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> خس��رت اليمن والمؤتمر الش��عبي العام فارس��ًا من طليعة 
فرس��ان الوط��ن الذي��ن أن��اروا الدروب أم��ام األجيال لتش��ق 
طريقها نحو المستقبل بثقة واقتدار.. إنه الشهيد الدكتور 
عبدالل��ه المخالف��ي- عض��و األمان��ة العام��ة رئي��س الدائ��رة 

االقتصادية بالمؤتمر..
ات الوطنية في الجانب  ُيعد الدكتور عبدالله المخالفي أح��د الكفاء
االقتصادي، لهذا فقد ظل استاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًا وشغل في 
ذات الوقت العديد من المناصب الحكومية ومنها وكيل لوزارة المالية.. 
هكذا منح الوطن والشعب بسخاء ووفاء كل ما يملك، وخالل عمره القصير 
جسد أروع صور الوطنية فانحاز للعلم والتخطيط االستراتيجي في بناء 
الوطن وكرس من أجل ذلك حياته وظل صاحب موقف وطني شجاع عندما 
تساقط المنتفعون والمستفيدون واالصوليون واالنتهازيون.. ووقف إلى 
جانب الشعب كاألسد وحمل رايات المؤتمر الشعبي العام بوفاء واخالص 

الفارس النبيل..
منذ فتنة 2011م والدكتور عبدالله المخالفي ظل كأكاديمي وعالم 
مبتكر في السياسة واالقتصاد يتصدى لجماعات الفوضى وإسقاط النظام 
ويفضح مخططاتهم التآمرية، ويزداد ايمانًا وقناعة بأن طريق اخراج 
اليمن من أزمته هي بالحوار السلمي والشراكة الوطنية والحفاظ على 
مكتسبات الشعب والوطن ومنجزات ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر ويمن 

ال�22 من مايو 1990م..
وعندما تعرض اليمن للعدوان السعودي وقف ببطولة مدافعًا عن الوطن 
واستقالله ومتصديًا لكل أساليب الدجل والتضليل والكذب التي مايزال 

يروجها مرتزقة السعودية إلى اليوم..
ساهم الدكتور بدراساته وبحوثه ورؤاه العلمية في تشخيص ومعالجة 
الكثير من المشاكل االقتصادية والتحديات التنموية.. ووقف وتصدى 

مبكرًا لجرائم العدوان السعودي واستهدافه للبنى التحتية اليمنية..
ولعل الشهيد الدكتور عبدالله المخالفي هو الذي أعلن بعد عام من 
العدوان وبشكل صريح وبناًء على دراسات اقتصادية ان فاتورة إعادة 

إعمار اليمن تتجاوز خمسمائة مليار دوالر..
في يوم 8 أكتوبر استشهد الدكتور عبدالله المخالفي ضمن كوكبة 
من فرسان الوطن وكان معه نجله هيثم في مجلس العزاء الذي أقامه آل 
الرويشان بالقاعة الكبرى..وهو ما يزال يحمل العديد من الدراسات التي 
تحذر من المخاطر الكارثية إلقدام الفار هادي على نقل البنك المركزي 

على حياة الماليين من أبناء الشعب..

وكان الشهيد المخالفي قد حذر في 29 أغسطس الماضي هادي وبن 
دغر من مخاطر قرار نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى 

عدن أو إنشاء بنك مواٍز له في عدن..
مؤكدًا أن هذه الخطوة غير منطقية وستكون كارثة حقيقية على 
االقتصاد الوطني ومخاطرها كبيرة على المجتمع اليمني.. وأشار إلى أن 
جميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب يستلمون رواتبهم من البنك 

المركزي في صنعاء.
وفي يوم 11 أكتوبر شيع الوطن جثمان الفارس المؤتمري الشهيد 
الدكتور عبدالله المخالفي ونجله إلى مثواهما األخير في العاصمة صنعاء 
في موكب جنائزي رسمي وشعبي تقدمه الشيخ جابر عبدالله غالب عضو 
المجلس السياسي وعدد من أعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة وأعضاء 
اللجنة الدائمة والشخصيات االجتماعية والقيادات الحزبية واألكاديمية 

والمثقفين..

