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حسن البيحاني

االصطفاف 
ملواجهة اإلرهاب

¿ اال�ضطفاف الوطني �ضد االره��اب 
يتوجب اأن يكون يف م�ضتوى خطورة اآفته 

التي ال ميكن اجتثاثها وا�ضتئ�ضالها على 

ذلك النحو الذي �ضاد من قبل البع�ض يف 

الفرتة املا�ضية من الذين ال يدركون مدى 

خطورته على اجلميع، فاالإرهابيون ال 

يفرقون بني �ضحاياهم ان كانوا مواطنني 

اأبرياء اأو �ضيا�ضيني اأو دبلوما�ضيني اأو 

من�ضاآت اقت�ضادية عامة اأو خا�ضة، املهم 

بالن�ضبة لهم القتل و�ضفك الدماء واإ�ضاعة 

ال��دم��ار واخل����راب و���ض��رب االقت�ضاد 

واإع��اق��ة التنمية واالإ���ض��اءة اىل �ضمعة 

البالد وت�ضويه �ضورة �ضعبنا اليمني 

وحماولة اال�ضاءة لعقيدتنا اال�ضالمية، 

فاأولئك لي�ضوا اإال وحو�ضاً ب�ضرية عمياء 

جمردين من اأية قيم ومبادئ، جمردين 

من االإميان وال�ضمري، واجلميع بالن�ضبة 

لهم هدف للقتل.. لذا البد من مواجهتهم 

وح�ضم املعركة معهم، والتي ال تقت�ضر 

على اجل��ان��ب االأم��ن��ي والع�ضكري بل 

ينبغي اأن تاأخذ طابعاً �ضاماًل ي�ضارك فيها 

اجلميع بوعي واإدراك بحجم املخاطر 

التي ت�ضتهدف اجلميع دون ا�ضتثناء، لذا 

فاملعركة التي خا�ضها ويخو�ضها اأبطال 

موؤ�ض�ضة الوطن االأمنية والدفاعية لن 

تكون حا�ضمة ما مل ت�ضمل املعركة ُبعدًا 

دينياً واجتماعياً واقت�ضادياً و�ضيا�ضياً 

وي�ضرتك فيها العلماء واخلطباء ورجال 

الفكر والثقافة واالإعالم ومنظمات املجتمع 

املدين انطالقاً من اأن مواجهة االرهاب هي 

معركة اجلميع، ويجب االنت�ضار فيها 

بالق�ضاء على اأولئك القتلة وتخلي�ض 

الوطن من �ضرورهم التي حتاول النيل من 

اأمن الوطن وا�ضتقراره واقت�ضاده.

