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تفاصيل  ص 07

ما الـــذي يحـــــــــــــــدث  في املنطقـــــــــــــة العــــــــربية ؟

تـــــشـــــهـــــد مــــــنــــــاطــــــق جـــــــنـــــــوب الـــــــــوطـــــــــن حـــــــالـــــــة اقـــــتـــــتـــــال 
وإرهـــــــاب مـــن عــــدن ولـــحـــج وشــــبــــوة، وتــمــتــد جـــوالت 
مــــــن املــــــواجــــــهــــــات املــــســــلــــحــــة اىل مــــحــــافــــظــــة أبــــــــن بــن 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات املـــــجـــــلـــــس االنــــــتــــــقــــــايل املــــــــدعــــــــوم إمــــــاراتــــــًيــــــا 

ومليشيات اإلصــــاح والــفــار هــــادي، ملــحــاولــة فــرض 
الـــســـيـــطـــرة عــــى مـــديـــريـــة لــــــودر إثـــــر رفـــــض قــــــرار إقـــالـــة 
مــا يسمي بمدير أمــن املــديــريــة املــدعــوم مــن الــحــزام 
األمـــنـــي، مــا دفـــع بــتــعــزيــزات مــن قــبــل جــمــاعــة الــفــار 

هـــادي ومــلــيــشــيــات االصــــاح القــتــحــام املــديــنــة والــتــي 
تعرضت لقصف ومواجهة عنيفة سقط عى إثرها 

عدد من القتى واملصابن بينهم مدنيون.

وسط اتهامات متبادلة

 موقف األمم املتحدة مخٍز 
تعرت فيه من اإلنسانية

يف تقرير أطلقته منظمة انتصاف لحقوق املرأة والطفل

احلوثي يؤكد على دور احملاكم والنيابات في احملافظة
 على أموال الوقف وسرعة الفصل في القضايا املنظورة

عقد بصنعاء أمس لقاًء تشاورياً لقياديت مجلس القضاء 
األعـــــــــى والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــــأوقـــــــاف بـــــرئـــــاســـــة عــــضــــو املـــجـــلـــس 
السيايس األعى محمد عيل الحويث وحضور رئيس مجلس 
القضاء القايض أحمد يحيى املتوكل ورئيس الهيئة العامة 

لأوقاف العامة عبداملجيد الحويث.
ويف الــلــقــاء الـــــذي ضـــم وزيـــــر الـــعـــدل الـــقـــايض نــبــيــل الـــعـــزاين 
ورئـــيـــس هــيــئــة الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــايئ الـــقـــايض أحـــمـــد الــشــهــاري 
وأمـــن عـــام مجلس الــقــضــاء الــقــايض ســعــد هـــادي واملــحــامــي 
العام األول القايض عباس الجرايف استعرض عضو السيايس 
األعــى عــددا من املواضيع املرتبطة بــأوضــاع أرايض وعقارات 

األوقاف وحمايتها من االعتداءات والسطو.
ولفت محمد عيل الحويث إىل أهمية دور املحاكم والنيابات 

يف املحافظة عى أمــوال الوقف من خــال سرعة الفصل يف 
القضايا املنظورة أمام املحاكم والنيابات أو أثناء التنفيذ.

مــــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــقـــــضـــــاء األعـــــــــى ضـــــــرورة 
الحفاظ عى أموال األوقاف كونها مسؤولية الجميع .. الفتا 
إىل أن القضاء يويل قضايا األوقــاف اهتماماً كبرياً باعتبارها 
قــــضــــايــــا مـــســـتـــعـــجـــلـــة.. وأشــــــــــار إىل أهــــمــــيــــة أن يـــــقـــــوم املـــجـــتـــمـــع 

بالتحلل من حقوق األوقاف واملبادرة إىل الوفاء بها.
وبـــن الـــقـــايض املــتــوكــل أن مــجــلــس الــقــضــاء أصــــدر تعاميم 
إرشــــاديــــة خـــاطـــب فــيــهــا الـــقـــضـــاة وأعــــضــــاء الــنــيــابــة يف املــحــاكــم 
والنيابة بضرورة االهتمام بقضايا األوقــاف وسرعة الفصل 
فـــيـــهـــا طــــبــــقــــاً لـــــلـــــقـــــانـــــون.. فـــيـــمـــا تـــــطـــــرق رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــأوقــــاف إىل نـــشـــاط الــهــيــئــة ومــــا تــبــذلــه مـــن جـــهـــود يف سبيل 

حصر وتوثيق أموال الوقف الشرعي بما يكفل الوصول إىل 
قاعدة بيانات عامة ألموال الوقف.

وأشار اللقاء إىل ضرورة الحد من جرائم االعتداءات عى 
أموال الوقف ومعاقبة من يسعى لإلضرار بها.. مشددا عى 
أهمية دور األمناء الشرعين وعدم التصرف يف الوقف عند 

تحريرهم العقود العقارية أو غريها.
وأكـــد أهــمــيــة مــواصــلــة اللجنة التنسيقية املــشــركــة عملها 
واتــــخــــاذ اإلجـــــــــراءات الــــازمــــة لــحــل اإلشـــكـــالـــيـــات فــيــمــا يتعلق 

بالنظر والفصل يف قضايا األوقاف وحماية أموال الوقف.
كما أكد اللقاء أهمية تعاون الجهات املختصة مع ممثيل 
ومحامي الهيئة وتسهيل مهامهم عند املرافعات يف قضايا 

األوقاف.

مشهدان 
عاصفان
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كّرم مدير دائرة التوجيه املعنوي للقوات 
املسلحة العميد يحيى سريع بصنعاء أسرة 
الشهيد البطل هــاين محسن صــاح عــروي 
طومر.. ويف التكريم بحضور رئيس عمليات 
املــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســادســة الــعــمــيــد عيل 
العاقل وقائد محور صعدة العميد الركن 

صـــــالـــــح مــــعــــيــــوف وعــــــــــدد مــــــن قــــــــــادة وضــــبــــاط 
املنطقة العسكرية السادسة، أشاد العميد 
ســريــع بــمــا ســطــره الــشــهــيــد هـــاين طــومــر من 
مشهد أسطوري وما قّدمه من أنموذج يف 
الشجاعة واالستبسال والتضحية والفداء 
إلنقاذ زمائه املحاصرين وإمدادهم وإخاء 

الجرحى، حتى ارتقى شهيداً منتصراً بدمه 
وروحـــــه لــوطــنــه وشـــعـــبـــه.. وقــــال "إن اإليــثــار 
والـــفـــداء والتضحية الــتــي جــســدهــا الشهيد 

طومر، نتاج وعي وتربية إيمانية"..

ُعقدت بصنعاء أمس ندوة فكرية سياسية 
بعنوان "مذبحة تنومة .. سيل الــدم ومنابع 
اإلرهاب" نظمها املكتب السيايس ألنصار الله 
بالتنسيق مع األحزاب والتنظيمات السياسية.
ويف الــــنــــدوة الـــتـــي حــضــرهــا عــــدد مـــن أعــضــاء 
مــجــلــي الــــنــــواب والــــشــــورى وقــــيــــادات أحــــزاب 
ومكونات سياسية اعترب عضو املكتب السيايس 
ألنصار الله محمد شوكة مجزرة تنومة التي 
ارتكبها النظام الــســعــودي قبل أكــر مــن 100 
عــام ذكــرى أليمة عى قلوب اليمنين ملعرفة 
تـــجـــذر حــقــد الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي عـــى الــشــعــب 

اليمني.
وأوضح أن مذبحة تنومة التي راح ضحيتها 
أكـــــــر مـــــن ثــــاثــــة آالف يـــمـــنـــي لـــيـــســـت الــــوحــــيــــدة 
لــــنــــظــــام آل ســــعــــود الــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا مـــــن مــنــطــلــق 
الفكر الوهابي التكفريي وإنما هناك العديد 

مــن املــجــازر البشعة الــتــي تمت وفــق سياسته 
التدمريية خدمة لليهود والنصارى.

ولــــفــــت شــــوكــــة إىل أن الـــــعـــــدوان عــــى الــيــمــن 

اليوم هو امتداد لعدوانية النظام السعودي 
قــــــوى  أدوات  مـــــــــن  وإجــــــــــــرامــــــــــــه ودوره كـــــــــــــــــأداة 

االستكبار العاملي

خالل تكريمه أسرة الشهيد طومر .. العميد سريع :
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اإليثار والفداء  جسدهما الشهيد كنتاج لوعي وتربية إميانيةاإليثار والفداء  جسدهما الشهيد كنتاج لوعي وتربية إميانية

 »مذبحة تنومة .. سيل الدم ومنابع اإلرهاب«

ما الـــذي يحـــــــــــــــدث  في املنطقـــــــــــــة العــــــــربية ؟
مواجهات دامية بني مرتزقة العدوان 

رب": السعودي واإلماراتي في املناطق اجلنوبية
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نطالب بتوعية للمجتمع بعدم 
التعامل بالعملة املزورة

نثمن جهود القائمني
 على الدورات الصيفية
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الرهوي يناقش مع الترب وصائل تطورات الوضع االقتصادي

مجلس النــــواب يقــر تقرير جلنـة الشـؤون اخلارجيـــــة واملغــتربني

ن��اق��ش رئ��ي��س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح بن 
حبتور أمس مع وزير الخارجية املهندس هشام شرف 
أن���ش���ط���ة ال���������وزارة وت���واص���ل���ه���ا م����ع ال���ع���دي���د م����ن امل��ن��ظ��م��ات 
ال����دول����ي����ة وس�����ف�����راء ال�������دول ال���ص���دي���ق���ة ل���ش���رح م��ظ��ل��وم��ي��ة 
ال���ي���م���ن وم����ع����ان����اة ال���ي���م���ن���ي���ن امل�����ت�����زاي�����دة ن���ت���ي���ج���ة س���ي���اس���ات 

دول العدوان.
وق�����ّدم وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ع���رض���اً ش��ام��ا ل��رئ��ي��س ال�����وزراء 
ح����ول أه����م أن��ش��ط��ة ال�������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وورش ال��ت��دري��ب 
ب����امل����ع����ه����د ال�����دب�����ل�����وم�����ايس وم������ش������ارك������ات وزارة ال����خ����ارج����ي����ة 
يف ع����دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��داخ��ل��ي��ة ع�����اوة ع���ى ل��ق��اءات��ه 
األخ���������رة ع�����ر دائ���������رة ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة م���غ���ل���ق���ة ب���رئ���ي���س���ة ل��ج��ن��ة 
ح���ق���وق اإلن���س���ان يف ال���رمل���ان األوروب�������ي م���اري���ا أري���ن���ا وك���ذا 
م���ش���ارك���ت���ه يف ح���ل���ق���ة ن����ق����اش ت���ف���اع���ل���ي���ة ب����ع����ن����وان "ال���ي���م���ن 
نقطة التحول" بمشاركة نخبة من السياسين والكتاب 
والصحفين واملسئولن العسكرين من فرنسا ودول 

االتحاد األوروبي.
وأوضح الوزير شرف أنه تطرق خال تلك اللقاءات 
إىل ت���ح���رك���ات ص���ن���ع���اء ع����ى أك������ر م����ن م���س���ت���وى س��ي��ايس 
ودب�����ل�����وم�����ايس ث����ن����ايئ وأم�����م�����ي ل���ت���وض���ي���ح م����وق����ف ح��ك��وم��ة 
اإلن�����ق�����اذ ال���وط���ن���ي ب���ش���أن م�����ب�����ادرات وم����ق����رح����ات ال���س���ام 
املطروحة واملحاوالت القائمة للتوافق عى رؤى وحلول 
تقود إىل سام حقيقي ودائم ملصلحة ماين اليمنين 
ال����ذي����ن ع����ان����وا م����ن ال����ح����رب ال���ع���دوان���ي���ة خ�����ال ال���س���ن���وات 

املاضية.
وبن أنه بالرغم من النوايا الحسنة لحكومة اإلنقاذ 
ال����ت����ي ت���ص���ب يف م��ص��ل��ح��ة ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي إال أن دول 

العدوان وحكومة الفنادق تعمل عى محاربة الصوت 
الوطني وتتدخل لدى جهات إعامية دولية لوقف بث 
أخبار وزارة الخارجية وتعطيل قنواتها وحجب وسائل 
ت���واص���ل���ه���ا ال����دول����ي����ة وال���������ذي ُي���ع���ت���ر م�����ؤش�����راً ع�����ى إف�����اس 

وفشل العدوان.
وأش������ار وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة إىل أن ت��ل��ك امل����ح����اوالت ب���اءت 
بالفشل بفضل تعاون األصدقاء والشرفاء يف معظم 

دول العالم.
وأك�����د أن م���وق���ف ص��ن��ع��اء ال���واض���ح وال�����ذي ت���م ش��رح��ه 
ل���ل���ع���ال���م خ���اص���ة ال�����رمل�����ان األوروب����������ي وال����ج����ان����ب ال��ف��رن��ي 
م������ف������اده أن م������ن غ������ر امل����ن����ط����ق����ي رب��������ط ال�����ج�����ان�����ب اإلن�����س�����اين 
وجهود رفع معاناة ماين اليمنين بملفات عسكرية 
أو س��ي��اس��ي��ة أو م���ح���اول���ة م��ق��اي��ض��ة إج���������راءات وت��رت��ي��ب��ات 
إنسانية وحقوق بطلبات تخص املعتدين ومن يواليهم.
وقد أثنى رئيس مجلس ال��وزراء عى تحركات وزارة 
الخارجية وقيادتها يف تواصلها الخارجي.. مشدداً عى 
ض������رورة إب������راز ال��ت��ف��اص��ي��ل وامل���ع���ل���وم���ات ال���خ���اص���ة ب��ن��ت��ائ��ج 
العدوان والحصار وسياسات العقاب الجماعي التي 
تمارسها الدول املعتدية عى الشعب اليمني وأهمية أن 
يتاح املجال لألوروبين وغرهم لاطاع عى ما ترتكبه 

دول العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.
ول��ف��ت إىل أهمية ه��ذه ال��ج��ه��ود وال��ت��ح��رك��ات لدحض 
م��زاع��م ال���ع���دوان ح���ول دع���م ش��رع��ي��ة ال وج���ود ل��ه��ا عى 
أرض الواقع فضًا عن وضع الرأي العام العاملي أمام 
ح��ق��ي��ق��ة ال����ع����دوان وج���رائ���م���ه امل��رت��ك��ب��ة ع���ى م����دى ال��س��ت 
السنوات املاضية حتى اليوم بحق اليمن أرضا وإنساناً.

ُعقدت بصنعاء أمس ندوة فكرية سياسية بعنوان 
"مذبحة تنومة .. سيل الدم ومنابع اإلرهاب" نظمها 
املكتب السيايس ألنصار الله بالتنسيق مع األح��زاب 

والتنظيمات السياسية.
ويف الندوة التي حضرها عدد من أعضاء مجلي 
النواب والشورى وقيادات أحزاب ومكونات سياسية 
اعتر عضو املكتب السيايس ألنصار الله محمد شوكة 
م��ج��زرة ت��ن��وم��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي قبل 
أكر من 100 عام ذك��رى أليمة عى قلوب اليمنين 
مل��ع��رف��ة ت��ج��ذر ح��ق��د ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ع��ى الشعب 

اليمني.
وأوض���ح أن مذبحة تنومة ال��ت��ي راح ضحيتها أكر 
من ثاثة آالف يمني ليست الوحيدة لنظام آل سعود 
ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا م���ن م��ن��ط��ل��ق ال��ف��ك��ر ال���وه���اب���ي ال��ت��ك��ف��ري 
وإن���م���ا ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���ازر ال��ب��ش��ع��ة ال��ت��ي تمت 

وفق سياسته التدمرية خدمة لليهود والنصارى.
ولفت شوكة إىل أن العدوان عى اليمن اليوم هو 
امتداد لعدوانية النظام السعودي وإجرامه ودوره 
ك�������أداة م����ن أدوات ق�����وى االس���ت���ك���ب���ار ال���ع���امل���ي ال���ه���ادف���ة 
تنفيذ أجندتها باملنطقة .. مؤكداً أن الشعب اليمني 

بات يعرف ما يجري حوله.
وأف��اد بأن الشعب اليمني يخوض معركة اإلرادة 
واالس��ت��ق��ال وأن امل��رح��ل��ة تتطلب ال��ت��وج��ه إىل امل��ي��دان 
فكرياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً لتعزيز الصمود 

يف مواجهة العدوان.
وُقدمت يف الندوة ورقتا عمل األوىل لرئيس تكتل 
األحزاب السياسية املناهضة للعدوان املهندس لطف 
الجرموزي بعنوان "مجزرة تنومة مشاهد وشواهد" 
فيما حملت الورقة الثانية املقدمة من عيل الشرعي 

عنوان "تنومة .. تاريخ من العدوان عى األمة".

ح����ي����ث س����ل����ط����ت ال������ورق������ت������ان ال������ض������وء ع������ى امل����ت����غ����رات 
ال����س����ي����اس����ي����ة يف امل����ن����ط����ق����ة خ��������ال ال������ف������رة ال�����ت�����ي وق���ع���ت 
ف��ي��ه��ا م����ج����زرة ت���ن���وم���ة وم���ن���ه���ا إن����ه����اء ال���ح���ك���م ال��ع��ث��م��اين 
واحتال فلسطن ودور بريطانيا يف تلك التحوالت 
خاصة تمكينها آلل سعود من االستياء عى الحجاز 
واإلع��داد والتنفيذ املشرك لقتل اليمنين يف تنومة 
وردود الفعل باملنطقة واليمن عقب هذه الحادثة.

وتطرق الجرموزي والشرعي إىل األبعاد السياسية 
والعقائدية واالقتصادية ملجزرة تنومة بتنفيذ النظام 
ال������س������ع������ودي س�����ي�����اس�����ة ب����ري����ط����ان����ي����ا يف ال�������وط�������ن ال����ع����رب����ي 
وت��أس��ي��س ال��ف��ك��ر ال���وه���اب���ي ال��ق��ائ��م ع���ى م���ب���دأ ال��ت��ف��ك��ر 
واس��ت��ب��اح��ه ال����دم ودوره يف إف����راغ ال��ح��ج م��ن م��ح��ت��واه 

ومنع املسلمن من أداء الحج.
وسردت الورقتان محطات وشواهد تاريخية ملجازر 
ع��دي��دة ارت��ك��ب��ه��ا ن��ظ��ام آل س��ع��ود يف امل��ن��ط��ق��ة العربية 

تنفيذاً للمشروع الوهابي الريطاين.
أث��ري��ت ال���ن���دوة ب��م��داخ��ات م��ن ق��ب��ل ع��ض��و مجلس 
ال������ش������ورى م���ح���م���د ع���ب���دال���ل���ه ال���ك���ب���ي ورئ�����ي�����س ت��ن��ظ��ي��م 
التصحيح ال��ل��واء مجاهد القهايل وأم��ن ع��ام مكون 
ال�����ح�����راك ال���ج���ن���وب���ي ال����دك����ت����ور س���ع���ي���د ب���اك���ح���ي���ل أك����دت 
ض�������رورة اس���ت���ن���ه���اض األم������ة مل���ع���رف���ة ع����دوه����ا ال��ح��ق��ي��ق��ي 

وكيفية مواجهته والتصدي ملخططاته.
وأش������������������������ارت إىل ض���������������������رورة ف�������ض�������ح وت��������ع��������ري��������ة ال������ن������ظ������ام 
السعودي كنظام جاء لخدمه أعداء الله والدين يف 

املنطقة وأنه فاقد ألهلية إدارة مقدسات املسلمن.
ودع������ا امل���ت���ح���دث���ون يف ال����ن����دوة ال���ت���ي ت��خ��ل��ل��ه��ا ق��ص��ي��دة 
عن شهداء مجزرة تنومة للشاعر فؤاد الراشدي إىل 
استمرار تعزيز الصمود والثبات يف مواجهة العدوان 
برفد الجبهات باملال والساح والرجال وتعزيز الوعي 

الثقايف والديني ملواجهة الغزو الفكري.

ي���واص���ل م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ألوق���اف 
يف م����ح����اف����ظ����ة إب ع���م���ل���ي���ة ف���������راش امل���س���اج���د 
وال���ج���وام���ع يف م���رك���ز امل��ح��اف��ظ��ة وامل���دي���ري���ات 
ضمن مشروع " إنما يعمر مساجد الله" . 
ح������ي������ث ت���������م اس������ت������ك������م������ال ف���������������راش امل�����س�����اج�����د 
املستهدفة ض��م��ن امل��رح��ل��ة االوىل يف مدينة 
جبله وع��دده��ا اح��د عشر مسجدا وجامع 
وهي مساجد الوزيرية والنجمية والغفران 
وم������ك������ن وال���������������دار وال�������ع�������ارض�������ة وال���������������زات ودار 
ال��ج��ب��ل وج��ام��ع ع��يل ب��ن اب���ى ط��ال��ب ومكن 
والوزيرية وجامع الغفران جوار املواصات 
وج����ام����ع ال����ن����ور وم���س���ج���د ال����غ����ف����ران ب��م��دي��ن��ة 
ج���ب���ل���ه.. واوض�������ح م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل�����ألوق�����اف ب���امل���ح���اف���ظ���ة ب����ن����در ع��س��ك��ر 
العسل ان املرحلة االوىل من مشروع " إنما 
يعمر مساجد الله " تستهدف 40 مسجداً 
وج�����ام�����ع�����اً يف م�����رك�����ز امل����ح����اف����ظ����ة وامل�����دي�����ري�����ات 

بتكلفة اجمالية بلغت 68 مليون ريال. 
وقال العسل لقد قمنا بفضل الله خال 
الشهر املنصرم بفراش عدد من املساجد يف 
م���دي���ري���ات امل��ش��ن��ة وال���ظ���ه���ار وال�����ن�����ادرة وي��ري��م 

والقفر وبعدان والشعر وريف إب والرضمة 
وال��س��دة وس��ي��واص��ل ال��ف��ري��ق املكلف بتأثيث 
وف����������راش ب���ق���ي���ة امل����س����اج����د امل���س���ت���ه���دف���ة ض��م��ن 

املرحلة االوىل يف بقية املديريات.
وأشار العسل اىل أن املساجد املستهدفة 
ي������ت������م اخ�������ت�������ي�������اره�������ا وف��������ق��������ا ل���������ألول���������وي���������ة  وم���������دى 
االحتياج  الفعيل لألثاث وبحسب للخطة 

املعدة .
وشدد مدير هيئة األوقاف باملحافظة عى 
ض������رورة ت��ك��ات��ف ال���ج���ه���ود إلن���ج���اح ت��ط��ل��ع��ات 
الهيئة فيما يخص توجيه مصارف األوقاف 
ملا أوقفت له والنهوض بالعمل الوقفي بما 

يحقق املصلحة العامة .. 
الف���ت���ا إىل أن�����ه س���ب���ق وق������ام امل���ك���ت���ب ب��ت��أث��ي��ث 
املسجد الكبر يف كل مديرية العام املايض.
وأوض����ح أن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ق��د ت��م إع���داد 
خ��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��ي س��ت��ك��ون خ���ال ال��ث��اث��ة 

األشهر القادمة وفقا للخطة املعدة.
وش�����دد ع���ى أه��م��ي��ة األخ�����ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار 
خ�������ال ت���ن���ف���ي���ذ ه�������ذا امل������ش������روع م�������دى اح���ت���ي���اج 

واملساجد التي لها اوقاف.

كتبت : احالم عبدالكايف
ث����م����ن وزي���������ر ال�����ش�����ب�����اب وال�����ري�����اض�����ة 
رئ�����ي�����س ال����ل����ج����ن����ة ال����ع����ل����ي����ا ل������ل������دورات 
ال����ص����ي����ف����ي����ة ج������ه������ود ال�����ق�����ائ�����م�����ن ع���ى 
ال������ع������م������ل يف ال������������������������دورات ال����ص����ي����ف����ي����ة 
وحرصهم عى نجاح سر عملية 
ال������ت������ع������ل������ي������م يف م����������������������دارس ال��������ط��������اب 
والطالبات يف مختلف املحافظات 
من خال تنوع أسلوب الطرح يف 
ال������ت������دري������س وك�����������ذا ت������ن������وع األن����ش����ط����ة 
امل���������ق���������دم���������ة يف م������خ������ت������ل������ف امل�������������������دراس 

الصيفية.
وأش���اد امل��ؤي��دي بمستوى األداء 

ال���ذي ي��ح��رص ع��ى تنمية امل���ه���ارات  ورف���ع ال���ق���درات ل��دى 
ال���ط���اب اب���ت���داًء م���ن ت��ن��م��ي��ة ال��ع��ق��ل ب��ض��خ ال���وع���ي وص���واًل 
لرفدهم بالكثر من األنشطة ومنها يف املجال الزراعي 
وال����������ذي ي�������دل ع�����ى م�������دى ح�������رص ال����ق����ائ����م����ن ع�����ى ت��ح��ق��ي��ق 

األهداف املرجوة.
وأش�������ار امل����ؤي����دي يف ت���ص���ري���ح ل��ص��ح��ي��ف��ة ٢٦س���ب���ت���م���ر أن 
انطاقة العمل بهذا الزخم كان تلبية لتوجيهات قائد 

ال�������ث�������ورة ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ح��ف��ظ��ه 
الله حرًصا عى التحرك يف جبهة 
ال����وع����ي وت��ص��ح��ي��ح ال���ف���ك���ر امل��غ��ل��وط 
م�������������ن خ�����������������ال ال����������ح����������رك����������ة ال�������������دؤوب�������������ة 
وتكاتف كل الجهات ذات العاقة 
ال������رس������م������ي������ة م�����ن�����ه�����ا وامل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة و 
تفعيل األساليب الراقية  واملناهج 
ال����������رب����������وي����������ة ال������س������ل������ي������م������ة الح������ت������ض������ان 
ال���ن���شء وال���ش���ب���اب واح���ت���وائ���ه���م يف 
امل����������������دارس ال����ص����ي����ف����ي����ة ل���ت���ح���ص���ي���ن���ه���م 
وت������وع������ي������ت������ه������م ب������م������خ������اط������ر م�����غ�����ري�����ات 
ال�����������ع�����������دو ال�����������������ذي ي�����������ح�����������اول أن ي����ب����ث 
ب���راث���ن ال���ف���رق���ة وال��ت��ع��ص��ب ال��دي��ن��ي 
والحزبي محاولة منه الحداث اختال يف وحدة الصف. 
وأكد املؤيدي عى دعمه الكامل لسر عمل ال��دورات 
الصيفية من خال تلمسه املستمر وحرصه عى تذليل 
ال���ص���ع���وب���ات وال�����دف�����ع ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ص���ي���ف���ي ل���ي���ص���ل ألع���ى 
مراتب العلم النافع وتحصل أبناءنا وبناتنا عى املكاسب  
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة امل��س��ت��م��دة ب��امل��ق��ام األول م���ن ال��ق��رآن 

الكريم .
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ناقش مع وزير الخارجية أنشطة الوزارة في التواصل مع الخارج:

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إبراز التفاصيل واملعلومات 
اخلاصة بنتائج العدوان واحلصار وسياسات العقاب اجلماعي

ن������اق������ش ع�����ض�����و م����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع�����������ى أح����م����د 
غالب الرهوي، مع مستشار الرئاسة الروفيسور 
ع������ب������دال������ع������زي������ز ال�������������رب ورئ��������ي��������س ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال����س����ي����اس����ي����ة 
والعاقات الخارجية واملغربن بمجلس الشورى 
صالح صائل، تطورات الوضع االقتصادي يف الباد.
وت�����ط�����رق ال����ل����ق����اء، إىل ال���س���ب���ل ال���ك���ف���ي���ل���ة ل��ل��ت��ع��ج��ي��ل 
بإرساء أسس اإلدارة الحديثة وفق الرؤية الوطنية 

لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وتطرق اللقاء إىل الوضع النقدي واآلثار السلبية 
ع��������ى االق�������ت�������ص�������اد ال������وط������ن������ي ج�������������راء إق���������������دام ال��������ع��������دوان 
وم���رت���زق���ت���ه ع���ى ط��ب��اع��ة أوراق ن��ق��دي��ة م������زورة وض��خ 

كميات كبرة منها يف املحافظات املحتلة.
وأش��اد ب��إج��راءات البنك املركزي اليمني بصنعاء 
وي��������ق��������ظ��������ة أج������������ه������������زة األم�������������������ن وامل�������������خ�������������اب�������������رات يف ك����ش����ف 

ت����ل����ك األوراق ق����ب����ل ت�����داول�����ه�����ا يف ع�����م�����وم م���ح���اف���ظ���ات 
الجمهورية.

وأكد اللقاء أن هذه اإلجراءات كان لها األثر الكبر 
يف اس����ت����ق����رار أس����ع����ار ال����ص����رف يف ال���ع���اص���م���ة ص��ن��ع��اء 
وامل����ن����اط����ق ال�����ح�����رة وت����ع����زي����ز ص����م����ود ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
يف وج����ه ال����ع����دوان وم���ح���اوالت���ه امل��س��ت��م��رة ل��ل��ن��ي��ل من 

االقتصاد الوطني.

ال�������ت�������ق�������ى رئ���������ي���������س م������ج������ل������س ال������������ش������������ورى م����ح����م����د 
حسن العيدروس ، مستشار رئيس املجلس 
ال���س���ي���ايس األع�������ى ل���ل���ش���ئ���ون ال���س���ي���اس���ي���ة رئ��ي��س 
ال����ف����ري����ق ال����وط����ن����ي امل���ع���ن���ي ب���ال���ت���ع���ام���ل م����ع ف��ري��ق 
خراء مجلس حقوق اإلنسان السفر عبداإلله 

حجر.
وت������ط������رق ال�����ل�����ق�����اء، ب����ح����ض����ور أع������ض������اء م��ج��ل��س 
ال�����ش�����ورى ع����يل ال����ح����ويث وع����ب����دال����س����ام ال���ن���ه���اري 
وخ������ال������د ال���س���ب���ئ���ي وع���������وض ال������ب������رة، إىل ج����رائ����م 
وان����ت����ه����اك����ات دول ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان األم����ري����ي 
السعودي اإلم���ارايت للقانون ال��دويل اإلنساين 

منذ مارس 2015م.
وأشاد العيدروس، بجهود الفريق الوطني 
املكلف بالتعامل م��ع ف��ري��ق ال��خ��راء الدولين 

واإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ن ال��������ب��������ارزي��������ن امل�����ع�����ن�����ي ب�����ال�����ي�����م�����ن، يف 
إع����داد ال��ت��ق��اري��ر ال��ن��وع��ي��ة امل��ت��ض��م��ن��ة أب����رز ج��رائ��م 
وان��ت��ه��اك��ات ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل 

لحقوق اإلنسان يف اليمن.
ولفت إىل أنه سيتم استفادة لجان مجلس 
ال���ش���ورى م��ن ال��ت��ق��ري��ر األول ل��ل��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي، 
يف ت���ق���اري���ره���ا ن����ظ����راً مل����ا ي���ح���ت���وي���ه م����ن م��ع��ل��وم��ات 

محدثة.
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د امل��س��ت��ش��ار ال���س���ي���ايس ل��رئ��ي��س 
املجلس السيايس األعى، أهمية دور مجلس 
الشورى يف هذه املرحلة االستثنائية، يف إعداد 
التقارير ودراسة القضايا ذات األولوية لتعزيز 
ص��م��ود وث���ب���ات م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ال��دس��ت��وري��ة 

أمام إرهاب تحالف العدوان.

واستعرض، جانباً من جهود الفريق الوطني 
امل����ع����ن����ي ب����ال����ت����ع����ام����ل م������ع ف�����ري�����ق خ����������راء م��ج��ل��س 
ح�����ق�����وق اإلن��������س��������ان، وذل���������ك يف إع�����������داد ال����ت����ق����اري����ر 
املتضمنة التعريف بالظلم الواقع عى الشعب 

اليمني، جراء العدوان والحصار.
ويف ال�����ل�����ق�����اء، س����ل����م ال����س����ف����ر ح����ج����ر، ل���رئ���ي���س 
م�����ج�����ل�����س ال�����������ش�����������ورى 150 ن�����س�����خ�����ة إل������ك������رون������ي������ة 
وورق������ي������ة م�����ن ال���ت���ق���ري���ر األول ل���ل���ف���ري���ق ال���وط���ن���ي 
املكلف بالتعامل مع فريق الخراء، واملتضمن 
أب��رز ج��رائ��م وانتهاكات دول تحالف ال��ع��دوان 
األمريي السعودي للقانون ال��دويل اإلنساين 
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان خال الفرة 
م���ن م�����ارس 2015م وح���ت���ى ال��ن��ص��ف األول من 

العام 2020م.

أقر مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة 
نائب رئيس املجلس عبدالسام صالح هشول 
زابية تقرير لجنة الشؤون الخارجية واملغربن 
بشأن نشاط وأوضاع وزارة شؤون املغربن يف 

ظل العدوان والحصار.
وي��������������أيت ه������������ذا اإلق��������������������رار ب������ع������د ال����������ت����������زام ال�����ج�����ان�����ب 
الحكومي ممثا بنائب وزي��ر ش��ؤون املغربن 
زاي���د ال��ري��ام��ي بتنفيذ التوصيات ال��ص��ادرة عن 

املجلس وهي عى النحو التايل:
-1 عى الحكومة وتحديداً وزارة املالية رفع 
م��خ��ص��ص��ات وزارة ش���ؤون امل��غ��رب��ن الشهرية 
لتمكنها من القيام بواجباتها ومهامها الكبرة 
ومل��واص��ل��ة نشاطها يف ال��ت��واص��ل م��ع الجاليات 
اليمنية يف دول املهجر للقيام بأنشطتها التي 
ت�����ه�����دف إلي������ص������ال م���ظ���ل���وم���ي���ة ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
ل������ل������ع������ال������م وك���������ش���������ف ج����������رائ����������م ال��������������ع��������������دوان وت�����ع�����د 
ال������ج������ال������ي������ات ه�������ي ال������ق������ائ������م ب������أع������م������ال ال������س������ف������ارات 
املنضوية مع العدوان وتقوم بأنشطة كان لها 
األثر البالغ يف إيصال معاناة الشعب اليمني 

وآثار العدوان والحصار إىل العالم الخارجي حيث أن ما هو معتمد 
حاليا ال يمثل سواء )%6( مقارنة بما كان معتمد عام ۲۰۱4م.

-2 ع����ى ال���ح���ك���وم���ة ال���ع���م���ل ع����ى ت��ن��ف��ي��ذ امل����س����ح ال���ش���ام���ل ل��ل��م��غ��رب��ن 
اليمنين بالخارج يف هذه املرحلة ويف ظل الظروف االستثنائية والتي 
ي��ع��د امل���غ���رب راف�����دا أس���اس���ي���اً ل��اق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وت��وج��ي��ه وزارة امل��ال��ي��ة 
باعتماد املخصصات املالية الازمة لتنفيذ املسح الشامل للمغربن 
يف ح����ال ت���م إق�����رار ت��ن��ف��ي��ذه وت���ع���ذر م��واج��ه��ة ال��ت��ك��ل��ف��ة م���ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ة 

الدولية للهجرة وفقا للتفاهمات السابقة بهذا الخصوص.
-3 متابعة أوضاع املغربن يف كافة الدول ويف مقدمتها دول تحالف 
العدوان عى اليمن ورصد وتوثيق كافة االنتهاكات والتعسفات التي 
يتعرضون لها والخسائر املادية بسبب اإلجراءات الجائرة وحصر أعداد 
ال��ع��ائ��دي��ن وتقييم ح��االت��ه��م وم���دى مخالفة تلك ال���دول للمعاهدات 
والقوانن الدولية ذات الصلة باملغرب وتكييف ذلك قانونيا وتحريك 

تلك القضايا عر املحاكم واملنظمات الدولية والحقوقية وبما ال يضر 
باملغربن الذين مازالوا متواجدين عى أرايض دول العدوان.

-4 أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���ت���واص���ل وال��ت��ن��س��ي��ق امل��س��ت��م��ر ب���ن وزاريت ش���ؤون 
امل����غ����رب����ن وال����خ����ارج����ي����ة وال����ج����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة ب���امل���غ���رب���ن ب���م���ا ي���ك���ف���ل ح��ل 

مشاكلهم يف الداخل والخارج.
-5 تقييم العاقة مع املنظمة الدولية للهجرة ومتابعتها لتنفيذ ما 
تم االلتزام به مع وزارة شؤون املغربن ومنها تنفيذ املسح الشامل 
للمغربن ومشروع نظام املغربن ومشروع الهجرة من أجل التنمية 
يف اليمن وعدم منحها أي امتيازات إضافية حتى يتم التأكد من طبيعة 
نشاطها وتحديد موقف واضح لكيفية التعامل مع منظمة الهجرة 
مستقبا وبما يخدم املصلحة العليا لليمن وأهمية التزامها بتنفيذ 

ما يتم االتفاق عليه.
-6 االه�����ت�����م�����ام ب�����امل�����غ�����رب ال����ي����م����ن����ي وق�����ض�����اي�����اه وال�����ع�����م�����ل ع������ى ت��ش��ج��ي��ع 
االس������ت������ث������م������ار وك�������س�������ب ث�����ق�����ة امل������غ������رب������ن واس������ت������ك������م������ال ك�������اف�������ة اإلج������������������راءات 

إلن������ش������اء ب����ن����ك امل�����غ�����رب�����ن ل����ي����ك����ون وع����������اء ج���ام���ع 
ل������رؤوس األم�������وال ال��وط��ن��ي��ة امل���ه���اج���رة وال��ع��م��ل 
ع����ى اس���ت���ث���م���اره���ا ب����ص����ورة م��ث��ال��ي��ة يف ب��م��خ��ت��ل��ف 
امل���ج���االت ال���واع���دة وامل���دروس���ة وذات ال��ج��دوى 

االقتصادية.
-7 ق�����ي�����ام ال�����ج�����ه�����ات امل����ع����ن����ي����ة ب����ت����ق����دي����م ال����دع����م 
والتسهيات الازمة لكافة تحويات املغربن 
إىل داخ����ل ال���وط���ن وح���ل أي ع���وائ���ق ق���د ت��واج��ه 
ذل�������ك وت���ش���ج���ي���ع امل�����غ�����رب ال���ي���م���ن���ي ل���س���ح���ب م��ا 
أمكن من أمواله إلقامة املشاريع االستثمارية 
وم��ن خ��ال التسهيات ال��ت��ي تمنح ل��ه وطبقا 

للنظام والقوانن النافذة ذات الصلة.
-8 ال���ت���ع���ام���ل م����ع ق���ض���اي���ا امل���غ���رب���ن امل���ن���ظ���ورة 
ل���دى ال��ق��ض��اء بصفة االس��ت��ع��ج��ال وذل���ك نظرا 
لظروف املغربن وقصر فرة بقائهم يف اليمن 
بسبب االغ���راب وارتباطاتهم بمصالحهم يف 
دول املهجر وذلك عما بنص امل��ادة)۲۲( من 
قانون رعاية املغربن اليمنين رقم)34( لسنة 

۲۰۱۲م.
-9 ع����ى ال���ح���ك���وم���ة ت��ف��ع��ي��ل امل���ج���ل���س األع�������ى ل���رع���اي���ة امل���غ���رب���ن وب��م��ا 
ينعكس عى رعاية وحل مشاكل املغربن يف الداخل والخارج وفقا 
ل���ائ���ح���ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ع��م��ل امل���ج���ل���س ال�����ص�����ادرة م����ن م��ج��ل��س ال���������وزراء رق���م 

)۱۲۸( لسنة ۲۰۲۰م .
-10 عى الحكومة إلزام وزارة التعليم العايل بتنفيذ املحضر املوقع 
مع وزارة شؤون املغربن ومنها اعتماد )۲۰۰( منحة ألبناء املغربن 
م��ن ذوي ال��دخ��ل امل���ح���دود يف ال��ج��ام��ع��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة ووف��ق 

مفاضلة تجرى ألبناء املغربن.
-11 دراسة إمكانية إنشاء صندوق رعاية املغربن يف ظل الظروف 

الحالية من قبل الحكومة.
إىل ذل��ك استمع املجلس إىل تقرير لجنة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة حول 
أوضاع شركة كمران للصناعة واإلستثمار يف ظل العدوان والحصار 
وأرجأ مناقشته إىل جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي املختص.

كرم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية 
رئ����ي����س امل���ك���ت���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���رؤي���ة م���ح���م���ود ال��ج��ن��ي��د 
ووزي����ر اإلدارة امل��ح��ل��ي��ة ع��يل ب��ن ع��يل ال��ق��ي��ي رئيي 
وأع��ض��اء ال��وح��دت��ن التنسيقية والتنفيذية للرؤية 
ال����وط����ن����ي����ة ب�������ال�������وزارة ت����ق����دي����را ل����ج����ه����وده����م يف م��ت��اب��ع��ة 
وت���ن���ف���ي���ذ خ����ط����ط وب������رام������ج ال������رؤي������ة يف امل����رح����ل����ة األوىل 

)2019 � 2020م(.
وخ����ال ال��ت��ك��ري��م أوض����ح ال��ج��ن��ي��د أن وزارة اإلدارة 
امل��ح��ل��ي��ة ك���ان���ت ال���������وزارة ال�����رائ�����دة وامل���ت���م���ي���زة يف أدائ���ه���ا 
وت��ع��اون��ه��ا يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط وأن��ش��ط��ة امل��رح��ل��ة األوىل 
م���ن ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة "م��رح��ل��ة ال��ص��م��ود واإلن���ع���اش 

اإلقتصادي".  
وق���ال "إن تكريم ال����وزارة ليس م��ن ب��اب املجاملة 
وإن��م��ا تقدير للجهود الكبرة التي نتج عنها إع��داد 
خ����ط����ط ن����م����وذج����ي����ة ع�����ى م����س����ت����وى أم�����ان�����ة ال���ع���اص���م���ة 
واملحافظات إىل جانب جهودها يف تدريب وتأهيل 
كوادر وممثيل املحافظات خال العامن املاضين".
وأشاد الجنيد بجهود قيادة وزارة اإلدارة املحلية 
وال������وح������دة ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة ل��ل��س��ل��ط��ة امل���ح���ل���ي���ة وال����وح����دة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل����ل����رؤي����ة ب�������ال�������وزارة خ�������ال ت���ن���ف���ي���ذ ال���خ���ط���ة 
امل�����رح�����ل�����ي�����ة األوىل وك�����������ذا اإلع���������������داد ل����ل����خ����ط����ة امل����رح����ل����ي����ة 
ال��ث��ان��ي��ة 2021 - 2025م.. م��ع��ت��راً ت��ك��ري��م ال��وح��دت��ن 
التنسيقية والتنفيذية تكريما لكل كوادر وموظفي 

الوزارة واملحافظات.
وأش��ار إىل أن خطة العام 2019 - 2020م مثلت 
تجربة رائدة شهدتها اليمن للمرة األوىل من حيث 
ربط الخطط املحلية بالخطة املركزية وربط الخطة 

التنموية بالتخطيط االسراتيجي القومي.
ول��ف��ت ن��ائ��ب رئ��ي��س ال������وزراء إىل ج��ه��ود ال������وزارة يف 

إع��������داد خ���ط���ة ال����ع����ام 2021م ب��ش��ك��ل دق���ي���ق وم��ت��ق��ن 
وم����ت����س����ق م������ع اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات امل�����ت�����اح�����ة يف امل����ح����اف����ظ����ات 
وأه�����داف ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة.. مبينا أن ال��خ��ط��ة رك��زت 
ب��ش��ك��ل أس����ايس ع��ى رف���ع م��س��ت��وى األداء وتحسن 

مستوى الخدمات املقدمة للمواطنن.
وأك������د أن امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ه����ي م���رح���ل���ة اس��ت��ن��ه��اض 
الجهد املجتمعي ليكون مكما للجهد الرسمي يف 
توفر متطلبات النهوض يف مختلف املجاالت تنفيذا 
لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك ب��در الدين 
الحويث خال خطاباته وموجهاته الداعية إىل تعزيز 

التكامل بن الجهدين الرسمي واملجتمعي.
وحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية 
ع���ى االه���ت���م���ام ب��ت��ط��وي��ر األداء ال���ع���ام يف إط�����ار عمل 
امل����ح����ل����ي����ات وح�����ش�����د ال�����ج�����ه�����ود امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ل����إس����ه����ام 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة م����ع االس����ت����ف����ادة م����ن امل����ي����زات ال��ت��ن��اف��س��ي��ة 
للمحافظات خ��ص��وص��اً يف ال��ج��ان��ب ال��زراع��ي وال��ذي 
ي��ع��د األس�����اس إلح�����داث ال��ت��ن��م��ي��ة وت��ح��ق��ي��ق االك��ت��ف��اء 

الذايت واألمن الغذايئ.
بدوره ثمن وزير اإلدارة املحلية تكريم نائب رئيس 
ال��������وزراء ل���ش���ؤون ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة وح�����دة ال��ت��ن��س��ي��ق 
املكلفة بمتابعة تنفيذ الرؤية الوطنية عى مستوى 
األمانة واملحافظات واملديريات والوحدة التنفيذية 

للرؤية الوطنية بالوزارة.
واع������ت������ر ال����ق����ي����ي ال����ت����ك����ري����م م���ب���ع���ث ف����خ����ر واع������ت������زاز 
لقيادة وك���وادر ال����وزارة وح��اف��زا ع��ى ب��ذل امل��زي��د من 
ال����ج����ه����ود يف م���ت���اب���ع���ة وت���ن���ف���ي���ذ ك����اف����ة خ���ط���ط وب����رام����ج 
ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة ب����اع����ت����ب����اره����ا ال����ت����ج����س����ي����د ال����واق����ع����ي 
للشعار الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد 

)يٌد تحمي ويٌد تبني(.

وأش�����اد ب��ال��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة م���ن ن���ائ���ب وزي�����ر اإلدارة 
امل������ح������ل������ي������ة رئ��������ي��������س وح���������������دة ال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق ق��������اس��������م أح�����م�����د 
الحمران ونائب مدير مكتب الرئاسة رئيس الوحدة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ال������وزارة ف��ه��د ال��ع��زي 
والوكيل املساعد لقطاع الخطط وامل��وازن��ات رئيس 
ال��ف��ري��ق ال��ف��ن��ي ب���وح���دة ال��ت��ن��س��ي��ق م��ح��م��د ال��س��ن��ح��اين 
وكافة أعضاء الوحدتن والتي استحقوا بموجبها 

التكريم.
فيما أش��ار رئيس الفريق الفني بوحدة التنسيق 
إىل أه��م��ي��ة أن ي��ش��م��ل ال��ت��ك��ري��م يف ال���ع���ام امل��ق��ب��ل كل 
ك�����������وادر ال���������������وزارة ن����ظ����ر أدواره���������������م امل����ل����م����وس����ة يف رف����ع 
م��س��ت��وي��ات األداء وف���ق���ا مل����ح����ددات ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة 
وم��س��ت��ه��دف��ات��ه��ا ال������25 امل���أم���ول تحقيقها ح��ت��ى ال��ع��ام 
2030م.. ويف خ�����ت�����ام ال����ف����ع����ال����ي����ة ق��������ام ن�����ائ�����ب رئ���ي���س 

الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية ووزير اإلدارة املحلية 
بتسليم شهادات التكريم لنائب الوزير رئيس وحدة 
ال��ت��ن��س��ي��ق ق���اس���م أح���م���د ال���ح���م���ران ورئ���ي���س ال���وح���دة 
التنفيذية ب��ال��وزارة فهد العزي وأعضاء الوحدتن 
تقديرا لجهودهم املتميزة يف متابعة وتنفيذ خطط 

وبرامج الرؤية الوطنية للمرحلة األوىل.
فيما س��ل��م وزي���ر اإلدارة املحلية درع االستحقاق 
لنائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية تقديرا 
ل���ج���ه���وده يف م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج وخ���ط���ط ال���رؤي���ة 
وكذا درع الوفاء لنائب مدير مكتب الرئاسة رئيس 
ال������وح������دة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ب��������ال��������وزارة ت����ق����دي����را ل����ج����ه����وده يف 
تنفيذ برامج وأنشطة الرؤية وتطوير األداء الرقابي 
واإلش��رايف للوزارة أثناء عمله وكيا لقطاع الرقابة 

وشؤون الوحدات بالوزارة.

