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بن جالل يلتقي مسؤول مكتب 
الهجرة الدولية باحملافظة

تفتيش مستمر على السلع الغذائية 
بعاصمة احملافظة خالل رمضان

أ/ عبداحلميد الشرعبي يكتب: 
دور اإلعالم التنموي في محافظة 

مأرب

افتتاح أول مركز ختصيص يف 
طب وجراحة العيون بمأرب

خالل تشييعه إلى مثواه مبديرية الوادي
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الفاطمي يقدم عزاء السلطة املحلية يف وفاة 
الشيخ حمسن بن معييل

قــدم وكيــل املحافظــة 
عيل محمــد الفاطمي عزاء 
الســلطة املحليــة ملحافظة 
مأرب بقيادة اللواء سلطان 
بــن عــيل العــرادة يف وفــاة 
الشــيخ/ محســن بــن عيل 
بن معييل أحد كبار مشايخ 
ــة  ــدة بمحافظ ــة عبي قبيل
مــأرب الــذي وري جثمانه 
الثرى يــوم الثالثاء بمثواه 
ــه باملكراب  يف مسقط رأس
يف منطقة الحزمة بمديرية 

مــأرب الوادي.
ــل الفاطمي  وأكد الوكي
ــد أن  خــالل تشــييع الفقي
ــاً ومحافظة  الوطن عموم
مــأرب خصوصــاً خــرت 

برحيل الشــيخ محســن بن 
ــة  ــة الوطني ــيل الهام معي
رجاالتهــا  مــن  واحــداً 
ورمزاً  والحكماء  املخلصني 

مــن الرمــوز الوطنية.
الوكيــل  وأشــاد 
ــد  ــدور الفقي ــي ب الفاطم
النضايل والوطني وتكريس 
حياته لخدمة وطنه وأمته، 
التــي لعبهــا مــن  واألدوار 
أجل األلفة والتآخي واملودة 
االجتماعــي  والتماســك 

ــة. ــدة الوطني والوح
إىل  الفاطمــي  ولفــت 
أن رحيــل الفقيــد يف هــذه 
املرحلــة الحرجــة التي يمر 
ــة  ــن ومحافظ ــا الوط به

مأرب جزء من هذا الوطن، 
الشعور  يزيد من مضاعفة 
ــرة  ــارة الكب ــم الخس بأل
 .. لــدوره وصــوت حكمته 
الله تعــاىل أن يتغمد  داعيــاً 
الفقيد بواســع رحمته وأن 
يلهــم أهلــه وذويــه الصرب 

والسلوان.
قــد  اآلالف  وكان 
ــاء يف  ــوم الثالث ــاركوا ي ش
تشــييع الفقيد محســن بن 
عــيل بــن معيــيل تقدمهــم 
محافظــات  محافظــو 
وعــدد من أعضــاء مجليس 
النــواب والشــورى وكبــار 
رجــاالت الدولة والســلطة 
املحليــة بمحافظــة مأرب ، 

ــايخ وأعيان من عدد  ومش
مــن املحافظــات اليمنيــة.

 يشــار إىل أن الفقيــد 
محســن بن عــيل بن معييل 
ظــل فــرة طويلــة يصارع 
املــرض حتى وافــاه األجل 
ــالج يف  ــى الع ــو يتلق ، وه
جمهوريــة مــر العربيــة 
الشــقيقة ؛ بعد عمر طويل 
تجاوز التسعة عقود، قىض 
جله يف خدمة الوطن وأمته 
 ، قبيلته  وأبناء  ومحافظته 
وإصالح ذات البني ، وتعزيز 
اللحمة املجتمعية والنسيج 

الوطني.

خالل تشييعه إلى مثواه مبديرية الوادي

   خسرنا برحيل بن معيلي هامة وطنية وواحدًا من الرجال احلكماء      
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حــر وكيــل محافظة 
الفاطمي  مأرب عيل محمد 
األمســية الرمضانيــة التي 
أقيمــت ملنتســبي معســكر 
الخاصــة  األمــن  قــوات 
باملحافظــة، ضمن برنامج 
التوجيه املعنوي واألنشطة 
الرمضانية إلدارة العالقات.

وخالل األمســية شــدد 
الوكيل الفاطمي عىل أهمية 
إقامــة مثل هذه األنشــطة 
والربامج التوعوية الهادفة 
إىل رفــع املعنويــات وزيادة 
الوعي يف األداء األمني لدى 

منتســبي األمن والرشطة.
الفاطمــي  وأشــاد 
بالنجاحــات التــي حققهــا 
ويحققهــا منتســبو األمن 
املحافظــة،  والرشطــة يف 
التــي يبذلونهــا  والجهــود 
وكان من ثمارها امللموسة 
تنعم  املحافظة  أصبحت  أن 
ــتقرار وتعج  باألمن واالس
بالحيــاة املدنيــة .. معربــاً 
عــن شــكره للمرابطــني 
الذيــن  النقــاط األمنيــة  يف 
يظهــرون الوجــه املــرشق 
للدولــة الرشعية من خالل 

