
 طالل عبده الجندي

¿ وحدهم رجال ال�سيا�سة الأقوياء قادرون 
على بناء اقت�ساد وطني حقيقي لبلدانهم لأن 

ال�سيا�سة  احلكيمة والر�سيدة هي من تخلق 

تنمية �ساملة تبداأ بالإن�سان اأوًل واأخييرًا 

الأمر الذي يوؤدي اىل تاأ�سي�س القاعدة ال�سلبة 

التي يحتاج اليها اأي اقت�ساد وطني يف �سبيل 

امل�سي �سعودًا باجتاه املوجب عرب خطوات 

ثابتة ومتاأنية، واإذا كانت ال�سيا�سة احلكيمة 

والر�سيدة ل تتحقق ال ميين خييال اأولئك 

ال�سيا�سيني اأ�سحاب القلوب القوية »اللينة« 

ل القا�سية كونهم قادرين على تغليب املو�سوع 

والعام والأمل على الذات واخلا�س واجلزء 

فاإن القلوب القوية ل توجد �سوى لدى ذلك 

النوع من الرجال اأ�سحاب املنهج الو�سطي 

املعتدل بني الإف��راط والتفريط ال��ذي تقوم 

عليه ال�سريعة ال�سامية قبل وبعد كل �سيء، 

واأن التو�سط ل ميكن اأن يتحقق بيياأي حاٍل 

من الأحوال اإل من خال عملية التوازن بني 

الروحي املرتبط بالقلب واملييادي اخلا�سع 

للعقل وعملية التوازن تلك اأ�سبه ما تكون 

ب�سجرة الزيتون املباركة التي �سربها اهلل 

كمثل لنوره، فال هي بال�شرق »الإفراط« ول 

الغرب »التفريط« بل يف موقع يتو�سطهما 

حيث يكمن نور اهلل �سبحان املتنزه عما �سواه 

واملتج�سد بفطرة احلق التي خلق الإن�سان 

عليها.

> واإذا كانت احلرية اأحييد اأهييم املبادئ 
الرئي�سية التي نييادى بها ال�ييسييام فيياإن من 

امللكية  تتعار�س  ل  اأ واملنطقي  الطبيعي 

الفردية مييع املنهج ال�سامي طاملا كانت 

بالطرق امل�شروعة وال�شحيحة، وطاملا التزم 

اأ�سحابها باإخراج الزكاة للقائمني عليها التي 

جعلها اخلالق عز وجل حقاً معلوماً للفقراء 

واملحرومني حتى ل ت�سبح الدولة ال�سامية 

الواحدة دولتني الوىل بني الأغنياء والثانية 

بني الفقراء، فتتولد الكراهية والأحقاد بني 

الطرفني  فكان من الطبيعي اأن تكون الزكاة 

الركن الثالث من اأرك��ان ال�شالم واملحور 

الأول والخيير الييذي تييدور يف فلكه احللول 

واملعاجلات للم�سكلة القت�سادية وهذا ما 

نقراأه بو�سوح من خال التكرار القراآين مل�ساألة 

وجوب اإخييراج الزكاة التي جت�سد اجلانب 

املادي يف الن�سان ووفقاً ملنطق العقل �سيكون 

من ال�سعوبة مبكان على النف�س الب�سرية التي 

ُجبلت على حب الييذات قبل وبعد كل �سيء 

التنازل عن ر�سى وطيب خاطر اجلييزء من 

اأموالهم لي�س على �سبيل ال�سدقات والهبات 

واإمنا كحق معلوم لذلك كان لبد من اإحياء 

اجلانب الروحي فيه، بهدف تربية وتهذيب 

النف�س الأميييارة بال�سوء، عرب اإحييداث نوع 

من التوازن بني اجلانبني الروحي واملادي 

فتتحقق الو�شطية الكفيلة بدفع اأولئك الغنياء 

اىل اإخراج الزكاة املفرو�سة ب�سهولة وي�سر.

