
يوم الغدير حمل يف طياته سبب بقاء األمة وشموخها وامتداد سلطانها وانتشار ُمُثلها العليا 
حتى تصل اىل جميع الدنيا، لتملئها ِقسطاً وعداًل، ولتتواصل مسرية النور والهدى التي بدأها 

رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم، والتي مّهد لها كل األنبياء والُرسل.
ي��وم الغدير تجسيٌد لكفاح هابيل الصفوة وإب��راه��ي��م الخليل وم��وىس الكليم وعيىس الكلمة 
ومحمد الرحمة صلوات الله عليهم، تجسيٌد لكفاح العظماء واملصلحني الذين ساهموا يف وضع 
أس��س الفكر اإلن��س��اين وم��ق��وم��ات ال��ح��ض��ارة االجتماعية، تجسيٌد ملسؤولية صيانة واستمرارية 

الدعوة اإلسالمية الخالدة، وإتماٌم ملسرية من قادوا اإلنسانية نحو أهدافها وآمالها.
يوم الغدير سيٌف ص��ارٌم للقضاء عىل كل وسائل الهدم واالنحراف والظلم والجور والفساد 

عىل ّمر العصور واألزمان.

وجه فخامة األخ املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل خطاباً إىل أبناء الشعب 
اليمني بمناسبة حلول عيد األضحى املبارك

نفذ قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة زيارات عيدية لتفقد أحوال املقاتلني 
م��ن اب��ط��ال الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف م��واق��ع ال��ش��رف والبطولة يف مختلف 
الجبهات وذلك بمناسبة عيد األضحى املبارك حيث حملت زي��ارات املقاتلني االبطال يف 
جبهات العزة والكرامة دالالت ومعان ووجهت رسائل مهمة للداخل ولقوى العدوان.

من تلك الرسائل هو التأكيد عىل ان شعبنا وجيشنا أقوى وأقدر عىل انتزاع النصر املؤزر 
واسقاط كافة رهانات واوهام العدوان وان ما جرى ملرتزقة العدوان وعناصر اإلرهاب يف 

مديرية الزاهر بالبيضاء وما جاورها كان درساً قاسياً وعىل العدو أن يتعظ منه.
وم����ن ال���رس���ائ���ل امل��ه��م��ة ل��ت��ل��ك ال����زي����ارات ه���و ان ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا وم��ن 
خلفها شعبنا اليمني الصامد يعتزون بأبطالهم امليامني املرابطني يف مختلف الجبهات 
ويتابعون بكل فخر ما يجرتحونه من انتصارات واعمال بطولية وهم يواجهون الغزاة 
ومرتزقتهم والتأكيد عىل ان ما يسطره ابطالنا امليامني من انتصارات نوعية تعد مفخرة 

وتاريخا مشرفا لنا وألجيالنا املتعاقبة.
كما ان هناك رسالة مهمة للزيارات تمثلت يف التأكيد عىل ان شعبنا اليمني العظيم 
ح��دد مسار مستقبله الحر وه��و م��اض يف معركة ال��ع��زة وال��ك��رام��ة وان وال��ق��ادم سيكون 

عىل األعداء ومن معهم أشد وبااًل وحسرة وبإذن الله سرتفع راية النصر عما قريب.

زار رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور عبدالعزيز 
ص����ال����ح ب�����ن ح���ب���ت���ور أم������س وزارة ال����خ����دم����ة امل���دن���ي���ة 
والتأمينات لالطالع عىل امل��ؤش��رات األول��ي��ة حول 
مستوى االنضباط والحضور الوظيفي يف وحدات 
الخدمة العامة عىل املستويني املركزي واملحيل.

وخالل الزيارة التقى رئيس الوزراء ومعه نائبيه 
ل�����ش�����ؤوين ال����خ����دم����ات وال���ت���ن���م���ي���ة ال����دك����ت����ور ح��س��ني 
م��ق��ب��ويل وال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة م��ح��م��ود ال��ج��ن��ي��د وزي���ر 

الخدمة املدنية والتأمينات سليم املغلس..
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ت���������زاي���������دت م��������خ��������اوف ج������م������اع������ة اإلخ������������������وان امل����س����ل����م����ني 
وم�����ل�����ي�����ش�����ي�����ات االن�������ت�������ق�������ايل وم�����ع�����ه�����م�����ا ع�����ن�����اص�����ر ت���ن���ظ���ي���م 
ال����ق����اع����دة وداع��������ش ب���ع���د أن ح���ق���ق ال���ج���ي���ش ال��ل��ج��ان 
الشعبية انتصارات واسعة ضد العدوان ومرتزقته 

يف بقية مديريات ومناطق محافظة البيضاء.
ال��ت��ق��دم امل��ي��داين ال��واس��ع يف م��دي��ري��ة ن��ع��م��ان ال��ذي 

تم يف عملية هجومية معاكسة رداً عىل ما يسمى 
بعملية "النجم الثاقب" مثل ضربة موجعة أربك 
تحالف ال��ع��دوان وع��ن��اص��ره االره��اب��ي��ة ال��ت��ي وج��دت 

نفسها أمام خيارات االستسالم أو املوت.
م���راق���ب���ون س��ي��اس��ي��ون ي�����رون أن ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة 
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية م��ن خ��الل 

ال������ت������ق������دم يف ب�����ق�����ي�����ة م������ن������اط������ق ال������ب������ي������ض������اء ك�����������ان ب����م����ث����اب����ة 
ب���واب���ة ال��ع��ب��ور ن��ح��و ب��ق��ي��ة امل��ن��اط��ق ال��ش��رق��ي��ة ك��ش��ب��وة 
ح��ض��رم��وت وم������أرب امل��دي��ن��ة ال���ت���ي ت�����دور يف محيطها 
م��ع��ارك عنيفة وس���ط ت��ق��دم ن��وع��ي ل��ق��وات الجيش 

واللجان الشعبية.. 
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زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور 
أم��س وزارة الخدمة املدنية والتأمينات لالطالع عىل املؤشرات 
األولية حول مستوى االنضباط والحضور الوظيفي يف وحدات 

الخدمة العامة عىل املستويني املركزي واملحيل.
وخ������الل ال�����زي�����ارة ال���ت���ق���ى رئ���ي���س ال���������وزراء وم���ع���ه ن��ائ��ب��ي��ه ل���ش���ؤوين 
ال��خ��دم��ات والتنمية ال��دك��ت��ور ح��س��ني م��ق��ب��ويل وال���رؤي���ة الوطنية 
محمود الجنيد وزير الخدمة املدنية والتأمينات سليم املغلس 
ون���ائ���ب���ه ع��ب��دال��ل��ه امل���ؤي���د ووك������الء ال��������وزارة وم��س��ت��ش��اري��ه��ا ورؤس�����اء 

الجهات التابعة للوزارة ومدراء العموم.
حيث ج��رى ال��وق��وف ع��ىل خطة ن���زول ف��رق التفتيش التابعة 
ل�����ل�����وزارة إىل م��خ��ت��ل��ف دواوي��������ن ال����������وزارات وامل����ؤس����س����ات ال��رس��م��ي��ة 
والفرق املشكلة من فروع الوزارة يف املحافظات للرقابة عىل سري 
الدوام يف األيام الثالثة األوىل عقب انتهاء إجازة عيد األضحى.

ونقل رئيس ال���وزراء يف كلمة توجيهية تحيات وتهاين رئيس 
املجلس السيايس األعىل فخامة املشري الركن مهدي املشاط إىل 

قيادة وزارة الخدمة املدنية والتأمينات وكافة العاملني فيها.
وأكد أن قيادة الثورة واملجلس السيايس األعىل تنظر بتقدير 
واع����ت����زاز مل��وظ��ف��ي ال�������وزارة وك���اف���ة امل��وظ��ف��ني يف ال����وح����دات ال��ع��ام��ة 
امل�����داوم�����ني يف م��ك��ات��ب��ه��م وال���ع���ام���ل���ني يف م��خ��ت��ل��ف م����واق����ع ال��ع��م��ل 
واإلنتاج عىل ثباتهم وصمودهم خالل هذه الفرتة االستثنائية.

وق������ال "اس���ت���ط���اع م���وظ���ف���و وزارة ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة وال��ت��أم��ي��ن��ات 
والوزارات واملؤسسات العامة القيام بواجبهم عىل أكمل وجه 
رغم ما يواجهونه من صعوبات منذ نقل وظائف البنك املركزي 

إىل فرعه يف محافظة عدن".
وأض���������������اف" أك�����������رر دوم�����������ا أن أح���������د أه�������������داف ال���������ع���������دوان األم������ري������ي 
ال��س��ع��ودي األس��اس��ي��ة ه��و ت��دم��ري ال��دول��ة م��ن ال��داخ��ل وإض��ع��اف 
م���ؤس���س���ات���ه���ا ح���ت���ى ال ت���ت���م���ك���ن م�����ن ال����ق����ي����ام ب���واج���ب���ات���ه���ا يف خ���دم���ة 

املجتمع".
وأك�������د اب������ن ح���ب���ت���ور أن������ه ث���ب���ت ب���امل���ل���م���وس أن ال�����دول�����ة يف ص��ن��ع��اء 
والحكومة وأجهزتها موجودة ومتماسكة تؤدي مهامها تجاه 
املواطنني يف الوقت الذي تعيش املحافظات واملناطق املحتلة يف 

انعدام األمن واالستقرار وغياب تام للمؤسسات وعدم استقرار 
وضع العملة الوطنية.

وتطرق رئيس ال���وزراء إىل التضحيات الجسيمة التي قّدمها 
وما يزال الشعب اليمني الحر األبي يف مواجهة تحالف العدوان 
ب���م���ش���ارك���ة م����ب����اش����رة م�����ن ق���ب���ل ال���ص���ه���اي���ن���ة ف����ض����اًل ع�����ن ت��دن��ي��س��ه��م 

لألرايض اليمنية بتواجدهم يف أرخبيل سقطرى.
وقال" إن الكرامة الحقيقية تمارس هنا يف صنعاء واملحافظات 
الحرة من قبل أبناء الشعب اليمني املناهض للعدوان والحصار 
وه���ي ال��ت��ي أف��ش��ل��ت م��ح��اول��ة امل��ع��ت��دي��ن للنيل م��ن��ه��ا".. م��ش��رياً إىل 
أن هّمة الشعب اليمني عالية وكرامته مرفوعة وشعب لديه 

كرامة كهذه سيقاتل حتى النهاية".
وشدد عىل أن كل فرد يف مؤسسات الدولة معني بالحفاظ 
عىل مؤسسته لي ال تسقط أو تتخلف عن أداء مهامها.. مؤكدا 

أن قضية الشعب اليمني عادلة.
ولفت رئيس الوزراء إىل أن من باعوا الوطن وارتموا يف أحضان 

العدوان يتفاضحون أمس فما بينهم عرب وسائل اإلعالم.
وأش���اد رئيس ال����وزراء بانتصارات الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
وق��ب��ائ��ل البيضاء األح����رار خ��الل األي���ام القليلة امل��اض��ي��ة يف جبهة 
البيضاء ووصولهم إىل مشارف محافظات شبوة وأبني ولحج 
وأس����ره����م آالف امل���رت���زق���ة ع������الوة ع����ىل دخ���ول���ه���م امل���ب���اغ���ت ل��ث��ك��ن��ات 

العدو فيما وراء الحدود.
وذك�����ر أن ه���م األط�������راف ال��ع��م��ي��ل��ة وامل���رت���زق���ة ه���و ال��ن��ف��ط وال���غ���از 
واستمرار السيطرة عليهما دونما أدىن مراعاة للشعب اليمني 

ومعاناته الكبرية أو احتياجاته.. مشيداً بقيادة وزارة الخدمة 
امل���دن���ي���ة وال��ت��أم��ي��ن��ات ال���ت���ي ث��ب��ت��ت ووق���ف���ت م���ع ال���وط���ن م��ن��ذ ب��داي��ة 

العدوان.
فيما أكد وزير الخدمة املدنية والتأمينات استشعار الجميع 

للمسئولية خالل الظرف الصعب الذي تمر به البالد.
وبني أن الفرق امليدانية باشرت منذ صباح أمس نزولها امليداين 
ب��واق��ع 28ف��رق��ة للسلطة امل��رك��زي��ة للنزول إىل 141 وح��دة وف��رق 
تفتيش ت��م تشكيلها م��ن قبل السلطة املحلية يف 13 محافظة 

للنزول إىل 412 وحدة محلية.
ولفت الوزير املغلس إىل أن الوزارة سرتفع تقرير متكامل اىل 
مجلس الوزراء عن بيانات حملة التفتيش لأليام الثالثة "األحد 
االث����ن����ني وال����ث����الث����اء م����ن األس����ب����وع ال����ج����اري م��ش��ف��وع��ا ب�����اإلج�����راءات 
القانونية بحق حاالت الغياب ويف مقدمتهم القيادات العليا.

وأوضح أن وزارة الخدمة تعمل جاهدة للقيام بمهامها خالل 
ه����ذه ال���ف���رتة وت���أم���ل اس���ت���م���رار دع����م رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة وأع��ض��ائ��ه��ا 
ومؤازرتهم ألنشطتها وخططها املقبلة.. الفتاً إىل أهمية تعاون 
الجميع مع الوزارة والتفاعل مع مختلف إجراءاتها وتعاميمها 
خ�����اص�����ة امل���ت���ص���ل���ة ب���ت���ج���م���ي���ع ب����ي����ان����ات امل����وظ����ف����ني ل���ت���ح���دي���ث ق����اع����دة 

املعلومات والبيانات الخاصة بهم.
وذكر وزير الخدمة املدنية أن الوزارة أصدرت حتى اآلن كشف 
راتب 31وزارة وذلك عىل طريق إصدار كشف راتب بقية الوزارات 
والجهات كافة.. وقال: "نعدكم أن تكون وزارة الخدمة املدنية 

أفضل خالل الفرتة املقبلة ".

خالل زيارته للخدمة المدنية:

رئيس الوزراء: كل فرد في مؤسسات الدولة معني باحلفاظ على مؤسسته لكي ال تسقط أو تتخلف عن أداء مهامها
 أحد أهداف العدوان األمريكي السعودي األساسية هو تدمير الدولة من الداخل وإضعاف مؤسساتها حتى ال تتمكن من القيام بواجباتها

اط��ل��ع رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح بن 
ح��ب��ت��ور أم����س ع���ىل ج���ه���ود أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اآلث����ار 
الجانبية ل��ألم��ط��ار ال��ت��ي ي��م��ن ب��ه��ا امل���وىل ع��ز وج���ل ح��ال��ي��اً سيما ما 

يتصل بقنوات تصريف مياه األمطار وأنفاق الجسور.
ح��ي��ث اط���ل���ع رئ���ي���س ال�������وزراء وم���ع���ه ن��ائ��ب��ي��ه ل��ش��ئ��وين ال��خ��دم��ات 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���دك���ت���ور ح���س���ني م���ق���ب���ويل وال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة م��ح��م��ود 
الجنيد وأمني عام املجلس املحيل ألمانة العاصمة أمني جمعان 
عىل وضع عدد من حفر تجميع وتصريف وتخزين مياه األمطار 
وال���س���ي���ول يف األم���ان���ة ع�����الوة ع���ىل ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ظ��ي��ف خ�����زان تجميع 

مياه األمطار يف نفق جسر الصداقة بقلب العاصمة صنعاء.
واس��ت��م��ع رئ��ي��س ال������وزراء ون��ائ��ب��ي��ه م���ن ج��م��ع��ان ووك���ي���ل األم��ان��ة 
ل���ق���ط���اع األش����غ����ال وامل����ش����اري����ع امل���ه���ن���دس ع���ب���دال���ك���ري���م ال����ح����ويث إىل 
شرح عن األض��رار املادية الناجمة عن سيول األمطار والجهود 
القائمة لتنظيف خزانات تجميع املياه يف أنفاق الجسور عالوة 
عىل التحديات التي تواجهها األمانة وقطاع الخدمات عىل وجه 
التحديد نتيجة الهجرة الداخلية إليها وازدي���اد ع��دد النازحني 

بصورة مستمرة بسبب حالة األمن واالستقرار باألمانة.

وأشارا إىل أن عدد السكان حالياً تجاوز سبعة ماليني نسمة ما 
ضاعف من األعباء عىل األمانة يف ظل شحة اإلمكانيات املادية 
املتاحة نتيجة تداعيات الظرف االستثنايئ الذي يمر به الوطن 

جراء العدوان والحصار.
وأكد جمعان والحويث افتقار أمانة العاصمة آلليات التعامل 
م��ع األوض����اع ال��ط��ارئ��ة ك��ال��س��ي��ول وف��ي��ض��ان��ات��ه��ا وت���اليف آث��اره��ا عىل 

املواطنني.
ووج���ه رئ��ي��س ال����وزراء ق��ي��ادة السلطة املحلية ب��األم��ان��ة ب��إع��داد 
ورف��������ع ت���ق���ري���ر م���ت���ك���ام���ل إىل م���ج���ل���س ال������������وزراء ع�����ن أوض���������اع أم���ان���ة 
ال���ع���اص���م���ة واح���ت���ي���اج���ات���ه���ا امل���ل���ح���ة خ����اص����ة ال���ت���ج���ه���ي���زات واآلل�����ي�����ات 
ال����الزم����ة مل���واج���ه���ة األض�������رار واآلث�������ار ال��ج��ان��ب��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت��دف��ق 

سيول األمطار وذلك ملناقشته يف اجتماعه املقبل.
وح��ث قيادة األم��ان��ة وض��ع معالجات مناسبة ملشكلة تجمع 
م���ي���اه األم�����ط�����ار يف أن����ف����اق ال���ج���س���ور ب���م���ا ي������ؤدي إىل ت���ص���ري���ف امل���ي���اه 

املتجمعة فيها أواًل بأول.
فيما استعرض مدير صيانة مجاري السيول باألمانة املهندس 
عبد السالم محاوش الجهود املبذولة لصيانة مجاري السيول 

يف مختلف األنفاق والجسور ومجاري السيول باألمانة.
وأشار إىل أنه يجري أمس تركيب مضختني غاطستني بقوة 
خمسة كيلو وات ومولد كهربايئ بطاقة 40 كيلو وات بجسر 
الصداقة لشفط وتصريف مياه األمطار من داخل خزان الجسر 
وب����م����ا ي���ع���م���ل ع�����ىل ف���ت���ح ال���ن���ف���ق أم�������ام ح����رك����ة امل���������رور أث�����ن�����اء ه���ط���ول 

األمطار.
وأك���د م��ح��اوش أن ال��ف��ري��ق امل��ي��داين ال��ت��اب��ع ل��ألم��ان��ة ينفذ حالياً 
أع���م���ال ص��ي��ان��ة ورف����ع امل��خ��ل��ف��ات واألت���رب���ة امل��ت��ك��دس��ة م���ن خ��زان��ات 
األنفاق وجسور "بريوت حدة املدينة ونفق دارس الرئاسة ونفق 
وجسر بيت بوس ونفق وجسر شارع تعز ونفق وجسر الشايف 

خط املطار ونفق وجسر الزبريي حدة".
ولفت إىل أن العام املايض شهد تركيب سبع مضخات غاطسة 
بتكلفة 250ألف دوالر بتمويل "اليونبس" وتوزيعها عىل عدد 

من األنفاق األكرث احتياجاً بأمانة العاصمة.
راف�������ق رئ����ي����س ال�����������وزراء خ������الل ال������زي������ارة ال����وك����ي����ل امل����س����اع����د ب���أم���ان���ة 
العاصمة عبدالوهاب شرف الدين واملدير التنفيذي لصندوق 

النظافة والتحسني باألمانة فضل الروين.

..ويوجه قيادة السلطة احمللية باألمانة بإعداد ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء عن أوضاع أمانة العاصمة واحتياجاتها امللحة

أكد وزير النقل عامر املراين أهمية االنضباط 
ال���وظ���ي���ف���ي ل����الرت����ق����اء ب���ق���ط���اع���ات ال���ن���ق���ل ال���ربي���ة 

والبحرية والجوية.
ون���������وه وزي���������ر ال����ن����ق����ل يف ل�����ق�����اء أم��������س ب�����دي�����وان 
ال����������وزارة يف أول أي�������ام ال���������دوام ال���رس���م���ي ع��ق��ب 
إج����������������ازة ع������ي������د األض��������ح��������ى ب������ان������ض������ب������اط امل�����وظ�����ف�����ني 
وال������ت������زام������ه������م ب����������ال����������دوام يف أول أي������������ام ال������������دوام 

الرسمي.
وأكد أن وزارة النقل وقطاعاتها تقوم بدور 
محوري يف الجانب االقتصادي عرب مسارات 
م����ت����ع����ددة وب����إم����ك����ان����ي����ات م������ح������دودة ل��ت��خ��ف��ي��ف 
م������ع������ان������اة ال�����ش�����ع�����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي ج������������راء ال��������ع��������دوان 

والحصار.
وح�����ث ال�����وزي�����ر امل��������راين م���وظ���ف���ي ال����������وزارة ع��ىل 
تكثيف الجهود وتعزيز مستوى أداء قطاعات 
النقل املختلفة العمل خ��الل امل��رح��ل��ة املقبلة 
.. م����ؤك����داً أن ال��������وزارة وم��ؤس��س��ات��ه��ا وه��ي��ئ��ات��ه��ا 
س�����ت�����ش�����ه�����د ن�����ق�����ل�����ة ن������وع������ي������ة يف ت�����ن�����ف�����ي�����ذ ال����خ����ط����ط 
وال������ربام������ج وامل����ش����اري����ع االس���رتات���ي���ج���ي���ة وف����ق����اً مل��ا 

تضمنته الرؤية الوطنية.
ون��������اق��������ش ال������ل������ق������اء ب�����ح�����ض�����ور وك�������������الء ال���������������وزارة 
وامل�����س�����ت�����ش�����اري�����ن وم��������������دراء ال�����ع�����م�����وم وم����وظ����ف����ي 

وم��وظ��ف��ات وزارة ال��ن��ق��ل ال��خ��ط��ط املستقبلية 
وآل����ي����ة ت���ط���وي���ره���ا وت���ح���دي���ث���ه���ا ب���م���ا ي���ت���واك���ب م��ع 

املرحلة الراهنة.

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة حرص 
ق�����ي�����ادة ال������������وزارة ع�����ىل ت���ق���ي���ي���م األداء ل���ت���ح���س���ني ال���خ���دم���ات 
املقدمة للمواطنني وتحقيق االستقرار التمويني للسلع 
وت���ع���زي���ز ال���رق���اب���ة ع���ىل األس�������واق وك�����ذا ت��ط��وي��ر ال��ص��ن��اع��ات 

الوطنية وتشجيع الصناعات الصغرية.
وأش�������ار ال����وزي����ر ال�������درة خ�����الل ال���ل���ق���اء امل����وس����ع ال������ذي ع��ق��د 
أم��������س ب�������دي�������وان ال����������������وزارة ب����ح����ض����ور ن�����ائ�����ب وزي����������ر ال���ص���ن���اع���ة 
محمد الهاشمي والوكالء ومدراء العموم واملوظفني يف 
القطاعات واإلدارات العامة إىل جهود الوزارة لتشجيع 
ال����ت����وج����ه ن���ح���و ال���ص���ن���اع���ات ال���غ���ذائ���ي���ة وال�����دوائ�����ي�����ة وإن����ش����اء 
املناطق واملجمعات واملدن الصناعية وتسهيل االستثمار 
وتنفيذ خطط ال��رؤي��ة الوطنية واألول��وي��ات العشر فيما 

يتعلق بالصناعة والتجارة.
ولفت إىل أن الوزارة تستعد لتنفيذ مناطق صناعية يف 
ع��دد م��ن املحافظات بالتنسيق م��ع السلطات املحلية .. 
معلنا أن الوزارة تسلمت أوليات إنشاء املنطقة الصناعية 
بمحافظة صعدة الستكمال اإلجراءات الالزمة لها خالل 

األيام القادمة.
وث����م����ن ج����ه����ود امل����ؤس����س����ات وال���ه���ي���ئ���ات ال���ت���اب���ع���ة ل����ل����وزارة 
ومكاتب الصناعة بأمانة العاصمة واملحافظات لخدمة 
املواطن وتوفري السلع والبضائع باملواصفات واألسعار 
املناسبة .. مشيدا بهذا الصدد بدور العمليات الرئيسية 
وغرف العمليات يف املكاتب والفرق امليدانية املناوبة خالل 

إجازة عيد األضحى.
وشدد وزير الصناعة عىل ضرورة استمرار الرقابة عىل 
األس���واق واألس��ع��ار وج���ودة وصالحية السلع والتكامل 
بني مكاتب الوزارة واملجالس املحلية انطالقاً من دورها 
التنفيذي والرقابي واإلشرايف واختصاصاتها وصالحياتها 

املحددة بقانون السلطة املحلية والئحته التنفيذية.
ونوه إىل أن الوزارة تعمل عىل تطوير العمل وتحديث 
األداء يف ك����اف����ة ال����ق����ط����اع����ات واالس�����ت�����ف�����ادة م�����ن ال���ت���ج���ارب 
وال��������ت��������ط��������ورات يف ال������ج������وان������ب ال����ف����ن����ي����ة وال����ت����ق����ن����ي����ة ل�����الرت�����ق�����اء 

بمستوى العمل.
وحث عىل مضاعفة الجهود والعمل التكاميل لتنفيذ 
خطط الوزارة وبرامجها واهدافها ضمن الرؤية الوطنية 
لبناء الدولة وبما يصب يف خدمة الشعب اليمني الصابر 

والصامد يف مواجهة العدوان .
وتقدم وزير الصناعة والتجارة باسمه وكافة منتسبي 
ال��������وزارة ب��ال��ش��ك��ر ل��رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل عىل 

دعمه لخطط الوزارة ومشاريعها التطويرية.
من جهته تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إىل توجه 
الحكومة لدعم املنتج املحيل وتشجيع الصناعات املحلية 

لتحقيق االكتفاء الذايت تنفيذا لتوجهات القيادة الثورية 
واملجلس السيايس األعىل وخطط الرؤية الوطنية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة.
وأك��د أن ق��ي��ادة ال���وزارة ل��ن ت��أل��وا جهدا يف تقديم كافة 
أوجه الدعم للموظفني الذين يواصلون العمل لخدمة 
الوطن واملواطن وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الكوادر 
العاملة بالوزارة ومكاتبها وفقا لألولويات واالحتياجات 

الفعلية.
وح������ث ال���ه���اش���م���ي ع����ىل م����واص����ل����ة اس���ت���ن���ه���اض ال����ق����درات 
املتاحة الستمرار تفعيل األنشطة االقتصادية واإلنتاجية 
وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم األهداف 
امل���ش���رتك���ة يف ال���ق���ط���اع ال���ص���ن���اع���ي وك�������ذا امل���ص���ل���ح���ة ال���ع���ام���ة 
للمواطن والتخفيف من معاناته جراء استمرار العدوان 

والحصار.
فيما اس��ت��ع��رض وك��ي��ل وزارة الصناعة لقطاع التجارة 
ال���داخ���ل���ي���ة ب���س���ام ال����غ����رب����اين ت����ق����ري����راً ح�����ول ن���ش���اط ال��ق��ط��اع 
وم���ك���ات���ب ال���������وزارة ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة وامل���ح���اف���ظ���ات خ���الل 
إج�����������ازة ع����ي����د األض������ح������ى وال�����ج�����ه�����ود امل�����ب�����ذول�����ة ل����ل����رق����اب����ة ع��ىل 
األس�����ع�����ار واألس�����������واق وال������ن������زول م����ن ق���ب���ل ال����ف����رق امل���ي���دان���ي���ة 

املناوبة.
ول����ف����ت إىل أن ع���م���ل���ي���ات ال������������وزارة ت���ل���ق���ت أك������رث م�����ن 188 
ب���الغ���ا ح�����ول م���خ���ال���ف���ات م���ت���ن���وع���ة ت��ت��ع��ل��ق ب����ارت����ف����اع أس���ع���ار 
وم��������واد م��ن��ت��ه��ي��ة ال���ص���الح���ي���ة وغ������ش ت����ج����اري ون����ق����ص وزن 
الخبز وارتفاع أسعار اللحوم.. مبينا أنه تم عكس هذه 
البالغات إىل مكاتب الوزارة باألمانة واملحافظات التخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالها.
ح�����ض�����ر ال�����ل�����ق�����اء رئ������ي������س امل�����ك�����ت�����ب ال�����ف�����ن�����ي رئ������ي������س ال������وح������دة 

التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة منذر الشرجبي.

ن�������ف�������ذت م�����ؤس�����س�����ة ال����ش����ع����ب 
االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، خ���الل 
أي���������ام ع����ي����د االض������ح������ى امل������ب������ارك، 
زي�����������ارات م���ي���دان���ي���ة ل���ل���م���راب���ط���ني 
يف ج��ب��ه��ات م��ا وراء ال��ح��دود، 
تحت شعار ) أعيادنا جبهاتنا( 
وضمن مشروع توزيع كسوة 
ع�������ي�������د االض�����������ح�����������ى ل�����ل�����م�����راب�����ط�����ني 
يف ت���ل���ك ال���ج���ب���ه���ات وال���ج���رح���ى 

بمحافظة صعدة.
وخ��������������������الل ت����������دش����������ني امل����������ش����������روع 
ب���م���رك���ز رع����اي����ة ال���ج���رح���ى األويل 
يف م����������دي����������ن����������ة ص��������������ع��������������دة، اع�������ت�������رب 
م��������ح��������اف��������ظ امل��������ح��������اف��������ظ��������ة م����ح����م����د 
ج��اب��ر ع���وض ال���رازح���ي م��ش��روع 
كسوة العيد ورعاية الجرحى 
أق��ل م��ا يمكن تقديمه ألبطال 

الجيش واللجان الشعبية نظري ما قدموه من تضحيات 
يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره  .

وث������م������ن امل�����ح�����اف�����ظ ع���������وض م��������ب��������ادرة م�����ؤس�����س�����ة ال���ش���ع���ب 
االج����ت����م����اع����ي����ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة  يف ت����ق����دي����م ال�����ك�����س�����وة ل���ل���ج���رح���ى 
وامل��راب��ط��ني ، داع��ي��اً امل��ؤس��س��ات املحلية ألن ت��ح��ذو حذو 
مؤسسة ال��ش��ع��ب، يف امل��ب��ادرة وامل��س��اه��م��ة بتنفيذ مثل 
ه��ذه املشاريع التي تعزز التكافل االجتماعي وتساهم 

يف ت��غ��ط��ي��ة االح���ت���ي���اج ل��ل��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة، وت��م��ت��د أي��ض��اً 
للجبهة الخارجية لتقدم الكسوة العيدية للمرابطني 
يف مختلف امل��ح��اور،  اضافة اىل تنفيذ مشاريع خريية 
وتنموية للتخفيف من معاناة املواطنني جراء العدوان 

والحصار.
من جانبه أوضح مدير املشاريع اإلنسانية يف مؤسسة 
ال��ش��ع��ب محمد ال��ج��ع��دي أن امل���ش���روع ي��س��ت��ه��دف أل���ف و 
500 من الجرحى واملرابطني، بكسوة عيدية وناموسيات 

م���������ش���������ب���������ع���������ة ب�����������امل�����������ب�����������ي�����������د ال����������ق����������ات����������ل 
للبعوض.

وأك������������������������������د ال��������������ج��������������ع��������������دي ح������������رص 
م����������������ؤس����������������س����������������ة ال����������������ش����������������ع����������������ب ع��������ىل 
زي��������������������ارة ال��������ج��������رح��������ى وامل��������راب��������ط��������ني 

ومشاركتهم أفراح العيد.
وقام فريق مؤسسة الشعب 
بزيارة املرابطني يف جبهة نجران 
بمحور البقع، وجبهة عسري، 
وم��������������ح��������������ور ج����������������ي����������������زان، م�����ه�����ن�����ئ�����ني 
االبطال  بعيد االضحى املبارك 
واالن������ت������ص������ارات ال���ع���ظ���ي���م���ة ال���ت���ي 
يسطرونها يف تلك الجبهات، 
ومقدمني لهم الهدايا العينية 

ممثلة بالكسوة العيدية.
م���ن ج��ه��ت��ه��م أع�����رب امل��ق��ات��ل��ني 
ع����ن س���ع���ادت���ه���م ال���ب���ال���غ���ة ل��ه��ذه 
ال��ل��ف��ت��ة ال���ك���ري���م���ة م����ن م���ؤس���س���ة ال���ش���ع���ب ووص�������ول ف��ري��ق 
املؤسسة اىل خطوط التماس مع العدو، رغم الخطورة 

الكبرية يف ذلك.
وأكد املقاتلون ثباتهم وصمودهم يف مواقعهم وأنهم 
ل����ن ي���ت���زح���زح���وا ق���ي���د أن���م���ل���ة، م���ق���دم���ني ال���ت���ه���اين ل��ل��ش��ع��ب 
ال���ي���م���ن���ي وق�����ي�����ادت�����ه ال�����ث�����وري�����ة وال����س����ي����اس����ي����ة ب���م���ن���اس���ب���ة ع��ي��د 

االضحى املبارك.

أكد الحرص على تقييم األداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين:

الدرة: الوزارة تستعد لتنفيذ مناطق صناعية في عدد من احملافظات بالتنسيق مع السلطات احمللية
ب��ع��ث رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور برقية 
عزاء ومواساة يف وفاة نائب رئيس الوزراء وزير املالية األسبق محافظ البنك 
املركزي األسبق املهندس محمد أحمد الجنيد بعد مسرية إدارية واقتصادية 
زاخرة بالعطاء.. وأشاد رئيس الوزراء يف الربقية بمناقب الفقيد الجنيد ودوره 
االيجابي يف مسار بناء الدولة خالل سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن 

املنصرم والعقد األول من األلفية الثالثة.
ون��������وه ب����م����ا ات����س����م ب�����ه ن����ش����اط ال���ف���ق���ي���د م�����ن ك�����ف�����اءة ون������زاه������ة وإخ����������الص وإع�������الء 
للمصلحة ال��ع��ام��ة ل��ل��وط��ن ع��ىل م��ا ع��داه��ا م��ن امل��ص��ال��ح ال��ذات��ي��ة وح��رص��ه عىل 

خدمة املواطنني وتيسري معامالتهم.
ولفت إىل أن الفقيد الذي شغل منصب وزير ل�27 وزارة يف حكومات متعاقبة 
ونائباً لرئيس الوزراء ومحافظاً للبنك املركزي ساهم بصورة مؤثرة يف تطوير 

األداء ال��وظ��ي��ف��ي ملختلف ت��ل��ك ال��ج��ه��ات وع��م��ل وف��ق��اً ل��ص��الح��ي��ات��ه يف مكافحة 
الفساد والتسيب اإلداري فيها كما اضطلع ب��دور حيوي يف عملية اإلص��الح 

املايل واإلداري الذي شهدته الدولة خالل فرتة سابقة.
وأك������د ب����ن ح���ب���ت���ور أن خ����س����ارة ال����وط����ن ب���رح���ي���ل ش��خ��ص��ي��ة وط���ن���ي���ة ك��امل��ه��ن��دس 
الجنيد كبرية حيث فقد الوطن شخصية قيادية وإنسانية استثنائية وإداري 
واقتصادي كفؤ ونزيه أخلص لوطنه ومجتمعه ونفذ مهامه وواجباته دون 

ّمن عىل وطنه وشعبه.
وع��رب رئ��ي��س ال����وزراء ع��ن أح��ر ال��ت��ع��ازي وعظيم امل��واس��اة ألس���رة الفقيد وٱل 
ال��ج��ن��ي��د ك��اف��ة يف ه���ذا امل���ص���اب.. س��ائ��ال ال��ل��ه ال��ع��يل ال��ق��دي��ر أن ي��ت��غ��م��ده ب��واس��ع 
رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه 

الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ناقش اجتماع بمحافظة إب 
برئاسة وكيل املحافظة لشئون 
األوق������������اف ال������ق������ايض ع���ب���دال���ف���ت���اح 
غالب سبل الحفاظ عىل أرايض 
وممتلكات األوقاف بما يسهم 
يف االستفادة من أعيان وأموال 
الوقف وفقا ألهداف الواقفني.
وأس���ت���ع���رض االج���ت���م���اع ال���ذي 
ض���م م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة األوق�����اف 
باملحافظة بندر العسل ونوابه 
وال���������ف���������روع  اإلدارات  وم���������������������دراء 
باملديريات.. الخطوات الجاري 
ت����ن����ف����ي����ذه����ا الس�����ت�����ك�����م�����ال أع�����م�����ال 
وم�������م�������ت�������ل�������ك�������ات  أرايض  ح����������ص����������ر 
ال����وق����ف يف ض�����وء خ���ط���ة ت��ط��وي��ر 

العمل الوقفي وتنمية املوارد الوقفية خالل املرحلة 
املقبلة.

وتطرق االجتماع إىل الصعوبات التي تواجه عمل 
املكتب باملحافظة والحلول الكفيلة باالنتفاع ألموال 

وعقارات الوقف واستثمارها.
وأق�������������ر اإلج�������ت�������م�������اع ت����ش����ك����ي����ل ل�������ج�������ان ح�����ص�����ر األرايض 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��وق��ف��ي��ة ع���ىل م��س��ت��وى امل���دي���ري���ات وف��ق��ا 

ل���ل���خ���ط���ة امل������ع������دة وب����رن����ام����ج����ه����ا ال�����زم�����ن�����ي امل��������ح��������دد.. ويف 
االج����ت����م����اع ش�����دد ال���وك���ي���ل غ�����الب ع����ىل أه���م���ي���ة ت��وح��ي��د 
ال�����ج�����ه�����ود إلي�������ق�������اف أع�������م�������ال ال�����س�����ط�����و واالع����������ت����������داء ع���ىل 
أرايض األوق����������������اف.. الف�����ت�����ا اىل ض�����������رورة ال���ت���ن���س���ي���ق م��ع 
ال����ج����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة ل���ض���ب���ط امل���ع���ت���دي���ن وامل���م���ت���ن���ع���ني ع��ن 
س�����داد م��س��ت��ح��ق��ات اإلوق������اف وإع������داد م��ح��اض��ر جمع 

االستدالالت واإلحالة إىل نيابة األموال العامة.
وأك������������د وك������ي������ل امل�����ح�����اف�����ظ�����ة دع����������م وم�������س�������ان�������دة ق�����ي�����ادة 

ال�������س�������ل�������ط�������ة امل�������ح�������ل�������ي�������ة ل�����ج�����ه�����ود 
مكتب األوقاف للحفاظ عىل 
م���م���ت���ل���ك���ات األوق����������اف وت���ط���وي���ر 
موارده باعتبارها أمانة واجبة 
األداء إىل مصاريفها املعروفة 
ش������رع������ا. . ح�����اث�����ا ال����ج����م����ي����ع ع��ىل 
اإلضطالع بمسؤولياتهم أمام 
ال�����ل�����ه يف ال�����ن�����ه�����وض ب���م���س���ت���وى 
األداء وتحريك االستثمارات 
وت��ن��م��ي��ة اإلي���������رادات وال��ح��ف��اظ 
ع�������������������ىل األع����������������������ي����������������������ان واألص�������������������������������ول 
ال������وق������ف������ي������ة.. ف����ي����م����ا اس����ت����ع����رض 
م���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
ال���ج���ه���ود امل���ب���ذول���ة الس��ت��ك��م��ال 
أعمال الحصر امليداين ألرايض 
وممتلكات األوقاف يف مختلف مديريات املحافظة.

وأك����د ال��ع��س��ل اس��ت��م��رار ال��ع��م��ل يف م��ت��اب��ع��ة أرايض 
وعقارات وممتلكات األوقاف ضمن حملة ميدانية 
للحفاظ عىل أرايض الوقف واستعادة ما نهب منها.. 
مبينا أن��ه اىل ج��ان��ب ذل��ك يتم ال��رتك��ي��ز ع��ىل تصحيح 
أوضاع املنتفعني والنهوض بمستوى العمل وتنفيذ 

مشاريع استثمارية وقفية باملحافظة.

رئيس الوزراء يعزي في وفاة محافظ البنك املركزي األسبق محمد أحمد اجلنيد

وزير النقل يؤكد أهمية االنضباط الوظيفي لالرتقاء مبجاالت النقل

اجتماع في إب يناقش سبل احلفاظ على أراضي وممتلكات األوقاف
قدمت الكسوة العيدية للمقاتلين والجرحى بصعده

مؤسسة الشعب تنفذ زيارات عيدية  للمرابطني االبطال في جبهات ما وراء احلدود 



الحمد لله رب العاملن والللصللاة والللسللام عللى أشلللرف األنللبلليللاء واملللرسلللللن وعللى آله 
األطهار وارىض اللهم عن صحابته األخيار وبعد

بمناسبة حلللللول علليللد األضللحللى املللبللارك أتللقللدم وزمللللايئ يف املللجلللللس الللسلليللايس األعللى 
بللخللالللص الللتللهللاين والللتللريللكللات إىل شعبنا اللليللمللنللي الللعللظلليللم واىل قللائللد اللللثلللورة املللبللاركللة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه الله والتهاين موصولة للعلماء اإلجاء 
واألخوة األكاديمين وقادة األحزاب وكل النخب السياسية واإلعامية والحقوقية 
واملدنية بشكل عام كما أهنيء أبطالنا املجاهدين يف القوات املسلحة واألمن وكافة 
رفللللاق اللللسلللاح ملللن املللشللايللخ واألعللليلللان وكلللل قللبللائلللللنللا الللوفلليللة علللى املللتلللداد تللللراب الللوطللن 
الغايل كما أهنئ حكومتنا املوقرة وأعضاء مجليس النواب والشورى وكافة منتسبي 
أجهزة الدولة وكل املناضلن والشرفاء من أبناء وبنات الشعب اليمني الكريم يف 

الداخل والخارج.
أيها الشعب اليمني العظيم

تطل عليكم هذه املناسبة الجليلة وأنتم مع الله يف رباط وصر وجهاد عظيم تبتغون 
رضللاه وتلللللوذون بحماه وتتمسكون بفضله وتعتصمون بحبله وتنتصرون لشرف 
األرض وعللظللمللة امللللبلللادئ أعلللللزاء كلللرملللاء ال يللنللحللنللي لللكللم جللبللن وال يللخللور لللكللم عللللزم وال 

يعرتيكم بإذن الله وهن وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
 أيها الللكللرام .. إن عيد األضحى مناسبة لها مكانتها الخاصة يف ديننا الحنيف ويف 
الوجدان املسلم اختار الله لها أن تكون يف شهر من أفضل الشهور ويف يوم من أيام 
عشر هي عند الله من أفضل األيام وجعلها متزامنة مع أيام الحج الذي هو بدوره 
ركن من أركان اإلسام ويف يوم العيد تبتهج األسر واملجتمعات بإخائهم وحسن 
جوارهم وسامهم وصلة الرحم يف ما بينهم ولقد سعى الظاملون من بني أمتنا إىل 
إفساد مناسباتنا وأعيادنا وفرحة أطفالنا بما صنعوه يف بادنا من مآيس وأحزان 
ومن حرب وكرب وحصار ودمار وعناء ومعاناة لكن الله أراد ويريد أن تكونوا عى 
الللنللقلليللض مللنللهللم وأن تللكللونللوا عللى ذللللك الللنللور الللللذي يللبللدد ظلمهم وظللاملليللتللهللم وتلك 

املحبة التي تحبط كراهيتهم.