ل فارس الوطن الشهيد وترجَّ
 اللواء الركن د.عمربن حليس

فاجعة كبيرة أصابت الوطن بسقوط كوكبة من خيرة أبنائه في العدوان 
الغادر الذي ارتكبه طيران العدوان السعودي على قاعة العزاء آلل 
الرويشان في القاعة الكبرى عصر 8 أكتوبر، حيث كان من ضمن الذين 
استشهدوا المناضل والبطل الوحدوي اللواء الدكتور عمر بن حليس 
المفتش العام بوزارة الداخلية ونجله النقيب محمد- والشهيدان من 

أبناء مديرية يافع الشموخ واإلباء..
وُعرف الشهيد بمواقفه الوطنية الشجاعة وسمو أخالقه ودفاعه عن 
الثوابت الوطنية.. كما أن الشهيد اللواء بن حليس وقف وقفة األبطال ضد 
العدوان الهمجي على بالدنا وشعبنا وظل في متاريس البطولة والشرف 
يذود عن الوطن والشعب من خالل دوره القيادي في وزارة الداخلية..

ّيع جثمانا الشهيدين في 
ُ

الخميس الماضي في العاصمة صنعاء ش
موكب رسمي وشعبي، حيث شارك االمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف عوض الزوكا ومعه عضوا اللجنة العامة االستاذ محمد 
العيدروس واالستاذ محسن النقيب، وعضو االمانة العامة رئيس الدائرة 
االعالمية بالمؤتمر االستاذ طارق الشامي وبحضور رئيس اللجنة االمنية 
العليا اللواء محمد القوسي وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية، وأقارب 

الشهيد، شارك الجميع في تشييع جثماني الشهيدين اللواء الركن 
دكتور عمر بن حليس اليافعي المفتش العام بوزارة الداخلية ونجله 
النقيب محمد عمر بن حليس اليافعي احد ضباط االدارة العامة للتوجيه 
المعنوي والعالقات بوزارة الداخلية اللذين استشهدا في قصف العدوان 

السعودي للقاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء في عزاء آل الرويشان.
وبعد الصالة عليهما في جامع االحسان تم تشييعهما الى مقبرة 

 جثماناهما بالعلم الوطني وبحضور اهاليهما .
َّ

ف
ُ
النجيمات حيث ل

وقد عبر المشيعون عن عميق حزنهم على فقدان الشهيدين اللواء 
ركن دكتور عمر بن حليس اليافعي ونجله النقيب محمد اليافعي.. 
مؤكدين ان هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبها العدوان السعودي 
عكست م��دى الحقد واالنتقام ال��ذي يكنه ال��ع��دوان للشعب اليمني 
،مجددين مطالبتهم بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في هذه 

الجريمة النكراء .
وأكد المشيعون ان دماء الشهداء الذين سقطوا في مذبحة القاعة 
الكبرى وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان السعودي لن 
تذهب هدرًا، وان الشعب اليمني سيواصل صموده وموقفه في مواجهة 

العدوان الغاشم حتى تحقيق النصر . 
الجدير بالذكر أن الشهيد اللواء عمر بن حليس من مواليد مديرية 
يافع بمحافظة لحج ويبلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا، درس إلى 
الصف الرابع االبتدائي في قريته بمديرية يافع ومن ثم انتقل إلى أبين 
لمواصلة دراسته الثانوية وبعد تخرجه من الثانوية العامة تم ابتعاثه 
للدراسة الجامعية في االتحاد السوفييتي )روسيا( عام 1981م لمدة 
خمس سنوات، حيث حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية 

والقانونية من جامعة ليننجراد عام 1986م بتقدير عام »ممتاز«..
وك��ان الشهيد قد التحق بالعمل الشرطوي عام 1981م وتدرج 
في العديد من المناصب منها مدير إلدارة الثقافة في اإلدارة العامة 
للتوجيه والعالقات بوزارة الداخلية عقب إعادة تحقيق الوحدة وقيام 
الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ثم ت��درج في المناصب 
القيادية حتى تم تعيينه مديرًا عامًا لإلدارة العامة لحقوق اإلنسان، 

وبعدها مفتشًا عامًا لوزارة الداخلية حتى استشهاده..
وتعد سيرة الشهيد نموذجًا ُيحتذى بها من قبل أجيال اليمن..

المجد والخلود للشهيد بن حليس ونجله وكل شهداء اليمن.