حســن تعاملهم والتزامهم 
والقوانــني  باألنظمــة 
واألداء االحــرايف يف حماية 
املواطنني وتنفيذ املهام ويف 
مقدمتهــم منتســبي قوات 

ــن الخاصة. األم
مــن جانبــه أكــد قائــد 
األمــن  قــوات  معســكر 
الخاصة باملحافظة العميد/ 
عبد الغني شعالن، أن املهمة 
األمن  قوات  ملنتسبي  األوىل 
ــتقرار بني  بث األمن واالس
الحزم  املواطنني  من خالل 
ــن األخالق والتعامل  وحس

املسؤول مع املواطن سواء 
أو  املواقــع  أو  النقــاط  يف 
عنــد تنفيــذ املهــام.. معرباً 
عن الشــكر والتقدير ألبناء 
ــأرب الذي كان  محافظة م
تعاونهم مع منتسبي األمن 
هو الداعم الرئيس لتحقيق 

األمن واالســتقرار.
وشهدت األمسية العديد 
ــادية  ــرات اإلنش ــن الفق م
والشــعرية لشباب مبدعني 
التي  التوعوية  واملشاركات 
نالت استحسان الحارضين.

قوات األمن اخلاصة حتيي أمسية 
رمضانية بحضور الفاطمي
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افتتاح أول مركز ختصيص يف طب 
وجراحة العيون بمأرب

افتتــح وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتــاح ومعــه مديــر عــام 
مديرية املدينة محمد صالح 
فرحــان ، يــوم الثالثاء ، يف 
عاصمــة املحافظــة مركــز 
العــني االستشــاري لطــب 
وجراحة العيون كاستثمار 

وطني.
ــط  ــص الرشي ــد ق وبع
طــاف الوكيــل بأقســام 
عــىل  واطلــع   ، املركــز 
األجهــزة واملعــدات الطبية 
فيــه ومواصفاتهــا ؛ حيث 
ــذا  ــادته به ــن إش ــرب ع ع
إضافة  يمثل  الذي  املرشوع 
ــي  ــاع الصح ــة للقط نوعي
باملحافظــة، يف ظل الحاجة 

املاســة لخدمات طبية ذات 
جــودة أعىل يف مجال الطب 

البــري.
وأكــد أن مثــل هــذه 
املشــاريع الطبيــة ســتخف 
معانــاة املواطنني يف البحث 
عــن جودة الخدمــة الطبية 
البــالد، وتقديمها يف  خارج 
الداخــل بتكاليــف وأســعار 

. لة معقو
وأكــد الدكتــور مفتــاح 
ترحيــب الســلطة املحليــة 
 ، االســتثمارات  بكافــة 
ومنها االســتثمار يف املجال 
املجتمع  يخدم  بما  الصحي 
وتنمية  الوطني  واالقتصاد 
الخدمات  وتوفر  املحافظة 
وبأســعار  للمواطنــني 

مناســبة .
وشــدد مفتــاح عــىل 
أهميــة الحرص عىل كفاءة 
ــاعد  ــي املس ــكادر الطب ال
؛  األخصائيــني  لألطبــاء 
مــن أجــل تقديــم الخدمات 
ــد  ــزة بع ــة املتمي العالجي
العمليات والتدخالت  إجراء 

ــا. ــة وغره الجراحي
االفتتــاح  وخــالل 
استمع وكيل املحافظة من 
نبيلة  الدكتورة  املركز  مدير 
الوادعي إىل رشح عن الهدف 
الــذي  مــن إنشــاء املركــز، 
أول مركز متخصص  يعترب 
يف أمراض وجراحة العيون 
ــة  ــتوى املحافظ ــىل مس ع

وإقليم ســبأ.

املركــز  إن  وقالــت: 
االرتقــاء  إىل  يســعى 
بالخدمــات الطبية النوعية 
ــة  ــتوى املحافظ ــىل مس ع
واإلقليــم ، من خالل تقديم 
طب  يف  املتخصصة  الرعاية 
وجراحــة العيــون بجــودة 
طبــي  وبطاقــم  وتميــز 
متخصص وبأحدث التقنية.
الدكتــورة  وقدمــت 
عــن  رشحــاً  الوادعــي 
التجهيــزات واألجهزة التي 
وفرهــا املركــز وحداثتهــا 
التــي يقدمها من  والجودة 
أجــل تقديم خدمــات طبية 
رائــدة .. الفتة إىل أن املركز 
بلغــت كلفته االســتثمارية 
أكثر من 600 مليون ريال.
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مدير مديرية املدينة يلتقي مسؤول مكتب 
اهلجرة الدولية باملحافظة

عــام  مديــر  ناقــش 
مديرية مدينة مأرب محمد 
صالح بن جالل مع منظمة 
الهجرة الدولية آلية التعاون 
والتدخــالت  املشــركة 
اإلنســانية يف ظــل النــزوح 
املستمر إليها من املحافظات 
الخاضعة ملليشــيا الحوثي، 
واستقبالها آلالف الالجئني 
ــرن اإلفريقي. من دول الق