أيها اإلخوة واألخوات
لقد حباكم الله بالكثري من نعمه ويف مقدمتها نفوسكم املشرقة بالرضا والصر 
وقلوبكم املفعمة باإليمان والعزم وهاماتكم العالية التي ال تنحني إال لله الواحد 
القهار فكنتم بحمد الله – وما زلتم وستبقون - أقوى من نارهم وحديدهم وأكر 

من بطشهم وإرهابهم فا تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون.
ولللتللصللنللعللوا مللن علليللدكللم مللنللاسللبللة للللللتللسللامللي عللى اللللجلللراح واالبللتللهللاج بللأبللسللط األشلليللاء 
ولللتللتللخللذوا مللن هلللذه املللنللاسللبللة فللرصللة إلحلليللاء وتللعللزيللز قلليللم اإلخللللاء واملللحللبللة والللتللواصللل 
والتعاون والتكامل وابتهجوا فيها بإحسانكم وأخاقكم وإخاءكم وصلة أرحامكم 
واحرتامكم ودعائكم لبعضكم البعض وهنيئاً يف هذا اليوم للمحسنن الكرام من 
يعطون الكبري حقه من التبجيل والصغري حقه من العطف وإن من أحب األعمال 

إىل الله إدخالك السرور عى قلب أخيك ولو بكلمة طيبة.

أيها الشعب اليمني املجاهد
وبللللهللللذه امللللنلللاسلللبلللة أبللللللللارك للللكلللم بلللشلللائلللر اللللنلللصلللر اللللكلللبلللري الللللتللللي تللنللسللجللهللا سللللواعللللد أبللنللائللكللم 
وإخوانكم املرابطن يف جميع الجبهات وآخرها االنتصار الكبري عى تنظيم القاعدة 
يف البيضاء ضمن معركة كبرية راهن عليها العدو كثريا ومنحها الكثري والكثري من 
امللللال واإلعللللام واإلسللنللاد الللجللوي وعللى ملللرأى ومسمع مللن الللعللالللم اللللذي يللدعللي زيفاً 
وكذباً محاربة القاعدة وداعش لتسقطوا بسواعدكم ليس فقط املخاطر التي كانت 
سرتتبها هللذه املعركة وإنللمللا لتسقطوا أيضا آخللر مللا تبقى ألمريكا واملجتمع الللدويل 

من أقنعة ومن قدرات عى الغش والزيف واالدعاء.
كما أبارك لكم انطاق مصفوفة من األنشطة واألعمال وهي عبارة عن حزمة مبشرة 
ملللن اإلصللللاحللللات يف مللخللتلللللف امللللجلللاالت الللقللانللونلليللة والللقللضللائلليللة واألملللنللليلللة والللسلليللاسلليللة 
والزراعية والبنى التحتية يف إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة وخدمة أمن املواطن 
وأملنا أن نلمس آثارها اإليجابية خال الفرتات املقبلة مع مراعاة التعاون الجماعي 

يف إسناد متطلباتها املوضوعية من الوقت والصر والجهد والتنسيق والتشجيع.
إننا نسعى جاهدين لتسريع إجراءات النظر يف القضايا واملظلوميات والحد من كل 
املمارسات واملخالفات املعيقة واملسيئة سواء يف ما يتصل بعمل النيابات والقضاء أو 
أقسام الشرطة واألمن وكل املؤسسات بشكل عام ونريد من كل املعنين مضاعفة 
الللجللهللود علللى إنلللجلللاز الللتللصللحلليللحللات املللطلللللوبللة واتلللخلللاذ اإلجلللللللراءات الللحللاسللمللة ضلللد كل 
مخالف أو متاعب أو مستغل أو متعسف أو عابث بحقوق وقضايا وخصوصيات 
الناس واملجتمع وصللواًل إىل بناء بيئة مطمئنة ومحكومة بثقافة القانون والحكم 
الرشيد يف جميع مؤسسات الدولة وندري أن الطريق طويل وشاق يف ظل املوروث 
الثقيل مللن الللظللواهللر السلبية املللتللجللذرة ويف ظللل الللصللعللوبللات وشلللح اإلمللكللانللات التي 
فللرضللهللا الللللعللللدوان واللللحلللصلللار وللللكلللن ثللقللتللنللا بللالللللله - وبلللاللللرجلللال املللخلللللصللن وإرادة ثلللورة 
الحادي والعشرين من سبتمر املجيد - كفيلة إن شاء الله بتحقيق هذه الخطوات 
ومواصلة النضال عى طريق بلورة آمال وتطلعات شعبنا اليمني العظيم إىل واقع 

ملموس ومع الوقت يقطع الحبل الحجر كما يقال ولذلك علينا دائما أن نتخلص 
مللن كللل حللاالت الشعور بالعجز والكسل واللليللأس واإلحللبللاط والللتللشللاؤم وأن نشمر 
الللسللواعللد ونللتللسلللللح بللاألمللل والللعللمللل واللللعلللزم والللصللر واالسللتللبللشللار والللتللفللاؤل بالخري 

فليس هناك يشء مستحيل )وبشر الصابرين(.
ويف هذا الصدد أشكر كل األخوة يف حكومة اإلنقاذ الوطني والسلطات الثاث بشكل 
عام عى ما يبذلونه من جهود مخلصة ودؤوبة وأحثهم عى املزيد واملزيد من العمل 
والكفاح حتى تحقيق الغايات املرجوة والخطط املرسومة يف كل املجاالت القضائية 
والتشريعية والسياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية والتعليمية والثقافية. 

ويف ختام هذه الكلمة املختصرة أشري إىل جملة من النقاط والرسائل السريعة:
أوال – نجدد التهاين والتريكات بهذه املناسبة لشعبنا وكافة شعوب أمتنا املسلمة 
سائا الله تعاىل أن يعيدها علينا وعى اإلنسانية جمعاء بالخري والُيمن والركات 

وقد تحقق لبلدنا السام واالستقال.

ثانيا – نشد عى أيدي أبطال الجيش واللجان ونبارك انتصاراتهم املتوالية ومواقفهم 
املشرفة وجهادهم العظيم يف سبيل الله والدفاع عن الشعب والوطن والتصدي 
للعدوان الغاشم بكافة ملحقاته البغيضة من القاعدة وداعش وكل قوى الظام 
والعمالة واالرتلللزاق ونهيب بشعبنا العظيم وقبائلنا الوفية - وكل الغيورين عى 
األرض والعرض – يف مضاعفة الجهود ومواصلة الدعم واإلسناد والرفد املستدام 
للجبهات خاصة مع تصعيد العدو وانهماكه املستمر يف األعمال العدائية وبوترية 

متصاعدة كما هو واضح.
ثللالللثللا – نلللديلللن ونللسللتللنللكللر اللللدعلللم امللللتلللزايلللد لللعللنللاصللر اللللقلللاعلللدة وداعللللللش بلللامللللال واللللسلللاح 
ومللللحللللاوالت تللوطلليللنللهللم يف كلللل ملللن ملللللأرب واللللبللليلللضلللاء ونلللذكلللر بللمللا ارتلللكلللبلللوه ملللن جللرائللم 
مللروعللة بللحللق املللواطللنللن اليمنين سللابللقللا والحللقللا وآخللرهللا إعللللدام األسللرييللن ونشجب 
صمت املجتمع الدويل إزاء هذه املمارسات ومواصلة إسنادها من قبل دول التحالف 
واالعللللللرتاف املللثللري للللللخللجللل بللشللرعلليللتللهللم ملللع مللواصلللللة الللتللنللكللر إلرادة وحلللقلللوق الشعب 
اليمني وما يتعرض له من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ويف مقدمتها الحصار 
الجائر عى الشعب اليمني وحرمان أبناءه من الحصول بسهولة ويسر عى حقهم 
يف السفر والغذاء والدواء والوقود وأبسط الحقوق وننظر إىل هذا الصمت باعتباره 
تللفللريللطللا معيبا يف الللقلليللم اإلنللسللانلليللة وتلللواطلللؤا مللكللشللوفللا ضللد أملللن امللللواطلللن اللليللمللنللي وال 

يخدم - بالتأكيد – مقتضيات السلم واألمن الدولين.
رابعا - ندعو األمم املتحدة واملجتمع الدويل إىل مراجعة مواقفهم تجاه اليمن 
وإىل وقلللف سلليللاسللة الللكلليللل بمكيالن يف أسلللللوب الللتللعللاطللي مللع مللوضللوع الللحللرب 
واللللسلللام يف اللليللمللن ونلللللوم كللل مللن يللديللن حللقللنللا يف اللللدفلللاع أو يتهمنا بللالللرغللبللة يف 
إطللالللة الللحللرب طاملا والللحللرب علينا مللا تللزال قائمة وسيكون مللن حقهم ذلللك يف 
حال توقفت الغارات الجوية وارتفع عن بادنا الحصار واالحتال ثم وجدونا 
بعد ذلك نواصل الحرب أما قبل ذلك فا يحق ألحد أن يلومنا أو يدين حقنا 
يف الدفاع عن بادنا وشعبنا ونؤكد بأن مثل هذه األساليب والسياسات ستظل 
تللفللتللقللر للللللكللثللري مللللن اللللللتلللللوازن واإلنلللللصلللللاف وللللللن تلللسلللاعلللد بللطللبلليللعللتللهللا عللللى بلللنلللاء الللثللقللة 
ومعالجة املخاوف بقدر ما ستبقى تفاقمها أكرث وأكرث األمر الذي ال نتوقع من 
هذه السياسات أن تكون داعمة أو مساعدة عى تحقيق السام يف اليمن ولذلك 
نللدعللو األمللللم املللتللحللدة ومللبللعللوثللهللا اللللقلللادم وكلللل اللللللدول املللهللتللمللة بللمللوضللوع الللسللام 
إىل املراجعة الجادة للمواقف والسياسات واجللرتاح سياسات تتسم بالتوازن 
واإلنصاف والواقعية قادرة عى عدم تكرار األنماط السابقة والقديمة وضامنة 
ملنع معاودة اإلنتاج املتكرر للتجارب التفاوضية الفاشلة كما يف املايض مؤكدين 
حرصنا الكبري ورغبتنا األكيدة يف السام العادل والشامل واملستدام وإطاق 
مللفللاوضللات جللللادة علللى أسللللاس رفلللع الللحللصللار ووقللللف اللللعلللدوان وإنلللهلللاء االحللتللال 
ومعالجة آثار الحرب وتداعياتها ونشجب بشدة حالة اإلصرار عى استعمال 
الحصار والتجويع كساح من أسلحة الحرب والتفاوض باعتبار ذلك جريمة 
حرب وعمل مدان ومنايف ألخاق الحروب وانتهاكا صارخا للقوانن واملواثيق 

األممية والدولية.
خامسا - ندعو قيادة التحالف إىل مراجعة صداقاتها وعداواتها وتلمس املكامن 
الحقيقية ملصالحها وتللهللديللداتللهللا يف ضلللوء الللكللثللري مللن املللعللطلليللات واملللتللغللريات املحلية 
واإلقللللللليلللمللليلللة والللللدوللللليللللة وعلللللى أسللللللاس مللللن االسلللتلللحلللضلللار اللللدقللليلللق للللكلللل مللللا هللللو صللحلليللح 
وحقيقي بعيدا عن االستغال األمرييك الريطاين الستمرار العدوان علينا معربن 
عن جاهزيتنا ملفاوضات سام جادة وصادقة فور توفر مؤشراتها العملية والواقعية 
ويف مقدمتها رفع الحصار عن شعبنا اليمني املظلوم مؤكدين أننا ال نقدم اشرتاطات 
تعجيزية بقدر ما نطالب بالحد األدىن من الحق القانوين واإلنساين لشعبنا اليمني 

كمفتاح لبناء الثقة وإدارة عجلة السام إىل األمام.
 سادسا – نثمن غاليا ونقدر عاليا الدور اإليجابي واملساعي الحميدة التي تقودها 
سلطنة عمان الشقيقة ونؤكد دعمنا الصادق والجاد لكل الجهود الخرية بما يحقق 

السام العادل والدائم.
تحيا الللجللمللهللوريللة اليمنية - املللجللد والللخلللللود للللللشللهللداء -الللشللفللاء للجرحى – الحرية 
لألسرى - النصر للشعب اليمني العظيم .. والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 خاص "62سبتمرب"
تزايدت مخاوف جماعة اإلخوان املسلمن 
ومليشيات االنتقايل ومعهما عناصر تنظيم 

القاعدة وداعش بعد أن حقق الجيش اللجان 
الشعبية انتصارات واسعة ضد العدوان ومرتزقته 

يف بقية مديريات ومناطق محافظة البيضاء.
التقدم امليداين الواسع يف مديرية نعمان الذي 

تم يف عملية هجومية معاكسة رداً عى ما يسمى 
بعملية "النجم الثاقب" مثل ضربة موجعة أربك 

تحالف العدوان وعناصره االرهابية التي وجدت 
نفسها أمام خيارات االستسام أو املوت.

مراقبون سياسيون يرون أن العملية النوعية 
التي نفذها الجيش واللجان الشعبية من خال 
التقدم يف بقية مناطق البيضاء الذي كان بمثابة 
بوابة العبور نحو بقية املناطق الشرقية كشبوة 

وحضرموت ومأرب املدينة التي تدور حولها 
معارك عنيفة وسط تقدم نوعي لقوات الجيش 

واللجان الشعبية.. تفاصيل أكرث يف سياق التقرير 
التايل اىل التفاصيل:-

عى وقع انتصارات البيضاء تعيش املناطق الشرقية بما فيها من 
بقايا املرتزقة حال ترقب وخوف من القادم بعد أن تمكن الجيش 
واللجان من السيطرة شبه الكاملة عى البيضاء التي تمثل أهم 

املحافظات االسرتاتيجية لتوسطها ثماين محافظات وسيطرتها 
عى خطوط االتصال مع بقية املناطق السميا الشرقية منها.

غارات مكثفة 
حللللللللاول تلللحلللاللللف الللللللعللللللدوان اسلللللنلللللاد ملللرتلللزقلللتللله وعللللنللللاصللللر ملللللن تللنللظلليللم 
القاعدة وداعش بهدف الحد من تقدم الجيش واللجان الشعبية 
باتجاه بقية مناطق البيضاء التي كانت املاذ األخري لعناصرهم 
لكنها فللشلللللت رغلللم اسللنللاد طلللائلللرات تللحللالللف اللللعلللدوان الللسللعللودي 
بشن غاراتها الجوية عى مديرية ناطع شرقي محافظة ومديرية 
ُنلللعلللملللان امللللحلللاذيلللة مللللديلللريلللة َبلللْيلللحلللان غلللربلللي مللحللافللظللة شلللبلللوة الللغللنلليللة 

بالنفط والغاز والساحلية عى البحر العربي. 

مخاوف االنتقايل 
اىل ذلللك أطلللللق املجلس االنللتللقللايل املللدعللوم امللاراتلليللا تللحللذيللرات من 
سيطرة الجيش واللجان الشعبية عى محافظة شبوة مجدداً، 
هذا ما ظهر من خال حديث ما يسمى بنائب رئيس لجنة الحوار 
الللللخللللارجللللي بللاملللجلللللس االنللللتللللقللللايل املللللدعللللوم إمللللارتلللليللللاً، أحلللملللد علللملللر بللن 
فريد، الذي عر عن القلق والخوف من التطورات التي تشهدها 
مللحللافللظللة شلللبلللوة ملللع اقللللللرتاب قلللللوات صللنللعللاء ملللن أطللللللراف مللديللريللة 

َبْيحان يف غربي املحافظة.

تقدم ميداين 
أحرز الجيش واللجان تقدما ميدانيا خال معارك خاضها ضد 
ملللرتلللزقلللة الللللعللللدوان وعلللنلللاصلللر تللنللظلليللم اللللقلللاعلللدة املللللدعللللوم بللالللتللغللطلليللة 
الجوية السعودية يف محافظة البيضاء حيث اسفرت العمليات 
النوعية التي نفذها املرابطون من ابناء الجيش واللجان الشعبية 
املسنودين بأحرار قبائل البيضاء ايضا عن السيطرة عى مديرية 
نللللاطللللع وبللليلللنلللهلللا "علللقلللبلللة ملللللاللللللح"، امللللرتلللفلللع االسللللرتاتلللليللللجللللي املللللطللللل عللى 
ملللديلللريلللة بلليللحللان شلللملللال غلللربلللي مللحللافللظللة شلللبلللوة الللغللنلليللة بللالللنللفللط.. 
مثل أهمية خاصة نظرا ملا يحتله املوقع من اهمية اسرتاتيجية 
لقوات الجيش واللجان الشعبية بشكل يمهد التقدم السريع 

نحو مديرية بيحان أوىل مديريات محافظة شبوة يليها مديرية 
عتق مركز املحافظة كما تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية 
مللللن اللللسللليلللطلللرة عللللى "علللقلللبلللة الللللقللللنللللذع"، وهلللللي سلللللسلللللة مللرتللفللعللات 
اسللرتاتلليللجلليللة يف مللديللريللة نللعللمللان شللمللال الللبلليللضللاء الللتللي تللطللل ايضا 

عى محافظة شبوة.

معارك عنيفة 
أكلللللد ملللراقلللبلللون سللليلللاسللليلللون وملللحلللللللللللون علللسلللكلللريلللون أن االنلللهللليلللارات 
املتوالية التي لحق بمرتزقة العدوان وعناصرهم اإلرهابية أثرت 
بشكل كبري عى املستوى النفيس واملعنوي ملا تبقى من مجاميع 
امللللللرتلللللزقلللللة يف مللللللللأرب املللللديللللنللللة الللللتللللي اقللللللللرتب ملللنلللهلللا الللللجلللليللللش واللللللللللجللللان 
الشعبية وسط فرار جماعي لعناصر املرتزقة حيث افادت مصادر 
ميدانية مطلعة ان املعارك االخللرية تدور رحاها يف مأرب املدينة 
وسلللط تللقللدم للجيش واللللللجللان الشعبية وفللللرار جللمللاعللي ملللا تبقى 

من مرتزقة العدوان.

واشار املصدر أن املواجهات جرت ايضا يف جبال البلق والطلعة 
الللحللمللراء ونللخللاء واملللشللجللح وأيلللللدات الللللراء وهلللي مللنللاطللق محاذية 
ملللديللنللة ملللللأرب كللمللا أسلللفلللرت املللللعللللارك علللن سلللقلللوط علللشلللرات الللقللتللى 

واملصابن يف صفوف مرتزقة العدوان بينهم قيادات.

أكرث من 03 غارة 
شللللن طللللللريان اللللللعلللللدوان اللللسلللعلللودي غلللللللارات مللكللثللفللة عللللى املللحللافللظللة 
تجاوزت الل03 غارة يوم أمس يف محاولة إلسناد مرتزقته ووقف 

تقدم الجيش واللجان دون جدوى.

تحول سريع 
الللتللحللول الللعللسللكللري الللسللريللع الللللذي حللقللقللتلله اللللللجللان الللشللعللبلليللة يف 
مديرية رحبة أثار حالة استنفار قصوى لدى مليشيات ومرتزقة 
الللللللعللللللدوان يف جلللبلللهلللات جلللبلللل ملللللللراد والللللجللللوبللللة واملللللاهللللللللليللللة وحللللريللللب، 
خللللصللللوصللللاً بلللعلللد اسللللتللللعللللادة مللللديللللريللللة رحللللبللللة وتلللأمللليلللنلللهلللا، وملللواصلللللللة 

العملية وتمشيط مديريات جنوب مأرب كافة.
وحللاول املرتزقة عبثا نقل املعركة إىل وادي املشرييف الذي يتبع 
إداريلللاً مديرية ولللد ربلليللع، إال انهم لللم يستطيعوا تخطي أطللراف 
الوادي، وفشلوا بالوصول إىل املناطق الواقعة عى التماس بن 
مأرب ومديرية القرشية، رغم االسناد الجوي من قبل تحالف 

العدوان السعودي.

النصر آت 
كللتللب عللضللو املللجلللللس اللللسللليلللايس األعلللللى مللحللمللد علللي اللللحلللويث عى 
صللفللحللتلله الللشللخللصلليللة علللى تلللويلللرت تلللغلللريلللدة مللخللتللصللرة بلللحلللروف غري 
متصلة قال فيها "م ا ر ب ا ل ن ص ر آت" )مارب النصر آت"( وقد 
لقيت هذه التغريدة زخماً تفاعل معها كثري من النشطاء الذين 
علللللقللوا عللى أن بللللوادر الللنللصللر قللادمللة بللعللون الللللله والللبللطللوالت التي 
ينفذها املرابطون من أبناء الجيش واللجان الشعبية املسنودين 

بأحرار القبائل من مختلف املناطق اليمنية. 

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
من

 الي
رة
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ا
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اسبوعية 
سياسية . عامة

 نمتلك قدرات
 واماكنات تحققت 

يف زمن وجزي دفاعيًا 
وهجوميًا وعلى 

مختلف املستويات 
العسكرية

  نريد من كل املعنيني مضاعفة اجلهود على إجناز التصحيحات املطلوبة واتخاذ 
اإلجراءات احلاسمة ضد كل مخالف أو متالعب أو مستغل أو متعسف أو عابث

  علينا دائما أن نتخلص من كل حاالت الشعور بالعجز والكسل واليأس واإلحباط 
والتشاؤم وأن نشمر السواعد ونتسلح باألمل والعمل والعزم والصبر واالستبشار والتفاؤل

  نلوم كل من يدين حقنا في الدفاع أو يتهمنا بالرغبة 
في إطالة احلرب طاملا واحلرب علينا ما تزال قائمة

  لقد سعى الظاملون من بني أمتنا إلى إفساد مناسباتنا وأعيادنا 
وفرحة أطفالنا مبا صنعوه في بالدنا من مآس وأحزان

في خطابه مبناسبة عيد األضحى

الرئيس املشاط: جاهزون ملفاوضات سالم جادة 
وصادقة فور توفر مؤشراتها العملية والواقعية

 وجه فخامة األخ املشري الركن مهدي املشاط 
رئيس املجلس السيايس األعى خطاباً إىل أبناء 

الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد األضحى املبارك 
فيما يي نصه:

بعد عمليات نوعية للجيش واللجان:

مأرب تترنح.. وشبوة تقترب من العودة



صناعة الفعل الوطني التاريخي
بدايًة أكد دولة رئيس مجلس الشورى املناضل محمد 
ال���ع���ي���دروس ب����أن م��ج��ل��س ال���ش���ورى م��م��ث��ًا ب��ه��ي��ئ��ة رئ��اس��ة 
املجلس وجميع أعضائه قد حملوا عىل عاتقهم أمانة 
املسؤولية الوطنية والتاريخية وتسجيل املوقف الوطني 
ال����خ����ال����ص ض�����د ال�������ع�������دوان ال������رب������ري ال����غ����اش����م وامل����ش����ارك����ة 
الفاعلة يف صناعة الفعل الوطني التاريخي يف الصمود 
األس����ط����وري ل��ش��ع��ب��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م أك����ر م���ن 2200 ي����وم يف 
مواجهة عدوان كوين استهدف الشعب اليمني وجودياً 
وج��ع��ل ره����ان ال���ع���دوان ع���ىل ال���ق���وة ره���ان���اً خ���اس���راً وب��ه��ذا 
الصمود األسطوري أع��اد الشعب اليمني االعتبار لكل 
شعوب العالم الحية ذات الرصيد الحضاري اإلنساين 
األمر الذي يكشف نتيجة حقيقة مفادها استحالة كسر 

إرادة شعبنا اليمني العظيم.

مظلومية الشعب اليمني
وأض��������اف رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى ال�����ع�����ي�����دروس: ن��ع��م 
الريب بأن مجلس الشورى وعر رابطة مجالس الشيوخ 
والشورى واملجالس املماثلة يف العالم العربي وأفريقيا 
قد مثل الحامل الرئييس ملظلومية الشعب اليمني بما 
احتوته )املظلومية( من جرائم وحشية ارتكبها العدوان 
يف ح������ق ش���ع���ب���ن���ا خ��������ال ال��������������7 ال������س������ن������وات امل�����اض�����ي�����ة وأث����ب����ت 
مجلس ال���ش���ورى ب��أن��ه ك���ان ال��ق��وي األم���ن ل��ل��ق��ي��ام بمثل 
هذه املهمة الوطنية التاريخية عىل أكمل وجه وأستطاع 
مجلس الشورى نقل كل تفاصيل مظلومية اليمن إىل 
ك��اف��ة امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة اض��اف��ة اىل ق��ي��ام اع��ض��اء املجلس  
املتواجدين والذين لم يرتهنوا لقوى العدوان كان لهم 
دور بارز يف اللقاءات مع بعض السفراء لبعض الدول 
ونقل تفاصيل  مظلومية الحرب والحصار عىل الشعب 
اليمني  منذ 7سنوات رغم الحصار املطبق عىل شعبنا 
م��ن��ذ أك���ر م��ن 6س��ن��وات ون��ي��ف وق���د م��ث��ل امل��ج��ل��س  بحق 
همزة الوصل بن الجمهورية اليمنية والعالم الخارجي 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وقمنا مؤخراً عىل 
س��ب��ي��ل امل����ث����ال ب��ت��ح��ري��ر ع�����دد م����ن ال���رس���ائ���ل وم���ن���ه���ا رس���ائ���ل 
إىل مجلس األمن وأمن عام األمم املتحدة ولعدد من 
املنظمات الدولية ذات العاقة بحقوق اإلنسان طالبنا 
فيها عىل وجه الخصوص بضرورة وقف فوري للعدوان 
وفك الحصار عىل الشعب اليمني الذي يمثل اليوم أكر 
جرائم العصر الحديث وجريمة إبادة جماعية إنسانية 
يمارسها العدوان الربري الغاشم بحق شعبنا اليمني.

الرؤية السياسية الشاملة
وم�����ى رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى م���ح���م���د ال���ع���ي���دروس 
يف ح���دي���ث���ه ل��ل��ص��ح��ي��ف��ة إىل ال����ق����ول: ن���ع���م ن���ح���ن ج���اه���زون 
لتبني رؤي��ة سياسية وطنية جامعة تنطلق من املوقف 
السيايس وال��رؤى السياسية  الشاملة للقيادة الثورية  

وال��س��ي��اس��ي��ة  وأن يتمخض ع��ن ه���ذه  ال��رؤي��ة السياسية 
الجديدة اىل مؤتمر وطني عام يؤدي إىل مصالحة وطنية 
شاملة وإقامة الدولة الوطنية املستقلة املوحدة دائمة 
االستقرار وذات السيادة الكاملة وقطع داب��ر الوصاية 
األجنبية وإىل األبد ووأد كل املشاريع الصغرية وإحال 
امل����ش����روع ال���وط���ن���ي ال���ش���ام���ل ك���خ���ي���ار س���ي���ايس اس��رات��ي��ج��ي 
ي�����ط�����م�����ح إىل ت����ح����ق����ي����ق����ه ش����ع����ب����ن����ا ال�����ي�����م�����ن�����ي ب������ك������ل م����ك����ون����ات����ه 
االجتماعية منذ أكر من  خمسة وخمسن عاماً ماضية.

مصفوفة الرؤية الوطنية
وق��ال رئيس مجلس ال��ش��ورى: نعم نحن يف مجلس 
ال��ش��ورى كنا أول من ألتزم إلتزاماً ص��ارم��اً ببنود الرؤية 
الوطنية لبناء ال��دول��ة اليمنية الحديثة وك���ان لنا شرف 
امل���ش���ارك���ة يف ص��ي��اغ��ة م��ص��ف��وف��ة ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ووض���ع 
امل��اح��ظ��ات األس��اس��ي��ة ع��ىل محتوياتها وت��ص��وي��ب بعض 
ب�����ن�����وده�����ا ال�����ع�����ادم�����ة ب����م����ا ي���ج���ع���ل���ه���ا رؤي���������ة ق����اب����ل����ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ال��ع��م��ي ك��م��ا ه���و ح��اص��ل يف ك���ل م���راف���ق ال��ج��ه��از اإلداري 
ل��ل��دول��ة وس��ن��ع��م��ل ع��ىل ت��ق��دي��م امل���ش���ورة ال��ص��ائ��ب��ة  لكافة 
ال������������وزارات  وامل����س����اع����دة يف ت��ق��ي��ي��م م�����دى ال���ت���زام���ه���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
م����ص����ف����وف����ة ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة وال�������رف�������ع ب����م����خ����رج����ات ه����ذا 
التقييم للمجلس ال��س��ي��ايس األع���ىل وي��ح��دون��ا األم���ل ان 

ت��ك��ون ك��اف��ة م��ؤس��س��ات ال��دول��ة ق��د قطعت ش��وط��اً كبرياً 
يف تطبيق املصفوفة اإلص��اح��ي��ة ل��ل��رؤي��ة الوطنية خال 
أك��ر من ث��اث سنوات منذ ب��دء تطبيق الرؤية الوطنية 
عملياً ينبغي القول  للمحسن أحسنت وللمسيئ أسأت 
وبكل حيادية سنمارس صاحياتنا الدستورية كمجلس 
شورى يف هذا املجال والرؤية الوطنية بحد ذاتها إنجاز 
وط������ن������ي ك�����ب�����ري ي����ح����س����ب ل�����ق�����ي�����ادت�����ن�����ا ال�������ث�������وري�������ة وال����س����ي����اس����ي����ة 

ولحكومة اإلنقاذ.

العدوان والبلطجة السياسية 
وق���������������ال رئ��������ي��������س م�����ج�����ل�����س ال�����������ش�����������ورى األس������������ت������������اذ/ م���ح���م���د 
ح��س��ن ال���ع���ي���دروس: دول ال���ع���دوان م���ارس���ت البلطجة 
ال����س����ي����اس����ي����ة يف أط�����روح�����ات�����ه�����ا يف م����ج����ل����س األم����������ن واألم��������م 
املتحدة واستغال معايري الكيل بمكيالن واستصدار 
ق�����رارت دول���ي���ة ت��ن��ت��ه��ك ال��س��ي��ادة ال��ي��م��ن��ي��ة وت���خ���دم أه���داف 

دول ال����ع����دوان وت��غ��ط��ي ع���ىل م���ا اق��رف��ت��ه دول ال���ع���دوان 
بحق  اليمن من جرائم وحشية ويدين الضحية وذهب  
املجتمع الدويل بقراراته بعيداً حد اعتبار الدولة الوطنية 
بصنعاء دول��ة " محتلة" واعتبار دول العدوان املحتلة 
واملعتدية قوات تحرير لألرايض اليمنية من أيادي أبنائها 
وما يكشف وبجاء تواطئ القوى الدولية مع العدوان 
واالح�����ت�����ال وم���ن���ح ال�����ع�����دوان ص����ك ال����غ����ف����ران ل��ي��س��ت��م��ر يف 
م���م���ارس���ة  ج���رائ���م���ه ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي دون رادع او 
وازع من ضمري ما يؤكد ان العدوان عىل اليمن يأيت يف 
إط����ار م��خ��ط��ط دويل اس��ت��ع��م��اري ت��ه��دف م���ن خ��ال��ه دول 
االستكبار العاملي الهيمنة عىل منطقة الشرق األوسط 
م�����ن خ������ال أدوات������ه������ا ال���ع���م���ي���ل���ة ك���ن���ظ���ام آل س����ع����ود وزاي������د 
تمهيداً للتطبيع الكامل مع العدو الصهيوين والقضاء 
عىل حلم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشريف وما نشاهده اليوم من هرولة ألنظمة االنبطاح 
ال��ع��رب��ي��ة ن��ح��و التطبيع م��ع ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين خ��ري دليل 
ن���اط���ق ع����ىل م����ا ذك����رن����اه س���ل���ف���اً وش�����اه�����داً ي���ك���ذب ش���ع���ارات 
م��ررات الحرب عىل اليمن قبل 7 سنوات والتي كانت 
ق��د رفعتها دول ال��ع��دوان ك��ذب��اً وزوراً لكن ال��ي��وم وبعد 
احتال دول العدوان للمناطق الشرقية والجنوبية من 
اليمن وبدء تأسيس  قاعدة عسكرية يف سقطرى للعدو 
الصهيوين عر اإلمارات العربية أصبحت أوراق العدوان 

وال����ح����رب ال���ظ���امل���ة ع���ىل ال��ي��م��ن م��ك��ش��وف��ة ل��ل��ع��ي��ان وي��ج��ب 
إط��اع الشعب اليمني عىل كل هذه الحقائق الخطرية 
وامل���ص���ريي���ة وب���ال���ت���ايل ن���دع���و ك���ل وس���ائ���ل اإلع�����ام ال��وط��ن��ي��ة 
بشقيها الرسمية واألهلية للتوعية بأهمية تحقيق أعىل 
مستوى من االصطفاف الوطني ملواجهة العدوان ألن ما 
أخذ بالقوة ال يسرد إال بالقوة وعموماً لقد كان تعويلنا 
عىل املبعوث األممي إليقاف العدوان وفك الحصار كان 

مع األسف كاملستجري من الرمضاء بالنار!.

عبث االحتالل يف الجنوب
وح������ول امل���ش���ه���د ال���ج���ن���وب���ي م���ن���ذ  7س����ن����وات وم�����ا ي��ح��دث 
ه����ن����اك رئ����ي����س م���ج���ل���س ال������ش������ورى ال�����ع�����ي�����دروس ق��������ال: إن 
الحديث عما يجري يف املناطق الجنوبية والشرقية يكاد 
يكون مشهداً سريالياً وكارثياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
م��ن معنى وأن ع��ب��ث االح��ت��ال يف امل��ن��اط��ق الجنوبية قد 
بلغ ح��د ال ينبغي ال��ري��ث حياله وخ��ص��وص��اً يف الجانب  
ال���خ���دم���ي  واالم���ن���ي واالج���ت���م���اع���ي إذ ت���ح���اول ق����وى ال��غ��زو 
واالح���ت���ال يف امل��ن��اط��ق الجنوبية ال��واق��ع��ة ت��ح��ت سيطرة 
ال����ع����دوان ض����رب ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي يف م��ق��ت��ل وإح����ال 
قيم املسخ الحضاري الفاسدة محل قيمنا االجتماعية 
الفاضلة م��ن خ��ال إح��ي��اء النعرات املذهبية والطائفية 
واإلثنية يف األوساط االجتماعية تمهيداً إلشعال حرب 
أه��ل��ي��ة ط��اح��ن��ة س��ت��أك��ل األخ���ض���ر وال���ي���اب���س وه����ذا ع���ن ما 
تخطط ل��ه ق���وات ال��غ��زو واالح��ت��ال ون��ح��ن ب��دورن��ا نحذر 
كل عقاء الجنوب والشرفاء منهم عىل وجه الخصوص 
ب�����أن ي���ص���ح���وا وأن ي���ت���ص���دوا م���ب���ك���راً مل���ث���ل ه�����ذه امل��خ��ط��ط��ات 
التدمريية وال��ت��ي تستهدف أب��ن��اء الجنوب وج��ودي��اً فلن 
تكتفي قوات االحتال والغزو بالسيطرة اليوم عىل كل 
ثرواتنا االقتصادية يف املناطق الجنوبية املحتلة فحسب 
ب���ل أن��ه��ا ت��ت��ع��م��د إىل امل����ي ق���دم���اً يف م��خ��ط��ط��ات��ه��ا ) ق���وات 
االح�����ت�����ال( يف ت��ق��س��ي��م ال���ك���ع���ك���ة ب���م���ا أس���ت���ح���وذ ع��ل��ي��ه م��ن 
أراٍض يف امل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة وخ��ص��وص��اً بعد 
تلقيه هزائم عسكرية أم��ام الجيش واللجان الشعبية 
فها هو العدوان الزال يمي يف تنفيذ مخططه إلفساد 
كل جميل يف حياة املجتمع الجنوبي  اليمني كما تسعى 
ق�������وات ال������ع������دوان ل���ج���ع���ل امل����ح����اف����ظ����ات ال���ج���ن���وب���ي���ة س���اح���ًة 
الس���ت���ق���ط���اب ع���ن���اص���ر ت��ن��ظ��ي��م ال����ق����اع����دة وداع��������ش وغ����رس 
ه������ذه ال���ن���ب���ت���ة ال���ش���ي���ط���ان���ي���ة يف امل����ن����اط����ق ال���ج���ن���وب���ي���ة امل��ح��ت��ل��ة 
بتمويل وإشراف نظامي آل سعود وزايد، كما أنه ومن 
املاحظ أن قوات االحتال ومرتزقتهم قد فتحوا بوابات 
املحافظات الجنوبية عىل مصراعيها الستقبال املهاجرين 
املتطرفن من الوهابين والراديكالين من ذوي الفكر 
املذهبي املتشدد وعليه فإننا من صنعاء عاصمة اليمن 
املوحد  ندعو وللمرة األخرية النخبة املستنرية يف الجنوب 
ل���ع���دم ال���وق���وع يف ف���خ االس��ت��ع��م��ار ال��ج��دي��د وأن ي���ع���ودوا 
إىل ج����ادة ص��واب��ه��م واالل���ت���ح���اق ب��رك��ب ث����ورة 14 أك��ت��وب��ر 
وث����وريت 26س��ب��ت��م��ر و21س��ب��ت��م��ر 2014م، واج��ت��م��اع 
ك����ل ال��ي��م��ن��ي��ون ع����ىل م����ائ����دة ح�������واًر وط���ن���ي ش���ام���ل وج���ام���ع 
كسبيل وحيد للتغلب عىل كل التحديات الراهنة بعيداً 
عن أي ت��دخ��ات  أجنبية بالشأن ال��داخ��ي اليمني فهل 

نحن فاعلون؟

 أكرث من 90عاماً من األذى السعودي لليمن 
وح������ول م����ا ل���ح���ق ب���ن���ا م����ن أذى ك���ب���ري ك���ش���ع���ٍب ودول�������ة يف 
ال��ي��م��ن م��ن ق��ب��ل ن��ظ��ام آل س��ع��ود أوض����ح م��ح��م��د حسن 
العيدروس فقال: نعم ال ريب أن نظام آل سعود ومنذ 
قيام هذا الكيان الحاكم يف نجد والحجاز ترسخت لديه 
ع��ق��دة ع���دم ق��ب��ول ق��ي��ام دول����ة وط��ن��ي��ة م��وح��دة يف اليمن 
وأن ذل����ك ي��م��ث��ل خ���ط���راً م���اح���ق���اً ع��ل��ي��ه، وم����ن ك����رس مثل 

هذا املفهوم لدى عقلية النظام السعودي هي املخابرات 
الريطانية واألمريكية والصهيونية رغم أن العكس هو 
ال��ص��ح��ي��ح ف��ق��ي��ام دول����ة وط��ن��ي��ة ق��وي��ة م��س��ت��ق��رة يف اليمن 
ي��خ��دم األم����ن ال��ق��وم��ي اإلس��رات��ي��ج��ي يف امل��م��ل��ك��ة العربية 
السعودية وسيخلق حالة م��ن االس��ت��ق��رار لكا البلدين 
الشقيقن اليمن والسعودية عىل حد سواء، وال ندري 
مل��اذا ان��را النظام ال��س��ع��ودي منذ تأسيسه يف ثاثينيات  
ال����ق����رن امل�������ايض ب��ت��ب��ن��ي ن���ظ���ري���ة ال���ح���ق���د وال������ع������داء ل��ل��ش��ع��ب 
ال����ي����م����ن����ي وخ������ص������وص������ُا م�����ن�����ذ اك���������ر م�������ن 80 ع�������ام�������اً م���اض���ي���ة 
وحتى ال��ي��وم، والحق ه��ذا النظام السعودي بالشعب 
اليمني أذًى كبرياً وجسيماً ونظام آل سعود هاهو يتوج 
جرائمه الوحشية اليوم بحق الشعب اليمني بقيادته 
حرباً كونية تستهدف الشعب اليمني وج��ودي��اً وفرض 
حصار ظالم ومنذ مارس 2015م وشعبنا يرزح تحت 
ن���ري ع�����دوان ظ��ال��م وغ���اش���م ت���ج���اوز يف ج��رائ��م��ه ال��وح��ش��ي��ة 
كل الخطوط الحمراء لحقوق اإلن��س��ان، إال أن صمود 
شعبنا وقواتنا املسلحة ولجانه الشعبية يقدمون اليوم 
درساً للعالم أجمع بأن الشعوب الحية يستحيل كسر 
إرادتها وأن صمود شعبنا األسطوري 7 سنوات يعتر 

بحد ذاته نصراً مبيناً عىل العدوان الربري الغاشم.
 

 تطبيع انظمة االنبطاح مع العدو الصهيوين
وأستنكر رئيس مجلس ال��ش��ورى محمد العيدروس 
هرولة انظمة دول االنبطاح العربية نحو التطبيع املجاين 
مع العدو الصهيوين عىل حساب القضية الفلسطينية 
معتراً بأن نظامي آل سعود وآل زايد وآل خليفة ونظام 
العسكر يف السودان بإقدامهم عىل التطبيع مع العدو 
ال���ص���ه���ي���وين ي���م���ث���ل خ���ي���ان���ة ل���ك���ل ث����واب����ت األم����ت����ن ال��ع��رب��ي��ة 
واإلسامية الدينية والقومية وأن هذه األنظمة لم ولن 
تجني م��ن ه��ذا الفعل امل��خ��زي والفاضح س��وى السراب 
وال����وه����م وال�������ذل وامل���ه���ان���ة وال���س���ق���وط امل����ري����ع يف م��س��ت��ن��ق��ع 
ال��خ��ي��ان��ة وأن ال��ت��اري��خ ل��م يرحمهم وسيكتب ال��ت��اري��خ يف 
مزبلته ه��ذا الفعل الخياين ال��ق��ذر )التطبيع م��ع العدو 
ال���ص���ه���ي���وين ( وب����ال����ت����ايل ن���ح���ن ن����ؤك����د ال�����ي�����وم ب������أن األن���ظ���م���ة 
اإلن����ب����ط����اح����ي����ة ال����ع����رب����ي����ة امل���ط���ب���ع���ة م�����ع ال����ك����ي����ان اإلس����رائ����ي����ي 
أص����ب����ح����ت ش����ري����ك����اً ف�����اع�����ًا م�����ع ال�����ع�����دو ال����ص����ه����ي����وين يف ك��ل 
جرائمه الوحشية، يف حق شعبينا  اليمني والفلسطيني 
والتي أرتكبها هذا العدو املحتل منذ 1948م، وحتى 
اليوم وليس هذا فحسب بل أن كلما يرتكب اليوم من 
ج���رائ���م إب�����ادة إن��س��ان��ي��ة ووح��ش��ي��ة ب��ح��ق ال��ش��ع��ب اليمني 
م���ن ق��ب��ل ال���ع���دوان األم���ري���ي اإلس���رائ���ي���ي ال��س��ع��وام��ارايت 
أص��ب��ح��ت أي���ض���اُ ال�����دول امل��ط��ب��ع��ة ال���ي���وم ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر أو 
غري مباشر شريكة يف هذه الجرائم بما فيها أكر جرائم 
ال��ع��ص��ر ال���ح���دي���ث وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ح��ص��ار ال���ظ���ال���م وال��خ��ان��ق 
ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م��ن��ذ 7 س���ن���وات والزال م��س��ت��م��راً حتى 

اليوم.
الرفض املطلق للتطبيع

وج�������دد رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى ال����ع����ي����دروس م��وق��ف 
ال������ي������م������ن ال�������ث�������اب�������ت م��������ن ال�����ق�����ض�����ي�����ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ح����ك����وم����ة 
وش����ع����ب����اً وامل���ت���م���ث���ل ب����إق����ام����ة ال�����دول�����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ك��ام��ل��ة 
ال��س��ي��ادة وعاصمتها ال��ق��دس ال��ش��ري��ف واملتمسك بحق 
ال���ع���ودة ل��ك��ل امل��ه��ج��ري��ن الفلسطينين وإن���ه���اء االح��ت��ال 
ال��ص��ه��ي��وين ل��ك��ل األرايض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وس��ي��ب��ق��ى ال��ي��م��ن 
ح����ك����وم����ة وش�����ع�����ب�����اً ي�����رف�����ض رف������ض������اً م����ط����ل����ق����اً ال����ت����ط����ب����ي����ع م��ع 
ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين وال��ي��م��ن��ي��ون ال��ي��وم ي��س��ت��ع��دون ل��ق��ي��ادة 
محور املقاومة واملمانعة وصواًل إىل تحرير كل مقدساتنا 
اإلسامية والعربية من رجس االحتال الصهيوامريي 
وال����ت����ص����دي ل���ص���ف���ق���ة ال�����ق�����رن وم�����ش�����روع ال�����ش�����رق األوس������ط 
ال��ج��دي��د وخ��ص��وص��اً أن شعبنا ال��ي��م��ن��ي وج��ي��ش��ه ول��ج��ان��ه 
الشعبية ملا اجرحوه من انتصارات عظيمة عىل العدوان 
يف ك��ل ال��ج��ب��ه��ات امل��واج��ه��ة أص��ب��ح ال��ي��م��ن ج��دي��راً بتحمل 
قيادة محور املقاومة ضد كل قوى االستكبار والهيمنة 
وتكاد شمس الحرية واإلستقال اليوم تسطع بنورها 
من سماء صنعاء لتيء دروب الحرية واإلستقال يف 
كل ربوع الوطن العربي واإلسامي وليس هذا الفعل 
غ��ري��ب��اً ع��ىل شعبنا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ال����ذي ي��م��ل��ك رص��ي��داً 
حضارياً وإنسانياً يصل عمره عشرة االالف عام فاليوم 
كما هو معروف عنها بأنها مهد أمتنا العربية وأبناؤها 
األن������ص������ار ك�����ان�����وا رواداً يف ق�����ي�����ادة ال����ف����ت����وح����ات اإلس����ام����ي����ة 
وت���رس���ي���خ ال����دع����وة اإلس���ام���ي���ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات اإلن��س��ان��ي��ة 

كافة، يف مشارق األرض ومغاربها.
واختتم رئيس مجلس الشورى حديثه بالدعوة لكافة 
امل���غ���رر ب��ه��م ل���اس���ت���ف���ادة م���ن ال��ع��ف��و ال���ع���ام وال����ع����ودة اىل 

الوطن قبل فوات االوان .