وهذا يتطلب من اجلميع ا�ضتيعاب اأن 

املعركة ال تقت�ضر على عنا�ضر يف هذه 

املحافظة اأو تلك ولي�ضت مع �ضرذمة من 

هنا اأو هناك بل هي مواجهة يف معركة 

ر  البوؤ نهاء  باإ االنت�ضار احلقيقي فيها 

املولدة لالإرهاب من خالل جتفيف منابعها 

والعمل على تغيري االو�ضاع والظروف 

االقت�ضادية وال�ضيا�ضية والثقافية ون�ضر 

التعليم وامل��ع��رف��ة يف اأو���س��اط الن�شء 

كونهم الفئة امل�ضتهدفة من قبل العنا�ضر 

ال�ضيطانية والتي ت�ضتخدم الدين كغطاء 

ال�ضباب  ال�ضذج من  عمالها وتعبئة  الأ

مبفاهيم خاطئة متطرفة ال متت ب�ضلة 

لدين الرحمة واملحبة والت�ضامح وبهذا 

ميكننا اأن نواجه االرهاب ونق�ضي عليه 

بت�ضامن اجلميع.۹

خطط مستقبلية ملكافحة اإلرهاب يف بالدنا

واأ�ضارت امل�ضادر اإىل اأن من بني اخلطط امل�ضتقبلية ملكافحة االإرهاب ا�ضتكمال 

البنية التحتية والتجهيزات الالزمة مل�ضلحة خفر ال�ضواحل بناًء على اخلطة 

املعّدة لذلك، وا�ضتكمال البنية االأ�ضا�ضية لالإدارة العامة ملكافحة االإرهاب يف 

وزارة الداخلية، وتكثيف حمالت التوعية عرب و�ضائل االإعالم واأماكن العبادة 

لتوعية املجتمع مبخاطر االإرهاب وح�ضد الراأي العام للوقوف �ضد الفكر املتطّرف 

والعنا�ضر االإرهابية، وكذلك اال�ضتمرار يف احلوار الفكري مع املغّرر بهم من 

تلك العنا�ضر ال�ضالة واإعادتهم اإىل جادة ال�ضواب وموا�ضلة تنفيذ ال�ضيا�ضات 

واال�ضرتاتيجيات التي تواجه الفكر املحّر�ض والداعي اإىل الكراهية والتطّرف 

والغلو، باالإ�ضافة اإىل ا�ضتمرار عقد ال��دورات التدريبية خلطباء امل�ضاجد 

واملر�ضدين وبال�ضكل الذي يعمل على تطوير قدراتهم ومواكبة امل�ضتجّدات يف 

العمل التوعوي واالإر�ضاد الديني. 

و�ضّددت امل�ضادر على اأن بالدنا �ضتظل ملتزمة مبواقفها املبدئية ملكافحة 

االإرهاب الذي ينطلق من قناعة وطنية را�ضخة باأن ذلك يخدم م�ضلحة اليمن 

اأواًل واالأمن واال�ضتقرار يف املنطقة والعامل عموماً، باعتبار اأن االإرهاب اآفة دولية 

خطرية تهّدد اأمن و�ضالمة وم�ضالح اجلميع واأن مواجهة عنا�ضر تنظيم القاعدة 

االإرهابي والن�ضاطات التي تقوم بها تتطّلب اإ�ضافة اإىل ت�ضافر خمتلف اجلهود 

الداخلية الر�ضمية وال�ضعبية، تعاون املجتمع الدويل بتقدمي الدعم ال�ضخي لتمويل 

خطط وبرامج التنمية وعلى خمتلف امل�ضتويات بهدف �ضمان م�ضتوى معي�ضي 

الئق وحتريز املجتمع من اآفة الغلو والتطّرف وخلق بيئة تتمّكن من خاللها الدولة 

من ت�ضيري عجلة التنمية وجذب اال�ضتثمارات اخلارجية لت�ضهم يف خلق فر�ض 

عمل لل�ضباب والعاطلني وامت�ضا�ض البطالة وحتقيق االأمن واال�ضتقرار باعتبار 

اأن اأمن اليمن اأمن للمنطقة والعامل. 

فشل القاعدة 
وك�ضفت امل�ضادر عن اأنه وفقاً لعدد العمليات االإرهابية التي متّكنت عنا�ضر 

القاعدة من القيام بها خالل العام 2009 ونوعيتها، فقد ف�ضل التنظيم يف تنفيذ 

عمليات اإرهابية يف العا�ضمة �ضنعاء عدا حماولة فا�ضلة ا�ضتهدفت وفد التحقيق 

الكوري ومل حتّقق اأي خ�ضائر �ضوى م�ضرع منّفذها، كما مت ك�ضف اخلاليا 

املرتبطة بالتنظيم يف العا�ضمة والتي متّثل عنا�ضر انتحارية، وعجز التنظيم 

عن الو�ضول اإىل امل�ضالح الوطنية واالأجنبية. 

ولفتت ذات امل�ضادر اإىل اأن تنظيم القاعدة جلاأ اإىل البحث عن طريقة جديدة 

لتنفيذ العمليات االإرهابية واّت�ضح ذلك من خالل ما ن�ضر على �ضبكة االإنرتنت يف 

العدد احلادي ع�ضر من جملة »�ضدى املالحم« حتت عنوان »�ضّنة االغتيال« 

التي حتّث على ا�ضتهداف القيادات االأمنية والع�ضكرية واملدنية، وقد كان جلوء 

القاعدة اإىل هذا التكتيك موؤ�ّضرًا على عجز العنا�ضر االإرهابية يف الو�ضول اإىل 

االأهداف التي ت�ضعى اإليها من املن�ضاآت احليوية املحلية واالأجنبية، وجناح 

االإجراءات االأمنية االحرتازية التي اّتخذتها االأجهزة االأمنية، وجناح العمليات 

التي نّفذتها االأجهزة االأمنية �ضد عنا�ضر القاعدة. 