ورحب بــن جالل خالل 
ــب  ــر مكت ــتقباله مدي اس
الهجــرة الدولية بمحافظة 
مــأرب آنــدرس هاجوالنــد 
بافتتــاح املنظمة مكتباً لها 
كأول منظمة أممية تفتتح 

مكتبــاً لها بمأرب .. مؤكداً 
أن هذه الخطوة ستسهل من 
قدرة املنظمة يف الوصول إىل 
املجتمع املستفيد، والتعرف 

عــىل الواقع عن قرب.
عــام  مديــر  وأشــار 
مديريــة مــأرب إىل أهميــة 
الســلطة  بــني  التنســيق 
املحليــة يف املديرية واملكتب 
، بمــا يعــزز مــن قــدرات 
السلطة املحلية يف املحافظة 
واملديريــة تجــاه النازحــني 
واملجتمــع املحــيل وكــذا 
الالجئــني مــن دول القــرن 

ــي. اإلفريق
مديريــة  إن  وقــال: 

ــتقبلت  ــأرب اس ــة م مدين
مئــات اآلالف من النازحني 
الذين نزحــوا إىل املحافظة، 
وهــذا العــدد الكبــر فرض 
أعبــاًء كبرة عىل الســلطة 
املحلية يف مختلف املستويات 
سواًء الخدمية أو اإلنسانية 
، يف ظــل غيــاب شــبه كيل 
اإلنســانية  للمنظمــات 
الدوليــة عن القيام بدورها 

ــاه النازحني. تج
إىل ذلــك عقــد مديــر 
ــة املدينة محمد  عام مديري
صالح بــن جــالل اجتماعاً 
أداء الفــرق  ملناقشــة ســر 
امليدانية لتحصيل الواجبات 

الزكويــة وأبــرز املعوقــات 
ــائل  ــا ووس ــي تواجهه الت

. حلها
وشــدد بــن جــالل عىل 
رضورة التحصيل وااللتزام 
بمــا جــاء يف تقريــر لجنــة 
.. مؤكــداً  الــزكاة  ربــط 
أهمية التعامل الحســن مع 
املكلفني ألداء فريضة الزكاة 
املفروضة التي رشعها الله 
ــوال واألنفس بما  عىل األم
يعــود بالنفع عــىل املكلفني 

ــكل عام. واملجتمع بش

ترأس اجتماعًا ملناقشة حتصيل الزكاة
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ينفــذ مكتــب الصناعــة 
ــة مــأرب  والتجــارة بمدين
)عاصمــة املحافظة( حملة 
الغذائية  تفتيش عىل السلع 
واملخازن منذ مطلع الشهر 
الكريــم ، للتأكــد مــن مدى 
صالحيتها وسالمة تخزينها 
يف ظــل اإلقبــال الكبر عىل 
الســلع االســتهالكية خالل 

رمضان.
ــب  ــر مكت ــاد مدي وأش
الصناعة والتجارة بمديرية 

املدينــة فــارس العقيــيل يف 
ــة  ــع »محافظ ــق ملوق تعلي
مأرب« بالجهود التي تبذلها 
ــة  ــش امليداني ــرق التفتي ف
ــة  ــب الصناع ــة ملكت التابع
الشهر  أيام  والتجارة خالل 

الكريم.
وأكــد أن الفــرق تبــذل 
جهوداً كبرة ، وتمكنت من 
املخالفات  الكثر من  ضبط 
التــي يف املحــال التجاريــة ، 
منها ســلع غذائيــة منتهية 

ــة، والبعض منها  الصالحي
شارف عىل االنتهاء، وأخرى 

سيئاً. تخزيناً  مخزنة 
ــال: إن الحملة تأتي  وق
تنفيــذاً للخطــة الرمضانية 
التي أعدهــا املكتب لضمان 
املستهلكني  حصول  سالمة 
عىل ســلع غذائيــة صالحة 
أن  مؤكــداً   .. وســليمة 
حمــالت التفتيــش امليدانية 
ســتواصل عملها ، وتشمل 
جميــع األحيــاء يف عاصمة 

تفتيش مستمر عىل السلع الغذائية بعاصمة 
دور اإلعالم التنموي املحافظة خالل رمضان

يف حمافظة مأرب

املحافظة.
عــدم  عــىل  وشــدد 
التهــاون مع أي مخالف أو 
متالعب بأقوات املواطنني .. 
التعاون  إىل  املواطنني  داعياً 
واإلبالغ عن أية سلع غذائية 

ــة الصالحية. منتهي
ــم  ــلع ت ــورة لس * الص
ــة  ــالل الحمل ــا خ ضبطه

ــة امليداني
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 مقدمة:
الثورة الصناعية يف  بعد 
القرن التاسع عرش امليالدي 
ــائله  ــالم بوس ــر اإلع ظه
البدائيــة كقــوة مؤثــرة 
واملجتمعــات  األفــراد  يف 
وصنــف كســلطة رابعة إىل 
ــالث  الث ــلطات  ــب الس جان
والتنفيذيــة  الترشيعيــة 
ــد  ــن بع ــة.. لك والقضائي
التكنولوجية وثورة  الثورة 
املعلومات يف القرن العرشين 
قرية  إىل  العالم  التي حولت 
واحــدة، كان اإلعــالم مــن 
ــتفيدين منهــا ؛  أكــرب املس
حيــث تحــول بفضلهــا إىل 
وسلطة  كربى  امرباطورية 
أوىل عابرة للحدود والقارات، 
ــود  ــن كل القي ــت م وتفل

