادفة إىل تمزيق املحافظات املحتلة 

وإضعافها لتتمكن من نهب املزيد من الرثوات اليمنية يف 
ظ��ل م��ج��ري��ات األح����داث وامل��ت��غ��رات وال��ص��راع��ات املحتدمة 
ع��امل��ي��اً وت��س��اب��ق��ه��ا امل��ح��م��وم ع���ىل ث�����روات وم����ق����درات ش��ع��وب 

املنطقة .

مؤامرات مهولة 
وت���ج���در اإلش������ارة إىل أن���ه وم���ع زي�����ادة أزم����ة ال��ط��اق��ة تبحث 
الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية عن مصادر 
بديلة لتعويض نقصها الحاد بعد توقف إمداداتها بالطاقة 
ال���روس���ي���ة ويف ه����ذا ال���س���ي���اق ي����أيت م��خ��ط��ط ال���ت���آم���ر األم���ري���يك 
ال����ربي����ط����اين ع�����ىل امل����ح����اف����ظ����ات امل���ح���ت���ل���ة ول���ي���س���ت ح���ض���رم���وت 
لوحدها محط أطماع هذه القوى الغربية الغازية بل أن 
هناك محافظات محتلة أخ��رى يف جنوب الوطن جعلت 
لعاب أنظمة تحالف الشر والعدوان يسيل نتيجة وجود 
ثروات ضخمة مكتشفة وغر مكتشفة يف هذه املحافظات 

ومنها  شبوة واملهرة وسقطرى.
ويف ه��ذا املنحنى كشفت وس��ائ��ل إع��ام غربية نقا عن 
ت��س��ري��ب��ات )) وي��ك��ل��ي��ك��س(( ب����أن ال��ي��م��ن ت��ت��ع��رض مل���ؤام���رات 
م��ه��ول��ة ت��م��ارس ض��د ال��ش��ع��ب اليمني ت��ه��دف إىل إض��ع��اف 

بنيته وإدخاله يف حروب تدمرية قذرة ونكبات اقتصادية 
، وت�����ب�����ذل دول ال�������ع�������دوان م�����ا ب���وس���ع���ه���ا إلن�����ه�����اك ال���ش���ع���ب 
ال����ي����م����ن����ي اج�����ت�����م�����اع�����ي�����اً واق������ت������ص������ادي������اً ب����غ����ي����ة ال��������وص��������ول ب�������ه إىل 
دوي�����ات م��ت��ن��اح��رة وك��ن��ت��ون��ات ه��ش��ة ال ق��ي��م��ة وال وزن لها 
عىل املستويني اإلقليمي والدويل ، خاصة بعد أن أكدت 
ت���ق���اري���ر أم��م��ي��ة وم����راك����ز ب���ح���وث دول���ي���ة ب����أن ال��ي��م��ن تمتلك 
م��ن النفط أك��رث م��ن االحتياطيات املشركة لجميع دول 
الخليج وبنسبة تصل إىل رب��ع نفط العالم ، وأن اليمن 
تمتلك مائة قطاع نفطي وغازي ، إضافة إىل امتاكها ملائة 
مليون طن من الذهب تقوم بنهبه شركات دولية )) ثاين 
دب��ي للتعدين(( وتهريبه بكميات كبرة م��ن وادي حجر 
وم��ن��اج��م التنقيب يف ح��ض��رم��وت إىل أب���و ظ��ب��ي ع��رب ميناء 
الضبة الجديد ومطار الريان .. وبلغ عدد مناجم الذهب 
))٢٤(( م��ن��ج��م��اً ، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت م���ن���اج���م ال���ف���ض���ة ))١٦(( 
منجماً ، وقد بلغت قيمة مليون أوقية من الذهب الذي 
تم تهريبه من منجم واحد يبعد ))٧٠(( كيلو مر شرق 
م��دي��ن��ة امل��ك��ا أك���رث م���ن م��ائ��ت��ي م��ل��ي��ون دوالر، وذل����ك وف��ق��اً 
ألحدث املعلومات والتقارير األمريكية األوروبية التي تم 

تسريبها إىل )) ويكلكس(( .

سيناريو مكشوف 
إىل ذل��ك أف��ادت مصادر  إعامية متطابقة أن ما يجري 
يف م���ح���اف���ظ���ة ح���ض���رم���وت ه����و ج�����زء ال ي���ت���ج���زأ م����ن س��ي��ن��اري��و 
أمرييك بريطاين مكشوف يهدف إىل فرض خارطة جديدة 
ع�����ىل ال���ي���م���ن ، وأن ت���ب���ن���ي ح������زب اإلص���������اح ل���ف���ك���رة ان���ف���ص���ال 
ح����ض����رم����وت ق�����د ب������دت غ�����ر ب���ع���ي���دة ع�����ن امل������ش������روع األم����ري����يك 
الهادف إىل التمزيق وحدة األرض اليمنية ، وأن ما يسمى 
باملجلس االنتقايل الذي أوجدته دولتا العدوان اإلماراتية 
وال��س��ع��ودي��ة ه���و م��ج��رد ف���زاع���ة س���ت���زول م��س��ت��ق��ب��ا بحسب 
ق��ي��ادات وناشطي ال��ح��زب ، وبما ال يستدعي االن��ج��رار إىل 
م���واق���ف ان��ف��ص��ال��ي��ة رداً ع���ىل م���واق���ف االن���ت���ق���ايل ال����داع����ي إىل 
إنفصال جنوب اليمن، مالم تكن هناك ترتيبات جديدة 
م���ن ق��ب��ل واش���ن���ط���ن، ال ي��س��ت��ب��ع��د ف��ي��ه��ا إع������ادة ت��ف��ع��ي��ل دور 
ج���م���اع���ة اإلخ����������وان يف ال���ي���م���ن ل���س���ل���خ م���ح���اف���ظ���ة ح���ض���رم���وت 
واملهرة وشبوه وسقطرى عن الوطن اليمني  تحت مسمى 
إق��ل��ي��م أو دول�����ة ح���ض���رم���وت .. وأك������دت امل����ص����ادر أن ال��ن��ظ��ام 
ال��س��ع��ودي ال ي���زال ملتزماً ب��دع��م م��وق��ف جماعة اإلخ���وان 

يف وادي وصحراء حضرموت. 

وب��ح��س��ب م��راق��ب��ني ف���إن ال���ري���اض وج��م��اع��ة اإلخ�����وان وأب��و 
ظبي يعملون بشكل متناغم ومنسجم لتنفيذ السيناريو 
األم���ري���يك ، وت���ب���ادل األدوار ش���رط رئ��ي��ي إلن��ج��اح مخطط 

واشنطن الهادف فصل املحافظات املحتلة شرق اليمن .

مفاوضات إيجابية 
باملقابل وعقب مغادرة الوفد العماين الذي زار العاصمة 
صنعاء لعدة أيام بهدف استئناف تمديد الهدنة  وصفت 
م���ص���ادر س��ي��اس��ي��ة امل����ش����اورات ال���ت���ي أج���راه���ا ال���وف���د ال��ع��م��اين 
مع قيادات يف الحكومة – صنعاء - باملشاورات اإليجابية 

الناجحة يف تحريك ملف املفاوضات السياسية.
ويف ه������ذا ال����س����ي����اق ق������ال رئ����ي����س ال�����وف�����د ال����وط����ن����ي امل����ف����اوض 
محمد عبدالسام أن الوفد العماين غادر صنعاء يف إطار 

استمرار الجهود التي يبذلها العمانيون .
م�����ش�����را إىل أن ال������وف������د ال�����ع�����م�����اين أج����������رى ن�����ق�����اش�����ات ج������ادة 

وإيجابية يف صنعاء .
م��وض��ح��ا يف ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي أن " ال��ن��ق��اش��ات ج���رت ح��ول 
الرتيبات اإلنسانية التي تحقق للشعب اليمني االستقرار 
وتمهد للسام الشامل والعادل وإنهاء العدوان والحصار".
م����ن ج���ان���ب���ه ع���ل���ق ال����ق����ي����ادي ح���س���ني ال����ع����زي ع����ىل م����غ����ادرة 
الوفد العماين بالقول : " بيمن الله ورعايته غادر ضيوفنا 
الكرام وغادر وفدنا املفاوض أيضا متمنني للجميع النجاح 
والتوفيق ومواصلة العمل بكل إخاص وتفان وصوال إىل 
تحقيق السام واستعادة قيم اإلخاء مع االمتناع التام عن 
التأثر السلبي باألصوات النشاز من دعاة الشر والكراهية 

آملني أن نرى ثمار تلك الجهود عىل أرض الواقع.

زيارة مؤجلة 
ويف سياق متصل يتعلق بتأجيل زي��ارة املبعوث األممي 
إىل اليمن هانس جودنربغ التي كان مقررا لها أن تتم خال 
ال���ي���وم���ني ال����ق����ادم����ني، أش������ار ال����ع����زي إىل أن ال�����زي�����ارة ت��أج��ل��ت 

ألسباب فنية، موضحا أنها ستتم خال األيام القادمة.
وأضاف بالقول :" تأجيل زيارة املبعوث إىل صنعاء كان 
ألس���ب���اب ف��ن��ي��ة ب��ح��ت��ة وال ص��ح��ة مل���ا ي��ج��ري ت���داول���ه م���ن لغط 
وتكهنات سلبية حول هذا املوضوع ومن املتوقع أن يزورنا 

السيد هانس يف صنعاء هذا األسبوع.

اتفاق وشيك 
إىل ذل�����ك أك�����د ق����ي����ادي ج���ن���وب���ي ت��م��ك��ن س��ل��ط��ن��ة ُع����م����ان م��ن 
تحقيق تقدم يف املفاوضات بني حكومة صنعاء والرياض، 

يتمثل يف قرب إعان اتفاق لتمديد هدنة األمم املتحدة .
وقال رئيس ما يسمى باملجلس األعىل للحراك الجنوبي 
فؤاد راشد ، يف تدوينة عىل )توير( : " وفق مصادر موثوقة 
فالزيارة األخرة للوفد العماين إىل صنعاء مهدت التفاق 
محتمل اإلع���ان عنه ل��وق��ف إط���اق ال��ن��ار يف ه��دن��ة جديدة 

مطولة إن لم يحدث طارئ ".
وتابع: " الزيارة طرحت مسارات بشأن القضايا الخاصة 

بصرف املرتبات وفتح املوائن وما إىل ذلك ".
م���������ؤك���������دا " ه������������ذا االت����������ف����������اق إذا ت���������م إع���������ان���������ه ي�����ف�����ت�����ح ط����ري����ق����ا 

للمفاوضات والسام ".

سؤال ينتظر اإلجابة 
ويف ظل تمسك القيادة السياسية يف صنعاء بدفع رواتب 
املوظفني من إيرادات النفط والغاز ، وإيقاف العدوان ورفع 
الحصار عىل املوائن مقابل املوافقة عىل تمديد هدنة األمم 
املتحدة، وباملقابل استمرار التحركات الهادفة إىل تحقيق 
امل����ط����ام����ع األم����ري����ك����ي����ة وال����ربي����ط����ان����ي����ة يف ع�������دد م�����ن امل���ح���اف���ظ���ات 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، ي��ظ��ل ال���س���ؤال: ه��ل سينجح 
ال������وف������د ال�����ع�����م�����اين ح����ق����ا يف ت���ح���ق���ي���ق ال������ت������ق������ارب وال������ت������وص������ل إىل 
تسوية سياسية تحقق االستقرار للشعب اليمني وتحافظ 
ع���ىل س���ي���ادة وث�������روات ال���وط���ن وت���ض���ع ح����دا ن��ه��ائ��ي��اً ل��ل��م��ط��ام��ع 
األمريكية الربيطانية..  أم أن مرامي ونوايا تحالف العدوان 
بقيادة واشنطن تهدف إىل تطويل أمد حالة الاحرب والا 
س�����ام ب���أش���ك���ال م���ت���ع���ددة م���ن���ه���ا امل�����راوغ�����ة ال���س���ي���اس���ي���ة، ح��ت��ى 
تستكمل أم��ري��ك��ا ب��ل��ورة م��ش��روع��ه��ا االس��ت��ع��م��اري التمزيقي 
لليمن وت��دوي��ل ص���راع امل��ص��ال��ح ب����دًءا م��ن ح��ض��رم��وت وبقية 
املحافظات الجنوبية املحتلة ، هذا هو السؤال الذي ننتظر 

اإلجابة عليه خال األيام القادمة .

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

الطبقات
2- بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة البالد  

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

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

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بن األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

املفاوضات .. هل تنجح في كبح املطامع األمريكية والبريطانية ؟!!

بعد نقاشات ايجابية .. الوفد العماني يغادر بالدنا

امللف االنساني أولوية إلنهاء العدوان واحلصار

يف الوقت الذي تؤكد فيه مستجدات 
األحداث الجارية بمحافظة حضرموت 

املحتلة أن ما يروج له من صراع عرب 
وسائل اإلعام بني قوى االحتال 

وأدواتها يف الداخل ما هو إال بلورة 
لسيناريو أمرييك يهدف إىل تعزيز 

التواجد االستعماري يف هذه املحافظة 
الغنية بالنفط والغاز وما حولها من 
محافظات ومناطق الرثوة البرولية 

واملعدنية الواقعة يف البوابة الشرقية 
لليمن، وصف عدد من املحللني 

والقادة السياسيني املباحثات التي 
أجراها الوفد العماين يف العاصمة 
صنعاء خال األيام القليلة املاضية 
باملفاوضات اإليجابية والناجحة يف 

تحريك امللفات السياسية والعسكرية 
واإلنسانية وتحقيق االستقرار للشعب 

اليمني والتمهيد للسام الشامل 
والعادل وإنهاء العدوان والحصار.. 

فهل ستنجح مفاوضات صنعاء 
مع الوفد العماين بالفعل يف كبح 

جماح املطامع األمريكية الربيطانية 
يف السيطرة واالستحواذ عىل مناطق 
الرثوات البرولية والغازية واملعدنية 

اليمنية ؟!!..  التفاصيل يف السياق 
التايل:

26 سبتمرب- خاص



املستعمرون الجدد
" أن ال������ث������ورة يف ب�����ادن�����ا ق�����د ت���ع���رض���ت ألك������ر م�����ن م����ؤام����رة 
ج��اب��ه��ت��ه��ا م���ن���ذ ب�����دء ان���دالع���ه���ا يف 14 اك���ت���وب���ر 1963م م��ن 
عىل جبال ردفان األبية. لكن هذه املؤامرة قد كانت أكر 
وحشية ودموية من ذي قبل وكانت أهدافها عدوانية 
ب��ك��ل م���ا ت��ع��ن��ي��ه ال��ك��ل��م��ة م���ن م��ع��ن��ى ألن���ه���ا ك�����ادت تعصف 
بثورتنا وتطيح بكل املنجزات واملكاسب الثورية املحققة 
لتضحيات شعبنا, وال ريب أن هذه املؤامرة الدنيئة قد 
ج��رى التخطيط لها والتنفيذ العميل بتنسيق وت��ع��اون 
كاملني مع الدوائر االمربيالية والرجعية لتصفية الثورة 
وكل منجزاتها ومصادرة حريتها واستغالها واعادتها 
إىل سجن الشعوب املظلم سجن املستعمرين الجدد "

جزء من نص البيان الصادر عن اجتماع اللجنة املركزية 
للحزب االشرتايك اليمني حول احداث 13 يناير املنعقد 

يف 25 يناير 1986م .

االنفراد بالسلطة
بعد االطاحة بعبدالفتاح اسماعيل من السلطة يف عام 
1980م .  أب��ع��د ع��يل ع��ن��رت يف اب��ري��ل 1981م ع��ن منصبه 
ك���وزي���ر ل��ل��دف��اع ك��م��ا أب��ع��د ع���ن ع��ض��وي��ة امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس 
للحزب االشرتايك اليمني ففي هذا الوقت بالذات شعر 
الرئيس عىل ناصر محمد أن��ه بلغ من القوة بحيث أنه 
أصبح قادرا عىل تحطيم مركز القوة الذي يمتع به عيل 
عنرت داخل الحزب ويف الدولة وداخل مؤسسة الجيش 
ع����ىل وج�����ه ال���ت���ح���دي���د وال����ت����ي ك������ان  ي��ش��ع��ر أن���ه���ا م��ؤس��س��ت��ه 

الحصينة .
والحقيقة هي أن عيل عنرت كان آخر القادة التاريخيني 
)من الصف األول ( الذي أبعد عن مركز التأثري والقرار 
ومع أن وزير الدفاع الجديد صالح مصلح الذي عني يف 
م��ح��ل ع��يل ع��ن��رت ك���ان م��ن أب��ن��اء ال��ق��ب��ي��ل��ة ن��ف��س��ه��ا  ال��ض��ال��ع 
األم������ر ال������ذي ب�����دا ل��ع��ن��رت وك����أن����ه اس���ت���م���رار ل��ل��ض��م��ان��ة ع��ي��ن��ه��ا 
- ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ب��ع��ض ال��ق��ط��ع��ات واألس���ل���ح���ة ال���ه���ام���ة - 
إال أن اس����ت����ب����دال ع���ن���رت ب��م��ص��ل��ح ك�����ان ه����و اي����ض����ا ن����وع����ا م��ن 
اإلزاح��ة التدريجية أدركها عيل عنرت واآلخ��رون يف وقت 
متأخر من هنا بدأت االنتقادات تطفو إىل السطح أكر 
ف��اك��ر لتشمل ك��ل يشء تقريبا يف الحياة السياسية يف 
اليمن الجنوبي . فبعد اتهام عيل ناصر بتقريب اولئك 
الذين التحقوا بالثورة يف وقت متأخر وإبعاد القيادات 
التاريخية عن مراكز املسؤولية فقد تفشت االحاديث بني 
اولئك القادة ومؤيديهم عن الهيمنة املطلقة لعيل ناصر 
وع��ن الفساد يف االج��ه��زة الحكومية املختلفة وبخاصة 
االقتصادية منها  وعن التقارب مع الغرب يف العديد من 
املجاالت وابرزها توكيل عمليات التنقيب عن البرتول إىل 
شركات غربية وعن عمليات االبعاد والنفي التي مارسها 
عىل ناصر بحق معارضيه وعن تجاوزات سياسية وأمنية 
وعن توطيد غري موثوق به للعاقات مع بعض الدول 

الرجعية يف املنطقة - السعودية..
إن ك�����������ون ع��������يل ن�������اص�������ر م�����ح�����م�����د ي�����م�����س�����ك ب������م������ف������رده ب������زم������ام 
ال��س��ل��ط��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ال���ث���اث إىل ك���ون���ه ي���ش���رف شخصيا 
ع��ىل مختلف األن��ش��ط��ة ال��ح��زب��ي��ة وال��ح��ك��وم��ي��ة ج��ع��ل من 
ه��ذه االن��ت��ق��ادات سلبية للغاية بمعنى ان املنتقدين لم 
يكونوا قادرين عىل اإلتيان بأي فعل يتمكنوا من خاله 
استعادة نفوذهم أو تعديل كفتي امليزان الذي كان يميل 
بقوة لصالح الرفيق األمني العام خصوصا وأن أيا من 
املعارضني لم يكن يمتلك القدرة اإللهامية التي أصبح 

يمتلكها الرئيس عيل ناصر محمد .
يف ض�������وء ذل�������ك ال����ع����ج����ز ال�����ق�����ي�����ادي أح�������س ه�������ذا ال���ت���ك���ت���ل او 
ال��ج��ن��اح  ام��ث��ال ع��يل ع��ن��رت ع��يل س��ال��م ال��ب��ي��ض ع��يل شايع 
ه��������������ادي س�������ال�������م ص�������ال�������ح أح�������م�������د ع��������يل ال�������س�������ام�������ي م����ح����م����ود 
ع��ب��دال��ل��ه ع��ش��ي��ش ج���ار ال��ل��ه ع��م��ر ص��ال��ح ال��س��ي��ي��يل وح��ت��ى 
ص���ال���ح م��ص��ل��ح وزي�����ر ال����دف����اع ب���أن���ه الب����د م���ن رأس ق��ي��ادي 
آخر يستطيع إدارة املعركة ضد عيل ناصر محمد حتى 
ال��ن��ه��اي��ة ب��ن��ج��اح ف��ات��ج��ه��ت األن���ظ���ار إىل م��وس��ك��و إىل حيث 

يقيم األمني العام السابق عبدالفتاح اسماعيل

التوازن السيايس
كل ذلك دفع منتقدي عبدالفتاح اسماعيل السابقني 
ب��أن ط��ال��ب��وا علنا ب��ع��ودت��ه إىل ال��ب��اد ف���ورا حتى ان ص��وره 
ص��ارت ت��وزع وتباع سرا وعانية لتنافس ألول مرة منذ 
ع�����ام 1980م ال�����ص�����ورة ال����وح����ي����دة ال����س����ائ����دة يف ك����ل م��ك��ان 
ول���م يكتف ع��ن��اص��ر التكتل امل��ع��ارض ل��ع��يل ن��اص��ر ب��ع��ودة 

اسماعيل بل إنهم دعوا ايضا اىل االفراج عن املعتقلني 
واملبعدين السياسيني كافة وطالبوا بعودة الشخصيات 
ال��ب��ارزة منهم اىل الحياة السياسة واملشاركة يف العمل 
الحزبي املناهض لعيل ناصر فقد حظي املعارضون بتأييد 
قبيل وتحالفات اصبحت سياسية وشعبية واسعة جمع 
بني الضالع ويافع وحضرموت فيما كان الفريق املوايل 
لعىل ناصر فقد استمد قوته من تأييد عدن وابني ومن 
موظفي االجهزة الحكومية الواسعة وبعض العناصر 

الحزبية 
لقد شكل الضغط الشعبي امل��ت��زاي��د اح��د اب���رز العوامل 
ال������ت������ي دف������ع������ت ب�����ال�����رئ�����ي�����س ع��������يل ن������اص������ر اىل أن ي������دخ������ل يف 
م�����ف�����اوض�����ات إلع����������ادة ع����ب����دال����ف����ت����اح إىل ع���������دن  وم�������ع ع�����ودة 
فتاح اىل عدن يف 7 اكتوبر 1984م بدأ اىل جانب عناصر 
امل�����ع�����ارض�����ة االخ������ري������ن ن����ش����اط����ا ت���ع���ب���وي���ا ي�����رم�����ي اىل ت��ق��ل��ي��ص 
السلطات ال��واس��ع��ة التي يتمتع بها الرئيس ع��ىل ناصر 
ويف 14 ف�������رباي�������ر 1985 ح�����ق�����ق ال�����ض�����غ�����ط ال������������ذي م����ارس����ت����ه 
املعارضة اوىل نتائجه وذلك بتخيل عىل ناصر عن رئاسة 
ال����وزراء يف اط��ار تسوية مؤقتة اقرتها ال���دورة 14 للجنة 
املركزية االشرتايك اليمني وبموجب هذه التسوية قبل 
ف��ت��اح ان ي��ع��ود اىل ق��ي��ادة ال��ح��زب بصفة س��ك��رت��ري للجنة 

املركزية لشؤون االدارة 
ويف اطار البحث عن صيغة جديدة لتسوية دائمة طرح 
تكتل اسماعيل – عنرت مشروعا جديدا عىل الرئيس عىل 
ناصر يقىض بالفصل بني منصبي رئيس ال��دول��ة وامني 
عام الحزب ) فيكون عيل عنرت رئيسا للدولة إذا أراد عيل 
ن��اص��ر ان ي��ب��ق��ى ام��ي��ن��ا ع��ام��ا ل��ل��ح��زب أو ي��ك��ون ع��ب��دال��ف��ت��اح 
اس����م����اع����ي����ل أم����ي����ن����ا ل����ل����ح����زب إذا أراد ع�����ىل ن����اص����ر أن ي��ب��ق��ى 
رئيسا للدولة عىل ان يرتافق ذلك مع توزيع متفق عليه 
مل��ه��م��ات ال��س��ك��رت��اري��ة يف ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة ب��ح��ي��ث ال تبقى 

حكرا ألنصار الرئيس عىل ناصر ... (
إال ان الرئيس عىل ناصر رف��ض ه��ذا املشروع وأص��ر عىل 
االحتفاظ لنفسه باملنصبني الرئيسيني يف الحزب والدولة  
ووافق فقط عىل ان يختار فتاح مسؤولية احدى لجان 
س����ك����رت����اري����ة ال�����ح�����زب وان ي�����ك�����ون ع�����ىل ع����ن����رت ن����ائ����ب����ا ل���رئ���ي���س 

الجمهورية (
ولم يحسم الخاف عندما رفض املعارضون مقرتحات  
الرئيس فقد اتفق عىل ان يجري االحتكام لقرارات املؤتمر 
ال���ث���ال���ث ل��ل��ح��زب ال�����ذي ارت�������أى  ان ت���ك���ون ق����رارات����ه ح��اس��م��ة 

وقاطعة وملزمة .

تعدد الوالءات
وت��ح��ول ال��خ��اف م��ن خ��اف أجنحة وق��ي��ادات اىل خاف 
أوج������د ل����ه ان���ع���ك���اس���ات م���ب���اش���رة يف ك����ل م���ك���ان ويف داخ����ل 
معظم االجهزة الرسمية للدولة بما فيها الجيش الذي 
ب��دا ان��ه يف حالة انقسام واقعي تفرضها ان��واع مختلفة 
م���ن ال�������والءات ال��ش��خ��ص��ي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ففيما 
ك�����ان�����ت اس����ل����ح����ة امل����دف����ع����ي����ة وال������دب������اب������ات يف ال����ج����ي����ش ت���ؤي���د 
امل��ع��ارض��ة ك��ان س��اح البحرية وال��ط��ريان م��وال��ي��ا للرئيس 
ع����يل ن���اص���ر ك���م���ا ان���ق���س���م���ت االج�����ه�����زة األم���ن���ي���ة وال��ش��ع��ب��ي��ة 
امل��س��ل��ح��ة ه���ي اي���ض���ا ب���ني م���ع���ارض وم������وال ل��ل��رئ��ي��س األم���ر 
الذي أدى اىل ظهور ثكنات وحواجز مسلحة كانت عىل 
استعداد دائم تقريبا لتلبية نداء الواجب من اينما أىت 
, وامام املخاوف املشرتكة من امكانية وقوع املحذور وقع 
املوالون واملعارضون عىل )اتفاق شرف( بعدم اللجوء اىل 
الساح يف حل الخافات واالحتكام اىل ق��رارات املؤتمر 
الثالث واعتربوا اللجوء اىل الساح جريمة تدان وقالوا 

)إن من يحتكم إىل الساح خائن (
ل��ق��د ع���رب ه���ذا االت���ف���اق ع���ن ح��ال��ة ت�����وازن م��رع��ب يف م��ي��زان 
ال��ق��وى ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ش��ع��ب��ي��ة ب��ني ال��ط��رف��ني ول��ك��ن��ه ك��ان 
ينم ايضا عن تقدم حقيقي ملموس نجحت املعارضة يف 
إحرازه بسرعة ملحوظة عند عودة عبدالفتاح اسماعيل 

إىل عدن .
مؤتمر  الوحدة

تحت شعار ) لنناضل من اجل الدفاع عن الثورة اليمنية 
وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق ال��وح��دة اليمنية ( . 
عقد املؤتمر العام الثالث للحزب االشرتايك اليمني يف 11 
اكتوبر 1985م وحضره 426 مندوبا يمثلون املحافظات 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ج����ن����وب����ي����ة ال�����س�����ت ب�����اإلض�����اف�����ة اىل م���م���ث���ل���ني ع��ن 
ال��ق��وات املسلحة وم��ن��ظ��م��ات ال��ح��زب يف ال��خ��ارج . وبعد 
ارب��ع��ة اي��ام اختتم املؤتمر ال��ع��ام الثالث اعماله وانتهب 
ب���األج���م���اع ع���ىل ن��اص��ر م��ح��م��د ام��ي��ن��ا ع��ام��ا ل��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة 

للحزب .
فيما انتخب عبدالفتاح اسماعيل وعيل عيل عنرت اعضاء 
يف املكتب السيايس . لم يشكل املؤتمر الثالث حا دائما 
للنزاع بني الطرفني خصوصا وان هذه االتفاقات لم تكن 
يف ال��واق��ع إال محاولة لتجنب ت��ح��ول ال��ن��زاع السيايس – 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي إىل ن��������زاع م���س���ل���ح ط����اح����ن وب����ال����ت����ايل ف������إن ه���ذه 
االتفاقيات لم تشمل جميع التفاصيل املتعلقة بتوزيع 
املهام بني اعضاء املكتب السيايس كما لم تتضمن اتفاقا 
حول التشكيلة الوزارية الجديدة حيث عمل كل منهم 
ع��ىل إع���داد نفسه ملتطلبات ال��ص��راع يف امل��راح��ل القادمة 
وك��ان��ت خطة امل��ع��ارض��ة يف امل���دى القصري ت��رم��ي إىل إق��رار 
التوزيع املتناسب للمهام الحزبية والحكومية األساسية 
وعدم إتاحة الفرصة للرئيس عيل ناصر محمد بتمييع 
وتسويف ما أمكن التوصل إليه من اتفاقات . اما خطة 
ال����رئ����ي����س ع�����يل ن����اص����ر م���ح���م���د ف���ق���د ك����ان����ت ت����رم����ي يف امل�����دى 
ال��ب��ع��ي��د إىل إع�����ادة وض���ع م���ي���زان ال���ق���وى إىل م���ا ك���ان عليه 
سابقا لتصل يف النهاية - وربما لحني عقد املؤتمر الرابع- 
إىل إقصاء جميع عناصر التكتل املعارض بعد إضعافه 
وتمزيقه من الداخل غري ان هذه الخطة كانت تقتيض 
قبل كل يشء آخر بقاء املسؤوليات القيادية األساسية 
عىل ما كانت عليه قبل املؤتمر الثالث مما كان يصطدم 
باملطالبات امللحة للمعارضة بتنفيذ ما اتفق عليه فورا .

العدوان الصهيوين
يف اع��ق��اب ان��ت��ه��اء امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام ال��ث��ال��ث ب��دأ ال��رئ��ي��س عيل 
ناصر بسلسلة زيارات رسمية خارج اليمن الديمقراطي 
شملت ع����دداً م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إىل بلغاريا 
واث��ي��وب��ي��ا وق���د ف��س��ر ال��ت��ك��ت��ل امل���ع���ارض ه���ذه ال���زي���ارات عىل 
أنها محاولة  للتهرب من عقد االجتماع األول للمكتب 
ال�����س�����ي�����ايس ال���������ذي ي�����ف�����رتض ان ي�����ج�����ري ف����ي����ه ت������وزي������ع امل����ه����ام 
األس��اس��ي��ة ع��ىل أع��ض��ائ��ه . وت��ح��س��ب��ا ألي م��ح��اول��ة التفاف 
م��ن قبل ال��رئ��ي��س ع��يل ن��اص��ر محمد استثمر امل��ع��ارض��ون 
ح��ادث��ة الهجوم ع��ىل م��ط��اري روم���ا وفينا يف 27 ديسمرب 
1985م والتهديدات الصهيونية باالنتقام من املنظمات 
الفلسطينية التي اتهمت بارتكاب العملية فقاموا بنشر 
عدد من الدبابات والوحدات العسكرية األخ��رى حول 
العاصمة عدن ويف العديد من احيائها وشواطئها عىل 
أس���اس ت��وق��ع ض��رب��ة صهيونية م��ن ال��ج��و ع��ىل املخيمات 
الفلسطينية تكون عىل غرار الضربة الصهيونية ملكاتب 

منظمة التحرير الفلسطينية يف تونس .
ب��امل��ق��اب��ل ات��خ��ذت ال���وح���دات ال��ع��س��ك��ري��ة امل��وال��ي��ة للرئيس 
من جانبها االحتياطات الازمة بعمليات تسليح واسعة 
آلالف العناصر املوالية للرئيس وبخاصة من محافظة 
أبني إال ان عودة التوتر والوقوف عىل حافة االنفجار لم 
تنث من عزم الرئيس عيل ناصر محمد  عن تجنب عقد 

االجتماع األول للمكتب السيايس 

اشعال الفتيل 
وب��������دال م�����ن ان ي����ج����ري ال������ص������راع ال����س����ي����ايس وت����ف����اع����ات����ه يف 
الخفاء اضطر املعارضون لنقله إىل مستوى اجتماعات 
علنية موسعة األمر الذي كان بمثابة تصعيد لم يرتك 
أي  م��ج��ال ل��ل��ع��ودة ع��ن ق����رار ال��ح��س��م ل���أوض���اع ال��راه��ن��ة 

بالنسبة لكا الطرفني  .
ومع عقد االجتماع املنتظر للمكتب السيايس يف 9 يناير 
1986م ب���ع���د ت���أج���ي���ل دام ع������دة أش����ه����ر إال أن االج���ت���م���اع 
ف���ش���ل يف ال���ت���وص���ل إىل ص��ي��غ��ة ل���ت���وزي���ع امل����ه����ام األس���اس���ي���ة 

بني أعضائه .
 وأم���������ام إص���������رار ال�����ط�����رف امل������ع������ارض ع�����ىل ت������ويل ع���ب���دال���ف���ت���اح 
اس��م��اع��ي��ل م��س��ؤول��ي��ة ال���ش���ؤون التنظيمية وت����ويل ص��ال��ح 
م���ص���ل���ح م���س���ؤول���ي���ة ال����ع����اق����ات ال����خ����ارج����ي����ة يف س���ك���رت���اري���ة 
اللجنة املركزية اقرتح عيل ناصر محمد تأجيل البت يف 
أمر توزيع املسؤوليات يف اجتماع آخر للمكتب السيايس 

يف 13 يناير أي بعد أربعه أيام )يوم املجزرة (
ادرك عيل ناصر انه ال بد من اتخاذ قراراً بالحسم بما انه 
غري قادر عىل تقديم أية تنازالت وبما أن الفريق املعارض 
يصر عىل تنفيذ مطالبه ومخرجات املؤتمر الثالث وإن 
اقتضت الضرورة استخدام القوة . وهذا ما كان يدور يف 
فكر القيادة ليكون صباح  13 يناير 1986م يوم الرصاص 

وبداية اشعال الفتيل  .

انقسام الجيش 
دارت خ�����ال األي��������ام ال���ث���اث���ة م����ن ص����ب����اح امل�����ج�����زرة م���ع���ارك 
ط���اح���ن���ة ب�����ني ال������ق������وات امل����وال����ي����ة ل���ل���ط���رف���ني. ول����ك����ن ال��غ��ل��ب��ة 
ان��ت��ق��ل��ت ت��دري��ج��ي��ا ل��ص��ال��ح ال���ق���وات امل���وال���ي���ة ل��ل��م��ع��ارض��ة ) 
عبدالفتاح اسماعيل وعيل عنرت وصالح مصلح وغريهم  
( وي���رج���ع ذل����ك إىل ع����دة أم�����ور اب���رزه���ا إن ق�����ادة امل��ع��ارض��ة 
لم يقتلوا جميعا يف املكان ال��ذي كان يفرتض أن يجرى 
اغتيالهم يف ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات يف مقر اللجنة املركزية 
وفيما نجح بعضهم يف ال��ف��رار واالل��ت��ح��اق بموقع إدارة 
املعركة نجح البعض األخر يف إجراء عدد من االتصاالت 
ال��ه��ات��ف��ي��ة ك���ان���ت ب��م��ث��اب��ة ت���ك���ذي���ب ل��ل��ب��ي��ان ال������ذي أذي������ع ع��رب 
اذاعة عدن بأن قادة الكتلة اليمينية االنتهازية حوكموا 

واعدموا .
ث���ان���ي���ا : ف���ش���ل���ت ال���ك���ث���ري م�����ن م������ح������اوالت اع����ت����ق����ال م�����ن ك���ان 
ي����ف����رتض اع���ت���ق���ال���ه���م أو إع����دام����ه����م م����ن ال�����ق�����ادة ال��ح��زب��ي��ني 
وال��ع��س��ك��ري��ني امل���ع���ارض���ني م��م��ا دف����ع ب��ع��ض��ه��م إىل ت��ص��در 

عمليات تنظيم املقاومة واسرتداد زمام املبادرة .
ث��ال��ث��ا : ع���ىل ال���رغ���م م���ن ان���ت���ش���ار أس��ل��ح��ة م���ض���ادة ال�����دروع 
يف أي��دي املقاتلني املوالني للرئيس عيل ناصر محمد  إال 
أن أس���ل���ح���ة ال���������دروع وال����دب����اب����ات ن��ج��ح��ت يف االن����ت����ش����ار يف 
م���ع���ظ���م امل���ن���اط���ق االس���رتات���ي���ج���ي���ة يف ال���ع���اص���م���ة ع�����دن وإن 
الدمار الكبري الذي لحق باملدينة كان يف الحقيقة نتيجة 
االعتماد االستثنايئ عىل ال��دروع والدبابات يف مواجهة 
مجاميع امليليشيات واألفراد املسلحني باألسلحة املضادة 
للدروع , وابتداء من نهاية اليوم الثالث لأحداث ظهر 
أن املعارضني بدأوا بالسيطرة عىل زمام األمور مما اضطر 
ق�����وات ال���رئ���ي���س ع���يل ن���اص���ر إىل  االن���س���ح���اب ت��دري��ج��ي��ا إىل 
ش��م��ال العاصمة ث��م االل��ت��ح��اق ب��ال��ق��وة ال��ت��ي ك��ان يعدها 
عيل ناصر يف أبني ملعاودة الهجوم عىل العاصمة عدن 
, إال ان تحرك معظم القبائل ونجاح قيادة املعارضة يف 
تنظيم أوض��اع��ه��ا العسكرية كشف للرئيس ع��يل ناصر 
أن���ه س��ي��ك��ون أم����ام ق���وة ع��س��ك��ري��ة وش��ع��ب��ة )ق��ب��ل��ي��ة ك��ب��رية( 
فآثر االنسحاب باآلالف من قواته إىل املناطق الشمالية 

للباد ثم اللجوء إىل شمال الوطن  .
وهكذا سقط خيار الحسم كما سقط الخيار العسكري 
ليس ألنه كان يفتح األبواب عىل مصراعيها لحرب أهلية 

دموية طويلة األمد .

نتائج مأساوية
لقد صحا اليمنيون الجنوبيون بمن فيهم قادة الحزب 
االش�������رتايك ب��ع��د ع����ام 1986م وخ���ال���ه ع���ىل ع����دة ح��ق��ائ��ق 
ومتغريات منها إن حالة الذهول التي أصابت املجتمع 
جعلت ال��ح��زب غ��ري ق��ادر ع��ىل دف��ع امل��واط��ن��ني إىل تجاوز 
املوقف السلبي وعىل نحو ما كان يمر بالباد نوعاً بارداً 
م��ن ال��ي��أس واإلح���ب���اط وال���ام���ب���االة ال��ع��ام��ة ح��ت��ى ل��م يعد 
مهماً بالنسبة للغالبية العظمي من املواطنني من الذي 
ان��ت��ص��ر وم���ن ال����ذي ان��دح��ر وم���ن ك���ان ع��ىل ح��ق وم���ن ك��ان 

عىل باطل !
إىل جانب من قتلوا من قيادات الحزب االشرتايك اليمني 
كعيل عنرت وص��ال��ح مصلح وزي���ر ال��دف��اع وغ��ريه��م وعىل 
رأس��ه��م عبدالفتاح اسماعيل وال���ذي ت��ع��ددت ال��رواي��ات 
وت����ض����ارب����ت يف اخ���ت���ف���ائ���ه أو ق��ت��ل��ه ول���ع���ل اخ���ت���ط���اف���ه اق����رب 
للحقيقة كونه كان من أشد اعداء الرجعية واالمربيالية 
وعودته للسلطة للمرة الثانية يشكل عقبة امام تحقيق 

اطماعهم يف جنوب اليمن .
كذلك من مآيس احداث يناير انه من بني 34284 وهم 
م���ج���م���وع اع�����ض�����اء ال�����ح�����زب االش����������رتايك ال���ي���م���ن���ي ح���ت���ى ع���ام 
1985م كان آالف منهم قد  هربوا إىل شمال اليمن آنذاك 
يف اعقاب أحداث 13 يناير فيما تعرض مئات ممن بقوا 
إىل االعتقال واملاحقات القضائية واالمنية , األمر الذي 
خلف وضعا اجتماعيا مأساويا لم تنفع احكام العفو 
ال��ش��ام��ل ال��ت��ي ص����درت ب��ت��أث��ر ض��غ��وط ع��رب��ي��ة مختلفة يف 
التخفيف من حدته نظرا إىل أن غالبية املُاحقني فضلوا 
ال����ب����ق����اء ح����ي����ث ه�����م م����ؤل����ف����ني ج���ي���ش���ا م�����ن امل���ن���ف���ي���ني وم�������ادة 
ل��ن��ش��اط أح����زاب م��ع��ارض��ة ق��دي��م��ة وأخ����رى ج��دي��دة ب��دأت 
نشاطا يف ال��خ��ارج ك��ان م��ن ش��أن��ه أن يشكل عنصر قلق 

لحكومة الشطر الجنوبي من اليمن سابقا  .