وتطّرقت امل�ضادر احلكومية اإىل اأن العام 2009 �سهد تراجعاً يف ن�ساط 

تنظيم القاعدة نتيجة لالإجراءات االأمنية اال�ضتباقية التي اّتخذتها احلكومة، 

حيث عملت عنا�ضر القاعدة على تطوير اأ�ضاليبها التكتيكية وممار�ضة عدد من 

االأن�ضطة االإرهابية، اأبرزها ا�ضتغالل عنا�ضر اأجنبية وافدة اإىل اليمن وخ�ضو�ضاً 

من الدول املجاورة، واالإعالن عن اإن�ضاء ما ي�ضّمى »تنظيم قاعدة اجلهاد يف 

جزيرة العرب« وحماولة احل�ضول على اعرتاف من قبل قيادة القاعدة يف 

اأفغان�ضتان وباك�ضتان، والرتويج باأن اليمن اأ�ضبحت مالذًا اآمناً لعنا�ضر 

القاعدة، باالإ�ضافة اإىل التخطيط لتنفيذ عمليات اإرهابية �ضد امل�ضالح احليوية 

واالأجنبية »املوؤ�ّض�ضات ال�ضيادية، مقّرات االأجهزة االأمنية، ال�ضفارات، 

ال�سركات النفطية، �سّباط واأف��راد الأم��ن«، اإل اأن الإج��راءات التي نّفذتها 

االأجهزة االأمنية بتوجيه العديد من ال�ضربات الناجحة �ضد عنا�ضر القاعدة 

اأ�ضهمت يف احلد من اأن�ضطتهم االإرهابية ومنها الق�ضاء على ما ي�ضّمى »كتائب 

جند اليمن« وغريها من العمليات النوعية والتي كان اآخرها تنفيذ عدة عمليات 

ا�ضتباقية يف حمافظات �ضنعاء واأبني و�ضبوة واجلوف و�ضعدة. 

نجاحات أمنية 
وعلى الرغم من التهديدات التي ميّثلها تنظيم القاعدة على االأمن الوطني 

واالإقليمي والدويل وهذا ما تتناوله الدول الكربى وعلى راأ�ضها الواليات املتحدة 

االأمريكية اإال اأن ما ي�ضاع باأن اليمن اأ�ضبح مالذًا اآمناً لعنا�ضر القاعدة اأمر غري 

دقيق والدليل على ذلك النجاحات االأمنية التي حتّققت على يد االأجهزة االأمنية 

والتي وّجهت �ضربات ناجحة �ضد عنا�ضر القاعدة مما اأ�ضهم يف احلد من اأن�ضطتهم 

االإرهابية واإ�ضعاف قدرتهم على ا�ضتهداف امل�ضالح املحلية واالأجنبية. 

ومن بني تلك النجاحات الق�ضاء على ما كان ي�ضّمى »كتائب جند اليمن« الذي 

تزّعمه ال�ضريع حمزة القعيطي من خالل عملية نوعية يف �ضهر اأغ�ضط�ض 2008 

والذي كان م�ضئواًل عن معظم العمليات االإرهابية التي مت تنفيذها خالل ال�ضنوات 

املا�ضية، والعمليات النوعية التي نّفذتها االأجهزة االأمنية �ضد حماولة ت�ضكيل 

تنظيم اإرهابي ي�ضم عنا�ضر مينية و�ضعودية اأهمها العملية التي نّفذتها االأجهزة 

االأمنية يف 19 يناير 2009 �ضد خلية مكّونة من عنا�ضر �ضعودية ومينية خّططت 

لتنفيذ عمليات اإرهابية يف العا�ضمة �ضنعاء �ضد امل�ضالح املحلية واالأجنبية 

»الغربية« وكذلك تفكيك عدد من اخلاليا املرتبطة بعنا�ضر القاعدة واإلقاء القب�ض 

على عدد من العنا�ضر االأجنبية املتوّرطة. 