 واحلييل الوحيد الكفيل باإحداث التوازن 

تتمثل يف  املختلة بطبيعتها  املعادلة  لتلك 

و�سول  ال�سيا�سيني املعتدلني اإىل �سدة احلكم 

والإم�ساك بزمام الأمور كونهم ما اأ�سلفت يف 

مقدمة املقال القادرون على تغليب املو�سوع 

والييعييام والكل من خييال �سيا�سية داخلية 

وخارجية ل يطغى عليها �سوى العتدال 

والعتدال فقط تعرف متى واأين تقدم العفو 

والتنازل واحليييوار ومتى واأييين ت�ستخدم 

احلزم وال�سدة والقوة ملا من �ساأنه احلفاظ 

على وحدة الر�س والن�سان قبل وبعد كل 

�سيء املوؤدي بطبيعة احلال اىل حتقيق الأمن 

وال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي  الذي 

حتتاج اليه اية تنمية اقت�سادية حقيقية.

> وقد يقول قائل: اإن اأمثال هوؤلء الرجال 
مل يعد لهم وجييود يف عامل اليوم واإمنييا نقراأ 

عنهم يف كتب التاريخ فقط، واأقول بالحرى 

انهم موجودون يف كل زميياٍن ومكان وحتى 

يرث اهلل الر�ييس ومن عليها ولكنهم قليلون 

وفقاً ل�سنة اهلل اإل اأن اأعمالهم عظيمة وكبرة.

ويبقى ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه.. اأين 

باإمكاننا اأن جند هييوؤلء الرجال؟ واأقييول اإن 

اأمثال هوؤلء ال�شيا�شيون واملعتدلون اأ�شحاب 

القلوب القوية �سنجدهم يف الحزاب احلاكمة 

وبني اأحزاب املعار�سة وامل�ستقلني ولكنهم 

دائماً ما يكونون يف موؤخرة ال�سفوف ومبعنى 

اأدق وراء الكوالي�س يخدمون اأوطانهم ب�شمٍت 

ونكران للذات لأنهم ل يبحثون عن �شهرة اأو 

�سيت ول يريدون جزاًء ول �سكورًا من اأحد، 

وجندهم يف مقدمة ال�سفوف اإبييان ال�سدائد 

واملحن التي قد تواجه اأوطانهم ولكنهم ل 

يعرفون كونهم ملثمني لأنهم ع�شاق �شهادة 

يييرجييون ميين خالها ر�ييسييى اهلل عنهم لذلك 

تراهم يف اأوقييات اخلر والغنائم ين�سحبون 

ويختفون عن الأنييظييار ويقبعون على قمم 

الربوات يحر�سون اأوطانهم اأو يف الأماكن 

املظلمة لأنهم ل يحتاجون اىل اأ�سواء الب�سر 

فقد حباهم اهلل قب�ساً من نوره اأ�ساء قلوبهم 

فتنعك�س على عقولهم ومن ثم اأب�سارهم فراأوا 

ما يره اأولئك القا�سية قلوبهم من اأ�سحاب 

الكالم واملتطرفون وال�شعفاء ع�شاق ال�شواء 

وال�سهرة والغنائم.۹

البحث عن 
رجال الوسطية

»امليثاق« - ماجد عبدالحميد 

اصابة قيادي مؤتمري يف كمني نصبته عصابة يتزعمها اصالحي يف مارب أبناء جنب الضالع يرفضون االفعال التي يقرتفها االنفصاليون
¿  اأ�ييسيييييب رئي�س فييرع املييوؤمتيير 
ال�سعبي الييعييام مبييديييرييية بييدبييدة 

مبحافظة ماأرب �سالح حممد �سالح 

الثابتي واثنان من قيادات الفرع 

بر�سا�س يف كمني ن�سبه لهم احمد 

عامر احلمجري اأحد قيادات حزب  

الإ�ساح وع�سو يف جمل�س �سورى 

احليييزب ومييعييه عيييدد ميين اع�ساء 

حزبهم. وذكر باغ �سادر عن فرع 

املييوؤمتيير يف مييياأرب  ان رئي�س فرع 

املوؤمتر مبديرية بدبدة �سالح حممد 

�شالح الثابتي  وب�شري الثابتي وقايد 

الثنني  تعر�سوا  املقبا�سي  علي 

املا�شي لكمني غادر، حيث تعر�شوا 

لوابل من الر�سا�س يف اخلط العام 

مبديرية �ييسييرواح اثيينيياء توجههم 

لقيادة  حل�سور اجتماع تنظيمي 

املوؤمتر باملحافظة وعلى اإثيير ذلك 

العييتييداء مت نقلهم اىل م�ست�سفى 

الرئي�س يف املحافظة.