والقانونيــة  السياســية 
والجغرافيــة واالجتماعية، 
وأصبح اإلعــالم يغزونا إىل 
النــوم، حتى  داخــل غــرف 
وإن كانت األبواب والنوافذ 
مغلقــة، وبــات يتحكــم يف 
واالتجاهــات  القناعــات 
الفكرية والنفســية لألفراد 
والجماعات والدول ، ويؤثر 
يف ســلوكياتهم وقراراتهــم 
سواًء املتعلقة بإدارة الشأن 
العام أو املتعلقة بالعالقات 
 ، االجتماعيــة والسياســية 
أو حتــى املتعلقة بالســلوك 

االســتهالكي والتســوقي.
ــالم  ــح اإلع ــد أصب لق
الســالح األول يف معــارك 
البنــاء والهدم ، فهو يتقدم 
استخدام  ويسبق  الجيوش 

األســلحة ، ويحسم املعارك 
، وهو أيضــا يتقدم معارك 
التنميــة والبنــاء، وله تأثر 
كبر خاصة يف الدول النامية 
، واليمــن واحدة منها التي 
ترتفــع فيها نســب األمية 
والفقــر وبــؤر الــراع 
والســيايس،  االجتماعــي 
حيــث يســتخدم اإلعالم يف 
إدارة كل هذه الراعات أو 

التنمية. برامــج 
دور  نفهــم  ولكــي 
وســائل اإلعــالم يف نطــاق 
ــب أن  ــني يج ــرايف مع جغ
ــية  ــة السياس البيئ ــم  نفه
واالجتماعية  واالقتصادية 
القائمــة للدولــة واملجتمع 
يف  يعمــل  اإلعــالم  ألن  ؛ 
إطــار كل هــذه املنظومــة 

دور اإلعالم التنموي 
يف حمافظة مأرب

ــا يف  ــراً فيه ــراً ومؤث متأث
ــة  ــة متناهي ــة تبادلي عالق
ــرة يف  ــابك ، ومؤث يف التش
مجمل التحوالت السياسية 
ــة  ــة واالقتصادي والتنموي

واالجتماعيــة.
ويف هــذه الورقــة التــي 
نحــاول فيها عمــل مقاربة 
لقراءة دور وسائل اإلعالم 
التحــوالت  مواكبــة  يف 
والتنمويــة  السياســية 
إطــار  يف  املحافظــة،  يف 
ــة  البيئ ــة  ــل منظوم تحلي
والجغرافيــة  السياســية 
واالجتماعية  واالقتصادية 
ــني زمنيتني ما  خالل حقبت
ــا  ــام 2014م ، وم ــل ع قب
ــا؛ باعتبارها التحول  بعده
ــبب  ــن بس ــر يف اليم الكب

ورقة عمل أعدها: 
أ/ عبداحلميد الشرعبي 

 مدير عام مكتب وكالة األنباء اليمنية »سبأ«مبحافظة مأرب
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انقــالب مليشــيا الحوثــي 
ــا  ــلطة والتهامه ــىل الس ع
ــة،  ــات الجمهوري محافظ
ــأرب  ــة م ــروز محافظ وب
بدور اســتثنائي، مثل أيضاً 
تحوالً يف كتابة تاريخ اليمن 
الحديث بصمودها ، وبقائها 
للجمهورية  األخر  الحصن 
اليمنيــة، ومنطلــق تحريــر 
ــات واالتجاه  بقية املحافظ
نحــو تحريــر العاصمــة 

. ء صنعا

وضع اإلعالم يف 
محافظة مأرب:

ــة  ــت محافظ ــد ظل لق
ومــن  مهملــة  مــأرب 
 ، النائيــة  املحافظــات 
وتعانــي مــن انعــدام البنى 
التحتيــة فيهــا كمحافظة، 
رغــم أهميتهــا الكبــرة 
ودورها املحوري يف الجانب 
والســيايس،  االقتصــادي 
املحافظة  فهي   ، والجغرايف 
الغنيــة بالنفــط والغــاز 
وأخراً الطاقة الغازية التي 
تمد الجمهورية اليمنية ، إىل 
جانب رفدها لخزينة الدولة 
ــالت الصعبة ، فضالً  بالعم
ــة  ــا الجغرافي ــن أهميته ع
كرديــف للعاصمة صنعاء.. 
واجتماعيــاً نظراً لحفاظها 
القبليــة  تراكيبهــا  عــىل 
املتماســكة والنكــف القبيل 
الطاغي عىل حضور الدولة؛ 
لذلك كانــت املحافظة تمثل 
ــني  ــي ب ــؤرة رصاع خف ب
القوى املتحكمة بالســلطة 
والتي  املركز،  واالقتصاد يف 
عمدت إىل تغذية الراعات 