ندوة  بعنوان « مذبحة تنومة .. سيل الدم ومنابع اإلرهاب»

خالل تكريم وحدتي التنسيق والتنفيذ للرؤية الوطنية باإلدارة المحلية:

اجلنيد: اإلدارة احمللية كانت الوزارة الرائدة واملتميزة في أدائها وتعاونها في تنفيذ خطط وأنشطة املرحلة األولى

إب: تأثيث وفراش أحد عشر مسجدا في مدينة جبلة وزير الشباب والرياضة يثمن جهود القائمني على الدورات الصيفية

خالل لقائه مستشار رئيس المجلس السياسي األعلى للشئون السياسية

العيدروس يشيد بجهود الفريق الوطني في إعداد 
التقارير التي تبرز جرائم وإنتهاكات العدوان 



ش����اه����د ال����ع����ال����م أج����م����ع يف األس������ب������وع األخ�����ر 
م����ن ش���ه���ر ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 2021م م��ش��ه��دي��ن 
الفتني يف وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية 
واألجنبية. تتوقف العقول الراجحة وغرها 
أم���������������ام ه��������ات��������ني ال��������ص��������ورت��������ني امل��������ؤث��������رت��������ني ال����ل����ت����ني 
سترتكان أثرهما لعقوٍد من الزمان يف ِوجدان 
الشعوب العربية واإلسالمية، ولدى أحرار 
ال�������ع�������ال�������م، ألَنّ ِت������ل������ك ال���������ص���������ورة م��������ن ال����ص����ع����ب 
ت،  �������رت أو ك����������رُ ع�������ى األح�����������������داث، م����ه����م����ا ص�������غرُ
أْن ت���م���ح���وه���ا أو ت���ت���ج���اوزه���ا، مل���ج���رد ال��ت��غ��ايض 
ع���ن���ه���ا، ب����ه����دف إراح��������ة ال���ض���م���ائ���ر امل���ن���ه���ك���ة ب��ك��ل 
األحداث الكبرة التي مَرّت عى عاملنا العربي 

اإلسالمي.
ترتبط أهمية الصورتني بأهم َحَدٍث وقع يف 
القرن العشرين، وبأهم وأعز قضيٍة صادفها 
عاملنا العربي-اإلسالمي، واْعترُ�ت لعقوٍد من 
ال�����زم�����ان ق���ض���ي���ة ال����ع����رب امل����رك����زي����ة، ب����ل ق��ض��ي��ة 
األحرار يف العالم كله؛ إَنّها قضية فلسطني 

والشعب الفلسطيني الحر.
ي�����ع�����ن�����ي األم�������������ر يف م��������ا ي����ع����ن����ي����ه أَنّ ف���ل���س���ط���ني 
جغرافياً وتاريخياً هي جوهر ومعنى الصراع 
����ح����دد ب���وص���ل���ة ت���ف���ك���ر وم���ن���ه���ج األف�������راد  ال�������ذي يرُ
وال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ات، وح������ت������ى ال������ش������ع������وب يف ع����ال����م 
ال���ي���وم، ك��ي��ف ال! وم��ط��اب��خ ال���غ���رب ال��س��ي��ايس 
الرأسمايل الجشع تبحث عن حلول ومخارج 
مل�����ش�����اك�����ل�����ه�����ا وت������ح������دي������ات������ه������ا ال�������ف�������ردي�������ة األح��������ادي��������ة 
وال��ج��م��اع��ي��ة ل��ب��ل��دان��ه��ا، ع��ى ح��س��اب شعوب 

البلدان الفقرة والنامية واملقهورة!
 يتذكر املثقفون واملؤرخون جميعاً كيف َتَمّ 
البحث عن حل اللرُّغز التاريخي ل��»شعب الله 

ق���ت أش���الءه���م امل��اك��ي��ن��ة  امل���خ���ت���ار«، ب��ع��د أْن م���َزّ
ال�����رأس�����م�����ال�����ي�����ة ال������ن������ازي������ة وال�����ف�����اش�����ي�����ة األوروب�������ي�������ة 
���ر ف��الس��ف��ة ال��رأس��م��ال��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ة. ح��ي��ن��ه��ا، ف���َكّ
���ن���ِظ���روه���ا،  ال��غ��رب��ي��ة األوروب�����ي�����ة- األم���رك���ي���ة ومرُ
ل����ي����ق����رروا ل���ن���ا ال����ح����ل االس����رتات����ي����ج����ي ل����»ال�������ي���ه���ود 
املضطهدين« يف العالم وتحديد وطن لهم، 
ة ب����أَنّ جغرافيا  واس��ت��ق��روا ب��ع��د م������داوالٍت ع����َدّ
أرض ف��ل��س��ط��ني وم���وق���ع���ه���ا ه����و امل����ك����ان امل���الئ���م 
ل������ي������ه������ود ال������ع������ال������م ل�����ي�����ج�����م�����ع�����وا ش�����ت�����ات�����ه�����م ت���ح���ت 
شعاٍر صهيويٍن كاذب »األرض املوعودة لبني 

إسرائيل«.
 ويف غ���ف���ل���ٍة م����ن ال����ت����اري����خ، ويف زم�����ن ه��ي��م��ن��ة 
ي بوعد  ِمّ االستعمار األوروبي، َتَمّ إعالن ما سرُ
املدعو آرث��ر جيمس بلفور امل��ش��ؤوم، واملعلن 
يف 2 تشرين الثاين/نوفم� 1917م، وكذلك 
ات��ف��اق��ي��ة »س���اي���ك���س ب��ي��ك��و« امل���وق���ع���ة يف ال��ع��ام 
1916م. يف ذلك التاريخ، وبعد انتهاء الحرب 
العاملية الثانية، ّتَمّ تحقيق الحلم الصهيوين 
ال��ذي رَوّج���وا له منذ املؤتمر الصهيوين األول 
ت���ح���ت ق����ي����ادة ال���ص���ه���ي���وين ت����ي����ودور ه����رت����زل، يف 
امل����ؤت����م����ر ال����ت����أس����ي����ي ل���ل���ح���رك���ة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة يف 

مدينة بازل يف سويسرا يف العام1897م.
كل هذا التاريخ املأساوي املؤلم محفور يف 
ذاك��������رة وج��������دان ط�����الب امل�����راح�����ل ال����دراس����ي����ة يف 
امل��������دارس ال���ث���ان���وي���ة، وك������ذا يف ذاك�������رة خ��ري��ج��ي 
ال������ج������ام������ع������ات يف ع�����امل�����ن�����ا ال������ع������رب������ي واإلس�������الم�������ي 
وال���������ب���������ل���������دان األج�������ن�������ب�������ي�������ة، وي����������درس����������ه امل�����ث�����ق�����ف�����ون 
طباء اإلسالميون  عاة والخرُ واإلعالميون والدرُ
يف أص����غ����ر م����س����ج����ٍد يف أص����غ����ر ق�����ري�����ٍة يف ع���امل���ن���ا 
اإلس���الم���ي ك��ل��ه، وص�����واًل إىل امل��س��ج��د األق���ى 

ال������ش������ري������ف، ويف أرض ال�����ح�����رم�����ني ال���ش���ري���ف���ني 
ال���ط���اه���ري���ن يف ك����ٍل م���ن م��ك��ة امل���ك���رم���ة وامل��دي��ن��ة 
امل����������ن����������ورة..  ه�����ك�����ذا ل�����َه�����ج وي�����ْل�����ه�����ج ال����ج����م����ي����ع ب��������أَنّ 
ف���ل���س���ط���ني ع���رب���ي���ة إس����الم����ي����ة م���س���ي���ح���ي���ة، وأَنّ 
»ال���دول���ة« الصهيونية ال��ي��ه��ودي��ة دخ��ي��ل��ة عى 
ه���������ذه األرض ال������ط������اه������رة امل������ق������دس������ة. وف�������ج�������أًة، 
ومل���ص���ال���ح م����ادي����ة رخ���ي���ص���ة، وِل�����وْه�����م ال��ح��ف��اظ 
عى العروش وامللكوت والجاه والسلطان، 
أق��دم ع��دد من األنظمة العربية واإلسالمية 
ع��ى سياسة التطبيع م��ع ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ي 
الصهيوين، وح��ت��ى م��ن دون ف��ائ��دة سياسية 
واقتصادية واقعية ترُذكر، وه��رول ع��دٌد من 
»ال����ق����ادة ال���ع���رب« وك���أَنّ���ه���م ي���ري���دون ال��ح��ف��اظ 

عى أمالكهم فحسب.
������ه������م  ������ع������ون ن������س������وا أَنّ رُ������ط������ِبّ  ه�����������ؤالء ال�����س�����اس�����ة امل
���ل���زم���ون أخ���الق���ي���اً ودي���ن���ي���اً وع���روب���ي���اً وإن��س��ان��ي��اً  مرُ
بأْن َيصطّفوا مع أهلنا يف فلسطني وقضيتهم 

العادلة، وليس العكس.
��ِرض��ا   وإل��ي��ك��م مل��ح��ة ع��ن امل��ش��ه��دي��ن ال��ل��ذي��ن عرُ
يف وسائل اإلعالم، ومقالنا ينصبرُّ عليهما:

 
املشهد األول:

لقاء سيد املقاومة اللبنانية املجاهد السيد 
حسن نصر الله مع قائد املقاومة اإلسالمية 
امل��������ج��������اه��������د إس�������م�������اع�������ي�������ل ه������ن������ي������ة رئ��������ي��������س امل�����ك�����ت�����ب 
السيايس لحركة »حماس«. جاء هذا اللقاء 
األخ����وي ال��ك��ف��اح��ي امل���ق���اوم ل��ل��ع��دو الصهيوين 
��ة ض����َدّ أه��ل��ن��ا يف ك��ل امل��ن��اط��ق  وغ��ط��رس��ت��ه ال��ف��َجّ

العربية املحتلة ناجحاً بامتياز.
����م  ����ظرُ ّ ����ع����ني م����ن »ال����نرُ رُ����ط����ِبّ ن��������ودرُّ ت����ذك����ر ه�������ؤالء امل

العربية« 
ب�����������������������������������أَنّ ن���������ش���������أة 

ح������رك������ة امل�����ق�����اوم�����ة 
ال�������ل�������ب�������ن�������ان�������ي�������ة ج������������اءت 

بسبب احتالل العدو الصهيوين اإلسرائيي 
األرايض ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ال���ع���ام 1982م، وع��ج��ز 
األن�����ظ�����م�����ة ال����ع����رب����ي����ة ال������ت������ام يف ال�������وق�������وف ِل����َص����د 

رة. احتالل الصهاينة ألرض لبنان الحرُ
ومل����زي����ٍد م����ن ال���ت���ذك���ر، ف�������إَنّ ح���رك���ة امل���ق���اوم���ة 
اإلسالمية – »حماس«، وغرها العديد من 
املنظمات الفلسطينية املقاومة )الفدائية(، 
نهضت من بني الواقع الفلسطيني- العربي 
الذي بدأ باالستسالم املرُْر للكيان الصهيوين، 
وتحت ضغط اإلدارات األمركية املتصهينة 
ول الغربية  امل��ت��ع��اق��ب��ة، وك��ذل��ك م��ن ِق��َب��ل ال�����درُ

السائرة يف مدار الفلك األمريك عموماً.
 

املشهد الثاين:
زي�����������ارة امل������دع������و ي�����ائ�����ر الب������ي������د، وزي����������ر خ����ارج����ي����ة 

ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين اإلس���رائ���ي���ي، إىل أب���و ظبي 
ودبي يف اإلمارات العربية املتحدة ولقائه عدد 
م���ن األم������راء وال���ش���ي���وخ، واش���رتاك���ه���م م���ع���اً يف 

اف��������ت��������ت��������اح 
ال���������������س���������������ف���������������ارة 
يف  األوىل  ال����������ص����������ه����������ي����������ون����������ي����������ة 
ال�����������ج�����������زي�����������رة ال����������ع����������رب����������ي����������ة. ه���������ذه 
َرّ بسالٍم لو كان الشيخ  طوة لن تكن لَتمرُ الخرُ
زايد بن سلطان آل نهيان حياً يرزق، ملعرفتنا 
املرُ��س��ب��ق��ة ب��م��واق��ف��ه ال��ع��روب��ي��ة ال���ص���ادق���ة ت��ج��اه 
ف��ل��س��ط��ني وش��ع��ب��ه��ا ال���ب���ط���ل ودع����م����ه ال��ن��ض��ال 

التحرري للفدائيني واألحرار الفلسطينيني.
 

الُخالصة
ن����ح����ن أم����������ام م����ش����ه����دي����ن ع����اص����ف����ن؛ 
امل����ش����ه����د األول، م������ن خ��������ال َس����م����اع����ه 
������ة ال��ع��رب��ي��ة  وُرؤي����ت����ه، ي���رف���ع ه���اَم���ة األَمّ
واإلس�������ام�������ي�������ة، ب�������ل وَه����������اَم����������ات ج���م���ي���ع 

أحرار العالم.
�������ا امل���ش���ه���د اآلخ������ر ف���ه���و ُم����خ����ٍز وع����ار  أَمّ
أس������������ود يف األم������������ة اإلس�������ام�������ي�������ة ك����ل����ه����ا، 
م�������ن ج�����اك�����رت�����ا ش�������رق�������اً وح������ت������ى م�����راك�����ش 
غرباً، وسيبقى العار عالقاً يف جبن 
ال��ج��م��ي��ع ح��ت��ى ت��ت��م إِزال�����ة أس��ب��اب��ه من 

الجذور.}وفوق كل ذي علٍم َعِلم{ 

ة، بل وَهاَمات جميع أحرار العالم،   نحن أمام مشهدين عاصفني؛ املشهد األول، يرفع هاَمة األَمّ
لزمون أخالقياً ودينياً وعروبياً  خٍز وعار أسود..  هؤالء املرُطِبّعون نسوا أَنّهم مرُ ا املشهد اآلخر فهو مرُ أَمّ

وإنسانياً بأْن َيصطّفوا مع أهلنا يف فلسطني وقضيتهم العادلة.
لزمون أخالقياً ودينياً وعروبياً وإنسانياً بأْن َيصطّفوا مع أهلنا يف فلسطني  هؤالء املرُطِبّعون نسوا أَنّهم مرُ

وقضيتهم العادلة.

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.
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النظام السعودي ..  االنهيار املتوقع!!  )3 – 3(

هنية في بيروت والبيد في اإلمارات:

 مشهدان عاصفان

   بن سلمان العوبة بأيدي الصهيونية العاملية الذي هرب بحربه ضد اليمن

* رئيس مجلس الوزراء 

أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور *

إىل اليوم ونظام الدرعية من ال سعود يفتقر إىل 
ال��ث��ق��ة ب��م��ك��ون��ات��ه ال��ع��س��ك��ري��ة واالم���ن���ي���ة.. وال يمتلك 
إطاراً سياسيا يستند اليه يف التعامل مع التحديات 
السياسية التي تعرتض النظام السعودي األسري 
ال����ب����غ����ي����ض ال����������ذي ي����م����ث����ل رأس ح�����رب�����ة ص����ه����ي����ون����ي����ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة وال��خ��ل��ي��ج ض���د أي ت��وج��ه 

وطني عربي اسالمي ويف املقدمة اليمن..
ولذلك منذ ان غامر بن سلمان ودخ��ل يف الصراع 
وال���������ح���������رب ال������ع������دوان������ي������ة ض�������د ال�����ي�����م�����ن ال������ت������ي ت����ح����ول����ت 
اىل ش���ب���اك وف�����خ ل����م ي��س��ت��ط��ع امل��ت��ص��ه��ني م��ح��م��د ب��ن 
سلمان الفكاك منها, ولم تجد معه كل الضغوط 
ال���خ���ارج���ي���ة ال���ت���ي م����ورس����ت ع����ى ص���ن���ع���اء وت���واص���ل���ت 
الضغوط االممية يف فرتات متعاقبة, ليس لوقف 
"ال�����ح�����رب" وان����م����ا ل����خ����الص ب����ن س���ل���م���ان م����ن ت��ب��ع��ات 
ه�����ذه ال����ح����رب ال���ع���دوان���ي���ة ال���ع���ب���ث���ي���ة.. وال�����ه�����روب م��ن 
التزاماتها الواسعة خاصة وان النظام السعودي 
يعت� نظاماً احتاللياً استعمارياً, سواًء اعرتف او لم 
يعرتف انه محتل مع ما يؤكد املسؤولية القانونية 
واألخ��الق��ي��ة واإلنسانية ع��ن ه��ذا االح��ت��الل.. ألن بن 

سلمان وبن زايد املتصهينني يريدان ان يتعامال مع 
م���ا ي��ح��دث يف ال��ي��م��ن ان����ه دع����م مل���ا ي��س��م��ى "ش��رع��ي��ة" 
واع��ت��ب��اره��ا ال��غ��ط��اء ال��س��ي��ايس ل��ك��ل ع��ب��ث��ي��ة ق��ام��ا بها 
ه����������ؤالء امل����ت����ص����ه����ي����ن����ون يف ال�������ري�������اض وأب������وظ������ب������ي ل��ي��س 
ف���ق���ط ض�����د ال���ش���ع���ب ال����ي����م����ن����ي.. وان�����م�����ا ع�����ى ش���ع���وب 
املنطقة واالقليم.. وعى مستوى دويل ايضا..مثال 
حافظت الحرب العدوانية عى سعر النفط الذي 
ارتفع ومرشح لالرتفاع جراء حرب اليمن.. وكذلك 
ارت���ف���ع���ت اس����ع����ار امل���ن���ت���ج���ات وال���س���ل���ع ب��س��ب��ب رس����وم 
التأمينات املرتفعة عى السفن التجارية التي تمر 

ع� املجرى املالحي للبحر االحمر..
م��م��ا ي���ؤك���د ان ش���ع���وب امل��ن��ط��ق��ة واالق���ل���ي���م ي��دف��ع��ون 
الثمن باهظا بسبب استمرار هذه الحرب العدوانية 
عى اليمن وشعبها املسالم وان استدامة احتقانها 
س����ت����ظ����ل م����ط����ل����ب����اً ص����ه����ي����ون����ي����اً ع������ى ت����ب����ع����ات����ه����ا ول���ه���ي���ب���ه���ا 
وت���وس���ع���ه���ا س������وف ي����ج����ري ت���رت���ي���ب اوراق ع�����دي�����دة يف 
اطار هذا االقليم ويف االطار الدويل تخدم تل أبيب 

وتخدم الصهيونية العاملية..
ويف هذا املنحى هناك مشروع صهيوين عاملي يجري 

العمل به وإرسائه كواحد من معطيات املستقبل 
ال���ذي سيفرض ع��ى املنطقة وع��ى العالم ويجري 
ت��ن��ف��ي��ذه ع���ى ارض س��ع��ودي��ة او ع���ى ارض ال��ح��ج��از 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ح���وي���ط���ات امل��ط��ل��ة ع���ى خ��ل��ي��ج "ت�����ران" 
امل�����س�����م�����ى "ن����������ي����������وم".. ف�����م�����اه�����ي ح�����ك�����اي�����ة ه���������ذا امل������ش������روع 
ف����إن امل���ع���ل���وم���ات ت���وض���ح ان����ه ت���م اخ���ت���ي���ار ه����ذا االس���م 
"ن����ي����وم" ل��ت��ك��ون ع��اص��م��ة ال����ذك����اء ال��ص��ن��اع��ي ال��ع��امل��ي 
االوىل.. وه��������ي ك����ل����م����ة الت����ي����ن����ي����ة م����ع����ن����اه����ا "ال�����ج�����دي�����د" 
وتنفيذ مشروع نيوم تحت تدابر واجراءات امنية 
وع��س��ك��ري��ة ام��ري��ك��ي��ة ع��ال��ي��ة ال���ت���ش���دي���د.. وق���ب���ل ذل��ك 
كانت املخابرات االمريكية واملوساد قد فرضت عى 
السيي بيع جزيريت "تران" و"صنافر" للمملكة 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة ال�����ت�����ي ه������ي وك�����ي�����ل ح�����ص�����ري ل���ل���ص���ه���اي���ن���ة 

والصهيونية العاملية..
وه�������ذا ع���م���ل م���ق���ص���ود وم���ت���ع���م���د س�����وف ي���ع���م���ل ع��ى 
تسهيل الوصول إىل منطقة مشروع "نيوم" الذي 
من املخطط أن يكون نقطة االرتكاز العاملي للذكاء 
الصناعي الذي مخطط له أن يكون حاكماً للعالم 
ولذلك فإن دراسات صدرت من أمريكا ومن دول 

أوروب���ي���ة ح���ول م��ش��روع ال���ذك���اء ال��ص��ن��اع��ي سيعمل 
ع������ى إغ������������راق أك��������ر م������ن 05% م������ن ش�����ع�����وب ال����ع����ال����م 
يف ال���ب���ط���ال���ة ال�����خ�����ان�����ق�����ة.... م�����ا ي����ف����رض ت������س������اؤاًل ح���ول 
التبعات املنتظرة واملتوقع حدوثها من العمل وفق 
م��ب��دأ ال��ذك��اء الصناعي بمفهومه ال��واس��ع ال��ق��ادم, 
وت������ح������دي������داً ت�����ج�����اه م������ل������ي������ارات أب������ن������اء ال����ب����ش����ري����ة ال����ذي����ن 
سيتحوالن إىل عبء, عى اقتصاد العالم الذيك..

ومن الواضح ان الرموز القيادية يف النظام الذكايئ 
ال�����ع�����امل�����ي س���������وف ت����ت����ج����ه اىل ال����ت����خ����ل����ص م�������ن االع�����������داد 

البشرية من البطالة املرتاكمة بما نسبته %06..
وت������ق������ول امل��������ؤش��������رات وامل�������ش�������اه�������دات ب��������ان ت���ن���ف���ي���ذ ه����ذه 
امل��������ؤام��������رة ق������د ب����������دأت م����ن����ذ ع��������دة س������ن������وات م������ن خ����الل 
القتل البطيء ع� املعقمات واللقاحات واالغذية 
املعدلة وراثياً والطحني الذي هو اساس الصناعات 
الغذائية وكذا ع� التسميم باملعادن والبالستيك 
وم����ع����اج����ني االس��������ن��������ان.. وامل������ؤل������م ان ال�����ش�����اب االرع�������ن 
امل��رت��ه��ن للصهيونية ب��ن سلمان ه��و ال��ح��ص��ان ال��ذي 
راهنت وتراهن عليه الصهيونية العاملية.. من خالل 

هذا املشروع املشبوه الصهيوين بامتياز..

وك����������ان ع������ى ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة وم��������ن ي����س����ر يف ف���ل���ك���ه���ا ان 
تستقل "فروس كوفيد91" النجاز اعمال شريرة 
تتمثل يف االسراع بانشاء شبكات الجيل الخامس 
ال����ت����ي م�����ن امل�����ق�����رر ان ت����ك����ون اح��������دى م�����ح�����اور االرت�����ك�����از 
ال�����رئ�����ي�����ي "مل��������ش��������روع ن�������ي�������وم" ب�����اع�����ت�����ب�����اره امل�������رك�������ز امل����ه����م 
وال����ح����س����اس ل���ل���ح���وك���م���ة ال���ع���امل���ي���ة وب����اع����ت����ب����ار ال����ذك����اء 

الصناعي هو املحور االسايس ملشروع نيوم..
ولذلك فإن استكمال انجاز مشروع نيوم الصهيوين 
املشبوه سيقوم عى دم��اء واش��الء اليمنيني وعى 
ت�������أم�������ني امل��������ج��������رى امل��������الح��������ي ال�����ب�����ح�����ر االح��������م��������ر وج�����ن�����وب�����ه 
م�����ن خ���ل���ي���ج ع�������دن ول�����ذل�����ك ف�������ان ال�����ح�����رب ال����ع����دوان����ي����ة 
ع���ى ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف اح����د اوج���ه���ه���ا ق��ائ��م��ة عى 
التغطية ع��ى م��ش��روع ن��ي��وم وح��ارس��ه��ا ب��ن سلمان 
الذي استغلت عملية اغتياله للصحفي السعودي 
جمال خاشقجي لتكون الطريقة االنسب للسيطرة 
عى بن سلمان وعى قراراته وقدرت تلك املطابخ 
ان ت���ك���ون ال���ي���م���ن ال����ب����واب����ة ال���ض���ب���اب���ي���ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة ع��ى 
"ت��������ط��������ورات" خ�����ط�����رة م����ن����ه����ا: ه�������ذا امل������ش������روع امل���ش���ب���وه 

والصهيوين بامتياز.

    » مشروع نيوم« .. الصهيوني املشبوه قائم على تأمني البحر األحمر 



متابعات

الشيطان مع العدوان
الشك أن بيان الله تعاىل )شياطني اإلنس والجن يوحى بعضهم إىل بعض 

زخرف القول غرورا(.
وإذا ك�����ان ال����ل����ه ت����ع����اىل ق����د ح����ذرن����ا م����ن ال���ش���ي���ط���ان وم�����ن ع���ب���ادت���ه )ال ت���ع���ب���دوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبني( وهنا العبادة ليست السجود ولكنها مخالفة 
امر الله فعندما يأمرك الله بالصدق وتكذب فأنت تعبد الشيطان وعندما 
يأمرنا أال نتوىل أعداء األمة واعداء السالم وأعداء البشرية ونحن نتوالهم 
فنحن نعبد الشيطان وهكذا.. ولذلك ال يدرك من انطلق مع العدوان بأي 
وجه من األوجه وبأي سبب من األسباب أنه قد ظلم نفسه واتخذ برنامج 
الشيطان منهجاً.. بدليل أننا نالحظ العدوان وتحالفه كيف يخطط ويربمج 
وي��ت��آم��ر بشكل دائ���م يف ال��ح��رب ويف ال��س��الم أال ن���درك ذل���ك بينما ال��ل��ه تعاىل 
يقول )إن��م��ا النجوى م��ن الشيطان( والنجوى ه��و التخطيط والتآمر ولذلك 
تجد حلفاء الشيطان يعيشون عىل النجوى والتآمر والتخطيط دائًما بينما 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ى وم���س���رت���ه ال���ق���رآن���ي���ة واض����ح����ة ال ت��ن��ت��ه��ج ال���ت���آم���ر وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ش��ي��ط��اين ح��ت��ى ض��د اع��دائ��ه��ا إال ب��م��ا ي��واف��ق ال��ش��رع وال���ح���رب ال��ت��ي يخوضها 
الرجال بشرف ..بدليل مواقف كثرة ومنها  ضربة  الوديعة التي تدل عىل 
ان الجيش وال��ل��ج��ان ليس لهم الرغبة يف القتل وإزه���اق االرواح ألن أولئك 

املغرر بهم عىل الشاشة باإلمكان التقاط رؤوسهم بسهولة ...
وب��ال��رج��وع إىل الشيطان وخططه وخ��ط��وات��ه ف��ح��ذرن��ا ب��ي��ان ال��ل��ه )ال تتبعوا 

خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني(. 
كما أننا نجد التحالف ومرتزقتهم يقوم الشيطان بقذف الخوف يف قلوبهم 
دائماً مما يدفعهم إىل االستمرار يف الجرم والخطأ ملاذا ألن الشيطان يخوف 
أول���ي���اءه ل��ي��س��ت��م��روا يف ض��الل��ه��م ف��ت��ج��ده��م ي������رددون خ��وف��ه��م م���ن ال��ش��ي��ع��ة أو 

السنة أو أي طائفة أخرى )إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه(. 
وندرك أن مدارس الشيطان وجامعاته اهم شروط القبول فيها هم قساة 
ال��ق��ل��وب أك��ل��ت األك��ب��اد وق��اط��ع��ي ال����رؤوس وال��ذي��ن يكتلون وه���م مبتسمون 

...)ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون(
وعندما امرنا الله تعاىل بالدخول يف السلم تجد اولياء الشيطان يفشلون 
كل محاولة للتفاوض او الحوار رغم وضوح بيان الله ) يا أيها الذين آمنوا 

ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان (
ل��ذل��ك ن���رى ال��ت��ح��ال��ف وم��رت��زق��ت��ه ي��ف��ش��ل��ون ك��ل م��س��اع��ي ال��س��الم وك��ذل��ك يف 
ن���ف���س ال����وق����ت ي���ع���ده���م ال���ش���ي���ط���ان ب��ال��ف��ق��ر ف��ن��ج��د ارض ال����ع����رب رغ�����م ث���روات���ه���ا 

وخرات شعوبها االغلب فقرة )الشيطان يعدكم بالفقر والفحشاء(.
ويف مجمل التحقيق نرى أن اولياء الشيطان يقاتلون يف سبيله واملؤمنون 
ي��ق��ات��ل��ون يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه )ال���ذي���ن آم���ن���وا ي��ق��ات��ل��ون يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه وال���ذي���ن ك��ف��رو 

يقاتلون يف سبيل الطاغوت(.
وت��ج��د ال��ش��ي��ط��ان ي��ع��ده��م وي��م��ن��ي��ه��م ب��االن��ت��ص��ارات وال��ف��ت��وح��ات وال��خ��ي��االت 
ث���م ال ي���ج���دون ش��ي��ئ��اً ) ي��ع��ده��م وي��م��ن��ي��ه��م وم����ا ي��ع��ده��م ال��ش��ي��ط��ان إال غ������رورا ( 
وهناك أعالم متقدم لدى الشيطان فتجده ينفخ يف هذا العالم او هذا القائد 
وي��ج��ع��ل س��م��ع��ه واس����ع ل��ي��س��ت��خ��دم��ه يف ب��رن��ام��ج��ه امل��ت��ق��دم ك��م��ا ن��س��ت��ش��ف من 
اآلية ) واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك 
( فتجد وسائل االع��الم وق��ن��وات إبليس ليال ون��ه��ارا ال تتوقف .كما أننا نجد 
أولياءه يتم االستحواذ عليهم فينسيهم ذكر الله وهنا نؤكد الذكر القلبي 
ال��ذى يمنعك من الجريمة والتعدي )استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 

ذكر الله (
وهم بهذا النسيان يفتحون ذبذبات قنوات الشيطان فيدركونها ويسعدون 
بها دون أن يعلم الكثر منهم, وألن الحديث طويل نختتم بآية عجيبة تذكر 
اولياء الشيطان وتصفهم بدقة يقول بيان الله ) هل أنبئكم عىل من تنزل 
الشياطني تنزل عىل كل أفاك أثيم ( سبحان الله ما هذا الوصف الدقيق.. 
أال ن��رى كم ك��ذب يف قنوات ووس��ائ��ل التواصل لهذا التحالف وحلفه ..لقد 
تطابقت األي��ة تماما فيا اي��ه امل��ح��اي��دون وال��ذي��ن تعتربون امساككم بالعصا 
من الوسط ذكاء انتم مخطئون لقد بينت اآلية وعرتكم تماما وليس لديكم 
ام��ام الله حجة تنزل عىل كل أف��اك أثيم.. أال تدركون حجم كذبهم وحتى 

تحليالتهم ومواقفهم .. أفاكون بقبح أفال تعقلون؟!!

تهامة سلة غذاء اليمن
عز ومكانة اليمن تنبع من تهامة الخر والعطاء .. وامنها الغذايئ قائم 
عىل ما تنتجه تهامة وما تقدمه من عطاء وفر ومن غذاء ومن حبوب ومن 
خضار وفواكه  ومن ثروة حيوانية متدفقة .. بل إن شواطئ تهامة متخمة 
بالرثوة السمكية واالحياء البحرية وحقيقة مؤكدة أن تهامة نبع خر وعطاء 
.. وسلة غذاء اليمن كلها .. ومن هذه الحقيقة املؤكدة يجب أن ننطلق إىل 
االهتمام الذي يليق بهذه األرض الطيبة املباركة.. التي ما بخلت يوماً عىل 
أحد وكانت مصدر خر للجميع .. فهي عماد قوي لألمن الغذايئ لليمن كلها 
لو أننا اجدنا التعامل معها بكثر من املسؤولية .. والكثر من االهتمام .. 
ودون ريب أن أهم تحد يواجه اليمن اليوم قبل غد العمل بجدية عالية مع 
تحديد يفرضه األمن الغذايئ عىل القيادة والنخب االقتصادية واالجتماعية 
وخاصة وأن تحديات الحرب العدوانية والحصار الخانق .. وحرب املشتقات 
النفطية التي تضاعف من األعباء املعيشية واإلنتاجية عىل الشعب وعىل 
القطاعات اإلنتاجية والخدمية  ويف االول��وي��ة القطاعات الزراعية التي هي 

املحور األهم .. يف األمن الغذايئ لليمن .. 
ومن هذه املعطيات التي حتمت تواجدها تحديات هذه املرحلة الحساسة 
ال��ت��ي سعى ال��ع��دوان لرفضها ك��واق��ع ح��ال ع��ىل اليمن واليمنيني تستدعي 
ال���ض���رورة ال��ت��اري��خ��ي��ة أن ت��ت��ب��ن��ى ال��ح��ك��وم��ة وال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة س��ي��اس��ات من 
شأنها النهوض بتهامة من خالل دعم املزارعني والفالحني والقطاع الزراعي 
وأوىل ه��ذه ال��س��ي��اس��ات ب��ن��اء دع��م ف��اع��ل ل��ل��دي��زل وال��زي��وت أو إي��ج��اد البدائل 
كمنظومات شمسية واألسمدة  والبذور املحسنة واملبيدات الحشرية املناسبة 
وبمعنى أدق ينبغي أن تتبنى الحكومة واملؤسسات املالية سياسات تمويلية 
فاعلة ومؤثرة توفر للقطاع الزراعي النهوض املنشود الذي عىل نجاحه سوف 

يتحقق لليمن انجازاً ملموساً يف األمن الغذايئ..
ول��ذا فإن الضرورة توجب أن يلتقي ذوو الشأن لدراسة الطرائق املالئمة 
لبناء ش��راك��ة واقعية وفعالة ب��ني ات��ج��اه��ات اإلن��ت��اج وال��خ��دم��ات العاملة يف 
القطاع الزراعي ويتم تتبع وتقييم كل األنشطة واألعمال التي يشهدها هذا 
ال��ق��ط��اع واال ش����ارة اىل م��ك��ام��ن ال��ت��ح��دي��ات وامل��ت��اع��ب ال��ت��ي ت��ع��رض االن��ت��اج��ي��ة 
يف الجانب الزراعي وتحول دون االستفادة اإليجابية والواسعة منه ومن 
األهمية بمكان ان تقدم الرؤى واالقراحات للحلول املناسبة لتلك املصاعب 
وامل����ع����وق����ات ال����ت����ي ت����ع����رض س���ب���ي���ل ت��ح��ق��ي��ق ان�����ج�����ازات م���ل���م���وس���ة يف االن���ت���اج���ي���ة 
والتنمية الزراعية .. ويجب ان نستوعب ان طريق االكتفاء بالجهود الذاتية 
ال يفي بمتطلبات النهوض والتطوير ألهم قطاع إنتاجي يف البلد واالنطالق 
من توحيد الجهد وتنظيم االمكانيات ومن قراءة حقيقة للتحديات تسهم يف 
الوصول إىل مكامن النجاح بسهولة وبأقل املوارد.. ويف اعتقادنا أن التحرك 
يف هذا املجال تكون نتائجه مثمرة ومفضية إىل النجاح املنشود.. يبقى امام 
أبناء اليمن الشرفاء أن يتضافروا يف جهودهم من أجل تهامة.. وان يقفوا 
مع منطقة أعطت الكثر وساهمت يف االستقرار الغذايئ واملعييش للوطن 
والشعب .. وهذا أقل واجب نقدم لهذه األرض املباركة واملعطاءة وتهامة 
الخر السند الحقيقي للتنمية واملرتكز املهم ملقومات االمن الغذايئ لليمن.. 
أخراً نشيد ونثمن اسهام بعض الجهات واملؤسسات التي تسر يف االتجاه 
وال��ط��ري��ق ال��ص��ح��ي��ح ال���ذي يبشر بمستقبل إن��ت��اج��ي ت��ن��م��وي ب��اه��ر ع��ىل سبيل 
املثال مؤسسة عز الدين الفداوي محمد واملؤسسة العامة للحبوب وبنك 
الكريمي.. تمنياتنا لهم بالتوفيق ومزيد من العطاء.. فاليمن يستحق منا 
جميعاً الكثر وهي دعوة للجهات ذات الصلة ولرأس املال الوطني لإلسهام 

يف هذا املجال التنموي الحيوي الهام.
ول���ألم���ان���ة ع��ن��دم��ا ن��ع��ي��د ق������راءة ح��ق��ي��ق��ة ال����واق����ع ال�����ذي ت��ع��ي��ش��ه ت���ه���ام���ة  وم��ن 
يعرض سبيل النهوض املتكامل ملقوماتها التنموية سنجد تقصراً واضحاً 
من املؤسسات املعنية  ومن الجهات التمويلية  ومن املرافق الرسمية وغر 
الرسمية سواء من حيث غياب االسراتيجية االنمائية والخدمية املساعدة 
لإلنتاجية املنشودة أومن حيث تربع أسماء ال تعي حقيقة املسؤولية الوطنية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة املطلوبة للنهوض التنموي وال��خ��دم��ي والتشريعي والتنظيمي 
ال��ك��ام��ل ل��ت��ط��ور م��ت��ن��اس��ق ل��ك��ل م��ق��وم��ات وع���وام���ل ال��ب��ن��اء ال��ح��ق��ي��ق��ي ال�����ذي لو 
ال��ت��زم��ن��ا ب���ه ك��م��س��ؤول��ني وم��ع��ن��ي��ني ل��ح��ص��ل��ن��ا م���ن ت��ه��ام��ة ع���ىل خ���ر وف����ر وع��ىل 

عطاء ال محدود.
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وسط اتهامات متبادلة

مواجهات دامية بني مرتزقة العدوان السعودي واإلماراتي في املناطق اجلنوبية

اطالة امد الصراع 
يرى عدد من املراقبني واملحللني السياسيني أن تزايد مواجهات 
العنف بني مليشيات املرتزقة يأيت يف اطار اطالة أمد الصراع وبما 

يهيئ االوضاع إلطالة امد صراع املليشيات .
ف��م��ن ات��ف��اق اىل آخ���ر يف ال���ري���اض ب��ني ادوات امل��ح��ت��ل وم��رت��زق��ت��ه 
املتمثلة باالنتقايل املدعوم اماراتياً واالخوان املدعومني سعودياً 
يتضح أن الهدف كما يراه محللون سياسيون هو اطالة عملية 
ال�����ص�����راع ب�����ني ت���ل���ك امل���ي���ل���ي���ش���ي���ا م�����ن خ������الل اس���ت���ن���س���اخ���ه���ا ب���م���ك���ون���ات 
م���س���ل���ح���ة اك�������رث دم������وي������ة، ب����ع����د ت�����أك�����د ت���ب���ع���ي���ت���ه���م امل���ط���ل���ق���ة ل��ل��س��ف��ر 
ال����س����ع����ودي آل ج����اب����ر ال�������ذي ي���س���ر ت���ل���ك امل���ل���ي���ش���ي���ا ب����ه����دف ت��ع��م��ي��ق 
الصراعات وتوسيع تلك الخالفات البينية وهو ما يؤكد التبعية 
امل��ط��ل��ق��ة ل��ت��ل��ك االدوات ل��ل��م��ح��ت��ل وم���ح���اول���ة ك���ل م��ن��ه��م��ا ال��ت��ق��رب 
والتودد اكرث لكسب مصالح شخصية عىل حساب قضايا الوطن 

ودماء ابناء الشعب اليمني .

صراعات دامية 
فشل اتفاق الرياض االول والثاين والثالث لم يكن بسبب ما 
ي��ع��ل��ن ع��ن��ه ول���ك���ن ل���ه اس��ب��اب��ه ال��خ��ف��ي��ة يف اط���ال���ة ام����د ال���ص���راع من 
خالل قيام املحتل السعودي واالمارايت يف اضعاف تلك االطراف 
ك���ال ع���ىل ح��س��اب االخ����ر ب��م��واج��ه��ات ب��ي��ن��ي��ة واس���ت���ن���زاف ل��ق��درات��ه��م 
وط��اق��ات��ه��م ال��ب��ش��ري��ة وامل���ادي���ة وال���ت���ي ت��ت��ج��ىل ي���وم���اً ب��ع��د ي���وم وم��ن 
ل���م ت��ط��ال��ه رص����اص����ات امل���واج���ه���ات ت��ط��ال��ه اي�����دي خ���الي���ا االغ���ت���ي���االت 
واالعتقاالت واالختطافات التابعة ألنظمة االحتالل السعودي 
االم��ارايت وما يحصل يف املحافظات املحتلة مؤخراً يؤكد وجود 
اي���اٍد خفية ت��دي��ر املحافظات املحتلة، فحالة ع��دم االس��ت��ق��رار لم 
ي��س��ت��ط��ع أي م����ك����ون م����ن م���ك���ون���ات امل���ح���ت���ل ال���ت���ح���ك���م ب���ه���ا ب����ق����در م��ا 

يتحكم بها املحتل بها متى شاء .
ويف ظل هذه االوضاع الدامية تعيش املحافظات املحتلة موجة 
جديدة من املواجهات والصرعات الدامية والعنيفة التي تحدث 
ب����ني ال���ف���ي���ن���ة واالخ���������رى خ����اص����ة م����ع ت����واج����د وف�������ود ادوات امل���ح���ت���ل يف 
الرياض لتنفيذ ما يسمى باتفاق الرياض 3 ورغم ذلك اال أن تصاعد 
االحداث واملواجهات والتحشيدات لتلك االدوات يزداد يوماً بعد 
ي��وم فيما تتضح معالم التقسيم والتسليم إلدارات ومؤسسات 
تابعة مليليشيا االخوان وهادي ملا يسمى االنتقايل وهو ما تضغط به 
الرياض ملزيد من االخضاع مليلشيا االخوان يف تلك املناطق وتقديم 
ت����ن����ازالت االم�����ر ال�����ذي ي��ح��ج��م ت��ل��ك امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات وي��ج��ع��ل��ه��ا ت��ح��ش��ر يف 
الدفاع عن مصالحها وحماية مكوناتها وتخليها عن كل املصالح 
ال����ت����ي ت����خ����دم أب����ن����اء امل���ح���اف���ظ���ات امل���ح���ت���ل���ة وال��������ذي اس���ت���غ���ل���ت ح���اج���ات���ه 

ومصالحه لحساب مصالحها الشخصية والحزبية .

تردي األوضاع املعيشية 
اس����ت����ن����ك����ر ع��������دد م������ن ال����ن����اش����ط����ني ح�����ال�����ة ال�����ت�����غ�����ايض ال�����ت�����ي ت���ب���دي���ه���ا 
ت�����ل�����ك امل����ي����ل����ي����ش����ي����ات ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل����ل����م����ح����ت����ل ت������ج������اه األزم���������������ة امل���ع���ي���ش���ي���ة 
وت�����ردي م��س��ت��وى ال��خ��دم��ات يف ال��ن��اط��ق امل��ح��ت��ل��ة واس���ت���م���رار ح��رب 
الخدمات، ودعا الناشطون تلك االدوات فيما تسمى بحكومة 
هادي واالخوان وما يسمى باالنتقايل إىل االلتفات نحو مطالب 
املواطنني ووقف صراع املصالح القائم بينهم والذي ألقى بظالله 
سلباً عىل اوضاعهم املعيشية، مشرين إىل أن الحديث املتكرر 
يف اع��الم��ه��م ع��ن االه��ت��م��ام ب��م��ع��ان��اة امل��واط��ن��ني يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق ال 

يتعدى كونه مادة لالستهالك اإلعالمي .

انقسام انتقالي االمارات 
من الالفت أن مجموعات مما يسمى االنتقايل املحسوب عىل 
اإلم���ارات يف املحافظات الجنوبية املحتلة ب��دأت م��ن وق��ت مبكر 
ت��ت��ص��ارع ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا وت��ت��ق��اس��م األح���ي���اء يف ع���دن ل��ك��ن��ه ك���ان ح��ال��ة 
شبه طبيعية نتيجة لصراع ومنافسة داخل ما يسمى باملجلس 
االنتقايل للسطو واحتجاز األرايض والبنايات والعقارات الرسمية 
أو رؤوس االم��وال الذين تركوها منذ العدوان يف مطلع العام 
2015 واعتربوها نوع من ”الفيد“ متجاوزين ح��دود االنظمة 
وال����ق����وان����ني ال���ت���ي ت���ج���رم م���ث���ل ت���ل���ك االع����م����ال واالن����ت����ه����اك����ات ل��ن��ه��ب 

املمتلكات الخاصة والعامة .

إقالة قيادات اإلخوان 
ت���ن���ام���ي ال����ص����راع ال����داخ����ي ب����ني م��ي��ل��ي��ش��ي��ا االن���ت���ق���ايل ن��ف��س��ه وب���ني 
االن����ت����ق����ايل واالخ�����������وان يف ع������دن ب������دأ ب���ال���ت���ص���اع���د خ����اص����ة ب���ع���د ق���ي���ام 
عيدروس الزبيدي بإقالة عدد من قيادات محسوبة عىل االخوان 
فيما تسمى بالشرعية واخرى يف مكون ما يسمى االنتقايل نفسه 
بعد خشيته من انقالب داخي بدا يتكون نتيجة النربة املناطقية 
ب���االن���ت���ق���ايل واق�����ص�����اء ع������دد م����ن ال����ق����ي����ادات امل���ح���س���وب���ة ع����ىل ق��ب��ائ��ل 
الصبيحة واخرى من يافع فيما اغتيل عدد منهم ما اثار ضجة 
وغليان شعبي واسع يف الشارع الجنوبي خاصة يف عدن ولحج 
وص���ل اىل ح��د امل��واج��ه��ات وان��ق��س��ام ال��ش��ارع وامل��ك��ون ع��ىل نفسه 
ب��ني مؤيد وم��ع��ارض وسقط ع��دد م��ن القتىل واملصابني ، وك��ان 
الزبيدي قد حاول احتواء ذلك يف لقاء مع قبائل الصبيحة التي 
رفضت مطالبه مطالبة بحصتها يف الكيان االنتقايل ومالحقة 
خلية االغتيال ألبناء الصبيحة االمر الذي ادى اىل مشادة كالمية 

بني الطرفني ولم يتوصلوا اىل أي اتفاق يذكر . 

نذر حرب أهلية 
تصاعد املواجهات بني فصائل تتبع ما يسمى املجلس االنتقايل 

بعدن بعد مغادرة ميلشيا هادي واالخوان املدينة يف اغسطس 
عام 2019 يؤكد ان صراعا مفرخا ملا يسمى االنتقايل قد بدأ، 
وال�����ذي ات��ض��ح م���ؤخ���راً يف ح����رب االح���ي���اء ال��ت��ي ح��ص��ل��ت ق��ب��ل ع��دة 
أي����ام ب���ني م���ا ي��س��م��ى ال���ح���زام االم���ن���ي )ج���ن���اح ع��س��ك��ري أم��ن��ي يتبع 
االنتقايل وأسسته اإلم���ارات منذ ال��ع��ام 2016( وب��ني القيادي 
ف��ي��م��ا ي��س��م��ى ب���االن���ت���ق���ايل أي���ض���ا ن��ب��ي��ل امل�����ش�����ويش، وت����ط����ور ال���ص���راع 
ل��ي��ش��م��ل اك����رب االح���ي���اء يف امل��دي��ن��ة ال���ت���واه���ي وال��ش��ي��خ ع��ث��م��ان االم���ر 
الذي ينذر مستقبال بحدوث حرب اهلية بني االحياء والحارات 

والشوارع يف املدن واالرياف..
تحول ما يسمى االنتقايل اىل عدد من الكيانات بعد أن جمعه 
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان يف ك��ي��ان واح����د غ���ر م��وح��د ال���ه���دف وال يحمل 
م����ش����روع����اً، ف���ي���م���ا ت���ف���ري���ق���ه ال����ي����وم ي���ج���ع���ل م���ن���ه ان����س����الخ ل���ق���ي���ادات 
ت���ح���ول���ت اىل ق�����ي�����ادات ل���ع���ص���اب���ات م���س���ل���ح���ة ت���ت���ق���ات���ل ع�����ىل اس�����اس 
مناطقي وس���اليل يف ت��ل��ك امل��ح��اف��ظ��ات ب��م��ا فيها ع���دن ول��ح��ج مما 
فتح شهية قوى خارجية جديدة كركيا وقطر التي سارعت اىل 
استقطاب اطراف لها تأثر قبي وجغرايف يف لحج مستغلة تلك 
الخالفات وهو ما دفع باإلخوان العودة اىل مربع عدن - لحج 
م���ج���دداً وب���دع���م ت���ريك وق���ط���ري ل��الن��ت��ق��ام ف��ي��م��ا ي��س��م��ى ب��االن��ت��ق��ايل 

والذي خاض حرباً ادت اىل خروجه منها .
اس���ت���غ���ل االخ���������وان ت���ل���ك ال����خ����الف����ات وات����ج����ه الس���ت���ق���ط���اب ق��ب��ائ��ل 
الصبيحة ألهمية مكانها الجغرايف القريب من باب املندب وبدأت 
ب��ال��ش��روع يف ان��ش��اء معسكرات ت��دري��ب ع��ىل اراض��ي��ه��ا مستغلني 
خالفها مع ما يسمى باالنتقايل والذي كان قد انشأ معسكراً يف 
الصبيحة لكن قبائلها رف��ض ت��واج��ده وطالبت بنقله اىل خ��ارج 
م��ن��اط��ق��ه��م، ف��ي��م��ا ف��ض��ل��ت ال��ق��ب��ائ��ل االح��ت��م��اء ب��ط��رف ث��ال��ث نكاية 
باالنتقايل واالستقواء عليه لفرض مطالبها لكن االخوان ركب 
موجتهم إليجاد موطئ قدم ولحلفائه الجدد لالقراب من اهم 

املناطق االسراتيجية واالكرث اهمية عاملياً يف باب املندب .
ال يشء ستحققه تلك املليشيات غر انها تقوم بتقديم وظيفة 
لتمكني املحتل من التواجد عىل االرض حيث تعمل عىل اضعاف 
ك����ل ت���ل���ك امل����ك����ون����ات ال���ت���ي ان���ش���أت���ه���ا خ���اص���ة ب���ع���د ف���ش���ل م����ا ي��س��م��ى 
ب���ات���ف���اق���ات ال�����ري�����اض 3 وال����ت����ي ي���ش���رف ع��ل��ي��ه��ا ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي 
لغرض تمرير مخططاته إلطالة امد الصراع يف املحافظات املحتلة 
وتحقيق مزيد من التقسيم لتلك الكيانات وتأطر املناطق وشراء 
امل����زي����د م����ن ال����������والءات ل��ت��ت��م��ك��ن م����ن زرع س��م��وم��ه��ا واث��������ارة ن���زع���ات 

االقتتال القديم الجديد .

خلط األوراق 
 ظ��ه��ور ال��وج��وه ال��زائ��ف��ة يف املشهد الجنوبي بعد أن ق��ام تحالف 
ال�����ع�����دوان ب��م��س��ح م��س��اح��ي��ق ال��ت��ج��م��ي��ل ال���ت���ي ح������اول خ�����الل س���ن���وات 

االحتالل تزيينها وتلميعها لتنكشف عواراتهم وتهورهم ولهثهم 
وراء املطالب واملصالح الشخصية وب��دأ سحب البساط من تحت 
اقدامهم كما فعل االن مع محسن يف حضرموت وشبوة والدفع 
ب��ق��ي��ادات ج���دي���دة ل��ت��ح��ل م��ح��ل��ه وت��س��ي��ط��ر ع���ىل امل��ؤس��س��ات وامل��ن��ش��أة 
النفطية فيها وه��و ما ك��ان يخشاه محسن، تلك القيادات عينت 
ت����ح����ت م����س����م����ى االن�����ت�����ق�����ايل ل����ك����ن االن�����ت�����ق�����ايل ال�����ت�����اب�����ع ل��������إلم��������ارات رف����ض 
ت���س���ل���م���ه���ا ألع���م���ال���ه���ا االم��������ر ال��������ذي س�����ي�����ؤدي اىل خ���ل���ط اوراق ان���ت���ق���ايل 
االم�����ارات وم��واج��ه��ت��ه ب��ان��ت��ق��ايل آخ���ر أك���رث ق���وة للسيطرة ع��ىل منابع 
النفط واالماكن االكرث اهمية يف تلك املناطق وهو ما دفع بميليشيا 
االخوان اىل املزيد من التحشيد وفتح عدد من املعسكرات ملواجهة 
مثل هذا التواجد الذي حسب ما تراه جماعة االخ��وان انه يشكل 
خ��ط��راً عليها خ��اص��ة يف أم��اك��ن ت��م��وي��ل��ه��ا وه���و م��ا ي��ش��ع��ره��ا ب��اق��راب 
التخلص منها بعد أن انتهى دورها بما فيها دور الجرنال العجوز 
ع��ي م��ح��س��ن ال����ذي ب���دأ االم��ري��ك��ان ب��ك��ش��ف ف��س��اده ون��ه��ب��ه ل��ل��رثوات 

ونشر بتقرير يف احد املواقع االمريكية .