معاناة املعاقني 
في ظل  العدوان 

واحلصار 
عىل مدى ما يقارب من ثمان سنوات من 
العدوان والحصار الجائر برزت تداعيات 
س�����ل�����ب�����ي�����ة أث����������������رت ع����������ىل ال����������وض����������ع االن��������س��������اين 
والخدمي واملعييش لكافة ابناء الشعب 
اليمني بشكل عام ومنهم بشكل خاص 
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تفاقمت 
معاناتهم  جراء اغاق املطارات واملوائن 
وال�����ق�����ص�����ف ال����������ذي ط��������ال ج����م����ي����ع امل����ن����ش����آت 
التي تمول برامج ومشاريع األشخاص 
ذوي االعاقة مما تسبب بحرمان اآلالف 
م����ن ذوي االع����اق����ة م�����ن  ج��م��ي��ع م��ش��اري��ع 
ال���ح���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة  وت���س���ب���ب ب���ارت���ف���اع 
ن���س���ب���ة ع������دد االش������خ������اص ذوي االع�����اق�����ة،  
خاصة بني املواليد بسبب تدهور الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة األول����ي����ة ل�����أم و امل���وال���ي���د وس����وء 
التغذية نتيجة لتدهور الوضع املعييش 
لأسرة و انخفاض مستوى دخل الفرد 
بل انعدامه يف الغالب وكذلك اإلصابات 
الناتجة عن القصف بالطريان والقنابل 
املحرمة  ومضاعفات الحوادث و غريها. 
األمر الذي يتحتم عىل املجتمع اإلنساين 
ب���أك���م���ل���ه أن ي���ج���ع���ل���ه أك�������ر إدراًك��������������ا ل��ت��ب��ن��ي 
������ة، ت�����ح�����م�����ل يف  م��������واق��������ف إج�������رائ�������ي�������ة ع������م������ل������َيّ
مضامينها امل��زي��د م��ن الرعاية واالهتمام 
ب��ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم، واالرتقاء 
ب��������م��������س��������ت��������وى ال������������خ������������دم������������ات االج��������ت��������م��������اع��������ي��������ة 
وال����������ص����������ح����������ي����������ة وال���������ن���������ف���������س���������ي���������ة وال������������رتب������������وي������������ة 
وال�����ت�����أه�����ي�����ل�����ي�����ة م��������ن ك�������اف�������ة ال������ج������ه������ات ذات 
ال����������ع����������اق����������ة)ال����������ح����������ك����������وم����������ي����������ة- وال����������خ����������اص����������ة- 
وال����دول����ي����ة(  ل��ت��ح��ق��ي��ق األه�������داف ال��وق��ائ��ي��ة 
وال����������ع����������اج����������ي����������ة وال���������ت���������ن���������م���������وي���������ة ، ت������م������اش������ي������ا 
م������ع  امل�����واث�����ي�����ق  وال�����ق�����وان�����ني ال����دول����ي����ة ال���ت���ي 
استهدفت يف مجملها إياء عناية خاصة 
ب����������ذوي اإلع�������اق�������ة ب���م���خ���ت���ل���ف ش����رائ����ح����ه����م، 
ف����ض����ًا ع����ن ت��ل��ب��ي��ة االح����ت����ي����اج����ات ال���خ���اص���ة 
بهم؛ تيسريًا لشؤونهم، وإزال��ًة للحرج 
ع�������ن�������ه�������م، ودم���������ج���������ه���������م يف آف������������������اق ال������ح������ي������اة 
ودورت����ه����ا امل��ن��ت��ج��ة، وت���ع���دي���ل االت���ج���اه���ات 
وأن�����م�����اط ال����خ����دم����ات ال����ت����ي ي���ت���م ت��ق��دي��م��ه��ا 
ل����������ه����������م، س�������������������واء أك�����������ان�����������ت ت������ع������ل������ي������م������ي������ة، أم 
ت����أه����ي����ل����ي����ة، أم ص����ح����ي����ة، أم اج���ت���م���اع���ي���ة؛ 
وذلك ليك تصبح ظروف حياتهم افضل 

و تلبي جميع احتياجاتهم.
وقد أشارت املواثيق واالتفاقيات الدولية 
واملحلية املرتبطة منها بحقوق اإلنسان، 
وحقوق املرأة، وحقوق الطفل، وكذلك 
ق���رارات امل��ؤت��م��رات ال��دول��ي��ة التي ناقشت 
م����ش����ك����ات وق����ض����اي����ا رع������اي������ة امل����ع����اق����ني إىل 
ضرورة دمج فئة املعاقني يف املؤسسات 
�����������دت ع�����ىل ح���ق���ه���م يف  امل���خ���ت���ل���ف���ة، ال����ت����ي أَكّ
الحصول عىل الرعاية املناسبة، والدمج 
، ليتمكنوا من املشاركة يف مجتمعاتهم 

وفًقا لقدراتهم وإمكاناتهم.
إن األم�����������م امل�����ت�����ح�����دة ت�����غ�����ض ال�������ط�������رف ع���م���ا 
ي�����ج�����ري وم�������ا ي����ت����ع����رض ل������ه ال����ي����م����ن����ي����ون م��ن 
ح��������رب م���م���ن���ه���ج���ة اس����ت����ه����دف����ت ك������ل يشء 
وت�����س�����ب�����ب ب�����م�����ع�����ان�����اة ك������ب������رية ل���������دى غ���ال���ب���ي���ة 
ابناء بلدنا وتسببت بحرمان املايني من 
ح���ق���وق���ه���م وروات����ب����ه����م األم�������ر ال�������ذي ف��اق��م 
األزم�����������ة اإلن�����س�����ان�����ي�����ة وأدى ذل��������ك ك����ل����ه اىل 
ت��ع��ري��ة األم�����م امل���ت���ح���دة وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا أم���ام 

الشعب اليمني والعالم أجمع.
*املدير التنفيذي لصندوق املعاقني

د / عيل ناصر  مغيل  *

 شكلت أح��داث 13 يناير 1986م بعدن استمراراً  للصراع عىل السلطة بني قوى متعددة 
وبني والءات قيادية وحزبية ومناطقية وانقسامات داخل الجيش  دون الوالء للوطن ومكاسب 

وأهداف ثورة اكتوبر املجيدة وعيد االستقالل .
أضف إىل ذلك وج��ود اي��ادي خارجية دفعت باألحداث إىل تلك املجزرة املروعة والتي مازالت 

آثارها اىل وقتنا الراهن ُتستغل وتؤجج لخدمة اهداف واطماع عدوان اليوم عىل اليمن .

عيل الشراعي
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  امل������ؤام������رة ال���دن���ي���ئ���ة ج���رى 
ال����ت����خ����ط����ي����ط وال����ت����ن����ف����ي����ذ ل���ه���ا 
ب��ت��ن��س��ي��ق وت����ع����اون ك��ام��ل��ن مع 

اإلمبريالية والرجعية
  ال�����ض�����غ�����ط ال����ش����ع����ب����ي دف�����ع 
للدخول  ن��اص��ر  علي  بالرئيس 
ف������������ي م����������ف����������اوض����������ات إلع���������������ادة 

عبدالفتاح الى عدن 

  التزال أحداث 13 يناير ُتستغل  وتؤجج خلدمة أهداف وأطماع العدوان على اليمن 

أحداث يناير الدموية..  صراع القيادات وتعدد الوالءات
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كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام

كيف حدثت وتكررت املأساة املشابهة لكارثة يناير 
1986م ب����ن ال����ف����رق����اء؟، وال����ذي����ن ي���ف���رض ب���ه���م أن 
يكونوا حلفاء وزم���اء ويعملون تحت مظلة ِحلف 
واحد وهو الِحلف العسكري املشّكل من )السعودية 
واإلم�����ارات( وم��ن خلفهم حكومة ال��والي��ات املتحدة 
األم����ري����ك����ي����ة، ف���ف���ي ذل�����ك ال����ح����دث ان���ق���ض���ت وه��ج��م��ت 
م�����ج�����ام�����ي�����ع م�����ت�����وح�����ش�����ة م��������ن م�����ن�����اط�����ق ب����ع����ي����ن����ه����ا ت����رف����ض 
الوحدة اليمنية يك تجابه قوى مناطقية وعسكرية 
م��ن م��ح��اف��ظ��ات بعينها ت��ّدع��ي ح��ف��اظ��ه��ا ع��ى ال��دول��ة 
اليمنية ال��واح��دة!!!، راح ضحيتها العشرات وربما 
املئات من األبرياء يف تلك املوقعة العسكرية املؤملة 

يف ضواحي مدينة عدن.
إن ال���ك���ت���اب���ة امل���ت���ك���ررة ع����ن ح�����دث م�����ا، ُي���ع���د م��ض��ي��ع��ة 
ل��������ل��������وق��������ت ع������������ى ال���������ك���������ات���������ب وال���������������ق���������������ارئ م������������ع������������اً، وت����������ك����������رار 
م���م���ج���وج ل���ل���ح���روف وال���ك���ل���م���ات ول����ل����ع����ب����ارات، إاّل إذا 
ك�����ان امل����وض����وع ي��س��ت��ح��ق ال����ع����ودة ل��ل��م��ع��ال��ج��ة ب��ج��دي��ة 
ج�������دي�������دة، وأن����������ا ات������ذك������ر وط����ي����ل����ة س������ن������وات خ����ل����ت أن���ن���ي 
ك���ت���ب���ت ال����ع����دي����د م����ن امل�����ق�����االت ال���س���ي���اس���ي���ة ح������ول ت��ل��ك 
األح�����داث امل��ف��زع��ة، وأج���ري���ت ال��ع��دي��د م���ن ال���ح���وارات 
ال����ص����ح����ف����ي����ة وال�����ت�����ل�����ف�����زي�����ون�����ي�����ة ت�������ج�������اه ت�����ل�����ك األح���������������داث، 
وطيلة 37عاماً من عمر انقضاء الفاجعة، الزالت 
ال��������ذاك��������رة م������وج������وع������ة، وال�������ح�������رف م����ش����ت����ت، وال���ك���ل���م���ة 
مجزئة إىل اش��ط��ار، كيف ال؟ وال��ح��ال ه��و ال��ح��ال لم 
يتغر ك��ث��راً، وال��ن��اس ل��م ت��رد أن تتعلم م��ن دروس 
امل��أس��اة، والنسيان يلف ال��ذاك��رة الجمعية يف شكل 
ن������وب������ة ت�����خ�����دي�����ر ج������م������اع������ي، وم��������أس��������اة اب�������ن�������اء ال�����ش�����ه�����داء 
وال��ج��رح��ى وامل��ش��ردي��ن الزال����ت م��اث��ل��ة أم���ام الجميع، 
هكذا ه��ي ال��ص��ورة األك��ر تشويهاً م��ن ِفعل الحدث 

ذاته وتداعياته.
لهذا فالكتابات الجادة لم نعر عليها بعد، ال من 
ِقَبل األحزاب التي غرقت يف دماء بعضها البعض، 
وال من مراكز البحث الجادة حول جذور ومسببات 
تلك ال��ص��راع��ات الدموية التي أنتجت أح���داث يناير 
امل�����أس�����اوي�����ة وم���ث���ي���ات���ه���ا م�����ن االح������������داث، وت��������أيت ب��ع��ده��ا 
اح����������داٍث م����ؤمل����ة ت���ش���اب���ه���ه���ا يف ال���ق���ب���ح وال����ن����ت����ائ����ج، وم���ع 
ذل��ك يتم ط��ي الصفحات بشكٍل ع��ش��وايئ وس��اذج، 
وب����ع����ده����ا ي���ت���م رف������ع اض����اب����ره����ا يف ارف�������ف ال����زم����ن دون 
م���ع���ال���ج���ٍة ت����ذك����ر، أو أن ت����ك����ون م���ع���ال���ج���ات س��ط��ح��ي��ة 
هامشية يُعد اسطرها وصفحاتها الطرف السيايس 
الحزبي املنتصر، ولذلك تأيت النتائج مخيبة لآلمال، 
وتتكرر بعدها املأساة من جديد لتكون أكر درامية 

ومأساوية وهكذا دواليك.
ُه��ن��ا ات��ذك��ر ق���ول ال��ش��اع��ر امل��ن��اض��ل ال��ي��س��اري/ ع��وض 
الحامد العولقي محافظ م/ لحج، وهو يردد رائعته 

الشهرة، بعنوان )الصراع(:
من كوخ طاب الحياة …

مر شاحبة الجباه … كوخ الوجوه الُسّ
من فجر تاريخ الحياة …

يتصارع الضدان …
ال املهزوم يفنى …

ال وليس املنتصر ضامن بقاه …
ُه�������ن�������ا ي������ص������ف ال�������ش�������اع�������ر ال�������ث�������ائ�������ر/ ال�������ح�������ام�������د ال����ع����ول����ق����ي 
ب��ل��غ��ت��ه وم����ف����ردات����ه ال���ي���س���اري���ة ال����ح����ال����ة ك���م���ا ه������ي، ب���أن 
ال�����ص�����راع اإلن�����س�����اين ع����ى ال���س���ل���ط���ة م����وج����ود م���ن���ذ ف��ج��ر 
ال������ت������اري������خ اإلن��������س��������اين، ال����ب����ع����ض م����ن����ه����ا ي����ن����ج����ح ل��ت��ص��ب��ح 
ث��ورة واصحابها ث��وار أقحاح، واألخ��رى منها تفشل 
ويتحول أصحابها إىل متهمن خونة وغر وطنين، 
لكن دوران عجلة ال��ص��راع الحاد ستظل مستمرة، 
ألن امل�����ه�����زوم ل����م ول�����ن ي�����رىض ب���ال���ه���زي���م���ة، وامل���ن���ت���ص���ر ال 

يضمن ديمومته واستمراره يف حالة انتصار دائم.
نعود إىل نتائج تلك الصراعات بن اجنحة وتيارات 
الجبهة القومية وبعدها وريث الحركة الوطنية كما 
ك����ان ي��س��م��ون��ه��ا أص��ح��اب��ه��ا وم���ف���ك���روه���ا وُه�����م م��ن��ظ��ورا 
ال���ح���زب االش������رايك ال��ي��م��ن��ي، ل��ي��ت��ج��ه إل��ي��ه��م ال��ت��س��اؤل 

اآليت:
ه�����ل ت����ح����م����ل����ت؟؟؟ ال����ج����ه����ات ال���ح���زب���ي���ة وال���ح���ك���وم���ي���ة 
املسؤولية األخاقية يف إعداد ملف توثيقي أرشيفي 
ب���أس���م���اء ال����ش����ه����داء، وأس�����م�����اء امل���ف���ق���ودي���ن، وأس���م���اء 

ال����ج����رح����ى وامل����ع����اق����ن وامل���ه���ج���ري���ن إىل ش����م����ال ال���وط���ن 
آن������������������ذاك!!!، ل����ك����ن امل����ص����ي����ب����ة ت���ت���س���ع وت�����ك�����ر وي���ت���ح���م���ل���ه���ا 
الجميع، إذا ما عدنا قليًا إىل الخلف وتذكرنا جرائم 
ال��ح��رب األهلية يف ال��زم��ن األخ���ر للمستعمر املحتل 
الريطاين ونتائج ذلك الصراع الدموي بن الجبهة 
القومية وجبهة التحرير، وبعدها صراع الرفاق يف 
ال��ج��ب��ه��ة ال���ق���وم���ي���ة ع����ى ال��س��ل��ط��ة ح��ي��ن��م��ا اط���ي���ح ب����أول 
رئيس للجنوب هو الشهيد الرئيس/ قحطان محمد 
الشعبي، والشهيد/ فيصل عبداللطيف الشعبي، 
يف ي���ون���ي���و 1969م وأس����م����وه زوراً وب���ه���ت���ان���اً ب����)ح���رك���ة 
التصحيح ملسار الثورة اليمنية الجنوبية(، وتتابعت 
األحداث الدموية وتنايس القادة الرفاق ضحاياها، 
امثال ضحايا الصراع مع الفقيد/ محمد عيل هيثم 
رئيس وزراء جنوب الوطن ورف��اق��ه ع��ام 1971م، 
مما ادى إىل نفيه وم��ط��اردت��ه ح��د محاولة التصفية 
يف ال��خ��ارج، وضحايا سقوط الطائرة الدبلوماسية 
عام 1973م، والتي راح ضحيتها كوكبة من خرة 

الدبلوماسين، وعى رأسهم الشهيد/ محمد صالح 
عولقي.

انتهوا يف غمضة ع��ن دون أن ي��ع��رف ال���رأي العام 
املحيل والدويل سبب الجريمة النكراء، وضحايا ما 
أس��م��وه باالنتفاضات الفاحية والتأميمات للفرة 
من )1972 – 1974م(، وذهب املئات وربما اآلالف 
من شيوخ القبائل واملفكرين العلماء من الحبايب 
الهاشمين والفقهاء واملثقفن وعدد ال بأس به من 
ابناء الساطن واألم��راء وحكام جنوب اليمن أبان 
االح���ت���ال ال���ري���ط���اين، وك���ان���ت ب��م��ث��اب��ة اب���ش���ع ج��ري��م��ة 
ح���ّل���ت ب���امل���واط���ن���ن يف ج���ن���وب ال����وط����ن، ألن ال��ض��ح��اي��ا 
ت����م اخ���ت���ط���اف���ه���م يف ال���ل���ي���ايل ال���ظ���ل���م���اء وال���ت���ن���ك���ي���ل ب��ه��م 
وسحلهم ك��ال��ح��ي��وان��ات، واآلخ���ري���ن ت��رك��وا ح��ت��ى من 
حق الدفن الطبيعي ألجسادهم الطاهرة، كل ذلك 
لم يسمع الشعب يف املحافظات الجنوبية والشرقية 
شيئاً يذكر عنهم وملفاتهم وقوائم هؤالء الضحايا 
و و و، وضحايا رف��اق الرئيس الشهيد/ سالم ربيع 
عيل )ساملن( الذي تعرض هو اآلخر النقاب دموي 
رهيب هو ورفاقه، والعديد من الضحايا يف جميع 
م��راح��ل امل��ن��ع��ط��ف��ات ال��ت��ص��ف��وي��ة ب��ن رف���اق األم���س يف 
ال���ج���ب���ه���ة ال���ق���وم���ي���ة وخ���ص���وم���ه���م والح�����ق�����اً ب����ن ت���ي���ارات 
ال���ح���زب االش�������رايك ال��ي��م��ن��ي امل���ت���ص���ارع���ة ع���ى ال��س��ل��ط��ة 

وفتات مغانمها البخسة التافهة.
ال ات��ذك��ر أن ملفاً واح����داً ق��د اك��ت��م��ل، وب��ال��ت��ايل فإن 
الجميع هنا مذنب، بن الجاين أو الضحية!، وكأننا 
إم����ا دول�����ة ض��ائ��ع��ة، وم���ؤس���س���ات ح��ك��وم��ي��ة ه��ام��ش��ي��ة 
وه������ش������ة، وم�����س�����ؤول�����ي�����ة ش���خ���ص���ي���ة ف������ردي������ة وج���م���اع���ي���ة 
م�����ف�����ق�����ودة، وض�����م�����ر م������س������ؤول م����ي����ت ت�����ج�����اه ك������ل ت��ل��ك 
ال������ج������رائ������م ال�����ب�����ش�����ع�����ة، وه������ن������ا ت����ك����م����ن ال������ك������ارث������ة ب���ج���م���ي���ع 
ابعادها وح��دوده��ا ومدلولها يف التجربة )الثورية( 

املاضية لليمن الديمقراطي يف جنوب الوطن.
وك��م��ا ي��ق��ول امل��ث��ل ال��ع��رب��ي، ح����دوث )ث��ال��ث��ة األث����ايف( 
ع����������ى ج��������ن��������وب ال������������وط������������ن، وه�������������ي أح��������������������داث 13 ي�����ن�����اي�����ر 
1986م امل����ش����ؤوم����ة، ح���ي���ث ي���ق���ال ألن ل���ي���س ه��ن��اك 
ت������وث������ي������ق ل�����ل�����م�����ع�����ل�����وم�����ات ب������ش������ك������ٍل ص������ح������ي������ح، ب�����������أن ع������دد 
ال���ش���ه���داء ال���ض���ح���اي���ا خ�����ال ث���اث���ة أش���ه���ر ف��ح��س��ب ق��د 
ب��ل��غ��وا أزي����د م���ن ع��ش��رة آالف، وت���م دف��ن��ه��م يف مقابر 
جماعية ويف كونتيرنات، والبعض بلعتهم الوحوش 
والحيوانات الضالة، ومعظم أَُسرهم حتى اآلن لم 

ت��س��و أوض���اع���ه���م االداري�������ة وامل���ال���ي���ة ك���ُأَس���ر ل��ل��ش��ه��داء، 
تخيلوا هذا االهمال الكبر لأُلَسر التي ضحى عائلها 
رب��م��ا ال��وح��ي��د ب��روح��ه يف سبيل )ال���وط���ن( إن ك���ان قد 
توفاه الله وهو يجاهد يف سبيل الوطن!!!، وهناك 
مثلهم ج��رح��ى وم��ع��اق��ن، ون����زح إىل ش��م��ال ال��وط��ن 
قرابة 100 ألف نازح ويزيد، ُجّلهم من املؤسستن 
العسكرية/األمنية واملدنية، والبقية من بن اف��راد 

املواطنن العادين.
يف ه�����ذه ال����ك����ارث����ة خ���س���ر ال����ح����زب االش���������رايك ال��ي��م��ن��ي 
ع���دداً ك��ب��راً م��ن ق��ي��ادات��ه وق���واع���ده، فخسر الرفيق/ 
ع��ب��دال��ف��ت��اح إس��م��اع��ي��ل ع��يل ال��ج��ويف ال��رئ��ي��س األس��ب��ق 
ل���ج���ن���وب ال���ي���م���ن، وخ���س���ر ال���ق���ائ���د ال���ف���ري���ق رك������ن/ ع��يل 
أح����م����د ن����اص����ر ع���ن���ر ن����ائ����ب رئ����ي����س ال���ج���م���ه���وري���ة ووزي������ر 
الدفاع، وخسر الفريق/ صالح مصلح قاسم املهدي 
وزير الداخلية، وخسر املناضل/ هادي أحمد ناصر 
ال���ع���ول���ق���ي س���ك���رت���ر ال����ح����زب يف ع�������دن، وخ����س����ر امل��ف��ك��ر 
ال���ش���اب/ ف�����اروق ع���يل أح���م���د، وخ���س���رت أن���ا شخصياً 
القائد النقابي الطابي املميز/محمد ناجي سعيد، 
وخ�������س�������رت أي�������ض�������اً اص���������دق���������اء وزم��������������اء ه�������م يف م���ق���ت���ب���ل 
اع���م���اره���م ك���ان���وا ي��ح��ل��م��ون ب����أن ي��ع��ي��ش��وا ح��ي��اة ال��رف��اه 
وال���ع���ي���ش ال���رغ���ي���د يف ظ���ل راي�����ة االش���راك���ي���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
واألممية الروليتارية، واستشهدوا وهم يحلمون 
وي���ت���خ���ي���ل���ون ت���ل���ك امل���ع���ي���ش���ة ال����ح����امل����ة، وُه�������م ال��ش��ه��ي��د/ 
محسن أحمد الشكليه، ومحمد حسن باعينن بن 
فهيد، ومحمد عيل هاشم مقطري، ومحمد سالم 
ال���ع���اظ ب���ن ع����ي����دان، وح���ج���ري ال���ع���ول���ق���ي، وع���ج���روم 
العولقي، وطابور طويل من الشهداء األبرار االعزاء.
العجيب والغريب يف األمر أن من نجا من الرفاق 
املتقاتلن م��ن ات��ون ذل��ك ال��ص��راع الرهيب يف جنوب 
الوطن، وبعد أن ملع يف االفق بروز التيار )املنتصر( يف 
أية واقعة عسكرية وأمنية بعينها، يهرع من تبقى 
من التيار املهزوم املدحور يف رحلة معظمها برية إىل 
مدن شمال الوطن، وكأنها تتجدد مواسم الهجرة 
م���ن ال���ج���ن���وب إىل ال���ش���م���ال يف ن�����زوح ب���ش���ري يصعب 
وص������ف������ه، وُه������ن������ا يف م��������دن ص����ن����ع����اء وت�����ع�����ز وال�����ح�����دي�����دة 
والبيضاء ودمت ومأرب يجد النازحون )الهاربون( 
من عدن وبقية مدن الجنوب كل الرحاب األخوي 

الحار والعظيم.
مدينة صنعاء وبقية م��دن واح��ي��اء ش��م��ال الوطن 
ك������ان������ت ح�����اض�����ن�����ة أخ�������وي�������ة ل�����ك�����ل م�������ن غ�����������ادر ال�����ج�����ن�����وب، 
ووج�������دوا ف����رص ال��ع��م��ل يف ال���س���وق ال���ش���م���ايل ال���ُح���ر، 
ع������اوًة ع���ى ح��ص��ول��ه��م ب��ط��ائ��ق ال���ه���وي���ات وال����ج����وازات 
وف��������رص ال������دراس������ة يف ال������داخ������ل وال�������خ�������ارج، ك�����ل ذل���ك 
وج��������������دوه ل����������دى اش�����ق�����ائ�����ه�����م ُه������ن������ا يف ش������م������ال ال������وط������ن، 
تذكرت أن يف زمن االحتال الريطاين بأن عدد من 
قبائل جنوب الوطن، مثال قبائل آل الحمري وآل 
باعوضه من سلطنة الواحدي بحضرموت، وقبائل 
آل م���ع���ور ال��ع��ول��ق��ي��ة، وق���ب���ائ���ل ال��ن��س��ي��ن وامل��ص��ع��ب��ن 
م����ن ب����ي����ح����ان، ت����ع����رض����وا ج���م���ي���ع���اً ل���ه���ج���وم ب���ال���ط���ائ���رات 
الريطانية املقاتلة إلخضاعهم بسبب التمرد القبيل 
ضّد جنود االحتال الريطاين، هؤالء وغرهم نزحوا 
إىل امل��م��ل��ك��ة امل��ت��وك��ل��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف زم����ن اإلم������ام أح��م��د 
آل حميدالدين، واستقروا بمدن الشمال معززين 

مكرمن يف ضيافة اهلهم من ابناء شمال اليمن.
اخلالصة:

ب��ع��د م����رور أزي����د م���ن 37 ع���ام���اً ع���ى امل���أس���اة، وب��ع��د 
ال�����ت�����ج�����ارب امل������ري������رة أله����ل����ن����ا يف ج����ن����وب ال������وط������ن، وب���ع���د 
معاناتهم جَرّاء دورات الصراع الدموي بن اجنحة 
تنظيم الجبهة القومية وبعدها ال��ح��زب االش��رايك 
اليمني، فإن الطبقة السياسية الفاعلة لم تستطع 
أن تتعلم ال�����دروس امل��س��ت��ق��اة م��ن م��أس��اة ك��ارث��ة 13 
يناير 1986م، وإنهم يكررون الفعل السيئ ولكن 
ب��غ��ط��اء ك�����اذب وي���ص���دق���ون ذات����ه����م، م���ث���ال ع���ى ذل��ك 
ترديد شعار “التسامح، التصالح، ونسيان املايض”، 

كلها شعارات براقة ولكنها تشبه السراب ال غر.
﴿َوَفْوَق ُكِلّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾

*رئيس مجلس الوزراء 

أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور

تحل علينا مأساة وكارثة 13يناير 1986م كل عام، وتحمل معها يف كل عام جديد هموم مثقلة بآالم املايض وأحزانه واوجاعه، وكانت كارثة 
يناير 1986 م بمثابة كارثة الكوارث التي حلت عى شعبنا اليمني يف جنوب الوطن، وألنها كارثة سقطت فيها كل القيم اإلنسانية كما درسها 

وتعلمها األسوياء من بني البشر، وانهارت معها كل معاير الخر والفضيلة والرقي األخاقي كما علمتنا الشرائع والديانات السماوية ويف 
طليعتها تعاليم الدين اإلسامي الحنيف السمحة، وكان البسطاء من أهلنا يف جنوب اليمن يبتهلون إىل الله ليل نهار، ويرددوا بطلب 

التعلم من قبل الساسة واملحرضن عى الفنت املناطقية املقيتة والجهوية املريضة، أن يتعلموا الدرس البليغ للمأساة.
 لكن شواهد واحداث ومآيس عام 2019م حينما تجابه اإلخوة األعداء وبتحريض من املحتل السعودي – اإلمارايت، يبدو أنهم لم ولن 
يتعلموا الدرس، إذ كّرر الخصوم من اإلخوة األعداء كل املشاهد الراجيدية املؤملة، يف الحرب العسكرية الدموية التي دارت رحاها يف 

منطقة الَعَلم عى مدخل مدينة عدن الوادعة.

م��دي��ن��ة ص��ن��ع��اء وب��ق��ي��ة م���دن ش��م��ال ال���وط���ن ك��ان��ت 
حاضنة أخوية لكل من غادر اجلنوب

ل��م تستطع ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة اس��ت��ي��ع��اب  دروس 
مأساة  وكارثة  13 يناير 1986م

10 آالف ض��ح��اي��ا ص���راع 3 
أشهر مت دفنهم في مقابر 
جماعية وفي كونتينرات  
وال�������ب�������ع�������ض اب����ت����ل����ع����ت����ه����م 

الوحوش واحليوانات

إل��������ى  أل������������������ف    100 ن������������������زح  
ش���م���ال ال����وط����ن ُج���ّل���ه���م م��ن 
امل���ؤس���س���ت���ن ال���ع���س���ك���ري���ة 
واألم�������������ن�������������ي�������������ة،  وم������ن������ه������م 

مواطنون مدنيون

السلم
 السياسي

ألن خواطرنا وأقامنا 
بفضل الله عودتنا 

عى أال نكتب بدون 
هدف راق يستفيد 

منه ذوو النظر 
الواسع من القراء 
الكرام.. فبالعودة 

إىل قول الله سبحانه 
وتعاىل: )يا أيها 

الذين آمنوا ادخلوا 
يف السلم كافه وال 

تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم 
عدو مبن( صدق 

الله العظيم.

وإذا ك������������ان ب��������ي��������ان ال��������ل��������ه ي���ن���ب���ه 
ب����أه����م����ي����ة ال�������دخ�������ول يف ال���س���ل���م 
وال���������������������س���������������������ام ب������������������ص������������������ورة ع���������ام���������ة 
وواسعة البنود والتفاصيل.. 
مل������اذا؟ ألن ال���ل���ه ت���ع���اىل ي��ح��ذرن��ا 
م���������������ن ت�������������دخ�������������ل ال����������ش����������ي����������ط����������ان يف 
م���راح���ل ال��س��ل��م وال����س����ام بن 
أي طرفن ك��ون ذل��ك يخالف 
م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ش��ي��ط��ان وب��رام��ج��ه 
وال������������ت������������ي ي�������ن�������ف�������ذه�������ا م������������ن خ��������ال 
أول�����ي�����ائ�����ه م������ن األن����������س إلف����ش����ال 
أي م����س����اٍع ل���ل���س���ام يف ال���ك���ون 
والبيان يتحدث عن خطوات 
ب��������م��������ع��������ن��������ى ي��������ت��������خ��������ذ ال��������ش��������ي��������ط��������ان 
خطوات دقيقه وقد يأيت من 
اوج����ه ال��خ��ر وال���ص���اح ل��ي��وق��ع 
ال��������ع��������داوة وال�����ب�����غ�����ض�����اء ب��ش��ك��ل 
اكر وأشد وهنا يجب االنتباه 
بذكاء واهتمام لجنود إبليس 
وق����درت����ه����م ال���ع���ال���ي���ة يف إف���س���اد 
ال������ت������ص������ال������ح.. ون������خ������ص يف ه�����ذه 
ال������ع������ج������ال������ة ال���������ط���������رف امل����س����ت����ك����ر 
وال��������ذي إذا م����ا اس���ت���م���ر يف غ��ي��ه 
وب��غ��ي��ة وع����دوان����ه.. فستأخذه 
ط������اع������ت������ه ل�����ل�����ش�����ي�����ط�����ان إىل ب���ح���ر 

مسجور.

وهنا يراقب الشعب اليمنى 
ال������ع������ظ������ي������م وك����������ذل����������ك ال�����ش�����ع�����ب 
ال���������س���������ع���������ودي وج�������م�������ي�������ع اح�������������رار 
ال���ع���ال���م م����ا ي��ن��ت��ج ع����ن امل���خ���اض 
ال�����س�����ي�����ايس يف ال����ي����م����ن ب�����ال�����ذات 

والعالم عامة.

م�������ن  ه����������������ن����������������اك  ان  والش��������������������������������ك 
ي�����ن�����زع�����ج�����ون ب����ش����ك����ل ك�����ب�����ر م���ن 
أي س����ام ق���د ت��ت��ب��ل��ور خ��ط��وات��ه 
وب�������ن�������وده يف ال������وق������ت ال����ح����اض����ر 
وه�������������������������������م ك�������������������������������ر, وع�������������������������������ى وج����������������ه 
ال���������خ���������ص���������وص أول������������ئ������������ك ال��������ذي��������ن 
ل�������دي�������ه�������م م�������ص�������ال�������ح خ���������اص���������ة يف 
اس�������ت�������م�������رار ال����������ع����������دوان ال�����س�����اف�����ر 
والحرب املدمرة عى الشعب 
ال�����ي�����م�����ن�����ى.. وه��������م امل���س���ت���ف���ي���دون 
ع�����������������ى امل�������������س�������������ت�������������وى ال��������ش��������خ��������ي 
والدويل والذين يقفون عائقاً 
من أن تدخل أط��راف جديدة 
ي������ك������ون ل�����ه�����ا دوره��������������ا اإلي�����ج�����اب�����ي 
يف ت������ث������ب������ي������ت ق������������واع������������د ال��������س��������ام 
وت��������������ب��������������ادل ال�����������ث�����������ق�����������ة.. ذل����������������ك أن 
ل���ي���س أم������ام ت���ح���ال���ف ال����ع����دوان 
إال أن ي��ن��ف��ذ م��ط��ال��ب ال��ش��ع��ب 
ال��������ي��������م��������ن��������ى امل�����������ش�����������روع�����������ة وي�������ف�������ك 
ح�����ص�����اره وي���ن���س���ح���ب م�����ن ج����زر 
وم���ح���اف���ظ���ات ال���ي���م���ن ال��ع��ظ��ي��م 
وي�����ث�����ب�����ت م�����ص�����داق�����ي�����ة ج�����������ادة يف 

السام.

عميد/عبدالسالم السياين

يدرك الجميع يف كافة أرجاء العالم وكل أنحاء وأصقاع املعمورة 
بأن العلم والتعليم هو أساس كل يشء يف هذا الوجود، وبدونه 
ي��ك��ون اإلن��س��ان أع��م��ى ال��ب��ص��رة وع��اج��زا ع��ج��زاً ك��ل��ي��اً ع��ن تحقيق أي 
نجاح مهما ك��ان بسيطاً.. وبالعلم والتعليم تبنى األم��م أوطانها 
وتشيد صروح مجدها وترقى إىل أوج العا، تطوراً وبناًء ونهوضاً 

حضارياً شامًا يف كل املجاالت واالتجاهات واألصعدة.
من هذا املنطلق يجب علينا جميعاً االهتمام بالتعليم يف بادنا، 
وعى حكومة اإلنقاذ أن تويل التعليم اهتماماً خاصاً وان يكون له 

األولوية عى كافة الجوانب واملجاالت األخ��رى، ونأمل من وزارة 
الربية والتعليم أن تعيد النظر يف الكثر من األشياء ومنها العمل 
عى االهتمام باملعلمن وإعطائهم مخصص شهري حتى يتمكنوا 
من أداء رسالتهم التعليمية وكفالة أسرهم، أو أن يوفر لهم سلة 
غذائية، حتى ال يتجهوا اىل املدارس الخاصة أو إىل أي مكان آخر 

للبحث عن مصادر دخل لهم إلعاشة أسرهم.
ه���ذا م��ا ن��رج��وه ون��ت��م��ن��اه ك��م��واط��ن��ن ل��دي��ن��ا أب��ن��اء وب��ن��ات يتعلمون 
ويدرسون يف املدارس الحكومية، يك تستطيع املدارس الحكومية 

وكادرها الربوي والتعليمي من أداء رسالتهم السامية والعظيمة 
عى النحو املنشود تجاه أبنائنا الطاب والطالبات الذين يمثلون 
ثروة الوطن وحجر الزاوية فيه بل أساس تقدمه وتطوره ونهوضه 
الحضاري الشامل، وبغر االهتمام بهذه الروة العظيمة ال يكون 
هناك بناء وال نماء وال تطور وال يمكن أن أيضاً تحقيق أي انتصار 
س����واء ع��س��ك��ري أو اق��ت��ص��ادي أو يف أي م��ج��ال اخ����ر.. ف���أي ن��ج��اح او 
انتصار ويف أي مجال ال بد له من أن يكون مبنياً عى أساس متن، 

وهذا األساس هو العلم والتعليم.

االهتمام بالتعليم
 مسؤوليتنا جميعا

الشيخ/ ماجد النصريي



ن����������������������������������ظ����������������������������������ّم����������������������������������ت 
ق�����������ي�����������ادة امل�����ن�����ط�����ق�����ة 
ال����������������ع����������������س����������������ك����������������ري����������������ة 
الخامسة، حفل 
اخ������ت������ت������ام ال�������������دورة 
ال���ت���أه���ي���ل���ي���ة ال������34 
ل����������55 م������ن امل����غ����رر 
ب���ه���م، ال��ع��ائ��دي��ن 
إىل صف الوطن.

ويف ال�������ح�������ف�������ل، ال��������������ذي ح�������ض�������ره رئ�������ي�������س امل��������رك��������ز ال�����وط�����ن�����ي 
ل���ل���ع���ائ���دي���ن ال���ع���ق���ي���د ع���ب���دال���غ���ن���ي امل����������روين، اع����ت����ر م���س���ؤول 
ال����ع����ائ����دي����ن يف امل���ن���ط���ق���ة ال����خ����ام����س����ة، ال���ع���ق���ي���د ع���ب���دال���ع���زي���ز 
عريج، ع��ودة املغرر بهم إح��دى ثمار ق��رار العفو العام، 

الذي أصدرته القيادة الثورية والسياسية العليا.
فيما أشارت كلمة املركز الوطني الستقبال العائدين، 
التي ألقاها العقيد شرف القاعدي، إىل أن عودة املغرر 
بهم إىل صف الوطن يعّر عن مدى وعيهم بزيف وتضليل 

العدوان ومرتزقته.

ب���������������������������������دوره���������������������������������ا، 
أش��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ارت 
ك�������������ل�������������م�������������ة ه��������ي��������ئ��������ة 
االس����ت����خ����ب����ارات، 
ال���������������ت���������������ي أل����������ق����������اه����������ا 
ال���������������������������ن���������������������������ق���������������������������ي���������������������������ب 
خ�������������ال�������������د م�����ح�����م�����د 
ال�����������ع�����������ص�����������ي�����������م�����������ي، 
ال������وط������ن  أن  إىل 
يتسع للجميع، وأن العدوان ومرتزقته سريحلون عّما 
ق��ري��ب ب��ت��اح��م أح�����رار ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي إىل ج��ان��ب أب��ط��ال 
القوات املسلحة، وسينتصر الشعب اليمني عىل الغزاة 

وأدواتهم.
يف ح������ن أوض������ح������ت ك���ل���م���ة امل�����ش�����ارك�����ن يف ال�������������دورة أن���ه���م 
اس������ت������ف������ادوا م����م����ا ت����ل����ق����وه ف����ي����ه����ا م������ن دروس وم�����ح�����اض�����رات 
قّيمة، عززّت من وعيهم الوطني بمخاطر قوى العدوان 

واملحتلن وأدواتها عىل اليمن.
تخلل الحفل قصيدة شعرية.

متابعة:نبيل السياغي

اختتم يوم امس فعاليات الدورة التدريبية 
لناشري وناشرات التوعية للصم والبكم حول 

مخاطر األلغام ومخلفات الحروب.
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة وت���أه���ي���ل ال��ص��م 
والبكم بالشراكة مع املركز التنفيذي للتعامل 
م�����ع األل������غ������ام وب�����دع�����م م�����ن م���ن���ظ���م���ة ال���ي���ون���ي���س���ف 
ض��������م��������ن م������������ش������������روع ال��������ت��������وع��������ي��������ة ل�������ل�������ص�������م وال�������ب�������ك�������م 

ومحيطهم املجتمعي.
ح������ي������ث ش���������������ارك يف ال��������������������دورة ع���������ىل م������������دى س���ت���ة 
أي�����ام 40 م���ت���درب���اً وم���ت���درب���ة ي��م��ث��ل��ون ال��ج��م��ع��ي��ة 
وأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ذمار، 

البيضاء.
ويف حفل افتتاح الدورة اكد محمد العبديل 
نائب مدير املركز الوطني للتعامل مع األلغام 

لشؤون التوعية والضحايا أن املركز يسعى من 
خ����ال ه����ذا امل����ش����روع إىل إي���ص���ال رس���ال���ة ت��وع��وي��ة 
ل���ك���ل أف��������راد امل���ج���ت���م���ع ب���م���ا ف���ي���ه���م ش���ري���ح���ة ال��ص��م 
والبكم التي تعد األك��ر تعرضا ملخاطر األلغام 

ومخلفات الحروب والقنابل العنقودية.
م�������ش�������ريا إىل أن ال�����������������دورة ت�����ع�����د ال�����ث�����ان�����ي�����ة ض���م���ن 
املشروع بعد نجاح الدورة األوىل التي استهدفت 

محافظات حجة واملحويت والحديدة وريمة.
ول�����ف�����ت ال�����ع�����ب�����ديل إىل أن األل�������غ�������ام وم���خ���ل���ف���ات 
ال�������ح�������روب ت����ع����د خ�����ط�����را غ������ري م������ع������روف ل����ك����ث����ري م��ن 
ال���ن���اس يف امل��ج��ت��م��ع األم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل الجميع 
م���ع���ن���ي���ا ب���ن���ش���ر وإي������ص������ال رس�����ائ�����ل ال���ت���وع���ي���ة ل��ك��اف��ة 

شرائح املجتمع.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه اش�����������ار ح����م����ي����د م�����ع�����وض�����ة م�����س�����ؤول 
ال������ج������م������ع������ي������ات واالت����������������ح����������������ادات ب����������������������وزارة ال��������ش��������ؤون 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال������ع������م������ل إىل أه�����م�����ي�����ة ال�����������������دورة يف 
ال�����ت�����وع�����ي�����ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة مل����خ����ت����ل����ف ال������ف������ئ������ات وم���ن���ه���ا 

شريحة ذوي اإلعاقة السمعية.
وأشاد بجهود الجمعية يف تنظيم الدورة التي 
سبقها العديد من الدورات والورش يف التوعية 

بمخاطر األلغام أو يف مجاالت أخرى تعزز من 
مهارات ومعارف الصم والبكم.

ف����ي����م����ا أوض������������ح ي����ح����ي����ى س������������رور رئ������ي������س ج���م���ع���ي���ة 
رعاية وتأهيل الصم أن املشروع يهدف إىل نشر 
رس�����ال�����ة ال����ت����وع����ي����ة ب���م���خ���اط���ر األل������غ������ام وم���خ���ل���ف���ات 
الحروب والغابات الجوية ، وخطوات السامة 
وتدابري األمان لذوي اإلعاقة السمعية بوسائل 
تتناسب مع لغاتهم إىل جانب توعية محيطهم 
املجتمعي م��ن السكان املحلين. وت��ط��رق إىل ما 
ح��ق��ق��ت��ه ال��ج��م��ع��ي��ة م���ن إن����ج����ازات م��ن��ذ تأسيسها 

يف خدمة الصم والبكم يف مختلف املجاالت.
بدوره قال عبد السام العصار مدير املشاريع 
بالجمعية أن برنامج الدورة الذي اشرف عليه 
مدربون من الجمعية وبرنامج التوعية باملركز 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ت����ض����م����ن م�������ح�������اض�������رات ح����������ول م�����ب�����ادئ 
ال���ع���م���ل اإلن�����س�����اين وال���ت���وع���ي���ة امل���ي���دان���ي���ة واألل����غ����ام 
األرض������������ي������������ة وأن����������واع����������ه����������ا وال��������ق��������ن��������اب��������ل ال������ع������ن������ق������ودي������ة 
وأقسامها ومخلفات الحروب وطرق وأساليب 
اإلب��������اغ ع����ن امل���خ���اط���ر ل���ل���ص���م واالت�����ص�����ال ال���ف���ع���ال 

وصياغة رسائل التوعية وآلية فرق العمل.
ه����������������ذا وق����������������د ت����������ع����������رف امل������������ش������������ارك������������ون ع������������ىل ط��������رق 
ت���أه���ي���ل ال���ض���ح���اي���ا واآلث����������ار ال���ن���ف���س���ي���ة وال���ج���س���دي���ة 
واالج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة وال������ب������ي������ئ������ي������ة مل�����خ�����ل�����ف�����ات ال��������ح��������روب 
واألل�������غ�������ام وإرش��������������ادات ال����س����ام����ة أث�����ن�����اء ال���ق���ص���ف 
ال�����ج�����وي وأس�����اس�����ي�����ات ال����خ����ط����ر وال�����س�����ل�����وك اآلم�����ن 
الواجب اتباعه والسلوك الخطر الواجب تجنبه 
وإي�����ص�����ال ال����رس����ال����ة األس����اس����ي����ة م����ن أج�����ل س��ام��ة 
ال�����ف�����رد وامل����ج����ت����م����ع. ك���م���ا ت���ض���م���ن���ت خ���ط���ة ب���رن���ام���ج 
ال������دورة ال��ت��وع��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة وت���وزي���ع ال����روش����ورات 
وامل���������ل���������ص���������ق���������ات ع�����������ىل امل�������س�������ت�������ه�������دف�������ن وت�����خ�����ص�����ي�����ص 
رق�������م ه����ات����ف����ي ل���ت���ل���ق���ى ب�����اغ�����ات ال����ص����م وال����ب����ك����م يف 

املحافظات..
ال��ج��دي��ر ذك����ره أن امل��ش��ارك��ن س��ي��ن��ف��ذون ن��زوال 
م��ي��دان��ي��ا يف امل��ح��اف��ظ��ات املستهدفة ع��ق��ب انتهاء 

الدورة وبحسب الخطة الزمنية للمشروع.
حضر االفتتاح فواز علوان أمن عام الجمعية 
وج���م���ي���ل ج���ع���ف���ر م����ش����رف ف������رق ال���ت���وع���ي���ة ب���امل���رك���ز 

التنفيذي للتعامل مع االلغام.