اإىل ذلك اأو�سح م�سدر طبي ان حالة 

رئي�س فرع املوؤمتر يف بدبدة حرجة 

بعد اإ�سابته بعدد من الأعرة النارية 

من قبل ملي�سيات ال�ساح وانه يرقد 

يف العناية املركزة حالياً مب�ست�سفى 

الرئي�س يف مييياأرب  يف حني ا�سابة 

زمائه بعدد من الأعييرة يف اأجزاء 

خمتلفة من اأج�سادهم متو�سطة.

وقال م�سدر حملي اأن ا�ستهداف 

رئي�س الفرع ومن معه جاءت ب�سبب 

حماربته للفا�سدين �سواء من مقاولني 

اأو اأميينيياء �سناديق وميين ن�سبوا 

الكمني له على راأ�س الفا�سدين.

وطييالييب فييرع املييوؤمتيير يف ميياأرب 

الداخلية ب�سبط اجلناة  وزارة 

وتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم 

اليييرادع جييراء جرميتهم ال�سنعاء 

بحق احدى ال�سخ�سيات الوطنية 

املخل�سة.۹

¿ ال�شالع- »امليثاق«
 اأكد اأبناء مديرية جنب مبحافظة ال�سالع م�ساندتهم 

لأجهزة الدولة املختلفة واجراءاتها الهادفة الت�سدي 

لأعمال الفو�شى وال�شغب واقالق ال�شكينة العامة والتي 

متار�سها ميلي�سيات احلراك النف�سايل.

و�ييسييددوا يف الأم�سية الرم�سانية التي جمعت ابناء 

وم�سائخ واعيان املديرية بديوان املحافظة اأم�س الأول 

ال�سبت على موقفهم الراف�س لتلك الفعال التي ت�سر 

مب�ساحلهم وم�سالح الوطن وت�سيئ لن�سالت ابنائها 

و�شهدائها الفذاذ الذين دافعوا عن الثورة والوحدة.

وا�شافوا باأنهم �شيظلون �شدًا منيعاً اأمام حتقيق رغبات 

الفو�شويني وال�شموليني النف�شاليني يف الدفاع عن الثورة ومكت�شباتها العظيمة واأبرزها 

منتج الوحدة املباركة.

وقييد حتييدث يف الم�سية حمافظ ال�سالع اللواء علي 

قا�سم طالب م�سرًا اىل الييدور الييذي ينبغي ان ي�سطلع 

به املواطنون يف املديرية يف التعاون مع اجهزة الدولة 

وال�سلطة املحلية للقيام مب�سئولياتها جتاه حفظ المن 

وتنفيذ برامج التنمية..

م��وؤك��دًا ان جن��اح خطط ال�شتثمار والتنمية مرتبط 

بتعاون وجهود ابناء املديرية.. وا�ساد املحافظ طالب 

بالدور الوطني لبناء جنب يف احلفاظ على ن�سالت اآبائهم 

ودفاعهم امل�ستميت عن وحدتهم وحقهم يف العي�س الكرمي.

هذا وقد جرى يف الم�سية مناق�سة الهموم التنموية 

للمديرية ومطالبها اخلدمية واحتياجات املواطنني خا�سة 

يف جمالت الكهرباء والطرقات واملياه ونق�س املعلمني والهتمام باملواقع الثرية والتاريخية 

التي بداأت تتدمر.۹
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احلرية تنظمها الشرائع والدساتير والقوانني وتكفلها 

املؤسسات الدستورية في الدولة وحتترمها هيئات 
ومؤسسات املجتمع املدني..

الميثاق الوطني

املتمردون الحوثة أصبحوا مالذًا للقتلة واملجرمني
»الميثاق«/ متابعات:

¿ أقدمت األسبوع الماضي عناصر المتمردين الحوثيين على ارتكاب عدد من الجرائم 
والخروقات التفاق وقف اطالق النار ومن ذلك قتل شخصين وجرح ثالث من مرافقي احد 
المشائخ في حادثة تقطع لسيارة كانت تقلهم في مديرية منبه، في الوقت الذي قالت 

فيه إن جماعة الحوثي أصبحت مالذًا للخارجين على القانون.

