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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

خ ــالل لق ــائه وزي ــر الدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

بن حبتور يؤكد مضي احلكومة في خطتها
لدعم اجلبهات وأبطالها كأولوية

تفاصيل ص 03

اللواء العاطفي يشيد بالدعم الحكومي والشعبي للجبهات
ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن
ح�ب�ت��ور االن�ت�ص��ارات ال�ت��ي حققها ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
وأب �ن ��اء ال �ب �ي �ض��اء األح � ��رار يف إط ��ار امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ع�م�ل�ي��ة
"النصر املبني".
وأك ��د ال��دك�ت��ور ب��ن ح�ب�ت��ور م��ي ح�ك��وم��ة اإلن �ق��اذ يف خطتها
لدعم الجبهات وأبطالها كأولوية نص عليها برنامجها العام
وخططها السنوية.
جاء ذلك خال لقاء رئيس الوزراء وزير الدفاع اللواء الركن
محمد ناصر العاطفي الذي أطلعه عىل املستجدات يف عموم
الجبهات بصورة عامة ومحور البيضاء بصورة خاصة.
ح �ي ��ث ت� �ح ��دث ال� ��وزي� ��ر ال �ع ��اط �ف ��ي ع� ��ن األوض � � ��اع يف ع �م��وم
ال�ج�ب�ه��ات وم�س�ت�ج��دات�ه��ا واالن �ت �ص��ارات ال�ن��وع�ي��ة ال�ت��ي حققها
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وامل �ت �ط��وع��ون م ��ن أب �ن ��اء ال�ق�ب��ائ��ل
خال الفرتة األخرية يف العديد من الجبهات بإسناد من القوة

الصاروخية والطريان املسري وتعاملهم الحاسم مع زحوفات
مرتزقة ال�ع��دوان وم�ح��اوالت االخ��رتاق التي يقومون بها بني
الحني واآلخر سيما يف جبهة الساحل الغربي.
وأك ��د ع��ىل ال ��روح امل�ع�ن��وي��ة ال�ع��ال�ي��ة ألب �ط��ال ال�ي�م��ن امل�غ��اوي��ر
وإيمانهم بعدالة قضيتهم وهم يذودون عن حياض الوطن ..
الفتاً إىل أن القوات املسلحة واللجان الشعبية ما تزال تحتفظ
ب��ال�ع��دي��د م��ن امل�ف��اج��آت ل�ل�م�ع�ت��دي ال �غ��ازي يف ح��ال اس�ت�م��ر يف
عدوانه وحصاره الباغي.
وأش ��اد وزي ��ر ال��دف��اع ب�م�س�ت��وى ال��دع��م واإلس �ن ��اد ال�ح�ك��وم��ي
والشعبي املادي واملعنوي املتواصل للجبهات ورجالها امليامني
 ..م �ش��رياً إىل أه�م�ي��ة ت��واص��ل ه ��ذا ال��دع��م مل��ا م��ن آث ��ار اي�ج��اب�ي��ة
ع��ىل امل�ق��ات�ل��ني وروح�ه��م امل�ع�ن��وي��ة وت�ع��زي��ز ثباتهم وص�م��وده��م
األسطوري يف عموم الجبهات.

ك �ش��ف امل �ت �ح ��دث ال ��رس �م ��ي ب��اس��م
ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة ال �ع �م �ي ��د ي �ح �ي��ى
س��ري��ع يف إي�ج��از صحفي ي��وم أم��س
االول ت�ف��اص�ي��ل امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة من
عملية "النصر املبني".
وأوض��ح العميد س��ري��ع أن��ه وبعد
ن �ج��اح ق��وات �ن��ا امل�س�ل�ح��ة ب�ف�ض��ل ال�ل��ه
تعاىل يف تنفيذ املرحلة األوىل والتي
أدت اىل ت �ح ��ري ��ر م �ن ��اط ��ق م�خ�ت�ل�ف��ة
م � ��ن م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ب � �ي � �ض� ��اء وت �ك �ب �ي ��د
ال � �ع � �ص� ��اب� ��ات ال� �ت� �ك� �ف ��ريي ��ة امل ��رت �ب �ط ��ة
بتحالف العدوان تفاصيل ص 05

رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع يشيد
بانتصارات اجليش واللجان الشعبية في البيضاء
ت�ف�ق��د رئ�ي��س ه�ي�ئ��ة االس �ت �خ �ب��ارات واالس �ت �ط��اع ال �ل��واء ع�ب��دال�ل��ه يحيى
ال �ح��اك��م وم �ع��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة اإلسناد ال�ل��وج�س�ت��ي ال �ل ��واء ال��رك��ن
عبدامللك ال��درة أح��وال املرابطني األبطال يف جبهات الصومعة والزاهر
والضحايك بمحافظة البيضاء..
ون �ق ��ل ال� �ل� ��واء ال �ح ��اك ��م وال � �ل� ��واء ال � ��درة وم �ع �ه �م��ا ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ� ��رة
االس�ت�خ�ب��ارات ال�ع�م�ي��د ح�س��ني ه��اش��م ل�ل�م�ج��اه��دي��ن األب�ط��ال وال�ق�ي��ادات
امل�ي��دان�ي��ة م��ن منتسبي املنطقة العسكرية ال��راب�ع��ة واملنطقة العسكرية
السابعة تهاين وتربيكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
بذكرى يوم الوالية..
وأشاد رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع يف كلمته أمام املقاتلني
األب�ط��ال امل��راب�ط��ني يف م��واق��ع البطولة وال�ع��زة بما تحقق م��ن ان�ت�ص��ارات
كبرية يف محافظة البيضاء ضد عناصر داعش والقاعدة والتي تجسد
مدى العزم واإلرادة يف تطهري اليمن من الغزاة واملحتلني وأدواتهم ..
وأش� ��ار إىل أن أزم �ن ��ة االس �ت �ع �م��ار وال ��وص ��اي ��ة وال�ه�ي�م�ن��ة ق ��د ول ��ت دون
رجعة ،وأن الشعب اليمني أفشل كافة املؤامرات والدسائس وأسقط
كل املشاريع االستعمارية واجتث أدواته من املرتزقة والتكفرييني الذين
باتوا اليوم يتجرعون مرارة الهزائم املتاحقة .
وق��ال ال �ل��واء ال�ح��اك��م م�خ��اط�ب��اً امل�ج��اه��دي��ن األب �ط��ال "إن�ك��م م�ح��ل فخر
واعتزاز قيادتكم وشعبكم بما تقدمونه من تضحيات ،وما تحققونه
من انتصارات سيدونها التاريخ يف صفحاته املشرقة" .
م��ن جانبهم ع��رب امل��راب�ط��ون يف جبهات ال��زاه��ر والصومعة والضحايك
ب��ال�ب�ي�ض��اء ع��ن ارت�ي��اح�ه��م ل��زي��ارة رئ�ي��س هيئة االس�ت�خ�ب��ارات واالس�ت�ط��اع
ومشاركته أفراحهم بذكرى يوم الوالية وتفقده أحوالهم عن قرب..

تفاصيل ص 06

تونس ..ورهانات املرحلة املقبلة
تفاصيل ص 04

«

» ترافق القيادات العسكرية يف زيارتهم إىل جزيان :

جيزان ..آيات النصر اليماني

يوم الوالية
وأهميته
في مواجهة
املستكبرين
تفاصيل ص 09

مراد يكتب عن :

نحو فكر عربي متجدد
مل �ت��اب��ع ل��ان �ت �ص��ارات ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي ي�ح�ق�ق�ه��ا أب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
الشعبية يف جبهة ج�ي��زان ،ي��درك أن العمليات النوعية واإلسرتاتيجية
وع�م�ل�ي��ات دك م��راك��ز رق��اب��ة ال �ع��دو ال�س�ع��ودي ب�م��ا يف ذل ��ك ال��وص��ول إىل
ال�ع�م��ق ،تتطلب ش�ج��اع��ة واس�ت�ب�س��ال وتضحية قلما ت��وج��د إال يف أول�ئ��ك
ال�ف�ت�ي��ة ال��ذي��ن آم �ن��وا ب��رب�ه��م وزاده ��م ه ��دى ..آم �ن��وا وت��وك�ل��وا ع��ىل ال�ل��ه حق
ال �ت��وك��ل ف �ك��ان ن��اص��ره��م وم��ؤي��ده��م يف ك ��ل ت�ح��رك��ات�ه��م ال �ت��ي ل ��م ت�س�ت�ط��ع
أح��دث ال��رادارات كشفها ،ه��ؤالء املجاهدين الشباب املتسلحني بالقرآن
ً
وعما وهبوا أنفسهم لله تعاىل وللذود عن سيادة اليمن وأرضه
ثقافة
وح��دوده ،فرتاهم السباقني إىل تنفيذ عمليات املباغتة ومفاجأة العدو
ب�خ�ط��ط ه�ج��وم�ي��ة وت�ك�ت�ي��ك ج��دي��د ال ت �ع��رف��ه وال ت ��درس ��ه ال �ج �ي��وش إال يف
مدرسة املسرية القرآنية مدرسة االرتباط والتوكل
عىل الله.
تفاصيل ص 07

الرمان الصعدي
 ..توسع في
الزراعة واإلنتاج

محليات
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اجتماع للمنظومة العدلية برئاسة محمد علي احلوثي

عقد اجتماع للمنظومة العدلية
ي ��وم أم ��س ب ��رئ ��اس ��ة ع �ض��و امل�ج�ل��س
ال �س �ي ��ايس األع � ��ى رئ �ي ��س امل �ن �ظ��وم��ة
العدلية محمد عيل الحويث.
ن ��اق ��ش االج �ت �م ��اع ب �ح �ض��ور رئ�ي��س
مجلس القضاء األعى ونائب وزير
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ون� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر ال �ص �ن ��اع ��ة
وامل� �ح� ��ام� ��ي ال � �ع� ��ام األول وامل �ف �ت ��ش
ال �ع��ام ب ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،ال�ج��وان��ب
امل �ت �ص �ل��ة ب ��اس �ت �ق ��رار أس� �ع ��ار ال �س �ل��ع
االستهالكية والغذائية يف ظل رفع
م��رت��زق��ة ال� �ع ��دوان ت�ك�ل�ف��ة ال�ت�ع��رف��ة
الجمركية بنسبة  100باملائة.
ويف االجتماع وجه عضو املجلس
ال �س �ي ��ايس األع � ��ى رئ �ي ��س امل �ن �ظ��وم��ة
العدلية ،وزارة الصناعة والتجارة
ب �ت �ح��ذي��ر ال �ت �ج ��ار م ��ن رف� ��ع األس �ع ��ار
وإع � � � ��الن ال � � �ط� � ��وارئ وال � ��رق � ��اب � ��ة ع��ى
األسعار ملدة شهر من اليوم ،وإعداد استمارة تعهد بعدم رفع
األسعار ،عى أن يتم توزيعها يف املنافذ.
كما وجه وزارة الصناعة بتشكيل غرفة عمليات لضبط األسعار
بالتعاون مع األج�ه��زة املختصة ،بحيث تحسب قيمة السلعة