حلج 
محافظة لحج شهدت مؤخرا تحركات عسكرية مكثفة تنبئ 
ب��س��ق��وط أه����م امل���ن���اط���ق االس���رات���ي���ج���ي���ة ع���ىل أط������راف ب����اب امل���ن���دب، 
ال���خ���اض���ع ل��ف��ص��ائ��ل االم���������ارات، ب��ي��د ف��ص��ائ��ل م���دع���وم���ة م���ن ت��رك��ي��ا 

وقطر.
أب��������رز م�����واق�����ع م��ي��ل��ي��ش��ي��ا اإلص���������الح يف م����دي����ري����ة ط������ور ال���ب���اح���ة 
امل�����ط�����ل�����ة ع�������ىل اه���������م ن����ق����ط����ة ت�����ق�����اط�����ع ب�������ني خ����ل����ي����ج ع���������دن وال����ب����ح����ر 
األح���م���ر ش���ه���دت اس���ت���ع���راض ع��س��ك��ري ل�����م��ا اس��م��وه��ا خمسة 
ال��وي��ة عسكرية ت��م ضمهم إىل م��ا يسمى امل��ح��ور العسكري 
ال��ج��دي��د ل��إلص��الح وامل��س��ت��ح��دث ب��ع��ي��دا ع��ن م��ا ت��س��م��ى ب����وزارة 
دف���������اع ه���������ادي وي������ش������رف ع���ل���ي���ه���ا ال�����ق�����ي�����ادي اإلخ�������������واين يف ح����زب 
اإلصالح واملقيم يف تركيا حمود املخاليف، وكانت قد أفادت 
مصادر محلية باستحداث األلوية الجديدة مواقع ونقاط 
عىل تخوم منطقة السقيا االسراتيجية بمديرية راس العارة 
التي تمتلك لسان بحري ك��ان يستخدم للتهريب، مشرة 
إىل أن فصائل ميليشيا اإلصالح أبلغت مشايخ املنطقة بانها 
تسعى من خالل االنتشار الجديد لتأمني املناطق الساحلية 

من عمليات التهريب.
 سيطرة اإلصالح عىل هذه املنطقة الساحلية عند باب املندب 
ي��م��ن��ح االت�������راك وال���ق���ط���ري���ني ف���رص���ة ل��ل��ت��واج��د وت���ع���ري���ض ال��ق��واع��د 
اإلم���ارات���ي���ة يف م��ي��ون ال��ق��ري��ب��ة ل��ل��خ��ط��ر وف��ت��ح خ���ط ام�����داد لفصائل 
ميليشيا اإلخ���وان يف تعز وال��ري��ف الجنوبي الغربي حيث يرتب 
اإلخوان الستعادة املديريات الساحلية من ايادي طارق صالح .

تصاعد التوتر بني فرقاء االنتقايل منح ميليشيا اإلصالح فرصة 
للتوغل يف اهم مناطق لحج يف إطار معركة يبدو أنها تستهدف 
ع����دن يف ظ���ل ال��ت��ح��رك��ات امل����وازي����ة يف م��ح��اف��ظ��ة أب����ني ع���ىل ال��ض��ف��ة 
األخرى لعدن والتي يراد منها التمويه عىل التحركات يف لحج 
مما دفع ميليشيات ما تسمى بالحزام االمني اىل رفع جاهزية 
ق��وات��ه��ا ل��ل��ت��ص��دي ألي ع��م��ل��ي��ات ه��ج��وم��ي��ة خ��اص��ة يف ط���ور ال��ب��اح��ة 

بلحج بحسب بيان صادر عنها .

تشهد مناطق جنوب الوطن حالة اقتتال وإرهاب من عدن ولحج وشبوة، وتمتد جوالت من املواجهات املسلحة اىل محافظة أبني بني ميليشيات 
املجلس االنتقايل املدعوم إماراتًيا ومليشيات اإلصالح والفار هادي، ملحاولة فرض السيطرة عىل مديرية لودر إثر رفض قرار إقالة ما يسمي بمدير أمن 

املديرية املدعوم من الحزام األمني، ما دفع بتعزيزات من قبل جماعة الفار هادي ومليشيات االصالح القتحام املدينة والتي تعرضت لقصف ومواجهة 
"26سبتمرب" خاص:عنيفة سقط عىل إثرها عدد من القتىل واملصابني بينهم مدنيني.. أحداث هامة تضمنها التقرير إىل التفاصيل:

يف 4 مايو املايض, وجه قائد أركان كتائب 
ال������ق������س������ام م�����ح�����م�����د ال������ض������ي������ف ت�������ح�������ذي�������راً ن����ه����ائ����ي����اً 
وأخ����راً ل��الح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ي إذا ل��م يتوقف 
ع��ن اق��ت��ح��ام امل��س��ج��د األق���ى يف ظ��ل حديث 
كان يدور عن تجهيز املستوطنني القتحامه 
باآلالف, وأشار أيضاً إىل قضية الشيخ جراح 
م��ح��ذراً ك��ذل��ك م��ن تهجرهم لكن تقديرات 
االح��ت��الل ك��ان��ت بعكس ال��واق��ع, فقد كانت 
ت��رى أن حماس غ��ر معنية بالتصعيد وهو 
م�����ا ث���ب���ت ع������دم دق����ت����ه ب���ع���د رش����ق����ة ص���اروخ���ي���ة 
ن����ف����ذت����ه����ا ال�����ق�����س�����ام ب�����ات�����ج�����اه ال������ق������دس م��ف��ش��ل��ة 
اق�����ت�����ح�����ام امل����س����ت����وط����ن����ني ل������ألق������ى, م������ن ه���ن���اك 

بدأت الحرب.
أح������������د ع������ش������ر ي���������وم���������اً اب�������ق�������ى ف�����ي�����ه�����ا االح�������ت�������الل 
مالجئه املحصنة مفتوحة خوفاً من صواريخ 
املقاومة الفلسطينية التي أمطرت بها سماء 
فلسطني املحتلة ط���وال أي���ام م��ع��رك��ة سيف 
القدس, والتي قال فيها محللون سياسيون 
إسرائيليون, إنها تمكنت من إذالل اإلحتالل 
االسرائيي أمام مرأى العالم أجمع بطريقة 

لم يسبق لها مثيل.
أظ�������ه�������رت ال�����ف�����ص�����ائ�����ل ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة خ�����الل 
م���ع���رك���ة س���ي���ف ال����ق����دس إم���ك���ان���ي���ات وق������درات 
ع��ال��ي��ة, ف���اج���أت االح���ت���الل االس���رائ���ي���ي, ال���ذي 
ك����ان ي��س��ت��ب��ع��د ان ت��ن��ف��ذ امل���ق���اوم���ة ت��ه��دي��دات��ه��ا 
بالرد عىل االنتهاكات االسرائيلية يف املسجد 
االق���������������ى وال����������ق����������دس امل������ح������ت������ل������ة, ون������ج������ح������ت يف 
تهشيم صورة جيش االحتالل وعىل الرغم 
م���ن ال����دم����ار ال�����ذي خ��ل��ف��ه االح����ت����الل يف ق��ط��اع 
غزة إال أنه فشل فشاًل ذريعاً أمام املقاومة 

ولم يتمكن من "إيجا صورة للنصر".
وخ������������الل امل������ع������رك������ة األخ���������������رة ب��������ني اإلح������ت������الل 
وامل����ق����اوم����ة أط���ل���ق���ت امل���ق���اوم���ة م����ن ق���ط���اع غ���زة 
أكرث من 4300 صاروخ بما يشمل طويلة 
املدى التي وصل بعضها إىل مناطق يف شمال 
ف���ل���س���ط���ني امل���ح���ت���ل���ة ألول م���������رة, وت���س���ب���ب���ت يف 
خسائر اقتصادية لدى االحتالل االسرائيي 
ق������درت ق��ي��م��ت��ه��ا ب����� 7 م���ل���ي���ار ش���ي���ك���ل, ك���م���ا وت���م 
التبليغ ع��ن أك��رث م��ن 5300 ض��رر م��ن قبل 

املستوطنني.
ونتيجة صواريخ املقاومة, أعرف االحتالل 
بمقتل 12شخصاً بني جنود ومستوطنني 
وإصابة أكرث من 330 باإلضافة إىل تسجيل 
خسائر عسكرية بقيمة تتجاوز 1.1 مليار 

ش����ي����ك����ل م�������ع�������دات األس������ل������ح������ة و280م������ل������ي������ون 
ش���ي���ك���ل ت���ك���ل���ف���ة ص������واري������خ ال����ق����ب����ة ال����ح����دي����دي����ة, 
و120 م������ل������ي������ون ش�����ي�����ك�����ل وق�������������ود ل�����ل�����ط�����ائ�����رات 
الحربية واملسرة, باإلضافة إىل 25 مليون 

شيكل تكلفة زيادة جنود االحتياط.
وأع�����ل�����ن�����ت امل������ق������اوم������ة خ��������الل م����ع����رك����ة س��ي��ف 
ال����������ق����������دس, ع���������ن إدخ��������ال��������ه��������ا اس������ل������ح������ة ج������دي������دة 
للخدمة, ك��ان أب��رزه��ا ص���اروخ ع��ي��اش 240 
الذي يصل مداه إىل 250 كيلو مر والذي 
تم إطالقه للمره األوىل باتجاه مطار رامون 
الذي استخدمته " إسرائيل" كمطار احتياط 
ب����ع����د ت���ع���ط���ي���ل م�����ط�����ار "ب�������ن غ�������وري�������ون" ن��ت��ي��ج��ة 
ال������ص������واري������خ ع������ىل وس��������ط ف���ل���س���ط���ني امل���ح���ت���ل���ة, 
ل��ت��ش��ل ب��ذل��ك ح��رك��ة ال���ط���ران ل���دى اإلح��ت��الل 

بالكامل.
وك����ش����ف����ت امل������ق������اوم������ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة خ����الل 
امل������ع������رك������ة األخ���������������رة ع��������ن اس�������ت�������خ�������دام ط�������ائ�������رات 
م���س���رة ج���دي���دة م���ن ط�����راز "ش���ه���اب" محلية 
ال�����ص�����ن�����ع اس�����ت�����ه�����دف�����ت م��������ن خ�����الل�����ه�����ا م����ن����ص����ات 
ال������غ������از ال����ت����اب����ع����ة ل�����الح�����ت�����الل يف ع��������رض ال���ب���ح���ر 
قبالة شواطئ ساحل شمال غزة, وقصفت 
ح���ش���وداً ع��س��ك��ري��ة ع���ىل ت��خ��وم ال��ق��ط��اع, كما 
ون������ش������رت ف����ي����دي����و م������ن امل����ن����ط����ق����ة ال����ق����ري����ب����ة م��ن 
ال������س������ل������ك ال������ف������اص������ل يف ال��������وق��������ت ال�������������ذي أع����ل����ن 
ف������ي������ه اإلح����������ت����������الل ع��������ن اس��������ت��������ع��������داده ل�����ل�����دخ�����ول 
ال��������ربي ل����ل����ق����ط����اع, وذل��������ك ب����ع����د ع�������دة ع��م��ل��ي��ات 
استهداف آلليات عسكرية بصواريخ موجهة 

"كورنيت".
وك���ش���ف اإلح����ت����الل االس����رائ����ي����ي األح������د 16 
م���اي���و 2021م ع���ن إم���ت���الك ح���رك���ة ح��م��اس 
غ��واص��ات خاصة بها م���زودة ب��� Gps وق��ادرة 
ع���ىل ح��م��ل 50 ك��ي��ل��و ج����رام م���ن امل��ت��ف��ج��رات, 

استهدفت محطات للغاز الطبيعي بالبحر 
املتوسط. 

وت������م������ك������ن������ت امل���������ق���������اوم���������ة ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة م����ن 
ف���������رض س����ي����ط����رت����ه����ا ع�������ىل س�������ر م�����ع�����رك�����ة س���ي���ف 
ال��ق��دس م��ن خ��الل أوام��ره��ا ل��الح��ت��الل, التي 
ك������ان أه���م���ه���ا ف������رض امل����ق����اوم����ة ح���ظ���ر ال���ت���ج���ول 
ع���ىل ك��اف��ة م��ن��اط��ق ف��ل��س��ط��ني امل��ح��ت��ل��ة, وق���ال 
امل��ح��ل��ل ال��س��ي��ايس االس��رائ��ي��ي "ب���ن كسيبت" 
إنه رغم كل ما حاولت " دولة االحتالل بذله 
م��ن م��ج��ه��ود اس��ت��خ��ب��ارايت ل����" اإلي��ق��اع بحركة 

حماس" لم ينفع.
وي��������������رى امل������ح������ل������ل االس��������رائ��������ي��������ي أن�����������ه رغ�����������م أن 
"اس����رائ����ي����ل" دم������رت ج�������زءاً م����ن ش��ب��ك��ة أن���ف���اق 
حماس ع��ىل ح��د زعمه – إال أن ه��ذا االنجاز 
ل�������ي�������س ص������������������ورة ال�������ن�������ص�������ر ال���������ت���������ي ت������ب������ح������ث ع����ن����ه����ا 
"إس��رائ��ي��ل" أم��ام املقاومة الفلسطينية, ألن 
ق����ادة ح��م��اس س��ي��ع��ي��دون ب��ن��اء االن���ف���اق ال��ت��ي 
دمرت مجدداً خالل السنوات القادمة وربما 
يحاولون تحصينها وتطويرها بطريقة أقوى 

وأفضل من ذي قبل.
ووف���ق���اً ل���� " ب���ن ك��س��ي��ب��ت" ف���إن " إس��رائ��ي��ل" 
أه�����������درت "خ���ط���ت���ه���ا اإلس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة" ل���ت���وج���ي���ه 
ضربة قاضية وتاريخية لحماس ملجرد أنها 
ك��ان��ت يف ع��ج��ل��ة م��ن أم��ره��ا لتسجيل ص��ورة 

النصر املراوغة.
كما أنه ويف مواجهة نظام القبة الحديدية 
ل����������ل����������دف����������اع ال��������������ص��������������اروخ��������������ي, ب�������ح�������س�������ب امل������ح������ل������ل 
االسرائيي أطلقت حماس صواريخ تتحدى 
صواريخ القبة الحديدية بإطالقها املتزامن 
واعدادها الهائلة باإلضافة إىل ثقلها ودقتها, 
وه����و م���ا ي��ج��ع��ل اس���رائ���ي���ل ت���واج���ه م��ش��ك��ل��ة يف 
ال���وق���ت ال�����ذي ح��ق��ق��ت ف��ي��ه ح���م���اس سلسلة 

من اإلنجازات العسكرية وحققت مكاسب 
تاريخية أم���ام جيش االح��ت��الل واج���ربت من 
خالل صواريخها إختزال نقاش يف الكنيست 
والفرار للمالجئ وهو ما أذل إسرائيل أمام 

العالم.
كما ان حركة حماس تمكنت من الدفع 
بفلسطينيي الداخل املحتل إىل التظاهر ضد 
ق��������وات االح������ت������الل م����م����ا ادى ل���ت���ح���ق���ي���ق ب��ع��ض 
اإلن���ج���ازات ل��ص��ال��ح امل��ق��اوم��ة وت��ت��وي��ج نفسها 

منقذاً وحامياً للقدس واملسجد االقى.
يف ح������ني اع������ت������ربت ال�����ق�����ن�����اة ال�����ع�����ربي�����ة "12" 
أن م����واف����ق����ة "اس������رائ������ي������ل" ع������ىل وق�������ف إط������الق 
ال���ن���ار ك����ان ب��م��ث��اب��ة ف��ش��ل ح��ق��ي��ق��ي ي���ض���اف إىل 
موافقتها ع��ىل منع اقتحامات املستوطنني 
وتفكيك الحواجز الحديدية يف باب العامود 
وه���������و م�������ا ك���������رس ب����ال����ف����ع����ل م������ع������ادل������ة ح����م����اس 
ال���ج���دي���دة " غ�����زة- ال����ق����دس" ك��م��ا ان امل��ع��رك��ة 
األخ��رة جعلت حماس العباً دول��ي��اً مهيمناً 
وغ����ط����ت وس�����ائ�����ل اإلع���������الم ال����دول����ي����ة س��ل��وك��ه��ا 
ال��س��ي��ايس وال��ع��س��ك��ري ع��ىل أن��ه��ا الع���ب شبه 
دول��ة وه��ذا إن��ج��از واع كبر لحماس وفشل 
إس��رائ��ي��ي الذع وف��ش��ل��ت إس��رائ��ي��ل ك��ذل��ك يف 
استعادة جنودها املحتجزين لدى املقاومة 

يف غزة وهذا راكم عوامل اإلحباط.
وب������ح������س������ب ال������ق������ن������اة ال������ع������ربي������ة ع�����������اىن ج���ي���ش 
االحتالل االسرائيي من نقص يف املعلومات 
االستخباراتية عن الذين أطلقوا الصواريخ 
ع�����ىل اس����رائ����ي����ل وف����ش����ل يف م���ن���ع ح����م����اس م��ن 
إطالق الصواريخ حتى اللحظة األخرة قبل 
وقف إطالق النار باإلضافة إىل وجود ثغرات 
يف نظام الدفاع الجوي وهو ما ابقى ماليني 
االسرائيليني من الجنوب إىل تل أبيب تحت 

وطأة التهديد املباشر للصورايخ.
وق���ال ال��ض��اب��ط ال��س��اب��ق يف ج��ه��از الشاباك 
االس���رائ���ي���ي إي�����الن ل���وت���ني: إن����ه ال ي��ح��ت��اج امل���رء 
ألن يكون رجل مخابرات ليعرف أن حماس 
والجهاد اإلسالمي مستعدتان جيداً لجولة 
أخرى من التصعيد حيث عززتا قدراتهما يف 
مجل الصواريخ والقوات الخاصة البحرية 
واالن����ف����اق وال���س���اي���رب, وأك�����د أن����ه " يف ك���ل م��رة 
ي����ف����ش����ل امل�����س�����ت�����وي�����ني ال�����س�����ي�����ايس وال����ع����س����ك����ري 
يف اإلج���اب���ة ع���ىل س����ؤال مل����اذا ال ن��ه��اج��م" بنك 
االهداف" ومحاوالت التطوير ويجيب قائاًل: 

باختصار الن غزة ردعت "إسرائيل".

جيش االح��ت��ال على الرغم من ال��دم��ار ال��ذي خلفه 
في قطاع غزة إال أنه فشل فشًا ذريعًا أمام املقاومة

غزة لقنت العدوان االسرائيلي دروسًا لم ولن تنسى
م��ع��رك��ة س��ي��ف ال��ق��دس ف��رض��ت سيطرتها ك��ام��ًا في 

املعركة وأخرست آليات االحتال

مع مساء اليوم األول من شهر رمضان 13إبريل/ نيسان بدأت ترتسم مالمح مواجهة جديدة يف القدس بعد أن وضع 
االحتالل االسرائيي حواجز وسواتر حديدية يف باب العامود وتطور األمر إىل مواجهات يومية أخذت حيزاً مهماً من اإلهتمام 

يف العاملني العربي واإلسالمي.
بعد أسبوعني من بدء املواجهة, اعلن املقدسيون انتصارهم عىل االحتالل الذي لم يرق له تذوق طعم الهزيمة, ليبدأ حرباً 

شرسة ضد املصلني يف املسجد األقى وأهايل حي الشيخ جراح بنية تهجرهم قسراً.
محمد الوريش 

حقائق موثقة
في كتاب: »شهادتي وشواهدي« ألبي حورية

ال��������������ك��������������ت��������������اب ع������������ن������������دم������������ا ي������ش������م������ل 
ح�����ق�����ائ�����ق م��������ؤك��������دة ب����امل����ع����ل����وم����ات 
امل���������وث���������ق���������ة, ي�������ت�������ح�������ول إىل م�����رج�����ع 
ي��ج��م��ع ال��ك��ث��ر ح���ول���ه.. وي��وص��ل 
إىل إرس��������������������������اء رؤي���������������������ة ن�������ق�������ي�������ة م�����ن 
ش��وائ��ب السياسة ونظيفة من 
التعصب السيايس والحزبي.. 
وم�������ن ه�������ذا امل���ن���ط���ل���ق ف�������إن ك���ت���اب 
"ش���ه���اديت وش���واه���دي" للشيخ 
واملناضل الوطني والشخصية 
االج������ت������م������اع������ي������ة ال������������ب������������ارزة م���ح���م���د 
إس���م���اع���ي���ل أب�����و ح�����وري�����ة.. ح��ظ��ي 
ب������أص������داء واس�����ع�����ة واه����ت����م����ام����ات 
إع���الم���ي���ة وس���ي���اس���ي���ة.. ف��ال��ك��ت��اب 
ف�������ي�������ه م����������ن ال�����������ج�����������رأة م����������ا ي����ج����ع����ل����ه 
كتاباً موسوعياً, ليس لحجمه 
الكبر وقضاياه املتعددة املثارة 
ف����ي����ه, وإن�����م�����ا ل���ل���م���س���ت���وى ال���ع���ايل 
م�������������ن امل����������ص����������داق����������ي����������ة وال�������������وض�������������وح 
واالق����������������������������������������������راب ب����������ش����������ج����������اع����������ة م������ن 
م���س���ائ���ل ظ���ل���ت امل�����راك�����ز ال��ب��ح��ث��ي��ة 
وم��������راك��������ز ال����������دراس����������ات واالع�����������الم 
تبتعد ع��ن ت��ل��ك ال��ق��ض��اي��ا امل��ث��ارة 
وامل���������وض���������وع���������ات ال�������ت�������ي ت����ع����م����دت 
املرحلة السابقة تغض الطرف 
ع���ن���ه���ا.. ك���م���ا أن األه���م���ي���ة ت��ك��م��ن 
أيضاً من ان الكتاب ألفه واعده 
واص�����������������دره ش����خ����ص����ي����ة اع�����ت�����ب�����اري�����ة 
بارزة يحظى بمكانة عالية قبلياً 

واجتماعياً وسياسياً..
وك���������������������ان م�����������ح�����������ور ال����������ع����������دي����������د م�����ن 
االح����������������������������������������داث وم�����������������������ن امل������������ت������������غ������������رات 
ال��������ت��������ي ش������ه������دت������ه������ا ال�������ي�������م�������ن ط����������وال 
ال����س����ن����وات امل����ن����ص����رم����ة.. ول���ع���ق���ود 

م�����ن ال�����زم�����ن ك������ان وم������ا زال ق��ي��م��ة 
اجتماعية كان شاهداً عىل ذلك 
ال���ع���ه���د.. وك������ان ع���ن���وان���ا مل��ص��ال��ح��ة 
م���ج���ت���م���ع���ي���ة, ورك�����ن�����ا ي���ع���ت���ص���م ب��ه 
ال���ك���ث���ر م�����ن ال�����وج�����اه�����ات ال��ق��ب��ل��ي��ة 
واالج����ت����م����اع����ي����ة م�����ن ال����ع����دي����د م��ن 

االشكاليات.. 
ه��������ذا ال�����ك�����ت�����اب ب����ع����ن����وان����ه ال�����ب�����ارز 
م��������ث��������ل ش������������ه������������اديت وش����������������واه����������������دي.. 
اخ���ت���زل ح����واىل ارب���ع���ة ع��ق��ود من 
م���رح���ل���ة ت���اري���خ���ي���ة ك����ان����ت ح��اف��ل��ة 
بمستجدات ومتغرات مهمة..

ل�������ذا م�����ن امل����ه����م ان ي���ح���ظ���ى م��ن 
األوس���اط اإلعالمية والسياسية 
والبحثية باالهتمام ال���ذي يليق 
به.. بحيث يتم اجراء مناقشات 
م�����ت�����ع�����ددة وم����ه����م����ة ع������ىل ه���ام���ش 
ال��������ق��������راءة امل����ع����م����ق����ة مل����ح����ت����وى ه����ذا 
ال������ك������ت������اب امل������رج������ع������ي وال������ت������اري������خ������ي 

واملوسوعي..
وج�����دي�����ر ب���ال���ب���اح���ث���ني أن ي���ل���م���وا 
ب�����������ت�����������ف�����������اص�����������ي�����������ل م�����������ه�����������م�����������ة يف ه�������������ذا 
ال��ك��ت��اب ك���ان���ت م��غ��ي��ب��ة إم����ا ع��م��داً 
وإم������������ا ت������ج������اه������اًل وإم������������ا ه�������روب�������ا م���ن 
م��������س��������ؤول��������ي��������ات ك���������ان���������ت ت�����ف�����رض�����ه�����ا 
امل������ع������رف������ة واالط����������������الع ع�������ىل ق���ض���اي���ا 

حساسة..
سنظل نحتاج لنقرأ مضامني 
الكتاب ب��رؤي��ة أك��رث ايجابية وان 
نتعامل م��ع امل��ع��ل��وم��ات ال���واردة 
ف����ي����ه ب����م����ا ي����ل����ي����ق ب����ه����ا ألن�����ه�����ا ك���ان���ت 
تمثل ت��اري��خ مرحلة لها رم��وزه��ا 
ول��ه��ا أس���م���اؤه���ا.. ول��ه��ا ح��ض��وره��ا 

يف التاريخ اليمني املعاصر.



الروسي  الرئيسين  بين  جنيف  قمة  بعد    
واألمريكي توقع كثيرون أن تتراجع كثيرا التوترات 
في العالقات مع الغرب األطلسي لكن ذلك لم 
يحدث ولم تقلص الواليات المتحدة وحلف شمال 
األطلسي نشاطهما العسكري بالقرب من الحدود 
الروسية، ولعل حادثة خرق المدمرة البريطانية قبالة 
سواحل القرم التي وصفها بوتين بأنها استفزاز واضح 
دبره ليس البريطانيون فحسب بل واألمريكيون أيضا 
فهل يمكن أن تؤدي المناورات لحلف األطلسي 
على البحر األسود إلى حرب فعلية بين روسيا وحلف 

الناتو؟
توفيق سالم 

ي����ق����ول ن����ائ����ب رئ����ي����س م���ج���ل���س ال������ش������ؤون ال�����دول�����ي�����ة ورئ�����ي�����س م���رك���ز 
ال��دراس��ات السياسية يف روس��ي��ا يفجيني بوجينسيك يف صحيفة 
"مسكوفوسكيا كمسامولتس": "ه��ن��اك مقولة م��ف��اده��ا أن كل 
األع���م���ال ال��ع��دوان��ي��ة وال��ه��ج��م��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة غ��ال��ب��ا م���ا ب����دأت تحت 
ستار املناورات يف البداية مناورات وبعدها تبدأ األعمال الحربية 
الحقيقية لكن يمكنني القول بثقة بناء عىل محادثايت مع شركائنا 
األجانب ال أح��د يريد الحرب مع روسيا فال ال��والي��ات املتحدة وال 
حتى بريطانيا عىل الرغم من كل تصرفاتها الغريبة ناهيكم ببقية 

األوروبيني.
وأوض������ح ب��وج��ي��ن��س��يك أن أي ن�����زاع م��س��ل��ح ب���ني ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
الروسية والواليات املتحدة سرعان ما سيخرج عن التصعيد وهو 
أمر ال مفر منه وال يمكن ألي بلد أن يتحمل رفاهية الهزيمة فمثل 
ذلك سينتهي بكارثة عاملية عىل األرجح مع دمار الواليات املتحدة 
وروسيا واالتحاد األوروبي فالجميع يدرك ذلك جيدا لذلك فإن 
كل هذه التصرفات والحوادث والتحليقات واالحتكاكات خطرية 
ويمكن أن تؤدي إىل التفاقم لكن لن تكون هناك حرب حقيقية 
تحت ستار املناورات لدي قناعة عميقة بذلك يف الوقت الحايل".

مواجهة األخطار
التصعيد الخطري يف البحر األسود يأيت بعد اجتماعات مؤتمرات 
القمم الغربية التي خرجت يف آخر قمة لحلف الناتو باتفاق موحد 
مل��واج��ه��ة األخ��ط��ار املحتملة ال��ت��ي تشكلها ك��ل م��ن روس��ي��ا وال��ص��ني 

وحلفائهما وكان ذلك هو الرتتيب الذي سبق قمة جنيف.
ويف غضون أيام من قمة جنيف تحول الوضع يف البحر األسود 
ب��س��رع��ة إىل م��ص��در ق��ل��ق ج��دي��د يف ال��ع��الق��ات ب��ني روس��ي��ا وال��غ��رب 
ح��ي��ث ت��ج��ري ه��ن��اك م���ن���اورات وت���دري���ب���ات ع��س��ك��ري��ة غ��رب��ي��ة ت��ش��ارك 
فيها ع���دد م��ن ال����دول إىل ج��ان��ب أوك��ران��ي��ا وت��ت��زام��ن ه���ذه امل��ن��اورات 
م�����ع م������ن������اورات أخ��������رى ل����روس����ي����ا ع�����ىل ال���ب���ح���ر األب�����ي�����ض امل����ت����وس����ط ك��ل 
هذه التوترات تأيت بعد قمة جنيف التي كانت أهم موضوعاتها 

الحفاظ عىل األمن والسلم العاملي والتعاون االسرتاتيجي.
ي���رى محللون وم��راق��ب��ون أن ال��ن��ات��و يكثف م��ن أنشطته لتهديد 
األمن والسلم العاملي ويبدو أن تفاقم األوضاع يف منطقة الشرق 
األوسط والبحر األسود تراها الواليات املتحدة بالفرصة التاريخية 
امل���وات���ي���ة  إلق�����الق ال���خ���ص���وم ب���ه���ذه ال���ت���ه���دي���دات ال س��ي��م��ا م��ن��ه��ا ت��وت��ري 
ال��ع��الق��ات ب��ني االت��ح��اد األوروب�����ي وروس��ي��ا ال��ت��ي ت���دور ح���ول فلكها 
األهداف االسرتاتيجية للواليات املتحدة يف إعاقة روسيا عن إقامة 
مشاريعها االقتصادية مع أوروبا والشرق األوسط ولعل توقيف 
مد أنابيب الغاز الرويس إىل أملانيا وفرض عقوبات عىل الشركات 
األوروبية العاملة عىل إمداد أنابيب الغاز عرب دول البلطيق )نورد 
سرتيم- 2( إىل أملانيا يأيت يف سياق هذه األهداف وحجم التكالب 
األورو- أطليس وتنامي أخطاره عىل روسيا وحلفائها هو ما حذا 
بالرئيسني الرويس والصيني إىل االلتقاء عرب دائرة تلفزيونية لحوار 
ثنايئ واتفق الجانبان عىل تجديد االتفاقية الدفاعية بني البلدين 

لخمس سنوات قادمة.

الخطر األكرب
لقد اعترب حلف شمال األطليس روسيا العدو الرئيس والصني 
ه��ي الخطر األك���رب ك��ق��وة اق��ت��ص��ادي��ة هائلة ذل��ك ألن ال��ص��ني غدت 
الشريك التجاري األول ألوروبا وتكشف األرقام االقتصادية بأنها 
تحقق أعىل نسبة استثمارات يف األسواق العاملية ويف الوقت ذاته 
أصبحت مموال جيدا للعديد من مشروعات البنية األساسية يف 
م���ب���ادرة "ال���ح���زام وال���ط���ري���ق" وق���د ن��ج��ح��ت يف إش�����راك 170 دول���ة 
ومنظمة دول��ي��ة يف ه��ذا امل��ش��روع  ب��إب��رام عقود واتفاقيات تشمل 
مشاريع البنية التحتية وإقامة شبكات الجيل الخامس يف أملانيا 
وق��ل��ب أوروب�����ا وت��ع��ت��رب م��م��وال ل��ص��ن��اع��ات ح��ي��وي��ة ك����ادت تختفي يف 
فنلندا والسويد واتخاذها ميناء جوادر الباكستاين ميناء وبوابة 
رئ���ي���س���ة آلس����ي����ا ال���وس���ط���ى وأوروب����������ا ع����ىل ب���ح���ر ال����ع����رب وب����ه����ذا س���وف 
تتالىش أهمية موائن دول الخليج بما فيها ميناء البصرة وكذلك 
ميناء دب��ي كنقطة بحرية إلع���ادة التصدير ل��دول املنطقة وش��رق 
أفريقيا وهي املخاوف التي كانت تتحسبها أبو ظبي منذ سنوات 
بعيدة فكل التجارة الحرة ستنتقل إىل ميناء جوادر الباكستاين 
وه���ن���اك ف��رص��ة ك��ب��رية ل��ل��م��وائن ال��ع��م��ان��ي��ة وامل�����وائن وال���ج���زر اليمنية 
لالنتعاش لكن اإلمارات سبقت ذلك باحتاللها هذه املناطق ملنع 
اليمن من الحصول عىل أي فرصة للتطور واالزده���ار والنهوض 

الحضاري.

املشروع الصيني
وع���ىل ال���رغ���م م���ن امل��م��ان��ع��ة األم��ري��ك��ي��ة ل��ه��ذا امل���ش���روع وال��ض��غ��وط 
االقتصادية التي تمارسها فإن املشروع الصيني يميض بقوة فهو 
ي��ع��ط��ي ح��واف��ز ك��ب��رية ب��رب��ط دول ال��ع��ال��م ب��اق��ت��ص��اد ص��ي��ن��ي يتنامى 

ويحقق قفزات هائلة مع غياب أي جهد أمرييك أو أوروبي لتقديم 
حلول ملشاكل الفقر يف أفريقيا ودول آسيا الوسطى أو عىل أقل 
ت���ق���دي���ر م���ع���ال���ج���ات اق���ت���ص���ادي���ات���ه���ا ال��ض��ع��ي��ف��ة إض����اف����ة إىل أن ق���ي���ادة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ل��الق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي ورب���ط ال��ع��ال��م ب��ه��ا وبعملتها 
أحدثت هزات متتالية بأسواق املال العاملية وممارسة االحتكارات 
وفرض شروطها عىل رفع رسوم الضرائب وإىل ما هنالك من قيود 
ل���ذل���ك ف����إن ال��ب��ح��ث ع���ن ب���دي���ل ل���ه���ذا االس��ت��ئ��ث��ار ه���و م��ط��ل��ب واق��ع��ي 

للمنافسة الحرة.
فالصني أصبحت تمثل لألوربيني السوق الكبري واملصنع الضخم 
واملستثمر الذي يملك سيولة ال تتوافر لدى غريها والشريك الذي 
يعتمد عليه وإن ك��ان ه��ن��اك قلق م��ن ه��ذه ال��ري��ادة يف النمو عىل 
م��ك��ان��ة االق��ت��ص��ادي��ات ال��غ��رب��ي��ة وق���د كشفت ت��ص��ري��ح��ات السكرتري 
ال�����ع�����ام ل���ح���ل���ف ش����م����ال األط�����ل�����يس س���ت���ول���ت���ي���ن���ربغ ع�����ن ه������ذه امل����خ����اوف 
ع��ن��دم��ا أش�����ار إىل س���ي���اس���ات ال���ص���ني ون���ف���وذه���ا امل���ت���زاي���د ع��امل��ي��ا ف��ق��ال 
بأنها:  تشكل تحديا لدول الناتو خاصة يف ما يتعلق باستخدامها 
املعلومات املضللة وتطوير ترسانتها النووية واتباعها أساليب قمع 
الحريات وتحالفها مع روسيا وإج��راء م��ن��اورات عسكرية بينهما 
يف مناطق نفوذ الناتو يف وقت ال يريد فيه الناتو أن يدخل حربا 
باردة جديدة تكون الصني طرفا فيها وحسم األمني العام املوقف 
األوروبي بوضوح قائال: الصني ليست عدوا لنا بل رحب سكرتري 
ع�����ام ال���ن���ات���و ب��ف��ت��ح ص��ف��ح��ة ج����دي����دة ب����ني ال���ص���ني ودول ال���ح���ل���ف يف 
الوقت الذي أكد فيه أن الناتو باعتباره التحالف األقوى عسكريا 
يف ال���ع���ال���م وع����رب ال���ت���اري���خ ي��ج��ب أن ت��ت��وح��د ت��وج��ه��ات��ه ن��ح��و ال��ص��ني 

ملواجهة التهديدات املحتملة منها.

األخطار املحتملة
وال ي��خ��ف��ي االت����ح����اد األوروب���������ي م���خ���اوف���ه يف ق�����راءات�����ه امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ل���ت���ع���اظ���م دور ال�����ص�����ني ف����ه����و ي�������رى ف���ي���ه���ا ق�������وة ب����ش����ري����ة واق����ت����ص����ادي����ة 

ه���ائ���ل���ة ب���ع���د أن أص���ب���ح���ت ال����ش����ري����ك ال����ت����ج����اري األول ألوروب�������ا 
ف��ت��ع��دد ال�����رؤى ب���ني ال��ح��ل��ف��اء ح���ول األخ���ط���ار امل��ح��ت��م��ل��ة لم 

تعمل ع��ىل وض��ع آلية للمواجهة فحسب ب��ل بينت 
الخلفية ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تتعامل ب��ه��ا أوروب���ا 

وال�����������والي�����������ات امل������ت������ح������دة م��������ع ال����ص����ني 
م�����ن�����ذ ق����������رن ت����ق����ري����ب����ا وه����ن����ا 

يمكن اإلش��ارة بشكل 
س������ري������ع إىل س����ي����اس����ة 
اإلمربيالية العاملية 
يف الشرق األوسط 
ويف ب��ل��دان العالم 
ال�����������ث�����������ال�����������ث وم������ن������ه������ا 
ال���������������ص���������������ني. ف�����ب�����ع�����د 
ت�������ف�������ك�������ك االت����������ح����������اد 
ال�������������������س�������������������وف�������������������ي�������������������ت�������������������ي 
)ال������������������������������������س������������������������������������اب������������������������������������ق( 
اخ����������ت����������ل ال������������ت������������وازن 

االس��رتات��ي��ج��ي وأدى إىل ازدي����اد خ��ط��ورة س��ب��اق التسلح وال��ح��روب 
اإلق���ل���ي���م���ي���ة وال�����ت�����وت�����رات وال�����ن�����زاع�����ات ال����دول����ي����ة ك����ل ذل������ك ك������ان س��ب��ب��ه 
السياسات اإلمربيالية االستعمارية الجديدة هذا من جانب ومن 
جانب آخر وجدت الواليات املتحدة نفسها بمواجهة مباشرة مع 
النمو االقتصادي والتكنولوجي املتسارع لخصومها التقليديني 
وظهور دول عىل أسواق املنافسة التجارية بما أطلق عليها بدول 

النمور اآلسيوية.
وإذا ما عدنا قليال للجانب التاريخي فإن أوروبا كانت تتصارع 
ع��ىل م��ن��اط��ق ك��ث��رية م��ن ال��ع��ال��م وم���ن بينها اح��ت��الل أرايض الصني 
حتى نهاية الحرب العاملية الثانية كما حدث يف شنغهاي وتيانجني 
وهونغ كونغ واتصفت العالقات األمريكية مع الصني بأنها عالقة 
م��ع��ق��دة ت��ن��ت��ق��ل م���ن ال���ت���ق���ارب إىل ال����ص����راع خ����الل ال���ق���رن امل�����ايض ثم 
ت��ح��ول��ت إىل ع���الق���ة ص�����راع م���ع ت���وج���ه ب��ك��ني إىل ال���ن���ظ���ام االش�����رتايك 
وق����ي����ام ج���م���ه���وري���ة ال���ص���ني 1949م إىل أن ج�����اء وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 
األمرييك األسبق كيسنجر وأقر سياسة "االحتواء" لتبدأ مرحلة 

جديدة من التفاهمات بني البلدين.

صعود تيار قومي
وخالل العقود املاضية شهدت الصني صعود تيار قومي جديد  
يقوده الرئيس يش جني بينغ ال��ذي ت��ويل زم��ام السلطة يف البالد 
راف��ع��ا ش��ع��ارات تستهدف إح��ي��اء االم��رباط��وري��ة الصينية القديمة 
التي دمرها الغرب منذ 200 ع��ام أثناء ح��رب األفيون ك��ان تلك 
أخبث عملية استعمارية واجهتها الصني يف بداية القرن التاسع 
ع���ش���ر ع���ن���دم���ا أق�������دم ال���ربي���ط���ان���ي���ون ع�����ىل ت�����وري�����د ك���م���ي���ات ه���ائ���ل���ة م��ن 
امل����خ����درات ك���ان���وا ق���د ج��ل��ب��وه��ا م���ن ال��ه��ن��د إىل ال��ص��ني ل��ي��ق��اي��ض��وا بها 
مشرتياتهم م��ن ال��خ��زف وال��ش��اي وع��ن��دم��ا أق���دم بعض الوطنيني 
ب���ق���ي���ادة )ل�����ني زي����ك����و( 1839م ع����ىل ح���ج���ز وح������رق ك��م��ي��ة م����ن ت��ل��ك 
امل������خ������درات وج�������دت ب���ري���ط���ان���ي���ا ح���ج���ة ل���ل���ت���دخ���ل امل����ب����اش����ر وأع����ل����ن����ت م��ا 
يطلق عليه املؤرخون" حرب األفيون " واحتل أسطولها مدينتي 
ش����ن����غ����ه����اي ون�����ان�����ك�����ني وف������رض������ت ع������ىل ال�����ص�����ني م�����ع�����اه�����دة ن����ان����ك����ني يف 
ال��ع��ام 1842م التي مكنت بريطانيا م��ن التمتع بخمس م��وائن 

واالستيالء عىل هونغ كونغ.
لقد رفض الرئيس الصيني يش جني بينغ ألي ضغوط أمريكية 
وغربية تؤدي إىل التحول الديمقراطي كما خططت لها سياسة 

"االحتواء" التي انتهجها وزير الخارجية األسبق هرني كيسنجر 
الذي كان يرى بأن التحوالت االقتصادية وتحقيق حرية السوق 
وحركة رأس امل��ال ودخ��ول الشراكة األجنبية ستعمل عىل دعم 
دور امل��ج��ت��م��ع امل������دين وت���وس���ي���ع دائ�������رة ال���ح���ري���ات م����ع ت���ع���دد وس���ائ���ل 
امل������ع������رف������ة واإلع����������������الم س�����ت�����دف�����ع ن�����ح�����و امل�������زي�������د م�������ن ال������ح������ري������ات ال����ع����ام����ة 
للمواطنني لدعم التحول الديمقراطي وأن تصبح الصني مجتمعا 
ليرباليا أشبه بما حدث من تحوالت يف الغرب وهو التصور الذي 

ل�����م ت���ق���ب���ل���ه ال����ص����ني خ������الل ال����ع����ق����ود امل����اض����ي����ة م�����ع ت���ن���ام���ي ق������وة ن���ظ���ام 
ال���دول���ة واس��ت��ف��ادت��ه��ا ال��ق��ص��وى م���ن ال���خ���ربات األم��ري��ك��ي��ة وال��ج��ان��ب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي واالس����ت����ث����م����ارات األج���ن���ب���ي���ة يف رس�����م خ���ط���ط ت��وج��ه��ات 
ال���ت���ح���والت االق���ت���ص���ادي���ة وت���وس���ي���ع س��ي��ط��رت��ه��ا وق��ب��ض��ت��ه��ا ع���ىل إدارة 

الدولة.

االقتصاد الهجني
وعىل الرغم من دخول استثمارات أجنبية هائلة وشركات عاملية 
يف البالد وظهور نخبة من الشخصيات والعائالت شديدي الرثاء 
وتنوع وسائل االتصال والصالت بالخارج فإن الدولة مازالت هي 
التي تدير حركة االقتصاد ما يعرف باالقتصاد االش��رتايك أو كما 
يطلق عليه البعض باالقتصاد الهجني )االش����رتايك- الرأسمايل( 
ف��ال��دول��ة ه��ي ال��ت��ي تمنح سلطة إدارة امل���وارد والتحكم يف السوق 
مع إعطاء  فرص االستثمار الواسع للشركات الوطنية واألجنبية. 
ويرى الرئيس يش جني بينغ بأن الديمقراطية يجب أن ال تمارس 
وفقا للرؤية األمريكية فالعالم يف رأي��ه متنوع يف القيم ومناهج 
الحكم ومن غري املقبول أن يتم تنميطه عىل هيئة واحدة كما يريد 
الغرب كما ان ما ح��دث يف الصني من تحوالت اقتصادية كبرية 
ك����ان ب��م��ع��زل ع���ن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وح��ت��ى ع���ن ال��رأس��م��ال��ي��ة ك���ل ذل��ك 
يفسر أن التطور واالزده��ار الصناعي والتقني لم يرتبط باملفهوم 
الرأسمايل إنما باتباع أساليب علمية حديثة يف علم اإلدارة ويف 
إعادة إصالح النظام اإلداري للدولة الذي اعتربه املسؤولون الجدد 
م��ف��رط��ا يف امل���رك���زي���ة ح��ي��ث خ���ول���ت امل���ن���ش���آت ال��ص��ن��اع��ي��ة ص��الح��ي��ات 
أوسع عىل نطاق اتخاذ القرارات يف العمل اإلنتاجي لسد حاجة 
ال���س���وق وأص���ب���ح امل��خ��ت��ص��ون االق���ت���ص���ادي���ون وال��ت��ق��ن��ي��ون ي��ت��ح��م��ل��ون 
م���س���ؤول���ي���ة أك������رب يف رس������م ال���س���ي���اس���ة االق����ت����ص����ادي����ة ك���م���ا ت�����م ان���ش���اء 
مفهوم الربح وتشجيع االنتاج وزي��ادة الحوافز واملكافآت املادية 
ورفع سياسة األجور وغريها من االجراءات يف تحديث منظومة 
الهياكل اإلدارية والقائمة تطول يف الشرح جعلت الصني تصل 
إىل م����س����ت����وي����ات امل����ن����اف����س����ة ب�����ل وال�����ت�����ف�����وق وج����ع����ل����ت م���ن���ه���ا ال���ش���ري���ك 
التجاري األول للواليات املتحدة وأوروب��ا واليابان وافريقيا حيث 
تصنع الصني 30% من املنتجات الصناعية التي تطلبها واشنطن 
واألسواق الكربى يف العالم لحملة السندات الحكومية األمريكية 
بمبالغ تراوحت ما بني 3,5 و4 تريليونات دوالرات أمريكية وبهذا 

استطاعت الصني خالل العقود الثالثة املاضية أن تحقق طفرات 
اقتصادية غري مسبوقة.

ويف العام 2008م كان العالم يتجه نحو كارثة مالية بسبب 
أزم���ة ت��راك��م ال��دي��ون ال��ع��ق��اري��ة يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بينما خرجت 
الصني منها أكرث قوة وتولد لديها ثقة وعدد من الدول التي تدور 
يف فلكها وقوى اقتصادية أخرى بأن الغرب وعىل رأسه الواليات 
امل���ت���ح���دة ب�����دأ م��ن��ح��ن��ى ال���ه���ب���وط ال���ح���ض���اري ف���ه���ل ه�����ذا امل����ؤش����ر ي��م��ن��ح 
الصني أن تستكمل مكامن قوتها الصناعية والتجارية والتقنية 

حتى تصبح الدولة األوىل يف العالم خالل السنوات القادمة؟

محاوالت احتواء
ذل�������ك م�����اه�����و م����ح����ل اه�����ت�����م�����ام ال�����ع�����ال�����م وامل������ؤس������س������ات االق����ت����ص����ادي����ة 
ال���دول���ي���ة إذ ل���م ي��ك��ن ت���ط���ور ال���ص���ني ق���د ح����دث ف���ج���أة وخ������ارج دائ����رة 
امل���راق���ب���ة األم���ري���ك���ي���ة ط�����وال ه����ذه امل�����دة إن���م���ا ك���ان���ت ه���ن���اك م���ح���اوالت 
ج���ادة الح��ت��واء ال��ص��ني وال��دف��ع بها مل��ع��اداة روس��ي��ا وه���ذا م��ا حدث 
يف ال���ع���ام 1966م، وك���ان���ت واش��ن��ط��ن ع���ىل ي���ق���ني  ب��اس��ت��ح��ال��ة أن 
تكون بكني حليفة للغرب ولعل رؤي��ة الرئيس األمرييك األسبق 
ب��اراك أوباما حول الصني تتفق مع رؤي��ة الرئيسني الجمهوريني 
ال��س��اب��ق��ني ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة ري���غ���ان وج������ورج ب����وش ب����أن ال��ع��الق��ة 
م����ع ال����ص����ني ل����ن ت��ن��ت��ق��ل إىل ال���ت���ح���ال���ف أب��������داً وم�����ن ه���ن���ا ش�����رع أوب����ام����ا 
منذ العام 2012م يف انسحاب جزء من القوات األمريكية من 
أفغانستان والشرق األوس��ط وتدشني سياسة التوجه اآلسيوي 
للسياسة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة خ��اص��ة بعد أن رأت واش��ن��ط��ن أن 
حجم النمو االقتصادي مكن بكني من أن تمتلك القوة العسكرية 
الثالثة يف العالم بقدرات عسكرية وبحرية هائلة يف فرتة وجيزة 
ملنافسة ال��والي��ات املتحدة يف م��ج��االت الفضاء لتصبح ث��اين دول��ة 
يف الوصول إىل املريخ ويف عدد مركبات الفضاء وتمتلك قدرات 
ن����ووي����ة وت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ك���ب���رية ال ت��م��ك��ن��ه��ا ف���ق���ط م����ن إم���ك���ان���ي���ة ت��وج��ي��ه 
ضربات عسكرية وسيربانية قاتلة للمنشآت العسكرية واملدنية 
األم���ري���ك���ي���ة ب����ل أن ت���ك���ون ب���دي���ال دول����ي����ا ل���ه���ا ك���م���ا ح�����دث يف م��ل��ك��ي��ت��ه��ا 
لتكنولوجيا الجيل الخامس الذي يتميز بقدرات واسعة النطاق 
يف نقل وتبادل املعلومات والتحكم يف األشياء عرب األنرتنت وهذا 
ال��ن��م��و ال���س���ري���ع س��ي��خ��ل��ق ت���ب���دالت ك��ون��ي��ة ع���ىل االرج������ح ك��م��ا ت��ذه��ب 
إل���ي���ه ت��ح��ل��ي��الت خ�����رباء االق���ت���ص���اد ب��ص��ع��ود دول إىل امل����رات����ب األوىل 
والثانية يف املنافسة العاملية ومنها الصني وأمريكا وتليها روسيا 
وأملانيا واليابان والهند ويشري الخرباء إىل أن الصني ستكون قطباً 
دولياً عىل قمة الهرم االقتصادي العاملي ما بني الفرتة 2050- 

2030م.