وقالت وزارة الداخلية يف بيان اجلمعة: 

»قامت عنا�سر حوثية مبديرية منبه 

بالتقطع ل�سيارة عابرة يف وادي اآل جابر 

واإطالق النار على الركاب الذين بداخلها 

ما اأدى اإىل ا�ست�سهاد 2 واإ�سابة ثالث«.

واأ�شافت: اأن القتيلني من اأهايل منبه، 

وهما »ح�سن ح�سني احمد اجللحوي، 

ويحيى علي جربان اجللحوي«، اأما 

امل�شاب الثالث فيدعى �شامل ح�شني 

يحيى اجللحوي.

واأ�شارت اإىل اأن جثتي القتيلني ما 

زالتا لييدى احلوثيني بالإ�سافة اإىل 

ال�سيارة التي كانت تقلهم واأ�سلحتهم 

ال�سخ�سية.

يف ���ش��ي��اق مت�شل، ق��ال��ت وزارة 

الداخلية اإن جماعة احلوثي اأ�سبحت 

»مييييياذًا للقتلة واملييجييرمييني ولكل 

اخلارجني على القانون«.

وجيياءت حتذيرات الداخلية عقب 

اإقدام �سخ�س من �سعدة من عنا�سر 

احلييوثييي، على ذبييح طفله الييذي مل 

يييتييجيياوز الييعييامييني بييعييد اأن ك�سفت 

التحقيقات يف جرمية قتل الطفل حممد 

ح�سن �سامل رابييح البالغ من العمر 

عامني والذي عرثت الأجهزة الأمنية 

على جثته مرمية بجوار م�شت�شفى 

اليي�ييسييام وهييي مييذبييوحيية ميين العنق 

بوا�سطة اآلة حادة الثنني املا�سي، 

اأن والده هو الذي قتله بهذه الطريقة 

الب�سعة م�ستخدماً ن�سًا حادًا جز به 

عنقه.

اجلدير بالذكر اأن الطفل املجني عليه هو 

من اأهايل مديرية منبه، وان اأباه القاتل هو 

من ا�شتلم جثته من امل�شت�شفى يف ثاين يوم 

من العثور على 

اجلثة، ثم فر بعدها اإىل العنا�شر احلوثية 

كونه واحدًا منهم.

وعييلييى ذات ال�سعيد قييامييت عنا�سر 

احلوثي الثالثاء باقتحام املجمع الرتبوي 

مبييديييرييية خيييراب املييوا�ييسييي والتمركز 

بداخله.. حيث قام م�سلحون يقدر عددهم 

بحوايل 50 �سخ�ساً ، باقتحام املجمع بعد 

تبادلها اإطالق النار مع مواطنني حاولوا 

منعهم من الييدخييول، اإل اأن احلوثيني 

متكنوا من اقتحام املجمع وال�سيطرة 

عليه بقوة ال�ساح.

ووفقاً مل�سادر اأمنية فاإن عنا�سر التمرد 

احلوثية �سبق اأن حاولت قبل  3 اأ�سهر 

اقتحام املجمع احلكومي يف املديرية 

فيما ا�ستولوا خال الفرتة نف�سها على 

امل�ست�سفى احلكومي مبديرية خراب 

املوا�سي وقييامييوا بطرد الييكييادر الطبي 

من داخله وا�ستبدلوه بكادر طبي من 

العنا�سر احلوثية ومييازالييوا يديرون 

امل�ست�سفى...منوهًة اإىل اأنها قامت باإباغ 

وكيل حمافظة اجلوف ل�سوؤون مديرية 

برط لتخاذ الإجراءات املنا�شبة.

هذا ويوا�سل املتمردون اعتداءاتهم 

على املييواطيينييني يف حمافظتي �سعدة 

واجلوف، ومن ذلك اقدام اأحد العنا�سر 

احلوثية مبديرية كتاف وهييو �ساب يف 

الي 25من عمره ا�سمه )م،ع، ال�سوعه( 

15 من  باإطالق النار على طفلني يف ال���

ثيينيياء عودتهما اإىل منزليهما  عمريهما اأ

فاأ�ساب اأحدهما يف ال�سدر، والآخر يف يده 

الي�سرى، ومت اإ�سعافهما اإىل امل�ست�سفى 

وقد و�سفت حالة امل�ساب الأول)ح�سني 

هادي كري�س( باخلطرة.

وكان الإرهابي احلوثي قد اأطلق النار 

على الطفلني من بندقية اآلية.