الداخليــة فيهــا ســواًء بني 
قبائلهــا أو بــني مكونــات 
القبيلة الواحدة، وإشغالهم 
ــة  ــم التنموي ــن حقوقه ع
لتظــل املحافظــة متخلفــة 
، رغــم أن مــا كان يرف 
لتغذية هذه الراعات أكرب 
بكثر ممــا يعتمــد لها من 
موازنــات رســمية يف إطار 
والربنامــج  الدولــة  إدارة 

التنمــوي. االســتثماري 
املحافظة  كانت  ومثلما 
تفتقــر ملؤسســات الدولــة 
الخدمية الرورية ، كانت 
أيضا تفتقر إىل املؤسســات 
الصــوت  أو  اإلعالميــة 
اإلعالمــي الفاعــل واملعــرب 
لهــا ، عــدا متعاونــني ثــم 
مراســلني لوســائل اإلعالم 
 ، للدولة والحكومة  التابعة 
والتي تشــمل وكالة األنباء 
اليمنية/ســبأ/ وصحيفــة 
الثــورة الرســمية ومكتــب 
إعــالم يقوم بــدور محدود 
يقتــر عىل انتداب مصور 
املصورة  األرشطة  وإرسال 
للفعاليات إىل القناة الرسمية 

ومتابعــة بث الخرب.
املحافظة  كانت  ومثلما 
ــالم  ــائل اإلع ــر لوس تفتق
وبناها التحتية ، كانت تفتقر 
لإلعالميــني املحرفــني من 
أبنائها إلنشــاء مؤسســات 
إعالمية خاصة والعمل من 
املحافظة، وكان اإلعالميون 
أبنائهــا -  ــزون مــن  املتمي
رغــم قلتهــم - ينتقلون إىل 
العاصمة للعمل مع وسائل 
ــى الوســيلة  اإلعــالم ، حت

الوحيــدة التي أنشــئت من 
أبنــاء مأرب وهــي )مأرب 
بــرس( مــن هــواة اإلعالم 
انتقلــت إدارتها إىل صنعاء.
2012م  منــذ  لكــن 
بعــد امتــالك مــأرب قيادة 
للمحافظــة تمتلك املرشوع 
 ، للمحافظــة  التنمــوي 
ــائل  ــدور وس ــة ل ومدرك
اإلعــالم يف إســناد التنميــة 
ــاب التنموي  وتغليب الخط
بدالً عن الخطاب الســيايس 

ــائد. ــويل الس والربوتوك
لذلك كان مفتاح تنظيم 
هذا القطاع بتعيني سكرتر 
ــني  ــن الصحفي ــي م صحف
األكفــاء ، ويكــون حلقــة 
الوصل مع وســائل اإلعالم 
املحلية والخارجية بمختلف 
اآلمن  واملصدر   ، توجهاتها 
والصــادق للمعلومــة التي 
 ، املحافظــة  عــن  تنقــل 
حــول مختلف األحــداث أو 
التوجهــات أو السياســات.

ــة  ــت هــذه املرحل ومثل
بداية النتشال قطاع اإلعالم 
ــالل  ــن خ ــة م يف املحافظ
العمل عىل إنشاء مؤسسات 
إعالميــة محليــة ومؤثرة ، 
بــدأت بإنشــاء إذاعة مأرب 
املحليــة ، والتــي انطلقــت 
يف ابريــل 2013م ، وإصدار 
محافظ مأرب قراراً بإنشاء 
مركز إعالمي للمحافظة يف 
ــة  ــمرب 2013م برئاس ديس
مديــر عــام مكتــب االعالم 
، بهــدف تجميــع الجهــود 
اإلعالميــة املتناثــرة ملكتب 
ــة  ــب وكال ــالم ومكت اإلع
األنباء اليمنية ســبأ وإذاعة 

ــة ومراســيل  مــأرب املحلي
قنــوات اليمــن الفضائيــة، 
الصحفــي  والســكرتر 
يمثــل  وكان  للمحافــظ، 
ــاح  ــي املت ــم اإلعالم الطاق
املحافظــة  يف  واملتواجــد 
، ولــه الخــربة والقــدرة 
بحكــم اســتمراره بالعمــل 
يف املحافظــة منــذ ســنوات 
واالســتيعاب  ســابقة، 
ملواكبــة الربامــج والخطط 
التنموية التي تتبناها قيادة 
املحافظة لتواكب التحوالت 
التــي تشــهدها اليمــن منذ 
مقدمتهــا  ويف  2011م، 
تنفيــذ مخرجــات الحــوار 
الوطني نحــو يمن اتحادي 
، وتأهيــل املحافظة لتكون 
مركــزاً إلقليــم ســبأ كأحد 
ــتة املتفق  أقاليم اليمن الس