زين العابدين عثمان*
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89 خرقا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 89 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
م������ن ب������ن خ�������روق�������ات ق��������وى ال���������ع���������دوان، س��ت 
غ����������ارات ل����ل����ط����ريان ال���ت���ج���س���ي ع�����ىل ح���ي���س، 
واس��ت��ح��داث تحصينات ق��ت��ال��ي��ة يف الجبلية 

وحيس.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي������ض������اً ت���ح���ل���ي���ق 10 ط�������ائ�������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف 
أجواء حيس والجبلية، وثمانية خروقات 
ب����ق����ص����ف م������دف������ع������ي، و61 خ��������رق��������اً ب������األع������رية 

النارية املختلفة

70 خرقا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 70 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
م�����ن ب�����ن خ������روق������ات ق�������وى ال��������ع��������دوان، ث����اث 
غ����������ارات ل����ل����ط����ريان ال���ت���ج���س���ي ع�����ىل ح���ي���س، 

واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي�����ًض�����ا ت���ح���ل���ي���ق ت���س���ع ط�����ائ�����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف 
أجواء حيس، و14 خرًقا بقصف مدفعي، 

و43 خرًقا باألعرية النارية املختلفة.

113 خرقا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 113 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
من بن خروقات قوى العدوان، استحداث 
ت���ح���ص���ي���ن���ات ق���ت���ال���ي���ة يف ال���ج���ب���ل���ي���ة، وت��ح��ل��ي��ق 

ثاث طائرات تجسسية عىل حيس.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي�����ًض�����ا 32 خ�����رًق�����ا ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي، و77 

خرًقا باألعرية النارية املختلفة.

140 خرقا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 140 خرقا.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
م������ن ب������ن خ�������روق�������ات ق��������وى ال���������ع���������دوان، أرب������ع 
غ����������ارات ل����ل����ط����ريان ال���ت���ج���س���ي ع�����ىل ح���ي���س، 
واس��ت��ح��داث تحصينات ق��ت��ال��ي��ة يف الجبلية 

وحيس.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي�����ض�����اً ت���ح���ل���ي���ق ت���س���ع ط�����ائ�����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف 
أجواء حيس، و40 خرقاً بقصف مدفعي، 

و83 خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

107 خروقات في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 107 خروقات.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن 
من بن خ��روق��ات ق��وى ال��ع��دوان، محاولة 
ت����س����ل����ل يف م���ق���ب���ن���ة و11 ه�����ج�����وم�����اً ل����ل����ط����ريان 

التجسي عىل حيس وتحليق مكثف.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي�����ض�����اً 21 خ�����رق�����اً ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي، و52 

خرقاً باألعرية النارية املختلفة..
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ن��ظ��م��ت م���درس���ة ال���ش���ؤون اإلداري������ة وامل��ال��ي��ة ب���دائ���رة ش����ؤون األف�����راد واالح���ت���ي���اط ال��ع��ام 
حفل اختتام ال���دورة 43 بشرية كتائب " دورة ف��ك ال��ح��ص��ار" م��ن منتسبي وح��دات 

القوات الخاصة.
وخال الحفل أكد رئيس هيئة القوى البشرية اللواء عبدالله البزاغي أهمية انعقاد مثل 
هذه الدورات يف مجال القوى البشرية للحفاظ عىل الجاهزية الفنية والقتالية والبشرية.
وأوض��ح أن التدريب والتأهيل يف مجال القوى البشرية يسهم يف تحسن العمل 

اإلداري والخدمي ملنتسبي القوات املسلحة.
وحث اللواء البزاغي الخريجن عىل ترجمة ما تلقوه يف الدورة عىل الواقع العميل 

يف وحداتهم وبما يعزز من العمل التخصيص يف الجوانب اإلدارية واملالية.
ويف ال��ح��ف��ل ال����ذي ح��ض��ره م��دي��ر دائ�����رة ش����ؤون ال��ض��ب��اط ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ن��ج��م ع��ب��اد، 
وركن القوى البشرية للقوات الخاصة العميد عبدالفتاح صبحان، ومدير مدرسة 
الشؤون اإلدارية واملالية العقيد إسماعيل الحمزي، أشار قائد الدورات املقدم سمري 

العامري إىل ما تقوم به مدرسة الشؤون اإلدارية واملالية من مهام يف مجال تدريب 
وتأهيل القوى البشرية للكتائب والوحدات واأللوية يف كافة التخصصات اإلداري��ة. 
فيما أك��دت كلمة الخريجن التي ألقاها عمار الشيباين أهمية م��ا تلقاه الخريجون 

من دروس وأنشطة ساعدت يف توسيع مداركهم ومعارفهم يف الجوانب اإلدارية.
ويف خ���ت���ام ال���ح���ف���ل ال������ذي ت��خ��ل��ل��ت��ه ق���ص���ي���دة ل��ل��ش��اع��ر ن���ج���م ال����دي����ن امل����ه����دي، ت����م ت���وزي���ع 

الشهادات عىل الخريجن.

اللواء البزاغي: التدريب والتأهيل البشري ُيسهم في حتسني العمل اإلداري واخلدمي ملنتسبي القوات املسلحة
في اختتام الدورة 43 بشرية كتائب من منتسبي وحدات القوات اخلاصة

صواريخ »هايبرسونيك «وموازين القوى
اجنازات عظيمة حققتها اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في املجاالت  الدفاعية واجلوفضائية

ح��������ي��������ث وص���������ل���������ت ال���������ع���������ق���������ول اإلي�����������ران�����������ي�����������ة إىل 
م�����س�����ت�����وي�����ات م����ت����ق����دم����ة يف امل�����ض�����م�����ار ال���ع���ل���م���ي 
والتقني والتطبيقي ما يؤهلها عمليا لصناعة 
وتطوير صواريخ باليستية تعمل بتقنيات ال 
يتوفر لها نظائر إال لدى املثلث )روسيا أمريكا 
والصن ( مثا جيل الصواريخ عالية السرعة 
ال��ت��ي ت��م ال��ك��ش��ف ع��ن��ه��ا ال��ي��وم م��ن ق��ب��ل قائد 
ال��ق��وة الجوفضائية يف ح���رس ال��ث��ورة وال��ت��ي 
تعمل بتقنية "ه��اي��رس��ون��ي��ك" التقنية التي 

لم تتوصل لها سوى دول هذا املثلث .
ول�����ن�����وض�����ح أك���������ر "ه�������اي�������ر س�����ون�����ي�����ك " ت���ق���ن���ي���ة 
حديثة )محرك نفاث صاروخي عايل األداء( 
أو  ال���ب���ال���ي���س���ت���ي���ة  إعطاء الصواريخ  م���ه���م���ت���ه���ا 
الصواريخ املجنحة التي تستخدمها تسارعاً 

ج��وي��اً ك��ب��رياً يتجاوز س��رع��ة ال��ص��وت بخمس 
م�������رات" 5م������اخ " وق�������درة م��ت��ن��اه��ي��ة يف ت���ج���اوز 
مختلف أنظمة الدفاع الجوي أي أنها تصبح 
ض��م��ن ف��ئ��ة ال���ص���واري���خ ف����رط ص��وت��ي��ة ال���ت���ي ال 

يمكن صدها بأي وسائل دفاعية خاصة.
بالتايل إيران بما أنها أصبحت تمتلك هذه 
ال���ت���ق���ن���ي���ة ال����ه����ام����ة وت����ط����وره����ا م���ح���ل���ي���ا ف���ه���ي ق��د 
حققت نقلة مذهلة يف قدراتها الصاروخية 
ف��ه��ي م��ن ال��ن��اح��ي��ة التقنية ق��د وض��ع��ت أوىل 
أق��دام��ه��ا يف ن����ادي ص��ن��اع��ة ال���ص���واري���خ" ف��رط 
ص�����وت�����ي�����ة " ال������ت������ي ه�������ي م������ح������ص������ورة ف�����ق�����د ل�����دى 
"روس��������ي��������ا ال������ص������ن وأم������ري������ك������ا وب������ع������ض ال�����ق�����وى 
العظمى تقريبا " ومن ناحية أخرى اكتسبت 
ن���ق���ط���ة ق������وة ض����ارب����ة ك����اس����رة ل���ك���ل ال����ت����وازن����ات 
االسرتاتيجية خصوصا املتعلقة بينها وبن 
أعدائها أمريكا ودول الغرب وكيان العدو 

اإلسرائييل .
ف���ع���ن���دم���ا ن��س��ق��ط ام����ت����اك إي�������ران ل���ص���واري���خ 

ف����رط ص��وت��ي��ة س��رع��ت��ه��ا أك����ر م���ن 5م�����اخ عىل 
م�����وازي�����ن امل����واج����ه����ة ض�����د أم����ري����ك����ا وال�����غ�����رب أو 
كيان العدو اإلسرائييل فان إي��ران اكتسبت 
ع����ام����ل ق�������وة ي���ؤه���ل���ه���ا الن ت����ك����ون م���ت���ف���وق���ة يف 
أي ح����رب م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وت��م��ت��ل��ك م���ن االق���ت���دار 
ال����ص����اروخ����ي م����ا ي���ح���ق���ق ل���ه���ا ت���وج���ي���ه ض���رب���ات 
م���������دم���������رة ال ي�����م�����ك�����ن ص�������ده�������ا أو اح��������ت��������واءه��������ا، 
فاحدث منظومات الدفاع الجوي األمرييك 
وال���غ���رب���ي واإلس����رائ����ي����يل ال���ت���ي ي���ت���م اع��ت��م��اده��ا 
حاليا ستكون عاجزة وخ��ارج الفاعلية عىل 
صد هذه الصواريخ السيما احدث األنظمة 
ال��دف��اع��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ون���ذك���ر ه��ن��ا م��ن��ظ��وم��ات 
الدرع الصاروخي ثاد ونظائرها من األنظمة 

التي تعمل بتقنيات الجيل الخامس .

ما تزال الجمهورية اإلسامية يف إيران تقدم املزيد من االنجازات والنجاحات املذهلة يف مجاالتها الدفاعية خصوصا ما يتعلق برنامجها 
الصاروخي،فخال هذه املرحلة حققت إيران بفضل الله تعاىل وتسديده اخرتاقاً تكنولوجياً غري مسبوق يف صناعة وتطوير أجيال من 

الصواريخ الباليستية املتطورة التي تنافس بعضها احدث ما توصلت لها  الدول الرائدة عامليا ) روسيا- أمريكا - الصن - كوريا الشمالية( 
منها الصواريخ الذكية وصواريخ الدقة العالية من فئة الكروز املجنحة والصواريخ النقطوية التكتيكية إضافة إىل الصواريخ الفضائية التي 

 .ICBMأصبح يمكن استنساخها إىل صواريخ اسرتاتيجية عابرة للقارات

اختتام دورة تأهيلية لـ55 من 
العائدين إلى صف الوطن

تشييع كوكبة من شهداء
 الوطن والقوات املسلحة

ُش������ي������ع ب����ص����ن����ع����اء ج�����ث�����ام�����ن ك�����وك�����ب�����ة م���ن 
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين 
اس����ت����ش����ه����دوا وه��������م ي�����������ؤدون واج�����ب�����ه�����م يف 

الدفاع عن الوطن.
ح����ي����ث ت�����م ت���ش���ي���ي���ع ج����ث����ام����ن ال����ش����ه����داء 
ال����رائ����د ي��ح��ي��ى أح���م���د ال���غ���رب���اين، ال��ن��ق��ي��ب 
ف��������������ارس ح������س������ن ال������ن������ق������ي������ب، امل����������������ازم أول 
أس���������ام���������ة رض�����������������وان ال�������ج�������ل�������ة، امل�����������������ازم أول 
ع���دي ف��ي��ص��ل ع��ي��ى، امل�����ازم أول ط��ال 
ن���اي���ف ال��ف��ق��ي��ه، امل������ازم أول ع��م��ر محمد 
ح��������م��������ي��������دان، امل�����������������ازم ث������������اين س������ي������ف ي���ح���ي���ى 
ال��������������ج��������������رادي، وامل��������س��������اع��������د ال������ح������س������ن ع���يل 

الشريف.
وخال مراسم التشييع التي شاركت 
ف��ي��ه��ا ق���ي���ادات م��دن��ي��ة وع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة 
وأهايل وأقارب الشهداء، أكد املشيعون 
ال�������س�������ري ع��������ىل ن�����ه�����ج ودرب ال�������ش�������ه�������داء يف 
ال��ت��ص��دي لتحالف ال���ع���دوان يف مختلف 

الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين 
توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري 
ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب 

ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ليتم م��وارات��ه��ا ال��رى 
يف مسقط رأس كل منهم.

كما ُشيعت بصنعاء جثامن عدد من 
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين 
اس����ت����ش����ه����دوا وه��������م ي�����������ؤدون واج�����ب�����ه�����م يف 

الدفاع عن الوطن.
ح����ي����ث ت�����م ت���ش���ي���ي���ع ج����ث����ام����ن ال����ش����ه����داء 
العقيد عبدالعليم جرادي ثمني، املقدم 
ع��ب��دال��ل��ه ع��يل ال��س��راج��ي، ال���رائ���د محمد 
محمد حسن الرييي والنقيب داوود 

عبدالحليم األحمدي.
وخال مراسم التشييع التي شاركت 
ف��ي��ه��ا ق����ي����ادات ع��س��ك��ري��ة وأم���ن���ي���ة وأه�����ايل 
وأق�����������������ارب ال��������ش��������ه��������داء، ج����������دد امل����ش����ي����ع����ون 
استمرارهم يف السري عىل نهج الشهداء 
يف مواجهة تحالف العدوان يف مختلف 

الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين 
توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري 
ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب 
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ليتم م��وارات��ه��ا ال��رى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.

ام��ت��الك إي���ران عامل 
ال�����ق�����وة ف�����ي م����وازي����ن 
امل���واج���ه���ة ي��ؤه��ل��ه��ا 
للتفوق في أي حرب 

مستقبلية

نظمتها جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم 

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم مشروع إيصال رسائل التوعية لكافة شرائح املجتمع
العبدلي: الصم والبكم األكثر تعرضًا ملخاطر األلغام ومخلفات احلروب



يعد دليل تطوير الخدمات وتبسيط اإلج���راءات من األدل��ة الهامة لتسهيل حصول امل��واط��ن عىل الخدمات 
ب���إج���راءات سهلة ومبسطة، ب��ع��ي��داً ع��ن ال��روت��ن امل��م��ل وض��ي��اع ح��ق��وق وخ��دم��ات امل��واط��ن وراء ده��ال��ي��ز ومكاتب 
املوظفن.. وهذا ما ترجمته وزارة الخدمة املدنية والتأمينات من خالل إعدادها ملسودة الدليل والبدء بتدريب 
موظفي عدد من الجهات بمراحل تدريبية خصصت للمتدربن الذين سينتقلون بدورهم إىل جهاتهم يطبقون 

دليل تسهيل اإلجراءات يف ارض الواقع. 

إقرار مشروع الدليل
أق���ر م��ج��ل��س ال������وزراء م���ش���روع ال��دل��ي��ل اإلرش�����ادي 
ل����ت����ط����وي����ر ال�����خ�����دم�����ات وت����ب����س����ي����ط اإلج�����������������راءات امل����ق����دم 
م���ن ق��ب��ل وزي����ر ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ت��أم��ي��ن��ات سليم 
امل�����غ�����ل�����س.. م�������ؤك�������داً ع������ى ج���م���ي���ع وح�����������دات ال���خ���دم���ة 
االل��ت��زام بالقرار وإع���داد دليل خ��اص لكل وح��دات 
منها كل بحسب طبيعة مهامها والخدمات التي 
ت����ق����دم����ه����ا ل���ل���م���س���ت���ف���ي���د وب����ح����ي����ث ت�����ك�����ون األدل������������ة ع��ى 
شكلني أحدهما ملقدم الخدمة واآلخر للمستفيد 
إلعانته يف السري بخطوات واضحة للتقدم بطلب 

الخدمة.
ه����ذا وي���ت���ك���ون ال���دل���ي���ل م���ن أرب���ع���ة ف���ص���ول تشمل 
ال��ت��س��م��ي��ة وال���ت���ع���اري���ف ون���ط���اق ال���س���ري���ان، م��ك��ون��ات 

الدليل، تنفيذ الدليل وأحكام ختامية.

مرحلة تأسيس وبناء
أشاد أمني سر املجلس السيايس األعى، الدكتور 
ال���ح���وري، ب��ج��ه��ود وزارة ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة يف تنفيذ 
الدورات واإلشراف عى الدليل اإلرشادي لتطوير 
الخدمات وتبسيط اإلجراءات وكذا بجهود املعهد 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري���������ة يف اس���ت���ض���اف���ة ال�������دورات 
وتوفري الكوادر التدريبية الوطنية املؤهلة إلنجاح 
امل����ه����م����ة ال����ت����دري����ب����ي����ة وت���ع���م���ي���م���ه���ا ع������ى ك�����اف�����ة م����راف����ق 

ومؤسسات الدولة.
وأك�������������د ال���������ح���������وري أن ه����������ذا ال������دل������ي������ل ي����������أيت يف إط��������ار 
ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وامل����ج����ل����س ال���س���ي���ايس 
األع��������������ى ب����ت����س����ه����ي����ل خ��������دم��������ات امل��������واط��������ن��������ني وت����ب����س����ي����ط 
إجراءاتها ضمن األه��داف العليا املتمثلة يف البناء 
وال��ت��ط��وي��ر امل��ؤس��ي واإلداري، ف��ض��ا ع��ن أن���ه ي��أيت 
ضمن الرؤية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي 

وأخاقيات العمل.
وأش�������ار إىل أن امل���رح���ل���ة ال���راه���ن���ة م���رح���ل���ة ت��أس��ي��س 
وب����ن����اء ت��ت��ط��ل��ب ت���ك���ات���ف ج����ه����ود ال���ج���م���ي���ع يف ال��ع��م��ل 
ع��������ى م�����س�����ت�����وى اس������رات������ي������ج������ي ل��������دول��������ة ي����م����ن����ي����ة ق����وي����ة 
وحديثة تعمل بأفضل األساليب من أجل تطوير 
أدائ�����ه�����ا واالرت�������ق�������اء ب���خ���دم���ات���ه���ا، م�����ؤك�����دا ض���������رورة أن 
تتوفر معايري الهيكل الرشيد للدولة وأدلة لألداء 

الوظيفي والتقييم املؤسي.

دورات نوعية
أش�������ار وزي�������ر ال����خ����دم����ة امل����دن����ي����ة وال���ت���أم���ي���ن���ات س��ل��ي��م 
م�����ح�����م�����د امل�������غ�������ل�������س، إىل أن ال�����������������������دورات ال�����ت�����دري�����ب�����ي�����ة 
ال����خ����اص����ة ب���ال���دل���ي���ل اإلرش������������ادي ل���ت���ط���وي���ر ال���خ���دم���ات 
وتبسيط اإلجراءات، هي من الدورات النوعية التي 
تنفذها الوزارة والتي تأيت يف إطار مدونة السلوك 
ال��وظ��ي��ف��ي، وأه����داف ال��رؤي��ة الوطنية لبناء ال��دول��ة 

اليمنية الحديثة.
وأش�������اد ال�����وزي�����ر م��غ��ل��س ب���ت���ف���اع���ل ال���ج���ه���ات خ���ال 
املراحل الثاث التي نفذت من الربنامج التدريبي، 
مثمناً جهود قيادة املعهد الوطني للعلوم اإلدارية 
والكوادر التدريبية املبذولة يف إنجاح الدورات التي 
تأيت تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس املجلس 
السيايس األعى بتسهيل خدمات املواطنني ضمن 
األه���داف العليا املتمثلة يف تطوير األداء املؤسي 

وتحسني العمل اإلداري.
وأك������������د وزي������������ر ال������خ������دم������ة امل������دن������ي������ة ض��������������رورة م����واك����ب����ة 
اإلجراءات التي يتم اتخاذها يف هذا الجانب والتي 
ترتبط ارتباطاً وثيقا بالعمل اإلداري، بما يسهم يف 
كسر التعقيدات الحاصلة يف معامات املواطنني 
وحصولهم عى الخدمات بسهولة ويسر.. معرباً 
ع������ن أم�����ل�����ه يف أن ي���س���ت���ف���ي���د امل������ش������ارك������ون يف ال����������دورة 
االس�������ت�������ف�������ادة امل������ث������ى م�������ن م����خ����رج����ات����ه����ا ب�����م�����ا ي���م���ك���ن���ه���م 
م����ن ت���رج���م���ة م����ا ت���ل���ق���وه يف واق���ع���ه���م ال���ع���م���ي ون��ق��ل 
تجاربهم وخ��ربات��ه��م لبقية امل��ؤس��س��ات و ال����وزارات 

واملرافق الحكومية.

جدية ومثابرة
وزير اإلدارة املحلية عي بن عي القيي أوضح 
أن تقديم خ��دم��ات ميسرة للمواطنني ب��إج��راءات 
م��ب��س��ط��ة وس��ه��ل��ة يف وح�����دات ال��خ��دم��ة ال��ع��ام��ة هو 
ع���ن���وان ل��ل��ع��م��ل ال���ن���اج���ح وي��س��ه��م يف ت��رس��ي��خ ن��ظ��ام 

مؤسي سليم ومتطور.. مؤكداً أن ذلك يحتاج إىل 
جدية ومثابرة وصرب للوصول لتحقيقه وتطبيقه 
يف ال�������واق�������ع ال����ع����م����ي وال�����س�����ل�����ويك ك��������ون م����ؤس����س����ات 

الدولة وجدت لخدمة املواطن بدرجة أساسية.
ول��ف��ت ال��ق��ي��ي إىل ض����رورة االس��ت��م��رار يف تنظيم 
م��ث��ل ه���ذه ال������دورات ال��ت��ي ت��س��ه��م يف ت��ع��زي��ز ق���درات 
ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر ال���خ���دم���ات وت��ب��س��ي��ط 
إجراءاتها وتمكينها من تطبيق معايري ومؤشرات 

أداء الخدمات التي تقدمها وضبط جودتها.

إعداد كوادر مؤهلة
بدوره أشاد عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية 
ال��دك��ت��ور محمد القطابري باالهتمام الكبري ال��ذي 
ت����ول����ي����ه ق������ي������ادة ال�������دول�������ة ب���ت���ح���س���ني ال����ع����م����ل اإلداري 
وت��ط��وي��ر األداء امل���ؤس���ي، وال������ذي ي����أيت ك���ج���زء من 
منظومة الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة.
واس�������ت�������ع�������رض ال�������خ�������دم�������ات وال����������ربام����������ج ال����ت����دري����ب����ي����ة 
وال���ع���ل���م���ي���ة ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا امل���ع���ه���د يف ه������ذا ال���ج���ان���ب 

وم���س���اه���م���ت���ه ال���ف���اع���ل���ة يف إع��������داد ك��������وادر م���ؤه���ل���ة يف 
خدمة وتحسني الواقع اإلداري يف كافة مؤسسات 

الدولة .
أك�������د ع���م���ي���د امل����ع����ه����د ال����وط����ن����ي ل���ل���ع���ل���وم اإلداري������������ة، 

أن ت���ق���دي���م خ����دم����ة ن���وع���ي���ة ل���ل���م���واط���ن ل�����ن ي����ت����أىت إال 
م����ن خ������ال ت���ط���وي���ر ال����خ����دم����ات وت���س���ه���ي���ل إج��������راءات 
امل�����ع�����ام�����ات وه�������و م�����ا ي���ع���ك���س���ه اه����ت����م����ام ال������دول������ة م��ن 
خال مشروع الدليل اإلرشادي لتطوير الخدمات 

وتبسيط اإلجراءات.
وأع���������������رب ع��������ن أم���������ُل���������ه، يف أن ي������رج������م امل������ش������ارك������ون 
م����ا ت���ل���ق���وه يف ال��������دورة ف��ع��ل��ي��اً ع����ى ص��ع��ي��د واق��ع��ه��م 
امليداين، وأن يكونوا خري سفراء يف نقل تجاربهم 

وخرباتهم للمؤسسات واملرافق الحكومية.

فرق التطوير
م����ن ج���ان���ب���ه أوض������ح وك���ي���ل وزارة ال���خ���دم���ة امل��دن��ي��ة 
ل������ق������ط������اع ال��������رق��������اب��������ة وال������ت������ق������ي������ي������م، ع������ب������دال������ل������ه ح������ي������در، 
أن امل�������ش�������ارك�������ني ال��������ذي��������ن ي�����م�����ث�����ل�����ون ف�����������رق ال�����ت�����ط�����وي�����ر، 
س���ي���خ���ض���ع���ون ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات ع���م���ل���ي���ة خ����اص����ة ب��ت��ط��وي��ر 
ال����خ����دم����ات وت���ب���س���ي���ط اإلج�����������راءات وإع���������داد م���س���ودة 
أدلة إرشادية للخدمات التي تقدمها وحداتهم، 
ف��ي��م��ا س��ي��ت��م ت��ك��ل��ي��ف ف����رق م��ي��دان��ي��ة ب���ق���رار إداري يف 
تلك الوحدات لحصر الخدمات من الواقع العمي 

وإعداد أدلة إرشادية نهائية لتلك الوحدات.
ونوه بان الربنامج التدريبي سيسهم بشكل كبري 
يف معالجة التعقيدات الناتجة ع��ن س��وء اإلدارة 
واختصار اإلجراءات املعقدة وتبسيطها بما يكفل 

تقديم خدمة سهلة ذات جودة للمواطن.
وأش�������ار امل����ؤي����د إىل أن م����ش����روع ت���ط���وي���ر ال���خ���دم���ات 
وتبسيط اإلج���راءات يتكون من ع��دة برامج مرتبة 
وف�������ق أول�������وي�������ات م�����ح�����ددة وض����م����ن م���ن���ه���ج���ي���ة دول����ي����ة 
تضمنت أدوات ووسائل لتنفيذ عملية التطوير من 
قبل املعنيني يف وحدات الخدمة العامة وبمشاركة 
املستفيدين من الخدمة باالستفادة من التجارب 
العربية املماثلة واألدلة واملعايري الدولية الخاصة 

بجوانب التنمية املؤسسية.
وأكد أن الدليل اإلرشادي اللبنة األوىل لإلصاح 
اإلداري وخطوة نوعية نحو نظام حكومي إلكروين 
م����ت����ك����ام����ل، ف�����ض�����ًا ع������ن أه����م����ي����ت����ه يف ت����ع����زي����ز ق��������درات 
ال�����ج�����ه�����ات ال����ح����ك����وم����ي����ة ب����ت����ط����وي����ر ت����ق����دي����م ال����خ����دم����ات 
وت��ب��س��ي��ط إج���راءات���ه���ا وتمكينها م��ن تطبيق معايري 
وم����ؤش����رات أداء ال���خ���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا وض��ب��ط 

جودتها.
مشروع وطني

فيما أوضح وكيل الوزارة لقطاع الرقابة والتقييم 
عبدالله حيدر أن مشروع دليل الخدمات وتبسيط 
اإلج��������������راءات ي���م���ث���ل أس������اس������اً مل����ش����اري����ع الح����ق����ة ض��م��ن 
ال����ت����ط����وي����ر امل������ؤس������ي ت���ش���م���ل ال����ت����وص����ي����ف ال���وظ���ي���ف���ي 
وال����رق����اب����ة وت��ق��ي��ي��م األداء امل����ؤس����ي وإع��������ادة ال��ب��ن��اء 
ال��ه��ي��ك��ي وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��وح��دات ال��ع��ام��ة واالرت���ق���اء 
ب����م����ن����ظ����وم����ة امل�����������������وارد ال�����ب�����ش�����ري�����ة وص���������������واًل إىل إط��������اق 

الحكومة الرقمية. 
وأش��ار إىل أن هذا املشروع الوطني يحتل أهمية 
كبرية كونه يجسد مبادئ وأسس التطوير والبناء 
امل���ؤس���ي وأح�����د امل���ش���اري���ع ال��ح��ي��وي��ة ال���ت���ي ت��ص��ب يف 
ج������ان������ب اإلص��������������اح اإلداري، ب������اع������ت������ب������اره ي������ه������دف إىل 
ال���وص���ول ل��خ��دم��ات مبسطة وم��خ��رج��ات ت��ك��ون يف 

متناول املستفيدين يف كل املحافظات.

ثالث مجموعات
ب��ح��س��ب ت���ص���ري���ح م���دي���ر ع�����ام ال���ت���دري���ب وال��ت��أه��ي��ل 
ب��وزارة الخدمة املدنية والتأمينات االستاذ محمد 
ح����س����ني ال����ع����ل����م����اين، ف����ق����د ت���م���ك���ن���ت وزارة ال���خ���دم���ة 
املدنية بالتعاون مع املعهد الوطني للعلوم اإلدارية 
م��ن تنفيذ ث��اث دورات تدريبية ع��ى دليل تطوير 
الخدمات وتبسيط اإلج��راءات  لثاث مجموعات 

شملت 16جهة حكومية.
 وأش�������������������ار ال�������ع�������ل�������م�������اين إىل أن ع�������������دد امل���������ت���������درب���������ني يف 
امل�����ج�����م�����وع�����ات ال������ث������اث ب����ل����غ 108 م�����ت�����درب�����ني م��ن��ه��م 
30م�����ت�����درب�����اً يف امل���ج���م���وع���ة األوىل، 38م�����ت�����درب�����اً يف 
املجموعة الثانية و40 متدرباً يف املجموعة الثالثة. 
ول�������ف�������ت إىل ان����������ه س�����ي�����ت�����م خ����������ال ال��������ف��������رة ال�����ق�����ادم�����ة 
اس�����ت�����ك�����م�����ال ع����م����ل����ي����ة ال�������ت�������دري�������ب ع��������ى دل�������ي�������ل ت����ط����وي����ر 
الخدمات وتبسيط اإلجراءات لبقية الجهات تباعاً 

بحسب خطة التدريب املعتمدة.  

 ال��ق��ي��س��ي: ت���ق���دمي خ��دم��ات 
م���������ي���������س���������رة ل������ل������م������واط������ن������ن 
ب��إج��راءات مبسطة وسهلة 

هو عنوان للعمل الناجح

اه����ت����م����ام  ال�����ق�����ط�����اب�����ري:  د. 
ك��ب��ي��ر ت��ول��ي��ه ق���ي���ادة ال��دول��ة 
اإلداري  ال���ع���م���ل  ب��ت��ح��س��ن 

وتطوير األداء املؤسسي

امل��ؤي��د: ال��دل��ي��ل اإلرش����ادي 
ال����ل����ب����ن����ة األول�������������ى ل�����إص�����اح 
اإلداري وخطوة نوعية نحو 

نظام حكومي إلكتروني

ال����ع����ل����م����ان����ي: ت������دري������ب 108 
م�������ن 16 ج���ه���ة  م�����ش�����ارك�����ن 
ح�������ك�������وم�������ي�������ة ع��������ل��������ى دل������ي������ل 
تطوير اخل��دم��ات وتبسيط 

اإلجراءات

د. احلوري: ضمن توجيهات 
القيادة الثورية والسياسية 
تسهيل خدمات املواطنن 

وتبسيط إجراءاتها

 م����غ����ل����س: ال�����ت�����دري�����ب ع��ل��ى 
دل���ي���ل اخل����دم����ات وت��ب��س��ي��ط 
اإلج���������راءات ي���أت���ي ف���ي إط���ار 

مدونة السلوك الوظيفي

تقر جميع األعراف والقوانني الوضعية فضًا 
ع��ن ال��ق��وان��ني اإلل��ه��ي��ة بحماية ال��ن��س��اء واألط��ف��ال 
وال����ش����ي����وخ م����ن ال���ه���ج���م���ات واالس�����ت�����ه�����داف امل���ب���اش���ر 
يف ال�������ح�������روب وال��������ن��������زاع��������ات.. ل����ك����ن م������ا ي�����ح�����دث م��ن 
استهداف مباشر للنساء والفئات الضعيفة يف 
العالم سواء يف اليمن أو فلسطني أو العراق أو 
ل��ي��ب��ي��ا أو غ��ريه��ا يف ظ���ل ت��غ��ايض وت���واط���ؤ م���ن دول 
ال��ع��ال��م وامل��ن��ظ��م��ات األم��م��ي��ة، ي��ع��ت��رب درس����اً مهماً 
ل��ل��ب��ع��ض ال���ذي���ن ي���ن���ظ���رون ب��إي��ج��اب��ي��ة إَِل���������ى س��ي��اس��ة 
الدول الغربية ونشاط بعض املنظمات الغربية 
امل���ت���ش���دق���ة ب���م���س���م���ي���ات ال����ح����ري����ة وح�����ق�����وق ال��ط��ف��ل 

واملرأة.
ْكبرَ مظلومية

رَ
أ

ف����ف����ي م����ق����اب����ل "ال����������ب����������رودوالر" ل�����م ي����ُع����د ال����غ����رُب 
ي��ت��ك��ل��م ع���ن م��ظ��ل��وم��ي��ة ال�������َم�������ْرأَة ال�����َي�����َم�����ن��ي��ة ال���ت���ي هي 
أَْك������رَب م��ظ��ل��وم��ي��ة ال���ي���وَم ع���ى وج���ه األرض، ب���ل إن 
أَمريكا وبريطانيا وفرنسا ودواًل أخ��رى هي التي 
تقدم للنظام السعودي ساَح الفتك والتدمري، 
بما يف ذلك األسلحة املحرمة دولياً "مثل القنابل 
العنقودية وغريها"؛ ليقتل بها أهل ال�َي�َم�ن نساًء 

وأَْطَف�ااًل ورجااًل بأبشِع صور اإلْج��َرام وحشية.

صور جرائم العدوان
ج��رائ��م ال��ق��ت��ل واالس��ت��ه��داف امل��ب��اش��ر ل��ل��ن��س��اء يف 
م���خ���ي���م���ات ال����ن����ازح����ني ويف امل�����ن�����ازل ويف م���ن���اس���ب���ات 
العزاء والفعاليات، ويف أماكن العمل ويف املزارع 
ويف ك���ل م���ك���ان.. وب��ح��س��ب اح����ص����اءات امل��ن��ظ��م��ات 
ال���ح���ق���وق���ي���ة واالن����س����ان����ي����ة ف����ق����د ب����ل����غ اج�����م�����ايل ع����دد 
ال��ش��ه��داء خ���ال س��ن��وات ال���ع���دوان أك���ر م��ن 17 
الفاً و700 شهيد من املدنيني، يف حني بلغ عدد 
الجرحى أكر من 28 ألفاً و500جريح.. حيث 
بلغ عدد الشهداء والجرحى من النساء أكر من 
5 آالف شهيدة وجريحة، ومن االطفال أكر من 
أك���ر م��ن 8آالف ش��ه��ي��د وج���ري���ح.. يف ح��ني سقط 
جراء مخلفات العدوان وقنابله العنقودية نحو 

4000 من النساء واألطفال. 

االغتصاب واالختطاف
يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال����ج����ن����وب����ي����ة ُق�����������در ع���������دد ح�������االت 
االغتصاب من النساء واألطفال ب���456 جريمة 
اغ����ت����ص����اب، و423 ج���ري���م���ة اخ���ت���ط���اف م��ن��ه��ا 72 
ح�����ال�����ة اخ����ت����ط����اف ن������س������اء.. ويف ال����س����اح����ل ال���غ���رب���ي 
ب��ل��غ ال���ع���دد ال��ت��ق��ري��ب��ي ل��ج��رائ��م االغ���ت���ص���اب 244 
ج����ري����م����ة، م���ن���ه���ا 132ج�����ري�����م�����ة اغ����ت����ص����اب ن���س���اء، 
وب���ل���غ���ت ح������االت االخ���ت���ط���اف 414 ج���ري���م���ة م��ن��ه��ا 

56جريمة اختطاف نساء.
يف ع������������ام 2018م ك������ش������ف أح������������د ال�������ض�������ب�������اط يف 
البحث الجنايئ بعدن- والذي اغتيل الحقاً- أن 
إدارة البحث الجنايئ تلقت أكر من 443 باغاً 
ع����ن ج����رائ����م اغ���ت���ص���اب ارت���ك���ب���ه���ا م���رت���زق���ة االح���ت���ال 
االم�������������ارايت ال�����س�����ع�����ودي ب����ح����ق ن����س����اء وأط������ف������ال م��ن 

أبناء املحافظة.

التشريد والتهجري
ي��ب��ل��غ ع�����دد ال���ن���ازح���ني أك�����ر م����ن 4م����اي����ني ف����رد، 
وج�������اء ه������ذا ال�����ع�����دد ال���ك���ب���ري م�����ن ال����ن����ازح����ني ب��س��ب��ب 
توسيع ن��ط��اق اس��ت��ه��داف ال��ع��دوان للمحافظات 
واملناطق، وإشعال أكر من 40جبهة للصراع، 
وهمجية وعشوائية االستهداف الذي طال نحو 
)590,770( منزاًل يف تلك املناطق.. باإلضافة 
إىل ت��ش��ري��د اآلالف م���ن س���ك���ان م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة 
بعد إعان دول العدوان بأنها منطقة عسكرية 
يف ع����������ام 2015م، وت������ش������ري������د آالف األس������������ر م���ن 
محافظتي حجة والحديدة خال عامي 2016 

و2017م.

تدمري البنية التحتية
تسبب العدوان يف إغاق نصف املرافق الصحية 
أو ال����ع����م����ل ب�����ج�����زء م������ن ط����اق����ت����ه����ا ب����ع����د اس����ت����ه����داف 
ال���������ع���������دوان ل������ع������دد )413( م���س���ت���ش���ف���ى وم�����رف�����ق�����اً 
صحياً.. وإغاق املنافذ واملطارات وهو ما تسبب 
بكارثة انسانية حالت دون قدرة املرىض خصوصاً 
م����ن ح��ال��ت��ه��م ال��ص��ح��ي��ة ح����رج����ة، ع����ى ال���س���ف���ر إىل 
ال����خ����ارج ل��ت��ل��ق��ى ل����ع����اج.. ك��م��ا ع��م��د ال����ع����دوان إىل 
تعطيل التعليم من خال استهدافه )1,216( 
مدرسة ومرفقاً تعليمياً باإلضافة إىل استهداف 
ال����ج����ام����ع����ات وامل����ع����اه����د ال���ف���ن���ي���ة وامل����ه����ن����ي����ة، وق���ط���ع 
م��رت��ب��ات امل��وظ��ف��ني وم���ن بينهم ك����ادر ال��ت��دري��س.. 
وحرمان وتسرب 2 مليون و400 ألف طفل يف 
سن الدراسة من )6 إىل 17عاماً( من االلتحاق 

باملدارس.
العوز والحاجة

تمثل نسبة النساء نحو 45% والذكور %55 
م��ن إج��م��ايل ال���ح���االت امل��ت��أث��رة م��ن ت��وق��ف ب��رن��ام��ج 
التحويات النقدية غ��ري امل��ش��روط��ة، االم���ر ال��ذي 
أدى إىل تعمق فجوة الفقر يف اليمن خاصة وأن 
70% م���ن األس�����ر امل��س��ت��ف��ي��دة م���ن ب���رام���ج ال��رع��اي��ة 
االجتماعية كانت قبل األزمة تستخدم اإلعانات 

النقدية كمصدر دخل لشراء الغذاء.

ك���م���ا ت����م ق���ل���ص ال���ق���ط���اع ال����خ����اص م����ن م��وظ��ف��ي��ه 
خاصة النساء واعفائهن عن العمل إما بسبب 
استهداف ممتلكاته كاملصانع واملراكز الخدمية 
التابعة له، أو بسبب تدهور الوضع االقتصادي 

وانخفاض القوة الشرائية لدى الشعب.