وعلى �سعيد مت�سل ذكييرت الأجهزة 

الأمنية مبحافظة اجلييوف اأن عنا�سر 

حوثية يف مديرية خراب املوا�سي اأطلقت 

النار على املواطن )يحيى �سالح �سبولة( 

وقد اأ�سيب بجروح نقل على اإثرها اإىل 

امل�ست�سفى لتلقي العاج.

يذكر اأن املجني عليه من اأهايل احل�سوة 

منطقة  يف  ي�سكن  و ة  �سعد فظة  مبحا

احلميدات مبحافظة اجلوف.

هذا ويوا�سل احلوثة اعتداءاتهم على 

املواطنني مبحافظة اجلوف يف حماولة 

منهم لتوتر الأو�ييسيياع وعرقلة جهود 

اإحال ال�سام.۹

إطالق 
الرصاص على 
األطفال 

عناصر 
حوثية 
تقتحم مبنى 
حكوميًا  
وتقتل 5 
مواطنني

الصليب األحمر: العديد من نازحي 
التمرد لم يعودوا إىل ديارهم

دراسة حديثة تكشف باألرقام أثر فتنة التمرد الحوثي على االقتصاد والتنمية

ضعف دور الدولة أدى إىل طغيان املتمردين

¿ كشفت دراسة حديثة عن مصادر تمويل متعددة لحركة التمرد الحوثية 
بمحافظة صعدة خالل مراحل نموها ومواجهتها للدولة.

وقالت الدراسة الخاصة بـاآلثار االقتصادية لفتنة التمرد الحوثية والتي - أعدتها 
الباحثة نورا الهمهمة- ان المصادر التمويلية لعناصر التمرد تنوعت مابين مصادر 
تمويل داخلية أهمها الريع المحصل إلى يد أسرة الحوثي من )باب الخمس( 
والزكاة التي يدفعها األتباع في محافظة صعدة، والتي تعتبر ذات زراعة واسعة، 
وموارد الزكاة التي أخذت تفرضها عناصر التمرد على المواطنين والمنشآت في 
أجزاء كثيرة من المحافظة نتيجة لغياب دور الدولة في بعض تلك المناطق، 
باالضافة إلى فرض سيطرة المتمردين على المساجد ونشر أفكارهم وتغرير 
الناس، والسيطرة على إيرادات الوقف وكذا السيطرة على منشآت قطاع التعليم 

وتجنيد عدد كبير من الشباب في صفوفها.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل وجود م�سادر خارجية اأخرى 

عملت على متويل املتمردين يف �سعدة اأهمها الدعم 

احلكومي الإيراين الذي بلغ - بح�شب الدرا�شة-  اأكرث 

من )42( مليوناً موزعة بني التمويل املبا�سر لعنا�سر 

التمرد احلوثية والدعم غري املبا�شر للمراكز التابعة لهم 

يف �سعدة.

واأكدت ح�سول املتمردين على متويل ودعم من م�سادر 

خارجية اأخرى تتمثل مبوؤ�ش�شات ومنظمات وجمعيات 

غري حكومية منها:)موؤ�ش�شة احل�شني مبدينة جدة 

التابعة لبيت حميد الدين، وموؤ�س�سة اخلوئي يف لندن، 

وموؤ�ش�شتي الثقلني والألفني وهيئة الآل يف دولة الكويت، 

وموؤ�س�سة زيد بن علي يف الأردن، ومنظمة اأن�سارين يف 

مدينة قم الإيرانية، وموؤ�س�سات تابعة حلزب اهلل يف 

لبنان، واأحزاب �شيعية يف العراق، وموؤ�ش�شة ال�شهيد 

الإيرانية التي تلقت اإ�سعارا من مكتب املر�سد الأعلى 

يلزم املوؤ�س�سة بب�سط رعايتها على يتامى وعائات قتلى 

احلوثيني ومعاملتهم كما تتعامل موؤ�س�سة ال�سهيد مع 

اأ�سر ويتامى القوات امل�سلحة الإيرانية(.