. عليها
ويف تلك الفرة كان تأثر 
ــي  ــاب اإلعالم ودور الخط
ــتطع  ــم يس ، ول ــدوداً  مح
تجــاوز الســقف الزجاجي 
التــي وضعــت بها  للعزلــة 
محافظة مأرب مع محيطها 
بفعل   ، والخارجي  الوطني 
الصــورة النمطية الســلبية 
التــي كرســتها وســائل 
اإلعــالم املحليــة والعربيــة 
ــة  ــن املحافظ ــة ع والدولي
وأبنائهــا، عىل مدى العقود 
املاضيــة، بشــكل ممنهــج 
وفــق األجنــدة السياســية 
صنعــاء  يف  للحاكمــني 
للمصالــح  واملتقاســمني 
السياســية واالقتصاديــة ، 
الفساد،  ويتبادلون كؤوس 
عائــدات  مقدمتهــا  ويف 
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الثــروة النفطيــة والغازية 
ــة،  ــن املحافظ ــة م الهائل
ــر  ــان الكب ــل الحرم مقاب
ــن أي  ــة م ــذه املحافظ له
تنميــة يف مختلف صورها، 
وشــيطنة ابنائهــا حتــى ال 
يســمع صــوت مطالبهم ، 
أو يتعاطــف معهــم أحد يف 

الداخــل والخــارج.

التحول وصورة 
املحافظة يف 

اإلعالم املحيل 
والخارجي:

 ، 2014م  العــام  كان 
عام التحول الكبر يف اليمن 
ــيا  ــالب مليش ــبب انق بس
ــة  ــىل الرشعي ــي ع الحوث
 ، الدســتورية والجمهورية 
واحتاللهــا كل مؤسســات 
وانتشــارها   ، الدولــة 
بالقوة  املحافظات  الحتالل 
ــاوت  ــي ته الت ــكرية  العس
واحدة تلو األخرى بمساندة 
آلة إعالمية كبرة للمليشيا 
ــيطرتهم  ــا ، وس وحلفائه
عــىل إعالم الدولة إىل جانب 
دعمهم من إعالم إيران ومن 
يتبعها من دول ومليشيات 

ــن العربي. يف الوط
لكــن مــن غــر املتوقع 
ــأرب  ــة م ــت محافظ وقف
من  صنعت  تاريخياً  موقفاً 
خالله تحوالً يف املشهد العام 
لليمــن، برفضهــا االنقالب 
بشــجاعة  ووقوفهــا   ،
العسكرية  اآللة  وثبات ضد 
التي استولت عىل  للمليشيا 
ســالح الدولــة ، وأصبحت 

البــارزة  مــأرب العناويــن 
والحــدث الهــام واملوقــف 
ــائل  ــف وس ــر ملختل املؤث
اإلعــالم املحلية واإلقليمية 
ــل  ــم أجم ــة لرس والدولي
صورة عن محافظة مأرب 
ــد  ــني ض ــا الواقف وأبنائه
االنقالب ، وآلته العسكرية 
ــكني بالجمهورية  واملتمس
الدســتورية  والرشعيــة 

ومؤسســات الدولــة.
قلبــت مــأرب الصــورة 
املرســومة عنها وكشــفت 
الداخــل  زيفهــا للنــاس يف 
وأثبتــت   ، والخــارج 
حقيقــة املحافظة وأبنائها 
بالدولــة  املتمســكني 
وفكرهــم  ومؤسســاتها 
الســيايس والوطنــي العايل 
واملتقــدم ، مــا جعل مأرب 
البدايــة لصنع تحول جديد 
يف املشهد اليمني مكنها من 
ذلك عــدة عوامــل أبرزها:
املحافظــة  امتــالك   -
يف هذا الظرف االســتثنائي 
قيــادة قويــة عــىل رأســها 
املحافــظ ســلطان العرادة 
الــذي يمتلــك شــخصية 
كارزمية ، وتاريخا سياسيا 
ــا  ــا ودورا اجتماعي عريق
إداريا  وفكرا  مؤثرا،  فاعال 
ــا  ــا وطني ــا وإيمان متقدم
قويــا وقدرة عــىل اإلقناع، 
ما جعله يحظى  باإلجماع 
كافــة  مــن  وااللتفــاف 
مكونــات املجتمــع ســواًء 
ــي  الت ــة  ــات القبلي املكون
وثاراتها  خالفاتها  تناست 
ــية،  ــات السياس أو املكون
ووقفــوا يف خنــدق واحــد 

ــم  ــن محافظته ــاع ع للدف
 ، وصــد مليشــيا الحوثــي 
وتقديــم قوافل الشــهداء ، 
وكانــت كامــرات وســائل 
إىل  والناشــطني  اإلعــالم 
الذيــن  جانــب اإلعالميــني 
قدموا مــن أمانة العاصمة 
ــن  ــراراً م ــات ف واملحافظ
مليشــيا الحوثي وبطشها، 
ــالم  ــائل إع ــون لوس يعمل
محليــة وعربيــة ليكونــوا 
ــني  ــاء وناقل أمن ــهوداً  ش
باحــراف وصــدق عــن 
األوضــاع يف هذه املحافظة 
وما يدور فيها من بطوالت 
إىل جانب أخالق وشــهامة 