كما مت تنفيذ عمليات ا�ضتباقية موؤّخرًا �ضد قيادة عنا�ضر القاعدة يف عدد من 

املناطق منها اأبني و�ضبوة واأرحب واحلديدة واجلوف و�ضعدة، حيث متّكنت 

االأجهزة االأمنية من الق�ضاء على العديد من القيادات االإرهابية واإلقاء القب�ض 

على عدد من العنا�ضر التي كانت ت�ضعى اإىل تنفيذ عمليات اإرهابية �ضد م�ضالح 

حملية واأجنبية. 

اإىل جانب اإلقاء القب�ض على عدد من العنا�ضر االأجنبية من جن�ضيات خمتلفة 

والتي كانت تعمل باال�ضرتاك مع العنا�ضر االإرهابية املحلية على التخطيط لتنفيذ 

عمليات اإرهابية وت�ضليم العديد منهم اإىل بلدانهم يف اإطار التعاون االأمني امل�ضرتك 

مع اليمن. 

وقد قامت اأجهزة االأمن بتتّبع تلك العنا�ضر وت�ضييق اخلناق عليها على 

الرغم من فرار 23 عن�ضرًا اإرهابياً من �ضجن االأمن ال�ضيا�ضي يف فرباير 2006، 

وا�ضتطاعت خالل الفرتة املا�ضية الق�ضاء على خطر هذه العنا�ضر من خالل اإلقاء 

القب�ض على 13 فردًا منهم وقتل 7 اأفراد اأثناء املواجهات مع قّوات االأمن وما تزال 

االأجهزة االأمنية تالحق العنا�ضر الثالثة الفارين. 

وقالت امل�ضادر اإن اعتماد �ضيا�ضات اأمنية عالية الكفاءة وتنفيذ عمليات نوعية 

�ضد العنا�ضر االإرهابية اأمر يف غاية االأهمية، اإال اأن االكتفاء بذلك لن يحّقق 

االأه��داف التي ن�ضعى اإىل الو�ضول اإليها واملتمّثلة يف خلق بيئة ال متّكن تلك 

العنا�ضر من العودة اإىل ممار�ضة اأن�ضطتها االإرهابية �ضواًء يف اليمن اأو اأي دولة 

اأخرى اأو اإعادة اإنتاجها بطرق وو�ضائل خمتلفة ولهذا انتهجت بالدنا جمموعة 

من ال�ضيا�ضات التي تعمل وب�ضكل متوازي يف املجاالت الرتبوية واالإعالمية 

والثقافية واالأمنية ميكن من خاللها تاأمني وحماية ال�ضباب من االنزالق وراء 

االأفكار والدعوات املتطّرفة، واملتمّثلة يف اجلوانب الت�ضريعية واالأمنية والفكرية 

واالإدارية واملوؤ�ّض�ضية واملالية والق�ضائية والتعاون االأمني واالتفاقيات الدولية. 

صعوبات وتحديات 
وتناولت امل�ضادر ال�ضعوبات والتحديات التي تواجه بالدنا وحتّد من قدرتها 

يف مكافحة االإرهاب، فهناك التحديات االقت�ضادية التي تتمّثل يف تراجع االأو�ضاع 

االقت�ضادية وتنامي م�ضتويات الفقر والبطالة لت�ضل اإىل حوايل 40%، وتراجع 

االإنتاج النفطي وتدهور اأ�ضعاره يف ال�ضوق الدولية، وتراجع حجم اال�ضتثمارات 

يف خمتلف املجاالت وخ�ضو�ضاً اال�ضتثمارات النفطية، وتراجع حركة ال�ضياحة، 

وتديّن م�ضتوى اخلدمات االجتماعية يف املناطق الريفية. 

فيما تت�ضّمن اجلوانب االأمنية امل�ضتوى املتوا�ضع لقدرات واإمكانيات االأجهزة 

االأمنية مع قلة املوارد املتاحة التي متّكن من تلبية متطّلبات القدرات واالإمكانات 

احلديثة التي ت�ضاهم يف تنفيذ العمليات االأمنية واملهام النوعية، و�ضعف 

التن�ضيق امل�ضرتك على امل�ضتوى االإقليمي والدويل يف مكافحة االإرهاب واجلرمية 

املنّظمة و�ضعف تبادل املعلومات. 

