
ــة  اللجن ــم  باس ــي  اإلعالم ــق  الناط  *
ــي بّين  ــن الشرعب ــة األخ عزالدي الثوري
ــر عدوانها  ــة قبل أن تباش أن السعودي
ــل كبير على  ــن  راهنت بشك ــى اليم عل
انهيار المؤسسات الحكومية وذلك من 
ــه منصور  ــط على عبد رب ــالل الضغ خ
هادي وحكومة بحاح في صنعاء  على 
ــت واحد من  ــم في وق ــم استقالته تقدي
ــل انهيار مؤسسات الدولة  واحداث  اج
ــة يصعب السيطرة عليها  فوضى خالق
ــا تستطيع السعودية من خالل  وحينه
ــا من جديد  ــب أوراقه ــى  أن ترت الفوض
ــك  ــل تماس ــه وبفض ــل الل ــن بفض ولك
ــة  الثوري ــه  وقيادت ــي  اليمن ــع  المجتم
ــات  المؤسس ــت  تماسك ــة   والسياسي
ــن وقدمت خدماتها  الحكومية في اليم
على اكمل وجه رغم العدوان والحصار 
ــة عامين  وهذا  ــل والمطبق طيل الشام
ــغ وانعكاس  ــر بال ــان له اث ــك ك التماس
ايجابي على سير العمليات العسكرية 

في الجبهات القتالة..
ــك المجتمع  ــو ال تماس ــه ل ــا ان موضح
ــي وتماسك وحدة صفه الداخلي  اليمن
ــات  مؤسس ــوم  الي ــاك  هن ــان  ك ــا  لم
ــات صامدة  ــة وجبه ــة متماسك حكومي
ــن من العدوان  ــوم وبعد مرور عامي والي
والحصار نستطيع القول إن  المجلس 
ــاذ  ــة اإلنق ــى وحكوم ــي األعل السياس
ــز دور  ــن اجل تعزي ــاءت م ــي ج الوطن
ــاء الشعب  ــي ألبن ــك االجتماع التماس
ــه الحكومية وقيادة  ــي ومؤسسات اليمن
ــات  المستوي ــل  ك ــى  عل ــة  المواجه
ــة  ــة والسياسي ــة واالقتصادي العسكري
ــن الماضيين  ــالل العامي ــة وخ والقبلي
واجه المجتمع اليمني  تحديات كبيرة 
ــوات التحالف   جراء تواصل هجمات ق
ــاة االجتماعية  ــق الحي ــى كافة مراف عل
والمؤسسات  والمنشآت  واالقتصادية، 
ــات ال تميز بين  الحكومية  تلك الهجم
القطاعات االجتماعية، أو االقتصادية، 
ــول  وص ــم  رغ ــة،  العام أو  ــة،  المدني أو 
ــدود صارخة في  تلك الهجمات إلى ح
ــات الحكومية  إال  ــرب كافة المؤسس ض
ــرار وتماسك المجتمع اليمني   أن استم
ــرة لفترات  ــذه الظروف القاه في ظل ه
ــزون اجتماعي  ــى مخ ــة يدل عل طويل
ــات  والمؤسس ــراد  األف ــدى  ل ــل  هائ
اليمنية الذي يشكل الركيزة األساسية 

للصمود.