بنائها. أ
- قــدوم أفــواج كبــرة 
مــن مختلــف املحافظــات 
للدفاع عن محافظة مأرب 
ومواجهة مليشيا االنقالب 
ــم  ــة ، وبعضه ــن ناحي م
وجدها املالذ اآلمن واألخر 
ــيا  ــش مليش ــن بط ــه م ل
ــداً  ــوا راف ــي ، ومثل الحوث
للدفــاع عــن املحافظــة ثم 
صناعة التحول االقتصادي 
والتنمــوي واألمنــي  مــن 
خرباتهــم  نقــل  خــالل 
الســتثمارها  وأموالهــم 
شــهدته  مــا  وتعزيــز 
ــن  ــة م ــهده املحافظ وتش
حركــة عمرانيــة وتجارية 

ــطة. ــتثمارية نش واس
حضــور  تعزيــز   -
الدولــة بعد دحر املليشــيا، 
إىل جانــب التعايــش الكبر 
الذي وجده أبناء اليمن فيها 
مــن مختلــف املحافظــات 
ــة  ــت محافظ ــى مثل ، حت

مأرب اليمــن بأكمله، دون 
أن يشــعر أحــد أنــه يف غر 
محافظته، بخــالف ما هو 
املوقتة  العاصمة  حاصل يف 
عدن واملحافظات الجنوبية 
مــن أعمال فوىض وإقصاء 

ــاكات وعنرية. وانته
محافظــة  مثلــت   -
ــكان اآلمن ملعظم  مأرب امل
ــني  ــني والصحفي اإلعالمي
اليمنيــة  الجمهوريــة  يف 
ــة  ــر منظم ــب تقري بموج
صــدى الحقوقيــة، والذين 
نازحــني  إليهــا  انتقلــوا 
وعاملــني،  ومهجريــن 
ليواكبــوا مجمــل التغرات 
عرب  وينقلوها  ويعايشوها 
وســائل اإلعــالم املختلفــة 
ــا  ــة، م ــة والخارجي املحلي
جعــل حضور مــأرب قويا 
اإلعالم،  وسائل  مختلف  يف 
لوفــود  قبلــة  وجعلهــا 
صحفيــة عربيــة ودوليــة 
من كربيات وسائل اإلعالم 
حقيقــة  عــىل  لالطــالع 
، وما يقرؤون عنها  مأرب 
ــات  ــا كتاب ــوا عنه ، وكتب
مدهشــة ؛ حيث وصفوها 
بأوصاف فنطازية  )كواحة 
جميلــة يف وســط الحــرب، 
الرشعية،  لدولة  والنموذج 
الليل (  والشــمعة يف ظلمة 
، وغرها .. مؤكدين أن ما 
ينقل عرب اإلعالم أقل بكثر 
من األشياء الجميلة يف هذه 

ملحافظة. ا
- مثلــت مــأرب املــكان 
اآلمن لتأسيس نواة الجيش 
لتحرير  الوطني واالنطالق 
العاصمــة ، ورفــد مختلف 
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الجبهــات، إىل جانب املكان 
اآلمــن لكثر من مســؤويل 
الدولــة، واملــكان املناســب 
لعمل الكثر من املؤسسات 
ــة  ــل رئاس ــة مث الحكومي
األركان ودوائرها، ومكاتب 
ــض الوزارات،  متقدمة لبع
وقيادات الســلطات املحلية 
ــر املحررة،  للمحافظات غ
ــلطة  ــل للس ــدور الفاع وال
القضائيــة بــل وتطويرهــا 
ــل املحكمة  ــا بنق وتعزيزه
الجزائيــة املتخصصــة مــن 
ــتمرار يف  ــاء ، واالس صنع
ــات  ــب للهيئ ــاح مكات افتت
واملؤسســات الخدمية التي 
لم تكن متواجدة من قبل يف 
املواطنني  لخدمة  املحافظة 
كالجوازات وإنشاء جامعة 
إقليم سبأ وهيئة مستشفى 
مــأرب وغرهــا، إىل جانب 
العمــل عــىل إنشــاء مطــار 
دويل واستكمال انشاء بقية 
مكاتــب لبقيــة مؤسســات 
الدولة غر املتواجدة لخدمة 

املواطنني.
ــه  ــا تنقل ــل م - بفض
ــالم  ــائل اإلع ــه وس ونقلت
مــأرب  عــن  املختلفــة 
وموقفهــا  ودورهــا   ،
الحضــاري والتاريخــي إىل 
ــه لليمن من  جانب ما تمثل
ــة  ــة نفطي ــلة اقتصادي س
ــة  ــة، وكثاف ــة مهم وغازي
برشيــة وحركــة عمرانيــة 
وتجاريــة غــر مســبوقة، 
جعل محافظة مأرب تحتل 
مراكز متقدمة وثقال كبرا 
يف الجانب السيايس وصناعة 
ــن،  ــث لليم ــخ الحدي التاري

ووجهــة لكثر مــن الوفود 
ــية والدبلوماسيني  السياس

والســفراء.