اأما ال�ضعوبات اجلغرافية فت�ضمل اّت�ضاع رقعة ال�ضريط احلدودي مع اململكة 

العربية ال�ضعودية مما ي�ضّهل للعنا�ضر املتطّرفة الت�ضّلل من واإىل اليمن، وطول 

ال�ضريط ال�ضاحلي الذي يزيد على 2400 كيلو مرت وي�ضّهل من عمليات التهريب 

والت�ضّلل اإىل اليمن، ومتركز العنا�ضر االإرهابية يف مناطق معزولة يف بع�ض 

املحافظات النائية التي حتتاج اإىل مزيد من التنمية والتطوير يف اإطار برامج 

مرّكزة. ۹

¿ أّكدت مصادر حكومية مّطلعة أن بالدنا وضعت خططًا مستقبلية لمواجهة نشاط تنظيم القاعدة كانت بداياتها 
في عام 2006 وتستمر حتى 2012 وذلك لمحاربة ظاهرة اإلرهاب ومواجهة التطرّف وتجفيف منابعه.

وقالت المصادر لـ»الميثاق« إن تلك الخطط تتضمّن االستمرار في تنفيذ العمليات النوعية االستباقية ضد عناصر 
القاعدة ومنعها من تنفيذ اعتداءتها اإلرهابية، والتوسّع في إنشاء وحدات مكافحة اإلرهاب في عدد من محافظات 
الجمهورية، وتعزيز التنسيق بين األجهزة األمنية والعسكرية بهدف التصدّي لإلرهاب بشكل أكثر فاعلية، وربط 

المطارات والموانئ اليمنية بشبكة معلوماتية حديثة لضبط العناصر اإلرهابية المطلوبة. 

 التوسع يف إنشاء وحدات مكافحة اإلرهاب
 استكمال البنى التحتية لخفر السواحل
 مواصلة العمليات النوعية االستباقية

 ربط املطارات واملوانئ بشبكة معلومات حديثة
 تبني اسرتاتيجية ملواجهة الفكر املحرض على التطرف والغلو

استياء شعبي من استغالل )اإلصالح( 
املساجد للرتويج االنتخابي يف الحديدة

¿ عربت اأو�ساط حملية يف حمافظة 
احلديدة عن ا�ضتيائها ال�ضديد من 

ا�ضتمرار ا�ضتغالل حزب اال�ضالح 

للم�ضاجد واإقحام بيوت اهلل يف العمل 

ال�ضيا�ضي واملكايدات احلزبية. 

وذكرت م�ضادر حملية يف احلديدة 

ان عنا�ضر م��ن ح���زب اال���ض��الح 

انت�ضرت ي��وم اجلمعة املا�ضي يف 

م�ضاجد املحافظة وقامت بتوزيع 

من�ضورات دعائية ت��روج الإح��دى 

الفعاليات الفنية التي يعتزم احلزب 

اقامتها يف اطار دعايته االنتخابية 

املبكرة.

وق��ال��ت امل�����ض��ادر :ل��ق��د ف��وؤج��ىء 

امل�ضلون بوجود مل�ضقات و�ضور 

على جدران وابواب امل�ضاجد وهي 

اعالنات لفعالية حزبية توؤكد عدم 

اح���رتام حرمة اجل��ام��ع وم�ضاعر 

امل�ضلني من خالل ا�ضتدراج جماميع 

من االطفال �ضغار ال�ضن لتوزيع 

دعوات احل�ضور على امل�ضلني اثناء 

وبعد خطبتي اجلمعة دون اكرتاث 

بتعكري ال�ضكون وروحانية العبادة 

و�سروط واآداب �سالة اجلمعة. 

وا�ضتغربت امل�ضادر من ال�ضمت 

امل��ط��ب��ق ملكتب وزارة االوق���اف 

باملحافظة  جتاه تزايد هذه الظاهرة 

وال��ت��ي داأب���ت ق��ي��ادات وعنا�ضر 

)اال�����ض����الح ( ع��ل��ى مم��ار���ض��ت��ه��ا 

واال�ضرار على اإقحام دور العبادة 

يف املماحكات ال�ضيا�ضية وا�ضتغالل 

الدين خلدمة م�ضالح حزبية تارة 

يف اخلطابة وتارة يف جمع االموال 

مب�ضميات خمتلفة، وم��وؤخ��رًا يف 

الرتويج حلفالت الغناء وال�ضمر 

والطرب -بح�ضب امل�ضادر.