ــي ظل  ــه وف ــى أن ــي إل ــار الشرعب وأش
ــع  المجتم ــاع  ــدوان استط الع ــروف  ظ
ــل الهيئات والمؤسسات  اليمني تشكي
ــه  مكنت ــي  الت ــة  المدني ــات  والتجمع
ــه، كما  ــه وأهداف ــر عن نفس ــن التعبي م
ــة سياسية  ــن االستمرار كهوي مكنته م
ــي الدفاع  ــر عن صموده ف ــة تعب وثقافي
ــه والعيش على أرض  ــن أرضه وعرض ع
ــة ،  ــة دون وصاي ــة وحري ــن بكرام اليم
ــك يعتبر  ــي التماس ــرار ف ــذا االستم ه
ــب اليمني   ــازات الشع ــم إنج ــن أعظ م
ــن االعتبار  ــا بعي ــا أخذن ــة إذا م خاص
ــات التي فرضت عليه  مستوى التحدي
ــي. ويجب  ــرن الماض ــوات الق عبر سن
ــا نواجه التحديات  اإلدراك بأننا ما زلن
التي يفرضها علينا العدوان السعودي 
ــة  ــى الحاج ــة إل ــي  ، باإلضاف األمريك
ــة يتطلب  ــل برامج اجتماعي ــى تفعي إل
ــك المجتمعي اليمني  تصليب التماس
ــات مؤسسات  ــة عالق ــادة صياغ ، وإع
ــات  مؤسس ــع  م ــة  الوطني ــة  السلط
ــي والقطاعات األهلية  ــع المدن المجتم
ــار  ــرض إلط ــي ع ــا يل ــة، فيم المختلف
ــة اجتماعية تهدف  مرجعي نحو تنمي
ــع، وبناء  ــك المجتم ــز تماس إلى تعزي
ــع  م ــة  مترابط ــة  حكومي ــات  مؤسس
ــار مرجعي  ــزاء المجتمع، إط ــة أج بقي
ــة قطاعات العمل  ــد على معالج يساع
ــم،  تعلي ــن  م ــة  المختلف ــي  االجتماع
ــة االجتماعية،  ــة صحية، والحماي رعاي
ــا  أوضاعه ــص  تشخي ــن  م ــالق  االنط
ــا اآلنية،  ــر احتياجاته ــة، وتقدي الحالي
ــا  لتنميته ــات  االستراتيجي ــم  ورس
ــن بناء  ــة آخذي ــق المختلف ــي المراف ف
ــل المتماسك كهدف  المجتمع المتكام
أساسي من عملية الصمود والمواجهة.

ظروف استثنائية
ــد الكميم، أستاذ  ــور خالد محم * الدكت
ــات  المنظم ــر  ومدي ــي  الدول ــون  القان
ــوزارة  ب ــان  اإلنس ــوق  وحق ــة  الدولي
ــروف  ــي الظ ــول: ف ــح بالق ــدل أوض الع
ــرب والعدوان  ــة الح ــة كحال االستثنائي
ــن مواكبة  ــه م ــد مع ــد، ال ب ــى أي بل عل
ــادي لسير حركة اإلدارة  وتناغم غير ع
ــع جبهات الحسم  ــي الدولة عموما م ف
ــاه عدو البلد.. وعليه فان  الميدانية تج
كافة إدارات الدولة ملزمة بداهة بالعمل 
ــى والخطر  ــة عالية يتماش بروح وطني
ــم  ــب وإقلي ــى شع ــر عل ــم والكبي الداه
ــات العزة  ــي جبه ــة وخصوصا ف الدول

والصمود المواجهة للعدو.
ــن المفترض قطعا  ــف الكَُمْيم: م ويضي
ــراف  أط ــن  بي ــم  الدائ ــق  التنسي ــام  قي
ــة  ــل الهام ــل المسائ ــي مجم ــم ف الحك
ــث وفي ظل  ــة، حي ــات العام والسياس
ــان  ف ــة  العالي ــة  الوطني ــروح  ال ــرة  وتي
ــوب تعيين الكفاءات  األمر يقتضي وج
ــى معايير  ــة ووفق أعل ــة الوطني اإلداري

ــة ومسايرة  ــع المرحل ــة تواكبا م النزاه
للروح الشعبية العالية بين كل أطياف 
ــل  بك ــدوان  للع ــض  المناه ــع  المجتم

جبروت وقوة ووطنية.

ارتباط وثيق
* عبدالله عالو -رئيس مؤسسة الشرق 
ــداً أن  ــن المهم ج ــه م ــد أن ــط، أك األوس
ــط  ــة وترتب ــات الدول ــك مؤسس تتماس
ــإذا أحس  ــدم الناس ف ــور وتخ بالجمه
ــم  ــي يخدمه ــأن السياس ــون ب المواطن
ــة على مصالحهم  ــة منتبه وان الحكوم
ــد  بالتأكي ــم  وأهله ــم  أوالده ــح  ومصال
ــى الجبهات لرفدها  سيتوجه الناس إل
ــا  ــد، أم ــن البل ــاع ع ــن والدف بالمقاتلي
ــاس  ــد الن ــة وفق ــل أداء الحكوم إذا فش
ثقتهم بها فلن يدعموا الجبهات فدعم 
ــم بالقائد  ــات اآلن لثقته الناس للجبه
ــى الحكومة أن تعزز  ــم به وعل وارتباطه

هذه الثقة من خالل أدائها.