وعن اآثار فتنة التمرد احلوثية على جممل الن�شاط 

القت�شادي والتنمية يف بالدنا - اأو�شحت الدرا�شة - 

اأن بادنا تاأثرت �سلبا بفتنة التمرد احلوثية خال الفرتة 

من )2004-2009م( �سواء يف اجلوانب القت�سادية 

اأو اجلوانب التنموية والجتماعية فاإىل جانب العوامل 

والتطورات الدولية والإقليمية غري املواتية فقد �شاعفت 

جرائم املتمردين من الآثييار ال�سلبية على القت�ساد 

الوطني وعرقلت جهود خطط التنمية من خال اإ�سغال 

الدولة بالتعامل معها على ح�ساب تنفيذ ال�سيا�سات 

والإ�ساحات الازمة لتحقيق التنمية القت�سادية 

ال�ساملة.

رحيل املستثمرين
وقالت الدرا�شة: اإن ا�شتثمارات اأجنبية رحلت من 

بالدنا للخارج لعدة اأ�شباب اأهمها الو�شع الأمني غري 

امل�ستقر الذي اأفرزته فتنة احلوثي والتي اأثرت على 

البيئة ال�شتثمارية يف البلد بالرغم من اجلهود التي 

تبذلها احلكومة خللق بيئة جاذبة لال�شتثمارات وحر�س 

املتمردين على خلق بيئة طاردة لال�شتثمارات على املدى 

الطويل.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل ان بادنا �سهدت خال ال�سنوات 

املا�سية مظاهر متنوعة من العنف التي تقوم بها 

احلركات املتطرفة واأبرزها حركة التمرد احلوثية التي 

اثرت على حركة ال�سياحة.

مبينة اأن فتنة احلوثي اأثرت اأي�سا على حركة ال�سفر 

والنقل عرب املنافذ الربية القريبة من حمافظة �سعدة ، 

منوهًة اإىل تذبذب عدد العرب الوا�سلني اإىل بادنا عرب تلك 

املنافد، م�سجلني انخفا�ساً مبعدل)34.8%( عرب منفذ 

البقع، وعلبني، وحر�س عام 2004م.

قطاع الزراعة
ومبا اأن الزراعة هي الن�شاط الرئي�شي للمحافظة توؤكد 

الدرا�سة اأن قطاع الزراعة يف حمافظة �سعدة تاأثر نتيجة 

تعر�س معظم املزارع لال�شرار والحراق والتدمري من 

قبل املتمردين مما اأدى اإىل انخفا�س الإنتاج الزراعي 

لبع�س املحا�سيل الزراعية والفواكه التي كانت تعد 

موردًا كبرًا للمحافظة.

خسائر.. وجرائم
تقول الدرا�سة ان ع�سابة التمرد احلوثية ت�سببت يف 

اإحداث الكثري من اخل�شائر الب�شرية والأ�شرار املادية 

باملمتلكات واملن�ساآت اخلا�سة والعامة والبنى التحتية 

واأدت اإىل عرقلة جهود التنمية يف املحافظة.

وقدرت الدرا�سة اخل�سائر املادية اإىل ما قبل احلرب 

ال�ساد�سة باأكرث من )150( مليار ريال، وقالت: ان عدد 

املن�ساآت واملمتلكات العامة واخلا�سة التي ت�سررت اأو 

دمرت ب�سبب اأعمال التمرد بلغ )9730( من�ساآة عامة، 

منها منازل ومزارع واآبار وخزانات مياه وحمال جتارية 

، و)422( من�ساأة عامة و)287( م�سجدا، ومدار�س 

ووحدات �سحية، واأق�سام �سرطة، ومقار للمديريات.

واأو�سحت اأن ع�سابة التخريب احلوثية عملت على 

تخريب العديد من اجل�شور والعبارات والطرق لقطع 

اميييدادات اجلي�س واليينييازحييني، وقطع كابل الألياف 

ال�سوئية املغذي ملحافظة �سعدة و�سمال حرف �سفيان، 

وتدمر حمطات واأبراج الت�سالت يف اجلبل الأحمر، 

وتخريب مولدات �سنرتال املهاذر، وقطع كابل الألياف 

ال�سوئية يف منطقة الطلح، وتعطيل ونهب التجهيزات 

اخلا�سة ب�سنرتال حمطات مديريات �ساقني، حيدان، 

املاحيط.

واأ�سارت الدرا�سة اىل اأن الدولة ر�سدت )10( مليارات 

ريال يف موازنة 2008م ملعاجلة اآثار احلرب.