مطالبًة ال�ضلطة املحلية ممثلة 

باال�ضتاذ احمد �ضامل اجلبلي- 

حمافظ املحافظة رئي�ض املجل�ض 

امل��ح��ل��ي- ب��اإ���ض��دار توجيهات 

�ضارمة اىل مكتب االوقاف للقيام 

ب���دوره وو���ض��ع ح��د للتدخالت 

احل��زب��ي��ة يف امل�����ض��اج��د وات��خ��اذ 

االج���راءات القانونية الرادعة 

الإن��ه��اء ه���ذه ال��ظ��اه��رة و�ضبط 

املخالفني.۹

فرع املؤتمر بالجزائر يقيم حفل استقبال للطالب الجدد
¿اأقام فرع املوؤمتر ال�ضعبي العام باجلزائر حفل 
ا�ضتقبال طالب الدفعة اجلديدة من مبعوثي وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي يف اإطار منح التبادل 

الثقايف بني بالدنا واجلزائر.

حيث قام فرع املوؤمتر با�ضتقبال الطالب اجلدد منذ 

و�ضولهم اإىل مطار ه��واري بومدين وحتى االإقامة 

اجلامعية ومت ترتيب كل اإج��راءات �ضكنهم واأقيمت 

ماأدبتا غداء وع�ضاء ترحيبا بو�ضولهم.

رئي�ض فرع املوؤمتر باجلزائر عرفات الرعيني رحب 

بالطالب وهناأهم مبنا�ضبة و�ضولهم بال�ضالمة وحثهم 

على التح�ضيل العلمي املمتاز واأن ميثلوا البلد احلبيب 

خري متثيل ويتحلوا بال�ضفات احل�ضنة ويتم�ضكوا بالقيم 

والثوابت الوطنية.

من جانب اآخر اأكد االأ�ضتاذ راجح االأ�ضد امللحق الثقايف 

لل�ضوؤون االأك��ادمي��ي��ة ب�ضفارتنا 

باجلزائر اأن امللحقية الثقافية 

�ضتبذل لهم كل الرعاية واالهتمام 

حتى يت�ضنى لهم جو درا�ضي ممتاز.

وقد رحب الطالب اجلدد مببادرة 

ف��رع امل��وؤمت��ر وع���ربوا عن 

�ضكرهم اجل��زي��ل لقيادة 

الفرع على حفل اال�ضتقبال 

وترتيب اإجراءات ال�ضكن.

ال���ط���الب امل��ب��ع��وث��ون 

ل��درا���ض��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف 

تخ�ض�ضات الطب الب�ضري وال�ضيدلة وطب االأ�ضنان 

والهند�ضة موزعون على عدة جامعات جزائرية 

وعددهم 36 طالباً.۹

57  جهة تعيق الحكومة عن تقديم 
املوازنة للربملان يف موعدها 

¿ اإرجاأت احلكومة تقدمي ميزانية الدولة 
للعام القادم  للربملان وب��ررت ذلك بعدم 

ا�ضتقرار املوؤ�ضرات االقت�ضادية لهذه ال�ضنة 

، بينها زيادة معدالت الت�ضخم ) ارتفاع 

االأ�ضعار ( وانخفا�ض اإيرادات الدولة ، ما 

ا�ضتدعى - بح�ضب ر�ضالة من احلكومة 

- اإعادة النظر يف اإطار املوازنة 

وتنمية  لنفقات  ا لتخفي�ض 

االإي���رادات بتعديالت على 

قوانني �ضريبية وجمركية 

.. وطالبت بتعاون اأع�ضاء 

جم��ل�����ض ال���ن���واب م��ع��ه��ا ب��ه��ذا 

اخل�ضو�ض.. 