بعد عقدين من الفشل
يبدو أن انسحاب قوات حلف األطليس من أفغانستان قد حان 

بعد عقدين من الفشل لألسباب التالية: 
اواًل: أن االت�����ح�����اد ال���س���وف���ي���ت���ي ال�������ذي ك����ان����ت ج���م���ه���وري���ات���ه ت���ح���ادد 
أف���غ���ان���س���ت���ان ق����د ت��ف��ك��ك إىل دول م��س��ت��ق��ل��ة وه���ن���ا ي��س��ق��ط ال��ت��ه��دي��د 
األم�����ري�����يك ل���ي���ص���ب���ح ع�����ىل م����واج����ه����ة م�����ع دول م��س��ت��ق��ل��ة ل���ي���س���ت م��ن 

الخصوم الرئيسة للواليات املتحدة.
وث����ان����ي����اً: أن ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة اق����رتب����ت ع����ىل ال��ت��خ��وم 
وال���ج���وار ل��روس��ي��ا االت���ح���ادي���ة يف دول ال��ب��ل��ط��ي��ق وأوك���ران���ي���ا وتشكل 
ب��ول��ن��دا ع��م��ق��ا اس��رتات��ي��ج��ي��ا يف ه����ذا ال��ت��ط��وي��ق ه����ذا ب���اإلض���اف���ة إىل أن 

بولندا ودول البلطيق أعضاء يف حلف الناتو. 
ثالثاً: أن الواليات املتحدة قد جعلت حركة طالبان متضخمة وال 
تقبل بأي تسوية بعد فرض سيطرتها ونفوذها بينما ترى واشنطن 
ت��ح��ق��ي��ق ش����روط ال��ت��س��وي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ق��ب��ل االن���س���ح���اب ل��ت��ب��ق��ى ب��ؤر 
التهديد قائمة يف الال استقرار يف أفغانستان وتهديد دول الجوار 
. أما مسألة االنسحاب للقوات األمريكية من الخليج أو العراق 
غري وارد حتى الوقت الراهن إال متى حسمت ذلك وسائل القوة يف 
مناهضة الوجود العسكري يف العراق وسوريا وهو ما بات اليوم 
يهدد وجودها ويأيت قصف موقعني من قبل سالح الجو األمرييك 
واح����د داخ����ل س��وري��ا وآخ����ر يف ال���ع���راق ع��ىل ال���ح���دود ب��ني ال��دول��ت��ني 
يف إط���ار م��ح��اوالت واش��ن��ط��ن تنشيط اس��ت��خ��دام أذرع��ه��ا )ال��ق��اع��دة 
وداعش( ضد فصائل الحشد الشعبي يف كل من العراق وسوريا 
وم���ا ي��ع��ي��ق ذل���ك ه��و ت��م��رك��ز ق����وات ال��ح��ش��د  يف امل��ن��اط��ق ال��ح��دودي��ة 
بينما تريد الواليات املتحدة التواصل مع العناصر اإلرهابية لتمرير 
املساعدات لها عرب مناطق الحدود وإيجاد مناطق آمنة لتحركاتها 
وام����داده����ا ب��وس��ائ��ل ال���دع���م ال�����الزم لتنطلق م��ن��ه��ا ل��ش��ن العمليات 

اإلرهابية وعودتها إىل املناطق الحدودية اآلمنة. 

انتهاك سافر
وقد ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالضربات 
األمريكية عىل فصائل عراقية معتربا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة 
العراق وأن هذه القوات قوات تابعة للدولة العراقية  كما اتهم 
وزير الخارجية السوري فيصل املقداد البلدان الغربية بمحاولة 
ت��م��ري��ر امل��س��اع��دات إىل "ال��ع��ن��اص��ر اإلره��اب��ي��ة" م��ش��ددا ع��ىل ض���رورة 
إدخال هذه املساعدات عرب دمشق فقط ويف حديثه مع قناة" آر 
يت"  أكد املقداد أن الهدف األسايس للغرب هو تمرير املساعدات 
للعناصر اإلرهابية مثل جبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء 
يف االرايض السورية وأض��اف: إذا كانت الواليات املتحدة صادقة 
فيما يخص املساعدات فإن سوريا مستعدة إلدخالها عرب دمشق 

وليس عرب الحدود السورية الرتكية أو أي حدود أخرى.
وأش����ار امل��ق��داد إىل أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال تهتم ب��ح��ي��اة الشعب 
ال�����س�����وري وال����دل����ي����ل ع����ىل ذل������ك ع������دم رف���ع���ه���ا اإلج������������راءات ال��ق��س��ري��ة 
وال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ت��ري��د منها واش��ن��ط��ن م��ن��ع دخ���ول لقمة خ��ب��ز لو 

تمكنت من ذلك.
وأك����د ال���وزي���ر ال���س���وري ع���ىل أن ال���وج���ود األم���ري���يك يف س���وري���ا غري 
شرعي وه��و م��دان وغ��ري مسموح بحسب ق���رارات مجلس األم��ن 

الدويل ويجب أن ينتهي فوراً.
وبخصوص القمة التي جمعت الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
ب��ن��ظ��ريه األم���ري���يك ج��و ب��اي��دن ل��ف��ت امل���ق���داد إىل أن ج����دول األع��م��ال 
ال�����ذي أىت ب���ه ب���اي���دن ل���م ي��ك��ن م��وف��ق��ا ألن ال���ج���ان���ب األم����ري����يك ليس 

م��خ��ل��ص��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ض��اي��ا األم�����ن وال���ت���ع���اون االس���رتات���ي���ج���ي وال 
بقضية سوريا.

كما أع���رب امل��ق��داد ع��ن ثقة دم��ش��ق العالية ب��روس��ي��ا مضيفا أنه 
ي��ع��ت��ق��د أن ال���رئ���ي���س ب����وت����ني أخ�����رب ن����ظ����ريه األم�����ري�����يك ب���م���ا ي���ج���ب ع��ىل 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ال����ق����ي����ام ب�����ه إلن�����ه�����اء وج�����وده�����ا يف س�����وري�����ا ووق�����ف 

التدخل بشؤوننا الداخلية ووقف دعم التنظيمات اإلرهابية.
القوة الناعمة

ت�����راق�����ب ال����ص����ني ب���اه���ت���م���ام ب����ال����غ ان����س����ح����اب واش����ن����ط����ن ال���ع���س���ك���ري 
ال��ت��دري��ج��ي ل��ي��س ف��ق��ط م��ن أف��غ��ان��س��ت��ان ب��ل ك��ذل��ك إخ����الء ال��ق��وات 
األمريكية من العراق وسوريا ومن املرجح أن تقوم بكني بتفعيل 
عناصر قوتها الناعمة عرب ترسيخ وتكثيف التبادالت االقتصادية 
واالس������ت������ث������م������ارات م������ا ي����ت����ي����ح ل����ه����ا ع������ىل وج��������ه ال�����خ�����ص�����وص االس�����ت�����م�����رار 
بخطواتها يف استكمال مشروع الحزام والطريق وهكذا سيكون 
الشرق األوسط الكبري يف قلب صراعات الثاليث الغربي الصيني- 
ال������رويس وس���ي���ك���ون ع���ىل ال���ق���وى اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��م��وض��ع ت��ب��ع��ا ل��ذل��ك 
وم����ن ه��ن��ا ل��ي��س م���ن ال����ض����روري إذا ت��وج��ه��ت إدارة ب���اي���دن ل��ت��م��دي��د 
ال����وض����ع ال���ق���ائ���م أو ت��ح��ب��ي��ذ م���ش���اري���ع يف ب���ع���ض ال�����ح�����االت أن ت��ق��ب��ل 
القوى املتنافسة األخرى بذلك مما يرتك الباب مفتوحا عىل عدة 
احتماالت وعىل سبيل املثال سيكون مستقبل إيران االقتصادي 
إذا م���ات���م رف����ع ال��ع��ق��وب��ات م���ح���ور ص�����راع ب���ني ع����دة الع���ب���ني االت���ح���اد 

األوروبي الصني روسيا.
وان���ط���الق���ا م���ن ذل����ك ف����إن ال���ش���رق األوس������ط س��ي��ك��ون م��ح��ل ص���راع 
ال����ق����وى ال���دول���ي���ة ال����ك����ربى إذ ت���ب���دو االح����ت����م����االت ض��ع��ي��ف��ة أن ت��ك��ون 
منطقة ه��ادئ��ة ب��ال��ق��ي��اس مل��ا سبقها خ��اص��ة إذا ارت��ب��ط��ت ب��اس��ت��م��رار 
م��ن��اخ��ات ت��وت��ري األج����واء وغ��ي��اب التفاهمات أو م��ا يمكن أن يمهد 
الطريق لوقف التدهور لبلورة حوارات مكثفة تصل باملنطقة إىل 

حالة االستقرار الدائم.

معاناة اليمن
ي��ع��اين ال��ي��م��ن ج��م��ل��ة م��ن االش��ك��ال��ي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 
ع�������دوان ق������وات ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي، وح����ص����ار ال��ش��ع��ب 
اليمني االقتصادي برغبة سعودية ترقى إىل جرائم 
ح����رب ض��م��ن��ت م��س��ب��ق��ا ع����دم م��س��اءل��ت��ه��ا دول���ي���ا فعىل 
سبيل املثال ال الحصر صارت إشكالية الحصول عىل 
ال���������دواء م��ع��ض��ل��ة ك�����ربى مل���ح���ت���اج���ي ه�����ذه امل��������ادة ب��س��ب��ب 
ت��ع��ن��ت ق������وات ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي األش������د ك����ف����راً ون���ف���اق���اً 

بقيادة السعودية بمنع دخول هذه املادة البالد.
 اما مشكلة املحروقات التي تحتجز سفنها عرض 
البحر فقد ضاعفت معاناة اليمنيني الرتباطها الوثيق 
ب��وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت تكلفتها هي 
األخ����رى اىل م��س��ت��وى ال ي��ط��اق ن��اه��ي��ك ع��ن احتياجات 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وااله���ل���ي���ة مل�����اده ال���دي���زل ويف 
ظل انعدامها يصعب عىل هذه املستشفيات تقديم 

الخدمات العالجية لطالبها.
وبسبب بداية تغري املناخ وارتفاع درجة الحرارة يف 
مدن ومناطق كثرية خالف ملا هو معتاد فان الحاجة 
داع�������ي�������ة ل����ل����ح����ص����ول ع�������ىل م�����������اده ال��������دي��������زل ب����ي����س����ر وال�����ت�����ي 
بواسطتها يستطيع املواطن تشغيل مولد الكهرباء 
كضرورة ملعيشته اليومية يف مسكنه واقله لإلضاءة 
والس������ي������م������ا يف م������وس������م االخ��������ت��������ب��������ارات ال�������ح�������ايل وب�����ال�����ت�����ايل 
تشغيل االجهزة املساعدة يف تخفيف درجة الحرارة 
ال���ت���ي ح���ل���ت ض���ي���ف���اً ث��ق��ي��ال غ����ري م���رح���ب ب����ه م����ن امل���واط���ن 
امل���ت���ض���رر ف���ض���ال ع����ن ض�������رورة ت���وف���ري ال���ك���ه���رب���اء يف امل����دن 
الساحلية واملناطق الحارة وغريها مضافا اىل بركات 
ال�����ع�����دوان وال���ح���ص���ار ارت����ف����اع س���ع���ر ال���س���ل���ع االس���اس���ي���ة 
ارت�����ف�����اع�����ا م���ل���ح���وظ���ا ي���ع���ج���ز امل������واط������ن ع�����ن م����واج����ه����ت����ه او 

التغلب عليه بسبب شحة إمكانياته املالية.
كل هذه اإلشكاليات وغريها مما لم تذكر هنا تضع 
ق����ي����ادة ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي أم������ام م��س��ئ��ول��ي��ات ج��س��ي��م��ة 
اق��ل��ه��ا "ج��ري��م��ة ح����رب ت��ق��وم ب��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة وحلفها 
امل��������ش��������ؤوم" ام��������ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل�����وق�����ف ال������ح������رب م������ن ع���دم���ه 
ف������ان إع��������الن واش����ن����ط����ن م���ن���ذ زم������ن ي���ق���يض ب���وق���ف���ه���ا غ��ري 
أن��ه��ا متمسكة بكل خ��ي��وط ال��ع��دوان العسكري عىل 
اليمن املعلن من واشنطن فتشد تارة عىل مجموعة 
منها متى ت��ش��اء لتلغيم امل��ف��اوض��ات وت���رىض البعض 
م��م��ا ي���ؤث���ر س��ل��ب��ا ع���ىل س���ري امل���ف���اوض���ات -  م����ع  م��ع��رف��ة 
ال��ي��م��ن��ي��ني ع���ن رغ���ب���ة امل��م��ل��ك��ة يف وق����ف ال���ح���رب امل��ك��ل��ف��ة 

عليها وعىل غريها.
غ���ري ان ق����رار ذل���ك و ق����رار رف���ع ال��ح��ص��ار ب��ي��د غ��ريه��ا، 
ف���امل���م���ل���ك���ة ب�����أم�����رائ�����ه�����ا وم����ل����وك����ه����ا م�����ج�����رد خ����������ادم م��ط��ي��ع 
ألمريكا وإسرائيل - نهيب باإلدارة األمريكية ان تكون 
جادة يف قرارها  ونهيب باألمم املتحدة أن تتخىل عن 

صمتها املخزي وكفى بالله معيناً وناصرا.

العميد احمد محمد املاوري  
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األحادية القطبية وصناعة األزمات االقليمية والدولية

حتول الوضع في البحر األسود بسرعة إلى مصدر قلق جديد في العالقات بني روسيا والغرب
من املرجح أن تقوم بكني بتفعيل عناصر قوتها الناعمة عبر ترسيخ وتكثيف التبادالت االقتصادية واالستثمارات

الشرق األوسط سيكون محل 
صراع القوى الدولية الكبرى

خالل العقود املاضية 
شهدت الصني صعود 
تيار قومي جديد 
يقوده الرئيس شي 
جني بينغ
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خالل اختتام دورة تأهيلية لـ50 من العائدين إلى صف الوطن

نائب قائد املنطقة العسكرية املركزية يتفقد اجلرحى في مجمع 48 الطبي
تفقد نائب قائد املنطقة العسكرية املركزية 
ال����ع����م����ي����د م���ح���م���د ع����ب����دال����ل����ه أب��������و م�����ه�����دي أح��������وال 

الجرحى يف مجمع 48 الطبي بصنعاء.
وخ���������������ال ال������������زي������������ارة ال��������ت��������ي راف���������ق���������ه ف�����ي�����ه�����ا م�����دي�����ر 
الخدمات الطبية يف املنطقة العميد عبدامللك 
ال�������ص�������رم�������ي، اط�������ل�������ع ال�����ع�����م�����ي�����د أب����������و م�������ه�������دي ع���ى 
مستوى الخدمات الطبية والعاجية املقدمة 

للجرحى.
وأش������������������اد ب�����������ال�����������دور ال�������ب�������ط�������ويل ل������ل������ج������رح������ى وه������م 
ي���������ذودون ع����ن ال����س����ي����ادة ال���وط���ن���ي���ة ض����د ت��ح��ال��ف 

العدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات.
وأوض�������������ح ال����ع����م����ي����د أب���������و م������ه������دي أن ال����ج����رح����ى 

ي�����ح�����ظ�����ون ب�����ك�����ل ال������رع������اي������ة وااله�������ت�������م�������ام م�������ن ق���ب���ل 
القيادة الثورية  والسياسية والعسكرية العليا 
وق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة.. م��ث��م��ن��اً دور إدارة ال��خ��دم��ات 
الطبية يف املنطقة، وكافة العاملني من الكوادر 

واألطباء يف مجمع 48 الطبي النموذجي.
م������ن ج����ان����ب����ه����م ع���������رّ ال�����ج�����رح�����ى ع������ن ت���ق���دي���ره���م 
لقيادة املنطقة العسكرية املركزية عى تلمس 
أح��وال��ه��م وااله��ت��م��ام بمستوى ال��رع��اي��ة الطبية 

والعاجية.
وأك��������دوا أن م����ا ت���ع���رض���وا ل����ه م����ن إص����اب����ات ل��ن 
يثنيهم عن مواصلة دورهم يف الدفاع الوطن 

والشعب يف مختلف الجبهات.

مقبولي: قرار العفو أطلقته القيادة الثورية والسياسية حقنًا 
لدماء اليمنيني وتفويت الفرصة على أعداء الوطن

اللواء القيسي: عودة املغرر بهم إلى صف الوطن انتصار لإلرادة الوطنية 
اللواء الكحالني: قرار العفو العام كان له األثر اإليجابي في عودة الكثير ممن غرر بهم العدوان ومرتزقته

تغطية: احمد طامش 
 تصوير: وضاح الذيفاين

ن��ظ��م��ت ق����ي����ادة امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال��خ��ام��س��ة 
ب��ص��ن��ع��اء ح��ف��ل اخ��ت��ت��ام ال������دورة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ال�����20 

لعدد 50 من العائدين إىل صف الوطن.
ويف الحفل أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ال��خ��دم��ات وال��ت��ن��م��ي��ة ال��دك��ت��ور ح��س��ني م��ق��ب��ويل أن 
ق������رار ال���ع���ف���و ال����ع����ام ال����ص����ادر ع����ن ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة 
والسياسية العليا تجاه كل من غرر بهم العدوان 
وم��رت��زق��ت��ه ي���أيت يف إط���ار ال��ح��رص ع��ى ح��ق��ن دم��اء 

اليمنيني وتفويت الفرصة عى أعداء الوطن.
وأكد أن الشعب اليمني انتصر يف كافة جبهات 
املواجهة ومنها الجبهة االقتصادية التي صمدت 

وأفشلت استهداف االقتصاد والعملة الوطنية.
ب���������������دوره اع������ت������� وزي������������ر اإلدارة امل�����ح�����ل�����ي�����ة ع��������ي ب���ن 
ع��ي ال��ق��ي��ي، ع����ودة امل��غ��رر ب��ه��م ت��ب��اع��اً إىل صف 
ال����وط����ن، ان���ت���ص���اراً ل�������إرادة ال��وط��ن��ي��ة وإض����اف����ة إىل 

انتصارات الجيش واللجان الشعبية.
وحث بقية املغرر بهم عى االستفادة من قرار 
العفو العام بالعودة إىل الصف الوطني وترك 
العدوان ومرتزقته يواجهون مصرهم املحتوم.
ف���ي���م���ا أوض���������ح م����س����اع����د وزي���������ر ال�������دف�������اع ل����ل����م����وارد 
البشرية ال��ل��واء ال��رك��ن ع��ي محمد الكحاين أن 
قرار العفو العام كان له األثر اإليجابي يف عودة 

الكثر ممن غرر بهم العدوان ومرتزقته.
وت����ط����رق إىل األوض���������اع ال���ص���ع���ب���ة ال����ت����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا 
املناطق الواقعة تحت االحتال والتعامل السيئ 

مع من وقف إىل جانبهم من املغرر بهم.
وأك�������د ال�����ل�����واء ال����ك����ح����اين أن امل����غ����رر ب���ه���م ال���ذي���ن 
ع���ادوا إىل ص��ف ال��وط��ن اتضحت لديهم حقائق 
العدوان وما يمارسه من تغرير وتضليل إعامي 

لجرهم إىل محارق املوت.
من جهتها أشارت كلمات املشاركني يف الدورة 
إىل أن املشاركني، تلقوا محاضرات ساهمت يف 
إعادة تأهيل املغرر بهم وتفنيد ادعاءات العدوان 
وامل���رت���زق���ة ال��ت��ي اس��ت��ط��اع م���ن خ���ال ال��ت��غ��ري��ر عى 
عدد من الشباب وجرهم إىل معاركه الخاسرة.
ح��ض��ر االخ���ت���ت���ام م��س��اع��د م���دي���ر دائ�����رة ال��ت��وج��ي��ه 
امل�������ع�������ن�������وي ال�����ع�����م�����ي�����د ال��������رك��������ن ع�������اب�������د م�����ح�����م�����د ال������ث������ور 
وم��س��ت��ش��ار ق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��خ��ام��س��ة 

عبدامللك املغربي.

القوة الصاروخية وسالح اجلو  يستهدفان مواقع عسكرية سعودية 
وصواريخ بدر 1 تستهدف معسكرين للمرتزقة في مأرب

مدير دائرة التوجيه املعنوي ُيكّرم أسرة الشهيد طومر بدرع القوات املسلحة

استهدفت القوة الصاروخية، معسكر صحن 
ال������ج������ن وم����ع����س����ك����ر امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة ال����ث����ال����ث����ة 
بمحافظة مأرب بصاروخني بالستيني نوع بدر1.
وأوض�������ح امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة 
ال����ع����م����ي����د ي���ح���ي���ى س������ري������ع، يف ب�����ي�����ان ل������ه أن ع��م��ل��ي��ة 
االستهداف كانت دقيقة، وأسفرت عن مصرع 
وإص��اب��ة ال��ع��ش��رات م��ن م��رت��زق��ة ال���ع���دوان بينهم 

قادة.
وأش����ار إىل أن م��ا ي����روج ل��ه إع����ام ال���ع���دوان من 
استهداف ملواقع مدنية إنما هو زيف وال أساس 
ل����ه م����ن ال����ص����ح����ة.. وق��������ال" ض���رب���ات���ن���ا ال���ص���اروخ���ي���ة 
وامل������س������رة ت���س���ت���ه���دف م�����واق�����ع ع���س���ك���ري���ة واض����ح����ة 
ومعروفة، ونتخذ جميع اإلجراءات العملياتية 

الازمة لحماية املدنيني واألعيان املدنية".
 وأضاف" جميع عملياتنا تتوافق مع القانون 

الدويل اإلنساين وقواعده العرفية".
 ويف وق�������ت س�����اب�����ق ن�����ف�����ذت ال�����ق�����وة ال����ص����اروخ����ي����ة 
وساح الجو املسر عملية مشرتكة عى مواقع 
ع�����س�����ك�����ري�����ة ح�����س�����اس�����ة يف م�����ن�����اط�����ق ن��������ج��������ران وأب�����ه�����ا 

وخميس مشيط.
وأوض����������ح م����ت����ح����دث ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة ال��ع��م��ي��د 

يحيى سريع يف بيان له، أن العملية العسكرية 
ل�������ل�������ق�������وة ال���������ص���������اروخ���������ي���������ة وس������������������اح ال���������ج���������و امل�������س�������ر، 
استهدفت بخمسة صواريخ باليستية وخمس 
ط����ائ����رات م���س���رة، م��ع��س��ك��ر ال���ح���رس ال���وط���ن���ي يف 
نجران، ومواقع عسكرية يف مطار أبها الدويل، 

وقاعدة امللك خالد الجوية بخميس مشيط.
وأك����������د أن اإلص��������اب��������ات ك�����ان�����ت دق������ي������ق������ًة.. م����ش����راً 
إىل أن ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ت����أيت يف إط�����ار ال��ح��ق 
امل��ش��روع ل��ل��رد ع��ى اس��ت��م��رار ال��ع��دوان والحصار 

عى اليمن.

كررّم مدير دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع 
بصنعاء أسرة الشهيد البطل هاين محسن صاح عروي طومر.

ويف التكريم بحضور رئيس عمليات املنطقة العسكرية السادسة العميد 
عي العاقل وقائد محور صعدة العميد الركن صالح معيوف وعدد من 
ق������ادة وض����ب����اط امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال����س����ادس����ة، أش������اد ال���ع���م���ي���د س���ري���ع ب��م��ا 
م��ه م��ن أن��م��وذج  س��ط��ره الشهيد ه���اين ط��وم��ر م��ن مشهد أس��ط��وري وم���ا ق��درّ
يف ال��ش��ج��اع��ة واالس��ت��ب��س��ال وال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ف���داء إلن��ق��اذ زم��ائ��ه املحاصرين 
وإم����داده����م وإخ�����اء ال��ج��رح��ى، ح��ت��ى ارت���ق���ى ش��ه��ي��داً م��ن��ت��ص��راً ب��دم��ه وروح���ه 

لوطنه وشعبه.
وقال "إن اإليثار والفداء والتضحية التي جسدها الشهيد طومر، نتاج 
وع���ي وت��رب��ي��ة إي��م��ان��ي��ة".. مضيفاً " ع��ى أس���رة الشهيد االع���ت���زاز وال��ف��خ��ر ب��أن 
مت هذا األنموذج الراقي للشهيد املؤمن والشجاع والغيور عى وطنه  قدرّ

وشعبه".

واع��ت��� مدير دائ���رة التوجيه املعنوي، تكريم أس��رة الشهيد طومر ب��درع 
ال��ق��وات املسلحة وه��داي��ا رم��زي��ة م��ن ق��ي��ادة املنطقة العسكرية السادسة، 
تعبراً عن العرفان واالعتزاز بما سطره الشهيد هاين طومر من شجاعة 

رس يف األكاديميات العسكرية عى مستوى العالم. متفردة ستدرّ
ب�������دوره ع����� وال������د ال��ش��ه��ي��د ط���وم���ر ع����ن االع�����ت�����زاز ب���م���ا س���ط���ره ش��ه��ي��د ال���وط���ن 
م روح��ه ف��داء للوطن وإن��ق��اذاً لزمائه الجرحى  الشجاع وامل��غ��وار ال��ذي ق��درّ

واملحاصرين.
وق����ال "ن��ؤك��د ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ى م��واص��ل��ة امل��ش��وار 
يف التضحية م��ن أج���ل ال��وط��ن وال���دف���اع ع��ن��ه وب���ذل ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي��س حتى 

تحقيق النصر".
ف��ي��م��ا أش����اد ق����ادة وض��ب��اط امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��س��ادس��ة ب�����أدوار الشهيد 
ون���ه���ا ال����ت����اري����خ ال���ي���م���ن���ي يف أن��ص��ع  ط����وم����ر واس���ت���ب���س���ال���ه وت��ض��ح��ي��ت��ه ال����ت����ي س���ي���درّ

صفحاته.

»الشعب«تدشن مشروع دعم األنشطة الرياضية والثقافية بإب

دش����������ن����������ت م��������ؤس��������س��������ة "ال�������ش�������ع�������ب 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ل����ل����ت����ن����م����ي����ة" م�����ش�����روع 
دع��������������������������م األن���������������ش���������������ط���������������ة ال������������ري������������اض������������ي������������ة 
وال��������ث��������ق��������اف��������ي��������ة ال���������خ���������اص���������ة ب��������امل��������راك��������ز 

الصيفية بمحافظة إب.
وث����م����ن وك����ي����ل امل����ح����اف����ظ����ة ج������ان 
ب��اش��ا، دع���م م��ؤس��س��ة "ال��ش��ع��ب" 
ألن������������ش������������ط������������ة امل���������������������راك���������������������ز ال��������ص��������ي��������ف��������ي��������ة 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة .. م������ش������راً إىل أه���م���ي���ة 
امل������راك������ز ال���ص���ي���ف���ي���ة يف إع����������داد ج��ي��ل 
م��������ت��������س��������ل��������ح، ب��������ال��������ع��������ل��������م وامل����������ع����������رف����������ة 

والوعي.
وح�����������������ث ع�������������ى ب�����������������ذل امل�������������زي�������������د م�����ن 
ال��ج��ه��ود ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ط���اب ال���ق���رآن 

ال��ك��ري��م وح��ف��ظ��ه وتحصينهم من 
األف��������ك��������ار امل����ض����ل����ل����ة وال������ح������ف������اظ ع���ى 

الطاب من الثقافات املغلوطة.
ف����ي����م����ا أوض������������ح م����م����ث����ل م���ؤس���س���ة 
"ال���ش���ع���ب" م��ح��م��د ح���م���ي���دان، أن 
امل��������ش��������روع، ي���ت���ض���م���ن ال�����ع�����دي�����د م��ن 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ري���اض���ي���ة 

واملسابقات العلمية.
وأشار إىل أن الدعم يأيت انطاقاً 
م�����������ن ح���������������رص امل���������ؤس���������س���������ة ب�����أه�����م�����ي�����ة 
دع����م امل���راك���ز ال��ص��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي تهتم 
ب����ال����ط����اب وال�����ش�����ب�����اب واس���ت���ي���ع���اب 
ط��������اق��������ات��������ه��������م واس����������ت����������غ����������ال أوق���������������ات 

فراغهم يف العطلة الصيفية.

..وتكّرم املراكز الصيفية الفائزة باملسابقة الثقافية 
م����������ت  ك����������ررّ ال�����������س�����������ي�����������اق  ذات  ويف 
م����ؤس����س����ة ال����ش����ع����ب االج���ت���م���اع���ي���ة 
للتنمية امل��راك��ز الصيفية ال��ف��ائ��زة 
ب����امل����س����اب����ق����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة وال���ع���ل���م���ي���ة 
بمحافظة إب تحت شعار “علم 

وجهاد”.
ويف حفل التكريم أشاد وكيل 
امل��������ح��������اف��������ظ��������ة ل������������ش������������ؤون ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م 
عبدالفتاح غ��اب ب��دور مؤسسة 
الشعب يف دعم أنشطة وبرامج 

املراكز الصيفية.
وذك������ر أن امل���س���اب���ق���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والعلمية تسهم يف إبراز مواهب 
الطاب وإبداعاتهم وتنميتها بما 

يعود عليهم بالنفع.
ف���ي���م���ا أوض���������ح وك�����ي�����ل امل���ح���اف���ظ���ة 
إق������������ام������������ة  امل��������������������س��������������������اوى أن  ق��������������اس��������������م 
امل���������س���������اب���������ق���������ات ت����������ع����������زز م������������ن ت����ن����م����ي����ة 
ق���درات ال��ط��اب وتحفيزهم عى 
بذل املزيد من الجهود واملثابر يف 

التحصيل العلمي.
وأب���������������������������������دى اس���������������ت���������������ع���������������داد ق�����������ي�����������ادة 
املحافظة ملساندة تنفيذ مثل هذه 

األنشطة التعليمية الهادفة.
بدوره أوضح نائب مدير مكتب 
الرتبية باملحافظة محمد املتوكل 
أن األنشطة الثقافية من الوسائل 
امل�������������س�������������اع�������������دة إلن���������������ج���������������اح ال������ع������م������ل������ي������ة 

التعليمية واملراكز الصيفية.
من جهته أشار ممثل مؤسسة 
ال�����ش�����ع�����ب االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة 
محمد ح��م��ي��دان إىل أن املسابقة 
ش����������ارك ف����ي����ه����ا 18 م����ت����س����اب����ق����اً م��ن 
ستة مراكز صيفية من مديريات 

ال��������ظ��������ه��������ار، ري������������ف إب، امل���������خ���������ادر، 
السياين، جبلة وحبيش.. مبيناً 
أن ال���ت���ص���ف���ي���ات وامل����ن����اف����س����ة ت��م��ت 
بإشراف لجنة تحكيم متخصصة 
ل�����رتش�����ي�����ح واخ�������ت�������ي�������ار ال������ف������ائ������زي������ن يف 

املسابقة.
وأوض������������ح أن امل����س����اب����ق����ة ت��������أيت يف 
إط���������������ار دع������������م م������ؤس������س������ة ال����ش����ع����ب 
ل�امج وأنشطة املراكز الصيفية 
يف امل������ح������اف������ظ������ة ل����ت����ن����م����ي����ة م�������ه�������ارات 

وقدرات الطاب.

 ج�����رى ث����م ت����وق����ف ث����م أض����اء 
وان����ت����ه����ى ب���ت���ص���ف���ي���ق ص����اخ����ب،  
علها كانت مشاهد من فيلم 
ه����ول����ي����وودي ي��ن��ت��ه��ي ب��ت��ن��ظ��ي��ف 
الغبار من عى أكتاف البطل 
وي������ع������ط������ى م�������ش�������روب�������ات ب�����������اردة 
ث������م ي���ن���ت���ه���ي امل����ش����ه����د وي���ح���ص���د 

الجوائز العاملية.
لكن ليتوقف العالم أجمع 
ع��ن��د ه����ذا امل��ش��ه��د األس���ط���وري 
ال������������������ذي ال أس�������ت�������ط�������ي�������ع وص������ف������ه 
س��وى أن��ه ك��ان "آي���ة م��ن آي��ات 

الله"!
فداء، فبطولة فرقي أخاقي وقيمي وإنساين قل نظره،
ب�����������ذل ث��������م ب�����������ذل ف����ث����ال����ث����ه����م����ا ب�����������ذل ص�������ول�������ة وج���������ول���������ة، ت����رق����ب 
واس��ت��ب��ص��ار، ح���ب وإخ�����اء ه���ذا ب��ب��س��اط��ة م��اح��م��ل��ه أب���ا ف��اض��ل 

طومر شبل صعدة البطل.
إصرار عى التمسك بأخوته حتى آخر قطرة يف الجسد، 
ت��ع��ج��ز ال��ك��ل��م��ات ع���ن وص����ف امل��ش��ه��د األس����ط����وري العظيم 
لكن قد تتجرأ الكلمات أحيانا بوصف هؤالء األبطال، فإن 
وصفنا املشهد من جانب اإلحسان فذاك البطل قد أحسن 

لرفاقه حتى أنه قد بذل روحه إحسانا لرفاق الجهاد.
وإن أتيت للمشهد من جانب الفداء والبطولة، فقلرّ أن 
تجد كما هذا الفداء يف أي مكان يف العالم إال يف ساحات 

العزة والكرامة يف يمن اإليمان.
كثر منا ُذهل وتفاجأ عندما رأى هذا املشهد العظيم!

 ل���ك���ن ل���ن���ت���وق���ف ق���ل���ي���ا ون���س���ت���ق���ي دروس����������اً م�����ن ه������ذا امل��ش��ه��د 
العظيم :

أواًل: إن ال���خ���وف م���ن ال���ع���دو الق��ي��م��ة ل���ه يف ق���ل���وب أم��ث��ال 
"أب��ا فاضل" وهو من خاض غمار املواجهة وكسر الحصار 
وواج�����ه ال���ن���ار يف ك���ل ات���ج���اه؛ ل��ي��واج��ه "أب����ا ف���اض���ل" م��ج��رم��ي 
هذا العصر  ويعطي حتى املنحر يف سبيل املبدأ ويف سبيل 

إعاء كلمة الله.
ثانيا: أن ال وقت ألخذ قسط من الراحة فالوقت عند "أبا 

فاضل" وأمثاله وقت عمل وقت تحرك.
 يصول ويجول لم تقر عيناه حتى نال مراده بإنقاذ رفاقه 

وكسر الحصار عنهم، ثم نيله لشرف الشهادة.
ث�����ال�����ث�����اً: أن ال ق���ي���م���ة ألي م���ح���ب���ة أو أي أخ���������وة إال ب�����األخ�����وة 
اإليمانية والتي دفع من أجلها "أبا فاضل" روحه مدافعا 

عن أخوته وأحبائه.
وك���م���ا ش����ق م�����وىس ع��ل��ي��ه ال����س����ام ال���ب���ح���ر ب��ع��ص��ا ل����م ي��ك��ن 
س��ره��ا س��وى الثقة العالية بالله، فقد ش��ق "أب���ا فاضل" 
الصحراء القاحلة بنفس الساح، ساح الثقة واإليمان 

والفداء.

أبا فاضل
 الذي وفى

النقيب: سلطان الصوميل

الشهيد 
محمد عبدالرحمن يحيى  جحاف

متابعة: عبدالله الطويل

النشأة:
كانت والدت���ه س��ام الله عليه 
يف م������دي������ن������ة ت������ع������ز ع��������������������ام2000م 
وف��ي��ه��ا ب���دأ دراس���ت���ه ح��ت��ى الصف 
السادس ثم انتقل إىل محافظة 
حجه هو وأسرته حيث كان مقر 
عمل والده األستاذ عبدالرحمن 
جحاف فأكمل مشواره العلمي 
يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة ح������ج������ه ن��������اه��������ًا م���ن 
م�����ع�����ني ع����ل����م����ائ����ه����ا ال�����ع�����ل�����م ال������واف������ر 
م���ت���ول���ي���اً أله�����ل ب���ي���ت ال���ن���ب���وة ف��ك��ان 
ذل���ك س��ب��ب��اً يف ان��ط��اق��ت��ه امل��ب��ارك��ة 

يف ركاب املسرة القرآنية.
كان ُيعرف بصابته ومناصرته 
ل��ل��ح��ق ووق���وف���ه إىل ج��ان��ب��ه وك���ذا 
حرصه عى نصرة املستضعفني , وكان الشهيد سام الله عليه كثر 
الحركة واسع التأثر يف محيطه االجتماعي فكان يتعلق به كل من 

تعرف عليه ملا كان يحمله من مكارم األخاق والخصال النبيلة.

انطالقه في املشروع القرآني :
عظمة القرآن الكريم واملنهاج املحمدي الذي حرك أمم مجاهدة 
واع��ي��ة متسلحة بساح اإلي��م��ان يف سبيل الله فالشهيد حمل عى 
ع��ات��ق��ه م��س��ؤول��ي��ة ودور ك��ل م��ن ت���وىل أه���ل ال��ب��ي��ت  وق���د تمثل ال��وع��ي  
الراسخ للشهيد الوقود املحرك له يف املسرة القرآنية ونظراً ملا مرت 
ب����ه ال����ب����اد م�����ن  أح�������داث ال�����ع�����دوان ال���س���ع���ودي األم����ري����ي ع����ى ش��ع��ب��ن��ا 
اليمني الحبيب انطلق مسرجاً حصانه مسارعاً ملواجهة أمة الكفر 
وال��ن��ف��اق ح��ي��ث ن���زل إىل م��ي��ادي��ن ال��ج��ه��اد ب��ك��ل وع���ي وب��ص��رة وش���ارك 
يف كثر من املواقع والجبهات القتالية متنقًا من جبهة إىل أخرى 

بحسب ما كانت تأتيه من توجيهات القيادة .
ال����ت����ح����ق ب�����ع�����دة ج����ب����ه����ات م���ن���ه���ا ن������ج������ران وع�����س�����ر وج�������ي�������زان وج���ب���ه���ات 

الساحل الغربي تهامة وحيس ويف نهم والجوف ومأرب 
 ك����ان ي��ب��ي ع��ن��دم��ا ي��س��ت��ش��ه��د أح�����ٌد م���ن رف���اق���ه وي���ق���ول إَنرّ ال���ل���ه  لم 

يختاره شهيداً  ليلتحق برفاق دربه الشهداء العظماء.
م���ث���ل م���ح���م���د م����ب����ادئ وق����ي����م امل����س����رة ع����ى أك����م����ل  وج������ه يف م���واق���ف���ه 
وشجاعته وإحسانه مع رفاقه املجاهدين كان يتحدث عن الجهاد 
وعن الشهداء وعن بطوالت املجاهدين وكان كثر التأمل والحديث 
عن تأييد الله للمجاهدين, كما  كان يحث الجميع عى زي��ارة أسر 
الشهداء والجرحى واالهتمام بهم أكرث و كان  يحث نفسه و الجميع 
دوم����اً ع��ى ق����راءة ال���ق���رآن وال���ن��ام��ج ال��ي��وم��ي وك����ان يتلهف وي��ت��ش��وق  
ل���س���م���اع ك��ل��م��ة ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د وف���ه���م م��ع��ان��ي��ه��ا وك������ان ك����ل ح���دي���ث���ه مل��ن 
حوله أن ينطلقوا مع الله ويف سبيل الله وقد ترك محمد أثراً كبراً 
يف محيطه األسري فسرته سرة شاب مجاهد باع الدنيا ومتاعها 
ولهوها واشرتى رضوان الله سبحانه وتعاىل فكان تعامله مع أمه 
تعامل الولد املطيع البار كان يحث أسرته عى االنضمام والذهاب 
م��ع��ه ل��ل��ج��ه��اد يف سبيل ال��ل��ه ف��ل��م ه��م��ه ج��م��ع امل���ال أو ال��ح��ص��ول عى 
منصب معني أو رتبة عسكرية بل كان كل همه هو أن ينال الشهادة 
يف سبيل الله دفاعاً عن وطنه وعرضه وعندما اخ�ه والده عن رغبته 
بالبحث عن فتاة صالحة لتكون زوجة له كان رده لوالده  أن يعطيه 
نفقة ال����زواج ليشرتي بها أس��ل��ح��ًة للمجاهدين فهو ال ي��ري��د ال���زواج 

لي يتفرغ تفرغاً كاما للجهاد يف سبيل الله

قصة استشهاده
بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتضحية يف سبيل الله يف ميادين 
ال��ع��م��ل امل���ق���دس وب��ع��د أن ق���دم يف امل���ي���دان ال��ن��م��وذج ال���راق���ي يف اإلح��س��ان 
واإلنفاق واإلخاص وبعد أن ترك لنا وللجميع دروساً قيمة يف اإلحسان 
وكل معاين الجهاد يف سبيل الله ختم حياته الجهادية بما كان يتمناه 
ويحلم به طول مشواره الجهادي وهو رضا الله عز وجل فنال الشهادة 
يف ميادين العزة والكرامة يف جبهات مأرب فنال ما كان يتمناه فسام 

الله عى روحه الطاهرة وعى أرواح جميع الشهداء األبرار.

* املركز اإلعامي ملؤسسة الشهداء

االس����������������������������������������������������������������������������م :م���������������������ح���������������������م���������������������د 
عبدالرحمن يحيى  جحاف
االسم الجهادي : أبوزيد 
املحافظة: حجه � مديرية 

مبني

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة بصنعاء
ُشيعت بصنعاء جثامني كوكبة من شهداء الوطن والقوات 
املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف الدفاع عن 

الوطن ومواجهة الغزاة ومرتزقتهم يف عدد من الجبهات.
ح��ي��ث ت���م ت��ش��ي��ي��ع ال��ع��ق��ي��د أح��م��د ي��ح��ي��ى غ����راب وامل���ق���دم أح��م��د 
ص��ال��ح غ���ادر وال���رائ���د منيف ن��اج��ي ال��ن��ع��ام��ي وال���رائ���د محمد عي 
الخطيب والرائد فاروق أحمد مهدي والرائد مراد حسن القهري 
والنقيب أكرم عبدالرحمن املهدي والنقيب سيف صالح حيدان 
وال��ن��ق��ي��ب ال���ع���زي م��رش��د ال��ح��م��ري وال��ن��ق��ي��ب ي��ح��ي��ى ع���ي ه��زم��ل 
واملازم أول عي صالح الشامي واملازم أول أحمد عي البكري 
وامل��ازم أول أحمد صالح دغيش وامل��ازم أول يعقوب ابراهيم 
النعمي واملساعد شهاب فيصل النقيب واملساعد عادل محمد 
الضبيبي واملساعد رشيد محمد الحمري واملساعد يوسف قايد 
الهزمي واملساعد عي عبدالكريم الجوبعي واملساعد بسام عي 

العزي واملجاهد محمد حميد العصيمي .
وخال مراسم التشييع التي تقدمها عضو مجلس الشورى 
محمد الحوري ورئيس عمليات املنطقة العسكرية السادسة 
العميد عي العاقل ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد 
الركن عبدالعزيز صاح، ع� املشيعون عن فخرهم واعتزازهم 
باملواقف البطولية واالنتصارات العظيمة التي يحققها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة والكرامة 
وهم يواجهون الغزاة ومرتزقتهم ويدافعون عن سيادة الوطن.
وق���������د ج���������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�������ذي�������ن ت���وش���ح���ت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب��ال��ع��ل��م ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج��ام��ع 
الشعب بأمانة العاصمة لتتم مواراتهم الرثى الرثى كل شهيد 

يف مسقط رأسه.
كما ُشيع بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامني عدد من  
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا يف جبهات 

الدفاع عن الوطن ضد تحالف العدوان ومرتزقته .
ح����ي����ث ت������م ت���ش���ي���ي���ع ج����ث����ام����ني ال����ع����ق����ي����د ص���������ادق ق�����اس�����م م��س��ح��ق 
والعقيد حسني طالب العراقي والرائد أحمد محسن الحمزي 
وال���رائ���د ع��ي ع��ي عبيه وال��ن��ق��ي��ب ه���ال ن��اج��ي ال��س��ام��ي وامل���ازم 
أول محمد يوسف الحمزي واملازم أول أحمد سليمان ذانعه 
وامل�����ازم أول م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال���ص���اوي وامل��س��اع��د م��ح��م��د نجيب 

بشر .

وخال مراسم التشييع التي تقدمها مدير دائرة تقييم القوى 
ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���اح وق���ائ���د ل����واء خ���والن 
العميد حسن أبو حليقة، ع� املشيعون وأهايل الشهداء عن 
فخرهم واعتزازهم باملآثر البطولية التي سطرها الشهداء وهم 
يواجهون تحالف العدوان ومرتزقته يف مختلف جبهات الدفاع 
ع��ن ال��وط��ن. ج��رت م��راس��م التشييع للشهداء ال��ذي��ن توشحت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب��ال��ع��ل��م ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج��ام��ع 
الشعب بأمانة العاصمة لتتم مواراتها الرثى يف مسقط رأس 
ك��ل منهم .ش���ارك يف م��راس��م التشييع نائب مدير دي���وان وزارة 
ال�����دف�����اع ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن م���ج���اه���د ال���س���ه���اق���ي ون����ائ����ب م���دي���ر دائ�����رة 
التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني ونائب مدير دائرة 
العمليات الحربية العميد الركن إبراهيم املتوكل ومساعد مدير 
دائ��رة االستخبارات العميد الركن حمود الحذيفي وع��دد من 

الضباط والشخصيات االجتماعية .
إىل ذل�����ك ُش���ي���ع ب��ص��ن��ع��اء يف م���وك���ب ج���ن���ائ���زي م��ه��ي��ب ج��ث��ام��ني 
كوكبة  من شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا 
وه��م يدافعون ع��ن السيادة الوطنية ض��د تحالف ال��ع��دوان يف 

عدد من الجبهات.
ح��ي��ث ت���م ت��ش��ي��ي��ع ك���ل م���ن ال��ع��ق��ي��د ه����ال ع���ي دغ���ف���ل وامل���ق���دم 
شايف سعد الحنش وامل��ق��دم عبدالله ع��ي السليماين وال��رائ��د 

ع��ب��دال��ل��ه ح��س��ني وه�����اس وال����رائ����د ع����دي م��ن��ص��ر دغ���ف���ل وال��ن��ق��ي��ب 
ت���وف���ي���ق ي���ح���ي���ى ال���ش���ظ���ب���ي وامل����������ازم أول أس�����ام�����ة أح����م����د ال���ف���ط���اش 
واملازم أول عي أحمد الريامي واملازم ثاين عي مبخوت التام 
واملساعد أول عبدالله مسعد الخوالين واملساعد عزمي محمد 
ال�����زوق�����ري وامل���س���اع���د ب���ش���ار م��ح��م��د ال�����ق�����ادري وامل���س���اع���د ع��ب��دال��ل��ه 
م��ح��م��د ال��ذي��ب��اين وامل��س��اع��د ق��ي��س أح��م��د س��ري��ع وامل��س��اع��د سيف 

جميل اللهابي واملساعد مالك حسني الشعباين.
وخ�����ال م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ن���ائ���ب وزي�����ر امل��غ��رتب��ني 
زايد الريامي ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن 
عبدالعزيز صاح ومدير املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
ال��ع��م��ي��د ع���ي ص���ف���رة، ث��م��ن امل��ش��ي��ع��ون امل���وق���ف ال��ش��ع��ب��ي ال��داع��م 

واملساند للمرابطني يف مختلف الجبهات.
ولفتوا إىل أن املواقف الوطنية ألحرار الشعب اليمني ساهمت 
يف ت��ع��زي��ز ال��ص��م��ود وال��ث��ب��ات وت��ح��ق��ي��ق االن���ت���ص���ارات ال��ك��ب��رة ضد 

تحالف العدوان الغاشم.
جرت مراسيم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليها يف جامع الشعب بأمانة 

العاصمة ليتم مواراتها  الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه .
شارك يف التشييع  نائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد 

أحمد الحسيني وعدد من الضباط والشخصيات االجتماعية.
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وتسيد فيها االنفالت األمني وتفشت 
البلطجة املنظمة 

تعز .. نذر ثورة 
ضد جماعات القتل 

والفوضى
ح�����������االت االن��������ف��������ات األم�������ن�������ي وان������ت������ش������ار ال�����ج�����ري�����م�����ة وس�����������وء األوض�����������اع 
االقتصادية.. عناوين يومية ترفعها املظاهرات التي تخرج يف مناطق 
م��ت��ف��رق��ة م���ن م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز ال���ت���ي م���ا ف���ت���أت ت����أن م���ن ع��ب��ث ال��ع��اب��ث��ن 
شراذم العدوان ولفيفه الذين جندهم تحت مسميات عدة إلثارة 

الفوىض وارتكاب الجرائم بحق املواطنن من أبناء تعز. 
األوض��اع املزرية التي تمر بها مناطق محافظة تعز املحتلة دعت 
مئات املواطنن للخروج أمس األول والتظاهر رفضاً لتلك األوضاع.. 
كما أن الشعارات التي رفعتها هذه التظاهرة والتي لم تكن األوىل 
ول����ن ت���ك���ون األخ�������رة، ت��ظ��ه��ر ج���رائ���م ال���ع���ص���اب���ات امل��س��ل��ح��ة خ��ص��وص��اً 
الجماعات الدينية السلفية واالخ��وان��ي��ة، وتسيد االنفات األمني 
وت����ف����ي ال���ب���ل���ط���ج���ة امل����ن����ظ����م����ة، ب����رع����اي����ة ق������ي������ادات ع���س���ك���ري���ة وأم����ن����ي����ة، 
ب��اإلض��اف��ة إىل ال��ف��س��اد ال���ذي ت��م��ارس��ه م��ن أس��م��ت نفسها بالسلطة  
يف ت��ع��ر،  واس��ت��م��رار ت��ده��ور القيمة الشرائية للعملة املحلية ال��ذي 

ينذر بثورة جياع لن تبقى وال تذر.
 امل��ت��ظ��اه��رون يف ت��ع��ز أوض���ح���وا أن ه��ن��اك ج��رائ��م ت��رت��ق��ي إىل ج��رائ��م 
ح��رب ض��د اإلنسانية ارتكبتها ق��ي��ادات عسكرية وأمنية بمحافظة 
تعز، منها جرائم إع��دام��ات خ��ارج القانون، وج��رائ��م اختطافات، 
وإخ��ف��اء ق��س��ري، وإدارة سجون س��ري��ة.. إىل جانب ج��رائ��م السطو 
وال���ن���ه���ب مل����ن����ازل امل����واط����ن����ن، واالع�������ت�������داءات امل����ت����ك����ررة ع����ى امل��م��ت��ل��ك��ات 

العامة والخاصة 
 وأمام تلك الجرائم واالنتهاكات التي يمارسها مرتزقة العدوان 
بحق تعز األرض واإلنسان، فان نذير الثورة ضد هؤالء الشرذمة 
ال����ف����اس����دة ب����ات����ت ق���ري���ب���ة ج�������داً وس���ي���ك���ون ألب����ن����اء ت���ع���ز األح����������رار  ال���ق���ول 

الفصل.

سؤال الزمن الثوري والزمن احلضاري

ما الذي يحدث في املنطقة العربية؟

الصراع االقليمي الذي نلحظ كل يوم تفاصيله 
ب�����ن ال����س����ع����ودي����ة واي����������ران يف ال����ن����ش����اط ال���ع���س���ك���ري 
وال�����س�����ي�����ايس, ه�����و يف ج�����وه�����ره ص�������راع ع�����ى ال����دول����ة 
االقليمية ومركز الدولة االقليمية لكن الصورة 
الباطنة ه��ذا ال��ص��راع ه��و ب��ن اس��رائ��ي��ل واي����ران يف 
التنافس وليس بن السعودية وايران كما يبدو 
يف ظاهره, فحركة التبدالت تقول أن السعودية 
التي تمعن يف ال��ع��داوات ل��دول ال��ط��وق املحيطة 
بها, لن تكون هي الدولة القادرة عى التنافس 
ع��ى مركز ال��دول��ة اإلقليمية, لعدم قدرتها عى 
ال��ت��أث��ر يف امل���س���ارات بحكم ن��م��و امل��ش��اع��ر السلبية 
ن����ح����وه����ا,ع����ن����د ش�����ع�����وب دول ال�����ط�����وق ال����ج����غ����رايف, 
ب���اإلض���اف���ة اىل ح���ال���ة ال���ت���وح���ش ال���ت���ي ب����دت عليها 
يف ح�������رب�������ه�������ا ع����������ى ال��������ي��������م��������ن, وغ���������ض���������ب ال�������ك�������ث�������ر م����ن 
ال���ف���رق وال��ج��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة م��ن��ه��ا, وب���ذل���ك فهي 
ت��������زرع ل����غ����ره����ا, وت���م���ه���د ل���ف���ن���ائ���ه���ا م�����ن ح���ي���ث ت��ظ��ن 
أن����ه����ا ت���ح���س���ن ص����ن����ع����ا, ف����ح����ال����ة االن�����ت�����ق�����ال يف ن���ظ���ام 
ال���ح���ك���م ال����س����ع����ودي م����ن األس�����ري�����ة وال���ع���ش���ائ���ري���ة, 
اىل ال���ج���م���اه���ري���ة ب���ال���رك���ي���ز ع�����ى ال���ج���ي���ل ال���ج���دي���د 
محكوم عليها بالفشل, فاملستبد ال��ذي يحاول 
أن ي������ك������ون ش�����ع�����وب�����ي�����ا يف ال������غ������ال������ب ي������ك������ون م����ص����ره 
الفشل ويفقد سلطته, فاململكة منذ التأسيس 
ت�������ق�������وم ع��������ى ح�������ال�������ة ت�����ن�����اق�����ض وه�������������ذا ال�����ت�����ن�����اق�����ض يف 
ال���رك���ي���ب ك���ان���ت ت��ن��ظ��م ع���ق���ده امل���ؤس���س���ة ال��دي��ن��ي��ة, 
فالتحول من العصبية العشائرية اىل العصبية 
الدينية ك��ان سببا يف استقرار اململكة ط��وال كل 
العقود التي مضت, واعان الخروج عى سلطة 
امل��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة وال���ح���د م���ن دوره�����ا وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا 
ب��االن��ت��ق��ال اىل ال��ش��ع��وب��ي��ة, يفسح امل��ج��ال ل��ع��ودة 
ال����ع����ص����ب����ي����ات ال����ع����ش����ائ����ري����ة, وخ������اص������ة ب����ع����د ح���رك���ة 
ال�����ت�����وق�����ي�����ف واالع��������ت��������ق��������االت, واع�������������ان االص�������اح�������ات 
االقتصادية,وتحرير الحياة االجتماعية, واعتماد 
س��ي��اس��ة خ���ارج���ي���ة ج���دي���دة يف امل���واج���ه���ة, وال��ق��ي��ام 
بتغير الرؤية االسامية يف الباد, وتحجيم دور 
رجال الدين, وتغير منظومة الحكم التقليدية, 
ب���روح املستبد ال���ذي ي��ري��د تجميع خ��ي��وط اللعبة 

السياسية بيده فيفقد كل يشء بعد ذلك.
تلك املؤشرات تدل عى استحالة بقاء اململكة 
ك���دول���ة م���وح���دة وق���وي���ة, ب���ل ت����دل ع���ى م���ؤش���رات 
ال��ت��ف��ك��ك وال���ض���ع���ف وال�����ت�����ايش, وم�����ن ه���ن���ا ي��ص��ب��ح 
الحديث عن مركزية السعودية ضربا من العبث 
ال���ذي ال ط��ائ��ل م��ن��ه, فتفكيك ال����دول ع��ى أس��س 
عرقية وطائفية وثقافية سيجعل من اسرائيل 
هي الدولة التي تنافس ايران عى موقع الدولة 
االق��ل��ي��م��ي��ة ول��ي��س ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��ذه��ب ال��ي��وم 

اىل فناء مؤجل بسبب غباء قادتها. 
ف���ال���س���ع���ودي���ة ك���م���ا ت����ب����دو ل���ي���س���ت أك������ر م����ن أداة 
او آل���ة تعمل ل��غ��ره��ا ف��ج��زي��رت��ا ص��ن��اف��ر وت����ران ال 
م��ص��ل��ح��ة ل���ل���س���ع���ودي���ة ف���ي���ه���م���ا، ول����ك����ن إلس���رائ���ي���ل 
مصلحة إسراتيجية ك��رى فيهما, وإق���اق أمن 
ل���ب���ن���ان وم���ن���اص���ب���ة ح�����زب ال���ل���ه ال����ع����داء ال م��ص��ل��ح��ة 

مباشرة للسعودية يف ذلك بل مصلحة مباشرة 
إلسرائيل, واالستغراق يف استهداف اليمن أرضا 
وإنسانا ودولة ال مصلحة للسعودية بل لحركة 
ال���ه���ي���م���ن���ة ع�����ى امل����ن����اف����ذ إلس�����رائ�����ي�����ل, وأم����������ام ح���رك���ة 
التبدالت التي تجري عى قدم وساق يف املنطقة 
يجدر بنا الوقوف أم��ام الظاهرة ليس باعتبارها 
ثباتاً ال يمكن تحويله, بل باعتبار ما يحدث حركة 
ت���اري���خ���ي���ة ت���ح���ول���ي���ة, الب������د م�����ن ال���ت���ح���ك���م ب���م���س���اره���ا 
حتى نحقق املصالح املرسلة لشعوبنا, فتفكيك 
ال��س��ع��ودي��ة وت��ح��وي��ل��ه��ا اىل ث����اث دول, أث����ره عى 
ن��ه��ض��ة ال��ي��م��ن أث���ر إي��ج��اب��ي, ب��ال��ق��ي��اس ع��ى ال��ح��ال 
ال�����ذي ك��ن��ا ع��ل��ي��ه, وب��ال��ق��ي��اس ي��م��ك��ن ال��ت��ف��اع��ل مع 
حركة التبدل التي سوف تحدث بوعي املصلحة 
املرسلة ال بوعي املؤامرة, فعمر الدول ال يتجاوز 
مئة عام ماعدا الدول التاريخية كمصر واليمن 

وسوريا.
يف ال���واق���ع ال��ع��رب��ي ال���ي���وم ت��ح��ول ك��ب��ر, وال��ذي��ن 

يديرون العملية السياسية عى املستوى الدويل 
ي��ض��ع��ون ح��رك��ة ال��ت��ح��ول ال��ع��رب��ي ن��ص��ب أعينهم 
وقد سبق لهم التمهيد لهذا التحول من خال 
تشويه البنية الفكرية والعقائدية العربية, وظل 

االشتغال عى التوجه لسنوات طوال.
وامل���ع���ادل���ة األص���ع���ب ه���ي ح���ن ي��ص��ب��ح ال��ت��ف��اع��ل 
م��ع ح��رك��ة امل��س��ت��وى ال��ح��ض��اري ب��وع��ي امل���ؤام���رة ال 
ب���وع���ي ال���ت���أث���ر يف م���س���ار ال��س��ي��اس��ة ال���دول���ي���ة حتى 
يكون العرب قوة لها تقديرها ولها حسابات يف 

الوعي الجمعي الدويل.
ف������ال������ص������راع ت������ج������اوز ال����ب����ع����د االق������ت������ص������ادي ل���ي���ك���ون 
مرتكزة البعد الثقايف والحضاري, فقضية ايران 
م��ع ال��غ��رب قضية ثقافية وح��ض��اري��ة, وص��راع��ه��ا 
ص���������راع ت�����ف�����وق ح�����ض�����اري م�����ع اس�����رائ�����ي�����ل, ف���ال���غ���رب 
يرفض شكا أن تكون ايران دولة نووية، ولكنه 
ي�����غ�����ض ال��������ط��������رف ع��������ن ن��������ووي��������ة اس��������رائ��������ي��������ل, ول�����ذل�����ك 
ف��ال��ص��راع يف ال��ي��م��ن ال يعني اي����ران ول��ك��ن��ه يشكل 

ورق���ة ضاغطة لحسابات سياسية ل��ه��ا, وكذلك 
الوضع يف سوريا فهو يشكل حالة توازن سيايس 
إليران مع إسرائيل, وباملثل فالعراق يشكل حالة 
توازن للغرب واسرائيل مع ايران واليمن تشكل 
ح��ال��ة ت�����وازن ث��ان��وي��ة إلي�����ران م���ع ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي 
ت�����ق�����دم ن���ف���س���ه���ا ك���ح���ل���ي���ف ل����ل����غ����رب وي���ش���ت���غ���ل ع��ى 
ال��ب��ع��د ال���ث���ق���ايف الس���ت���غ���ال أم������وال ال���س���ع���ودي���ة يف 

إدارة الصراع.
مؤشرات التحول الثقايف يف السعودية بدأت 
م���ن���ذ م���ط���ل���ع ال����ع����ام 2018م ورب����م����ا ب�������دأت ب��ع��د 
وص�����������ول اب���������ن س�����ل�����م�����ان اىل والي�����������ة ال�����ع�����ه�����د، وه�������ذا 
ال����ت����ح����ول ي���ش���ك���ل ال����ض����ام����ن ال���ح���ق���ي���ق���ي الس����ت����م����رار 
ت���دف���ق امل���ص���ال���ح ب����ن ال����غ����رب وال���س���ع���ودي���ة وي��ح��د 
من ظواهر التطرف مع تماهي مشايخ الوهابية 

يف مشروع املرحلة.
وأم����������������ام ت������ل������ك ال����������ص����������ورة ي����ت����ط����ل����ب ال����������واق����������ع وع����ي����ا 
حضارياً وثقافياً وتفاعًا مؤثراً يف مسار املرحلة 
وه��ي مرحلة خ��ط��رة تشهد ت��ح��واًل ك��ب��راً وعميقاً 
والب�������د م����ن م���ق���ارع���ت���ه���ا ب���ال���وع���ي امل����ؤث����ر يف امل����س����ار ال 
ب��وع��ي ال��ت��دم��ر وال��ح��رب وال��خ��راب ال���ذي يفرض 
بنا الوقوف أمامه بقدر من املراجعة والتقييم.. 
ف��ال��ع��ص��ر ال�����ذي ه��ج��م ع��ل��ي��ن��ا ق��ب��ل االس���ت���ع���داد له 
علينا أن نستعد له بالتحكم بمساراته والتأثر 
يف ن���س���ق���ه ال������ع������ام ف����ال����ق����وة ال�����ت�����ي ت���خ���ت���زن���ه���ا ال���ق���ي���م 
ال��ح��ض��اري��ة واالخ���اق���ي���ة ه���ي أم����ى م���ن غ��ره��ا يف 
عالم لم يعد مستقرا حضاريا وسريع التحول. 
لقد شكل سقوط بغداد عام 2003م نقطة 
تحول جديدة يف الواقع العربي, فالغرب الذي 
يتقن تحديد املسارات ويعرف قانون التاريخ كان 
م���درك���اً أن ال���ع���رب ال ي��م��ك��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��م إال 
من خال البعد التاريخي والتحكم يف مساراته 
وال��س��ي��ط��رة ع��ى مقاليد صناعته ول��ذل��ك ع��م��دوا 
ع�����ى ال����ق����ض����اء ع�����ى امل������ش������روع ال����ق����وم����ي وامل�����ش�����روع 
التحرري وامل��ش��روع العقائدي وامل��ش��روع الثقايف 
فتاه العرب يف حركة فوىض ال طائل من ورائها 
ب����دأت ه���ذه ال��ح��رك��ة ع���ام 2011م وق���د سمعنا 
ي����وم����ه����ا ك�����ام�����ا ع�����ى ل�����س�����ان ق�������وى ال����ي����س����ار ال���ي���م���ن���ي 
ي����ق����ول ب���س���ق���وط االي����دي����ول����وج����ي����ا ف����ك����ان ذل������ك ن���ذي���ر 
شؤم وانهيار, وكنت أكتب محذراً من هذا املآل 
يف عدد من الصحف, لكن كان الصراخ أعا من 
ندائنا فلم يأبه أحد لذلك ولعل كتابي "الربيع 
العربي..دم وعواصف" الصادر عام 2014م قد 

تضمن مثل ذلك النداء.
يف ت�����ص�����ورات امل���ج���ت���م���ع ال���غ���رب���ي أن ال����ع����رب أم���ة 
متوحشة مهددة للحضارة االنسانية وال يمكنها 
أن تستقر بل قد تشكل تهديدا مستمرا للحضارة 
االن���س���ان���ي���ة م���ال���م ي��ت��دخ��ل ال���غ���رب ل��ل��س��ي��ط��رة عى 
م�������ق�������درات�������ه�������م وت�������ه�������ذي�������ب م�����ج�����ت�����م�����ع�����ات�����ه�����م, ول������ذل������ك 
ق���د ت��ج��د ن���ف���ورا يف امل��ج��ت��م��ع ال���غ���رب���ي ن��ت��ي��ج��ة ذل��ك 
التصور واألمر ال يحتاج اال اىل نظرة بسيطة اىل 
الشبكة العنكبوتية ليكتشف املرء حجم ومدى 
ال��ت��ص��ورات النمطية ع��ن الشخصية ال��ع��رب��ي��ة يف 

وجدان املجتمع الغربي.
وأم������ام م��ث��ل ذل����ك ال���ت���ص���ور ال���ذه���ن���ي ي���ف���رض بنا 
تنمية االشتغال الثقايف واالشتغال عى الفنون 
ال���ح���دي���ث���ة ب���ك���ل ت���ن���وع���ه���ا ح���ت���ى ت���ص���ل رس���ال���ت���ن���ا اىل 
املجتمع االنساين لبيان موقفنا الثقايف واالخاقي 
م���ن أج���ل ق��ض��اي��ا اإلن��س��ان��ي��ة, ويف ت��اري��خ��ن��ا ن��م��اذج 
ان���س���ان���ي���ة ت���ف���وق م����ا وص�����ل ال���ي���ه االن����س����ان امل��ع��اص��ر 
ل���ك���ن���ن���ا ق������وم غ����اف����ل����ون ال ن���ه���ت���م إال ب����ب����اب ال���ط���ه���ارة 
وال��ن��ج��اس��ة وب���ب���اب ال��ن��ك��اح وت��رك��ن��ا ك���ل االش�����ارات 
االن����س����ان����ي����ة يف ب����ع����ده����ا ال���ق���ي���م���ي واألخ�������اق�������ي وراء 

ظهورنا.. فهل آن لنا أن نفيق؟. 

سؤال البد أن يحفر يف الذاكرة, وهو يبحث عن إجابة منذ اندلعت ثورات الربيع العربي, وثمة ما يماثله من عامات االستفهام.
هل الثورات حققت للشعوب ما كانت تنشده من أمن وحرية وعدل ورخاء؟

هل الشعوب هي من يتحكم يف املسار الثوري, ومسار األحداث؟
اىل أين تتجه سفن املنطقة؟

أصبح الواقع مسؤواًل عن هذه األسئلة وعن اإلجابة عليها, وهو يف كل تفاصيله يتحدث عن انحراف يف املسارات العامة 
الثقافية, واالجتماعية, والسياسية, ويتحدث عن غنب الشعوب, وعن استغفالها, فهي خارج سياق االحداث ويف السياق هي 
الوقود للحدث, دون أن تصل اىل غاية, أو تبلغ هدفا,وكل حركة الواقع من حولنا تتحدث عن حركة مضطربة يف اليمن, ويف 

ليبيا, ويف سوريا, ويف العراق, ومعاناة يف مصر, وقلق يف تونس, ومسار األحداث يتجه اىل السيطرة عى طرق املاحة, فالقواعد 
األمريكية تحط رحالها يف البحر األحمر والبحر العربي, وتسيطر عى الجزر ذات األهمية اإلسراتيجية, وتم انتزاع جزيرة صنافر 

وجزيرة تران من السلطة املصرية,والسيطرة عى جزيرة ميون وسقطرى, وحنيش الصغرى وحنيش الكرى, واكتمل املشهد 
بإحكام السيطرة عى خط املاحة البحري يف البحر األحمر والعربي, ويبدو يف املشهد الظاهر أمريكا وأدواتها من العرب, لكن كل 

عبدالرحمن مراد هذا املهاد العسكري تديره املؤسسة اليهودية التي تحلم بالدولة املوعودة املمتدة من النيل اىل الفرات.

في تقرير أطلقته منظمة انتصاف حلقوق املرأة والطفل

 م������وق������ف األمم امل�����ت�����ح�����دة م������خ������ٍز ت������ع������رت ف�����ي�����ه م�������ن اإلن�����س�����ان�����ي�����ة ول���������م ت������ص������در أي ق�����������رار ل�����ف�����ك احل�������ص�������ار ال����ظ����ال����م

العدوان يتسبب في مقتل ثالثة آالف و٨١٦ طفاًل وجرح أربعة آالف و ١٤٩ آخرين حتى نهاية يونيو ٢٠٢١م

متابعة: عبدالحميد الحجازي

أوضح تقرير حديث صادر عن منظمة انتصاف لحقوق امل��رأة والطفل 
أن العدوان تسبب يف مقتل ثاثة آالف و81٦ طفًا، وجرح أربعة آالف 

و4٩ آخرين حتى نهاية يونيو 2021م.
وأشار التقرير إىل اآلثار الكارثية جراء استهداف العدوان للقطاع الصحي 
وفرضه حصارا عى سفن املشتقات النفطية والغذاء والدواء، مبيناً أن 
الحصار تسبب يف تهديد أكر من 1٥00 مستشفى ومركز صحي و400 
بنك دم ومختر بالتوقف ومعها حياة اآلالف مهددة باملوت، وأن 200 
طفل مولود يوميا مهددون باملوت بسبب إغاق الحضانات نتيجة شح 
ال��وق��ود، كما أن��ه يموت 100 أل��ف طفل من حديثي ال��والدة بمعدل ٦ 
أطفال كل ساعتن بسبب الحصار، ويولد سنويا حوايل مليون طفل وال 

يوجد سوى 200 حضانة.
 وحسب التقرير يوجد أكر من خمسة آالف و 200 مريض بالفشل 
ال��ك��ل��وي ب��ي��ن��ه��م أط���ف���ال ح��ي��ات��ه��م م���ه���ددة ب���امل���وت ب��س��ب��ب ال��ن��ق��ص ال���ح���اد يف 
املشتقات النفطية، وق��راب��ة 200 أل��ف م��ري��ض بالسكري بينهم أطفال 
يحتاجون إىل األنسولن ال��ذي يحتاج للتريد املناسب يف ظ��ل مؤشرات 

حادة بقرب توقف أجهزة تريدها.
وذكر أن إغاق مطار صنعاء أدى إىل خسائر بلغت 1٥0 مليون دوالر، 
وت��س��ب��ب يف وف����اة أك���ر م���ن 80 أل���ف م��ري��ض ب��ي��ن��ه��م أط���ف���ال ك���ان���وا بحاجة 
م���اس���ة ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���اج يف ال����خ����ارج، وال ي�����زال أك����ر م���ن 4٥0 أل����ف م��ري��ض 
بحاجة للسفر للخارج منها أكر من ٦٥ حالة مرضية بالسرطان وأكر 
من 12 أل��ف مريض بالفشل الكلوي وبحاجة إىل عمليات زراع��ة الكى 
ب��ص��ورة عاجلة، كما أن ان��ع��دام األدوي���ة الخاصة ب��األم��راض املستعصية 

تهدد حياة أكر من مليون مريض.
كما تناول التقرير صمت األمم املتحدة إزاء الوضع اإلنساين املردي يف 
اليمن بفعل الغارات الوحشية عى املدنين وخاصة األطفال، والحصار 
املفروض عليهم من قبل تحالف العدوان األمرييك السعودي.. مشراً 

إىل أن األم���م امل��ت��ح��دة تقف م��وق��ف امل��ت��ف��رج ع��ى االن��ت��ه��اك��ات املرتكبة بحق 
ال���ط���ف���ول���ة ع����ى م�����دى س���ب���ع س����ن����وات، وغ���ض���ه���ا ال����ط����رف ع����ن ك����ل م����ا ي��رت��ك��ب��ه 

التحالف من مجازر بشعة راح ضحيتها اآلالف من األطفال.
ولفت التقرير إىل أن األمم املتحدة لم تصدر قرارا واحدا لفك الحصار 
امل��ف��روض ع��ى ال��ي��م��ن ب���را وب��ح��را وج����وا، وال����ذي نتجت ع��ن��ه آث���ار ك��ارث��ي��ة يف 

كافة القطاعات سواء االقتصادية أو الصحية وغرها.

كما ناقش التقرير موقف األمم املتحدة املخزي وال��ذي تعرت فيه من 
اإلنسانية حن قامت بشطب تحالف العدوان وألكر من مرة من الائحة 
السوداء لقتلة األطفال، متعللة تارة بأنها تعرضت لضغوط من الدول 
الكرى بقطع الدعم عنها، وت��ارة أخ��رى بأن تحالف العدوان عمل عى 
خفض ع��دد القتى م��ن األط��ف��ال، وكلها أع���ذار واه��ي��ة، م��ؤك��داً أن األم��م 

املتحدة ال تراعي إال مصالحها ومصالح الدول الكرى.

وت��ط��رق إىل ردود األف��ع��ال املناهضة مل��ا ت��ق��وم ب��ه األم���م املتحدة م��ن قبل 
بعض املنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس 

ووتش.
وأف����اد ال��ت��ق��ري��ر ب��وج��ود أك���ر م��ن ث��اث��ة آالف ح��ال��ة ت��ش��وه خ��ل��ق��ي ، وأك��ر 
من ثاثة آالف مريض يعانون من تشوهات قلبية بينهم أطفال بحاجة 

إىل العاج يف الخارج.
وقد أدى حصار العدوان إىل انتشار األوبئة وأمراض سوء التغذية 
بن األطفال، مبيناً أن هناك أكر من ثاثة ماين طفل يعانون من 
س����وء ال���ت���غ���ذي���ة، وأك�����ر م���ن 400 أل����ف ط��ف��ل م���ص���اب ب���س���وء ال��ت��غ��ذي��ة 
الوخيم، كما أن ع��دد األطفال دون سن الخامسة واملصابون بسوء 
التغذية بلغ قرابة مليوين طفل بينهم 400 طفل بحالة حرجة و12 

ألف طفل توفوا.
وأشار التقرير إىل أن أكر من ثاثة آالف طفل مصابون بتشوهات قلبية 
و٥00 يعانون م��ن فشل كبد ب��ايئ، وأك��ر م��ن ثاثة آالف طفل بحاجة 
ل��ع��م��ل��ي��ة ق��ل��ب م��ف��ت��وح الس���ت���ب���دال ص���م���ام���ات يف ظ���ل ال���ح���ص���ار ال�����ذي يمنع 

دخول صمام واحد إىل اليمن.
وتسبب ال��ع��دوان يف انتشار أم���راض كالكولرا واإلس��ه��االت والدفتريا 
وحمى الضنك والحصبة واملاريا واألمراض التنفسية املختلفة والسرطان 
وغرها من األمراض، والتي زادت حدتها نتيجة ممارسات دول تحالف 
ال����ع����دوان واس���ت���خ���دام���ه���ا ل��أس��ل��ح��ة وال���ق���ن���اب���ل امل���ح���رم���ة دول����ي����اً وغ���ره���ا من 

الوسائل التي ساهمت يف انتشار األمراض.
وتحدث التقرير عن بعض فضائح األمم املتحدة وتقديمها مساعدات 
من األدوي��ة واألغذية منتهية الصاحية، ورفضت سفر بعض األطفال 
ال���ذي���ن ك���ان���وا ب��ح��اج��ة م���اس���ة ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���اج يف ال���خ���ارج ع���ى م���ن ط��ائ��رت��ه��ا 

الخاصة.
 ورصد التقرير أبرز الجرائم بحق الطفولة يف اليمن والتي راح ضحيتها 
اآلالف ك��ج��ري��م��ة ح��اف��ل��ة ض��ح��ي��ان، وم���درس���ة ال���ف���اح، وم���درس���ة ال���راع���ي، 

وعرس بني قيس، وجمعة بن فاضل وعرس سنبان.

مستشفى ومركز صحي و400 بنك دم ومختبر   1500 
الكلوي حياتهم مهددة باملوت لنقص املشتقات  5200 مهدد بالتوقف بسبب احلصار مريض بالفشل 

طفل مصابون بتشوهات قلبية و٥٠٠ يعانون من فشل  3000 النفطية ووفاة أكثر من ٨٠ ألف مريض بسبب إغالق مطار صنعاء
كبد بائي وثالثة آالف طفل بحاجة لعملية قلب مفتوح

متابعات



املخدرات وآثارها 
الاكرثية على الدول 

والشعوب..!
يف زم����ن ال���ح���روب واألزم�������ات االق���ت���ص���ادي���ة ت��ن��ق��ل��ب كل 
موازين العدالة والفضيلة رأساً عىل عقب حيث تتفىش 
الجرائم بكافة أنواعها واملخدرات بكافة أشكالها وتنشر 
امل����ف����اس����د ب���ك���اف���ة أل����وان����ه����ا وأط���ي���اف���ه���ا ح���ت���ى ت���ص���ب���ح س��ي��دة 
املوقف يف كثري من املواقف واألحداث الحياتية، وإن لم 
تتدارك جهات االختصاص ذلك سيكون االن��زالق نحو 
السقوط األخالقي واالجتماعي وهذه أخطر مرحلة من 
مراحل االنهيار اإلنساين، وضياع القيم واملبادئ يف زمن 

الحروب والصراعات واألزمات.. 
ك��ل��ن��ا ي��ع��ل��م ع��ل��م ال��ي��ق��ن أن امل���خ���درات ب��ك��اف��ة أن��واع��ه��ا 
وأش����ك����ال����ه����ا وأس����م����ائ����ه����ا أي��������اً ك����ان����ت ط���ب���ي���ع���ي���ة أم ص��ن��اع��ي��ة 
محرمة نصاً وروح��اً بدخولها ضمن املخدرات املسكرة  
التي تؤثر عىل العقول وكل من يتعامل باملخدرات عن 
طريق االتجار فيها, أو تهريبها أو املشاركة يف انتشارها 
مأثوم شرعاً  ويقام عليه حد العقوبة.. من هنا ندرك 
أن ال��ش��ري��ع��ة اإلس���الم���ي���ة إذا ح���رم���ت ش��ي��ئ��اً ع���ىل امل��س��ل��م 
ملصلحته ألن يف ذل���ك ض����رراً ع��ق��ل��ي��اً وج��س��دي��ُا أو نفسياً 
ع��ل��ي��ه.. ف��ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ت��ح��ري��م امل��ي��ت��ة وال����دم ولحم 

الخنزير والخمر, وكل مسكر قليله أو كثريه حرام..
ويف بيع هذه املحرمات كما جاء يف الحديث النبوي 
الشريف الذي رواه الجماعة- عن جابر ريض الله عنه: 
)إن ال��ل��ه ح���رم ب��ي��ع ال��خ��م��ر وامل��ي��ت��ة وال��خ��ن��زي��ر واألص���ن���ام( 
وم����ن ه��ن��ا ت���ك���ون ك���ل ال��ن��ص��وص ال��ق��رآن��ي��ة دل���ي���اًل س��اط��ع��اً 
ع��ىل أن تحريم اإلس���الم ألم��ر م��ا ي��ك��ون لجميع وسائله 

املفضية إليه..
كما ج��اء يف الحديث ع��ن عمر ريض الله عنه: )لعن 
ال�����ل�����ه ال����خ����م����ر وش������ارب������ه������ا وس����اق����ي����ه����ا وب����ائ����ع����ه����ا وم���ب���ت���اع���ه���ا 
وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها واملحمولة 

إليه(..
وم���������ن ه�����ن�����ا ت������ك������ون ك�������ل ال������وس������ائ������ل امل��������ؤدي��������ة إىل ت�����روي�����ج 
امل���خ���درات ب��ك��اف��ة أش��ك��ال��ه��ا م��ح��رم��ة س���واء ك��ان��ت زراع��ي��ة 

أو صناعية..
ف��ك��ل م���ا خ���ام���ر ال��ع��ق��ل أي�����اً ك����ان ن���وع���ه م���ح���رم وم��ج��ر، 
وقد فسر الكثري من العلماء )أن كل ما خامر العقل( 
من املخدرات بكافة أسمائها وأنواعها محرم أياً كانت 

طبيعية أو صناعية.
وك�����م�����ا ن����ع����ل����م أن أص������ح������اب ال����ص����ي����دل����ي����ات م����س����ؤول����ون 
مسؤولية كربى عن صرف أي دواء مخدر إال بموجب 
وصفة طبية من طبيب مختص ومختومة بختمه يك 

ال يساء استخدامها..
ألن ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن األدوي������ة امل���خ���درة وال���خ���ط���رية يف 
الصيدليات  التي تستعمل ألغراض طبية أو يف إجراء 

العمليات الكربى أو الصغرى.. 
ف��ال ب��د م��ن ضبط عملية ص��رف تلك األدوي����ة امل��خ��درة 

ح�������ف�������اظ�������اً ع��������ىل ص���ح���ة 
امل����������������واط����������������ن����������������ن وع������������������دم 
اس�����������������������ت�����������������������خ�����������������������دام�����������������������ه�����������������������ا 

استخداماً سيئاً..
وك������������ل م���������ن ح������������از أو 
أح�������������رز أو أش�������������رى أو 
باع أو تعاطى مخدراً 
ي�������ع�������اق�������ب  أن  ي����������ج����������ب 
ب��أق��ى ال��ع��ق��وب��ة مع 
األش��������������غ��������������ال ال�������ش�������اق�������ة 
ل������ي������ك������ون رادع��������������������اً ل���ك���ل 
م��ن ت��س��ول ل��ه نفسه 
امل��������������ري��������������ض��������������ة االت���������������ج���������������ار 
ب������������امل������������خ������������درات ب������ك������اف������ة 

أنواعها وأسمائها..
زم���������������������������ن  يف  ألن 
الحروب والصراعات 
ت�����������������ك�����������������ر م�����������������ث�����������������ل ه�����������������ذه 
األش��������������������������ي��������������������������اء ب��������س��������ب��������ب 
األوض�������������������اع ال����ح����ي����ات����ي����ة 
وامل�����ع�����ي�����ش�����ي�����ة امل������ردي������ة 
إىل  ن�������������������������������أيت  واآلن  

السؤال املطروح:
م��ا ح��ك��م الشريعة 

اإلس��الم��ي��ة يف متعاطي امل��خ��درات أي���اً ك��ان��ت طبيعية أم 
صناعية..؟!

أك���������د ال�����ك�����ث�����ري م�������ن ال�����ع�����ل�����م�����اء وال�����ف�����ق�����ه�����اء أن ال����ش����ري����ع����ة 
اإلس�������الم�������ي�������ة ج�������������اءت رح��������م��������ًة ل������ل������ن������اس وم�����������ن م����ق����اص����ده����ا 
األساسية إقامة مجتمع فاضل تسوده العدالة واملثل 
ال���ع���ال���ي���ة يف األخ��������الق وامل���������ودة وامل���ح���ب���ة يف ال���ت���ع���ام���ل ب��ن 
أف����راد املجتمع ك��اف��ة ل��ذل��ك ش��رع��ت ال��ع��ب��ادات لتهذيب 
الفرد وتربيته وتنشئته عىل الفضيلة واألخالق السامية 
وال���ق���ي���م ال��ن��ب��ي��ل��ة وامل�����ب�����ادئ ال���ف���اض���ل���ة وت���وث���ي���ق ال���ع���الق���ات 
االجتماعية كل ذلك لصالح الفرد والجماعات واألمة 

واملصلحة التي ابتغاها اإلسالم..
ق���ال اإلم�����ام ال���غ���زايل: إن ج��ل��ب امل��ن��ف��ع��ة ودف����ع امل��ض��رة 
م��ق��اص��د ال��ح��ق وص����الح ال��خ��ل��ق يف تحصيل مقاصدهم 
ف����������������إذا ك��������ان��������ت امل�������������خ�������������درات ب�������ك�������اف�������ة أس�������م�������ائ�������ه�������ا وأن��������واع��������ه��������ا 
ك��ال��ح��ش��ي��ش واألف�����ي�����ون وال���ك���وك���اي���ن وغ����ريه����ا م����ن امل�����واد 
املخدرة وكذلك املواد املصنعة حديثاً تحدث آثاراً كارثية 
يف ال��ج��س��م وال��ع��ق��ل ف��ال��ق��اع��دة ال��ش��رع��ي��ة ت���ق���ول: )دف���ع 

املضار وسد ذرائع الفساد من ضرورات الشريعة(..
ك��م��ا ج���اء يف ال��ح��دي��ث ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف: ن��ه��ى رس���ول 
ال��ل��ه ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م )ع���ن آك���ل ك���ل مسكر 

ومفر(..
واتفق فقهاء املذاهب عىل ُحرمة تعاطي الحشيش 
وأمثاله من املخدرات أياً كانت طبيعية أم صناعية ألنها 

تفسد العقل وتضر بالجسم .
* صفوة القول كل املخدرات بكافة أنواعها وأسمائها 
ط����ب����ي����ع����ي����ة أم ص�����ن�����اع�����ي�����ة م������ح������رم������ة ألن�������ه�������ا ت������ض������ر ب����ال����ع����ق����ل 
وال��ج��س��م، وك���ل مسكر أي���اً ك���ان قليله أو ك��ث��ريه محرم 
وه��ذا الحكم مستقاة نصاً من ال��ق��رآن الكريم والسنة 
ال��ن��ب��وي��ة ال��ش��ري��ف��ة ألن ك���ل م��س��ك��ٍر ي���ؤث���ر ع���ىل ال��ع��ق��ل أو 
الجسم مفسدة ودرء املفاسد م��ن املقاصد الضرورية 

للشريعة اإلسالمية..

كلمات مضيئة:
إن األمة اإلسالمية ومجتمعاتها تواجه اليوم أعصف 
ال���ع���واص���ف ال����ه����وج����اء، وأع����ت����ى األع����اص����ري ب��س��ب��ب غ��ي��اب 
الوازع الديني وضعف الثقافة اإلسالمية وانجرار الكثري 
من الشعوب وراء الحضارات الزائفة والثقافات املبتذلة 
والنظريات املنحرفة املضللة لهذا وذاك يجب عىل تلك 
ال��ش��ع��وب أن ت��وح��د خ��ط��ت��ه��ا وإرادت����ه����ا ال��س��ي��اس��ي��ة ت��ج��اه 
تلك التحديات ودف��اع��اً ع��ن األرض وال��ع��رض والشرف 
والكرامة, فإن وميض النار مازال تحت الرمال، ولنحذر 
الخالف واالختالف ألنه فيه مفسدة لألمة ولشعوبها.. 
وإتالف لحقوقها وحرياتها وصدق العيل القدير القائل: 
)وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( االنفال.. )46(..

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى االطماع االستعمارية )78(
 م���ن���ذ ال���ن���ص���ف ال����ث����اين م����ن ال����ق����رن ال�����راب�����ع ال���ه���ج���ري ف���رض 
ال���ف���اط���م���ي���ون وج����وده����م ال���ب���ح���ري واح���ك���م���وا ال���س���ي���ط���رة ع��ىل 
ال��ت��ج��ارة ال��ش��رق��ي��ة ع��رب ال��ب��ح��ر األح��م��ر ف��س��رع��ان م��ا نشطت 
ال��ح��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة يف م����وائن ال��ب��ح��ر األح��م��ر وخ��اص��ة امل���وائن 
املصرية املطلة عىل هذا البحر السيما ميناء القلزم نشاطاً 
لم تشهده من قبل حتى سمي البحر األحمر ببحر القلزم 
يف ذل�����ك ال���ع���ص���ر وظ����ل����ت ال���ق���ل���زم ت����م����ارس دوره��������ا ال���ت���ج���اري 
ك����م����ي����ن����اء ت������ج������اري������ة ه������ام������ة يف اق���������ى ال�������ط�������رف ال������ش������م������ايل م���ن 
خ��ل��ي��ج ال���س���وي���س ع����ىل س���اح���ل ب���ح���ر ال���ي���م���ن يف اق�����ى ج��ه��ة 
م��ص��ر ف��ك��ان��ت تحمل منها ال��ح��م��والت إىل ال��ح��ج��از واليمن 
وعمل الخلفاء الفاطميون من جانبهم عىل دعم النشاط 
ال���ت���ج���اري يف ه����ذا ال��ث��غ��ر وغ����ريه م���ن ث��غ��ور م��ص��ر امل��ط��ل��ة عىل 
البحر األحمر ، ففي رمضان من سنة 387هجرية سامح 
الحاكم بأمر الله اهل السفن والتجار مما كان يؤخذ منهم 

من مكوس )ضرائب( تشجيعاً للتجارة .
ازده����������ار ال����ت����ج����ارة  ال���ش���رق���ي���ة يف ع���ه���د ال�����دول�����ة ال��ص��ل��ي��ح��ي��ة 
يف ال��ي��م��ن وال��ف��اط��م��ي��ن ب��م��ص��ر.. خ��ص��ت ال��دول��ة الصليحية 
التي كانت تتبع الفاطمين روحياً تجارة الكارم عرب البحر 
ب���ج���ان���ب ك���ب���ري م�����ن ع���ن���اي���ت���ه���ا وك�������ان ل����ذل����ك أع����ظ����م األث�������ر ف��ي��م��ا 
أح����رزت����ه ال��ي��م��ن م���ن ت���ق���دم اق���ت���ص���ادي وازده��������ار ح���ض���اري يف 

هذا العصر وهي حقيقة تعرب عنها املنشآت التي اقامتها 
ال��دول��ة الصليحية وتشهد بها م��ا كانت تحتويه خزائنهم 
م�����ن ال����ج����واه����ر وال����ط����ي����ب وال�����ط�����رائ�����ف وال�����ك�����س�����وات وال����ف����رش 
واألم��ت��ع��ة وال��س��الح وال��ت��واب��ل واإلدام وغ��ريه��ا م��ن ال���روات 
ت��ت��ج��اوز ك���ل ت��ق��دي��ر يف ال��ح��س��ب��ان وق����د ن����وه ب��ه��ا امل���ق���ري���زي يف 
الخطط والرحالة الفاريس ناصر خسرو يف رحلته وغريهم 
من املؤرخن واكتسبت موائن البحر األحمر شهرة تجارية 
واس���ع���ة ال��ن��ط��اق ط��غ��ت ع���ىل م����وائن ال��خ��ل��ي��ج ال���ف���اريس بعد 
ان ت��ح��ول��ت ت���ج���ارة ه����ذا ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ب��ح��ر األح���م���ر وأص��ب��ح��ت 
ع������دن ال����ت����ي ت���ش���ح���ن م���ن���ه���ا وال����ي����ه����ا ال���س���ف���ن م����ي����ن����اء  وم��ح��ط��ة 
رئ��ي��س��ي��ة ل��ك��ل ت���ج���ارة امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي وأه�����م ق���اع���دة ب��ح��ري��ة 
ترد اليها وتصد ر منها السفن القادمة من البحر األحمر 
وال����ح����ب����ش����ة وزن�����ج�����ب�����ار وال�����ه�����ن�����د وال������ص������ن وامل�����ن�����اف�����س ال���ع���ت���ي���د 
لجزيرة قيس يف  خليج فارس التي تبوأت مكان الصدارة 
يف ت�����ج�����ارة ال���خ���ل���ي���ج ب����ع����د س��������رياف م����م����ا ح����م����ل ح����اك����م ق��ي��س 
ع��ىل اإلق���دام ع��ىل مهاجمة  ثغر ع��دن يف سنة 530ه��ج��ري 
)1135م��ي��الدي( وإحكام الحصار عليها شهراً إلرغ��ام تجار 
ال��ه��ن��د ع��ىل ال��ت��ح��ول إىل ج��زي��رت��ه ول��ك��ن ه���ذا ال��ح��ص��ار انتهى 
بفشل ذريع بعد أن تعرض أسطول قيس للهزيمة يف مياه 
عدن وارتفعت مكانة عدن التجارية بعد هذا الحادث حتى 

عرفت بحق بدهليز الصن , وق��د فطن 
الفاطميون تحقيقاً لهدفهم إىل ضرورة 
إحكام سيطرتهم عىل البحر األحمر عن 
طريق بسط سلطانهم عىل بالد الحجاز 
واليمن ويف سبيل هذا الهدف دخلوا يف 
ص���راع ض��ار م��ع العباسين وم��ع أش��راف 
مكة وم��ع ملوك اليمن واستغلوا حالة 
الضعف واإلعياء التي آلت إليها الخالفة 
العباسية واق����دام ال��ق��رام��ط��ة ع��ىل ان��ت��زاع 
ال����ح����ج����ر االس�����������ود م������ن ال����ك����ع����ب����ة يف ك��س��ب 
ق���ل���وب اش�������راف ال���ح���ج���از ب��ف��ض��ل األم������وال 

التي ك��ان يبعث بها الخلفاء الفاطميون إليهم , والخلع 
التي كانوا يرسلونها إىل أمري مكة مرتن يف العام الواحد.

وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ي��م��ن ك�����ان ق���ي���ام ال����دول����ة ال��ص��ل��ي��ح��ي��ة ف��ات��ح��ة 
خ���ري ل���ل���دول���ة ال��ف��اط��م��ي��ة ف��ق��د أص���ب���ح ال��ي��م��ن ب��ف��ض��ل ارت���ب���اط 
الصليحين بالدعوة الفاطمية تابعاً تبعية روحية للدولة 
الفاطمية يف مصر وتوثقت العالقات التجارية بن مصر 
واليمن كما اسلفنا سابقاً وقد أفاد الفاطميون من الوالء 
ال��س��ي��ايس وامل��ذه��ب��ي ال���ذي ك���ان ي��ب��ذل��ه ب��ن��و صليح يف اليمن 
لهم يف تأمن تجارتهم يف البحر األحمر, وبلغ هذا الوالء 

ل���ل���ف���اط���م���ي���ن ذروت����������ه يف ع����ه����د أب����ي 
ك���ام���ل ع����يل ب����ن أح���م���د ال��ص��ل��ي��ح��ي 
)439-473ه������ج������ري������ة( ال������ذي ي��رج��ع 
إل��������ي��������ه ال������ف������ض������ل يف ن������ش������ر ال��������دع��������وة 
ال��ف��اط��م��ي��ة يف س��ائ��ر ان���ح���اء ال��ي��م��ن 
منذ أن قىض عىل بقايا دولة بني 
زياد املوالية للعباسين وارتبطت 
مصر يف عهد الخليفة الفاطمي 
امل��س��ت��ن��ص��ر ب��ال��ل��ه وال���ي���م���ن يف عهد 
ع����يل ال��ص��ل��ي��ح��ي ب���ع���الق���ات ب��ل��غ��ت 
غ���اي���ة يف ال�����ود وت��ت��م��ث��ل يف ال��ه��دي��ة 
التي أرسلها عيل بن أحمد الصليحي إىل املنتصر بالله يف 
سنة 454هجرية وتضم كميات كبرية من التحف الذهبية 
وال���ف���ض���ي���ة وال������س������الح وال���������وىش وامل�����س�����ك وال����ع����ن����رب وال����ك����اف����ور 
والعود الهندي حملها اليه رسول من اقاربه يدعى أحمد 
ب�����ن م���ح���م���د ال���ص���ل���ي���ح���ي وب����ع����د ذل�������ك ب�����أرب�����ع س�����ن�����وات أرس�����ل 
الصليحي وفداً إىل مصر يمهد لزيارته للقاهرة ولكنه قتل 
يف م��ك��ة أث��ن��اء رح��ل��ت��ه إىل م��ص��ر وك����ان اس���م امل��س��ت��ن��ص��ر بالله 
يدعى له عىل املنابر يف اليمن ثم الصليحي يف عموم اليمن.

بوح الرياع

 
ق�����ال ف�����الن ع���ض���و ال���ل���ج���ن���ة امل����رك����زي����ة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���س���ي���ايس 
للجبهة القومية أن أول انتخاب له كان عام 1972م وتم 
إع������ادة ان��ت��خ��اب��ه ع����ام 1975م ب��ع��د ت��وح��ي��د ف��ص��ائ��ل ال��ع��م��ل 
ال��وط��ن��ي للجبهة ال��ق��وم��ي��ة وح����زب ال��ش��ع��ب ال��دي��م��ق��راط��ي 
ال���������ذي ك��������ان ي������رأس������ه ع����ب����دال����ل����ه ع������ب������دال������رزاق ب������اذي������ب وح������زب 
الطليعة الشعبية الذي كان يتزعمه أنيس حسن يحيى 
وذل����ك يف 5ف���رباي���ر م���ن ن��ف��س ال���ع���ام وت����م  االت���ف���اق ع���ىل أن 
ت��ك��ون التسمية ه��ي : التنظيم ال��س��ي��ايس امل��وح��د للجبهة 
القومية معها وق��د س��ارت األم���ور بشكل جيد إىل أواخ��ر 
عام 1976م عندما طرح الرفيق ساملن مشروع االعتدال 
واالن�����ف�����ت�����اح ع�����ىل دول ال������ج������وار وإق������ام������ة ع�����الق�����ات م��ت��ك��اف��ئ��ة 
ت��س��ت��ن��د ع���ىل م��ب��دأ ال��ت��ع��اي��ش ال��س��ل��م��ي وامل��ص��ال��ح امل��ش��رك��ة 
وع���دم التدخل يف ال��ش��ؤون الداخلية للغري ويف الجانب 
االقتصادي إتاحة الفرصة للرأسمال الوطني للمساهمة 
يف بناء اقتصاد وطني قوي وكذلك فتح مجال االستثمار 
ل���ل���رأس���م���ال ال���ع���رب���ي واألج���ن���ب���ي ب���ال���ش���روط امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف 
ال�������دول األخ��������رى، ه�����ذا امل����ش����روع ج���وب���ه ب���ال���رف���ض م����ن ق��ب��ل 
أغلبية أعضاء اللجنة املركزية ومكتبها السيايس وكنت أنا 
أحدهم والحديث للمصدر.. سألته هل تم اقرار مشروع 
ساملن أو رفضه بشكل رسمي بالتصويت مثاًل؟ قال: لم 
يرفض ولم يقبل وظل معلق وبمرونة ساملن قال للجنة 
املركزية: أن الوحدة اليمنية كفيلة بحله.. كيف؟ قال إن 
وح��دت��ن��ا م���ع ال��ش��ط��ر ال��ش��م��ايل م���ن ال���وط���ن س��ت��خ��ل��ق ح��ال��ة 
جديدة ونظام جديد يتم اختياره من قبل الشعب اليمني 
كله عىل أساس ديمقراطي والسماح بالتعددية الحزبية 
املنظمة ح��زب يميني وح��زب يساري وح��زب وسطي وقد 
ت��ك��ون أرب��ع��ة أو خ��م��س��ة أح����زاب ك��ح��د أق���ى أم���ا أك���ر من 
ذلك فستكون فوىض-وكالم ساملن عىل حق وقد عرفتم 
عام 1990م وما بعده فوىض كرة األحزاب وتفريخاتها.
االس����ط����ر أع������اله ه����ي ت���خ���ص م����ش����روع امل����رح����وم س���امل���ن يف 

االع��ت��دال وأي��ض��اً رؤي��ت��ه يف اس��س ال��وح��دة والديمقراطية 
والتعددية الحزبية حسب ما رواه��ا أحد أعضاء اللجنة 
املركزية للتنظيم السيايس املوحد للجبهة القومية والذي 
كان عىل اطالع ودراية فيما ذكر.. كما أن محضر اجتماع 
الرئيسان سالم ربيع وإبراهيم الحمدي يف مدينة قعطبة 
يف م���ارس ع��ام 1977م ع��رب ع��ن رؤي���ة الرئيس س��امل��ن التي 

وافق عليها الرئيس الحمدي.
وبعد اغتيال الزعيم إبراهيم الحمدي يف 1977/10/11م 
كانت أغلبية القيادات يف الشطر الجنوبي تفضل االنتقام 
م��ن قتلة ال��ح��م��دي بينما س��امل��ن وم��ع��ه ع���دد ال ب���أس من 
القيادة فضلوا ال���روي وتقديم األدل���ة الدامغة ملحاكمة 

القتلة برضا الشعب يف الشطرين.
س�������أل�������ت امل���������ص���������در ع������م������ا أش�������ي�������ع أن ال�������س�������ع�������ودي�������ة أوع�����������زت 
للغشمي بإقناع ساملن بتطوير العالقة م��ع السعودية 
م���ق���اب���ل م���س���اع���دات م���ال���ي���ة ك���ب���رية وأن س���امل���ن واف������ق ف��ه��ل 
ه��ذا صحيح؟ ق��ال: ال مطلقاً ه��ذا غري صحيح والحقيقة 
أن س���امل���ن رف����ض ع����رض ال��غ��ش��م��ي وال���ح���ك���اي���ة امل���ف���ربك���ة أو 
املزورة أن السعودية جندت أحد عمالئها يف اليمن الذي 
يجيد تقليد ص��وت الرئيس ساملن وزوروا له ج��واز سفر 
بصفته تاجر زار الكويت وع��اد إىل جنوب الوطن بنفس 
ال���ص���ف���ة ت���اج���ر م����ن ي���اف���ع ون������زل يف إح������دى ف����ن����ادق ال���ت���واه���ي 
وت�����واص�����ل م����ع ال���رئ���ي���س ال���غ���ش���م���ي م���ن���ت���ح���اًل ص���ف���ة ال��رئ��ي��س 
ساملن وسجل املكاملات بشريط من عدة نسخ وسربه إىل 
أك��ر م��ن معسكر يف ال��ت��واه��ي وال��ص��ول��ب��ان يف خ��ور مكسر 
ومنها وصلت أعضاء املكتب السيايس الذين اعتربوا ذلك 
بالخطأ وخيانة من قبل الرئيس سالم ربيع حتى أن املزور 
اتصل باألخ جاعم صالح بصوت ساملن املزور وطلب منه 
ال��ح��ض��ور إىل م��ط��ار ع���دن ف��ج��ر ي���وم 1978/6/24م وف��ع��اًل 
حضر يف نفس امل��وع��د  ول��م يكشف أن ذاك التاجر امل��زور 
ق��د ف���ربك ال��غ��رض امل��ط��ل��وب وض��اب��ط االت���ص���ال وك���ل ال��ذي 

عرفه الناس املنشور يف الكتب لكن يف الواقع هي خديعة 
أو وقيعة دبرتها السعودية لتنفيذ هدفن:

 الهدف األول: التخلص من الغشمي يف شمال الوطن 
لسبب يف نفسها.

 ال������ه������دف ال�������ث�������اين: إش������ع������ال ف���ت���ن���ة ب������ن ق�������ي�������ادات ج���ن���وب 
الوطن.. ولألسف نجحت املخابرات السعودية يف تحقيق 
الهدفن، واملؤلم هو أحداث 26يونيو 1978م التي بدأت 
باجتماع اللجنة املركزية للتنظيم السيايس املوحد للجبهة 
القومية وتمت تنحية ساملن وإحالته إىل املحاكمة وذلك 
ب��ت��اري��خ 1978/6/25م ويف ن��ف��س م��س��اء ال���ي���وم ت��ق��رر عقد 
اج��ت��م��اع للمكتب ال��س��ي��ايس وت���م إش��ع��ار س��امل��ن للحضور 
ل���ك���ن االج���ت���م���اع ت���أج���ل وق������دم س���امل���ن اس��ت��ق��ال��ت��ه وع������اد إىل 
م���ن���زل���ه امل����ج����اور ل������دار ال����رئ����اس����ة.. ويف م���س���اء 1978/6/26م 
اندلعت االشتباكات بن الطرفن وحصل الذي حصل.

سألت املصدر عفواً يا عم توجد روايات تقول أن ساملن 

ُقتل أثناء املواجهة املسلحة بن الطرفن وروايات أخرى 
تؤكد أن��ه ُقتل بعد أس��ره الساعة واح���دة م��ن صباح يوم 
1978/6/27م.. أي الروايتن هي الصحيحة قال: ساملن-
ال���ل���ه ي���رح���م���ه -اس���ت���ش���ه���د ي�����وم 1978/6/27م ب���ع���د أس������ره.. 
وأضاف كان يفرض إن يقدموه للمحكمة -حسب قرار 

اللجنة املركزية - لكنهم قتلوه وهو أسري.
م����ن ه����م ال����ذي����ن ق���ت���ل���وه وه������و أس�������ري؟ رف����اق����ه م����ن أع���ض���اء 

املكتب السيايس.
ف�����ق�����ل�����ت ل���������ه ه���������ل ب��������اإلم��������ك��������ان أن ت��������ح��������دد أس��������م��������اءه��������م ل���و 
سمحت؟؟ قال: أحد أبرز أعضاء املكتب السيايس ال داعي 
ل��ذك��ره كونه متويف أم��ر أح��د الضباط م��ن مرافقيه بقتله 
وهو يف غرفة الحجز بوجود األخ عيل ناصر محمد ثم عاد 
الضابط وسأله هل قتلته، قال: نعم أطلقت رصاصتن 
إىل ص�����دره ف����وق ال���ق���ل���ب.. ث���م س���أل���ه م���ج���دداً وه����ل ت��أك��دت 
م��ن مقتله؟ ق��ال ال��ض��اب��ط نعم ت��أك��دت.. ويف ه��ذه األث��ن��اء 
لم يتمالك نفسه األخ عيل ناصر محمد فصرخ يف وجه 
ذاك امل���س���ؤول ق���ائ���اًل: خ����الص ي���ا أخ����ي ق����ال ق��ت��ل��ه وخ���الص 

وليش تكر األسئلة؟؟
سألت املصدر عفواً يا عم ه��ذه تفاصل خطرية ومؤملة 
ه����ل ك���ن���ت م����وج����ود وش�����اه�����دت ال����واق����ع����ة ب��ع��ي��ن��ي��ك؟ أج����اب 
ل��م أك���ن م���وج���وداً س��أل��ت��ه: وك��ي��ف ع��رف��ت ال��ت��ف��اص��ي��ل؟ ق��ال 
عرفناها يف إطار ضيق من أعضاء اللجنة املركزية وتأكدت 
بعد شرحها من قبل األخ عيل ناصر محمد بنفس الكالم 
ال���ذي سمعته منى إلح���دى وس��ائ��ل اإلع���الم ل��م أع��د أذك��ر 

اسمها.
س���أل���ت���ه ه�����ل ل����دي����ك يشء ت������ود ق�����ول�����ه؟ ق�������ال: أود ال���ق���ول 
للجميع أن ما قلته براءة ذمة.. وأن الرفيق الشهيد سالم 
ربيع عيل قد استشهد مظلوماً عىل يد رفاقه ونأمل من 
الحكومات القادمة إنصافه ميتاً بعد أن عجز رفاقه عن 

إنصافه حياً.

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل

هل غدت السلطة 
الفلسطينية أداة قمع 

صهيونية؟!
ل����ع����ل إغ�����������راء ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة ل������"ح�����رك�����ة ف���ت���ح" 
ب�����ت�����ش�����ك�����ي�����ل ال������س������ل������ط������ة ال������وط������ن������ي������ة ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة يف 
واشنطن يف 13 سبتمرب 1993م قد هدف إىل وضع 
"ف�����ت�����ح" يف م����واج����ه����ة ش���ب���ه م����ب����اش����رة م�����ع ال���ج���م���اه���ري 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة امل�����ق�����اوم�����ة وال������ث������ائ������رة وت����خ����ف����ي����ف ح����دة 
امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��دو م���ن خ����الل اض��ط��الع 
األج���ه���زة األم��ن��ي��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن ت��ل��ك ال��س��ل��ط��ة -ن��ي��اب��ة 
عن األجهزة القمعية الصهيونية- بأعمال قمعية 

ضد جماهري املقاومة الفلسطينية.

أهم جرائم السلطة يف عهد "دحالن"
م��ن األدل����ة ع��ىل أن السلطة الفلسطينية مجرد 
أداة قمعية صهيونية أو عىل أق��ل تقدير مخرقة 
��ا م��ن��ذ األي�����ام األوىل ل��ت��أس��ي��س��ه��ا أن ُي��وض��ع  ص��ه��ي��ون��ًيّ
"م���ح���م���د دح�������الن" امل���ت���ه���م ب�����دس ال���س���م ل����"ع���رف���ات" 
وال�������������ذي أورد "م������ح������م������ود ع�������ب�������اس" -يف خ������ط������اب ل���ه 
ب��ع��د ان��ت��ق��ال "دح������الن" إىل اإلم�������ارات ع����ام 2011م- 
معلومات تؤكد متانة عالقته بقيادات إسرائيلية 
وتخابره مع إسرائيل( عىل رأس أخطر جهاز أمني 
فلسطيني وه��و "األم��ن ال��وق��ايئ" إب��ان تشكله عام 

1994م.
ويمكن إيجاز جرائم "وقايئ دحالن" يف اآليت:

1 - اع����ت����ق����االت وم����م����ارس����ة أع�����م�����ال ت����ع����ذي����ب: م��ن��ذ 
تأسيس جهاز "األمن الوقايئ" عام 1994م برئاسة 
"م���ح���م���د دح���������الن" يف "ق�����ط�����اع غ�������زة" )ف����ق����د ات��ه��م��ت 
ال����ق����وى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة امل���ع���ارض���ة ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��س��وي��ة 
مع إسرائيل، وخاصة حركتي "حماس" و"الجهاد 
اإلس��الم��ي" "دح����الن" باعتقال وت��ع��ذي��ب آالف من 
ع��ن��اص��ره��م��ا، ب��ت��ه��م��ة م��م��ارس��ة ال��ع��م��ل امل���ق���اوم ضد 

إسرائيل(.
2 - التجسس االستخبارايت: لعل اختيار قطاع 
غزة مقًرّا ل�"دحالن" وجهازه قد وضع يف الحسبان 
مصلحة الكيان الذي هو بحاجة إىل أدق املعلومات 
ع��ن مقاتيل وأسلحة املقاومة بصفة دائ��م��ة، وقد 
أت��ق��ن "دح�����الن" وج���ه���ازه ال���وق���ايئ التنسيق األم��ن��ي 
م�����ع ال����ج����ي����ش واألج�������ه�������زة األم����ن����ي����ة واالس����ت����خ����ب����ارات����ي����ة 
التابعة للكيان أَيّما إتقان، )إذ كان يزود "تل أبيب" 
ب���م���ع���ل���وم���ات دق����ي����ق����ة ع�����ن ال����ف����ص����ائ����ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
���ن  امل����ق����اوم����ة يف ع������رض ال����ق����ط����اع وط�����ول�����ه، وب����م����ا ي���م���ِكّ

أجهزة الكيان من استهدافهم بسهولة(.
3 - ت���ن���ف���ي���ذ اغ�����ت�����ي�����االت م�����ب�����اش�����رة: ف����ب����اإلض����اف����ة إىل 
تقديم "دح����الن" وج��ه��ازه ال��خ��دم��ة االستخباراتية 
للعدو املحتل عىل الوجه األكمل كان ينوب العدو 
يف اغ��ت��ي��ال ب��ع��ض ال��ق��ي��ادات الفلسطينية امل��ق��اوم��ة 
املعول عليها والتي ال تتمكن أجهزته من الوصول 
إليها، فقد أشار محمود -يف أحد خطاباته املنفعلة 
إىل: )أن املفصول "دحالن" مسؤول عن اغتيال 7 
من القادة الفلسطينين، بينهم "صالح شحادة" 

القيادي البارز يف حركة "حماس" عام 2002م(.

مشرتكات سلطوية عمالية وخالفات مالية
إن ما لعبه "دحالن" من دور قمعي واستخبارايت 
ت�����ج�����س�����ي ض���������د امل��������ق��������اوم��������ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة يف أه������م 
أوك��اره��ا "غ��زة بعلم ق��ي��ادات السلطة -و"محمود 
عباس" بشكل خاص- ليحمل أدمغ داللة عىل أن 
السلطة متورطة يف العمالة، وإذا ك��ان "محمود 
ع�����ب�����اس" ق�����د ع������رض ب��������"دح�������الن"- ب���ع���د س���م���اح���ه ل��ه 
باملغادرة- بخطابات انفعالية فراجع إىل اختالف 
ع���ىل م��ك��اس��ب م���ال���ي���ة، )ف���ف���ي ع����ام 1997م كشفت 
تقارير أن %40 من الضرائب املحصلة من رسوم 
معرب "كارين" التجاري الواصل بن غزة وإسرائيل 
واملقدرة بمليون شيكل شهرًيّا أكر من ربع مليون 
دوالر كانت ُتحَوّل لحساب "دحالن" الشخيص(، 
ولعل سياسته االستحواذية بعيًدا عن "محمود 
ع��������ب��������اس" رئ�������ي�������س ال�����س�����ل�����ط�����ة ق��������د ح�����م�����ل�����ت "ع�������ب�������اس" 
ع���ىل ف��ص��ل��ه م���ن ح��رك��ة "ف���ت���ح" إن ل���م ن��ق��ل ط���رده، 
وتحريك ملفات فساد مايل ضده، والضغط عىل 

قيادات فتحاوية لالبتعاد عنه(.

دعم االستيطان واالستقواء بالكيان
ك���ان امل��ف��رض أن ي��ق��اب��ل االس��ت��ك��الب االس��ت��ي��ط��اين 
ال��ص��ه��ي��وين -ب��ع��د ت��وق��ف عملية "س��ي��ف ال��ق��دس"- 
ب���اص���ط���ف���اف ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ت����ت����ص����دره ال���س���ل���ط���ة ب���ه���دف 
إي��ق��اف ال��ع��دو ع��ن��د ح���ده، ل��ك��ن ي��ب��دو أن ال��ع��دو لم 
ُي��ق��ِدم ع��ىل م��ا أق��دم عليه إال بعد أن ضمن انحياز 
السلطة -بكافة أجهزتها- إليه، وقد أشار إىل هذا 
االنحياز الباعث عىل االشمئزاز الكاتب الفلسطيني 
"بسام أبو شريف" -ضمن مقال له بعنوان"بعد 
اغ���ت���ي���ال ن�����زار ب���ن���ات: ال���وض���ع ال��خ��ط��ري ي��ش��ري اىل ف��رز 
أخ���ط���ر" ُن���ش���ر يف ص��ح��ي��ف��ة "رأي ال���ي���وم" ب��ت��أري��خ 30 
ي����ون����ي����و امل������������ايض- ب�����ق�����ول�����ه: )وأم��������������ام ص�����م�����ود ال���ش���ع���ب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ون��م��و رف��ض��ه ل��ل��م��ش��اري��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
واألم�������ري�������ك�������ي�������ة وأم�����������������ام رف�������ض�������ه مل����������ح����������اوالت ال����ت����ه����ج����ري 
وال��س��ي��ط��رة ع���ىل األرض وم��ق��اوم��ت��ه األك����ر تنظيماً 
واألوس��ع انتشاراً من ذي قبل، أصبحت السلطة 
تلعب دوًرا م��س��اع��ًدا إلس��رائ��ي��ل يك تصبح الطريق 
أمام مخطط التوسع االستيطاين والتهجري وفرض 
األم����ر ال���واق���ع ع���ىل الفلسطينين وت��ه��وي��د ال��ق��دس 

والسيطرة عىل املسجد األقى أموًرا ممكنة(.
بل لقد ذهب الكاتب -يف موضع آخر من مقاله- 
إىل أن السلطة تستمد القوة للوقوف املُخجل ضد 
م���ق���اوم���ة ش��ع��ب��ه��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���ب���ط���ل م����ن ال���ع���دو 
الصهيوين املحتل، فقال: )إن السلطة الفلسطينية 
تستمد شعورها بالثقة والقوة يف قمعها للشعب 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ال������������ذي ي������رف������ض االح��������ت��������الل وي�����ق�����اوم�����ه 
وي������ص������ع������د م���������ن ح��������م��������الت رف������������ض ال������ت������ه������ج������ري ورف���������ض 
ال���ت���ه���وي���د ورف������ض م����ص����ادرة األرايض وي��س��ت��ب��س��ل يف 
حماية األرض الفلسطينية م��ن النهب االم��ربي��ايل 
الصهيوين م��ن دع��م ال��ك��ي��ان ال��غ��اص��ب ال���ذي يجني 

من والئها له أعظم املكاسب.
ع فُتقِدم  وما كان للسلطة الفلسطينية أن تتشَجّ
��ذه يف أوس���اط  ع��ىل ق��م��ع امل��ظ��اه��رات وت��ن��ف��ي��ذ م��ا ُت��ن��ِفّ
امل��واط��ن��ن وال��ص��ح��ف��ي��ن م��ن اع��ت��ق��االت وارت���ك���اب ما 
ترتكبه من جرائم يف حق أبناء شعبها املقاوم لوال 
اع��ت��م��اده��ا ال��ض��م��ن��ي ع���ىل ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ن��س��ي��ق األم��ن��ي 

املربمة مع الكيان الصهيوين(.
ف���ه���ل أص���ب���ح���ت ه������ذه ال���س���ل���ط���ة م����ج����رد ج����ه����از م��ن 
األجهزة األمنية الصهيونية يسخرها العدو لقمع 

املقاومة الفلسطينية؟!

بمناسبة ذكرى استشهاده الـ43 مصادفات مع ساملني حيًا وميتًا وأرسار عن استشهاده تنرش ألول مرة

وفيما يتعلق بهذه ال��ح��رب العبثية الظاملة 
التي تشنها دول تحالف العدوان عىل اليمن 
بقيادة السعودية والتي دخلت عامها السابع, 
فإنه ال يمكن أن يختلف اثنان عىل اإلطالق عىل 
أن��ه��ا ح����رب دواف���ع���ه���ا اق��ت��ص��ادي��ة واس��ت��ع��م��اري��ة 
وتحركها وتغذيها أطماع إقليمية ودولية, وال 
يمكن أن تتجاوز وتنأى بعيداً عن ه��ذا اإلط��ار 
والتصنيف, واملحددات واملنطلقات, وسياقها 
ال���ع���ام األق������رب ب��ك��ل م��ض��ام��ي��ن��ه واع���ت���ب���ارات���ه إىل 
ال��ح��ق��ي��ق��ة وال���واق���ع وامل��ن��ط��ق وامل��ف��ه��وم السليم 
ل��ألح��داث وم��س��ارات��ه��ا وت��وج��ه��ات��ه��ا املختلفة يف 
تاريخ املنطقة والعالم يف كل الفرات.. وهذا 
ما عرب عنه صراحة سيايس عماين يبدوا عىل 
اطالع ودراية ومعرفه وإملام بتفاصيل ما حدث 
وي���ح���دث يف ال��ي��م��ن وي��ف��ه��م ج���ي���دا ط��ب��ي��ع��ة ه��ذا 
الذي يحدث بكل أبعاده وخفاياه واتجاهاته، 
حيث أش��ار إىل أن الحرب الحالية عىل اليمن 
س����ب����ب����ه����ا األس�������������ايس ي����ن����ح����ص����ر يف ذل���������ك امل������خ������زون 
ال���ن���ف���ط���ي ال����ه����ائ����ل ب���ال���ن���س���ب���ة مل���م���ل���ك���ة آل س���ع���ود 
وإم��ارات��ي��اً يف منطقة “ب���اب امل��ن��دب” وم��ا تمثله 
م��ن أط��م��اع وم��غ��ري��ات ك��ث��رية يسيل لها لعاب 
الطامعن يف موقع اليمن االسراتيجي الهام، 

ويف ت�����ص�����ري�����ح�����ات ل�������ه ب������ه������ذا ال�����خ�����ص�����وص ي����ق����ول 
الناشط السيايس العماين سيف النفييل:" إن 
ال��ح��رب ع��ىل ال��ي��م��ن ك��ان��ت م��ن��ذ ال��ب��داي��ة سببها 
م����وق����ع ال����ي����م����ن االس����رات����ي����ج����ي وم�������ا ت����ح����وي����ه م��ن 
م��خ��زون نفطي ه��ائ��ل ي��ض��اه��ي م��ا ت��ح��وي��ه دول 
الخليج مجتمعة"، وأكد أن مزاعم “استعادة 
الشرعية” يف اليمن ليست السبب الحقيقي 
للتدخل السعودي واإلمارايت عسكرياً يف هذا 

البلد وشن الحرب عليه.
وأض����اف س��ي��ف النفييل وه���و ب��اح��ث ون��اش��ط 
س����ي����ايس ب��������ارز يف س���ل���ط���ن���ة ع�����م�����ان، يف ت���غ���ري���دة 
ل����ه م��ط��ل��ع ي���ون���ي���و امل���ن���ص���رم ع����ىل ح���س���اب���ه ب��ت��وي��ر 
ت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ىل ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه ق���ن���اة روس���ي���ا ال��ي��وم 
باللغة اإلنجليزية يف العام األول من الحرب: 
"إن��ه تفاجأ بما ورد من معلومات يف التقرير 
ول�����ف�����ت إىل أن��������ه ت�����أك�����د ب��������أن س����ب����ب ال������ح������رب ع��ىل 
اليمن ليس دع��م الشرعية كما ي��ش��اع، “إنما 
ه�������و امل��������خ��������زون ال����ن����ف����ط����ي ال������ه������ائ������ل ال�����������ذي ت���م���ل���ك���ه 
ال��ي��م��ن وم����ن أج����ل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل م��ض��ي��ق ب��اب 
املندب” وأوضح السيايس العماين النفييل إن 
م���ا ت��م��ل��ك��ه ال��ي��م��ن ي��ع��ط��ي ت��ف��س��رياً ل��س��ب��ب ق��ت��ال 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة امل����س����ت����م����ي����ت م�������ن أج���������ل ال����س����ي����ط����رة 

ع������ىل امل�������خ�������زون ال����ن����ف����ط����ي يف م���ن���ط���ق���ت���ي ال����ج����وف 
ومأرب، وأن سبب مشاركة دولة اإلمارات يف 
ال��ع��دوان وال��ح��رب عىل اليمن ينحصر أساساً 
يف مساعيها للسيطرة عىل مضيق باب املندب 
وال��ت��ح��ك��م ف��ي��ه ب��ي��د أن م��ا ت��ق��وم ب��ه ال��س��ع��ودي��ة 
وش���ري���ك���ت���ه���ا ال���رئ���ي���س���ي���ة اإلم�������������ارات يف ال�����ع�����دوان 
وال�����ت�����آم�����ر ع�����ىل ال����ي����م����ن, ي�������أيت يف ظ�����ل م����ح����اوالت 

واشنطن املستمرة وبالتزامن معها, ملنع اليمن 
من القيام بأي دور جيوبوليتييك مستقبيل يف 

اإلقليم والعالم.
وت��أك��ي��دا لذلك إج��م��ااًل, يقول َم��راق��ب��ون: "ال 
ت��خ��ف��ي واش��ن��ط��ن سعيها إىل ت��أم��ن مجموعة 
مصالح يف ان واحد, هي املصالح اإلسرائيلية يف 
البحر األحمر وباب املندب, واملصالح األمريكية 
يف ب���ح���ر ال�����ع�����رب وامل����ح����ي����ط ال����ه����ن����دي, وامل���رت���ب���ط���ة 
بالصراع م��ع ال��ص��ن, وال���ذي ال يبدو أن تركيز 
الواليات املتحدة عليه يصب يف مصلحة إنهاء 
الحرب عىل اليمن, فباإلضافة إىل املعضالت 
امل���س���ت���ع���ص���ي���ة وال�������ش�������روط ال���س���ي���اس���ي���ة ال��ص��ع��ب��ة 
ال����ت����ح����ق����ي����ق ل����ل����ج����ان����ب����ن ال�����ي�����م�����ن�����ي وال�������س�������ع�������ودي, 
ي���أيت ال���ص���راع األم���ري���يك- ال��ص��ي��ن��ي ع��ىل امل��ض��اي��ق 
والخطوط التجارية البحرية والجزر الحيوية, 
والذي يشكل اليمن إحدى ساحاته البارزة, ملا 
يتمتع به من موقع جغرايف مميز يخول من 
يسيطر عليه قطع الطريق عىل الطرف اآلخر".
ويف أحدث تقرير صحفي نشرته قبل أيام, 
تسلط جريدة "األخبار" اللبنانية الضوء عىل 
أه��م��ي��ة م���وق���ع ال��ي��م��ن ال���ج���غ���رايف االس��رات��ي��ج��ي 
وم����م����ي����زات����ه, وأط������م������اع ال����ط����ام����ع����ن ب�������ه، وت����ق����ول 

ال������ج������ري������دة ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة يف ت����ق����ري����ره����ا ال����������ذي ك��ت��ب��ه 
لقمان عبدالله: "وب��ال��ع��ودة إىل موقع اليمن 
االس����رات����ي����ج����ي، ف�����إن ب�����اب امل����ن����دب ي���ش���ّك���ل أح���د 
أضلع ما يسّمى »املثّلث الذهبي«، إىل جانب 
مضيق هرمز ومضيق ملقا، وإن كان مضيق 
ه�����رم�����ز ي�����ح�����وز أه�����م�����ّي�����ة ك�����ب�����رية ل������������دوره يف ت����دّف����ق 
ال���ن���ف���ط إىل دول ال����ع����ال����م، ف������إن ب������اب امل����ن����دب، 
الذي لطاملا كان من أبرز أسباب الصراع الذي 
ع��اش��ه ال��ي��م��ن ع��رب ال��ت��اري��خ، ي��م��ّث��ل ال��ي��وم أَيْ�����ض��اً 
واحداً من أهم عوامل النزاع، وال سيما بالنظر 
إىل حجم ال��ق��وات الدولية التي ت��ّم الدفع بها 
إىل املنطقة بحّج�ة حماية خّط املالحة الدويل 
يف ه���ذا امل��م��ّر، ومنطقة ال��ب��ح��ر األح��م��ر وخليج 
عدن"، وبحسب نفس املصدر "ُيصّنف اليمن 
ع������ىل أن��������ه دول���������ة ب�����ح�����ري�����ة، إذ إن ل�����دي�����ه ش���ري���ط���اً 
س��اح��ل��ي��اً ب��ط��ول 2500 ك��ي��ل��وم��ر ي��ح��ي��ط ب���ه من 
الغرب والجنوب، وعىل امتداده موائن مهّمة 
وعشرات املدن الساحلية والجزر الحيوية يف 
بحَري العرب واألح��م��ر"، وأوض��ح التقرير أن 
موقٌع اليمن املتمّيز زاده ُبعداً إضافياً الحضور 
املتجّدد للصن بعد غياب طويل عن املنطقة.. 

...... يتبع......
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خالد الصرابي

الجبهة الداخلية..
يف مواجهتنا املستمرة ل��ل��ع��دوان الغاشم ويف مختلف 
ال���ج���ب���ه���ات الب������د ان ن���ض���ع ع����ن اإلع����ت����ب����ار ع����ىل يشء إس��م��ه 
الجبهة الداخلية أواًل وطاملا نحن يف حرب فالبد ان نتخذ 
كافة االحتياطات والتدابري التي من شأنها ان تحفظ أمن 
وسالمة املواطن فقد يتخذ العدوان يف حربه علينا جميع 
الطرق واألساليب التي قد تضعف قوانا الداخلية.. الشك 
ان األج����ه����زة األم���ن���ي���ة ق���د ح��ق��ق��ت خ����الل س���ن���وات امل��واج��ه��ة 
العديد من االنجازات الوطنية واألمنية منها كشف عدة 
خاليا إرهابية وجاسوسية وعناصر نائمة لكن هذا اليعني 
إغ�����ف�����ال ال����ع����ن ال����س����اه����رة ع�����ن أش�����ي�����اء ك����ث����رية يف م��ق��دم��ت��ه��ا 

شريحة الشباب وخاصة العاطلن منهم عن العمل.

يف منتصف الشهر املايض حدثت عملية اشتباكات نارية 
ب��ن م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ش��ب��اب  ف��ي��م��ا بينهم ب��م��دي��ري��ة معن 
حي مذبح ويؤكد احد املتابعن ملجريات هذه االحداث ان 
جميع هؤالء الشباب هم من متعاطي الحبوب املخدرة 
هذا املصطلح املنفر سيؤدي التغافل عنه اىل نشوب كارثة 
مجتمعية اذا لم يتم تداركها قبل توسع فجوتها.. نحن 
ندرك ان مكافحة هذه الظاهرة والحد منها هي مسؤلية 
الجميع لكنها يف املقام األول تقع عىل عاتق عقال الحارات 
ومن ثم اقسام الشرطة يف األحياء حتى  تصل اىل شعبة 
م��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات وال���ع���م���ل يف ه�����ذا ال���ج���ان���ب ب���ك���ل ه��م��ة 
وجهد يعد نوع من الجهاد اليقل عن من يدافعون عن 

تربة ه��ذا ال��وط��ن لكن إستمرار وج��ود ه��ذه ال��ظ��اه��رة  ينم 
عن تخاذل من قبل كافة الجهات املعنية ويف الحقيقة 
ان الحفاظ عىل سالمة الجبهة الداخلية يتطلب الكثري 
من الجهود واإلهتمام حيث ال يجب ترك العاطلن عن 
ال���ع���م���ل م����ن ف���ئ���ة ال���ش���ب���اب ب���ع���ي���داً ع����ن األن�����ظ�����ار ك���ون���ه���م يف 
ذل���ك ال��وض��ع ع��رض��ة ل��ل��دف��ع ب��ه��م اىل زع��زع��ة أم���ن ال��وط��ن 
وت��ش��ك��ي��ل ال���ق���الق���ل  وم����ع م�����رور ال���زم���ن س��ي��ص��ب��ح ال��ت��ف��ادي 
أك������ر ص����ع����وب����ة، ون����ح����ن ب�����دورن�����ا ن����وج����ه ت���خ���اط���ب���ن���ا اىل ك��اف��ة 
ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اب����ت����داء م����ن ع���ق���ال ال�����ح�����ارات وص�������واًل اىل 

جميع األجهزة األمنية.

رجال اهلل األوفياء.. طومر عنوان الشجاعة
ما شهده العالم أجمع من بطولة  ومن شجاعة نادرة ومن 
اس��ت��ع��داد ع��ىل التضحية ب��ال��ن��ف��س م��ن أح���د ال��ع��ن��اوي��ن ال��ب��ارزة 
للشجاعة أب��و ف��اض��ل ط��وم��ر ليقف امل���رء وق��ف��ة إج���الل ومهابة 

وتقدير.. 
س���ت���ظ���ل األج������ي������ال ت����ت����ح����دث ع���ن���ه���ا ب����ف����خ����ر.. الن ت����ل����ك امل��ل��ح��م��ة 
ال���ع���ظ���ي���م���ة ي���ج���ب أن ت���ح���ظ���ى ب���م���ا ت��س��ت��ح��ق��ه م����ن اه����ت����م����ام وم���ن 
عناية.. الن ما قام به هذا البطل يدل عىل أن الربية واإلعداد 
لرجال الرجال املجاهدين األبطال قد اثمر ما نراه وما عشناه 
م�����ن ص�������ور ع���ظ���ي���م���ة ل���ل���ب���ط���ول���ة وال����ش����ج����اع����ة امل���ن���ق���ط���ع���ة ال����ن����ظ����ري.. 

ول��س��وف يسجلها ال��ت��اري��خ يف انصع صفحاته م��أث��رة وملحمة 
ال تصدر إال من عنوان عظيم للشجاعة.. 

وحقيقة أن االعالم قد اجتهد وأبرزها يف كثري من تناوالته 
اإلع���الم���ي���ة وال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ال���ت���ي ت��ك��رم��ت واح��ت��ف��ت ب��ه��ذه 
البطولة النادرة وقامت وكرمت الشهيد من خالل أحد أفراد 
اس���رت���ه وه�����ذا ع��م��ل وإج�������راء ي���ح���رم وي�����دل ع���ىل اح���س���اس ع��ال 
باملسؤولية ومتوقع من قيادة حكيمة نبعت من وسط لهيب 

نريان املعارك واملواجهات القتالية.. 
ب�����ق�����ي أن ن�����ش�����ري إىل أن امل�������ب�������دع�������ن  وامل�������ؤل�������ف�������ن م�����ط�����ال�����ب�����ن أن 

ي�������ش�������ارك�������وا يف إع���������������داد ق�����ص�����ص وح�������ك�������اي�������ات ألف������������الم ق����ص����رية 
ت���ح���ف���ظ ه������ذه ال����ب����ط����والت وت���ح���ف���ظ ه������ذه ال�����ص�����ور امل����ش����رف����ة.. 
وه�������ي ق����ص����ص واق����ع����ي����ة س�������وف ت����ع����زز م�����ن ال����������روح امل���ع���ن���وي���ة 
املجاهدين واملقاتلن واألبطال..  وأمامنا قصص بطولية 
عديدة أبرزها الصورة الرائعة ألبو فاضل طومر.. ومثلما 
قدمت دائرة التوجيه املعنوي الفلم املهم عن الجاسوس 
اإلسرائييل ب��اروخ استطاعت أن تقدم أف��الم تتحدث عن 
ش��ج��اع��ة األب���ط���ال ال��ي��م��ن��ي��ن م��ث��ل ط��وم��ر ورف���اق���ه م��ن رف��اق 

السالح املجاهدين..

)3-3(

الجاسوس الربيطاين يف الرشق األوسط يكشف حقيقة السعودية )2(
م����������ن ق�������������ام ب������ن������ش������ر وك��������ش��������ف ان��������ت��������م��������اء األس�������������رة 
ال���س���ع���ودي���ة اىل ال��������راث ال����ي����ه����ودي ه����و م��ح��م��د 
صخر الذي قتل عىل يد النظام جزاء لكشفه 
أس������������رار ال�����ت�����ع�����اون واالت��������ف��������اق ال�����ي�����ه�����ودي م������ع آل 
س���ع���ود وأي����ض����ا ت����م ال���ك���ش���ف ع����ن ف���ك���رة األس�����رة 
السعودية وانبثاقها من الراث اليهودي عن 
ط��ري��ق عبد ال��وه��اب إب��راه��ي��م ال��ش��م��ري  مؤلف 
كتاب ) الحركة الوهابية الحقيقة والجذور( 

فلقد ذكر عىل سبيل املثال : 
ينحدر ابن سعود من مردخاي بن إبراهيم 
بن مويش  وهو تاجر يهودي من البصرة عىل 
ما يبدو فعندما اقرب أفراد من قبيلة عنيزة 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن���ه  أدع�����ى أن����ه واح�����د م��ن��ه��م وس��اف��ر 
م���ع���ه���م إىل ن����ج����د وأص������ب������ح اس�����م�����ه م�����رخ�����ان�����ا ب��ن 
إب�����راه�����ي�����م ب�����ن م�������وىس وس�����اف�����ر م���ع���ه���م إىل ن��ج��د 
باإلضافة إىل ذلك ، كان عبد الوهاب ينحدر 
م�����ن وه�����ي�����ب ال���ت���م���ي���م���ي ك����م����ا ذك�������رذل�������ك  ال���س���ي���د 

ناصرالسعيد يف ك��ت��اب��ه : ) ت��اري��خ آل س��ع��ود ( 
أن السفري السعودي يف القاهرة ، عبد الله بن 
إبراهيم املفيد قام بدفع خمسة وثالثن ألف 

جنيه إىل محمد التميمي  لتشكيل شجرة 
ع���ائ���ل���ة م�����ن ال���ع���ائ���ل���ت���ن ال���س���ع���ودي���ة 

وال��وه��اب��ي��ة ودم��ج��ه��م��ا يف 
عائلة واحدة  مدعيا 
أن أص������ل������ه������م ي����رج����ع 

إىل النبي محمد عليه 
الصالة والسالم .

ك����������������������ان ه���������ي���������م���������رب واح�����������������د 
م���������������ن ب���������������ن خ���������م���������س���������ة آالف 

ج����اس����وس ب����ري����ط����اين أرس����ل����وا 
إىل ال���������ش���������رق األوس������������������ط وك���������ان 

ه�������������دف�������������ه�������������م إض�������������������ع�������������������اف أخ�������������������الق 
امل���س���ل���م���ن ب�����ص�����ورة غ�����ري م��س��ب��وق��ة 

وك�������������������ان�������������������ت خ����������������ط����������������وة ه�������������������م�������������������رباألويل 

ل�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق ذل������������ك ال�������ق�������ي�������ام ب�����خ�����ل�����ق ال���������ف���������ويض يف 
ص���ف���وف امل��س��ل��م��ن وإن����ش����اء ال���ح���رك���ة ال��وه��اب��ي��ة 
ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت ب��ب��ع��ض امل���ص���داق���ي���ة ك���ون���ه���ا ت��ب��دو 
م����ت����م����س����ك����ة ح������رف������ي������ا ب����������األخ����������الق اإلس������الم������ي������ة 
ظ��اه��ري��ا، وت���م ذل���ك بتجنيد ش��خ��ص من 
ال��ع��راق ُس��م��ي محمد ب��ن عبد ال��وه��اب 
وإليه ُتنسب الحركة الوهابية حيث 
ق������������ام ه�����ي�����م�����رب ب��������إغ��������رائ��������ه وت����ش����ج����ي����ع����ه 
ع������ىل إن������ش������اء ح����رك����ت����ه اإلن���ف���ص���ال���ي���ة 

الخاصة .
ي�����������������������ق�����������������������ول ه���������������ي���������������م���������������رب ك��������������ان��������������ت 
دول����������������ة ب������ري������ط������ان������ي������ا ال����ع����ظ����م����ى 
ت������ف������ك������ر م��������ن��������ذ وق���������������ت ط������وي������ل 
ب���ط���ري���ق���ة ت���ح���اف���ظ ب���ه���ا ع��ىل 
اإلم��������رباط��������وري��������ة ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
ال����ت����ي ال ت����غ����رب ع���ن���ه���ا ال����ش����م����س ف����إن 
دولتنا كانت صغرية بالنسبة إىل املستعمرات 

ال������ك������ث������رية ال������ت������ي ك�����ن�����ا ن����س����ي����ط����ر ع����ل����ي����ه����ا يف ال����ه����ن����د 
وال���ص���ن ويف ال���ش���رق األوس�����ط وق����د خصصت 
وزارة املستعمرات لكل قسم من أقسام هذه 
ال��ب��الد لجانا خ��اص��ة ألج��ل دراس���ة ه��ذه املهمة 
وكنت أنا من حسن الحظ موضع ثقة الوزير 
منذ دخلنا ه��ذه ال���وزارة  فربيطانيا تهدف إىل 
ضرب وحدة املسلمن وتدمري خالفتهم ولذا 
كنا نضع الخطط الطويلة األمد ألجل سيطرة 
ال��ت��ف��رق��ة وال��ج��ه��ل وال��ف��ق��ر وأح��ي��ان��ا امل���رض عىل 
ه����ذه ال����ب����الد..  ل��ك��ن ال�����ذي ك����ان ي��ق��ل��ق ب��ال��ن��ا هي 
البالد اإلسالمية، فإننا وإن كنا قد عقدنا مع 
الرجل املريض )اإلمرباطورية العثمانية( عدد 
من املعاهدات كلها كانت يف صالحنا، وكانت 
تقديرات خ��رباء وزارة املستعمرات أن الرجل 
امل�����ري�����ض )اإلم������رباط������وري������ة ال���ع���ث���م���ان���ي���ة( س��ي��ل��ف��ظ 
أن��ف��اس��ه يف أق���ل م���ن ق���رن ل��ذل��ك ن��ح��ن بحاجة 

إىل حليف جديد يف الشرق األوسط .. يتبع 

ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا



من املعيب التزام الباحث العلمي 
)*( بالنقل الحريف للقوالب بدون 

الرجوع ملصدر العلم!!
مثال: بحث علمي يف الشرع أو 

القانون، أو يف علوم االجتماع، أو حتى 
يف العلوم الطبيعة، بذل الباحث فيه 

جهداً كبرياً متنقاًل ومطلعًا وقارئًا ومتدبراً 
استقراًء واستنباطاً لكل ما يتعلق 

بموضوعه من مصادر ومراجع الفقهاء؟ 
ولكنه لألسف لم يرجع إىل ما ورد يف كتاب 

الله الكريم الحق املبني الهدى والنور، 
فيما يتعلق بالجزئية موضوع بحثه!!

أو أن��ه رج��ع آلي��ة واح���دة أو اثنتني؛ م��ن ع��ش��رات أو مئات اآلي��ات 
املفصلة وامل��ب��ي��ن��ة وال��ت��ي فيها ث���راء ف��ك��ري علمي وع��م��ي مل��وض��وع��ه!! 
أو أن����ه اك��ت��ف��ى ب���ذك���ر وع�����رض اآلي�����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��م��وض��وع��ه يف صفحة 

افتتاح بحثه!!   
ولو أن الباحث بذل قليال من الجهد الفكري يف النظر والتدبر، 
إض��اف��ة إىل جهده الكبري امل��ب��ذول ب��ني امل��راج��ع القديمة والحديثة؛ 
ورج���ع إىل تفاصيل وح��ج��ج وأدل���ة وتعليمات: م��دب��ر األم���ر العليم 
الحكيم يف م��وض��وع��ه وم���ا يتعلق ب��ه وك��ي��ف ينبغي ال��ت��ع��ام��ل معه 

نفسياً وسلوكياً واجتماعياً، روحياً ومادياً..
ل��ت��وص��ل م���ن خ����الل ذل����ك إىل ن��ت��ائ��ج وت���وص���ي���ات ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة؛ 

جديدة! مفيدة ونافعة!! يف موضوعه..
وكما نعلم الي��زال العلم امل��ادي ناقصاً بشهادة أساتذة وفقهاء 
ت��ل��ك ال���ع���ل���وم ؛ ن���ظ���راً ل��رك��ي��زه��ا ع���ى ال���ج���ان���ب امل�������ادي، ال���رأس���م���ايل، 

الربحي، املحسوس!!
 وإغفالها للجانب الروحي!!؛ مما أدى ويؤدي إىل عدم اكتمال 
معظم العلوم وبقائها ناقصة!! وأدى أيضاً إىل اختالل يف التوازن؛ 

وانتشار للفساد، وعدم الوصول للغاية النافعة واملرتجاة!!
وال ننىس يف هذا املقام أن نذكر ونتذكر أن أبونا إبراهيم عليه وعى 

نبينا محمد وآله أفضل الصالة وأزىك وأطهر السالم ؛ يعترب مثااًل 
ونموذجاً للباحث العلمي عن الحقيقة! وحني أراد أبونا إبراهيم 
أن ي��ع��رف م��ن ه��و م��دب��ر ش���ؤون الخليقة!! ب��دأ يستقرئ ويستنبط 
بالحجة والدليل والربهان، وواج��ه املنسلخ من آيات ربه بالحوار 
العلمي وال��ح��ج��ة وال��دل��ي��ل وال���ربه���ان، ب��ع��ي��داً ك��ل البعد ع��ن أه��واء 
ال��ن��ف��س وع����ن ال����ج����دال وع����ن ال���ب���اط���ل؛ وه����ي م���ن م��ب��ط��الت ال��ب��ح��ث 

العلمي!!.
)*( الباحث العلمي: هو الناظر املتفكر املتدبر الباذل جهداً فكرياً 
م��ن��ت��ظ��م��اً وم����رت����ب����اً يف م����وض����وع دراس�����ت�����ه وم����ج����ال ت���خ���ص���ص���ه؛ ب��ه��دف 
ال����وص����ول ل��ل��ح��ق��ائ��ق وال��ح��ك��م��ة وال����رش����د وال���رش���ي���د وال����ص����واب ب��ق��در 

اإلمكان.
وال����ب����اح����ث: ه����و امل���ف���ت���ش امل���ن���ق���ب ع����ن امل����ع����رف����ة وال����ع����ل����م وال���ح���ق���ائ���ق 

املفيدة.
وال�����ب�����ح�����ث ال�����ع�����ل�����م�����ي: ه�������و ع����م����ل����ي����ة ف�����ك�����ري�����ة ع����ق����ل����ي����ة ف����ي����ه����ا اس�����ت�����ق�����راء 
واستنباط للحقائق، يف موضوع الدراسة؛ للوصول للنتائج املفيدة 

والنافعة؛ ليس فقط الربح املادي! أو الدرجة العلمية!!.
سبحانك ال علم إال ما علمتنا إن��ك أن��ت العليم الحكيم، اللهم 
ع��ل��م��ن��ا وف��ه��م��ن��ا م���ا ينفعنا يف دن��ي��ان��ا وآخ��رت��ن��ا ، ب��م��ا س��خ��رت ل��ن��ا من 

عقول وإمكانات، إنك عى كل يشء قدير.
وكما أمرتنا يف كتابك الكريم الذي هو حجة علينا يوم نلقاك ، 
بالنظر والتفكري والتدبر يف خلقك ومخلوقاتك ويف أنفسنا، ويف كل 
ما سخرته وذللته لنا ؛ وبما يحقق الغاية يف الخري والنفع والرشد 
والحكمة والفائدة، ويدفع أيضاً عنا الفساد والشر والوباء واملرض.
واجعل اللهم خالص نيتي ونوايانا يف جميع سكناتنا وحركاتنا 
- ق��ب��ل وأث���ن���اء وب��ع��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي -  خ��ال��ص��ة ل��وج��ه��ك ال��ك��ري��م، 
واجعل يقيني ويقيننا يا الله أكمل اليقني بك ومنك وإليك؛ فأنت 

املسخر واملسبب العليم الحكيم، اللطيف الخبري.

د. عيل عبدالقادر الشامي

وفاء الكبيس

الشاعر املجاهد: معاذ الجنيد

عودة الباحث ملصدر العلم أساس من أسس البحث العلمي

“تاريخ َطوَمر”  
  ) ُ ������������������������ْع������������������������ُد( ي����������������ا )ِح���������������������ْم���������������������ريرَ ��������������������������ٌع( ي����������������ا )مرَ ي����������������ا )ُت��������������������������برَّ

�������������ُر( �������������مرَّ �������������ي�������������ُف( ي����������ا )ق����������ح����������ط����������اُن( ي����������ا )شرَ  ي����������ا )سرَ
��������������ي��������������ن��������������ا ال�������������������ُع�������������������م�������������������ررَ ي���������������������ا س���������������������اديت  ��������������ضرَ ل��������������ق��������������د قرَ

ن�������������ف�������������خ�������������ُر أم��������������������������������ج��������������������������������اِدُك��������������������������������م  ون�����������������������������ح�����������������������������ُن يف 
�����������������������������ت ف����������ق����������د ����������������������ه����������������������ا ال�����������������������������ي�����������������������������وم ت�����������������������������الشرَ ل����������������������ِك����������������������نرَّ

���������������������������ُر( ���������������������������ومرَ ��������������������ى ع��������������������ى ت���������������اري���������������خ���������������ُك���������������م )طرَ غ��������������������طرَّ
( اس��������������������������������ُم أج��������������������دادن��������������������ا ����������������������������ونرَ ُيّ ِ )ال����������������������������ِح����������������������������م����������������������������ريرَ

ُر ( اس�����������ُم�����������ن�����������ا األج�����������������������������درَ �����������������������ونرَ �����������������������ِرُيّ �����������������������ومرَ و)ال�����������������������طرَ
�������������������������ررَت ك�����������������������������������ُلّ ال���������������������ب���������������������ط���������������������والِت ال������������������ت������������������ي ُس�������������������������ِطّ

������������������روا ������������������طرَّ �������������������������������ت وغ����������������اب����������������ت خ�����������ل�����������ف م����������������ن سرَ ذابرَ
ف������������������ل������������������ت������������������ح������������������ِرق أم������������������������������ج������������������������������اُد )ط���������������������������������������������������������������������روادٍة(

ول�������������ي�������������ن�������������ح�������������ن�������������ي )اإلس��������������������������ك��������������������������ن��������������������������دُر األك���������������������������������������ُر(
ِق )ال������������������������������������������ِزي������������������������������������������ُر( ب��������������خ��������������ي��������������ب��������������اِت��������������ِه ول��������������������������ي��������������������������غ��������������������������ررَ

) ُ �������������������ِذر م�����������������������ن ِش���������������������������ع���������������������������رِه )ع�����������������������ن�����������������������ررَ ول�������������������ي�������������������ع�������������������ترَ
 ب���������������ع���������������د ال������������������������������������ذي أب������������������������������������ىرَ )أب������������������������������������و ف������������������اض������������������ٍل(

م������������������������ا ع���������������������������������������ادرَ يف ال���������������������ت���������������������اري���������������������خ م������������������������ا ُي����������������ب����������������ِه����������������ُر
ُس������������������ب������������������ح������������������ان������������������ك ال���������������������������ل���������������������������ُه���������������������������مرَّ م���������������������������ن ق������������������اه������������������ٍر

���������������������ُر ُي���������������������ق���������������������هرَ ال  واالكرَ  م��������������������������������ن  وك���������������������������������������������������������������ُلّ 
�����������������������������������ى ك������������م������������ا ي������ن������ب������غ������ي  )ه�����������������������������������اين( ال�����������������������������ذي وفرَّ

�����������������������روا وك���������������������������������������������ُلّ م�����������������������ن ف������������������������������وق ال��������������������������������������رى ق�����������������������صرَّ
����������������������������������������ًة ح����������������������������������������اديرَّ

ُ
خ���������������������������������������������اضرَ اق�����������������������ت�����������������������ح�����������������������ام�����������������������اٍت أ

ت��������������خ��������������ُط��������������ُر ال  األخ��������������������������������ط��������������������������������اِر  خ����������������������������اِط����������������������������ِر  يف 
ال���������������������������ح���������������������������رُب يف أع��������������������ت��������������������ى اح��������������ت��������������دام��������������ات��������������ه��������������ا

�������������������ُر �������������������رصرَ ى صرَ ف�������������������������������������������األرُض ن�������������������������������������������اٌر.. واملرَ��������������������������������������������������درَ
ِرف���������������������������������اُق )ه����������������������������اين( ُح���������������������وص���������������������روا، وال��������������ِع��������������دا

����������روا ى ع����������س����������كرَ م���������������ن ك�������������������������ِلّ ص�������������������������وٍب ب��������������������ال��������������������ردرَ
واإلخ������������������������������������������������������وُة ال����������������ج����������������رح����������������ى ج��������������راح��������������اُت��������������ه��������������م

����������������������������������������������������������روا ِخّ
ُ
أ إن  امل�����������������������������������������وت  ن�����������������ح�����������������و  ُت�������������������������ش�������������������������رُي 

م��������������ح��������������ف��������������وف��������������ٌة ب����������������������������األخ����������������������������ط����������������������������اِر  األرُض 
وال��������������������������������������������������������������درُب يف إس����������������ع����������������اف����������������ه����������������م أخ����������������ط����������������ُر

ح����������س����������م����������ه����������ا ت����������������������ح����������������������ت����������������������اُج يف  ��������������������������������ٌة  ُم��������������������������������ِه��������������������������������مرَّ
�����������������������������������������������ٍة ت�����������������������ح�����������������������ُض�����������������������ُر مل������������������������������������ع������������������������������������ج������������������������������������زاٍت ح�����������������������������������������������يرَّ

ده�������������������������م�������������������������اء ال ي���������������������ق���������������������وى ع�������������ل�������������ي�������������ه�������������ا س�����������������وى
) ُ )ُش�����������������������������������������ررَّ أو  اُر(  )ال�����������������������������������ك�����������������������������������ررَّ ����������������ثرَ  ُي����������������ب����������������عرَ أن 

)ح�������������م�������������زٌة( أو  ال�������������ِس�������������ب�������������ُط(  )ال�����������ح�����������س�����������نُي  أو 
)ج����������ع����������ف����������ُر( أو  )ال�����������������ع�����������������ب�����������������اُس(  أو  )زي�����������������������������������ٌد( 

��������������������������������ٌة ت����������������������ح����������������������ت����������������������اُج م�����������������������������ن ه�����������������������������ؤال… ُم��������������������������������ِه��������������������������������مرَّ
�������������������������������روا �������������������������������مرَّ وه��������������������������������������������������������������ؤالِء ال�������������������������������ق�������������������������������وُم ق���������������������������د شرَ

����������������������ُه����������������������م �����������������������������������������������������������������������������مرَّ أب��������������������������������������������������ط��������������������������������������������������اٌل.. ول����������������������ك����������������������نرَّ وثرَ
ُ ُي�����������������������ع�����������������������ررَ ال  ال������������������������ِج������������������������س������������������������ررَ  أنرَّ  ي������������������������������������������������������رونرَ 

إلس��������������ع��������������اف��������������ه��������������م ي���������������س���������������ع���������������ى  م���������������������������ن  وأنرَّ 
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خ������������������������������������ت������������������������������������ه������������������������������������ا أك�����������������������������������������������ُر

ُ
ب�����������������������������������������������آي�����������������������������������������������ٍة م�����������������������������������������������ن أ

زاً ث���������������������������������������������������اين م����������������������������������س����������������������������������اراِت����������������������������������ِه ُم����������������������������������������������������������������ع����������������������������������������������������������������ِزّ
ب������������������������������ث������������������������������ال������������������������������ٍث.. ل��������������������ل��������������������ه ك����������������������������������������ْم ُي����������������������������������������ؤِث����������������������������������������ُر!؟

اُن( م������������������������ن ب��������������������أِس��������������������ِه ح����������������ت����������������ى ب��������������������������������دا )م�������������������������������������������������������������������������������ررَّ
ت�����������������زف�����������������ُر ل����������������������ظ����������������������ًى  )األوىل(  وح����������������������������������رُب����������������������������������ُه 

��������������������������������������ا ِب�����������������������ِه  )زي������������������������������������������������������ٌد( و)ع���������������������ب���������������������دال���������������������ل���������������������ه( الحرَ
�����������������������ُر ������������������������������������������ُر.. األط�����������������������هرَ و)ث�����������������������������������اب�����������������������������������ٌت( واألط������������������������������������������هرَ

ي�����������������ق�����������������ُف�����������������و ُخ���������������������ط���������������������ى أص����������������������ح����������������������اب����������������������ِه ب��������������اح��������������ث��������������ًا
وال���������������������������������ن���������������������������������اُر ض�������������������������رب�������������������������اً ل�������������������������م ت���������������������������������زل ت���������������������ه���������������������ُدُر

�������������ن �������������������ئ�������������������ّن�������������������ًا ك�������������مرَ ي��������������������������������������������������روُح ي���������������������غ���������������������دو ُم�������������������ط�������������������مرَ
ي����������������ش����������������ُع����������������ُر ال  ب����������������������ال����������������������خ����������������������وف  داِرِه  يف 

ي�������������������������������������������دوُر ح�����������������������������ول امل������������������������������������وت ُم�������������س�������������ت�������������ق�������������ِص�������������داً
وامل�������������������������������������������������������������������������وُت م�������������������������������ن إق������������������������������������������دام������������������������������������������ُه ي������������������ن������������������ِف������������������ُر

وح��������������ي��������������ن��������������م��������������ا ال������������������������ش������������������������ه������������������������داُء م������������������������ن ق����������������وم����������������ِه
����������������������ِة ال�����������������ُخ�����������������ل�����������������ِد ب�������������������������ِه اس�����������ت�����������ب�����������ش�����������روا يف ج����������������������نرَّ

�������������������������������������������لرَ ال��������������������������������������ك��������������������������������������راُر ع�����������������������������ن خ����������������ي����������������ل����������������ِه: جرَّ ت�������������������������������������������ررَ
����������������������������������������روا( ����������������������������������������ِصّ )نرَ ق�����������������������������������������������������ادٌم  إل������������������ي������������������ك������������������م  إيّن 

�����������������������������ًة ح����������������������������������ك����������������������������������اي����������������������������������ٌة ت�������������������������������������ب�������������������������������������دو خ�����������������������������ي�����������������������������ال�����������������������������يرَّ
ُروا ������������������������������������������ورَّ ف������������اك������������ُت������������ب أج��������������������������ررَ م����������������ن صرَ ي����������������ا رِبّ 

ل��������������������������م ت������������������ش������������������ه������������������ِد ال���������������������دن���������������������ي���������������������ا ك�����������������������������������إص�����������������������������������راِرِه
��������������������ُه األع�������������������������ُص�������������������������ُر ول���������������������������������م ُت����������������������ع����������������������اِص����������������������ر م��������������������ث��������������������لرَ

ث��������������������������������������������الث ج�����������������������������������������������������������������والٍت و)ه����������������������������������������������������������������������������اين( ب�����������ه�����������ا
)ع����������������������������م����������������������������اُر( و)امل��������������������������������������ق��������������������������������������داُد( و)األش������������������������������������������������ُر(

ف�����������������������خ�����������������������اضرَ )ب�������������������������������������������������������������دراً( ِب����������������������������������������������دءرَ ج�����������������������والِت�����������������������ِه
) ُ ������������������������ي������������������������ررَ �������������������������������رْت )خرَ وب�����������������ع�����������������د )ب������������������������������������������������دٍر( ُس�������������������������������ِعّ

( ُم�����������س�����������ت�����������ش�����������ِه�����������داً وأك���������������������م���������������������لرَ )األح����������������������������������������������������������زابرَ
���������������روا: م���������������جرَ وال���������������ق���������������وُم م�����������ن ح���������ي���������ُث ارت�����������ق�����������ى زرَ

���������������������������ِري ي����������������������ا ح������������������������������������رُب م����������������������ن ب���������������ع���������������دِه ���������������������������ومرَ ���������������������������طرَ ترَ
ي����������������������ث����������������������أروا �����������������������������ررَ األب����������������������������������ط����������������������������������اُل يك  �����������������������������ومرَ �����������������������������طرَ ترَ

���������������������������������������������������ًة وك���������������������������������������ان���������������������������������������ت األج������������������������������������������������������������������������������������������������������واُء ِرِب���������������������������������������������������يرَّ
��������������������������ُر ����������������������������������������������ا ت��������������������������زخرَ ب�������������������ت�������������������ض�������������������ح�������������������ي�������������������اِت األوِل����������������������������������������������يرَ

م���������������ي���������������ادي���������������ن���������������ن���������������ا )ه���������������������������������������������������������������اين( يف  وص���������������������������������������������������������������اررَ 
ي������������������������ك������������������������ُرُ س������������������������اح������������������������ات������������������������ن������������������������ا  ويف  ي��������������������ن��������������������م��������������������و 

����������������ي����������������نِي ارت��������������ق��������������ى ب��������������ن��������������ي��������������ِل ِك��������������ل��������������ت��������������ا ال����������������ُح����������������س����������������نرَ
���������������������������������������������ٌة أك����������������������������������ُر ن����������������������������ص����������������������������ٌر ك����������������������������������������ب����������������������������������������رٌي.. ِرف���������������������������������������������عرَ

ف�����������������ل�����������������ت�����������������ح�����������������ف�����������������ظ�����������������وا آث�������������������������������������������������������������������اررَ أق���������������������������������������داِم���������������������������������������ِه
���������������ُر ���������������ش���������������عرَ ��������������������������ه��������������������������ا مرَ واب��������������������������ن��������������������������وا ع���������������ل���������������ي���������������ه���������������ا.. إنرَّ

ُه ادرَ ����������������������������������ررَ ال��������������������������ت��������������������������اري��������������������������ُخ ع��������������������������������������������������������������������درَّ ����������������������������������فرَّ ق��������������������������د صرَ
���������������������������ُر( ���������������������������ومرَ ف���������������������������اب���������������������������دأُه ب��������������س��������������م ال�����������������ل�����������������ه ي��������������������ا )طرَ
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  ل�������و أن ذئ�������ب�������ًا م������ف������رس������ًا ه����اج����م 
منزل أسرة مرفة يف إحدى عواصم 
العالم "األورب��ي��ة "وق��ت��ل بعض من 
قططها األليفة، لهاجت الدنيا وما 
ق�������ع�������دت ول������ق������ام������ت وس��������ائ��������ل اإلع����������الم 
ال������دول������ي������ة ب����ال����ت����ح����رك إىل ع������ني امل����ك����ان 
ل���ن���ق���ل ال���ج���ري���م���ة ال���ب���ش���ع���ة ب���ال���ص���وت 

والصورة!!
أما نحن تتساقط جثث أبناءنا وكأنه حدثاً 
ع������ادي������اً، ف�����م�����اذا ي���ع���ن���ي س����ق����وط أط�����ف�����ال ال��ي��م��ن 

قتى؟
ه���ل أص���ب���ح أط��ف��ال��ن��ا م���ج���رد أرق������ام ت��س��ق��ط ال 

يأبه العالم لسقوطها!
ف����ال����وي����ل ك�����ل ال�����وي�����ل ل����ه����ذا ال����ع����ال����م ال����������ذي  ال 

يستوقفه مقتل أطفالنا األبرياء!
أال ي���ح���ق ألط���ف���ال���ن���ا أن ي��س��ت��م��ت��ع��وا ب��ال��ع��ي��ش 

اآلمن كباقي أطفال العالم ؟
أط��ف��ال��ن��ا ج���راح ه���ذا ال��ع��ال��م امل��ن��اف��ق امل��ت��واط��ئ 
يحاصرهم املوت من كل جانب ويصب عليهم 
امل��ع��ت��دون ن���ريان حقدهم امل��ج��ن��ون ب��ال ه���وادة، 

وال بوايك عليهم ، وال أحد يأبه ملوتهم !
لقد أباد العدوان األمرييك السعوصهيوين 
ش������ع������ب ال������ي������م������ن ب�����أك�����م�����ل�����ه م��������ن ش�������ي�������وخ ون������س������اء 
وأط��ف��ال دون أن يتوقف ال��ع��ال��م ول��و للحظة 

للتفكري يف هذه املأساة أو محاسبة املسؤولني 
ع���ن���ه���ا ب������ل ع������ى ال����ع����ك����س ه�������ذا ال�����ع�����ال�����م امل���ن���اف���ق 
تواطئ مع الجالد وحاسب الضحية ووضعها 
يف ال����ق����ائ����م����ة ال��������س��������وداء وب���������رأ امل�����ع�����ت�����دي ال���ق���ات���ل 

السفاح !
 أي�����ن م����ن ي����دع����ون ح���ق���وق اإلن����س����ان وح���ق���وق 

الطفل من حقوق أطفالنا ؟ 
أي���������ن ال�����ع�����ال�����م امل�����ن�����اف�����ق م�������ن ي�����ش�����اه�����د أط����ف����ال����ن����ا 
ُيعذبون من ِقبل العدوان الغاشم بممارساته 
اإلرهابية اإلجرامية منذ أكرث من ستة أعوام ؟ 
أي���������������ن ه������������م م������������ن ع���������ذاب���������ن���������ا وآالم�������������ن�������������ا ووج�������ع�������ن�������ا 
ع��ن��دم��ا ن��ش��اه��د أط��ف��ال��ن��ا ب��دم��ع��ات��ه��م ال��ربي��ئ��ة، 
وج��راح��ات��ه��م ب��أج��س��اده��م ال��ص��غ��رية ال��غ��ض��ة، 
ودم����ائ����ه����م ال����ط����اه����رة، وح���رم���ان���ه���م م����ن أب��س��ط 
حقوقهم ، حقهم يف اللعب والعيش بأمان ؟ 
وأي�����������������ن ه�����������م م�����������ن ص��������������ور امل����������ع����������ان����������اة وال�������ش�������ق�������اء 
وال��������ح��������رم��������ان ألط�����ف�����ال�����ن�����ا ال��������ذي��������ن س�����ج�����ل�����وا رق�����م�����اً 
قياسياً صعباً يف معادلة الصراع مع املشروع 

الصهيوين وإجرامه وغطرسته ؟ 
أتحداهم أن يمتلكوا الجرأة لتدقيق النظر 
يف صور أطفالنا الشهداء يف أعينهم الربيئة.. 
فهذه العيون تقول لهم وبأعى الصوت: إننا 
ن��ت��ه��م ك���ل واح�����د م��ن��ك��م ون��ح��م��ل��ك��م م��س��ؤول��ي��ة 
حياتنا التي وأدت، وطفولتنا التي استبيحت 

تحت أسماعكم وأبصاركم..
م�����������ع�����������ذرة أط�����������ف�����������ال ال��������ي��������م��������ن األح�������������ي�������������اء م����ن����ك����م 

واألموات فهذا العالم منافق جبان.

عذرًا أطفال اليمن

حق مشروع
سيأيت اليوم الذي يقوم الشعب اليمني بمالحقة دول االحتالل ومرتزقتهم 
محلياً ودولياً للقصاص منهم وإنزال العقوبات التي يستحقونها جراء ما 
ارتكبته أياديهم اآلثمة بحق الوطن واملواطنني من كافة الجرائم املختلفة 

التي طالت كافة املجاالت بدون استثناء وال حرمة ألي يشء عندهم..
اس��ت��م��رار ال��ع��دوان وال��ح��ص��ار ينتج م��زي��داً م��ن الضحايا وال��خ��س��ائ��ر وه��و ما 
سيجعل ملف محاكمة أولئك الظاملني ثقياًل جداً وحتمياً سيالقون العقاب 
ال��ع��ادل ول��ن تسقط الحقوق بالتقادم حتى ول��و ظنوا ذل��كt فال مهرب وال 

مفر..
الوثائق والتوثيق املستمر لكل عدوان قام ويقوم به العدو يدين بال أدىن 
شك املجرمني بحق وطننا ومواطنينا والصرب نصر بحد ذاته وكما قيل "من 

صرب ظفر".

االنتقال يجمد "اتفاق الرياض"
التصعيد الذي قام به االنتقايل أخرياً بوقف ارتباطه بتنفيذ اتفاق الرياض 
جعل السعودية تائهة تعاين اإلحباط من وهمها انها قد احتضنت االنتقايل 
وق��ب��ول��ه ال��ش��ك��ي إلم��الءات��ه��ا وخ����اب ظ��ن��ه��ا م��ن أن��ه��ا وض��ع��ت ب��ات��ف��اق ال��ري��اض 
س���واراً ح��ول عنق االنتقايل بطبعه لها كيف ت��ش��اء.. ه��ذا االنكسار الحاصل 

وال��ت��ن��ص��ل وال���راج���ع ع��ن ال��ت��ق��ارب فيما بينهم يف ج��ن��وب ال��وط��ن ك��ك��ل دالل��ة 
واضحة ودليل عى حتمية رحيل املحتل وانقشاع الظلمة عن كل املحافظات 

املحتلة قريباً وهذا وعد وموعد ال بد منه.

السفارة يف.. االمارة
يف احدث خطوة نكراء قام بها السفهاء حكام اإلمارات وإيغااًل يف االرتماء 
ب��أح��ض��ان ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين امل��ج��رم ال��غ��اص��ب ب���أن ت��م اف��ت��ت��اح س��ف��ارة للكيان 
اإلس���رائ���ي���ي ب���أب���و ظ��ب��ي األم�����ر ال�����ذي الق����ى اس��ت��ن��ك��ار ال���ش���رف���اء ع���رب���اً وم��س��ل��م��ني 
يف أن��ح��اء ال��ع��ال��م م��ع ال��ع��ل��م أن أح����رار ال��ع��امل��ني ال��ع��رب��ي واإلس���الم���ي ي��وق��ن��ون 
بأنه مهما تمادى حكام اإلمارات يف االنبطاح تحت أقدام اليهود لن يجنوا 
م��ن وراء ذل��ك اال م��م��ارس��ة ال��ي��ه��ودة ع��ى أص��ول��ه��ا وب��أص��ول��ه��ا ح��اخ��ام��ات بني 

صهيون.. الخزي والعار والويل لخونة الدين والوطن والقضية.

فتيل املقاومة.. األول
ق���ام أب��ط��ال ال���ن���واة األوىل مل��ح��ور م��ق��اوم��ة املستعمر ال��ص��ه��ي��وين بتنفيذ أول 
ع��م��ل��ي��ة م��س��ل��ح��ة ض���د ال���ك���ي���ان اإلس���رائ���ي���ي ب��ش��ج��اع��ة واس��ت��ب��س��ال ب���ت���اري���خ 31 
ديسمرب ع��ام 1964م وب��رغ��م أن��ه��ا ل��م ي��ح��دث فيها ق��ت��ال ول��م يسقط فيها 
ضحايا حيث نفذ األبطال عملية تفجري ضخمة لشبكة مياه العدو الصهيوين 

يف وقت لم يكن يف حسبان االحتالل ان تحدث أي مقاومة من أي نوع..

عملية امل��ق��اوم��ة ه���ذه ك��ان��ت ف��ات��ح��ة وب���ارق���ة أم���ل ل���أح���رار يف ك��ل فلسطني 
والبلدان العربية خصوصاً بعدما أعلنت الدول العظمى وقوفها ودعمها 
الكامل للكيان الصهيوين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً خالصة ال��ق��ول أن 
مجموعة صغرية جداً تعدادها 75 بطاًل فلسطينياً باشرت مقارعة ومقاومة 
امل��ح��ت��ل اإلس���رائ���ي���ي ب��ك��ل م���ا ي��م��ل��ك م���ن ع��ت��اد ع��س��ك��ري ض��خ��م ودع����م دويل ال 
محدود..وبالفعل كسروا حاجز الخوف واملستحيل أمام املقاوم واسقطوا 
رهانات االحتالل ومن معه بوالدة املقاومة حينذاك ضدهم واستمرت عنيدة 
ثابتة برجالها األوفياء وهاهي اليوم مقاومة شرسة معاصرة متطورة العتاد 
والعدة قهرت العدو املحتل ومرغت انفه بالراب لدرجة انه اعرف بالهزيمة 

أمام العالم.

عندما تقلق األمم املتحدة.. امسك عى رأسك
أعلنت األمم املتحدة قلقها من وقوع كارثة وشيكة يف حال حدوث موجة 
وبائية لفريوس ك��ورون��ا يف اندونيسيا اك��رب دول��ة فيها تعداد مسلمني عى 
مستوى العالم.. هذا القلق األممي يثري الشكوك.. هل مرحلة تصدير الوباء 
واحتكار وغش الدواء قد بدأت من قبل الدول الكربى التي كان بها النصيب 
األكرب واملوجات األعنف األمر الذي جعل أعداد الوفيات واإلصابات عالية 
جداً وصعب السيطرة واحتواء املرض هناك.. نتمنى أن يذهب هذا القلق 

أرواح  الرياح وأن تنجو اندونيسيا بما نجى به الله بالدنا الحبيبة اليمن..

العميل.. الوطني!؟
بتأييد الله تعاىل ملحور املقاومة يف فلسطني املحتلة توجت معركة سيف 
القدس بالنصر املؤزر عى ترسانة العدو الصهيوين وعتاده الحربي.. الهزيمة 
أقربها الكيان اإلس��رائ��ي��ي رغ��م��اً عنه وثبت ل��ه ت���وازن ق��و ال���ردع.. وكلما مرت 
األي������ام ي��ك��رب اث����ر ن��ص��ر ه����ذه امل���ع���رك���ة يف ف��ل��س��ط��ني وال���ع���ال���م وت���ت���ع���دد امل��ك��اس��ب 
الكبرية ملعركة سيف القدس من تغيري معادلة املعارك والهيمنة إىل فرض 
م��س��ار س��ي��ايس ج��دي��د ك��ل��ي��اً إىل ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج ال��ب��اه��رة ل��ن��ج��اح اإلع����الم الحربي 

للمقاومة الباسلة..
ك��م��ا ال ي��خ��ف��ى أن ان��ت��ص��ار م��ح��ور امل���ق���اوم���ة يف م��ع��رك��ة س��ي��ف ال���ق���دس أذىك 
معركة الوعي يف املنصات االليكرونية ضد االحتالل وكشف جرائمه النكراء 
بحق اإلنسانية كل ما عى وجه األرض بما يف ذلك األبراج املدنية واملؤسسات 

املدنية واإلعالمية والخدمية وما قابله من موقف دويل متخاذل وظالم.
وأب���ش���ع م���ن ال���ت���آم���ر ال������دويل ال��ب��غ��ي��ض ه����ذا م���ا ك��ش��ف��ت��ه ص��ح��ي��ف��ة "ي��دي��ع��وت 
آحرونوت" اإلسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب عاجل من 
"إسرائيل" للسماح بتزويدها بوسائل لقمع املظاهرات املناوئة لالحتالل!؟

خرب صادم رصدته من قناة "فلسطني اليوم".

رصد: قيس النقيب

“تاريخ َطوَمر”  

المرصد االعالمي
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الرؤى  من  العديد  الحويث،  عبدامللك  السيد  الثورة  قائد  قدم 
االقتصادية الهامة يف سلسلة املحاضرات الرمضانية القيمة، متحدثاً 
من منطلق قرآين عن أهم املشاكل االقتصادية التي تعانيها البالد 
التي أنعم الله عليها بالكثري من النعم ، ووضع امام اليمنيني العديد 
من النماذج الناجحة التي حققتها العديد من دول العالم لحسن 
استثمارها للنعم املتاحة فيها ، وأكد يف املحاضرة الرمضانية الـ 22 
امتالك  نتيجة  يكن  لم  بني دول وأخرى  التنمية  التفاوت يف  ان   ،
املوارد والرثوات ، فدول كاليابان ال تملك املزيد من املوارد األولية 
التي تستخدمها يف اإلنتاج ، بينما تمتلك دول فقرية نعماً متعددة 
وكبرية ولكنها لم تستطع التغلب عىل الفقر والفاقة وتعاين التبعية 
االقتصادية لدول االستكبار ، وأعاد قائد الثورة ذلك التفاوت إىل حسن 
استثمار النعم املتباين بني دولة وأخرى ، مؤكداً أن اليمن التي تحتل 
املراتب األخرية من بني دول العالم يف قائمة التنمية املستدامة حباها 

الله بنعم وافرة وكثرية ، تفتقر إليها الكثري من الدول األخرى .
يف هذه املحاضرة الرمضانية التي لم تتجاوز الـ40 دقيقة، لخص 
قائد الثورة السيد / عبدامللك الحويث، اهم املشاكل االقتصادية التي 
تعانيها اليمن وتطرق بأسلوب سلس ودقيق إىل ما يعانيه االقتصاد 
اليمني، ووضع الحلول واملقرتحات ذات الجدوى االقتصادية الكبرية 
أمام الشعب اليمني والقطاعني الحكومي والخاص، مؤكداً أن اليمن 

يمتلك مقومات نهضة اقتصادية شاملة لو تم استثمار النعم الوافرة 
وحسن استغاللها باإلنتاج بما ينعكس بشكل إيجابي عىل حياة الفرد 
واملجتمع والدولة ، وأشار إىل أن مقومات اإلنتاج الوطني متعددة 
ويف مختلف املجاالت سواًء عىل مستوى املوارد وسعة األرض، أو عىل 
مستوى تواجد رؤوس األموال، أو عىل مستوى االستهالك والسوق 
والحركة التجارية، فكل هذه املقومات يف أصلها موجودة، لكنها ال 

تستثمر عىل نحٍو صحيح.

التبعية االقتصادية 
ويف خطابة الرمضاين الـ22 ، تحدث السيد القائد عن أهم نقاط 
الخارج والتوجه نحو  املمثل باالتكال عىل  اليمني  ضعف االقتصاد 
استرياد كل االحتياجات الغذائية والكمالية ، ونتيجة لذلك التوجه 
الخطأ ، لم يتم استثمار النعم واستغاللها كما يجب أن يكون ، 
فأهدرت اليمن خالل العقود املاضية اكرث من فرصة ،األوىل إنها لم 
توظف خصائصها اإلنتاجية ولم تستثمر مواردها االقتصادية املتاحة 
والبطالة  الفقر  معدالت  من  والحد  للعاطلني  عمل  فرص  لخلق 

وتحويل القوى البشرية املفرغة إىل قوي عاطلة وعاجزة عن مواجهة 
متطلبات الحياة  ، والفرصة األخرى تتمثل بإهدار عشرات املليارات 
وكساء  غذاء  من  الحياة  متطلبات  كل  استرياد  يف  الدوالرات  من 
وادوية ووقود وغريها من املواد الكمالية التي تستحوذ عىل نسبة 
كبرية من فاتورة االسترياد التي بلغت قبل العدوان 14 مليار دوالر 
سنوياً وتراجعت مؤخراً يف ظل استمرار العدوان والحصار الذي دخل 
العام السابع إىل خمسة مليارات دوالر ورغم تراجع فاتورة االسترياد 
بنسبة تصل إىل اكرث من %65 عنما كانت عليه قبل العدوان إال انها 
للبلد يف  املعييش واالقتصادي  تشكل خطورة كبرية عىل االستقرار 
ظل تراجع معدل الدخل الوطني من العمالت األجنبية جراء وقف 
العدوان للصادرات اليمنية وما يتعرض له النفط كمورد سيادي من 
نهب منظم من دول العدوان ومرتزقتها يف املحافظات املحتلة ، وهو 
ما أدى خالل السنوات املاضية من عمر العدوان والحصار إىل تراجع 
سعر صرف العملة الوطنية امام العمالت األجنبية يف السوق املحيل 
والذي انعكس بدوره عىل حياة املاليني من اليمنيني بشكل سلبي 
القاهرة  للظروف  ونتيجة   ، اإلنسانية  األوضاع  فاقم  وكاريث كونه 

التي فرضها العدوان والحصار وعدم وجود بدائل وطنية من سلع 
ومنتجات محلية ، استغل العدو هذه الفجورة الكبرية وحولها إىل 
ورقة لتشديد الحصار عىل اليمنيني ليضاعف معاناة الشعب اليمني 
، فمسار االسترياد من األسواق الدولية إىل املوائن اليمنية وتحديداً إىل 
ميناء الحديدة يواجه قرصنة بحرية متعمدة من قبل دول العدوان 
السعودي األمرييك ، ولم تعد تلك املسارات متاحة كما كان حالها 
قبل العدوان ، ونتيجة للقرصنة البحرية التي تعيق مسار االمدادات 
الرئيسية للموائن اليمنية كإعاقة السفن واحتجازها وتحويل مسارها 
البحري من ميناء الحديدة إىل موائن الجنوب املحتلة ، ضاعف من 
الكلفة النهائية لالسترياد وحمل املستهلك اليمني تبعات تلك القرصنة 

االجرامية .
أمام مشكلة التبعية االقتصادية لليمن الذي ورثته املسرية القرآنية 
من األنظمة السابقة، يحث السيد عبدامللك الجميع بالتوجه الجاد 
نحو اإلنتاج املحيل، واستثمار النعم التي من الله بها عىل هذا البلد 
عىل نحو يحقق االكتفاء الذايت الذي لم يعد من أبرز التحديات التي 
تواجهه استقالل وسيادة الوطن، ويف حال تحقيق طفرة يف مسار 
اإلنتاج يتعزز االمن القومي الغذايئ للبلد ، وتتالىش معدالت الفقر 
والبطالة يف أوساط املجتمع ، وتتماسك العملة الوطنية امام العمالت 
األجنبية وتستعيد قوتها الشرائية املفقودة ، وتنتقل البلد من قائمة 
الدول األقل نموا إىل قائمة الدول النامية ، فتزيد فرض استقطاب 
رؤوس األموال العربية واألجنبية لالستثمار يف البلد النشاء مشاريع 

إنتاجية واستخراجية كبرية .

عدم وجود بدائل وطنية من سلع ومنتجات محلية ، استغلها � 
العدو وحولها إلى ورقة لتشديد الحصار على اليمنيين 

ليضاعف معاناة الشعب اليمني

توقف اكثر  من � 
350مصنعًا عن العمل

بقلم: رشيد الحداد

السيد القائد: أهم نقاط ضعف االقتصاد اليمني االتكال على اخلارج والتوجه نحو استيراد كل االحتياجات الغذائية والكمالية

تتواصل ازمة المشتقات النفطية 
التي ال تكاد تتوقف حتى تبدأ من 
على  السلبية  آثارها  تاركة  جديد 
حياة المواطنين وملقية بظاللها 
جوانبها..  مختلف  على  السوداء 
المشتقات  توافر  يرتبط   حيث 
القطاعات  كل  بنشاط  النفطية 
وخاصة  والخدمية  االقتصادية 
على  تتوقف  التي  الصحية  منها 
هذا  وفي  المواطنين..  حياة 
الزاوية نتحدث عن هذه التأثيرات 
صادر  حديث  تقرير  يوضحها  التي 
والتعاون  التخطيط  وزارة  عن 
الدولي مطلع العام الجاري يناير 

2021م فإلى الحصيلة:

أدى نقص الوقود وارتفاع أسعاره إىل ارتفاع تكاليف النقل 
للمستفيدين بنسبة ترتاوح بني 20 و%50 يف محافظات إب 
والحديدة وحجة، يف حني ارتفعت كلفة نقل مواد البناء 
الخاصة بربامج النقد مقابل العمل بنسبة ترتاوح بني 30 
املستوى  وعىل  والحديدة..  صعدة  محافظتي  يف  و50% 
الرتاكمي بلغ حواىل %156,2 خالل الفرتة 2014م 2020-م..

قطاع املياه والصرف الصحي 
وتوقف  لعجز  الرئيسة  األسباب  من  الوقود  أزمة  تعد 
املؤسسة املحلية للمياه والصرف الصحي ومعظم فروعها 

يف املحافظات من أداء مهامها يف خدمة املجتمع عىل مستوى 
النفقات  تأمني  عىل  املؤسسة  قدرة  عدم  نتيجة  الخدمة 
التشغيلية والصيانة بما يف ذلك مرتبات املوظفني والقيام 
بعمليات ضخ املياه للمنازل، كما أن أزمة املشتقات النفطية 
تعمل عىل رفع أسعار صهاريج املياه بنسب متفاوتة يف الكثري 
من املحافظات بني -100 %300 كما هو الحال يف األزمة 

السابقة عام 2019م.
إىل  املياه  قطاع  عىل  النفطية  املشتقات  أزمات  وتؤدي 
تداعيات كارثية يتولد عنها عجز حوايل %55 من السكان 
عن الوصول إىل مصادر املياه اآلمنة و االتجاه إىل مصادر 
املياه غري املحسنة.. وقد ترتب عىل صعوبة الحصول عىل املياه 
تفيش انتشار بعض األمراض كالكولريا والدفرتيا وكوفيد19- 

مع استمرار أزمة انعدام املشتقات النفطية.

القطاع الصحي 
يعترب القطاع الصحي هو القطاع األكرث تضرراً من استمرار 
أزمات املشتقات النفطية . وكشفت وزارة الصحة يف بيانها 
التي يمكن حدوثها عند  الخطرية  الكارثية  التوقعات  عن 
انتهاء الكمية املتوفرة من الوقود، والتي أشارت إليها فيما 

ييل: 
أو كلياً يف حواىل 150 مستشفى  األعمال جزئياً  توقف 
وهيئة حكومية و163 مستشفىاً خاصاً وإغالق حواىل 5000 
مركز ومستوصف حكومي وخاص يف جميع مناطق اليمن.

عمليات  ألن  البلد  يف  الوبايئ  الوضع  خطورة  ازدياد 
الرتصد املكافحة واإلحالة والعالج تعتمد بشكل كبري عىل 
توفر املشتقات النفطية لحاجتها املستمرة للنزول امليداين 
لتتبع ومعرفة مدى انتشار األوبئة املختلفة، كما سيؤدي 
إىل إغالق محطات تعبئة األوكسجني، مما يعني توقف كل 
أقسام العناية لكل مستشفيات الجمهورية، مما سيهدد 
حياة كل من يحتاجون إليها وعىل رأسهم مصابو مرض 
فريوس كورونا )كوفيد19( كما ستتأثر عمليات خدمات نقل 
املرىض عرب سيارات اإلسعاف إما بالتأخر أو االنقطاع التام، 
وهذا يعني الحكم املسبق باملوت ملن يحتاج هذه الخدمة يف 

منازلهم أوأماكن إصاباتهم.
تأثر عمليات تخزين األدوية واملحاليل الطبية، مما يعني 
انعدام األدوية واملحاليل التي تحتاج لتخزين يف درجة حرارة 
باردة.. وتوقف املختربات التشخيصية والكشافات الحكومية 
والخاصة ما يعني تأثر عملية التشخيص السليم للمرىض 

مما سيؤدي إىل مضاعفات خطرية.
النفطية، قد يعني إغالق مراكز نقل  انعدام املشتقات 
الدم وأبحاثه وسينعدم الدم املأمون ومشتقاته عن مرىض 
الثالسيميا والجرحى والحروق وأمراض الكبد والعمليات 
العنايات  املرىض يف غرف  وغريهم، وقد يعني وفاة آالف 
املركزة ويف الحضانات. وسيهدد حياة أكرث من 3500 من 
مرىض الغسيل الكلوي خالل أسبوع، والحال ينطبق عىل 

بقية األمراض املزمنة.

التداعيات عىل أعمال القطاع الخاص
تؤثر أزمة املشتقات النفطية سلباً عىل عمليات القطاع 
الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، حيث تشري تقديرات 
الغرفة التجارية والصناعية إىل أن أزمات املشتقات النفطية 
اليمن،  يف  املصانع  عدد  نصف  توقف  إىل  أدت  املتكررة، 
وتوقف أكرث من 350 مصنعاً عن العمل، وفقد أكرث من 

980 ألف عامل مصادر أرزاقهم
والنقل  الصناعي  اإلنتاج  تكاليف  الرتفاع  باإلضافة 
والتخزين وانخفاض إنتاج املنشآت الصناعية والخدمية، 
وتقوم العديد من املنشآت بوقف نشاطها مؤقتاً، وخفض 

دوامها إىل النصف.. 

التداعيات عىل العمل اإلنساين
العمليات  أداء  عىل  النفطية  املشتقات  أزمة  تنعكس 
اإلنسانية ملختلف منظمات اإلغاثة والعمل اإلنساين، من 
وتقديم  تدعمها،  التي  املرافق  إىل  املساعدات  نقل  حيث 
املصابني  األطفال  للحياة، وتعليق دعم  املنقذة  املساعدة 
بسوء التغذية، وتقليل توزيع الغذاء واملياه، وقد أثر ذلك 
عىل سبل العيش وتفاقم التحديات اللوجستية التي واجهت 
عملية تقديم املساعدة.. وإن صعوبة الوصول الفوري إىل 
األشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة الغذائية العاجلة 
للمجاعة،   الناس  من  املاليني  تعرض  إمكانية  يعني  قد 
السيما النساء واألطفال الذين يعانون بالفعل من الجوع.. 

التداعيات عىل ارتفاع الفقر
تعد أزمة الوقود وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف كل من 
النقل واإلنتاج تحدياً كبرياً أدى إىل تعطيل سبل املعيشة 
وتشري التقديرات إىل ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر 
الوطني بحوايل 30 نقطة مئوية من %48,6 يف مسح ميزانية 

األسرة عام 2014م إىل %78,8 عام 2018م.
ومع استمرار أزمة املشتقات النفطية واستمرار الرتاجع 
االقتصادي وصعوبة األوضاع اإلنسانية فإن معدالت الفقر 
الفرتة  خالل   80% تفوق  معدالت  إىل  للزيادة  مرشحة 

القادمة.

افتتح األستاذ/ حسني فضل هرهرة- رئيس مجلس إدارة البنك اليمني لإلنشاء والتعمري- 
ومعه مدير عام البنك األستاذ/ مدين عبدالجليل مسعود- فرع البنك يف منطقة الحوبان 

بمحافظة تعز.
ويف حفل االفتتاح قال رئيس مجلس إدارة البنك -حسني هرهرة- إن افتتاح فرع البنك يف 
منطقة الحوبان بتعز يأيت ضمن اهتمامات البنك بإيصال خدماته إىل مختلف مناطق اليمن 
وبما يسهل عىل عمالء البنك الوصول إىل هذه الخدمات، مشيداً بكوادر البنك التي لها األثر 
البالغ يف تحقيق التقدم للبنك والتميز يف خدمة عمالئه واملساهمة يف خدمة االقتصاد الوطني.

وأكد هرهرة أن البنك اليمني لإلنشاء والتعمري يشهد تغريات تواكب التطورات املصرفية 
محلياً وإقليمياً ودولياً، مبدياً ثقته بأن هذا الفرع سيكون إضافة نوعية إىل شبكة فروع 

البنك يف مختلف مناطق اليمن.
وأكد أن انضمام فرع الحوبان بتعز إىل شبكة فروع يف مختلف املحافظات اليمنية يعكس 
حرص البنك عىل الوصول إىل عمالئه يف مختلف املناطق اليمنية ويرتجم التحوالت التي 
يشهدها البنك يف تطوير أدائه وتنويع خدماته املالية واملصرفية، مشرياً إىل أن البنك سيشهد 
الكثري من التطورات والتي يضعها البنك ضمن خططه الحالية واملستقبلية، وبما يتناسب 
مع عراقة البنك اليمني لإلنشاء والتعمري الذي ُيعد البنك املؤسس للسياستني النقدية 

واملالية يف اليمن.
ويف ذات السياق أشار مدير شؤون املنظمات وخدمات التسويق بالبنك -معمر الهاشمي- 

إىل أن البنك يقّدم خدمات لعمالئه من خالل الحساب النقدي وباقة خدمات إلكرتونية 
أخرى، منها خدمة املوبايل املصريف كالتحويل إىل بنك آخر عرب املوبايل املصريف، وخدمات 
سداد الفواتري وشحن الرصيد ألي شبكة اتصال والتسوق وخدمات الصراف اآليل، كما يقّدم 
البنك مجموعة من الخدمات الخاصة بمستفيدي الدعم اإلنساين بالتعاون مع املنظمات 

الدولية واملحلية.

متابعة: محمد النظاري 

تقرير حديث لوزارة التخطيط 

تداعيات كبيرة بسب أزمة املشتقات النفطية على احلياة االجتماعية واالقتصادية 

البنك اليمني لإلنشاء والتعمير يفتتح فرعًا له في احلوبان مبحافظة تعز

من وحي املحارضات الرمضانية ..  استثمار النعم باإلنتاج 

 "الشعب" تنظم ورشة للنهوض بالزراعة في الجوف

ُعقدت بصنعاء الورشة الوطنية األوىل للنهوض 
بــــالــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي يف مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف نــظــمــتــهــا 
مـــــؤســـــســـــة "الــــــشــــــعــــــب االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــلــــتــــنــــمــــيــــة" مـــع 
مؤسسة "بنيان" للتنمية ووحدة الحراثة والشق 

املجتمعية.
ويف افتتاح الورشة أكد نائب وزيــر الزراعة نائب 
رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور 
رضــــــــــوان الـــــربـــــاعـــــي االهـــــتـــــمـــــام بــــالــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي يف 
الـــــــجـــــــوف ســــيــــمــــا بـــــعـــــد تـــــحـــــريـــــر املـــــحـــــافـــــظـــــة مـــــــن قـــــوى 
الــعــدوان واملــرتــزقــة..وأوضــح أن الـــوزارة انتهت من 
إعداد الدراسات الالزمة للبدء بإنشاء سد الخارد 
الذي سيكون له دور يف ري مساحات شاسعة من 

األرايض الزراعية الصالحة لالستثمار.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أوضـــــــــــــح مـــــــديـــــــر مـــــؤســـــســـــة "الـــــشـــــعـــــب 
االجــتــمــاعــيــة لــلــتــنــمــيــة" الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــكــبــي أن 
سنوات الحرب والحصار عىل اليمن تؤكد االهتمام 
بالزراعة لتحقيق التنمية الزراعية واألمن الغذايئ 
بــــمــــا يــــكــــفــــل االســـــتـــــقـــــالل عــــــن الـــــــــــــــــواردات الــــخــــارجــــيــــة 

واالعتماد عىل اإلنتاج املحيل لتغطية االحتياج.
وأشــــار إىل مــا تــنــاولــه الــشــهــيــد الــقــائــد حــســني بــدر 
الدين الحويث، وتأكيده عىل عدم استطاعت األمة 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، وهــــي مـــا تــــزال فـــاقـــدة لــلــقــوت 

الضروري الذي أساسه الزراعة وليس االسترياد.
ولـــفـــت الــكــبــي يف الــــورشــــة الـــتـــي حــضــرهــا وكـــالء 
وزاريت الــرثوة السمكية بشري الخيواين، والــزراعــة 
لـــقـــطـــاع اإلنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي املـــهـــنـــدس ســـمـــري الـــحـــنـــاين 
ومـــحـــافـــظ الــــجــــوف رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــــزراعــــيــــة خــالــد 
حــــمــــطــــان إىل أن مـــحـــافـــظـــة الــــــجــــــوف، إحـــــــــدى أهــــم 
املحافظات زراعياً بجانب كونها ثالث أكرب محافظة 
يمنية بمساحة 40 ألــف كيلومرت مــربــع، منها 75 

% قابلة للزراعة.
وبني أن محافظة الجوف تمتلك أهم محددات 
اإلنـــتـــاج الــــزراعــــي مـــن أرض ومـــيـــاه ومـــنـــاخ مــتــنــوع .. 
الفــــتــــا إىل أن الـــتـــوجـــه لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع الــــزراعــــي 
بـــــالـــــجـــــوف، يـــــــأيت رداً لــــالعــــتــــبــــار ملـــــا تــــعــــرضــــت لـــــه مــن 

إهمال ممنهج عىل مدى عقود من الزمن.
وأفـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــأن مـــــــؤســـــــســـــــة "الـــــــــشـــــــــعـــــــــب" اســـــتـــــجـــــابـــــت 
لـــتـــوجـــيـــهـــات الــــقــــيــــادة الــــثــــوريــــة والـــســـيـــاســـيـــة بــتــعــزيــز 
صـــمـــود املـــجـــتـــمـــع بـــالـــتـــوجـــه نـــحـــو الــــــزراعــــــة، وإنـــشـــاء 
قــطــاع زراعــــي لــالهــتــمــام بــالــنــهــوض الـــزراعـــي وكــانــت 

الوجهة األوىل محافظة الجوف.
وذكــــر أنــــه تـــم اســـتـــالم أرض بــمــســاحــة 53 هــكــتــاراً 
مــن أرايض الــدولــة الستصالحها وزراعــتــهــا لتصبح 
نواة لثورة زراعية شاملة لتحقيق األمن الغذايئ.

)مجزرة تنومه بداية العدوان 
السعودي على اليمن(

د. يحيى  السقاف #

تــحــت عـــنـــوان )عـــــدو األمـــــس هـــو نــفــســه عـــــدوي الــــيــــوم( بــــدأ الـــعـــدوان 
الــســعــودي عــىل الــيــمــن قــبــل مــائــة عـــام يف مــجــزرة تــنــومــه الــوحــشــيــة يف 
الــعــام 1923م عــنــدمــا أقــــدم جــيــش آل ســعــود بــقــيــادة األمــــري خــالــد بن 
محمد ابن شقيق امللك عبد العزيز عىل قتل وذبح أكرث من )3000( 
حاج يمني يف وادي تنومه يف عسري حيث كان الحجاج بال سالح وقد 
أحـــرمـــوا لــلــحــج حــيــث نــفــذت هـــذه املـــجـــزرة بــدعــم مـــن بــريــطــانــيــا ألبــعــاد 
سياسية وعقائدية، وظل العدوان عىل شعبنا قائما والجرح ينزف إىل 
أن بدأ اإلعالن عن العدوان السعودي األمرييك اإلمارايت من السفارة 
السعودية يف أمريكا يف تاريخ 26/3/2015م والنظام السعودي تعمد 
تغييب املجزرة تاريخيا بتواطؤ من السلطات اليمنية السابقة والغريب 
أيــضــا يف هـــذه الــحــادثــة انـــه ال يــعــرفــهــا الــكــثــري مــن هـــذه األجـــيـــال إال من 
عاصروا ذلك العهد والبعض القليل ممن عانوا فقدان أقربائهم من 
شهداء هذه املجزرة، وتم التكتيم عليها عرب عدة أجيال من الشعب 
الــيــمــنــي، ولـــم يــتــم تــذكــريهــم او تعريفهم بـــعـــداوة الــنــظــام الــســعــودي 
عىل اليمن منذ مائة عام وظل إعالم السلطات اليمنية متجاهال لتلك 
املجزرة بناًء عىل توجيهات من األنظمة السابقة واملتعاقبة عىل مدى 
عشرات السنني، والتي كانت ترضخ للعمالة وتستلم ثمن سكوتها 

وتواطؤها.
 فـــقـــد تـــفـــاجـــأ أغــلــبــيــة جـــيـــل هـــــذا الــــزمــــان عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــوا عــــن مــذبــحــة 
تنومه يف حق أالف الحجاج اليمنيني وبدون سبب أو وجود صراعات 
وحروب بني البلدين وحتى يف ظل الحرب فجميع األديان والشرائع 
السماوية تحرم وتجرم مثل هذه األعمال الال إنسانية والال أخالقية 
وكذلك القوانني واألعــراف املحلية والدولية تحرم القيام بذلك واىل 
جانب التعتيم اإلعالمي كان هناك تعتيم وتواطؤ يف اإلهمال املتعمد 
يف املناهج الدراسية والجامعية من خالل عدم ذكر وقائع الجريمة 
الــوحــشــيــة يف حــق الــحــجــاج يف تــنــومــه ومـــا هــي أســبــابــهــا واألهـــــداف من 
وراء ارتــكــابــهــا وبـــغـــرض تــعــريــف الــشــعــب الــيــمــنــي بــأعــدائــه وكـــذلـــك لم 
يتم تسمية أي مصالح أو منشآت حكومية بهذا االسم أسوة بأسماء 
الــشــهــداء حيث كــان الــهــدف األســـايس مــن كــل هــذا هــو طمس معالم 
الــجــريــمــة الــوحــشــيــة الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام الــســعــودي وألغــــراض كثرية 
منها تحسني سمعة هذا النظام اإلجرامي وأخرى من ضمنها التهيئة 
الفكرية والثقافية لنشر الغزو الفكري التضلييل التي دعا لها النظام 
السعودي عرب أجندات قام بتنفيذها أتباعهم من املرتزقة وكان لسان 
الحال يف تلك العقود السابقة تقديم املــكــارم من املخصصات املالية 
لقيادات الدولة وبعض املشايخ والتدخل السافر يف الشئون الداخلية 
لليمن وقتل القيادات الشريفة والنزيهة التي تسعى الستقالل وحرية 
الوطن وأيضا املساعدات يف بناء بعض املدارس واملساجد والتي كان 
لــهــا دور يف نــشــر الـــغـــزو الــفــكــري الــدخــيــل وطـــمـــس الــحــقــائــق والــهــويــة 

اإليمانية.
وتعترب الذكرى املئوية ملجزرة تنومه محطة يستلهم منها الشعب 
اليمني منها الدروس والعرب ملعرفة ما ُيكنه النظام السعودي عليهم 
من حقد وخبث وهو ما يستدعي تعزيز التالحم واالصطفاف الشعبي 
ملــواجــهــة الـــعـــدوان األمـــريـــيك الــســعــودي الــــذي يــرتــكــب أبــشــع الــجــرائــم 
بــحــق الــيــمــن أرضــــا وإنــســانــا وكــيــف أن الــنــظــام الــســعــودي اتــخــذ جملة 
مــن األســالــيــب منها اســتــخــدام الــنــفــوذ الــســيــايس واالقــتــصــادي للتأثري 
عىل كتابة التاريخ والضغط عىل الدول أو املؤرخني والباحثني والكتاب 
بعدم التعاطي مع أي موضوع يتعلق بهذا الشأن إال بما يتوافق مع 

رغباتهم ومصالحهم.
حيث أبــدت السعودية اليوم انزعاجا كبريا تجاه الوعي املجتمعي 
الـــــذي وصــــل إلـــيـــة الــشــعــب الــيــمــنــي بــمــعــرفــة مـــجـــزرة تــنــومــه وأبــعــادهــا 
وخلفياتها ومدى ما تعرض له شعبنا من ظلم واعتداء تكرر ارتكابه 
يف سنوات العدوان والحصار واألسباب وراء ارتكاب النظام السعودي 
لتلك كثرية اىل جانب االسباب السياسية والعقائدية هناك أسباب 
أخـــرى تتمثل يف رغــبــة بني ســعــود يف السيطرة عــىل الــجــزيــرة العربية 
بــدعــم بــريــطــاين لــضــمــان إقــامــة دولــــة الــكــيــان الــصــهــيــوين حــيــث لــم تكن 
جـــرائـــم الــنــظــام الــســعــودي مــحــصــورة يف مـــجـــزرة تــنــومــه عـــىل الــحــجــاج 
الــيــمــنــيــني فــقــط وإنـــمـــا حــدثــت جـــرائـــم أخــــرى بــحــق املــســلــمــني يف الــشــام 

وسوريا والعراق.  
والذي يستوجب علينا التحرك السيايس والقضايئ ملقاضاة النظام 
السعودي أمام املحاكم املحلية والدولية جراء ما ارتكبه مجرموهم 
ملجزرة تنومه والعمل عىل توثيق وقائع وأحداث املجزرة بكل الوسائل 
والطرق املمكنة وتوثيق شهادة الشهود من أحفاد وأقــارب الضحايا 
ومن كان حاضر يف ذلك الوقت ممن ما زالوا عىل قيد الحياة والعمل 
عىل دراسة الجوانب القانونية املرتتبة عىل املجازر التي ارتكبها النظام 
السعودي الظالم بحق الشعب اليمني بشكل عام ومجزرة الحجاج 
بـــشـــكـــل خــــــاص ابــــــتــــــداًء مـــــن مـــــجـــــزرة تـــنـــومـــه وشــــــن الــــــعــــــدوان والـــحـــصـــار 
االقــتــصــادي وتــحــريــك الناشطني مــن الحقوقيني واملــحــامــني الشرفاء 
يف داخل الوطن وخارجه وعىل فريقنا الوطني املفاوض طرح القضية 
ضمن األولويات ألي ملف يتم طرحه يف املفاوضات بني الشعب اليمني 
والــنــظــام الــســعــودي كــون الــجــرائــم والــحــقــوق ال تسقط بالتقادم عىل 
مرتكبيها.. وأيضا السعي عىل إبطال معاهدة الطائف واتفاقية جدة 
نــظــرا النــتــهــاك الــســعــوديــة لــب نــودهــا وتدليسها وخــداعــهــا وغــشــهــا يف 
اتــفــاقــيــة جــــدة بـــاإلضـــافـــة إىل تــفــعــيــل الــعــمــل الـــقـــانـــوين والــحــقــوقــي من 
اجل الحصول عىل اعرتاف إقليمي ودويل وإعالمي باملذبحة بوصفها 
جريمة ضد اإلنسانية وأنها ال تعني اليمن بشكل خاص بل البشرية 
بشكل عام وكذلك العمل عىل إعادة بناء املناهج التعليمية يف جميع 
أنواع ومراحل التعليم العام وتخليدها يف كتب ومواد التاريخ وفق 
أســس علمية ووطنية ومراجعة كل الــدراســات التي تناولت حدوث 
هــذه الجرائم من النظام السعودي وتصحيحها واستكمال النقص 
فيها والـــدعـــوة لــلــمــراكــز العلمية واألبـــحـــاث والـــدراســـات والــجــامــعــات 
املتخصصة إىل إقامة الندوات والفعاليات وورش العمل التي تناقش 
تفاصيل العالقات السعودية اليمنية والعمل عىل توضيح الجرائم 

واملجازر التي تم تغيبها من قبل النظام السعودي.    
واملــجــزرة الوحشية التي ارتكبتها السعودية يف حق أجــدادنــا مثلت 
عدوانا سافرا وإجراما مفرطا بحق الشعب اليمني خالف كل القوانني 
الــســمــاويــة والــوضــعــيــة واألعـــــــراف الـــدولـــيـــة وال غـــرابـــة يف أن تــنــفــذ هــذه 
األســــــــــرة الـــــدمـــــويـــــة تــــلــــك الـــــجـــــرائـــــم واملـــــــجـــــــازر بــــنــــاء عـــــىل مـــــا يــــمــــيل عــلــيــهــم 
مــذهــبــهــم الــتــكــفــريي والـــــذي فــاقــم جــرائــمــهــم الـــيـــوم يف الـــبـــالد مـــن قتل 
وبطش وتعذيب وانتهاكات ال حصر لها حيث وحكام هذا النظام هم 
أعداء العروبة واإلسالم والحضارة والتاريخ وان قتلهم للحجاج هو 
كتفجريهم للمساجد واملقدسات فهم ال يقدرون حرمة دين وال دم.