وتوؤكد اإىل ان اإجمايل اخل�سائر الناجمة جراء الأعمال 

التخريبية التي قادتها جماعات التمرد احلوثي بلغت 

خالل الأحداث الثالثة الأوىل )473( �سهيدًا، يف حني بلغ 

اإجمايل اخل�سائر الناجمة عن اأعمال التمرد حتى احلرب 

الرابعة )500( �سهيد. 

ويف حديثها عن الأطراف امل�شتفيدة من فتنة التمرد 

وا�ستمرارها اأكدت الدرا�سة ان املتمردين هم الطرف 

الأكييرث ا�ستفادة من بقاء الزميية كون ذلك �سيمنحهم 

قوة تاأثر كبرة يف الواقع اليمني اإ�سافة اإىل جناحهم 

يف تنفيذ املخطط الذي يهدفون اإليه واملتمثل يف خلخلة 

املجتمع اليمني وحتقيق اأجندة قوى خارجية ت�سعى 

اإىل ال�سيطرة على املنطقة، اإ�سافة اإىل اأطييراف اأخرى 

م�ستفيدة من اعمال املتمردين منها دعاة الت�سطر يف 

بع�س مناطق اجلنوب كون فتنة احلوثة اأتاحت لهم 

فر�سة اخلروج على الدولة واإثارة القاقل والنعرات يف 

اأو�شاط املجتمع وعرقلة عملية التنمية، اإىل جانب اأطراف 

اقليمية ودولية راأت من وحدة اليمن قوة �ست�ساعد على 

حتقيق ثقل اقليمي ودويل المر الذي حدا بتلك الطراف 

اإىل اإثارة النزعات داخل اليمن من خال عدة اجتاهات 

وراأت يف املتمردين احلوثيني الأداة التي متكنها من 

حتقيق اأهدافها يف اإ�سعاف الدولة اليمنية.

خالصة
وخل�ست الدرا�سة اإىل الت�سديد على �سرورة ب�سط 

هيمنة الدولة و�سيطرتها على كل مناطق اليمن ، واإعادة 

النظر يف منظومة التعليم بهدف تكوين ا�سرتاتيجية 

تعليمية تتميز خمرجاتها با�ستخدام ماي�سمى بالعقل 

النقدي لكل الفكار واملبادئ بدل من مفهوم التعليم 

التقني.

ودعت اإىل العمل على توعية املجتمع مبخاطر واأ�سرار 

املذاهب الفكرية الهدامة والتي من اأخطرها على املجتمع 

اليمني ال�سيعة الإثنى ع�سرية الراف�سة.

وحثت على ب��ذل املزيد من اجلهود ملكافحة اآفتي 

الفقر والبطالة وبناء قدرات حقيقية لدولة املوؤ�س�سات 

الت�سريعية والق�سائية والتنفيذية لتتمكن من العمل 

ب�سكل حقيقي وفاعل.

كما اأو�ست اأي�سا ب�سرورة الق�ساء على كافة اأ�سكال 

املماحكات واملكايدات ال�سيا�سية التي ل تخدم اليمن ول 

عجلة التطور والتنمية.۹

)42( مليون دوالر دعم إيراني.. 
واملرشد األعلى يوجه برعاية 

القتلى الحوثيني

)150( مليار ريال 
خسائر تدمري 

املمتلكات واملنشآت

¿ »امليثاق« - متابعات
> قييالييت الييلييجيينيية الييدولييييية 
لل�شليب الأحمر: اإن العديد من 

الأ�سخا�س النازحني مبحافظة 

عمران و�سعده مل يتمكنوا حتى 

الآن ميين الييعييودة اإىل ديييارهييم 

ويعتمدون على ما يجود به اأي 

�سخ�س كرمي تخفيفاً ملعاناتهم.. 

واأ���ش��اف ج��ان نيكول مارتي- 

الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�س 

لل�شليب الأحمر يف اليمن- اأن 

�سخا�س املقيمني يف �سمال  الأ

اليمن ياأملون باأن يبقى الو�سع 

هادئاً خالل �شهر رم�شان، بالرغم 

ميين تييوقييف القتال يف منت�سف 

�شهر فرباير.. وقال: اإن »معظم 

اليمنيني يف املناطق ال�سمالية 

للباد قد عانوا ل�سنوات عديدة 

من النزاع«، موؤكدا اأن »الأ�سياء 

الأ�سا�سية التي يعتربها البع�س 

منا من امل�سلَّمات ميكن اأن ت�سبح 

ذات اأهمية ق�سوى لبقائهم«.

هييذا واأنهت اللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر بالتعاون مع 

جمعية الهال الأحمر اليمني 

توزيع ح�ش�س غذائية تكفي 

ل�سهر واحييد ملا يقارب 2.000 

نيييازح مقيم يف خميييييم خيييييوان 

احلييييمييييراء �ييسييمييال حمييافييظيية 

عييمييران، بالإ�سافة اإىل توزيع 

مواد النظافة ال�سخ�سية على 

النازحني.. وقالت املنظمة اأنها 

قدمت يف بداية �شهر اأغ�شط�س 

اجلاري، ح�ش�شاً غذائية لأكرث 

من 12.500 نييازح يقيمون يف 

مدينة �سعدة اأو بالقرب منها، 

اإ�سافة اإىل اأولييئييك املقيمني يف 

مديرية باقيم التابعة ملحافظة 

�سعدة. و�ستغطي احل�س�س 

الغذائية، املكونة من حبوب 

والفا�سوليا  رز  والأ الييقييمييح 

واليييزييييت واليي�ييسييكيير واملييلييح، 

احييتييييياجييات اليينييازحييني ل�سهر 

رم�سان باأكمله

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ح��ث��ت منظمة 

اليوني�سيف على التو�سل اإىل 

اتفاق �شالم ف��وري وم�شتدمي 

من اأجل �سمان و�سول منظمات 

ن�شانية لالأطفال  غ��اث��ة الإ الإ

العالقني يف مناطق ال�سراع.

وجاءت هذه الدعوة  ال�سبوع 

املا�سي بعد �ساعات من عدم 

متكن املوكب الذي يحمل �سفر 

للطوارئ  ليوني�سف  ا منظمة 

ن�سانية ال�سيد مييارتيين بيل   الإ

الو�سول اإىل منطقة املاحيط يف 

حمافظة �سعدة.

وقال ال�شيد جريت كابيلريي- 

يف  ني�شف  ليو ا منظمة  مم��ث��ل 

اليمن- اإن عدم و�شول الإغاثة 

ل�سحايا ال�سراع الأبييرييياء ل 

ميكن اأن ي�سمح له بال�ستمرار 

نقاذ  ويتعني التعاطي معه لإ

حياة الآلف من الأطفال .

واأ����ش���اف: »ت��ع��م��ل منظمة 

اليوني�سف يف مناطق ال�سراعات 

يف جميع اأنحاء العامل واإن كان 

ثمة در�س تعلمناه من ذلك فهو اأن 

الأطفال غري م�شئولني اأبدا عن 

احلروب بل اإنهم اأكرث �سحاياها 

واليمن لي�شت ا�شتثناء، فحوايل 

60% مييين الييينيييازحيييني جيييراء 

ال�سراع يف �سعده من الأطفال 

الييذييين حييرمييوا ميين حقوقهم 

الأ�سا�سية يف ال�سحة والتعليم 

واحلييميياييية ومييا يح�سل الآن 

هييو �ييسيييء خيياطييئ وعلينا اأن 

ن�سححه«.

وقال ال�شيد بيل: »اإن اأزمة 

الطوارئ الإن�سانية يف اليمن 

قييد بلغت درجييية حيييادة حتى 

باملقارنة مع مثيالتها يف الدول 

الأخييييرى الييتييي زرتييهييا اأثيينيياء 

ال�سراع اأو بعده ، وقد تاأثرت 

به  التي تقوم  بالعمل اجليد 

منظمات الإغ��اث��ة واليمنيون 

اأنف�شهم واإن كان الكثري ل يزال 

يتعلق  فيما  �سة  خا باً  مطلو

ب��ح��ق��وق الأط���ف���ال ال��ذي��ن هم 

م�ستقبل هذا البلد، وعند عودتي 

اإىل اململكة املتحدة �ساأقوم مبا 

اأقدر عليه لرفع الوعي عن هذه 

الأزمييية حيث الييوقييت قييد حان 

لرتكيز اجلهود مل�ساعدة هوؤلء 

الأطفال الذين بلغت معاناتهم 

حدًا ل يطاق«.۹