وف �ق��ا ل�ب��ول�ي�ص��ة ال �ش �ح��ن ،وي �ض ��اف ع�ل�ي�ه��ا ال �ت �ع��رف��ة ال�ج�م��رك�ي��ة
والضريبية وهامش ربح محدد ،ومن يخالف ذلك يتم إغالق
محله وسحب الرتخيص منه وإحالته إىل النيابة وع��ى النيابة
االشرتاك بغرفة عمليات الوزارة.
وقال “إن القبول بالتعرفة الجديدة للمرتزقة خيانة للوطن،

شارك في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة االتجار باألشخاص

واس � �ت � �غ� ��الل ل� �ل� �م ��واط ��ن ،وه � � ��ذا م��ا
ال ن� ��رىض ال �ق �ب ��ول ب ��ه ع ��ى ش�ع�ب�ن��ا،
وع��ى أجهزة األم��ن اليقظة وضبط
أي متالعب باألسعار”.
وأض � � � � � ��اف” ال ي � �ج � ��وز ب� � � ��أي ح� ��ال
أن ي� ��ذب� ��ح ال� �ش� �ع ��ب ع � ��دة م � ��رات،
وأن ت�س�ت�غ��ل األم ��م امل�ت�ح��دة امل�ط��ار
وامل �ي �ن ��اء إلدخ � ��ال ال �ح ��اوي ��ات ل �ه��ا،
وترك احتياج املواطن باملنافذ التي
ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ع ��دوان ل�ي�ت�ح�ك��م
بها”.
وأك � � ��د م �ح �م ��د ع� ��يل ال � �ح � ��ويث ،أن
اإلج ��راءات ال�ت��ي تتخذ م��ن قبل ثلة
ل� �ص ��وص س �ي ��ف م �س �ل ��ط ل �ل �ت �ج��وي��ع
وال � � � �غ� � � ��الء وإف � � � �ق� � � ��ار ال � � �ف � � �ق� � ��راء م ��ن
املواطنني يف الشمال ويف الجنوب،
وهذا مرفوض.
وق ��ال” ع��ى ال�ت�ج��ار ال�ت�ع�ق��ل حتى
ال نضطر ملواجهتهم ،وه��ذا تحذير لهم باالمتناع عن أي زي��ادة
يف ال�ت�ع��رف��ة ال�ج�م��رك�ي��ة” ..م��ؤك��دا ع��دم ال�ق�ب��ول ب��أي ارت �ف��اع ضد
املواطن ،ويكفيه ما يعانيه من غالء حتى اآلن ،والشعب سيقف
يف وجه أي متالعب.

وجه رسالة للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

رئيس مجلس النواب :السماح لفرع البنك املركزي بعدن باستغالل
حقوق الشعب اليمني أمر غير مقبول وغير قانوني
قرار نقل نشاط البنك املركزي إىل عدن كان قرارا سياسيا هدف إىل
االس�ت�ح��واذ ع��ى الصالحيات املتعلقة بطباعة العملة واستخدامها
خارج إطار سياسة البنك املركزي
حكومة الرئيس املستقيل املنتهية واليته هادي وفرع البنك املركزي
بعدن ال يمثلون الشعب اليمني
ال �س �م��اح ل �ف��رع ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ب �ع��دن ب��اس �ت �غ��الل ح �ق��وق ال�ش�ع��ب
اليمني أمر غري مقبول وغري قانوين وما ينتج عنه من التزامات مالية
لن تكون ملزمة للشعب اليمني
وجه رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي رسالة إىل املدير
ال�ع��ام التنفيذي لصندوق النقد ال��دويل كريستالينا غورغييفا حول
حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية.
وأك ��د ال ��راع ��ي أن م�ج�ل��س ال �ن ��واب ب��ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة س�ب��ق وأن
خاطب صندوق النقد والبنك الدويل مراراً بعدم دستورية وقانونية
نقل وظائف البنك املركزي من العاصمة صنعاء إىل مدينة عدن كون
ال��دس �ت��ور ال�ي�م�ن��ي ن��ص يف امل ��ادة ( )11ع��ى أن ال �ق��ان��ون ي�ن�ظ��م ال�ع�م�ل��ة
الرسمية للدولة والنظام املايل واملصريف وبموجب ذلك صدر القانون
رق��م ( )14ل�س�ن��ة 2000م ب�ش��أن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال�ي�م�ن��ي ون�ص��ت امل��ادة
( )4منه (أن يكون املركز الرئيس للبنك مدينة صنعاء لتسيري أعماله
داخل الجمهورية وخارجها).
وأوض ��ح رئ�ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب يف ال��رس��ال��ة أن ع�م�ل�ي��ة ال�ن�ق��ل تعد
مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون اليمني.
وأش� ��ارت ال��رس��ال��ة إىل ت��أك�ي��د م�ج�ل��س ال �ن��واب ب ��أن ق ��رار ن�ق��ل ن�ش��اط
البنك امل��رك��زي إىل ع��دن ك��ان ق��رارا سياسيا ه��دف إىل االس�ت�ح��واذ عى
الصالحيات املتعلقة بطباعة العملة واستخدامها خارج إطار سياسة
البنك املركزي لتحقيق أهداف أخرى سياسية وعسكرية.
وأك� ��دت أن ن �ق��ل ن �ش��اط ال �ب �ن��ك ي �ه��دف إىل ت�س�ه�ي��ل االس �ت �ي ��الء ع��ى
إي� � ��رادات ال ��دول ��ة وق �ي �م��ة م �ب �ي �ع��ات ص � ��ادرات ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ال�ي�م�ن��ي
والتصرف بها بعيداً عن الرقابة التشريعية للربملان والجهات الرقابية
األخرى املتواجدة يف العاصمة صنعاء.
ول�ف�ت��ت ال��رس��ال��ة إىل أن م�ج�ل��س ال�ن��واب س�ب��ق وأن ن�ب��ه م��ن امل�خ��اط��ر
التي يقوم فرع البنك املركزي بعدن بتنفيذها عى مرأى ومسمع من
املجتمع الدويل واملؤسسات املالية الدولية وعى رأسها صندوق النقد
والبنك ال��دويل ودون�م��ا التفات للنتائج الكارثية التي لحقت وتلحق
ب��امل��واط��ن نتيجة امل�م��ارس��ات غ��ري امل�س�ئ��ول��ة ل�ف��رع ال�ب�ن��ك امل��رك��زي بعدن
وحكومة هادي املنتهية واليته ومنها:
قيام فرع البنك املركزي بعدن بطباعة أكرث من تريليون وسبعمائة
مليار ريال حتى اآلن دون مراعاة ألية معايري مرتبطة بطباعة وإصدار
النقد املحيل لغرض استخدامها خارج إطار القانون وإغ��راق السوق
املحلية بالعملة املطبوعة مما أدى إىل تدهور قيمة العملة الوطنية