التجويع
ت���ش���ري ال���ت���ق���اري���ر اإلن���س���ان���ي���ة إىل وج�������ود أك�����ر م��ن 
21م��ل��ي��ون ش��خ��ص يف ال��ي��م��ن ي��ع��اين م��ن ان��ع��دام 
األمن الغذايئ نصفهم من النساء، وذلك بسبب 
اإلجراءات التي اتخذتها دول العدوان يف حرب 
التجويع ضد شعبنا اليمني والتي شملت تشديد 
ال����ح����ص����ار يف دخ��������ول امل���������واد ال����غ����ذائ����ي����ة ال����ض����روري����ة 
وامل�����ش�����ت�����ق�����ات ال����ن����ف����ط����ي����ة.. وك������ذل������ك ن����ق����ل ع���م���ل���ي���ات 
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي اليمني إىل ع���دن، وال����ذي ك���ان له 
األثر السريع واملباشر يف انعدام مصادر الدخل 
لدى حواىل 31% من السكان، واستياء مرتزقة 
العدوان عى أكر من 85% من ايرادات الدولة، 
وممارستهم للسياسات النقدية الخاطئة بطبع 
امل����ل����ي����ارات م����ن ال���ع���م���ل���ة دون غ���ط���اء م���م���ا أدى إىل 

انهيار العملة اليمنية الريال أمام الدوالر.
وبالطبع ف��إن ح��ال املعتدين يف زماننا ه��ذا هو 
ن���ف���س ح������ال ال����ظ����امل����ني يف زم������ن رس��������ول ال����ل����ه ص��ى 
ال�����ل�����ه ع����ل����ي����ه وآل����������ه وس�����ل�����م ح���ي���ن���م���ا س����ج����ل ال�����ل�����ه ع��ز 
وج����ل أق���وال���ه���م وأف��ع��ال��ه��م يف ال����ق����رآن ال���ك���ري���م يف 
اآلية الكريمة: )هم الذين يقولون ال ُتنفقوا عى 
م���ن ِع��ن��د رس����ول ال��ل��ه ح��ت��ى ي��ن��ف��ض��وا ول��ل��ه خ��زائ��ن 
ال��س��م��وات واألرض ول��ك��ن امل��ن��اف��ق��ني ال يفقهون(  

سورة املنافقون –اآلية 7

صمود املرأة اليمنية
 خ������ال ث����م����اين س����ن����وات م����ن ال������ع������دوان ال���غ���اش���م 
والحصار الظالم سجلت املرأة اليمنية إىل جانب 

ال��رج��ال األح�����رار، أروع ص���ور ال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود، 
م��ت��س��ل��ح��ة ب���إي���م���ان���ه���ا ال���ك���ب���ري يف وع�����د ال���ل���ه ب��ال��ن��ص��ر 
لعباده الصابرين املظلومني، ومن أوجه صمود 

املرأة اليمنية:  
- ال��رف��ض وال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان وإظ��ه��ار امل��ق��درة 
ع����ى اس����ت����خ����دام األس����ل����ح����ة واآلل������ي������ات ال��ع��س��ك��ري��ة 

واملشاركة يف املسريات والفعاليات الوطنية.
- م�����ن�����اه�����ض�����ة م��������م��������ارس��������ات امل������ح������ت������ل ال������س������ع������ودي 
واالم�����ارايت يف امل��ح��اف��ظ��ات املحتلة، حيث تمثلت 
امل��رأة اليمنية يف مقولة امللكة بلقيس يف نظرتها 
نحو امللوك املعتدين )قالت إن املُلوَك إذا دخلوا 
قريًة أفسدوها وجعلوا أعزَة أهلها أذلة وكذلك 

يفعلون( سورة النمل– اآلية34.
- ال����دف����ع ب���ال���رج���ال اىل ال���ق���ت���ال يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه، 
ونستشهد هنا بما قالته أم الشهداء األربعة من 
أسرة الاحجي: "أحبهم واحداً واحداً.. ال أهتم 
بمن يصفونني بقاسيِة القلب، ومن ينعتونني 
باملجنونة ك��وين أق��دم أبنايئ لجبهاِت الصمود.. 
ما يدري أولئك أن كل شعرة منهم تسوى الكون 
ع����ن����دي، ول���ك���ن ال����وط����ن وال����ح����ق ي��ح��ت��اج��ه��م، ك��م��ا 
أنني أحث بقيِة أبنايئ وأقاربي عى الوقوِف مع 
ال��وط��ن وص���د ال���ع���دوان.. وس���رُّ ص���ربي م��ا ج���اء يف 

قوله تعاىل: )وبشِر الصابرين(".
- م����واج����ه����ة ال����ح����رب ال���ن���اع���م���ة ال����ت����ي اس��ت��ه��دف��ت 
ب����ال����درج����ة األوىل ال����ن����س����اء ع����ى اع����ت����ب����ار أن����ه����ن ن����واة 
املجتمع فإن صلحت صلح املجتمع وإن فسدت 

فسد املجتمع.. 
فكان للنساء الواعيات املؤمنات املتخذات من 
السيدة فاطمة الزهراء سام الله عليها ونساء 
أه�����ل ال���ب���ي���ت ال����ن����م����وذج وال�����ق�����دوة ال��������دور ال�����ب�����ارز يف 
ال���ت���ص���دي وم����واج����ه����ة ح������رب اإلف�����س�����اد واالن����ح����ال 

بوعي وإيمان.
- ك���ون���ت امل�������رأة ال��ي��م��ن��ي��ة ج��ب��ه��ة ث��ق��اف��ي��ة ت��وع��وي��ة 
مل��واج��ه��ة ال��ح��رب اإلع��ام��ي��ة ل��ل��ع��دوان وال����رد عى 
ال�����ش�����ائ�����ع�����ات وأس�����ال�����ي�����ب ال���ت���ض���ل���ي���ل م������ن ال����ق����ن����وات 
ال���������خ���������ادع���������ة وال����������ت����������ي ك��������ان��������ت ت��������ه��������دف إىل إض�������ع�������اف 
ال���روح املعنوية وتمزيق وح���دة ال��ص��ف والنسيج 

االجتماعي وزعزعة األمن والسكينة العامة.
- رفد الجبهات بالغذاء واملال، حيث سارعت 
املرأة إىل رفد الجبهات بقوافل العطاء بما تملك 
م��ن ح��ي وم��ج��وه��رات وم��دخ��رات وم��ه��ور، حتى 
أن ب��ع��ض��ه��ن ق��م��ن ب��ب��ي��ع م��رياث��ه��ن ل��ل��م��س��اه��م��ة يف 
س��ب��ي��ل ال����ل����ه.. ك��م��ا ش��ك��ل��ت ال���ن���س���اء ف����رق ع��م��ل يف 
األح���ي���اء وال��ت��ج��م��ع��ات السكنية إلع����داد وتحضري 
ق���واف���ل ال���غ���ذاء وال���ك���س���اء وج���م���ع امل�����ال وإرس��ال��ه��ا 

للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة.
كانت املرأة اليمنية أيضاً من أوائل املستجيبني 
لدعوة السيد القائد "عبدامللك الحويث"- سام 
الله عليه- يف رفد البنك املركزي باألموال  لتثبيت 
دعائم االستقرار الداخي بني صفوف اليمنيني 

بعد افتعال أزمة انقطاع املرتبات. 
- ال��س��ع��ي ن��ح��و االك��ت��ف��اء ال�����ذايت، وت��ت��م��ي��ز امل���رأة 
ال����ي����م����ن����ي����ة ب����ق����درت����ه����ا وح����ن����ك����ت����ه����ا ع������ى إدارة امل����������وارد 
ب�����ط�����ري�����ق�����ة رش���������ي���������دة ب������ع������ي������دة ع���������ن اإلس��������������������راف وع������ن 
التقتري.. كما تبنت النساء هدف تعزيز االكتفاء 
ال���ذايت للمنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ل��ب��وس��ات كخطة 
اس������رات������ي������ج������ي������ة ل����ل����ت����ق����ل����ي����ل م���������ن ح������ج������م ال���������������������واردات 

والتأسيس للصناعات املحلية.
ب��اإلض��اف��ة إىل م��س��اه��م��ة امل�����رأة وب��ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
االكتفاء الذايت من الحبوب واملنتجات الزراعية 

ويف تطوير األبحاث الزراعية.
- ال�������ت�������ط�������وع يف األع����������م����������ال ال�������خ�������ريي�������ة وال�����ت�����ك�����اف�����ل 
االج���ت���م���اع���ي، ف��ش��ك��ل��ت األع�����م�����ال ال���ط���وع���ي���ة ال��ت��ي 
ق��ام��ت ب��ه��ا ال��ن��س��اء خ���ال األع�����وام امل��اض��ي��ة داع��م��اً 
أس��اس��ي��اً ل��ل��ص��م��ود واس���ت���م���رار ع��ج��ل��ة ال��ح��ي��اة رغ��م 
ص���ع���وب���ت���ه���ا وم����ش����اق����ه����ا، وم�������ن أش������ك������ال ال����ت����ط����وع: 
ال���������ت���������ط���������وع ك�������م�������ع�������ل�������م�������ات- ال���������ت���������ط���������وع ك������م������م������رض������ات 
وط����ب����ي����ب����ات- زي���������ارة ال����ج����رح����ى وامل����ن����ك����وب����ني وق���ض���اء 
ح����وائ����ج����ه����م- ال���ت���ك���ف���ل ب����رع����اي����ة األي������ت������ام م�����ن أب����ن����اء 
ال���ش���ه���داء- اس��ت��ي��ع��اب واح����ت����واء األس�����ر ال���ن���ازح���ة- 
والتطوع يف التدريب والتأهيل للنساء النازحات 

والفقريات يف العديد من املجاالت.
- االس���ت���م���رار يف ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة رغ���م ان��ق��ط��اع 

الراتب.
ختامًا :

ن���س���ت���ش���ه���د ب����م����ق����ول����ة ال�����س�����ي�����د ال�����ق�����ائ�����د ع�������ن امل���������رأة 
اليمنية: 

إَنّ ش���ع���َب���ن���ا ال�������َي�������َم�������ن���ي ف�����خ�����وٌر ب����ال���������َم���������ْرأَة ال�����َي�����َم�����ن��ي��ة 
امل��س��ل��م��ة َوم�����ا ت��ت��ح��ى ب���ه م���ن ص���رب وأخ�����اق وع��ف��ة 
وال��������ت��������زام��������ه��������ا ب���������أخ���������اق وق��������ي��������م دي������ن������ه������ا وم�������وروث�������ه�������ا 
الحضاري وما تقوم به من دور أََس�ايس يف الُبنيان 

األَُسِرِيّ . 
وإين ألرجو من الله َت�َع�اَل�ى أن يوفَقُكَنّ للمزيد 
وامل���زي���د م���ن االرت����ق����اِء يف اإلْي����َم���������اِن وال����وع����ِي وُس���ّل���م 
الكماِل اإلنْ�َس�اين وااللتزام بتعليماِت الله َت�َع�اَل�ى 
يف مسريِة حياتكن عمًا وصاحاً َوطهارًة وعفًة 
زاً م���ن ال��ت��ق��ل��ي��ِد ل���ع���ادات وت��ق��ال��ي��د  وح��ش��م��ًة وت����ح����ُرّ
ال��غ��رب ال��ذي ح���ِرَص ع��ى تجريِد ال�����َم�����ْرأَِة م��ن ُك��ِلّ 

ما يصوُنها.

عن قرب07

تغطية : عبدالحميد الحجازي 

بعد إقرار مشروع الدليل اإلرشادي لتطوير اخلدمات وتبسيط اإلجراءات :

مجلس الوزراء : على جميع وحدات اخلدمة االلتزام بدليل إعداد 
اخلدمات بحسب طبيعة مهام اجلهات واخلدمات التي تقدمها
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في ورقة عمل مقدمة لندوة )فاطمة الزهراء الكمال اإلنساني( :

املرأة اليمنية واالقتداء بالزهراء عليها السالم في مواجهة العدوان

اغ���ت���ص���اب  ج����رمي����ة   456  
ل����ل����ن����س����اء واألط���������ف���������ال ف���ي 
احملافظات اجلنوبية و72 

جرمية اختطاف للنساء

 ف��������ي ال������س������اح������ل ال����غ����رب����ي 
ج�����رمي�����ة   132 ُس������ج������ل������ت 
اغ�����ت�����ص�����اب ل����ل����ن����س����اء إل�����ى 
جانب 56 جرمية اختطاف

 ك���ان لليمنيات ال��واع��ي��ات 
امل����ت����خ����ذات م����ن ال����زه����راء 
ونساء أهل البيت النموذج 
وال��ق��دوة ال��دور ال��ب��ارز في 
التصدي ومواجهة حرب 

اإلفساد واالنحال 

ة دوررَها اإليجابيرَّ العظيمرَ يف الحياة، ويف 
رَ
�رْأ مرَ يف تعليماته ونظاِمه وبرنامجه للحياة ما يكفل لل�مرَ نرَ اإلْس��الرَ تضمرَّ

نفس الوقت ما يصوُنها ويحفُظ كرامترَها ويحوُطها بسياٍج متٍن من األخالق والقيم.
وقد خّلد الُق�ْرآن الكريم والتاريخ اإلسالمي نماذجرَ من النساِء الصالحات، كما خّلد ذْك��ررَ األنبياء وبعض املؤمنن 
والصديقن، ومن أبرز تلك النماذج الصدّيقة الطاهرة مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، 
ة املسلمة يف إيمانها 

رَ
�رْأ ا"؛ لتكونرَ النموذجرَ والُقدوةرَ األسمى واألرقى لل�مرَ �ْيهرَ �لرَ ُم اللِه عرَ �الرَ والطاهرُة البتوُل فاطمة "سرَ

وعلمها وأخالقها وجهادها.. وبهذه املناسبة العظيمة كان من املناسب إعداد ورقة عمل عن اقتداء النساء اليمنيات 
بسيدة نساء العاملن يف مواجهة العدوان األمرييك االسرائييل السعودي االمارايت عىل اليمن.

 ال�������������زه�������������راء ال��������ن��������م��������وذَج 
والُقدوَة األسمى واألرقى 
ل�����ل�����������َم�����������ْرَأة امل����س����ل����م����ة ف��ي 
إميانها وعلمها وأخاقها 

وجهادها

 ف��ي مقابل "ال��ب��ت��رودوالر" 
ل������م ي���ت���ك���ل���م ال�������غ�������رُب ع��ن 
ال�َي�َم�نية  ال�َم�ْرَأة  مظلومية 
ب���ل مي���د حت���ال���ف ال���ع���دوان 

بأسلحة الفتك والتدمير

 أك��ث��ر م��ن 5 آالف شهيدة 
وج�����������ري�����������ح�����������ة ح�����ص�����ي�����ل�����ة 
اس�������ت�������ه�������داف ال��������ع��������دوان 

للمرأة اليمنية   

إعداد الدكتورة :  هناء إبراهيم املتوكل



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

البشرية اليوم 
إلى أين تتجه..؟!

ال ي����ن����ك����ر أح��������د أن ال����ب����ش����ري����ة ال������ي������وم ق������د وص���ل���ت 
م����رح����ل����ة م������ن ال����ت����ق����دم ال���ع���ل���م���ي وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي ال 
ُي����ج����ارى وال ُي�����ب�����ارى، وق�����د ب��ل��غ��ت يف ه�����ذا ال��ج��ان��ب 

املادي شأناً عظيماً.
ولكننا عىل يقني بأن الحياة ليست كلها مادة 
ول���ي���س ب����امل����ادة وح����ده����ا ت��ع��ي��ش ال���ب���ش���ري���ة.. ه��ن��اك 
الجانب الروحي واإليماين واألخالقي واإلنساين 
الذي افتقدناه كثريا يف زماننا هذا بسبب اإلعراض 
عن ذكر الله والتعايل والكرب واللهو مع الالهني، 
وت���ن���اس���وا ه������ؤالء ق���ول���ه ت����ع����اىل: )وم������ن أع������رض ع��ن 
ذك������������ري ف����������إن ل��������ه م����ع����ي����ش����ة ض����ن����ك����ا ون������ح������ش������ره ي�����وم 

القيامة أعمى(.
أم�����������ة إع�������الم�������ه�������ا- م�����������ق�����������روءاً وم������س������م������وع������اً وم�����رئ�����ي�����ا 
وم��ك��ت��وب��اً- ي��م��ارس ال��ُع��ه��ر وال��رذي��ل��ة ص��ب��اح مساء 
وي�����دع�����ي ال����ط����ه����ارة وال����ث����ق����اف����ة وص�������وت ال����ح����ري����ات.. 
أم����ة ت��ع��ي��ش ك��ال��ح��ي��وان��ات ال���ض���اري���ة يف ال��ش��ه��وة، 
وك�������ال�������ش�������ي�������اط�������ني يف م��������ق��������ارع��������ة ال�������ق�������ي�������م واالخ�����������������الق 
والحق.. أمة انتهكت حقوق املرأة وأوصلتها اىل 
آخ����ر م��ح��ط��ة ل��ل��رذي��ل��ة وال���ف���ج���ور ت����روج ب��ه��ا ال��س��ل��ع 
وصفحات الصحف واملجالت وأصبحت مسلية 
للتافهني الساقطني يف أماكن الفجور والرذيلة.

ه��������ذا ه������و ال����ع����ق����ل ال�����ب�����ش�����ري امل������������ادي ال����������ذي ه����وى 
الرذيلة وسقط يف مستنقع الضياع وتحّدى نور 
السماء ويدعي بأنه يدافع عن الحريات ويكافح 
ال��ع��ن��ص��ري��ة ب��ش��ت��ى ص���وره���ا وأش��ك��ال��ه��ا وه����و غ���ارق 

حتى النخاع يف بحار التيه والضالل والفجور.
إن ال��ب��ش��ري��ة ال��ي��وم تعيش ل��ن��زوات��ه��ا وشهواتها 
ورغ�����ب�����ات�����ه�����ا ال������ح������ق������رية، ت�����خ�����اف ع������ىل ع�����روش�����ه�����ا م��ن 
الزوال، وتقاتل من أجل البقاء وهي تعلم علم 

اليقني بأنها راحلة وزائلة شاءت أم أبت..
ال م���الذ وال ن��ج��اة إال ب��إت��ب��اع ال���ن���ور اإلل���ه���ي ال���ذي 
أنزل عىل خاتم االنبياء والرسل فالكون كله لله..
وصدق العيل القدير القائل يف محكم تنزيله: 
)سرنيهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتبني 
لهم أنه الحق(.. فال صالح للعالم.. وال للبشرية 
ج���م���ع���اء إال ب����إت����ب����اع ال����رس����ال����ة امل���ح���م���دي���ة ال���خ���ال���دة 
وال���ت���م���س���ك ب���م���ن���ه���ج ال����ف����ط����رة امل����وص����ول����ة ب���ال���وج���ود 

وخالق هذا الكون..
إن مصائر البشرية كلها يف الدنيا واآلخرة سواء 
كانت قبل الرسل أو بعد الرسل منوطة بيد الله 
عز وجل إن شاء عفاعنهم، وإن شاء عذبهم.. أما 
الرسل واألنبياء فقد أدوا األمانة وبلغوا الرسالة 
وم�����ض�����وا إىل خ���ال���ق���ه���م خ���ال���ص���ني م���ن���ي���ب���ني.. وت���ق���ع 

املسؤولية اليوم 
ع�������������������ىل األج����������������ي����������������ال 
ال�������������ح�������������اض�������������رة ف�����ال 
ف�����ك�����اك ل����ه����م م��ن 
تحمل املسؤولية 
وإق����������������ام����������������ة ح�����ج�����ة 
ال��ل��ه ع��ىل ال��ن��اس 
ك������������������������اف������������������������ة.. ه��������������ذه 
س����������م����������ات امل������ن������ه������ج 
ال�����������������رب�����������������اين ال���������������ذي 
ي�������������������ح�������������������دد ب�����������دق�����������ة 
م�������ه�������م�������ة ال��������رس��������ل 
واألن�����������������������������ب�����������������������������ي�����������������������������اء, 
ال����ت����ب����ل����ي����غ واألم����������ر 
ب������������������������������امل������������������������������ع������������������������������روف 
وال�������������������ن�������������������ه�������������������ي ع��������ن 
امل�������������ن�������������ك�������������ر.. األم��������������ة 
ال�����ي�����وم م��ح��ت��اج��ة 
ت���������������وح���������������ي���������������د  إىل 
ورأب  ال��������ك��������ل��������م��������ة 
ال���������ص���������دع وإزال���������������ة 
أس���ب���اب ال��خ��الف 

والتدابر..
وه��������������ذا ل���������م ي������ك������ن إال ب������ت������آل������ف ال�������ق�������ل�������وب وص������ف������اء 
ال��ن��ف��وس ون��ق��اء ال��س��رائ��ر وت���رك ال��ت��ف��رق والتحزب 
وال����ت����ق����اط����ع وال����ت����ب����اغ����ض ال��������ذي ن����ه����ان����ا ع����ن����ه ال����ق����رآن 
الكريم ورسولنا األعظم عليه الصالة والسالم..

فما يؤسف له اليوم أن كثرياً من الناس تناسوا 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتعاملوا بالربا 
وال��������خ��������داع وأخ���������ذ ال��������رش��������اوى م���غ���ت���ص���ب���ني ل���ح���ق���وق 
اآلخ���ري���ن واس��ت��ي��الء أم��وال��ه��م وأراض���ي���ه���م م���ن غري 

حياٍء وال خوف من الله.
وه����������ذا م������ص������داق ل�����ق�����ول رس�����ول�����ن�����ا األع������ظ������م ع��ل��ي��ه 
ال����ص����الة وال������س������الم: "ل���ي���أت���ني ع����ىل ال����ن����اس زم�������ان ال 

يبايل املرء بما أخذ املال أمن حالل أمن حرام"..
صفوة القول:

ع���ل���ي���ن���ا أن ن��������درك ح���ق���ي���ق���ة ال����ت����وح����ي����د.. ول������م ول���ن 
يتحقق التوحيد يف األرض إال بالتمسك الصادق 
وال�����والء ال��ك��ام��ل ل��ل��ه وال���رس���ول وامل��ؤم��ن��ني وال����رباء 
م���ن ال���ش���رك وامل���ش���رك���ني وامل���ن���اف���ق���ني م���ن م��الح��دة 

وزنادقة وعلمانيني وغريهم..
م��ص��داق��اً ل��ق��ول��ه ت���ب���ارك وت���ع���اىل: )ي���ا أي��ه��ا ال��ذي��ن 
آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أول���ي���اء ب��ع��ض وم���ن ي��ت��ول��ه��م منكم ف��إن��ه منهم إن 

الله ال يهدي القوم الظاملني(..
لهذا وذاك فطريق الحق طريق طويل وش��اق 
وم����ئ ب��ال��ع��ق��ب��ات واألش��������واك واألح����ج����ار ال��ش��ائ��ك��ة 
وم���������ن ال����ح����ك����م����ة ق�����ب�����ل أن ن�����خ�����ط�����وا إىل األم��������������ام أن 
ن����ذل����ل ت���ل���ك ال���ع���ق���ب���ات ون�����زي�����ل ت���ل���ك األش����������واك ع��ن 
ط�����ري�����ق�����ن�����ا,, ول�����ن�����ع�����د اىل ال�������������زاد ال����ح����ق����ي����ق����ي ح�����ت�����ى ال 
ن��ن��زل��ق أو ن��ص��ط��دم ب��ع��ق��ب��ة م���ن ال��ع��ق��ب��ات امل��ت��ن��اث��رة 
هنا أو هناك.. أعداء الحق كرث والحرب الناعمة 
م��ت��واص��ل��ة وأه�����ل ال���ب���اط���ل وح���زب���ه ب���امل���رص���اد ل��ن��ا يف 
ك��ل وق���ت وح���ني, ول���م يكتفوا ب��ه��ذا ب��ل ي��ح��اول��ون 
م���س���خ وط����م����س ال����ه����وي����ة االي����م����ان����ي����ة م�����ن ج����ذوره����ا 
وت��ش��وي��ه ال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة, واس��ت��ب��دال ال��ح��روف 
ال��ع��رب��ي��ة ب���ال���ح���روف ال��الت��ي��ن��ي��ة وإل���غ���اء أي����ة ش��ع��رية 

من الشعائر اإلسالمية..
خالصة الخالصة:

ال�����ع�����ال�����م ال�����ع�����رب�����ي واإلس���������الم���������ي ال�������ي�������وم م���ح���اص���ر 
م�����ن ك�����ل ح���������دٍب وص������������وب.. وم��������ؤام��������رات ال���ت���ش���وي���ه 
وال��ت��ش��ك��ي��ك وال��ت��ض��ل��ي��ل ل���م ول���ن ت��ت��وق��ف اىل ق��ي��ام 
الساعة قال تعايل: )ولن ترىض عنك اليهود وال 

النصارى حتى تتبع ملتهم(.
ه�������ن�������اك ح�����������رب ش���������ع���������واء م���������ن ال���������غ���������رب ل����ت����ش����وي����ه 
وت����ح����ري����ف وت����زي����ي����ف ال����ت����اري����خ وال����ف����ك����ر اإلس�����الم�����ي، 
وه���ن���اك غ����زو م���ن أن���ص���ار ال��ف��ك��ر ال��وث��ن��ي اإلل���ح���ادي 
والفلسفي والحدايث والشعوبي لطمس الهوية 
اإلي��م��ان��ي��ة م���ن ع��ق��ول وق���ل���وب ال���ش���ب���اب، وت��م��زي��ق 
ص���ف���ه���م وب�������ث روح ال����ت����ن����اح����ر وال�����ت�����ن�����ازع ب�����ني أب����ن����اء 
األمة الواحدة بإحياء روح العنصرية والطائفية 
واملذهبية، بل بني أبناء الشعب الواحد ليظلوا 
م��ت��ف��رق��ني م��ت��ن��اف��ري��ن.. وم���ان���راه ال���ي���وم خ���ري ش��اه��د 
ودل����ي����ل ع����ىل م����ا ن���ق���ول ول����ك����ن.. )وال����ل����ه غ���ال���ب ع��ىل 

آمره ولكن أكرث الناس ال يعلمون(.

ال����ذك����ري����ات     
م��ن  وم�����ض�����ات  يه 
حافلة  امل���ايض  ع��ال��م 
املتنوعة  ب��ال��ت��ج��ارب 
وتوقظ  العاقل  لتذكر 
من  فيصحو  ال��ذاه��ل 
غ��ف��وت��ه وي��ن��ه��ض من 
ك��ب��وت��ه وي���ع���ود اىل 

صوابه

ال��ي��وم  ال��ب��ري��ة           
السماء  نجوم  تعانق 
وأخ��اق��ه��ا غ��ارق��ة يف 

وحل االنحال

57(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
إذا ق������ارن������ا ف��������رة اإلم������������ام ي��ح��ي��ى 
بفرة حكم بعد الثورة ورؤساء 
ال��������ج��������م��������ه��������وري��������ة ال�������ي�������م�������ن�������ي�������ة  ن����ج����د 
ف�����رًق�����ا ك�����ب�����رًيا م�����ن ن���اح���ي���ة االن����ف����اق 
والرفاهية يف العيش ومع ذلك 
نجد اإلمام وحاشيته يتمسكون 
ب����ن����وع واح�������د م����ن ال����ط����ع����ام  وم���ن 
ن������اح������ي������ة أخ�������������رى ت������ج������د ال�����رف�����اه�����ي�����ة 
واإلن�����ف�����اق يف ام������ور اخ������رى ام�����ا يف 
ف����رة رؤس������اء ال��ي��م��ن ت��ج��د ت��ن��وع��ا 
يف ع���������دد م�������ن امل�����ط�����اب�����خ وال�����ط�����ه�����اة 
ف������ال ن����ه����اي����ة ل����ه����ا ي�����ب�����دو األم���������ر ك��م��ا 
ل������و ك����ن����ت يف ح����ل����م أو يف ول���ي���م���ة 
الح������������د االم��������������������راء ال������ع������ب������اس������ي������ني او 

ال����ربام����ك����ة ، ت����غ����ريت امل�����م�����ارس�����ات األخ���������رى ب���ش���ك���ل أق���ل 
لكنها عانت م��ن التضخم النقدي والتعقيد االداري 
يف نفس الوقت اتهم الناس رجال الشرطة والجنود 
بالتعسف واالعتقال والسجن ما زالوا يفعلون ذلك 
ل������م ي���ت���غ���ري االم���������ر ك�����ث�����ريا وم�������ن امل���ن���ط���ق���ي ج�������دا ان ي���دف���ع 
ال��ش��خ��ص امل��ق��ب��وض ع��ل��ي��ه اج�����رة ال���س���ي���ارة ال���ت���ي ت��أخ��ذه 

للحجزهذا غري املصاريف الثانية 
وم����م����ك����ن ل���ل���ش���خ���ص ان ي�������رك يف 
ال��س��ج��ن دون ت��ه��م��ة او محاكمة 
، لم تتغري االمور كثريا عن زمن 
االمام فقد ظل نظام الكفالة او 
ال�����ض�����م�����ني ك�����م�����ا ه�������و م�������ن ع�����ش�����رات 
السنني وماتزال الجهات االمنية 

ت���������ع���������م���������ل ب��������ه��������ذا 

ال����������ن����������ظ����������ام ال���������������������ذي ع�����ف�����ا 
ع�����������ل�����������ي�����������ه ال�������������������زم�������������������ن ف�������ف�������ي 

إج����������������������������������������������������������راءات امل������������ح������������اك������������م 
وت�������س�������وي�������ة امل���������ن���������ازع���������ات  ويف 

امل���������ع���������ام���������الت ال��������ت��������ج��������اري��������ة ويف 
وج�����������������������������������������������د ال�����ت�����وظ�����ي�����ف م��������ن ق�����ب�����ل ال�������دول�������ة 

الناس استمرار الحاجة اىل صالت شخصية وكفالء 
يتحملون املسؤولية كما كان الحال يف زمن األئمة عىل 
الرغم من جهود التغيري ورغ��م التعليم والتطور لم 
يكن للدولة الرغبة او ال��ق��درة ع��ىل تغيري ه��ذا النظام 
ال��ق��دي��م وم���ن األم��ث��ل��ة ع���ىل ذل���ك م��اح��ص��ل يف ال���ح���دا ، 
يحيى مسلم كان ضابط يف الجيش من ريمة واصبح 
حاكم ذمار  أصيب بالفزع من الفوىض يف الريف وما 
بدا له  تمرد بعد أن فقد عدًدا من جنوده  يف معارك 
مع االهايل  طالب بسحق هذه القرية من قبل الجيش  
لكن الرئيس طلب منه ببساطة أن يركها واليصعد 
امل��وق��ف ط��امل��ا االم����ور ب��ع��ي��دة ع��ن م��رك��ز ال��دول��ة ل��م يكن 
ص���ال���ح ي��ه��ت��م الي م���ش���اك���ل يف امل���ن���اط���ق ال���ب���ع���ي���دة وك����ان 
ي��رك��ز ع��ىل كسب والء امل��ش��اي��خ واالع��ي��ان بغض النظر 
ع��ن م��وق��ف ال��س��ك��ان وم��ش��اك��ل��ه��م ، ك��ان��ت م��ث��ل ه��ذه 
املشاكل او املواقف تأخذ بجدية اذا اندلعت يف املدن 

الكربى وتعد جريمة ضد الثورة .
 األك��رث خطورة عىل الوضع العام كان سلوك 
من هم يف السلطة الذين يتهمهم املواطنون بأنهم 
يأكلون ثروة اآلخرين  ووجد الكثري من الناس أنه من 
ال��ص��ع��ب ت��ج��اه��ل ع���دم امل���س���اواة ال��ت��ي ال ت��ت��خ��ذ أش��ك��ااًل 

ت��ق��ل��ي��دي��ة والت��ع��ت��م��د ع���ىل ال��ت��ع��ل��ي��م او امل���ق���درة العملية 
بل تعتمد اساسا عىل االنساب وق��رب الشخص من 
ال��رئ��ي��س أو امل��س��ؤول��ني ك��ان��ت هنالك ف��ج��وة ك��ب��رية بني 
ال��س��ك��ان وازدادت نسبة ال��ف��ق��ر وت��ع��م��ق��ت املحسوبية 
وال���وس���اط���ة وال�������رش�������اوي،أدى ان���خ���ف���اض ق��ي��م��ة ال���ري���ال 
مقابل الدوالر األمرييك يف أواخر عام 1986  إىل 18: 
1  إىل زي��������ادة ه�����ذا ال���ض���غ���ط ح���ي���ث ت����م اس�����ت�����رياد ج��م��ي��ع 
السلع األساسية مثل السكر والشاي  كان التقسيم 
الرئييس اآلن بني أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول 
بشكل مباشر أو عىل فرات قليلة إىل العملة الصعبة 
وأولئك الذين ليس لديهم مثل هذا الوصول لقد تغري 
نظام الحياة بشكل كبري للمرة الثالثة أو الرابعة يف 
الذاكرة الحية لقد واجه الناس العاديون ضغوًطا مع 
تباطؤ وانحدار ثروة التحويالت وأصبحت الحياة اكرث 
صعوبة مع ارتفاع االسعار والتضخم ، لقد أنتجت 
اإلمامة دول��ة قومية واسعة لها نفوذ وام��وال لكنها 
ان����ه����ارت ب��ع��د ذل����ك ب��س��ب��ب ال���ح���رب وال�����ث�����ورة  وأع��ق��ب��ت 
ذلك  اعتماد الدولة عىل التجارة والنقود من العمالة 
امل��ه��اج��رة  وال��ت��ي ب���دوره���ا ب���دت وك��أن��ه��ا ت��ن��ه��ار ول���م تعد 

مصدر موثوق لالقتصاد اليمني.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

نرجسية )قيس 
سعّيد( وبؤس 

التونسيني املتزايد
��ة«  ���ة ال��ُت��وِن��س��ِيّ ال أح����د ي��ن��ك��ر أَنّ »ال���ُج���ْم���ُه���ورَيّ
كانت -إىل ما قبل صعود الديكتاتور »قيس 
س����ع����ّي����د«- ه�����ي ال���ق���ط���ر ال����ع����رب����ي ال����وح����ي����د ال���ت���ي 
أف��ض��ت ب��ه أح���داث ث���ورات الربيع العربي إىل 
واقٍع سيايس تعددٍيّ جديد كان جديًرا به أن 
يجعلها -لو لم تتعرض ثورتها لكيد القريب 

قبل البعيد- بلًدا ديمقراطًيّا بكِلّ تأكيد.
وال أظن أَنّ يف طرحي هذا شطًطا أو مجافاًة 
ِة  للموضوعية ال سيما وقد اعتمدت عىل عَدّ
رؤى منطقية -منها ع��ىل سبيل امل��ث��ال- رؤي��ة 
ال��ك��ات��ب الصحفي »ع��ب��دال��ل��ه ت��رك��م��اين« ال��ذي 
مَيّزها عن سواها -يف سياق مقاله التحلييل 
املعنون ]الشعبوية تعّطل س��ريورة التحّول 
ال��دي��م��ق��راط��ي يف ت���ون���س[ ال����ذي ن��ش��ره »م��رك��ز 
ح������رم������ون« ل������ل������دراس������ات يف ال������������٢٠ م������ن ك����ان����ون 
ال�����ث�����اين/ي�����ن�����اي�����ر ال���������ج���������اري- ب�����م�����ا ي���������يل: )ل��������ع��������َلّ م���ا 
ُيحَسب للثورة التونسية أنها رّسخت معايري 
ديمقراطية عديدة أهمها: التداول السلمي 
ل���ل���س���ل���ط���ة ب�������ني ث������الث������ة رؤس�������������اء ل����ل����ج����م����ه����وري����ة، 
وت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة مستقلة ل��الن��ت��خ��اب��ات وهيئة 
أخرى للعدالة االنتقالية تحت سقف الربملان 
يف امل���رح���ل���ة ال���ت���أس���ي���س���ي���ة، وض����م����ان ال���ح���ري���ات 
ال���ع���ام���ة وال����خ����اص����ة ط���ب���ًق���ا ل��ل��ش��رع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
لحقوق اإلن��س��ان، وم��رون��ة تشكيل األح���زاب 
ال���س���ي���اس���ي���ة وم���ن���ظ���م���ات امل���ج���ت���م���ع امل���������دين، إىل 
درجة تعويم الحياة السياسية ب� ٩٢ حزًبا، 

لم يكن ألغلبها حاضنة اجتماعية(.
ف������ق������د ت������ع������رض������ت ت�������ون�������س ال����������ث����������ورة -ب�������ع�������د أن 
)ت������م������ّي������زت ع�������ن ب������اق������ي دول ال�����رب�����ي�����ع ال�����ع�����رب�����ي، 
برسيخها لبعض املؤسسات الديمقراطية، 
وإن���ج���ازه���ا ث���الث���ة ان���ت���خ���اب���ات ب��رمل��ان��ي��ة ورئ��اس��ي��ة 
م���ش���ه���ود ل����ه����ا، م�����ن ق���ب���ل م����راق����ب����ني م���ت���ع���ددي 
ال��ج��ن��س��ي��ات، ب��ال��ن��زاه��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة(- ل��ح��رٍب 
اقتصادية ضارية من قبل األنظمة النفطية 
العربية التي سارعت -فور اإلعالن عن انتصار 
اإلرادة التونسية ال��ج��م��اه��ريي��ة يف تحقيق ما 
كانت تصبو إليه من حرية- إىل إلغاء كِلّ ما 
كانت قد أبرمته معها من عقود استثمارية 
ومن صفقات تجارية إسمهاًما متعمًدا منها 
يف م���ف���اق���م���ة األوض�����������اع االق����ت����ص����ادي����ة وده��������ورة 
امل�����س�����ت�����وي�����ات امل����ع����ي����ش����ي����ة، م�����وح�����ي�����ًة -ب����واس����ط����ة 
م�����روج�����ي ال����ش����ائ����ع����ات ال�����ذي�����ن ت���ت���أل���ف ق��ل��وب��ه��م 
وت��������ش��������ري ض�����م�����ائ�����ره�����م ب������ال������ف������ت������ات- ل����ل����ش����رائ����ح 
املجتمعية التونسية الفقرية أَنّ سبب تدهور 
م��س��ت��وى م��ع��ي��ش��ت��ه��م امل��ب��اش��ر ه���و ق���ي���ام »ث����ورة 

.»٢٠١١
ولم تكتِف تلك األنظمة املتصهينة صهينًة 
شبه معلنة بما استهدفت به تلك الثورة -يف 
إط��ار استهدافها كافة ث��ورات الربيع العربي 
إىل ال��ل��ح��ظ��ة ال���راه���ن���ة- م���ن ش��ي��ط��ن��ة، ب���ل لقد 
جندت كَلّ إمكاناتها الدعائية واالستخباراتية 
والجاسوسية للنيل من كِلّ النخب الحزبية 
والسياسية التونسية، حتى إذا ما صارت يف 
معزل عن الشعب الذي كان قد بدأ يتململ، 
دف�������ع�������ت ب������ال������دك������ت������ور ال������ج������ام������ع������ي امل������غ������م������ور ب���ل 
الخامل »قيس سعّيد« لخوض االنتخابات 
الرئاسية التونسية كمرشٍح رئ���ايٍسّ مستقل 
ال�������ذي ح���س���م امل����ع����رك����ة االن���ت���خ���اب���ي���ة ب���س���ب���ب م��ا 
ك��ان ق��د وص��ل إليه الناخب -يف ظ��ل تعرضه 
ل��ت��أث��ري ن���ف���يٍسّ م��م��ن��ه��ٍج وم���ق���ْول���ب- م���ن ف��ق��دان 

ثقة بالنخب السياسية والحزبية.
وم��ا ك��ان ل�»سعّيد« أن يكتسح املشهد إىل 
ه������ذا ال�����ح�����ِدّ ل������وال م����ا ت����وس����م ف���ي���ه ال����ن����اخ����ب م��ن 
التواضع ولني الجانب والزهد عن املناصب، 
ال سيما وق��د زخ��رت خطاباته -باإلضافة إىل 
تجريم التقارب مع الصهيونية- بالحِثّ عىل 

اإليثار وازدراء كل مظاهر األنانية.
لكنه ل��م يكد يتقلد املنصب حتى عمد إىل 
تهميش ال��ح��ك��وم��ة وال���ربمل���ان كليهما تمهيًدا 
مل�����ا ت�����ال ذل������ك م�����ن ق��������رار ح���ل���ه���م���ا، إْذ ل�����م ي���م���ِض 
ع�������ىل ت����ج����م����ي����ده����م����ا س���������وى ش�������ه�������وٍر م�������ع�������دودة، 
حتى أصدر ق��راره  بحلهما، ثم انقلب يرتب 
ل���الن���ف���راد ب��ال��س��ل��ط��ة وي��ع��م��ل ج��ه��ده لشيطنة 
كل من يقف من القوى أو األف���راد ض��ده بل 
وشيطنة كِلّ من ينتقده أو ينصحه ولو بنربٍة 
ا ألحقه  ة، ولم يسلم مَمّ مفعمٍة بدفء املوَدّ
ب��م��ؤس��س��ات ال���دول���ة م���ن أذى ح��ت��ى مؤسسة 

القضاء.
وب��رنج��س��ي��ٍة م��ف��رط��ة ش���رع »ق��ي��س س��ع��ّي��د« 
ي���ص���ي���غ ب����م����ف����رده دس������ت������وًرا ج������دي������ًدا ب��م��ق��اي��ي��س 
م����ح����ددة ت���ت���ن���اس���ب م����ع م����ا ي���ت���ب���ن���اه م����ن أج���ن���دة 
���ًن���ا م���������واًدا ت��م��ن��ح��ه ص���الح���ي���ات م��ط��ل��ق��ة  م���ت���ض���ِمّ
وغ��ري م��ق��ّي��دة، ث��م ط��رح��ه يف ٢٥ تموز/يوليو 
امل�����ايض ل��الس��ت��ف��ت��اء، وب���ال���رغ���م م���ن ض���آل���ة -إن 
ل���م أق����ل ان����ع����دام- اإلق����ب����ال ع���ىل ذل����ك اإلج�����راء 
املفتقر إىل ال��ح��ِدّ األدىن م��ن اإلي��ج��اب��ي��ة، فقد 
ب������ن������ى ع�����ل�����ي�����ه »ق�������ي�������س س�������ع�������ّي�������د« وم������������ى ي���ه���ي���ئ 
-م�������ا ي���ت���وه���م���ه ق������واع������د ش���ع���ب���ي���ة- إلج�����������راء ت��ل��ك 
االنتخابات النيابية املبكرة التي جرت يف ال�١٧ 
م������ن ك������ان������ون األول/دي�������س�������م�������رب ال�����ت�����ي اق���ت���ص���رت 
املشاركة فيها ع��ىل أق��ل م��ن ١١٪ م��ن الفئة 
ال���ع���م���ري���ة امل���ع���ت���ربة »م�����ن إج����م����ايّل امل���ق���ي���دي���ن يف 
س��ج��الت ال��ن��اخ��ب��ني«، بينما اق��ت��ص��ر التسابق 
عىل الفوز بمقاعد الربملان -يف األغلب األعم- 
ع���ىل ع����دد م���ن ال��ع��م��ال ال���ع���اط���ِل أغ��ل��ُب��ه��م عن 
العمل وعدد من املوظفني املتقاعدين الذين 
ص������������اروا -ب����ح����ك����م ت������ق������ادم س����ن����ه����م وش����ع����وره����م 
امل��ت��واص��ل ب��ت��اليش خ��ي��وط األم����ل وت��ن��ام��ي دن��و 
األج����������ل- أش����ب����ه ب����ال����ك����م امل����ه����م����ل، ف���ن���ت���ج���ت ع��ن 
ذل����ك اإلج�������راء ال���الق���ان���وين امل��خ��ت��ل ت��ول��ي��ف��ة غري 
متجانسة من العاهات والعلل التي ال يمكن 
أن يعَوّل عليها يف سِنّ تشريٍع أو إقرار تعديٍل 
قانويٍنّ أو القدرة عىل مناقشة ما يعرض لها 

من القضايا واملسائل.
وع�������ىل وق�������ع ت����ص����رف����ات ال����دي����ك����ت����ات����ور »ق���ي���س 
سعّيد« االستبدادية الطائشة يفتقر الشعب 
ال���ت���ون���يس -ي����وًم����ا ب���ع���د ي������وم- إىل ال����ح����ِدّ األدىن 
م��ن أس��ب��اب امل��ع��ي��ش��ة، ف��ق��د ب���ات ي��ع��اين حالة 
بؤٍس واضحة أصبح يعرَبّ عنها -باإلضافة إىل 
تشكل التكّتالت السياسية املناوئة للديكتاتور 
»س��ع��ّي��د« ال��ف��اض��ح��ة مل��س��اوئ��ه- ب��م��ا ينظم من 
م����ظ����اه����رات ه���ن���ا وه����ن����اك ت���ع���ك���س م���س���ت���وى م��ا 
وص����ل����ت إل����ي����ه ال����ف����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ال���ت���ون���س���ي���ة 
���ة ط��ي��ل��ة  �����ة م����ن إن����ه����اك وخ�����ط�����وٍب م���دل���ه���َمّ ع�����اَمّ

فرة حكمه.