م�ضرية اإىل اأن تلك االأو�ضاع ت�ضببت يف  

تاأخري العديد من  الوحدات احلكومية من 

تقدمي موازناتها  يف املوعد املحدد حيث مل 

تعد ميزانيات �ضوى )54( وحدة حكومية 

من اأ�ضل )111( وح��دة اإىل جانب ثالث 

حمافظات فقط اأعدت  موازناتها  من اإجمايل  

)21( حمافظة.

واأو�ضحت  الر�ضالة اإن اإعادة النظر جاء 

ليوائم م��وازن��ات اجلهات احلكومية مع 

حاجتها احلقيقة جتنباً ملبالغ و�ضلت اإىل 

)200( مليار ري��ال يف تقديرات ميزانية 

ال�ضنة املقبلة، غري اإبقاء عجز املوازنة عند 

احلدود االآمنة.۹

متقطعون يسطون على 
مساعدات النازحني بصعدة

¿ د�ضنت منظمة االإغاثة االإ�ضالمية ب�ضعدة االأربعاء م�ضروع 
توزيع املالب�ض ومواد االإيواء للمت�ضررين يف حارات مدينة �ضعدة 

القدمية، والذي كان ي�ضتهدف )4000( اأ�ضرة نازحة، غري انه مل 

ي�ضل اىل �ضعدة �ضوى 700 حالة.. فيما مت ال�ضطو على البقية من 

قبل متقطعني يف منطقة حوث مبحافظة عمران.

 وعربرَّ مدير منظمة االإغاثة االإ�ضالمية- فرع �ضعدة- �ضدام 

العديني عن اأ�ضفه لتعر�ض امل�ضاعدات اخلا�ضة بالنازحني لل�ضطو 

مبحافظة عمران.. 

ن حمافظ �ضعدة طه عبداهلل هاجر خالل ح�ضوره  اىل ذلك ثمرَّ

تد�ضني توزيع امل�ضاعدات، االأرب��ع��اء، دور منظمة االإغاثة 

االإ�ضالمية يف تقدمي العديد من امل�ضاعدات للمت�ضررين.. 

م�ضيدًا بالتوجه االأخري للمنظمة يف تنفيذ م�ضاريع اأخرى ومنها 

توزيع مالب�ض ومواد اإيوائية و�ضتائر للنازحني تخفيفاً حلدة 

معاناتهم..

هذا وتقوم منظمة االإغاثة االإ�ضالمية بالتعاون مع منظمة الغذاء 

العاملي بتقدمي الغذاء للنازحني واملت�ضررين من فتنة �ضعدة 

وب�ضورة �ضهرية.۹

حفلت بالعديد من املحاضرات القيمة

دورة تدريبية ملسئولي الرقابة بفرعي املؤتمر يف إب والضالع
 إب - حميد الظاهري 

ب  اإ ¿ اختتمت مبحافظة 
الدورة التدريبية والتاأهيلية 

مل�ضئويل الرقابة التنظيمية 

لفروع املوؤمتر ال�ضعبي العام 

للدوائر وفروع كليات جامعة 

اإب، وفروع مديريات حمافظة 

ال�ضالع، والتي عقدت خالل 

الفرتة من 25 -27 من اأكتوبر 

املن�ضرم.

ويف افتتاحية الدورة األقى 

عبد الواحد �ضالح - رئي�ض 

فرع املوؤمتر ال�ضعبي العام 

باملحافظة - كلمة اأ�ضار فيها 

اإىل اأهمية انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية مل�ضئويل الرقابة التنظيمية 

لفروع املوؤمتر باملحافظات واجلامعات.

واأ�ضاف �ضالح اأن انعقاد هذه ال��دورة التدريبية مل�ضئويل الرقابة 

التنظيمية ياأتي تزامناً مع احتفاالت مين 22 من مايو املجيد باأعياد الثورة 

اليمنية �ضبتمرب واأكتوبر، منوهاً اإىل عظمة االجنازات التي اأمكن للموؤمتر 

حتقيقها يف ظل م�ضرية الوحدة واإىل ما يتطلب من اأع�ضاء املوؤمتر من اأدوار 

اأكرث تعزيزًا لتوجهات القيادة ال�ضيا�ضية.