إىل مستويات مخيفة وخاصة يف املناطق املحتلة من قبل دول تحالف
العدوان حيث تجاوزت قيمة الدوالر يف املناطق الواقعة تحت سيطرة
االحتالل السعودي اإلمارايت األلف الريال وما نتج عن ذلك من زيادة
خ�ل�ف��ت آث ��ار ك��ارث�ي��ة ع��ى م�ع�ي�ش��ة امل��واط��ن ف�ض� ً�ال ع�م��ا ي�ع��ان�ي��ه امل��واط��ن
نتيجة استمرار العدوان والحصار املطبق عليه براً وبحراً وجواً.
ومن تلك اإلجراءات التي أضرت بمصلحة الشعب اليمني أيضاً:
استيالء حكومة الرئيس املستقيل املنتهية واليته وفرع البنك بعدن
ع��ى م� ��وارد ال�ن�ف��ط وال �غ ��از وغ��ريه��ا م��ن امل� ��وارد وال �ت �ص��رف ف�ي�ه��ا وف�ق��اً
ل �ق��رارات شخصية ب�ع�ي��داً ع��ن ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ق�ن��وات
والحسابات الرسمية ملصلحة مجموعة من الفاسدين.
ان �ت �ه ��اج ف � ��رع ال �ب �ن ��ك ب� �ع ��دن س �ي ��اس ��ات ن �ق ��دي ��ة ك ��ارث �ي ��ة ويف ن�ف��س
الوقت االمتناع عن ص��رف مرتبات موظفي الخدمة العامة مدنيني
وعسكريني ومتقاعدين ع��ى م��دى أرب��ع س�ن��وات متتالية رغ��م التزام
ال��رئ�ي��س املنتهية والي�ت��ه ب�ص��رف م��رت�ب��ات جميع م��وظ�ف��ي ال��دول��ة التي
ك��ان ي�ت��م ص��رف�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ب�ن��ك ب��امل��رك��ز ال��رئ�ي��ي بالعاصمة صنعاء
قبل أن يتم نقل نشاطه إىل عدن وكان البنك املركزي اليمني وبعلم
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يؤدي واجبه الدستوري والقانوين
ب�ح�ي��ادي��ة ك��ام�ل��ة ت�ج��اه امل��واط�ن��ني يف إن �ح��اء ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة دون
استثناء قبل نقل نشاطه إىل مدينة عدن.
ق �ي��ام ف ��رع ال�ب�ن��ك ب �ع��دن ب �م �ح��اوالت االس �ت �ح ��واذ ع ��ى م ��ا ت�ب�ق��ى م��ن
أصول خارجية للشعب اليمني املتواجدة يف البنوك واملؤسسات املالية
الدولية لصالح مجموعة من املتنفذين املرتبطني بدول العدوان عى

اجتماع برئاسة مقبولي يناقش االحتياجات
اخلدمية حملافظتي مارب والبيضاء

ن��اق��ش اج �ت �م��اع ي ��وم أم ��س ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال� � � ��وزراء ل� �ش� ��ؤون ال� �خ ��دم ��ات وال �ت �ن �م �ي ��ة ال ��دك �ت ��ور
حسني م�ق�ب��ويل ،مصفوفة االح�ت�ي��اج��ات التنموية
والخدمية ملحافظتي مأرب والبيضاء.
وت �ط ��رق االج �ت �م ��اع ال� ��ذي ح �ض ��ره م �ح��اف��ظ م ��أرب
ع ��يل ط�ع�ي�م��ان ون ��ائ ��ب وزي ��ر اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة ق��اس��م
ال �ح �م��ران ون ��ائ ��ب وزي ��ر ال� ��رثوة ال�س�م�ك�ي��ة ع �ب��د ال�ل��ه
إدري ��س ووك �ي��ل م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء م�ط�ه��ر امل ��اوري
إىل أوضاع املحافظتني واحتياجاتهما من مشاريع
الطرق واملياه والصحة وغريها.
وأك ��د م �ق �ب��ويل ح ��رص امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ى
وال�ح�ك��وم��ة ع��ى ت��وف��ري اح�ت�ي��اج��ات املحافظتني من
الخدمات واملشاريع للتخفيف من معاناة املواطنني
جراء العدوان والحصار.

ول �ف ��ت إىل أه �م �ي��ة ت �ض��اف��ر ال �ج �ه ��ود ل �ت �ع��زي��ز دور
أجهزة السلطة املحلية يف توفري الخدمات وتحسني
الوضع املعييش ألبناء املحافظتني.
وأش � � � � ��اد ال � ��دك� � �ت � ��ور م � �ق � �ب� ��ويل ب � �ص � �م� ��ود ق � �ي� ��اديت
امل �ح ��اف �ظ �ت ��ني وأج� �ه� ��زة ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة س � ��واء يف
م ��واج� �ه ��ة ال � �ع � ��دوان أو ت �ط �ب �ي ��ع األوض � � ��اع وت ��وف ��ري
الخدمات.
فيما أش��ار نائب وزي��ر اإلدارة املحلية ،إىل أهمية
مشروع خارطة الخدمات الرقمية الذي سيساعد
ع��ى ت�ح��دي��د اح �ت �ي��اج��ات امل �ح��اف �ظ��ات م��ن امل�ش��اري��ع
والخدمات الضرورية.
ول �ف��ت إىل أه �م �ي��ة ال��رتك �ي��ز ع ��ى ت�خ�ف�ي��ف م�ع��ان��اة
املواطنني من خالل العمل عى تنفيذ ما تضمنته
مصفوفتا املشاريع ذات األولوية للمحافظتني.
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اليمن دون مراعاة لحقوق ومصالح الشعب اليمني.
ق�ي��ام ق�ي��ادات دول تحالف ال�ع��دوان ب��اإلي�ح��اء ل�ف��رع البنك امل��رك��زي
بعدن بتسهيل االستيالء عى األرص��دة الخارجية ألحد أكرب البنوك
يف اليمن (كاك بنك) واستمراره يف ممارسة التهديد والضغوط عى
بقية البنوك التجارية لتنفيذ أجندات وسياسات تخدم دول العدوان
عى اليمن وتتسبب يف االنهيار االقتصادي واملعييش.
وأشار الراعي إىل أن مجلس النواب تفاجأ بعقد موظفي صندوق
النقد الدويل اجتماعات مع القائمني عى فرع البنك املركزي بعدن
وح �ك��وم��ة م��رت��زق��ة ال� �ع ��دوان مل �ن��اق �ش��ة إم �ك��ان �ي��ة ق �ي ��ام ص �ن ��دوق ال�ن�ق��د
بالسماح باستغالل مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة
وال �ت ��ي ت �ق ��در ب �م �ب �ل��غ ( )600م �ل �ي ��ون دوالر أم ��ري ��ي يف إط � ��ار م �ب ��ادرة
الصندوق لتوفري السيولة للدول األعضاء.
وأك � ��د ال ��راع ��ي أن م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ب��ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ي �م �ن �ي��ة وم �ق ��رة
العاصمة صنعاء هو من يمثل الشعب اليمني يف جميع محافظات
الجمهورية اليمنية وأنه يؤكد مجددا عى ما ييل:
 أن ح�ق��وق ال�س�ح��ب ال�خ��اص��ة ت�ع��ود للشعب ال�ي�م�ن��ي ب��أك�م�ل��ه وأنحكومة الرئيس املستقيل املنتهية واليته هادي وفرع البنك املركزي
بعدن ال يمثلون الشعب اليمني.
 أن اس�ت�خ��دام تلك ال�ح�ق��وق ستنتج عنها ال�ت��زام��ات وأع�ب��اء ماليةمستقبلية كبرية عى الشعب اليمني.
 أن استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل فرع البنك املركزيب �ع ��دن ي �ت �ع ��ارض م ��ع امل� �ب ��ادئ وامل �ع ��اه ��دات ال ��دول �ي ��ة ب �ش ��أن م�ك��اف�ح��ة
الفساد وغسيل األموال وتمويل اإلرهاب كون األموال التي ستنتج
عن استغالل حقوق السحب الخاصة باليمن سيتم إدارتها من قبل
أش�خ��اص ث�ب��ت ف�س��اده��م ب�ش�ك��ل واض ��ح يف ت�ق��اري��ر امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
املختصة.
وأشار الراعي إىل أن مجلس النواب يعترب أن السماح لفرع البنك
امل ��رك ��زي ب �ع��دن ب��اس�ت�غ��الل ح �ق��وق ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي أم ��ر غ ��ري م�ق�ب��ول
وغ��ري ق��ان��وين وأن م��ا ي�ن�ت��ج ع�ن��ه م��ن ال�ت��زام��ات م��ال�ي��ة ل��ن ت�ك��ون ملزمة
للشعب اليمني ومن حق اليمن قانوناً مقاضاة أي جهات أو أطراف
أو مسئولني يعملون أو يساهمون أو يسهلون بشكل مباشر أو غري
مباشر عى استغالل وإهدار حقوق الشعب اليمني واالستيالء عليها
وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غري قانونية لصالح أشخاص
وفئات ثبت فسادها.
وأع��رب رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب ع��ن أم��ل وتطلع الشعب اليمني يف
قيام املدير العام التنفيذي لصندوق النقد ال��دويل بواجبها القانوين
واألخالقي واإلنساين بوقف استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل
فرع البنك بعدن وإعادة النظر يف أي قرارات ترتبط بحقوق اليمن يف
الصندوق ال تراعي مصلحة اليمن وال تحفظ حقوق الشعب اليمني.

رئيس الوزراء :الدين اإلسالمي عالج قضية
وقت مبكر
العبودية واستغالل اإلنسان منذ ٍ

اع �ت��رب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال��دك �ت��ورع �ب��دال �ع��زي��ز
ص ��ال ��ح ب ��ن ح �ب �ت ��ور ق �ض �ي ��ة االت� �ج� ��ار ب ��ال �ب �ش ��ر ال �ت ��ي ل��م
تسلم منها دول مستقرة ومتقدمة حول العالم من
العوامل السلبية التي تنخر املجتمعات.
ج��اء ذل��ك ل��دى م�ش��ارك�ت��ه يف ف�ع��ال�ي��ة إلح �ي��اء ال�ي��وم
ال �ع��امل��ي مل�ك��اف�ح��ة االت �ج ��ار ب��األش �خ��اص ن�ظ�م�ت�ه��ا أم��س
وزارة حقوق اإلنسان  -اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار
بالبشر ب��ال�ت�ع��اون م��ع املنظمة ال��دول�ي��ة للهجرة ال��ذي
يصادف ال� 30من يوليو من كل عام.
وأش��ار رئ�ي��س ال ��وزراء إىل أن ح�ك��وم��ة اإلن�ق��اذ رك��زت
ع ��ى إخ� ��راج ق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة االت �ج ��ار ب��ال�ب�ش��ر ل�ت��وف��ري
ال �ن ��ص ال �ق ��ان ��وين ال � ��الزم ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
ومكافحتها ومعاقبة املتورطني فيها.
ً
دوال غ �ن �ي��ة وك � ��ربى م �ت �ق ��دم ��ة وم �ت �ط ��ورة
وذك � ��ر أن
ت�ق�ن�ي��اً ح��ول ال�ع��ال��م تتمتع ب��أن�ظ�م��ة أم�ن�ي��ة م�ت�ط��ورة ما
ً
ت��زال تعيش ه��ذه ال�ظ��اه��رة وت�ع��اين منها  ..الف�ت��ا بهذا
الخصوص إىل أن إحياء هذه املناسبة يأيت انطالقا من
حجمها دولياً وآثارها اإلنسانية واألخالقية وتداعياتها
السلبية عى املجتمعات.
وق� ��ال رئ �ي ��س ال � ��وزراء "رغ� ��م ال �ظ ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
التي يمر بها اليمن تقوم األجهزة األمنية بدور وطني
وأخالقي يف مواجهة وكشف عمليات االتجار بالبشر
وأعضائهم".
وأض� � ��اف "إن ال �ي �م ��ن ب � ��دون ال � �ع � ��دوان ال �ع �س �ك��ري
واالق �ت �ص ��ادي واإلع ��الم ��ي وال �ث �ق ��ايف أف �ض ��ل ح� � ً
�اال م��ن
غ ��ريه م��ن ال ��دول ال�ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب��اس�ت�ق��رار ن�س�ب��ي وذل��ك
يف مستويات تسجيل هذا النوع من النشاط املجّ رم".
وأش � ��ار إىل أن ظ ��اه ��رة ال �ت �س ��ول وت �ه ��ري ��ب األط �ف ��ال
إىل دول ال�ج��وار مشكلة أخالقية وليست فقط نتاج
الفقر  ..وقال " بمناسبة كهذه ينبغي علينا أن ّ
نذكر
ب�ع�ض�ن��ا ج�ه��ات ح�ك��وم�ي��ة وم��ؤس �س��ات م�ج�ت�م��ع م��دين
بمسئولياتنا يف مكافحة الظواهر السلبية التي تنفر
منها النفوس".
ول�ف��ت ال��دك�ت��ور ب��ن ح�ب�ت��ور إىل أه�م�ي��ة ت��زام��ن جهود
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة يف م�ك��اف�ح��ة ال �ظ ��واه ��ر ال�س�ل�ب�ي��ة
مع تقوية الجوانب الروحية واإليمانية والتوعية يف
املدارس وأوساط املجتمع عموماً لتحصني اإلنسان يف
األخ��الق والقيم  ..موضحا أن الدين اإلسالمي عالج
قضية العبودية واستغالل اإلن�س��ان منذ وق��ت مبكر
كما سنت دول العالم تشريعات صارمة ملكافحة هذه
النوع من القضايا.
وعرب رئيس الوزراء يف ختام كلمته عن الشكر لوزارة
ح�ق��وق اإلن �س��ان وم�خ�ت�ل��ف ال�ج�ه��ات ال��وط�ن�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
واملنظمة الدولية للهجرة عى تنظيم الفعالية.
ب� � ��دوره اع �ت ��رب أم � ��ني ع � ��ام م �ج �ل ��س ال �ق �ض ��اء األع� ��ى
ال�ق��ايض س�ع��د ه ��ادي م��ا ي��رت�ك�ب��ه ال �ع��دوان م��ن م�ج��ازر
بحق الشعب اليمني ج��رائ��م ض��د اإلنسانية وانتهاكاً
صارخاً لحقوق اإلنسان.
ول �ف��ت إىل أن ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي رغ ��م ت �ل��ك ال �ج��رائ��م
وامل � �ج � ��ازر امل � ��روع � ��ة ص �م ��د وث� �ب� ��ت وح� �ق� ��ق ال �ك �ث ��ري م��ن
االنتصارات ومنها مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وتطرق القايض إىل مضامني القانون رقم  1السنة
2018م ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة ج ��رائ ��م االت �ج ��ار ب��ال�ب�ش��ر وم��ا
ش�م�ل��ه م ��ن ع �ق��وب��ات ب �ح��ق ج ��رائ ��م االت �ج ��ار ب��ال�ب�ش��ر ..
م ��ؤك ��داً أن دور ال �ق �ض��اء يف م �ك��اف �ح��ة ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة

ي �ت �م �ث��ل يف ت �ط �ب �ي��ق أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون وال� �ق ��وان ��ني ذات
ال �ص �ل��ة م ��ا ي�ت�ط�ل��ب م ��ن امل �خ �ت �ص��ني يف ال �ق �ض ��اء اإلمل ��ام
الكامل بأحكام ونصوص القانون والتفريق بينه وبني
الجرائم األخرى.
ويف الفعالية التي حضرها وزيرا الشؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل ع �ب �ي��د س ��ال ��م ب ��ن ض �ب �ي��ع وال �ث �ق ��اف ��ة ع�ب��دال�ل��ه
الكبي أشار القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عى
الديلمي إىل أهمية االح�ت�ف��اء ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي ملكافحة
االتجار بالبشر باعتبار اليمن جزءاً ال يتجزأ من الجهد
العاملي يف مواجهة هذه الظاهرة ..موضحاً أن اليمن
يكافح هذه الظاهرة بكافة أشكالها باعتبارها ظاهرة
إجرامية من خالل األطر القانونية وإجراءات الوقاية
والحماية واملالحقة الفضائية.
واع� �ت� ��رب ارت � �ف� ��اع م� �ع� ��دالت ال �ب �ط ��ال ��ة وزي � � ��ادة ال �ف �ق��ر
وحرمان الكثري من اليمنيني من التعليم وغريها من
العوامل التي تسبب فيها العدوان فرصة لعصابات
االتجار بالبشر ملمارسة مثل هذه الجرائم.
ولفت إىل تنامي موقف قيادة الدولة باتجاه القضايا
اإلنسانية والحقوقية بشكل إيجابي من خالل تعزيز
أدوات ال �ح �م ��اي ��ة وال ��وق ��اي ��ة يف امل ��واج �ه ��ة وال �ت �ص ��دي
ل �ك��اف��ة أش �ك ��ال االت �ج ��ار ب��ال �ب �ش��ر يف وق ��ت ت�س�ت�خ��دم��ه
دول ال �ع ��دوان ل�ت�ق��وي��ض ال �ج �ه��ود ال��وط �ن �ي��ة وج �ه��ود
امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل وت�ت�خ��ذه وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل ال�ح��رب
عى املجتمع.
وأك� ��د ال��دي �ل �م��ي أن ج��ري �م��ة االت� �ج ��ار ب��ال �ب �ش��ر ت�م�ث��ل
تفريطاً يف الجانب اإلنساين وإنكاراً له وخيانة األمانة
وإه � ��دار ك ��رام ��ة اإلن �س ��ان وان �ح ��راف يف ال ��دي ��ن وال�ق�ي��م
واألخ � ��الق  ..م �ش ��رياً إىل امل �س �ئ��ول �ي��ة امل �ل �ق��اة ع ��ى ع��ات��ق
األس � ��رة وامل �ج �ت �م ��ع يف م ��واج �ه ��ة االن �س �ي ��اق يف ج ��رائ ��م
االتجار بالبشر طوعاً أو كرهاً.
ودعا الجهات ذات العالقة إىل الرتكيز خالل املرحلة
املقبلة عى تسهيل إجراءات مساعدة ضحايا االتجار
ب��ال�ب�ش��ر وت �ق��دي��م ال ��دع ��م ل �ه��م يف أي م �ك��ان يف ال�ي�م��ن
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�ه�ي�ئ��ات األم �م �ي��ة وامل �ن �ظ �م��ات ال��دول�ي��ة
ذات ال�ع��الق��ة ل�ض�م��ان ت��وف��ري أدوات ال�ح�م��اي��ة ال��الزم��ة
لألجهزة الحكومية املعنية بمكافحة االتجار بالبشر.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا اس �ت �ع��رض��ت م�م�ث�ل��ة ال �ل �ج �ن��ة ال��وط�ن�ي��ة
ملكافحة االتجار بالبشر سماح عبال إىل الجهود التي
تبذلها الحكومة للحد من ظاهرة االتجار بالبشر ونشر
الوعي بقضايا االستغالل وكيفية مواجهة كافة صور
جرائم االتجار بالبشر.
تخلل الفعالية التي حضرها نائب رئيس جهاز األمن
وامل �خ��اب��رات ع�ب��د ال �ق��ادر ال�ش��ام��ي وم�س�ئ��ول��ة ال�ح�م��اي��ة
ب��امل�ن�ظ�م��ات ال ��دول �ي ��ة ل�ل�ه�ج��رة دي ��ان ��ا ب��رم��ر اس �ت �ع��راض
ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال�ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��د امل�ل��ك ال�ح��ويث وم��ا
تضمنته م��ن إرش ��ادات يف م�ك��اف�ح��ة أس�ب��اب وق��وع أي
فرد يف دائرة االتجار بالبشر.
وأوىص امل� �ش� ��ارك� ��ون يف ال �ف �ع ��ال �ي ��ة ب� ��إط� ��الق ح �م �ل��ة
إع��الم�ي��ة مجتمعية ل�ل�ت��وع�ي��ة ب�ج��رائ��م االت �ج��ار بالبشر
وص ��ور االس �ت �غ��الل وت�ن�ظ�ي��م ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة ل�ل�ق�ض��اة
وم ��أم ��وري ال �ض �ب��ط ال �ق �ض ��ايئ ح ��ول ال �ق ��ان ��ون امل�ت�ص��ل
ب �م �ك��اف �ح��ة االت �ج ��ار ب��ال �ب �ش��ر وت �ن �ف �ي��ذ زي � ��ارات م�ي��دان�ي��ة
مل��راك��ز إي ��واء امل�ه��اج��ري��ن وإي �ج��اد وس��ائ��ل إلع��ادت�ه��م إىل
ب �ل��دان �ه��م ب��ال �ش��راك��ة م ��ع امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة وح�م��اي��ة
أطفال الشوارع من االستغالل.