الدولة والقبيلة في التاريخ اليمني

 احمد القردعي

كلك نظر

ب��ش��ك��ل ك�����ايف ل���ل���دف���اع ع����ن ال�����ث�����ورة  وك������ان ال��ض��ب��اط 
من كبار السن عىل حق وقديماً قال الفيلسوف 
ل����ي����ن����ني:"إن ال����ث����ورة ال���ت���ي ال ت��س��ت��ط��ي��ع ال����دف����اع ع��ن 
ن���ف���س���ه���ا ال ت���س���ت���ح���ق ال�����ب�����ق�����اء"إن ال����ض����ب����اط األح�������رار 
الشباب قد استعجلوا وقاموا بالثورة وبعد حرب 
ب���ني ال��ج��م��ه��وري��ني وامل��ل��ك��ي��ني اس��ت��م��رت م���دة ث��م��ان 
س���ن���وات ب��ق��ي��ت ال���ث���ورة وال��ج��م��ه��وري��ة وك��أن��ه��م��ا لم 
تبقيان فكانت النتيجة عام 1970م هي مصالحة 
ب������ني ال����ط����رف����ني وإش������������راك امل���ل���ك���ي���ني م������ن غ������ري أس������رة 
حميد الدين يف حكم النظام والجمهورية وكان 
لهذا اإلج��راء نتائج سلبية ووخيمة يف السنوات 
الالحقة ويف نفس عام 1970م أملت السعودية 
شروطها عىل اليمن مقابل االعراف بالجمهورية 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ويف ن��ف��س ال���ع���ام أي���ض���اً ق��دم��ت 
السعودية لليمن مساعدة مالية قدرها 22مليون 
دوالر 16مليوناً منها ت��م تسليمها للمشايخ ي��داً 

الفرة املذكورة أنهم أوجدوا بعض مؤسسات 
الدولة الخالية من الوصاية األجنبية والخالية 
م������ن ال�����ن�����ف�����وذ ال����ق����ب����يل وص�������������دروا أن�����������واع ال���ح���ب���وب 
م��ث��ل ال�����ذرة ال��رف��ي��ع��ة وال������ذرة ال��ش��ام��ي��ة وال��ق��م��ح 
إىل ع��������دة دول ,ك�����م�����ا أن�����ه�����م ك������ان������وا اق����ت����ص����ادي����ني 
وغ���ري م��ب��ذري��ن ع��ىل سبيل امل��ث��ال ك��ان��ت امل��ي��زان��ي��ة 
ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة ل���ل���م���م���ل���ك���ة خ��������الل ع��������ام واح���������د أق����ل 
بخمسة م��رات من امليزانية التشغيلية ألصغر 
م����ؤس����س����ة ح����ك����وم����ي����ة يف ال������وق������ت ال�������راه�������ن ,وم������ن 
ع���ي���وب وس��ل��ب��ي��ات ح��ك��م ب��ي��ت ح��م��ي��د ال���دي���ن أن��ه 
ك����ان ن���ظ���ام���اً م��ن��غ��ل��ق��اً ن���وع���اً م���ا ول����م ي��ك��ن ي��واك��ب 
تطورات العصر كما أن حكمهم لم يكن يخلو 
م���ن ال��ظ��ل��م.. ول���أس���ف ج���اء ح��ك��ام م���ن بعدهم 

أسوء وأظلم.
ال�������دول�������ة وال����ق����ب����ي����ل����ة يف ال����ش����ط����ر ال�����ش�����م�����ايل م��ن 
ال��وط��ن وذل���ك خ��الل ال��ف��رة م��ن: ع��ام 1962إىل 

عام1990م
يف 26س�����ب�����ت�����م�����رب ع����������ام 1962م ق������ام������ت ال������ث������ورة 
ال���ي���م���ن���ي���ة األم م�����ن أب��������رز إي���ج���اب���ي���ات���ه���ا أن����ه����ا ه��ي��ئ��ت 
الظروف املالئمة لقيام ثورة 14أكتوبر من عام 
1963م ض����د االس���ت���ع���م���ار ال����ربي����ط����اين يف ج��ن��وب 
ال���وط���ن وك���ذل���ك أع��ل��ن��ت ث����ورة س��ب��ت��م��رب أه��داف��ه��ا 
ال���س���ت���ة ال���ت���ي ل����م ي��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا ح���ت���ى اآلن 40% 
وبنظرة ثاقبة إىل الظروف املوضوعية والذاتية 
لقيام ثورة سبتمرب التي قادها الضباط األحرار 
وال������ذي������ن ك�������ان م���ع���ظ���م���ه���م م�����ن ال����ش����ب����اب س��ن��ج��د 
أن ال��ظ��رف امل��وض��وع��ي وج��د نسبياً لكن الظرف 
ال�������ذايت ل����م ي���وج���د ب���ع���د وق�����د ق�����ال ال���ض���ب���اط ك��ب��ار 
ال���س���ن ألب��ن��ائ��ه��م ال���ش���ب���اب ب��م��ا م���ع���ن���اه: إذا قمنا 
ب��ال��ث��ورة اآلن وأب��ع��دن��ا إم��ام واح��د فسيظهر من 
املشايخ ألف إمام ويقصدون بذلك أن الظرف 
ال���������ذايت ل�����م ي���ت���ه���ي���أ ب����ع����د  أي أن������ه ال ي����وج����د رج�����ال 

ب���ع���د م���ق���ت���ل اإلم��������ام ي���ح���ي���ى ع�������ام  1948م ح��ل 
م���ك���ان���ه اب���ن���ه اإلم�������ام أح���م���د ي��ح��ي��ى ح��م��ي��د ال���دي���ن 
وك����������ان أش��������د م������ن أب�����ي�����ه وس����������ار ع������ىل ُخ�����ط�����ا وال��������ده 
فأوجد هيبة دولة ال تخلو من الظلم واالنغالق 
وأضعف نفوذ القبيلة وأبقاها يف نطاق القرى 
وك���ان مثل أب��ي��ه ي��أخ��ذ ره��ائ��ن م��ن أوالد مشايخ 
ال��ق��ب��ائ��ل ل��ض��م��ان والئ��ه��م ل��ه وق���د اس��ت��م��ر اإلم���ام 
أحمد بن يحيى حميد الدين عىل عرش الحكم 
م��ن ع��ام 1948م إىل 1962م أي 14ع���ام���اً  بينما 
استمر ابنه محمد البدر يف الحكم مدة أسبوع 

واحد فقط.
وصف بعض املؤرخني عهد دولة بيت حميد 
الدين 1918-1962م بأنه عهد الدولة املستقلة 
يف العصر الحديث لكنه يف الواقع كان تواصاًل 
لحكم الدولة الزيدية التي  حكمت اليمن أحد 

عشر قرناً يف فرات متقطعة.
ومن إيجابيات عهد بيت حميد الدين خالل 

بيد لغرض ضمان والئهم للسعودية و6ماليني 
سلمت للدولة املركزية.

معظم القبائل ودورهم السلبي من 
الثورة والجمهورية:

س��م��ي��ت��ه ه����ذا ال���ع���ن���وان ال���ف���رع���ي دور س��ل��ب��ي من 
ب����اب ت��ل��ط��ي��ف ال��ت��ع��ب��ري ل��ك��ن يف ال���واق���ع أن معظم 
ق���ب���ائ���ل ش���م���ال ال����وط����ن ك�����ان ل���ه���م دور ع������دايئ م��ن 
الثورة والجمهورية ألن انتشار األمية يف بالدنا يف 
أوائل الستينات من القرن املايض كان كبرياً فعىل 
س���ب���ي���ل امل����ث����ال أك�������دت ب���ع���ض ال������رواي������ات ال��ش��ف��ه��ي��ة 
من جيل األربعينات من القرن املايض أن بعض 
ال��ق��ب��ائ��ل ك��ان��وا ي��ع��ت��ق��دون أن ال��دس��ت��ور رج���ل ج��اء 
ليغري القرآن.. وعندما سمعوا بكلمة جمهورية 
عام 1962م ظنوا أنها تعني "شوفة"- أي امرأة 
,ل�����ذل�����ك أج��������زم ب����ال����ق����ول أن ال���س���ب���ب���ني ال���رئ���ي���س���ي���ان 
ال���ل���ذان أدي����ان إىل سلبية م��واق��ف ب��ع��ض القبائل 
م��ن ال���ث���ورة وال��ج��م��ه��وري��ة ُم��ن��ذ ق��ي��ام��ه��ا يف 26 من 
س��ب��ت��م��رب ع����ام 1962م وال����ح����روب ال���ت���ي ت��ل��ت��ه��ا بني 
ال��ج��م��ه��وري��ني وامل��ل��ك��ي��ني وال��ت��ي اس��ت��م��رت إىل ع��ام 

1970م هما: 
• السبب األول: التخلف وانتشار األمية والتي 
ك���ان���ت ت��ش��ك��ل خ����الل ع��ق��د ال��س��ت��ي��ن��ات م���ن ال��ق��رن 

%75تقريباً.
• املبالغ الكبرية التي كانت تدفعها السعودية 
ل��ب��ع��ض ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة م��ق��اب��ل م����ع����اداة ال���ث���ورة 
وال��ج��م��ه��وري��ة وش�����راء والئ���ه���م ل��ل��ن��ه��ج ال��س��ع��ودي 
امل�����ع�����ادي ل���ل���ي���م���ن خ����اص����ة أن س�����ن�����وات ال�����ح�����رب ق��د 
م��ك��ن��ت ال��س��ع��ودي��ة م��ن اخ��ت��ب��ار وم��ع��رف��ة أن كثري 

من القبائل اليمنية يفسدون املال.
يتبع العدد القادم  
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الدكتورعبد العزيز املقالح.. قمة مينية شامخة وأديب عاملي
إن تكريم الدكتور عبد العزيز املقالح كش�اع�ر يمني 
وأدي����ب ون��اق��د وك��ات��ب وم��ن��اض��ل م��ن ق��ب��ل دول���ة عظمى 
م��ث��ل ف��رن��س��ا )2003(  ي��ع��د ح���دث���اً غ���ري م��س��ب��وق ل��ش��اع��ر 
وألديب يمني، وقد جاء تكريمه ومنحه وسام اآلداب 
وال��ف��ن��ون تكريماً لليمن كلها بماليينها ال��ث��الث��ني، كما 
أن ق��ي��ام ال��س��ف��ري ال��ف��رن��يس بصنعاء بنفسه ون��ي��اب��ة عن 
حكومة بالده وشعبه الفرنيس املتذوق للفنون واآلداب 

واملحب لها يعد قيمة كبرية لهذا الشاعر واألديب. 
فحينما تعذر سف�ر الدك�ت�ور املق�ال�ح إىل باريس ل�ت�س�ل�م 
ه���������ذا ال������وس������ام ألس�����ب�����اب ش���خ���ص���ي���ة ت���خ���ص���ه ف���ق���د ج�����اءت 
ح��ك��وم��ة ف��رن��س��ا وش��ع��ب��ه��ا إىل ال��ي��م��ن ل��ت��ك��ري��م��ه وم��ن��ح��ه 

الوسام مثلها السفري الفرنيس بصنعاء. 
وك�������ان م�����ن امل���م���ك���ن ج���������داً- ف���ي���م���ا ل�����و ح���ض���ر ب���ن���ف���س���ه إىل 
ب����اري����س- أن ي�����ق�����ام ل�����ه اح�����ت�����ف�����ال ت��ك��ري��م��ي ب���ال���غ األه��م�����ي�����ة 
وال����ص����خ����ب وال����ض����ج����ة اإلع����الم����ي����ة امل���ص���اح���ب���ة ل���ل���ت���ك���ري���م، 
ل���ت�������ص���ل أص�������������داؤه������ا إىل أط�����������راف ال������ك������رة األرض�������ي�������ة، ن����ظ����راً 
مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه ب���اری���س م���ن م��ك��ان��ة أدب���ي���ة وم���م���ي���زات فنية 
ك���ع���اص���م���ة ل��ل��ف��ن وال�������ج�������م�������ال وال����روم����ان����س����ي����ة. وك������ان م��ن 
املمكن أيضاً أن تتهافت عىل الدكتور املق�ال�ح ك�ل وس�ائل 
اإلع�������������الم وال����ف����ض����ائ����ي����ات وال������ق������ن������وات ال����ب����اري����س����ي����ة إلج�������راء 
ال��ل��ق��اءات وامل��ق��اب��الت وتسليط امل��زي��د م��ن األض����واء عىل 
هذا الشاعر والت�ع�ري�ف ب�ه أك�ث�ر لدى الش�عب الفرنيس، 
خ��اص��ة م��ا يتعلق بمنهجه وأف���ك���اره وآرائ�����ه ع��ن اآلداب 
والفنون، وذلك من أج�ل تق�ديم�ه ل�ل�ع�ال�م ك�ل�ه كأديب 
ق����ادم م���ن ج���زي���رة ال���ع���رب م���ن ي��م��ن ال��ت��اري��خ وال��ح��ض��ارة 

والشورى.
وه�������������ذا م�������ال�������م ي�����ح�����ص�����ل ل��������ه يف ب��������الدن��������ا ع�����ق�����ب ح����ص����ول����ه 
ع�����ىل وس��������ام ال����ح����ك����وم����ة ال���ف���رن���س���ي���ة ك�����ف�����ارس يف اآلداب 
والفنون. إن الشعب الفرنيس شعب م�حب ومتذوق 
ل����ل����ف����ن����ون واآلداب أك���������ث���������ر م�������ن ح���������ب���������ه ل����ل����س����ي����اس����ة، وق���������د 
اش�����ت�����ه�����رت ال��ع��اص��م��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ب���اري���س ب��أن��ه��ا ع�اص�م�ة 
لل�ج�م�ال والفنون واآلداب، ولذلك فإن دائرة املعارف 
ال���ف���رن���س���ي���ة)) امل����وس����وع����ة ال���ف���رن���س���ي���ة(( ال����ت����ي ت���ت���ك���ون م��ن 
ثالثني مجلداً ترك�ز اه�ت�م�ام�ه�ا يف تناولها لدول العالم 
وب��ص��ف��ة خ��اص��ة ف��رن��س��ا ع��ىل اآلداب وال��ف��ن��ون أك���رث مما 
ت�رك�ز نظ�ي�رات�ه�ا دوائر املعارف الربيطانية ودائرة املعارف 
األمريكية ح�ي�ث ت�رك�زان يف تناول�ه�م�ا لدول ال�ع�الم عىل 
ال�����ت�����اري�����خ وال��س�����ي�����اس�����ة واالق�����ت�����ص�����اد وال�����ت�����ج�����ارة وال��ص��ن��اع�����ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال�����رثوات امل��ع��دن��ي��ة وامل�����وارد ال���زراع���ي���ة. لذلك 
ف�������إن ال���ش���ع���ب ال���ف�������رن���يس ي���ت���اب���ع وب���اس���ت���م���رار ك����ل األدب������اء 
امل��ب��دع��ني يف ال��ع��ال��م ك��ل��ه وم��ن��ه��م ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
امل����ق����ال����ح م�����ن خ�����������الل ال���������ق��������������راءات وال�������ن�������دوات وامل���ن���ت�������دي�������ات 
الفكرية واألدبي�ة والت�ج�م�ع�ات وال��ل��ق��اءات واملؤتمرات 
وال���������ب���������رام����ج األدب����ي���������ة وال���ك���ت�������اب�������ات وال���ت���ح���ل���ي���الت ال���ن���ق���دي���ة 
وال��ك��ت��ب امل��رج��م��ة وال��ص��ح��ف وامل���ج���الت ال���ت���ي ت���ص���در يف 
باريس.ليس من السهل ال�ت�أثي�ر يف الش�ع�وب وتح�ويل 
أن��ظ��اره��ا ول��ف��ت ان��ت��ب��اه��ه��ا إال م��ن خ���الل يشء ع��ظ��ي��م ل�ه 
قيمة إنسانية وم��ع��ان وك��ل��م��ات ص��ادق��ة وم�����ؤث��رة وه��ذا 
فقد ي��ك��ون تأثري  هو دور األديب وأثره عىل الشعوب. 
السيايس أو االق�ت�ص�ادي أو االج�ت�م�اعي عىل الشعوب 

ت����أث����رياً م�������ح�������دوداً ول���ك���ن ت���أث���ري األدي������ب وال���ف���ن���ان وال���رس���ام 
والكاتب عىل الشعوب يكون تأثريا قويا وسريعاً. 

وب���ال���ت���أك���ي���د ف���ق���د ك�����ان ألدب ودراس�����������ات ون���ق�������د وإب������داع 
وتنوع هذا اإلبداع للدكتور املقالح أثر واضح يف األدب 
الفرنيس واألدباء الفرنسيني والش�عب ال�ف�رنيس. وبهذا 
يكون اإلنتاج الفكري األدبي للدكتور املقالح قد وصل 
إىل العاملية خاصة لو كانت باريس هي ال�ن�اف�ذة والب�واب�ة 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل�ت�رج�م�ة ه���ذا األدب إىل ل��غ��ات ال��ع��ال��م. لق�د 
ق�������دم ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ع���زي���ز امل���ق���ال���ح ع���ىل م����دى 31 ع��ام��اً 
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات ال���ع���رب���ي���ة م����ا ي����ق����رب م����ن 55 ك����ت����اب����اً م���ت���ع���ددة 
األلوان واألشكال واملوضوعات والمس عن ق�رب هم�وم 
األدب وال��ف��ن��ون وال��دراس�����ات السياسية ال��ت��ي لها صلة 
مباشرة باليمن وعالجها وقومها من كل الجوانب ثم 

انطلق يف دراساته إىل األدب العربي بعامة.
وقد بادر سبعة من الكت�اب واملؤلفني واألدباء الع�رب 
ب�دراس�ة اإلنت�اج الفكري األدبي للدك�ت�ور املق�ال�ح وص�در 
ع��ن��ه يف ه����ذا ال���ص���دد س��ب��ع��ة ك��ت��ب ت���ن���اول���ت ك���ل ج�����وان��ب 

ونواحي مؤلفات الدكتور املقالح.
ورغ��م ما وص��ل إليه الدكتور عبد العزيز املقالح من 
مكانة مرموقة يف األوساط األدبية يف العاملني العربي 
واألجنبي إال أن الدك�ت�ور املق�الح لم تزده تلك املكانة إال 
ت�واض�ع�اً م��ع ك��ل م��ن يقابله ول���م ي��رف��ع ع��ن أح�����د ذات 
ي����وم أو ي���ح���اول االس���ت���ع���الء ع���ىل اق����ران����ه م���ن م��ع��اص��ري��ه 
بل إنه يبادل الجميع امل��ودة وال�ص�داق�ة ف�ه�و زاه�د عن 
مظاهر الدنيا ومغرياتها فشعاره قد استهداه من اآلية 

القرآنية الكريمة التي تق�ول )) تلك الدار اآلخ�رة نج�عل�ه�ا 
للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا ,والعاقبة 
ل��ل��م��ت��ق��ني ال����ق����ص����ص)۸۳( ((....ول����������و ك�������ان ال��دك�����ت�����ور عبد 
العزيز املقالح من هواة األسفار والس�ف�ريات لكان ق�د 
ج�م�ع أم�����واال ط��ائ��ل��ة ول��ك��ان ق�����د اص�ب�ح م��ن أه���ل ال��ط��ول 
خ�اص�ة وق�����د تقلد منصب رئ��ي��س ج�ام�عة صنعاء ملدة 
تزيد عن خمسة عشر عاماً ,ولكنه أبى أن ي�خ�وض مع 
الخ�ائضني يف هذا الصدد وظل معتمداً عىل ما يتقاضاه 
من الدولة من مرتبه وما يتلقاه من مكافآت م�ق�اب�ل م�ا 
يقدمه من إنتاج فك�ري ي�ن�ش�ر ل�ه ف�ي ال�ص�ح�ف واملجالت 

وعائدات منشوراته.

# أستاذ جامعي - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ.د عبدالله الفضيل #

ل��������������������و أع�������������ط�������������ي�������������ت مل��������������������وض��������������������وع ال�������������ع�������������ن�������������وان 
ال������ق������در ال������ك������ايف م������ن امل�����ع�����ل�����وم�����ات ال����ع����ام����ة 
وامل������ع������ل������وم������ات ال�����رق�����م�����ي�����ة ف����س����أض����ط����ر إىل 
ال����ب����ح����ث ع�����ن امل������راج������ع ال����خ����اص����ة ب�����ه وه����ي 
ك����ث����رة وت����ح����ت����اج إىل ع������دة ص���ف���ح���ات م��ن 

هذه الصحيفة الغراء.
ك�����م�����ا أن������ن������ي ل�����س�����ت م����ت����خ����ص����ص����ًا ب����ت����اري����خ 
ال�����ي�����م�����ن ال�����ق�����دي�����م وال������وس������ي������ط وال�����ح�����دي�����ث 
وامل���ع���اص���ر ول��ك��ن��ن��ي  أع�����رف ق������دراً ال ب��أس 
به عن تاريخ بالدنا اليمن لذلك فضلت 
االك������ت������ف������اء ب����م����ا ت����خ����ت����زن����ه ذاك������������ريت يف ه����ذا 
الحيز املتاح ل�خمس حلقات وابتعدت 

عن التطويل اململ واإليجاز املخل.

)5-4 (

خطورة احلرب الناعمة ال تسابق إلى املوت.. اقصد في مشيك
اإلدارة  وج�������������������������������������������������دت 
األم�������ري�������ك�������ي�������ة وب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا 
وال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين من 
الحرب الناعمة الطريقة 
املناسبة واملثىل إلخضاع 
ال�������ش�������ع�������وب وال������س������ي������ط������رة 
ع���������ىل ع������ق������ول������ه������م وت����غ����ي����ري 
رغ���������ب���������ات���������ه���������م وأف����������ك����������اره����������م 
وج����������ع����������ل����������ه����������م ي����������ق����������وم����������ون 
ب������م������ا ي���������ري���������د، وذل��������������ك م���ن 
خ����������������الل ال���������ت���������أث���������ري ب����ش����ك����ل 
أس�����������ايس ع�������ىل م����ق����وم����ات 
الثقافة وال��ق��ي��م الدينية 
واألخ����������������الق����������������ي����������������ة وغ����������������رس 

ال��ق��ي��م وال���س���ي���اس���ات ال���خ���ارج���ي���ة ب��اس��ت��خ��دام 
االستقطابات وعناصر الجذب..

وه������������ن������������ا ت��������ك��������م��������ن خ��������������ط��������������ورة ه�������������������ذه ال����������ح����������رب 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ت��س��ت��ه��دف امل��دن��ي��ني اع���ت���م���اداً عىل 
ضرب القيم واألخالقيات لدى املجتمعات 
وخ������اص������ة ال�����ش�����ب�����اب م������ن ال�����ج�����ن�����س�����ني.. وأب��������رز 
تأثري هذه الحرب عىل األسر محاولة تغيري 
ال���س���ل���وك���ي���ات يف امل���ج���ت���م���ع.. وت���ع���ت���رب ال���ح���رب 
ال���ن���اع���م���ة م����ن أخ����ط����ر ال����ظ����واه����ر ال����ت����ي ت���واج���ه 

الحكومات..
وب���ف���ض���ل م�����ن ال����ل����ه وم������ا ي���م���ت���ل���ك���ه ال��ش��ع��ب 
ال������ي������م������ن������ي م����������ن م�������������������وروث وم�����������خ�����������زون إي�������م�������اين 
استطاع الصمود أمام الغزو والفكر القادم 
م���ن ال���خ���ارج وع���رب ال��ف��ك��ر ال��وه��اب��ي م���ن نجد 

وق����رن ال��ش��ي��ط��ان خ��اص��ة 
ب�������������ع�������������د ث��������������������������������ورة ال����������������واح����������������د 
والعشرين من سبتمرب 
وم����ن خ����الل م��ح��اض��رات 
ال����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د- ح��ف��ظ��ه 
الله-  الذي استطاع بما 
وه������ب������ه ال������ل������ه م�������ن ح���ك���م���ة 
وب��������الغ��������ة أن ي�������ع�������زز ل�����دى 
امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي امل��ؤم��ن 
م����ب����دأ ال����ه����وي����ة اإلي���م���ان���ي���ة 
ورس��������������خ��������������ه��������������ا يف ع���������ق���������ول 
ال�����������ش�����������ب�����������اب وال�����������ش�����������اب�����������ات 
ال������������ذي������������ن ع�����������������������ادوا ب����ش����ك����ل 
ك��ب��ري اىل م���س���رية آب��ائ��ه��م 
وأج���������������داده���������������م واالق���������������ت���������������داء ب����������أع����������الم ال�������ه�������دى 
واالب���ت���ع���اد ع���ن ال���ق���ن���وات ال���ت���ي ص��ن��ع��ه��ا لهم 
الغرب حني حاول تغييب القدوات املؤمنة 
أم�������ث�������ال ال�����ح�����س�����ن وال������ح������س������ني – س����������الم ال����ل����ه 
عليهم- وبالنسبة للشباب والسيدة فاطمة 
الزهراء وزينب الكربى بالنسبة للشابات..

جاءت ثورة 21 سبتمرب 2014م لتعيد لنا 
ال��ب��وص��ل��ة ال��ت��ي ان��ح��رف��ت وم���ن خ���الل إح��ي��اء 
ذكرى املولد النبوي الشريف وإحياء مولد 
اإلم��������ام ع����يل وال���ح���س���ن وال���ح���س���ني وف��اط��م��ة 
ال���زه���راء، ع��رف��ن��ا س��ريت��ه��م ال��ع��ط��رة ونسعى 
وي���س���ع���ى ش���ب���اب���ن���ا وش���اب���ات���ن���ا ل����الق����ت����داء ب��ه��ذه 
ال�����س�����ري ال�����ت�����ي ت���ع���ي���د ل���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ع���زت���ه 

وكرامته وأخالقه التي تربى عليها.

"واق��ص��د يف مشيك” لغة قرآنية تنساب يف عقل 
اإلنسان السليم الذي يفقه معنى الحياة ويحاول 
أن ي��ع��ي��ش ب��س��الم، وه���ي ج���زء م��ن وص��اي��ا م��ت��ع��ددة 
أورده�������ا ال����ق����رآن ال���ك���ري���م م���ن وص���اي���ا ل��ق��م��ان ال��ح��ك��ي��م 

ألبنه يف سياق املوعظة واإلرشاد بالحسنى.
"واق����ص����د يف م���ش���ي���ك" ه����و ع����ن����وان ل��ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 
ت����رع����اه����ا إدارة امل���������رور يف ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء وب���ع���ض 
امل����ح����اف����ظ����ات امل������ح������ررة ب���ق���ص���د ال����ح����ف����اظ ع�����ىل ال���ن���ف���س 
البشرية املهدورة، وتعزيز روح املسؤولية الجماعية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����س����الم����ة م�����ن خ������الل االن����ض����ب����اط امل���������روري، 
ف��ل��أس��ف الزال مجتمعنا ي���ن ت��ح��ت وط����أة خ��ط��ورة 
ون������ت������ائ������ج ح��������������وادث ال�������ط�������رق ج�����������راء ال������س������ق������وط امل����ت����ت����ايل 
لضحاياها فسنة تلو أخرى تزداد األمور أكرث سوءاً 
عن سابقتها، فيومياً تقع عشرات الحوادث املؤملة 
ال�����ت�����ي ت���ت���ن���اق���ل���ه���ا وس������ائ������ل اإلع�����������الم امل���خ���ت���ل���ف���ة ورواب���������ط 

التواصل اإلجتماعي وأحاديث املجالس.
 وب���ال���رغ���م م����ن ال���ت���ح���ذي���رات امل���ت���ك���ررة م����ن ال����ن����دوات 
وال�����ح�����م�����الت واألن�����ش�����ط�����ة ال����ت����وع����وي����ة ال�����رام�����ي�����ة إىل ب��ث 
ال������وع������ي امل��������������روري ل��������دى امل����ج����ت����م����ع، ول����ك����ن����ه����ا م������ع ذل����ك 
ت��ظ��ل ه����ذه اآلف����ة م��س��ت��م��رة ع���ىل وت��ريت��ه��ا ال��ت��ص��اع��دي��ة 
ل����ت����س����ج����ل وب���������إص���������رار غ������ري������ب أرق���������ام���������اً ت����ت����ض����خ����م م���ع���ه���ا 
ال������ج������داول اإلح����ص����ائ����ي����ة، ب����أس����ب����اب م����ع����روف����ة ت����ك����اد ال 
ت���خ���ف���ى ع�����ىل أح��������د، ف��������أول وأه��������م س����ب����ب م�����ن أس����ب����اب 
هذه الحوادث هو السرعة الزائدة، لذلك جاء األمر 
اإلل���ه���ي: } َواْق����ِص����ْد يِف َم���ْش���ِي���َك { )س�����ورة ل��ق��م��ان 19(. 
ف���إذا ك��ان امل���ايش ع��ىل قدميه م��أم��ورا م��ن ال��ل��ه بعدم 

االستعجال، والقصد يف امل��ي، فكيف بمن يسري 
يف مركبة؟ السرعة فيها تؤدي إىل عواقب وخيمة، 
إم��ا ل��ف��ق��دان السيطرة ع��ىل امل��رك��ب��ة نتيجة السرعة، 
أو ع��دم ال��ق��درة ع��ىل ت��ف��ادي أخ��ط��اء اآلخ��ري��ن، وه��ذا 
ألن القرآن لكل زمان، فهنا تنزل هذه اآلية منزلها 
ال���ع���ظ���ي���م، ب���ال���ح���ث ع�����ىل ع������دم ال����س����رع����ة، ف��ل��رنف��ع��ه��ا 
ش������ع������اًرا يف ك������ل م�����ك�����ان يف اإلع�����������الم وامل�����ج�����ال�����س وع����ىل 
ال���ط���رق���ات: "وأق���ص���د يف م��ش��ي��ك" ؛ ل��غ��رس ال��ث��ق��اف��ة 
امل���روري���ة يف أذه����ان ك��ل ال��ن��اس وال��ح��د م��ن ال��ح��وادث 

املرورية.
إن ال��ن��اظ��ر ال��ي��وم إىل ش��وارع��ن��ا ي��ع��رف ذل���ك ال��ت��ه��ور 
العنيف ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الكثري م��ن سائقي املركبات 
م����ن س���رع���ة زائ���������دة، وت�����ج�����اوز خ����اط����ىء وع������دم اع���ط���اء 
األولوية، وغريها من تجاوزات قواعد امل��رور... مما 
ح��������ول ه��������ذه ال����ن����ع����م����ة إىل ن���ق���م���ة ض�����ّج�����ت م���ض���اج���ع���ن���ا 
ورّم��ل��ت نساءنا وّيتمت أب��ن��اءن��ا ون��ال��ت م��ن مقدرات 
أوطاننا، حتى أصبحت عىل اإلطالق إحدى أشرس 

وسائل القتل التي صنعناها بأيدينا
ا ِن��ْع��َم��ًة  ً  ق��ال ت��ع��اىل: } َذِل����َك ِب����أََنّ ال��ل��َه َل���ْم َي���ُك ُم���َغ���رِيّ
ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم َوأََنّ اللَه  أَنَْعَمَها َعىَل َقْوٍم َحَتّى ُيَغرِيّ

َسِميٌع َعِليٌم { )سورة األَنْفال 53(.
ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا م��س��ؤول��ي��ة ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود إلن��ج��اح 
ال���ح���م���ل���ة امل������روري������ة، ألن م����ن واج���ب���ات���ن���ا أن ن��ت��ق��ي ال��ل��ه 
يف أنفسنا ويف اآلخ��ري��ن، فال نتسابق إىل امل��وت كما 
يتسابق الفراش املبثوث يف رمي نفسه إىل النار،  آن 
األوان ليك نتوقف عن  كل هذا الجنون التي عاقبته 
إما املوت أو الندم والحسرة، علينا االلتزام بالقيادة 

املتزنة حفاًظا عىل أرواح الجميع وسالمتهم.

شرف محمد الهادي

وفاء الكبيس



بدايًة ما هي اهم األهداف االسرتاتيجية يف القطاع الزراعي التي سعت 
الرؤية الوطنية لتحقيقها؟

أول�������ت ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة اه���ت���م���ام���ا ك����ب����را ب���ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي , وخ�������ال األع�������وام 
املاضية  ت��م العمل ع��ى  تحليل ال��وض��ع ال��راه��ن للقطاع ال��زراع��ي انبثقت من 
التحليل هذا مجموعة من القضايا الحرجة  والتي افضت اىل مجموعة من 
األهداف االسرتاتيجية التي عى ضوئها بدأ العمل يف اعداد مصفوفة االهداف 
االسرتاتيجية وسياسات القطاع الزراعي والتدخات يف الخطة املرحلية من 
2021م- 2025م والتي  حددت اهدافاً اسرتاتيجية وسياسات القطاع الزراعي 
والتدخات التي ستقوم الوزارة بها وتهدف الخطة إىل تمكني املزارع من تطوير 
م��واردة والبقاء يف الزراعة، وادارة امل��وارد بكفاءة وبشكل مستدام، وكذلك 
تغير وتعديل القوانني والتشريعات وتحديثها بما يتاءم مع طبيعة املرحلة 
وت��وج��ه��ات ال��دول��ة وت��دري��ب وتأهيل ال��ك��وادر البشرية وتحسني إن��ت��اج ال��زراع��ة 
بشقيها النبايت والحيواين بما يحقق األمن الغذايئ للبلد، وايجاد بنية تحتية 
وت��ق��دي��م خ��دم��ات زراع��ي��ة مناسبة، وك��ذل��ك م��ن االه����داف االس��رتات��ي��ج��ي��ة ق��درة 

اإلنتاج الزراعي عى املنافسة يف االسواق املحلية والخارجية . 
تمثلت تلك األهداف االسرتاتيجية يف االيت :-

1( رفع إنتاجية القطاع الزراعي باتجاه رفع نسبة االكتفاء الذايت.
من خال :

* اعداد وتطبيق سياسات وبرامج رفع مستوى االكتفاء الذايت للغذاء.
* تشجيع االس���ت���ث���م���ار وال���ت���وس���ع يف ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي وخ����اص����ة يف امل��ح��اص��ي��ل 

النقدية غر القات، ودعم إنتاج الحبوب.
* تشجيع االستثمار يف تربية الرثوة الحيوانية لتحقيق اكتفاء ذايت.

* تطوير قدرات ومساهمات البحوث الزراعية يف تحسني اإلنتاجية يف القطاع 
الزراعي.

* تطبيق آلية صارمة ملحاربة سوء استخدام املبيدات الحشرية التي تؤثر عى 
جودة املنتج الزراعي وتوثر عى الصحة العامة للسكان.

* إنشاء وتفعيل مراكز اإلرشاد الزراعي، وتعزيز استخدام التقنية يف عملها، 
بحيث تكون برعاية مشرتكة من الحكومة والجمعيات الزراعية.

2( زيادة ك��م��ي��ات ال����ص����ادرات م���ن امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة ذات امل���ي���زة ال��ن��س��ب��ي��ة يف 
األسواق العاملية بما ال يؤثر عى املياه الجوفية من خال:

* تشجيع إن���ت���اج وت���ص���دي���ر ل��ق��ائ��م��ة م����دروس����ة م���ن ال��س��ل��ع ال���زراع���ي���ة ل���أس���واق 
الخارجية مع استهداف أسواق جديدة..

* تشجيع إن�����ش�����اء وت����ط����وي����ر خ�����دم�����ات ال����ت����س����وي����ق ال�������زراع�������ي م�����ن خ�������ال إن����ش����اء 
مجموعات شركات تسويقية تنشأ بنظام االكتتاب.

* دعم ت��ط��وي��ر ع��اق��ات ش��راك��ة م��دروس��ة م��ع ق��ط��اع��ات األع��م��ال يف ع���دد من 
الدول التي لديها طلب عى منتجات زراعية للتصدير تنتجها اليمن )وبما ال 

يؤثر عى السوق املحيل(.
3( الحد من التوسع يف زراعة القات وترشيد استخدم املياه والتوعية بمخاطر 

استخدام املبيدات عى الرتبة وصحة اإلنسان.
من خال برنامج وطني للحد من زراعة القات. 

4( تشجيع البحوث الزراعية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة يف مجال 
املياه والري وإدارة واستصاح األرايض الزراعية والرثوة الحيوانية من خال:

* برنامج تشجيع استخدام التقنية الحديثة يف مجال الزراعة.
* برنامج دعم البحوث الزراعية.

5( حماية واس��ت��ث��م��ار امل����وارد الطبيعية م��ن امل��ي��اه وال��غ��اب��ات وال��غ��ط��اء النبايت 
واألرايض الزراعية والرثوة الحيوانية و)املحميات الطبيعية(.

*  إطاق م��ب��ادرة حماية واس��ت��ث��م��ار امل����وارد الطبيعية وال��ت��وس��ع يف املحميات 
الطبيعية والحفاظ عليها.

االكتفاء ال��ذايت اح��د اه��م اه��داف ال��رؤي��ة الوطنية لبناء ال��دول��ة اليمنية 
الحديثة، ماهي النتائج التي تحققت  حتى االن؟

 اهم هدف اسرتاتيجي للرؤية الوطنية  هو تحقيق االكتفاء الذايت و  سعينا 
يف وزارة الزراعة ويف اللجنة الزراعية والسمكية العليا بداية اىل تحليل الوضع 
الراهن و الرتكيز عى فاتورة االستراد  وعى ضوئها يجب ان نسعى اىل وضع 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ت��دخ��ات ع��ى هيئة ب��رام��ج و م��ش��اري��ع منها م��ش��روع ال��زراع��ة 
ال��ت��ع��اق��دي��ة , تفعيل دور ال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة اي��ض��اً ول��ك��ن��ه ي��خ��دم ال��ه��دف األول 
إضافة اىل موضوع تفعيل جانب ال��دور االرش��اد الزراعي موضوع مهم ايضاً 
إض��اف��ة  اىل م��وض��وع ك��ي��ف نسعى اىل زي����ادة م��ع��دل ال��ن��م��و يف ال��ج��ان��ب اإلن��ت��اج 

الزراعي خاصًة يف موضوع الحبوب وبدرجة رئيسية موضوع القمح .
تم اعداد مجموعة من االسرتاتيجيات الوطنية التي تسعى بدرجة رئيسية 
لإلسهام بتحقيق االكتفاء ال��ذايت منها :- االسرتاتيجية الوطنية للدواجن , 
االسرتاتيجية الوطنية للبطاطس , االسرتاتيجية الوطنية للنب , االسرتاتيجية 
الوطنية للعسل , ويجرى حاليا اعداد االسرتاتيجية الوطنية للحبوب وللرثوة 

الحيوانية . 
زيادة كمية الصادرات من املنتجات الزراعية ذات امليزة النسبية احد املؤشرات 

يف الرؤية الوطنية، ما هي الخطط التي وضعتموها لتحقيق ذلك؟ 
تحسني و تنظيم الصادرات  للسلع الزراعية مثل محصول الرمان ومحصول 

النب، والذي تم اعداد االسرتاتيجية الوطنية للنب .
وال�����نب يف ح���د ذات�����ه ي��ع��ت��ر م���ن اه����م ال��س��ل��ع ذات ال��ق��ي��م��ة ال��ن��س��ب��ي��ة وي��ع��ت��ر له 
مواصفات وله ارتباط تاريخي باليمن بشكل عام وخال هذه الفرتة تم العمل 

عى انشاء وحدة للنب، وهي تابعه للجنة الزراعية والسمكية العليا وبدأت 
تتحرك بشكل كبر. 

اين موقع زراعة القمح والحبوب من اهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة 
اليمنية الحديثة؟ 

يأيت موقع زراعة القمح و الحبوب يف اعى سلميات اهداف الرؤية الوطنية 
حيث تهدف السياسة الزراعية اىل زي��ادة التوسع ال��رأيس واالف��ق��ي ملحاصيل 
ال���ح���ب���وب وب����ال����درج����ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ال���ق���م���ح  وذلك م����ن خ�����ال ح���زم���ة م����ن ال���رام���ج 
واألنشطة البحثية لتقييم مجموعة من أصناف القمح بعدة مناطق بمختلف 
املحافظات وبالذات املناطق الشرقية واملرتفعات الشمالية والوسطى واحواز 
تهامة  والتي اكدت مجموعة منها عى نتائج مبهرة عى سبيل املثال إمكانية 
رفع إنتاجية وحدة املساحة, مقاومتها لآلفات الزراعية , إمكانية  االستثمار 

يف زراعة القمح .
عى سبيل املثال املنطقة الشرقية او محافظة الجوف بالخصوص املناطق 
هذه واع��دة بزراعة القمح حيث وتعرفون انه ما حدث خال العام 2020م 
و2021م حيث ارتفعت إنتاجية الهكتار ال��واح��د للقمح م��ن 2.5 أط��ن��ان اىل 7 
أطنان للمزارعني الذين استخدموا ب��ذور محسنة وه��ذه النتائج األولية كان 
املزارعون يستخدمون معامات زراعية تقليدية يعني الذي اريد قوله لو كان 
هناك تطبيق كامل لحزمة التوصيات الفنية باإلمكان ان اإلنتاجية للهكتار 
ال��واح��د انها ترتفع اىل اك��رث م��ن 8 أط��ن��ان وه��ذا ال��ذي نسعى االن اىل تركيز او 
تنفيذ امل��ش��اري��ع او ال��خ��ط��ة ال��زراع��ي��ة للقمح يف ه���ذه امل��ح��اف��ظ��ة واالن نحن قد 
استكملنا اع��داد دراس��ة للمشروع مشروع الجوف او مشروع تشكا الجوف 
هذا املشروع بإشراف رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا السيد/ إبراهيم 
امل��داين، املشروع هذا يف مرحلته األوىل ان شاء الله سرى النور قريباً سنبدأ 
التنفيذ يف ح��وايل 58 ال��ف هكتار ه��ذه كمرحلة أوىل واملرحلة الثانية والثالثة 
وال���راب���ع���ة س��ت��ك��ون م��ت��ش��اب��ه��ة اي���ض���اً اىل ان ن��ص��ل اك����رث م���ن 300 ال����ف ه��ك��ت��ار ان 

شاء الله.
رك���زت ال��رؤي��ة الوطنية ع��ى تطوير خ��دم��ات التسويق ال��زراع��ي، م��ا هي 

املشاريع التي تم انشاؤها يف هذا الجانب؟ 
 التسويق الزراعي خال الفرتة السابقة لأسف لم يحظ باالهتمام الكايف 
كجانب رسمي وال��ذي نعتره نحن يف القطاع ال��زراع��ي بشكل ع��ام التسويق 
ه��و ال��ش��ق ال��ث��اين او ال��ردي��ف ال��ث��اين ل��إلن��ت��اج ال���زراع���ي اذا م��ا ك���ان ه��ن��اك تسويق 
زراعي لن يكون هناك انتاج زراعي فأغلب األنشطة واالهتمامات خال الفرتة 
السابقة كان ترتكز او تصب اهتمامها يف جزئيات من اإلنتاج الزراعي وعندما 
اهمل االهتمام بالتسويق الزراعي كان له انعكاسات  أدت اىل عزوف الكثر 
م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ع���ن اإلن���ت���اج ب��ش��ك��ل عام، وهذا االم����ر دف��ع 
ق��ي��ادة القطاع ال��زراع��ي )اللجنة ال��زراع��ي��ة و السمكية العليا , وزارة ال��زراع��ة و 
ال�����ري( ب��االت��ج��اه ن��ح��و ت��ف��ع��ي��ل ال��ج��ان��ب ال��ت��س��وي��ق��ي م���ن خ���ال ت��ح��س��ني األداء و 
الدفع بإنشاء مجموعة من الشركات التسويقية و بدأ تنفيذ انشاء  اكرث من 

8 شركات وهذا يف حد ذاته يعتر انجازاً كبراً جداً.
املياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها ركزت عليها الرؤية الوطنية 

ويعد احد أهدافها، ماذا أنجز منها؟ 
 موضوع املياه اطلقتها اللجنة الزراعية بشكل خاص يعني موضوع انشاء 
وحدة الرّي طبعاً يف اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتنسيق مع قطاع 
الرّي يف وزارة الزراعة وكان الرتكيز هنا عى  مسارين املسار األول وهو االهتمام 
بحصاد االم��ط��ار وال���رّي السييل وتنفيذ ه��ذه األنشطة باملشاركات املجتمعية 
وت��م التحرك يف تنفيذ مجموعة م��ن األنشطة يف اك��رث م��ن محافظة ويف اكرث 
من منطقة يف مختلف املحافظات طبعاً التي هي تحت إدارة املجلس السيايس 
األع�����ى ك����ان ال���رتك���ي���ز ه��ن��ا ع���ى اس���ت���غ���ال االم����ط����ار وال���س���ي���ول، ت��ه��ذي��ب امل���ج���اري 
للسيول يف الوديان وكان معنا مشروع الري الطارئ يف تهامة و الجوف والذي 
هدف إىل االستفادة من مياة االمطار وقد نجح هذا املشروع بشكل كبر جدا، 
ايضاً التشجيع عى استخدام أنظمة الرّي الحديث وبدأنها يف الجوف خاصًة 
يف موضوع أنظمة الرّي الرش املحوري وايضاً كنا يف فرتة سابقة ال ننىس انه 
ك��ان هناك دور ق��ام به قطاع ال��رّي يف الفرتات السابقة عر الرنامج الوطني 
للرّي ومشروع الحفاظ عى املياه الجوفية والرتبة، هذه األنشطة أتت ثمارها 
للحقيقة وهنا نقولها بصراحة كانت من املشاريع الذي كان لها اثر ملموس 

وايجابي يف املنطقة.
ال���ب���ح���وث ال���زراع���ي���ة واس���ت���خ���دام ال��ت��ن��ق��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ُت���ع���د م���ن اه����م ال��رك��ائ��ز 

للنهوض بالقطاع الزراعي، ما واقعها اليوم؟
 هناك تحسن ملحوظ للهيئة العامة للبحوث الزراعية و لأنشطة البحثية 
بشكل ع���ام خ���ال ال��ف��رتة ال��وج��ي��زة يعني خ���ال ال��س��ن��ت��ني او ال��ث��اث ال��س��ن��وات 

السابقة بدأ تفعيل الهيئة العامة للبحوث عى سبيل املثال :-
1(  تقييم املوارد الطبيعية و املناطق الزراعية يف السهل التهامي ويف محافظة 
ال��ج��وف وم��ا زال العمل ج��اري��اً فيها إض��اف��ة اىل م��وض��وع تقييم مجموعة من 

أصناف الحبوب وباألخص القمح يعني كانت هناك مجموعة من األصناف 
سواًء كان يف املنطقة الشرقية او املرتفعات الشمالية..

2( إضافة اىل تفعيل مركز األصول الوراثية. 
3( صيانة البذور بالتنسيق مع املؤسسة العامة إلكثار البذور.

4( أيضا تم إعادة تأهيل ملجموعة من البنى التحتية و األصول التي تخص 
الهيئة العامة للبحوث الزراعية.

5( الخارطة البحثية.
الرثوة الحيوانية وحمايتها كان لها نصيٌب يف الرؤية الوطنية، حدثونا 

عنها؟ وما هي خطتكم نحو الرثوة الحيوانية وتنميتها؟
 كان تفعيل قانون حماية الرثوة الحيوانية عى سبيل املثال منع تهريب او 
ذبح اإلناث وصغار الحيوانات وحدثت ما تشبه ايضاً ثورة يف هذا املسار، هذا 
التحرك عمل اىل حد كبر جداً من منع تهريب اإلناث او ذبحها وكذلك صغار 
الحيوانات إضافًة اىل موضوع رعاية الرثوة الحيوانية إضافًة اىل ما يحدث اآلن 
مثًا من تدخات من بعض املنظمات لأسف كان التدخات كان نتيجًة لعدم 
وضع آلية مناسبة بما يحقق االستفادة املُثى من هذه األنشطة ، عى سبيل 
املثال نعرف ما حصل يف مديرية حيفان محافظة تعز يف عام 2020م حدثت 
مشكلة كبرة اثناء توزيع مجموعة من الرثوة الحيوانية لدى مجموعة من 
املزارعني كانت حيوانات مصابة انتقلت تلك اإلصابة اىل الحيوانات يف املنطقة 
ومن ثم قمنا نحن يف اإلدارة العامة للتخطيط باللجنة الفنية وبالتنسيق مع 
اإلدارة ال��ع��ام��ة للصحة ال��ح��ي��وان��ي��ة واإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة بوضع 
آلية مناسبة لتنفيذ تلك األنشطة الذي تقوم بها املنظمات وبدأ التنفيذ االن 
وك��ان التنفيذ م��ن ب��داي��ة العمل بهذه االل��ي��ة ان��ا نزلت شخصياً ان��ا واالخ���وة يف 
ال��ق��ط��اع ال����رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة وال��ص��ح��ة ال��ح��ي��وان��ي��ة ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج األول��ي��ة لتطبيق 
تلك االل��ي��ة نتائج إيجابية يعني ت��ج��اوزت أك��رث م��ن نسبة %75 وه��ذا يعتر يف 

حد ذاته نجاحاً كبراً.
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ُت���ع���د واح������دة م���ن األول�����وي�����ات ال���ت���ي رك�����زت عليها  

الرؤية الوطنية  ماذا انجز يف القطاع الزراعي حتى اآلن؟ 
 القطاع الزراعي بحاجة فعًا اىل تصحيح موضوع التشريعات وايضاً تحديث 
بمجموعة من القوانني واللوائح املنظمة لتلك القوانني وايضاً بالتنسيق مع 
اللجنة الزراعية العليا تم تحديث مجموعة من القوانني خال السنة املاضية 
عى سبيل املثال قانون البذور قانون املبيدات وقانون حماية الرثوة الحيوانية 
وما زال العمل االن جارياً لدى االخوة يف اإلدارة العامة للشؤون القانونية..

أين موقع البناء املؤسيس يف القطاع الزراعي يف الرؤية الوطنية؟ 
 البناء املؤسيس ايضاً ال شك ان أي جهة ال بد ان يكون فيها تحديث يعني 
ع��ن��دم��ا ن��ق��ول ال��وض��ع امل��ؤس��يس خ���ال ال��ف��رتة ال��س��اب��ق��ة صحيح ان���ه ك���ان وض��ع 
ال ي���رق���ى او ال ي��س��م��ح ب��ت��ح��ق��ي��ق األه�������داف امل����رج����وة ل��ه��ش��اش��ة ال���وض���ع امل��ؤس��يس 
القائم. وهذا يتطلب إعادة النظر بما يحقق بناء مؤسيس قوي للقيام باملهام 
املطلوبة و بشكل متناسق و متكامل و قوي  وهذا ما يتم العمل حاليا عى 
اعداده  بالتنسيق مع كل القطاعات يف الوزارة عى أساس تفعيل ما هو من 
جهات او مؤسسات او إدارات داخ��ل ال���وزارة ايضاً وتصحيح او تحديث هذا 

الوضع. بما يحقق تفعيل العمل .  
حدثونا عن بناء القدرات وتأهيل الكادر الوظيفي يف القطاعات الزراعية؟

ال�����ت�����دري�����ب  ي���ح���ظ���ى ب���اه���ت���م���ام ك����ب����ر، وك��������ان اي�����ض�����اً م�����ع ش���رك���ائ���ن���ا م�����ع م��ؤس��س��ة 
بنيان وب��إش��راف اللجنة ال��زراع��ي��ة العليا، ت��م اع���داد مجموعة م��ن ب��رام��ج بناء 
القدرات والتدريب سواًء للعاملني يف القطاع الزراعي عى مستوى اإلدارات 
او امل���ؤس���س���ات او ال��ع��ام��ل��ني م���ن خ�����ارج ال��������وزارة س������واًء ك����ان ع���ى م��س��ت��وى م��ث��ًا 
الجمعيات الزراعية او مكونات مجتمعية أخرى يعني نستطيع القول بأنه 
االن بدأت اإلدارة العامة املعنية بالوزارة القوى البشرية بدأ تفعيلها يف هذا 

املسار.
املرحلة األوىل -2019 2020م مرحلة الصمود واالنتعاش االقتصادي، 

ماذا تحقق منها يف القطاع الزراعي؟
ك��ان��ت ال��ف��رتة ه���ذه ع��ب��ارة ع��ن ت��ح��دي��د ال��وض��ع ن��ف��س��ه وق����ام ب��ه��ا االخ����وة خ��ال 
تلك ال��ف��رتة بتحليل ال��وض��ع ال��راه��ن للقطاع ال��زراع��ي، ت��م ال��رتك��ي��ز خ��ال تلك 
الفرتة عى التحليل املؤسيس والتحليل للقطاع الزراعي واستكمل التحليل 

خال العام 2021م. 
االرش�������اد ال����زراع����ي رك���ي���زة ه���ام���ة يف ال���ن���ه���وض ب��ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي ورك������زت عليه 
الرؤية الوطنية، ما أهميته؟ وكيف يمكن تطوير وتفعيل االرشاد الزراعي 

وما تحقق منه؟ 
 االرشاد الزراعي يف مختلف مناطق العالم يعتر حلقة الوصل بني املزارع 
وب����ني ال���ق���ط���اع ال���رس���م���ي س�����واء ك����ان ب���ح���وث او إدارات او م���ؤس���س���ات مختصة 
فنية بدأ تفعيل االرش��اد الزراعي يف مسارات عديدة جداً وكان من أهمها :- 
االرش��اد املجتمعي وهذا يعزز توسيع الخدمات االرشادية  واطاق التطبيق 
االل��ك��رتوين  إىل جانب تفعيل مجموعة من املشاريع ل��دى االخ��وة يف االرش��اد 
الزراعي انطلقت يف مسارات كثرة سواء كان يف االرشاد ما يخص الحبوب او 
ما يخص الوقاية او املكافحة يعني تعددت أنشطة االرشاد بشكل كبر خال 
هذه السنوات ايضاً ما يخص الصحة الحيوانية التسويق االرشاد التسويقي 
ب���دأ تفعيل االرش�����اد ال��ت��س��وي��ق��ي خ���ال ه���ذه ال��ف��رتة األخ����رة وي��ع��ت��ر م��ج��م��ل او 

التقييم بشكل عام للوضع االرشاد الزراعي انه تقييم جيد جداً.
اين دور القطاع الخاص واملستثمرين يف تحقيق اهداف الرؤية الوطنية 

يف القطاع الزراعي؟
  مازال دور القطاع الخاص و املستثمرين يف القطاع الزراعي يف اول الخط و ال 
ننىس هنا انه كان من الصعوبة وجود قناعة لدى القطاع الخاص واملستثمرين 

للدخول يف القطاع الزراعي قد يكون نوعاً من املغامرة .
وبفضل الله و موجهات قائد الثورة لتشجيع هذه الشريحة  وتهنئة املناخ 
امل���ائ���م لتفعيلها وال�����ذي اىت ث���م���اره ح��ي��ث ي��ت��م االن ال��ع��م��ل ع���ى ت��أط��ر ال��ع��دي��د 
منهم يف شركات ومؤسسات زراعية خاصة يف انتاج مدخات اإلنتاج الزراعي 
)ب�����ذور, اس���م���دة , م��ب��ي��دات( وت��ص��ن��ي��ع م��س��ت��ل��زم��ات اإلن���ت���اج ال���زراع���ي وال��ت��س��وي��ق 
إض��اف��ة اىل ت��وج��ه ال��ع��دي��د منهم س���واء بشكل ف���ردي او ك��ش��رك��ات  للعمل يف 
اإلنتاج الزراعي ويأيت هذا التوجه يف سعي الوزارة و اللجنة الزراعية والعديد 
من الجهات اىل تهيئة املناخ االستثماري لإلسهام الفعال يف تشجيع القطاع 

الخاص لاستثمار الزراعي..
بما ان املجتمع شريك أسايس يف التنمية، ما أهمية املبادرات املجتمعية 

يف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة؟
اذا ك��ان االن��س��ان هو غاية  التنمية فهو ايضاً وسيلتها، وه��ذا ما ح��دث منذ 
بداية العام 2020م بشكل واضح فقد تحرك املجتمع  يف اطاق املبادرات و 
كان دورنا سواء كنا يف اللجنة الزراعية او يف مؤسسة بنيان فقط هو القيام  
برسم املسار لها او السياسة وتبنيه ، هناك كثر من املبادرات املجتمعية سواء 
ك��ان يف مواضيع ال���رّي او مواضيع االستصاح ال��زراع��ي او مواضيع املكافحة 
املجتمعية اآلف���ات التشعبات ب��ل ان��ه ع��ى مستوى الباحثني املجتمعني يتم 
تأهيلهم وي��ك��ون مساهم معانا يف م��وض��وع البحوث االرش���اد اي��ض��اً املرشدين 
املجتمعني ايضاً عمال الصحة الحيوانية هذه كلها ج��اءت من املجتمع كان 

فقط دورنا انه كيف نوجههم.

التوسع في زراعة القمح من األهداف االستراتيجية للرؤية الوطنية 
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  أوض���ح  امل��ه��ن��دس/ ع���ادل اح��م��د القديمي- 
م���دي���ر ع����ام ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل��ت��اب��ع��ة رئ���ي���س ال���وح���دة 
التنفيذية إلدارة ال��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال��دول��ة 
ال��ح��دي��ث��ة ب�����وزارة ال���زراع���ة وال�����ري يف ح����وار اج��رت��ه 
معه الصحيفة  أن  هناك مصفوفة من األهداف 
االس�������رتات�������ي�������ج�������ي�������ة ل��������ل��������رؤي��������ة ال�������وط�������ن�������ي�������ة يف امل�������ج�������ال 
ال���زراع���ي، وق���د تحققت منها ال��ك��ث��ر الس��ي��م��ا يف 
م���ج���ال زراع������ة ال���ح���ب���وب ب���أن���واع���ه���ا ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 
ال��ق��م��ح اىل ج��ان��ب االه��ت��م��ام ب���ال���رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة 
واالرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص 
يف االس�����ت�����ث�����م�����ار يف ال�����ق�����ط�����اع ال��������زراع��������ي وت���ش���ج���ي���ع 
امل������ب������ادرات امل���ج���ت���م���ع���ة ال����ت����ي ك������ان ل���ه���ا اث������ر ك���ب���ر يف 
اس�������ت�������م�������رار ال����������ع����������دوان وال�������ح�������ص�������ار ع��������ى ب��������ادن��������ا .. 
تفاصيل كثرة تضمنها الحوار اىل التفاصيل: 

     ارتفعت إنتاجية الهكتار الواحد للقمح من 
2.5 أطنان الى 7 أطنان في اجلوف 
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اجرى الحوار: محمد صالح حاتم

ت������ك������ش������ف األرق�������������������������ام امل�������ع�������ل�������ن�������ة م�����������ن ق����ب����ل 
ح������ك������وم������ة االرت������������������������زاق يف ع������������دن ، ب������������أن ال 
وجود ألي ذريعة منطقية تتيح لها أن 
ت��ت��خ��ذ ح��زم��ة ق�����رارات اق��ت��ص��ادي��ة ك��ارث��ي��ة 
ت��ع��د ب��ت��داع��ي��ات��ه��ا ع���ى ح���ي���اة امل���اي���ني من 
ال��ي��م��ن��ي��ني وخ���اص���ة م���ن ي��ع��ي��ش��ون خ���ارج 
س����ي����ط����رة ص����ن����ع����اء ب����م����ث����اب����ة إع����������ان ح����رب 
مفتوحة عيل ما تبقى لهم من هامش 

للعيش الكريم. 
ف�����ب�����ع�����د ان�������ه�������ي�������ار س������ع������ر ص�����������رف ال����ع����م����ل����ة 
امل��ط��ب��وع��ة االس���ب���وع ق��ب��ل امل�����ايض ، ج���راء 
ع�������م�������ل�������ي�������ات االس�����������ت�����������ن�����������زاف ال�����������ك�����������رى ال������ت������ي 
ت�����ت�����ع�����رض ل�����ه�����ا ال������ع������م������ات ال����ص����ع����ب����ة م���ن 
األس����واق الجنوبية م��ن قبل مسؤولني 
يف ت��������ل��������ك ال��������ح��������ك��������وم��������ة وم���������������ن ق��������ب��������ل ت����ل����ك 
الحكومة التي تصرف رواتب األالف من 
ك���ب���ار م��وظ��ف��ي��ه��ا امل���ت���واج���دي���ن يف ال���خ���ارج 
ب��������ال��������دوالر ، وت������ق������وم ب����س����ح����ب ن����ح����و ٩٠ 
م��ل��ي��ون دوالر ش���ه���ري���اً م��ن��ه��ا ٤٠ م��ل��ي��ون 
دوالر ت���ص���رف ك���روات���ب وام���ت���ي���ازات عى 
ث��ل��ة م���ن امل��ن��ت��ف��ع��ني ، ون��ح��و ٥٠ م��ل��ي��ون 
دوالر ي��ت��م ان��ف��اق��ه��ا ع���ى س��ف��ارات��ه��ا ال��ت��ي 
تعاين من حالة تضخم مفرط تعكس 
ح�������ال�������ة ال�������ف�������س�������اد األك��������������ر يف ال�������س�������ف�������ارات 
وامللحقيات املختلفة التي تؤكد جسام  
االستغال البشع لتلك الحكومة وكبار 
موظفيها  للوضع الذي تعيشه اليمن ، 
وعوضاً عن وقف النهب املنظم للرثوة 
ووقف استنزاف العمات الصعبة من 
األس��������واق،  ات��ج��ه��ت ت��ل��ك ال��ح��ك��وم��ة إىل 
ف���������رض ع�����ق�����وب�����ات ج����م����اع����ي����ة ع�������ى ش���ع���ب���اً 
ب���أك���م���ل���ه م�����ن خ������ال اق������راره������ا رف������ع س��ع��ر 
ص�����������رف ال�������������������دوالر ال�������ج�������م�������ريك م��������ن ٥٠٠ 
ري�����ال إىل ٧٥٠ ري������ال، وك���ذل���ك ق��ي��ام��ه��ا 
ب��رف��ع س��ع��ر ال��ل��رت ل��ل��ب��رتول امل��ح��يل صافر 
ال��خ��ف��ي��ف يف م�����أرب م���ن ١٧٥ ري������ااًل إىل 
٤٧٥ ريااًل للرت الواحد ليصل إىل نفس 
السعر العاملي، وكذلك رفعت أسعار 
الغاز يف مأرب واقرت رفع تعرفة النقل 

الثقيل بنسبة ٤٠%.  
وه������������ذا ال�����ب�����ح�����ث ع�������ن أس�������ب�������اب ودواف������������ع 
تلك القرارات االنتهازية سنجد أن تلك 
ال���ح���ك���وم���ة ال���ت���ي ت��ع��ي��ش ح���ال���ة ص��راع��ي��ة 
وك�������ذل�������ك م����ج����ل����س ال�����ع�����م�����ال�����ة واالرت����������������زاق 
ال������ذي ي��ع��ي��ش ن���ف���س ال����وض����ع ال���ص���راع���ي 
اق����رار ت��ل��ك اإلج�����راءات دون اك����رتاث ألي 
ت�����داع�����ي�����ات ل����ه����ا ع�����ى ال�����وض�����ع اإلن�����س�����اين،  
ودون مقابل اي��ض��اً ف��امل��ت��ع��ارف عليه أن 
ال����ح����ك����وم����ات ت���ل���ج���أ إىل ت���ح���ري���ك ال�������دوالر 
ال������ج������م������ريك يف ح�����������ال ال������ع������ج������ز ال������ك������ب������ر يف 
ميزانيتها، وقل أن تفكر يف إجراء كهذا 
ت�����درس ال����ق����رار م���ن م��خ��ت��ل��ف ال���ج���وان���ب،  
وتحاول أن تجيب عن تساؤالت مهمة 
منها ما مدى اآلثار االيجابية والسلبية 
، وه��������ل ال������وض������ع امل����ع����ي����ي ل���ل���م���واط���ن���ني 
ي��س��م��ح ب���ات���خ���اذ ق�����رار ك���ه���ذا ، وم����ا م��دى 
انعكاس اي قرارات كرفع الجمارك عى 
أسعار السلع واملنتجات وعى الحركة 
التجارية يف السوق اليمني وعى قدرات 
ال���ن���اس ال��ش��رائ��ي��ة ، وال��ك��ث��ر م���ن ال����دول 
قبل أن تفكر يف اتخاذ قرارات تضاعف 
م��س��ت��وي ال��ج��ري��ة ع���ى امل��واط��ن��ني تعلن 
ع�������ن رف���������ع م������رت������ب������ات امل������وظ������ف������ني وت���ض���ي���ف 
املايني من املواطنني إىل قائمة االعانات 
ال�������ت�������ي ت�����ق�����دم�����ه�����ا ل����ل����م����ج����ت����م����ع ل�����ل�����ح�����د م���ن 
اي آث��������ار س���ل���ب���ي���ة ع�����ى امل���ج���ت���م���ع ل�����ق�����رارات 
ك��رف��ع ت��ع��رف��ة ال��ج��م��ارك أو ال��ض��رائ��ب ، 
ب���اس���ت���ث���ن���اء ح���ك���وم���ة ال���س���ف���ر ال���س���ع���ودي 
املقيمة يف الرياض ، التي تتخذ قرارات 
مميتة بحق اليمنيني دون اك��رتاث ألي  
تداعيات ناتجة عنها ،  كونها ال تمس 

مصالح قادتها . 
ه���������ذه ال����������ق����������رارات ال������ت������ي اس�����ت�����ه�����دف�����ت م���ا 
تبقى من هامش ضيق للعيش الكريم 
ل����ل����م����واط����ن����ني،  ج���������اءت ب����ع����د ن����ح����و ش��ه��ر 
م�����ن إق���������رار ح���ك���وم���ة امل����رت����زق����ة ق�������رار ق��ى 
ب�������رف�������ع ض���������رائ���������ب ت������ح������ت ال�������ح�������س�������اب ع���ى 
السلع والبضائع املستوردة بنسب غر 
مسبوقة تباين بني ٣٠٠% و ٥٠٠% 
م��������ن إج��������م��������ايل ق����ي����م����ة ال������ب������ي������ان وال��������رس��������وم 
ال��ج��م��رك��ي��ة ، ب���ج���رة ق��ل��م م���ن ق��ب��ل وزي���ر 
ال�����������رج�����������وع إىل م���ج���ل���س  م�����ال�����ي�����ت�����ه�����ا دون 
النواب خاصة وأن الضرائب ال تفرض 
اال بقانون وال ترفع أو تخفض أو تلغى 
اال بقانون ، كونها تضاعف االعباء عى 
امل��ج��ت��م��ع وت���ح���دث ح���ال���ة ع����دم ت������وازن يف 

السوق املحيل . 
هذه القرارات الكارثية لم تكن ناتجة 
عن عجز مايل بل عن تخمة مالية وعن 
ف��س��اد م���ايل ك���ب���ر،  ف��ال��ت��ق��اري��ر ال���ص���ادرة 
ع����ن ت���ل���ك ال���ح���ك���وم���ة ت����ؤك����د أن م��س��ت��وى 
ايراداتها أكر مما كان يتوقع، فخال 
ال�������ن�������ص�������ف األول م�����������ن ال�����������ع�����������ام امل��������������ايض، 
ارتفعت إيرادات تلك الحكومة بنسبة 
٣٥١.٥ %، عن إيرادات النصف األول 
م�������ن ال�������ع�������ام ٢٠٢١م، ك�����م�����ا ارت����ف����ع����ت 
إي����������رادات ال����ض����رائ����ب وال����ج����م����ارك ب��ن��س��ب 
تتفاوت م��ا ب��ني ٢٣٠% إىل  ٣٢٠%، 
ت������ل������ك األرق��������������������ام ت�������ص�������اع�������دت ب�����ش�����ك�����ل غ���ر 
م��س��ب��وق ل��ت��ح��ق��ق ال���ض���رائ���ب وال��ج��م��ارك  
ل���وح���ده���ا م���ا ب����ني  ت��ري��ل��ي��ون ري�����ال و١.٥ 
ت����ري����ل����ي����ون ري����������ال ، ورغ����������م ض����خ����م����ة ه����ذه 
األرق����������ام امل���ع���ل���ن���ة ، اال أن����ه����ا ت���م���ث���ل ال���ح���د 
األدىن م���ن إج���م���ايل اإلي��������رادات الفعلية 

املحققة .
والافت يف األمر، أن توجه الحكومة 
امل����وال����ي����ة ل��������دول ال������ع������دوان ن���ح���و س��ي��اس��ة 
ال����ت����ج����وي����ع وال����ت����ج����ري����ع، وإص�������راره�������ا ع��ى 
تحميل املواطن البسيط تبعات فسادها 
اإلداري وامل�����ايل ح��ق��ق��ت إي�������رادات بلغت 
٣،٢ ت��ري��ل��ي��ون ري�����ال ال���ع���ام ٢٠٢٢م، 
واب��������رم��������ت ع���������دة ات������ف������اق������ات م�������ع ص�����ن�����دوق 
ال�����ن�����ق�����د ال�����ع�����رب�����ي ل����ل����ح����ص����ول ع�������ى ق�����رض 
غر مشروع بقيمة مليار دوالر وكذلك 
إع�����ان�����ه�����ا ق����ب����ل ان�����ت�����ه�����اء ال������ع������ام ح���ص���ول���ه���ا 
عى ١.١ مليار درهم إمارايت من دولة 
اإلم����������������ارات امل������وال������ي������ه ل����ه����ا ب���ق���ي���م���ة ت����ت����ج����اوز 
ذل�������ك  وق���������ب���������ل   ، دوالر  م�������ل�������ي�������ون   ٣٠٠

وق�����ع�����ت ع������ى ات����ف����اق����ي����ة م������ع امل�������وال�������ني ل��ه��ا 
يف ال���������ري���������اض ل�����ل�����ح�����ص�����ول ع��������ى ش����ح����ن����ات 
ك����ه����رب����اء ب���ق���ي���م���ة ٢٠٠ م���ل���ي���ون دوالر ، 
ل������ي������س ذل�����������ك وح�������س�������ب ب��������ل اس������ت������ح������وذت 
ب�������دع�������م م��������ن ق������ب������ل دول ال�����������ع�����������دوان ع���ى 
حقوق وحدات الدعم الخاصة باليمن 
التي قدمها البنك ال��دويل والتي بلغت 
٤٢٠ مليون دوالر ، ورغم ذلك ادعت 
العجز واالف���اس ام��ام املجتمع ال��دويل 
يف غ��ض��ون أي����ام م��ح��اول��ة ب��ذل��ك ال��ت��ه��رب 
املسبق عن املوافقة عى مطالب القوى 
الوطنية يف صنعاء وإىل جانبها الشعب 
اليمني بصرف مرتبات موظفي الدولة 
، وه�����و م��ط��ل��ب ح����اول����ت ت���ل���ك ال��ح��ك��وم��ة 
املشكلة من دول العدوان التهرب منه 
م���ن���ذ م���ط���ل���ع ال�����ع�����ام ٢٠١٧م ، وح���ت���ى 
ال����������ي����������وم وب�������ن�������ف�������س ال���������ذري���������ع���������ة م����ت����ن����اس����ي����ة 
أن دوره�����������������ا ال�������خ�������دم�������ي ش������ب������ة ع�������دم�������ي يف 
امل������ح������اف������ظ������ات ال�����ج�����ن�����وب�����ي�����ة وال������ش������رق������ي������ة ، 
خ��������اص��������ة وأن م����������������أرب خ����������ارج����������ة ع����������ن ك����ل 
ال���ح���س���اب���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة ن����ظ����راً ل��س��ي��ط��رة 
ح��زب اإلص���اح ع��ى إي����رادات نفط وغ��از 

مأرب بشكل كيل .
ت������ل������ك ال������ح������ك������وم������ة ال�������ت�������ي ب������ل������غ م����ت����وس����ط 
اإلع����ان����ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي أع��ل��ن��ت عن 
تقديمها دون تحديد املستفيدين منها 
65 م���ل���ي���ار ري������ال ش���ه���ري���اً وف����ق����اً  ل��ل��ت��ق��اري��ر 
ال������رس������م������ي������ة ال������������ص������������ادرة ع������ن������ه������ا، ب����م����ع����دل 
سنوي تراكمي بلغ ٧٨٠ مليار ري��ال، 
أي بما يساوي %75، من احتياج الباب 
االول املرتبات وفق كشوفات 2014م، 
وامل���ش���ك���ل���ة ل���ي���س���ت يف ض���خ���ام���ة األم�������وال 
ال���ت���ي أن���ف���ق���ت ك���ن���ف���ق���ات واع�����ان�����ات ب��اس��م 
املجتمع، بل بأن املجتمع يف املحافظات 
الجنوبية يعيش أسوأ وضع إنساين يف 
تاريخه بسبب تراجع القدرات الشرائية 
وت�����دين م��س��ت��وي��ات ال���دخ���ل م��ق��اب��ل ع��دم 
استقرار العملة يف املحافظات الجنوبية 
وارت������ف������اع األس�����ع�����ار ب�����ص�����ورة ش���ب���ة ي��وم��ي��ة 
م���ا أدى إىل ت��ف��اق��م األوض�������اع اإلن��س��ان��ي��ة 
ل���ل���س���واد االع���ظ���م م���ن ال��ي��م��ن��ي��ني يف تلك 
امل��ح��اف��ظ��ات ول����م ي��ت��ل��ق��ى أي اع���ان���ات من 

تلك الحكومة .
وان كان فساد وفشل تلك الحكومة 
م�����ك�����ش�����وف ل�����ل�����ع�����ي�����ان ، ف�����إن�����ه�����ا ال ت����ك����رتث 
الي ردة ف����ع����ل ش���ع���ب���ي���ة ، ك����ون����ه����ا ت��ن��ف��ذ 
س��ي��اس��ي��ات دول ال����ع����دوان االق��ت��ص��ادي��ة 
ض���د ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ، ك��ون��ه��ا مشكلة 
م����ن دول ال������ع������دوان وس���ي���اس���ات���ه���ا ت��م��ث��ل 
ال��������ع��������دوان وت������ت������ئ  ع������ى ت����ل����ك ال�����������دول يف 
ف�������رض م����ث����ل ه�������ذه اإلج���������������راءات ال���ك���ارث���ي���ة 
ال���ت���ي أض���ح���ت أداة م����ن أدوات ال���ح���رب 
االق���ت���ص���ادي���ة امل��م��ن��ه��ج��ة ض����د ال��ي��م��ن��ي��ني، 
ف��ب��س��ب��ب إغ������اق م���ي���ن���اء ال���ح���دي���دة وم��ن��ع 
دخ�����ول م���ئ���ات ال��س��ل��ع إىل امل���ي���ن���اء امل��ح��يل 
الذي كان يستقبل ٧٠%، من الواردات 
التي تصل الباد، وفرض دول العدوان 
ع���������ى س������ف������ن ال���������ح���������اوي���������ات االت����������ج����������اه ن���ح���و 
م�������وائن ع������دن وامل����������وائن األخ��������رى وق��ي��ام��ه��ا 
ب��ت��ح��وي��ل م��س��ار ال��س��ف��ن إىل م��ي��ن��اء ج��دة 
ب��غ��رض تفتيشها، وم��ن ث��م ف��رض نقل 
الشحنات التجارية من ميناء جدة إىل 
املوائن الواقعة يف املحافظات الجنوبية، 
ام����ع����ن����ت ح����ك����وم����ة االرت���������������زاق ع������ى ف����رض 
امل���زي���د م���ن اإلت������اوات وف���رض���ت امل���زي���د من 
ال������ض������رائ������ب وال�������ج�������م�������ارك، وه��������و م������ا دف����ع 
بالتجار يف أع��ق��اب ق��ي��ام تلك الحكومة 
ب����رف����ع س����ع����ر ال�����������دوالر ال����ج����م����ريك ب��ن��س��ب��ة 
%100 يف ي���ول���ي���و 2021م، إىل ت��ح��وي��ل 
م��س��ار ال��ح��اوي��ات وال��ش��ح��ن��ات التجارية 
إىل ميناء صالة والعزوف عن االستراد 
عر موائن عدن ، وما نراه مناسباً االن 
أن ي��ت��م ت��ح��وي��ل م��س��ار س��ف��ن ال��ح��اوي��ات 
إىل م���ي���ن���اء ال����ح����دي����دة يف ح������ال ت��ع��رض��ه��ا 
االحتجاز فاي غرامات تأخر لن تساوي 
اإلت������������������اوات ال������ت������ي ي�����ت�����م ف�����رض�����ه�����ا م�������ن ق���ب���ل 
امل��رت��زق��ة يف ال��ط��رق��ات ال��راب��ط��ة ب��ني عدن 
وامل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال�����ح�����رة وك�����ذل�����ك ال�����رس�����وم 

املضاعفة للضرائب والجمارك..
ال�������ق�������رار يف ه��������ذا ال�����ج�����ان�����ب ب����ي����د ال����ق����ط����اع 
ال���خ���اص وت��ح��وي��ل م��س��ار ال���ح���اوي���ات إىل 
ميناء الحديدة سيوفر الكثر من املال 
والكثر من الجهد وسيخفض التكلفة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات وال��س��ل��ع ب��ن��س��ب��ة ال 
ت����ق����ل ع������ن %30 ، م������ن ق���ي���م���ت���ه���ا ، واث������ق 
ب�����������أن ك������س������ر ال�������ح�������ص�������ار ل��������ن ي�������ك�������ون م���ه���م���ة 
القطاع ال��خ��اص وان��م��ا سيقف الشعب 
اليمني برمته إىل جانب التاجر وكذلك 
ستقف معه القوات املسلحة بمختلف 

وحداتها . 
ف�����������ا ي���������وج���������د م�����������ا ي���������������رر ت��������ح��������وي��������ل م������س������ار 
ال��ش��ح��ن��ات ال��ت��ج��اري��ة وس��ف��ن ال��ح��اوي��ات 
إىل املوائن املحتلة ،وحتى القرار الدويل 
رقم 2216, لم يمنح دول العدوان حق 
تفتيش السفن التجارية واحتجازها يف 

ميناء جدة والتحكم بمسارها.
ف���ت���ح���وي���ل م����س����ار س���ف���ن ال����ح����اوي����ات إىل 
م�������������وائن م�����ؤس�����س�����ة ال�����ب�����ح�����ر األح��������م��������ر ي���ع���د 
أفضل الخيارات املتاحة حالياً،  ملواجهة 
هذه القرارات الكارثية التي يحاول من 
خالها املرتزقة نقل التضخم يف املعدل 

العام لأسعار من عدن إىل صنعاء.

# كاتب .. وخبر اقتصادي   

 الدوالر اجلمركي
 أداة حرب مكشوفة 

كتب/ رشيد الحداد  #



محمد عيل الذيفاين

أحمد النظامي

وقفة في رحاب 
املدينة اجلميلة    
مدينة إب التي يندر جمالها.. 
ال�����واق�����ع�����ة ع�����ى ه���ض���ب���ة م��رت��ف��ع��ة 
ت���ح���ي���ط ب����ه����ا ال�����ج�����ب�����ال ال���ش���ام���خ���ة 
ب����ش����م����وخ ش����ه����دائ����ه����ا ال����ع����ظ����م����اء, 
امل������دي������ن������ة ال�������ت�������ي ع�������رف�������ت ب����أب����ن����ائ����ه����ا 
وعلمائها وأدبائها الذين كانوا 
والي�����������زال�����������ون يف ط����ل����ي����ع����ة ال�����ق�����وى 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة امل�����ن�����اه�����ض�����ة ل���ل���م���خ���اط���ر 
امل�����ح�����دق�����ة ب�����ال�����وط�����ن وال�����ش�����ع�����ب.. 
ويف ه�������ذا ال����س����ي����اق ج�������اء ان���ع���ق���اد 
ال��������ورش��������ة ال������رب������وي������ة واإلي�����م�����ان�����ي�����ة 
التي ضمت كوكبة من املثقفني 
امل���ش���ارك���ني ف��ي��ه��ا , وب��ال��ت��أك��ي��د أن 
مخرجات هذه الورشة الربوية 
وااليمانية كانت فعالة ومفيدة 
للمشاركني فيها ملا تخللها من 
م��ح��اض��رات ودروس ونقاشات 
ق�������ي�������م�������ة أس��������ه��������م��������ت م������خ������رج������ات������ه������ا 
بشكل فاعل يف توسيع مدارك 
وم��ع��ارف امل��ش��ارك��ني يف الجانب 
ال�������رب�������وي وال������ث������ق������ايف امل����ن����ب����ث����ق م��ن 

كتاب الله الكريم . 
وم������م������ا م�����ي�����ز ه���������ذه ال��������ورش��������ة ه���و 
امل�����������ح�����������اض�����������رات ال������ق������ي������م������ة ل����ل����س����ي����د 
ال�����ق�����ائ�����د- ي���ح���ف���ظ���ه ال�����ل�����ه- وال�������ذي 
أضاف ملسة نرية بشرح تتعانق 
فيها النصوص القرآنية املباركة 
ب�������أط�������روح�������ات ال����ش����ه����ي����د ال�����ق�����ائ�����د- 

رضوان الله عليه.
ال��������ع��������ق��������ول ع����ن  ت���������ح���������ار  دروس 
وص�����ف�����ه�����ا مل�������ا ت����ح����م����ل����ه م�������ن ن���ع���م���ة 
ال�������������ه�������������داي�������������ة اإلل������������ه������������ي������������ة وامل�������������ع�������������اين 
ال���ع���ظ���ي���م���ة ول���ك���ش���ف ع�����ن أس������رار 
اآلي������������������������ات ال���������ق���������رآن���������ي���������ة وج������م������ال������ه������ا 
وج�����اذب�����ي�����ت�����ه�����ا وت����رك����ي����ب����ه����ا امل���ع���ج���ز 
ودروس بصبغة إيمانية ورؤية 
ق���رآن���ي���ة اح��ت��ض��ن��ت��ه��ا ه����ذه امل��دي��ن��ة 
ذات الطابع الجمايل والتوسع 
العمراين التي انتصرت للسلم 
والتعايش بني ابنائها يف أحلك 
ال��ظ��روف وأش��ده��ا ع��ى اإلط��اق 
التي تعرض فيها اليمن ألعتى 
ع�������������������������دوان ه�������م�������ج�������ي غ�����������اش�����������م ع�����ر 

مختلف حقب التاريخ.

الجميع ي��درك ويؤكد ويعي أن األس��رة 
ه���ي ال���ن���واة وال��ل��ب��ن��ة األوىل ل��ب��ن��اء م��دام��ي��ك 
امل��������ج��������ت��������م��������ع، ب�����������ل ه�����������ي امل���������ؤس���������س���������ة ال������ه������ام������ة 
وال����ق����ل����ع����ة ال����ش����ام����خ����ة إلع����������داد األم���������ة ال���ت���ي 
وإن تحصنت أسوارها.. تماسك املجتمع 
واألم������������ة.. وب����ال����ت����ايل ه������ذا م�����ا ي�����درك�����ه أع������داء 
الله.. أعداء النور اإللهي ورسالة اإلسام 
الخالدة ؛ فوجهوا كل مجنزرات حربهم 
الناعمة بكل وسائطها ووسائلها الهدامة 
وأس����ال����ي����ب����ه����ا امل�����خ�����ادع�����ة ب�����ق�����وال�����ٍب ظ����اه����ره����ا 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ت���ط���ور وب��اط��ن��ه��ا ال��ت��ف��س��خ 
وال�����دم�����ار وك�����ل ذل�����ك م���ق���اب���ل ال���ق���ض���اء ع��ى 
امل���ح���ي���ط األس�������ري وق���ص���ف أخ����اق����ه وق��ي��م��ه 

يف قعر داره.
وأم������������������ام ك���������ل ت������ل������ك ال�������ج�������راث�������ي�������م ال�����غ�����رب�����ي�����ة 
امل����ؤب����ل����س����ة ال خ�������وف ع�����ى م����ل����ك����وت األس�������رة 
وع��امل��ه��ا ال��ص��غ��ري/ ال��ك��ب��ري م���ادام���ت تمتلك 
أض��خ��م ت��رس��ان��ة دف��اع��ي��ة، وأع�����ذب م��ائ��دة 
غ��ذائ��ي��ة ض��د ف���ريوس ال��غ��زو ال��ف��ك��ري.. أال 

وهي مأدبة )الثقافة القرآنية(.
كتاب الله الحكيم الذي ال يأتيه الباطل 
من بني يديه وال من خلفه القرآن الكريم 
..ي�����ن�����ب�����وع ه������داي������ة ،ودس��������ت��������ور ح�����ي�����اة ووع������ي 
وب��ص��رية ه��و ال��ف��اح وال��خ��ري وال��رش��اد لكل 
م����ن ت���م���س���ك ب����ه واق�����ع�����اً وس����ل����وك����اً وع����م����ًا.. 
وح���ني ت��رب��ى األس����رة ع��ى م��أدب��ت��ه امل��ب��ارك��ة 

ف��إن ذل��ك ه��و البناء املتني وال��ق��وة والعزة 
ال���ت���ي ت��ت��ح��ط��م ع����ى ص��اب��ت��ه��ا ك����ل أب��ال��ي��س 

الغرب وطواغيت الضال.
األس������رة ال���ت���ي ت���غ���ذي أف����راده����ا ع���ى ه��دى 
الله وثقافة القرآن وسرية رسول الله وآل 
بيته األطهار ذات ُبنية قوية وإرادة صلبة 
يتحرك أفرادها عى قيم الخري والفضيلة 
ويحصد أبناؤها الدرجات العلمية حتى 
ع��������ى م������س������ت������وى ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م وك�����������ل م������ج������االت 
ال��ح��ي��اة؛ ذل���ك مل��ا تتمتع ب��ه م��ن التماسك 
األسري والصفاء الذهني واليقظة والعزة 
والكرامة، وتكسب الخري والفوز يف الدنيا 

واآلخرة.
أم����������ا ح��������ني ت����ب����ت����ع����د األس���������������رة ع��������ن ال�������غ�������ذاء 
ال���������روح���������ي وف������ي������ت������ام������ني ال������ث������ق������اف������ة ال�����ق�����رآن�����ي�����ة 
ت���ص���ب���ح ه����زي����ل����ة ج��������داً ..ت�����ت�����غ�����ذى ع�����ى م�����واد 
الغزو املطبوخة يف أفران الدمار والدعارة 
ال���ي���ه���ودي���ة ،وي����س����وده����ا ال���ت���م���زق وال���ت���ش���رد 
وي�����ت�����ع�����رض أف���������راده���������ا ل������ت������أث������ريات ال����س����ق����وط 
األخاقي الذي لن يقدم للمجتمع واألمة 

سوى االنبطاح والذل والوبال.
وع���اوة ع��ى ال��ق��ول ف��ا ف��اح وال كرامة 
إال بالتمسك بكتاب الله وإتباع توجيهاته 
وإغ������اظ������ة أع����������داء ال�����ل�����ه وال�����خ�����ري وال���ف���ض���ي���ل���ة 
:»والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميًا عظيماً«.

مائدة  الثقافة القرآنية.. 
مناعة كافية ضد 

فيروس الغزو 
الناعم..!!
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الشاعرة: صمود اليمن

ل��ه��ا أك���ت���ُب ب���دم���ي إن ن���ف���َد امل�������داد, وع��ى 
ص�����ح�����ائ�����ِف روح���������ي إن ت������اش������ْت األوراُق، 
وبنبِض قلبي إن عجزْت الحروُف، ومن 
أج��ل��ه��ا أس��ت��ح��ض��ُر ف���ه���رَس م���ع���اين امل��ح��ب��ِة 
ال�������راس�������ي�������ِة يف ق����ل����ب����ي م������ن������ُذ ع�����ص�����ر ال����ن����ب����ض����ِة 
األوىل، ولكم أن تعذروا تقصرَي قلمي إن 
َب حقائب أفكاري وأقلُع بها يف رحلِة  وَضّ
الحديِث عن درِة السماِء وسيدِة النساء 
؛فما أح��وج القلوب إىل أن تحَطّ رح��اَل 
مشاعرها يف محطِة حِبّ الزهراِء- عليها 
السام- حتى تتحوَل النبضاُت الداكنُة 
إىل نجماٍت مضيئة تنرُي سماواِت األرواِح 
وتسبُح يف ملكوت العواطِف اإليمانية.

ه���ذه ال��زك��ي��ُة ه���ي م��س��ُك األرِض وع��ط��ُر 
السماِء وعبُق الجنة، التي تفوُح رائحُتها 

يف أرجاِء كِلّ النفوِس املؤمنة, كلما هبْت 
ن��س��ائ��ُم ذك���رى م��ول��ده��ا واب��ت��ه��ج��ت األي���اُم 

بقداسِة مجيئها.

ه�������ذه امل�����ط�����ه�����رُة م�����ن ال������رج������ِس ه�����ي ك����وث����ُر 
امل�����ص�����ط�����ف�����ى وم�������ع�������نُي ال�����ت�����ق�����ى وس����ل����س����ب����ي����ُل 
الهدى، الذي ينساُب إىل أروقِة القلوِب 
ال��ظ��ام��ئ��ة وش����غ����اِف ال���ع���ق���وِل امل��ت��ص��ح��رِة؛ 
ف����رت����وي م����ن ف���ي���ض ط���ه���ره���ا ح����ي����اَة ال���ع���زة 
وال�����ك�����رام�����ِة، وت���ت���ف���ت���ُح يف أوردِة ال��ب��ش��ري��ة 

زهوُر املحبِة واإليمان.

ه���������������ذه امل��������خ��������ص��������ص��������ُة ب���������ق���������داس���������ة ال�����ت�����ج�����ي 
ال���روح���ي، ه��ي وس��ي��ل��ُة ال��ن��ج��اة، ون����راُس 
اإللهام، وسنا البصرية ومشكاُة الوعي، 
الذي يبدد ظاَم الجهِل والضاِل، كلما 

ن������س������َج امل�������ؤم�������ن�������ون م�������ن خ�������ي�������وِط س����ريِت����ه����ا 
البهيِة وم��واق��ف��ه��ا املضيئِة ش��ع��اَع املنهِج 
امل��������ح��������م��������دي ال������س������ل������ي������م وال�������������������������درَب ال��������ق��������رآين 

العظيم.

����������ُه م������ودت������ه������ا م���ن  ه����������ذه ال�������ت�������ي ف�������������رَض ال����������َلّ
ال��س��م��اء, ه��ي ج��وه��رُة ال��ص��ف��اء وم��رج��ان��ُة 
اإلق������������ت������������داء ال���������������ذي ي������ك������ي ح�����ب�����ه�����ا ص������������دوَر 
�����ن�����ه�����ا ب�����ال�����ع�����ف�����ِة وال�������ح�������ي�������اِء،  ال�������ن�������س�������اء, ل�����ي�����زِيّ
وال��ت��ض��ح��ي��ِة وال��ع��ط��اء, وال��ص��ِر وال��وف��اء, 
وال����ط����ه����ِر وال�����ن�����ق�����اء, ف�����ا ت����دن����س����ه����َنّ أدراُن 
اإلغواِء, وال يامسهَنّ مكُر الخبثاء, وال 

تصي مشاعرهن يف محراِب الحقراء.

هذه هي فاطمُة بنت املصطفى صلوات 
رب�������ي ع���ل���ي���ه���م���ا ت����ل����ك ال����ن����ف����ح����ُة ال���ق���دس���ي���ة، 
والبضعُة النبوية والنسمُة الربانية التي 
سمْت وصفْت وتعالْت وارتقْت وطُهرْت 
وزك����ْت يف روح��ه��ا ونفسها وم��ش��اع��ره��ا؛ 
فأضحت خطراَت نفسها ونبضاَت قلبها 
ه����ا وج���ه���ره���ا وغ��ض��ب��ه��ا ورض����اه����ا لله  وس����َرّ

ويف الله ومن أجل الله.

 ف��������م��������ا أع�������ظ�������م�������ه�������ا وأزك���������������اه���������������ا وم���������������ا أع��������ى 
شأنها,وأقدس مكانتها!!

وي����ا ف����وز وي����ا ن���ج���اة م���ن ت��م��س��َك بحبلها 
وذاَب يف ح��ب��ه��ا وس���ل���َك ن��ه��ج��ه��ا وأق��ت��ف��ى 

أثرها..

وم���������ا أت�������ع�������َس وم���������ا أش������ق������ى م�������ن ل�������م ي����ف����ْز 

ب��ح��ب��ه��ا ول�����م ي���ن���ه���ْج س���ب���ي���ل���ه���ا!! م����ن أول���ئ���ك 
ال���ذي���ن أض��ل��ه��ْم ال���ل���ُه وأب���ع���ده���م ول����م ي���رْد 
أن يجعَل لهم حظاً يف اآلخرِة وال نصيباً 

من الدنيا!!

س���اُم ال��ل��ِه عليها كلما ه��ب��ت نسائُمها 
وفاَح أريُجها يف أرواحنا الوالهة بحبها.

س���اُم ال��ل��ه عليها كلما ت����أألْت أن��واُره��ا 
ال���ق���دس���ي���ُة امل���ل���ك���وت���ي���ُة يف ق���ل���وب���ن���ا ال��ن��اب��ض��ة 

بذكرها.

س�����اُم ال���ل���ِه ع��ل��ي��ه��ا ي�����وَم أض�������اءِت ال��دن��ي��ا 
ب���م���ول���ده���ا وي��������وم أب�����ك�����ْت األرَض ل��ف��ق��ده��ا 
وي����وم ت��ب��ع��ُث ف��ي��ه��ن��أ ُم��ح��ب��وه��ا بشفاعتها 
وم��ق��ام��ه��ا األس���ن���ى واألع������ى واألج������ل عند 

رِبّ العاملني.

زهرة األكوان
سعاد الشامي

َت�����������ه�����������ادى ال�����������ك�����������وُن يف ف���������������رٍح ت����ب����اه����ى

ب��������������م��������������ي��������������اِد ال����������������ب����������������ت����������������وِل وب������������������ن������������������ِت ط������ه 

ف��������������أه��������������ا م�����������������ول�����������������َد ال����������������������زه����������������������راء ِف����������ي����������َن����������ا

ب������������ن������������وٍر ش����������������َع ُي����������������زِه����������������ْر ِم��������������������ْن س�������ن�������اَه�������ا

أي������������������ا ب�����������ن�����������َت ال������������ن������������ب������������ِيّ ع�������������ل�������������وِت ق�������������درا

وس������������ي������������دَة ال���������ن���������س���������اِء ع����������ل����������وِت ج�����اه�����ا

وف���������ي���������ِك وم���������ن���������ِك ف��������ي��������ُض امل��������ك��������ُرم��������اِت

س�������ق�������ى ف������ي������ن������ا امل��������������ك��������������ارَم وأرت��������ض��������اه��������ا

س�������ت�������ب�������ق�������ى ك��������������وث��������������ُر األط�������������������ه�������������������اِر ف�����ي�����ن�����ا

ش����م����وس����ا ب�����ال�����ُه�����دى ت����ح����ي ُه�����داه�����ا

أي������������������������ا زه������������������������������������������راُء ي������������������ا ِم����������������ن����������������ه����������������اَج ح������������ٍق

َل������������ك������������ْم ِس������������رن������������ا ب���������������ِه ن�������ق�������ف�������و ُخ�������ط�������اه�������ا 

ألن�����������������ِت يف خ����������ف����������وِق ال��������ق��������ل��������ِب ن�����ب�����ٌض

وس����������ل����������وى ال����������������������روِح أن����������������ِت م����ن����ت����ه����اه����ا 

إل����������ي����������ِك أت���������ي���������ت أَن�������������ُش�������������ُد ف���������ي���������ِك ه�����دي�����ا

ف�������������إن�������������ِك ِوج������������َه������������ت������������ي ب�������������ل ُم������ب������ت������غ������اه������ا 

أف���������������اط���������������م���������������ُة.. ِف�������������������������������داِك أب������������������ي وأم�������������ي 

وإن ال�������������������������������روَح ل�������������ل�������������زه�������������راْء ِف�����������داه�����������ا 

إل�����������������ي�����������������ِك ع��������������ه��������������ُدن��������������ا ال��������������ب��������������اق��������������ي والًء

ط���������ه آلل  ال��������������������������������������������������والء  يف  وب������������������������������������������ذال 

فعاليات متعددة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة – ذكرى ميالد الزهراء

مفتي الديار اليمنية: اجلميع معنٌي بتعريف املجتمع مبخاطر
 احلرب الناعمة والغزو الفكري الذي يستهدف املرأة

ش������ه������دت ال�����ع�����اص�����م�����ة ص�����ن�����ع�����اء وامل������ح������اف������ظ������ات ال�����ح�����رة 
فعاليات ثقافية متنوعة احياء لذكرى مياد الزهراء 
فاطمة عليها السام .. ويف هذا السياق نظّمت رابطة 
علماء اليمن بالجامع الكبري بصنعاء فعالية خطابية 
بعنوان "املرأة بني التكريم اإللهي واإلفساد الغربي"، 
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة املسلمة - ذكرى مياد 

فاطمة الزهراء عليها السام.
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة أوض���ح مفتي ال��دي��ار اليمنية - رئيس 
راب�����ط�����ة ع���ل���م���اء ال���ي���م���ن ال����ع����ام����ة ش���م���س ال�����دي�����ن ش���رف 
الدين، أن إحياء هذه الذكرى لم يأت من باب الرف 
وال إح��ي��اء املذهبية والطائفية كما يحلو للبعض أن 
ي�����ص�����وره، وإن����م����ا مل����واج����ه����ة ال���ه���ج���م���ة ال���غ���رب���ي���ة ل���إس���ام 

واملسلمني واملرأة املسلمة.
وق��������ال" ال������زه������راء ع��ل��ي��ه��ا ال�����س�����ام، اس���ت���ح���ق���ت امل���ن���زل���ة 
وامل���ك���ان���ة ال��رف��ي��ع��ة ألن���ه���ا ك���ان���ت م��ن��ق��ط��ع��ة ل���ع���ب���ادة ال��ل��ه 
ت������ع������اىل ح�����ت�����ى س����م����ي����ت ب�����ال�����ب�����ت�����ول، ل���ت���ح���ل���ي���ه���ا ب������األخ������اق 

السامية للرسول صى الله عليه وآله وسلم".
وأش������ار إىل أن ف��اط��م��ة ال����زه����راء ع��ل��ي��ه��ا ال����س����ام، "أم 
أب��ي��ه��ا" ت��رب��ت يف ب��ي��ت ال��ن��ب��وة وت��ّل��ق��ت ال��ع��ل��وم النافعة 
لها ومجتمعها يف الدنيا واآلخرة، ما أكسبها الخلق 
ال����رف����ي����ع، ح���ت���ى أن رس�������ول ال����ل����ه ص����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل����ه 
وسلم جعلها بضعة منه .. حاثاً عى االستفادة من 
سرية الزهراء وجعلها قدوة للمرأة املسلمة املتسلحة 

بالهوية اإليمانية والثقافة القرآنية.
ولفت العامة شرف الدين، إىل أن الجميع معنُي 
ب��ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع ب��م��خ��اط��ر ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة وال���غ���زو 
الكفري الذي يستهدف امل��رأة خال املرحلة الراهنة، 
إليجاد مجتمع منحرف عن القيم واملبادئ اإليمانية 

والفضائل التي جاء بها اإلسام.
ودع��ا اآلب���اء وأول��ي��اء األم���ور إىل تيسري ال���زواج وع��دم 
امل��������غ��������االة يف امل�������ه�������ور وامل�����ب�����ال�����غ�����ة يف ال������ح������ف������ات امل�����راف�����ق�����ة 
لأعراس واملناسبات، لتمكني الشباب والفتيات من 
إك���م���ال ن��ص��ف دي��ن��ه��م .. م��ب��ي��ن��اً أن ال���ش���روط امل��ف��روض��ة 

هذه األيام، شروط ما أنزل الله بها من سلطان.
وأض���اف" لعل إح��ي��اء ذك��رى مياد ال��زه��راء، فرصة 
ل����ت����أيس امل��������رأة امل���س���ل���م���ة ب���ن���ه���ج وس�������رية ف���اط���م���ة ال����زه����راء 
ال���ت���ي ت��ج��س��دت يف ع��اق��ت��ه��ا ب��أب��ي��ه��ا وزوج����ه����ا وأوالده������ا 

ومجتمعها بصورة عامة".
ولفت مفتي الديار اليمنية، إىل أهمية الرجوع إىل 
ال��ل��ه ت��ع��اىل ل��رف��ع ال��ب��اء ع��ن األم����ة، خ��اص��ة يف ظ��ل ما 
تعيشه من أحداث ومتغريات ساهمت يف زيادة رقعة 
ال��ف��ق��ر وان���ت���ش���ار ال��ب��ط��ال��ة وال���ف���س���اد ب��م��خ��ت��ل��ف أش��ك��ال��ه 

والغاء وتفيش الربا والرشوة وغريها من الكبائر.
كما أكد حاجة األمة للقدوة الحسنة واملُثل العليا 
ل��ض��م��ان إي���ج���اد م��ج��ت��م��ع م��ت��س��ل��ح ب��ال��ف��ض��ي��ل��ة وم��ق��ت��دي 
برموزه ممن كان لهم السبق للميض عى نهج رسول 

اإلن���س���ان���ي���ة م��ح��م��د ب����ن ع���ب���دال���ل���ه ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل����ه 
وسلم خاتم األنبياء واملرسلني.

االقتداء بالقدوة الصالحة 
م��ن ج��ان��ب��ه أش���ار ن��ائ��ب وزي���ر اإلرش�����اد وش����ؤون الحج 
والعمرة العامة فؤاد ناجي، إىل أن الله تعاىل كّرم 
امل��رأة وخصها يف كتابه الكريم بسورة كاملة سميت 

ب���ال���ن���س���اء وح�������دد ف���ي���ه���ا م�������رياث ال�����رج�����ل وامل����������رأة ب���ص���ورة 
واضحة.

وب��ني أن ال��رس��ول الكريم بإكرامه فاطمة ال��زه��راء، 
ليؤسس ب��ذل��ك م��ا يجب ع��ى األم���ة أن تسري عليه يف 
التعامل مع املرأة.. مؤكداً حاجة األمة اليوم لاقتداء 
بالقدوة الصالحة فاطمة الزهراء وسريتها النرية يف 

العبادة واألخاق والصفات الفاضلة.

يف البداية تحدثت فاطمة املهدي بالقول: 
"يف اليوم االسامي للمرأة املسلمة والصالحة.. نحتفي بالزهراء 
عليها السام، ونتمثل شخصيتها العظيمة مبادئ وقيم واخاق 

وسلوكيات عي منهج الله ودينه..
ون��ج��دد ف��ي��ه تأسينا واق��ت��دائ��ن��ا ب��ه��ا بوصفها م��ن اع��ظ��م ال��ن��م��اذج 
النسائية الربانية.. ونجدد يف هذا اليوم وهذه املناسبة، الدعوة 
للحفاظ عى كيان امل��رأة املسلمة، طفلة وفتاة وام��رأة.. اما وبنتا 
واختا وزوجة.. قاعدة او عاملة.. وعى سموها ورفعتها ومقامها 

الكريم الحقيقي الذي اقامها الله عز وجل فيه باإلسام.
ال كما هو عليه العالم واملرأة فيه، من امتهان لكرامتها وشرفها 
وس��م��وه��ا، وتعريتها واس��ت��غ��ال��ه��ا، وتحويلها اىل اداة وسلعة، 
وابعادها عن الله، وتسخريها للشيطان، تحت مسميات حقوق 
وح����ري����ات امل������رأة وت�����رز امل������رأة ال��ي��م��ن��ي��ة يف ه����ذا ال���ي���وم م��م��ث��ل��ة ل��ل��م��رأة 

املسلمة بحق. 
الزكية املطهرة 

ف���اط���م���ة امل���ت���وك���ل ق����ال����ت: "ال�����زه�����راء ع��ل��ي��ه��ا ال����س����ام ت���ل���ك ال��س��ي��دة 
العظيمة بحسبها وصلة نسبها تلك سيدة النساء العاملني اجمع 
ملن أرادت أن تكون بصبحتها وااللتحاق بسريها ونهج سنتها، هي 
املرأة املؤمنة، املسلمة التي تتمنى كل امرأة أن تكون يف علوها، 
ورفعتها، هي الزكية املطهرة القيمة ببيتها وتربية اطفالها وطاعة 

زوجها، وابيها.

اب�������ت�������ه�������ال اب��������وط��������ال��������ب ت������ح������دث������ت ب��������ال��������ق��������ول: "ي�������ج�������ب ع���������ى م���ع���ل���م���ي 
األج����ي����ال،غ����رس ق��ي��م ال��س�����ي��دة ف��اط��م��ة ال���زه���راء،ل���ت���ك���ون ال��ن��م��وذج 
األس�����م�����ى يف ح���ي���ات���ه���م وح�����ي�����اة َم������ن ُي����ع����ل����م����ون، ي���ج���ب ع�����ى م��ع��ل��م��ي 
األجيال جعل دروس فاطمة الزهراء، دروًسا ُتَطبق عملًيا، لريوا 
أثرها يف واقع حياة املرأة املُس�لمة إيماًنا بكل ما يتضمنه من عفة 

وحش�مة وحياء وأخاق عالية. 
هدم السياج الحامي 

احرام عفيف املُشّرف استهلت حديثها بالقول: "نحن النساء 
بشكل خاص علينا أن نتعرف عى سرية فاطمة البتول الزهراء 
ونتمسك بها ون��ل��وذ بجنباتها لنتمكن م��ن ال��ن��ج��اة م��ن امل��ؤام��رات 
التي ُتحاك بنا بشكل خاص وم��دروس ومتعمد ومعد من قبل 
امل���اس���ون���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���ي ت���ري���د ه�����دم ال���ب���ي���ت امل���س���ل���م ب���ه���دم اس���اس���ه 
الداخي، وهي املرأة التي أن تم هدمها اخاقيا وجعل ارتباطها 
ب��ال��دي��ن م��ج��رد وراث����ة ال ت��ع��رف ع��ن��ه ش��ي��ئ��اً وال ع��ن رم����وزه النسائية 
التي هي خري رموز الدنيا واآلخرة فسيكون هدم السياج الحامي 
لهذا البيت والذي هو الرجل سيكون هدمه سها هينا وقد هدم 

أساسه الداخي .
حلت البشرى 

 ف��ي��م��ا ت��ح��دث��ت غ���ي���داء ال���خ���اش���ب ب���ال���ق���ول: "ع���ط���ر وش�����ذى وع��ب��ري 
فاطمة الزهراء- عليها السام- يفوح بقدوم يوم مولدها املُبارك، 
ح��ني أطلت ع��ى ال��وج��ود حّلت البشرى يف األرض واستبشر بها 

الرسول ثم أن��زل الله تعاىل س��ورة الكوثر مخاطباً سيدنا محمد 
بقوله تعاىل:)إنا أعطيناك الكوثر( كان يف قدومها الخري والركات.

املرأة الصابرة
حسينة حسن الشريف تحدثت بقولها: "امل���رأة اليمنية اليوم 
تقتدي بسيدة نساء العاملني فاطمة البتول الزهراء عليها السام 
فمن النساء اليمنيات, املرأة الصابرة التي تبذل وتقدم من أجل 
ع�����زة دي�����ن ال���ل���ه وال����س����ري ع����ى ن���ه���ج ال������زه������راء. وم�����ن اق������دس م���واق���ف 
املرأة اليمنية أمهات الشهداء اللوايت بذلن يف سبيل الله فلذات 

األكباد. 
طريق الجنة 

أمينة عي العمدي قالت: "الزهراء عليها السام تعد نموذجا 
ل��ل��م��رأة امل��ؤم��ن��ة اذ ه��ي س��ي��دة ن��س��اء ه���ذه االم���ة وه���ي ن��م��وذج امل���رأة 
الصالحة اذ هي سيدة نساء اهل الجنة فنساء هذه االمة تبتغي 
ط��ري��ق ال��ج��ن��ة اذ ه���ي س��ي��دة ن��س��اء أه����ل ال��ج��ن��ة ف��ن��س��اء ه����ذه األم���ة 
ي��ج��دن يف ال���زه���راء عليها ال��س��ام ن��م��وذج��ه��ا ال��ق��رآين ال���ذي ينبغي 
التأيس به يف جميع مجاالت تحركها وهناك من املفاهيم واملبادئ 
االستثنائية والفطرية ما يجعل املرأة العاملية تجد ضالتها املنشودة 
يف نموذج الزهراء عليها السام خصوصا املرأة اليمنية التي تواجه 
حرباً شعواء وشاملة لها يف كل مجاالت حياتها وعى مستوى 
كل األصعدة وهناك يف الزهراء سام الله عليها من املواصفات 
اإليمانية ما تجد فيها املرأة املؤمنة التي تبغي الجنة طريقها اليها. 

شخصيات نسائية لـ» 26 سبتمبر« : 

االقتداء بالزهراء عليها السالم حتصني للمرأة املؤمنة من الفكر املعادي 
  أكدت عدد من املثقفات اهمية االقتداء  بالقدوة 
الصالحة والسرية العطرة لسيدة نساء أهل الجنة 
فاطمة البتول الزهراء عليها السالم  حتى نحصن 
املجتمع املسلم من الهجمة التي تستهدف افساد 
املرأة املسلمة بشتى والوسائل واالساليب واملسميات 

التي تدعي االهتمام بحقوق املرأة وحريتها.. 
املثقفات وأجرت  بعدد من  التقت  »26 سبتمرب« 

معهن اللقاءات التالية : 

اجرى  اللقاءات عفاف الشريف 

أهاًل مولد الزهراء 



* ب�����داي�����ة ت����ح����دث ال���ش���ي���خ ن����اج����ي م��ح��م��د 
ال��س��الم��ي- رئ��ي��س ف��رع مجلس التالحم 
ال���ش���ع���ب���ي ال���ق���ب���ي ب����أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة ع��ن 
دور القبيلة اليمنية يف التصدي للعدوان 

اإلجرامي حيث قال: 
** العدو ُمنذ بداية عدوانه لجأ إىل استخدام عدة 
أساليب واستخدم أن��واع��اً مختلفة من األسلحة عله 
يحقق ن��ص��را أو أي م��ن أه����داف وم��خ��ط��ط��ات ع��دوان��ه.. 
ف��ك��ان��ت ال���ح���رب ال��ع��س��ك��ري��ة ب��م��خ��ت��ل��ف أن�����واع األس��ل��ح��ة 
نوعاً واحداً من الحروب التي استخدمها العدو بحق 
الشعب اليمني، وكان للقبيلة اليمنية الدور األبرز يف 
التصدي لها ورف��د الجبهات بالرجال وامل��ال والسالح 
والزال�����������ت وس����ت����ظ����ل ت����رف����د ال����ج����ب����ه����ات، ف����أب����ن����اء ال���ق���ب���ائ���ل 
ت��ج��ده��م يف م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ب��ه��ات ي���داف���ع���ون ع���ن ح��ي��اض 
ال����وط����ن، وك���ذل���ك ك����ان ل��ل��ق��ب��ي��ل��ة ش����رف م���واج���ه���ة ح��رب 
العدو الناعمة عن طريق توعية أبناء املجتمع، وكشف 
م��خ��ط��ط��ات ال���ع���دو وف���ض���ح أس��ال��ب��ي��ه ال��ش��ي��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي 
كانت تستهدف أبناء املجتمع، وبفضل الله سبحانه 
وت�������ع�������اىل واألع�����������������راف واألس���������������الف ال����ق����ب����ل����ي����ة ال������ت������ي وق����ف����ت 
ض��د ال��ح��رب ال��ن��اع��م��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت ت��س��ت��ه��دف املجتمع 
وتسعى إىل طمس الهوية اإليمانية، فكانت القبيلة 
اليمنية بأعرافها وأسالفها ونواميسها صخرة يف وجه 
العدوان وحربه ومخططاته وال ننىس دور القبيلة يف 

تثبيت دعائم األم��ن واالس��ت��ق��رار بفضل 
الله أوال وبفضل العيون الساهرة من 
رجال األمن واملخابرات وهذا ما رأيناهم 
يف فيلم )يف قبضة األمن(، الذي فضح 
م���خ���ط���ط���ات االس�����ت�����خ�����ب�����ارات ال���س���ع���ودي���ة 
وعمالؤها..فالعدو مهما حاول وسعى 
للنيل من الشعب اليمني، بكل وسائله 
وك������������ل أس�����ل�����ح�����ت�����ه ف������ه������و خ�������اس�������ر ون�����ه�����اي�����ت�����ه 
ال���ه���زي���م���ة ب��ف��ض��ل ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل 
وح���ك���م���ة ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة 

وي������ق������ظ������ة ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة 
واألجهزة األمنية واالستخباراتية، ووعي أبناء املجتمع 
وت��ض��ح��ي��ات ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت وس��ت��ظ��ل هي 

الحامي والحارس لليمن األرض واإلنسان.
* أم�����ا ال���ش���ي���خ: ن��ج��ي��ب ح���س���ن امل���ط���ري- 
أح��د أب���رز مشايخ ووج��ه��اء وع��ق��ال قبيلة 
ب���ن���ي م���ط���ر ف���ق���د ت����ح����دث ع�����ن دور ال��ق��ب��ي��ل��ة 
وامل������ج������ت������م������ع ال������ي������م������ن������ي ال��������ح��������ر ودور األم���������ن 
وامل�����خ�����اب�����رات يف ب���س���ط األم�������ن واالس����ت����ق����رار 
ويف مواجهة ال��ع��دوان وإف��ش��ال أساليب 
العدوان ومخططاته فقد تحدث قائاًل:

** بداية نحييكم ونقدر جهودكم يف دائرة التوجيه 
املعنوي والسيايس قيادة وقواعد ضباط وصف وأفراد 
كما نشيد بدوركم البطويل والجهادي وارتقاء عملكم 
العظيم بما يتناسب مع مرحلة مفصلية يف مواجهة 
وم��ق��ارع��ة ال���ع���دوان ب��ك��ل أش��ك��ال��ه وأص��ن��اف��ه وأن���واع���ه.. 
إن���ن���ا ح����ن ن��ك��ت��ب ون����ص����رح ون���ت���ح���دث ع����ن دور امل��ج��ت��م��ع 
والقبيلة اليمنية يف مواجهة أساليب ال��ع��دوان وعن 
دور األم����������ن وامل�������خ�������اب�������رات يف امل����ح����اف����ظ����ة ع������ى ال���س���ك���ي���ن���ة 
ال���ع���ام���ة واألم������ن واالس����ت����ق����رار.. إن���م���ا ن��ت��ح��دث ع���ن ث��الث 
رك����ائ����ز أس���اس���ي���ة ه����ي )ال���ق���ب���ي���ل���ة، امل���ج���ت���م���ع، األم�������ن( ك��ل 
ه�����ذه ال����ث����الث م��ج��ت��م��ع��ة اج���ت���م���ع���ت وص��������ارت ك��ال��ج��س��د 
ال��������واح��������د وت����ش����ك����ل����ت يف ب�����وت�����ق�����ة واح�������������دة وش�����ك�����ل�����ت ق�����وة 
ض����ارب����ة ي��س��ت��ح��ي��ل ع����ى ال�����ع�����دوان ك���س���ره���ا وس�����ر ق��وت��ه��ا 
أن�����ه�����ا ت���ح���ل���ت وت������وع������ت وت����ث����ق����ف����ت واك�����ت�����س�����ت وت���س���ل���ح���ت 

وت��ح��ص��ن��ت ب���ث���الث رك���ائ���ز أس���اس���ي���ة )اإلي����م����ان وال��ح��ك��م��ة 
اليمانية الثقافة القرآنية ،الهوية اإليمانية( وه��و ما 
ج��ع��ل م��ن��ه��ا ق���وي���ة وم����وح����دة وم���ت���ح���دة ب���ل و أص��ب��ح��ت 
ه������ي ال����ق����ل����ع����ة ال����ح����ص����ي����ن����ة ال�����ت�����ي ص����ع����ب ع������ى ال������ع������دوان 
اخرتاقها عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وأمنيا 
وأخ��الق��ي��ا وف��ك��ري��ا وإع��الم��ي��ا، وال��ج��م��ي��ع ي���درك وي��ع��رف 
أن القبيلة واملجتمع واألمن بكل املكونات والتكوينات 
وامل���ش���ارب وال��ت��ن��وع يف االع���م���ال وامل���ه���ام وال��ت��خ��ص��ص��ات 
وال���واج���ب���ات إال أن جميعهم م���ن ب��ع��ض ح���ن يتطلب 
امل���وق���ف يف ال��س��ل��م أو ال���ح���رب ويف ال��ب��ن��اء وال��ت��ن��م��ي��ة ويف 
الدفاع وال��ذود عن حياض الوطن وتثبيت واستتباب 
األمن واالستقرار فالقبيلة واملجتمع واألمن يعتربون 
صنواناً واحداً موحداً ال ولن يفرتق أي منها عن األخر 
وهذا شكل عامل نصر وقوة داعمة وساندة ومساندة 
وم��ع��ززة للثبات وال��ص��م��ود يف ك��ل ال��ج��ب��ه��ات والعمل 
ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د ب��ج��ان��ب أب��ن��اء ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية يف كل امليادين وهذا ما جعل العدوان ينهزم 
وينكسر وي��ف��ش��ل وي��خ��س��ر نفسياً وم��ع��ن��وي��اً وعسكرياً 
وأم����ن����ي����اً وإع����الم����ي����ا وس���ي���اس���ي���اً واج���ت���م���اع���ي���ا وث���ق���اف���ي���ا رغ���م 
كرثة عدته وعتاده وأمواله وهالته اإلعالمية الكبرية 
ال��ت��ي يمتلكها وال��غ��ط��اء ال��س��ي��ايس وال��دع��م العسكري 
واللوجستي ال���ذي حظي ب��ه م��ن قبل أك��رث م��ن سبعة 
عشر دول���ة ف��ربغ��م ه��ذا كله فقد فشلت ك��ل أساليب 
ال������ع������دو وأخ������ف������ق يف ك������ل م�����ي�����ادي�����ن امل�����واج�����ه�����ة وس���ق���ط���ت 
حيله وأقنعته وأساليبه املاكرة وانفضح مكره وغدره 

وف������ج������وره.. ف���م���ا ل����م ي��س��ت��ط��ع ال����ع����دو ت��ح��ق��ي��ق��ه يف م���دة 
عدوانه عى بلدنا ووطننا وشعبنا ويمننا الحبيب، لن 
يستطيع تحقيقه فقد فهم أنه لم يعد بمقدوره فعل 
أي يشء فقد أصبح هزيال خانعا مهما حاول اللعب 
ب��ال��ورق��ة اإلن��س��ان��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واألم��ن��ي��ة وضجيجه 
اإلع������الم������ي امل����ت����ن����وع ف����ق����د أص����ب����ح����ت أع����م����ال����ه م���ف���ض���وح���ة 
وم��ك��ش��وف��ة وم��س��ي��ط��را عليها ب��ت��وف��ي��ق ال��ل��ه وب��ال��ب��ص��رية 
والعزم والعزيمة والوعي والحس األمني الذي يمتاز 
به أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وكذلك القدرات 
والخربات األمنية العالية والكفؤة والقيادة الحكيمة 
وال���ن���ظ���رة ال��ث��اق��ب��ة وال����رؤي����ة االس���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي تحلت 
بها ق��ي��ادة وزارة الداخلية والعمل ال���دؤوب واملستمر 
ألجهزتها األمنية والشرطوية واملخابراتية والتنسيق 
ال��ع��ايل بينها وك���ل أج��ه��زة امل��خ��اب��رات أم��ن��ي��ة وعسكرية 
وم��دن��ي��ة وك���ل األوف���ي���اء ف��ال��ج��م��ي��ع ي��ع��ت��رب ن��ف��س��ه عنصر 
أمن فبثبات وصرب وصمود وتالحم الشعب والقيادة 
الثورية والسياسية ممثلة بقائد الثورة السيد العلم 
امل����ج����اه����د ع����ب����دامل����ل����ك ب�������در ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث ي���ح���ف���ظ���ه ال���ل���ه 
وحكومة اإلنقاذ فهؤالء  كانوا سببا بعد الله يف صنع 
ال��ث��ب��ات وال��ن��ص��ر وال��ص��م��ود وخ����اب ال���ع���دوان وخ��س��رت 
كل رهاناته.. عى كل حال يستحيل عى العدوان أن 
ي��ت��ح��ق��ق ل���ه م���ا ك����ان ي��ص��ب��و إل���ي���ه أو م���ا ك����ان ي��س��ع��ى إل��ي��ه 
فقد انتكس وكسرت أجنحته وتساقطت أذرعه وهوى 
وتهاوى وهلك وخسر ما كان يطمح له فقد 
غربت شمسه وهلك شيطانه وخيله ولن 
يحقق أي يشء ب��إذن الله.. املجد والخلود 
ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال������ش������ف������اء ل�����ل�����ج�����رح�����ى وال������خ������الص 
ل�������أس�������رى وم����������ن ن�����ص�����ر إىل ن�����ص�����ر ب������������إذن ال����ل����ه 

عاشت اليمن حرة ابية شامخة.. 
* م��������ن ج�����ان�����ب�����ه أش������������ار ال�����ش�����ي�����خ إب�����راه�����ي�����م 
ص�������ال�������ح ال������ح������م������ي������دي إىل ع�����ظ�����م�����ة ص�����م�����ود 
أبناء الشعب اليمني العظيم بمختلف 
فئاته املجتمعية ومنها القبائل اليمنية 
م���ن���ذ ب�����دء ال�����ع�����دوان وال���ح���ص���ار ع����ى ب��ل��دن��ا 

وشعبنا ُمنذ ثمانية أعوام بالقول:
**  ل����م ي���ك���ن أم������ام ش��ع��ب��ن��ا وق���ي���ادت���ه م����ن خ����ي����ارات إال 
الصمود ملواجهة العدوان متوكلن عى الله ومؤمنن 
ب���ع���دال���ة ق��ض��ي��ت��ن��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال����دف����اع ع���ن س���ي���ادة ال��ب��ل��د 
وك��رام��ت��ه وأم���ن���ه واس���ت���ق���راره وال��ح��ف��اظ ع���ى ع��ق��ي��دت��ه و 
م��ك��ت��س��ب��ات��ه وث�����روات�����ه وب���إي���م���ان ش��ع��ب��ن��ا ووع����ي����ه وح��ك��م��ة 
ق����ي����ادت����ن����ا وب������ال������رغ������م م������ن ال�������ف�������ارق ال����ك����ب����ري ف����ي����م����ا ي��م��ت��ل��ك��ه 
تحالف العدوان من إمكانات مادية مختلفة استطعنا 
مواجهة تحالف العدوان بفضل الله سبحانه وتعاىل 
ث�������م ب����ف����ض����ل ت����ض����ح����ي����ات ال������ش������ه������داء م�������ن أب�������ن�������اء ال���ج���ي���ش 
واللجان الشعبية ومن خلفهم القبائل وأبناء الشعب 
ع���ام���ة اس��ت��ط��ع��ن��ا ف����رض واق�����ع ج���دي���د ل���م ول����ن ي���ك���ون يف 
ح��س��ب��ان ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان وت��ق��دي��رات��ه وغ���رين���ا م��ع��ادل��ة 
ال����ح����رب ال���ت���ي ب���ن���ي ع��ل��ي��ه��ا ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ح��س��اب��ات��ه 

ومعادالته الخاطئة.
إن جرائم العدوان ومخططاته وأساليبه ووسائله 
القذرة التي استخدمها منذ بداية العدوان وحصاره 
ج����ع����ل����ت ش����ع����ب����ن����ا أك���������رث ت����م����اس����ك����ا وأك�����������رث وع������ي������ا وت�����ص�����دي�����اً 
ل���ك���ل ج����رائ����م ال������ع������دوان يف ج���م���ي���ع ال���ج���ب���ه���ات س��������واًء يف 
ال��ج��ب��ه��ة ال��ع��س��ك��ري��ة أو ال��ج��ب��ه��ة اإلع���الم���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
واالقتصادية وغريها وم��ن ضمن ما لجأ إليه تحالف 
البغي وال��ع��دوان محاوالته تفكيك الجبهة الداخلية 
إال أن ش�����ع�����ب�����ن�����ا ب�����ف�����ض�����ل ت������م������اس������ك������ه وي������ق������ظ������ة أج�����ه�����زت�����ن�����ا 
األم��ن��ي��ة ق���د أح��ب��ط ك���ل م���ح���اوالت ال���ع���دوان وم���ا زادت��ن��ا 

محاوالت العدوان إال وعيا وتماسكا وقوة بفضل الله 
سبحانه وتعاىل وعندما انصدمت مؤامرات العدوان 
وم���خ���ط���ط���ات���ه ب����وع����ي وص�����الب�����ة وت����م����اس����ك ال���ش���ع���ب ظ��ل 
مستمراً يف محاوالته للنيل من تماسك ووعي وصمود 
شعبنا خصوصاً خالل املرحلة حاليا مرحلة أال سلم 

وأال حرب .
* وي��ق��ول ال��ش��ي��خ ج��م��ال ع���وض ح��ي��درة 
ال������زام������ي ع�����ن دور امل���ج���ت���م���ع وال���ق���ب���ي���ل���ة يف 

مواجهة أساليب العدوان:
** لقد اكتسبت القبيلة اليمنية الكثري م��ن الوعي 
وال����ث����ق����اف����ة وال���ح���ك���م���ة وال����ق����ي����م اإلي����م����ان����ي����ة وه��������ذا ب������دوره 
أهلها لتلعب ادواراً بطولية هامة عى الساحة ولهذا 
ك�����ان ل��ل��م��ج��ت��م��ع وال��ق��ب��ي��ل��ة دور ك���ب���ري يف ال���ت���ص���دي ل��ك��ل 
م��خ��ط��ط��ات دول ال���ع���دوان واالح���ت���الل ال��ت��ي ح���اول من 
خ���الل���ه���ا اس���ت���ه���داف ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة وزع����زع����ة األم����ن 
واالس������ت������ق������رار وإث������������ارة ال�����ف�����ن وال������ص������راع������ات ل����ك����ن ال����وع����ي 
املجتمعي ك��ان ب��امل��رص��اد واف��ش��ل تلك املخططات كما 
ك��ان��ت القبيلة اليمنية ردي��ف��ة ل��رج��ال األم���ن يف السهر 
ع������ى أم�������ن ال������وط������ن وإح�������ب�������اط ك������ل األع�������م�������ال ال���ت���خ���ري���ب���ي���ة 
فنحن عندما نتحدث ع��ن املجتمع فأننا نتحدث عن 
ابناء الشعب اليمني الذي كان للدور املجتمعي األثر 
األكرب يف مساعدة رجال األمن يف كشف الجرائم التي 
تستهدف األمن والسكينة العامة وافشالها وكما كان 
الدور تكاميل بن رجال األمن ضباطاً وأفراداً وقيادات 
أيضا كان هناك نفس الدور بن األجهزة األمنية وبن 
ابناء الشعب وكانت نتيجة ذلك انتصارات وإنجازات 
كبرية أوقعت عشرات الشبكات االجرامية الجسمية 
وكان ثمار تلك الجهود وذلك التكامل كله يف قبضة 
األم�������ن ال����ت����ي ت���ع���ت���رب ان������ج������ازاً ك�����ب�����رياً م�����ن اإلن�������ج�������ازات ال���ت���ي 
حققها رجال أمننا وجماهري شعبنا وهنا ال يفوتنا أن 
نشيد بالحس واليقظة األمنية العالية لرجال األمن 
واملخابرات العيون الساهرة عى أمن الوطن والشعب 
ال���ذي���ن س���ط���روا اروع امل���الح���م ال��ب��ط��ول��ي��ة وت����ص����دوا لكل 
محاوالت العدو الرامية إىل النيل من امن هذا الوطن 
* أم����ا ال��ش��ي��خ ي��اس��ر اح��م��د ال���ج���رف فقد 
تحدث عن مؤامرات ومخططات تحالف 
الشر والعدوان عى ابناء شعب اإليمان 

والحكمة بالقول:
** ال����ع����دوان ال��س��ع��وأم��ري��ي إم������ارايت ص��ه��ي��وين وم��ن 
ي�������دور يف ف���ل���ك���ه���م ال ي���خ���ف���ى ع�����ى اح������د م�����ا ق������ام وب������ه م��ن 
ع����دوان س��اف��ر وظ��ال��م وم���ا ي��ق��وم ب��ه م��ن ح��ص��ار شامل 
اس���ت���ه���دف ال��ي��م��ن أرض������اً وإن���س���ان���اً وأس��ال��ي��ب��ه��م ال��ه��دام��ة 
القذرة يف تفكيك النسيج االجتماعي بجميع مسمياته 
وم���ك���ون���ات���ه وال���س���ي���ط���رة ع���ى م���وان���ي���ه وال����ح����رب ال��ن��اع��م��ة 
التي يشنها إلفساد املجتمعات وتجويع هذا الشعب 
ال���ع���ظ���ي���م ل���رتك���ع���ي���ه ون����ه����ب م����������وارده وث������روات������ه ال��ن��ف��ط��ي��ة 
وال��غ��ازي��ة ف��ه��ذا ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ه��و س��ب��ب وك���ل ما 
ي���ع���اين ب����ه ش��ع��ب��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م وك����ذل����ك ال���خ���ون���ة وامل���رت���زق���ة 
الذين ارتموا يف أحضان السعودي واإلمارايت الذين هم 
أداة ألمريكا وإسرائيل وتحالف الشر اإلجرامي نعم ان 
دور املجتمع والقبيلة اليمنية يف مواجهة هذا العدوان 
ال��ظ��ال��م اإلج���رام���ي واس��ال��ي��ب��ه ال���ق���ذرة دور م��ش��رف فقد 
ب�����ذل أب���ن���اؤه���ا أرواح�����ه�����م وأم����وال����ه����م رخ���ي���ص���ة يف س��ب��ي��ل 
نصرة دين الله والذود عن األرض والعرض والكرامة 
واالستقالل فالقبيلة كان لها السبق يف التضحية تحت 
قيادة كلمة ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بدرالدين 
ال��ح��ويث والعمل ع��ى املحافظة ع��ى السكينة العامة 

واألمن واالستقرار .
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أك���د ع���دد م��ن م��ش��اي��خ ال��ق��ب��ائ��ل اليمنية ب���أن القبيلة اليمنية ك���ان ل��ه��ا ال��ش��رف ال��ك��ب��ر يف 
مواجهة حرب العدو الناعمة عن طريق توعية أبناء املجتمع وكشف مخططاته، وفضح 
أساليبهم الشيطانية التي كانت تستهدف أبناء املجتمع، وبفضل الله سبحانه وتعاىل 
واألع������راف واألس�����الف ال��ق��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي وق��ف��ت ض��د ال��ح��رب ال��ن��اع��م��ة ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف املجتمع 

وتسعى إىل طمس الهوية اإليمانية..
مؤكدين ب��أن القبيلة اليمنية بأعرافها وأس��الف��ه��ا كانت وم��ا ت��زال ه��ي الصخرة املنيعة 
التي وقفت يف وجه العدوان وحربه ومخططاته وال ننىس دورها يف تثبيت دعائم األمن 
واالستقرار التي كان يخطط العدو لينال منها فكان وعي املجتمع ممثال يف أبناء القبائل 
هو ما أرىس دعائم األم��ن واالستقرار وأفشل مخططات ال��ع��دو.. "26سبتمرب" أجرت 

استطالعا صحفياً مع عدد من مشايخ القبائل اليمنية وخرجت بالحصيلة التالية :-

< ي��ع��ل��ن ي��ح��ي��ى ع���ب���دال���س���الم ث���اب���ت ح��س��ن ال�����ح�����رازي عن 
فقدان بطاقته الشخصية رق��م وطني  01011137054 
ص����������ادرة م�����ن األم������ان������ة ف����ع����ى م�����ن وج�����ده�����ا االت������ص������ال ع��ى 
الرقم 777155789 أو تسليمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر.
< ي�������ع�������ل�������ن / األخ امل��������ع��������ت��������ص��������م ع�������������يل ع������������������زي ي�������ح�������ي�������ى ع����ن 
ف�������ق�������دان ب�����ط�����اق�����ة ش����خ����ص����ي����ة ص��������������ادرة م�������ن األم��������ان��������ة ب����رق����م 
01010378115وج���������������واز س��ف��ر رق���م 08191571 ع���ى من 
وج���ده���م إي��ص��ال��ه��م إىل ج��ه��ة اإلص��������دار أو االت����ص����ال عى 

الرقم 771493948..وله جزيل الشكر.
<  يعلن األخ / محمد قاسم حسن املشرع عن فقدان 
بطاقة شخصية صادرة من األمانة رقم 01010000457 

فعى من وجدها ايصالها إىل جهة اإلصدار أو االتصال 
عى الرقم 772045444.. وله جزيل الشكر.