الدور املستقبيل 
لإلعالم بمأرب:

بفضــل هــذه التحوالت 
التي حدثت ملحافظة مأرب 
، والتــي كان لإلعــالم دور 
مهــًم يف توثيقهــا ونقلهــا 
واملساهمة يف الدفع بها، فقد 
أثــر هذا التحــول أيضا عىل 
وسائل اإلعالم يف املحافظة 
ليكون لها مســتقبل أفضل 
ــر عىل ما كان  وواقع مغاي
عليه قبل عام االنقالب ويف 

مقدمتها:
- توافــر املنــاخ املالئــم 
والسيايس  اإلعالمي  للعمل 
واإلداري  واالقتصــادي 

والقانونــي .
- توافــر كثر من البنى 
التحتية للعمل اإلعالمي مثل 
الصحفية  الكوادر  املطابع، 
املدربة، ، األمن واالستقرار، 
تواجــد مؤسســات الدولــة 
وتواجد  العامة،  والخدمات 
ــي  ــل املدن ــات العم منظم
والحقوقيــة  السياســية 

والفكريــة وغرها.
تواجــد مؤسســات   -
إعالميــة حكومية وخاصة 
تكــن  لــم  املحافظــة  يف 
ــالق  ــا إط ــودة، منه موج
باســم  رســمي  موقــع 
محافظــة مــأرب باللغتــني 
 ، واالنجليزيــة  العربيــة 
ــع  ــة وموق ــر صحيف ومق
26 ســبتمرب التابعة لوزارة 
ومطابع  وصحيفة  الدفاع، 

األهليــة،  اليــوم  اخبــار 
أهليــة  إذاعــة  وتواجــد 
الكرونية ومراكز  ومواقع 
ــة باســم املقاومــة  إعالمي
ــر  ــات غ ــف املحافظ ملختل

ــررة. املح
- إعــالن وزيــر اإلعالم 
ــأرب يف مارس  ومحافظ م
مجمــع   إنشــاء  2017م 
ســبأ اإلعالمي يف املحافظة 
لالرتقــاء بالعمل اإلعالمي 
ــي والتنموي  ودوره الوطن
، ويشــمل إطــالق قنــاة 
وطنية،  وإذاعة  تلفزيونية، 
وعمل استوديو لقناة اليمن 
الفضائيــة، ومكتب إقليمي 
ــة/ ــاء اليمني ــة األنب لوكال
ــاء  ــب إنش ــبأ/ إىل جان س
مطبعــة ورقيــة، ومحطــة 
ــث للربنامج العام. إعادة ب
- الحــراك الكبــر الذي 
تشــهده مــأرب والتوســع 
العمراني  املجال  يف  املستمر 
ــة، ويف  التنموي ــاريع  واملش
ويف  الخدميــة،  املشــاريع 

ــة التجارية. الحرك
ــد رؤوس  ــدء تواف - ب
مــأرب  إىل  األمــوال 
ــا إىل  ــتثمار، وتحوله لالس
 ، للمســتثمرين  وجهــة 
حيــث افتتحــت العديــد من 
البنــوك فروعــاً لها ، فضالً 
عــن االســتثمارات النوعية 

)صناعيــة وخدميــة(.

التوصيات
استكمال  -  اإلرساع يف 
إنشاء مجمع سبأ االعالمي 
واملكتــب اإلقليمــي لوكالة 

اليمنية/سبأ/. األنباء 

- التطوير املستمر ألداء 
باملحافظة  اإلعالمي  املركز 
، والــذي يمثــل واجهــة 
املحافظــة ومرشــدا للعمل 
، وتوثيقا منظما  اإلعالمي 
ودقيقــا  لــكل مــا يعتمــل 
يف املحافظــة مــن أنشــطة 
إىل جانــب رصــد املتغــرات 
والتحــوالت،  ويمثل نافذة 
ــد  ــن يري ــكل م ــة ل صادق
التعرف إىل مأرب من خالل 
املوقع االلكروني  باللغتني 

ــة واالنجليزية. العربي
ــاج  ــىل إدم ــل ع - العم
التنميــة يف الخطاب  قضايا 
، املغيب بســبب  اإلعالمــي 
الخطاب اإلعالمي السيايس 
ــائد وطغيان املهاترات  الس

النافعة. ــر  اإلعالمية غ
-  إصدار صحيفة تمثل 
السلطة املحلية يف املحافظة 
تكــون رافــداً للمؤسســات 

القائمة. اإلعالمية 
- دعــم إنشــاء رابطــة 
ــم  ــوي تهت التنم ــالم  لإلع
إعالميني  إعداد  بالعمل عىل 
متخصصني بقضايا التنمية 
ــالم يف  ــر دور اإلع وتطوي
التنميــة ومواكبة  صناعــة 

التحوالت.
انتهى،،

مقدمــة  الورقــة   -
ــتدامة  لندوة: )التنمية املس
يف محافظة مأرب.. الفرص 
مايــو   4 يف  والتحديــات( 
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