نجاح األداء
ــد  ــور محم ــة الدكت ــل وزارة الزراع * وكي
أن  ــه-  جانب ــن  م ــرى  ي  - ــري  الحمي
ــات الحكومية ونجاح  لتماسك المؤسس

ــف جوانب  ــا في مختل ــا وخدماته أدائه
ــك  ــدة لتل ــات المسن ــل والمسؤولي العم
المؤسسات أثر بالغ في دعم وتحفيز أداء 
ــات، فالمؤسسات  ــن في الجبه المقاتلي
ــة ال  داخلي ــات  ــر جبه تعتب ــة  الحكومي
تنفصل عن الجبهات الجهادية القتالية 
ــداء، ألن المرابطين في  في مواجهة األع
الجبهات يعتبرون خط الدفاع األول عن 
تلك المؤسسات الحكومية التي يقدمون 
ــة  ــة للحيلول ــم رخيص ــم ودماءه أنفسه
ــا في يد أعداء الوطن الذي  دون سقوطه

يدافعون عنه .
ــه إذا لم تكن تلك المؤسسات  موضحا أن
ــن  ــن أداء العاملي ــم يك ــة وإذا ل متماسك
ــوى الذي  ــي إلى المست ــا غير مرتق فيه
ــن قناعة  ــب ويعزز م ــا الشع ــق رض يحق
ــول أهمية  ــات ح ــي الجبه ــن ف المقاتلي
ــا وبذل  ــاع عنه ــدوى الدف ــرورة وج وض
ــل تجنيبها  ــن أج ــص م ــي والرخي الغال
ــه في تلك  ــر العدوان وإطماع كل مخاط
ــاط مسؤلياتها  ــي إسق ــات أو ف المؤسس
ــي  ــك المعان ــن تل ــم تك ــا، إن ل ووظائفه

حاضرة في ذهن المقاتلين في الجبهات 
أفرادا وقيادات فال شك أن عزيمة القتال 
ــن تنخفض وتتدنى  ــات المقاتلي ومعنوي
ــاط الذي هو  ــد تصل إلى درجة اإلحب وق
ــة لهزيمة الجيوش  ــر الطرق المؤدي أقص
ــن هنا تتضح  ــات القتالية، وم في الجبه
ــف في  ــار أن دور الموظ ــة إستشع أهمي
ــاوز  ــا يتج ــة أحيان ــة الحكومي المؤسس
ــن في الجبهات، وأن  أهمية دور المقاتلي
ــار  على الجانب  ينعكس ذلك االستشع
ــي وليس مجرد تنظير  التطبيقي والعمل
أو قول دون عمل حتى تتحقق الغاية من 
ــز دور تفعيل  ــداف الرامية إلى تعزي األه
ــات الحكومية   وتدعيم تماسك المؤسس
ــي  ــن ف ــات المجاهدي ــم معنوي ــي دع ف
ــة  صناع ــي  ف ــة  والمساهم ــات  الجبه

وتحقيق االنتصار. 

شراكة وتكامل
ــه يقول أحمد داوود إعالمي:  * من جانب
ــط  مخط أن  ــداً  جي ــدرك  ن أن  ــا  علين
ــدأ باستهداف  ــا، ب ــى بالدن ــداء عل األع
ــة وتهميشها وإدخالها  مؤسسات الدول
ــن الضعف واألداء  ــي مرحلة حرجة م ف
ــى وصلت  ــام 2011، حت ــداث ع ــذ أح من
ــر انتشر  ــات إلى دور فات ــك المؤسس تل
ــب..  والتالع ــوة  والرش ــاد  الفس ــا  فيه
ــى بالدنا، كانت  ــن جاء العدوان عل وحي
ــارة، ومما  ــه منه ــات شب ــذه المؤسس ه
ــد طيران العدوان  عمق المأساة هو تعم
ــات الحيوية  المؤسس ــرز  أب ــداف  استه
ــل والتعليم  ــالد كمؤسسات النق ــي الب ف
ــى بالكثير  ــة وغيرها وهو ما رم والصح