من جانبه األقى الدكتور ب�ضري العماد - رئي�ض دائرة الرقابة التنظيمية 

باملوؤمتر ال�ضعبي العام كلمة رئي�ض هيئة الرقابة التنظيمية والتفتي�ض املايل 

االأ�ضتاذ يحيى حممد ال�ضامي اأ�ضار فيها اإىل اأن هيئة الرقابة التنظيمية 

والتفتي�ض املايل حر�ضت على امل�ضي يف عقد الدورات التدريبية والتاأهيلية 

مل�ضئويل الرقابة يف عموم املحافظات واجلامعات ملا لها من اأهمية بالغة يف 

حت�ضني وتطوير م�ضتوى اأداء الرقابة التنظيمية والتفتي�ض املايل بفروع 

املحافظات واجلامعات والدوائر واملديريات يف تاأهيل وتدريب م�ضئويل 

الرقابة التنظيمية بها التي تاأتي من اأهم اأولويات هيئة الرقابة التي اأعدت 

برناجماً تاأهيلياً لبع�ض املحافظات. .

من جهته األقى الدكتور عبدالعزيز ال�ضعيبي - رئي�ض فرع املوؤمتر 

بجامعة اإب - كلمة قال فيها: اإن انعقاد هذه الدورة التدريبية مل�ضئويل 

الرقابة التنظيمية لفروع املوؤمتر ال�ضعبي العام مبحافظتي اإب وال�ضالع 

وفروع كلية جامعة اإب وتعزيز دور الرقابة التنظيمية مل�ضئويل الرقابة 

بفروع املوؤمتر ياأتي ملواكبة املرحلة الراهنة.

ومن جانبه األقى اأحمد عباد املعكر - رئي�ض فرع املوؤمتر ال�ضعبي العام 

مبحافظة ال�ضالع- كلمة قال فيها اإنه يتطلب منا جميعاً تعزيز الدور 

الرقابي والتنظيمي لتفعيله على م�ضتوى فروع املوؤمتر ملا يكفل مواجهة 

التحديات.

و�ضملت الدورة التدريبية 

مل�ضئويل الرقابة التنظيمية 

ل��ف��روع امل��وؤمت��ر مبحافظتي 

اإب وال�ضالع، وفروع كليات 

ج��ام��ع��ة اإب خ���الل ال��ف��رتة 

25-27 من اأكتوبر املا�ضي 

حم��ا���ض��رات للم�ضاركني يف 

ال�����دورة، االأوىل للدكتور 

ب�ضري العماد - رئي�ض دائرة 

الرقابة التنظيمية - بعنوان 

الرقابة ودوره���ا يف تفعيل 

العمل التنظيمي، والثانية 

للدكتور عبد العزيز ال�ضعيبي 

- رئي�ض فرع املوؤمتر ال�ضعبي 

العام بجامعة اإب - بعنوان 

اأ�ض�ض ومنطلقات العمل التنظيمي الرقابي يف ظل الالمركزية، والثالثة 

للدكتور طارق املن�ضوب - رئي�ض فرع املوؤمتر بكلية التجارة بجامعة 

اإب - بعنوان عملية االت�ضاالت والتوا�ضل بني هيئة الرقابة وفروعها 

من جهة وبني بقية التكوينات التنظيمية من جهة اأخرى، ومهام فروع 

هيئة الرقابة التنظيمية باأمانة العا�ضمة، واملحافظات، واجلامعات، 

وفروع املوؤمتر بالدوائر، واملديريات للدكتور عارف الرعوي- امل�ضئول 

ال�ضيا�ضي واالإعالمي بفرع جامعة اإب، والتعامل مع املخالفات التنظيمية 

)االإجراءات واجلزاءات للدكتور خليل الوجيه ع�ضو اللجنة الدائمة( 

واإعداد كتابات التقارير التنظيمية للدكتور عبدال�ضالم االإرياين - امل�ضئول 

العلمي واالأكادميي بفرع جامعة اإب، والرقابة املالية يف املوؤمتر لالأ�ضتاذ 

اأحمد حممد راجح - نائب رئي�ض دائرة التفتي�ض املايل وباإ�ضراف الدكتور 

فوؤاد العفريي.۹

»امليثاق«- خاص:


