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أق � � � ��ر امل � �ج � �ل � ��س ال � �س � �ي� ��ايس
األع � � � � � � � � � � ��ى يف اج� � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ه
االس� � �ت� � �ث� � �ن � ��ايئ ي � � � ��وم أم � � ��س،
ت �م ��دي ��د رئ� ��اس� ��ة األخ م �ه��دي
امل�ش��اط للمجلس السيايس
األعى ،لثاث فرات رئاسية
وف� � � ��ق ال � ��ائ � �ح � ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
للمجلس.
وث� � � �م� � � ��ن امل� � � �ج� � � �ل � � ��س ،دور
الرئيس املشاط وقدرته عى
قيادة البلد..
مؤكدا مساندته والتعاون
م �ع��ه إلن �ج ��اح م�ه�م�ت��ه خ��ال
فرة رئاسته الجديدة

www.26september.net
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

كشف عن امتالك اجلمهورية اليمنية استراتيجية عسكرية جديدة

وزير الدفاع  :امليدان يتحدث..المفر للعدوان
اليمن بانتصاراته العظيمة يقف
على اعتاب مرحلة حاسمة وقوية

بعد تطهري الرحبة

اجليش وا لجان الشعبية  .عمليات نوعية كسرت شوكة اإلرهاب

بعد هزيمة القاعدة وداعش ومرتزقة العدوان
يف البيضاء حاول املرتزقة تخفيف وقعها عليهم
م��رة أخ��رى ب��االن�ت�ق��ال اىل جبهة أخ��رى لتحويل
األن�ظ��ار ك�م��ا ه��ي ع��ادت��ه للتغطية ع��ى هزيمتهم
ال �ن �ك��راء يف م��دي��ري��ة ال ��زاه ��ر ويف ع ��دد م��ن امل��واق��ع
ال�ت��ي ك��ان��وا ق��د ت�س�ل�ل��وا ال�ي�ه��ا يف ال�ص��وم�ع��ة وبعد
أن ت��م دح��ره��م م��ن ت�ل��ك امل��واق��ع م��ن ق�ب��ل أب�ط��ال

ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة م �س �ن��ودي��ن ب��أح��رار
قبائل البيضاء غري العدوان ومرتزقته وعناصره
اإلرهابية مسرح دعايته ه��ذه إىل مديرية رحبة
إحدى الجبهات املشتعلة يف محيط مدينة مأرب
ولكن كما هو حال تحرير مديرية الزاهر وبعض
املواقع يف الصومعة كان حال املرتزقة وعناصر
القاعدة وداعش
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القادم سيكلف دول العدوان ثمنًا باهظًا
طاملا استمرت يف غيها وغطرستها
كشف وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ،عن
ام�ت��اك ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية ،اس��رات�ي�ج�ي��ة عسكرية ج��دي��دة،
مل��واك�ب��ة م�ج�م��ل امل�س�ت�ج��دات ال��وط�ن�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة امل�ش��رك��ة،
تشمل يف مضامينها الجهوزية املوجبة للذود عن سيادة
اليمن والدفاع عن قضايا األمة املصريية.
وق � ��ال وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع" إن ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة
وللعام السابع من العدوان تمتلك من القدرات
واإلمكانات التي تحققت يف زمن وجيز ،دفاعيا
وه�ج��وم�ي��ا وع ��ى م�خ�ت�ل��ف امل�س�ت��وي��ات ال�ت�ع�ب��وي��ة
وال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة وال�ت�س�ل�ي�ح�ي��ة األم ��ر
ال� ��ذي ي �م �ن��ح ال �ي �م �ن �ي��ن االم �ت �ي ��از يف رس��م
السياسة واتخاذ القرار السيادي بعيدا
ع� ��ن ال �ه �ي �م �ن ��ة وال �ت �ب �ع �ي ��ة وال ��وص ��اي ��ة
ال�خ��ارج�ي��ة وه��ذا ه��و ع�ن��وان ال�س�ي��ادة
وال�ع��زة ونتيجة ث�م��ار ال�ث�ب��ات والصرب

والحكمة والتضحية والصمود الوطني".
وأش ��ار ال �ل��واء ال�ع��اط�ف��ي إىل أن ال�ي�م��ن ب��ان�ت�ص��ارات��ه ال�ع�ظ�ي�م��ة
يقف اليوم عى أعتاب مرحلة حاسمة وقوية سيمتد أثرها إىل
ابعد مما يتصوره املعتدون يف حساباتهم الخاطئة ..وقال" إن
إدارة وخوض هذه املواجهة التاريخية املصريية لم تعد بأيدي
املعتدين وأصبح لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية اليد
الطوىل واملقتدرة يف إدارة دفة املواجهة واإلمساك بزمام املبادرة
وت��وج�ي��ه ال�ب��وص�ل��ة يف مجمل االت�ج��اه��ات ال�ت��ي ت�ص��ب يف خدمة
شعبنا ومصالحه العليا" ..وأكد وزير الدفاع أن القادم سيكلف
دول العدوان ثمناً باهضاً إذا استمروا يف غيهم وغطرستهم عى
ال�ي�م��ن وه��ذا م��ا ي�ج��ب عليهم اس�ت�ي�ع��اب��ه ج�ي��دا واالس�ت�ف��ادة من
الدروس السابقة ..وأضاف" إننا يف قيادة الجيش نجدد التأكيد
بأننا تجاوزنا مرحلة عدائية خطرية وأصبح امليدان يتحدث أنه
ال م�ف��ر ل�ل�ع��دوان إال ال�ق�ب��ول ب��ال�ه��زي�م��ة وال��رح�ي��ل م��ن ال�ي�م��ن ب��را
وب� �ح ��را وج � ��وا وف �ق ��ا مل ��وج �ب ��ات اإلذع � ��ان
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التحــرك األمـريـك ـ ـ ــي في مسـ ــاحات التصدع
يف ظل منع الحج للعام الثاين على التوايل

النظام السعودي غير جدير بتحمل مسؤولية احلج

مدير مكتب الزراعة بصعدة لـ«

زودتنا عدد
من املنظمات
الدولية بأطنان
من البذور غير
الصاحلة للزارعة

»:
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د .علي الشامي يكتب عن :

وقفة تدبر (علم اإلدارة في القرآن الكرمي)

ه ��ذا ال �ع ��ام ه ��و ال �ع ��ام ال �ث ��اين ع ��ى ال� �ت ��وايل ال ��ذي
ي �س �ت �م ��ر ف �ي ��ه ال �ن �ظ ��ام ال� �س� �ع ��ودي امل� � ��وايل ألم ��ري �ك ��ا
وإس ��رائ �ي ��ل يف م�ن��ع امل�س�ل�م��ن م ��ن ال �ح ��ج ،وب��ال�ت��ايل
أص � �ب� ��ح ال� �ن� �ظ� ��ام ال � �س � �ع� ��ودي غ � ��ري ج� ��دي� ��ر ب �ت �ح �م��ل
م �س ��ؤول �ي ��ة ال �ح ��ج م �م ��ا ي �ح �ت��م ع ��ى أب �ن ��اء األم � ��ة أن
ي�ت�خ��ذوا م��وق� ً�ف��ا ج��د ًي��ا ت�ج��اه ك��ل ذل��ك ،ك�م��ا ّ
أن ه��ذا

الفعل الفظيع يحتم علينا أن نستمر يف مواجهة
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت ،فمشكلتنا
ال� �ي ��وم م ��ع ال �ن �ظ ��ام ال �س �ع ��ودي ال �ع �م �ي��ل وال �ن �ظ ��ام
اإلمارايت العميل لم تعد مسألة ّأنهم اعتدوا علينا
ون�ح��ن ن��داف��ع ع��ن أنفسنا ف�ق��ط ،ب��ل ب��ات��ت املشكلة
ال �ي��وم ه��ي ّ
أن ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ي�ص� ّ�د ال �ن��اس عن

ب�ي��ت ال�ل��ه ال �ح��رام ،وال�ل��ه ي�ق��ول( :إِ َّن َّال� ِ�ذي� َ�ن َك� َ�ف�رُوا
ْ
�ص � ُّ�د َ
َو َي � ُ
َام َّال � ِ�ذي
ون َع� ْ�ن َس� ِ�ب�ي� ِ�ل ال� َّ�ل � ِه و َْامل�َ ْ
�س� ِ�ج� ِ�د ْال ��حَ �ر ِ
لناس َسوَاءً ْال َعاك ُ
جَ َع ْل َنا ُه ل َّ
َالبَا ِد وَمَ ْن ي ُِر ْد
ف ِفي ِه و
ْ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ َ
يم)
ِفي ِه ِبإِلحَ ا ٍد ِبظل ٍم ن ِذقه ِمن عذ ٍ
اب أ ِل ٍ
كما أن املشكلة مع النظام اإلمارايت هو تماهيهم
امل �ط �ل��ق يف ال� ��والء ألم��ري�ك��ا
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االهدل

محليات

 26september.net  26september.net

02

 26sept26@gmail.com www.26sep.net

االثنني  9 :ذو الحجة 1442هـ |  19يونيو 2021م | العدد  12 | 2214صفحة

الرئيس املشاط يرأس اجتماع ًا لعددٍ من قيادات الدولة
رأس ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي
امل � �ش� ��اط رئ� �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س ال �س �ي ��ايس
األع� � � ��ى اج � �ت � �م� ��اع� ��اً ض � ��م ع � � � ��دداً م ��ن
ق�ي��ادات ال��دول��ة ال�ع�س�ك��ري��ة واألم�ن�ي��ة
والقضائية.
جرى خالل اللقاء بحضور أعضاء
ال �س �ي ��ايس األع � ��ى ص � ��ادق أم � ��ن أب ��و
راس ومحمد صالح النعيمي وأحمد
غ ��ال ��ب ال� ��ره� ��وي م �ن ��اق �ش ��ة إج� � ��راءات
العفو العام وجدوى استمراره.
وت �ط ��رق ال �ل �ق��اء إىل ت�ق�ي�ي��م امل��رح �ل��ة
السابقة للعفو ال�ع��ام سلباً وإي�ج��اب��اً
وم � ��ا ت �ت �ط �ل �ب ��ه امل ��رح� �ل ��ة ال� ��راه� �ن� ��ة م��ن
إج � ��راءات ب �ش��أن ال �ع �ف��و ال �ع ��ام وف �ق��اً
ملقتضيات الواقع والخطوات املناسبة
حيال ذلك.

..و يوجه باإلفراج عن السجناء رهن العقوبات السالبة للحرية

وجه فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس
األعى النيابة العامة باإلفراج عن السجناء رهن تنفيذ العقوبات
السالبة للحرية.
وأكدت توجيهات الرئيس املشاط للنائب العام الدكتور محمد
الديلمي الحرص عى اإلفراج عن السجناء رهن تنفيذ العقوبات

السالبة للحرية والذين تم التنازل عنهم يف الحق الخاص والرفع
بمثل هذه الحاالت حسب التوجيهات السابقة.
وبمناسبة عيد األضحى املبارك وجه الرئيس املشاط النائب العام
بالتنسيق مع هيئة الزكاة باإلفراج عن الغارمن املستحقن الذين
عليهم حقوق خاصة وفقاً للشرع والقانون.

السياسي األعلى ميدد للرئيس املشاط ثالث فترات رئاسية جديدة

أقر املجلس السيايس األعى يف اجتماعه
االس�ت�ث�ن��ايئ ي��وم أم��س ،ت�م��دي��د رئ��اس��ة األخ
مهدي املشاط للمجلس السيايس األعى،
لثالث فرات رئاسية وفق الالئحة الداخلية
للمجلس.
وث� �م ��ن امل� �ج� �ل ��س ،دور ال ��رئ� �ي ��س امل �ش ��اط
وقدرته عى قيادة البلد ..مؤكدا مساندته
وال � �ت � �ع � ��اون م� �ع ��ه إلن � �ج � ��اح م �ه �م �ت ��ه خ ��الل

ف ��رة رئ ��اس �ت ��ه ال �ج ��دي ��دة ال �ت ��ي ت �ب ��دأ م ��ن 24
أغ�س�ط��س2021م وتنتهي يف  24أغسطس
2022م والعمل بما يحقق تطلعات أبناء
الشعب.
واس �ت �ع ��رض االج� �ت� �م ��اع ،ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي��س
امل� �ج� �ل� ��س ف� �خ� ��ام� ��ة امل � �ش� ��ر ال � ��رك � ��ن م �ه ��دي
امل� � �ش� � ��اط ،آخ� � ��ر امل � �س � �ت � �ج� ��دات ال �س �ي ��اس �ي ��ة
والتواصالت الجارية بشأن عملية السالم.

ك�م��ا اط�ل��ع ع��ى ال�ت�ق��اري��ر األم�ن�ي��ة امل��واك�ب��ة
لعيد األضحى املبارك ..مهنئا أبناء الشعب
ال �ي �م �ن��ي ب �ح �ل��ول ه� ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ،راج �ي ��ا أن
ت �ع ��ود ع ��ى ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وأب� �ن ��اء األم ��ة
بالخر واالزدهار.
ه � ��ذا وق � ��د ن� ��اق� ��ش االج� �ت� �م� ��اع ع � � ��دداً م��ن
القضايا املدرجة يف جدول أعماله ،واتخذ
إزاءها القرارات املناسبة.

ناقش مع السفير اإليراني عالقات التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء :نشعر باالمتنان ملواقف اجلمهورية اإلسالمية حيال العدوان الغاشم على بالدنا

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور
ب�ص�ن�ع��اء س�ف��ر ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس��الم�ي��ة اإلي��ران �ي��ة ل��دى ب��الدن��ا حسن
إيرلو .
جرى خالل اللقاء مناقشة أوجه التعاون بن البلدين الشقيقن
وسبل تعزيزها وتطويرها يف مختلف املجاالت السياسية والثقافية
واإلع��الم�ي��ة بما ينسجم وال�ع��الق��ات األخ��وي��ة املتميزة ب��ن الشعبن
اليمني واإليراين.
وتطرق اللقاء بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون األمن والدفاع
الفريق الركن جالل الرويشان ووزراء الشئون االجتماعية والعمل
عبيد بن ضبيع و التعليم الفني واملهني غازي أحمد عيل و اإلرشاد
وش�ئ��ون ال�ح��ج وال�ع�م��رة نجيب ال�ع�ج��ي وال��دول��ة ل�ش�ئ��ون مخرجات
الحوار واملصالحة الوطنية أحمد القنع واألمن العام املساعد ملجلس
الوزراء يحيى الهادي إىل املواقف األخوية لألشقاء يف ايران الداعمة
ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف م�ح�ن�ت��ه ال��راه�ن��ة وض ��رورة ت��وط�ي��ده��ا يف مختلف
املجاالت سيما املجال الدبلومايس عرب اسناد املسار السلمي إلنهاء
العدوان والحصار السعودي األمرييك عى اليمن.
وج ��دد رئ�ي��س ال ��وزراء ت�ه��ان�ي��ه إلي ��ران ق�ي��ادة وح�ك��وم��ة وش�ع�ب��ا عى

ن �ج��اح االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ال �ت��ي ك ��ان ل�ه��ا ت��أث��ر ك�ب��ر ع��ى امل�س�ت��وى
اإلقليمي وخاصة محور املقاومة مشراً إىل أن النهج امل�ق��اوم ملحور
امل �ق ��اوم ��ة وم ��ا ي�ح�ق�ق��ه م ��ن ن �ت��ائ��ج اي �ج��اب �ي��ة ل �ص��ال��ح األم� ��ة وق�ض��اي��اه��ا
امل �ص��ري��ة ي�ح�ش��ر ال� ��دول امل�ط�ب�ع��ة ال �ت��ي ت��دع��ي ال �ع��روب��ة واإلس � ��الم يف
زاوية ضيقة.
ول �ف ��ت إىل أن ال �ج �م �ي��ع يف خ �ن ��دق واح� ��د وي�ج�م�ع�ه��م ه ��دف واح ��د
هو مقاومة مخططات أمريكا يف املنطقة والتصدي ملوجة التطبيع
الصهيونية.
وقال "نحن يف اليمن نشعر باالمتنان ملواقف الجمهورية اإلسالمية
حيال العدوان الغاشم عى بلدنا ونشكر دعمها لشعبنا اليمني يف
هذا الوضع االستثنايئ الحرج ".
واع�ت��رب رئ�ي��س ال ��وزراء ال�ت�ط��ور وال�ن�ه�ض��ة امل�ل�ح��وظ��ة ال�ت��ي تشهدها
إيران يف املجاالت العلمية واالقتصادية والبنية التحتية عناوين فخر
واعتزاز لكل أحرار العالم ..
وثمن أنشطة السفر يف خدمة العالقات األخوية وخطوات العمل
ب��ال�ش��راك��ة م��ع ال � ��وزارات ذات ال�ع��الق��ة م��ؤك��دا ع��ى ع�م��ق ال�ع��الق��ات
الثنائية ورسوخها .

من جانبه أشاد السفر ايرلو بعمق العالقات األخوية التاريخية
ب��ن ال�ب�ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق��ن م��ؤك��داً اس �ت �م��رار وق ��وف إي ��ران م��ع ال�ق�ض�ي��ة
اليمنية حتى إحالل السالم العادل والشامل.
وأوض��ح أن امل��وق��ع االس��رات�ي�ج��ي للجمهورية اليمنية وم��ا تمتلكه
م ��ن ث� � ��روات ط �ب �ي �ع �ي��ة ج �ع �ل �ه��ا م �ح ��ل اط� �م ��اع وه � ��دف ل � ��دول ال �غ ��رب
االستعمارية وحلفائها.
وذك ��ر أن ه�ن��اك م�ح��وري��ن يف ه��ذا ال�ع��ال��م م�ح��ور امل�ق��اوم��ة وم�ح��ور
ً
ال�ت�ط�ب�ي��ع وال�ع�م��ال��ة الف �ت��ا إىل أن إي ��ران وال�ي�م��ن ش��رك��اء أس��اس�ي��ن يف
م�ح��ور امل�ق��اوم��ة وأن ال�ص�م��ود األس �ط��وري ال�ع�ظ�ي��م للشعب اليمني
ملدة سبع سنوات ضد العدوان والحصار هو معجزة يفخر بها أبناء
األمة العربية واإلسالمية.
وأش � ��ار ال �س �ف��ر إي ��رل ��و إىل أن إي � ��ران س�ت�ع�م��ل ع ��ى دع ��م ال �ي �م��ن يف
ع��دة م�ج��االت منها التعليم ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه وال�ج��وان��ب االق�ت�ص��ادي��ة
وك��ذل��ك دع��م ال�ج�ه��ود اإلن�س��ان�ي��ة وت��وف��ر مستلزماتها يف ال�خ��دم��ات
وال�ج��وان��ب الصحية بشكل مباشر إض��اف��ة إىل ال��دع��م ال�س�ي��ايس من
خالل املساهمة يف جهود انهاء العدوان وإحالل السالم والدخول
يف مفاوضات سياسية.

هيئة الزكاة والنيابة العامة تدشنان مشروع الغارمني بقيمة مليار ريال
دشنت الهيئة العامة للزكاة بالشراكة مع النيابة العامة
أم� ��س ب �ص �ن �ع��اء امل ��رح �ل ��ة ال �خ��ام �س��ة م ��ن م �ش ��روع ال �غ��ارم��ن
ب��اس �ت �ه��داف  250غ ��ارم ��اً وم �ع �س��راً ب�ت�ك�ل�ف��ة م�ل�ي��ار ري ��ال ت�ح��ت
ش�ع��ار "م�ش��روع ال�غ��ارم��ن يفتح أب��واب ال�ح�ي��اة وي�ف��رد جناح
الخالص من السجون".
ويف التدشن بحضور رئيس مجلس القضاء األعى القايض
أح �م ��د ي �ح �ي��ى امل �ت ��وك ��ل ن ��وه ال �ن ��ائ ��ب ال �ع ��ام ال �ق ��ايض ال��دك �ت��ور
محمد محمد ال��دي�ل�م��ي ب��دور ق�ي��ادة وك ��وادر هيئة ال��زك��اة يف
صرف الزكاة يف مصارفها الشرعية و منها ما يخص مصرف
الغارمن.
وأش � � ��ار إىل إن ال �ن �ي ��اب ��ة م �ل �ت ��زم ��ة ب � ��اإلف � ��راج ع� ��ن ال �س �ج �ن ��اء
امل�ع�س��ري��ن م�م��ن تتكفل ال��دول��ة أو أي ج�ه��ة ب��دف��ع م��ا عليهم
من حقوق للغر.
ولفت النائب العام إىل اهتمام القيادة الثورية والسياسية
بأوضاع السجون وقضايا وأحوال السجناء وتقديم العون
لهم وضمان حصولهم عى حقوقهم املكفولة قانوناً.
ويف ال �ت ��دش ��ن ب �ح �ض ��ور رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ق �ض��ايئ
القايض أحمد الشهاري وأمن عام مجلس القضاء القايض
سعد هادي ووزير الدولة نبيه أبو نشطان بارك مفتي الديار
اليمنية ال�ع��الم��ة ش�م��س ال��دي��ن ش��رف ال��دي��ن للمفرج عنهم
ال ��ذي ��ن ي �ع �ي �ش��ون ال �ي ��وم ف ��رح �ت ��ن وع �ي ��دي ��ن ب �خ ��روج �ه ��م م��ن
السجن وعيد األضحى.
وأك��د أن م��ن أع�ظ��م ال�ق��رب��ات إىل ال�ل��ه إدخ ��ال ال�س��رور عى
ق�ل��وب ال�ن��اس وت�ف��ري��ج ك��رب�ه��م وف��ك اإلع �س��ار ع��ن امل�ع�س��ري��ن
والسعي يف تخفيف معاناة الناس.
وقال العالمة شرف الدين" نشارك اليوم فرحة الغارمن
ب��إخ��راج�ه��م م��ن ال�س�ج��ون" ..داع�ي��اً امل�ف��رج عنهم ال�ع��ودة إىل

وزارة الصناعة تحيل
شركة تكرير السكر إلى
النيابة العامة لرفعها
األسعار دون سبب
وج �ه ��ت وزارة ال �ص �ن ��اع ��ة وال �ت �ج ��ارة ب ��إح ��ال ��ة ال �ش��رك��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة ل�ت�ك��ري��ر ال�س�ك��ر إىل ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ب�س�ب��ب رف��ع
أسعار مادة السكر دون أي مربرات أو الرجوع للوزارة .
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام
ال �غ��رب��اين يف ت�ص��ري��ح ل��وك��ال��ة األن �ب ��اء ال�ي�م�ن�ي��ة (س �ب��أ) أن
ال � ��وزارة ات �خ ��ذت ه ��ذا اإلج � ��راء وف �ق ��ا ل �ل �ق��وان��ن ال �ن��اف��ذة
ل�ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك م ��ن أي م �ح ��اوالت ل�ب�ع��ض ض�ع�ف��اء
النفوس الستغالل األوضاع ومحاولة رفع األسعار.
ولفت إىل أن الوزارة وجهت مكاتبها يف أمانة العاصمة
وامل�ح��اف�ظ��ات بتطبيق ال�ق��ان��ون ول��وائ�ح��ه ع��ى امل�خ��ال�ف��ن
واملتالعبن باألسعار والسلع ،وتكثيف النزول امليداين
ل �ل��رق��اب��ة ع ��ى األس � ��واق وت �ح �ق �ي��ق االس �ت �ق ��رار ال�ت�م��وي�ن��ي
وضبط األسعار.
وج ��دد ال��دع��وة ل�ل�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�ق�ي��ام ب��دوره��ا يف
ال��رق��اب��ة ع��ى األس ��واق اس�ت�ن��اداً ل�ق��ان��ون السلطة املحلية
وال � ��دور ال �ت �ن �ف �ي��ذي اإلش � ��رايف وال ��رق ��اب ��ي واخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا
وصالحياتها بما يكفل حماية املواطن.
وأش ��ار ال �غ��رب��اين إىل أن ال� ��وزارة ل��ن ت�ت�ه��اون ب�ح��ق كل
امل �ت��الع �ب��ن وامل �ح �ت �ك��ري��ن ل ��ألس �ع ��ار م�س�ت�غ�ل��ن ال �ظ ��روف
ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال�ب��الد ج ��راء ال �ع��دوان وال �ح�ص��ار ،م��ؤك��داً
أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق املخالفن
 ..محذراً من استغالل األوضاع الحالية لرفع األسعار
املواد الغذائية واألساسية دون أي مربر.

أه��ال�ي�ه��م م�س�ت�ش�ع��ري��ن امل�س��ؤول�ي��ة آم��ري��ن ب��امل �ع��روف ون��اه��ن
عن املنكر.
ون ��وه ب ��دور ق �ي��ادة ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة وال�ع��ام�ل��ن ف�ي�ه��ا يف تحمل
ً
مسؤولية إق��ام��ة رك��ن ال��زك��اة  ..مثمنا توجيهات قائد الثورة
السيد عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث واهتمامه بتطبيق شرع
الله والسر بهدي رسول الله صى الله عليه وآله وسلم.
ب��دوره أش��ار رئيس الهيئة الشيخ شمسان أب��و نشطان إىل
أن م�ش��روع ال�غ��ارم��ن يف م��رح�ل�ت��ه ال�خ��ام�س��ة ي�س�ت�ه��دف 250
معسراً وغارماً يف مختلف املحافظات بتكلفة مليار ريال من
خالل تقديم املساعدات ملن جار عليهم الزمن وأثقل كاهلهم

الديون والغرامات والذين ظلوا يف غياهب السجون عقوداً
من الزمن.
وأش � ��ار إىل أن م ��ن ب ��ن امل �ف ��رج ع �ن �ه��م ل �ه ��ذا ال �ع ��ام س�ج�ن��اء
ً
غ��ارم��ن ب�ل�غ��ت م ��دة س�ج�ن�ه��م م��ا ب��ن " 25 – 10ع ��ام ��ا" كما
ش �م �ل ��ت امل� ��رح� �ل� ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة غ � ��ارم � ��ن خ � � ��ارج ال� �س� �ج ��ن ت��م
مساعدتهم وقضاء ديونهم ملحاكم ومستشفيات وغرها.
ول�ف��ت إىل أن إج�م��ايل م��ن ت��م اس�ت�ه��داف�ه��م ض�م��ن م�ش��روع
الغارمن خالل الخمس املراحل وصل إىل  815غارماً ومعسراً
بتكلفة إجمالية ثالثة مليارات و 153مليوناً و 900ألف ريال.
وأك��د أب��و ن�ش�ط��ان اس�ت�ع��داد ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة ال�ت�ع��اون م��ع كل

م��ن انطبقت عليهم ال�ش��روط وامل�ع��اي��ر الشرعية إلخراجهم
من السجون بالتعاون مع مجلس القضاء األع��ى والنيابة
ال �ع��ام��ة وم �ص �ل �ح��ة ال �ت��أه �ي��ل واإلص � ��الح ب �ت �ق��دي��م امل �س��اع��دات
للمعسرين والغارمن مهما بلغت غراماتهم.
وث �م ��ن ج �ه ��ود م �ج �ل��س ال �ق �ض ��اء األع � ��ى وال �ن �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
وم�ص�ل�ح��ة ال�ت��أه�ي��ل واإلص ��الح وال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة يف ال�ت�ع��اون
واالهتمام بإخراج هذا املشروع إىل النور  ..مشيداً بدور رجال
امل��ال واألع�م��ال امل�ب��ادري��ن ب��إخ��راج زك��اة أم��وال�ه��م التي وصلت
إىل مستحقيها ضمن مصارفها الشرعية.
م��ن ج��ان�ب��ه أك ��د رئ�ي��س م�ص�ل�ح��ة ال�ت��أه�ي��ل واإلص ��الح ال�ل��واء
ع�ب��د ال �ل��ه ال �ه ��ادي أه�م�ي��ة امل �ش ��روع ب ��إخ ��راج ع ��دد م��ن ال �ن��زالء
واملعسرين الذين سيحظون باللقاء مع أسرهم يف هذا العيد
نتيجة ثمرة إخراج الزكاة وصرفها يف مصارفها الثمانية.
وأشار إىل أن مشاريع وبصمات هيئة الزكاة واضحة ليس
ف�ق��ط يف م�ص��رف ال�غ��ارم��ن ب��ل م��ع ن ��زالء ك��اف��ة اإلص��الح�ي��ات
وم �ن �ه ��ا م �ش ��اري ��ع ه �ي �ئ��ة ال� ��زك� ��اة يف ت ��وف ��ر  48م �ك �ي �ف��ا ل �ن ��زالء
اإلص��الح �ي��ة امل��رك��زي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ب�ق�ي�م��ة  20م�ل�ي��ون
ريال إلنقاذهم من الحر الشديد باإلصالحية.
ولفت اللواء الهادي إىل الفرق الذي ملسته مصلحة التأهيل
واإلصالح من أداء السلطة القضائية خالل العام الجاري يف
معالجة وتسهيل قضايا النزالء والتعامل معهم واستشعار
مسؤولية تحسن أوضاعهم خصوصاً يف ظل الظروف التي
يمر بها الوطن.
ف�ي�م��ا ث�م�ن��ت ك�ل�م��ة ال�غ��ارم��ن ال�ت��ي أل�ق��اه��ا م�ح�م��د امل�ع�ج��وين
اه �ت �م ��ام ال �ق �ي ��ادة ال �ث ��وري ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ب ��إق ��ام ��ة رك ��ن ال ��زك ��اة
ل�ل�غ��ارم��ن وامل�ع�س��ري��ن ب �خ��روج ال�ع��دي��د م�ن�ه��م ال �ي��وم ..وق��ال
" هذا اليوم بالنسبة للغارمن عيد بجانب عيد األضحى".

النيابةتحيلقضيةماتسمىقصرالسلطانةللمحاكمةبتهمةاالحتيالوغسيلاألموال

أحالت نيابة األموال العامة ومكافحة
الفساد االبتدائية بأمانة العاصمة قضية
م� ��ا ت �س �م ��ى م �ج �م ��وع ��ة ق �ص ��ر ال �س �ل �ط��ان��ة
لألقمشة وال�ف�ض��ة إىل محكمة األم��وال
ال� �ع� ��ام� ��ة وم� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ف� �س� ��اد ب ��األم ��ان ��ة
وعى ذمتها  82متهما بجرائم االحتيال
وغ �س �ي ��ل األم � � ��وال ع ��ى رأس� �ه ��م امل�ت�ه�م��ة
بلقيس عيل غالب الحداد.
وأوض��ح مصدر قضايئ بنيابة األم��وال
أن إح� � ��ال� � ��ة ه� � � ��ذه ال � �ق � �ض � �ي� ��ة ج� � � ��اء ب � �ن � ��اءً
ع ��ى ت ��وج �ي �ه ��ات ال �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��ام ب �س��رع��ة
التصرف يف القضية بما يضمن الفصل
فيها واس�ت�ع��ادة ح�ق��وق ضحايا النصب
واالحتيال.
وب� � ��ن أن ال �ق �ض �ي ��ة اس �ت �ك �م �ل ��ت ك ��اف ��ة
اإلج� � ��راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا ح �ي��ث س�ت�ق��دم
ال�ن�ي��اب��ة امل�ت�ه�م��ن ال� ��" 26امل�ح�ب��وس��ن و53
مفرجاً عنهم بالضمان وبمحل اإلقامة
وث ��الث ��ة ف ��اري ��ن م ��ن وج ��ه ال �ع ��دال ��ة" أم ��ام
م �ح �ك �م ��ة األم� � � � ��وال ال� �ع� ��ام� ��ة وم �ك ��اف �ح ��ة
الفساد االبتدائية ملحاكمتهم بما أسند
إليهم من تهم.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن النيابة ستطالب
بالحكم ع��ى املتهمن ب��ال�ع�ق��وب��ة امل�ق��ررة
قانوناً مع م��راع��اة محاكمة الفارين من
وج � ��ه ال� �ع ��دال ��ة وم � �ص � ��ادرة امل �ض �ب ��وط ��ات
ال �ن �ق ��دي ��ة وامل �ن �ق ��ول ��ة وال �ع �ق ��اري ��ة ل �ص��ال��ح
املواطنن املتضررين.
ولفت إىل أن النيابة أسندت للمتهمن
يف ال�ق�ض�ي��ة ت�ه�م��اً ب��ال�ح�ص��ول ع��ى ف��ائ��دة

م ��ادي ��ة ألن �ف �س �ه��م ول �غ ��ره ��م ب��االح �ت �ي��ال
والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات
ت� �ج� ��اري� ��ة غ � ��ر ص �ح �ي �ح ��ة ح� �ي ��ث أوه � �م� ��وا
ض �ح ��اي ��اه ��م م ��ن امل ��واط� �ن ��ن ال ��ذي ��ن ي��زي��د
ع��دده��م ع��ن  100أل��ف ب��أن�ه��م ي�م��ارس��ون
�اال وأن� �ش� �ط ��ة ت� �ج ��اري ��ة ُت � � ��در أرب� ��اح� ��اً
أع � �م � � ً
ف �ص �ل �ي��ة وس �ن ��وي ��ة ت �ح ��ت م �س �م��ى ع �ق��ود
م�ض��ارب��ة وب �ي��ع األس �ه��م ل ��دى م��ا أس�م��وه
م �ج �م ��وع ��ة ق �ص ��ر ال �س �ل �ط ��ان ��ة ل��ألق �م �ش��ة
والفضة وذلك خالل الفرة يناير 2016
حتى  15يوليو 2020م.
وأفاد املصدر أن املتهمن جمعوا خالل
تلك الفرة مبالغ مالية تقدر بحوايل 66
مليارا ً و 314مليوناً و 405آالف ريال دون
أن ي�ك��ون ل�ه��م ك�ي��ان ق��ان��وين ح��اص��ل عى
ترخيص من الجهات الرسمية املختصة
ووزعوا  44مليارا ً و 869مليوناً و 493ألف
ري��ال لهم ولغرهم تحت مسمى أرب��اح
ف �ص �ل �ي��ة وس �ن ��وي ��ة م ��ن أم� � ��وال ال �ض �ح��اي��ا
ال � �ج � ��دد م �ن �ه ��ا م �ب �ل ��غ  11م � �ل � �ي� ��اراً و284
م �ل �ي��ون ري� ��ال س �ل �م��ت مل ��ن ت ��م ت�س�م�ي�ت�ه��م
باملساهمن املستفيدين دون وجه حق.
وذك ��ر أن امل�ت�ه�م��ن ت�ح�ص�ل��وا ألنفسهم
ولغرهم ف��ائ��دة م��ادي��ة ق��دره��ا  21ملياراً
و 444م�ل�ي��ون ري ��ال م��ن أم ��وال ال�ض�ح��اي��ا
بدون وجه حق كما ارتكبوا جريمة غسل
األموال العائدة واملتحصلة من الجريمة
األص �ل �ي��ة االح �ت �ي��ال ح�ي��ث ن�ق�ل��وا وح��ول��وا
ت �ل ��ك األم � � � ��وال م� ��ن ال � ��ري � ��ال ال �ي �م �ن ��ي إىل
الريال السعودي والدوالر واستمروا يف

بيع وشراء واستبدال العمالت بأدوات
خفية وغر معلنة باالستعانة بشركات
الصرافة التابعة لبعض املتهمن بغرض
تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك األم��وال
وأخفوا جزءاً منها يف منازلهم واكتسبوا
ألنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم
أص � � � ً
�وال ع� �ق ��اري ��ة وم �ن �ق ��ول ��ة م �ن �ه ��ا م� ��ا ت��م
حجزه وتحريزه من قبل النيابة.
ووف �ق ��اً ل �ل �م �ص��در ف �ق��د زاول امل�ت�ه�م��ون
أن �ش �ط ��ة امل ��ؤس �س ��ات امل ��ال �ي ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة يف
ت �ح��وي��ل وص ��رف ال �ع �م��الت واس�ت�ب��دال�ه��ا
وال� �ت� �ع ��ام ��ل ب � � � ��أدوات ال � �س � ��وق ال �ن �ق ��دي
وس� ��وق رأس امل� ��ال ب �ي �ع��اً وش � ��راءً ب �م��ا يف
ذلك العمالت األجنبية وأسواق الصرف
دون ال� �ح� �ص ��ول ع� ��ى ت ��رخ �ي ��ص م �س �ب��ق
بذلك.
وك� ��ان� ��ت إج � � � ��راءات ال �ت �ح ��ري وال �ض �ب ��ط
وال �ت �ح �ق �ي��ق يف ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ت�م��ت
م��ن ق�ب��ل ج�ه��از األم��ن وامل�خ��اب��رات ونيابة
األم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب � ��أش � ��راف م �ب ��اش ��ر م��ن
م �ح ��ام ��ي ع � ��ام ن �ي ��اب ��ات األم � � ��وال ال �ع ��ام ��ة
عى مدى ما يقرب من عام تمكنت من
اس �ت �ع��ادة م�ب�ل��غ  8,152,135,235ري ��ال
يمني نقدية وقيمة عقارات.
وأك��د امل�ص��در ان ح�ج��م امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ما
تزال مفقودة ومخفية ولم يتم ضبطها
واستعادتها ويشتبه تهريب ج��زء منها
واخ�ف��اء معظمها ض�م��ن أص��ول عقارية
وأن � �ش � �ط� ��ة ت � �ج� ��اري� ��ة م � ��ن ق� �ب ��ل امل �ت �ه �م ��ن
واخ� ��ري� ��ن ل ��م ل �ي �ت �س��ن ك �ش �ف �ه��ا ب��إج �م��ايل

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

مبلغ  24,576,970,130أربعة وعشرون
م �ل �ي ��ار وخ� �م� ��س م �ئ ��ة وس� �ت� ��ة وس �ب �ع ��ون
مليون وتسعمائة وسبعون الفاً ومائة
وثالثون ريال يمني
ون � � � ��وه امل � � �ص� � ��در ب� � � ��ان ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة ك �ل �ف ��ت
ج �ه��از األم� ��ن وامل �خ ��اب ��رات ووح � ��دة ج�م��ع
املعلومات املالية بتتبعها والتحري عنها
وأخطار النيابة لضبطها وتحريزها وبما
ي �ك �ف ��ل اس� �ت� �ع ��ادة أم � � ��وال ال �ض �ح ��اي ��ا م��ن
املواطنن.
وث �م ��ن امل� �ص ��در ج �ه ��ود ف ��ري ��ق ال �ف �ح��ص
وامل� ��راج� �ع� ��ة وال �ت �ح �ل �ي ��ل امل� � ��ايل وال �ت �ح ��ري
واالس� �ت ��دالل وال�ت�ح�ق�ي��ق م ��ن ق �ب��ل ج�ه��از
األمن واملخابرات والجهاز املركزي للرقابة
وامل� �ح ��اس� �ب ��ة ووح � � ��دة ج �م ��ع امل �ع �ل ��وم ��ات
املالية بالبنك امل��رك��زي ومباحث األم��وال
ال� �ع ��ام ��ة ون� �ي ��اب ��ة األم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ال �ت��ي
بذلوها يف الفحص واملراجعة والتحليل
املايل والضبط والتحقيق وما تم ضبطه
واس� �ت� �ع ��ادت ��ه م� ��ن أم � � ��وال ال �ض �ح ��اي ��ا م��ن
املواطنن
وأهاب املصدر باملواطنن بتوخي الحذر
وال�ح�ي�ط��ة م��ن االن �ج ��رار وراء أي م�ظ��اه��ر
ك��اذب��ة مل��ا ي�س�م��ى ب �ش��رك��ات ب�ي��ع األس�ه��م
وامل �ض��ارب��ة ب�ه��ا غ��ر امل��رخ��ص ق��ان��ون�ي��ا من
قبل الجهات املختصة يف وزارة الصناعة
ومجلس الوزراء للحفاظ عى أموالهم
وم ��دخ ��رات� �ه ��م م� ��ن االح� �ت� �ي ��ال م� ��ا ي��رت��ب
ع�ل�ي�ه��ا م��ن ج��رائ��م غ�س��ل أم ��وال وأض ��رار
باالقتصاد الوطني والعملة الوطنية.
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ
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أبناء أمانة العاصمة يسيرون قافلة
عيدية للمرابطين في الجبهات

س� ّ
ر أب�ن��اء أم��ان��ة العاصمة أم��س قافلة عيدية باسم "الشهيد أبو
ف��اض��ل ط��وم��ر" دع�م��اً ل�ل�م��راب�ط��ن يف ال�ج�ب�ه��ات ب�م�ن��اس�ب��ة ح�ل��ول عيد
األضحى وذكرى يوم الوالية.
تضمنت القافلة التي أعدتها أمانة العاصمة ومكاتبها ومديرياتها
العشر أدوية ومستلزمات طبية وعالجية ومواد غذائية وألفن رأس
من املوايش.
وخ��الل تسير ال�ق��اف�ل��ة أش��اد أم��ن ال�ع��اص�م��ة ح�م��ود ع�ب��اد بصمود
أبناء العاصمة واستمرارهم يف البذل والعطاء ألسر وذوي املرابطن
يف ال�ج�ب�ه��ات ودع �م �ه��م ب��امل��ال مل��واص �ل��ة م�ع��رك��ة ال �ت �ح��رر واالس �ت �ق��الل
الوطني.
واعترب القافلة ليست األوىل ولن تكون األخرة التي ّ
يقدمها أبناء
األم ��ان ��ة ال ��ذي ��ن ي��واص �ل��ون م��واق �ف �ه��م امل �ش��رف��ة يف م��واج �ه��ة ال �ع ��دوان
ومساندتهم ودعمهم ألبطال الجيش واللجان الشعبية.
وأشار عباد إىل أن القافلة تأيت عرفاناً بتضحيات وشجاعة الشهيد
طومر واستبسال املرابطن  ..مبيناً أن القافلة وغرها من القوافل
أق� ��ل م ��ا ي �م �ك��ن ت �ق��دي �م��ه ل �ل �م��راب �ط��ن يف ال �ج �ب �ه ��ات ال ��ذي ��ن ي �ض��حّ ��ون
بأرواحهم ودمائهم يف الدفاع عن الوطن.
فيما أشار وكيل أول األمانة خالد املداين إىل أن تقديم قوافل البذل
وال�ع�ط��اء ليس بغريب ع��ى أب�ن��اء أم��ان��ة العاصمة والشعب اليمني
الذي ُعرف بالكرم واإلسناد واملدد عرب التاريخ.
وب ��ن أن ال�ق��اف�ل��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة س�ت�ت�ب�ع�ه��ا ق��اف�ل��ة ع�ي��دي��ة من
ح��رائ��ر أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة وال�ه�ي�ئ��ة النسائية ب��األم��ان��ة دع�م��ا للمرابطن
يف الجبهات.
وأش ��اد امل ��داين ب��االن�ت�ص��ارات ال�ت��ي حققها أب�ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ع�م�ل�ي��ة ال�ن�ص��ر امل�ب��ن يف ال�ب�ي�ض��اء ودح ��ر ع�ن��اص��ر داع��ش
والقاعدة وقوى العدوان األمرييك السعودي.
ب��دوره أش��اد م�س�ئ��ول ال�ق��واف��ل أب��و ج��ربان ال��رازح��ي ب��اس�ت�م��رار دع��م
ً
أبناء أمانة العاصمة للجيش واللجان  ..مثمنا جهود قيادة األمانة
ومدراء املديريات ومكاتب األمانة يف تجهيز القافلة.

تفقد مشروع االستزراع السمكي
بسدي مقولة وسيان في سنحان

تفقد فريق من وزارة الرثوة السمكية ومؤسسة "بنيان التنموية"
أمس مشروع االستزراع السميك والزريعات بسدي مقولة وسيان
بمديرية سنحان.
واط �ل��ع ال�ف��ري��ق امل �ك��ون م��ن اس�ت�ش��اري��ن وم�خ�ت�ص��ن ب��رئ��اس��ة وك�ي��ل
وزارة الرثوة السمكية املساعد لقطاع الصيد التقليدي رئيس الوحدة
التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة عبدالرحمن مرفق عى مدى نجاح
املشروع وكمية األسماك وتناسب البيئة للزريعات واألسماك.
وأك��د ال��وك�ي��ل م��رف��ق أهمية م�ش��روع االس�ت��زراع السميك بالسدود
والحواجز املائية  ..مشراً إىل أن املشروع يأيت ضمن مصفوفة الرؤية
الوطنية يف القطاع السميك.
وأوض ��ح أن امل �ش��روع ي�ه��دف إىل رف ��ع م�س�ت��وى ال�ت�غ��ذي��ة يف امل�ن��اط��ق
التي تعاين من سوء التغذية وتوفر غذاء صحي للسكان املجاورين
للسدود والحواجز املائية وفرص عمل لهم.
ولفت وكيل وزارة الرثوة السمكية املساعد إىل أن املشروع اشتمل
عى توزيع زريعات سمكية عى السدود والحواجز املائية الصالحة
لالستزراع ودائمة املياه يف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء عمران
حجة صعدة املحويت وذمار.
وب ��ن أن م �ش ��روع االس �ت ��زراع ال�س�م��يك يف امل �ي ��اه ال �ع��ذب��ة "ال �س ��دود
والحواجز املائية" يأيت كأحد أهم املشاريع املدرجة يف الخطة املرّحلية
الثانية للرؤية الوطنية بالوزارة وخطة القطاع السميك للعام 2021م.
م��ن ج��ان�ب��ه أك ��د االس �ت �ش��اري ب�م��ؤس�س��ة "ب�ن�ي��ان" م�ح�م��د أب ��و ط��ال��ب
أه�م�ي��ة امل �ش ��روع يف االس �ت �ف��ادة م��ن م �ي��اه ال �س ��دود وال �ح��واج��ز امل��ائ�ي��ة
وتحسن سبل العيش للسكان املجاورين لها.
وأش � ��ار إىل دور امل �ج �ت �م��ع امل �ح ��يل يف ال �ح �ف ��اظ ع ��ى ال �ب �ي �ئ��ة امل�ن��اس�ب��ة
للسدود وتوفر األجواء املالئمة لألسماك.
وح ��ث أب ��و ط��ال��ب أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة امل �ج ��اورة ل �ل �س��دود وال ��زائ ��ري ��ن ع��ى
الحفاظ عى نظافة السدود واالهتمام بالبيئة وااللتزام بعدم رمي
املخلفات خاصة البالستيكية منها عى أطراف السدود

26sept26@gmail.com
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
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.

www.26september.net
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نمتلك قدرات
واماكنات تحققت
يف زمن وجزي دفاعيًا
وهجوميًا وعلى مختلف
املستويات العسكرية

اسبوعية
سياسية  .عامة

خاص  -26-سبتمرب
بعد أن أعلن عن قوات الجيش واللجان والشعبية ثقب " نجم املرتزقة " يف البيضاء بعملية أطلق عليها "النصر
املبني" وكشفت املشاهد بالصوت والصورة االنتصارات ومسارات تلك العملية التي لم ترتك مجال لفرحة املرتزقة
العدوان الذين حاولوا التضخيم من تلك التسلالت لتصنع منها نصرًا وهميًا دعائياً لتلفت األنظار اليها للتغطية
عى هزائمها يف جبهات مأرب عى أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية  ..مشاركة واسعة ألحرار القبائل يف تطهر
مناطقهم من املرتزقة وعناصر اإلرهاب يف كل من الزاهر وبعض مواقع الصومعة وأخرا يف الرحبة  ..تفاصيل هامة
تضمنها التقرير التايل إىل التفاصيل-:

بعد تطهير الرحبة

اجليش واللجان الشعبية ..
عمليات نوعية كسرت شوكة اإلرهاب
بعد هزيمة القاعدة وداعش ومرتزقة العدوان يف البيضاء حاول
املــرتــزقــة تـخـفـيــف وقـعـهــا عـلـيـهــم مــرة أخ ــرى بــاالنـتـقــال اىل جبهة
أخ ــرى لـتـحــويــل األن ـظ ــار كـمــا هــي عــادتــه لـلـتـغـطـيــة عــى هــزيـمـتـهــم
النكراء يف مديرية الزاهر ويف عدد من املواقع التي كانوا قد تسللوا
اليها يف الصومعة وبعد أن تم دحرهم من تلك املواقع من قبل
أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأحرار قبائل البيضاء
غــر ال ـعــدوان ومــرتــزقـتــه وعـنــاصــره اإلرهــابـيــة مـســرح دعــايـتــه هــذه
إىل مــديــريــة رح ـبــة إح ــدى ال ـج ـب ـهــات املـشـتـعـلــة يف مـحـيــط مــديـنــة
م ــأرب ولـكــن كـمــا هــو ح ــال تـحــريــر مــديــريــة الــزاهــر وبـعــض املــواقــع
يف الـصــومـعــة ك ــان ح ــال املــرتــزقــة وعـنــاصــر ال ـقــاعــدة وداعـ ــش هو
املــزيــد مــن االنـهـيــارات والـهــزائــم املـتــوالـيــة يف مختلف الجبهات بما
فيها جبهة رحبة ورغوان التي خارت قواهم فيها وتلقوا املزيد من
الضربات املوجعة التي افقدتهم صوابهم وجعلت ما تبقى منهم
يـفــرون اىل بعض الجيوب يف أطــراف املــديــريــة فيما ال يــزال ابطال
الجيش واللجان الشعبية املسنودين بــأحــرار القبائل يمشطون
بقايا الجيوب التي الذ اليها مرتزقة العدوان وعناصر اإلرهاب من
القاعدة وداعش املسنودين بغطاء واسناد جوي من قبل تحالف
العدوان السعودي واإلمارايت .
املحطة األخرة
رحـبــة لــم تـكــن اصـعــب مــن جـبـهــة الــزاهــر والـصــومـعــة ولـكـنـهــا هي
االخرى التي يرى املرتزقة وعناصر القاعدة وداعش فيها نهايتهم

األخرة النهم جربوا محاوالت التسلل اكرث من مرة لكن كماشة
الجيش والـلـجــان اوقـعــت املـئــات منهم بــني قتيل ومـصــاب واســر
يف العمليات الـنــوعـيــة الـتــي وثقتها عــدســة اإلع ــالم الـحــربــي وبثت
م ـشــاهــدهــا امل ـت ـنــوعــة لـعـمـلـيــة "ال ـن ـص ــر امل ـب ــني" يف م ــدي ــري ــة ال ــزاه ــر
والصومعة.
خسائر كبرة
مصادر محلية يف مديرية رحبة قالت إن منتسبي قوات الجيش
واللجان الشعبية استعادت السيطرة الكاملة عى مديرية رحبة،
بعد أن كان مرتزقة العدوان وعناصر من القاعدة وداعش التابعة
لهم قد تسللوا إيل بعض املواقع يف اطراف املديرية حيث اكد املصدر
قوات الجيش واللجان الشعبية الذين نجحوا يف استدراج مرتزقة
العدوان والقاعدة لإليقاع بهم بني فيك كماشة يف عدد من املواقع
بأطراف مديرية رحبة ،مؤكدا وقوع خسائر كبرة بشرية ومادية
بـيـنـهــم قـ ـي ــادات ..وب ـح ـســب امل ـص ــدر ف ــإن ق ــوات ال ـج ـيــش وال ـل ـجــان
الشعبية نجحت يف استعادة كافة املواقع التي استدرجت اليها
ميليشيا املرتزقة وعناصرهم اإلرهابية
محاولة فاشلة
وكان طران تحالف العدوان قد حاول انقاذ مرتزقته لكنه فشل
يف ذلك حيث قام باستهداف عدد من منازل املواطنني وممتلكاتهم
الخاصة وكانت عدد من املواقع اإللكرتونية التابعة للمرتزقة قد
نشرت عدة مواضيع تضمنت اعرتافات بالهزيمة التي لحقت بهم

من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية يف عدد من املواقع التي
تم تسللهم اليها بعملية االستدراج الناجحة التي اعقبها حملة
تمشيط بـحـثــاً عـمــن تبقى مــن عـنــاصــر تنظيم الـقــاعــد وداع ــش اىل
جانب ميليشيا املرتزقة يف أطراف املديرية ومالحقة من فر منهم
اىل خارج مديرية رحبة.
زراعة األلغام
شكا عدد من املواطنني يف مديرية رحبة من التصرفات الهمجية
التي قام بها املرتزقة وعناصرهم اإلرهابية وأوضحوا يف حديثهم
لـلـصـحـيـفــة بـ ــأن مـيـلـيـشـيــا امل ــرت ــزق ــة أج ــروه ــم ع ــى تـ ــرك م ـنــازل ـهــم
ومزارعهم وقاموا بزراعة املئات من االلغام مستخدمني أساليب

العنف والتهجر لعشرات االسر منها.
دروع بشرية
ويرى مراقبون أن ممارسات العنف وأعمال االنتهاكات التي تقوم
بها ميليشيا املرتزقة والقاعدة تجاه أهايل املناطق التي كانت تحت
سيطرتهم يف مديرية رحبة تأيت يف سياق االنتقام من املدنيني عى
خلفية رفـضـهــم لـتــواجــدهــم يف مـنــاطـقـهــم وتـحــويـلـهــا اىل ســاحــات
قتال واالحتماء باملدنيني كدروع بشرية بعد إحراز ابطال الجيش
واللجان االنتصارات الكبرة واستعادة مواقع تسلل اليها املرتزقة
والقاعدة يف مديرية رحبة وتحرير مناطق أخرى خارج املديرية.

حسابات  ..وخفايا وحتالفات وتناقضات سبعة أعوام؟!

ه��ل وص�ل��ت األم��ور إىل ط��ري��ق م�س��دود..
وه ��ل ق ��واع ��د االش �ت �ب��اك ت �ط ��ورت يف ه��ذه
املرحلة ووصلت إىل مساحة من رغبة الجميع
لتحديد أصول جديدة لها ووضع قواعد تراعي
ما شهدته الساحة اليمنية والساحة اإلقليمية
م��ن م�ت�غ��رات وف ��رت ل�ل�م�ت�ص��ارع��ن وامل��داف�ع��ن
ع � ��ن األرض وال � �ق � �ي � ��م رؤي � � � ��ة م � �غ � ��اي � ��رة إلدارة
ال �ص��راع وإدارة ال �خ��اف ..ب��ل وإدارة االخ�ت��اف
والتفاهمات؟!
ه ــذه املـعـطـيــات فــرضــت نـفـسـهــا عــى ه ــذا ال ـصــراع
إذ لــم يـعــد بـعــاصـمـتــي الــريــاض وأب ــو ظـبــي الـتـفــرد
عــى إدارة املــواجـهــة وفــق مــا يــريــدون ,بــل تـحــولــوا
إىل مدافعني ,وذهبت أصواتهم وغابت تنمرهم..
لذلك فإن النهاية لكتابة ختام الحرب واملواجهة
ل ــم ت ـعــد يف أيـ ــدي امل ـح ـمــديــن وم ــن ي ـقــف م ـســانــداً
ل ـه ـم ــا ..س ـ ـ ً
ـواء يف واش ـن ـط ــن أو يف بــري ـطــان ـيــا أو يف
فرنسا..
بعد سنوات ست وولوج املنطقة اإلقليمية واليمن
يف عام سابع من التوتر ومن معارك كسر العظم..
وم ـعــارك الـتـتــويــه وم ـعــارك االس ـت ـنــزاف وخــدمــات
الـتـغـطـيــة وخ ــدم ــات ال ـن ــران وخ ــدم ــات الـتـغـطـيــة
بــالـنــران ..والـنــران الـصــديـقــة الـخــاطـئــة ..والـنــران
الـصــديـقــة املـتـعـمــدة ,بــدأت تـتـضــح عــوامــل عــديــدة
والحت أوجه مرعبة وأوجه مخاتلة وكشفت عن
حــرب مخابراتية متعددة وخفايا ســوف تتحدث
عنها السنوات القادمة عندما يتوقف أوار الحرب
ً
قليال مطامع الطامعني
العدوانية وعندما تهدأ
وحسابات املتآمرين..
كــانــت تحالف عــدوان امـتــد إىل 71دول ــة بمشاركة
مباشرة وبعضها بمشاركة غر مباشرة ..يف حني
تــرقــب املـسـتـفـيــدون واملـسـتـثـمــرون مــن الـصــراعــات
فوائدهم القريبة اآلنية وفوائدهم البعيدة؟!
وبالطبع الفوائد االسرتاتيجية مــازال الطبخ جار

إلعدادها عى نار هادئة ..بــدءاً من إعــادة اإلعمار
ً
وصوال إىل الرغبة الجدية يف إعادة تقاسم الرثوة
بكل تفريعاتها..
ب ــاألم ــس يف ب ــداي ــات الـ ـعـ ــدوان كـ ــان "امل ـح ـم ــدان"
يف أوج تـفــاهـمـهــا عـنــدمــا شـنــا ال ـحــرب ال ـقــذرة عى
الـيـمــن كــافــة وعــى تــوجـيــه لـهـيــب هــذه الـحــرب إىل
مسافات واتجاهات محددة سلفا وتخدم أهدافاً
م ـش ــرتك ــة ب ـي ـن ـه ـمــا وت ـك ــون ــت يف ال ـب ــداي ــة م ـق ــارب ــات
مـصــالــح واتـضــح أنـهــا مـصــالــح تقسيم املحافظات
واملـنــاطــق اليمنية وتــوزيــع الـنـفــوذ بينهما وتـنــاســوا

أن يف "صـنـعــاء" ق ــوة ص ــاع ــدة ..وق ــدرات شـهــدت
نمواً وازدادت قوة وتماسكاً وأدارت القتال بكفاءة
جعلت "املحمدين"يعيدان حساباتهما ..ووصل
األم ــر بـهـمــا إىل اكـتـفــاء كــل ط ــرف بـحـســابــاتــه الـتــي
قادت إىل القطيعة بينهما وإىل الخالفات الحادة
التي خرجت مؤخراً إىل العلن؟!
ولــم تـجــد تــدخــالت الـكــويــت راع ـيــة املـصــالـحــات يف
الـخـلـيــج يف إي ـقــاف الـتــدهــور الــواضــح بــني الــريــاض
وأبوظبي! ولم تنفع كل مطالبات اإلدارة األمريكية
واألوروبية للمحمدين بالتعقل والهدوء ولكنها

اكتفت بإعادة "الصراعات" إىل تحت الطاولة إىل
ح ــني ال ــوص ــول إىل ات ـفــاق ـيــات مــرض ـيــة ل ـكــاله ـمــا..
ألن "محمد الرياض" بدأ يشعر بالنفوذ الطاغي
"مل ـح ـمــد أب ــو ظ ـب ــي" وخ ــاص ــة وأنـ ــه ان ـب ـطــح ب ـصــورة
مـبـكــرة للصهاينة وانــدفــع إىل قـبــول كــل إمــالءات
تــل أبـيــب ورغـبــات املــاســونـيــة الــدولـيــة الـتــي تسعى
بكل جهدها لــوضــع "تــرتـيـبــات" جــديــدة للمنطقة
ومــا يحيط بـهــا مــن حــزام مـصــالــح مـتـعــددة ..تلك
املـصــالــح الـتــي دفـعــت بــالـصــني والـيــابــان وبريطانيا
وبـلــدان أخــرى للمسارعة للتواجد بأساطيلها يف
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خليج عدن وجنوب البحر األحمر..
صراع حلفاء األمس وفرقاء اليوم تنبئ بأن املنطقة
مـقـبـلــة عــى ت ـط ــورات عــديــدة وواس ـع ــة ومــرشـحــة
إىل دخــول عــواصــم أخــرى يف هــذه ال ـشــادات واىل
قـيــادة حــروب بــالــوكــالــة ..وربـمــا قــد تـقــود إىل إثــارة
بؤر صراع جديدة عى هامش الصراعات يف اليمن
وجنوب البحر األحمر..
وم ــا ت ـبــدى مــن آث ــار ه ــذا ال ـص ــراع أن ال ــري ــاض وأبــو
ظ ـبــي وم ــن خـلـفـهـمــا ع ــواص ــم خـلـيـجـيــة وعــواصــم
عــرب ـيــة وإس ــالم ـي ــة سـ ــوف ت ـن ـقــاد إىل اص ـط ـفــافــات
تــؤشــر إىل إش ـع ــال ح ــرائ ــق م ــن ن ــوع آخـ ــر ..حــرائــق
حــرب مـخــابــراتـيــة ولــذلــك فــإن مــرحـلــة جــديــدة من
حــرب خـفـيــة قــد ب ــدأت تـنـشــأ كــواحــدة مــن تبعات
ونتائج الحرب العدوانية العبثية عى اليمن وعى
الـشـعــب ال ـي ـم ـنــي ..ورب ـمــا قــد تـنـشــأ تـبـعــات أخــرى
سوف تثقل كاهل بلدان وشعوب املنطقة..
لذلك أن إيقاف هذه الحرب العدوانية والعبثية
وال ـت ــدم ــري ــة أص ـب ــح ضـ ـ ــرورة ومل ـص ـل ـح ــة اس ـت ـق ــرار
املنطقة وملنع اندفاع قوى دولية أخرى إللقاء ثقلها
يف أتون هذا الصراع والحرب..
ومثل هــذه اإلشكالية واالضـطــراب املنتظر تدركه
وسائل املنظومات املخابراتية الدولية التي تراقب
ع ــن ك ـثــب ك ــل م ــا ي ـج ــري وكـ ــل م ــوق ــف ..وتـ ــدرس
جيداً األطماع الحقيقية لعواصم النفوذ الدويل
والعاملي..
العواصم الدولية ملراكز النفوذ الدولية تدرك أن
"املحمدين" أداتان منفذان لواشنطن بدرجة أوىل
وبعدها لحساب تل أبيب ,وال تنىس لندن وباريس
نصيبهما مــن الـنـفــوذ وامل ــردود االقـتـصــادي واملــايل
القادم أو املخطط له أن يصل إىل عواصم النفوذ..
وبالتايل أن عدم قناعة دولية سوف تنشأ وسوف
تـفــي إىل اصـطـفــافــات دول ـيــة قــادمــة ضــد هــؤالء
"املنتفعني" املستعمرين الجدد..
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التحرك االمريكي في مساحات التصدع
برز يف الخطاب الفكري والثقايف الغربي قبل عقود موضوع صراع الحضارات ولم يكن هذا املوضوع حالة ذهنية
وفكرية ترفية  ,بل كان حالة من حاالت التجدد للجدلية التاريخية  -صراع الطبقات واملصالح االقتصادية
 لكنه أخذ بعدا حضاريا جديدا  ,ولذلك ال يمكن القفز عى حقيقة الثنائية التاريخية الحضارية بني الروم /والفرس  ,وهي الصورة النمطية التاريخية التي بدأت حالتها تتجدد يف املشروع الرأسمايل منذ منتصف
السبعينات يف القرن العشرين وصوال اىل مطالع األلفية الجديدة  ,ففكرة األصوليات التي قال بها برجنسيك يف
السبيعينات من القرن العشرين ورأت فيها اإلدارة األمريكية قارب نجاة للرأسمالية من الهزيمة املحتملة أمام
الشيوعية واالشرتاكية لم تغفل الحضارة الفارسية بل كان من نتاجها ثورة ايران االسالمية التي قادها االمام
الخميني نهاية السبعينات من القرن العشرين  ,وكذلك اسرتاتيجية مؤسسة راند لعام 2007م التي كان من
نتاجها ثورات الربيع العربي يف عام 2011م .
وم��ن امل��الح��ظ أن��ه ب�ع��د س�ن��ني ع�ش��ر م��ن ان�ه�ي��ار االش��رتاك�ي��ة العاملية
ك �ف �ك��رة وك �ن �ظ��ام  ,وج ��د ال �ن �ظ��ام ال ��رأس �م ��ايل ال �ع��امل��ي ن�ف�س��ه يف أزم ��ة
وجود  ,فقد تفرد يف إدارة العالم  ,وتفرد يف صياغة أزمات العالم
 ,ووج � ��د ن �ف �س��ه ع ��اج ��زا ع ��ن اب �ت �ك ��ار ال �ح �ل ��ول ل� ��أزم� ��ات وامل� �ش ��اك ��ل ,
ول��ذل��ك ك��ان��ت ف�ك��رة 11سبتمرب ال�ت��ي أب��دع صناعتها واخ��راج�ه��ا هي
م�ح��ور االرت �ك ��از ال�ت��ي م��ن خ��الل�ه��ا اس�ت�ع��اد ت��وازن��ه ال ��دويل  ,إذ ت��وال��ت
ال��دراس��ات واالب �ت �ك��ارات ال�ت��ي ك��ان��ت يف ال�غ��ال��ب ت��رك��ز ع��ى اس�ت�غ��الل
املساحات الفارغة عند العرب واملسلمني واستغالل ثرواتهم ملواجهة
الصعوبات التي تواجه النظام العاملي الجديد ولذلك – ووفق الكثر
من الرؤى التحليلية – كان أحد اهداف الدراسة التي أعدتها مؤسسة
"راند"– وهي مؤسسة "رائد" يف الدراسات االسرتاتيجية يف أمريكا
– مل�ص�ل�ح��ة س ��الح ال�ج��و االم��ري��يك  ,وك ��ان ع �ن��وان ال ��دراس ��ة " ال�ع��ال��م
االسالمي بعد الحادي عشر من سبتمرب " وتضمنت تركيزا وتوجيها
مكثفا عى واقع العرب واملسلمني وسبل التعرف عى االنقسامات
وخطوط الصدع الطائفية والعرقية عى املستوى االقليمي والوطني
للدول االسالمية  ,وطرحت الدراسة رؤى يف التحرك يف مساحات
ال�ت�ص��دع واالن�ش�ق��اق ل�خ�ل��ق ال�ت�ح��دي��ات وال�ف��رص ل�ل�ن�ظ��ام ال��رأس�م��ايل
ال��ذي تتزعمه ام��ري�ك��ا يف ال�ح�ف��اظ ع��ى نفسه م��ن االن�ه�ي��ار  ,وال�ث��اب��ت
وفق الكثر من الشواهد أن البعد النظري قد تحول اىل واقع عمي
 ,فقد ب��دأت االج�ه��زة االم��ري�ك�ي��ة املختلفة ب��ال�ت��واص��ل م��ع الجماعات
التكفرية ع��ن ط��ري��ق "ال��دوح��ة " ب�ه��دف توظيف ال�ج�م��اع��ات للقيام
بعملية التفتيت والتفكيك تطبيقا لخطة الشرق األوس��ط الجديد
التي وضعها " برنارد لويس " – وهو مفكر يهودي بريطاين احتوته
املخابرات االمريكية واستخلصته لنفسها وكان يرى أن ثمانية قرون
م��ن ال �ح��رب ل��م ت �خ��رج امل�س�ل�م��ني م��ن االن ��دل ��س ول �ك��ن ع�ن��دم��ا ق��ات�ل��وا
بعضهم البعض انتهت دولتهم والب��د من إع��ادة ه��ذا السيناريو يف
منطقة الشرق االوسط – ومثل ذلك التوجه تؤكده تصريحات بعض
مسؤويل البيت االبيض االمرييك ومنهم هيالري كلينتون التي تولت
منصب وزيرة الخارجية حيث قالت يف واحد من تصريحاتها :
"إن أم��ري�ك��ا ل��ن ت��دف��ع أم ��واال يف ح ��رب امل�س�ل�م��ني  ,ف�ه��م س�ي�ت��ول��ون
ذاك بأنفسهم" .
وق ��د ش�ه��دت امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ب ��زوغ ح��رك��ات وج�م��اع��ات ت�ك�ف��ري��ة
إرهابية تنشط متى كانت هناك حاجة لنشاطها ,وتخمل متى كان
الواقع السيايس يتطلب ذلك  ,فهي قطعة من شطرنج تحركها أيا ٍد
�اف ع��ى ك��ل متابع
استخبارية عاملية  ,ومثل ذل��ك األم��ر ل��م يعد ب�خ� ٍ
حصيف ملسارات األحداث يف الواقع العربي .
ل �ق��د ت ��ول ��ت ال �ج �م ��اع ��ات ال �ت �ك �ف��ري��ة م �ه �م��ة ت�ف�ك�ي��ك وت �م ��زي ��ق األم ��ة
االس��الم �ي��ة وح��ول �ت �ه��ا ايل ط ��وائ ��ف وش �ي��ع وج �م��اع��ات  ,وع �م �ق��ت م��ن
الجروح  ,وأشاعت فيها البدائية والتوحش والتفكر االس�ط��وري ,
ورأينا يف حال العرب واملسلمني بدعا وأمرا عجبا ال يقبله عقل كما
هو الحال يف العراق ويف غره من البلدان .
يقول بريجنسيك يف كتابه " بني عصرين "  " :تواجه الرأسمالية
ه��زي�م��ة اي��دي��ول��وج�ي��ة وف�ك��ري��ة ك�ب��رة وي ��رى أن ال�ح��ل ال��وح�ي��د إلن�ق��اذ
ال��رأس �م��ال �ي��ة ه ��و اح �ي ��اء االص ��ول �ي ��ات ال��دي �ن �ي��ة ودف �ع �ه��ا ل �ل �ص��دام م��ع
الشيوعية واالشرتاكية وحركات التحرر يف العالم عندها  -كما يرى
– تهزم الشيوعية واالشرتاكية بقوة االصوليات الدينية وسوف توفر
مناخا مالئما للرأسمالية االمريكية وتوفر فرصا اسرتاتيجية كربى
إلعادة تنظيم العالم تحت قيادتها ".
وم �ن ��ذ ع �ق��د ال �ث �م��ان �ي �ن��ات م ��ن ال �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن س � ��ارت ال �س �ي��اس��ة
االم ��ري �ك �ي ��ة يف ه � ��ذا ال �خ ��ط ح �ي ��ث ت �ب �ن��ت دع � ��م االص ��ول� �ي ��ات ال��دي �ن �ي��ة
ل�ي��س ح�ب��ا يف ال��دي��ن وان �م��ا رغ�ب��ة يف االن�ت�ص��ار ع��ى ال�ن�ظ��ام االش ��رتايك
 ,ورغ �ب ��ة يف ح �م��اي��ة امل �ص��ال��ح االس��رتات �ي �ج �ي��ة ل �ل ��دول ال �ك ��ربى  ,وك ��ان
لتعاظم االص��ول�ي��ات الدينية (االس��الم�ي��ة  ,واليهودية  ,واملسيحية ,
والهندوسية ) دور يف التمهيد للسيطرة عى العالم وبالتايل التفرد
يف اشغال واستنزاف وشرذمة حركات التحرر يف العالم ويف الوطن
العربي عى وجه الخصوص  ,وفرض مبدأ االستسالم للصهيونية
يف فلسطني الذي لم يعد خافيا اليوم عى أحد  ,فقد كان يف املايض
يتسرت تحت غ�ط��اءات مختلفة أم��ا ال�ي��وم فقد أعلن ع��ن نفسه عى
تجل ووضوح .
لسان قادة النفط يف الخليج بكل
ٍ
لقد تحقق للرأسمالية يف نهاية املطاف ما كانت تصبو اليه وهو التفرد
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يف قيادة العالم والتحكم يف الصراعات الدينية والطائفية والحضارية
 ,والرأسمالية ومن ورائها الصهيونية تهدف من وراء كل ذلك – كما
تقول االسرتاتيجيات الصادرة عنهما وتدل عليه حركة الواقع يف العالم
اليوم – تفتيت األمم وتفكيك عراها العقائدية والثقافية عى أسس ما
قبل األمة والدولة حتى تتمكن من السيطرة عليها والتحكم بمستوى
املصالح يف العالم  ,وقد رأينا ما قامت به "داعش " وما تقوم به بعض
االصوليات من غر املسلمني  ,فقد أصبح كل يشء واضح ومقروء يف
واقعنا ومن حولنا لكن قليل منا من يفقه ما يدور.
يف املستوى الحضاري ال��ذي نعيشه اليوم خيار الفناء موجود يف
مقابل خيار البقاء والبقاء فيه ليس وفق املعادلة القديمة لأقوى
بل لأكر فهما وتوظيفا لسيل املعلومات التي كانت تصنع ,وأضحت
يف مراتب التوظيف لها من خالل القدرة عى إدارتها وتحقيق مصالح
ال�ش�ع��وب م��ن خ��الل ح�س��ن ال��دراي��ة وال��وع��ي امل�ت�ف��اع��ل م��ع م�ج��ري��ات
االحداث .
االستثمار اليوم أضحى يف االفراد ويف االشخاص من خالل تنمية
ال�ق��درات وتفجر الطاقات  ,والتفاعل مع قيم االن�ت��اج  ,وليس من
خ ��الل ح��ال��ة ال��رته��ل يف م��ؤس�س��ات ال�ت�ك��اث��ر ال�ث�ق��ايف الب ��د م��ن ال��وع��ي
ب��امل��رح �ل��ة وص �ي ��اغ ��ة م �ج �م��وع��ة أه � ��داف وال �ق �ي ��ام ب��ال �ت �ح��دي��ث يف ب �ن��اء
الكيانات واملؤسسات حتى تواكب املرحلة من أجل التحكم بمسارات
املستقبل .
والتحكم باملستقبل البد أن تحكمه محددات ثالث هي :
 -الوقوف أمام املايض ومساءلة مصادره املعرفية والثقافية ذلك

عبدالرحمن مراد

أن املايض يعيق نظام الطاقة عى الحياة والقدرة عى التجديد.
 مساءلة الحاضر البشري الثقايف والسيايس واالجتماعي وتفقدأث��ره وانتاجه وطبيعته االجتماعية والسياسية والثقافية من أجل
الخلق واالبتكار ضمن حدوده النسبية ال املطلقة ومن خالل مكونه
ومنظومته ال من خارجه بمعنى التغلغل يف نسيجه العام وإعادة
ترتيبه وصياغته وتأهيله..
 الوقوف أمام أسئلة املستقبل وخلق امكانية التحكم به عربأدوات ومناهج العلم والتخطيط ،ال الفوىض واالرتجالية وسوء
التخطيط التي نعاين منها يف مظاهر حياتنا سواءً الفردي منها أو
الجمعي.
وهذه املحددات تقودنا إىل موضوع الحرية ،ذلك أن املثقف امللتزم
ً
ً
يجب أن يكون عنصرا ً
ومتسائال ومشاركاً يف التغير االجتماعي
فاعال
وقادراً عى قول منجزه بعيداً عن األطر األيديولوجية واإلحتواءات
السياسية واإلمالءات التي قد تشكل ضاغطاً عليه وعنصراً مصادراً
لحريته يف التعبر.
وه ��ذه ال �ح��ري��ة ال ت�ت�ن��اق��ض م��ع ال �ق��ول ب��أه�م�ي��ة امل�ث�ق��ف ال �ع �ض��وي أو
ً
ً
الحزبي باملعنى الجمعي الذي يحمل مشروعا نهضويا ،إذا كان يؤمن
بقيم الحوار ويستوعب اآلخر وال يلغيه ،وال يتحيز فكرياً باعتبار أن
مشروعه هو األهدى واألصلح وفكرته هي األصوب ،وعليه أن يدرك
أن مشروعه يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب وأن اآلخر قد يكون
عى صواب كما قد يكون عى خطأ ومعياره يف ذلك هو املنهج واملنطق
ومؤشرات النتائج وفق قياسات علمية.

وقفة َتد ُّبر "علم اإلدارة
في القرآن الكرمي"
يف ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ال�ك�ث��ر م��ن اآلي ��ات ذات
ً
تفصيال  ،تستحق
امل�ع��اين ال��واس�ع��ة واألك��ر
ال ��وق ��وف ع �ن��ده��ا وق �ف��ة ت��دب��ر وت �ف �ك��ر وي�م�ك��ن
ً
ل ��إن �س ��ان االس �ت �ف ��ادة م �ن �ه��ا ك �ث ��را يف ت�ن�ظ�ي��م
وإدارة ش��ؤون ح�ي��ات��ه وم��ن ذل��ك ع��ى سبيل
املثال اإلدارة  :حسن التدبر والله هو مدبر
ش � ��ؤون ال �خ ��الئ ��ق ،وال �ت ��دب ��ر ب �ح ��اج ��ة ل�ع�ل��م
ولحكمة وحسن تقدير وقوة ،ووقاية ودفع
ومنع لكل ما فيه شر وفساد وضرر وظلم !!
م��ن أي��ن نتعلم أس��س ح�س��ن اإلدارة التي
تجمع بني الجانبني الروحي واملادي ؟
( م��الح�ظ��ة  :ف�ك�م��ا ن�ع�ل��م أن إدارة أوروب ��ا
وأم��ري �ك��ا ؛رأس �م��ال �ي��ة ق��ائ�م��ة ع��ى ال��رب��ح غ��ر
املشروع ،والغاية تربر الوسيلة  ،ونتج عنها
فساد وبالء ؛ ألنها ركزت عى املادة وأهملت
الروح !! رأسمالية  :ركزت عى إدارة األزمات
ب �ع �ي ��داً ع� ��ن ال ��وق ��اي ��ة  ،رك� � ��زت ع� ��ى ص �ن��اع��ة
األزم� ��ات واف�ت�ع��ال�ه��ا ؛ ل�ت�ح�ق�ي��ق أه� ��داف غ��ر
مشروعة!!....
ه��ذه ال�ج��زئ�ي��ة ب�ح��اج��ة إىل ك�ت��ب وم��ؤل�ف��ات
لبيان واقعها املأساوي الظالم الفاسد املفسد
املنحرف عن املنهج اإللهي ) ...
وس��رك��ز يف ه��ذا امل�ق��ام  ،ع��ى ب�ي��ان م��ن أين
ن�ت�ع�ل��م أس ��س وت�ع�ل�ي�م��ات اإلدارة ال �ع��ام��ة،
واملتخصصة بإيجاز :
ً
أوال  :م ��ن آي � ��ات وس� ��ن ال �ل ��ه يف ال�خ�ل�ي�ق��ة
ويف ال��ذي��ن خلوا ؛ ول��ن تجد لسنته تبديال؛
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة.
حيث علمنا سبحانه وتعاىل تفاصيل كثرة
ع ��ن س�ن�ن��ه ؛ وب �م��ا ي�ح�ق��ق امل�ن�ف�ع��ة ال��دن�ي��وي��ة
لعمارة األرض وأمنها وطمأنينة وصحة من
ع�ل�ي�ه��ا ،وامل�ن�ف�ع��ة اآلخ ��روي ��ة األزل �ي ��ة ال��دائ�م��ة
أيضا!!.
ثانياً  :يف قصصهم عربة وموعظة؟ أسس
وم�ب��ادئ وتعليمات ع�ل��م اإلدارة وال��وق��اي��ة!!
جاءت لنا مفصلة ومحكمة ،نوايا ،ووسائل
ش ��ري �ف ��ة ط � ��اه � ��رة؛ غ � ��ر م � �ح� ��رم� ��ة!! م��رت �ب �ط��ة
بغايات رضا الله دنيا وآخرة!!.
مل ��ن؟ مل ��ن أراد أن ي �ت��ذك��ر واب �ت �غ��ى م��رض��ات
الله ؛ يف :
فيهم جميعا  :نوح ،وإبراهيم ،يوسف ،
موىس ،عيىس ،داوود ،سليمان ،شعيب،
ص ��ال ��ح ،ي ��ون ��س ،وس �ي��دن��ا م �ح �م��د خ��ات�م�ه��م
ال��رح�م��ة ص��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وع�ل�ي�ه��م وع ��ى آل��ه
وسلم أجمعني .
أي �ض ��اً أس ��س وت �ع �ل �ي �م��ات ال �ع �م��ل اإلداري
"اق �ت �ص��ادي��اً واج �ت �م��اع �ي��اً وف �ك��ري��اً وث �ق��اف �ي��اً ؟؟
ولكنها !!
ب �ح��اج��ة ف �ق��ط إىل ح �س��ن ت��دب��ر ون �ظ��ر ؛ يف
ت�ع�ل�ي�م��ات ال �خ��ال��ق م ��دب ��ر ش� ��ؤون ال �خ��الئ��ق،
ال�ع��زي��ز ال�ع��ي "ك��ات�ل��وج ال�خ��ال��ق " وإع�ط��اءه��ا
حقها؟؟بصدق وح��ق وقسط وع��دل وأمانة
وإخ��الص النية ل��ه سبحانه؛ ف�ك��ري��اً ونفسياً
وعملياً جمعاً واس�ت�ق��راءً واستنباطاً ..والله
الهادي و املسخر امليسر للخر والفالح والفوز
!!فتحقيق ال�ع��دال��ة اإلل�ه�ي��ة غ��اي��ة م��ن غايات
ال �خ �ل ��ق !! ب ��ال �ص ��دق واألم � ��ان � ��ة وق � ��ول ال �ح��ق
وال �ش �ه ��ادة ب��ال �ح��ق ول ��و ع ��ى ال �ن �ف��س !! ل�ل��ه
قبل كل يشء..
يف ق �ص �ص �ه��م ت �ع �ل �ي �م ��ات ف �ق ��د  :ت �ع��ام �ل��وا
اجتماعيا  ،واستثمروا ماسخر الله لإنسان
م��ن مخلوقات وإم�ك��ان��ات ،وأداروا وأنتجوا
 ،ع��ى مستوى األس��رة ،املجتمع ،املنطقة،
ال� � ��دول� � ��ة ،األم � ��ة..م � ��واج � �ه � ��ة ال � �ش� ��ر  ،وب� �ن ��اء
وتأسيس أسس الخر والفالح.

د .عيل عبدالقادر الشامي
توزعت وتنوعت الوسائل ،واألساليب؛؛
يف ال �ج��ان �ب��ني امل � ��ادي وال� ��روح� ��ي !! ال �س �ل��ويك
وال �ن �ف ��ي ..وف� ��ق  :ت �ع �ل �ي �م��ات إل �ه �ي ��ة !! ه��ي
تعليمات خالق السماوات واألرض العليم
الخبر !! وب�م��ا يتناسب م��ع جميع امل�ج��االت
املعيشية املختلفة!! وعى جميع املستويات
فرد ،جماعة ،دولة ،أمة!!
وب � �ن� ��اء ع � ��ى  " :م� �ق ��دم ��ات  ،ع �م �ل �ي ��ات ،
ن �ت��ائ��ج وم �خ ��رج ��ات ؛ ث ��م ت �غ��ذي ��ة راج �ع ��ة ".
روح�ي��اً وم��ادي��اً  ،وه��ذا م��ا اف�ت�ق��رت إل�ي��ه نظم
الرأسمالية التي ركزت عى املادة فقط !!
ك� �ي� ��ف ت� � � ��دار األم� � � � ��ور ؟ وت� � ��واج� � ��ه األزم� � � ��ات
والكوارث !!
ن �ج��د ج�م�ي��ع األس� ��س وامل� �ب ��ادئ وال��وس��ائ��ل
ال� ��روح� �ي� ��ة وامل � ��ادي � ��ة ؛ يف ك� �ت ��اب ال� �ل ��ه ال �ن ��ور
والهدى اآليات البينات !!
الحجة علينا يوم نلقاه!!
لنتدبر يف أنفسنا يف ث��واين؛ ألنفسنا قبل
كل يشء :
م� ��ن ال� � ��ذي ي ��دب ��ر ش� � ��أين! ت �ن �ف ��س  ،روح ،
ن��وم ويقظة ،مليارات الحركات واإلف��رازات
الغددية باليوم ؟؟
ه��ل ه��و (س) أم (ص ) م��ن ال �ن��اس أم ،،
فيلسوف أو عالم أوروب��ي !! أم نفط وذهب
وثروة !!
هل هو رئيس!! أم ملك ؟ أم أبراج وبهرج
وأم ��اين ودن �ي��ا؟؟ وال�ع�ي��اذ ب��ال�ل��ه س�ب�ح��ان��ه رب
العزة عما يصفون..
أسئلة ه��ام��ة لكل ط��ال��ب ع�ل��م ،ب��اح��ث عن
حقيقة؛
ل�ك��ل م��ؤم��ن م�ت��دب��ر ،ن��اظ��ر؛ يف م�خ�ل��وق��ات
الله  ..أسئلة ؛؛ بحاجة إىل جواب ؛؛ لنصل
إىل ح�ق�ي�ق��ة وم�ع��رف��ة ال�ل��ه وال�ي�ق��ني ب��ه ال��ذي
ه��و غ��اي��ة امل��ؤم��ن !! روح�ي��اً وس�ل��وك�ي��اً!! نفسياً
ً
ً
وفعال..
وقوال
ملاذا نتجاهلها وهي واقعنا ؟
نكذب عى من ؟! نتهرب من اإلجابة عنها
ملاذا !!
إذن من يدبر شأن كل إنسان ذكر/أنثى؟!
م��ن ي��دب��ر ش ��ؤون ك��ل ال �خ��الئ��ق؟! ص�غ��ره��ا
وكبرها!!
م��ا ظ�ه��ر وم��ا ب�ط��ن م�ن�ه��ا؛ يف ب��ره��ا وب�ح��ره��ا
وسماها !!
إن � ��ه ال �خ ��ال ��ق ال �ع ��زي ��ز ال �ع �ل �ي ��م م ��دب ��ر األم ��ر
م�ف�ص��ل اآلي � ��ات ال� ��ذي خ �ل��ق ك ��ل يشء ب�ق��در
وح�ك�م��ة ووزن ،،وال� ��ذي أح ��اط ع�ل�م��ه ب�ك��ل
يشء !!
م� ��ا ه� ��ي ال ��وس ��ائ ��ل واألس � �ب � ��اب ال� �ت ��ي أم ��رن ��ا
بإتباعها ؛؛ يف علم التدبر  ،علم اإلدارة ..
إدارة شؤوننا؟؟
س �ب �ح ��ان ��ه رب � �ن� ��ا م � ��ن خ� � ��الق ع� �ظ� �ي ��م ،خ �ب��ر
ع�ل�ي��م ،رزاق ك��ري��م ،ع��زي��ز م�ل��ك ح��ق ع��دل..
خ� �ل� ��ق ك � ��ل يشء ب � �ق � ��در ووزن وح� �ك� �م� ��ة يف
م �ن �ظ ��وم ��ة واح� � � � ��دة؛؛ إن � �س � ��ان ،وس � �م� ��اوات
وش �م ��س وق �م ��ر وك� ��واك� ��ب ون� �ج� ��وم ،وأرض
وج� �ب ��ال وب� �ح ��ار وم �ح �ي �ط ��ات  ،وم �خ �ل��وق��ات
وأشجار وأقوات.
ف �ه ��ل ال �ح ��ق أح � ��ق أن ي �ت �ب��ع ؛؛ أم أه � ��واء
ق ��وم ات �ب �ع��وا أه ��واءه ��م وض �ل ��وا وأض �ل ��وا  ،ال
ي �ف �ق �ه��ون؛ ب �م��ا ص � ��دوا وأع� ��رض� ��وا ،وات �ب �ع��وا
األماين..
الحمد لله رب العاملني؛ ربنا ال تزغ قلوبنا
ب �ع��د إذ ه��دي �ت �ن��ا وه ��ب ل �ن��ا م ��ن ل ��دن ��ك رح�م��ة
إن� ��ك أن� ��ت ال � ��وه � ��اب؛؛ وص� ��ل ال �ل �ه ��م وس �ل��م
عى سيدنا محمد وآله الطيبني الطاهرين.

االنسحاب األمريكي ومفاوضات قطر بني األطراف األفغانية
االنسحاب االمرييك من أفغانستان كان متفقا عليه بني الواليات املتحدة وروسيا يأيت ذلك عى لسان نائب وزير الخارجية الروسية سرغي ريابكوف الذي أشار إىل توصل
موسكو وواشنطن بشأن النتائج املحتملة النسحاب الوحدات العسكرية األمريكية من أفغانستان.
ويف مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية " قال ريابكوف أن " الوضع غامض " معتقدا أنه وبسبب مجموعة معقدة من األسباب السياسية والجيوسياسية واملحلية جعلت
الواليات املتحدة تقلص وجودها العسكري يف أفغانستان ،وقال بأن  :عواقب ذلك متعدد األوجه" ،الفتا إىل مناقشة روسيا هذا األمر مع أمريكا" .وأشار إىل أن " روسيا
وامريكا انشأتا قنوات للحوار حول هذا املوضوع عى مستويات مختلفة ،وأن املبعوثني الخاصني إىل افغانستان عى اتصال وثيق مع بعضهما البعض" ،مضيفا أن " وزير
الخارجية الروسية ووزير الخارجية األمريكية يناقشان هذه املسألة بشكل دوري" ،وقال إن  ":هذا املوضوع طرح يف قمة جنيف ".

تواضع وأخالق عالية

األستاذ الدكتور محمد عبدالوهاب الفقيه كأي مواطن
ي�م�ن��ي .ي�س�ع��د ب�س�ع��ادة أرض ��ه وي�ت��أل��م ل�ج��راح�ه��ا .ك��ان ي��وم��ا
ط��ال �ب��ا ج��ام �ع �ي��ا ع ��رف يف ط ��ري ��ق ح �ي��ات��ه م �خ �ت �ل��ف ال �ط �ب �ق��ات
واألل��وان البشرية ذروة آماله يف بلوغ أرق��ى طبقات العلم
إلدراكه الكامل بأن العلم هو أسمى معاين الحياة وليس
املال والرتف والرفاهية وصل إىل مبتغاه بجهد وسهر وعناء.
ال�ك�ث��ر يف م�ك��ان�ت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة ت�م�ك�ن��ت م�غ��ري��ات ال�ح�ي��اة من
إخراجهم عن ألوانهم الحقيقية لكنه باق بأصالة جذوره
ال �ك ��ري �م ��ة ب� ��اق ك �ن �ه��ر م ��ن ال �ع �ل ��م امل �ت ��دف ��ق ل � ��روي ب ��ه ال�ظ�م��أ
الفكري ألجيال بلده ..موسوعة فكرية يف متناول الجميع
من طالبه .يمئل كل رف��وف حياة الطالب فهو املعلم وهو
ال �ص ��دي ��ق  ..ويف زاوي � ��ة اخ � ��رى س �ت �ج��ده األخ األك � ��رب واألب
الحنون ألبنائه الطالب.
الش ��ك أن ال �ك �ث��ر إن ل ��م ي �ك��ن ج�م�ي�ع�ن��ا م ��ن ط��الب��ه ن�ش�ع��ر
بخجل ك��رة ال��رتدد عليه الن طيبة قلبه الغامرة وتواضع
هامته أوجدت فينا روح التدلل وحب البقاء إىل جانبه فما
أن ي�غ�ي��ب ع�ن��ا الن�ت�ه��اء م��وع��د ال��دراس��ة ال�ي��وم��ي إال ونسعى
ل�ل�ت��واص��ل م�ع��ه ع��رب مختلف ال��وس��ائ��ل وال ن�ج��د ص�غ��رة وال
ك�ب��رة إال ون ��ورد إل�ي��ه ل�ل�ت�ن��وي��ر ..إن ت��واض��ع م�ق��ام��ك ي��ا سيد
ال �ح ��رف وامل �ع �ن��ى ق ��د أع ��ادن ��ا إىل امل ��راح ��ل األوىل م ��ن ح�ي��ات�ن��ا
الدراسية  ..وكم نتمنى رفقتك النبيلة يف دراسة ملا تبقى من
العمر ولكن وهج حروفك تنتظر إشراقتها آالف من األجيال
القادمة لتبقى وس��ام عى ص��در كل من ن��ال ش��رف ورفعة
علومك وأخالقك حني تقوم قيادة الدولة ورئاسة الجامعة
ببناء معالم وأعمدة مجد وتأريخ جامعة صنعاء البد أن
تكون واحداً من اعمدتها الرئيسية وانموذج يحتذى به كل
من ساعدته الظروف وأثقلته رحلة عناء العلم ليصل إىل ما
وصلت إليه لكنهم قله من يجعلون من أنفسهم جسورا
تعرب عى متنها األجيال لتصل إىل بر األمان.
سنعجز ونعجز عن وصف جهودك وعطاءاتك السخية
يف سبيل تحصيل تالميذك بالعلم واملعرفة لكنك ستظل
ذكرى وعنوانا لكل نجاح يف حياتنا العملية.

عبدالعزيز يحيى الشيخ

توفيق سالم

فرصة للمفاوضات

وف �ي �م��ا ت �م��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ت ��واص ��ل ب ��األط ��راف األف �غ��ان �ي��ة إىل
ال�ت�س��وي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة م��ن خ��الل ت�ح��رك��ات امل�ب�ع��وث األم��ري��يك
خ �ل �ي��ل زادة إىل ق �ط ��ر واوزب �ك �س �ت ��ان وت ��رك �م ��ان �س �ت ��ان ،وك ��ذا
استضافة موسكو لوفد طالبان وأهمية استقرار األوضاع يف
دول وسط آسيا التي كانت سابقا ضمن االتحاد السوفيتي
ال�س��اب��ق ف�ق��د وع ��د ال��رئ�ي��س األف �غ��اين ال�س��اب��ق ح��ام��د ك ��رزاي
باستئناف محادثات السالم تزامنا مع توجهه إىل الدوحة.
وقال رئيس لجنة املصالحة عبد الله عبد الله -الذي يرافق
كرزاي إىل قطر الثالثاء  13يوليو إن اللقاء املرتقب يف الدوحة
م��ع ط��ال�ب��ان ف��رص��ة ل�ل�م�ف��اوض��ات ع��ى م�س�ت��وي��ات مختلفة،
مضيفا أن ط��ال�ب��ان م�س�ت�ع��دة ل�ل�ق��اء ال��وف��د ال��ذي ي�ت��وج��ه من
كابول إىل الدوحة.
وكشف الوفد الحكومي األفغاين املفاوض أن كرزاي بحث
يف الدوحة مع املبعوث األمرييك زملاي خليل زادة العقبات
التي تواجه عملية السالم.
وقبل مغادرة كابول قال كرزاي للصحفيني إن محادثات
السالم الجادة ستبدأ قريبا يف البالد ،مضيفا "لهذا تحلوا
بالصرب ،ولتكن لديكم خطة واتجهوا نحو السالم".
وح��ث ك��رزاي الحكومة األفغانية عى ع��دم إضاعة فرص
السالم ،معتربا أن ما تم بناؤه يف أفغانستان يف السنوات
ال� 20املاضية ملك للشعب وليس لأجانب ،وتابع قائال "
ال تدمروا الطرق والجسور واملؤسسات".
م��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ب�ح��ث وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ب��اك�س�ت��اين ش��اه
م�ح�م��ود ق��ري��ي م��ع ن�ظ��ره األف �غ��اين م�ح�م��د ح�ن�ي��ف عملية
ال�س��الم يف أف�غ��ان�س�ت��ان ،وذل��ك ع��ى ه��ام��ش مشاركتهما يف
اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون
يف العاصمة الطاجيكية دوشنبه.
وصدر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن قريي أكد
عى دعم بالده لدولة أفغانستان موحدة يسودها السالم،
داعيا الزعماء األفغان إىل استغالل هذه "الفرصة التاريخية
وال �ت��وص��ل إىل ح��ل س �ي��ايس يف أق ��رب وق ��ت" ،ب��ال�ت��زام��ن مع

سيطرة لطالبان

انسحاب الجنود األجانب من البالد.
ودع ��ا م �ف��وض ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة يف االت �ح ��اد األوروب� ��ي
جوزيب بوريل إىل إنشاء مجموعة اتصال دولية ملرحلة ما
بعد انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان.
وأض��اف ب��وري��ل -خ��الل االجتماع الشهري ل��وزراء خارجية
االتحاد يف بروكسل -أن ما يجري حاليا هو نتيجة لالنسحاب
األمرييك واألطلي خالل األسابيع املاضية عى حد تعبره.

واع �ت��رب زع �ي��م األق�ل�ي��ة ال�ج�م�ه��وري��ة يف ال�ك��ون�غ��رس ميتش
ماكونيل أن "االستعجال املتهور" ل�خ��روج ق��وات ب��الده من
أفغانستان تحول إىل مصدر إحراج دويل ،وأن الرئيس جو
بايدن مستمر يف رفض تحذيرات من سقوط الحكومة بيد
طالبان.
وأض � ��اف أن "ال� �ك ��الم اآلن ل �ي ��س ع �م ��ا إذا ك ��ان ��ت ال �ق ��اع ��دة
ستهددنا انطالقا من أفغانستان ،بل عن متى (ستهددنا)".

ب��امل�ق��اب��ل ح ��ذرت روس �ي��ا ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة م��ن م�غ�ب��ة نقل
ال�ق��وات ال�ت��ي تسحبها م��ن أفغانستان إىل ال��دول امل�ج��اورة،
ح �ي ��ث اع �ت ��رب ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال� � ��رويس أن م �ث ��ل ه ��ذه
ال �خ �ط��وات غ ��ر م�ق�ب��ول��ة ب��ال�ن�س�ب��ة مل��وس �ك��و وق ��د ت ��زام ��ن ذل��ك
م��ع إع��الن وزارة ال��دف��اع األم��رك�ي��ة (ال�ب�ن�ت��اغ��ون) أن�ه��ا تواصل
م�ب��اح�ث��ات�ه��ا م��ع دول ج��وار أف�غ��ان�س�ت��ان ب�ش��أن خ �ي��ارات لشن
غارات عرب أجوائها "ملكافحة اإلرهاب" كما أعلنت الوزارة أن
مئات املتعاقدين معها من األفغان ما زالوا يف أفغانستان،
وبعضهم يوفر الدعم لسالح الجو األفغاين.
ويتزامن هذا الحراك الدبلومايس مع الرئيس ومسؤولني
أمنيني إىل والية بلخ شمايل البالد ،لتقييم الوضع األمني،
ومن املقرر أن يلتقي قادة الجيش وزعماء القبائل بالواليات
الشمالية ،وذلك ملنع تقدم طالبان نحو مدينة مزار شريف
عاصمة بلخ كما يأيت ذلك بعد أن سيطرت طالبان عى عدد
م��ن امل��دي��ري��ات وامل��واق��ع االس��رتات�ي�ج�ي��ة يف والي��ة ب��ام�ي��ان ،كما
أع�ل�ن��ت س�ي�ط��رت�ه��ا ع��ى م��دي��ري��ة م��ال�س�ت��ان ب��والي��ة داي�ك�ن��دي،
وتشارسده بوالية أوروزغان جنوبي البالد.
وتقول املصادر اإلعالمية إن طالبان تركز عى وسط البالد
لفصل الغرب عن الشرق ،وقطع طرق اإلمداد أمام القوات
الحكومية من كابل باتجاه املناطق األخرى.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن السفارة الفرنسية
يف كابول طلبت من رعاياها مغادرة أفغانستان لدواع أمنية.
ويف س�ي��اق متصل ح��ذرت طالبان -يف ب�ي��ان ل�ه��ا -تركيا من
إبقاء قواتها يف أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية .
وقالت الحركة إن إع��الن أنقرة استعدادها إلبقاء قواتها
يعارض اتفاق الدوحة ،موضحة أن األمم املتحدة واملجتمع
ال � ��دويل واف �ق ��ا يف إط� ��ار االت �ف ��اق ع ��ى س �ح��ب ج�م�ي��ع ال �ق��وات
األجنبية.
وأض ��اف ��ت أن ب �ق ��اء ال� �ق ��وات األج �ن �ب �ي��ة يف ال �ب ��الد ت �ح��ت أي
مسمى أو ذريعة يعد "احتالال" ستتصدى له الحركة.
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كشف عن امتاك اجلمهورية اليمنية استراتيجية عسكرية جديدة

وزير الدفاع :اليمن بانتصاراته العظيمة يقف على اعتاب مرحلة حاسمة وقوية
اللواء العاطفي :منتلك قدرات وامكانات حتققت في زمن وجيز
دفاعي ًا وهجومي ًا وعلى مختلف املستويات العسكرية

ك �ش��ف وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن م �ح �م��د ن ��اص ��ر ال �ع ��اط �ف ��ي ،ع ��ن ام �ت��الك
الجمهورية اليمنية ،اسرتاتيجية عسكرية جديدة ،ملواكبة مجمل املستجدات
الوطنية والقومية املشرتكة ،تشمل يف مضامينها الجهوزية املوجبة للذود
عن سيادة اليمن والدفاع عن قضايا األمة املصريية.
وق ��ال وزي ��ر ال��دف��اع" إن ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ول�ل�ع��ام
السابع من العدوان تمتلك من القدرات واإلمكانات
ال�ت��ي تحققت يف زم��ن وج�ي��ز ،دف��اع�ي��ا وهجوميا وعى
مختلف املستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية
والتسليحية األمر الذي يمنح اليمنين االمتياز يف
رسم السياسة واتخاذ القرار السيادي بعيدا عن
الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية وهذا
هو عنوان السيادة والعزة ونتيجة ثمار
ال �ث �ب��ات وال �ص��ر وال�ح�ك�م��ة وال�ت�ض�ح�ي��ة
والصمود الوطني".
وأش � � � ��ار ال� � �ل � ��واء ال� �ع ��اط� �ف ��ي إىل أن
ال �ي �م ��ن ب ��ان �ت �ص ��ارات ��ه ال �ع �ظ �ي �م��ة ي�ق��ف
ال�ي��وم ع��ى أع�ت��اب م��رح�ل��ة حاسمة
وق��وي��ة سيمتد أث��ره��ا إىل ابعد
م �م ��ا ي �ت �ص ��وره امل �ع �ت ��دون يف
ح �س ��اب ��ات �ه ��م ال� �خ ��اط� �ئ ��ة..
وقال" إن إدارة وخوض
هذه املواجهة التاريخية
املصريية لم تعد بأيدي
امل � � � �ع � � � �ت� � � ��دي� � � ��ن وأص � � � �ب� � � ��ح

القادم سيكلف دول العدوان ثمن ًا باهظ ًا طاملا
استمرت في غيها وغطرستها

جت ل للاوزن ل للا م للرحل لل للة ع للدائ لي للة
خطيرة وامليدان يتحدث ال
مفر للعدوان
لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية اليد الطوىل واملقتدرة يف إدارة دفة
املواجهة واإلمساك بزمام املبادرة وتوجيه البوصلة يف مجمل االتجاهات التي
تصب يف خدمة شعبنا ومصالحه العليا".
وأكد وزير الدفاع أن القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضاً إذا استمروا
يف غ �ي �ه��م وغ �ط��رس �ت �ه��م ع ��ى ال �ي �م��ن وه� ��ذا م ��ا ي �ج��ب ع�ل�ي�ه��م اس �ت �ي �ع��اب��ه ج�ي��دا
واالستفادة من الدروس السابقة.
وأض��اف" إن�ن��ا يف ق�ي��ادة الجيش ن�ج��دد التأكيد بأننا ت�ج��اوزن��ا مرحلة عدائية
خ �ط��رية وأص �ب ��ح امل �ي ��دان ي �ت �ح��دث أن ��ه ال م �ف��ر ل �ل �ع��دوان إال ال �ق �ب��ول ب��ال�ه��زي�م��ة
وال��رح�ي��ل م��ن ال�ي�م��ن ب��را وب�ح��را وج��وا وف�ق��ا مل��وج�ب��ات اإلذع ��ان ل ��إرادة اليمنية
التي أكدت أن ال مكان للتواجد األجنبي عى تراب الوطن ومياهه اإلقليمية".
كما أكد أن إرادة الشعب اليمني قوية ال تنكسر وأنها جزأ ال يتجزأ من إرادة
األم��ة ويف طليعتها محور املقاومة امل��داف��ع القوي واملخلص للقضية املركزية
لألمة تحرير فلسطن وعاصمتها القدس.
وأوض��ح وزير الدفاع أن قوى العدوان تمارس غوايتها املعهودة وادعاءها
السالم ووق��ف ال�ع��دوان وامللف اإلنساين والحل السيايس ،لكنها يف حقيقة

خال لقائه برئيس البعثة األممية لدعم اتفاق احلديدة ورئيس البرنامج اإلمنائي

اللواء املوشكي :الطرف الوطني حريص على حقن الدماء ونفذ
املرحلة األولى إلعادة اإلنتشار من موانئ احلديدة
على األمم امللتلحللدة إعللان اللطللرف امللعللرقللل التفاق
ستكهولم وايضاح احلقائق للمجتمع الدولي

اللعللدوان القى آالف الصواريخ والقنابل العنقودية
احملرمة دولي ًا على امتداد اجلمهورية اليمنية

األم��ر تتخذ ك��ل ذل��ك ملجرد االس�ت�ه��الك اإلع��الم��ي واس�ت�غ��الل امل��واق��ف الدولية
واإلقليمية.
ول�ف��ت إىل أن اس�ت�م��رار ال�ح�ص��ار وال �ع��دوان وت�ص�ع�ي��ده ال�خ�ط��ري ض��د الشعب
اليمني هو أكر تهديد للسالم واالستقرار يف اليمن واملنطقة والعالم ويف ذات
املسار ال يمكن أن تتحقق أي نتائج إيجابية ألي مفاوضات قادمة طاملا وأن هناك
تدخالت وإمالءات أمريكية صهيونية عى رعاة السالم يف املجتمع الدويل.
وأشار اللواء العاطفي إىل طبيعة األحداث واملستجدات يف مديريتي الزاهر
والصومعة جنوب غرب محافظة البيضاء وما حشده العدوان من عناصره
اإلرهابية من تنظيمات القاعدة وداعش والنصرة الذين جلبهم من كل حدب
وصوب.
وق��ال" إن اللجوء إىل ه��ذه العناصر اإلره��اب�ي��ة يعر ع��ن اإلف��الس الكبري يف
املوقف العسكري القتايل لدول تحالف الشر واإلج��رام كما كشف عن الدور
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�ن�ظ��ام األم��ري ��يك وأذي ��ال ��ه م��ن االت �ب��اع واألدوات يف امل�ن�ط�ق��ة ال��ذي��ن
ي��دع��ون م �ح��ارب��ة ه ��ذه ال�ع�ن��اص��ر اإلره��اب �ي��ة ب�ي�ن�م��ا ه��م م��ن ي��دع�م�ه��ا وي�س��ان��ده��ا
ويصطف معها ضد شعبنا واستباحة الدماء اليمنية الزكية".
وح�ي��ا وزي��ر ال��دف��اع املقاتلن امل�ي��ام��ن امل��راب�ط��ن يف م�ح��ور البيضاء وك��ل أبناء
القبائل الشرفاء عى تصديهم الحاسم لحشود العناصر اإلرهابية وسحق
وتدمري أوكارها وتطهري املناطق التي تسللت إليها.
وأشاد اللواء العاطفي ،يف ختام تصريحه باالنتصارات واملالحم البطولية
التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية عى امتداد ساحات وميادين
ال�ق�ت��ال ،ال��ذي��ن ي�خ��وض��ون ب�ط��والت ن ��ادرة وم �ع��ارك م�ص��ريي��ة ض��د أع ��داء ال�ل��ه
وأعداء األمة واإلسالم وصنعوا املجد لليمن العظيم وصاغوا سطورا عريقة
وم�ش��رق��ة ووض ��اءة يف س�ج��ل ال�ت��اري��خ ع�ن��وان�ه��ا ال�ب�ط��ول��ة وال�ش�ج��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة
الحقة.

العميد سريع يكشف تفاصيل "النصر املبني"

القوات املسلحة تولت تنفيذ العملية وباسناد
ابناء البيضاء وقبائلها األبية

العميد القادري :ميناء احلديدة يكاد يتوقف نتيجة األضرار جراء غارات طيران حتالف العدوان
متابعة  :احمد طامش

ال �ت �ق��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � ��ان ال �ع ��ام ��ة رئ�ي��س
ال� �ف ��ري ��ق ال ��وط� �ن ��ي إلع � � ��ادة االن� �ت� �ش� ��ار ال � �ل � ��واء ال ��رك ��ن
ع ��ى ح �م��ود امل ��وش ��يك ب �ص �ن �ع��اء ،رئ �ي��س ب�ع�ث��ة األم ��م
امل �ت �ح��دة ل��دع��م ات �ف��اق ال �ح��دي��دة ال �ج ��رال أب�ه�ي�ج�ي��ت
جوها ورئيس برنامج األم��م املتحدة اإلنمايئ واويك
لوتسيما.
ج ��رى خ ��الل ال �ل �ق ��اء ،ب �ح��ث ال �ق �ض��اي��ا ذات ال�ص�ل��ة
ب � ��إع � ��ادة االن � �ت � �ش � ��ار وف � �ق� ��ا الت � �ف � ��اق ال � �س � ��وي � ��د ،وك � ��ذا
احتياجات موائن الحديدة ،والسبل الكفيلة لتوفري
الدعم الالزم للمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام.
ويف ال �ل �ق ��اء ال � ��ذي ح �ض ��ره م ��دي ��ر امل ��رك ��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع األل �غ��ام ال�ع�م�ي��د ع��ى ص �ف��رة وأع �ض��اء
الفريق الوطني إلعادة االنتشار ،أكد اللواء املوشيك
أهمية ق�ي��ام األم��م املتحدة ب��دوره��ا يف إع��الن الطرف
امل �ع �ط ��ل الت � �ف� ��اق اس �ت �ك �ه ��ول ��م ،وإي � �ض � ��اح ال �ح �ق ��ائ ��ق
للمجتمع الدويل حول منع تحالف العدوان إدخال
أجهزة كشف ونزع األلغام يف ضوء عدم تمكن فرق
نزع األلغام من القيام بواجبها نتيجة تقادم وتعطل
األجهزة واالفتقار لإمكانات.
وأش� � � � ��ار إىل وج � � � ��ود آالف ال� � �ص � ��واري � ��خ وال� �ق� �ن ��اب ��ل
العنقودية املحرمة دول�ي��اً وال�ت��ي ألقاها التحالف يف
م�خ�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق ع ��ى ام �ت ��داد م�س��اح��ة ال�ج�م�ه��وري��ة
ال �ي �م �ن �ي ��ة ،وب� ��ات� ��ت ت� �ه ��دد ال �س �ك ��ان وآالف األط� �ف ��ال
والنساء يف املزارع والطرق وأماكن الرعي.
وفيما يتصل بعملية إع��ادة االن�ت�ش��ار ،أك��د ال�ل��واء
امل ��وش ��يك ،أن ال� �ط ��رف ال ��وط �ن ��ي ح ��ري ��ص ع ��ى ح�ق��ن
ال��دم��اء ون�ف��ذ م��ا ي�ت�ص��ل ب��ه يف امل��رح�ل��ة األوىل إلع��ادة
االن�ت�ش��ار م��ن م��وائن ال�ح��دي��دة ،فيما ي��رف��ض ال�ط��رف
اآلخ ��ر تنفيذ ال�ت��زام��ات��ه يف ظ��ل ص�م��ت األم ��م امل�ت�ح��دة
وبعثتها يف الحديدة.
ودعا األمم املتحدة إىل إعالن موقف إزاء التحشيد
ال � ��ذي ي �ق ��وم ب ��ه ال �ط ��رف اآلخ � ��ر يف ال �ح ��دي ��دة وج �ل��ب
اإلره��اب �ي��ن وع �ن��اص��ر داع ��ش إىل ال �س��اح��ل ال�غ��رب��ي،
وانعكاس ذلك عى أمن املمر املالحي الدويل.
م��ن ج��ان�ب��ه أوض ��ح ع�ض��و ال �ف��ري��ق ال��وط �ن��ي ال�ع�م�ي��د
رك � ��ن م �ح �م��د ال � �ق � ��ادري ،أن م �ي �ن ��اء ال� �ح ��دي ��دة ي �ك��اد
يتوقف نتيجة األض ��رار ال�ت��ي لحقت ب��ه ج��راء غ��ارات
طريان تحالف العدوان والتباطؤ يف إصالح الكرينات
املتضررة ،وكذا تنصل األمم املتحدة عن نقل فريق
التفتيش األممي " أونفيم" من جيبويت إىل الحديدة
وفقا التفاق السويد.
ولفت إىل أن أبناء الحديدة يموتون كل يوم جراء
ال�خ��روق��ات ال�ت��ي يرتكبها ال�ط��رف اآلخ��ر وال�ت��ي تسفر
ع��ن سقوط ضحايا ،أو ان�ع��دام ال��وق��ود وت��أث��ريه عى
ك��ل مناحي ال�ح�ي��اة ،يف ظ��ل ارت�ف��اع درج��ات ال�ح��رارة
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عمليات نفذتها القوة الصاروخية
بصواريخ «بدر  /سعير»
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100
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عملية النصر
املبني

350
560
29
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حاالت حرجة
مدرعة وآلية مت
متدميرها

تورط حتالف العدوان في دعم العناصر التكفيرية:
وجميعها تتسبب يوميا يف سقوط ضحايا.
وأش��ار إىل أن األم��م امل�ت�ح��دة معنية ب��رف��ع الحصار
عن مدينة الحديدة وإجبار الطرف اآلخر عى العودة
ل ��الت �ف ��اق وإع� � ��ادة االن �ت �ش ��ار ت �ن �ف �ي��ذا ل �ل �م��رح �ل��ة األوىل
التي سبق ونفذها الطرف الوطني مع األي��ام األوىل
لالتفاق قبل عامن.
وأكد العميد القادري ،أن استمرار مماطلة الطرف
اآلخ��ر يف تنفيذ التزاماته ومواصلة ط��ريان ال�ع��دوان
اس� �ت� �ه� ��داف ال� �ن� �ق ��اط ال� �ت ��ي أع � � ��اد ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة ان�ت�ش��اره ف�ي�ه��ا ي�ع�ت��ر ان�ت�ه��اك��اً خ�ط��رياً ي�ه��دد
االتفاق.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه أوض� � ��ح م ��دي ��ر امل� ��رك� ��ز ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ن��زع
األلغام ،عن حاجة الفرق العاملة يف تأشري حقول
األلغام إىل املعدات الحديثة للقيام بواجبها ،يف ظل
تعطل ما يقرب من خمسن باملائة من أجهزة كشف
ونزع األلغام والقنابل العنقودية القديمة وخروج
البقية عن عمرها االفرتايض.
وأك � � ��د أن ع �م �ل �ي ��ة اإلص� � � ��الح ل �ل �م �ع ��دات ال �ق ��دي �م ��ة
غ ��ري م �ج��دي��ة ك��ون �ه��ا خ ��رج ��ت ع ��ن ع �م��ره��ا االف� ��رتايض
وي�ت�ط�ل��ب ال��وض��ع ال �ح��ايل يف ال�ي�م��ن ن�ت�ي�ج��ة االن�ت�ش��ار
ال�ك�ب��ري ل�ل��ذخ��ائ��ر غ��ري امل�ت�ف�ج��رة وال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة
التي ألقاها طريان العدوان عى مدى ست سنوات
إدخال أجهزة حديثة ومتطورة.

ويف ال �ل �ق��اء أك ��د رئ �ي��س ال�ب�ع�ث��ة األم �م �ي��ة ،ال�ح��اج��ة
امل�ل�ح��ة إىل اس�ت�ك�م��ال إع ��ادة االن �ت �ش��ار ..م�ث�م�ن��ا ال�ت��زام
ال�ط��رف ال��وط�ن��ي ب�م�ق�ت�ض�ي��ات ات�ف��اق س�ت��وك�ه��ول��م بما
يف ذلك املرحلة األوىل من إعادة االنتشار.
ولفت إىل أن األمم املتحدة تتمنى من الطرف اآلخر
ال �ع ��ودة إىل االت �ف ��اق وال �ع �م��ل ب ��اآلل �ي ��ات ال �ت ��ي ج��رى
العمل بها سابقا ..مشيدا باملصداقية وال��دق��ة التي
ي�ظ�ه��ره��ا ال �ط��رف ال��وط�ن��ي يف امل�ع�ل��وم��ات ب�ش��أن رص��د
الخروقات التفاق السويد.
وعر جوها ،عن أسفه الستمرار تحالف العدوان
يف اح �ت �ج��از س �ف��ن ال ��وق ��ود وأث ��ر ذل ��ك ع ��ى م�ج��ري��ات
الحياة يف الحديدة ومختلف املناطق.
م��ن ج��ان�ب��ه أوض��ح رئ�ي��س ال��رن��ام��ج اإلن �م��ايئ لألمم
املتحدة ،أن الرنامج يعكف حاليا عى دعم استمرار
ال �ع �م �ل �ي ��ات ال �ل ��وج �س �ت �ي ��ة مل �ن ��ع ت ��وق ��ف ع �م ��ل م �ي �ن��اء
الصليف عر إص��الح ق��ارب السحب وضمان عودته
وزي ��ادة ق��درة اس�ت�ي�ع��اب م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة ع��ر إص��الح
الكرينات املتضررة.
ول �ف��ت إىل أن ال��رن��ام��ج ي �ق��وم ح��ال �ي��ا ب��أك��ر ع�م�ل�ي��ة
ت� �م ��وي ��ل ف �ي �م ��ا ي �ت �ص ��ل ب� ��دع� ��م ج � �ه� ��ود ن� � ��زع األل � �غ� ��ام
ومخلفات الحرب يف اليمن ..مشريا إىل الصعوبات
التي تحول دون توفري أج�ه��زة حديثة لكشف ون��زع
األلغام والقنابل العنقودية املصنعة حديثاً.

في ختام الدورة الل  27ألركانات القوى البشرية بصنعاء

اللواء الكحالني :اجليش واللجان الشعبية حققوا انتصارات عظيمة
في معركتهم مع عناصر القاعدة وداعش في البيضاء
اخ �ت �ت �م��ت ب �ص �ن �ع��اء ال � ��دورة  27ألرك ��ان ��ات ال �ق ��وى ال �ب �ش��ري��ة ن�ظ�م�ت�ه��ا م��درس��ة
الشؤون اإلدارية واملالية بدائرة شؤون األفراد واالحتياط العام.
ويف االختتام الذي حضره مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرتب ورئيس
هيئة القوى البشرية اللواء عبدالله البزاغي أشار مساعد وزير الدفاع للموارد
البشرية اللواء الركن عيل الكحالين إىل أهمية الدورة التي جاءت بالتزامن مع
االن�ت�ص��ارات ال�ك�ب��رية ال�ت��ي حققها أب�ط��ال الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية ض��د فلول
ع�ن��اص��ر ال �ق��اع��دة وداع ��ش وم��رت��زق��ة ال �ع ��دوان يف م��دي��ري�ت��ي ال ��زاه ��ر وال�ص��وم�ع��ة
بمحافظة البيضاء.
وث �م��ن ال �ل ��واء ال �ك �ح��الين ال� ��دور ال��وط �ن��ي ألب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء
لوقوفهم إىل جانب الجيش واللجان الشعبية ضد العناصر االرهابية.
وأش��اد بجهود قيادة وك��وادر دائ��رة شؤون األف��راد واالحتياط العام ومدرسة

الشؤون املالية واإلدارية يف اإلعداد الجيد للدورة ال�  27ألركانات القوى البشرية.
ب��دوره أش��ار مدير م��درس��ة ال�ش��ؤون اإلداري��ة واملالية ب��دائ��رة ش��ؤون األف��راد إىل
أن امل�ش��ارك��ن يف ال ��دورة ت�ل�ق��وا م�ع��ارف ل�ت��وح�ي��د امل�ف��اه�ي��م اإلداري ��ة ال�ت��ي ت�ت��واك��ب
م��ع ظ ��روف ال�س�ل��م وال �ح��رب ،وب�م��ا ي�م�ك��ن أرك��ان��ات ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة م��ن ال�ق�ي��ام
بمهامهم بالشكل املطلوب.
ف�ي�م��ا أك ��دت ك�ل�م��ة ال�خ��ري�ج��ن ال �ح��رص ع��ى ت�ط�ب�ي��ق ك��ل م��ا ت�ل�ق��وه يف م�ي��ادي��ن
ال �ع �م��ل ب �م��ا ي�س�ه��م يف االرت �ق ��اء ب��ال�ع�م��ل اإلداري يف م�خ�ت�ل��ف وح� ��دات ال �ق��وات
املسلحة.
ويف خ �ت ��ام ال� � ��دورة ب �ح �ض��ور م ��دي ��ر دائ � ��رة ال �ق �ض ��اء ال �ع �س �ك��ري ال �ع �م �ي��د ق��ايض
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �ع �ي��اين وم��دي��ر دائ� ��رة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ع�س�ك��ري ال�ع�م�ي��د ع��يل ع�ب��اس
املنصور ،تم توزيع الشهادات عى املشاركن.

تسهيل دخول العشرات
من التكفيريني
األجانب إلى املناطق
املستهدفة
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غارة جوية نفذها طيران العدوان
ساندت العناصر التكفيرية

تقدمي الدعم الواسع
للعناصر التكفيرية
باملال ومبختلف أنواع
األسلحة

كشف متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع عن تفاصيل عملية "النصر املبن"
التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة
البيضاء ضد العناصر التكفريية "القاعدة وداعش".

وأك��د العميد سريع يف مؤتمر صحفي
أن وحدات مختلفة من القوات املسلحة
ت ��ول ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �م �ل �ي��ة م �س �ن ��ودة ب��أب �ن��اء
ال �ب �ي �ض ��اء وق �ب ��ائ �ل �ه ��ا األب � �ي� ��ة وال � �ت� ��ي أدت
إىل اس �ت �ع��ادة امل �ن��اط��ق وت �ح��ري��ر أخ ��رى يف
م��دي��ري�ت��ي ال�ص��وم�ع��ة وال��زاه��ر وب�م�س��اح��ة
إجمالية تبلغ  100كم مربع ونتج عنها
ً
قتيال و 560مصاباً م��ن العناصر
350
التكفريية واملرتزقة والذ من تبقى منهم
بالفرار.
وأش��ار إىل أن ال�ق��وات املسلحة تمكنت
م ��ن ت ��دم ��ري وإع� �ط ��اب  29م ��درع ��ة وآل �ي��ة
خ � ��الل ال �ع �م �ل �ي ��ة  ..وق� � ��ال "أث� �ب� �ت ��ت ه ��ذه
امل �ع��رك��ة م �ج ��دداً ألب �ن ��اء ال�ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي
ح�ق�ي�ق��ة ال�ع�ن��اص��ر ال�ت�ك�ف��ريي��ة م��ن داع��ش
والقاعدة وارتباطهما باملشروع األمرييك
ضمن تحالف العدوان".
وب��ن أن س��الح ال�ج��و امل�س��ري ن�ف��ذ خ��الل
"ال�ن�ص��ر امل �ب��ن"  66ع�م�ل�ي��ة ،اس�ت�ه��دف��ت
 40م �ن �ه ��ا ق � � ��وات ال � �ع � ��دو و 17ع �م �ل �ي��ة
اس �ت �ط ��الع ورص � ��د يف ح ��ن ن �ف ��ذت ال �ق ��وة
ال �ص��اروخ �ي��ة ت �س��ع ع�م�ل�ي��ات ب ��در وس�ع��ري
 ..الف� �ت ��اً إىل ن �ج ��اح ال� �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة يف
اس �ت �ه ��داف م ��واق ��ع ت �ج �م �ع��ات ال �ع �ن��اص��ر
التكفريية وتوثيقها بالصوت والصورة.
وأوض� � � ��ح م �ت �ح ��دث ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة
أن ال ��دع ��م ال�ع�س�ك��ري واإلع ��الم ��ي وامل ��ايل

ل �ل �ج �م��اع��ات ال �ت �ك �ف��ريي��ة خ� ��الل ال�ع�م�ل�ي��ة
األخ� � � � ��رية ي� �ك� �ش ��ف أن ت� �ل� ��ك ال� �ج� �م ��اع ��ات
ليست إال أدوات بيد األجنبي ضد اليمن
 ..مبيناً أن ما تم العثور عليه من أسلحة
يف م �خ �ت �ل��ف ع �م �ل �ي��ات ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
واألج �ه��زة األم�ن�ي��ة ض��د ال�ت�ك�ف��ريي��ن يؤكد
ح � �ج� ��م ال � ��دع � ��م م � ��ن ت � �ح� ��ال� ��ف ال� � �ع � ��دوان
ل�"داعش والقاعدة".
ول� � �ف � ��ت إىل أن ت� �ف� �ع� �ي ��ل ال � �ج � �م� ��اع� ��ات
ال � �ت � �ك � �ف � ��ريي � ��ة ي� � � � ��أيت ض� � �م � ��ن امل � �خ � �ط � �ط� ��ات
األم��ري �ك �ي��ة الس �ت �ه ��داف ال �ي �م��ن وت�س�ل�ي�م��ه
ل�ل�م��رت��زق��ة وال�ت�ك�ف��ريي��ن  ..م �ش ��رياً إىل أن
ال�ج�م��اع��ات ال�ت�ك�ف��ريي��ة ح��اول��ت بنشاطها
وت�ح��رك��ات�ه��ا ال ��وص ��ول إىل ب�ع��ض امل�ن��اط��ق
من مديريات محافظة البيضاء.
وت � �ط � ��رق إىل دع� � ��م ت� �ح ��ال ��ف ال � �ع � ��دوان
ل �ل �ت �ك �ف ��ريي ��ن ع� ��ر ت ��زوي ��ده ��م ب ��األس �ل �ح ��ة
وال � ��دع � ��م ال �ل ��وج �س �ت ��ي وت �س �ه �ي ��ل دخ� ��ول
ال �ع �ش��رات م ��ن ال�ت�ك�ف��ريي��ن األج ��ان ��ب إىل
املناطق املستهدفة ،يف حن ساند طريان
العدوان األمرييك السعودي الجماعات
ال �ت �ك �ف��ريي��ة أث �ن ��اء امل �ع��رك��ة ب �ش��ن أك ��ر م��ن
ً
غارة.
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وأف ��اد ب ��أن األدوات ال�ت�ك�ف��ريي��ة ارت�ك�ب��ت
بحق املواطنن يف بعض مناطق البيضاء
ج��رائ��م ع��دة م�ن�ه��ا اإلع ��دام ��ات ،م��ا ف��رض
ع��ى األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة

ضرورة التحرك.
وأك� � ��د م �ت �ح ��دث ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة أن
الجهات املختصة تمتلك معلومات عن
ت�ح��رك��ات ال�ع�ن��اص��ر ال�ت�ك�ف��ريي��ة يف امل�ن��اط��ق
امل�ح�ت�ل��ة ،م�ن�ه��ا ال�ت�ح��رك��ات واألن �ش �ط��ة يف
مدينة مأرب ومناطق أخرى.
وث�م��ن ت �ع��اون أب �ن��اء م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء
وق �ب ��ائ �ل �ه ��ا ال� �ح ��رة األب� �ي ��ة ووق ��وف� �ه ��م م��ع
أبناء الشعب اليمني وانتصارهم الدائم
ألخالقهم ودينهم وأصالتهم.
ولفت إىل رفض أبناء البيضاء األحرار أن
تكون بعض مناطقهم ساحة الحتضان
ع � �ن� ��اص� ��ر داع � � � ��ش وال� � �ق � ��اع � ��دة وم �ن �ط �ل �ق ��ا
الس �ت �ه ��داف امل ��واط �ن ��ن وت �ن �ف �ي��ذ األج �ن ��دة
األج �ن �ب �ي ��ة  ..م� �ش� �ي ��داً ب ��امل ��وق ��ف ال ��وط �ن ��ي
امل �ش ��رف مل �خ �ت �ل��ف ال �ق �ب ��ائ ��ل ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ت��ي
أب��دت اس�ت�ع��داده��ا لنصرة أب�ن��اء البيضاء
وق�ب��ائ�ل�ه��ا األب �ي ��ة يف م��واج �ه��ة م�خ�ط�ط��ات
تحالف العدوان األمرييك السعودي.
واخ � � �ت � � �ت� � ��م ال � �ع � �م � �ي � ��د س � � ��ري � � ��ع امل � ��ؤت � �م � ��ر
الصحفي بالتأكيد عى أن قوى العدوان
استخدمت خالل سبع سنوات الخيارات
ال�ع�س�ك��ري��ة واألم �ن �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة ول��م
ت �ج ��د م ��ن ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي إال ال �ص �م��ود
وال �ت �ح ��دي  ..م ��وض �ح ��اً أن� ��ه م ��ع ال �ش �ع��ب
ال �ي �م �ن ��ي ل� ��ن ي� �ك ��ون م �ص ��ري ال� � �ع � ��دوان إال
الفشل والهزيمة.
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البكاء والتباكي !!
الحسين بن احمد السراجي

يف ظل منع الحج للعام الثاين على التوايل

النظام السعودي غير جدير بتحمل مسؤولية احلج وعلى أبناء
ً
جدي ًا جتاه ذلك
موقف ًا
األمة أن يتخذوا
ً
متاهي مطلق في الوالء ألمريكا وإسرائيل أكده فتح سفارة للكيان الصهيوني في اإلمارات وفتح سفارة لإلمارات في تل أبيب
هذا العام هو العام الثاين عىل التوايل الذي يستمر
فيه النظام السعودي املوايل ألمريكا وإسرائيل يف منع
املسلمني من الحج ،وبالتايل أصبح النظام السعودي
غري جدير بتحمل مسؤولية الحج مما يحتم عىل أبناء
ً
موقفا جديًا تجاه كل ذلك ،كما أنّ
األمة أن يتخذوا
هذا الفعل الفظيع يحتم علينا أن نستمر يف مواجهة
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت ،فمشكلتنا
اليوم مع النظام السعودي العميل والنظام اإلمارايت
العميل لم تعد مسألة ّأنهم اعتدوا علينا ونحن ندافع
عن أنفسنا فقط ،بل باتت املشكلة اليوم هي أنّ النظام
السعودي يصدّ الناس عن بيت الله الحرام ،والله
َص ّدُ ونَ عَ نْ َسبيل َّ
يقول( :إِ َّن َ
الّذِ ينَ َك َف ُروا َوي ُ
اللهِ
ِ ِ
سجدِ ْالحَ َر ّ
و ْ
اس َسوَاءً ْالعَ اكِ ُ
ف
َامل َ ْ ِ
ام َالذِ ي جَ عَ ْل َنا ُه لِل َّن ِ
ِ
فِيهِ و ْ
اب
َالبَادِ وَمَ نْ ي ُِر ْد فِيهِ بِإِ ْلحَ ادٍ بِ ُظ ْل ٍم ُنذِ ْق ُه مِ نْ عَ َذ ٍ
َ
ِيم)
أل ٍ
كما أن املشكلة مع النظام اإلمارايت هو تماهيهم
املطلق يف الوالء ألمريكا وإسرائيل ،ولو لم يكن من
ذلك سوى فتح سفارة للكيان الصهيوين يف اإلمارات،





في وقفات احتجاجية:
إجراءات تعسفية
مارستها السعودية لمصادرة
حقوق مشروعة والتضييق
على المسلمين في أداء
فريضة الحج

ملتقى التصوف
اإلسالمي :ال يحق
للنظام السعودي المتجبر
اتخاذ قرار منع الحج إال
باستشارة الدول اإلسالمية

وفتح سفارة لإلمارات يف (تل أبيب).
وقفات تنديد
ُنظمت بمديريات أمانة العاصمة والعديد من
املحافظات وقفات احتجاجية تنديداً باستمرار النظام
السعودي بمنع فريضة الحج ..واستنكر املشاركون
يف الوقفات ،إقدام النظام السعودي عىل تعطيل
الفريضة وصد املسلمني عن بيت الله الحرام بحجج
واهية.

وأكدوا أن اإلجراءات التعسفية للنظام السعودي
يف مصادرة الحقوق املشروعة والتضييق عىل املسلمني
يف أداء فريضة الحج ،تماهي مع السياسة األمريكية
الصهيونية ..وطالبوا علماء وأبناء األمة اإلسالمية
بتبني املواقف املشرفة إليقاف ممارسات النظام
السعودي وإدانته يف صد املسلمني من أداء فريضة
الحج.
وجددوا التأكيد عىل النفري العام لدعم الجبهات

ورفدها باملال والرجال وقوافل البذل والعطاء لدحر
العدوان األمرييك السعودي واملرتزقة.
ملتقى التصوف
ويف ذات السياق دان ملتقى التصوف اإلسالمي يف
اليمن بكل عبارات اإلدانة قيام النظام السعودي بصد
ومنع املسلمني عن بيت الله الحرام للعام الثاين تحت
ذريعة وباء كورونا.
وقال امللتقى يف بيان صدر عنه :إنه ال يحق للنظام
السعودي املتجرب التفرد بقرار منع الحج إال باستشارة
الدول اإلسالمية ،مؤكداً أن النظام السعودي الذي
اتخذ إجراءاته االحرتازية الستعادة هيئة الرتفيه
لنشاطها (كاملالهي والسينما) ،قادر يف الوقت نفسه
عىل اتخاذ إجراءاته تجاه حجاج بيت الله دون اللجوء
إىل تعطيل فريضة الحج بذريعة واهية.
ودعا امللتقى كل الشعوب العربية واإلسالمية بمعية
أنظمتها إىل أن تستيقظ من سباتها العقيم وتصنع لها
موقفا موحداً ضد النظام السعودي الصهيوأمرييك
الذي يسعى إىل تعطيل فريضة الحج.

إنني ال أتباىك عىل حال الحرم فمعظم املساجد يف البلدان
العربية تم إغالقها ومنع املصلني من دخولها بمربر كورونا
!! والهدف الحقيقي إلغالق املساجد تعطيل رسالتها املعطلة
أصال ً !!
الحال املريب للحرم امليك كونه غري مألوف وتزداد حمى
كورونا ومنع املصلني من رمضان وحتى نهاية الحج !!
هكذا يريد مخرج اللعبة !!
الحرم امليك وكذا املدين يئنان من الوهابية منذ ما يزيد
عىل قرن من الزمان !! تعرضت فيهما العبادة للتشويه وتم
القضاء عىل املآثر اإلسالمية وطمس الهوية !!
إنني ال أتباىك عىل املساجد ولن أتباىك عليها حتى يعود لها
دورها التنويري !!
عىل املتباكني إدراك أن بوصلة دموعهم وتباكيهم قد تاهت
كثرياً !!
املساجد التي نتباىك عليها خوت من عمّ ارها مؤقتاً ولنئ
كان ثمة بكاء فليكن عىل املستشفيات الخاوية من املعدات
واألدوات واألدوية والكوادر  ،التي تنقذ أرواح الخلق !!
نتباىك عىل مساجد أُنفق عىل زخرفتها ونقوشها وبهارجها
األموال الطائلة ،بينما ال نبيك عىل مصحّ ات تفتقر إىل أبسط
أدوات اإلسعاف واالهتمام بكرامة اإلنسان !!
ّ
تعطل معظمها من رسالته التوعوية
نتباىك عىل مساجد
والتثقيفية والتنويرية  ،ولم يحسن خطباؤها غري تسويق
التكفري والتضليل وتمزيق األمة وزيادة الكراهية والتحريض
وتخدير وتنويم الشعوب وال نبيك عىل طوارئ املستشفيات
البائسة من الخدمة أو املستشفيات الخاصة التي تستغل
املساكني والبؤساء !!
نتباىك عىل مساجد ح َّولها طغاة العرب إىل أبواق تشرعن
وتبيض سياستهم الفاسدة الظاملة العميلة املرتهنة حتى صار
الكثري منها أشبه بمساجد الضرار ويف مقدمتها الحرمني !! وال
نبيك عىل البيوت الخاوية من الدقيق والقمح والزيت وبطون
الجياع التي تنتظر معونات وأوساخ املنظمات !!
نتباىك عىل الحرمني وعىل حالوة صوت السديس وعذوبة
صوت الشريم وال نبيك عىل ست سنوات من الظلم
والبغي والعدوان والحصار الذي نتعرض له والذي يعانيه
الفلسطينيون والتآمر الذي تتعرض له سوريا ولبنان والعراق
واإلنهاك الذي أصاب ليبيا !!
نتباىك عىل الحج وال نبيك عىل مجزرة الحجاج اليمنيني يف
تنومة يف الـ  17من ذي القعدة عام 1341ه املوافق للعام 1923م
حيث أقدم جنود بني سعود عىل قتل ثالثة آالف حاج يمني
وهم محرمون يلبون ويهللون !!
هل نبيك عىل خلو الحرمني من الزائرين والطائفيني ونحن
نعلم أن منربيهما تحوال إىل بوق للدعاية السياسية  ،وأداة
يف أيدي خونة القبلة األوىل الضالعني يف هدم األمة وتمزيقها
وخيانة قضاياها خدمة ألعدائها ؟!
هل ننىس كذب السديس ودجل العريفي وبقية الجوقة
وتدليسهم ونفاقهم ؟!
نتباىك عىل خلو املساجد من املصلني وال نبيك من خلو
هُ
جامعاتنا من الكفاءات والعباقرة الذين جّ روا بعد
احتقارهم واالستخفاف بهم  ،بينما ننتظر علماء الغرب
ليمدونا بجرع اللقاحات والتقنيات وكل ما يخدم اإلنسان
!! البكاء عىل انعدام مراكز البحوث أوىل .
فليبك املتباكون كيفما شاؤوا فلن نبيك لبكائهم فلدينا أمور
ِ
َ
َ
كثرية تستحق البكاء ﴿ بَل َنقذِ ُ
ُ
ف بِالحَ ّ ِق عَ ىل الباطِ ِل فيَدمَ غهُ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ
صفونَ ﴾ األنبياء . 18
َفإِذا هُ َو زاهِ ق وَلكمُ الوَيل مِ مّ ا ت ِ
ملحوظة  /استقيت فكرة املقال من مقال لكاتب تونيس
اسمه بشري بن حسن.
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البحر األحمر ملتقى االطماع االستعمارية ()80
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

رس تبادل (آل نهيان)
ُّ
السفارات مع (الكيان)
ال شك أن استغراب الجمهور العربي هرولة
دويلة ما يسمى (اإلمارات العربية املتحدة) إىل
أح لض للان ال لك ليللان اللصلهليللوين امللتلملثللللة يف تللوقليللع
اتفاق التطبيع وتبادل السفارات بشكل سريع
مبني عى أساس من املنطقية.
ٌّ
إذ ليس بن القطرين -بحسب رأي الجمهور
امل لس لت لغ للرب إىل درج ل للة االس لت لن لك للار -أيل للة ح للدود
تتطلب -عيل سبيل االضطرار -توقيع معاهدة
تعاون أمني يف حده األدىن ال تتعدى -يف ضوء
ما تتسم به العاقات العربية الصهيونية من
َ
كف أذى متبادل ُّ
ينص عى
عداء -كونها
اتفاق ِّ
تعقل يف اقتاع مسببات النزاع ً
أوال
التشارك امل ُ ِّ
بأول.
ومن جانب آخر ال توجد لدى الدولة العربية
وال ينبغي أن توجد جالية إماراتية ،يك يزعم
ابن زايد السفيه أن توقيع ذلك االتفاق يهدف
إىل رعاية شؤون مواطنيه.
بللل إن دول للة اللكليللان -ع للى اللعلكللس مللن ذلللك
كله -دولة محتلة تمارس ضد الشعب العربي
الفلسطيني أقللى صلنللوف اللتلنلكليللل ،وتللدنللس
املقدسات اإلسامية بالجملة ،وتسعى جاهدة
للهللدم أوىل اللقلبلللتللن وثللالللث اللحللرمللن منتهكة
بللذلللك اللفلعللل ال لع للدواين امل ُلشللن حللرمللة جميع
العرب واملسلمن ،ومن شأن هذه املمارسات
الجنونية أن تجعل اإلمللارات -مللن وجهة نظر
لام م للع ال للدول للة
م لن لط لق ليللة -يف ح للال للة ع ل للداء مُ لت لن ل ٍ
ال لص له ليللون ليللة يلحلملللهللا ع للى ت لس لخللري إملكللانليللاتلهللا
املللاديللة للتلثلبليللت اللشلعللب اللفلللسلطليلنللي الشقيق
يف وجه الدولة الصهيونية املعادية.
ما الغريب يف فتح سفارة إماراتية بـ"تل أبيب"؟
إن امل ُ
ستغرب ما يحدث بن دويلة "اإلمارات"
ِ
و"ال لك لي للان ال لص له لي للوين" ال لغ للاص للب م للن ملظللاهللر
التقارُب ينطلق يف استغرابه من اشتمال اسم
الللدويللللة عللى للفللظ يللدل عللى اللعللروبللة ال للذي ال
سنبن -كونه أكذوبة ،ومن كون
يتعدى -كما
ِّ
املهيمنن عللى عللروش اللحلكللم فيها يلنلحللدرون
مللن أسللر عللربليللة ويلحلمللللون أس لمللاءً عللربليللة بكل
م للا تلقلتلضليلله اللتلسلمليللة واالنل لح للدار -ع للى سلبليللل
االضطرار -من التحيل بقيمهما األبية.
انتفاء العروبة عىل صعيدي (األسماء
واالنتماء)
إن امل ل للدق ل للق يف ال للركل ليل لب للة ال لس لك للان لي للة مل لع لظللم
الحواضر اإلماراتية وبخاصة "أبوظبي" و"دبي"
املمسكتان -بفعل تمتعهما بأهمية اقتصادية
اسلتلثلنللائليللة -بل َّ
لدفللة اللهليلملنللة اللسليللاسليللة يلجللدهللا
ً
خليطا من عشرات الجنسيات التي اكتسبت
ُّ
تجذر وجودها -صفة املواطنة املحلية،
بفعلولم تعد الجنسية العربية سوى أقلية ،وهو
واقع مجتمعي مؤلم يُحتم عى َّ
أي عربي قادم
االعلتلمللاد عللى مللرجللم ،وهللو واقللع ديلمللوغللرايف
ال عللروبللي يللؤكللد أن تسمية هللذه الللدويللللة ذات
األكرثية السكانية املجلوبة عى لفظ "العروبة"
مل لج للرد أك ل للذوب ل للة ،وألن ل لهل للا أك ل للرب مل للراكل للز غلسليللل
األموال ومهوى أفئدة رجال األعمال املحسوب
أغلبهم عى الصهيونية ،فإن القرار السيايس
فيها مرهون لل"آل صهيون".
وإن امللطللللع عللى تللأريللخ نلشللوء تللللك اللكليللانللات
التي شكلت -بعد اتحادها -دويلة "اإلمارات"
م للن نللاح ليللة ،وع للى ظل للروف وم للاب لس للات إع للان
تللللك الللدويللللة االت لحللاديللة ومللا حلظليللت كللل تلك
املل للراحل للل االح لت لض للان لي للة م للن رع للاي للة اس لت لع لمللاريللة
بريطانية ،سيجزم أن هذه الدويلة قد نشأت
ال محالة -عى أساس من العمالة ،ال سيماوأن بللريلطللانليللا -وه للي امللتلبلنللي األول للقليللام دولللة
اللكليللان اللصلهليللوين -كللانللت مللا ت للزال تلسلعللى -يف
ت للللك املللرح للللة ال لحللرجللة م للن ت للأري للخ ذل للك اللكليللان
الدخيل -إىل تشكيل واقع عربي يدين له -ولو
يف الخفاء -بالوالء ويسهم -من تلك األثناء إىل
يومنا هذا -يف تهيئة مناخات عربية اضطرابية
تلضلمللن للله اللبلقللاء وتلحلقليللق مللا يلتلطللللع إلليلله من
ت للوس للع ،وه ل للا ه للي ف لل لس لطللن ال لج للري لح للة تللدفللع
ُ
التصهن اإلمارايت وتكتوي
اليوم -ثمن فاتورةبلنللاره ،بللدلليللل نلشللاط االسلتليلطللان بللاللتللزامُ للن مع
افتتاح السفارة.
املسوغ األخطر الختيار املقر
ِّ
ب للال للرغ للم م للن أن ت لط لب ليللع "مل لص للر" و"األردن"
م للع ال لك ليللان ق للد س لبللق تلطلبليللع ال لن لظللام اإلمل للارايت
امل ُ
تصهن بأكرث من خمسة عقود زمنية وبقرابة
ِ
أربعة عقود زمنية عى اللتللوايل ،فقد اكتسب
ت لط لب ليللع األخ ل للرية لل للدى ال لك لي للان م للن األه لم لي للة مللا
لللم يكتسبه غللريه ،فلبللاإلضللافللة إىل أنلله تل َّلم دون
م لس ل ِلوّغ م للن اض لط للرار ،ت للواف للر ل لله م للا ل للم يلتللوافللر
لسابقيه من أسباب اإلشهار التي حقق عربها
ح للال للة م للن اإلبل له للار ،وت لل لق لفلله ج لم لهللور امللجلتلمللع
الصهيوين بالكثري من مظاهر االحتفاء البالغة
درجة االصطفاء.
ول لع للل أه للم ملظلهللر م للن م لظللاهللر تلمليللز تلطلبليللع
دوي ل لل ل للة "اإلم ل ل ل ل ل للارات" ق ل للد ت لم لث للل يف م ل للا ي لت لع للللق
ب للاخ لت للاف أم للاك للن ف لتللح الل لسل لف للارات ،ف ل للإذا كللان
مقر السفارة املصرية يف شارع (بازيل) الذي ال
يحظى بأهمية استثنائية ،وكان مقر السفارة
األردن لي للة يف ش للارع (أب للا ه للال سليلللفللر) ال للذي ال
يفوق سابقه أهم َيّة ،فقد رُوعيت عند اختيار
مقر اللسلفللارة اإلمللاراتليللة اللجللوانللب االقتصادية
والل لسل لي للاسل لي للة ب ل لص ل للورة قل لي للاسل لي للة ,فل لق للد اخل ل ِت للري
موقعها يف "مبنى البورصة الجديد" أو "مبنى
اللبللورصللة ال لجللديللدة" الع لت لبللارات عللديللدة ،منها
بحسب ما جاء يف دليلها اإلرشادي -اعتبار أوضرورة وجودها يف قلب الحي املايل اإلسرائييل
يك تلعب ما أنيط بها من دور اقتصادي ريادي.
لكنني أرى أن امل لسل ِلوّغ األخلطللر الخلتليللار ذلكم
ُ
جدا ًّ
املقر القريب ًّ
جدا من املكان الذي أعلن فيه
مسوّغ
هو
عللام  1948-عن قيام "إسرائيل"،ِ
س ليللايس ب للال للدرج للة األوىل ،إذ يلملثللل -م للن بللاب
أوىل -اعل ً
لرافللا تللأريلخل ًّيللا مللن ِق ل َبل ِلل دول للة علضل ٍلو يف
جامعة الدول العربية بالدولة الصهيونية يف
أطوار نشأتها األوىل.

ن لع للود مل للوض للوع ب لح لث لنللا كل للان ال لت لج للار م للن ال لطللائ لف لىللة
الل لك للارمل لي للة الل للدعل للامل للة وال ل للرك ل لي ل للزة األسل للاس ل ليل للة ل لل لب لن للاء
االقلتلصللادي لللللدولللة الصليحية والللدويللات الاحقة
ح لت للى الل للدولل للة ال لق للا س لم لي للة ب لف لض لل لهللم ج لن للت ال لي لمللن
م لكللاسللب ع لظ لي لمللة وب لف لضللل ق ليللام لهللم ب لن لقللل ال لت لجللارة
ال لش للرق لي للة م للن الل لش للرق األق ل للى  ,وال له لن للد واف للري لق لي للا
وإىل م لصللر ال لتللي كللانللت تلحلملللهللا ال لس لفللن إىل ال لغللرب
األوروب للي وكللانللت لهم مستودعات ضخمة وفلنللادق
يف م ل للوائن م لص للر ويف عل للدن وال له لن للد ظ لل للت طللائلفلتلهللم
تحتكر االشلتلغللال بنقل اللتلجللارة الشرقية حتى بعد
القرن الحادي عشر الهجري واستمرت وإن بدرجة
اقللل وذل للك عللرب اللبلحللر األحلمللر ال للذي كللانللوا يعتربونه
بحرية اسامية بعد أن منع التجار غري املسلمن من
ولللوجلله واملللاحللة فليلله وك للان ذلللك مللن اللعللوامللل اللتللي
ساعدت عى نمو تجارتهم واتساعها وقد أتاح لهم
دورهم االقتصادي الهام فرصة للتدخل يف الشؤون
السياسية واملالية لدولة الساطن واألئمة يف اليمن
أم للا يف ملصللر ويف علهللد امللمللالليللك فلقللد خلصلصللت لهم
وظيفة ناظر البهار الكارمي وهي وظيفة هامة يتوىل

خالد الصرابي

صللاح لب لهللا مللراق لبللة م للا ي لصللل إل لي لله م للن أص لن للاف ال لب لهللار
وانواع الحرير ..وكانت هذه الوظيفة تساوي الوزارة
وكان الكارمية طائفة من املسلمن اتخذوا اإلسام
أسللاسللاً لللوحللدة طائفتهم ولللم يكن فيهم مللن عنصر
اليهود وكانوا كما يقول الدكتور صبحي لبيب هيئة
إسللام ليللة خللال لصللة تلتلحلكللم يف ن لفللس ال للوق للت يف أهللم
تجارة عاملية وهي تجارة التوابل وسلع الشرق ومن
الجدير باملاحظة أن كل من وصلتنا أخبار عنهم يف
املصادر العربية كانوا تجاراً مسلمن وعى قدر عال
من الثقافة والعلم والبعض منهم كللان يتقن عدة
لغات واسسوا مدارس ودور حديث لتدريس القرآن
الكريم والشريعة والحديث وعلوم اللغة وفيما ييل
أسما تجار ألكارمية ورد ذكرها يف عدة مصادر-:
التاجر الكويل عزالدين بن منصور التاجر الكارمي
املشهور بكرثة األموال واإلنفاق يف أعمال الرب والخري.
أبو محمد عبدالرحمن عبد الجبار التاجر الكارمي
املحدث املعروف.
شلمللس ال للدي للن ملحلمللد ب للن ملحلمللود ب للن اب للي اللفلتللح
.كللان ملشلهللور بلكللرثة اإلنلفللاق عللى اللحلجللاج واللفلقللراء

كم هي االختافات وفوارق الزمن مضنية
يف حياتنا ..فحن يسافر عزيز تظل عقارب
اللسللاعللة وعللداد اللثللواين يف حسبان مستمر
للللحلظللات اللللقللاء ول لكللن اي قللللب يلملكلنلله ان
يلحلمللل تللللك االث لق للال علنللدمللا ي لكللون اللغليللاب
ه ل للو رحل ليل للل ب ل للا مل للوعل للد لل لقل للاء اي ب ل للا ع ل للودة
رفليللق ال للدرب ملحلمللد ال لخللزان االه للدل الللذي
ك للان رحليلللله علنللا بلتللللك اللللحلظللات اللخللاطلفللة
وذل ل للك ال لت للوق لي للت ال لغ للري م لع للللن ك للان للت وم للا
تزال صدمة هزت كل الزوايا واالركانات يف
االماكن التي قضيناها برفقة محمد الخزان
طليللللة علشللريللن سلنللة اب لت للداءاً مللن اللسلنللوات
االوىل بجامعة اللحللديللدة وصللوال اىل صللرح
الكلية الحربية وانتهاء بالعمل يف الحقل

يقول املقريزي وبن بطوطة
واملصالح والسبيل
واإلدري ل ل ل ل ل للي وب ل ل للن جل لبل للري بل للأن
محمد بن محمد بن عبد الرحمن
ً
ً
األي للوبل لي للن اس لت لط للاع للوا تللأمللن
النخعي كان فقيها شافعيا مشهور
اللبلحللر األح لم للر وط للرق لله الللربيللة
ل لله م لش للارك للة يف الل لنل لح للوواألص للول ..
وال ل لب ل لح ل للري ل للة ام ل ل ل ل للام ال ل لح ل لجل للاج
واح لم للد ب للن ع لبللد ال للوه للاب ب للن حللريللز
والل لتل لج للارة م لم للا ان لع لك للس عللى
ال لت للاج للر ال لك للارم للي ال ل للذي ت للوف للى سلنللة
ان لت لع للاش الل لتل لج للارة يف ال لب لحللر
700هجرية وكان مشهور بمساعدة
األح ل لم ل للر يف الل لعل لص للر األيل للوبل للي
طل ل ل للاب ال ل لع ل للل للم وت ل للرم ل لي ل للم املل لس للاج للد
اللواء /حميد فاضل
ح ليللث ش لهللد ال لع لصللر األي للوب للي
واملنازل" واملعامات" .وغريهم كثري
نلشللاطللاً تلجللاريل ُلا واس للع اللنلطللاق
وقللد بلغ أكللرث من ثللراء تجارة الكارم
حتى أنهم كانوا يدفعون الزكاة وكل ما كان يطلب فللاق ما سبقه من عهود وازداد تجار اللكللارم يف نقل
ً
ملنلهللم مللن أم للوال عللن قلبللول ورض للاء تلقللديللرا لللللرعللايللة التجارة والسلع الشرقية من عدن إىل مصر والشام
ال لتللي ك للان يلكلفلللهللا للهللم اللسللاطللن كلملظللللة اللحلمللايللة ومنها عرب البحر األبيض املتوسط إىل أوروبللا وهكذا
لرعاية مصالحهم التجارية ووصللل بهم األمللر أنهم تلبللن مللن خللال اللعللرض اللسللابللق أن سلللطللات اليمن
كللانللوا يلقللرضللون اللسللاطللن يف ملصللر والليلمللن غللري أن أدرك ل للت ع للرب م للراح للل طللوي للللة م للن ال لت للاري للخ اإلسللامللي
اضلطللراب األوض للاع يف مصر مللع قليللام دولللة املماليك أه لم لي للة ال لب لح للر األح لم للر بللال لن لس لبللة ل لل لت لج للارة ال لشللرق ليللة
نفر الكارمية من الللردد عى مصرفقنعوا بالحفاظ وحل للرصل للت دول ال لي لم للن امل لخ لت لل لف للة يف كل للل ال لع لص للور
عللى مللراكللزهللم اللتلجللاريللة الرئيسية يف اليمن والبحر للت لنلش ليللط هل للذه ال لح للرك للة ال لت لج للاري للة ملللال لهللا م للن عللوائللد
األحمر.
اقتصادية .

وداعا محمد االهدل..

االعامي مدة ست عشر عام..
ل له للذا ل للم ولل للن ي لك للون رح لي لللله ع للى قللللوبلنللا
امللر ع للادي ملحلمللد ال لخللزان صللاحللب اللبلشللرة
اللسلمللراء واللقللللب االب ليللض سلتلخلتللللف معه
ع للى اب لس للط االمل ل للور ل لك للن غ لض لبلله ل للن يلعلنللي
خسران الصديق والرفيق بل سيغلق معك
باب كل النقاشات التي يختلف فيها معك
حلتللى ال ي لحللدث اي ان لق لطللاع ل لخليللوط وصللل
املحبة فيما بينكم محمد الخزان الف رحمة
تغىش روحلله الطاهرة رغللم تواضعه شكا
ومضمونا وبساطة عيشه لكن كل انسان
عرفه احبه مهما كان مقامه قبل ان يحوله
املللرض اىل قلب صامت كانت االبتسامة ال
تفارقه وخلفللة الللدم وروح الللدعللابللة حتى يف

ذروة ه للرم اللضليللق امللعليلليش للله ومل للن حللوللله
كللان الللللون االجلمللل عللى كللافللة رفللوف دائللرة
اللتللوجليلله امللعلنللوي وال للذي بلله كللانللت تنكسر
ف ل للواص ل للل امل ل لل ل للل وال ل للرت ل للاب ل للة ل ل لك ل للرثة ال ل للوج ل للوه
العابسة.
ان لله ل لليشء ص لعللب ع لنللدمللا ت لفللرغ ذاكللرت لنللا
ك ل ل للاف ل ل للة م ل لح ل لت ل للوي ل للات ل له ل للا وتل ل لبل ل لق ل للى اب ل لت ل لسل للامل للة
م لح لم للدال لخ للزان ع للال لق للة يف ال للذه للن وج لل ليللة
خلف حدس النظر لحظات صعبة واختيار
مللريللر للقللدر ف للراق اللجللوهللرة اللسلمللراء رفيق
ال للدرب ملحلمللد ال لخللزان فللايل روض اللجلنللان
ايها القلب املفعم بالحب والحنان سائلن
املوىل عزوجل ان بغشاك برحمته الواسعة
وغفرانه..

الفقيد محمد االهدل

الجاسوس الربيطاين يف الرشق االوسط  :كنا نعمل على تفريق املسلمني ()4
يف ع ل للام  1122ه ل ل  1710 -م أرس لل لن للي
وزي ل ل للر امل لس لت لع لم للرات إىل م لص للر وال ل لعل للراق
والحجاز واسطنبول للعمل كجاسوس
وال لح لص للول ع للى امل لع لل للوم للات ال لض للروري للة
والكافية لتفريق املسلمن عيّنت الللوزارة
تلسلعللة أش لخللاص آخللريللن مللليلئللن بللاملللرونللة
وال لش لج للاع للة ل لل لق لي للام ب لن لف للس امل له لم للة ويف
ال ل للوق ل للت ن لف لس لله بل للاإلضل للافل للة إىل األم ل ل للوال
وامل لع لل للوم للات والل لخ للرائ للط ال لت للي نلحلتللاجلهللا
تللم تللزويللدنللا بلقللائلمللة تلحلتللوي عللى أسلمللاء
رجللال الللدولللة واللعلللمللاء وزعلمللاء القبائل
ال أس لت لط ليللع أن أنل للى أب ل للدا ع لن للدم للا قللللت
ً
وداع ل ل للا ل لل للوزي للر قل للال " :م لس لت لق لبللل دول لت لنللا
يلعلتلمللد عللى نلجللاحللك لللذلللك يلجللب عليك
ب للذل أق للى طللاقللاتللك" انلطلللقللت يف رحللللة
إىل إسلطلنلبللول مللركللز اللخللافللة اإلسللامليللة
آن للذاك إىل جللانللب واج لبللي األس للايس كنت
أت لع للللم ال لل لغللة ال للرك لي للة ج لي ل ًلدا ال لل لغللة األم
للمسلمن املوجودين هناك لقد تعلمت
بللاللفلعللل يف للنللدن ق للدرا كلبللريا مللن الللركليللة
والعربية (لغة القرآن) والفارسية اللغة
اإلي للرانل لي للة وم ل للع ذل ل للك ك ل للان ت لع للللم ال لل لغللة
ملخلتللل ًلفللا تلمللامً للا عللن اللتلحللدث بلتللللك اللغة
م لث للل م لت لحللدث لي لهللا األص لل لي للن يف ح للن أن لله
يمكن اكتساب املهارة السابقة يف غضون
بلضللع سلنللوات إال أن هللذه امللهللارة تتطلب
مدة زمنية عدة مرات كان ّ
عيل أن أتعلم
اللللغللة الللركليللة بلكللل تفاصيلها خلشليللة أن
ي لش لت لب له لنللي الل لن للاس ل للم أكل للن ق لل لقللا م للن أن
املسلمن الذين يمكن ان يشكوا بي فهم
م لت لسللام لحللون وم لن لف لت لحللون وخ ل للريون كلمللا
تعلموا من نبيهم محمد 'صى الله عليه
وسلم انهم ليسوا متشككن مثلنا وأيضا
يوجد سبب آخر مهم انه يف ذلك الوقت
لللم يلكللن ل للدى اللحلكللومللة الللركليللة منظمة
العتقال الجواسيس.

أف ل ل ل لن ل ل ل للدي" :ل ل ل لق ل ل للد م ل للات
ب لعللد رح لل للة شللاقللة
والل للداي ول ليللس ل للدي أي
ل لل لغللايللة وص لل للت إىل
إخ ل ل للوة أو أخ ل ل ل للوات ول للم
اسطنبول وسميت
أرث أي ململتلللكللات للقللد
ن ل ل ل ل ل لفل ل ل ل ل للي م ل ل لح ل ل لم ل ل للد
جئت إىل مركز اإلسللام
وب ل للدأت يف ال للذه للاب
ألع لم للل م للن أجل للل للقلمللة
إىل امل لس لج للد ملعلبللد
ال لع ليللش وت لع للللم ال لقللرآن
املل لسل للل لم للن أح لب لب للت
الل ل ل لك ل ل للري ل ل للم وم ل ل ل ل للن اجل ل للل
ال ل ل ل لطل ل ل للري ل ل ل لقل ل ل للة ال ل ل لتل ل للي
ك لس للب كل للل اح لت لي للاج للايت
يتميز بها املسلمون
ال ل للدن ل لي ل للوي ل للة وح ل ل ليل ل للايت يف
االنضباط والنظافة
اآلخللرة لقد كللان سعيداً
واللطللاعللة يف فللروض
ً
جل ل ل ل ل ل للدا بل ل لكل ل للل ل لم ل للايت هل ل للذه
الل ل ل ل لص ل ل ل للاة ل لل لح لظ للة
وقل ل ل للال" :أن ل ل للت ت لس لت لحللق
ق لل للت ل لن لف للي :مل للاذا
ترجمة :كاتبة يحيى السني أن ُت ل ل ل ل ل ل لحل ل ل ل ل ل للرم لل ل ل له ل ل للذه
نقاتل هؤالء األبرياء
األس ل ل لبل ل للاب ال ل لث ل للاث ل للة" أن للا
ه للل ه للذا م للا نلصلحلنللا
كندا
أك لتللب بللاللضلبللط مللا قللاللله
بل ل ل ل لله رب ل ل ل لن ل ل ل للا امل ل لس ل لي ل للح
أوال أنل ل للت م لس لل للم وك للل
ل ل لك ل لن ل لن ل للي ت ل لعل للاف ل ليل للت
امل لس لل لمللن إخل للوة  ،ثللانليللا
يف ال ل لحل للال مل للن ه للذا
أنللت ضيفي وقللد أوصللانللا الللرسللول
ال لف لك للر ال لش لي لطللاين
عللليلله ال لصللاة وال لسللام أن نلكللرم
وق ل ل ل ل ل للررت ال ل لق ل ليل للام
ب ل للواج ل لب ل للي ب للأف لض للل
ضيوفنا ،ثالثا أنت تريد العمل
وهناك حديث شريف يقول
طريقة يف اسطنبول
إن ال لش لخللص الل للذي يلعلمللل
ق للاب لل للت ب للاح ل ًلث للا قللديللمً للا
ه ل للو الل لحل لبل لي للب إىل ال ل للل لله،
يللدعللى "أح لم للد أف لنللدي"
هل للذه ال لك لل لم للات سللرت لنللي
م ل ل ل ل ل للن خل ل ل ل ل ل ل ل للال أخ ل ل ل للاق ل ل ل لله
كثريا فقلت لنفي هل
ال ل ل ل لح ل ل ل لم ل ل ل لي ل ل ل للدة وال ل ل ل لح ل ل ل لن ل ل ل للان
ال ل ل ل للروح ل ل ل للي واإلحل ل ل ل لسل ل ل ل للان ل للم
هناك مثل هذه الحقائق
يلكللن أي م للن رجللال لنللا الللديلنليللن
امل لش للرق للة يف امل لس لي لح لي للة ون لح للن ال
الللذيللن رأي لت لهللم يلشلبلهللونلله كلنللت
نلعللللم علنلهللا أو أخلفليللت علنللا ،مللا أدهلشلنللي
ً
محظوظا للغاية ألنه لم يسأل حتى من ه للو حلقليلقللة أن اإلسل للام دي للن ن لب ليللل وأن لله
أنللا أو مللن أيللن أتليللت كللان يخاطبني باسم يتدهور ويتعمد تشويهه عى أيدي بعض
"ملحلمللد أفلنللدي" للقللد اعلتللربين ضليل ًلفللا جللاء ال ل لنل للاس امل ل لغل للروريل للن ال لط للام لح للن ألم لج للاد
إىل اسطنبول للعمل يف تركيا وللعيش شخصية وقد ملء قلوبهم الطمع .
يف ظل للل خ لل لي لف للة يف ال ل للواق ل للع ك للان للت ه للذه
علنللدمللا انلتلهللت فللرة إقللاملتللي ملللدة عامن
ذري لعللة اع لتللدت علليل اسلتلخللداملهللا للللبلقللاء يف اسطنبول أخربت "أحمد أفندي" أنني
يف اسطنبول ،يف احد األيام قلت ألحمد أردت العودة إىل الوطن قال :ال ال تذهب

ملاذا تذهب؟ يمكنك أن تجد أي يشء قد
تبحث عنه يف اسطنبول أنللت تقول ذلك
للقللد مللات وال للداك ولليللس لللديللك أي إخللوة
أو أخوات فلماذا ال تستقر يف اسطنبول؟
أحمد أفندي" تعود كثريا عى رفقتي لهذا
اللسلبللب لللم يلكللن يللريللدين أن أغل للادر وأصللر
ع للى وج ل للوب ج لعللل وط لن للي يف اسلطلنلبللول
للكللن إحلسللايس الللوطلنللي بللالللواجللب أجللربين
ع للى ال ل لعل للودة إىل لل لن للدن ل لت لق للدي للم ت لقللريللر
مفصل بشأن مركز الخافة وأخذ أوامر
جديدة  ،كللان زمللايئ قد عللادوا إىل لندن
قبيل وقد تلقوا بالفعل أوامر جديدة من
الل للوزارة وأن للا أيل ً
لضللا أعلطليللت أوام للر جللديللدة
ع لن للد ال ل لع ل للودة ول ل لس ل للوء الل لحل للظ ف لق للد ع للاد
ستة منا فقط من أصل عشرة أشخاص
بلعلثللوا ل لب للللدان ملخلتلللفللة وق للال ال للوزي للر إن
أح للد األش لخللاص األرب لعللة اآلخللريللن أصلبللح
م لس لل لمللاً وب لق للي يف م لصللر ورغل للم ذل للك كللان
الللوزيللر سلعليل ًلدا ألن لله اللشلخللص ال للذي بقي
يف مصر ولم يخن أي أسرار والثاين ذهب
إىل روسل لي للا وب لق للي ه لن للاك وهل للو يف األص للل
روس ل ليل للا وكل ل للان ال لس لك للرت للري ش للدي للد األسل للف
بشأنه ليس ألنه عاد إىل وطنه ولكن ألنه
ربما كان يتجسس يف وزارة املستعمرات
ل لص للال للح روس ل ليل للا وعل ل للاد إىل بل ل للاده بلسلبللب
انتهاء مهمته أما الثالث كما ذكر الوزير
فقد تويف بسبب الطاعون يف بلدة تدعى
"ع لم للارة" يف ال لع للراق وت للم تلتلبللع اللشلخللص
الرابع من قبل الوزارة حتى مدينة صنعاء
يف الليلمللن وتلللقللوا تلقللاريللره ملللدة عللام وبعد
ذلك انتهت تقاريره ولم يتم العثور عى
أي أثللر للله عللى الللرغللم مللن كللل األن للواع من
الجهود التي بذلت للبحث عنه واعتربت
ال ل ل للوزارة اخ لت لف للاء ه ل للؤالء ال للرج للال األرب لع للة
كارثة ألننا أمة ذات واجبات كبرية مقابل
ع ل للدد ق لل لي للل مل للن الل لسل لك للان ،ل للذل للك ن لقللوم

ب لح لسللابللات ج لي للدة ع للى ك للل رج للل علقللدت
الل ل ل للوزارة اج لت لم ل ً
لاع للا ل لل لتللدق ليللق يف ال لت لق للاري للر
املل لقل للدمل للة م ل للن أرب ل لع ل للة مل لن للا عل لن للدم للا أرس ل للل
أص للدق للايئ ت لقللاريللرهللم امللتلعلللقللة بلملهللاملهللم
أنللا أيل ً
لضللا قللدمللت تلقللريللري ،أخ للذوا بعض
املاحظات من تقريري ولقد أشاد الوزير
واألمللن وبعض الذين حضروا االجتماع
ب لع لم لليل ومل ل للع ذلل ل للك كل لن للت ثل للالل للث أف لض للل
شخص من حيث فائدة التقارير وقد فاز
صللديلقللي ”ج للورج بليلللكللود“ بللاملللركللز األول
و"هللري فللانللس" كللان تلقللريللره ثللاين أفضل
التقارير كنت با شك ناجحا بشكل كبري
يف تعلم اللغات الركية والعربية والقرآن
والشريعة ومع ذلك لم أتمكن من إعداد
تقرير للوزارة يكشف الجوانب الضعيفة
لإلمرباطورية العثمانية  ،بعد االجتماع
ال ل ل للذي اس لت لم للر س للاعل لت للن س للأل لن للي ال للوزي للر
عللن سلبللب فلشلليل .قللللت ك للان مللن واجلبللي
األسايس تعلم اللغات والقرآن والشريعة
ولللم استطع تللوفللري وقللت ألي يشء ولكن
أعللدك بللأين سأرضيك يف املللرة القادمة إذا
كنت تثق بي قال الوزير إنني كنت ناجحً ا
بالتأكيد ولكنه تمنى لو أنني ربحت الصف
األول وقللال مهمتك القادمة تتلخص يف
نقطتن مهمتن ياهيمرب أوللهللا اكتشاف
نل لق للاط ض لع للف امل لس لل لم للن والل لنل لقل للاط ال لت للي
يمكننا من خالها التغلغل إىل نفوسهم
والل لسل ليل لط للرة ع لل لي له للم ه ل للذه هل للي ال لط للري لق للة
للتغلب عى العدو ثانيا يف اللحظة التي
ت لك لت لشللف ف لي لهللا هل للذه ال لن لق للاط وف لع لل للت مللا
أخللربتللك بلله وبعبارة أخللرى عندما تتمكن
من بث الخاف بن املسلمن ووضعهم
يف شلجللار مللع بلعلضلهللم اللبلعللض] ستكون
أنت الجاسوس األكرث نجاحً ا وستكسب
ميدالية من الوزارة .
 ..........يتبع

االطماع يف جزيرة ميون وباب املندب
ومحطة للوقود
مزرعة كبرية
لنتخيّل انك تعيش بن
ٍ
ٍ
رئليلسليللة ،ويلحلتللاج مُ ل ّلاك املللزرعللة لللللوقللود ،ويلحلتللاج مُ ل ّلاك
ٌ
امل لح ل ّلط للة مل لن لت لج للات امل ل للزرع ل للة ،ول لك للن ه لن للال للك ط للري للق واح ل ل ٌلد
ي لف لص لل له لمللا ،وأن ل للت املل لس للؤول ال للوح لي للد ع لنلله ب للل وأن ل للت مللن
يلملنللع أو يلسلمللح بللاملللرور ع للربه؛ ه للذا م لثل ٌ
لال مُ لصل ّلغل ٌر يل ّ
لوضللح
أهميّة مضيق باب املندب الذي يقع بن القرن األفريقي
وشبه الجزيرة العربية ،وبن البحر األحمر وخليج عدن،
ولكونه مم ًرّا بحر ًيّا لصادرات النفط والغاز الطبيعي ،من
الخليج العربي إىل قناة السويس ومنه اىل اوروبا وامريكا.
وب ل ل للاب امل ل لن ل للدب م ل للن أه ل للم املل لض للائ للق ال لب لح للري للة لل للأسل للواق
النفطية ،حيث يعرب خالهما حوايل ثلث اإلنتاج العاملي
مللن اللنلفللط ،حليللث تلعللرب نللاقللات اللنلفللط اللخللليللج للدخول
إىل البحر األحمر متوجهة نحو أوروبا عرب قناة السويس.
وك للذل للك ال ن لنللى اهلمليلتلله اض للاف للة الهلمليلتلله اللجلغللرافليللة
ف له لنللاك اه لم ليللة اسللرات لي لج ليللة يف ص لنللاعللة و ام للن ال لطللاقللة و

التجارة يف العالم اجمع "
وح لبللا ال لللله ال لي لمللن ب لهللذا امل للوق للع ال لفللريللد وج لع لللله مللوقلعللا
م لش للرف للا وم لت لح لك لمللا ب له للذا امل لض لي للق وقل للد اع لط لي للت ملفلتللاحلله
وهللي جللزيللرة مليللون او مللا يلطللللق عللليلهللا ايلضللا جللزيللرة بللريللم
وم للوق للع ج للزي للرة م لي للون يلجلعلللهللا وب ل للاب امل لن للدب ل لله أهلمليللة
علسلكللريللة اسللرات لي لج ليللة بللال لغللة ،يلملكللن مل للن يلسليلطللر عللليلهللا
تلحلقليللق اللسليلطللرة اللعلمللليللاتليللة اللعلسلكللريللة وك للذا إملكللانليللة
التحكم واملراقبة املباشرة لخطوط ومواصات ممر املاحة
البحرية الدولية والتي تسيطر بشكل كامل عى مضيق
باب املندب..
بلعللد ان جلعللل اللللله الليلمللن ملنلطلقللة ملسلتلثلنللاة جلغللرافليللا ‘
وهللذه الحيوية ال تتماىش مللع تطلعات ومصالح القوى
العاملية ‘ لذلك تسعى هذه االخرية اىل التعامل مع اقليم
مفكك هللش فللاقللد لللللوحللدة بللن اطليللافلله و تسعى لفرض
قوى دخيلة تسعى البقاء املنطقة يف حالة فوىض وانسداد

سيايس .
وكللذلللك ال نلنللى ال للدور امللهللم والللرئليللي يف ملضليللق بللاب
املندب اثناء حرب ١٩٧٣م بن مصر واسرائيل  ,,حيث
انلله قللد تللم اتلخللاد قللرار تللاريلخللي وشلجللاع بللاغللاقلله بواسطة
القوات املصرية وقتها بعد التنسيق مع دول املنطقة وعى
رأسهم اليمن ومنع ابحار اي سفينه اسرائيلية او ذاهبة
السرائيل مما قلب موازين الحرب وانتصرت مصر ومن
وراءها العرب وتم تحرير سيناء.
وتلك االحداث تؤكد عى االهمية املحورية ملوقع املضيق
واليمن كمشرف عليه ..
ولكن ينقصنا استغاله االستغال االمثل وذلك بتوفري
خدمات تموين وخدمات صيانه وانقاذ للسفن العابره
مما كان سيدر اموال طائلة يف خزينة البلد ويكون مقرها
بجوهرة املضيق"ميون" مما سيجعلها واجهة اقتصادية
عماقة باملنطقة.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1990-1967م
راب لع للاً :ال لش لهللداء مللن املللواط لنللن يف أواخل للر عللام
1978م مللن أه للايل علمللار الللذيللن اسلتلشلهللدوا رمليللاً

بالرصاص وهم:
• املواطن الشهيد عيل محمد يحيى الفرزعي-
استشهد عى يد شخصن من أدوات السلطة يف
املنطقة قال شاهد عيان موثوق به أحتفظ باسمه
أنهم رموه بأربعن طلقة تقريباً ملجرد أنهم شكوا
بأنه يساند أعضاء الجبهة الوطنية..
• امل��واط��ن ال�ش�ه�ي��د ص��ال��ح ال��ري��ايش وه ��و رج��ل
ش للائ للب ع لم للره 80س لن للة ق لت لللله أحل للد أف ل للراد أدوات
السلطة يف علمللار حسب أقللوال شللاهللد عليللان من
أبلنللاء امللنلطلقللة وذلللك بللدون أي ذنللب ارتلكلبلله وكللل
ذنبه أنه والد القيادي النقيب زيد الريايش.
• امل��واط��ن الشهيد ع��يل محمد مسعد مهدي
امللللقللب اللجلحلليش اسلتلشلهللد وه للو يف طللريلقلله مللن
قريته بيت مهدي إىل مدينة دمللت ،الللوالللد عيل
ال لج لحلليش ك للان م للواط للن عل للادي ال يلنلتلمللي إىل أي
مكون سيايس استشهد ظلماً وعدواناً ملجرد أنه
صهري القيادي البارز يف الجبهة الوطنية املناضل
عيل عباد الحصيني.
• ال �ت �ع �ل �ي��ق :اإلن� �س ��ان ل ��ه م �ك ��ان ��ة خ ��اص ��ة ل ��دى
كللل اللشلعللوب عللى اخلتللاف أجناسهم وألللوانلهللم
للكللن نلحللن يف الليلمللن لللأسللف م للرت عللليلنللا فللرات
كللال لتللي ذك للرت له للا س للاب لق للاً وف ل للرات أخل للرى ملخلتلللفللة
ش ل لهل للدت ح ل ل للاالت إي ل لغ ل للال يف الل لعل لب للث ب للإن لس للان لي للة
اإلنلسللان فلهللذا يقتل ظلماً وعللدوانللاً مللجللرد الشك
بأنه يؤيد معارضن للسلطة وذا أو ذاك يقتان
ظلللمللاً وعللدوانللاً مللجللرد أنلهلمللا مللن أقللارب الخصوم

ال لس ليللاس ليللن ..ف لب للأي ق للان للون ي لتللم ق لتللل املللواط لنللن
األبللريللاء؟؟؟؟ وملللاذا تراكم السكوت عن األخطاء
ال لك لبللرية وال لص لغللرية ح لتللى أص لبللح ذل للك اللسلكللوت
املقيت من األسباب الرئيسية ملا نحن فيه اليوم.
خ� � � ��ام � � � �س� � � ��اً :امل � �خ � �ف � �ي� ��ن
•
ق لس للراً يف ع لم للار خ للال ال لف للرة م للن أغ لس لطللس إىل
نللوفلمللرب م للن ع للام 1978م خ للال ال لف للرة امل للذك للورة
تللم اعلتلقللال سلتللة مللواطلنللن أبللريللاء وهللم :محسن
ملسلعللد ال له لمللزة وع لبللده الللزب ليللدي وأح لمللد صللالللح
ملجلمللل وعلبللداللللله اللعلصللري وملنلصللور اللعلصللري
وعلبللداللللطليللف ال لف للاردي وم لنللذ ذل للك ال لتللاريللخ إىل
الليللوم -أي أكللرث مللن 42عللامللاً -ال يلعللرف مصريهم
أحد ولم يسدل الستار بعد عى قضية اختفائهم
وجميعهم من عمار بل أنهم من مديرية واحدة
هل للي م للدي للري للة الل ل لن ل للادرة م لح للاف لظ للة اب ق لض لي لت لهللم
إن لسللان ليللة ق لبللل أي يشء آخ للر وم للن امل لن لطللق أن لله ال
يلملكللن أن يلظللل اخلتلفللائلهللم إىل مللا ال نلهللايللة ..متى
تنتهي مأساتهم متى؟؟ القانون الدويل ينص عى
أن اإلخ لف للاء ال لق لسللري لللأش لخللاص يلعلتللرب جللريلمللة
كربى بحق اإلنسانية..
والسلطة آنذاك لم تحفل بأي نصوص للقانون
ال ل ل للدويل اإلن ل لس ل للاين بل للل ح للول للت ان ل لع ل للدام األخ ل للاق
ووح لش ليللة ال لت لعللذيللب إىل ب لطللولللة وه لم ليللة إلذع للان
الل لن للاس ل لج للربوت له للا وبل ل ل ً
لدال م للن أن ت لظ لهللر حلقليلقللة
امل لخ لفللن ق لس للراً أظ له للرت الللوح لش ليللة والللان لسللان ليللة
واعلتللربتلهللا ضلمللانللة لدكتاتوريتها اللتللي سللادت ثم
بادت ،لكن مع ظهور حقيقة سادت وبادت لم
تظهر أي بادرة لكشف قضية املخفن رغم طول

كلك نظر
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مدتها..
م للاح لظ للة :يف وق ل للت س للاب للق م للن الل لع للام امل للايض
2020م كتبت عن محسن مسعد الهمزة وعبده
عيل الزبيدي عدة مواد كوين اطلعت من شهود
عليللان مللوثللوقللن عللى كللل تلفللاصليللل اعلتلقللاللهللم ثم
ب ل للادرت وب لح لثللت يف ال لس لج للات ال لقللدي لمللة لللأمللن
الللوطلنللي عللن أسمائهم مللن ضمن املعتقلن عام
1978م وم للا ب لعللده وت للم ذل للك بللواس لطللة أصللدقللاء
م للن ال لض لب للاط ال لق للدم للاء ملعلظلملهللم م لت لقللاعللديللن..
ونفس الحال بحثت يف منظمة حقوق اإلنسان-
التفاصيل حول البحث والتحري ذكرتها يف أعداد
ً
وإجماال تعبت من كرثة
سابقة من هذا البحث
اللبلحللث وتللوسليللط ف للان اللضللابللط أو اللشليللخ دون
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جدوى وحسبي أنني عملت ما استطعت والبقية
عى الله وبعد الذي عملت ولم أصل إىل نتيجة
قللللت للنلفللي ال يللوجللد غللري تلفلسللري واحللد وهللو أن
الزبيدي والهمزة قد هلكا -أي استشهدا اعتقد
ذلللك واللللله أعللللم -وإن شللاء اللللله أن اعلتلقللادي أو
تخميني خاطئ علماً أن عبده عيل الزبيدي كان
علمللره ي للوم اعلتلقللاللله ع للام 1978م ح للوايل 40عللامللاً
ت لقللري لبللاً وع لم للره اآلن 82عل للامل للاً وم لح لسللن ملسلعللد
ال له لمللزة ك للان ع لمللره ي للوم اعلتلقللاللله 55ع للام للاً تلقللريلبللاً
وعمره اآلن 97عاماً واألعمار بيد الله.
• االع �ت �ق��اد ال �ث ��اين :م ��ن امل ��رج ��ح أن م ��ن ي�ع��رف
مصريهم قد توفى.
• االع �ت �ق��اد ال �ث��ال��ث :وه ��و أق ��وى م��ن س��اب�ق�ي��ه:
أظ للن وال لللله أعللللم أن ملعلتلقلليل الللزب ليللدي واللهلمللزة
والل لف للاردي وال لع لصللري وم لج لمللل ه للم الللوح ليللدون
ال ل لعل للارفل للون ب لم لص للريه للم وال أح ل للد سل للواهل للم وك للل
االح لت لم للاالت واردة يف زم للن أجل للاز ق للادت لله اللعلبللث
بإنسانية اإلنسان عودة إىل املوضوع :إن ملفات
امل لخ لف لي للن قل لسل للراً والل لتل للي ط ل للال ان لت لظ للاره للا يلنلبلغللي
أن ت لغ للللق ع للى أس للس ع للادل للة م للن ق لبللل ال لج لهللات
ال للرس لم لي للة وامل لع لن لي للة وه ل للا قل للد آن األوان للكلشللف
الحقائق بقوة القانون وليس بقانون القوة كما
كان الحال يف السابق.
• ويف ك��ل ال �ح��االت إن ق�ض�ي��ة امل�خ�ف�ي��ن ق�س��راً
من غري املحاربن كانت وما زالت وستظل تمثل
كرامتنا جميعاً يف أن نكون أو ال نكون أنها تمثل
ق لض ليللة رأي ع للام وال ت لم لثللل ج لمللاعللة أو م لك للون أو
أشخاص منفردين والله من وراء القصد.
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األمة بني األصالة
والحداثة!!..

قلبللل أن نللأيت إىل تلعللريللف األصللالللة فللللرجللع قللليل ً
لا إىل
ال لت لع للري للف امل لع لج لمللي ل لل لك لل لمللة م للن امل لع لج للم ال للوس لي للط..
األصالة :هي أصل اليشء أي أساسه الذي يقوم عليه
واألص للل ك للرم اللنلسللب واألص للال للة يف ال للرأي جللودتلله ويف
األسلوب ابتكاره.
وأصللول اللعللللوم قللواعللدهللا اللتللي تبنى عليها األحلكللام
وال لن لس لب للة إل لي له للا أصل ل للويل ،أمل للا األصل للالل للة يف م لف لهللوم لهللا
االصطاحي هي مجموعة العادات والتقاليد واألعراف
والقيم واملبادئ املأخوذة من الللراث القومي والثقايف
والحضاري والديني الذي توارثته األجيال عرب القرون
ً
جيا بعد جيل.

وأمة تخلت عن أصالتها وجذورها الراثية والثقافية
والحضارية هي أمة يصعب عليها البقاء أو يكون لها
شأن حضاري يف قادم األيام.
وهلنللاك مللؤثللرات خارجية ثقافية وفكرية وحضارية
ق للد ت لغ للزون للا ع للرب وس للائ للل االتل لصل للال وثل ل للورة االتل لص للاالت
وتقنية املعلومات ,وهذا يشء طبيعي ،لكن إذا كانت
األمللة محصنة تحصيناً قوياً بقيمها وعاداتها وتراثها
وعلقليللدتلهللا يلصلعللب اخللراق لهللا وإن ك للان ال لعللالللم ال ليللوم
أصبح قرية كونية صغرية.
بل للالل للرغل للم م ل للن تل للل للك اآلث ل ل ل للار الل لفل لكل للريل للة والل لسل لل للوكل لي للة
واالجتماعية عللى تلك املجتمعات التي مللازالللت تحبو
ً
ع للى ركلبلتليلهللا إال أن ه لنللاك ش لعللوبللاً
ودوال ت لصللرخ مللن
آثللارهللا اللكللارثليللة ,وتلنللادي بلضللرورة التمسك واملحافظة
عى أصالتها ومقوماتها الثقافية والراثية والحضارية
والقيمية..
فرنسا وانجلرا تشكوان من الغزو الفكري والثقايف
ً
األم للري للي خ للوف للا م للن ت لمللاهللي ثلقللافلتلهلمللا وحلضللارتلهلمللا،
وكللذلللك ال لصللن تلعلمللل جللاهللدة للللحلفللاظ عللى هللويلتلهللا
وث لقللاف لت لهللا وح لضللارت لهللا م للن ال لغ للزو الل للرويس واألم للري للي
وق ل للد اس لت لط للاع للت الل لصل للن ب لف لض للل الل لطل لف للرة ال لع لل لم ليللة
والتكنولوجية الهائلة أن تثبت وجودها عاملياً يف عالم
االقتصاد والتكنولوجيا كقوة منافسة للواليات املتحدة
األمريكية وروسيا بل استطاعت الصن ان تغزو العالم
ش للرق لله وغ للرب لله ب للأح للدث ال لت لك لنللولللوج ليللا ال لف للائ لق للة ال للدق للة
وعندما تكون األصالة هي الوحدة املميزة ألية أمة من
األمم تستطيع تلك األمة أن تصل إىل ذروة الحضارة
وقمة الريادة ويكون لها دور محوري ومفصيل ضمن
التنافس االقتصادي والتكنولوجي والعسكري ..
أمللا أصللاللتلنللا اللعللربليللة فلمللازالللت هجيناً بللن الثقافات
وال لح لضللارات اللتللي غللزتلهللا مللن اللشللرق وال لغللرب بللالللرغللم
من تعدد الرؤى واألنماط والسلوكيات إال ان الوطن
ال لعللربللي يلجلملعلنللا يف بللوت لقللة ال لت للاري للخ ال لعللربللي امل لشللرك
واملصري املشرك والراث العربي الغني باملآثر واألمجاد.
قد تختلف جغرافياً وديمغرافياً لكن نلتقي جميعاً
علنللد م لقللومللات ال لعللروبللة وامل لصللري ال للواح للد تلحللت ملظللللة
الللوطللن اللعللربللي الللواحللد وإنلمللا تكمن املشكلة يف تمكن
يف األنظمة العربية املهرئة والزعامات العميلة.
كيف نحافظ عى أصالتنا؟!
بالرجوع إىل تراثنا
ال لقللومللي وال لتللاري لخللي
وال ل ل ل ل ل ل ل لح ل ل ل ل ل ل ل لض ل ل ل ل ل ل ل للاري
الب ل ل ل للد م ل ل للن مل لعل للرفل للة
وق ل ل ل ل ل ل ل ل ل للراءة دق ل لي ل لق ل للة
ل لت للاري لخ لن للا والس لي لم للا
تللاري لخ لنللا االجلتلمللاعللي
والحضاري والثقايف
وال ل ل ل ل ل ل ل ل للرايث ،ه ل لن ل للاك
عل للوامل للل ع ل للدة أثل للرت
تل ل ل للأثل ل ل للرياً ك ل ل لب ل ل للرياً ع للى
أصللاللتلنللا ملنلهللا اللغللزو
ال ل لف ل لك ل للري وال ل لث ل لقل للايف
الغربي لقد اهتممنا
بالنواحي السياسية
واالق ل ل ل ل لت ل ل ل ل لص ل ل ل ل للادي ل ل ل ل للة
وال ل ل ل ل لح ل ل ل ل لض ل ل ل ل للاري ل ل ل ل للة،
وأهل لمل للل لنل للا الل لنل للواحل للي
اللتللاريلخليللة والللراث ليللة
النابعة من عقيدتنا
وعل للروب ل لت ل لنل للا وتل للراث ل لنل للا
القومي ،وهذا سبب
َ
ً
مللن أسلبللاب تللأخللرنللا وتلخلللفلنللا علللمليللا وحلضللاريللا وثلقللافليللا
وتكنولوجياً ،وال أبالغ حن أقول بأن معظمنا جاهل أو
متجاهل لهذا الواقع من باب االنجرار واالنخداع وراء
اللحلضللارات اللغللربليللة واللثلقللافللات الللدخليللللة عللى عللاداتلنللا
وتقاليدنا وقيمنا الروحية والللراثليللة ،هناك صراعات
لاف ع للى أحللد
ف لكللريللة وم لشللاح لنللات ث لقللاف ليللة ول لي للس ب لخ ل ٍ
أن عللالللم الليللوم يمر بللاألحللداث واللصللراعللات وامللنللازعللات
وي لت لم ليللز ب للال لت لط للور ال لس للري للع والل لطل لف للرات ال لت لك لنللولللوج ليللة
الهائلة ،وهذا ما جعلنا نبقى عى اتصال دائم ووثيق
بلتللللك اللثلقللافللات وال لح لض للارات ال لقللادمللة إلليلنللا مللن وراء
البحار واملحيطات..
ل للذا عللليلنللا أن نلعللي أن اللعلصللر ال ليللوم علصللر تلخلطليللط
وت لط للوي للر وب للرم لج للة ق للائ لم للة ع للى ال لت لك لنللولللوج ليللا وال لع للللم
واملعرفة وعى كل أمة أن تعي ما تريد فاختيار الطرق
وال للوس للائ للل واألس للال لي للب ال لحللدي لثللة تللوصلللنللا إىل تلحلقليللق
غاياتنا وأهدافنا ،وتجعل من أمانينا حقائق واقعة ال
أحاماً أو مجرد خياالت وعلينا أن نفرق بن األصالة
امل لت لج للددة وال لت لق لل ليللد األع لم للى ..وب ل للن ال لغ للث وال لس لمللن
وبن التجدد والجمود وأن نستفيد من أخطاء املايض
ون لص لحللح امل لفللاه ليللم امل لل لغللوطللة ب للأن م للا ي لص للللح م للن تللللك
األساليب واملفاهيم قد ال يصلح لزماننا هذا..
صفوة القول إن األصالة العربية حقيقة واقعة لكن
مع اختاف الزمان واملكان ولكل جيل زمانه فما علينا
إال نستقي طرائقنا ووسائلنا يف ضللوء قيمنا ومبادئنا
وأخللاق لنللا وتللراث لنللا اللقللومللي ول ليللس عللى ح لسللاب أصللالللة
اآلخ للري للن ك لش لعللوب ل لهللا ت للراث له للا ال لق للوم للي واالج لت لمللاعللي
وتاريخها الحافل باملآثر النادرة..
لذا أتمنى أن يكون لنا يف املستقبل تعليماً نوعياً يركز
عللى اللكليللف قلبللل ال لكللم ..ونللاب لعللاً مللن أصللاللتلنللا وهللويلتلنللا
اإليمانية كشعب له خصوصياته الثقافية والحضارية
والللراثليللة واالجلتلمللاعليللة ..وهللذا مللا تسعى إلليلله قيادتنا
العليا الرشيدة..
كلمات مضيئة
العالم الجليل الللزاهللد الللورع :محمد بللن إسماعيل
العمراين يف ذمة الله:
بلعللد ح ليللاة حللافللللة بللاللعلطللاء وال للرب وال لت لقللوى واللعللللم
وال لج له للاد رحل للل ع للامل لن للا ال لج لل لي للل ال لت لق للي ال لن لق للي ال للزاه للد
اللعللامللة محمد بللن إسلمللاعليللل اللعلمللراين إىل جللوار ربلله
راضياً مرضياً ..رحل إمام الزاهدين يف زمن كرثت فيه
املحن والفنت ..سام الله عليك يا موىل املؤمنن ..سام
عللليللك ي للا ش ليللخ ال لع لل لمللاء ،ن لعللم ال لعللالللم ال للزاه للد ال للورع
يكفيه شهادة آالف العشرات من املشيعن من أبناء
وطنه األوفياء الذين شهدوا له بصاحه وزهده وتقوا..
إذا أحللب اللللله علبللداً جعل للله اللقلبللول يف األرض ..رحم
الله عاملنا الجليل الزاهد محمد بن إسماعيل العمراين.
ك للان بلحللق حللليللف اإلسل للام وال لق للرآن ومل للأوى األي لتللام
وم لع للاذ اللضلعلفللاء وامل لسللاكللن وملعلقللل ال لح لن لفللاء ,كللان
للناس عوناً ذاكراً الله يف الخلوات ..تالياً آيات الله يف
الظلمات ,فنال أعى الدرجات فإىل مقعد صدق عند
مليك مقتدر ياسيد العلماء وإمام الفقهاء فإىل مرياث
الجنة فنعم أجر العاملن!!..

لــكــل أمـــة من
األمــــم جــذورهــا
وأصالتها الثقافية
والــــحــــضــــاريــــة
وتــراثــهــا القومي
واالجتماعي

الحداثة سالح
ذو حدين قد يكون
مــعــول إعـــمـــار أو
معول هدم
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مدير مكتب الزراعة بصعدة لـ«

»:

زودتنا عدد من المنظمات الدولية بأطنان من
البذور غير الصالحة للزارعة
البذور غير الصالحة للزراعة التي قدمتها عددا من المنظمات الدولية كانت واحدة
من اآلفات التي استهدفت االنتاج الزراعي في محافظة صعدة الى جانب ما
خلفه العدوان من دمار مباشر وغير مباشر أثر على اإلنتاج الزراعي في محافظة
صعدة ..هذا ما أكده مدير مكتب الزراعة بمحافظة صعدة المهندس زكريا المتوكل
في الحوار الذي أجرته معه الصحيفة ..وتطرق المهندس المتوكل الى كثير من
القضايا التي تهم االنتاج الزراعي في محافظة صعدة الواعدة بالخير والنماء في
المجالين الزراعي والحيواني نظرا لما تمتلكه من المقومات الزراعية والمناخ المتنوع
والمساحة الواسعة التي اكسبتها صفة خاصة من حيث جودة انتاجها الزراعي
كالبن والتفاح والرمان وغيرها من الثمار والفواكه ..تفاصيل هامة تم تناولها
في الحوار فإلى التفاصيل:

حوار/محمد صالح حاتم

> يف البداية نود ان تطلعنا والقارئ الكريم عن ما تمتلكه محافظة
صعدة من مقومات زراعية؟

>> محافظة صعدة تمتلك مقومات زراعية كبرية وهي نسخة مصغرة
للجمهورية اليمنية يف الشكل واملناخ والتضاريس وحتى يف املساحة فيوجد
فيها صحراء يف مديرية كتاف البقع وصعيد كمديريات سحار ومجز وصعده
والصفراء ،وتمتلك مدرجات جبلية وسهل تهامي يف مديريات شدا والظاهر
وحيدان وجميع املحاصيل تزرع فيها بجودة عالية وتعترب سلة اليمن الغذائية
ليس لكمية اإلنتاج بل لتنوع اإلنتاج فيها ،فهي صالحة لزراعة كافة انواع
الخضار والفواكه وهذا تنوع فريد..

> تشتهر محافظة صعدة بزراعة وإنتاج التفاح والرمان بكميات
كبرية وجودة عالية ما سر تفردها عن بقية املحافظات اليمنية؟

>> نظرا ملا تتمتع به محافظة صعدة من مناخ وتضاريس فريدة وتربة
خصبة وهو ما جعلها تشتهر بإنتاج التفاح والرمان الصعدي ذات الجودة
العالية والتي ال تنافسها أي محافظة يمنية وقد يكون الرمان الصعدي هو
االشهر يف املنطقة العربية والذي يتميز بمذاق فريد  ،ويبلغ عدد اشجار الرمان
يف محافظة صعدة حوايل مليوين شجرة ،وكذا التفاح الصعدي له مذاق
فريد ويبلغ عدد اشجار التفاح مليون شجرة ،إضافة اىل ذلك يزرع النب
الخوالين بنوعية العديني والدوائري وهو األكفأ واالجود للتصدير ويصل سعر
الكيلوجرام إىل 31دوالرا ،كما يتوفر النب التفاحي أو الهندي لالستهالك املحيل
كما يزرع العنب والذي يعد املحصول الثالث الذي تشتهر بزراعة محافظة
صعدة واغلب العنب يجفف اىل زبيب.

> صعدة اكرث املحافظات اليمنية التي تعرضت للقصف والدمار
من قبل طريان تحالف العدوان ما آثار الحرب والعدوان عىل القطاع
الزراعي يف صعدة؟

>> محافظة صعدة أخذت نصيب االسد من العدوان السعودي االمرييك
منذ بداية العدوان يف ٢٦مارس ٢٠١٥م -كونها محافظة حدودية مع
السعودية ،وقد تعرض القطاع الزراعي يف املحافظة لدمار هائل يف البنية
التحتية حيث تم تدمري االسواق والثالجات واملخازن ،وقصف القواطر
والربادات املتنقلة وشبكات الري والبيوت املحمية كل يشء تم تدمريه حتى
مكتب الزراعة تعرض لـ ٨٦غارة جوية ،وكانت االضرار والخسائر املباشرة
التي بلغت خالل الستة االعوام املاضية اكرث من ستة مليار دوالر ،بينما بلغت
الخسائر غري املباشرة اكرث من 11مليار دوالر ،وبسبب هذا العدوان فقد توقفت
الزراعة يف ثالث مديريات هي كتاف ,البقع وباقم واجزاء من منبه وغمر ،واكرث
من ثلتي مديرية شذا والظاهر التي تزخر بزراعة املانجو واالنتاج الحيواين..

> كم هي املساحة الصالحة للزراعة يف صعدة وكم املساحة
املستغلة فيها ،وكم كمية انتاج املحافظة من املنتجات الزراعية؟

>> مساحة الحيازة الزراعية الكلية للمحافظة  50ألف هكتار ،واملساحة
الصالحة للزراعة حوايل  41الف هكتار ،وتبلغ املساحة املزروعة حوايل 38
الف هكتار موزعة عىل اغلب املحافظات والتي نالحظ توسع فيها بشكل أفقي

ورأيس خاصة يف الصعيد بسحار ومجز والصفراء وصعدة وهناك العديد
من املحاجر البيضاء والتي قام األهايل باستصالحها نتيجة النزوح من بعض
املديريات التي تقع تحت خطوط النار وهو ما ادى للتوسع الرأيس واألفقي
يف زراعة هذه األرايض اما كميات االنتاج فمحافظة صعدة تنتج العديد من
املحاصيل الزراعية وبكميات كبرية وجودة عالية وعىل رأسها الرمان والذي
تنتج محافظة صعدة ما نسبته  95%من انتاج الجمهورية اليمنية ،وكذا
التفاح والذي يصل االنتاج السنوي من  20 15-الف طن ،والطماط يفوق
كميات االنتاج  30ألف طن والعنب ،والخيار ،والنب والحبوب وغريها من
املحاصيل واملنتجات الزراعية.

> الزراعة التعاقدية نظام زراعي وتسويقي جديد ما جدوى
فاعليتها يف زيادة االنتاج وتحسني جودته؟ وهل تم تطبيقها يف
محافظة صعدة؟

>> رغم جدوى الزراعة التعاقدية وفاعليتها يف زيادة االنتاج وتحسني جودة
املنتجات الزراعية ،وهناك تجارب لعدة دول سبقتنا يف ذلك؛ إالّ انها ولألسف
الشديد لم تطبق وتنفذ يف محافظة صعدة وخاصة مع محصول التفاح رغم
أنه تم نزول اإلدارة العامة للتسويق وجمعناهم مع منتجي التفاح وممثيل
االسواق واستعدوا بعقد الزراعة التعاقدية ولكن لم نجد الجدية من قبل
اإلدارة العامة للتسويق وانا اقولها بحسرة شديدة أن السماح بدخول التفاح
الخارجي لألسواق هو ما كسر ظهر املزارع حيث كان سعر السلة العام املايض
 ٨٠٠٠ريال بينما هذا العام ال يتجاوز ٥٠٠٠ريال والسبب هو السماح
بدخول التفاح الخارجي بكثافة ،حيث يتم ضبط كل يوم من  ٥٠ - ٤٠كرتون
تفاح خارجي يف مداخل ومنافذ املحافظة ،اما مع محصول الثوم والبصل لم
يتم تقديم بذور محسنة للمزارعني او اشياء مغرية تهدف اىل تشجيع املزارع.

> حدثونا عن البذور الفاسدة املقدمة من املنظمات لتي تم ضبطها
يف محافظة صعدة وما الهدف من ادخالها اىل املحافظة؟

>> تم ضبط العديد من مدخالت اإلنتاج التابعة للمنظمات االممية
والدولية منذ عام 2018م  -إىل اآلن لم يتم البت فيها او حلها حيث تم ضبط
كمية من ملح الطعام مصبوغ بصبغة مالبس يوزع عىل اساس انه سماد
معدين مقدمة من الصليب األحمر الدويل ،والزالت محرزة من عام 2018م-
إىل اليوم وقد تم الرفع بها إىل املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية
ووزارة الزراعة والري ،والنائب العام واألمن القومي واملخابرات والربملان
حتى رئاسة الجمهورية ولم يتم البت فيها ،كذلك تم ضبط بذور فاسدة
للخضروات التي ال تزرع يف املحافظة حيث تم توريد كميات هائلة منها سواء
الخيار والطماطم وهي ال تزرع يف املحافظة ،كما تم ضبط 15طنا من بذور
الذرة الرفيعة يف نهاية العام 2018م -مقدمة من منظمة الفاو والشريك املنفذ
يمن اكشن والشريك املوزع مؤسسة بناء للتنمية ،وهذه البذور رديئة ألصناف
متعددة خليط غري متجانس نسبة اإلنبات أقل ما يمكن ال تصلح للزراعة
يف مناخ صعدة وكذلك تم ضبط خمسة أطنان من بذور الفاصوليا وقد تم
اتالفها بحضور الجهات املعنية ,وكان الهدف من ادخال هذه البذور هو تدمري

لألستاذ /محمد أحمد الدولة

الزراعة يف محافظة صعدة وكذا نشر االصناف الخليطة والرديئة التي عربها
يحدث التلقيح مع االصناف املحلية وتقل االنتاجية وتتدىن مع مرور الزمن.

> قطاع الرثوة الحيوانية هو الرديف للقطاع النبايت ما أهمية هذا
القطاع وما هو دوركم يف الحفاظ عىل الرثوة الحيوانية وتنميتها؟

>> قطاع الرثوة الحيوانية قطاع مهما جدا كونه يعد موردا اقتصاديا وغذائيا
للكثري من األسر اليمنية ،والذي يعمل عىل تحقيق االكتفاء الذايت لألسر من
الحليب والسمن واللحوم ،وكذلك البيض والعسل والذي ينتج يف مديريات
محافظة صعدة وهناك العديد من املديريات تنتج العسل وبالذات التي ال
تستخدم فيها املبيدات الزراعية بكرثة وتتوفر بها اشجار السدر والضبة ,حيث
يصل سعر الكيلو الواحد منه بمبلغ  ١٥٠٠ريال سعودي ،ونحن نعمل
عىل تنمية هذا القطاع سواء تربية وتسمني واكثار املوايش ،حيث تنتج الرثوة
الحيوانية يف املديريات الغربية اكرث من مديريات الصعيد كونها مناطق تتواجد
فيها املراعي ومناطق مفتوحة ويعتمد عليها املزارعون بشكل كبري وبجهودهم
الذاتية يقومون بالتوسع يف تربية الرثوة الحيوانية مثل االغنام واملاعز واالبقار.

> حوض صعدة املايئ حسب التقارير والدراسات مهدد بالجفاف ما
حقيقية ذلك وكيف يمكن الحفاظ عىل مياه هذا الحوض؟

>> حوض صعدة يستنزف بشكل كبري ونسبة االنخفاض فيه تفوق  6امتار
سنوياً وما زاد من االستنزاف يف الفرتات االخرية هو دخول منظومات الطاقة
الشمسية والتي عملت عىل زيادة استنزاف املياه وبشكل كبري ،والسبب هو
غياب الوعي لدى املزارع الذي يقوم بالري بالطرق التقليدية واغلبها طريق
الغمر حتى وأن كان النبات ال يحتاج للمياه ،كونه يسقي بدون خسارة
محروقات وهذا يعد اسرافا وتبذيرا من قبل املزارعني الذين ال يخافون الله وال
يعون عواقب التبذير حيث انهم بتبذيرهم هذا يستعجلون ويستنزلون عقوبة
الله قال تعاىل" :ان املبذرين كانوا اخوان الشياطني" ونحن قدمنا مقرتحا إىل
وزارة املالية والزراعة بضرورة اعادة الرسوم الجمركية عىل منظومة الطاقة
الشمسية بحيث تعود تلك الرسوم إىل صندوق ينشأ لتنمية املوارد املائية
يف البلد ونحن نعمل للحد من حدوث كارثة مائية يف حوض صعدة ،رغم
وجود صعوبات النعدام امليزانية لبناء السدود والحواجز املائية ،واملبادرات
املجتمعية متوفرة يف هذا الجانب اال انها ال تفي بالغرض كون املشكلة تتفاقم
يوم بعد آخر.

> ماهي التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي يف
محافظة صعدة؟

>> أهم الصعوبات عدم وجود البنية التحتية كاألسواق والثالجات ومخازن
التربيد لحفظ الفواكه والتي دمر معظمها تحالف العدوان ،وكذا املوارد املائية
انخفاض مياه حوض صعدة ،وكذلك دخول املنتجات الزراعية الخارجية
ومنها التفاح املستورد ،وانتشار بعض األمراض واآلفات الزراعية والتي ال
يستطيع املزارع التعامل معها ومكافحتها ولم يتم اشباعها من قبل الباحثني
لحل اشكالية تفيش مثل تلك اآلفات.

اقتصادية
تهانينا آل البناء
أجمل التهاني والتبريكات نزفها للشاب
الخلوق

محمد علي صالح البناء

بمناسبة دخوله القفص الذهبي فألف ألف
مبروك..
المهنئون:

عمار جبارة وكافة العاملين في
جبارة أكسبرس – الحصبة
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نصر باهر يف الزاهر
إعداد :قيس النقيب

حققت العمليات النوعية التي قام بها أبطال الجيش واللجان الشعبية نصراً
مؤزراً عىل العناصر التكفريية ومرتزقة العدوان بمحافظة البيضاء ،فتم تحرير
وتأمني كامل ملديريتي الزاهر والصومعة ،وتم إفشال محاولة التسلل والتمدد
وال �س �ي �ط��رة ل �ل �ع��دو ،ف�ك�س��رت ش��وك�ت��ه وم �ن��ي ب�ش��ر ه��زي�م��ة وت�ق�ه�ق��ر ك�م��ا سقطت
مخططات وأوهام العدوان السعودي اإلمارايت املسنود أمريكياً..
امل �ش��اه��د ال �ت��ي ظ �ه��رت ع��ن ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
ال� �ن� ��وع� �ي� ��ة ك� �ش� �ف ��ت م � � �ج� � ��دداً أن ال� �ق� ��اع� ��دة
وداعش يقاتالن جنباً اىل جنب مع املرتزقة
وت �ح ��ت إس �ن ��اد ج ��وي م ��ن ط� ��ران ال �ع ��دوان
ودعم أwمرييك مفضوح..
أك ��ذوب ��ة إدع � ��اءات ن ��واي ��ا إدارة ج��وب��اي��دن
سعيها إلح��الل ال�س��الم يف اليمن واملنطقة
ت� �ك� �ش� �ف ��ت وت� � ��الش� � ��ت وس � �ق � �ط� ��ت ج �ح ��اف ��ل
أع��وان �ه��ا األش� � ��رار ..ف�ل�ت�س�ط��ع ش �م��س ال�غ��د
وفتح قريب بإذن الله..
نصر جديد
عىل
ٍ
ٍ
سقوط االعضاء
خطوة مجلس النواب إسقاط العضوية
ع� ��ن  39ن ��ائ� �ب ��اً ب ��رمل ��ان� �ي ��اً م � ��رت ع �ل �ي �ه ��م س��ت
س �ن ��وات غ�ي�ب�ت�ه��م ع ��ن  14دورة ان�ت�خ��اب�ي��ة،
ل��ذل��ك ي��وج��ب أن ت�س�ق��ط ع�ن�ه��م عضويتهم
كما ينص ق��ان��ون العضوية باملجلس بهذا
الخصوص..
هذه الفرتة الزمنية الطويلة التي قضوها
يف حضانة العدوان أثبتت خيانتهم للقسم
ال� � ��ذي أق� �س� �م ��وه وث� �ب ��ت خ ��رق �ه ��م ل �ل �ق ��ان ��ون
وال� ��وق� ��وف ب �ص ��ف ال � �ع� ��دوان ض ��د ش�ع�ب�ه��م
ووط�ن�ه��م ..ال��دور الوطني للمجلس يحتم
ع �ل �ي ��ه ات� �خ� ��اذ ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ل �ل �م ��رة ال �ث ��ان �ي ��ة،
سبقه ق��راره األول قبل ثالثة أشهر لفصل
 44ع�ض��واً ،فهل يجد ق��رار العضو الصادر
عن حكومة اإلنقاذ من آذاناً صاغية ألولئك
املغرر بهم داخل الوطن وخارجه قبل وقوع
الفأس عىل الرأس..
الوجه املظلم
ال�ض�م��ر اإلن�س��اين واألخ��الق��ي ال��ذي ت�ن��اور
به الواليات املتحدة األمريكية دول العالم
وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ب �ه��دف إب ��رام ص�ف�ق��ات
اق �ت �ص��ادي��ة ول�ت�ت�ج�ن��ب ال�ق�ف��ز ع��ىل ال�ق��وان��ن
الدولية بشكل فاضح ..من تلك املناورات ما
أعلنته الحكومة األمريكية يف عهد ترامب
ق � ��راره � ��ا وق � ��ف ب �ي ��ع األس �ل �ح ��ة ل �ل �س �ع��ودي��ة
امل �س �ت �م ��رة يف ح ��رب �ه ��ا ع� ��ىل ال �ي �م ��ن ون �ت ��ائ ��ج
ال �ع ��دوان امل ��دم ��رة ،ل �ك��ن ق �ص��د أم��ري �ك��ا م��ن
ذلك غر شريف ..األسبوع املايض استخرج
م��رك��ز التعامل م��ع األل�غ��ام قنبلة أمريكية
ألقاها طران العدوان بصنعاء ،قنبلة لها
ق ��درة ت��دم��ري��ة ك �ب��رة وآث ��اره ��ا واس �ع��ة عىل
اإلن �س ��ان وال �ح �ي��اة ،ج�ع�ل�ت�ه��ا أم��ري �ك��ا بحقد
يف ي ��د ال� �ع ��دوان ل�ق�ت�ل�ن��ا وت ��دم ��ر ب �ل��دن��ا ك�م��ا
ج�ع�ل�ت�ه��ا أي �ض��اً يف ي��د ال�ص�ه��اي�ن��ة ل�ق�ت��ل أه��ل
غ��زة وت��دم��ره��ا ،ف�ع�ل��ت ذل��ك م�ت�ج��ردة من
رحمة أو ضمر ..نقول كلمة شكر
أدىن ذرة
ٍ
ل�ك��ل م��ن س�ل��ط ال�ض��وء ع��ىل" :وج ��ه أم��ري�ك��ا
املظلم"..
أغلقوا مخابزها
ف� �ش� �ل ��ت م � � �ح � � ��اوالت اس� � �ت� � �ه � ��داف ض� ��رب
اق � �ت � �ص � ��ادن � ��ا ب � ��واس � �ط � ��ة ت � �س� ��ري� ��ب وإرس � � � ��ال
مليارات من العملة الجديدة غر املدعومة
اىل امل �ح��اف �ظ��ات امل �ح ��ررة ،وت ��م إق� ��رار رف��ض
ال �ت �ع ��ام ��ل ب �ه ��ا وال �ت �ش ��دي ��د ع� ��ىل دخ ��ول �ه ��ا،
وص��دق��ت ت�ل��ك ال �ت �ح��ذي��رات م��ن م�خ��اط��ره��ا
ال �ك��ارث �ي��ة ع ��ىل ال �ع �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة واس �ت �ق��رار
األسعار واالقتصاد برمته..
ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج ال� �س� �ي� �ئ ��ة ل� �ل� �ت� �ع ��ام ��ل ب ��ال �ع �م �ل ��ة
ال �ج ��دي ��دة ظ �ه ��رت م �س ��رع � ً�ة يف امل �ح��اف �ظ��ات
امل �ح �ت �ل��ة ف �ق ��د ت �ن��اق �ل��ت وس ��ائ ��ل اإلع� � ��الم ن�ب��أ
هبوط سعر الريال اليمني أمام الدوالر اىل
مستوى غر مسبوق ومحبط..
حكومة الفار هادي ومن ورائه العدوان
ه � � ��م م � � ��ن أوص � � � � ��ل ال � �ع � �م � �ل� ��ة اىل االن � �ه � �ي � ��ار
ومسؤولن عن إفقار املواطن وقفز األسعار
�اف
مل �س �ت ��وى ج �ن ��وين ال ي� �ط� ��اق ..ه ��ل ه� ��ذا ك � ٍ
لتغلق مخابز طبع العملة الجديدة؟!..
املقاطعة سالح يرعبهم
امل � �ق � ��اط � �ع � ��ة االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة ل �ل �م �ن �ت �ج ��ات
األم � ��ري � �ك � �ي � ��ة واإلس � ��رائ � �ي � �ل � �ي � ��ة س � � ��الح أث� �ب ��ت
ف �ع��ال �ي �ت��ه وت ��أث ��ره ع ��ىل ق� ��رين ال �ش ��ر ال �ع��امل��ي
"أم� ��ري� �ك� ��ا وإس � ��رائ � �ي � ��ل" وب � � ��ات أم � � ��راً م �ق �ل �ق��اً
ل �ل �ك �ي��ان��ن م ��زع �ج ��اً ل �ه �م��ا ب �ش ��دة ب �س �ب �ب��ه ث��ار
ج� �ن ��ون واش� �ن� �ط ��ن ف � � ��زادت م� ��ن ض �غ��وط �ه��ا
ع� ��ىل األن� �ظ� �م ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة إلن � �ه� ��اء امل �ق ��اط �ع ��ة
االقتصادية ملنتجاتها وأيضاً عدم املشاركة
يف ال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ن��اه�ض��ة ل�ه�ي�م�ن�ت�ه�م��ا وه ��ذا
ك �م �ق��دم��ة ت �م �ه �ي��دي��ة ل �ج ��ره ��ا ل �ل �ت �ط �ب �ي��ع م��ع
الكيان الصهيوين..
ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ك ��ان أح ��د ه ��ذه األن�ظ�م��ة
ف �ق��د أث �ب �ت��ت وث ��ائ ��ق رس �م �ي��ة ك�ش�ف�ت�ه��ا وزارة

اإلع� � � ��الم ت� ��ورط� ��ه وت �ع ��اط �ي ��ه ب ��إي �ج ��اب �ي ��ة م��ع
ال �ت ��وج �ي �ه ��ات األم ��ري �ك �ي ��ة إلن� �ه� ��اء م �ق��اط �ع��ة
ال�ب�ض��ائ��ع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ..ال��وث��ائ��ق أظ�ه��رت أن
اإلدارات األم��ري �ك �ي��ة امل�ت�ع��اق�ب��ة ت�س�ع��ى م�ن��ذ
تسعينات القرن املايض بالرتغيب والرتهيب
لجرجرة ودفع نظام صالح للتطبيع وإنهاء
سياسة املقاطعة..
ض �ب ��ط أج � �ه� ��زة األم� � ��ن ب �ح �ك ��وم ��ة اإلن� �ق ��اذ
ل�ش�ح�ن��ة م��الب��س إس��رائ�ي�ل�ي��ة وم�ن��ع دخ��ول�ه��ا
األس� � � � ��واق ال �ي �م �ن �ي ��ة إن � �ج � ��از وط � �ن� ��ي ش ��ري ��ف
ً
ومفعال لسالح
ص��ادق يف معاداتنا للعدو
املقاطعة يف وجهه مهما حاول معنا ،ولن
يكون القادم منا أجمل معه..
ذكرى عزة وكرامة
ق � �ب� ��ل س � �ب� ��ع س� � �ن � ��وات م� ��اض � �ي� ��ة ت � �ح� ��دي� ��داً
يف ال � �ع � ��ام 2014م ش � ��ن ج� �ي ��ش االح � �ت� ��الل
ال �ص �ه �ي ��وين ع� ��دوان� ��ه ال ��وح ��ي ع ��ىل ق �ط��اع
غ ��زة م�س�ت�خ��دم��اً أق ��ى م��ا ل��دي��ه م��ن ال�ق��وة
وال�ج��روت مطلقاً ع��ىل ذروة عنفه عملية
ال�ع�ص��ف امل ��أك ��ول م�س�ت�م�ي�ت��اً م�ن�ت�ح��راً ه��دف��ه
وأد امل �ق ��اوم ��ة وم �ح ��وه ��ا ع ��ن ال� ��وج� ��ود ك�م��ا
يحلم باسلوبه الحربي الربري الال إنساين
يف ذلك العدوان الغاشم آنذاك..
امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال�ب��اس�ل��ة واج�ه��ت
العدو الصهيوين برد قاس لم يتوقعه أبداً
ٍ
ٍ
وت �خ �ط��ى ك ��ل ح �س��اب��ات��ه ح �ي��ث ق��اب �ل��ت ع�ت��ل
ع� ��دوان� ��ه ال �ه �م �ج ��ي ض ��د األرض واإلن� �س ��ان
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب ��أن دخ �ل��ت م �ع��ه يف م�ع��رك� ٍ�ة
باسلة شجاعة ب��اس��م "البنيان امل��رص��وص"
ص�م��ود امل�ج��اه��دي��ن األب �ط��ال ف�ي�ه��ا أكسبهم
ال�ن�ص��ر وال�ك��رام��ة وال�ب�ق��اء ب�ق��وة وت�ح� ٍ�د أم��ام
�دو م �ت �غ �ط��رس م �ج ��رم ..م ��ن ه �ن ��اك اه�ت��ز
ع� � ٍ
"ال� �ج ��رف" اإلس ��رائ �ي ��ي وان �ك �س ��رت ش��وك�ت��ه
وخذلته ترسانته الحربية الضخمة املتطورة
وانتكست راي��ات��ه وط�م��وح��ات��ه وأي�ق��ن يائساً
ب��اس�ت�ح��ال��ة ط �م��س امل �ق��اوم��ة ول ��و اس�ت�خ��دم
أحدث األسلحة يف تحقيق هدفه اللعن،
وه �ي �ه ��ات ل ��ه ذل � ��ك ..يف ال ��ذك ��رى ال �س��اب �ع��ة
مل �ع��رك��ة "ال �ب �ن �ي ��ان امل� ��رص� ��وص" ص � ��درت ع��ن
س ��راي ��ا ال �ق ��دس ت �ص��ري �ح��ات ب �ط��ول �ي��ة ه��ام��ة
م ��ن أن أداء امل� �ق ��اوم ��ة يف م �ع ��رك ��ة ق ��ادم ��ة
م� ��ع ال � �ع� ��دو ال �ص �ه �ي ��وين س �ي �ك ��ون م �خ �ت �ل �ف��اً
ك �م ��اً ون� ��وع� ��اً وت �ك �ت �ي �ك ��اً ،وب � ��أن امل �ق ��اوم ��ة ل��ن
تسمح للمحتل بتمرير محاوالته الخبيثة
الهادفة لكسر حاضنتها الشعبية باستمرار
ال�ت�ض�ي�ي��ق وإط �ب��اق ال�ح�ص��ار ع��ىل ق�ط��اع غ��زة
وعىل العدو أن يفهم ذلك جيداً ..وعن هذه
الذكرى قالت سرايا القدس :ما قصفنا به
"ت ��ل أب �ي ��ب" ع ��ىل ام �ت ��داد م �ع��رك��ة "ال�ب�ن �ي��ان
امل � � ��رص � � ��وص" يف ال � �ع � ��ام 2014م ان� �ج ��زن ��اه
خ ��الل دق��ائ��ق يف م�ع��رك��ة "س �ي��ف ال �ق��دس"
ال �ب �ط ��ول �ي ��ة ،وه � ��ي امل �ع ��رك ��ة ال �ت ��ي أس �ق �ط��ت
مجدداً الكيان اإلسرائيي يف وحل الهزيمة
وال �ع ��ار وج �ع �ل��ت م ��ن ن �ظ��ري��ة زوال امل�ح�ت��ل
واالح� �ت ��الل أم � ��راً واق �ع �ي ��اً وم �م �ك �ن ��اً ..ذك ��رى
ح ��رك ��ت ح �ق��د امل �ت �ط��رف��ن م ��ن امل �س �ت��وط �ن��ن
ال �ي �ه ��ود ال ��ذي ��ن ي �خ �ط �ط��ون إلق� �ح ��ام واس ��ع
ل �ل �م �س �ج ��د األق � � ��ى ي� � ��وم ال� �ث ��ام ��ن م � ��ن ذي
ال�ح�ج��ة ب��ال�ت��زام��ن م��ع م��ا ي�س�م��ون��ه ع�ن��ده��م
"ذك ��رى خ ��راب ال�ه�ي�ك��ل" ،ال�ت�ح��ذي��رات من
خطر اقتحامات الصهاينة لألقى صدرت
م ��ن رئ �ي��س راب �ط ��ة ع �ل �م��اء ف�ل�س�ط��ن رئ�ي��س
م��رك��ز ال�ق��دس ال��دويل وأي�ض��اً م��ن الناشطة
امل �ق ��دس �ي ��ة ه � �ن� ��ادي ال� �ح� �ل� ��واين وم ��راب� �ط ��ون
ب ��امل� �س� �ج ��د ق � �ص� ��ده� ��م ت� �ح� �ش� �ي ��د أك � � ��ر ع� ��دد
م ��ن امل �ص �ل ��ن وامل ��راب� �ط ��ن امل �ق ��دس �ي ��ن ل�ص��د
ومواجهة اقتحامات املستوطنن تحت أي
ذريعة يختلقونها..
وم � ��ن األص � � ��داء أي� �ض ��اً خ � ��روج ت �ظ ��اه ��رات
ح� ��اش� ��دة يف ت �س ��ع م � ��دن ه ��ول �ن ��دي ��ة م �ن ��ددة
ب� � �ج � ��دار ال � �ف � �ص� ��ل ال � �ع � �ن � �ص� ��ري يف األرايض
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وب �م��ا ت �ق��وم ب ��ه إس ��رائ �ي ��ل م��ن
جرائم بحق اإلنسان الفلسطيني واحتالل
أرض ��ه ،م��ن ج��ان��ب آخ��ر ق��ال م�ق��رر مجلس
ح�ق��وق اإلن �س��ان للمنظمة ال��دول�ي��ة ب��األم��م
امل �ت �ح��دة "م��اي �ك��ل ل�ي�ن��ك" يف ك�ل�م� ٍ�ة ل��ه بمقر
امل �ن �ظ �م ��ة أن اس� �ت� �م ��رار ال �ك �ي ��ان اإلس ��رائ �ي ��ي
يف ب� � �ن � ��اء امل � �س � �ت � ��وط � �ن � ��ات داخ � � � � ��ل األرايض
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ب ��ال �ض �ف ��ة امل �ح �ت �ل ��ة ت �ص ��ل اىل
م� �س� �ت ��وى "ج� ��ري � �م� ��ة ح� � � ��رب" وأن اح� �ت ��الل
إس ��رائ �ي ��ل ل �ف �ل �س �ط��ن ال ي �م �ك��ن أن ي�س�ت�م��ر
بال ثمن.

 1000مربوك

نهنئ ونبارك للشاب الخلوق

عبدالله حسني عيل ادريس

بمناسبة دخوله القفص الذهبي فألف مروك
...متمنين له حياة زوجية سعيدة
املهنئون:
الدكتور محمد محمد قاسم الشامي
نائب وزير الرثوة السمكية عبدالله ادريس
اللواء محمد عيل القادري  -اللواء محمد
عبدالجليل الشامي -اللواء عبدالسالم
سفيان -اللواء احمد عيل ادريس -العميد منصور
امليايس -العميد حسني ناصر راجح -العميد محمد
مسمار -العقيد محمد حسني القادري

تهانينا آبا بتول

مع إشراقة شمس يوم جديد
رزق األخ محمد حمود املهال
بمولودة جديدة اسماها
(البتول) جعلها الله قرة عن
والديها وأنبتها نباتاً حسناً..
فألف مروك.
املهنئون:
املقدم /عيل جويد
وكافة األهل واألصدقاء

تهانيناالقلعبي

أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها
الشاب /هارون أحمد عبدالله القلعبي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي ..
فألف ألف مروك..
املهنئون:
عبدالله أحمد العزي
أمر أحمد العزي
عبداللطيف أحمد العزي
صالح أحمد العوبي
ومن كافة األهل واالصدقاء.

تهانينا

اجمل التهاين والتريكات
القلبية نهديها للشاب

الخلوق املجاهد /عيل
عيل هادي الحجري..

بمناسبة الزفاف ودخوله
القفص الذهبي ..فالف مروك
املهنئون :الشيخ شمسان محسن ابو نشطان
رئيس هيئة الزكاة
عيل أحمد السقاف -وكيل الهيئة
عبدامللك الحجري -العقيد نبيل عوض
املقدم عيل محمد مبارك وولده
وكافة موظفني الهيئة واالهل واالصدقاء

زفاف ميمون

ً
محملة
أرق التهاين وأعذب األماين نزفها
بأريج ُ
الفل وعطر الياسمن للشاب

الخلوق  /رشيد أحمد العبيس
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص
ً
حياة زوجية سعيدة
الذهبي متمنن له
وهانئة ..وبالرفاه والبنن
املهنئون:
العقيد /أحمد مسعد القردعي وولداه
عمران وأرحب
العقيد /طاهر محمد سلمان العبيس
وأوالده العقيد /عبدالسالم محمد
التويتي وأوالده
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رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم
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املبعوث الدولي اجلديد
لن يأتي بجديد

سالم عليك أيها الوطن من مرابط في خنادق الدفاع
وساحات الشرف وميادين البطولة والتحدي والصمود..

أمني العاصمة يوجه برفع اجلاهزية
للحد من أضرار السيول

نـ ــاقـ ــش اجـ ـتـ ـمـ ــاع أمـ ـ ــس بـ ــرئـ ــاسـ ــة أم ــني
العاصمة حمود عباد االجراءات الوقائية
والـ ـتـ ــدخـ ــالت الـ ـط ــارئ ــة ل ـل ـح ــد مـ ــن أض ـ ــرار
الـسـيــول عــىل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ومـمـتـلـكــات
املواطنني.
وأكد االجتماع ضرورة االهتمام بصيانة
م ـض ـخ ــات االنـ ـفـ ــاق وامل ـ ـجـ ــاري وم ـحــاس ـبــة
املقصرين يف هذا الجانب.
وأقر االجتماع رفع الجاهزية وتخصيص
اإلم ـكــان ـيــات امل ـط ـلــوبــة ملــواج ـهــة أي ح ــاالت
ط ــارئ ــة واالس ـت ـم ــرار يف املـتــابـعــة واإلشـ ــراف

املباشر عــىل تنفيذ التدخالت واملعالجات
ل ـل ـح ــد مـ ــن األضـ ـ ـ ــرار ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن ت ــدف ــق
السيول.
وجـ ــرى اس ـت ـع ــراض عـ ــدد م ــن املــواض ـيــع
املتعلقة بسر تنفيذ املشاريع وفقا لخطة
األمانة للعام الجاري.
ويف االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وج ـ ــه أم ـ ــني ال ـع ــاص ـم ــة
برفع الجاهزية لغرفة الطوارئ ومختلف
ال ـج ـه ــات وامل ـك ــات ــب ال ـت ـن ـف ـيــذيــة اس ـت ـع ــدادا
ملــواجـهــة أي أض ــرار محتملة نتيجة تدفق
مياه األمطار والسيول عىل العاصمة.

اجتماع بصنعاء يناقش التنسيق بني
اجلهات ذات العالقة بالسالمة الغذائية

نــاقــش اجـتـمــاع بـصـنـعــاء أم ــس بــرئــاســة
وزي ـ ــر الـ ـ ــرثوة ال ـس ـم ـك ـيــة م ـح ـم ــد ال ــزب ــري
ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــني الـ ـجـ ـهـ ــات امل ـع ـن ـي ــة وذات
العالقة بالسالمة الغذائية يف اليمن.
ضـ ـ ــم االجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم ت ـن ـظ ـي ـم ــه
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـس ـك ــرت ــاري ــة الـتـنـسـيـقـيــة
لرفع مستوى التغذية يف اليمن التابعة
لوزارة التخطيط والتنمية لجنة السالمة
الغذائية املكونة من وزارت الصحة الرثوة
الـسـمـكـيــة ال ــزراع ــة والـ ــري وامل ـي ــاه والـبـيـئــة
والجهات ذات العالقة.
ويف االجتماع أكد وزير الرثوة السمكية
أهـ ـمـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــز ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــني ال ـج ـه ــات

ذات الـعــالقــة إليـجــاد رؤيــة مــوحــدة حــول
السالمة الغذائية يف اليمن.
ولفت إىل ضــرورة تكامل الجهود لرفع
مستوى التغذية باليمن والتنسيق لوضع
بــرنــامــج وطـنــي يـسـهــم يف تـعــزيــز الـســالمــة
ال ـغ ــذائ ـي ــة ملـ ــا مـ ــن ش ــأن ــه الـ ـح ــد مـ ــن س ــوء
التغذية وتفيش األمراض.
يذكر أن لجنة السالمة الغذائية مكونة
مــن وزارات الصحة الــزراعــة املـيــاه والبيئة
منظمة الصحة العاملية هيئة املواصفات
وامل ـق ــاي ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـســالمــة
الغذائية سكرتارية رفع مستوى التغذية
واإلدارة العامة لصحة البيئة.

عيدكم مبارك

تتقدم أسرة
لقراءها الكر حترير صحيفة
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منظمة التحرير
الفلسطينية حتذر من
تصاعد اقتحامات األقصى
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس
مــن تـصــاعــد اقـتـحــامــات االح ـتــالل االســرائـيــيل
ومستوطنيه للمسجد االقىص املبارك بمدينة
ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة وال ـه ــادف ــة إىل ت ـغ ـيــر األم ــر
الواقع يف الحرم القديس يف ظل صمت دويل
ازاء ما يحصل من انتهاكات.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة االن ـب ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــة (وف ــا)
عــن رئـيــس دائ ــرة ش ــؤون ال ـقــدس يف منظمة
الـتـحــريــر عــدنــان الـحـسـيـنــي دعــوتــه يف حــديــث
لــه املــواط ـنــني الـفـلـسـطـيـنـيــني إىل شــد الــرحــال
للمسجد "األقىص" والرباط فيه لحمايته.
وأشار الحسيني إىل أن هناك اتصاالت عىل
املستوى الدويل للضغط عىل إسرائيل القوة
القائمة باالحتالل لوقف انتهاكاتها.
من جانبه حذر وزير شؤون القدس فادي
ال ـه ــدم ــي م ــن ال ـت ـص ـع ـيــد اإلس ــرائ ـي ــيل الـخـطــر
يف املـسـجــد األقــىص بـعــد اقـتـحــام املستوطنني
للمسجد بحماية شرطة االحتالل.
واعتر الهدمي يف بيان له استباحة ساحات
املـسـجــد بـعــد طــرد املـصـلــني واالع ـتــداء عليهم
بــال ـضــرب وف ــرض ق ـيــود ع ــىل دخ ــول املـصـلــني
م ـح ــاول ــة م ــرف ــوض ــة وم ــدان ــة ل ـت ـغ ـيــر ال ــوض ــع
الـقــائــم يف املـسـجــد مـشــددا عــىل أن الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة تـتـحـمــل املـســؤولـيــة الـكــامـلــة عن
تداعيات هذا العدوان الخطر.
وأك ـ ـ ــد أن ع ـ ــىل ج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
وم ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون اإلسـ ـ ـ ــالمـ ـ ـ ــي ت ـح ـم ــل
مـســؤولـيــاتـهـمــا إزاء ه ــذه االع ـت ــداءات املــدانــة
واملستفزة ملشاعر املسلمني حول العالم.

النيابة العامة مبحافظة إب
تفرج عن  28سجينا من املعسرين

أفرجت النيابة العامة بمحافظة إب أمس عن 28
سجينا مــن املعسرين تكفلت الهيئة العامة للزكاة
وفاعيل خر بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغر
بمبلغ يصل إىل  117مليون ريال.
وأوض ـ ــح رئ ـي ــس ن ـي ــاب ــة االس ـت ـئ ـن ــاف ب ـم ـحــاف ـظــة إب
ال ـق ــايض ع ـبــدال ـلــه ال ـص ــان ــع ان عـمـلـيــة اإلف ـ ــراج تـمــت
وفقا لإجراءات القانونية وحسب املعاير املقرة يف
هذا الجانب.
وأشــار إىل ان النيابة باملحافظة سبق وان أفرجت

م ــن ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر ي ــون ـي ــو وح ـت ــى الـ ـي ــوم ع ــن أكـ ــرث مــن
 500سجينا وموقفا إمــا بالضمان او تنفيذا ألحكام
وقـ ــرارات املـحــاكــم خ ــالل الـتـفـتـيــش وال ـن ــزول املـيــداين
إىل اإلصالحية املركزية والسجن االحتياطي ومراكز
التوقيف بإدارات األمن والبحث وأقسام الشرطة.
ولفت إىل اهتمام وتوجيهات النائب العام ودعمه
ل ـل ـن ـيــابــات إلن ـج ــاز م ـهــام ـهــا يف ن ـظــر وم ـتــاب ـعــة قـضــايــا
السجناء وســرعــة الـتـصــرف فيها كونها مــن القضايا
املستعجلة .

الدعاس يكشف حقيقة شائعة
« أنا من عمران يا أصحاب إب»

شكر وعرفان
تتقدم هيئة حترير صحيفة " 26سبتمبر"
بجزيل الشكر والعرفان

للدكتور  /صالح الضياني

رئيس قسم احلروق باملستشفى اجلمهوري
على اهتمامه وتعاونه ومتابعته املباشرة
في عالج الزميل احملرر الصحفي االستاذ
رفيق احلمودي الذي تعرض حلادث
مروري فله ولكل الطواقم الطبية في هيئة
املستشفى اجلمهوري كل الشكر والتقدير

شكر وامتنان
خالص الشكر واإلمتنان والتقدير للطبيبة اإلنسانة

زمزم مصطفى احلمزي

رئيسة قسم الوالدة في مستشفى  22مايو في ضالع
همدان على جهودها الطيبة وتعاونها اإلنساني مع جميع
املرضى ..ونرجوا ان يقتدي بها بقية االطباء..

أمين شوقي الولي

عىل وتر املناطقية املقيتة حاول املتنطعون العزف
ب ـهــدف إثـ ــارة ال ـن ـعــرات الـجــاهـلـيــة واس ـت ـح ـضــارهــا يف
أوساط مجتمع أبناء إب املساملني واملحبني لوطنهم
وشعبهم  ..وتحت عنوان "أنا من عمران يا أصحاب
إب " ال ــذي تـصــدر مـقــاالت ومـنـشــورات عــدة حــاول
امل ـف ـل ـســون م ــن خــالل ـهــا االص ـط ـي ــاد يف امل ـي ــاه الـعـكــرة
وحــرف الـقـضــايــا الـتــي تـهــم الــوقــف عــن مـســارهــا من
خالل نشر الشائعات ومحاولة إلصاق التهم بمدير
أوقاف إب بندر العسل زوراً وبهتاناً.
كــل ه ــذه الـحـمـلــة الـتــي أع ــدت لـهــا مــواقــع مــرتــزقــة
ال ـ ـعـ ــدوان وأق ــالم ـه ــم املـ ــأجـ ــورة س ــرع ــان م ــا ت ـب ـخــرت
وك ـش ـفــت زي ــف ادع ــاءات ـه ــم م ــن خ ــالل ح ــدي ــث األخ
الدعاس الذي تحدث بالقول " :هذا خصمي العسل
لكن كلمة أنا من عمران يا صاحب إب والله ما قالها
وأنا أقولها والله وال أخاف من أحد إال الله".
ه ــذه ال ـك ـل ـمــات ال ـتــي نـطـقـهــا ال ــدع ــاس كــانــت هــي
ال ــرد ال ـش ــايف ال ــذي أب ـطــل ك ــل أق ــاوي ــل ومـخـطـطــات

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

م ــن ي ـس ـع ــون إىل إث ـ ــارة ال ـف ـت ـنــة ب ــدواع ــي امل ـنــاط ـق ـيــة
وج ــر ال ـنــاس إىل زم ــن الـجــاهـلـيــة ..ي ــا ل ـث ــارات كـلـيــب
 ..وم ــن ه ــذه ال ـخــزع ـبــالت ال ـتــي ع ـفــى عـلـيـهــا الــزمــن
 ..هـكــذا يـكــون حـبــل الـكــذب قـصــر  ..ولــن يفلح من
يـسـعــون إىل شــق ال ـصــف الــوط ـنــي الــذيــن يـحــاولــون
اخ ـتــالق األك ــاذي ــب وب ــث سـمــومـهــم مــن خ ــالل نشر
ال ـش ــائ ـع ــات ال ـت ــي ت ـض ــر ب ــال ــوح ــدة ال ــوط ـن ـي ــة خــدمــة
ألهـ ـ ــداف وم ـخ ـط ـط ــات ب ــات ــت م ـك ـش ــوف ــة وي ـع ــرف ـه ــا
الجميع  ..أبناء إب أكــر من أن تنطيل عليهم مثل
هذه الشائعات وباتوا يعرفون جيداً من يقف وراء
مثل هــذه الرتهات التي لن يستفيد منها إال أعــداء
الوطن والشعب.
الجميع إخــوة من إب وذمــار وعمران ومــن املهرة
ح ـت ــى ص ـع ــدة  ..ت ــرف ـع ــوا أي ـه ــا األفـ ــاكـ ــون ع ــن ه ــذه
األق ــاوي ــل ال ـتــي عـفــى عـلـيـهــا الــزمــن فـلــن ت ـجــدوا من
ورائها إال الويل والثبور قال تعاىل ":و ََال َي ِح ُ
يق ْامل َ ْك ُر
َ
الس ِي ُاّئ إِ َاّال ِبأ ْه ِل ِه ۚ" صدق الله العظيم.
َاّ

هناك من يعلقون أمال عىل املبعوث األممي الجديد اىل اليمن
كــونــه ســويــديــا ولــه مــواقــف نــاقــدة لـلـسـيــاســة الـسـعــوديــة ســابـقــا
ون ـحــن ن ـقــول ل ـهــم ال ت ــرج ــوا خ ــرا م ــن أي م ـب ـعــوث دويل يـعـيـنــه
مجلس األمن الذي تهيمن عليه أمريكا ويخضع البتزاز النظام
السعودي املجرم بفضل ما يدفعه من أمــوال لشراء الضمائر
والذمم ولذلك فلن يكن حاله اكرث ممن سبقوه حيث سيكون
خــاضـعــا لـلـتــوجـيـهــات ول ــن يـقــوم إال بـتـنـفـيــذ مــا يـمــىل عـلـيــه وبـمــا
ي ـخــدم مـصــالــح أمــريـكــا وأذيــال ـهــا يف املـنـطـقــة وعـلـيــه ف ــإن صـمــود
الـشـعــب الـيـمـنــي مـمـثــال يف جـيـشــه ول ـجــانــه الـشـعـبـيــة هــو أقـصــر
الطرق لقهر تحالف العدوان عىل اليمن السيما بعد أن فتحت
ث ــورة  21سـبـتـمــر الـشـعـبـيــة املـبــاركــة عــام  2014م الـبــاب واسـعــا
وعــىل مصراعيه أمــام كل HYPERLINK "https://www.
8A%%84%D9%yemeress.com/city/%D8%A7%D9
 "86%85%D9%D9اليمنيني ليشاركوا جميعا يف بناء يمنهم
الجديد والــدفــاع عــن سيادته واستقالله وأنـهــت حــالــة الهيمنة
وال ـت ـح ـكــم ال ـف ــردي وق ـضــت ع ــىل م ــراك ــز ال ـن ـفــوذ ووض ـع ــت ح ــداً
لــإقـصــاء والـتـهـمـيــش إىل األب ــد بــل وأع ــادت االع ـت ـبــار( ل ـثــورة 26
سبتمر و 14أكتوبر) وأحيت أهدافها التي ظلت ملا يقارب الستة
عـقــود مـصـلــوبــة عــىل ال ــورق لنتغنى بـهــا إعــالمـيــاً ولــم ينفذ منها
يشء عىل أرض الــواقــع  ،لكن مع األســف الشديد يبدو أننا لم
نحسن التعامل مع هــذه الفرصة
الـتــي إذا مــا فــوتـنــاهــا ولــم نستغلها
جـ ـيـ ــداً ف ـل ــن تـ ـع ــوض أبـ ـ ـ ــداً فـلـيــس
هناك اليوم خطوط حمراء يمكن
أن ن ـت ــوق ــف ع ـن ــده ــا ط ــامل ــا واألم ـ ــر
ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـح ــري ــر ال ــوط ــن ال ـي ـم ـنــي
مــن الـهـيـمـنــة الـخــارجـيــة وإن كــان
ذل ــك يـعـتـمــد عــىل مــا نـمـتـلـكــه من
إرادة التغير بحيث يصبح عمال
عىل أرض الواقع وليس عبارة عن
شعار تردده األلسن لتعويض ما
ٍ
فــاتـنــا خ ــالل ال ـع ـقــود املــاض ـيــة من
احمد الشريف
صنع املستقبل الــذي كنا ننشده
ونتطلع إليه وفشلنا يف تحقيقه،
صحيح أن الطريق ليس معبدا وال مفروشا بالورود إضافة إىل
أن أعـ ــداء الـتـغـيــر وامل ـت ـضــرريــن مــن الــوضــع الـيـمـنــي الجديد يف
الداخل والخارج لن يسكتوا أبداً وسيقاومون بشدة كل توجه
نـحــو الـتـغـيــر حـفــاظــا عــىل مصالحهم الـخــاصــة بــدلـيــل أن هناك
فاسدين يف الدوائر واملصالح الحكومية يزداد نشاطهم التخريبي
كلما تعاظمت االنتصارات التي يحققها رجال الرجال من أبناء
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات بهدف التشويش
عليها مما يؤكد ارتباطهم املباشر بتحالف الـعــدوان ومــا حدث
مــؤخــرا مــن ان ـت ـصــارات يف م ـحــور جـبـهــة الـبـيـضــاء ان ـمــوذجــا وان
كنا ال نعتقد انهم سيكونون أقــوى مــن اإلرادة الشعبية مهما
استخدموا من وسائل وأساليب بحكم ما يمتلكونه من خرة
يف التدمر والتخريب واستقوائهم بالخارج بهدف إيقاف عجلة
الـتـغـيــر الـتــي انـطـلـقــت ول ــن تـعــود إىل الـ ــوراء السـيـمــا وأن إرادة
الشعوب عادة تستمد قوتها من إرادة الله ولن تقهر أبدا .
وم ــن امل ـف ــارق ــات الـعـجـيـبــة أن أذي ـ ــال أمــري ـكــا يف امل ـن ـط ـقــة ويف
مـقــدمـتـهــم ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي الــذيــن يـسـتـعــرضــون عـضــالتـهــم
عىل الشعب اليمني العظيم هم أنفسهم من يقومون بنفس
الدور يف سوريا والعراق وليبيا وما تقوم به الرياض تحديدا يتم
التخطيط له يف واشنطن وتل أبيب التي يهرول بعض العرب
للتطبيع معها واالرتماء يف أحضانها بهدف إخماد كل صوت حر
ً
ً
ومعتمدا عىل نفسه وإمكانياته
مستقال
يريد لشعبه أن يكون
وال يقبل بالوصاية الخارجية عىل قراره السيايس وذلك كحرب
بالوكالة عن تل أبيب وواشنطن والــدول االستعمارية  ،لكن
صمود الشعب اليمني يف مواجهة هذا العدوان الظالم وتحقيق
االن ـت ـص ــارات الـعـظـيـمــة عــىل اي ــدي الـجـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة
يف مـخـتـلــف الـجـبـهــات الــداخ ـل ـيــة وم ــا وراء ال ـح ــدود ق ــد أفـشــل
مخططاتهم من خالل تغير معادلة اسرتاتيجية الحروب التي
تــوجــت بعمليات تــوازن الــردع وجعلت مــن اليمن رقـمــا صعبا
وحديث العالم وهو ما يؤكد وجود اإلرادة القوية لتخطي كل
الصعاب وهي الحقيقة التي حلت عىل أذهان وعقول وتفكر
األعداء وخاصة جارة السوء السعودية وعمالءها يف الداخل
ب ـم ـثــابــة ال ـصــاع ـقــة ال ـت ــي أت ــت ع ــىل ك ــل م ــؤام ــرات ـه ــم وخـطـطـهــم
الفاشلة والدنيئة .
ولم يتبق ليعر عن حقدهم الدفني عىل اليمن ويفضح بجالء
الخلفيات الشريرة التي يحملونها إال استمرار عدوانهم الربري
الــذي أرادوا من خالله أن يدمروا كل يشء ويعودوا باليمن إىل
الخلف ولكن الله أراد للشعب اليمني غــر مــا يــريــده لــه األعــداء
فنصر جيشه ولجانه الشعبية عىل أعتى قوة وأشر تحالف عدوان
عرفه التاريخ الحديث  ،وكلما حاول تحالف الشر أن يغر خططه
ويكثف ضرباته الجوية والزحف عىل عدة محاور يف وقت واحد
لتغير موازين املواجهة كما يحدث حاليا يف بعض مناطق البيضاء
وم ــأرب الـتــي أصـبـحــت قــاب قــوســني أو أدىن أن تـعــود إىل حضن
الوطن مستعينني بالجماعات التكفرية داعش والقاعدة التي
ترعاها وتمولها أمريكا والسعودية سرعان ما تتحطم عىل صخرة
مـقــاومــة جـيــش الـيـمــن ولـجــانــه الشعبية  ،وهــذا الـفـشــل الــذريــع
للمعتدين قد جعلهم يبحثون عما يحفظ لهم ماء الوجه حيث
اصبحوا ينادون بتحكيم العقل وتغليب الحكمة مؤكدين أنهم
يرغبون يف الحل السلمي عر ما يقدمونه من مـبــادرات مضللة
وهو خداع ال يمكن أن ينطيل عىل أبناء اليمن األحرار فضال عن أن
العمالء واملرتزقة الذين باعوا الوطن واستدعوا الخارج لالعتداء
عليه ليس يف مصلحتهم إنهاء العدوان وتحقيق السالم ،ألنهم
متيقنني بأن الشعب اليمني قد لفظهم ولن يقبل بعد اليوم أن
يعودوا ليشاركوا يف حكمه وإنما سيقدمهم اىل املحاكمة بجرم
الخيانة العظمى .

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا ،وتؤكد للجميع
بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية ..ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين)176( :
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