من الموظفين إلى طابور البطالة.
ــذ  ــن من ــدوان راه ــول إن الع ــن الق ويمك
ــدوث  ــى ح ــى والزال عل ــة األول اللحظ
ــة الداخلية حتى يصل  شرخ في الجبه
ــي ينهار فيه  ــى مرحلة عجز كل ــد إل البل
ــان الثورية تمكنت  ــن اللج كل شيء، لك
في السنة األولى من العدوان من حماية 
هذه المؤسسات من التالشي واالنهيار، 
ــي  ــس السياس ــوة المجل ــاءت خط وج
ــل حكومة اإلنقاذ  األعلى وبعدها تشكي
الوطني لتسهم في إنعاش الحياة بهذه 

المؤسسات..
ــدرك أن  ــن ن ــول: نح ــى داوود يق ومض
ــة االنقاذ  ــي وحكوم ــس السياس المجل
يمضيان في الطريق الصحيح لمعالجة 
ــة..  الدول ــات  مؤسس ــي  ف ــالالت  االخت
ــي سيؤثر بكل تأكيد  ــل داخل ألن أي خل
ــة والتصدي للعدو..  على سير المواجه
ــل  ــن الداخ ــات م ــت المؤسس وإذا ضرب
وانهارت الجبهة الداخلية فإن أي جبهة 
ــن تستمر  ــدو ل ــدي للع ــة للتص خارجي
طويالً وستنهار بفعل الزلزلة الداخلية..

ــي  ــة ه ــوة المطلوب ــا أن الخط موضح
ــي مؤسسات الدولة  محاربة الفساد ف
ــاء  وإعط ــن  اآلخري ــاء  إقص ــدم  وع
ــاب  ألصح ــب  المناص ــي  ف ــة  األولوي
الكفاءة  والخبرة وعدم تكرار األخطاء 
ــث يستحوذ طرف معين  السابقة بحي
أو فئة معينة على كل المناصب وتعمل 
ــن واستبعادهم,  ــى تهميش اآلخري عل
ــالح  وإص ــل  والتكام ــة  فالشراك
ــاج إلى  ــن الداخل تحت ــات م المؤسس
جهود كبيرة تماماً كتلك التي تبذل في 

التصدي للعدو في جبهات القتال..

05تحقيقاتتحقيقاتالثــــورة

أوضح  مراقبون وسياسيون أن العدوان السعودي األمريكي راهن بشكل كبير 
على انهيار المؤسسات الحكومية في اليمن  وأحداث فوضى خالقة يصعب السيطرة 
ــار الجبهة الداخلية.. وبفضل الله وبفضل تماسك  عليها في استهداف صارخ النهي
ــات الحكومية  ــت المؤسس ــة والسياسية  تماسك ــه الثوري ــي وقيادت ــع اليمن المجتم
ــل والمطبق طيلة  ــدوان والحصار الشام ــه رغم الع ــا على أكمل وج ــت خدماته وقدم
عامين وهذا التماسك كان له اثر بالغ وانعكاس ايجابي على سير العمليات العسكرية 
في الجبهات..االستطالع الصحفي  التالي يسلط الضوء على هذا الصمود .. نتابع :
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يف ظل العدوان والحصار وتجنيد المرتزقة من ضعاف النفوس يف الداخل:يف ظل العدوان والحصار وتجنيد المرتزقة من ضعاف النفوس يف الداخل:


داوود:داوود:

العدوان على بالدنا بدأ العدوان على بالدنا بدأ 
باستهداف مؤسسات الدولة باستهداف مؤسسات الدولة 

وتهميشها وإدخالها يف مرحلة وتهميشها وإدخالها يف مرحلة 
حرجة من األداءحرجة من األداء


الشرعبي:الشرعبي:

رهانات العدوان على رهانات العدوان على 
انهيار املؤسسات انهيار املؤسسات 

الحكومية فشلت بفضل الحكومية فشلت بفضل 
صمود املوظفنيصمود املوظفني


الكميم:الكميم:

التناغم واالنسجام الذي ساد التناغم واالنسجام الذي ساد 
أجهزة الدولة خالل فرتة أجهزة الدولة خالل فرتة 

الفراغ كان له دور الفراغ كان له دور رئيسيرئيسي يف  يف 
التماسك التماسك 


عالو:عالو:

ارتباط مؤسسات الدولة ارتباط مؤسسات الدولة 
بمصالح الناس كان سببا بمصالح الناس كان سببا 

وجيها لاللتفاف حولها وتعزيز وجيها لاللتفاف حولها وتعزيز 
جبهات الصمودجبهات الصمود
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