ترى ما نوع وطبيعة املشاركة الفاعلة 
ملجلس الشورى يف صناعة الفعل 

الوطني التاريخي يف عملية الصمود 
األسطوري لشعبنا أكر من 2200 يوم يف 

مواجهة عدوان كوين أستهدف الشعب اليمني 
وجودياً؟

ثم ما نوع وطبيعة الدور الذي لعبه املجلس 
من خال رابطة مجالس الشيوخ والشورى 

واملجالس املماثلة يف العالم العربي وأفريقيا 
كحامل ملظلومية الشعب اليمني أمام املحافل 

الدولية ؟
وما هي جاهزية مجلس الشورى لتبني رؤية 
سياسية وطنية جامعة تفي إىل مصالحة 

وطنية شاملة وإقامة الدولة الوطنية املوحدة 
دائمة االستقرار وذات السيادة الكاملة وقطع 

دابر الوصاية األجنبية وإىل األبد؟
ثم ما الدور اإليجابي الذي لعبه مجلس 

الشورى يف صياغة بنود الرؤية الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة وماذا نفذ منها عملياً يف 

الجهاز االداري للدولة ؟
ثم كيف يفند رئيس مجلس الشورى تلكم 
املغالطات السياسية التي مارسها العدوان 
عىل اليمن يف مجلس األمن واألمم املتحدة 

واستغاله الكيل بمكيالن واستصدار قرارات 
تخلو بنودها كلياً من أي ذكر ملظلومية الشعب 

اليمني وتحول الجاين واملعتدي إىل ضحية 
والضحية إىل جاين؟

ثم هل يا ترى أن تواطئ املجتمع الدويل مع 
دول العدوان قد منح العدوان صك الغفران 

ليستمر بعدوانه وحصاره متجاوزاً كل الخطوط 
الحمراء لحقوق اإلنسان؟

وكيف يشخص رئيس مجلس الشورى املشهد 
الجنوبي وما يجري يف املناطق الجنوبية 

والشرقية الواقعة تحت نري االحتال؟
وكيف يعبث العدوان اليوم يف الجنوب 

بإحال قيم املسخ الحضاري الفاسدة محل 
قيمنا االجتماعية الضاربة جذورها يف تاريخنا 

الحضاري واإلنساين؟
وهل نظام آل سعود وزايد وخليفة ونظام 

العسكر بالسودان بعد تطبيعهم املجاين مع 
العدو الصهيوين أصبحوا شركاء يف كل جرائم 

العدو الصهيوين املحتل يف حق الشعبن اليمني 
والفلسطيني؟

ثم ألم يكن التطبيع مع العدو الصهيوين قد 
مثل اليوم خيانة لكل ثوابت األمتن العربية 

واإلسامية جمعاء؟
وأخرياً هل ارتماء بعض قيادات املؤتمر الشعبي 

واإلصاح واالشرايك والناصري يف أحضان 
الرجعية والفردية امللكية يف الخليج قد مثل 

سقوط لألحزاب كفكر أم ان ذلك سقوط 
لألشخاص فحسب؟

ولإلجابة عىل كل تساؤالتنا سالفة الذكر 
استضافت صحيفة "26 سبتمر" املناضل 
االستاذ محمد حسن العيدروس رئيس 

مجلس الشورى فإىل حصيلة ما قاله:

امل������خ������اب������رات ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة 
ال���ص���ه���ي���وأم���ري���ك���ي���ة ه����ي م��ن 
زرع���ت ك��ذب��ة أن ق��ي��ام دول��ة 
مينية ق��وي��ة ب��داي��ة النهاية 

لنظام آل سعود وزايد

ن������ظ������ام آل س������ع������ود وزاي����������د 
ي���خ���ط���ط���ون إلش�����ع�����ال ح����رب 
أه��ل��ي��ة ط��اح��ن��ة ف���ي امل��ن��اط��ق 
اجلنوبيةوالشرقية احملتلة

ه�����زم  أن  ب�����ع�����د  ال����������ع����������دوان 
ع������س������ك������ري������ًا أم�������������ام اجل����ي����ش 
واللجان الشعبية عزم على 
تقسيم الكعكة مبا استحوذ 

عليه من أراضي في اجلنوب

نظام آل سعود منذ تأسيسه 
انبرا بترسيخ عقيدة العداء 

واحلقد على كل ما هو ميني
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تعويلنا على املبعوث األممي
إليقاف العــــــــــــــدوان وفك احلصــــــــــار 

كاملستجير من الرمضاء بالناِر

ندعو العقالء في 
اجلنوب احملتل عدم 

الوقوع في فخ العدوان 
الذي يخطط إلحالل 
قيم املسخ احلضاري 

الفاسدة وضرب النسيج 
االجتماعي في مقتل

قوات االحتالل في 
اجلنوب فتحت أبواب 
احملافظات اجلنوبية 

والشرقية على 
مصراعيها للمتطرفني 

من عناصر القاعدة 
وداعش

حوار /عبده سيف الرعيني  

  نظام آل سعود يعاني من فوبيا قيام دولة وطنية كاملة السيادة في اليمن

:»  رئيس مجلس الشورى  األستاذ/ محمد حسني العيدروس   ل�»

أثناء حديثه للمحرر



تقارير

 أنقذوا اجليش 
السوداني

م�������������ن ك�����������������ان ي���������ت���������وق���������ع وي��������ع��������ت��������ق��������د أن 
ال��ج��ي��ش ال���س���وداين س��ي��ن��ق��اد م��رغ��ًم��ا 
ل����ق����ت����ال اخ������وان������ه يف ال����ي����م����ن ال��ع��ظ��ي��م 
ال���������������ذي ي������رب������ط������ه ب�����ش�����ع�����ب ال���������س���������ودان 
عالقات واسعة ومتينة من األخوة 
وامل�������ح�������ب�������ة مل��������������اذا ال����������رمل����������ان ال���������س���������وداين 
وال������ن������خ������ب������ة ال��������س��������ودان��������ي��������ة وال�����ش�����ع�����ب 
ب�����أك�����م�����ل�����ه ص��������ام��������ًت أال ي������وج������د ف���ي���ه���م 

رجل رشيد.
إن اع�������������������������داد ال���������ق���������ت���������ى م�������������ن ج�����ي�����ش 
ال���������س���������ودان وط������ري������ق������ة ال������������زج ب�����ه�����م يف 
ح��رب خ��اس��رة وغ��ر اخ��الق��ي��ة توقظ 

ضمر من ليس لهم قلب.
إن م���ش���اه���د امل���رت���زق���ة ال���س���ودان���ي���ن 
ب��ج��ي��زان وغ���ره���ا ت��ج��ر ق��ل��م ال��ت��اري��خ 
استخدام القلم األحمر ليدون فرتة 
غ������ر ش����ري����ف����ة م������ن ت�����وج�����ه ال���ح���ك���وم���ة 
السودانية وارتهانها لبيع الضباط 
والجنود السودانين الذين يؤدون 
ال���ق���س���م ال���ع���س���ك���ري ب���ال���ح���ف���اظ ع��ى 
ال�������������س�������������ودان وال�������������دف�������������اع ع�������ن�������ه ول�����ي�����س 
ل��������ل��������دف��������اع ع����������ن م������خ������ط������ط������ات ام������ري������ك������ا 
وإس�����رائ�����ي�����ل ف����أي����ن س���ي���ذه���ب االخ������وة 
السودانيون بوجوههم يف املستقبل 
ب��ع��د ال��ن��ص��ر امل���ب���ن ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ى 

الذى يدافع عن نفسه.
إن ب��ي��ع ال��ج��ن��دي ال����س����وداين بثمن 
ب�����خ�����س إىل ش������ب������اك امل������������وت امل����ح����ت����وم 
ف����������رج����������ال ال�������ي�������م�������ن ي�����������ؤدب�����������ون ال��������غ��������زاة 
االجانب فما بالك بمن باع االسالم 
واالخ����������������وة ف�����ه�����و أح���������ق ب���������أن ال ي����رج����ع 

ساملاً.
إن ش������ع������ب������ن������ا ال�������ع�������ظ�������ي�������م يف اغ������ل������ب 
محافله ومناسباته ل��م يجد جواباً 
مل����ا ت���ق���وم ب����ه ال���ح���ك���وم���ة ال���س���ودان���ي���ة, 
ويبدو أن الشعب السوداين أصبح 
بحاجة ماسة ملالزم الشهيد القائد 
ل���ي���ن���ه���ض م�����ن س���ب���ات���ه وال ي���خ���ى إال 

الله.
إن االسرى السودانين يستغيثون 
وي���ن���دم���ون م���م���ا ي���ح���دث وي���ن���اش���دون 
الشعب وليس الحكومة السودانية 
ب���������������أن ي���������وق���������ف���������وا ه���������������ذا ال�����������ع�����������ار امل������ش������ن 
وم�����س�����ان�����دة امل����ع����ت����دي����ن ل����ق����د ت����ف����اج����أوا 
ج������رح������ى وأس�������������رى امل������رت������زق������ة ب�����أخ�����الق 
امل��س��رة القرآنية التي ل��م تحدث يف 
أي عصر حيث جسدوا نهج القرآن 
وت����ع����ال����ي����م����ه.. ف���ه���ل ه����ن����اك م�����ن رج���ل 
رشيد فى ارض السودان الشقيق.

وإذا ك��ان علماء ال��ب��الط ق��د غ��رروا 
ع��ل��ي��ه��م ب��أن��ه��م ي���داف���ع���ون ع���ى ارض 
ال������ح������رم������ن ف�����ه�����ا ه�������ي م�����ك�����ة امل����ق����دس����ة 
ت��ش��ك��و ه���ج���ران وق���ه���ر وم���ن���ع زواره�����ا 
وال���ت���ض���ي���ي���ق ع���ل���ي���ه���م وه��������ذا م�����ا ذك�����ره 
ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ح���س���ن ب�����در ال���دي���ن 
الحويث رىض الله عنه حيث اشار إىل 
خطط اعداء األمة نحو الحرم امليك 
وأن��ه��م سيفتعلون األع����ذار بجميع 
اش��ك��ال��ه��ا مل��ن��ع م��ش��اع��ر ال���ح���ج وب��ه��ذا 
فقد سطعت شمس الحقيقة أمام 

كل عاقل غر مستكر.
وأص��ب��ح ال ع��ذر ألح��د ام��ام الله يف 
م��ق��ارع��ة االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي وس���رى 
يف ال���������ق���������ري���������ب ال���������ع���������اج���������ل امل�������رج�������ف�������ون 
وامل����ن����اف����ق����ون م�����ا ي���ف���ق���ده���م ص���واب���ه���م 
من النصر والتأييد كما وعد بذلك 
ال���ع���زي���ز ال���ق���دي���ر " وك�������ان ح����ًق����ا ع��ل��ي��ن��ا 

نصر املؤمنن"..
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العراق وإنهاء التواجد األمريكي واألجنبي من أراضيها

مغادرة البالد
كان الرد العميل من جانب الفصائل العراقية "الحشد" 
عى مصادر انطالق الصواريخ والطائرات املسرة الستهداف 
القواعد العسكرية واملطارات يف بغداد واألنبار وصالح الدين 
وأربيل، حيث تتواجد القوات األمريكية، وكذلك استهداف 
أرتال الدعم اللوجيستي األمرييك عى الطرق الخارجية بن 
املحافظات يف هذا الزخم املقاوم الذي ترجح مؤشراته بأنه 
سيزداد تصعيدا إلرغام القوات األمريكية عى مغادرة البالد 

إذ ال مكان يف العراق للغرباء.
وت���رى فصائل امل��ق��اوم��ة أّن ال��خ��ي��ار ال��وح��ي��د إلخ���راج ال��ق��وات 
األم���ري���ك���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة م����ن ال�����ع�����راق ي��ت��م��ث��ل ب���ال���ع���م���ل ال��ع��س��ك��ري 
بعدما فشلت الخيارات الّسياسية التفاوضية، واّتضحت 

صورة مواقف واشنطن املخادعة.
ففي 11 أكتوبر املايض 2020م كانت قد أعلنت تنسيقية 
املقاومة العراقية بعد وساطات أممية ومباحثات مع كبار 
قادة الحشد يف بيان لها هدنة مع الواليات املتحدة مؤكدة 
أنها ستعلق الهجمات مقابل خطة واضحة لرحيل القوات 
األمريكية، وأن عى الحكومة العراقية أن تنفذ قراراً برملانياً 
ص�����در يف ي���ن���اي���ر 2020م دع�����ا إىل ان���س���ح���اب ج��م��ي��ع ال���ق���وات 
األجنبية من العراق، إذ صرح املتحدث باسم كتائب "حزب 
ال���ل���ه" م��ح��م��د م��ح��ي��ي يف ح��ي��ن��ه: "إّن ال��ف��ص��ائ��ل أع���ط���ت ه��دن��ة 
م����ش����روط����ة. ه������ذه ال���ه���دن���ة امل����ش����روط����ة م���وج���ه���ة إىل ال��ح��ك��وم��ة 
العراقية بالذات، ألنها معنية بتنفيذ قرار مجلس النواب"، 
ول��ك��ن ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة ع����ادت ب��ع��د ح����واىل 6 ش��ه��ور لتعلن 
انتهاء الهدنة عى خلفية قصف أمرييك لفصائل من قوات 
الحشد الشعبي يف منطقة ال��ق��ائ��م ق��رب ال��ح��دود العراقية 
– ال����س����وري����ة. وج������اء يف ب���ي���ان ان���ت���ه���اء ال����ه����دن����ة: "ل���ق���د أص��ب��ح��ت 
الفرصة ضّيقة جداً عى الحكومة العراقية ليك تبّن موقفها 
ب��وض��وح م��ن االن��ت��ه��اك��ات امل��ت��ك��ررة ل��س��ي��ادة ال��ع��راق س���واء من 
قوات االحتالل املختلفة، أو من دول الجوار التي تجعل من 
أراضيها منطلقاً للعدوان عى العراق، أو املتواطئن داخل 
الحكومة الذين يررون جرائم قوات االحتالل، ويحاولون 
اختزال موقف العراق كله بمصالحهم النفعية عى حساب 

كرامة الشعب العراقي وحريته واستقالله.

جدولة االنسحاب
وبينما جاء إع��الن الهدنة بعد أقل من شهرين عى زيارة 
رسمية ق��ام بها رئ��ي��س ال����وزراء ال��ع��راق��ي مصطفى الكاظمي 
ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة، ج����اء ق�����رار إن���ه���اء ال���ه���دن���ة بعد 
استهداف أمرييك جديد للحشد، علماً أَنّ الكاظمي أطلق 
ب��ع��د ع���ودت���ه م���ن واش��ن��ط��ن ت��ص��ري��ح��ات م��ت��ف��ائ��ل��ة ع���ن ج��دول��ة 
االنسحاب حيث أُحيطت تلك الزيارة بهالة إعالمية كبرة، 
وعقد البعض عليها آمااًل واسعة لحلحلة املشاكل واألزمات 
السياسية واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي يعانيها ال��ب��ل��د، لكن 

سرعان ما تبدد التفاؤل لدى املتفائلن، ليحّل محّله اإلحباط 
وال��ت��ش��اؤم ح��ن راح��ت واشنطن ت��س��ّوف وتماطل وتتهّرب، 

وأكرث من ذلك تتمادى يف انتهاك السيادة الوطنية.
 وح����ي����ن����ه����ا ت�������زاي�������دت ال����ت����س����ري����ب����ات وال����ت����ل����م����ي����ح����ات م������ن م����راك����ز 
ودوائ��������������ر ال�������ق�������رار يف واش�����ن�����ط�����ن أَنّ أّي ان�����س�����ح�����اب ت����ح����ت وق����ع 
صواريخ ومسّرات فصائل الحشد الشعبي وتأثرها "يعّد 
هزيمًة مخزيًة للواليات املتحدة، وانتصاراً إليران وحلفائها 
وأص���دق���ائ���ه���ا"، وه����و م���ا ال ي��ن��ب��غ��ي أن ي���ح���دث ب�����أّي ش��ك��ل من 
األشكال، أي أن الواليات املتحدة ال تريد أن يتكرر كابوس 

فيتنام مرة أخرى.

رفض التواجد األمريكي 
ويف م��ن��اخ��ات ه���ذه األج�����واء أع��ل��ن م��س��ت��ش��ار األم���ن القومي 
العراقي قاسم األعرجي السبت املايض أنه تم التأكيد للجانب 
األمرييك أن "ال حاجة للعراق ألي قوة قتالية أجنبية" عى 
أراضيه. وقال يف بيان صحايف صادر عن مكتبه إن تاريخ 31 
دي��س��م��ر املُ��ق��ب��ل "س��ي��ك��ون ل��ه ط��ع��م خ���اص" م��ن دون تقديم 

مزيد من اإليضاحات.
وك��������ان األع������رج������ي ق�����د ت��������رأس ال�����وف�����د ال�����ع�����راق�����ي ال����ف����ن����ي خ����الل 
اجتماع يف واشنطن م��ع ال��وف��د األم��ري��يك ال��ذي ت��وىل رئاسته 
وزي��ر دف��اع الواليات املتحدة بشأن وج��ود القوات األمريكية 

يف العراق.
يذكر أنه خالل لقاء وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن 
م��ع ن��ظ��ره ال��ع��راق��ي ف���ؤاد حسن يف واش��ن��ط��ن الجمعة قال 
بلينكن إن��ه سيبحث م��ع ال��وف��د ال��ع��راق��ي: "مكافحة داع��ش 
ح��ت��ى نتمكن م��ن إق����رار األم����ن واالس���ت���ق���رار، وه���و م��ؤش��ر عى 

العالقة الوثيقة مع العراق".
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسن صّرح  الجمعة 
أن ق������وات ب������الده األم���ن���ي���ة "ال ت������زال ب���ح���اج���ة إىل ال����رام����ج ال��ت��ي 
ت���ق���دم���ه���ا ال������والي������ات امل����ت����ح����دة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����ت����دري����ب وال��ت��س��ل��ي��ح 
والتجهيز وبناء القدرات"، واوضح أن" قواتنا األمنّية ما تزال 
بحاجة إىل الرامج التي تقدمها الواليات املتحدة، املتعلقة 
بالتدريب والتسليِح والتجهيِز وبناء القدرات، ونسعى إىل 
مواصلة التنسيق والتعاون األمنّي الثنايئ"، كما أكد وزير 
ال��خ��ارج��ي��ة "ال���ت���زام ح��ك��وم��ة ال���ع���راق ب��ح��م��اي��ة أف�����راد ال��ب��ع��ث��ات 
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة وم���ق���رات���ه���ا وم��ن��ش��آت��ه��ا وض����م����ان أم������ِن ال���ق���واع���د 

العسكرية العراقَيّة التي تستضيف قوات التحالف". 
وعّلق املسؤول األمني لكتائب حزب الله أبو عيل العسكري 
ع�����ى امل�����ف�����اوض�����ات ال����ج����اري����ة م�����ع واش����ن����ط����ن ب����ش����أن االن���س���ح���اب 
ب����ال����ق����ول إن������ه "إذا ل����م ي���ع���ل���ن ال����ع����دو ص����راح����ة س���ح���ب ق����وات����ه، 
ويتم التأكيد بعدها ميدانياً من خالل لجان برملانية وطنية 
وأمنية كفوءة، ستواصل املقاومة تصعيد عملياتها عى كل 

مواقعها حتى خروج آخر جندي". 
أما املتحدث باسم حركة النجباء فاعتر أن تصريحات وزير 

خارجية بالده "ال تمّثل وجهة نظر العراق القوي املقتدر، وال 
تصب يف اتجاه تحقيق سيادته الكاملة وأمنه واستقراره"، 

واصفاً تصريحاته بال�"إهانة للتضحيات والدماء الزكية". 
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال األم�����ن ال���ع���ام ل��ع��ص��ائ��ب أه����ل ال���ح���ق قيس 
ال��خ��زع��يل إن ت��ص��ري��ح وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال���ع���راق���ي ع���ن ال��ح��اج��ة 
ل����ل����ق����وات األم����ري����ك����ي����ة "م������ؤس������ف"، م�����ش�����راً إىل أن "ال���ت���ص���ري���ح 
م����رف����وض وال ي��ع��ك��س ح��ق��ي��ق��ة ال�����ق�����درات ال���ت���ي وص���ل���ت إل��ي��ه��ا 
ال�����ق�����وات ال����ع����راق����ي����ة"، ك���م���ا ل���ف���ت ال����خ����زع����يل إىل أن "ال����وج����ود 
األمرييك ال عالقة له بمصلحة العراق وإنما مرتبط بمصلحة 

الكيان االسرائييل".
وكانت الهيئة التنسيقية لفصائل املقاومة العراقية شّددت 
ال��ج��م��ع��ة ع���ى "ش������روط امل���ق���اوم���ة ب���ع���دم ال��س��م��اح ل���وج���ود أي 
ج���ن���دي أج��ن��ب��ي ع���ى األرض ال���ع���راق���ي���ة"، ول��ف��ت��ت ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة 
إىل أن "امل���درب���ن األم��ري��ك��ي��ن وق����وات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل أثبتوا 
فشاًل ذريعاً وبالتجربة يف ال��ع��راق"، مضيفًة أن "انسحاب 
القوات املحتلة ليك يكون حقيقياً يجب أن يكون كاماًل من 

كل األرايض العراقية". 
ونقلت صحيفة "وول سرتيت جورنال" يف وقٍت سابق عن 
مسؤولن أمريكين وعراقين قولهم إن واشنطن والعراق 
ت��ع��ت��زم��ان إص�����دار ب��ي��ان ي��دع��و ال���ق���وات األم��ري��ك��ي��ة إىل م��غ��ادرة 
العراق بحلول نهاية العام الحايل، لكنهما سيؤكدان مجدداً 
أن ال���وج���ود ال��ع��س��ك��ري األم���ري���يك ال ي����زال م��ط��ل��وب��اً ب��ع��د ذل��ك 

ملساعدة القوات العراقية عى مواجهة تنظيم "داعش".

الرؤية االستراتيجية لواشنطن
ويف خ�������ض�������ّم األج�������������������واء ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة وال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة ال������راف������ض������ة 
للتواجد األم��ري��يك واملطالبة بإنهائه ت��واج��ده ع��ى رغ��م تغر 
اإلدارة األمريكية برحيل ترامب الجمهوري ومجيء بايدن 
ال���دي���م���ق���راط���ي، ف������إَنّ ال����رؤي����ة االس��رتات��ي��ج��ي��ة ل��واش��ن��ط��ن ح��ي��ال 
ل ع��ن اإلدارة ال��س��اب��ق��ة ح��ي��ث ت��رت��ك��ز سياسة  ال��ع��راق ل��م ت��ت��ب��َدّ
الواليات املتحدة عى تحويل األنظمة والسلطات إىل أنظمة 
وظيفية لتنفيذ أجنداتها وهذا ماتريده من العراق تحديدا 
ض��د إي����ران. ه���ذه امل��خ��اوف ال��ت��ي ت��ث��ره��ا ب��ه��دف ع���دم انسحاب 
قواتها من العراق حتى ال يرتك هذا الفضاء يف فلك النظام 

اإليراين.
 )CIA( ويشر املسؤول السابق يف وكالة املخابرات املركزية 
وال��ب��اح��ث يف م��ع��ه��د ال��ش��رق األوس�����ط" ت��ش��ارل��ز دان" إىل "أن 
ه��ج��م��ات ال��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار يف ال��ع��راق تشكل مصدر 
ق��ل��ق ت��ك��ت��ي��يك م���ت���زاي���داً ل��ل��ت��ح��ال��ف، ول��ك��ن ال ي��ب��دو أن��ه��ا خلفت 

املزيد من الضغوط لالنسحاب من العراق".
 وي���ض���ي���ف ق�����ائ�����اًل: "ي���م���ك���ن ال���ن���ظ���ر إىل ال�����وج�����ود األم�����ري�����يك يف 
ال��ع��راق ب��اع��ت��ب��اره م��ي��زة ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ن ح��ي��ث الضغط 
ع�����ى إي����������ران، إذ إن������ه ي����وف����ر م���س���ت���وى م�����ن ال����ن����ف����وذ ل�����ه ق���ي���م���ة يف 
ت��ش��ج��ي��ع ال��س��ل��ط��ات ال��ع��راق��ي��ة ع���ى ال���وق���وف يف وج���ه ط��ه��ران 

يف بعض األح��ي��ان، ويظهر ال��ت��زام��اً سياسياً أمركياً بالعمل 
مع العراقين".

ع��������الوًة ع����ى ذل�����ك إَنّ ه����ن����اك أوس�����اط�����اً س���ي���اس���ي���ة وع��س��ك��ري��ة 
أم����ري����ك����ي����ة ت������ح������ّذر ب�����ش�����دة م������ن ت������ك������رار خ����ط����أ االن������س������ح������اب ال������ذي 
وق���ع���ت ف���ي���ه إدارة ال���رئ���ي���س األس����ب����ق ب�������اراك أوب�����ام�����ا يف أواخ�����ر 
العام 2011م، ولعَلّ واشنطن تحاول توظيف األسلوب 
ال���دب���ل���وم���ايس ل��ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه���ا وت���رت���ي���ب أوراق����ه����ا يف ال���ع���راق 
م��ن دون اض��ط��راره��ا ل��ل��ق��ب��ول ع��ى م��ض��ض ب��أس��وأ ال��خ��ي��ارات. 
وقد تكون جوالت الحوار االسرتاتيجي التي ستعقد الجولة 

الرابعة منها إحدى املؤشرات للسيناريو القادم.
وت��ش��ر امل���ص���ادر إىل أن ج��ول��ة امل��ف��اوض��ات ه���ذه ت���أيت تمهيدا 
ل��ل��ح��وار ال���ذي س��ي��ق��وده دول���ة رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء السيد 
م��ص��ط��ف��ى ال���ك���اظ���م���ي ع����ن ال���ج���ان���ب ال����ع����راق����ي، وع�����ن ال��ج��ان��ب 

األمرييك الرئيس األمرييك جو بايدن".
وأع�������ل�������ن ال�����ب�����ي�����ت األب�������ي�������ض ال�����س�����ب�����ت أن ال�����رئ�����ي�����س ج�������و ب�����اي�����دن 
س��ي��س��ت��ض��ي��ف رئ����ي����س ال�����������وزراء ال����ع����راق����ي م��ص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي 

بالبيت األبيض يف 26 يوليو الجاري.

أليات االنسحاب
ت��ش��ر امل���ص���ادر إىل أن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة مصطفى 
ال��ك��اظ��م��ي ن���اق���ش م���ع وف����د ح��ك��وم��ي أم���ري���يك ب���رئ���اس���ة منسق 
ال���ب���ي���ت األب����ي����ض ل����ش����ؤون ال����ش����رق األوس��������ط وش����م����ال أف��ري��ق��ي��ا 
بريت ماكغورك، آليات انسحاب القوات املقاتلة من العراق 

وتعزيز أمنه وسيادته.
وات�����ف�����ق�����ت واش�����ن�����ط�����ن وب�������غ�������داد ال����ش����ه����ر امل����������ايض ع������ى خ��ط��ة 
تتضمن آليات وتوقيتات محددة الستكمال خروج القوات 
األج��ن��ب��ي��ة م���ن ال���ع���راق ك��م��ا ت��وص��ل ال��ج��ان��ب��ان خ���الل ال��ج��ول��ة 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال����ح����وار االس���رتات���ي���ج���ي ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف ال��س��اب��ع 
م����ن أب����ري����ل امل������ايض إىل ات����ف����اق ي���ق���ي ب���إن���ه���اء وج������ود ال���ق���وات 
القتالية األمريكية، وحصر مهام ال��وح��دات املتبقية منها 
ع��ى األرايض ال��ع��راق��ي��ة يف ال��ت��دري��ب، وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بن 

البلدين يف مختلف املجاالت.

حقائق األمر الواقع
إن ح���ق���ي���ق���ة أّن م�����ا ت�����ري�����ده واش����ن����ط����ن يشء، وم������ا ي���م���ك���ن أن 
يفرضه الواقع يشء آخر حينذاك ال بَدّ من النظر إىل دائرة 
األحداث والوقائع من زاوية أوسع وأشمل، والتوّقف قلياًل 
ع��ن��د س��ي��ن��اري��و االن���س���ح���اب األم����ري����يك ت��ح��ت ض���رب���ات امل��ق��اوم��ة 
كحق مشروع يف الدفاع عن السيادة الوطنية. ه��ذا املشهد 
هو األجدى نفعا لتجد الواليات املتحدة نفسها مرغمة عى 
حزم حقائبها واملغادرة بفعل حقائق األمر الواقع يف امليدان، 
ال وف���ق ح�����وارات وت��ف��اه��م��ات األروق�����ة وال��ك��وال��ي��س، وال وف��ق 
أجنداتها بتفعيل تنظيماتها االرهابية داعش مررا لبقائها 

يف األرايض العراقية.

أغلقت بيت الله احلرام وفتحت بيوت الشياطني

م�����ا ه�������ذا ال������ه������راء ال��������ذي ن���ع���ي���ش���ه ال������ي������وم، ك����ي����ف ي���غ���ل���ق ب����ي����ت ال����ل����ه ع��ن 
الطائفن ، ومل��اذا العلماء والفقهاء صامتون؟  مل��اذا ال يتكلمون وال 

يفتون؟ هل ماتوا أم أصابهم الصمم والبكم والعمى؟!
تأملت أشد األلم وأنا أنظر إىل صحن الكعبة املشرفة وهو فارغ من 
الطائفن، فلم أكن أتخيل أبداً أن يأيت اليوم الذي نرى فيه الكعبة 

الشريفة حزينة وخالية من ضيوف الرحمن !
ال أريد أن أعكر عليكم صفو العيد، فلكم الحق بالفرح ، ولكن أىن 
نفرح وبيت الله حزين، الحج وال عرفة وال طواف وال تلبية،  ناهيكم 
ع��ن ح���ال األم���ة اإلس��الم��ي��ة ال���ذي ُي���رىث ل��ه ، ف��ال��ح��ال ال يخفى عليكم 
كيف أصبح واقع األمة مخزًيا لدرجة أن يغلق بيت الله الحرام وال 
نسمع لألمة اإلسالمية صوت اعرتاض أو حتى آهات وكأنهم  يف حال 

احتضار للموت  ال يعقلون!
 إن دموعنا التي تنساب من أعيننا برغم مافينا من عدوان وحصار 
وق���ت���ل وت���ج���وي���ع وآه��������ات ل����ن ت���ذه���ب ه���������دراً، ودع����وات����ن����ا ع����ى م����ن أغ��ل��ق 

الحرمن يف وجه زواره لن يردها الله تعاىل بإذن الله.
ال��وه��اب��ي��ون م��ن ال س��ع��ود ض��اق��وا ذرع���ا ببيت ال��ل��ه ف��أغ��ل��ق��وه بحجة 
ك��ورون��ا م��ع أن��ن��ا نعلم أن ك��ورون��ا م��اه��ي إال لعبة م��اس��ون��ي��ة شيطانية 
هدفها ح��رب ع��ى اإلس���الم واملسلمن، وال��دل��ي��ل أن ك��ورون��ا ل��م يجر 
هيئة الرتفيه عى إغ��الق بيوت الدعارة من املالهي الليلية والنوادي 
من إقامة فعالياتها املاجنة التي تكتظ بشياطينها من األنس من غر 

أي احرتازات وقائية أو تباعد!
فلماذا فقط بيت الله الحرام يغلق بوجه املسلمن ويمنعوهم من 

أداء فريضة الحج؟
فما قرار السماح لبعض املسلمن املقيمن يف السعودية من الحج 
هذا العام  ماهو إال من أجل ذر الرماد والكذب والتدليس اإلعالمي 

بأن بني سعود أحرص عى عباد الله من الله والعياذ بالله..!
 ق���ض���ي���ة إغ���������الق ال������ح������رم امل�������يك ه������ي أك�������ر م������ن ك�������ورون�������ا وأك���������ر م������ن ب��ن��ي 
سعود أنفسهم ألنهم مجرد أدوات تنفيذية ألعداء الله من اليهود 

والنصارى األمريكان والصهاينة، ولهذا يعمل أعداء الله عى إيهام 
ع��ب��اد ال��ل��ه ب��أن ف���روس ك��ورون��ا ه��و املتهم ال��وح��ي��د يف تعطيل فريضة 

الحج!
لقد ترنح النظام السعودي وأقحم نفسه يف حرب مع الله ال يدرك 
عواقبها، وبانت حقيقته ملن الي��زال عى عينيه غشاوة ، فمن أجل 
أوليائهم من الشيطان األكر وربيبته إسرائيل أغلق بيت الله وفتح 
بيوت الشياطن من البارات واملالهي الليلية يف أقدس وأطهر مكان 

وضعه الله للناس..
سيتعرض ال سعود لعذاب من الله بسبب اغالق بيت الله الحرام 
امام الحجاج من كل الدول اإلسالمية، فهذا وعد من الله قال تعاىل 
وَن َعِن امْلَْسِجِد الَْحَراِم َوَما َكاُنوا  َبُهُم الَلُّه َوُهْم َيُصُدّ :}َوَما َلُهْم أاََلّ ُيَعِذّ

أَْوِلَياَءُهۚ  إِْن أَْوِلَياُؤُه إاَِلّ امْلَُتُّقوَن َوَلِٰكَنّ أَْكرَثَُهْم اَل َيْعَلُموَن{
هنا وضح الله سبحانه وتعاىل من هم الذين يجب أن يكونوا والة 
البيت الحرام وهم املتقون، إضافة إىل أن اآلية جاءت مؤكدة بأقوى 
ألوان التأكيد ونافية كل والية عى البيت الحرام سوى والية املؤمنن.
ن����ظ����ام آل س����ع����ود ب������ات ي����خ����ون األم��������ة ع���ل���ن���اً وب���ش���ك���ل ص����ري����ح ل��ص��ال��ح 
اليهود الصهاينة، لذلك أدع��و إىل إنشاء هيئة إسالمية، تنتزع من 
ب��ن��ي س���ع���ود ك���ل ال��س��ل��ط��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ح���رم���ن، وب��ف��ري��ض��ة ال��ح��ج، 
فالحرمان الشريفان ملك لكافة املسلمن، وبالد الحرمن هي بالد 
كل املسلمن، من كافة أرجاء املعمورة، وال ينبغي أن يظل أمر الحج 
منوطاً بدولة متسلطة ظاملة، تحابي أعداء اإلسالم وتخدمهم عى 

حساب اإلسالم واملسلمن.

وسط األفراح التي يعيشها املسلمون بمناسبة عيد األضحى املبارك، يجب أن ال ننىس الحزن واأللم والتطاول الذي يتعرض له بيت الله الحرام من تعٍد عى حرمة ، 
باألمس كان املسجد األقىص حزيًنا مستهدًفا واليوم بات الحرم امليك يأن معه، فأين هم املسلمون، هل ياترى أصابهم العمى والخلل يف أبصارهم فلم يعد يرون منع 

زوار بيت الله الحرام؟! ام نحن يف كابوس ننتظر أن نفيق منه؟!
وفاء الكبيس 

توفيق سالم 

يبدو أن الواليات املتحدة  تحاول توظيف األسلوب الدبلومايس الهادئ لتحقيق أهدافها واستمرار بقائها أطول مدة ممكنة يف العراق لرتتيب أوراقها 
يف املنطقة بالرغم اتساع دائرة املطالب والدعوات السياسية والشعبية واملرجعية العراقية إلنهاء التواجد األجنبي األمرييك من األرايض العراقية، إال 

أن ذلك قابلها قدر كبر من املماطلة والتسويف واملراوغة من اإلدارة األمريكية تزامنت مع كل جانب منها باالستهداف املتكّرر من وقت آلخر ملواقع 
الحشد الشعبي، ناهيك عن الحمالت اإلعالمية والسياسية املكثفة ضد الفصائل العراقية من األوساط الغربية والعربية لتفكيك بنية ووحدة 

الشعب بالنزعات العرقية والساللية والطائفية واملذهبية. 
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قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة تنفذ زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ميـــدانيـــة ملعايــــــدة املرابطني في جبهات العزة والكرامة
 اللواء العوامي: العدوان لن ينال من ثبات وصمود الشعب واملقاتلني مهما سفك دماء االبرياء

اللواء الدرة: املعركة مع قوى العدوان تغيرت بعد أن متكنت قواتنا من دك أهداف حيوية في عمق العدو
العميد النزيلي: املقاتلون يتمتعون مبعنويات عالية في خطوط التماس واملواجهة مع قوى العدوان

اللواء البزاغي: املقاتلون األبطال بثباتهم وصمودهم 
في املواجهة مع األعداء أثمر نصرًا عظيمًا

العميد القادري: ندعو املغرر بهم في صفوف العدوان إلى 
حتكيم العقل والنظر بصوابية جتاه وطنهم وشعبهم

نفذ قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة زيارات عيدية لتفقد أحوال املقاتلني من ابطال الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف مواقع الشرف والبطولة يف مختلف الجبهات وذلك 
بمناسبة عيد األضحى املبارك حيث حملت زيارات املقاتلني االبطال يف جبهات العزة والكرامة دالالت ومعان ووجهت رسائل مهمة للداخل ولقوى العدوان.

من تلك الرسائل هو التأكيد عىل ان شعبنا وجيشنا أقوى وأقدر عىل انتزاع النصر املؤزر واسقاط كافة رهانات واوهام العدوان وان ما جرى ملرتزقة العدوان وعناصر اإلرهاب يف مديرية الزاهر 
بالبيضاء وما جاورها كان درساً قاسياً وعىل العدو أن يتعظ منه.

ومن الرسائل املهمة لتلك الزيارات هو ان القيادة الثورية والسياسية العليا ومن خلفها شعبنا اليمني الصامد يعتزون بأبطالهم امليامني املرابطني يف مختلف الجبهات ويتابعون بكل فخر ما 
يجرتحونه من انتصارات واعمال بطولية وهم يواجهون الغزاة ومرتزقتهم والتأكيد عىل ان ما يسطره ابطالنا امليامني من انتصارات نوعية تعد مفخرة وتاريخا مشرفا لنا وألجيالنا املتعاقبة.

كما ان هناك رسالة مهمة للزيارات تمثلت يف التأكيد عىل ان شعبنا اليمني العظيم حدد مسار مستقبله الحر وهو ماض يف معركة العزة والكرامة وان والقادم سيكون عىل األعداء ومن معهم 
أشد وبااًل وحسرة وبإذن الله سرتفع راية النصر عما قريب.

جبهات تعز وحلج
زار املفتش العام للقوات املسلحة اللواء الركن عبد الباري الشمريي ومعه 
عدد من منتسبي الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع املجاهدين االبطال املرابطني 

يف جبهات العزة والكرامة بمحافظتي تعز ولحج.
وكان يف استقبالهم القائم باعمال محافظ محافظة تعز الشيخ صالح عبد 
الرحمن بجاش ورئيس اركان املنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن حمود 
دهمش ومساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد يحيى الخالد 

واركان حرب محور تعز العقيد أحمد القرن.
وأط���ل���ع ال���وف���د ال����زائ����ر ع���ىل أح������وال امل���راب���ط���ني يف ج��ب��ه��ة ال��ص��ل��و ب��م��ح��اف��ظ��ة تعز 

وجبهتي كرش والقبيطة بمحافظه لحج.
وخالل الزيارة نقل املفتش العام للقوات املسلحة للمجاهدين االبطال تحيايا 
وتهاين قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث-يحفظه الله- والقيادة 

السياسية والعسكرية العليا بمناسبة عيد األضحى املبارك. 
وقال : " ان القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا تنظر اىل املجاهدين 
االب���ط���ال ال��ش��ج��ع��ان ن��ظ��رة اع��ج��اب واف��ت��خ��ار واع���ت���زاز مل��ا وي��س��ط��رون��ه م��ن مالحم 
ب���ط���ول���ي���ة وم�����واق�����ف وط���ن���ي���ة ع���ظ���ي���م���ة وص�����م�����ود اس�����ط�����وري يف وج������ه ت���ح���ال���ف ال���ش���ر 

والعدوان الهمجي الغاشم.
مؤكدا أهمية الدور الوطني العظيم واملشرف الذي يجرتحه االبطال امليامني 
م��ن منتسبي ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ه يف ال����ذود ع��ن ح��ي��اض ال��وط��ن وح��م��اي��ة 
سيادته وصون وحدته واستقالله ومقدراته وخريات ابناء الشعب اليمني االحرار 

الكرماء.
واش�����ار ان م��وق��ع ال��ي��م��ن ال��ج��غ��رايف واالس��رتات��ي��ج��ي ال���ه���ام ج��ع��ل��ه��ا م��ح��ط ان��ظ��ار 
واطماع الغزاة واملحتلني منذ القدم وحتى يومنا هذا الذي يتكالب فيه االعداء 
ال��ح��اق��دون ع��ىل وط��ن��ن��ا ب��ه��دف اح��ت��الل��ه وال��س��ي��ط��رة عليه ون��ه��ب ث��روات��ه وخ��ريات��ه 
واس����ت����غ����الل م���وق���ع���ه ال����ج����غ����رايف امل���ت���م���ي���ز ل���خ���دم���ه م���ص���ال���ح أع���������داء األم��������ة وت��ن��ف��ي��ذ 

االجندات الشيطانية واملؤامرات العدائية والخبيثة. 
واوض�����ح ال���ل���واء ال��ش��م��ريي ان ك���ل امل����ؤام����رات وامل��خ��ط��ط��ات ال��ع��دائ��ي��ة ستفشل 
وستتحطم أم���ام ص��م��ود أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف م��واق��ع الشرف 

والبطولة.
من جانبه اكد القائم بأعمال محافظ تعز ان قيادة السلطة املحلية باملحافظة 
ستكون عىل ال��دوام اىل جانب املجاهدين االبطال يف جبهات القتال وميادين 
ال����ع����زة وال����ك����رام����ة وان����ه����ا ل����ن ت����أل����وا ج���ه���دا يف م���واص���ل���ة ال��ت��ح��ش��ي��د وت���ق���دي���م ال���دع���م 
وامل���س���ان���دة ل��ل��م��ج��اه��دي��ن ورف����د ال��ج��ب��ه��ات ب���امل���ال وال���رج���ال وال���س���الح مل���ا م���ن ش��أن��ه 
تعزيز حاله الصمود والدفع بمسرية االنتصارات الحاسمة قدما حتى تحقيق 
ال��ن��ص��ر ال��ك��ام��ل وامل��ب��ني وط���رد ال��غ��زة وامل��ع��ت��دي��ن م��ن ك��ل ش��ر م��ن ارض��ن��ا اليمنية 

الطيبة الطاهرة. 
وأشاد بالدور البطويل البطال األمن والقوات املسلحة وهم يؤدون واجبهم 
الديني والوطني يف حفظ السكينة وتعزيز األمن واالستقرار والتصدي للعدوان 

ومرتزقته. 
ب������دوره أك����د رئ���ي���س ارك������ان امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���راب���ع���ة أه��م��ي��ة ه����ذه ال����زي����ارات 
العيدية للمقاتلني يف جبهات التضحية وال��ف��داء يف رف��ع معنوياتهم وتعزيز 

صمودهم يف مواجهه قوى العدوان واملرتزقة االثمني.
فيما ثمن مساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة اإلهتمام الكبري الذي توليه 
القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا باملجاهدين االبطال وحرصها 
الدائم عىل تفقد املقاتلني الشجعان وتلمس همومهم واالطالع عىل احوالهم 
ومستوى استعدادهم وجاهزيتهم القتالية يف مختلف جبهات القتال وميادين 

البطولة والبذل والعطاء. 
ب��دوره��م ج���دد ك��ال م��ن ق��ائ��د ال��ل��واء 117 م��ش��اة العميد ال��رك��ن نبيل ط��ارش 
وق���ائ���د ال���ل���واء 15 م��ش��اة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ن��اج��ي ع��م��ري وق���ائ���د ال���ل���واء 201 ميكا 
العميد الركن رضوان صالح واركان حرب اللواء 119 العقيد جالل الصبيحي 
ومعهم كل املقاتلني الشجعان املرابطني يف جبهات القبيطة وك��رش والصلو 
العهد والوالء لله ثم الوطن والقيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا. 
وأكدوا أنهم سيواصلون تضحياتهم يف سبيل تعزيز األمن واالستقرار وحماية 
مكتسبات الوطن وتلقني الغزاة واملعتدين دروسا يف التضحية والفداء انتصارا 

لكرامة وعزة اليمنيني.
ك��م��ا زار امل��ف��ت��ش ال��ع��ام ل��ل��ق��وات املسلحة ال��ل��واء ال��رك��ن ع��ب��د ال��ب��اري الشمريي 
ومعه عدد من مدراء الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع يرافقهم القائم بأعمال 
محافظ محافظة تعز الشيخ ص��الح بجاش وأرك���ان ح��رب املنطقة العسكرية 
الرابعة قائد اللواء 22 مدرع اللواء الركن حمود دهمش ومساعد قائد املنطقة 
العسكرية الرابعة العميد محمد يحيى الخالد املقاتلني املرابطني يف جبهتي 

االقروض والشقب بتعز.
وخالل الزيارة نقل املفتش العام للقوات املسلحة تحايا وتهاين قائد الثورة 
املجاهد العلم السيد عبد امللك بدر الدين الحويث -يحفظه الله- إىل املجاهدين 
األبطال.. وأشاد بما يسطره املقاتلون من مالحم بطولية شجاعة يف التصدي 
ملليشيات مرتزقة العدوان وإفشال مخططاتهم ومؤامراتهم العدائية الهادفة 

إىل تدمري الوطن واحتالله ونهب خرياته وإذالل وتركيع أبناء شعبه.
مؤكد أعىل أهمية االستمرار يف العمل عىل تعزيز مستوى الجاهزية القتالية 
لتكون ع��ىل ال����دوام ك��اف��ة ال��وح��دات العسكرية يف ح��ال��ة اس��ت��ع��داد ق��ت��ايل كامل 

وعاٍل.
 من جانبه أشار القائم بأعمال محافظة تعز إىل عظمة الدور البطويل الذي 
يجرتحه املجاهدون االبطال يف كافة جبهات القتال واملواجهة مع قوى العدوان 
ومليشيات املرتزقة املعتوهني .. موضحاً أن السلطة املحلية باملحافظة ستظل 
ع���ىل ال�����دوام ع���ىل ت���واص���ل ب��امل��ق��ات��ل��ني   ويف زي�����ارة م��س��ت��م��رة إىل م��واق��ع��ه��م لتفقد 
أحوالهم وتلمس همومهم وتوفري كل ما يمكن توفريه من إحتياجاتهم تقديراً 
ملواقفهم الوطنية والبطولية العظيمة والشجاعة وال��ت��ي ه��ي ع��ن��وان م��ا تنعم 
به كل املناطق الحرة باملحافظة من أمن وأمان واستقرار وحرية وعزة وكرامة.
ب����دوره أوض���ح أرك����ان ح���رب املنطقة العسكرية ال��راب��ع��ة أن ال���زي���ارات العيدية 
وتفقد أح��وال املجاهدين املرابطني يف الخطوط األمامية ويف مختلف جبهات 

القتال واملواجهة مع االعداء لها أهميتها البالغة يف شحذ همم املقاتلني ورفع 
معنوياتهم وتقوية عزائمهم ملواصلة االنتصارات املؤزرة وكسر شوكة املعتدين 

وسحق شراذم املرتزقة االثمني . 
م����ن ج��ه��ت��ه أش������ار م���س���اع���د ق���ائ���د امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال����راب����ع����ة أن االن����ت����ص����ارات 
العظيمة واملتوالية التي يصنعها أبطال الجيش واللجان الشجعان هي ثمرة 
للرتبية الجهادية وااليمان الراسخ بعدالة القضية الوطنية التي يقاتلون من 
أجلها .. الفتاً إىل أن هذه املبادئ العظيمة كفيلة بتحقيق التفوق والتغلب عىل 

أية قوة مهما كان حجمها ونوع تسليحها وعتادها.
إىل ذل��ك أك��د االخ���وة ق���ادة ال��وح��دات واملقاتلني األب��ط��ال امل��راب��ط��ني يف جبهتي 

االقروض والشقب استعدادهم الدائم والكامل لتنفيذ املهام القتالية باحرتاف 
وإداء نوعي متميز وبما يضمن إنجاز كافة املهام املسندة إليهم عىل أكمل وجه 
وتحقيق املزيد من االنتصارات وامليض قدما نحو تحرير كل شر محتل من أرضنا 

اليمنية الطيبة الطاهرة.

الساحل الغربي ومحور عبس:
تفقد مدير عام ديوان وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العوامي ومعه قائد 
ل���واء ال��ن��ق��ل الخفيف العميد ال��رك��ن اح��م��د ال��س��ي��اين ون��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ش��ؤون 
األفراد أحوال املرابطني يف جبهتي  الساحل الغربي ومحور عبس وخالل لقائه 
ب��امل��ق��ات��ل��ني أش����ار ال���ل���واء ال��ع��وام��ي ان زي����ارة امل��ع��اي��دة ت���أيت يف اط����ار ح���رص ال��ق��ي��ادة 
الثورة والسياسية والعسكرية عىل االطالع عن قرب عن احوال املقاتلني وتبادل 

التهاين معهم بمناسبة عيد االضحى املبارك 
واش����اد ال��ل��واء ال��ع��وام��ي ب��االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي تحققت ع��ىل أي���دي امل��راب��ط��ني ضد 

قوى الشر والعدوان ومرتزقتهم وعناصرهم اإلرهابية .. 
موضحا بأن العدوان لن ينال من ثبات وصمود الشعب والجيش واللجان 

الشعبية مهما أوغل يف سفك دماء األبرياء من االطفال والنساء والشيوخ 

املرابطــــــــــــون األبطـــــــــال يـــؤكـــــــــــدون السيـــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى درب الشهداء العظماء في مواجهة املعتدين

< كانت بداية الحديث مع املجاهد أبو أك��رم السباعي والذي 
تحدث بالقول:

<< ب���داي���ة ن��رح��ب ب��ق��ي��ادة وزارة ال���دف���اع ورئ���اس���ة ه��ي��ئ��ة األرك������ان ال��ع��ام��ة عىل 
زي��ارات��ه��م وتفقد أح���وال املرابطني م��ن الجيش واللجان الشعبية يف الجبهة 
األم���ام���ي���ة ل��ت��ح��ري��ر م�����أرب ال���خ���ري وال���ع���ط���اء وع����ر امل���ن���ر اإلع����الم����ي وب���ل���س���ان ح��ال 
ال���ن���اط���ق ب����اس����م ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ص��ح��ي��ف��ة "26س����ب����ت����م����ر" ن��رس��ل 
تهانينا باسمي وباسم املرابطني يف هذه امليادين، ميادين العزة والكرامة اىل 
السيد العلم عبدامللك بن بدر الدين الحويث- قائد املسرية القرآنية والقيادة 
السياسية والعسكرية ممثلة باملشري مهدي املشاط- رئيس املجلس السيايس 
األع����ىل ووزي�����ر ال���دف���اع ال���ل���واء ال���رك���ن م��ح��م��د ن��اص��ر ال��ع��اط��ف��ي، وال���ل���واء ال��رك��ن 
محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة األركان العامة، ونؤكد لهم بأننا عىل 
العهد ماضون ونعاهد الله سبحانه وتعاىل ثم قيادتنا الرشيدة بأننا صامدون 
ص��م��ود الجبال ال���روايس وع��ىل أه��ب��ة االس��ت��ع��داد وال��ج��ه��وزي��ة العالية لتحرير 
م��دي��ن��ة م����أرب وم��ن��ت��ظ��رون ره���ن إش��ارت��ك��م س��ي��دي ع��ب��دامل��ل��ك ال���ح���ويث وال��ق��ي��ادة 
السياسية والعسكرية وتطهري كل شر من أرض الوطن الحبيب ولن نرتدد 

يا سيدي فاضرب بنا أين ما تشاء..
< املجاهد شعبان سعيد عمر جمال- أحد املرابطني يف جبهة 

الكمب بجبهة مأرب فقد تحدث بالقول:
<< إن���ن���ا م���ن ه����ذه امل���ي���ادي���ن م���ي���ادي���ن ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ن���رس���ل ت��ح��ي��ات وت��ه��اين 
امل��ج��اه��دي��ن امل��راب��ط��ني م��ن أب��ن��اء ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية اىل ال��س��ي��د العلم 

عبدامللك بدر الدين الحويث قائد املسرية القرآنية ونؤكد لقائدنا وشعبنا بأننا 
م���اض���ون ل��ت��ح��ري��ر م��دي��ن��ة م�����أرب م���ن ع��ن��اص��ر داع�����ش وال���ق���اع���دة وق�����وى ت��ح��ال��ف 
ال���ع���دوان خ���الل أي����ام وم��ن��ت��ظ��رون ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
بتحرير مأرب وكل شر بأرض الجمهورية واستعادة السيادة الوطنية ونيل 

العزة والكرامة ألبناء شعب اإليمان والحكمة..
< املجاهد جربان محسن يحيى مغربة- أحد املرابطني بجبهة 

الكمب محافظة مأرب قائاًل:
<< ن��ب��ارك لسيدنا وم��والن��ا عبدامللك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث بعيد األضحى 
امل��ب��ارك وقيادتنا السياسية والعسكرية وجميع أب��ن��اء شعبنا ب��ه��ذه املناسبة 
ال��غ��ال��ي��ة ع���ىل ق���ل���وب ج��م��ي��ع األم�����ة اإلس���الم���ي���ة، ون���ؤك���د ل��ق��ي��ادت��ن��ا ب��أن��ن��ا ث��اب��ت��ون 
وصامدون صمود الجبال الروايس يف هذه امليادين، ميادين العزة والكرامة 
ونحن اآلن عىل بعد بضع األمتار عىل مدينة مأرب الخري وجاهزون لتحريرها 
بأقرب وقت وجميع املرابطني منتظرين توجيهات القيادة العسكرية ونحن 

عصا موىس بيدك يا سيدي..
< املجاهد جهاد عبدالله السباعي "أبو عدنان" والذي تحدث قائاًل:
<< ب���داي���ة أه�����دي س���الم���ي وت���ح���ي���ايت وت��ه��ان��ي��ن��ا اىل س���ي���دي وم������والي ع��ب��دامل��ل��ك 
ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث بمناسبة عيد األض��ح��ى امل��ب��ارك وتحياتنا أي��ض��اً اىل القيادة 
السياسية والعسكرية بهذه املناسبة الغالية عىل قلوب األمة اإلسالمية كما 
ن��ؤك��د ل��ق��ي��ادت��ن��ا ب��أن��ن��ا ع��ىل ال��ع��ه��د م��اض��ون ون��ح��ن ل��ن ن��ك��ل وال ن��م��ل وج��اه��زون 
ومستعدون اىل تحرير مدينة مأرب ومنتظرون توجيهاتكم يا سيدي فاضرب 

عىل هامش الزيارة العيدية أجرت "26سبتمر" لقاءات مع املرابطني من 
ابطال الجيش واللجان الشعبية وخرجت بالحصيلة التالية:

ال����ل����واء ال���ش���م���ي���ري: م���وق���ع ال��ي��م��ن 
االستراتيجي جعله محط أطماع 

الغزاة واحملتلني



م���ن ج��ان��ب��ه��م أك����د امل���راب���ط���ون أن ق����وة ال����ع����دوان ق���د خ����ارت وان����ه����ارت م��ع��ن��وي��ات 
مرتزقته أمام بسالة وثبات املرابطني يف مختلف جبهات العزة والكرامة .

رافقهم خالل الزيارات مدير القاعدة اإلدارية يف املنطقة العسكرية الخامسة .

جبهات الفازة واجلاح والدريهمي
نفذت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة زيارات عيدية ميدانية 
لجبهات الساحل الغربي يف كل من الجاح والفازة والدريهمي ومطار الحديدة 
لتهنئة امل��ق��ات��ل��ني األب���ط���ال م��ن ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية امل��راب��ط��ني يف ميادين 
النزال وجبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد األضحى املبارك ووقع االنتصارات 

امليدانية عىل قوى العدوان واملرتزقة الغزاة..
خالل الزيارة وبحضور العميد الركن محمد القادري قائد اللواء الساحيل- 
مدير الكلية البحرية والعميد الركن عبدالله الجنيد- مدير كلية الطريان الدفاع 
الجوي، والعميد عبدالخالق حطبة مدير دائرة االتصاالت ونظم املعلومات، 
والعميد محمد زياد- نائب مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية، وحمزة 
أبو طالب مسؤول الدعم اللوجستي باملنطقة العسكرية الخامسة أكد اللواء 
ال���رك���ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��زاغ��ي رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة أن ث��ب��ات وص���م���ود وص��ر 
امل��ق��ات��ل��ني األب���ط���ال يف امل��واج��ه��ة م���ع أع�����داء ال��ل��ه وال���وط���ن واألم�����ة اإلس��الم��ي��ة مثل 
العامل الرئييس لتحقيق االنتصارات العظيمة اىل جانب التأييد والعون اإللهي 

للمجاهدين..
مشدداً عىل اليقظة العالية والحس األمني والحفاظ عىل الجاهزية القتالية 
لألفراد والفنية لألسلحة واملعدات واآلليات والتصدي الحازم لتحركات قوى 

العدوان والغزاة يف الساحل..
ويف م��س��ت��ه��ل ك��ل��م��ت��ه ن��ق��ل ال���ل���واء ال���ب���زاغ���ي ت���ه���اين وت���ري���ك���ات وت��ح��ي��ات ال��ق��ي��ادة 

ال��ث��وري��ة والسياسية والعسكرية اىل امل��ج��اه��دي��ن امل��راب��ط��ني يف جبهات الساحل 
الغربي..

م���ن ج��ان��ب��ه دع����ا ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م��ح��م��د ال����ق����ادري امل���غ���رر ب��ه��م يف ص��ف��وف ق��وى 
العدوان والغزاة يف الساحل الغربي اىل تحكيم العقل والنظر بصوابية تجاه 
وطنهم وشعبهم املعتدى عليه واملظلوم العودة نحو إخوانهم وأبناء بلدهم 
خاصة وقد اتضحت املؤامرات الخبيثة لقوى العدوان واملرتزقة وما تحيكه من 

مخططات إجرامية تجاه الشعب اليمني..
م��ن جهتهم أك��د ال��ق��ادة امليدانيني واملقاتلني يف جبهات الساحل الغربي أن 
أرواحهم ودماؤهم رخيصة يف سبيل الله والدفاع عن الوطن واملستضعفني 
من أبناء الشعب اليمني املظلوم.. وسيظلون مدافعني أشداء عىل تراب الوطن 
الغايل  ودروع حصينة عىل عزة وكرامة أبناء الشعب مهما كانت التضحيات.

جبهات األجاشر والبقع وجنران:
تفقد نائب رئيس هيئة اإلس��ن��اد اللوجيستي ال��ل��واء الركن عبدامللك ال��درة 

ومعه مدير دائرة تقييم األداء العمليايت العميد الركن عيل املنج ونائب مدير 
دائرة العمليات الحربية العميد الركن ابراهيم املتوكل  أحوال املرابطني يف 
عدد من املواقع القتالية يف جبهات األجاشر والبقع ونجران وخالل زيارات 
املعايدة .. القى اللواء الدرة كلمات أمام املرابطني نقل يف مستهلها تحيات 
القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا إليهم  بمناسبة عيد األضحى 
املبارك وباالنتصارات املتوالية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يف مختلف جبهات القتال ضد تحالف العدوان ومرتزقته وعناصره اإلرهابية .
وأك��د ال��ل��واء ال���درة أن املعركة م��ع ق��وى ال��ع��دوان ال��ي��وم ق��د تغريت بعد أن 
اس��ت��ط��اع��ت ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة وال���ط���ريان امل��س��ري م��ن دك أه����داف ح��ي��وي��ة ع��دة  

يف عقر دار العدو.
موضحا بأن القدرات الدفاعية لقواتنا املسلحة أصبحت يف مستو متقدم 
بما تمتلكه من البنية التحتية والخرات والكفاءات اليمينة التي باتت تصنع 

وتطور األسلحة املختلفة الرية والبحرية والجوية .
وبني اللواء ال��درة بأن املآثر البطولية والنضالية التي يقدمها املرابطون يف 
مختلف جبهات العزة الكرامة قد أسهمت يف صناعة النصر املؤزر وكسرت 

غطرسة وهمجية املعتدين البغاة .
وقال : " النصر بإذن الله قادم وسيتحقق عما قريب عىل أيدي املرابطني 
يف سبيل ال��ل��ه وال��وط��ن م��ن أب��ن��اء ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة   وأن املعتدين 
باتت أيامهم  معدودة وسيندحرون اىل مزبلة التاريخ كما أندحر أسالفهم 

من قبل "
واستمع اللواء الدرة من املرابطني اىل توضيح عن سري املهام القتالية النوعية 
التي ينفذونها ضد تحالف ال��ع��دوان ومرتزقتهم يف إط��ار االنتشارالعمليايت 

لوحداتهم .
إىل ذل��ك رف��ع املرابطون تحياتهم وتريكاتهم للقيادة الثورية والسياسية 

والعسكرية العليا بمناسبة عيد األضحى املبارك .. 
م���ؤك���دي���ن ب�����أن ال����وط����ن وال���ش���ع���ب م����ح����روس ب���ع���ن���اي���ة ال����ل����ه وب���ي���ق���ظ���ة وب���س���ال���ة 
املرابطني يف قمم الجبال وبطون األودية والسهول يف مختلف جبهات القتال 

واملواجهة مع املعتدين وأدواتهم .
مؤكدين بأن املعتدين قد تلقوا ضربات موجعة جعلتهم يفرون مذعورين 

أمام صناديد الجيش واللجان الشعبية .
رافقهم خالل الزيارات العقيد بكيل الصريب والعقيد فراص الفقيه .

جبهة صرواح وجبل هيالن والسد مبارب
يف اط���ار ال���زي���ارات ال��ع��ي��دي��ة ال��ت��ف��ق��دي��ة ن��ف��ذت وزارة ال���دف���اع ورئ���اس���ة هيئة 
األركان العامة نزواًل ميدانياً اىل جبهة صرواح وجبل هيالن االسرتاتيجي 
وجبهة سد مأرب بمحافظة مأرب وخالل الزيارة أشاد مدير الدائرة املالية 
العميد ع��يل حسن امل��ط��ري ببطوالت وتضحيات املقاتلني يف جبهة م��أرب 
وما يسطرونه من مالحم وانتصارات بطولية يف الدفاع عن الوطن وأبناء 
الشعب والتصدي الحازم لقوى العدوان واملرتزقة اعداء األمة والوطن.. 
ن���اق���اًل ل��ل��م��راب��ط��ني ت��ح��ي��ات وت���ه���اين وت���ري���ك���ات ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
وال����ع����س����ك����ري����ة.. م�����ؤك�����داً ب������أن اب�����ن�����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ي���ض���ع���ون ك�����ل آم���ال���ه���م 
وأح��الم��ه��م ع��ىل ع��ات��ق امل��ج��اه��دي��ن األب���ط���ال يف ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية 
ال����ذي����ن ي���م���رغ���ون ان������وف امل���ع���ت���دي���ن ال����غ����زاة يف ال�������رتاب وي���ك���ب���دون���ه���م ال��خ��س��ائ��ر 

الفادحة والهزائم النكراء يف معركة الوطن الدفاعية.
من جهته أوضح مدير الخزينة العسكرية العقيد وليد محمد املؤيد ان زيارة 
املرابطني يف الجبهات تشكل أولوية ُقصوى لدى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة للوقوف أمام مجمل التطورات امليدانية وتلمس هموم 
ومشاكل املرابطني وتوفري احتياجاتهم ومتطلباتهم كعامل أسايس لتحقيق 

النصر يف املعركة.
وأشار ممثل قائد الشرطة العسكرية املقدم أحمد الحمزي إىل ما تحظى به 
انتصارات املقاتلني من ميادين العزة والكرامة من فخر واعتزاز لدى القيادة 

وأبناء الشعب اليمني.
م����ن ج��ه��ت��ه��م أك�����د ال����ق����ادة امل���ي���دان���ي���ون وامل���ق���ات���ل���ون األب����ط����ال ان ال����وط����ن س��ي��ظ��ل 
أمانًة يف حدقات أعينهم.. متحملني كافة الصعوبات واملشاق من أجل نصرة 

املستضعفني والدفاع عن تراب اليمن الغايل.

جبهتا الكمب ومدغل مبأرب:
اطلع قائد لواء النقل الثقيل العميد محمد النزييل ومدير دائرة التقييم 
الفني العميد الركن عبدالرحمن العبايل والعميد ناصر خصروف نائب 
مدير دائرة املساحة العسكرية وقيادات عسكرية عىل أحوال املرابطني يف 

عدد من املواقع بجبهتي الكمب ومدغل بمأرب. 
وخالل الزيارات تبادل القادة مع املقاتلني األبطال تهاين عيد األضحى، 
ونقلوا إليهم تهاين وتريكات قائد الثورة واملجلس السيايس األعىل وقيادة 

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة بهذه املناسبة.
وأش������������ادوا ب���م���ع���ن���وي���ات امل���ق���ات���ل���ني األب�����ط�����ال يف خ����ط����وط ال����ت����م����اس وامل�����واق�����ع 
األمامية.. معرين عن االعتزاز والفخر باالنتصارات واملالحم البطولية التي 
يجرتحها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة الغزاة واملعتدين 

يف مختلف املواقع والجبهات.
ف���ي���م���ا ع�����ر امل�����راب�����ط�����ون ع�����ن االم����ت����ن����ان وال����ت����ق����دي����ر ع�����ىل ال�������زي�������ارات ال���ع���ي���دي���ة.. 
مؤكدين عزمهم وإص��راره��م ع��ىل تحقيق النصر ودح���ر ال��غ��زاة واملعتدين 
وبذل أرواحهم ودماؤهم يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته 

واستقالله.

جبهة خب والشعف:
تفقد مدير دائرة التأمني الفني العميد عبدالوهاب البنوس ومدير قاعدة 
االصالح املركزية العميد الركن عبدالجليل الذاري ونائبا مدير دائرة التخطيط 
العميد محمد الهمداين واملستشفى العسكري العميد أنور الذبحاين احوال 
املرابطني يف محور خب والشعف وتبادل القيادات العسكرية مع املرابطني 

التهاين بمناسبة عيد األضحى املبارك 
وخالل الزيارات  القيت كلمات من قبل القادة  أمام املرابطني تطرقت اىل 
أهمية ال��دور الوطني الكبري ال��ذي يقدمه ابطال الجيش واللجان الشعبية  
وهم يتصدون ألع��داء الوطن والشعب من تحالف الشر والعدوان بقيادة 

نظامي آل سعود وآل نهيان 
اىل ذل��ك ج��دد امل��راب��ط��ون التأكيد ع��ىل ال��س��ري ع��ىل درب ال��ش��ه��داء العظماء 
يف التصدي واملواجهة للمعتدين البغاة وأذنابهم حتى يتحقق النصر املؤزر 

ويتخلص الوطن والشعب من دنس الغزاة وأدواتهم .
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قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة تنفذ زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ميـــدانيـــة ملعايــــــدة املرابطني في جبهات العزة والكرامة
العميد املطري: الشعب اليمني يضعون كل آمالهم على عاتق املجاهدين في التصدي احلازم على قوى العدوان ومرتزقته 

 العميد الُعبالي: نقف أمام شموخ املرابطني األبطال بكل إجالل وتقدير واحترام ملواقفهم البطولية والوطنية
 العميد خصروف: الشعب اليمني بكل فئاته يقف إلى جانب املقاتلني لالنتصار إلرادة الشعب في احلرية والكرامة

العقيد املؤيد: زيارة املرابطني تشكل أولوية قصوى 
لدى القيادة العسكرية العليا 

امل��ق��دم احل���م���زي: ان��ت��ص��ارات امل��ج��اه��دي��ن محل 
فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني

املرابطــــــــــــون األبطـــــــــال يـــؤكـــــــــــدون السيـــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى درب الشهداء العظماء في مواجهة املعتدين

بنا البحار وأين ما شئت فنحن جاهزون لتنفيذ توجيهاتكم..
< املجاهد عبداملجيد احمد الصالحي- من مرابطي جبهة مأرب حيث قال:

<< نحن أبناء الجيش واللجان الشعبية يف ه��ذه امليادين، ميادين العزة 
وال��ك��رام��ة ع��ىل أه��ب��ة االس��ت��ع��داد وال��ج��اه��زي��ة ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر مدينة 
م��أرب وكل شر ب��أرض الجمهورية اليمنية من عبث قوى العدوان وتنظيم 
عناصر القاعدة وداعش، كما أحب أن أرسل تهانينا اىل قائد املسرية السيد 
عبدامللك الحويث ونقول له اض��رب بنا البحر فلن نمل أو نتهاون كما نرسل 
تهانينا اىل القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد األضحى املبارك واىل 

أبناء شعبنا العظيم واألمة اإلسالمية..
< من جانبه قال املجاهد "أبو عدنان" الحشييش- أحد مرابطي 

جبهة مأرب:
<< ن����رح����ب ب���ال���ق���ي���ادة ال���ع���س���ك���ري���ة ق���دوم���ه���ا اىل م���ي���ادي���ن ال����ش����رف وال���ب���ط���ول���ة 
ب��م��ح��اف��ظ��ة م����أرب ون��ح��ن ه��ن��ا م���راب���ط���ون ب��م��ي��ادي��ن ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ب��ال��خ��ط��وط 
األمامية وجاهزون ومستعدون لتحرير املدينة من عناصر داعش والقاعدة 
وقوى تحالف العدوان الصهيوأمرييك، ونرسل تهانينا وتريكاتنا اىل السيد 
العلم قائد املسرية القرآنية السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث واىل قيادتنا 
العسكرية واألمنية ونبشركم بأننا بأطراف مدينة مأرب، ولم يتبق سوى بضع 
كيلومرتات لتحريرها وبعون من الله سبحانه وتعاىل وصمود رجال الرجال 
من أبناء الجيش واللجان الشعبية متقدمون يوماً بعد يوم ولن يبقى سوى 
القليل حتى تأيت البشارة ألبناء شعبنا اليمني بيوم االستقالل املجيد ودحر 

وطرد قوى تحالف العدوان الصلف األمرييك الصهيوين..
< املجاهد منصور يوسف محمد "أبو عامر" أشار بالقول:

<< ب���أن األب��ط��ال امل��ي��ام��ني امل��راب��ط��ني ب��م��ي��ادي��ن ع��ىل أت���م االس��ت��ع��داد وال��ج��ه��وزي��ة 

ل��ت��ح��ري��ر م��دي��ن��ة م�����أرب وت��ط��ه��ري ك���ل ش���ر م���ن أرض ال����وط����ن، ك��م��ا ن���رس���ل ت��ه��ان��ي��ن��ا 
وتريكاتنا اىل السيد العلم عبدامللك الحويث بمناسبة عيد األضحى املبارك واىل 
قيادتنا السياسية والعسكرية وجميع أبناء شعبنا العظيم واألمة اإلسالمية..

< من جهة أخرى أكد املجاهد فايز عرمة بالقول:
<< بأن جميع املرابطني بميادين العزة والكرامة عىل جهوزية عالية لتحرير 
مدينة م���أرب م��ن عناصر ق��وى تحالف ال��ش��ر وال��ع��دوان ول��م يبق س��وى بضع 
ال��ك��ي��ل��وم��رتات ح��ت��ى ت��ط��ه��ري م��دي��ن��ة ال��ت��اري��خ وال��ح��ض��ارة م��ن دن���س وع��ب��ث ق��وى 
العدوان اإلجرامية، كما أريد أن نرسل تهانينا وتريكاتنا اىل السيد عبدامللك 
الحويث واىل القيادة السياسية والعسكرية وأبناء شعبنا العظيم وإن شاء 
الله من نصر اىل نصر، ونؤكد لكم بأننا بهذه الجبهات جبهة العزة والكرامة 
صامدون وجاهزون لتطهري كل شر من أرض الجمهورية اليمنية بما يمتلك 
املجاهدون من أبناء الجيش واللجان الشعبية من روح معنوية عالية تعانق 
ق��م��م ال��ج��ب��ال ال��ع��ال��ي��ة وع����ىل أه��ب��ة ال��ج��اه��زي��ة ل��ن��ي��ل ال��ح��ري��ة وال���ع���زة وال��ك��رام��ة 
ونبشركم ب��ان مدينة م���أرب ال��ح��ض��ارة س��وف ت��ن��ال الحرية واالس��ت��ق��الل قريباً 

وليس لها إال أيام قليلة..
< املجاهد "أبو الزهراء" يقول:

<< إن����ن����ا يف ج���ب���ه���ة م�������أرب ل���ك���م ال���س���ن���د وال�����ع�����ون وث����اب����ت����ون يف م���ي���ادي���ن ال���ع���زة 
وال���ك���رام���ة ث��ب��وت ال��ج��ب��ال ال������روايس ح��ت��ى ل���و ت���زح���زح ج��ب��ل ه��ي��الن م���ا ت��زح��زح��ن��ا 
ونعاهدكم ونعاهد ال��ش��ه��داء والسيد عبدامللك ال��ح��ويث بأنها أي��ام معدودة 
ومحسومة جبهة مأرب الخري والعطاء ونبعث رسالتنا اىل سيدي عبدامللك 
الحويث ونقول له يا سيدي والله لو أمرتنا لنخوض البحار لخضناها وأمرتنا 
لندخل مأرب اليوم لدخلناها وما هي إال أيام معدودة حتى تنال مدينة مأرب 

الحرية والعزة والكرامة.

ال�����ع�����م�����ي�����د ال�������ب�������ن�������وس: امل������واق������ف 
ال���ب���ط���ول���ي���ة  واالدوار  ال���وط���ن���ي���ة 
للمقاتلني كسرت شوكة العدوان 

ومرتزقته



وقفات تأملية مع 
النفس..!

لقد حرص اإلسللام كل الحرص عىل أن يستعمل 
اإلنللللللسللللللان علللقللللللله قللللبللللل عللللاطللللفللللتلللله، وأن يلللعللليلللش بلللضللليلللاء 
علللقللللللله، ال بلللللنلللللزوات غلللللرائلللللزه وشلللللهلللللواتللللله.. وقلللللد ذم الللللله 
عللز وجلللل الللجللهللل وأصللحللابلله يف قللوللله جللل جللاللله: )إن 
شر الللدواب عند الله الصم البكم الذين ال يعقلون( 
األنللفللال- 22.. وقللد أنللزل القرآن الكريم العقل منزلة 
سامية وعالية، وشرّفه وكرّمه عن سائر املخلوقات، 
كلللملللا جلللللاء يف قلللولللله تللللبللللارك وتلللللعلللللاىل: )قلللللل هللللي يللسللتللوي 
الذين يعلمون والذين ال يعلمون(.. فالقرآن الكريم 
يحثنا عىل التفكر والتدبر والتأمل باستعمال العقل 
يف كثري من املسائل الدنيوية، ويف القضايا الكونية، 
ويف التفكر بمخلوقاته عز وجل كما جاء يف قوله جل 
وعا: )أفا يتدبرون القرآن أم عىل قلوٍب أقفالها(.. 
ويف قلللللللولللللللله تلللللللللعلللللللللاىل: )قللللللللللللل انلللللللظلللللللر مللللللللللللللاذا يف الللللللسللللللمللللللوات 

واألرض(.. أي نظرة تفكر وتدبر وتأمل..
ومللعللظللم آيللللات اللللقلللرآن خللتللامللهللا أفلللا تللعللقلللللون أو بل 

أكرثهم ال يعقلون..
فللالللللله عللز وجلللل جللعللل الللعللقللل نللللوراً وضللليلللاًء ونللراسللاً 
لللإنللسللان للللي يللهللتللدي بللله يف ظلللللمللات اللللحللليلللاة، ويللفللرق 
به بني الحق والباطل، وبني الهدى والضال.. يقول 
اللللحلللسلللن الللللبللللصللللري: "ملللللا اسللللتللللودع الللللللله أحلللللللداً علللقلللًا إال 
اسللتللنللقللذه بللله يلللوملللاً ملللللا".. كللمللا اعللللرف أهلللل جللهللنللم يللوم 
اللللقللليلللاملللة بللللأنلللله ملللللا جلللنلللى عللللللليلللهلللم ملللللن اللللللعلللللذاب والللللويللللل 
واللللثلللبلللور إال عللللدم اسللتللعللمللال علللقلللوللللهلللم.. قللللال عللزوجللل 
عللىل لسانهم: )وقللالللوا لللو كنا نسمع أو نعقل مللا كنا 
يف أصللحللاب الللسللعللري(..  وقللديللمللاً قلللال أحلللد الللعللارفللني: 

"العقل أفضل مرجو، والجهل أنىك عدو"..
فلللاللللعلللقلللل هلللللو اللللنلللعلللملللة اللللعلللظللليلللملللة الللللتللللي وهللللبللللهللللا الللللللله 
تعاىل لإنسان، وفضله عن سائر مخلوقاته، لذلك 
البللللللد ملللللن نلللملللائللله وغلللللرسللللله بلللاللللعلللللللوم اللللنلللافلللعلللة اللللديلللنللليلللة 
والدنيوية، حتى يرتقي ويسمو، ويكتسب به هدًى 
ونلللللوراً يلللرده عللن سبيل الللضللال واللللشلللر.. وملللن غللرائللب 
وعلللجلللائلللب بللعللض األملللللم أنلللهلللا تللعللنللى بلللقلللوة أجللسللامللهللا، 
وتلللهلللملللل نلللملللاء وبللللنللللاء علللقلللوللللهلللا، وللللللو خلللللرّي اإلنللللسللللان بللني 
قوة العقل لصنع املعجزات، وأخصب األرض، وأبدع 

وابتكر.. ألن خصب العقول من خصب األرض.. 
قال األصمعي: "يخاطب فتى: أيسرك أن يكون لك 
مائة ألف، وأنك أحمق، فقال: ال إين أخاف أن يجنى 
عللىل حمقي جناية تللذهللب بللمللايل".. فالعقل السليم 
به تقوى العزائم عند الشدائد واألزمات، وبه ترتقي 
األملللم والللشللعللوب والللللدول، فللإنللتللاج الللعلللللوم واملللعللارف 
ثروة ال تقدر بكنوز الدنيا.. وقد عرف علماؤنا القدامى 
قلليللمللة الللعللقللل والللعلللللم، وشللغللفللوا بللالللعلللللم والللفلللللسللفللة 
واملسائل العلمية والكونية، وأنتجوا علوماً متباينة 

يف شلللللللتلللللللى الللللللللللفللللللللللروع، 
ومللللللللللللللللللللازالللللللللللللللللللللت آثلللللللللللللارهلللللللللللللا 
حتى اليوم شاخصًة 
يف حلللللللليللللللللاتللللللللنللللللللا.. ولللللللللللوال 
الللللللعللللللقللللللل الللللللللللللللذي كللللللرم 
الللللللللللللللللللللللللله بلللللللللللللله اإلنللللللللللللسللللللللللللان 
وفللللللضللللللللللللله علللللللللن سلللللائلللللر 
املللللللللخلللللللللللللللللوقللللللللات، للللظلللل 
ملللخلللللللوقلللاً ملللثلللل بللقلليللة 
الحيوانات األخرى.. 
ولم يستحق خافة 
األرض..  يف  الللللللللللللللللللللللللله 
ولكن فضله وكرمه 
عن سائر املخلوقات 

بنعمة العقل..   
لللللللللللللللللذا عللللللللللللليللللللنللللللا نللللللمللللللاء 
وبلللللللللللللللللللللنلللللللللللللللللللللاء الللللللللللللعللللللللللللقللللللللللللول 
بللللالللللعلللللللللم وامللللللعلللللرفلللللة، 
فلللللللللللاألوطلللللللللللان ال ُتللللبللللنللللى 
إال بلللللعلللللقلللللول أبللللنللللائللللهللللا 
بللللللنللللللاء  الللللللللللللللللللللللللللللررة، ويف 

الللعللقللول ترتقي األملللم والللشللعللوب والللللدول اىل مراقي 
الرقي الحضاري والعلمي والثقايف واالجتماعي.. 

للليللسللت مللصللائللبللنللا وأزملللاتلللنلللا الللسلليللاسلليللة واالقللتللصللاديللة 
واالجللتللمللاعلليللة واألخللاقلليللة إال بسبب علللدم نللمللاء وبللنللاء 
عللقللولللنللا.. لللقللد عطلنا عقولنا فوصلنا اىل مللا هللو عليه 
اآلن.. إن ملللللن يللللللدرسللللللون علللللللللم االقلللللتلللللصلللللاد واالجللللتللللمللللاع 
والربية يتنبأون باألزمات قبل وقوعها، لكن املؤسف 
امللللشلللني، هلللنلللاك أنلللللاس جللبلللللوا علللىل تللعللطلليللل عللقللولللهللم، 
واسللللللتللللللخللللللدام عللللواطللللفللللهللللم ألغلللللللللللراض ذاتللللللليلللللللة، وملللصلللاللللح 
آنللللليلللللة.. ويف غلللليللللاب اللللللرؤيلللللة اللللصلللائلللبلللة تلللضللليلللع اللللشلللعلللوب 
واألوطللللان.. مللن أجللل أنللاس ال يفكرون إال يف ذواتهم 
ومصالحهم.. فاألمة عندما تعطل عقلها تنحرف عن 
جادة الصواب، وتتجرع مرارة الذل والهوان.. ولقد 
حذرنا رسولنا الكريم عليه وآله الصاة والسام من 
هللذا االنللهلليللار والللسللقللوط امللللروع حيث قلللال: "أوصيكم 
بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد 
حبيش، وإنه من يعش منكم، فسريى اختافاً كثرياً، 
فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين املهديني".. 
للللذا علينا أن نللحللذر مللن املللرجللفللني الللذيللن يف كللل واٍد 
يللللهلللليللللمللللون، واللللللللذيلللللللن يللللحللللسللللبللللون كللللللل صللليلللحلللة عللللللليلللهلللم.. 
يصرخون بأفواههم، وأقامهم ماليس يف قلوبهم.. 
هم أشد عداوًة من العدوان وحلفائه.. يدقون طبول 
امللللدح يف املللقللايللل.. ويللفللرون مللن سللاحللات اللللوغلللى.. عند 
حمي الوطيس ال تسمع لهم إال همساً، هم العدو 
فللأحللذروهللم.. تعرفونهم يف لحن الللقللول، ومعسول 

الكام، لكن قلوبهم أشد سواداً من السود..!!.
كلمات مضيئة:

لنا يف قصص األمم الغابرة عظات وعر ودروس، 
فقارون عندما تكر وتجر وتنكر وجحد النعمة.. ماذا 
كان مصريه: فخسفنا به وبداره األرض، فهو يغوص 

يف أعماقها اىل يوم النشور..
فللللللللحللللللللذار كللللللللل اللللللللللحلللللللللذار أن تللللللقللللللابلللللللللللللوا الللللللنللللللعللللللم واللللللللجلللللللاه 
والللسلللللطللان بللاملللعللايص واملللفللاسللد والللجللحللود.. فالطاعة 
واللللشلللكلللر والللللتللللواضللللع وسللليلللللللة للللللللخلللري، وتلللتلللابلللع الللنللعللم، 
واملللللللللعللللللللصلللللللليللللللللة واملللللللللللفللللللللللسللللللللللدة واللللللللللعلللللللللصللللللللليلللللللللان سلللللللبللللللليلللللللل الللللللشللللللر 
والطغيان.. وإن العبد ليحرم الرزق والنصر بالذنب 

وارتكاب املعايص.. 
لللللللذا قللللابلللللللللوا نلللعلللم ربللللكللللم بلللاللللثلللنلللاء والللللشللللكللللر والللللحللللمللللد.. 
وصللللللللللدق رسلللللوللللللنلللللا األعللللللظللللللم اللللللقلللللائلللللل: "إن الللللللللللله يللعللطللي 
اللللللللللدنللللللللليلللللللللا مللللللللللللن يللللللللللحللللللللللب، ومللللللللللللللللن ال يللللللللللحللللللللللب، وال يللللعللللطللللي 
الللللديللللن إال ملللللن يللللحللللب".. "وإن حللكللمللتللم بللللني الللللنللللاس أن 
تحكموا بللالللعللدل".. واحللللذروا التسويف والتحريف، 
والللللتللللخللللريللللف، فللللإنلللله يلللؤخلللركلللم عللللن األعلللللملللللال الللصللالللحللة 
امللللقلللربلللة اىل الللللللللله، ويللللؤخللللر اللللنلللصلللر، قللللدمللللوا ألنللفللسللكللم 
خرياً تجدوه عنده بوعده الصادق.. وال تكونوا كالذين 
رحلوا يف غفلٍة من زمن.. وصحائفهم مألى باملفاسد 
وامللللعلللايص واللللعلللصللليلللان.. غللرهللم طللللول األملللللللاين.. وحلليللاة 

الرف والجاه، والسلطان.. ورحلوا دون وداع..
"وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور"..!!.

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )الحلقة 81(

يف القرن الثامن الهجري ازدهللرت التجارة يف مينا 
جلللللدة اللللحلللجلللازي )ثلللغلللر جللللللدة( عللللىل حلللسلللاب تللللدهللللور يف 
ميناء عللدن اليمني يعلل املللؤرخ املقريزي سبب ذلك 
إىل انه جرت العادة منذ عهود سابقة أن مراكب تجار 
الللهللنللد كللانللت تلللرد إىل ملليللنللاء علللدن وللللم يللعللرف قللط انها 
كلللانلللت تللتللجللاوز بلللنلللدر عللللدن لللكللن بللعللد أن غلللري الللتللعللامللل 
الللطللاهللري وايل عللدن للرسوليني فللكللان املللوظللفللون من 
قبل ديلللوان عللدن يتعاملون مللع املللراكللب الللقللادمللة اىل 
الللثللغللر بللقللسللوة وبللتللعللسللف ملللع الللتللجللار اللللوافلللديلللن اللليللهللا 
ويللللليء مللعللاملللللتللهللم ويلللفلللرض عللللليللهللم رسللللومللللاً بللاهللظللة 
دفعتهم إىل تجاوزه واالنللصللراف عن النزول يف عدن 
ونلللفلللرتلللهلللم ملللللن اللللتلللعلللاملللل ملللللع هللللللذا الللللللديللللللوان واللللتلللوجللله 
بسفنهم اىل ثللغللر جلللدة ويللعللر ابلللن املللجللاور بللقللوللله عن 
ذلك أن خروج اإلنسان من البحر كخروجه من القر 
فللحلليللنللمللا كللللان يللصللل ويلللحلللط رحلللالللله يف ملليللنللا عللللدن كللان 
يللسللتلللللملله اللللعلللسلللس واملللللوظللللفللللون بلللامللللنلللاقلللشلللة واالسلللئلللللللة 
واملحاسبة والللوزن يف العدد فبمجرد وصللول املركب 
يللللقللللوم نلللللللواب وايل علللللدن واملللللوظللللفللللون بلللملللعلللرفلللة الللجللهللة 
الللقللادم منها املركب والذاهبة اليها وبسعر البضائع 
التي عىل املركب ويستخدمون صاحب املركب يكتب 
اسلللملللاء الللتللجللار اللللذيلللن يللتللعللامللل مللعللهللم يف عللللدن ويلللرز 
صلللللاحلللللب املللللللركللللللب مللللللا فللليلللهلللا مللللللن بللللضللللائللللع ويللللللرفللللللع نللللللواب 
اللللوايل كللل االخللبللار الللتللي جمعوها عللن كللل مللركللب إىل 
اللللوايل ثللم يللقللوم املفتش بتفتيش الللرجللال الللذيللن عىل 

املركب تفتيشاً دقيقاً وبتعنت وتعايل وبعد ذلك تأيت 
للتفتيش امرأة عجوز تفتش النساء بنفس الطريقة 
وتللللضللللرب بللليلللدهلللا يف اعللللجللللازهللللن وتلللحلللت اللللبلللطلللن للللللتللأكللد 
مللللن علللللدم وجللللللود أسلللللللحلللة وملللملللنلللوعلللات أخللللللرى لللديللُهللن 
كللاملللخللدرات والللخللمللور, وبللعللد التثبت مللن عللدم وجللود 
ممنوعات يف املركب, وبعد ثاثة ايللام تنزل البضائع 
فإن كانت قماشاً تعد ثوباً ثوباً وان كانت من البهار 
تللللوزن وتللفللرض حللكللومللة علللدن رسلللوملللاً جللمللركلليللة عليها 
)يلللللللوسلللللللف بلللللللن يللللللعللللللقللللللوب( بلللللللللاد الللللليلللللملللللن ومللللللكللللللة وبللللعللللض 
بلللاد الللحللجللاز ويللسللمللى تللاريللخ املستنصر نللشللر يف لندن 
1951م.. وكتاب عصام عبدالرؤوف الفقي اليمن يف 

ظل االسام..

أه������م������ي������ة ال������ب������ح������ر األح���������م���������ر ك������ط������ري������ق ت���������ج���������اري إىل 
ال����ش����رق األق������ى وال����ح����ض����ور ال���ي���م���اين امل���س���ي���ط���ر يف 

هذه التجارة
عند املؤرخني القدامى أن اليمانيني كانوا يعملوا 
بللالللتللجللارة وكللللان لللهللم حللضللور واسللللع يف ضللفللتللي البحر 
اللللللغلللللربللللليلللللة والللللللشللللللرقلللللليللللللة وكلللللللللانلللللللللوا سلللللللللللللللادات اللللللللتلللللللجلللللللارة يف 
البحر األحللمللر بشكل واسللع عللىل الساحل االفريقي 
واللللللللسلللللللاحلللللللل األسلللللللللليللللللللللوي وحلللللللتلللللللى بلللللللللللاد مللللللصللللللر والللللللنللللللوبللللللة 
والللللللسللللللودان وملللللا وراءه وامللللللعلللللروف علللنلللد امللللللؤرخلللللني أن 
قللبلليلللللة جللهلليللنللة الللليلللملللنللليلللة وقلللبللليلللللللة ربللليلللعلللة هللللاجللللرت مللن 
اللليللمللن يف الللعللصللر األمللللوي والللعللبللايس إىل بلللاد النوبة 

واسلللللللللللللللللللوان وكللللللللللللللان للللللهلللللملللللا نلللللللشلللللللاط كلللبلللري 
يف الللللللتللللللجللللللارة )تلللللللاريلللللللخ اللللليللللعللللقللللوبللللي ج1 
ص334( وخلللاللللطلللوا اهللللل تلللللك الللبللاد 
وتزوجوا منهم, وكانت ثغر عيذاب 
لبني يللونللس بللن ربلليللعللة ملكوها منذ 
قللللللدومللللللهللللللم ونللللللللللللزل فلللللخلللللذ بلللللنلللللو حلللنللليلللفلللة 
وادي العاقي وأسوان )بن حوقل( 
كما نزل بنو هال بن عامر بالصعيد 

كله إىل عيذاب )املقريزي( وترتب عىل مصاهرة قبيلة 
ربيعة ألهايل النوبة ظهور أجيال من األبناء توارثوا 
االمللللارة ثللم انتقلت ربلليللعللة إىل اسللللوان وزادت ثروتها 
وعلللظلللم يف الللسلليللطللرة علللىل اللللتلللجلللارة يف الللبللحللر األحللمللر 
والنيل وسيطرت ايضاً عىل كامل النوبة والعاقي يف 
نفس الوقت وامكنها أن تؤسس امارة شبه مستقلة 
اعرف بها الفاطميون وأنعموا عىل رؤسائهم بلقب 
كنز الدولة, وحافظ بنو الكنز عىل عاقتهم الودية 

مع صاح الدين.
كذلك قبيلة جهينة اليمنية التي كان لها حضور يف 
ينبع ثللم جللازت مللن ينبغ اىل الساحل الغربي للبحر 
األحمر وانتشروا يف خميم وما حوليها شمااًل وجنوباً 
واقام بعضهم يف الصحراء الشرقية يف بريت عيذاب 
)املقريزي( وقد كان للقبيلة هيمنة وتوسع ما أغاض 
عللللليللهللم امللللملللالللليلللك مللللا دعلللللا امللللللللراء امللللملللالللليلللك يف اخلللضلللاع 
بللللريللللة علللليللللذاب ادى ذلللللللك اىل اللللتلللملللرد يف بللللريللللة عللليلللذاب 

وقطع الطرقات عللىل التجارة 
ذكللر بللن بطوطة يف سللريتلله انه 
عللنللد قلللدومللله اىل عللليلللذاب سنة 
726هللجللريللة بللأنلله شللاهللد جانباً 
مللن هللذه املللعللارك مما أضطره 
اىل اللللعلللودة اىل قللللوص ويللذكللر 
امللللللقلللللريلللللزي أن األمللللللللللري املللللملللللللللويك 
قللرط متوىل اسللوان استبد بها 
ووضللع سياسة العبث يف الباد والتعسف الشديد 
ملللملللا دفللللللع األهللللللللايل اللللللخلللللروج عللللىل اللللطلللاعلللة اىل حللللد أن 
أسلللللللللوان خللللرجللللت ملللللن يلللللد اللللللدوللللللة وخلللللربلللللت اللللكلللثلللري مللن 
الحصون فما كللان مللن املماليك اال ارسلللال الحمات 
املللللتللللكللللررة إلخلللضلللاعلللهلللم فلللكلللانلللت مللللقللللاومللللة االهللللللللايل وبللنللو 
الكنز وطائفة تجار البهار العكارمة بأسوان وسواكن 
االسللتللمللرار يف قللطللع الللطللرق وسلللللب امللللوال املللسللافللريللن 
فسبب مشاكل لللدولللة املماليك فتأثرت الللتللجللارة مع 
الهند والشرق األقىص.. فما كان من الوايل اململويك 
برسباي إال ان جهز حملة عظيمة العدد والعدة وامر 
بللتللخللريللب ملليللنللاء عللليلللذاب وفللللرض األمللللللن.. ونللكللل وقللتللل 
مللن االسلللر اليمانية الللكللثللري مللمللا أضللطللر طبقت التجار 
واصلللحلللاب امللللراكلللب اللللعلللودة اىل بلللاد اللليللمللن والللحللجللاز 
تللللاركللللني ورائللللهللللم الللللسللللواد األعللللظللللم مللللن األسللللللر اللليللمللنلليللة 
يف تلك الللبللاد وهلللذا ديلللدن الللتللجللار ورأس امللللال يف كل 

العصور..

بوح الرياع

ازدهار ثغر جدة عىل حساب ثغر عدن

 

فللقللد اللللوطلللن وقلللواتللله املللسلللللحللة رائللللللداً وكلللللللادراً من 
كلللوادره وهللو العقيد محمد عللي األسللعللدي الللذي 
رحل عن عاملنا الدنيوي إىل العالم السماوي يوم 
األربعاء بتاريخ 16يونيو من العام الجاري 2021م.
ويلللصلللادف اللليللوم االثللنللني 26يللوللليللو 2021م مللرور 
أربللللعللللني يللللومللللاً عللللىل رحللليللللللله- ذكلللللللرى الللللتللللأبللللني- وهلللي 

مناسبة لكتابة هذه األسطر عن حياته وكفاحه.
مناقب ومآثر الفقيد

إن املناقب واملآثر لفقيد الوطن والقوات املسلحة 
العقيد محمد عي األسعدي كثرية ولعل أبرزها 
أنللللللله كلللللللان مللللللن الللللشللللخللللصلللليللللات الللللوطللللنلللليللللة ولللللللله ملللكلللانلللة 
اجلللتلللملللاعللليلللة وذلللللللللك مللللنللللذ سلللبلللعللليلللنلللات اللللللقلللللرن امللللللايض 

وحتى تاريخ وفاته.
• ك��ان يحب ال��ن��اس ال��ذي��ن ب��ادل��وه نفس الحب 

والتقدير.
• تميز بالرصانة واالت���زان وك��ان من األشخاص 
الذين تميزوا يف الجوانب العسكرية والسياسية.
• اتصف باألخالق العالية واألسلوب الراقي يف 

تعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه.
• كان متميزاً يف االنضباط العسكري وجهوده 
الحثيثة وعمله الدؤوب وإرادته الصلبة يف تنفيذ 

املهام العسكرية.
• يف ال����ج����ان����ب ال����س����ي����ايس ك�������ان امل������رح������وم ي��م��ت��ل��ك 
علللبلللقلللريلللة فللللللذة وكلللللللان ذو نللللظللللرة ثلللاقلللبلللة فللليلللملللا يللخللص 
قلللضلللايلللا اللللللوطلللللن.. ويلللملللتلللللللك قلللللللدرة الفللللتللللة يف إيلللصلللال 
أفللكللاره إىل مللن حللوللله.. وكلللان يللحللرم وجللهللات نظر 
اآلخللللريللللن مللللن مللنللطلللللق حللصلليللف بلللصلللرف اللللنلللظلللر عللن 
االتفاق أو االختاف بالرأي وكان لسان حاله دائماً 
يقول:"إن االختاف بالرأي ال يفسد للود قضية.

محمد عي االسعدي كما عرفته

ملللا قللبللل عللللام 1979م كللنللت اسلللملللع عللنلله كلللل خري 
أما خال الفرة من 1979/8/26م إىل 1981/9/1م 
فلللقلللد كلللنلللا زملللللللاء دراسللللللللة يف اللللكللللللليلللة اللللعلللسلللكلللريلللة يف 
علللدن الللدفللعللة الللثللامللنللة.. كلللان علللدد الللطلللللبللة أعللضللاء 
الجبهة الوطنية 14طالباً وكان الرفيق محمد عي 
االسللعللدي هللو األكلللر سللنللاً وأوفللللر عللقللًا وكللنللا نلقبه 
بلللاللللعلللاقلللل وكللللنللللا نلللسلللتلللأنلللس بلللنلللصلللائلللحللله بلللملللا يللسللتللجللد 
مللللن أملللللورنلللللا علللرفلللتللله طلللاللللب مللجللتللهللد هللللللادئ الللطللبللاع 
ذو أخلللللللللاق عللللاللللليللللة وأسلللللللللللللوب راقلللللللللي أثللللللنللللللاء تلللعلللامللللللله 
ملللع زملللائللله وملللدرسللليللله وملللدربللليللله، علللرفلللت الللرفلليللق 
ملللحلللملللد علللللي زمللللليلللللًا ملللخلللللللصلللاً وبللللمللللقللللام األخ األكلللللر 
لللللكللللل زملللللللللاء اللللللدفلللللعلللللة، بللللعللللد تلللخلللرجلللنلللا مللللللن اللللكللللللليلللة 
اللللعلللسلللكلللريلللة يف 1981/9/1م غللللللللادر امللللللللللازم مللحللمللد 
عي إىل املناطق الوسطى- شمال الوطن سابقاً- 
للعمل هللنللاك وذهللبللت إىل محافظة أبللني للعمل 
يف لواء الوحدة ويف أوقات الحقة كنا نتابع أخباره 
وغلللللريه ملللن الللللرفللللاق ونللسللمللع عللنللهللم كلللل خللللري، آخللر 
مللرة التقيت العقيد محمد عي االسللعللدي كانت 
يف شهر نوفمر2020م العام املايض يف قرية الحذذ 
بخيمة عللزاء فقد جاء من قريته لغرض تخفيف 
أحزان أهل امليتم متحدياً أمله الشخيص من جراء 
مللرض القلب، رأيللتلله جلس خلللارج املخيم متجنباً 
اللللدخلللان فللجلللللسللت اىل جلللللللواره.. سللألللتلله علللن حللالللتلله 
الصحية؟ فأجاب: الحمدلله عىل كل حال" بعد 
سللللللؤايل وجللللوابلللله فللضلللللت اللللصلللملللت تلللقلللديلللراً لللحللالللتلله 
اللللللصلللللحللللليلللللة، للللللكلللللن هلللللللو الللللللللللللذي بللللللللللللادر بلللللاللللللحلللللديلللللث علللن 
أكلللرث مللن مللوضللوع فاستمعت إىل حللديللثلله الللهللادئ 
الرصني الذي تعودت عىل االستماع إليه منذ أيام 
الللللدراسللللة- أي قللبللل 41عللللامللللاً-  ملللع اخلللتلللاف طبيعة 
املوضوع، كنت استمع باهتمام إىل حديث محمد 

املعر عن مشاعره وتأماته عن األوضللاع الراهنة 
الللتللي تعيشها بللادنللا وقلللال بللمللا مللعللنللاه: يللهللون أملللي 
كلللفلللرد الللللللذي ال يلللهلللون األجللللللللواء اللللعلللاملللة املللغللمللوسللة 
بلللاألللللم واخلللتلللتلللم حللديللثلله نللللصللللاً"إن شللللاء الللللللله تصلح 

وتنفرج أمور الباد والعباد".
من السرية الذاتية

• االسم: محمد عيل ناجي االسعدي.
• تاريخ امليالد: 1954م.

• م����ك����ان امل�����ي�����الد: ق����ري����ة ال���خ���ش���ع���ة م����خ����الف ع��م��ار 
عزلة ظلم مديرية النادرة محافظة إب.

• تلقى تعليمه األول يف معالمة القرية.
• أنضم إىل منظمة املقاومني الثوريني اليمنيني 
كعضو مقاتل وذلك يف 16 يناير من عام 1971م.

• يف عام 1972م هاجر إىل دولة الكويت وهناك 
طور مستواه الدرايس خال معظم سنوات عقد 

السبعينات حيث أكمل الصف الثاين ثانوي.

• ش���ارك يف ع��دة أنشطة اجتماعية وثقافية يف 
نادي بناء يف الكويت.

• أن������������ض������������م إىل ع����������ض����������وي����������ة ال��������ج��������ب��������ه��������ة ال�������وط�������ن�������ي�������ة 
الديمقراطية كعضو مقاتل وذلك يف شهر أكتوبر 

من عام 1978م.
• بتاريخ 1979/6/9م انضم اىل عضوية الحزب 

االشرايك اليمني.
• بتاريخ 1979/8/26م التحق بالكلية العسكرية 
يف عدن الدفعة الثامنة وتخرج من الكلية بتاريخ 

1981/9/1م برتبة مازم ثاين.
• يف أواخ��ر سبتمرب من ع��ام 1981م تعني قائد 
فلللصللليلللللللة ملللللشلللللاة وعلللللملللللل يف املللللنللللاطللللق الللللوسللللطللللى ويف 
أغسطس من عام 1982م تعني قائد سرية مشاة 

وعمل يف نفس املنطقة.
• ت�����م�����ت ت�����رق�����ي�����ت�����ه اىل رت������ب������ة م������������الزم أول ب����ت����اري����خ 

1983/9/1م.
بعد ذلللك تللم ضمه إىل قللوة اللللللواء 25ميكانيك 

وتبوءا عدة مناصب إدارية وعملياتية.
• بتاريخ 1987/9/26م ترقى إىل رتبة نقيب.

• بتاريخ 1991/9/26م ترقى إىل رتبة رائد.
• بتاريخ 1997/9/26م ترقى إىل رتبة مقدم.
• بتاريخ 2002/9/26م ترقى إىل رتبة عقيد.

• ت���ويف ب��ت��اري��خ 6/16/-2021 الللللله يللرحللملله- بعد 
حياة حافلة بالكفاح.

خللتللامللاً: أقللول إن فللقللدان الرفيق العقيد محمد 
عي ناجي األسعدي ال شك ترك يف نفوس أهله 
وذويللللله ورفلللاقللله وأصلللدقلللائللله وكلللل ملللن عللرفلله جللرحللاً 
غائراً.. لكن ال مفر من قدر وعزاؤنا أن جيل اليوم 
والللللغللللد سللتللسللري عللللىل خلللطلللاه وسللتللتللمللسللك بلللامللللبلللادئ 

النبيلة التي ناضل من أجلها طويا.

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل

ُم  هل من روادع ُتَجِرّ
ذبح األضاحي يف 

الشوارع؟
اللللعلللاصلللملللة صلللنلللعلللاء واحللللللللدة مللللن أقلللللللدم حلللواضلللر 
لللا مللللن حلليللث  الللللدنلللليللللا، وللللعلللللللهلللا املللللديللللنللللة األوىل يلللملللنلللًيّ
علللللدد أسلللللللواق بللليلللع املللللللوايش)األضللللللاحللللللي(، وملللللا مللن 
شللللللك أنلللللهلللللا األوىل بلللللتلللللوافلللللرهلللللا عللللللىل أكللللللللر عللللللللدد مللن 
املسالخ واملحات املخصصة إلراقة دماء الذبائح 
بأساليب أنظف وأحدث وأنجح يف الحفاظ عىل 
صللحللة املللسللتللهلللللك والللحللفللاظ علللىل شلللللوارع وأحلليللاء 

املدينة من التلُوّث.
وذبح األضاحي من شعائر الله التي يتقرب بها 
املسلمون إىل الله تشُبًها بحجاج بيت الله حتى 
تظل قلوبهم عامرًة بتقواه، فشملهم قوله -َجَلّ 
للِه َفللإَِنّللَهللا  للْم َشللَعللاِئللَر الللَلّ يف ُعللللاه-: )َذِلللللَك َوَمللللْن ُيللَعللِظّ
ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب( سورة الحج اآلية رقم: )32(.

للللللِه  وللللللعلللللل مللللللن ملللقلللتلللضللليلللات تلللعلللظللليلللم َشللللللَعللللللاِئللللللَر الللللللَلّ
اللللداللللة علللىل تلللقلللواه وعللللىل تللمللام اإليلللملللان بللمللا أنللزللله 
عللىل حبيبه وملللواله -صلللللوات ربللي وسللاملله عليه 
وعللللللللللىل آللللللللللله وصلللللحلللللبللللله ومللللللللللن وااله- عللللللللللدم تلللللللللويللللث 
اللللللللللللشلللللللللللوارع بللللللمللللللا يلللللنلللللتلللللج عللللللللن ذبلللللللللللح وسلللللللللللللللخ وغللللسللللل 
الذبائح )األضاحي( يف أرصفتها من دماء ومياه 
سة تتسبب قطراتها املتطايرة عند مرور أية  منَجّ
دراجة أو سيارة بتنجيس من تصادفه من املارة، 
بكل مللا يف ذلللك اإليللللذاء مللن مللنللافللاة لللهللدي مللن ال 
ينطق عللن الللهللوى الللقللائللل -صللىل الللللله عليه وعىل 
آللللله وصللحللبلله وسلللللللم-: "اللللطلللهلللارة شللطللر اإليلللملللان" 
والقائل -عليه أفضل الصاة وأتم التسليم-من 
حديث ابن مسعود: "النظافة تدعو إىل اإليمان" 

رواه الرمذي.
للللللِه -مللللللن نللاحلليللة  وللللليللللس مللللن تللعللظلليللم َشلللللَعلللللاِئلللللَر الللللللَلّ
أخلللللللللللللرى- إغلللللللللللللراق اللللللكلللللثلللللري ملللللللن اللللللللللشلللللللللوارع واألحللللللليلللللللاء 
لللللي بللمللا  ُلللللَضلللللِحّ بلللللل"اللللللفلللللرث" والللللللدمللللللاء دون اكلللللللللراث امل
ُيلللللللِحلللقللله -بلللللذللللللك اإلجللللللللللللراء- بللللجللللريانلللله وسلللللائلللللر أبلللنلللاء 
لللللللللِه ملللللللن أذى، وملللللللللا أجلللللللللللدر كلللللللل َملللللللللللْن يلللللقلللللع ِملللللللْن  َحلللللللللِيّ
أبللللنللللاء مللجللتللمللعللنللا يف هلللللذا اللللخلللطلللأ وملللللا يف مللسللتللواه 
ملللللن األخلللللطلللللاء بلللاملللتلللحلللان إيللللمللللانلللله ملللللن خللللللال إيلللللاء 
لَيّة صادقة يف ضوء  تعاماته مع جريانه وقفة تأُمّ
قللول الللرسللول األكلللرم -صللىل الللللله عليه وعللىل آله 
وسلم-: "والله ال يؤمن، والله ال يؤمن، والله 
ال يؤمن"، قيل: من يا رسول الله؟ قال: "الذي 

ال يأمن جاره بوائقه" متفق عليه.

"صنعاء" يف عيد األضحى مخضبة 
بالدماء

نلللللظلللللًرا مللللللحلللللدوديلللللة أعللللللللللداد اللللللقلللللادريلللللن ملللللن سلللكلللان 
اللللعلللاصلللملللة صلللنلللعلللاء -يف هلللللذه األثلللللنلللللاء- عللللىل شللللراء 
األضللللاحللللي اللللتلللي تلللللؤدي إىل انلللخلللفلللاض ملللللحللوظ يف 
عللللدد ملللا ُيلللذبلللح -يف هللللذه املللنللاسللبللة الللعللظلليللمللة- من 
امللللللوايش، كلللان مللن املللنللطللقللي أن يللرتللب عللىل نقص 
للللا هللللو ملللعلللهلللود تللللللللواري ظلللاهلللرة  أعللللللللداد الللللذبللللائللللح عللللَمّ
الذبح عن األبصار إىل أدىن الحدود، فتندر رؤية 

األضاحي املذبوحة والدماء املسفوحة.
بيد أن حرص ذلك العدد املحدود من املوسرين 
لللزهلللم الللنللسللبللي -علللللىل األكلللرثيلللة  عللللىل اللللتلللبلللاهلللي بلللتلللملللُيّ
الللللللسللللللكللللللانلللللليللللللة ملللللللللن حلللللللوللللللللهلللللللم- بللللللاملللللللسللللللتللللللوى املللللعلللليلللليش 
للا  بللأسلللللوب عللبللثللي أقللللرب إىل الللسللخللافللة -فلللضلللًا عللَمّ
طللرأ عللىل مجتمعنا مللن آفللة إهللمللال النظافة- قد 
حلللملللللللهلللم علللللىل اتلللللخلللللاذ أرصلللللفلللللة الللللللشللللللوارع مللللذابللللح، 
فلللللحلللللذا حللللللذوهللللللم مللللعللللشللللر الللللللجللللللزاريللللللن املللللحللللرفللللني، 
فلللللللللللإذا بلللللهلللللم -بلللللللعلللللللدم االللللللللللتلللللللللزام بللللللالللللللذبللللللح واألملللللللاكلللللللن 
املللخللصللصللة وملللزاوللللة املللهللنللة يف امللللحلللات املللرخللصللة- 
قللد اتللخللذوا مللن الللشللوارع مسالخ ومللن أرصفتها 
ماحم)متاجر( متسببني بعرقلة ُخطى كل غاٍد 
ورائللح، عللاوًة عىل إغللراق الشوارع بما ينتج عن 
ذبح الذبائح من دماء تتضاعف كمياتها أضعاًفا 
مللضللاعللفللة بللفللعللل املللتلللزاجلللهلللا بلللملللا يللنللتللج عللللن غللسللل 

لحوم الذبائح من ماء.
والنتيجة أن تصبح بعض شوارع العاصمة يف 
يوم عيدها الذي ُيفرض أن تزهو فيه بجديدها 
-بللللل"ال ملللبلللاالة" فللئللة مجتمعية سللفلليللهللة- بلللرك مللاء 
ملوثة تنبعث منها روائلللح كريهة تتجاوز بنتنها 
كل رقم قيايس ال سيما يف حال ركودها عىل أثر 

متبقي من تسرب مياه الصرف الصحي.

البدائل املمكنة ملعضلٍة قد تغدو مزمنة
إن شيوع هذه الظاهرة ذات اآلثار البيئية الضارة 
يف السنوات املتأخرة تتطلب -يف األغلب- جهوًدا 
-فردية، ومجتمعية، ورسمية- متضافرة تتمثل 

يف اآليت:
����ا: وهلللو إجلللللراء فلللردي  1 - االل���ت���زام األدب�����ي ذات����ًيّ
ينبع من استشعار املواطن الفرد مسؤوليته تجاه 
أبللللنللللاء أملللتللله واالضلللللطلللللاع بللللللدور فلللاعلللل يف الللحللفللاظ 
عىل نظافة مدينته، بما يف ذلك االلتزام يف قادم 
األعللللوام بللذبللح أضحيته والللتللي تللكللون -يف األغلب 
األعم- من )جنس األغنام( يف مكان ما من فناء 
أو سللطللح مللنللزللله، وملللن ثللم الللتللخلللللص مللن الللدمللاء 
وملللللا يللتللطلللللبلله غلللسلللل لللحللمللهللا مللللن ملللللاء إىل ملللجلللاري 

الصرف الصحي.
����ا: وهللللللو واجللللب  2 - ال���ن���ه���ي ع����ن امل���ن���ك���ر ج����م����اع����ًيّ
ديني يتطلب من جميع -أو معظم- أبناء األحياء 
املللتللضللرريللن مللن بللرك تلك الللدمللاء أو مللن أٍيّ خطإٍ 
سلللللللللويٍكّ مللجللتللمللعللي ملللا االنلللتلللقلللاد الللجللمللاعللي الللحللاد 
الذي يشعر املخطئ بما هو عليه -يف خطئه- من 
حالة شذوذ وانفراد، فا يلبث -جراء ما ينتابه 

ل. من الشعور بالخجل- أن يتعَدّ
3 - ت��ط��ب��ي��ق ال��ل��وائ��ح ب���ال ت��س��ام��ح: وهلللو إجلللراء 
تللنللظلليللمللي رسلللملللي يللعللنللى بللمللعللالللجللة أيلللللة اخلللتلللاالت 
ابلللللللتلللللللداعللللللليلللللللة تللللللللطللللللللرأ علللللللللىل املللللللنللللللظللللللومللللللة اللللللتلللللعلللللاملللللاتللللليلللللة 
امللللجلللتلللملللعللليلللة، ويللللتللللعللللاطللللى مللللللع اللللللحلللللريلللللات بلللملللرونلللة 
ونجاعة تقف بحرية الفرد عند مستوى الحفاظ 

عىل حرية الجماعة.
كلللللملللللا أنللللللللله ُيلللللعلللللنلللللى -أواًل بلللللللللللللأول- بلللللللللاإلشلللللللللراف علللىل 
اللللتلللطلللبللليلللق األملللللثلللللل للللللللللوائللللح امللللنلللظلللملللة للللللللعلللملللل وبلللملللا 
يجعلها يف خدمة املواطن وتلبية مطالبه وتحول 

دون اإلضرار به.
ولللللللللعللللللللل الللللللللجللللللللهللللللللات اللللللللرسلللللللمللللللليلللللللة مللللللطللللللالللللللبللللللة الللللللليلللللللوم 
باإلشراف بحزم وجدارة عىل تطبيق الئحة عمل 
مللهللنللة الللللجللللزارة وبلللملللا يللجللعلللللهللا خلللدملللة مجتمعية 
للللا علللللللق بلللهلللا مللللن ملللملللارسلللات  نلللافلللعلللة ويللخلللللصللهللا مللللَمّ

سلوكية المهنية ضارة.

بمرور أربعني يومًا على رحيله:
فقيد الوطن والقوات املسلحة العقيد محمد علي األسعدي.. حياة حافلة بالكفاح
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الجاسوس الربيطاين يف الرشق االوسط : 
فرقنا املسلمني وسيطرنا علىمحمد بن عبدالوهاب      )5(

مكثت يف لندن ملدة ستة أشهر تزوجت 
ملللللللللاريلللللللللا يف ذلللللللللللللك اللللللللللوقلللللللللت كللللللللللللان علللللللملللللللري 22 
عللللللاًمللللللا  وكلللللانلللللت تلللبلللللللغ ملللللن الللللعللللمللللر 23 عللللاًمللللا 
كللللللانللللللت أسللللللعللللللد وأسللللللللللللللرع أيللللللللللللام حلللللليللللللايت تلللللللك 
الللتللي قضيتها مللعللهللا كللانللت زوجللتللي حامل 
كللنللا نللتللوقللع مللللولللللودا عللنللدمللا تلللللقلليللت رسللالللة 
تلللطلللللللب مللللنللللي الللللتللللوجلللله إىل الللللللعللللللراق وصلللللول 
هلللللللللذا اللللللطلللللللللللب يف وقلللللللللت واحلللللللللللد ملللللللع انللللتللللظللللار 
والدة ابني جعلني حزيًنا ومللع ذلللك  فإن 
األهللللملللليللللة الللللتللللي أوللللليللللهللللا لللللبلللللللللدي  إضلللللافلللللة إىل 
طموحي للللللوصللول إىل الللشللهللرة باختياري 
األفللللللللللللضللللللللللللل بللللللللللللني زملللللللللللللللللللايئ كللللللللللانللللللللللت أهلللللللللللللللم مللللن 
مشاعري كزوج وكأب لذلك قبلت املهمة 
دون تردد أرادت زوجتي تأجيل املهمة إىل 
ملللا بللعللد والدة الللطللفللل لللكللنللنللي تللجللاهلللللت ما 
قالته بكينا يف وداع بعضنا البعض وقالت 
زوجتي  ال تتوقف عن الكتابة إيل سأكتب 
للللك رسلللائلللل علللن وطللنللنللا اللللجلللديلللد  اللللللذي هو 
ذو قيمة مثل الذهب لقد أثللارت كلماتها 
هذه عواصف يف قلبي لقد ألغيت الرحلة 
تقريًبا ومع ذلك تمكنت من السيطرة عىل 
مشاعري وودعتها ثم غللادرت إىل الللوزارة 
لتلقي التعليمات النهائية بعد ستة أشهر 
وجللللدت نللفللي يف مللديللنللة الللبللصللرة  الللعللراق 
كلللللان سلللكلللان امللللديلللنلللة مللللن اللللسلللنلللة والللشلليللعللة 
كللانللت الللبللصللرة مللديللنللة قللبللائللل تللضللم سللكللاًنللا 
ملللخلللتلللللللطلللني ملللللن اللللللعلللللرب والللللللفللللللرس وعللللللللدًدا 

صغريًا نسبًيا من املسيحيني.
 كانت املللرة األوىل يف حيايت التي قابلت 
فيها الفرس اسمحوا يل الشيعة والسنة 
يلللللللقلللللللول اللللللشللللليلللللعلللللة أنلللللللهلللللللم يلللللتلللللبلللللعلللللون عللللللللي بلللن 
أبلللي طللالللب زوج ابللنللة مللحللمللد عللللليلله الللصللاة 
والللسللام  فاطمة  ويف الللوقللت نفسه  ابنة 
علللّم عللي عللللليلله الللسللام يللقللولللون إن محمد 
صلللل الللللللله عللللليلله و سلللللم علللني علللي واألثلللنلللي 
عللشللر إملللاملللاً ملللن نللسللللله للليللخلللللفلله خللللليللفللة يف 
رأيلللللللللللي  فللللللللإن الللللشلللليللللعللللة مللللحللللقللللون يف امللللسلللأللللة 
امللللتلللعلللللللقلللة بللللخللللافللللة عللللللي وحلللللسلللللن وحلللسلللني 
ألن عللللللللللي  بللللللقللللللدر ملللللللا أفلللللهلللللمللللله ملللللللن اللللللتلللللاريلللللخ 
اإلسلللاملللي  كلللان شللخللًصللا يتمتع بللاملللؤهللات 
املتميزة والعالية املطلوبة للخافة وكذلك 
اوالده من بعده يقول املسلمون إن هناك 
العديد من األدلة عىل نبوءة محمد صل 
الللللله عليه وسلللللم  واحلللد منهم هللو الللقللرآن 
)الللقللرآن( لقد قللرأت الللقللرآن يف الللواقللع  إنه 
كتاب مرتفع للغاية إنلله أعللىل من التوراة 
)التوراة( والكتاب املقدس ألنه يحتوي عىل 
املبادئ واللوائح والقواعد األخاقية  إلخ 
لقد كللان مللن العجب بالنسبة يل كيف 
أن شلللخلللًصلللا أمللللًيللللا ملللثلللل مللللحللللمللللد)ص(  كلليللف 
كللللان يللمللكللن أن يللتللمللتللع بللكللل تلللللك امللللؤهلللات 
األخلللاقللليلللة والللفللكللريللة والللشللخللصلليللة الللتللي ال 
يلللملللكلللن أن يللمللتلللللكللهللا حلللتلللى رجللللللل اللللللللذي قلللرأ 
وسللللافللللر كللللثللللريا أتلللللسلللللاءل مللللا إذا كللللانللللت هلللذه 
اللللحلللقلللائلللق هللللي اللللدلللليلللل عللللىل نللللبللللوءة مللحللمللد 
)ص( للللقلللد كلللنلللت دائلللللًملللللا أديل بلللملللاحلللظلللات 

وأبللللللللللحللللللللللاث ملللللللللن أجللللللل 
اسللللللللتللللللللنللللللللبللللللللاط حللللقلللليللللقللللة 
نلللللللبلللللللوة ملللللحلللللملللللد )ص( 
بلللللحلللللت  أن  بلللللللللملللللللللجلللللللللرد 
بلللللافلللللكلللللاري لللللكللللاهللللن يف 
للللنلللدن كلللانلللت إجللابللتلله 
مللللتللللعللللصللللبللللة وملللللبلللللهلللللرة  
ولللللللللللللللللم تللللللللكللللللللن مللللقللللنللللعللللة 
عللىل اإلطللللاق سألت 
أحللللللمللللللد أفلللللللنلللللللدي علللللدة 
مرات عندما كنت يف 
تركيا  لكنني لم أتلق 
إجللللللابللللللة مللللرضلللليللللة مللنلله 
أيًضا لقول الحقيقة  
لللللللقللللللد تلللللجلللللنلللللبلللللت طللللللرح 
أسئلة أحمد أفندي 
املللللللتللللللعلللللللللللللقللللللة مللللللبللللللاشللللللرة 
بللللللللللللللللللللللللاألمللللللللللللللللللللللللر خللللللللشلللللللليللللللللة 
يللللللللللللللصللللللللللللللبللللللللللللللحللللللللللللللوا  أن 
مللللللللللللللتللللللللللللللشللللللللللللللكللللللللللللللكللللللللللللللني يف 

تللللللللجللللللللسللللللللي يف أحللللللللللد 
وزارة  يف  األيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام 

اللللللللللكلللللللللوملللللللللنلللللللللوللللللللللث  أشللللللللللللرت 
إىل اللللللللللللفلللللللللللرق بلللللللللللني اللللللسلللللنلللللة 

والللللشلللليللللعللللة  قللللللائللللللًا: إذا كللللان 
امللللسلللللللملللون للللديلللهلللم قللللليللل مللن 

اللللحلللكلللملللة واللللعلللقلللل فللسلليللحلللللون 
هذا الفارق بني الشيعة والسنة 

فيما بينهم ويجتمعون قاطعني أحدهما 
قللللائللللا  اعلللللتلللللروا أن واجللللبللللكللللم هللللو إثللللللللارة هلللذا 
االختاف  وليس التفكري يف كيفية الجمع 

بني املسلمني 
قبل أن أذهب لرحلتي إىل العراق  قال 
الللوزيللر  يللا هللامللر  يجب أن تعلم أن هناك 
اختافات طبيعية بني البشر منذ أن خلق 
الله هابيل  و قابيل  تستمر هذه الخافات 
حتى علللودة يللسللوع املسيح وكللذلللك الحال 
مع الخافات العرقية والقبلية واإلقليمية 
والللوطللنلليللة والللديللنلليللة واجللبللك هلللذه املللللرة هو 
تللشللخلليللص هللللذه اللللخلللافلللات جللليلللًدا وتللقللديللم 
تللقللريللر إىل الللللللوزارة كلللللمللا زادت نللجللاحللك يف 
تللفللاقللم اللللخلللافلللات بلللني املللسلللللمللني  سللتللكللون 
خلللللللدملللللللتلللللللك إىل إنلللللللللجلللللللللللللللللللرا نلللللللللحلللللللللن  اللللللشلللللعلللللب 
اإلنلللللجللللللللللليلللللزي  عللللللليلللنلللا أن نلللتلللسلللبلللب يف األذى 
وإثلللللللللارة االنللللقللللسللللام يف جللملليللع مللسللتللعللمللراتللنللا 
حللللتللللى نلللعللليلللش يف رفلللللاهللللليلللللة ورفلللللاهللللليلللللة فللقللط 
علللن طلللريلللق مللثللل هللللذه الللتللحللركللات سللنللكللون 
قادرين عىل هدم اإلمراطورية العثمانية 
وإال  كللليلللف يلللملللكلللن ألمللللللة ذات عللللللدد سلللكلللان 
صللللللغللللللري أن تلللللجلللللللللللب أملللللللللللة أخللللللللللللللرى بللللللهللللللا عللللللدد 
أكللللر ملللن اللللسلللكلللان تللحللت سلليللطللرتللهللا ابللحللث 
عللللن فللللم الللللهللللوة بلللكلللل قللللوتللللك  وادخللللللللل حللاملللا 
تجدها يجب أن تعلم أن اإلمراطوريتني 
العثمانية واإليللرانلليللة قللد وصلللللتللا إىل الحد 
األدىن لللوجللودهللمللا للللذللللك  واجللبللكللم األول 
هو تحريض الناس ضد بعضهم البعض 

لللللللقللللللد أظلللللللهلللللللر اللللللللتلللللللاريلللللللخ أن 
مصدر كل أنواع الثورات 
هلللللللو اللللللللتلللللللملللللللردات الللللعللللامللللة 
عللنللدمللا يللتللم كللسللر وحلللدة 
امللللللللللللسلللللللللللللللللللللللملللللللللللني وتللللللللعللللللللطلللللللليللللللللل 
التعاطف املشرك بينهم  
سلللللللللليللللللللللتللللللللللم حلللللللللللللللللل قللللللللللواتللللللللللهللللللللللم 
وبالتايل يمكننا تدمريهم 
بسهولة  عندما وصلت 
إىل اللللللبلللللصلللللرة  اسللللتللللقللللر بللي 
امللللللللللقلللللللللام يف ملللللسلللللجلللللد كللللللان 
إمللللللللللللللللللللللللام املللللللللللسللللللللللجللللللللللد يللللللللدعللللللللى 
شلللللليللللللخ عللللللمللللللر تلللللللللللاج عللللنللللدمللللا 
قلللابلللللللتللله بلللللللدأت اللللللدردشلللللة 
مللللللللعلللللللله  ومللللللللللللع ذلللللللللللللك فلللقلللد 
شللك بللي يف الللبللدايللة وبللدأ 
باستجوابي  تمكنت من 
النجاة من هذه املحادثة الخطرية 
عللللىل اللللنلللحلللو الللللتللللايل: أنلللللا مللللن تللركلليللا  
كللللللنللللللت تلللللللللللللملللللليللللللذاً ألحلللللللملللللللد أفللللللنللللللدي 
ملللللللللن إسللللللطللللللنللللللبللللللول لللللللقللللللد علللملللللللت 
علللللللللنلللللللللد نللللللللللللجللللللللللللار يللللللللللللدعللللللللللللى خلللللللاللللللللد 
أعطيته بعض املعلومات 
عللللن تلللركللليلللا اللللتلللي حللصلللللت 
عللللللللللليلللللهلللللا أثللللللللللنللللللللللاء وجللللللللللللللودي 
هلللللنلللللاك أيلللللضلللللا قلللللللللت بللضللع 
جلللللملللللل بللللاللللللللللغللللة الللللللركلللللليللللللة اشلللللللللللار اىل 
احللللد االشللللخللللاص بللجللانللبلله وسلللألللله إذا كنت 
أتلللحلللدث اللللركللليلللة بللشللكللل صللحلليللح اللللجلللواب 
كللان إيجابيا بعد أن أقنعت اإلمللللام  كنت 
سعيًدا جًدا ومع ذلك كنت مخطئا بعدها 
بللايللام شللعللرت بخيبة األملللل النلله أشتبه يف 
أنني جللاسللوس تللريك بعد ذلللك  اكتشفت 
أن هلللللنلللللاك بللللعللللض اللللللخلللللاف واللللللللعلللللللداء بلليللنلله 
وبللللني الللعللثللمللانلليللني واعلللتلللقلللد انلللهلللم ارسلللللللوين 
للللللللتلللجلللسلللس عللللللللليلللله  بللللعللللدهللللا اضلللللللطلللللللررت إىل 
ملللللللللللغلللللللللللادرة ملللللسلللللجلللللد الللللللشلللللليللللللخ عللللللمللللللر أفللللللنللللللدي  
اسلللللللتلللللللأجلللللللرت غلللللللرفلللللللة يف نلللللللللللزل للللللللللمللللسللللافللللريللللن 
واألجللللللانللللللب صلللاحلللبللله يللللدعللللى مللللرشللللد افلللنلللدي 
وكلللللللللان رجللللللللل احلللللملللللق ملللللزعلللللج جللللدابللللقلللليللللت يف 
اللللللنلللللزل شللللهللللر واحللللللللد وبللللعللللدهللللا غللللللللللادرت نللللزل 
مرشد أفندي النلله اصللر عي امللا ان اتللزوج 
او اغللللادر الللنللزل الن وجلللود علللازب يف الللنللزل 
يجلب الللنللحللس والللحللظ الللليء عملت يف 
وظلليللفللة كللمللسللاعللد نللجللار وكللللان االتلللفلللاق مع 
صاحب العمل عىل أجر منخفض للغاية 
للللكلللن اإلقللللامللللة واللللطلللعلللام كلللانلللا عللللىل حللسللاب 
صللاحللب الللعللمللل نللقلللللت أمللتللعللتللي إىل متجر 
الللنللجللار قللبللل شللهللر رجلللب كلللان الللنللجللار رجللا 
لقد عاملني كما لو كنت ابنه وكان اسمه 
علللبلللد الللللرضللللا اسلللتلللفلللدت كللللثللللريا مللللن وجلللللودي 
مللعلله بلللدأت يف تعلم اللللللغللة الللفللارسلليللة كل 
عصر كللان الشيعة اإليللرانلليللون يجتمعون 
يف مللللللللكللللللللانلللللللله ويلللللللللتلللللللللحلللللللللدثلللللللللون عللللللللللللن ملللللللواضللللللليلللللللع 
مللخللتلللللفللة مللللن اللللسللليلللاسلللة إىل االقللللتللللصللللاد يف 
أكرث األحيان  كانوا يتكلمون بشكل يسء 

عن حكومتهم وعن الخليفة يف اسطنبول 
كلللللللملللا جلللللاء شلللخلللص غللللريللللب  قللللامللللوا بللتللغلليللري 
املللوضللوع والللبللدء يف الللتللحللدث حللول األمللور 
الشخصيةلقد وثللقللوا بللي كللثللريا ومللع ذلك  
كما اكتشفت الحًقا  ظنوا أنني أذربيجاين 
ألنني تحدثت الركية من وقت آلخر كان 
هناك شاب يزور النجار ويتحدث معه يف 
متجره  عندما سألت النجار عنه قال هو 
بلللاحلللث يلللقلللوم بلللللاجلللللراء بلللحلللث علللللللملللي  وكللللان 
يفهم اللغة العربية والفارسية والركية 
كان اسمه محمد بن عبد الوهاب النجدي 
كللللان هللللذا اللللشلللاب شللخللًصللا وقلللًحلللا وعللصللبللًيللا 
للللللغللايللة وبلليللنللمللا كلللللان يللللليء إىل الللحللكللومللة 
اللللعلللثلللملللانللليلللة كللللللثللللللرياً  فللللإنلللله للللللم يلللكلللن يللتللحللدث 
أبداً عن الحكومة اإليرانية كانت األرضية 
املشركة التي جمعته هو وصاحب املتجر 
عبد الللرضللا هللي الللعللداء للدولة العثمانية  
لكن كيف كان هذا الشاب الذي كان سنًيا 
يفهم الفارسية وكان صديًقا لعبد الرضا  
اللللللذي كللللان شلليللعللًيللا  يف هللللذه املللديللنللة تللظللاهللر 
السّنة بأنهم ودودون وأخوة مع الشيعة 
مللللعللللظللللم سللللللكللللللان املللللللديللللللنللللللة فلللللهلللللملللللوا اللللللللغلللتلللني 
العربية والفارسية ومعظم الناس فهموا 
الركية أيللًضللا كللان محمد نجد مللن السنة 
ظللاهللريللاولللكللنلله كللللان يلللرفلللض فلللكلللرة امللللذاهلللب 
االربللللللللعللللللللة للللللللللسللللنللللة ويلللللللقلللللللول للللللللم يلللللكلللللن هللللنللللاك 
سلللبلللب يللللدعللللو اللللسلللنلللة إىل تللكلليلليللف أنللفللسللهللم 
مللع أحللد املللذاهللب األربللعللة ؛ كللان يللقللول  ال 
يلللحلللتلللوي كلللتلللاب الللللللله عللللىل أي دلللليلللل يللتللعلللللق 
بهذه املذاهب  ويقول أجر بعض الخلفاء 
الللللسللللنللللة عللللللىل تلللقللللللليلللد أحللللللللد هلللللللللؤالء اللللعلللللللملللاء 
األربلللعلللة قلللاللللوا إن ال أحللللد بللاسللتللثللنللاء هلللؤالء 
العلماء األربعة يمكنهم أداء االجتهاد يف 
القرآن الكريم أو مع السنة مما تسبب يف 
اغلللاق أبللللواب املللعللرفللة والللفللهللم للمسلمني 
هلللللذا اللللحلللظلللر عللللن االجللللتللللهللللاد يللعللتللر الللسللبللب 
وراء توقف اإلسام محمد نجد كان النوع 
الذي كنت أبحث عنه والذي سينفعنا يف 
مشروعنا االستعماري يف املنطقة وتنفيذ 
املخطط الريطاين الذي يعتمد عىل املبدأ 
 Divide and  )االسللللللللللللايس  ) فلللللللرق تلللللسلللللد
rule كلللللللان اسلللتلللخلللفلللافللله بلللعلللللللملللاء االسلللللللام 
وبللللللللاملللللللللذاهللللللللب ولللللللللللله وجلللللللهلللللللة نلللللللظلللللللره مللللنللللحللللرفللللة 
يف فللللهللللم الللللللقللللللرآن واللللللسلللللنلللللة  كلللللانلللللت أضلللعلللف 
نللللللقللللللاطلللللله يف مللللللللطللللللللاردتلللللللله والللللللللحللللللللصللللللللول عللللللليللله 
محمد نجد  مللن ناحية أخلللرى  احتقر أبو 
حللنلليللفللة كللللثللللرياً كلللللان يللللقللللول  أعللللللرف أكلللللرث مللن 
أبو حنيفة باإلضافة إىل ذلك  حسب قوله  
كلللان نللصللف كللتللاب الللبللخللاري مللخللطللًئللا قمت 
بانشاء صداقة حميمة جًدا مع محمد بن 
عبد الوهاب أطلقت حملة مدح له يف كل 
مكان قلت له ذات يوم: أنت أكر من عمر 
وعلللي إذا كلللان الللنللبللي عللىل قلليللد الللحلليللاة اآلن  
فسوف يعينك خليفة له بداًل منهم أتوقع 
أن يللللتللللم تللللجللللديللللد اإلسللللللللللللام وتللللحللللسلللليللللنلللله بللني 
يللديللك أنلللت الللعللالللم الللوحلليللد الللللذي سينشر 

اإلسللللللام يف جللملليللع أنلللحلللاء اللللعلللاللللم  محمد 
عللللبللللد اللللللللوهلللللللاب وانللللللللللا قللللللررنللللللا تللللقللللديللللم تللفللسللري 
جللديللد للللللقللرآن كللللان هللللذا الللتللفللسللري الللجللديللد 
يللللعللللكللللس وجللللللهللللللات نللللظللللرنللللا فللللقللللط وسلللليللللكللللون 
متناقًضا تماًما مع التفسريات التي أدىل 
بها الصحابة  والعلماء املتعلمون بعمق 
واملللتللخللصللصللون يف تللفللسللري اللللقلللرآن كللنللا نللقللرأ 
اللللقلللرآن ونللتللحللدث عللن بللعللض اآليللللات وكللان 
هديف يف القيام بذلك لتضليل محمد بعد 
كللل يشء  كلللان يللحللاول تللقللديللم نفسه عىل 
أنلله ثللوري  وبالتايل سيقبل آرايئ وأفكاري 
بللللكللللل سلللللللللرور حللللتللللى أثلللللللق بلللللله أكلللللللرث يف إحللللللدى 
امللللللرات قلللللت للللله: الللجللهللاد )اللللقلللتلللال  الللكللفللاح 
من أجل اإلسام( ليس فرضا احتج  ملاذا ال 
ينبغي أن يكون عىل الرغم من وصية الله  
شنوا حرباً عىل غري املؤمنني  أحسست أن 
مللحللمللد عللبللد اللللوهلللاب يللسللتللحللق امللللللرأة  كللان 
عللازبللا قلت للله: هيا  دعنا نحصل لللك عىل 
املللرأة  وافلللق بهز رأسللله  كللانللت هللذه فرصة 
عظيمة بالنسبة يل  لذلك وعدت أن أجد 
امرأة له كان هديف هو السيطرة عليه  لكنه 
ذكلللر أنللله شلللرط أن تللظللل املللسللألللة سللللراً بيننا 
وأن ال يتم إخبار املرأة حتى باسمه ذهبت 
عللللللىل عللللجللللل إىل اللللللنلللللسلللللاء اللللللللللايئ أرسلللللللتلللهلللن 
وزارة الللكللومللنللولللث بمهمة إغللللواء الللشللبللاب 
امللللللسلللللللللللم هللللللنللللللاك شللللللرحللللللت األمللللللللللللر ألحللللللداهللللللن 
قبلت املساعدة  لللذا أعطيتها اسللم صفية 
أخذت محمد نجد إىل منزلها كانت صفية 
يف امللللنلللزل بللمللفللردهللا لللقللد عللقللدنللا عللقللد زواج 
مللللدتلللله أسللللبللللوع واحلللللللد مللللحلللملللد علللبلللد الللللوهللللاب  
الذي أعطى املرأة بعض الذهب باسم مهر 
وهكذا بدأنا يف تضليل محمد عبد الوهاب  
صفية مللن اللللداخلللل  وأنلللا مللن اللللخلللارج كللان 
ملللحلللملللد علللبلللد اللللللوهلللللاب يف يللللد صلللفللليلللة تلللملللاًملللا 
اآلن عاوة عىل ذلك  كان قد تذوق متعة 
علللصللليلللان وصللللايللللا اللللشلللريلللعلللة بللحللجللة الللحللريللة 
يف االجللتللهللاد كنت اتعمد مناقشه محمد 
علللبلللد اللللللوهلللللاب يف امللللللور ملللثلللل شلللللرب الللخللمللر 
وهللل هللو مللحللرم وكلليللف ان اغلللللب الخلفاء 
االمللللللللللويللللللللللني والللللللعللللللبللللللاسلللللليللللللني كلللللللانلللللللو يلللللشلللللربلللللون 
الللللخللللمللللر  وان بللللعللللض الللللصللللحللللابللللة قللللللد شلللربلللو 
الللخللمللر وكلللللان يللشللتللد اللللنلللقلللاش بلليللنللنللا واقللللوم 
بللتللشللكلليللكلله بلللكلللل يشء  أخللللللرت صللفلليللة عللن 
هللذا النقاش الللذي وقللع بيننا عللن الخمور 
وطلبت منها ان تغريه بشرب الخمر  بعد 
ذلك  قالت: لقد فعلت ما قلته وجعلته 
يللللللشللللللرب كلللللللللان يللللللرقللللللص ويلللللغلللللنلللللي وكلللللللللللان ثلللملللا 
وسعيدا جدا ومنذ ذلك الحني  توليت أنا 
وصفية السيطرة الكاملة عىل محمد عبد 
اللللوهلللاب يف حللديللثللنللا اللللوداعلللي قلللال يل وزيللر 
اللللكلللوملللنلللوللللث: للللقلللد اسللتللوللليللنللا عللللىل إسللبللانلليللا 
مللللن اللللكلللفلللار ]يلللعلللنلللي امللللسلللللللملللني[ عللللن طللريللق 
اللللكلللحلللول والللللزنللللا دعلللونلللا نللعلليللد كلللل أراضلليللنللا 
إىل الللللللللللللللللللوراء بللللللاسللللللتللللللخللللللدام هلللللللاتلللللللني اللللللقلللللوتلللللني 
العظيمتني مرة أخرى واآلن عرفت مدى 

صحة كامه  يتبع

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا



م�������غ�������ف�������رة م����������ن ال��������ل��������ه ورح����������م����������ة خ����������ر م����م����ا 
يجمعون !! استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
،، لعلكم ترحمون!! استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه ؛؛إنه قريب مجيب !!  إن ربي 

رحيم ودود!!
ت����ض����م����ن ال�������ق�������رآن ال�����ك�����ري�����م دي��������ن اإلس��������ام 

الدعوة واألمر اإللهي باالستغفار ؟؟
بعد تفصيات االمتحان اإللهي املزمن، 
والتعليمات واآليات اإللهية، مع جميع 
األنبياء والرسل، نوح، صالح، شعيب، 
وهود، إبراهيم ،موىس، عيىس، داوود، 

سليمان، ومحمد صل الله عليه وآله،
ذكر األمر باالستغفار !! وأهميته ؟ 

االس�����������������������ت�����������������������غ�����������������������ف�����������������������ار: ي��������������ت��������������ض��������������م��������������ن ط����������ل����������ب 
امل��ؤم��ن؛؛ال��ع��ف��و م��ن ال��ل��ه ال��ع��ف��و الغفور 
ال���رح���ي���م ع����ن ال���ت���ج���اوز وال���ت���ع���دي ال��ن��ف��ي 
وال����س����ل����ويك، ال�������ذي ي���م���ث���ل ظ���ل���م وع����دوان����ا 

وإثما؛ صدر منه .
واالس����ت����غ����ف����ار اع����������راف م�����ن ال����ع����ب����د؛ ل��ل��ه 
ال���ح���ق؛؛ ب��م��ا ب����در م���ن خ��ط��ي��ئ��ة ومعصية 
واس����راف وت��ف��ري��ط، ن��ف��ي او س��ل��ويك ؛؛ 
ب����ح����ق ال�����ل�����ه وب�����ح�����ق ال����ن����ف����س ذات�����ه�����ا وب���ح���ق 

الغر..
ويف االستغفار ندم وحسرة؛؛ بالفطرة 
السليمة، رغبة يف اإلق��اع والتوقف عن 

الشر والعصيان أيا كان، 
ويف االس����ت����غ����ف����ار: م���ح���ارب���ة ل����غ����رور وك���ر 
ال���ن���ف���س وأن����ان����ي����ت����ه����ا؛؛ ت���روي���ض���ه���ا وح���ج���م 
ج���م���وح���ه���ا وع���ص���ي���ان���ه���ا واغ���������واء ال��ش��ي��ط��ان 

وتزيينه. 
وق�����د أم�����ر رب���ن���ا ب���االس���ت���غ���ف���ار ب��ل��ف��ظ األم����ر 
الصريح؟؟ فليس عبثا !! بل جعله وسيلة 
)م��ف��ت��اح( ل��ك��ل م��ؤم��ن/م��ؤم��ن��ة ع��ى ص��اح  
نفسه وس��ل��وك��ه ؛؛ إذا ارت��ب��ط استغفاره 
ب�����ال�����ت�����وب�����ة وال������ع������م������ل ال������ص������ال������ح وال�������ت�������ق�������وى.. 
وب���ذل���ك ي��ن��ال رض���ا رب���ه رض���ا ال���ل���ه؛؛ غ��اي��ة 

كل مؤمن!!
ومن تدبر اآليات الكريمة :

م������اه������ي ال������ع������وائ������د ال������روح������ي������ة ال����ن����ف����س����ي����ة، 
امل�������ادي�������ة ؟ م����ن����ه����ا يف ال�����دن�����ي�����ا دار االم����ت����ح����ان 

املزمن ومنها يف اآلخرة ؟؟
١_ يغفر لكم سيئاتكم،،

وي����رس����ل ال���س���م���اء ع��ل��ي��ك��م م������������درارا!! م���اء 
غ����ي����ث ورح������م������ة؛ ي���ط���ه���رك���م ب���������ه!! وي����ذه����ب 

ب�����ه ع���ن���ك���م رج�������س ال����ش����ي����ط����ان، وي����ث����ب����ت ب��ه 
اقدامكم !! أكرثوا من االستغفار !!

٢_ ويمددكم بأموال وبنني ،،
٣_وي����ج����ع����ل ل���ك���م ج����ن����ات وي���ج���ع���ل ل��ك��م 

أنهارا !!
٤_ ي����غ����ف����ر ل�����ك�����م ذن�������وب�������ك�������م!! وي���م���ت���ع���ك���م 

متاعا حسنا!!  إىل أجل مسمى!!
ويؤت كل ذي فضل فضله!!

٥_ ويزدكم قوة إىل قوتكم !!
سبحانه ربنا غافر الذنب قابل التوب، 
ش����دي����د ال����ع����ق����اب، ال���������رؤف ال����رح����ي����م أرح�����م 
الراحمني،، ما أكرمه وأعظمه وأحلمه 
وأع���ظ���م���ه،، وم����ا أش����د ح��س��اب��ه ع��ق��اب��ه ملن 
ظلم نفسه وض��ل وات��ب��ع ه���واه.. سبحانه 

ربنا شديد العقاب.. 
م���ن ه���م امل��س��ت��غ��ف��ري��ن وامل��س��ت��غ��ف��رات ؟؟  
وماهي افعالهم نفسياتهم وصفاتهم ؟

هم األنبياء واملرسلني واتباعهم وعباد 
الله الصالحني املؤمنني واملؤمنات.. وهم 
ال����ص����اب����ري����ن ال�����ص�����ادق�����ني ال����ق����ان����ت����ني امل���ت���ق���ني 
وامل��ائ��ك��ة جعلهم العظيم يستغفرون؟ 

للمؤمنني!!  
)م���اح���ظ���ة : ال����ذي����ن ت����ول����وا أع�����رض�����وا ع��ن 
االس���������ت���������غ���������ف���������ار؟؟ م����������ن ه����������م ؟ ن����ف����س����ي����ات����ه����م 

،وضعهم ومصرهم ؟
ف��ص��ل ال��ل��ه ت��ع��اىل ل��ن��ا يف ال��ق��رآن الكريم 
الكثر عنهم؛؛ بما يحقق للمؤمن الفهم 
واإلدراك، وال����ح����ذر، وب���ذل���ك ح��ج��ة عى 
ك���ل م���ن س��م��ع وق����رأ آي����ات ال��ل��ه تعليمات 

اللطيف الخبر...(
_ال����ح����م����د ل���ل���ه رب ال����ع����امل����ني ال���ح���م���د ل��ل��ه 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن 

هدانا الله،،
_ال���ل���ه���م اج��ع��ل��ن��ا م����ن ع����ب����ادك ال���ذاك���ري���ن 

أالئك ونعماءك،،
امل���س���ت���غ���ف���ري���ن ل����ذن����وب����ن����ا آن��������اء ال����ل����ه ال���ل���ي���ل 

والنهار واألسحار،،
امل������س������ت������غ������ف������ري������ن ل�������ذن�������وب�������ه�������م وس�����ي�����ئ�����ات�����ه�����م 

،والتائبني عن موجبات سخطك،،
_وال ت��ج��ع��ل��ن��ا م���م���ن إذا ذك�������روا اع���رض���وا 
وضلوا ؛ عى ابصارهم غشاوة بما ظلموا 

أنفسهم..
_ يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا أرحم 

الراحمني، يا خر الرحمني..

ان اهل اليمن اهل النصر والعزة وااليمان 
والبلدة الطيبة واصحاب القلوب واالفئدة 
ال����رح����ي����م����ة وال����رق����ي����ق����ة واالي�������م�������ان واه��������ل امل�����دد 
وال���ن���ص���رة وال��ح��ك��م��ة وم����ن ي��ع��ش��ق��ون ال����والء 
ل���ل���ه ورس������ول������ه واالم�����������ام ع�����ى ظ����اه����ر او ب���اط���ن 
وس���������ر وع�����ان�����ي�����ة ل���ت���ع���ل���ق���ه���م ب�����رب�����ه�����م وح���ب���ه���م 
ل����ل����ه ورس������ول������ه ول����ع����ى ق�������دس ال����ل����ه روح��������ه يف 
أعى درجات النعيم هم السابقون إلحياء 
ه������ذه ال����ش����ع����رة امل����ط����ه����رة ح���ي���ث ق������ال ت���ع���اىل: 
"إن������م������ا ول����ي����ك����م ال��������ه ورس�������ول�������ه وال�������ذي�������ن ام����ن����وا 
الذين يقيمون الصاة ويؤتون الزكاة وهم 
راك����ع����ون وم�����ن ي���ت���ول ال���ل���ه ورس����ول����ه وال���ذي���ن 
أم��ن��وا ف��إن ح��زب ال��ل��ه ه��م ال��غ��ال��ب��ون" صدق 
الله موالنا العظيم وقد امر الله رسوله بان 
يعلن ويصرح هذا الباغ القطعي املحسوم 
باوامر الله وتعليمه لرسوله املمتثل واملطيع 
واملنقاد لتنفيذ اوامر الله وقد بلغ الرسالة 

وجاهد يف سبيل الله وصابر وصر 
واح������ت������س������ب وادم��������������ى يف س����ب����ي����ل ال����ل����ه 

ص�������ل�������وات ال������ل������ه ع���ل���ي���ه 
وال��������������ه وب�������ل�������غ وص��������دع 
ب��������أوام��������ر ال������ل������ه ف�����والي�����ة 

االم�������������������������������ام ع����������������ى ام�������������ت�������������داد 
ل��والي��ة رس���ول ال��ل��ه التي 

واله ال�����ل�����ه وق�������د ش�������رع ال���ل���ه 
ه��������������ذا االم������������������ر رح���������م���������ة ب������ال������ع������ب������اد 
حيث ان فصل وح��س��م ملنزلة 

ع��ى عند ال��ل��ه ورس��ول��ه وتعلقه 
ب��ال��ل��ه ورس���ول���ه وط��اع��ت��ه 

ل������ه������م������ا وح��������ب��������ه ل����ه����م����ا 
وه���������������������و خ����������������ر س������ف������ر 
لهذا االم��ر العظيم 

وي��ك��م��ل ل��ل��ن��اس تسر 
ش��ؤون��ه��م وت��ص��ري��ف اعمالهم 

ح���س���ب م�����ا أم������ر ال����ل����ه ب�����ه ورس������ول������ه وه������و خ��ر 
ال����ن����اس ب���ع���د رس�������ول ال����ل����ه ال�������ذي ال ق���ب���ل���ه وال 
ب�������ع�������ده ول�����������ه م��������ن ال������ف������ض������ل وال������ف������ض������ائ������ل ع���ن���د 
الله ورس��ول��ه م��ا اهله لهذا املنصب ولورعه 
ول���ش���دة ت���ق���واه ف��ك��ي��ف ال وه����و ول���ي���د ال��ك��ع��ب��ة 
وق�����ال�����ع ب�������اب خ����ي����ر وف����ات����ح����ه م�����ن ش����ه����د ال���ل���ه 
ورس�����ول�����ه ل����ه وج�����رائ�����ل ع���ل���ي���ه ال����س����ام ب��ذل��ك 
ف��ه��ن��ي��ئ��ا ل���ه ول���ك���ل م���ؤم���ن وم���ؤم���ن���ة ت����ول ال��ل��ه 
ورس������ول������ه واالم�����������ام ع�����ى وس��������ار ع�����ى ن��ه��ج��ه��م 

واقتفى أثرهم..
ان والي�������ة أم������ر امل����ؤم����ن����ني وس����ي����د ال���وص���ي���ني 
وت���������اج امل�����وح�����دي�����ن وس�����ي�����د ال����ب����ل����غ����اء وال�����ق�����ايض 
ال����������ع����������ادل ي������ع������س������وب امل�������ؤم�������ن�������ني م���������والن���������ا ام������ر 
امل��������ؤم��������ن��������ني ع����������ى ب����������ن اب�������������ى ط��������ال��������ب ك�������������رم ال�����ل�����ه 
وج���ه���ه ل���م ت��ن��ح��ن ه��ام��ت��ه ل��ص��ن��م ول����م يخش 
اال ال��ل��ه ع��رف ال��ل��ه وع���رف بتواضعه وت��ق��واه 
وسماحته وباغته وشجاعته وشدة 
بأسه عى الكافرين وحميته 
وغرته لله ورسوله ودينه 
وه������ذا االم�����ت�����داد ك����رام����ة م��ن 
امل������������������وىل س�������ب�������ح�������ان�������ه ال���������واه���������ب 
ع����ب����اده م����ا ي����ش����اء وي���خ���ت���ار 

دون سائر البشر.
واالح���������ت���������ف���������ال ب�����ه�����ذا 
ال������������ي������������وم ال������ع������ظ������ي������م، 
ت������ع������ظ������ي������ٌم ل�����ش�����ع�����ائ�����ر 
الله: "وم��ن يعظم 
ش����ع����ائ����ر ال�����ل�����ه ف���إن���ه���ا 
م��ن تقوى القلوب"، 
وإح�������������ي�������������اٌء ل�����ش�����ع�����رة 
دي������������ن������������ي������������ة أح����������ي����������اه����������ا 
رس���������ول ال�����ل�����ه ص��ى 
ال�������������ل�������������ه ع���������ل���������ي���������ه وآل���������������ه 

وسلم.

د. عيل عبدالقادر الشامي

يحيى عيل املطاع

وقفة تدبر .. موضع 
االستغفار في االمتحان

يوم عظيم
 لشعائر الله

اهمية ودالالت عيد الغديراهمية ودالالت عيد الغدير

واالح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم ال��ع��ظ��ي��م، ت��ع��ظ��ي��ٌم ل��ش��ع��ائ��ر ال��ل��ه: "وم��ن 
ي��ع��ظ��م ش��ع��ائ��ر ال��ل��ه ف��إن��ه��ا م���ن ت��ق��وى ال���ق���ل���وب"، وإح���ي���اٌء لشعرة 
دي����ن����ي����ة أح����ي����اه����ا رس���������ول ال�����ل�����ه ص�����ى ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وآل���������ه وس�����ل�����م وم���ع���ه 
الصحابة والخلفاء الراشدين، ومن يرى غر ذلك فعليه مراجعة 
الرسول والصحابة،  ومن يرى أن إحيائه يشكل قدحاً يف الصحابة 
ريض الله عنهم فهو القادح فيهم، ألنه ينكر عليهم مشاركتهم 
رسول الله يف إحيائه وتعظيمه، وعى رأسهم أبو بكر وعمر ريض 
الله عنهما، وإحيائه ال ينتقص من أي صحابي، وليس موجهاً 

ضد أي صحابي، بل هو تكريٌم ألحدهم بأمر العيل القدير.
عيد الغدير لم يأيت مع أنصار الله كما يدعي أعدائهم، بل اعتاد 
اليمنيون عى إحيائه منذ املائة األوىل للهجرة، ويتم االستعداد له 
من يوم عيد األضحى، وهو عندهم من األعياد املقدسة اىل يوم 
ال��ن��اس، وال غ��راب��ة منهم حبهم أله��ل البيت، فنحن يف بلٍد تكاد 
أحجاره تتشيع، وكان عى الدوام يف طليعة املنافحني عن بيضة 

اإلسام ومناصرة أئمة الحق عليهم السام.
عيد الغدير ُخطٌب ومواعظ، وتذكٌر بالله وبعظمة اإلس��ام، 
وغرٌس ملكارم األخاق ومحامد األعمال، وتذكٌر بما اختص الله 
به أهل البيت عليهم السام من فضل ومكانة، وما قدمه أهل 
هذا البيت من تضحيات يف سبيل الدين وحماية رسالة السماء 
من التحريف، ناهيك عن تعلم الرماية والنصع، وكلها ال تخالف 
ش���رع ال��ل��ه يف ش��ي��ئ ك��م��ا ي��دع��ى امل���دع���ون، ب��ل ه��ي م��ن ل��ب وج��وه��ر 

الدين.
ونظراً ألهمية واقعة الغدير وما أثر حولها من لغط وجدل، 
سنحاول تقديم ق���راءة م��وج��زة عنها م��ن ث��اث حلقات متتالية، 
ن��ت��ح��دث يف األوىل ع���ن م��ض��م��ون��ه��ا ودالالت����ه����ا وأه��م��ي��ت��ه��ا يف إي��ص��ال 
األم�����ة اىل ب���ر األم������ن، ويف ال��ث��ان��ي��ة ع���ن رواة ح���دي���ث ال���غ���دي���ر وط���رق 
تخريجاته، ويف الثالثة ع��ن املغالطات التي آث��اره��ا علماء املجرة 

واملجسمة واملرجئة حوله.

حدث الغدير
يف ال��س��ن��ة ال���ع���اش���رة م���ن ال���ه���ج���رة، امل����واف����ق 6٣٢ م����ي����ادي، ق��رر 
النبي صى الله عليه وآله وسلم أداء فريضة الحج، والتي ُسميت 
بحجة الوداع، وحجة الكمال، وحجة التمام، فاجتمع املسلمون 
من كل حدٍب وصوب ليشهدوا مع نبيهم أخر أركان الدين، وبعد 
فراغه من مناسك الحج نزل جريل عليه السام باآلية الشريفة: 
ِبَّك َوإِن َلّْم َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت  "َيا أَُيَّها الَرُّسوُل َبِلّْغ َما أُنِزَل إَِلْيَك ِمن َرّ
ِرَساَلَتُه َوالَلُّه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس"، وفيها أمٌر إلهٌي واضٌح وحازم 
بتبليغ أمٍر خطر طاملا تردد النبي عن اإلفصاح به خشية التكذيب 
واتهامه بمحاباة اإلمام عيل، لكن التوجيه واضح وصارم، وعدم 
تبليغه يعني أن كل ما قام به يف ال� ٢٣ سنة من عمر الدعوة اىل 

اإلسام ال قيمة له.
روى الحاكم الحسكاين عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله 
األنصاري: أمر الله محمداً بتنصيب علياً للناس لُيخرهم بواليته، 
فتخّوف رسول الله أن يقولوا حابى ابن عمه، وأن يطعنوا يف ذلك 
��ْغ َم��ا أُنْ����ِزَل إَِل��ْي��َك ِم��ْن  عليه، ف��أوح��ى الله إل��ي��ه: "َي��ا أَُيّ��َه��ا ال��َرُّس��وُل َب��ِلّ
َرِبَّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِرَساَلَتُه َوالَلُّه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس"، 

فقال رسول الله بواليته يوم غدير خم.
ل��م ي��ك��ن امل���وض���وع ال����ذي أم���ر ال��ل��ه ن��ب��ي��ه بتبليغه بلهجة ش��دي��دة: 
"وإن لم تفعل فما بلغت رسالته" سوى اإلعان الرسمي لخافة 
عيل بن أب��ي طالب، وك��ان رس��ول الله يحاذر من ذك��ر ذل��ك، ألنه 
كان يخىش أن يكون ذلك سبباً يف وقوع الخاف والفرقة الشديدة 
بني املسلمني، فكان ال بد من انتظار املناخ املائم، وبعد نزول آية 
التبليغ، تبنّي أن املناخ ُمهيأ، فجمع صى الله عليه وآله وسلم، 
املسلمني يف صحراء الحجاز القاحلة، ويف مكاٍن منها ُيدعى "غدير 
خ���م" يف ال��ج��ح��ف��ة، ع���ى م��ف��رق ال���ط���رق ب���ني م��ك��ة وامل��دي��ن��ة وم��ص��ر 
وال��ش��ام وال���ع���راق، وأم���ر أن يلحق ب��ه م��ن ت��أخ��ر ع��ن��ه، وي��رج��ع من 
تقدم عليه، حتى ُيبني لهم روح اإلسام وقواُمه املتمثلة يف خافة 

املسلمني بعد وفاته.
اجتمع املسلمون حول نبيهم، وأدركتهم صاة الظهر، وكانت 
ال��ش��م��س م��ل��ت��ه��ب��ة، وب��ع��د ف���راغ���ه م���ن ال���ص���اة ق���ام بتبليغ م���ا أم���ره 
الله به، من والية أمر املؤمنني، وأمرهم بأن ُيبلغ الشاهد منهم 
ال����غ����ائ����ب، وأم������ر ال���ح���اض���ري���ن ب���ب���ن���اء خ��ي��م��ت��ني، واح�������دة ل����ه وال��ث��ان��ي��ة 
لإلمام عيل عليه السام، وتقديم التهاين لإلمام عيل بإمرة أمر 
املؤمنني، واستمرت املبايعة ثاثة أياٍم متوالية، وكلما بايع فوج، 

قال رسول الله: "الحمد لله الذي فضلنا عى جميع العاملني".
وقبل أن يتفرق املسلمون نزل جريل عليه السام بآية إكمال 
ال����دي����ن: "ال����ي����وم أك��م��ل��ت ل��ك��م دي���ن���ك���م، وأت���م���م���ت ع��ل��ي��ك��م ن��ع��م��ت��ي، 
ورض���ي���ت ل��ك��م اإلس������ام دي����ن����ا"، ف���ق���ال ال��ن��ب��ي ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل���ه 

وسلم: "الله أكر عى إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورىض الرب 
برسالتي، والوالية لعيل بعدي" كما رواه الحسكاين يف شواهد 
التنزيل عن أبي سعيد الخدري وأبو هريرة، وابن كثر يف تاريخه.

وأخرج اإلمام املؤيد عليه السام يف "آماليه"، عن اإلمام الكامل 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عيل بن أبي طالب عليه السام 
أن رس�����ول ال���ل���ه ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م ق����ال ي����وم غ���دي���ر خ��م: 
أل���ي���س ال���ل���ه ع����ز وج�����ل ي���ق���ول "ال���ن���ب���ي أوىل ب���امل���ؤم���ن���ني م����ن أن��ف��س��ه��م 

وأزواجه أمهاتهم وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض".
قالوا: بى يا رسول الله.

ق��������ال: ف����أخ����ذ ب���ي���د ع�����يل ع���ل���ي���ه ال�����س�����ام ف���رف���ع���ه���ا ح���ت���ى رُِئ ب���ي���اض 
إبطيهما.

فقال: من كنت مواله فعيٌل مواله، اللهم واِل من وااله، وعاِد 
م����ن ع��������اداه، وان����ص����ر م����ن ن����ص����ره، واخ�������ذل م����ن خ����ذل����ه، وأح������ب م��ن 

أحبه، وأبغض من أبغضه.
فأتاه الناس يهنئونه، فقالوا: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أمسيت 

موىل كل مؤمن.
وأخ��رج اإلم��ام املؤيد عليه السام بإسناده حديث "املناشدة"، 
ومما جاء فيه أن اإلمام عيل عليه السام، قال: فأنشدكم بالله 
وبحق نبيكم هل فيكم من أحٍد نّصبه رسول الله صى الله عليه 
وآله وسلم للناس ولكم يوم غدير خم، فقال: "من كنت مواله 

فعيل مواله، اللهم واِل من وااله، وعاِد من عاداه"، غري.
قالوا: اللهم ال.

وأورد اإلم����ام ع��يل ب��ن م���وىس ال����رىض ع��ل��ي��ه ال��س��ام يف صحيفته 
بإسناده عن أبائه، أن رسول الله صى الله عليه آله وسلم قال 
يوم غدير خم: من كنت مواله فعيل مواله، اللهم واِل من وااله، 

وعاِد من عاداه، واخذل من خذله، وانصر من نصره.
قال السيد العامة بدر الدين بن أمر الدين الحويث: ال إشكال 
أن والية أمر املؤمنني عى كل مؤمن، كوالية رسول الله عى كل 
مؤمن إال ما خّصُه دليل معلوم للسامعني، كثبوت والية رسول 
الله صى الله عليه وآله وسلم عى عيل عليه السام، وكون والية 
عيل عليه السام ال ُتعارض والية رسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم، بل والي��ة عيل عليه السام تحت والي��ة رس��ول الله صى 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس���ل���م، ف��ح��ال��ُة ح��ض��ور رس����ول ال��ل��ه م��خ��ص��وص��ٌة، 
لقول الله تعاىل: "النبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم"، ومن جملة 
املؤمنني عيل عليه السام، وقول الله تعاىل: "يا أيها الذين أمنوا 
ال تقدموا بني يدي الله ورسوله"، ومن جملة املخاطبني عيل عليه 
السام، فلم يبقى إال حال مغيب رسول الله صى الله عليه وآله 
وس��ل��م أو غ��ي��ب��وب��ة ذه���ن���ه، ل��ش��دة امل����رض يف ح���ادث���ة ت��ض��ي��ق��ت، وإال 
بعد وفاة رسول الله صى الله عليه وآله وسلم، ومحل املسألة 

هذه علم الكام.
وم���ا ن��ف��ه��م��ه م���ن ك���ام ال��س��ي��د "ب����در ال���دي���ن" رح��م��ة ال��ل��ه ع��ل��ي��ه أن 
والي��ة أم��ر املؤمنني ليست ب��دي��ًا ع��ن نبوة رس��ول الله كما يدعي 
غاة الوهابية، بل هي امتداد لرسالة رسول الله، وتبليغ الوالية 
ي��ع��ادل تبليغ ال��رس��ال��ة، وع���دم تبليغ ال��والي��ة ي��س��اوي ع���دم تبليغ 

الرسالة، وبتبليغ الوالية تم كمال الدين.

أهمية وداللة واقعة الغدير:
واج���ه���ة األن���ب���ي���اء خ����ال م��س��رت��ه��م ال���دع���وي���ة م��ع��ض��ل��ت��ني ك��ب��رت��ني 

حول رسالتهم:
١ – قبول رسالتهم واإليمان بها يف حياتهم.

٢- م��ش��ك��ل��ة ب���ي���ان ال���ش���ري���ع���ة واألح�����ك�����ام اإلل���ه���ي���ة وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ى 
بقائها وإجرائها بعد وفاتهم.

من هنا تأيت أهمية دور أوصياء األنبياء يف بيان شرائع السماء، 
وص��ي��ان��ت��ه��ا م���ن ال��ت��ح��ري��ف، وامل��ح��اف��ظ��ة ع���ى ب��ق��ائ��ه��ا واس��ت��م��راري��ت��ه��ا 

وإجرائها بعد رحيلهم.
ويف هذا تأكيٌد واضٌح بأن قيمة املُفسر لرسالة السماء واملُطبق 
لها عملياً بأمر الله تعادل قيمة الرسالة نفسها، وقيمة وجود 
ال�����رس�����ول ت����ع����ادل ق���ي���م���ة اإلس���������ام، وق���ي���م���ة م����ن ُي���ف���س���ره م����ن ب��ع��ده 

وُيطبقه تعادل تنزيل اإلسام وتبليغه.
 وه���ذا ه��و ال��س��ر م��ن وراء رب���ط رس���ول ال��ل��ه ص��ى ال��ل��ه عليه وآل��ه 

وسلم بني القرآن والعرة يف حديث الثقلني.
ف��ق��د أراد ال��ت��أك��ي��د ألم��ت��ه ع���ر ال��ت��اري��خ ب���أن ال���والي���ة أخ���ت ال��ن��ب��وة، 
وال عجب أن تكون اإلمامة أصٌل من أصول الدين، التي ال يجوز 
التهاون فيها، ألنها امتداٌد للنبوة، وسياجها املنيع ضد األعاصر 

األهوائية.
وأراد م����ن ت���ت���وي���ج اإلم�������ام ع����يل يف غ���دي���ر خ����م ال���ت���وض���ي���ح ألم���ت���ه أن 

الوالية مرتبطٌة بالقيم اإلسامية األصيلة، والتمسك بها يعني 
ال��ت��م��س��ك ال���ص���ادق ب��ال��ق��ي��م اإلس���ام���ي���ة األص��ي��ل��ة ال���ت���ي دع����ى ال��ي��ه��ا، 

والتنكر للوالية يعني التنكر ملا دعى إليه طيلة ٢٣ عاماً.
وأراد م�����ن واق�����ع�����ة ال����غ����دي����ر ح����ف����ظ رس�����ال�����ة ال����س����م����اء ودي���م���وم���ت���ه���ا 
واستمراريتها، والنأي باألمة عن مزالت القدم، ومنع االختاف 

بعد رحيله.
عن صفوان بن يحيى عن اإلمام جعفر بن محمد عليه السام: 
"ال��ث��ام��ن ع��ش��ر م��ن ذي ال��ح��ج��ة ع��ي��د ال��ل��ه األك����ر، م��ا ط��ل��ع��ت عليه 
ش��م��ٌس يف ي���وٍم أف��ض��ل ع��ن��د ال��ل��ه م��ن��ه، وه���و ال���ذي أك��م��ل ال��ل��ه فيه 
دي��ن��ه ل��خ��ل��ق��ه، وأت���م ن��ع��م��ه، وريض ل��ه��م اإلس����ام دي���ن���اً، وم���ا بعث 

الله نبياً إال أقام وصيه يف مثل هذا اليوم، ونّصبه علماً ألمته".
وما نفهمه مما سبق أن يوم الغدير ليس يوم عيل بن أبي طالب 

فحسب، بل هو يوم الله، ويوم نبيه، ويوم اإلنسانية جمعاء
ي����وم ال���ل���ه، ألن ال���ل���ه أم����ر ن��ب��ي��ه ب��ت��ب��ل��ي��غ م���ا أُن������زل إل���ي���ه م���ن ج��ان��ب��ه، 

فامتثل رسول الله ألمر ربه، وبّلغ ما أُِمر بتبليغه.
ُ������ه������داة، ألن رح���م���ت���ه اق��ت��ض��ت  وي������وم رس������ول ال���ل���ه وه�����و ال���رح���م���ة امل
ت��أم��ني س���ع���ادة ال��ب��ش��ري��ة، وج��ع��ِل��ه��ا خ���ال���دة، م�����ادام ال��ب��ش��ر يميش 
ع����ى وج�����ه األرض، وذل�������ك ب���ال���ت���وج���ه اىل ح���ك���وم���ة ال�����ع�����دل، وق��ل��ع 
الظلم، واستقرار العدل يف العاملني بمختلف مسمياته: الفردي 
وال���ج���م���اع���ي وال�����ع�����دل يف ال����ح����ك����م، وال�����ع�����دل يف ال����ق����ض����اء، وج��ع��ل 
املسلمني كافة تحت ِظاله املباركة يف صعيٍد واحد، وجعل يوم 
ال���غ���دي���ر رم������زاً ل���وح���دة امل��س��ل��م��ني، ووج�����ه أم���ت���ه اىل ت��ح��ق��ي��ق ال��غ��اي��ة 
التي بعث الله أنبيائه ألجلها، وهي قيام الناس بالقسط بصريح 

القرآن..
ويوم اإلنسانية، ألن اإلنسانية لم ترى يومها قبل ذلك اليوم، 
ولن تراه بعد ذلك، كانت أمنيتها قيام العدل يف العالم، ويف يوم 
رت بالوصول اليها، وتحققها، يك ال تقنط من رحمة  الغدير ُبِشّ
الله، فكان صوت رسول الله، صوت اإلنسانية، وندائها يف طلب 

العدل، وهي األمنية الحاصلة لكل فرد من البشر.
وت��ح��ق��ق أم��ن��ي��ة ال���ع���دل م��ت��وق��ٌف ع���ى ال��ت��م��س��ك ب��ال��ث��ق��ل��ني "ك��ت��اب 
الله وأهل البيت"، كما قال الصادق األمني صى الله عليه وآله 
وس��ل��م: "إين ت���ارٌك فيكم الثقلني، كتاب الله وع��ريت أه��ل بيتي، 
م���ا إن ت��م��س��ك��ت��م ب��ه��م��ا ل���ن ت��ظ��ل��وا ب���ع���دي أب������دا"، م���ا ي��ع��ن��ي أن ع��دل 
الضال ليس إال قيام الناس بالقسط، قال اإلمام الحسن بن عيل 
عليه السام: وأقسم بالله لو تمسكت األمة بالثقلني، ألعطتهم 
السماء قطرها، واألرض بركتها، وألكلوا نعمتها، خضراء من 
ف���وق���ه���م، وم����ن ت��ح��ت أرج���ل���ه���م، م���ن غ���ر اخ���ت���اف ب��ي��ن��ه��م اىل ي��وم 
القيامة، ق��ال الله عز وج��ل: "ول��و أنهم أق��ام��وا ال��ت��وراة واإلنجيل 
وما أنزل اليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم"، 
وق��ال ع��ز وج��ل: "ول��و أن أه��ل ال��ق��رى آم��ن��وا وات��ق��وا لفتحنا عليهم 
بوا فأخذناهم بما كسبوا". بركات من السماء واألرض ولكن كَذّ

إذن ف��ن��ح��ن أم������ام أه�����م ح�����دث يف ت����اري����خ اإلس���������ام، ب����ه ت����م ال���دي���ن 
واكتمل من الناحية النظرية والعملية، وبه صار اإلسام ِمنهاجاً 

كامًا، َمرضياً عند الله.

املراجع:
١ - السيد العامة بدر الدين بن أمر الدين الحويث، أحاديث 
مختارة م��ن أح��ادي��ث الفضائل يف فضل أه��ل البيت وشيعتهم، 

مكتبة السنحاين – صنعاء، الطبعة األوىل ١99٢.
٢ - ال���روائ���ع امل��خ��ت��ارة م���ن خ��ط��ب اإلم�����ام ال��ح��س��ن ال��س��ب��ط، طبع 

مطبوعات النجاح – القاهرة.
٣ - العامة رض��ا ال��ص��در، ي��وم اإلنسانية .. ي��وم الغدير األغ��ر، 

مكتبة النجاح – طهران، الطبعة الثانية ١999.
٤ - العامة عبدالودود األمني، اإلمام عيل بن أبي طالب عليه 
السام، دار التوجيه اإلسامي – بروت/ الكويت، طبعة العام 

.١980
٥ - اإلم��ام القاسم بن محمد بن عيل عليه السام، االعتصام 
ب��ح��ب��ل ال���ل���ه امل���ت���ني، ال���ج���زء ال���خ���ام���س، ط��ب��ع��ة ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

امللكية ١98٣.
6 - العامة محمد عيل التسخري، نظرة سريعة اىل حياة نبي 
اإلسام، مؤسسة يف طريق الحق – قم، الطبعة األوىل ١٤0٣ ه�.
7 – زي���د يحيى امل��ح��ب��يش، ع��ي��د ال��غ��دي��ر األغ����ر، ب��ح��ث مخطوط، 

١7 مايو ١99٥.
وك��������ذا: م����ن دالئ�������ل ع���ي���د ال����غ����دي����ر، ب���ح���ث م���خ���ط���وط، ١8 م����ارس 

.٢000
وه��ج الغدير أض��اء دروب ال��والي��ة الحيدرية، بحث مخطوط، 

١8 ذو الحجة ١٤٢٤ ه�.

يوم الغدير حمل يف طياته سبب بقاء األمة وشموخها وامتداد 
سلطانها وانتشار ُمُثلها العليا حتى تصل اىل جميع الدنيا، لتملئها 

ِقسطاً وعداًل، ولتتواصل مسرة النور والهدى التي بدأها رسول الله 
صى الله عليه وآله وسلم، والتي مّهد لها كل األنبياء والُرسل.

يوم الغدير تجسيٌد لكفاح هابيل الصفوة وإبراهيم الخليل وموىس 
الكليم وعيىس الكلمة ومحمد الرحمة صلوات الله عليهم، تجسيٌد 

لكفاح العظماء واملصلحني الذين ساهموا يف وضع أسس الفكر 
اإلنساين ومقومات الحضارة االجتماعية، تجسيٌد ملسؤولية صيانة 

واستمرارية الدعوة اإلسامية الخالدة، وإتماٌم ملسرة من قادوا 
اإلنسانية نحو أهدافها وآمالها.

يوم الغدير سيٌف صارٌم للقضاء عى كل وسائل الهدم واالنحراف 
والظلم والجور والفساد عى ّمر العصور واألزمان.

زيد املحبيش 
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اكدت ورقة العمل التي قدمتها الجمعية اليمنية لحماية املستهلك يف 
مؤتمر التجارة اإلليكرتونية والذي عقد مؤخرا يف العاصمة صنعاء اىل 
ضرورة  حماية املستهلك من الغش خاصة يف حالة التعامالت والعقود 

بالوسائط اإللكرتونية..
 وقال محمود ابراهيم النقيب األمني العام السابق للجمعية اليمنية 
لحماية املستهلك معد الورقة انه ومع اتساع استخدامات اإلنرتنت يف 
العالم، كان من الطبيعي ان يتبلور مفهوم التجارة اإللكرتونية للمستهلك 
وبما يتسق مع التوسع والتطور املتنامي لقطاع تكنولوجيا املعلومات ، 
وهو ما يعني الحفاظ عىل حقوق املستهلك وحمايته من الغش واالحتيال 
أو شراء بضائع مغشوشة ، فضالً عن االهتمام بسالمة املنتج وحقه يف 
االختيار، وان يستمع اليه املزود، مع اعالمه باي عيوب يف السلعة وحق 
وسائل  باستخدام  لها  يتعرض  التي  األضرار  من  والتعويض  التوعية 
التواصل االجتماعي.. واشار اىل ان  التسوق عرب اإلنرتنت ووسائل االتصال 
املتعددة وتأثريات العوملة، وما احدثته من طفرة معلوماتية كان لها آثار 
ايجابية وسلبية عىل املستهلك، ولحماية املستهلك من اآلثار السلبية 
الناشئة بفعل الطفرة املعلوماتية، كان البد من ايجاد اسس قانونية 
تحميه ، فعىل الرغم من وجود بعض النصوص القانونية التي جاءت 
انها لم تكن كافية ملواكبة  كاستجابة لتطور املعلومات واإلنرتنت، اال 
املطلوبة  القانونية  الحماية  املتسارعة، وتوفري  التكنولوجية  التطورات 
للمستهلك، األمر الذي ترتب عليه بعض التحديات والصعوبات التي 
تواجه املستهلك وترتبط بالجوانب الحقوقية ، ومن ثم اصبحت هناك 
حاجة ملحة لتحديث القوانني واألنظمة املتعلقة بحقوق املستهلك بما 

يتواكب مع التطورات الحادثة يف عالم اإلنرتنت..
وبحسب النقيب فان مربرات حماية املسـتهلك يف ظل التجارة اإللكرتونية  
تتمثل يف:  التطور الحديث يف شبكة اإلنرتنت والتى تعد من أحدث خدمات 
التقدم التقني التي تعتمد عىل تفاعل املستهلك مع جهاز الحاسب، فمن 
خاللها يمكن الوصول إىل العديد من السلع والخدمات بطريقة سهلة، 
ويمثل التطور التقني يف هذا الجانب واقًعا علمًيا يأيت كل لحظة بالجديد، 
مما ينبغي أن يقود إىل تحسني الروابط التجارية بني املزود واملستهلك 

بهدف الحصول عىل أفضل أداء للممارسات التجارية اإللكرتونية.. 
غري أن الجانب السلبي لهذا التطور التقني يتمثل يف قهر املستهلك 
بطريقة تبدو عدائية، مما ينبغي أن يؤثر عىل الوصف القانوين لعقد 
التجارة اإللكرتونية   عرب شبكة اإلنرتنت مقارنة بالبيع الذي يتم يف موطن 
ومحل إقامة املستهلك ويتمثل ذلك يف عدم قدرة املستهلك عىل معاينة 

املبيع بطريقة حقيقية، أو االلتقاء مع املزود يف مجلس عقدي تقليدي. 
اإللكرتونية  الخدمات  إىل  الضرورية  املستهلك  اىل حاجة  باإلضافة 

منتجات وخدمات  توفر  من كونها  تنبع  والتى 
املواقع  كرثة  بسبب  معقولة  بأسعار  متعددة 
املنافسة  زيادة  وبالتايل  التجارية،  اإللكرتونية 
بني هذه املواقع عىل تقديم األفضل للمستهلك، 
ويف هذا السياق فإنه ال توجد فروق جوهرية بني 
التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية، فأهمية 
الخدمات اإللكرتونية املوجودة عىل شبكة اإلنرتنت 
تزيد من إقبال املستهلكني عىل هذه الخدمات، 
وتجعل من هذه الخدمات محور طلب للكثري من 
املستهلكني، ومن هنا كانت الحاجة للبحث عن 

حماية للمستهلك بشكل ملح وواضح.
ويقول النقيب ان التعامل الال واعي من قبل 
املستهلك ملا يحدث أمامه يف الشاشة الصغرية، 
قد  اإلنرتنت  بشبكة  اىل عدم معرفته  باإلضافة 
يؤدي إىل وقوع املستهلك بحيل وخداع قراصنة 
التعاقد  أو  الوهمية  املواقع  من خالل  اإلنرتنت 

الوهمي، لذا فإن حاجة املستهلك إىل الحماية يف 
التسوق اإللكرتوين تنبع أيًضا من كون املستهلك 
الطرف األقل خربة ودراية يف املعامالت التجارية 

اإللكرتونية، واألقل قوة يف املعادلة
الحماية تتمثل يف  ان وسائل  النقيب   ويؤكد  
الرسمية واملعلومات الشخصية  البيانات  حماية 
قبل مشغيل مواقع  اإللكرتونية من  للمستهلك 
اإلنرتنت وكذا عدم نشر البيانات الخاصة باملستهلك 

اإللكرتونية " احرتام الخصوصية ".
باإلضافة  اىل الحماية القانونية املنصوص عليها يف التشريعات يجب 

ان تتبعها حماية قضائية .
وكذا توعية املستهلك اإللكرتونية وتبصريه باإلجراءات القانونية املناسبة 

عند لجوئه اىل رفع دعوى قضائية .
والعمل عىل  تأمني املواقع اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت لتعزيز ثقة 

املستهلك. 
وتطرق النقيب اىل الدور املركزي الذي لعبه االقتصاد الرقمي خالل 

جائحة COVID-19 يف تدفق االمدادات وتغيري عادات املستهلكني..
وقال النقيب لقد مثل العام 2020  عاماً استثنائياً عىل مستوى االقتصاد 
العاملي عموماً واالقتصاد الرقمي بشكل خاص يف جميع أنحاء العالم، 
حيث  أبرز الوباء أهمية التقنيات الرقمية بشكل عام، فقد  بلغت ايرادات 
التعامالت الرقمية أكرث من 3.53 تريليون دوالر. ومن املتوقع أن ينمو عىل 

طول الطريق ليصل إىل 6.54 تريليون بحلول نهاية عام 2023. 
النمو يف ضوء كوفيد19-من أكرث  لتقرير تسارع  الهند وفقاً  وتعترب 

الدول التي سجلت نمواً للتجارة االكرتونية بنسبة 
٪30 يف الحجم والقيمة خالل الربع األخري من 
عام  2020  مقارنة بحجم الطلب بنسبة 26 يف 
املائة يف الربع الرابع2019-م .. وتتحدث األرقام أن 
القنوات الرقمية أصبحت البديل األكرث شعبية 
يونيو  الشخيص يف  املزدحمة والتسوق  للمتاجر 
2020م، حيث سجلت حركة التجارة اإللكرتونية 
العاملية للبيع بالتجزئة رقًما قياسًيا بلغ 22 مليار 
زيارة شهرية، مع ارتفاع الطلب بشكل استثنايئ 
عىل املواد اليومية مثل البقالة واملالبس، وأيًضا 
سيبدو  والسؤال كيف  بالتجزئة،  التقنية  املواد 
الشراء،  وعادات   ، اإلنرتنت  عرب  االستخدام 
وصناعة  اإللكرتونية  للتجارة  العام  واملستقبل 

البيع بالتجزئة العاملية يف عام 2021م وما بعده .
أحدثته  الذي  التأثري  فان   النقيب  وبحسب 
جائحة COVID-19 عىل املستهلكني، دفعتهم  
إىل زيادة التسوق عرب اإلنرتنت واستخدام وسائل 
 B2C  التواصل  االجتماعي وحدثت زيادة يف مبيعات
بشكل خاص عرب اإلنرتنت، وعىل وجه الخصوص  
املنزلية  والضروريات  الطبية  لإلمدادات  بالنسبة 
الطلب  زيادة  عن  فضالً  الغذائية،  واملنتجات 
ملجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، حيث لجأ 
العديد من املستهلكني إىل التسوق عرب اإلنرتنت- 
أو عرب الهاتف.. كما أن استمرار تدفق اإلمدادات 
الغذائية والسلع املنزلية األساسية عىل الرغم من التحديات املستمرة ، 
يف ضوء الوباء بفضل مساعدة التجارة االلكرتونية  يف التخفيف من بعض 

التحديات التي واجهها املستهلكون يف محاربة الفريوس.
ويشري النقيب اىل ان ما وفرته التقنيات الرقمية من خدمات للمستهلك 
خالل جائحة COVID-19 اال أن املستهلك واجهه بعدد من التحديات، 
احتيالية  ممارسات  هناك  بأن  العاملية  التجارة  منظمة  لتقارير  وفقاً 
ومضللة، تمثلت  بتقديم بعض البائعني عرب االنرتنت معقمات أيدي 
غري آمنة، وأقنعة الوجه واملطهرات املزيفة باإلضافة اىل التالعب باألسعار 
وعدم االمتثال للوائح الصحة والسالمة من قبل بعض الشركات املصنعة 
الربح عىل حساب املستهلك،  الذين يسعون اىل جني  التجزئة  وتجار 
اتضح ذلك من خالل العدد من الطرود الصغرية التي تم طلبها من قبل 
املستهلكني.. وكشف الوباء أيًضا عن الحاجة إىل مواجهة التحديات املتمثلة 
بالوصول إىل الصحة و الخدمات التعليمية، وعىل وجه الخصوص بان  
بعض املجتمعات ال تزال لديها وصول محدود إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

يف املحاضرة التي القاها قائد الثورة السيد / عبدامللك الحويث ليلة الـ 22، 
من شهر رمضان املايض، تطرق إىل العديد من الجوانب املتعلقة بثقافة 
االستهالك، ووجه بضروه االهتمام بالجانب التوعوي ورفع مستوى وعي 
املستهلك اليمني بمخاطر الثقافة االستهالكية الخاطئة، واكد أن ضعف 
الوعي والتثقيف الخاطئ من األسباب املعوقة لإلنتاج الداخيل، وشدد 
عىل أهمية أن يكون هناك نشاط توعوي واسع ألهمية هذه املسألة عىل 
املستوى اإليماين والديني الرتباط ذلك باالستقالل والعيش بكرامة، وأشار 
إىل أهمية ان تدخل هذه املسألة ضمن االهتمامات التعليمية، والتوعوية، 
واإلعالمية، واألنشطة املتنوعة، وتصاحب األنشطة االقتصادية، إضافة 
إىل معالجة التثقيف الخاطئ الذي يحبط أي توجه نحو اإلنتاج حتى عىل 
مستوى الفرد، واالسرة اليمنية كوحدة إنتاجية ، فاإلنتاج والعمل يف 
اليمن كان ثقافة متوارثة جيالً بعد جيل وهناك العديد من الحرف اليدوية 
اإلنتاجية والصناعية التي اتسمت بها القري واملديريات عىل مدى العقود 
املاضية ولألسف الكثري منها اندثرت بفعل حالة اإلغراق التجاري للسلع 
واملنتجات األجنبية التي حلت محل الكثري من تلك املنتجات والحرف اليدوية 
، بل نجزم القول ان الشعب اليمني حتى أواخر السبعينات كان مجتمعاً 
منتجا ، وتحول اىل مجتمع مستهلك ، بفعل السياسات التي يتبعها النظام 
الرأسمايل املتوحش الذي تقوده أمريكا  يف نشر قيم  ثقافة االستهالك 
وتحويل املجتمعات النامية اىل مجتمعات استهالكية ملا تنتجه من سلع 
ومنتجات ، بعيدا عن كذبة التبادل التجاري بمفهومة السليم القائم عىل 

تبادل املنافع والسلع واملنتجات  ، فمثال أمريكا والصني ودوالً أخرى ال 
تشرتي من اليمن املنتجات الجاهزة كالسلع واملنتجات ، وتركز عىل استرياد 
املواد الخام التي تعزز مكانتها اإلنتاجية وال تستورد أي سلع او منتجات من 
أي دولة مهما كانت عالقتها بها قوية ال تشكل أولوية وال تساهم يف رفع 
مستوى مكانتها االقتصادية .. تحدثنا يف السابق عن دور أمريكا يف تغيري 
ثقافة املستهلك اليمني خالل العقود املاضية، وعىل املدى الطويل حيث 
تمكنت من تحويل املجتمع اليمني من منتج إىل مستهلك للقمح والدقيق 
األمرييك، ومن بلد مكتفي نسبياً إىل مستهلك يستورد %95 من احتياجاته 
من القمح من األسواق الدولية، يضاف إىل الدور األمرييك يف تغيري ثقافة 
االستهالك والنمط االستهاليك لألسرة واملجتمع اليمني بعد محاوالت بدأت 
عام 1959م ، بتقديم شحنة قمح كمساعدات ، واستمرت اكرث من 20 عام 
، فحتى مطلع الثمانينات كانت الحبوب املحلية من الذرة والدخن والغرب 
وغريها تحتل املرتبة األوىل يف قائمة املستهلك اليمني، ومستوي الطلب 
عىل القمح األمرييك متدين ويقتصر عىل املدن الحضرية ، ولم يتغري النمط 
االستهاليك لألسرة اليمنية بشكل كامل ، اال يف تسعينيات القرن املايض  
واليزال دون تغيري حتى اليوم، الالفت يف االمر أن الدول الرأسمالية لم 
تكتفي بإغراق األسواق بالسلع واملنتجات وحسب وافراغ املجتمعات من 
دورها اإلنتاجي ، بل تسخر أموال ضخمة ملراكز الدراسات والبحوث للقيام 
بالدراسات الكفيلة التي تعزز نفوذها االقتصادي وتحافظ عىل حصتها 
السوقية يف تلك األسواق ، فعرب ما يسمى بدراسات السوق تتمكن الدول 
الرأسمالية من معرفة التهديدات التي تواجه صادراتها إىل تلك الدول 
وتقييم باستمرار توجهات ورغبات املستهلك وميالنه الستهالك السلع 
وكذلك مستوى قدراته الشرائية.. لذلك فان حديث قائد الثورة عن عالقة 

الوعي االستهاليك بتعزيز االستقالل والكرامة اإلنسانية، يضعنا مسئولية 
كبرية ملواجهة هذا الخطر الكبري، فالتغلب عىل الثقافة الخاطئة التي تعزز 
االتكال عىل األعداء يف توفري الغذاء والدواء واساسيات العيش، يكمن 
يف تعزيز ثقة الفرد واملجتمع نفسه أوالً وبما يمتلك من قدرات وطاقات 
يمكن تسخريها يف اإلنتاج، اكان عىل مستوى اإلنتاج االسرى او االسهام يف 
اإلنتاج الزراعي او العمل يف مشاريع إنتاجية وطنية كربى، لتحقيق االكتفاء 

الذايت والحد من الفقر. 
فانتقال الفرد او املجتمع من حالة اإلنتاج إىل االستهالك يعزز التبعية 
االقتصادية ويكرس الهيمنة األجنبية عىل الوطن، يضاف إىل أن االفراد 
والجماعات تنجرف نحو الفقر والبطالة كونها لم تعد تمتلك مصادر دخل 
ثابته ومستقرة جراء ممارستها أنشطة إنتاجية ولذلك تتحول اىل طاقة 
مفرغة تأكل مما ال تزرع وتلبس مما ال تصنع ، ولذلك ينخفض معدالت 
دخل االسرة املايل وترتاجع قدراتها الشرائية عىل شراء احتياجاتها االساسية 
من السلع واملنتجات، وتعايش الفقر املدقع الذي يتسبب بارتفاع الخالفات 
والصرعات االجتماعية ويسهم يف رفع معدالت الجريمة يف أوساط املجتمع 
تزداد  اإلنتاج  العاملني يف  فان  اإلنتاج،  االسري يف  االسهام  ، وبعكس 
واالقتصادية  املعيشية  أوضاعهم  وتتحسن  الشهرية  دخلهم  معدالت 
ويتمكنوا من تحسني انشطتهم اإلنتاجية ، ويسهمون يف احداث حراك 
تجاري نشط عىل املستوي الوطني ، لذلك علينا ان نعد الخطط اإلعالمية 
الهادفة لتغيري ثقافة املستهلك اليمني وبذل املزيد من الجهود بالتزامن مع 
الجهات األخرى لتغيري نمط االستهالك ، وان كان تغيري نمط االستهالك يتم 
عىل املدى املتوسط والبعيد ، فـأن رفع معدالت اإلنتاج املحيل من الحبوب 

كفيل بتغيرية ولو عىل املستوى املتوسط .

النقيب: �
COVID-19 ساهم 
في اتساع نشاط التجارة 

االليكترونية

عرض : املحرر االقتصادي 

قراءة :رشيد الحداد

اجلمعية اليمنية حلماية املستهلك تضع وسائل  حلماية حقوق املستهلك في ظل االقتصاد الرقمي

انتقال الفرد او املجتمع من حالة اإلنتاج إلى االستهالك يعزز التبعية االقتصادية ويكرس الهيمنة األجنبية

) اليمن واقتصادها في دائرة االستهداف األمريكي ( السيطره األمريكية على اليمن

د. يحيى  السقاف #

الــــســــيــــطــــرة األمـــــريـــــكـــــيـــــة عــــــىل الــــيــــمــــن مــخــطــط 
قــــديــــم مـــنـــذ عــــقــــود ســـابـــقـــة وانــــتــــهــــى بـــاالحـــتـــالل 
والــــســــيــــطــــره عـــــىل املــــــواقــــــع االســــرتاتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
تمتاز به اليمن وترجع اهمية املنطقة ألمرين 
االول )جيوسيايس( مــن حيث املــوقــع كنقطة 
مـــتـــوســـطـــة يف الــــعــــالــــم تــــربــــط الـــــشـــــرق بـــالـــغـــرب 
والشمال بالجنوب واالمـــر الثاين )اقتصادي( 
لرثاء املنطقة املحيطة بالرثوات الطبيعية مثل 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز واملــــــعــــــادن وذلـــــــك مــــا فــطــنــت به 
أمريكا عقب الحرب العاملية الثانية وما قامت 
به بريطانيا قبلها عندما احتلت جنوب اليمن 
وتأيت أيضا عملية التطبيع العربية اإلسرائيلية 
ملد جسور التعاون االقتصادي ووصل الطرق 
البحرية وكــل ذلــك بحاجة اىل تأمني الطريق 
املــالحــي البحري عــىل امــتــداد الساحل اليمني 
وخصوصا الساحل الغربي وباب املندب مما 
دفع االمارات بمساعده إسرائيلية أمريكية من 
التموظع يف جــزر مــيــون وسقطرى والساحل 
الـــــــغـــــــربـــــــي وبـــــــــنـــــــــاء قـــــــــواعـــــــــد عـــــســـــكـــــريـــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــة 

واسرائيلية عىل جزيرة ميون اإلسرتاتيجية وبعد افتتاح قناة السويس 
ازدادت أهــمــيــة بــــاب املـــنـــدب حــيــث يــمــر فــيــه مـــا يــزيــد عـــن اربـــعـــه مليون 
برميل نفط يوميا ويمر فيه أكــرث مــن %90 مــن تــجــارة اليابان العابرة 
إىل اوروبـــــا وهـــو مــــازاد مــن االهــتــمــام االمــريــيك بعد دخـــول الــصــني خط 
املــنــافــســة االقــتــصــاديــة وتــمــر فــيــه ايــضــا مـــا يـــقـــارب مـــن %38 مـــن املــالحــة 
العاملية كل ما سبق يعرب عن جزء من اطماع ودوافع امريكا للسيطره 
االقتصادية عــىل اليمن ووفــقــا لذلك فنحن بحاجة اوال اىل استعادة 
السيادة ثم انشاء قــوات بحرية قوية تدافع عن املصالح االقتصادية 

يف املياه االقليمية للجمهورية اليمنية.
تحذير الشهيد القائد لالحتالل االمرييك

الشهيد الــقــائــد السيد حسني بـــدر الــديــن الــحــويث رضــــوان الــلــه علية 
كان يرى بنور القرآن ما ال يدركه قاصرو النظر فقد حذر يف حينه من 
التقصري والتجاهل تجاه التواجد األمرييك يف اليمن حيث شخص مبكرا 
خطر أمريكا عىل األمة العربية واإلسالمية وأنها الشيطان األكرب الذي 
يــدعــو أولــيــائــه ثــم يــتــربأ منهم وُيــعــيــد الشهيد الــقــائــد سبب اإلخــتــالالت 
األمنية واالغتياالت للكوادر العلمية واملدنية والعسكرية والسياسية إىل 
التدخل االمرييك يف الشئون الداخلية لليمن ويؤكد يف هذا الخصوص 
عـــىل وقـــــوف األمــريــكــيــني وراء كـــل هــــذه الـــجـــرائـــم بــقــولــة ) إذا مـــا تمكن 
األمريكيون ستنتشر األعمال اإلرهابية يف اليمن , تفجريات هنا وهناك 
عىل أيديهم هم , هم من فجر الــربج يف نيويورك , سيفجرون أمثالة 
هنا يف اليمن ويفجرون بكل مكان بحجة أنهم اليمنيني ( وقد تحدث 
الشهيد القائد بشكل حاسم أن أعــداء اليمن والذين يضمرون الشر 
لهذا البلد وشعبه هم األمريكيون وإن كان مثل هذا الكالم يف حينها 
يمثل غريبا وقد تناول هذا الخطر الحقيقي يف وقت كان الكثري يسخر 
من هــذا القول ويف هــذا اإلطـــار يذكر الشهيد القائد رضـــوان الله علية 
عالقة أمريكا باإلرهاب منذ أيام حروب أفغانستان األوىل حيث يقول 
)هي من بنتهم , أليست هي التي تدعم الوهابيني وتوحي بدعمهم ؟ ثم 
يف األخري تبدو وكأنها إنما تهيئ حجه لها يف املستقبل , وتزرع أشخاصا 
وتوحي لألخرين بدعمهم فمتى ما أصبح وجودهم معروفا الشك فيه 
يف هذا البلد , قالوا هؤالء إرهابيون , إذا بلدكم فية إرهاب ال شك فيه ( 
ويمكن ببساطة املقارنة اآلن بني وضع اليمن الحايل ووضعه يف بداية 
مخططات أمريكا ما سمي بمكافحة االرهــاب يف عهد النظام السابق 
ومن يرجع اىل ملزمة ومحاضرة الشهيد القائد بعنوان خطر دخول 

أمريكا اليمن سيجد فيها ما ُيثلج الصدر وينبئ بالنصر بإذن الله .
ويف أطماع أمريكا االقتصادية يف اليمن أكد قائد الثورة السيد عبد 
املـــلـــك بـــــدر الــــديــــن الــــحــــويث – يــحــفــظــه الـــلـــه - أن امـــريـــكـــا ســـعـــت لــتــدمــري 
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والـــســـيـــطـــرة عــــىل ثـــــــروات الــيــمــن الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة 
واعــتــمــاد الــنــظــام الــرأســمــايل والـــقـــروض الــربــويــة لليمن وكــانــت أمريكا 
واذنابها خالل الفرتات السابقة السبب الرئييس خلف تعرض االقتصاد 
اليمني النتكاسة حقيقية عىل مختلف املستويات نتيجة اعتماد سياسة 
البنك الدويل التدمريية بتدخل ومخطط امرييك وقد قدم قائد الثورة يف 
كلمتة يف الذكرى السنوية للشهيد رؤية شخصت العوامل والسياسات 
وطبيعة االستهداف ملقدرات اليمن االقتصادية واملعضالت الرئيسية 
للوضع االقتصادي يف ظل االرتهان لسياسة تدمريية رسمتها أمريكا 
ولــــم يستفيد الــشــعــب الــيــمــنــي مـــن تــلــك الـــــــرثوات يف ظـــل ذلــــك الــنــظــام 
وفـــاقـــمـــت تـــلـــك الـــســـيـــاســـة مــــن حـــجـــم املــشــكــلــة االقـــتـــصـــاديـــة وتــوســعــت 

دائـــــرة الــفــقــر ولـــم يحقق االقــتــصــاد الــيــمــنــي أي 
تــقــدم وأيــضــا أكـــد الــســيــد الــقــائــد ســعــي أمريكا 
ومـــن معها مــن املتحالفني اىل الــســيــطــرة عىل 
الــرثوات النفطية والغازية مما أفقد الشعب 
االســــتــــفــــادة مــنــهــا وأفـــقـــدهـــا أثــــرهــــا االقـــتـــصـــادي 
ولفت اىل أن الشركات االمريكية والغربية هي 
املستفيد االكرب وأصبحت هي الرابح االكرب من 
املوارد النفطية والغازية والشعب يحصل عىل 

اليشء القليل من تلك الرثوات .     
بداية التدخل العسكري يف اليمن 

ومـــن ناحية أخــــرى فقد كـــان بــدايــة التحرك 
العسكري الفعيل يف تنفيذ املخطط االمرييك 
عــام 2000م يف حادثة تفجري املــدمــرة كــول يف 
عـــدن حــيــث بــــدأت امــريــكــا بــالــتــدخــل السيايس 
وكــانــت مرتكزاً يف فــرض سيطرتها العسكرية 
واألمنية والسياسية عىل اليمن حيث تحكمت 
وفــــــــرضــــــــت ســــيــــطــــرتــــهــــا عــــــــىل األجـــــــــــــــــــواء الـــيـــمـــنـــيـــة 
والتحكم بالسواحل وانشاء قواعد عسكرية 
ملحاربة اإلرهاب حيث وافق النظام الحاكم يف 
ذلك الوقت عىل انتهاكات السيادة اليمنية قصف الطائرات واإلنزال 
الـــــجـــــوي عـــــىل مـــنـــاطـــق يـــمـــنـــيـــة والــــســــيــــطــــرة عـــــىل كـــــل يشء والـــتـــحـــكـــم يف 
تعيني املسئولني من القيادات العليا واملتوسطة يف جميع مؤسسات 
الــدولــة الــســيــاديــة والــحــيــويــة عــىل املــســتــويــات الدبلوماسية والدفاعية 
واالقتصادية وأيضا التعليمية عن طريق التحكم يف الخطاب الديني 
وتــغــيــري املــنــاهــج التعليمية لــغــرض طــمــس الــهــويــة اإليــمــانــيــة وتبديلها 
بالفكر التكفريي وكان اخرتاق األجواء اليمنية بالطائرات حدث يومي 
حيث كانت الطائرات األمريكية تنفذ غارات وتحلق وترصد يف صنعاء 
وبقية املحافظات بصورة يومية إذ تمكنت أمريكا من التغلغل السيايس 
والعسكري واألمني عن طريق السفري األمرييك يف صنعاء حيث كان 
الــحــاكــم الفعيل وبمساندة وتــواطــؤ مــن الــنــظــام الــســابــق الـــذي كـــان له 
دور كبري يف تسهيل سيطرة أمــريــكــا عــىل جميع الــقــطــاعــات الدفاعية 
والسيادية والحيوية يف اليمن وقدم لهم التسهيالت يف جميع املجاالت. 

 إسرتاتيجية تدمري السالح اليمني
استخدمت أمريكا إسرتاتيجية طويلة املدى يف تدمري السالح اليمني 
والدفاعات الوطنية من خالل موافقة النظام السابق وتحت إشراف 
منه وجاء ذلك من خالل تدمري صواريخ الدفاعات الجوية التي كانت 
يمتلكها الجيش اليمني وبإشراف وتنفيذ لجنة تظم خرباء من الجيش 
االمرييك وبمشاركة من قيادات عليا يف الجيش اليمني وهو ما كشفته 
وسائل اإلعالم مؤخرا وكان هذا املسار يرتافق مع مسار التدمري وتجريد 
اليمن من السالح وتفكيك الجيش وفرض السيطرة العسكرية واألمنية 
حيث كان انتشار الجنود األمريكيني يف مدينة عدن بعد أسابيع من 
حادثة املدمرة كول مؤشراً يكشف أن األمريكيني قرروا احتالل اليمن 
فعلياً ولــم يلجئوا إىل استخدام القوة لفرض سيطرتهم فقد فرضوا 
وجــودهــم الــكــامــل بــواســطــة الــنــظــام اليمني نفسه الـــذي كـــان لــه الـــدور 
املـــســـاعـــد عـــىل تــجــريــد الــجــيــش الــيــمــنــي مـــن الـــســـالح وتــفــكــيــك الــعــقــيــدة 
القتالية وضــرب الهوية الوطنية وتغيري الثقافة والسلوك من خالل 
اإلعالم والخطاب الديني وتحول النفوذ السيايس والحضور العسكري 
واألمــــنــــي مـــن شــكــل غـــري ظـــاهـــر إىل مــعــلــن وصـــريـــح وقــــد قـــامـــت بتنفيذ 

عمليات وغارات كثرية وضربت بالبوارج عدة مدن يمنية.
وبالتوازي قامت أمريكا بتدمري القوات البحرية والدفاعات الجوية 
واتخذوا من مباين مؤسسات الدولة غرف عمليات ومقرات لهم إلدارة 
وتنفيذ عملياتهم وإكمال السيطرة العسكرية وهو ما اتضح الحقاً من 
قيامهم بإعادة هيكلة الجيش اليمني بتدمري وتسريح عدد كبري من 
قياداته وبموافقة من النظام السابق وأيضا كان لها دور كبري يف إدارة 
االغتياالت للسياسيني واملدنيني والتصفية لقيادات الجيش واألمــن 
وإســــقــــاط الـــطـــائـــرات وتـــدمـــريهـــا بــحــجــة خــلــل فــنــي حــيــث كــــان مــشــروعــاً 
مــــوحــــداً ضـــمـــن أجــــنــــدة االســـتـــبـــاحـــة األمـــريـــكـــيـــة لــلــيــمــن وهــــــذا مــــا تــنــبــأ به 
السيد الشهيد القائد حسني بــدر الــديــن الــحــويث رضـــوان الله عليه يف 
خطاباته ومــالزمــة مــن خطر دخـــول أمــريــكــا لليمن وكــذلــك مــا جـــاء يف 
خطاب السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – يحفظه الله - يف التحذير 
من خطر أمريكا عىل الشعب اليمني ودخولها واحتاللها اليمن ونهب 
ثرواتها وتدمري اقتصادها الوطني ويف فرتة حكم الفار هادي فقد كان 
له الدور الكبري يف تقديم املزيد من التنازالت لالحتالل والسيطرة عىل 
اليمن واقتصادها تمثلت يف شن العدوان االمرييك السعودي االمارايت 

عىل اليمن واحتالل أجزاء كبريه منه.

أجمل باقات الورد والفل  والياسمني

 نهديها للشاب الخلوق/

زيد عبدامللك عبدالله  شرف الدين
بمناسبة الزفاف ودخوله القفص 

الذهبي..فألف  ألف مربوك.

املهنئون: 

العميد/ يحيى سريع قاسم سريع
مدير دائرة التوجيه املعنوي- رئيس التحرير

العميد/ عبدالله بن عامر
نائب املدير- نائب رئيس التحرير

وكافة منتسبي دائرة التوجيه 

)2-1(

تهانينا
آل  شرف الدين

نحن اليمانيون تجمعنا الهوية 
باملجتمع  ارتبطت  والتي  الزراعية 
اليمني منذ آالف السنني وتوارثتها 

االجيال كابر عن كابر. 
إحدى  كانت  الهوية  وهذه 
االساسية  والدعائم  املقومات 
اليمنية  للحضارات  والرئيسية 
السبئية  )الحضارة  القديمة 
واالوسانية  والحمريية  واملعينية 
تحافظ  االجيال  وووو(وظلت 
عليها وتهتم بها وتعلمها لألجيال 
عىل  حافظوا  األوائل  فأجدادنا 
الزراعية وشيدوا السدود  هويتنا 
الزراعية  واملدرجات  والحواجز 
اعظم  وبنوا  واكلوا  فزرعوا 
الحضارات معتمدين عىل الزراعة. 
اليمنية  البيوت  من  بيت  فكل 
واملعدات  األدوات  من  يخلوا  ال 

الزراعية ومعظم االسر إن لم تكن كلها تملك أرايض 
زراعية او تستأجر أرايض زراعية بحكم أنها جزاء هام 
الشخصية  البطائق  يف  كذلك  اليمنية  الهوية  من 
والعائلية وجوازات السفر اليمنية معظم اليمنيني 
يكتب املهنة مزارع وبنسبة تفوق %75 من ابناء الشعب 
اليمني مهنته مزارع وفالح وهذا دليل أن الزراعة هي 

هويتنا. 

فأجدادنا حافظوا عىل هويتهم 
اعزاء  وعاشوا  بها  وتمسكوا 
كرماء احرار وقد ذكر الله تاريخ 
تعرب  ألنها  ًبالزراعة  مقرونا  سبأ 
عن هوية الشعب اليمني فكانت 
اليمنية تجوب  التجارية  القوافل 
الشرق والغرب محملة باملنتجات 
منتجات  اغلبها  والتي  اليمنية 

زراعية حبوب وفواكه واللنب . 
نستعيد  ان  أحوجنا  ما  واليوم 
هويتنا  عىل  نحافظ  وأن  ثقافتنا 
األرض  نحو  فنتوجه  الزراعية 
لزراعتها وصوب الرثوة الحيوانية 
ابنائنا  الرديف للزراعة وأن نعلم 
ما معنى الزراعة وما كان دورها 
واهميتها  قديما  اليمن  تاريخ  يف 
يف استعادة امجادنا ومكانتنا بني 

االمم؟ 
وإن نفهم أننا اذا فرطنا يف الزراعة فإننا نفرط يف 
جزاء هام من تاريخنا وهويتنا وثقافتنا فاليمن عىل 

مر العصور شعٌب زراعي. 
ابائهم  مايض  عىل  يحافظوا  أن  االبناء  فعىل 
الدول  بني  به  ونعتز  به  نفاخر  الذي  واجدادهم 
عاش  كما  مستقلني  احرار  كرماء  اعزاء  ليعيشوا  

اجدادهم القدماء.

استقبلت حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة خالل 
يف  زائر  ماليني  ثالثة  من  أكرث  األضحى  عيد  إجازة 
الفرتتني الصباحية واملسائية. وأوضح مدير الحدائق 
حديقة   69 أن  الجالل  عاصم  باألمانة  واملنتزهات 
ومنتزة, استقبلت زوارها خالل إجازة العيد بنسبة 
هطول  استمرار  نتيجة  الفطر,  بعيد  مقارنة  أقل 
األمطار وسفر الكثري من العوائل إىل األرياف.. وأكد أن 
400 موظف ما بني إداري وفني وعّمال نظافة وزراعة 
وأمنيني قّدموا خدمات الرعاية للزائرين بحسب خطة 

إدارة الحدائق.
طن   60 من  أكرث  رفع  تم  أنه  إىل  الجالل  وأشار 
مخلفات خالل أيام إجازة العيد من الحدائق .. مشيداً 

بجهود العاملني بالحدائق واملنتزهات العامة.

الهوية الزراعيةالهوية الزراعية

حدائق األمانة  تستقبل أكثر من ثالثة ماليني زائر خالل إجازة العيد

محمد صالح حاتم



تهانينا آل عتيق
أجمل باقات  والفل  والياسمني

 محملة بأريج الورد والرياحني نهديها 
للشاب الخلوق/

محمد أحمد عتيق
بمناسبة الزفاف ودخوله القفص الذهبي..

فألف ألف  مربوك.
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وزير الشباب والرياضة يتفقد مستوى االنضباط
اإلميان ينبوع السعادة واليقني الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي

.. ويستلم درع اختتام الدورات الصيفية مبحافظة احملويت

مؤسسة الشعب االجتماعي توزع حلوم األضاحي لأليتام 
وذوي االحتياجات اخلاصة بأمانة العاصمة 

كتبت : أحالم عبدالكايف

ت����������ف����������ق����������د وزي�����������������������������ر ال����������ش����������ب����������اب 
وال������ري������اض������ة األس�������ت�������اذ م��ح��م��د 
حسني مجد ال��دي��ن املؤيدي 
س����ر ع���م���ل م���وظ���ف���ي ال��������وزارة 
أي�����������ام  أول  وال�����������ص�����������ن�����������دوق يف 
ال�����دوام ال��رس��م��ي ب��ع��د اج���ازة 

عيد الفطر املبارك. 
وب�����ح�����ض�����ور ال�����وك�����ي�����ل األول 
األس������������������������ت������������������������اذ ع���������ب���������دال���������ح���������ك���������ي���������م 
ال��������ض��������ح��������ي��������اين أش�������������������اد ال����������وزي����������ر 
ب���������������م���������������س���������������ت���������������وى االن�����������������ض�����������������ب�����������������اط 
ال��وظ��ي��ف��ي م���ن خ����ال ح��رص 
ج�����م�����ي�����ع ك��������������ادر ال�����������������������وزارة ع���ى 
الحضور وااللتزام بالدوام يف 
أول أيامه..   كما حث الوزير 
امل���ؤي���دي ع���ى ب����ذل م���زي���د من 

الجهود لضمان سر العمل 
بوترة عالية وبتكاتف جميع 
ال�����ج�����ه�����ود ل�����ارت�����ق�����اء ب���ال���ع���م���ل 
وال���ن���ه���وض ب��م��س��ت��وى األداء 

ال��������������������ذي ل������������ه ان��������ع��������ك��������اس��������ات��������ه يف 
م��������ي��������دان ال������ح������رك������ة ال����ش����ب����اب����ي����ة 
وال����ري����اض����ي����ة..ك����م����ا ت����م ت���ب���ادل 
التهاين والتربيكات  بمناسبة 

العيد بحضور وكاء الوزارة 
والوكاء املساعدين  ومدراء 
ال������ع������م������وم وج�����م�����ي�����ع م���وظ���ف���ي 

الوزارة والصندوق.

ألن������ه ي���رب���ط���ك ب���ال���ل���ه ال����ع����يل ال���ع���ظ���ي���م وي���ف���ت���ح ل��ك 
ابواب األمل يف املستقبل ويصلك بقوة عظيمة هي 
قوة خالق الوجود كله ويزرع فيك الثقة ويمنحك 
الطمأنينة ويجعلك تسري يف الحياة غري هياب وال 
وج��ل ألن��ك م��ؤم��ن بقضاء ال��ل��ه وق���دره ق��د ارتضيت 
حكمه وسلمت امرك اليه وعملت قدر استطاعتك 

بما امرك الله به.
م��������ا أج������م������ل اإلي���������م���������ان إن����������ه ي������������زرع يف ن�����ف�����وس�����ن�����ا ش����ع����ور 
واحساس عميق يف الوجدان فيمنحنا الرىض بالقليل 
وال�������خ�������وف م������ن ال����ج����ل����ي����ل واالس�������ت�������ع�������داد ل�����ي�����وم ال����رح����ي����ل 
ف����اآلخ����رة خ���ر وأب���ق���ى ق����ال ت���ع���اىل "امل������ال وال���ب���ن���ون زي��ن��ة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خر عند ربك ثواب 
وخر امل" نعم إنه اإليمان ينعش النفس يف قتامة 

الحياة ويبعث السرور يف عمق املأساة.
النفس تبيك عىل الدنيا وقد علمت

إن السالمة فيها ترك ما فيها
ثم أن خر اإليمان ما أىت عن طريق القلب وصدقه 
ال���ع���م���ل ول�����م ت���غ���ره األم�������اين ف����خ����داع األم�������اين يف ال��ح��ي��اة 
يقود اىل نتائج خاطئة واح��ب��اط��ات متواصلة وينتهي 
بصاحبه اىل األمراض النفسية من قلق وتوتر وشك يف 
الحياة واألحياء وتعاسة وشقاء, فتجاربنا يف الحياة 
تدلنا عى ان اإلي��م��ان بالله مصدر من اع��ذب مصادر 
ال����س����ع����ادة ألن������ه ي���ع���ط���ي ل���ل���ن���ف���س ق������وة وس�����ل�����وى وع������زاء 
ويبعث قوى الخر الكامنة ويثرهم اإلنسان ويجدد 
عزيمة اإلن��س��ان ع��ى العمل والتضحية والصمود يف 

الحياة.
إن���ه اإلي��م��ان ي��س��ع الجميع وم��ل��ج��أ ال��ب��ش��ر خ��ر ع��اج 
ل���ل���ق���ل���وب واألم������������راض وم����ش����اك����ل ال����ح����ي����اة وآالم������ه������ا ق���ال 
رس��ول الله: "من اصبح آمناً يف سربه معافاً يف بدنه 
يملك قوت يومه فكأنما حيزة الدنيا إىل جواره". ومن 
اج����ل ذل����ك ن��ج��د ان اش���ق���ى ال���ن���اس يف ال���ح���ي���اة أك��ره��م 

الحاداً.
لوال الدين ما كانت سعادة وال كانت للحياة قيمة.. 
ب�����ل ن����ح����ن ن�������رى ان آب������اءن������ا ك�����ان�����وا اس����ع����د م����ن����ا ب���إي���م���ان���ه���م 
وش���ب���اب���ن���ا اش���ق���ى م��ن��ه��م ب��ش��ك��ه��م وع������دم اك���راث���ه���م ف��ل��و 
ق��ارن��ت ب��ني اس��رت��ني اس���رة اس��س��ت ح��ي��ات��ه��ا ع��ى ال��دي��ن 
والتزمت به واسرة اضاعت الدين ولم تلفت اليه فأي 
األس���رت���ني اس���ع���د؟.. إين اع��ت��ق��د ان س��ب��ب ش��ق��اء بعض 
األس���ر وج���ود اب��ن��اء وب��ن��ات فيها ال ي��رع��ون ح��ق ال��ل��ه يف 
تصرفهم وإنما يرعون هواهم وملذاتهم فهم يركبون 
رؤوسهم ويروون رغباتهم من غر وازع ديني يقيهم 

شر العواقب ومهالك السقوط.
إن اهم ركن يف السعادة راح��ة البال.. والدين اكرب 
دع���ام���ة ل���راح���ة ال���ب���ال ألن����ه ي�����زرع يف ال��ن��ف��وس اإلع��ت��م��اد 

ع������ى ال�����ل�����ه ف���������إذا ك�����ان�����ت ال�����ن�����ف�����وس ال ت���ع���ت���م���د ع������ى ال���ل���ه 
قلقت واضطربت فليست السعادة يف كرة املال وال 
يف عظمة الجاه ولكن السعادة هي يف انفسنا وداخل 

قلوبنا.
ولست ارى السعادة جمع مال

ولكن التقي هو السعيد
إنه اإليمان ينشر فينا االخاق الكريمة التي تجعل 
حياتنا اإلجتماعية مشرقة وضاءة فتقوي روابط الود 
وال��ص��داق��ة وال��ت��ع��ارف ب��ني ال��ج��م��ي��ع ب����داًل م��ن ال��ع��داوة 
والحسد والبغضاء واإلنكباب عى النفس وانانيتها 
وج����ش����ع����ه����ا, ف���ال���ن���ف���س ط����م����اع����ة وط���م���ع���ه���ا ي���س���ب���ب ل��ه��ا 

الشقاء والتعاسة.
ال تحرصن فالحرص ليس بزائد يف

الرزق بل يشقى الحريص ويتعب
ف��ال��ك��رام��ة ت��ح��ق��ق ل��إن��س��ان ال��س��ع��ادة ف��م��ن ال��ك��رام��ة 
ن���س���ت���م���د ال����ش����ج����اع����ة يف ج���م���ي���ع امل������واق������ف ويف اح���رج���ه���ا 
واش����ده����ا ع���ى ال���خ���ص���وص ف��ل��ن ت��ط��ي��ب ال���ح���ي���اة لحظة 

واح��������������دة مل�������ن ي����ح����ت����ق����ر ن����ف����س����ه وق���������د ع�������وده�������ا ان ت���ع���ي���ش 
بالكرامة وتحرص عى البقاء من اجلها.

إنا وهبنا للحياة نفوسنا
سنموت او نحيا ونحن كرام

وكثراً ما تكون كرامة املظاهر ورجع الصدى عملة 
زائفة او عملة رديئة فلن يغتبط احد يعرف األق��وال 
واألفعال بقيمتها الحقيقية اذا جمع ثروته من الثناء 
الزائف والكرامة املزجاة فإنه محتقر يف عينيه نفسه 
ولن تغنيه األقاويل شيئاً وهو محتقر داخل جوانحه.
وق����د ق����ال ال���ع���ال���م اإلس����ام����ي اب����ن ح�����زم: "م����ن حقق 
ال���ن���ظ���ر وراض ن���ف���س���ه اىل ال����س����ك����ون اىل ال���ح���ق���ائ���ق وإن 
آملته يف اول صدمة كان اغتباطه بذم الناس إياه اشد 
وأعظم من اغتباطه بمدحهم له". وايضاً قال اإلمام 
عيل ك��رم الله وجهه: "امحض اخ��اك النصيحة فإين 
ل��م أر ج��وع��ه اش��د منها" ألن م��دح ال��ن��اس ل��ك إن كان 
بحق وبلغ او وصل مدحهم اليك اوجد فيك العجب 
"الغرور بالنفس" فيفسدك ألن الغرور مقربة املواهب 

وإن كان مدحهم لك بباطل فبلغك فسررت به فقد 
صرت مسروراً بالكذب وهذا نقص.
وما الفخر إال بالفعال حميدة

وما كان يومًا نيل املجد امانيا
إنه اإليمان ينبوع السعادة دون مقدمات اورتوش 
ألن��ه يدعو اىل دالئ��ل الحق وي��ق��وم ع��ى الحق ويؤمن 
به قال رسول الله: "من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر 

فليقل خراً او ليصمت".
ال يخدعكم هاتف ومصفق

يف كل افق ظالم ومجازر
فالركون والسكون اىل الحقائق هو الصح ألن الحق 

ابلج والباطل لجلج كما ان الضجيج عجيج.
ف��ي��ا ليتنا ن��ط��وي ال��غ��واي��ة وال���خ���داع ون��ري��د وج���ه الله 
يف كل األم��ور وي��يء باإليمان درب العور وينكشف 
ال����خ����داع وت��س��ق��ط ب���راق���ع ال���زي���ف م���ن ك���ل ال����وج����وه ليك 
نفعل صح ونؤسس حياتنا عى صح قال تعاىل: فأما 
ال��زب��د فيذهب ج��ف��اء وام���ا م��ا ينفع ال��ن��اس فيمكث يف 

األرض".
ف��اإلي��م��ان ه��و ال��س��ع��ادة وال��س��ع��ادة ه��ي اإلي��م��ان ألن 
املظاهر واألقوال الرنانة الطنانة ال تفيد إذا جد الجد 
وادلهمت األمور كا انها تخدع صغار النشء وتنحرق 
ب���ال���ش���ب���اب ع����ن ج�������ادة ال����ط����ري����ق, ف���امل���ط���ل���وب أال ن��ن��خ��دع 
ب��األق��وال املزركشة وال باملظاهر السطحية وأن نؤمن 
ب��م��ا نعتقد م��ا ن��ؤم��ن ب��ه وم���ا ن��ح��س��ه يف ق��ل��وب��ن��ا وق����رارة 
عقولنا قال رسول الله: "الرب ما اطمأنت إليه النفس 
وأح��ب��ب��ت ان ي��ط��ل��ع ع��ل��ي��ه اآلخ������رون واإلث�����م م���ا ح����اك يف 
ال���ص���در وك���ره���ت ان ي��ط��ل��ع ع��ل��ي��ه اآلخ�������رون وأن أف��ت��اك 

الناس وأفتوك".
فالسعادة يف اإليمان واإليمان يف اإلعتقاد والقناعة 
ألن ال��دي��ن��ا ف��ان��ي��ة وم��ظ��اه��ره��ا خ���ادع���ة وام��ان��ي��ه��ا ك��اذب��ة 
ك��م��ا ي��ق��ول امل��ث��ل ال��ي��م��ن��ي األم����ل ط����ول واألج�����ل ع����رض.. 
واإلي�����م�����ان ع���م���ل واع����ت����ق����اد ون����ي����ة ي���م���أ ح���ي���ات���ن���ا ب��ال��ب��ه��ج��ة 

وصدورنا باألنشراح واقوالنا وافعالنا بالفائدة.
قال رسول الله: "اعقلها وتوكل" وقال : " اإليمان 
م���ا وق����ر يف ال��ق��ل��ب وص���دق���ه ال��ع��م��ل وإن ق���وم���اً غ��رت��ه��م 
األم�������اين وق����ال����وا ن���ح���ن ن��ح��س��ن ال���ظ���ن ب���ال���ل���ه.. ك����ذب����وا ل��و 

احسنوا الظن ألحسنوا العمل".
ف�������اإلي�������م�������ان اك����������رب س����������اح ي��������واج��������ه ب��������ه امل�����س�����ل�����م ال����ح����ي����اة 
ويستمد منه السعادة والسلوى كما انه اعظم حافز 
وم��ح��رك للعمل وب���اين للهمم وم���ا ال��ح��ي��اة إال عقيدة 

وكفاح:
قف دون رأيك يف الحياة مجاهداً 

إن الحياة عقيدة وكفاح

اعيادنا جبهاتنا

نقلت إلينا ال��زي��ارات العيدية تلك املعنويات العالية وال���روح القتالية 
ل��ل��م��راب��ط��ني م���ن أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��خ��ت��ل��ف ج��ب��ه��ات 
العزة والكرامة التي تعد رسالة ثبات ونصر واستبسال لنيل االنتصارات 
القادمة، كذلك ينشرح الصدر ملعايدات جرحانا ولم يغب االهتمام عن 
زيارات لروضات الشهداء العظماء، نحن كجسد واحد نتشارك العيد 

مع القريب والبعيد والحاضر والغائب.

صورة مشرقة
استمرار تسير قوافل الدعم واالسناد املقدمة من شرفاء اليمن حتى 
أي��ام العيد لأبطال املرابطني من إخوانهم وابنائهم البواسل يعد عما 
بطوليا يجذر ويجسد ما حفظه التاريخ عنا أننا "شعب املدد" والذي لن 
يكل ولن يمل أن يبذل األرواح واألموال ليعيش حراً منتصراً يملك كامل 

سيادته وعلو مكانته بني األمم.. أرفع رأسك أنت يمني أصيل.

سنتان وال أعلم!؟!
ح��ث��ث��ت ال���س���ر ب��غ��ي��ة وص�����ويل اىل م��ق��ر ع��م��يل ويف ط��ري��ق��ي م��ش��ي��ت خلف 

شابني يلبس احدهما جاكت قد رسم عليه بالحياكة املتقنة رمزا مقدسا 
عند النصارى تمثل يف ص��ورة "القديسة مريم" كما يطلقون عليها هذا 
االسم مع كتابة باالنجليزية تلفت حول الصورة لم يتسن يل معرفتها 
لتفاجئني بهذا وقصر زم��ن ال��ح��وار م��ع شابني ال اعرفهما، ق��ررت اخبار 
هذا الشاب بما يحمله وراء ظهره كل يوم ويتجول به بني الناس فسرت 
بمحاذاته وأعلمته بأن هذا شعار ودين النصارى "الضالني" فأنكر وقال 
ال ليس ه��ذا صحيح، فتدخل رفيقه ون��ظ��ر بنفسه اىل رس��م��ت الجاكت 
وقال نعم والله إن هذا شعار الكنيسة النصرانية عندها قال الذي يلبس 

الجاكت والله اين اشريته منذ سنتني وال أعلم هذا األمر؟!

 وال أنكر اين وقعت يف مثل هذا املوقف حيث اشريت فنيلتني يت شرت 
والدي رسم عليها صورة سيارة كارتونية لكن طاء الرسمة مؤقت يتقشر 
بسبب الحركة أو الغسيل لتظهر صورة طبعت بإحكام ل�"بابا الفاتيكان"!!

أرت ونار
ك����رت وت���ق���ارب���ت ش���واه���د وأدل������ة ال��ت��ن��اف��ر االم��������ارايت ال���س���ع���ودي واح��دث��ه��ا 
تغريدة قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان كتب فيها "اليوم أنا عندي 
ح��وث��ي��ون يف دب����ي أع��ام��ل��ه��م ك���اإلخ���وة ف���ه���رول ال��س��ع��ودي��ون غ��اض��ب��ني عى 

مواقع التواصل االجتماعي يهاجمونه واما دولتهم فوصفت التغريدة 
ب���"س��ق��وط االق��ن��ع��ة" وص��ب��ت االت���ه���ام���ات ع���ى االم������ارات ب��أن��ه��ا ت��ت��واص��ل مع 
ال��ح��وث��ي��ني ب��دل��ي��ل ع����دم ت��ع��رض��ه��ا ل���اس���ت���ه���داف ط��ي��ل��ة س��ب��ع س����ن����وات، هل 
ي����ح����اول خ���ل���ف���ان ذر ال�����رم�����اد يف ع����ي����ون ب����ن س���ل���م���ان؟ ام ان ه�����ذه ال���ت���غ���ري���دة 
ك��م��ؤش��ر ألم����ر ح��ص��ل ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م س�����راً وان ل���م ت��ك��ن ك���ذل���ك ف��إن��ه��ا ب��م��ث��اب��ة 
مؤشر ألمر سيحصل مستقبا ألن ملفات الخافات تعددت وصار منها 
ما هو مستعيص الحل كملف قوة رغبة كليهما يف السيطرة االنفرادية 

عى مصالح وأهداف حددها لنفسه.
النتيجة ال محالة قادمة بافراس احدهما اآلخر واقرب الوعد الحق 

ليسقط حلف العدوان كاما بتفكك أذرعته وقمع رأس الفتنة فيه.

شرعية خطوات للخلف سر
ك��ش��ف ال���ق���ي���ادي يف امل��ج��ل��س االن���ت���ق���ايل أح���م���د ع��م��ر ب���ن ف���ري���د ال�����ذي نشر 
ع��ى صفحته ع��ى م��واق��ع التواصل االجتماعي أن "ال��ظ��روف العسكرية 
للحوثيني لدخول شبوة تتجدد" االمر الذي أرعب وأربك قوى العدوان 
يف الداخل والخارج، نبأ دل بيقني عى صدق النصر والتمكني لجيشنا 
ول��ج��ان��ن��ا الشعبية ب��خ��اف م��ا يصنعه ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه م��ن ان��ت��ص��ارات 
وه��م��ي��ة وي��ض��ل��ل ب��ه��ا ع���ى ال����ن����اس، ه����ذه ك��ش��اه��د ن��ب��ي ال���ل���ه "ي���وس���ف عليه 

السام" فقد كان من أهلها.

من جانب آخر  كرم محافظ محافظة 
املحويت ومدير مكتب الشباب واملكتب 

االش�����������������رايف ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة � وزي������������ر ال����ش����ب����اب 
والرياضة األستاذ محمد حسني مجد 

ال���دي���ن امل����ؤي����دي ب�����درع امل��ح��اف��ظ��ة ت��ق��دي��ًرا 
لجهود الوزير يف دعم مدارس الدورات 
ال���ص���ي���ف���ي���ة ب���م���ن���اس���ب���ة اخ����ت����ت����ام ال�����������دورات 
بمحافظة املحويت .. وبحضور الوكيل 
األول األس���ت���اذ ع��ب��دال��ح��ك��ي��م ال��ض��ح��ي��اين 
ث��م��ن ال���وزي���ر امل���ؤي���دي ه���ذه ال���زي���ارة وه��ذا 
ال�����ت�����ك�����ري�����م م�������ع�������رًبا ع�������ن ام�����ت�����ن�����ان�����ه ل���ج���ه���ود 
جميع القائمني يف املحافظة وأن نجاح 
العمل كان بتكاتف وتظافر كل الهمم 

واستشعار املسؤولية من الجميع  .
ك��������م��������ا ن��������ق��������ل م����������دي����������ر م�������ك�������ت�������ب ال�������ش�������ب�������اب 
ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة امل�������ح�������وي�������ت اب�������راه�������ي�������م ش������رف 
الدين تهاين وتربيكات محافظ املحافظة 
األستاذ حنني قطينه واملكتب االشرايف 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة � ل����ل����وزي����ر امل������ؤي������دي ب��م��ن��اس��ب��ة 
ال��ع��ي��د ش����اك����ًرا ج���ه���وده ودع���م���ه مل����دارس 
الدورات الصيفية باملحافظة من خال 

زيارة الوزير لها.

وزعت مؤسسة الشعب االجتماعية 
ل�����ل�����ت�����ن�����م�����ي�����ة ب���������أم���������ان���������ة ال��������ع��������اص��������م��������ة ل������ح������وم 
األض������اح������ي ع�����ى ع�������دد م�����ن م�����راك�����ز ودور 
رع�����اي�����ة األي������ت������ام وامل����ك����ف����وف����ني واألح����������داث 

واملحتاجني والحاالت األشد فقراً.
ح��������ي��������ث أوض������������ح������������ت م������������دي������������رة م��������ش��������روع 
األض����������اح����������ي م�������س�������اع�������دة م�������دي�������ر امل������ش������اري������ع 
اإلن�������س�������ان�������ي�������ة ب�����م�����ؤس�����س�����ة ال������ش������ع������ب أم������ل 
ال��������ع��������اق��������ل أن م����������ش����������روع ت����������وزي����������ع ل�����ح�����وم 
األضاحي استهدف ألف أسرة من ذوي 
اإلعاقة واملحتاجني واأليتام والحاالت 
األشد فقرا لتخفيف معاناتها وإدخال 
بهجة عيد األضحى يف نفوس أفرادها 
م����������ن ج�������ان�������ب�������ه اش�����������������اد ال��������ق��������ائ��������م��������ون ع����ى 
دور رع���اي���ة األي���ت���ام وذوي االح��ت��ي��اج��ات 
ال���������خ���������اص���������ة  ب���������ه���������ذه ال������ل������ف������ت������ة اإلن������س������ان������ي������ة 
ت���ج���اه ش��ري��ح��ة االح�������داث وال����ح����رص من 
مؤسسة الشعب ع��ى مشاركة ه��ؤالء 
األط��������ف��������ال ف������رح������ة ال�����ع�����ي�����د واح����س����اس����ه����م 
ب��أن��ه��م ش��ري��ح��ة م��ه��م��ة يف امل��ج��ت��م��ع ول��ن 

يتخى عنهم.
م���ث���م���ن���ني امل������وق������ف اإلن�������س�������اين مل���ؤس���س���ة 
الشعب مع املكفوفني واأليتام يف عيد 

األض��ح��ى وح���رص امل��ؤس��س��ة ع��ى ت��وزي��ع 
أض��������اح��������ي ال������ع������ي������د ل��������������ذوي االح������ت������ي������اج������ات 

الخاصة يف هذه الظروف. 

 )SDGs( فرص التنمية المستدامة
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنمويةفي اليمن وفق التحرك العالمي   17-8

يعترب االهتمام بالتنمية البشرية وتوفري فرص عمل يف اليمن خاصة للشباب املحرك الكبري لنمو االقتصاد والحد من البطالة، ويأيت الهدف الثامن 
من أهداف التنمية املستدامة لأُلمم املتحدة متمثال بالعمل الالئق ونمو االقتصاد.

الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة  ) العمل الالئق ونمو االقتصاد(

ويعد تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، 
والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفر العمل الائق للجميع من أولويات 

التنمية املستدامة.
ويقول خرباء االقتصاد يف مجلس املعاشات العاملي إن االعتبارات 
املزدوجة للنمو االقتصادي الطويل األجل واالستثمار يف البنية التحتية 
لم ُتعط أولوية كافية. واعتربت األولوية عى أنها رقم 8 ورقم 9 عى 

التوايل اُعتربت نوعا ما »الرتيب املتوسط وتحدى الحس السليم«.
إن تحقيق ال��ن��ات��ج امل��ح��يل اإلج��م��ايل بنسبة 7 يف امل��ائ��ة سنويا يف أقل 
البلدان نموا هو الهدف االقتصادي. وسيتطلب تحقيق إنتاجية أعى 
التنوع والتنوع التكنولوجي إىل جانب االبتكار وري��ادة األعمال ونمو 
امل����ش����اري����ع ال����ص����غ����رة وامل����ت����وس����ط����ة ال����ح����ج����م. ب���ع���ض األه����������داف ه�����ي ل���ع���ام 
2030؛ أم�����ا اآلخ���������رون ف���س���ي���ك���ون���ون ب���ح���ل���ول ع�����ام 2020. وب��ح��ل��ول 
ع�����ام 2020، ي��ت��م��ث��ل ال����ه����دف يف ال���ح���د م����ن ب���ط���ال���ة ال���ش���ب���اب وت��ف��ع��ي��ل 
اس��رات��ي��ج��ي��ة ع��امل��ي��ة ل��ت��وظ��ي��ف ال���ش���ب���اب. وأش�����ر أي���ض���ا إىل ت��ن��ف��ي��ذ امل��ي��ث��اق 

العاملي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وب�����ح�����ل�����ول ع���������ام 2030، ال�������ه�������دف ه�������و وض���������ع س�����ي�����اس�����ات ل���ل���س���ي���اح���ة 
املستدامة التي من شأنها خلق فرص العمل. ويعترب تعزيز املؤسسات 
املالية املحلية وزيادة الدعم املقدم من املعونة لصالح التجارة للبلدان 
النامية أمرا أساسيا للنمو االقتصادي. ويرد ذكر اإلطار املتكامل املعزز 
ل���ل���م���س���اع���دة ال���ت���ق���ن���ي���ة امل���ت���ص���ل���ة ب���ال���ت���ج���ارة ألق������ل ال����ب����ل����دان ن����م����وا ك��وس��ي��ل��ة 

لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وه����ن����اك ف�����رص ك���ب���رة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة ال���خ���اص���ة ب��ن��م��و االق���ت���ص���اد 
ال���ي���م���ن���ي يف م����ج����االت ك����ث����رة م���ن���ه���ا ال�����زراع�����ة وال���ص���ن���اع���ة وت���ن���م���ي���ة ق�����درات 
الشباب ع��رب املعاهد املهنية والتقنية، وك��ذل��ك ال���روة السمكية التي 
تمتلكها بادنا من خال السواحل املطلة عى  البحر األحمر والبحر 

العربي.
حقائق وأرقام

زادت ال��ب��ط��ال��ة يف ال��ع��ال��م م��ن 170 م��ل��ي��ون ع��اط��ل ع���ام 2007 إىل 
زه��اء 202 مليون عاطل ع��ام 2012، منهم ق��راب��ة 75 مليون من 

الشابات والشباب.
يعيش ق��راب��ة 900 م��ل��ي��ون ع��ام��ل – ع��ام��ل واح���د م��ن ب��ني ك��ل ثاثة 
عمال- دون مستوى حد الفقر وهو دوالران يوميا، وال يتسنى القضاء 

عى الفقر إال من خال فرص عمل مستقرة بأجر جيد.
ث��م��ة ح���اج���ة إىل 470 م��ل��ي��ون ف���رص���ة ع��م��ل ع��امل��ي��ا ل��ص��ال��ح ال��داخ��ل��ني 

حديثا إىل سوق العمل يف الفرة بني عامي 2016 و2030.
مقاصد الهدف 8

ال��ح��ف��اظ ع���ى ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي ال���ف���ردي وف��ق��ا ل��ل��ظ��روف ال��وط��ن��ي��ة، 
وبخاصة عى نمو الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة 7 يف املائة عى األقل 

سنويا يف أقل البلدان نموا..
تحقيق مستويات أعى من اإلنتاجية االقتصادية من خال التنويع، 
واالرت����ق����اء ب��م��س��ت��وى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واالب���ت���ك���ار، ب��م��ا يف ذل���ك م���ن خ��ال 
الركيز عى القطاعات املتسمة بالقيمة املضافة العالية والقطاعات 

الكثيفة العمالة.
ت����ع����زي����ز ال����س����ي����اس����ات امل����وج����ه����ة ن����ح����و ال���ت���ن���م���ي���ة وال�����ت�����ي ت����دع����م األن���ش���ط���ة 
اإلنتاجية، وفرص العمل الائق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة 
ع����ى اإلب��������داع واالب����ت����ك����ار، وت���ش���ج���ع ع����ى إض����ف����اء ال���ط���اب���ع ال���رس���م���ي ع��ى 
امل��ش��اري��ع امل��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر وال��ص��غ��رة وامل��ت��وس��ط��ة ال��ح��ج��م، ون��م��وه��ا، 

بما يف ذلك من خال الحصول عى الخدمات املالية
تحسني ال��ك��ف��اءة يف اس��ت��خ��دام امل���وارد العاملية يف مجال االستهاك 
واإلن�����ت�����اج، ت���دري���ج���ي���ا، ح���ت���ى ع�����ام 2030، وال���س���ع���ي إىل ف���ص���ل ال��ن��م��و 
االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا لإطار العشري للربامج بشأن 
االستهاك واإلنتاج املستدامني، مع اضطاع البلدان املتقدمة النمو 

بدور الريادة.
ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���م���ال���ة ال���ك���ام���ل���ة وامل���ن���ت���ج���ة وت����وف����ر ال���ع���م���ل ال����ائ����ق ل��ج��م��ي��ع 
ال���ن���س���اء وال�����رج�����ال، ب��م��ا يف ذل����ك ال���ش���ب���اب واألش����خ����اص ذوو اإلع���اق���ة، 

وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
ال��ح��د ب���درج���ة ك��ب��رة م���ن ن��س��ب��ة ال��ش��ب��اب غ���ر امل��ل��ت��ح��ق��ني ب��ال��ع��م��ال��ة أو 

التعليم أو التدريب بحلول عام 2020.
اتخاذ تدابر فورية وفعالة للقضاء عى السخرة وإنهاء الرق املعاصر 
واالتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، 
بما يف ذل��ك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإن��ه��اء عمل األطفال 

بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة لجميع العمال، 
بمن فيهم العمال امل��ه��اج��رون، وبخاصة امل��ه��اج��رات، وال��ع��ام��ل��ون يف 

الوظائف غر املستقرة.
وض��ع وتنفيذ سياسات ت��ه��دف إىل تعزيز السياحة املستدامة التي 
ت����وف����ر ف�����رص ال���ع���م���ل وت����ع����زز ال���ث���ق���اف���ة وامل���ن���ت���ج���ات امل���ح���ل���ي���ة ب���ح���ل���ول ع���ام 

.2030
تعزيز قدرة املؤسسات املالية املحلية عى تشجيع إمكانية الحصول 
عى الخدمات املصرفية والتأمني والخدمات املالية للجميع، وتوسيع 

نطاقها.
زيادة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل 
البلدان نموا، بما يف ذلك من خال اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة 

التقنية املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان نموا
وض��ع وتفعيل اسراتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ امليثاق 
العاملي لتوفر فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول 

عام 2020.
ويف األخري: 

ن��ؤك��د ع���ى أه��م��ي��ة ال��ت��وج��ه ال���ج���اد ل��ت��ن��م��ي��ة ق�����درات ال��ش��ب��اب يف ب��ادن��ا 
من خ��ال التدريب والتأهيل والركيز عى مخرجات التعليم الفني 
وال��ت��ق��ن��ي ك��ون��ه ال���ن���واة األوىل ل��ن��م��و االق��ت��ص��اد وف����رص ك��ب��رة للعمل يف 
ج��م��ي��ع امل�����ج�����االت وال����ت����ي ي�������زداد ال���ط���ل���ب ع����ى ه�����ذه امل����خ����رج����ات يف س���وق 
العمل ألنها أيدي ماهرة ومنتجة وقادرة عى العطاء وتحقيق تنمية 

مستدامة يف نمو االقتصاد.

مربوك آل القديس
نزف اجمل التهاين والتربيكات املحملة 
بأريج الفل والورد والياسمني للشاب 
الخلوق العريس الغايل  املهندس/ 

هاشم هالل ثابت القديس
 بمناسبة الزفاف ودخوله القفص 

الذهبي..ونقول له كما قال الحبيب 
املصطفى بارك الله لك وبارك الله عليك 
وجمع الله بينكم عى خر ورزقكم الله 
الذرية الصالحة فالف الف مربوك ودام 

الله السرور.
املهنئون:

أعمامك/ مراد وبشري وعبدالله ثابت 
سيف وأبناء اعمامك املهندس ممدوح 

ومحمد ومهند مراد, ومحمد ولؤي 
بشري وبكيل وبشار عبدالله ثابت
 كما هي لك من الدكتور/ أكرم 

عبدالكريم والدكتور ناصر عبدالكريم 
انوجميع األهل واألصدقاء

قد
< يعلن األخ م���وىس ضيف ال��ل��ه سلمان ع��ن ف��ق��دان ال��ل��وح��ة الخلفية ل��س��ي��ارة هايلوكس غ��م��ارت��ني دب���ل تحمل الرقم ف

)1/107238(.. فعى من وجدها االتصال عى الرقم774555809 أو ايصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

تهانيا آل الجرعاين
أجمل التهاين والتربيكات 

نهديها محملة بالفل والورد
 والياسمني للشاب الخلوق/

 مصطفى 
الجرعاين 

بمناسبة زفافه امليمون
 فالف مربوك 

املهنئ :
أحمد الخذري  

تهانيا آل وهاس
أجمل التهاين القلبية نهديها محملة بالفل والورد والياسمني للشباب:

 فؤاد أحمد و قناف محمد  و فؤاد طه وهاس  
بمناسبة زفافهم امليمون يوم الخميس القادم 27 / 7 /  .. ف�ألف مربوك 

املهنئون: الحاج /حسني قايد وهاس- عيل حسني قايدوهاس- طه حسني قايدوهاس
يوسف حسني قايدوهاس- اسماعيل حسني قايدوهاس- احمدحسني قايدوهاس

زكريا عيل حسني وهاس- وجميع االهل واالصدقاء

تهانينا
نهنئ الدكتور/ حسني محمد الشرقاوي بمناسبة ارتزاقه مولده البكر الذي

 أسماه )محمد(.. جعله الله من مواليد السعادة وقر به عني والديه وأنبته نباتاً حسناً.. 

ألف مبارك وتربى يف عزك
املهنئون:  األستاذ أحمد الفقيه - محمد الفقيه - سهيل الفقيه

محمد درهم املهلل

قيس النقيبالمرصد اإلعالمي
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األمة عانت إىل حٍد كبري يف واقعها من مشكلة النقص والتحريف، 
وأَنّ هــــــذا الـــنـــقـــص يف الــــتــــويل لــــلــــه، ولــــرســــولــــه، ولـــــإمـــــام عــــي -عــلــيــه 
ــــــر عــلــيــهــا يف مــســتــوى وعــيــهــا  الـــســـام- وفــــق هــــذا املــفــهــوم الــــقــــرآين، أَثّ

وفهمها لهذا املنهج اإللهي

كــــشــــفــــت لــــجــــنــــة اســــتــــقــــبــــال شــــــكــــــاوى املــــــواطــــــنــــــن بـــــمـــــراكـــــز الــــشــــرطــــة 
اإلحــــصــــائــــيــــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــشــــكــــاوى املــــقــــدمــــة ضـــــد مـــــراكـــــز الــــشــــرطــــة يف 

املديريات الشرقية ملحافظة صنعاء واإلجراءات املتخذة حيالها.
وأعلنت اللجنة يف مؤتمر صحفي أمس عن استقبال 62 شكوى 
خـــال الــفــرة 12 حــتــى 23 يــولــيــو الــجــاري بــمــديــريــات املــربــع الشرقي 
ملحافظة صنعاء سنحان وبني بهلول وباد الروس خوالن الطيال 

بني ضبيان الحصن وجحانة .
وأشــــارت اللجنة إىل الــبــت يف كــافــة الــشــكــاوى الــتــي تــم استقبالها 
واملتضمنة 37 شــكــوى تتعلق بــأخــطــاء يف اإلجـــــراءات الــتــي اتخذتها 
مراكز الشرطة حيال قضايا املواطنن و25 شكوى تتعلق بمخالفات 
وأعـــمـــال تــعــســف وابــــتــــزاز واســـتـــغـــال ســلــطــة ارتــكــبــهــا ضــبــاط وأفــــراد 

مراكز الشرطة.
وبـــيـــنـــت الـــلـــجـــنـــة أنــــــه تـــــم اســــتــــدعــــاء 10 ضــــبــــاط وســــتــــة أفـــــــــراد مــمــن 

شملتهم شكاوى املواطنن وإحالتهم لجهاز املفتش العام بــوزارة 
الداخلية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

وأكــــــدت الــلــجــنــة بــــدء اســتــقــبــالــهــا شـــكـــاوى املـــواطـــنـــن يف املـــديـــريـــات 
الغربية للمحافظة ابــتــداًء مــن يــوم غــًد االثــنــن حتى األحــد القادم 
األول مــن أغسطس املقبل .. موضحة أنــه تــم تشكيل ثــاث لجان 
استقبال شــكــاوى مديريتي الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية 
ومقرها يف منطقة بني منصور وشكاوى مديرية بني مطر ومقرها يف 
منطقة متنة وشكاوى مديريتي مناخة وصعفان ومقرها يف مناخة.

وأوضح املفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد املؤيد أن 
الشكاوى سيتم البت فيها ومعاقبة كل من يثبت ارتكابه ملخالفات 

من منتسبي مراكز الشرطة.
ولفت إىل أن مركز الشكاوى والباغات يف وزارة الداخلية مستمر 

يف استقبال شكاوى املواطنن بشكل دائم عرب الرقم 189 .

قــــــام الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عــــي غــــالــــب الــــــحــــــرازي مــســتــشــار 
رئيس هيئة األركــان العامة بزيارة تفقدية للمرابطن 
من أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهة البيضاء.

وأشــــــــــاد الـــعـــمـــيـــد عـــــي غـــــالـــــب الــــــــحــــــــرازي  بــــمــــا يـــســـطـــره 
أبطال الجيش واللجان الشعبية من ماحم بطولية 
يف الـــتـــصـــدي ملـــرتـــزقـــة الــــــعــــــدوان وإفـــــشـــــال مــخــطــطــاتــهــم 
ومــــــؤامــــــراتــــــهــــــم الـــــعـــــدائـــــيـــــة الــــــهــــــادفــــــة إىل تـــــدمـــــري الــــوطــــن 
واحتاله ونهب ثرواته، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز 
الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة لــلــتــصــدي لـــقـــوى الــــــعــــــدوان.. وعـــرب 
املقاتلن عــن اعــتــزازهــم بــهــذه الــزيــارة الــتــي تــأيت ترجمة 
عملية الهتمام القيادة بأحوال املرابطن يف الجبهات.

رافـــقـــه خـــال الـــزيـــارة عـــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
والسلطة املحلية يف البيضاء.

احمد الشريف

مـــــقـــــال هــــــــذا األســـــــبـــــــوع مــــــن حـــــديـــــث االثــــــنــــــن ســــأبــــتــــعــــد بــــــه عــن 
الــــســــيــــاســــة وأعـــــــــــود إىل الـــــــــــورى قــــلــــيــــًا لــــنــــتــــأمــــل كــــيــــف كــــــــان حــــال 
األمة اإلسامية واملجد الذي مرت به و كيف كان األوروبيون 
يـــتـــهـــافـــتـــون لـــلـــنـــهـــل مـــــن عـــلـــومـــهـــا ولــــكــــن أصــــبــــح حـــالـــهـــا الـــــيـــــوم ال 
يــــســــرعــــدو وال صــــديــــق ، قــــبــــل مـــــا يـــــقـــــارب عـــــشـــــرون عــــامــــا زارت 
اليمن املستشرقة األملانية ) أنــاُ مــاري شيمل ( وكلفت بإجراء 
حــوار صحفي معها عــدت إليه وقــرأتــه من جديد فوجدت ما 
ورد فــيــه مـــن حــقــائــق تــاريــخــيــة عـــى لــســانــهــا حــــول املـــجـــد الـــذي 
وصل إليه املسلمون يجعل كل مواطن عربي ومسلم يندب 
حظه ويتأىس عى الوضع الذي وصلت اليه األمتن العربية 
واإلسامية حاليا وهو وضع عاد بهما إىل وضع الجاهلية األوىل 
وسأقتبس منه ما يتعلق باستفادة أوروبا من علوم املسلمن 

واهتمامها بتاريخ الحضارة اإلسامية .
تقول املستشرقة ) أنا ماري شيمل (يف بداية حديثها إن سر 
اهتمامها باليمن يرتبط بتاريخه الحضاري ودور أبنائه الرائد يف 
نشر الدعوة اإلسامية ويف الفتوحات السيما الدور الذي قام 
به أبناء حضرموت خال هجرتهم إىل الهند وإندونيسيا وقد 
اتخذت من ذلك مادة قامت بتدريسها عن تاريخ اإلسام يف 
الهند وباكستان وكذا عن دور اليمنين يف كل العصور مؤكدة 

أنها اهتمت بالدراسات اإلسامية وباإلسام كدين من الناحية 
الثقافية والتاريخية وعظمة حضارته إىل جانب قراءتها للراث 
اإلســـــامـــــي بــحــكــم إجــــادتــــهــــا لـــعـــدد مــــن الـــلـــغـــات مــنــهــا الــعــربــيــة 
والركية والفارسية واألوردية وهو ما يتوجب عى كل مهتم 
أن يعمل عى ابراز تاريخ الحضارة اإلسامية العظيمة ليعود 
بمزيد من املعرفة عى من اليعرفون ما وصلت إليه الحضارة 
اإلسامية من رقي وتقدم وساعدت عى نهضة أوروبا ، وحن 
ســألــتــهــا عــــن أهـــمـــيـــة الــــحــــوار بـــــن  األديــــــــان وإمـــكـــانـــيـــة الــتــعــايــش 
السلمي قالت : الحوار والتفاهم ممكن بن األديان إذا ما تم 
إبعاده عن السياسة وأنها يف هذا الجانب عندما كانت أستاذة 
لتاريخ األديان قامت بتدريس الطلبة املسلمن بجامعة أنقرة 
بــركــيــا تــاريــخ الــهــنــدوســيــة والــبــوذيــة والقيشانية وكـــذا درســت 
الفرعونية ليعرفوا عنها وأنــهــا تناقشت كــثــريا حــول ذلــك مع 
الطلبة املسلمن وقالت لهم أنه يوجد عالم كبري يف املانيا ألف 
كتب كثرية عن فلسفة األديــان فأفادوا أن ذلك ليس بجديد 
عــلــيــهــم ألن املــســلــمــن يــعــلــمــون أن الـــلـــه ذو الـــجـــال والــجــمــال 
وهذا عن اليشء خاصة أن العالم اإلسامي يمتد تاريخه اىل 
اكرث من 1400 عام لكن املشكلة التي ربما تعيق مسرية الحوار 
بن األديــان تتمثل يف استغال املسائل العقائدية وتوظيفها 

يف أمــور أخــرى حتى ال  ينجح الــحــوار ولذلك من املهم أن يتم 
الركيز عى جوهر األديــان  واالبتعاد عن القشور بحيث يتم 
فهم األديان فهما صحيحا وكذا عدم حشر الجانبن السيايس 

واالقتصادي أثناء الحوارات .
وحـــــــول نـــظـــرتـــهـــا لـــلـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وإســـــلـــــوب تـــفـــكـــريهـــا يف 
التعامل دينيا مع اآلخرين وكذلك نظرتها لحركة االستشراق 
األملانية مقارنة بحركة االستشراق يف بريطانيا وفرنسا املرتبطة 
بــاالســتــعــمــار قــالــت : الــحــركــة الصهيونية ليست حــركــة دينية 
وإنما هي حركة سياسية وهناك الكثري من املستشرقن اليهود 
كـــتـــبـــوا قـــبـــل ثـــمـــانـــن عـــامـــا كـــتـــابـــات جـــيـــدة قـــــــدروا فــيــهــا اإلســـــام 
واملسلمن لكن الحركة الصهيونية اصبحت حركة سياسية 
ويوجد فيها تعصبا وان كنت اجد بعض أصدقاء يهود يؤلفون 
كــتــب قــيــمــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة يــفــصــلــون مـــن خــالــهــا الـــديـــن عن 
السياسة  أما بالنسبة لحركة االستشراق يف املانيا فهي تختلف 
عما هو موجود يف بريطانيا وفرنسا املرتبط باالستعمار فأملانيا 
لـــيـــس لـــهـــا مـــقـــاصـــد اســـتـــعـــمـــاريـــة وان كــــانــــت قـــــد اخــــــــذت قــســم 
مــــن افـــريـــقـــيـــا يف تـــنـــزانـــيـــا وكـــيـــنـــيـــا لـــفـــرة تـــــجـــــاوزت ثـــاثـــن عـــامـــا ، 
املستشرقون األملان يهتمون كثريا باألدب واإلستشراق األملاين 
محايد وهو يف قسمه األكرب غري سيايس وليس له عاقه بما 

أشــار اليه أدوارد سعيد يف كتابه  لقد كان الغرب يف القرنن 
الثامن والتاسع يتابع باندهاش وهلع فتوحات املسلمن يف 
بقاع حوض البحر األبيض املتوسط  يف الوقت الذي كان يتلقى 
فيه أسس العلوم الطبيعية الحاضرة عرب األندلس التي كان 
املسلمون ينشرون سيادتهم عليها عى امتداد قرون عديدة 
وكانت املؤلفات الطبية كمصنفات الــرازي وابــن سيناء تعترب 
يف أوروبا حتى بداية العصر الحديث أعماال ومراجع أساسية 
وقد أخصبت كتابات إبن رشد املناقشات الاهوتية ووضعت 
مــؤشــرات تـــدل عــى الــطــريــق املــوصــل اىل عــصــر الــتــنــور والتفتح  
العقي ، ففي طليطلة تحديدا حيث كان اليهود واملسيحيون 
واملسلمون يتعايشون يف وفاق وسام  وعمل املرجمون عى 
نقل العلوم العربية ووضعها بأيدي الغرب وقد علم القشتايل 
) رامـــــون بـــل ( مـــبـــادئ احـــــرام األديـــــان لــبــعــضــهــا  ذلـــك االحــــرام 
الذي كان يرمي  عرب الحوار اىل تحقيق واجب مشرك يتمثل 

يف السلم والوفاق .
كما تعرف الغرب من خال الروايات املوضوعية الصادقة 
لـــــلـــــتـــــجـــــار والــــــــرحــــــــالــــــــن عــــــــى جـــــــانـــــــب آخــــــــــر لـــــلـــــشـــــرق فـــــقـــــد ظــــهــــرت 
الــرجــمــة الفرنسية األوىل لــحــكــايــات الـــف ليلة ولــيــلــة يف بــدايــة 
الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر فــســلــبــت الــــبــــاب أوروبـــــــــا بــــشــــرق الــجــنــيــات 

والـــعـــفـــاريـــت واإلغـــــــــــراءات الــحــســيــة فــأصــبــحــت مـــصـــدر اإللـــهـــام 
ألجــــيــــال مــــن الـــشـــعـــراء والــــرســــامــــن واملـــوســـيـــقـــيـــن  ويف الـــوقـــت 
ذاته ساعد عصر االنفتاح والتنور عى منح الدراسات العربية 
واإلســــامــــيــــة وكــــذلــــك الــــــدراســــــات الـــهـــنـــديـــة مـــكـــانـــة مــســتــقــلــة يف 
تاريخ العلوم اإلنسانية فاألبحاث العلمية وأعمال الرجمة 
هـــي الـــتـــي أطــلــقــت الــــدوافــــع اىل إنـــتـــاج الــشــعــر اإلســـتـــشـــراقـــي يف 
األدب األملــــاين وكـــان يحتل مــكــان الـــصـــدارة فــيــه الــشــاعــر )غــوتــة 
( الـــــذي يــعــتــرب عــمــلــه الــــديــــوان الـــغـــربـــي الـــشـــرقـــي مـــع تــعــلــيــقــاتــه 
وحواشيه وشروحه تحليا للحضارة والثقافة االسامية لم 
يفوقه عمل مماثل حتى اليوم ،إننا يف الغرب ندين للثقافة 
اإلسامية بالكثري والتي تبدو ألغلب األوروبين غريبة وتوصم 
بــاســتــمــراربــأنــهــا لــم تــمــر بــطــور اإلصــــاح  ولـــم تــحــظ بنصيب من 
اإلنفتاح والتنور بحيث أنها كما قــال )ياكوب بوركهاد ( قبل 
اكــرث مــن قــرن عــاجــزة عــن التطور والتحول ولكن ال ننىس بأن 
لــلــعــالــم اإلســـامـــي مــن افــريــقــيــا الــعــربــيــة اىل إنــدونــســيــا  اشــكــاال 
تعبريية ثقافية تتميز بأقىص درجات االختاف والتباين حتى 
وان كانت شعوبه تتمتع بقاعدة مشركة موحدة يف ايمانها 
الـــراســـخ بــالــلــه الـــواحـــد األحــــد وبــــاالعــــراف بــمــحــمــد رســــول الــلــه 

كخاتم لألنبياء واملرسلن .

علوم املسلمني 
أسست للنهضة 

األوروبية

جلنة استقبال شكاوى املواطنني تستقبل 62 شكوى مبراكز الشرطة مستشار رئيس األركان يزور املرابطني في البيضاء
نـــاشـــد أهــــــايل قـــريـــة بـــنـــي جــــرب يف 
مــديــريــة الــطــيــال بــخــوالن التابعة 
ملحافظة صنعاء قــيــادة السلطة 
املحلية للتدخل العاجل ملعالجة 
االضــــــــــــرار الـــــتـــــي خـــلـــفـــتـــهـــا الـــســـيـــول 
يف مـــنـــطـــقـــتـــهـــم ومـــــــزارعـــــــهـــــــم الــــتــــي 
تعرضت لانجراف ومنها اشجار 
الــلــوز وكـــذا طمر آبـــار املــيــاه وايضا 
الـــطـــرقـــات الـــتـــي تــعــرضــت ألضــــرار 
كـــــــــــبـــــــــــرية مـــــــــمـــــــــا تـــــــســـــــبـــــــب بـــــــإنـــــــقـــــــطـــــــاع 

املواصات يف املنطقة . 
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