منذ بداية المرحلة االنتقالية في تسعينيات القرن الماضي والشهيد الجائفي 
يتصدر المشهد العسكري، واليمكن ان نتحدث عن معركة االنتصار للوحدة 
في حرب 1994م دون ان نشير الى دور القائد الجائفي الذي صنع مع جنوده 
وضباطه ملحمة انتصار عسكري تستحق ان تدرس في أرقى االكاديميات 
العسكرية ..لقد انتصر على اشد واشرس القوات االنفصالية، واجه بحنكة 
القوات البرية والبحرية والجوية في آن واحد  وتمدد ابطال لواء العمالقة  يومها 
سد في ساحة المعركة 

ُ
وسط حصار شديد وقصف متواصل لكنهم ظلوا كاأل

البحرية .. كان الشهيد يجسد اروع صور تماسك القوات المسلحة وثباتها 
تحت القسم والشرف العسكري الوطني الذي يحركها تجاه الوطن والشعب 
وكل قضاياه.. نعم كان الجائفي قائدًا من طراز متميز في جيش وطني حديث  
أعده باني نهضة اليمن الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق..
وعندما فجر االخوان مؤامرة 2011م لم يتواَر الجائفي خلف االعذار ولم 
يبحث عن مبررات ولم تهزه العاصفة بل ظل الى جانب الزعيم علي عبدالله 

صالح ..الى جانب الوطن والشعب  فهو من قال :
 )سنظل أوفياء للوطن والقيم وأن نقدم لهذا الوطن والشعب كل ما يمكن 

أن نقدمه ولن ننثني أو نتراجع تحت أي ضغوط أو تأثير( .
بل لقد قال الشهيد بعد العدوان السعودي الهمجي وبشكل واضح: )إن 
قوات االحتياط نجت من المؤامرات ومحاوالت هدمها والتأثير عليها منذ 
عام 2011م وما بعدها من محاوالت الزج بها في صدام مع الشعب اليمني 
مباشرة، وأنها اليوم تقدم ما يمكنها ان تقدمه في المعركة ومستعدة لتقديم 

دورها الرئيسي والمحوري(.
لقد كان صاحب موقف وطني شجاع وواضح فهو من قال: )سنقاتل تحالف 
العدوان ومرتزقته في الداخل بكل ما نملك من قوة وسنقاتلهم ولو بالعصي، 

ال مكان للتراجع وكرامة الشعب اليمني فوق كل اعتبار..(.
ستشهد اللواء علي الجائفي في قاعة عزاء آل الرويشان بالقاعة الكبرى 

ُ
ا

بقصف الطيران السعودي االماراتي ..ونظرًا للمكانة العظيمة لهذا القائد في 
قلوب الجماهير فقد حاول الطابور الخامس بترويجه أكاذيب ان يشق الصف 
الوطني بزعمهم ان الشهيد تعرض للخطف والتصفية من قبل انصار الله ، 

ضمن محاوالت مستمرة  لم تتوقف الى اليوم ..
هذا وقد ودع الوطن يوم الثالثاء 11أكتوبر في العاصمة صنعاء  مجموعة 
من فرسانه كان على طليعتهم  الشهيد الجائفي  الى جانب عدد من الشهداء 
من القيادات العسكرية، ومنهم الشهيد اللواء الركن أحمد ناجي مانع عضو 
اللجنة العسكرية االمنية العليا رئيس هيئة التدريب والتأهيل برئاسة هيئة 

االركان العامة، والشهيد المالزم فهد عبدالله القانص.
وتقدم الموكب الجنائزي، القائم بأعمال وزير الدفاع رئيس هيئة األركان 
العامة اللواء الركن حسين ناجي خيران وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي 
العام  وعدد من  أعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات العسكرية واألمنية 
وبحضور جموع من المواطنين، وُووريت "جثامين الشهداء المتوشحة بالعلم 
الجمهوري الثرى في مقبرة الصياح بعد الصالة عليهم في جامع التوفيق 

بأمانة العاصمة.

ولد الشهيد في عام 1952م  في قرية الجائف همدان وعاش وتربى 
في صنعاء القديمة في حارة معمر.

التحق بالمدرسة االبتدائية مدرسة ابن االمير الصنعاني في   -
الزمر .

- بعد ان اكمل الدراسة االبتدائية التحق بالمرحلة االعدادية .
- التحق بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية وتخرج منها .

- التحق بالكلية الحربية في 1سبتمبر عام 1969م ضمن الدفعة 
العاشرة .

- تخرج من الكلية الحربية في  26 سبتمبر عام 1972م وكان من 
اوائل الدفعة العاشرة .

 - التحق بقوات العمالقة في بداية تشكيلها عام 1972م
-  تعين قائد سرية في قوات العمالقة.

- وبعدها بعامين التحق بمعهد تأهيل القادة في معهد الثاليا في 
مدينة تعز وأخذ دورة اساسية في سالح المشاة .

- التحق باللواء االول مشاة في عمران وتعين قائد كتيبة المدفعية 
في اللواء االول مشاة .

- تعين قائد الكتيبة الرابعة للدبابات في الحديدة.
 - في نهاية 1980م انتقل للعمل في اللواء الثاني مدرع في يريم 

وتعين قائد كتيبة دبابات في مدينة يريم .
- في بداية عام 1981معين قائد ل��واء السالم في مدينة السالم 

محافظه صعدة .
- في بداية عام 1982م عين قائد لواء العمالقة .

- شارك في كل معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وحقق 
انتصارات كبيرة للوطن في كل المعارك التي خاضها.

- استمر في قيادة لواء العمالقة لمدة 30 عامًا، تنقل مع لوائه البطل 
في مختلف مناطق الجمهورية .

- عين الى جانب عمله كقائد للواء العمالقة ارك��ان حرب المنطقة 
المركزية في صنعاء .

- في بداية 2012م عين قائدًا للمنطقة العسكرية الشرقية في 
حضرموت وقائدًا للواء 27ميكا .

- في نهاية 2013م عين قائدًا لقوات االحتياط العام في المنطقة 
المركزية بصنعاء .

- استمر في عمله قائدًا لقوات االحتياط وُسّميت قوات االحتياط 
الحرس الجمهوري .

- اثناء عمله بقوات الحرس الجمهوري بصنعاء أنشأ كلية العلوم الطبية 
في مستشفى48 .

*المؤهالت التي حصل عليها:
- الشهادة االبتدائية 
- الشهادة االعدادية 

- الشهادة الثانوية 
- حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية  من الكلية 

الحربية .
- حصل على شهادة الفرقة االساسية من معهد تأهيل   القادة )قادة 

سرايا(.
- حصل على شهادة قادة كتائب ثم على شهادة قيادة ألوية .

- حصل على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة 
واألركان في صنعاء ضمن الدفعة االولى. 

 *كان اللواء علي بن علي الجائفي مثااًل للوطنية والمهارة العسكرية 
ة )قائد عسكري محترف( .. والشجاعة والبطولة والنخوة والمروء

حمل راية الثورة والجمهورية والوحدة وسيادة واستقالل الوطن على 
كتفيه منذ شبابه حتى استشهاده  في 8-10-2016م وهو يؤدي 

واجب العزاء لصديقه جالل الرويشان وزير الداخلية..

الشهيد اللواء علي الجائفي 
 فارس  الوطن وحامل أكاليل االنتصارات

الشهيد الدكتور عبدالله المخالفي 
فارس حمل مشاعل النور وواجه دياجير الظالم

اعداد/ محمد أنعم  

الش��هيد الل��واء علي بن عل��ي الجائفي قائد ق��وات الحرس 
الجمهوري ،قائد قوات العمالقة اشهر احدى القوات اليمنية 
على االطالق والتي يجس��د كل شخص فيها  شخصية اللواء 

علي الجائفي ..
ارتبط��ت مس��يرة حياته  بتح��والت وطنية كبي��رة.. كان 
دائم��ًا حاضر في صدارة المش��هد الوطني ويحس��ب له  الف 
حس��اب ..الجائفي  مدرسة في الفنون العس��كرية والقتالية 
ن��ادرة ومتمي��زة وفري��دة .. قائد لم ُيعرف عن��ه إال فارس 
يحمل للوطن اكاليل االنتصارات.. لم ُيعرف عنه قط انه من 
تل��ك القيادات التي تحفر الخنادق وتنام، او ممن يس��تلمون 
المخصصات وعندما تش��تد المحن يفرون خ��ارج الوطن...