وعــدوانــهــم الـــذي يــرتــكــبــونــه الــيــوم ضــدنــا مــا هــو إال امـــتـــداد لــلــعــدوان 
السابق الذي ارتكبوه يف حق الحجاج ومازال النظام السعودي مستمر 
اليوم بقتلنا ويرتكب بحقنا املجازر الوحشية ويسفك الدماء وال يفرق 
بني طفل وال امــرأة وال كبار السن ولــم تسلم منهم املــوايش وال حتى 
املــوىت يف املقابر وما يمثله من عــدوان سافر عىل بالدنا ويعمل ينهب 
ثرواتنا وأموالنا السيادية منذ أكرث من ست سنوات وما زال مستمرا 
منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا والعدوان اليوم لم يكن الستعادة 
الــشــرعــيــة ودحـــــر االنـــقـــالب كــمــا يـــدعـــي الــنــظــام الـــســـعـــودي فــقــد قتلت 
قبل مائة عام ثالثة آالف حاج يمني وهم ليسوا انقالبني، حيث ومن 
ناحية أخــرى فــإن حكوماتنا املتعاقبة لم تتطرق لذكر املــجــزرة بيشء 
ولم تدونها يف بطون الكتب بل ظللتنا وظللت الرأي العام بتهميش 
املجزرة وعدم ذكرها لُتظهر السعودية كأنها حمل وديع وجارة طيبة 
تحمل كــل الــحــب واالحــــرتام للشعب اليمني فقد مــرت ثــالثــة أجيال 
يمنية وهــي ال تعرف شيئا عن تفاصيل هــذه املــجــزرة والسبب واضح 
ومعروف وهــو أن اإلعــالم اليمني منذ قيام الجمهورية وحتى اليوم 
لم يكن مستقال استقالال تاما ولم يكونوا مالكني لقرارهم وسيادتهم 
الوطنية بل كانوا تابعني وعمالء أذالء لبني سعود باستثناء  بعض 
الــقــيــادات الشريفة والنزيهة التي عملت السعودية عــىل محاربتهم 
بكل الوسائل املمكنة لديها وقامت بقتلهم عرب عمالئها من الداخل 
ومــن هــذه الــقــيــادات الــرئــيــس الشهيد إبــراهــيــم الــحــمــدي ولــكــن حينما 
ملكنا زمام أمورنا وقرارنا وأصبحنا سادات أنفسنا ومستقلني بقرارنا 
السيايس بدأ الحديث عن هذه املجزرة وهذا بفضل ثورة 21 سبتمرب 
التي انطلقت يف عــام 2014م وبفضل القيادة الثورية الحكيمة التي 

من الله بها علينا.

وكيل وزارة املالية  احمد حجر لـ"26سبتمرب": 

اكد االستاذ احمد حجر وكيل وزارة املالية أن الحرب االقتصادية أصبحت اليوم أحد 
أهم أدوات الحرب التي تعتمد عليها دول االستعمار وعمالئها ضد خصومها وهذا ما 
يتم تنفيذه من قبل دول التحالف الصهيو اعرابي بتوجيه ورعاية الصهيونية العاملية 
وقد ترتب عىل فشل سياسات نهب ايرادات الدولة وباألخص موارد النفط والغاز  
والسيطرة عيل موارد االقتصاد من النقد األجنبي سواء عائدات صادرات النفط الخام 
والغاز اوالسحب من القروض واملساعدات واالحتياطي من النقد األجنبي وحجز سفن 

املشتقات النفطية والغاز والسلع األساسية بهدف رفع تكاليفها..
 واضاف حجر اىل ان فشل دول العدوان عسكريا وسياسيا وإعالميا واخالقيا 
التبادلية للعملة الوطنية  القوه  الرامية اىل تدمري  اضطرها اىل توسيع سياساتها 
أمام العمالت األجنبية من خالل طبع كمية كبرية من النقد غري الرسمي بهدف 
توسيع عمليات املضاربة يف أسعار صرف العمالت األجنبية وسحبها من السوق املحيل 
وتهريبها  إىل الخارج اىل حسابات قادة العمالة واالرتزاق وهذا حسب تخطيطهم اىل 
دخول أسعار صرف العمالت األجنبية دائرة االرتفاع املتزايد واملستمر وهو ما يحقق 
هدف السفري األمرييك يف مفاوضات الكويت  بهدف  إيصال حكومة اإلنقاذ الوطني 
يف صنعاء اىل عدم  توفري النقد األجنبي لتوفري الحد األدىن والضروري جدا من السلع 
األساسية االستهالكية كالحبوب وغريها وهو  ما سيدفع السكان ايل حافة الفقر 
والجوع باالضافة اىل ايصال األنشطة االقتصادية اىل مرحلة اإلغالق وكذا االستثمار 
إيل مرحلة التوقف  كل ذلك سينعكس  يف تراجع حجم كافة األوعية االيرادية. 
وبذلك تكون البيئة مهيئة لثورة شعبية )ثورة الفقراء( وهذا ما سيوفر اداة ضاغطة 
عىل القوى السياسية املناهضة للعدوان سواء يف ظل استمرار العدوان أويف حالة 

حدوث مفاوضات.. 
 وقال حجر: ان منع وتجريم التعامل بهذه العملة  كان أمرا ضروريا وحتميا لتجنب 
االثار السلبية السابق ذكرها  وهو  ما سيكون له تداعيات سلبية كبريه يف املناطق تحت 

االحتالل  ومحدودة يف املناطق الحرة .. 
وطالب وكيل وزارة املالية تعزيز دور البنك يف متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة 
عنه  بهذا الخصوص وبالتعاون والتنسيق مع الجهات املختصة األمنية والقضائية  
وتكثيف توعية املجتمع بعدم التعامل بهذه العملة املزورة وترشيد استهالكه من كافة 
السلع املستوردة واالتجاه نحو االنتاج يف مختلف السلع والخدمات املتاحة إنتاجها 

ودعا حجر املواطنني والتجار اىل عدم املشاركة يف املضاربة يف أسعار صرف العمالت 
العدوان  واالستعانة   املغرضة لدول  أو االنجرار مع الحمالت اإلعالمية  األجنبية 

والوثوق بالله سبحانه و تعاىل وتأييده..

نطالب بحملة لتوعية المجتمع 
بعدم التعامل بالعملة المزورة

مناشدة
يناشد ابناء حي الخليج بشارع خوالن 
أمني العاصمة والجهات املسؤولة بأمانة 
الحلول  وضع  بأستكمال  العاصمة 
ولم  منها  مرحلة  تنفيذ  التي  للمجاري 
تستكمل األعمال حيث يعاين األهايل من 
فيضان البيارات إىل الشوارع يف مظهر 

مؤذي ومهدد لحياة وصحة املواطنني..
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اعالنات

< يعلن األخ/ أمني أحمد عيظة جربان حيان  عن فقدان بطاقته الشخصية..
فعىل من وجدها ايصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

< ي����ع����ل����ن األخ/ ك������م������ال ع����ي����ظ����ة ج������������ربان ه������������ادي ال������ح������ي������اين ع�������ن ف�������ق�������دان ب���ط���اق���ت���ه 
الشخصية..فعىل من وجدها ايصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر

< يعلن األخ / صالح عيظة جربان حيان عن فقدان بطاقته الشخصية..فعىل 
من وجدها ايصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ أسامة أحمد قايد ناصر عن فقدانه بطاقته العسكرية تحمل 
رق���م )864886(، فعىل م��ن يجدها ال��رج��اء إيصالها إىل أق����رب قسم شرطة 

وله الشكر.

فقدانات

أجمل التهاين وأطيب 
التربياكت محملة بأريج 
الفل والياسمني نهديها 

اىل الشاب الخلوق:
 »بسام يحيى 

اليفوزي«
بمناسبة زفافه 

ودخوله القفص 
الذهيب.. متمنني له 

حياة زوجيه سعيدة،  
وألف ألف مربوك وبالرفاه 

والبنني..

املهنئون:
إبراهيم أمني مجود - محمد الرشيف

صالح الرشدويف - حسام الحاج
محمد أمني مجود - نارص مجود

جمال مجود - أحمد قحيم
وكافة األهل واألًصدقاء

اجمل التهاين والتربيكات القلبية ألف مربوكككك ككككك
نهديها للشاب الخلوق 

منري خالد
 عبد الحكيم االهجري

بمناسبة الزفاف ردخوله القفص 
الذهبي..فالف مربوك

املهنئون: حمزة عيل مبارك - عبد الله الجربي
 عدنان الجربي - عبدالله الديلمي 

محمد حسني االهجري - طه محمد االهجري 
ابراهيم عبد الحكيم  االهجري- عبدالله ناجي 
عبدالله السرحي - وجميع االهل واألصدقاء 

اجمل التهاين القلبية
 نزفها محملة بالفل والياسمني 

للشاب الخلوق
 محمد الرصاص

 بمناسبة زفافه امليمون 
فألف مربوك 

املهنئون: 
 االستاذ عبدالكريم الشعباين

و الشيخ رصاص الرصاص.. وحمري الرصاص
 و عبدالكريم الرصاص وأدهم الرصاص

أجمل التهاين والتربيكات 
نهديها محملة بعبري الفل 

والورد للشاب الخلوق 
املهندس/

 عبدالغني عبدالله العسل 
وذلك بمناسبة زفافه امليمون الخميس القادم..

املهنئون:
العقيد محمد العسل – املقدم خالد الحضرمي 
– النقيب هيثم عسكر العسل- الشيخ محمد 

سيف اللهبي – كافة األهل واالصدقاء.

 أجمل عبارات التهاين وأطيب التربيكات 
مع باقات من الوردوالفل والياسمني 

نزفها للشاب الخلوق/ 
د. عيل محمدعيل الجرادي

 بمناسبة عقدالقران وقرب زفافه امليمون  
فالف الف الف مربوك

 املهنئون: والدك/ محمدعيل ناصرالجرادي وأخوك 
-أ.عبدالواحدالجرادي واوالده أ.حميدواصل وأوالدة

اخوك/ وضاح الجرادي واوالده اخوك/ أ.هاين الجرادي 
واوالده_أخوك/مروان الجرادي وأوالده- اخوك/ رضوان 

الجرادي وأوالده- وكافة االهل واالصدقاء

اجمل ايات التهاين والتربيكات 
نزفها للشاب الخلوق 

قيص فواز البعداين 
بمناسبة دخوله القفص الذهبي..
املهنئون: عيبان الكوكباين - 

والده الشيخ فواز البعداين - األخ 
عبدالله الصانع- الشاعر امجد الصانع 

- األخ عبده راجح واوالده - اخوانه واعمامه
 وجميع األهل واالصدقاء

يف جو فرائحي جميل ووسط فرحة األهل
 واألصدقاء احتفل 

الدكتور/ جربان عبدالسالم الجهالين
بزفافه امليمون وبهذه املناسبة السعيدة.. نتقدم بأحر 
التهاين وأطيب التربيكات للدكتور جربان.. متمني له 

حياة زوجية سعيدة..
املهنئون: والدك/ عبدالسالم الجهالين

املهندس/ فواز عبدالسالم
وكافة األهل واألصدقاء

نزف اجمل التهاين والتربيكات للشاب الخلوق 
هاشم صالح الرغداين
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.

املهنئون:
الوالد ابراهيم املداين, الوالد صالح الرغداين 

,عبدالكريم املداين , هاشم عبدالكريم املداين, 
اكرم السياين, احمد عباس املداين, محمد عباس 
املداين, عبدالغني املداين, سامي املداين, محمد 

صالح الرغداين, طالل معوضة.

أجمل التهاين وأطيب التربيكات لألخ العزيز
 عصام عبدالله قاسم

 بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد الذي اسماه عبدالله 
جعله الله قرة عني والديه وأنبته نباتاً 

حسناً، فألف مربوك.
املهنئون: حسان السعيدي، إخوانك: زايد ومراد 
وزياد وسيف، وعمك: محمد عبدالله قاسم، 

محمد محمد قايد، محمد هادي، رائد العبيس، 
رياض العرايس، نبيل الخدري، خالد قامس، 

وكافة األهل واألصدقاء.

تهانينا

تهانينا تهانينا

تهانينا

تهانينا

تهانينا

تهانينا

تهانينا

أحتفل الزميل
 االستاذ/  خالد
 أحمد العرامي

 بزفاف أبنائه وائل ووليد ..
 فألف مربوك للعريسني.. 
وبالرفاه والذرية الصالحة..
املهنئون: جميع الزمالء 
يف دائرة التوجيه املعنوي

أجمل التهاين وأطيب التربيكات 
محملة بأريج الفل والياسمني نهديها 

اىل الشابني الخلوقني:
هشام وهيثم عركم

بمناسبة زفافهما ودخولهما القفص 
الذهبي.. متمنني لهما حياة زوجية 

سعيدة، وبالرفاء والبنني..
 فألف ألف مربوك.

املهنئون: عيبان الكوكباين- مراد 
مقبويل وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا

تهانينا

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نهديها للشاب الخلوق 
حمزة محمد االرياين

 بمناسبة الزفاف امليمون.. تمنياتنا له بحياة زوجية سعيدة 
وبالرفاه والبنني، فألف مربوك..

املهنئون: حسان السعيدي، ناظم عبدالفتاح العبيس، 
جمال طاهر، ماهر العبيس، زياد الحيمي، ذي يزن علوان، 
عبدالله سعيد، عبدالجليل نعمان، عمار حمران، كمال 

حميد، فؤاد مستور، كافة األهل واألصدقاء

تهانينا

تعازينا آل السدره
ببالغ األىس والحزن تلقينا نبأ وفاة رجل املواقف املشرفة رجل الخري 

والسالم واالصالح بني الناس رجل الشجاعة والشموخ واالباء رجل التضحية 
وااليثار الوالد الفاضل واملربي القدوة

 الشيخ /  حسني صالح السدره
  الذي مثل برحيله خسارة كبريه  لبيت السدره ومخالف حمري خاصة وللوطن 
عامه وبهذا املصاب الجلل اليسعنا إالَّ ان نقول الحمد لله عىل قضائه وقدره  

وننقل تعازينا  الوالده االعزاء:-
الشيخ /محمد حسني صالح السدره

الشيخ العميد /احمد حسني صالح السدره
الشيخ االستاذ/ناجي حسني صالح السدره - الشيخ املهندس/قائدحسني صالح السدره

الشيخ /عبدالله حسني صالح السدره 
واوالدهم  وكل محبي الفقيد  سائلني الله العيل القدير  أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان..انا اليه راجعون.

االسيفون: العميدالركن/ عيل محمدابوحليقة - مديردائرةاإلستخبارات العسكرية
العقيد/حسني ابن عيل احمدالسدرة- العقيد/احمدابن محمدالهادي- األستاذ/محمداحمدعيل السدره

تعازينا آل املقداد
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة 

القلبية اىل األخ اللواء الركن/ حسني محسن املقداد 

وذلك يف وفاة املغفور لها -بإذن الله تعاىل-       شقيقته
 وإىل أوالدها :

املهندس كمال عبد امللك املقداد  والعقيد خالد عبد امللك املقداد
  والشيخ عبدالله عبد امللك املقداد والشيخ فهد عبد امللك املقداد 

وكافة افراد اسرتها الكريمة 
سائلني الله عزو وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنها 

فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
املعزون :

هيئة تحرير صحيفتي 26سبتمرب واليمن

تعازينا آل الحسني
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي للدكتور/  عبدالكريم الحسني 

وذلك يف وفاة املغفور - لها بإذن الله تعاىل -     جدته 
سائلني املوىل أن يتغمدها بواسع الرحمة واملغفرة  أن يسكنها فسيح جناته.

األسيف :  أحمد الخذري
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حينما تكون اجليوش 
ضحية خلالفات الساسة

يف الدول املتقدمة تنحصر اختالفات الحكام والساسة حول املصلحة 
الوطنية العليا للشعوب ومن هنا يحدث التنافس عىل أساس وطني 
تكون الكلمة الفاصلة فيه هي للشعب، بينما يف الوطن العربي ينتج 
عن اختالف الحكام والساسة انقسامات يف أوساط الجيوش تفيض إىل 
حروب داخلية تدمر الشعوب وما حققته من مكاسب ولو توقفنا قليال 
أمام ما يحدث وحدث يف اليمن خالل أكرث من نصف قرن لوجدنا أن 
األزمات السياسية والفنت التي يشعلها الحكام والساسة بخالفاتهم 
تكون ضحيتها بالدرجة األوىل هي القوات املسلحة ألن بناءها يتم عىل 

أساس الدفاع عن الحكام وليس عن األوطان .
عــىل ســبــيــل املــثــال لــقــد كـــان لــأزمــة الــســيــاســيــة الــتــي شــهــدهــا الشعب 
الـــيـــمـــنـــي يف الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة تــــأثــــرهــــا الــــجــــي والــــــواضــــــح عـــــىل الــــقــــوات 
املسلحة بمختلف تشكيالتها وأفــرعــهــا حيث تعرضت لــتــآمــرات كبرة 
وتــخــريــب مــتــعــمــد يف مــحــاولــة لــعــرقــلــة دمــجــهــا وبــنــائــهــا الــبــنــاء الــوطــنــي 
الــســلــيــم ومـــورســـت ضــدهــا يف مــخــتــلــف الــجــوانــب شــتــى صــنــوف العبث 
بمقدراتها كضياع استحقاقات منتسبيها وإضعاف جاهزيتها القتالية 
واملــعــنــويــة والــفــنــيــة وغـــر ذلـــك مــن املــمــارســات الــتــي تــركــت نفسها سلبا 
عــــىل وضــــــع الـــــقـــــوات املـــســـلـــحـــة بـــشـــكـــل عــــــام ويف الــــوقــــت نـــفـــســـه تــســبــبــت 
األزمــــــــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة يف إشــــــاعــــــة الــــــفــــــوىض والــــتــــســــيــــب اإلداري وعــــــدم 
اإلنـــضـــبـــاط واإللـــــتـــــزام بــاملــســؤولــيــة يف صـــفـــوف الــــقــــوات املــســلــحــة واألمــــن  
إضافة اىل عدم التنظيم وحالة اإلرباك التي شابت عملها واستشراء 

البروقراطية والروتني اململ يف الدوائر 
اإلدارية واملالية وتفيش ظواهر الفساد 
داخل صفوف القوات املسلحة بفعل 
السياسة املتبعة غر الحكيمة وكذلك 
من خالل التعبئة الحزبية الخاطئة 
وغـــــــــــرس روح الــــتــــشــــطــــر واملــــنــــاطــــقــــيــــة 
وإذكـــاء الفنت بــني أوســـاط املقاتلني، 
وإعتماد تــوزيــع املناصب القيادية يف 
الــــــوحــــــدات والـــــــدوائـــــــر والـــــرقـــــيـــــات غــر 
الــقــانــونــيــة ألعــــداد كــبــرة مــن الضباط 
من منطلق مناطقي وحزبي مما أدى 
اىل زعـــــزعـــــة بــــنــــيــــان الــــــقــــــوات املــســلــحــة 
وتـــــرهـــــلـــــهـــــا، وأيـــــــضـــــــا حـــــــرمـــــــان الــــعــــديــــد 
مـــــن الــــضــــبــــاط والـــــصـــــف واألفــــــــــــراد مــن 
حـــــقـــــوقـــــهـــــم ومـــــســـــتـــــحـــــقـــــاتـــــهـــــم نـــتـــيـــجـــة 

لـــســـيـــاســـة املــــــــزايــــــــدات والـــــــريـــــــاء والـــــنـــــفـــــاق الـــــتـــــي كـــــــان املـــخـــتـــلـــفـــون ســـيـــاســـيـــا 
يــنــتــهــجــونــهــا ويـــــأيت يف مــقــدمــتــهــم قــــيــــادات األحـــــــزاب الــرئــيــســيــة املــمــســكــة 
بــمــفــاصــل الــســلــطــة املــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام والـــحـــزب اإلشـــــرايك اليمني 
والتجمع اليمني لإلصالح  وهذه السياسة قد أدت بدورها اىل اإلخالل 
بــالــقــوانــني والــلــوائــح واألنــظــمــة الــعــســكــريــة، كــل ذلـــك كـــان الــهــدف منه 
يف األصـــــل إخـــــراج الـــقـــوات املــســلــحــة عـــن جــاهــزيــتــهــا الــعــســكــريــة وتــدمــر 
أسلحتها كما حدث ملنظومة الدفاع الجوي التي تم تدمرها بإشراف 
أمرييك بحيث تصبح القوات املسلحة اليمنية عاجزة عن مواجهة أي 
موقف يفرض عليها وعىل الشعب اليمني األصيل للنيل من سيادته 

ووحدته واستقالله  ومكتسباته الوطنية .
وقد وصل التآمر عىل القوات املسلحة ذروته خالل العشرة األعوام 
املــاضــيــة يف مــحــاولــة إلضــعــافــهــا وشـــل قــدراتــهــا تــمــامــا ال ســيــمــا بــعــد أن 
أوصـــلـــت أمـــريـــكـــا والـــســـعـــوديـــة الـــفـــار عـــبـــدربـــه مــنــصــور هـــــادي اىل ســدة 
رئاسة الجمهورية اليمنية بموجب املبادرة الخليجية، وال نعتقد أن 
أي أحـــد ســـوى الــشــعــب اليمني الـــذي عـــرف وعــايــش مــمــارســات جــارة 
السوء السعودية يمكنه أن يدرك ما كانت تخطط له عرب عمالئها يف 
اليمن من تآمر عىل سيادة شعب بأكمله والتي من ضمن مخططاتها 
الجهنمية إنشاء وإعداد وحدات خاصة خارج إطار القوات املسلحة 
لــتــجــعــل مــنــهــا نـــــواة لـــقـــوات جـــديـــدة وهـــــذا مـــا هـــو حـــــادث الـــيـــوم  حيث 
وأن يف كـــــل جـــبـــهـــة تـــدعـــمـــهـــا الــــســــعــــوديــــة قـــــــوات خــــاصــــة ومــــوالــــيــــة لــهــا 
تسخرها للدفاع عن حدودها إضافة اىل املرتزقة الذين استقدمتهم 
من العديد من الــدول السيما الــســودان، ومن هذا املنطلق تحملت 
القوات املسلحة اليمنية من الظلم املتعمد ما لم يستطيع أي جيش 
تحمله يف أي دولـــة مــن دول الــعــالــم، ولـــوال أن ثـــورة 21 سبتمرب عام 
2014م قد عملت عىل ما يمكن إنقاذه وإال لكان الجيش اليمني قد 
تمت مصادرته وتــم استبداله بقوات احتالل من الــخــارج، ورغــم أن 
القوات املسلحة قد دخلت الحرب املفروضة عىل الشعب اليمني التي 
أعلنتها أمريكا والسعودية من واشنطن يوم 26 مارس عام 2015م 
وهي يف هذا الوضع الضعيف مدعومة بشباب اللجان الشعبية إال 
أن رجالها األشاوس أبدوا بطوالت خارقة وصنعوا مالحم أسطورية 
يف مختلف جبهات القتال يشهد لهم بها العدو قبل الصديق مغلبني 
مــصــلــحــة الـــوطـــن الــيــمــنــي الــعــلــيــا عـــىل أي مــصــلــحــة ذاتـــيـــة فــقــد خــاضــوا 
ملحمة مواجهة العدوان الكوين عىل اليمن ببسالة نادرة إيمانا منهم 
بعدالة القضية التي يقاتلون من أجلها واالنتصار لها، وقد تحقق عىل 
أيديهم النصر ودحر تحالف العدوان يف كل الجبهات وحقق رجال 
القوات املسلحة وشباب اللجان الشعبية بهذه االنتصارات العظيمة 
تماسكهم ووحدتهم ليصبحوا أداة قــوة للشعب كله وقــوة حماية 
لــلــوطــن ومــكــتــســبــاتــه املــتــحــقــقــة بـــل وأصـــبـــحـــوا كـــقـــوات ضـــاربـــة وجـــبـــارة 
املمثل الصادق للشعب والوطن واملعرب الحقيقي لتحقيق طموحات 
وأمــاين كل أبناء الشعب اليمني يف التقدم والتطور واالزدهــار وبناء 
اليمن الجديد املوحد والقضاء عىل الفساد والفاسدين الذين استغلوا 
هذا الوضع االستثنايئ وعملوا عىل نخر مؤسسات الدولة من داخلها 

وتالعبوا بمقدراتها .
إن القوات املسلحة واللجان الشعبية كوحدة واحدة سجلت أشرف 
صفحات النضال البطويل دفاعا عن الوطن اليمني ووحدته ودحرت 
قــــوى تــحــالــف الــــعــــدوان تــســتــحــق مـــن الـــقـــيـــادة الـــثـــوريـــة والــســيــاســيــة أن 
تجعل مــن عملية بنائها وتطويرها عــىل أســس علمية حديثة معنوياً 
ومادياً يف مختلف الجوانب التي تلتقي كلها يف هدف واحد وهو بناء 
جيش وطني باإلضافة إىل ضرورة أن تعطي القيادة الثورية والسياسية 
اهتماماً اكرب بالقوات املسلحة واللجان الشعبية بما يمكنها من إعادة 
جاهزيتها من خالل توفر اإلمكانات وتنفيذ خطط التدريب والتأهيل 
ومــنــح كــل أفـــراد الــقــوات املسلحة والــلــجــان الشعبية جميع حقوقهم 
املستحقة لتصبح قوة مقتدرة عىل أداء مهامها الوطنية بنجاح يف كل 

الظروف واألحوال .
بقي ان نقدم الشكر والتقدير للقوات الجوية والصاروخية عىل أدائها 
الرائع وصناعاتها املتطورة التي أذهلت العالم وشكلت قوة ردع للعدو 

أصبح يحسب لها ألف حساب  .

املعاناة والدًة جــديــدًة لشعبنا اليمني، والدة لتحرك وانطالق 

نحو املستقبل.. من مخاض ُكّل هذه اآلالم واملعاناة، ولد تحرك 

عظيم وفاعل وقوي.

قـــــــــــام مـــــــديـــــــر دائــــــــــــــــرة الــــــتــــــوجــــــيــــــه املـــــعـــــنـــــوي 
للقوات املسلحة العميد يحيى سريع، 
بـــــــزيـــــــارة مــــؤســــســــة الــــشــــعــــب االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

للتنمية يف العاصمة صنعاء.
وكـــــــــــــــــــــان يف اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــالــــــــه نـــــــــــائـــــــــــب رئـــــــيـــــــس 
"الـــــــشـــــــعـــــــب"  مـــــــؤســـــــســـــــة  ادارة  مــــــجــــــلــــــس 
االستاذ عبدالغني املداين، واملدير العام 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــمــــؤســــســــة الــــــدكــــــتــــــور احـــمـــد 

محمد الكبيس.
وأطــلــع الــعــمــيــد ســريــع عــىل جــانــب من 
مشاريع وأنشطة املؤسسة االجتماعية  

والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، كــــمــــا اطـــــلـــــع عــــــىل املــــشــــاريــــع 
املستقبلية للمؤسسة والخطط التنموية 

املزمع تنفيذها خالل الفرة القادمة.
كــــــمــــــا طـــــــــــاف املـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــــقـــــــوات 
املسلحة يف ارجاء معرض الفن التشكيي 
)مأساة وصمود( الذي تقيمه املؤسسة، 
مــعــربــاً عــن اعــجــابــه الــشــديــد بــمــا تضمنه 
املعرض من رسوم فنية وثقت يف جانب 
كــبــر مــنــهــا مـــآيس الــشــعــب الــيــمــنــي جـــراء 
الـــعـــدوان والــحــصــار، ويف الــجــانــب االخــر 

ابرزت صمود وشموخ املواطن اليمني.

الخوض يف غمار 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة 
ال يـــــــــــقـــــــــــدم عـــــلـــــيـــــهـــــا 
يـــــمـــــتـــــلـــــك  مـــــــــــــــن  إال 
رؤيــــــــــــــــة واضــــــــحــــــــة، 
ومن ترتقي لديه 
الـــــنـــــيـــــة الـــــصـــــادقـــــة 
يف اإلشـــــــــــــــــــــــــارة إىل 
األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــور بــــــكــــــثــــــر 
مـــــــــــن الــــــشــــــجــــــاعــــــة 

األدبـــــــــــيـــــــــــة.. والــــــكــــــثــــــر مــــــــن الـــــحـــــكـــــمـــــة .. فــــإنــــه 
يــــــصــــــرح بــــالــــكــــثــــر .. بــــــهــــــذه الــــشــــفــــافــــيــــة جـــــاء 
الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد لــلــكــاتــب والــــقــــايض حــســن 
حـــــســـــني الـــــــرصـــــــابـــــــي الـــــــــــــذي حـــــمـــــل عــــــــنــــــــوان " 
الــــرســــالــــة الـــعـــظـــيـــمـــة لـــلـــصـــمـــود والــــثــــبــــات يف 

وجه العدوان".
وهي نصائح جادة مثبتة ومعززة بآيات 
مــــــن الــــــذكــــــر الــــحــــكــــيــــم واألحــــــــاديــــــــث الـــنـــبـــويـــة 
الـــــشـــــريـــــفـــــة الـــــــتـــــــي تـــــــذكـــــــر الـــــغـــــافـــــلـــــني وتــــنــــبــــيــــه 
املــســتــغــفــلــني الـــذيـــن مــــازالــــوا يــصــطــفــون مع 
املعتدين والغزاة ومن لف لفهم وتحديداً 

عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاء األمـــــــــــــــــة 
الــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــن يــــــــــوفــــــــــر 
الـــــــبـــــــعـــــــض مــــنــــهــــم 
الغطاء الشرعي 
لـــــــــــــهـــــــــــــم بـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــاوى 
ضمنية باستمرار 
عـــــــــــــدوانـــــــــــــهـــــــــــــم عـــــىل 
شـــعـــبـــنـــا الـــيـــمـــنـــي.. 
رســـــــــــــالـــــــــــــة الـــــــــقـــــــــايض 
الـــرصـــابـــي واضــحــة 

صــــــــــــــــــــــدق املــــــــــقــــــــــاصــــــــــد وفــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا مــــــن 
مـــا يــحــول دون الـــوقـــوع يف املــحــظــور وســـوء 
املقاصد وكشف املفاسد بمماألة العدوان 
ومــــــجــــــاراة الــــــغــــــزاة مـــمـــا يـــضـــع عـــلـــمـــاء األمـــــة  
أمـــــام مــســئــولــيــاتــهــم يف إيـــقـــاف الــــعــــدوان أو 
عىل األقل عدم إسهام علماء الدفع املسبق 
يف الرويج له عن طريق التربيرات الواهية.
 والــــرســــالــــة تـــقـــدم مــــا يــــــراه الــــقــــايض ويـــــراه 
عامة الشعب من مسؤوليات العلماء يف 
عـــدم تــوفــر أي غــطــاء للمعتدين واملــرتــزقــة 

الستمرار عدوانهم عىل اليمن.

تحت شعار " أفراحنا ليست أغىل من 
تـــضـــحـــيـــاتـــكـــم..أفـــراحـــنـــا دعــــمــــاً لــجــبــهــاتــنــا" 
تنطلق مــن مــيــدان السبعني بالعاصمة 
صنعاء الخميس املقبل قافلة العريس 
القايض املجاهد / عاطف محمد خميس 
" أبو عي"، وذلك دعماً للمجاهدين يف 

جبهات العزة والكرامة.
الــــــقــــــافــــــلــــــة تــــــــــــأيت مــــــتــــــزامــــــنــــــة مـــــــــع ابـــــتـــــهـــــاج 
الـــــعـــــريـــــس " أبــــــــو عــــــي خــــمــــيــــس" بــــزفــــافــــه 
املــــــيــــــمــــــون الــــــــــــذي أهــــــــــــدى تــــكــــالــــيــــف إقــــامــــتــــه 
لـــــصـــــالـــــح قـــــافـــــلـــــة غـــــذائـــــيـــــة لــــلــــمــــجــــاهــــديــــن، 
واكــتــفــى بـــأن يــتــوج فــرحــتــه بــزيــارة ضريح 
الـــــرئـــــيـــــس الــــشــــهــــيــــد صـــــالـــــح عــــــي الــــصــــمــــاد 
ورفـــــاقـــــه، لــلــتــأكــيــد عــــىل الـــحـــالـــة الـــفـــريـــدة 
من التآزر والتالحم الشعبي التي ميزت 
شــعــب اإليـــمـــان والــحــكــمــة عــنــد مــواجــهــة 
الشدائد، لتمتزج األفراح باالنتصارات. 
وهنا يدعو املجاهد " أبو عي خميس"  

أبــنــاء أمــانــة الــعــاصــمــة ورجــالــهــا األوفــيــاء 
لــلــمــشــاركــة واإلســــهــــام الــفــاعــل يف إنــجــاح 
قــــــــافــــــــلــــــــة " أفــــــــــراحــــــــــنــــــــــا دعـــــــــــــــم لـــــلـــــجـــــبـــــهـــــات"  
وتــــجــــســــيــــد مـــــثـــــل هــــــــــذه املـــــــــــبـــــــــــادرات يف كـــل 
املناسبات املجتمعية حتى يتحقق النصر 
املـــــؤزر لــجــيــشــنــا ولــجــانــنــا الــشــعــبــيــة ودحـــر 

قوى العدوان ومرتزقتهم. 

مدير دائرة التوجيه املعنوي يطلع على 
مشاريع وأنشطة مؤسسة »الشعب«

ناقش وزير الخارجية املهندس 
هــشــام شــرف عبد الــلــه أمــس مع 
مـــســـاعـــد املـــنـــســـق املـــقـــيـــم ملــنــظــمــات 
األمـــــــــــــــــــــم املــــــــــتــــــــــحــــــــــدة مـــــــــــديـــــــــــر مـــــكـــــتـــــب 
األمــــم املــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
اإلنسانية بصنعاء دييجو زوريال 
أوجه التعاون بني اليمن واملكتب 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
ويف اللقاء تطرق وزير الخارجية 
إىل آخـــــــــــــــر مــــــــســــــــتــــــــجــــــــدات الــــــــوضــــــــع 
اإلنــــســــاين يف الـــيـــمـــن .. مــــشــــراً إىل 
أن الــــيــــمــــن مـــــا يــــــــزال يـــشـــهـــد أســـــوأ 
مـــــــــعـــــــــانـــــــــاة وأزمـــــــــــــــــــــة انـــــــســـــــانـــــــيـــــــة عــــىل 
مستوى العالم بسبب استمرار 

تدخل تحالف العدوان األمرييك 
الــســعــودي اإلمـــــارايت يف الــشــؤون 

اليمنية وتمويله للحرب.
وأكــد أن ذلــك يتطلب الضغط 
عــــىل ســلــطــتــي الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي 
إلنــــــــــــــهــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدوان والــــــــــحــــــــــصــــــــــار 
للتخفيف مــن املــعــانــاة اإلنسانية 
التي يكابدها الشعب اليمني من 
خالل السماح بتدفق املساعدات 
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــــــوقـــــــــود عـــــــرب مـــيـــنـــاء 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــدة وإعــــــــــــــــــــــادة فـــــــتـــــــح مـــــطـــــار 
صـــنـــعـــاء الـــــــدويل وصــــــرف مــرتــبــات 
موظفي الدولة باعتبارها حقوق 

إنسانية بحتة.

ودعــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــوزيـــــــــــــــر شــــــــــــــــــرف األمـــــــــــــم 
املـــــتـــــحـــــدة إىل مــــضــــاعــــفــــة الــــجــــهــــود 
يف املـــــــــجـــــــــال اإلنـــــــــــســـــــــــاين .. مــــــــؤكــــــــداً 
اســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــداد حـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة اإلنـــــــــــــقـــــــــــــاذ 
تقديم كافة التسهيالت الالزمة 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــــعــــامــــلــــة يف الـــيـــمـــن 
وتـــــذلـــــيـــــل أي صـــــعـــــوبـــــات تـــعـــرض 

طريقها.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أكـــــــــد مــــــديــــــر مـــكـــتـــب 
األمــــم املــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
اإلنــســانــيــة بصنعاء حـــرص األمــم 
املـــتـــحـــدة عــــىل الـــقـــيـــام بـــكـــل مــــا مــن 
شـــــــــأنـــــــــه الــــــتــــــخــــــفــــــيــــــف مـــــــــــن مــــــعــــــانــــــاة 

الشعب اليمني.

أعلنت لجنة استقبال شكاوى تظلمات املواطنني 
مـــن مــخــالــفــات وتــــجــــاوزات مـــراكـــز الــشــرطــة بــأمــانــة 
العاصمة يف مؤتمر صحفي أمس نتائج استقبال 

تظلمات املواطنني بأمانة العاصمة.
ويف املؤتمر الذي حضره مدير أمن األمانة العميد 
الركن معمر هراش ومدير األمن الوقايئ وأعضاء 
الـــلـــجـــنـــة أكــــــد مــــديــــر مــــركــــز اإلعــــــــالم األمــــنــــي الــعــقــيــد 
نجيب العنيس أن اللجنة استقبلت 260 شكوى 
منها 133 عىل أقسام الشرطة و40 شكوى مدنية 

تم تحويل الشاكني باللجوء للقضاء.
وأكـــــــــــــد أن 66 شـــــــكـــــــوى ثـــــبـــــت تــــــــــجــــــــــاوزات أقـــــســـــام 
الــــشــــرطــــة فـــيـــهـــا وعــــــىل ضـــوئـــهـــا تـــــم تـــوقـــيـــف خــمــســة 
ضباط وثمانية صف ضابط وفرد تمهيدا إلحالتهم 
إىل جهاز املفتش العام بوزارة الداخلية الستكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهم.
وأوضـــح أن 32 شــكــوى مــا تـــزال رهــن اإلجــــراءات 
فـــيـــمـــا تـــــم إحـــــالـــــة 19 شــــكــــوى إىل مـــــراكـــــز الـــشـــكـــاوى 
والـــــبـــــالغـــــات بــــجــــهــــاز املــــفــــتــــش الـــــعـــــام كــــونــــهــــا تــتــعــلــق 

بإدارات عامة.
ولــــــفــــــت الـــــعـــــنـــــيس إىل أنــــــــــه تــــــــم تـــــأجـــــيـــــل الـــــنـــــظـــــر يف 
121 شـــــكـــــوى خـــــاصـــــة بــــــــــــــإدارات وأقـــــــســـــــام الـــشـــرطـــة 
باملحافظات بعد أخــذ بيانات الشاكني وإبالغهم 
أنــــــــــــه ســـــيـــــتـــــم الــــــــتــــــــواصــــــــل بــــــهــــــم عــــــنــــــد نــــــــــــــزول الــــلــــجــــنــــة 

للمحافظات.
وأهــــــــــــاب بـــــيـــــان الــــلــــجــــنــــة بـــجـــمـــيـــع مـــنـــتـــســـبـــي وزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة االلــــــــتــــــــزام بـــــعـــــدم الــــــخــــــوض يف الـــقـــضـــايـــا 
املـــدنـــيـــة وإرشـــــــاد املـــواطـــنـــني بــالــتــوجــه إىل الـــقـــضـــاء .. 
داعـــيـــاً املــواطــنــني إىل أن يــكــونــوا عــونــا لــرجــال األمــن 
باعتبار ترسيخ األمن واالستقرار والسكينة العامة 

مرهون بتعاون املواطنني.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تمديد عمل اللجنة 

حتى نهاية األسبوع الجاري.
تخلل املؤتمر الصحفي بحضور عدد من مقدمني 
الشكاوى والصحفيني مداخالت ونقاشات حول 
كثر مــن القضايا ذات الصلة بالشكاوى املقدمة 

ألعضاء اللجنة.

دشــــــن وكــــيــــل أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة املــــســــاعــــد أحـــســـن 
الــــقــــايض بـــمـــركـــز أبــــــن خــــلــــدون الـــطـــبـــي يــــــوم امــــس، 
الـــحـــمـــلـــة الـــــــ 73 واملــــخــــيــــم الـــطـــبـــي الــــجــــراحــــي املـــجـــاين 
الـــــــ 218 إلزالـــــــــة املـــــيـــــاه الـــبـــيـــضـــاء وزراعــــــــــة الـــعـــدســـات 
لـــــلـــــحـــــاالت الـــــفـــــقـــــرة بــــمــــديــــريــــة الــــصــــافــــيــــة واملــــنــــاطــــق 

املجاورة.
وأكــــــــــد الـــــوكـــــيـــــل املـــــســـــاعـــــد الــــــقــــــايض حــــــــرص قــــيــــادة 
األمــانــة عــىل تعزيز الــشــراكــة مــع جمعية النرباس 
واملــــــــؤســــــــســــــــات واملــــــنــــــظــــــمــــــات اإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، وتـــــقـــــديـــــم 

الــتــســهــيــالت لــتــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
الفقراء والنازحني.

بـــــــــــدوره أشـــــــــار مـــــديـــــر مـــكـــتـــب مــــؤســــســــة الــــتــــواصــــل 
بـــــأمـــــانـــــة الــــعــــاصــــمــــة كـــــمـــــال الـــــســـــنـــــحـــــاين, أن املـــخـــيـــم 
يستهدف إجــــراء املــعــايــنــة والــفــحــوصــات ألكـــرث من 
ثــــالثــــة آالف و500 حــــالــــة مـــــن مــــــرىض الــــعــــيــــون مــن 
الــفــقــراء واملــعــســريــن، إضــافــة إىل إجــــراء نــحــو 350 
عملية جراحية مجانية إلزالة املياه البيضاء وزراعة 

العدسات وصرف أدوية مجانية.

خالل لقائه مدير مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية بصنعاء:

وزير اخلارجية: اليمن ما يزال يشهد أسوأ معاناة 
وأزمة انسانية على مستوى العالم

جلنة استقبال شكاوى املواطنني بوزارة 
الداخلية توقف 13 ضابطا وفردا

قائد عسكري ايراني: 

منتلك أعقد التقنيات 
في مجال الدفاع اجلوي

أكــد قــائــد عسكري ايـــراين أمــس ان 
قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش 
االيــــــــــــراين حـــقـــقـــت تــــقــــدمــــا واضــــــحــــــا يف 
مـــــــــــجـــــــــــاالت عــــــــــــــدة أهـــــــمـــــــهـــــــا االعـــــــــــــــــراض 
والـــــــــــســـــــــــايـــــــــــربي واالســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــالع وذلـــــــــــك 

مقارنة بالسنوات املاضية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة انــــبــــاء )فــــــــــارس( عــن 
قـــائـــد قـــــوة الــــدفــــاع الــــجــــوي بــالــجــيــش 
االيـــــــــراين الـــعـــمـــيـــد عــــىل رضــــــا صــبــاحــي 
فرد قوله يف تصريح له خالل زيارته 
ملــنــطــقــة الـــدفـــاع الـــجـــوي شــمــال غــرب 
إيــــــران ان عــلــمــاء هــــذه الـــقـــوة تــمــكــنــوا 
مـــــــــن الــــــــــوصــــــــــول اىل اعـــــــقـــــــد وأصــــــعــــــب 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات يف مــــــجــــــال الــــــدفــــــاع 

الجوي.
واضــــــــاف صـــبـــاحـــي أن قــــــوات ســـالح 
الـــدفـــاع الـــجـــوي أصــبــحــت مــجــهــزة يف 
الــوقــت الــراهــن بــأحــدث التقنيات يف 
مجاالت الــدفــاع الجوي كافة سواء 
يف االســتــطــالع واالعـــــراض أو الــرصــد 
واالشتباك وهو تطور ملحوظ ودائم 

يف بالده.

 فصل التوأم السيامي 
 في العاصمة األردنية

نـــــــجـــــــحـــــــت عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة فـــــــــصـــــــــل الـــــــــــتـــــــــــوأم 
الـــــســـــيـــــامـــــي الـــــيـــــمـــــنـــــي أحــــــمــــــد ومــــحــــمــــد 
الــــــبــــــخــــــيــــــتــــــي الــــــــتــــــــي أجــــــــــريــــــــــت أمـــــــــــــس يف 

العاصمة األردنية عمان.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت مـــــــــــــديـــــــــــــرة مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 
السبعني لأمومة والطفولة بأمانة 
العاصمة الدكتورة ماجدة الخطيب 
أن حــــالــــة الـــســـيـــامـــي الــــلــــذيــــن يــبــلــغــان 
مــــــن الــــعــــمــــر ســــبــــعــــة أشـــــهـــــر مـــســـتـــقـــرة 

ويخضعان للمالحظة. 
وأكدت الحرص عىل متابعة حالة 
التوأم السيامي يف األردن حتى إجراء 
الــــعــــمــــلــــيــــة الــــــتــــــي شـــــــــــارك فــــيــــهــــا رئــــيــــس 
قـــســـم جــــراحــــة األطــــفــــال بــمــســتــشــفــى 
الــــســــبــــعــــني الــــــدكــــــتــــــور مـــــاجـــــد مــغــلــس 
كــــــــأول طـــبـــيـــب يـــمـــنـــي يـــــشـــــارك يف هـــذا 

النوع من العمليات.
 ولـــــفـــــتـــــت إىل أن مــــــــؤشــــــــرات نــــجــــاح 
عــمــلــيــة فــصــل الــــتــــوأم كـــانـــت إيــجــابــيــة 
منذ والدتهما بمستشفى السبعني 
يف ديسمرب 20 20 م بعد أن أظهرت 
الــــــفــــــحــــــوصــــــات أنـــــهـــــمـــــا يــــــتــــــشــــــاركــــــان يف 
الـــكـــبـــد ولـــديـــهـــمـــا غـــدتـــني صــفــراويــتــني 
وجـــــــــــهـــــــــــازيـــــــــــن هــــــضــــــمــــــيــــــني مــــنــــفــــصــــلــــني 
وكذا باقي أجهزة الجسم العصبية 

والتنفسية والتناسلية والقلب. 
وبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــت الــــــــــــــــدكــــــــــــــــتــــــــــــــــورة الـــــــخـــــــطـــــــيـــــــب 
أن عــــــمــــــلــــــيــــــة فـــــــصـــــــل الــــــــــــتــــــــــــوأم جـــــــــــاءت 
بـــــــعـــــــد مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة حــــــثــــــيــــــثــــــة مـــــــــــن قـــــــيـــــــادة 
املـــســـتـــشـــفـــى  وإدارة  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
ومـــــنـــــاشـــــداتـــــهـــــا لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة 

إلنقاذهما.

جديد الرصابي..

» الرسالة العظيمة للصمود
 والثبات في وجه العدوان«

اخلميس.. انطالق قافلة »أفراحنا دعم 
للجبهات« من العاصمة صنعاء

مخيم مجاني لطب وجراحة العيون