< ي��ع��ل��ن األخ / خ����ال����د ال����ع����زي ح���س���ن ع����ام����ر ع����ن ف���ق���دان 
ب����ط����اق����ة ش���خ���ص���ي���ة ص�������������ادرة م�������ن ص����ن����ع����اء ف����م����ن وج����ده����ا 
إي�����ص�����ال�����ه�����ا إىل ج�����ه�����ة اإلص����������������دار أو االت��������ص��������ال ع�������ى ال�����رق�����م 

773141268..وله جزيل الشكر.
<  يعلن األخ / غسان أحمد حسن القعود عن فقدان 
بطاقة شخصية ص����ادرة م��ن األم��ان��ة فعى م��ن وجدها 
اي�����ص�����ال�����ه�����ا إىل ج�����ه�����ة اإلص����������������دار أو االت��������ص��������ال ع�������ى ال�����رق�����م 

777760173.. وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ / محمد عبدالله محمد القيفي عن فقدان 
ك��������رت س������ي������ارة رق��������م 173191/ 2 خ�����ص�����ويص..ف�����ع�����ى م��ن 
وجده إيصاله إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ / محمد أحمد قاسم املهاجري عن فقدان 
كرت  سيارة  نوع املركبة  دايهاتسو رقم 17767 / 4 نقل 
فعى من وج��ده ايصاله اىل جهة اإلص����دار.. ول��ه جزيل 

الشكر.
<  يعلن األخ /عمرو خالد محمد حسن الضالعي  عن 
ف��ق��دان ب��ط��اق��ة شخصية ص�����ادرة م��ن األم���ان���ة ف��ع��ى من 

وجدها إيصالها إىل جهة اإلصدار..وله جزيل الشكر.
<يعلن األخ/ منصور حسن أحمد العذري عن فقدان 
ل���وح���ة م��ع��دن��ي��ة )خ��ل��ف��ي��ة( ل��س��ي��ارت��ه ال��ه��ي��ل��وك��س م��ودي��ل 
1983رق��������م )58311/1( ال��ي��م��ن ن���ق���ل, ف��ع��ى م���ن وج��ده��ا 
إيصالها إىل أق���رب قسم شرطة أو االت��ص��ال ع��ى الرقم 

771289371
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تعازينا آل شمس الدين

تعازينا آل الزور

القبيلة واملجتمع
 اليمين أجهضوا وأفشلوا 

كافة أساليب للعدوان

نشيد بالحس واليقظة 
األمنية العالية لرجال 

األمن ودورهم يف حفظ 
األمن واالستقرار

استطالع: صالح السهمي

عدد من مشايخ القبائل اليمنية ل�"                                   "  :

كتب: عي الشرعبي
ص�����������������در ال�������������ع�������������دد ال���������������راب���������������ع م�������������ن امل������ج������ل������د 
ال�����ت�����اس�����ع م�������ن م����ج����ل����ة أب�������ح�������اث ال�������ص�������ادرة 
ع����ن ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ب���ج���ام���ع���ة ال���ح���دي���دة، 
وي����أيت ه���ذا اإلص������دار م��ت��زام��ن��ا م���ع ص���دور 
تقرير معامل أرس��ي��ف Arcif )األردن( 
ل����ل����ع����ام 2022م ال���������ذي ت���ض���م���ن ن���ج���اح 
مجلة أبحاث يف تحقيق معايري اعتماد 
م���ع���ام���ل أرس�����ي�����ف Arcif امل����ت����واف����ق����ة م��ع 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة وع���دده���ا 32 م��ع��ي��ارا، 
وح������ص������ول������ه������ا ع��������ى م������ع������ام������ل ت�������أث�������ري ق��������دره 

.)0.0101(
كما حصلت املجلة عى معامل التأثري 
العربي )مصر( للعام 2022م وقدره 
)2.41( حسب التقرير السنوي للعام 

2022م.
وق������������د أش���������������ار رئ�����ي�����س 
ت��������������������ح��������������������ري��������������������ر امل�������������ج�������������ل�������������ة 
االس������������ت������������اذ ال�������دك�������ت�������ور 
ي��������وس��������ف ال����ع����ج����ي����يل 
إىل أن كلية الرتبية 
ترتجم توجيهات 
ق����ي����ادة ال��ج��ام��ع��ة 
برئيسها  ممثلة 
األس���������������������������������������������������ت���������������������������������������������������اذ 
ال��������������������������������دك��������������������������������ت��������������������������������ور 

م�����������ح�����������م�����������د األه�������������������������������������دل م�������ن 
خالل خطوات عملية تسهم يف خدمة 
وت�����ط�����وي�����ر ال����ب����ح����ث ال����ع����ل����م����ي، ك����م����ا وج����ه 
ش��ك��ره ل��أس��ت��اذ ال���دك���ت���ور أح��م��د م��ذك��ور 

م�����دي�����ر ت����ح����ري����ر امل����ج����ل����ة ول���ه���ي���ئ���ة 
ال����ت����ح����ري����ر ع������ى ال����ج����ه����ود 
املثمرة من أج��ل تجويد 

وتطوير املجلة.
ت����������أيت ه����������ذه اإلن���������ج���������ازات 
ن�����ت�����ي�����ج�����ة دع�������������م وت�����ش�����ج�����ي�����ع 
ق��������ي��������ادة ال�����ج�����ام�����ع�����ة م���م���ث���ل���ة 
ب�����رئ�����ي�����س�����ه�����ا امل����������ش����������رف ال�������ع�������ام 
ع�������������������ى امل�������������ج�������������ل�������������ة واألس�������������������ت�������������������اذ 
ال������������������دك������������������ت������������������ور ن�����������������ائ�����������������ب رئ����������ي����������س 
ال���ج���ام���ع���ة ل����ل����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا 
وال������������ب������������ح������������ث ال����������ع����������ل����������م����������ي، ف�����ق�����د 
ك��������ان ل���ت���ش���ج���ي���ع���ه���م���ا ودع���م���ه���م���ا 
الالمحدود األث��ر الكبري يف نجاح املجلة 

وتميزها.

جامعة احلديدة :   صدور العدد الرابع ديسمبر ٢٠٢٢ م  من مجلة  )أبحاث(

دور  بارز للقبيلة اليمنية  في رفد اجلبهات بالرجال واملال والسالح

بقلوب يمأها األىس والحزن
 مؤمنة بقضاء الله وقدره

 نرفع بأحر التعازي وأصدق املواساة إىل

 العميد/ محمد أحمد شمس الدين
مدير دائرة اإلمداد والتموين

بوفاة املغفورة لها -بإذن الله تعاىل-

والدته الفاضلة
سائلن املوىل عز وجل أن يتغمدها 

بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يلهم أهلها 
وذويها ومحبيها بالصرب والسلوان..

 "إنا لله وإنا إليه راجعون"..

األسيفون:
العميد/ عبدالغفور العزي

نائب مدير دائرة اإلمداد والتموين
وكافة منتسبي دائرة اإلمداد والتموين

خالص العزاء واملواساة للشيخ ناصر أحمد الزوار وإخوانه وأوالدهم يف استشهاد املغفور له - 
بإذن الله تعاىل- نجلهم/   أحمد ناصر

سائلن املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته..إنا لله وإنا إليه راجعون.

األسيفون: الزميل صالح دهمان وأوالده
 وكافة األهل واألنساب واملنوع عامة يف بني دهمان

شكر  وتقدير
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخوة خدام بيوت الرحمن 

عى مبادرتهم الطوعية  بتنظيف جامع دائرة التوجيه 
املعنوي برئاسة األخ/ شرف الفتي

 فلهم كل الشكر والتقدير ..  والله يجعله يف ميزان حسناتهم .

املمنت : العقيد/ نجيب الكبش 
 رئيس الشوؤن اإلدارية بالدائرة

تهانينا آل القحوم
أجمل التهاين وأطيب التربيكات للشاب 

املجاهد/ 
محمد عبدالله القحوم )أبو مختار(
 بمناسبة الزفاف.. متمنن له حياة 
زوجية سعيدة وبالرفاء والبنن..

 فألف مربوك.
املهنئون:  العالمة شمس الدين شرف الدين- مفتي 
الجمهورية، العالمة يونس محمد املنصور، علوي 

بن سهل بن عقيل- مفتي محافظة تعز، اللواء/ 
طه أحمد القحوم، العقيد/ أحمد مطهر القحوم، 
العقيد/ سلطان القحوم، الوالد عبدالله القحوم، 

املقدم/ محمد الوزان، عبدامللك الوزان، هاشم الوزان، 
بدرالدين القحوم، عبدالوهاب القحوم، حميد 

القحوم وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل املهال
 أجمل ايات التهاين 

والتربيكات القلبية محملة 
بأريج الفل والياسمن 

نهديها للشاب الخلوق/
 

أكرم إسماعيل احمد زيد املهال
 بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص 

الذهبي..فألف مربوك.

املهنئون:
 املقدم/ يحيى املهال- املقدم/ عي مبارك

 الدكتور/ عبدالله املهال
 املهندس/ محفوظ املهال

حسن هيج- بدراملهال
 الدكتور/ محمد حسن املهال

 الدكتور/ حمود املهال - ياسراملهال 
 االستاذ/ احمد علبهادي

 وجميع آل املهال واألهل واألصدقاء.



بدعم ومشاركة فرعي الهيئة العامة للزكاة وصحيفة "                                              " بإب  :

ال���ل���وب���ي ال��ص��ه��ي��ون��ي ال���ي���ه���ودي يسعى 
ب��اس��ت��ه��داف��ه امل�����رأة الس��ت��ه��داف بنية 

املجتمع

رئيس التحرير 
العميد يحيى سريع قاسم
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م��������ا أح��������������وج امل����������������رأة امل�����س�����ل�����م�����ة يف ه�����������ذا ال��������زم��������ن ال��������ذي 
يستهدفها فيه أع���داء اإلس���الم وال��ب��ش��ري��ة لالقتداء 
ب��ف��اط��م��ة ال����زه����راء ب��م��ا ي��ح��ق��ق ل��ه��ا ال��ح��م��اي��ة ال��ف��ك��ري��ة 

والثقافية واألخالقية.

تساؤالت حول بقاء دولة
 بني سعود الثالثة

أستفسر مني بعض املتابعني ملقايل األسبوعي : حديث االثنني والذين 
ي��ق��وم��ون ب��ت��ع��م��ي��م��ه يف امل���واق���ع وامل��ج��م��وع��ات ع��ق��ب ن��ش��ره ح����ول س���ر ب��ق��اء 
ال����دول����ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ح��ال��ي��ة وص���م���وده���اه���ذه ال���ف���رة ال��ط��وي��ل��ة وت��وس��ع��ه��ا 
بعكس الدولتني السابقتني اللتني أقيمتا يف الدرعية والعارض )الرياض( 
حاليا حيث سقطت األوىل عىل يد وايل مصر محمد عيل باشا بتوجيهات 
من الحاكم العثماين يف إسطنبول وسقطت الثانية عىل أيدي أنساب بني 
سعود آل الرشيد وكان لزوجة بن عجالن املدعوة نورة أخت عبد العزيز 
بن عبد الرحمن دور يف إسقاط دولة آل الرشيد ليستعيدها بني سعود 
م��رة ثالثة ، وق��د ك��ان امللك عبد العزيز يتفاخر بما قامت ب��ه أخته ن��ورة 
م��ن دور ح��ي��ث ك��ل م��ا ض���اق ب��ه أم���ر ي��ق��ول : أن���ا أخ���و ن���ورة ، ب��ع��د أن ثبتت 
بريطانيا الدولة السعودية عىل ارايض نجد والحجاز واملخالف السليماين 
الذي كان يحكمه األدارسة يوم 23 سبتمرب عام 1932 م  ونصبت الطاغية 
ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ل��ك��ا ع��ل��ي��ه��ا أس��ت��ق��دم ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��س��ت��ش��اري��ن م���ن ع���دد من 
الدول العربية اىل جانب الربيطانيني وقالوا له : اذا اردت ان تحافظ عىل 
ملكك فما عليك إال أن تفتح ب��اب التجنيس للباحثني ع��ن مصلحتهم 
يف بلدك ال سيما ملن يتبقى من الحجاج سنويا من األسيويني واألفارقة 
وق�����رب ال���ك���ف���اءات م��ن��ه��م ل��خ��دم��ت��ك وق����م ب��ن��ق��ل م���ن ل��ه��م ت���أث���ر م���ن ش��ي��وخ 
القبائل يف مناطقهم اىل مناطق أخرى ليس لهم فيها انصار ومؤيدون .
 وف��ع��ال فقد عمل الطاغية عبد ال��ع��زي��ز ب��ه��ذه النصيحة حرفيا ، ومن 
يتأمل يف كبار املستشارين املحيطني باألسرة الحاكمة السعودية سواء 
كانوا مسؤولني أوت��ج��ارا أو مثقفني أوإعالميني سيجد أن اصولهم من 
خارج نجد والحجاز ومازالت هذه السياسة متبعة حتى اليوم بينما ينظر 
للسكان األصليني من أبناء نجد والحجاز عىل أنهم يشكلون خطرا عىل 
منظومة الحكم السعودي فاستبعدوهم من مصادر القرار بل والغوا 
هويتهم الوطنية ونسبت ارض نجد والحجاز اىل أسرة آل سعود وسميت 

ب��اس��م��ه��م ل��ي��ص��ب��ح م����ا ي���ع���رف ب��ال��ش��ع��ب 
ال��س��ع��ودي ال��ي��وم ه��و الشعب الوحيد 
يف ال������ع������ال������م ال�������������ذي ي����ن����ت����س����ب اىل أس��������رة 
تحكمه وربطت تاريخه بتاريخها منذ 

تسعون عاما ، وما يحدث حاليا من 
إزال������ة ل��ل��م��ب��اين األث����ري����ة يف ج����دة وم��ك��ة 
املكرمة واملدينة املنورة إال شاهدا حيا 
مل����ح����و امل��������ايض ورب��������ط ك�����ل يشء ب����أس����رة 
آل س�������ع�������ود ، ل������ك������ن ي�������ب�������دو أن ه����ن����اك 
ح���ال���ي���ا ب���ع���د ص����ع����ود امل����ه����ف����وف م��ح��م��د 
بن سلمان اىل واجهة الحكم والذي 
يطمح أن يكون ملكا ب��دال عن وال��ده 
س�����ل�����م�����ان خ������اص������ة ب�����ع�����د أن ج�����م�����ع ب���ني 
والية العهد ورئاسة الحكومة - وعيا 
ح��ذرا - ل��دى اب��ن��اء نجد والحجاز بدأ 
يتشكل عىل استحياء يف ظل ضغط 
ال�����ح�����ك�����م ع����ل����ي����ه����م وت����ك����م����ي����م اف�����واه�����ه�����م 

خصوصا بعد االع��ت��ق��االت التي تمت لعدد م��ن األم���راء ورج���ال األعمال 
ووزراء ح���ال���ي���ني وس���اب���ق���ني وإي����داع����ه����م ال���س���ج���ون وال���ح���ج���ر ع����ىل ام���وال���ه���م 
بتوجيهات االدارة األمريكية ، وما يجري من هروب للجيش السعودي 
اث��ن��اء امل��واج��ه��ات م��ع الجيش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية رغ��م م��ا يمتلكه 
م���ن س����الح ح���دي���ث وإن���ف���اق م�����ادي ع��ل��ي��ه ق���ل أن ن��ج��د ل���ه ن���ظ���را يف ج��ي��وش 
العالم إال دليل عىل عدم قناعة منتسبي الجيش السعودي بهذه الحرب 
العبثية ألن ه��دف��ه��ا أوال وأخ����را تصعيد امل��ه��ف��وف محمد ب��ن س��ل��م��ان اىل 
ك��ريس السلطة ليكون ملكا خلفا ل��وال��ده امل��ج��رم سلمان ، وألن النظام 
ال���س���ع���ودي ي�����درك ه����ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة ج���ي���دا ف��ق��د اس���ت���ق���دم امل���رت���زق���ة األج���ان���ب 
ليدافعوا عنه ويقاتلوا بالنيابة عن جيشه الذي ال يثق فيه مطلقا وهنا 
ات��ذك��ر م��ا ق��ال��ه امل���ع���ارض ال��س��ع��ودي ن��اص��ر ال��س��ع��ي��د م��ؤل��ف ك��ت��اب : ت��اري��خ 
آل سعود .. املمنوع تداوله يف ال��دول العربية واالسالمية - ألنه يكشف 
حقيقة تاريخ هذه األسرة الخبيثة التي تنتمي إىل أصول يهودية منذ قدم 
مؤسسها م��ردخ��اي م��ن البصرة يف ال��ع��راق اىل نجد قبل اك��ر م��ن مائتي 
وخمسني عاما – حول تعامل هذه األسرة مع أبناء شعب نجد والحجاز 
والتآمر عىل اليمن والعرب حيث يقول يف مقدمة الكتاب الذي صدر عام 
1982م من القرن املايض وكأنه يتحدث اليوم : )... ما تقوم به السعودية 
م��ن تقطيع ألي���دي وأرج����ل أب��ن��اء ال��ش��ع��ب بحجة أن��ه��م ل��ص��وص بينما آل 
سعود هم اللصوص … وجلد ورجم أبناء الشعب يف الطرقات العامة 
بحجة أنهم زناة وهم آل سعود أنفسهم الزناة … وفتح أسواق تجارية 
للرقيق ال��ذي بلغ ت��ع��داده 600 أل��ف يف ال��ج��زي��رة العربية معظمهم من 
العرب وشعوب آسيا وأفريقيا وشعوب البالد اإلسالمية التي يتاجر آل 
سعود باسمها دينيا ونهب أموال الشعب وإرهاب الشعب وإطالق إسم 
أسرتهم ع��ىل الشعب وارض الشعب ، وإع���الن ح��ال��ة ال��ط��وارئ الدائمة 
ل��ي��ال ون���ه���ارا م��ن��ذ ب��داي��ة االح���ت���الل ال��س��ع��ودي ل��ج��زي��رة ال��ع��رب ّح��ت��ى اآلن ، 
وتحطيم معنويات الشعب وإباحة مقدساته وحرماته وأرضه وأعراضه  
والتآمر ضد كل تقدم عربي وأينما ك��ان ، ومقاتلة كل حر أو إغتياله ، 
ومنع الحجاج العرب واملسلمني ما لم يدفعوا أمواال طائلة كضريبة آلل 
سعود واستغالل الحج يف عقد مؤتمرات معادية للعرب متآمرة عىل 
الحريات والتحرر واألنظمة التقدمية ، إضافة إىل ما يرتكبه آل سعود 
اآلن يف ح��ق ش��ع��ب ال��ي��م��ن ، وم���ا ب���رح أع����داء ال��ت��ق��دم آل س��ع��ود يعملون 
ي���داً واح����دة م��ع أع��دائ��ن��ا االم��ري��ك��ان واالن��ك��ل��ي��ز و" إس��رائ��ي��ل " ل��دف��ن شعبنا 
ح��ي��ا يف اج�����داث ال��ف��ق��ر وال��ج��ه��ل وامل�����رض وال���ت���أخ���ر وامل�����وت ال��ب��ط��يء … كل 
ذل���ك للمحافظة ع��ىل م��ف��اس��د وج��ه��االت وم��ص��ال��ح آل س��ع��ود واس��رائ��ي��ل 
واألمريكان واالنكليز املشركة يف أرضنا ، وما سيكشفه هذا التاريخ قد 
ي��ئ ال��ط��ري��ق ل��ي��دل ع��ىل أن آل س��ع��ود ال ي��ت��ورع��ون يف ارت���ك���اب أي رذي��ل��ة 
إن��م��ا ب��اس��م الفضيلة يرتكبون ال��رذائ��ل س���واء ك��ان��ت سياسية أو أخالقية 

… والئش من معدنه ال يستغرب (
وكلما ضاق الخناق عىل النظام السعودي من قبل رجال الرجال ابناء 
الجيش اليمني واللجان الشعبية صعد النظام السعودي من حمالته 
االع���الم���ي���ة امل���غ���رض���ة وامل��ض��ل��ل��ة ض���د ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه ال��ع��ظ��ي��م ب���ه���دف قلب 
ال��ح��ق��ائ��ق وت��ض��ل��ي��ل ال�����رأي ال���ع���ام ال��ع��امل��ي ب���ل وال��ض��ح��ك ع���ىل اب���ن���اء شعب 
نجد والحجاز املغيبني عن واقعهم تماما خاصة بعد ان دخلت اسراب 
الطائرات املسرة وصواريخ كروز واملجنحة عىل خط املواجهة لتدك اهدافا 
م��ن��ت��ق��اة ب��ع��ن��اي��ة يف ال��ع��م��ق ال���س���ع���ودي م��س��ت��خ��دم��ا م���ا ي���ري���د م���ن ق��ام��وس 
ال�����ب�����ذاءة وال���ش���ت���ائ���م واالف������������راءات واألك������اذي������ب ال���ت���ي ال ي��ص��دق��ه��ا ع���ق���ل وال 
يستسيغها منطق ، غر مدرك هذا النظام األرعن أن حمالت امرباطوريته 
اإلعالمية التي ينفق عليها مليارات الدوالرات لن تزيد الشعب اليمني إال 
صمودا وصالبة يف مواجهة عدوانه ومن تحالف معه ضد اليمن وإفشال 
كل مخططات التآمر والعداوة التاريخية التي اختزنها النظام السعودي 
منذ أمد بعيد لركيع الشعب اليمني ومحاربة انطالقته عىل درب التقدم 
والنهوض وتحرير قراره السيايس من الوصاية الخارجية بدليل محاولته 
البائسة للتقليل من شأن وقدرات اليمنيني العلمية والعسكرية حيث 
يزعم ان الطران املسر املصنع محليا وتطوير القدرات الصاروخية هي 
أسلحة ايرانية وكأنه يحارب اليمنيني بأفكار بن تيمية وبن عبد الوهاب 
إلدخالهم االس��الم من جديد بعد أن عمل عىل تكفرهم وحولهم عىل 

حد زعمه اىل روافض ومجوس .

احمد الشريف

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

عزمية االنتصار  وكسر  احلصار

السيد القائد :  الزهراء هي القدوة لنساء املؤمنني فقد بلغت أسمى وأعلى مرتبة إميانية

ق����ي����ادت����ن����ا ال������ث������وري������ة وال����س����ي����اس����ي����ة ح����ري����ص����ة ك������ل ال����ح����رص 
ع�����ىل ت���خ���ف���ي���ف م����ع����ان����اة ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ال����ص����اب����ر وامل���ص���اب���ر 
والصامد بقوة وشجاعة ووعي وبصرة يف وجه العدوان 
وال����ح����ص����ار.. ف���وض���ع���ت ه�����ذه ال���ق���ي���ادة امل��ل��ه��م��ة وال��ح��ك��ي��م��ة 
امللف اإلن��س��اين عىل رأس أولوياتها وتبذل جهودا كبرة 
وح����ث����ي����ث����ة يف س����ب����ي����ل إن������ه������اء أو 
ع����������ىل أق��������������ل ت�������ق�������دي�������ر ت����خ����ف����ي����ف 
م��������ع��������ان��������اة ال�������ش�������ع�������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي 
الناجمة عن العدوان وعن 
اس���ت���م���رار ال���ح���ص���ار ال��ظ��ال��م 
وال��������خ��������ان��������ق ال��������������ذي ت����ف����رض����ه 
ق���وى ال���ع���دوان وال��ط��غ��ي��ان 
وال��������ش��������ر واالس�������ت�������ك�������ب�������ار ع���ىل 
وط������ن������ن������ا وش�����ع�����ب�����ن�����ا ال����ي����م����ن����ي 
ال�����ع�����ظ�����ي�����م، ب����غ����ي����ة ت���ح���ق���ي���ق 
أه�����داف�����ه�����م وم���خ���ط���ط���ات���ه���م 
ال�����ع�����دائ�����ي�����ة ال�����ح�����اق�����دة ال���ت���ي 
عجزوا عن تحقيقها عسكرياً 
م���ن خ���الل ح��رب��ه��م ال��ع��دوان��ي��ة 
ال�����ك�����ون�����ي�����ة ال������ت������ي ش�����ن�����وه�����ا ظ���ل���م���اً 

وجوراً عىل وطننا وشعبنا اليمني الحر األبي.
فحملت قيادتنا الثورية عىل عاتقها هم الوطن وأبنائه 
ولم تحد يوماً عن أي توجه من شأنه أن يفيض إىل نيل 
شعبنا لحقوقه وملطالبه امل��ش��روع��ة وامل��ح��ق��ة وال��ع��ادل��ة، 
وال������ت������ي ت��������أيت يف م���ق���دم���ت���ه���ا ص��������رف امل�����رت�����ب�����ات م������ن ع�����ائ�����دات 
ثروات الوطن السيادية "النفط والغاز" وكذا فتح املوائن 
وامل���ط���ارات، وه���ي تمثل ج��ان��ب��اً إن��س��ان��ي��اً ي��ج��ب ع��ىل جميع 

دول العالم احرامه والعمل عىل تحقيقه.
وم����ا أود ق���ول���ه ه���ن���ا، ع��ل��ي��ن��ا أن ن���ك���ون واث���ق���ني م���ن حنكة 
وحكمة وش��ج��اع��ة وم��ق��درة قيادتنا ال��ث��وري��ة والسياسية 
وال����ع����س����ك����ري����ة يف االن�����ت�����ص�����ار ل���ق���ض���ي���ت���ن���ا ال����وط����ن����ي����ة ال����ع����ادل����ة 
ومل����ط����ال����ب ش���ع���ب���ن���ا امل����ش����روع����ة وامل����ح����ق����ة، وه������و ن���ص���ر ت���ل���وح 
تباشره يف األفق القريب، فكما استطاعت هذه القيادة 
امل����ل����ه����م����ة وال�����ش�����ج�����اع�����ة م������ن ت���ح���ق���ي���ق ن����ص����ر ع����س����ك����ري م������ؤزر 
وح�����اس�����م، ف���ه���ي ك����ذل����ك ق���������ادرة ب���ك���ل ت���أك���ي���د ع�����ىل ت��ح��ق��ي��ق 
االنتصار يف ميدان املفاوضات وإرغام قوى العدوان عىل 
ت��ن��ف��ي��ذ م���ا وض��ع��ت��ه ص��ن��ع��اء م���ن ش����روط م��ل��زم��ة الس��ت��م��رار 
ال��ه��دن��ة العسكرية واإلن��س��ان��ي��ة، م��ال��م فسيطلق اللجام 
ل��س��وط أويل ال���ق���وة وال���ب���أس ال���ش���دي���د، ل��ي��س��ل��ط ب��ض��رب��ات��ه 
ال�����ق�����اص�����م�����ة أق���������ى أن��������������واع ال��������ع��������ذاب األل�������ي�������م ع�������ىل ال����ط����غ����اة 
املجرمني، وهذا ما سيحدث قريباً إذا لم ينصاع املعتدي 

األرعن لشروط تحقيق السالم العادل واملشرف.

*مستشار رئيس هيئة األركان العامة

في ذكرى ميالد الزهراء عليها السالم 

تقدم السيد عبدامللك بدرالدين الحويث، 
بالتهاين والتربيكات ألمتنا اإلسالمية ولكل 
األخ���������وات امل����ؤم����ن����ات يف ذك�������رى م����ول����د س��ي��دة 
نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم.

وأوضح السيد القائد يف بيان له بمناسبة 
ي�������وم امل�����������رأة ال����ع����امل����ي "ذك�����������رى م�����ي�����الد ف���اط���م���ة 
ال���زه���راء عليها ال���س���الم"، أن ه���ذه املناسبة 
املباركة ذات أهمية كبرة يف ترسيخ املبادئ 
اإلي����م����ان����ي����ة ال�����ت�����ي ت����رت����ق����ي ب�����اإلن�����س�����ان يف س��ل��م 

درجات الكمال اإلنساين واإليماين.
وق����������ال ع�����ب�����دامل�����ل�����ك: "إن االت�������ج�������اه اإلي�����م�����اين 
يحقق للمرأة صالحها وكرامتها ويصونها 
وي�����ح�����اف�����ظ ع������ىل ع����زت����ه����ا وإن����س����ان����ي����ت����ه����ا وي����رف����ع 
م�����ن�����زل�����ت�����ه�����ا ع������ن������د ال���������ل���������ه"، م��������ش��������راً أن�����������ه ي���م���ك���ن 
ب��االت��ج��اه اإلي��م��اين أن ت���ؤدي امل����رأة دوره����ا يف 
ال���ح���ي���اة ب���م���ا ي���ن���ف���ع وي���ف���ي���د، وت����رب����ي األج����ي����ال 
الصالحة وتساهم يف النهوض بمسؤوليتها 
ال�����ع�����ام�����ة م������ع ال������رج������ل وف��������ق ت����ع����ل����ي����م����ات ال���ل���ه 

وضوابط الشرع اإلسالمي.
وأوض���ح أن ال��زه��راء عليها ال��س��الم سيدة 

نساء العاملني يف القدوة والنموذج املتميز يف 
الكمال اإلنساين واإليماين واألخالقي عىل 
املستوى العاملي، مضيفاً: أن "الزهراء هي 
ال��ق��دوة لنساء امل��ؤم��ن��ني فقد بلغت أسمى 
وأع���������ىل م����رت����ب����ة إي����م����ان����ي����ة ألن�����ه�����ا وص�����ل�����ت مل���ق���ام 
يف روح����ي����ت����ه����ا وع���م���ل���ه���ا وب����ص����رت����ه����ا وك���م���ال���ه���ا 

اإليماين".
وت�����اب�����ع: "م�����ا أح������وج امل��������رأة امل���س���ل���م���ة يف ه���ذا 
الزمن الذي يستهدفها فيه أعداء اإلسالم 
وال���ب���ش���ري���ة ل����الق����ت����داء ب���ف���اط���م���ة ال�����زه�����راء ب��م��ا 
ي����ح����ق����ق ل����ه����ا ال����ح����م����اي����ة ال����ف����ك����ري����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة 

واألخالقية".
ول�����ف�����ت ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك إىل أن ال����ل����وب����ي 
ال��������ص��������ه��������ي��������وين ال�����������ي�����������ه�����������ودي ال����������ع����������امل����������ي ي����س����ع����ى 
ب��اس��ت��ه��داف��ه امل����رأة الس��ت��ه��داف بنية املجتمع 
وتفكيك أواصر املجتمع اإلنساين واألسرة، 
م����وض����ح����ا أن ال�����ح�����رب ال����ن����اع����م����ة ال���ش���ي���ط���ان���ي���ة 
املفسدة تستهدف املرأة إلفسادها والسعي 

لتحويلها أداة إلفساد املجتمع.
وش������������������دد ع�����������ىل أه��������م��������ي��������ة ال���������ت���������ص���������دي ل������ح������رب 

اإلفساد بالوعي والبصرة والربية اإليمانية 
وترسيخ القدوة الحسنة واملفهوم الصحيح 
ل�����ح�����ي�����اة اإلن����������س����������ان، م�������ش�������راً إىل أن ال����ي����ه����ود 
ي���س���ع���ون ل��ن��ش��ر ال���ف���س���اد أك�����ر م����ن أي وق���ت 
مىض، مسخرين كل الوسائل واإلمكانات 

لذلك.
وأك����د ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث 
وج����وب ال��ت��ص��دي ل��ف��س��اد وت��ض��ل��ي��ل األع����داء 
ب�������ق�������وة اإلي���������م���������ان وال���������وع���������ي وت������ب������ي������ني امل�����ف�����اس�����د 
الهدامة ملساعيهم التي تلحق الضرر البالغ 

باملجتمع.

االجت��اه اإلمي��ان��ي يحقق للمرأة صالحها وكرامتها ويصونها ويحافظ على 
عزتها وإنسانيتها ويرفع منزلتها عند الله

احل�����������������������رب ال�������ن�������اع�������م�������ة 
تستهدف  الشيطانية 

املرأة إلفسادها

العميد الركن/
عيل غالب الحرازي *

ن���ج���ح���ت ج����ه����ود ق���ب���ل���ي���ة أش�������رف ع���ل���ي���ه���ا ع��ض��و 
امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع����������ىل رئ�����ي�����س امل���ن���ظ���وم���ة 
العدلية الُعليا محمد عيل الحويث يوم امس 
االح���د، يف إن��ه��اء ث��الث قضايا قتل يف مديرية 

جبل الشرق بمحافظة ذمار.
ف���ف���ي ل����ق����اء ق���ب���يل يف م���دي���ن���ة ال����ش����رق ت��ق��دم��ه 
ع���ض���و ال���س���ي���ايس االع������ىل ال����ح����ويث، وم��س��ت��ش��ار 
امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع��������������ىل م�����ح�����م�����د ح���س���ني 
امل����ق����ديش، وم���ح���اف���ظ���ا م��ح��اف��ظ��ت��ي ح��ض��رم��وت 
وش�������ب�������وة ل�����ق�����م�����ان ب���������������اراس، وع�����������وض ب�������ن ف����ري����د 
ال�����ع�����ول�����ق�����ي، وع�����ض�����و م���ج���ل���س ال�������ن�������واب م��ح��م��د 
عيل املقداد، أعلن عن الصلح بني آل الشاوش 
وآل م��ش��رح وال��ت��س��ام��ح وال��ع��ف��و ال��ش��ام��ل من 
ال���ط���رف���ني يف ق��ض��ي��ة ال��ق��ت��ل ب��ي��ن��ه��م��ا وال���ت���ي راح 
ض����ح����ي����ت����ه����ا أرب���������ع���������ة أش���������خ���������اص وإص������������اب������������ات م���ن 

الطرفني دامت عشر سنوات.
كما أعلن أولياء دم املجني عليه بشر عيل 

م��ح��م��د م��ط��ر م��ن أب��ن��اء ج��ب��ل ال��ش��رق ال��ع��ف��و، ع��ن ال��ج��اين 
سليمان الركوب من أبناء وصاب العايل لوجه الله تعاىل 
وت��ش��ري��ف��ا ل��ل��ح��اض��ري��ن يف ق��ض��ي��ة ال��ق��ت��ل ال���ت���ي ح���دث���ت قبل 

عامني ونصف العام. 
ويف لقاء قبيل آخر يف عزلة دمام، أعلن أولياء دم املجني 
عليه حسني محسن صالح عمر العفو عن الجاين، مهدي 
عيل أحمد املعزبي، لوجه الله تعاىل وتشريفا للحاضرين 

والتنازل عن القضية والتي دامت ثماين سنوات.
وخالل اللقاءات القبلية، أكد عضو املجلس السيايس، 
أن ع��ف��و أول���ي���اء ال����دم ع����ادة ال���رج���ال األص��ي��ل��ة وأه����ل ال��ق��ي��م 

واملبادئ واألخالق العالية.
وقال " علوكم يف هذه الجبال دليل عىل علو هاماتكم، 
وأن����ت����م م���ع���روف���ون ب��ق��ب��ي��ل��ت��ك��م وش��ه��ام��ت��ك��م وه������ذه امل���واق���ف 

ليست بغريبة عليكم".
وأشاد بمثل هذه املواقف يف العفو والصفح والتسامي 
عن الجراح إرضاء لله تعاىل.. داعيا إىل لم الشمل والتآلف 
والتآخي وتوحيد الصف يف مواجهة العدوان الذي ارتكب 
يف ب��الدن��ا ك��ل ال��ع��ي��وب ال���س���وداء وأن ي��ج��م��ع كلمتنا فيما 

يريض الله تعاىل وأن يعجل بالنصر.
ووج�����ه رس���ال���ة ل��ل��ع��دو ق���ائ���ال" ن���ق���ول ل��ل��ع��دو م���ن ه��ن��ا من 
أرض آن���س أرض ال��ش��ه��ام��ة وال��ب��ط��ول��ة ن��ح��ن ه��ن��ا يف أرض��ن��ا 

ث��اب��ت��ون، س��ائ��رون نحو االن��ت��ص��ار، الشعب اليمني يتآلف 
وي��ت��ح��د وي��ل��م��ل��م ج���راح���ه ل��ل��ه ت��ع��اىل وج���ه���اد يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه 

وضد العدوان الذي اعتدى عىل بلدنا".
وب���������ارك، ل��ق��ب��ي��ل��ة آن�����س ه�����ذه امل�����واق�����ف ال���ب���ط���ل���ة وال���ك���ري���م���ة 
وامل��ش��رف��ة وال��ش��ج��اع��ة، م��ع��ت��ربا أن��ه��ا دل��ي��ل ع��ىل شهامتهم 
وع������زت������ه������م وك�����رام�����ت�����ه�����م ك�����م�����اه�����ي ال�����ق�����ب�����ائ�����ل ال����ي����م����ن����ي����ة يف ك���ل 

املحافظات وهم يتعافون ويتصافحون. 
وع������رب ع����ن ال���ش���ك���ر ل��ل��س��ل��ط��ة امل���ح���ل���ي���ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة ول���ج���ان 
ال��وس��اط��ة وج���ه���ود ك���ل م���ن أس��ه��م يف إن���ه���اء ه���ذه ال��ق��ض��اي��ا 
وغرها.. وقال" نحن بإذن الله وبتكاتفنا مع أبناء شعبنا 
وم��ش��اي��خ��ن��ا وش��خ��ص��ي��ات��ن��ا االج���ت���م���اع���ي���ة وال���س���ل���ط���ة امل��ح��ل��ي��ة 

نسعى الجتثاث الثأر والقضاء عليه".
وأشاد بكل من حضر يف اللقاءات من داخل املحافظة 
ومن خارجها من البيضاء وحضرموت وشبوة والذي يدل 
ع��ىل حبهم ملسار الحكمة، داع��ي��ا إىل مواصلة ه��ذا املسار 

حتى إنهاء كافة القضايا. 
كما دعا أبناء القبائل يف املحافظات املجاورة يف البيضاء 
وشبوة وغرها االقتداء بمثل هذه املواقف واملسارعة يف 

إنهاء الخالفات وحل القضايا بطرق أخوية. 
م�����ن ج����ان����ب����ه أش��������ار م���س���ت���ش���ار امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع�����ىل 
امل����ق����ديش إىل أن ال���ح���ش���د ال���ك���ب���ر ب���ح���ض���ور ق����ي����ادات ال���دول���ة 

ال������رس������م������ي������ة األم�������ن�������ي�������ة وال������ع������س������ك������ري������ة وامل������دن������ي������ة 
وم������ش������اي������خ ال������ض������م������ان وال�������ه�������ام�������ات ال����ج����ه����ادي����ة 
وال����وج����اه����ات ال��ق��ب��ل��ي��ة وال�����ن�����زول إىل س���اح���ات 
امل������ج������ن������ي ع�����ل�����ي�����ه�����م، ش�������اه�������د ح�����������ّي ع��������ىل أص������ال������ة 
وع���راق���ة ال��ق��ب��ي��ل��ة وال��ق��ي��م ال��ت��ي يحملها أب��ن��اء 

الشعب اليمني. 
وأوض���ح أن التحرك إلن��ه��اء وح��ل القضايا 
ي�����أيت إرض�������اء ل���ل���ه ت���ع���اىل وت���ن���ف���ي���ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس االع��ىل 
بشأن إنها الخالفات وتعزيز التآخي وتوحيد 
الصفوف والتفرغ ملواجهة العدوان الغاشم.
وأش������������اد امل������ق������ديش ب����ج����ه����ود ع����ض����و امل���ج���ل���س 
السيايس األعىل محمد عيل الحويث يف حل 
ال��ق��ض��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، م��ث��م��ن��ا م���واق���ف أول���ي���اء 
ال�����������دم امل�����ش�����رف�����ة يف ال�����ع�����ف�����و ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����م أه�����ل 
للشهامة، وجهود الساعيني يف حل القضايا 

وإغالق ملفاتها. 
م��ن جانبهم اع��ت��رب وك���الء امل��ح��اف��ظ��ة ف��ه��د امل����روين وه��الل 
امل��ق��داد وع��يل ع��اط��ف، أن ه��ذه امل��واق��ف م��ن شأنها توحيد 

الشعب اليمني يف مواجهة العدوان.
وحثوا عىل تعزيز رواب��ط اإلخ��اء وتضافر الجهود لحل 
ال��ق��ض��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وح��ش��د ال��ج��ه��ود مل��واج��ه��ة ال���ع���دوان، 
م���ؤك���دي���ن أن أب���ن���اء ق��ب��ي��ل��ة آن����س يف م��ق��دم��ة ال���ص���ف���وف ويف 
ال���ت���وج���ه ن��ح��و ال��ت��ص��ال��ح وال���ت���س���ام���ح وإن����ه����اء ال����ث����ارات وح��ل 

الخالفات والقضايا املجتمعية. 
ب�����دوره�����م، أش�������اد ال����ح����اض����رون ب���م���واق���ف أول�����ي�����اء ال�������دم يف 

التسامح والعفو والذي يجسد أصالة القبيلة اليمنية. 
ش���ارك يف ال��ل��ق��اءات م��دي��ر أم��ن املحافظة العميد أحمد 
ال����ش����ريف وال�����ل�����واء ح���س���ني م��ح��س��ن امل����ق����داد وم����دي����رو م��ك��ت��ب 
ه���ي���ئ���ة ال������زك������اة اب�����راه�����ي�����م امل����ت����وك����ل وف��������رع م���ص���ل���ح���ة األح��������وال 
املدنية عبدالكريم البخيتي، وفرع قوات النجدة العقيد 
عصام الغييل والبحث الجنايئ العقيد محمد الخطيب، 
وم����دي����ري����ات ع��ت��م��ة ع���ب���دامل���ؤم���ن ال����ج����رم����وزي وج���ب���ل ال���ش���رق 
ن����اج����ي ص�����رب وامل������ن������ار ع�����ب�����دال�����ويل ال����س����ب����الين ووص����������اب ال����ع����ايل 
مجاهد املصنف ومسؤول الوحدة االجتماعية باملحافظة 
ع����ب����دال����غ����ن����ي امل������������روين وأع�������ض�������اء ال����س����ل����ط����ة امل����ح����ل����ي����ة وامل����ك����ت����ب 
التنفيذي وال��ت��ع��ب��وي وم��ش��اي��خ ووج��ه��اء وج��م��ع م��ن أب��ن��اء 

املديرية.

نظم دار الرحمة لليتيمات بمحافظة إب فعالية 
اح����ت����ف����ائ����ي����ة ب������ذك������رى م�����ول�����د س�����ي�����دة ن�����س�����اء ال����ع����امل����ني 
فاطمة ال��ب��ت��ول ال��زه��راء س��الم ال��ل��ه عليها وخ��الل 
الفعالية التي نظمت بدعم ومشاركة فرع الهيئة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���زك���اة وم���ك���ت���ب ص��ح��ي��ف��ة "26س���ب���ت���م���رب" 
ب���م���ح���اف���ظ���ة اب ال����ق����ي����ت ع�������دد م�����ن ال����ك����ل����م����ات ال���ت���ي 
اك��������دت ع�����ىل اه����م����ي����ة اح�����ي�����اء ه�������ذه امل����ن����اس����ب����ة ودع�����م 
دور االيتام ومشاركتهم افراحهم وتشجيعهم.. 
واشادت كلمات القائمني عىل دار الرحمة بدعم 
ومشاركة فرع صحيفة "٢٦سبتمرب" وفرع الهيئة 
العامة للزكاة باملحافظة ممثلة بمديرها العام 
ماجد التينة.. كما اشادت بدعم ومساندة مديرة 

اللجنة الوطنية للمرأة باملحافظة االستاذة خولة 
ال����ش����ريف وم����س����ؤول����ة االع��������الم وال����ع����الق����ات ن��رج��س 

الناصري واملشاركني يف احياء الفعالية .
وخ�����������الل ال����ف����ع����ال����ي����ة اوض�����������ح م������دي������ر ف���������رع ال���ه���ي���ئ���ة 
العامة للزكاة االس��ت��اذ م��اج��د التينة وم��دي��ر فرع 
ص��ح��ي��ف��ة "26س����ب����ت����م����رب" ب���امل���ح���اف���ظ���ة امل����ق����دم خ��ال��د 
الحضرمي حرصهما ودعمهما للدار وطالبا كل 
امليسورين ورج��ال االعمال والتجار اىل االهتمام 
ب������دور رع����اي����ة ال���ي���ت���ي���م���ات.. ت��خ��ل��ل ال���ح���ف���ل ع�����دد م��ن 
ال���ف���ق���رات ال���ت���ي ت���ح���دث���ت يف م��ج��م��ل��ه��ا ع����ن م��ن��اق��ب 
ام املؤمنني فاطمة ال��زه��راء واهمية االق��ت��داء بها 

وبسلوكياتها .

احلوثي ُيشرف على إنهاء ثالث قضايا قتل في جبل الشرق بذمار

دار  الرحمة لليتيمات  ينظم احتفالية بذكرى ميالد الزهراء
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