الجائف��ي اس��طورة خارقة في الوطني��ة والتضحية والقيادة 
العس��كرية الش��جاعة والمتميزة ..اس��د في الوغ��ى ونبيل 
عندما يس��تريح المقاتلون.. الش��هيد عل��م وطني ومصدر 
للفخ��ر في كل ارجاء اليمن ..قائد عس��كري جس��د في اش��د 
الظ��روف واصعبه��ا اروع ص��ور القي��ادات العس��كرية التي 

يفخر بها الوطن ..

السيرة الذاتية للشهيد اللواء الركن  علي بن علي الجائفي- رحمه الله :

السيرة الذاتية للشهيد / عبدالله غالب المخالفي- رحمه الله :

االس����م: عبدالله غالب المخالفي
تاريخ الميالد: 1964م

محل الميالد: المأثرة - بنى عون - محافظة تعز .
الحالة االجتماعية: متزوج
جهة العمل: جامعة تعز

المؤهالت العلمية :-
دكتوراه الفلسفة في االقتصاد )علوم مالية ومصرفية( 1999م جمهورية 

مصر العربية .
الماجستير في االقتصاد )اقتصاد سياسي( 1995م جمهورية مصر 

العربية .
الدبلوم في االقتصاد 1992م جمهورية مصر العربية .

البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية 1986م الجمهورية اليمنية .
عضو الجمعية العربية للبحوث االقتصادية-جمهورية مصر العربية .

عضو لجنة الخبراء االقتصاديين 2003م .
أستاذ العلوم المالية والمصرفية - كلية العلوم االداري��ة - جامعة تعز 

2006م.
الوظائف والمهام التي شغلها سابقًا:-

أمين عام كلية العلوم )مالي وإداري( جامعة صنعاء .
مسجل كلية الطب جامعة صنعاء .

مدير إدارة التخطيط - المكتب الفني جامعة صنعاء .
أمين عام كلية اآلداب جامعة صنعاء .

الوظائف العلمية واإلدارية التي شغلها
عميد كلية العلوم اإلدارية قرار رئيس الجامعة رقم )356( .

رئيس مجلس كلية العلوم اإلدارية .
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية قرار رئيس الجامعة رقم )273( 

عام 2001م وحتى 2016م
عضو هيئة التدريس بقسم العلوم المالية والمصرفية )أستاذ العلوم 

المالية( .
رائد الشباب بالكلية بقرار رئيس الجامعة رقم )29( لعام 2002م .

وكيل وزارة المالية )قرار جمهوري( 2005-2013م.

النشاط العلمي )األبحاث - المقاالت(:
دور المؤسسات واألسواق المالية في إعاد هيكلة االقتصاد اليمني - بحث 

منشور- المجلة العلمية المحكمة عدد )4( - جامعة تعز .
الجهاز المصرفي واالستثمار الخاص في اليمن )األداء- المعوقات( وسبل 
المواجهة - بحث منشور في المجلة العلمية )المحكمة( - العدد )5(-جامعة-

تعز .
االستثمار الخاص في اليمن في ظل سياسات اإلصالح االقتصادي -بحث 

منشور
- مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد مجلة علمية محكمة - الجامعة المستنصرية 

-بغداد .
سياسات االقتصاد الكلي والبنية األساسية اإلحصائية - بحث مقبول 
للنشر - مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية- مجلة علمية محكمة- العدد 

)14(-المجلد )7(- جامعة عدن .
دور الحوكمة المؤسسية في القطاع المالي وأثرها على س��وق األوراق 
المالية- مجلة العلوم االداري��ة ،جامعة الحديدة العدد الثاني المجلد االول 

يناير 2011م.
تأليف كتاب بعنوان االسواق المالية.

النظام النقدي االوروبي - النشأة والتطور - الدروس المستفادة ، مجلة 
بحوث جامعة تعز.

سياسة االئتمان المصرفي في اليمن )تحت النشر( .
اآلثار المالية واالقتصادية للفساد وسبل المواجهة )تحت النشر( .

اإلدارة الحديثة في المصارف  التجارية  )مدخل إدارة الجودة الشاملة(- 
المجلة االقتصادية .

الموارد البشرية والتنمية المستدامة - مجلة المالية .
التسويق المصرفي .

السياسات المصرفية الفعالة .
في إطار برنامج اإلص��الح االقتصادي - اإلص��الح الضريبي هو الحل لعجز 

الموازنة العامة للدولة - مجلة الوعي الضريبي .
السياسة الضريبية كوسيلة من وسائل السياسة المالية لتحقيق االستقرار.