اشاد بعمل فرق التخطيط التشاركي إلعداد خطة الرؤية الوطنية

اجلنيد :العملية اإلدارية مرتكزة بصورة أساسية على التخطيط الصحيح واخلطط الدقيقة
أش ��اد ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة
رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية محمود
الجنيد بمستوى إنجاز فرق محاور التخطيط التشاريك
إلعداد الخطة املرحلية الثانية للرؤية 2021-2025م.
وأك��د الجنيد خ��الل زيارته أم��س الجتماعات فريقي
م �ح ��وري اإلب � ��داع واالب �ت �ك ��ار وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وال �ب �ن��اء
االجتماعي أن العملية اإلدارية مرتكزة بصورة أساسية
عى التخطيط الصحيح والخطط الدقيقة واملدروسة
التي ترتبط بمؤشرات وأهداف اسرتاتيجية ومرحلية.
وأشار إىل أن التخطيط التشاريك أتاح لكل الجهات
امل �س ��اه �م ��ة ب �ش �ك��ل ف ��اع ��ل يف إق� � ��رار ال �ق �ض ��اي ��ا ال �ح��رج��ة
وم��ؤش��رات األه��داف االسرتاتيجية خصوصاً وأن هذه
العملية مبنية عى نتائج تحليل الوضع الراهن الذي
ش � ّ�خ ��ص ال ��واق ��ع وع �ن��اص��ر ال �ق ��وة وال �ض �ع��ف وال �ف ��رص
املتاحة.

ولفت نائب رئيس ال��وزراء إىل أن مؤسسات الدولة
تخوض تجربة كبرية تتمثل يف ترسيخ ثقافة التخطيط
وجعلها سلوكاً راسخاً يف العمل اإلداري بشكل عام.
ك�م��ا ن��اق��ش ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء م��ع رؤس��اء وممثيل
ال�ف��رق امل�ح��وري��ة إم�ك��ان�ي��ة ع�ق��د اج�ت�م��اع��ات�ه��ا يف الجهات
امل�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن خ ��الل ال �ن ��زول امل �ي ��داين وت �ع��ري��ف رؤس ��اء
تلك الجهات والقطاعات املختصة فيها بما تم إنجازه
يف إط� ��ار ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت �ش ��اريك وم �س ��ؤول �ي ��ات ال�ج�ه��ات
التنفيذية يف الخطة املقبلة.
هذا وك��ان فريقا محوري البناء االجتماعي واإلب��داع
واالب �ت �ك��ار وال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ق��د ن��اق�ش��ا يف اج�ت�م��اع�ه�م��ا
اليوم إقرار نتائج أهداف االسرتاتيجية للخطة املرحلية
ال �ث ��ان �ي ��ة ب �ح �ض ��ور رئ �ي ��ي وخ� � ��رباء ال �ف ��ري �ق ��ني وم �م �ث��يل
الجهات املعنية.

قراءة وتحليل في كتاب سعيد الجزائري

حرب املخابرات ..ثمانينات القرن العشرين وزخم النشاط املخابراتي

إعداد وتحليل :عميد أنور املاوري
جاسوسية

"ال �ج ��اس ��وس �ي ��ة" ..ه ��ل ه ��ي ل �غ��ة ال �ع �ص ��ر..؟ ومل� ��اذا ت�ف�س��ح ال ��دول
واألنظمة النختلفة مساحة كبرية للتجسس وملاذا تضع برامجها

استناداً اىل تقارير املخابرات واملعلومات املستخلصة منها..
وه ��ل ي�ق�ت�ص��ر ال �ت �ج �س��س ع ��ى ال �ج ��ان ��ب ال �ع �س �ك��ري واألم �ن ��ي ام
أن ال�ت�ج�س��س ال �ي��وم اص�ب��ح م�ف�ه��وم��ه م�ت�س�ع��اً وم �ت �ع��دداً ..ف�ه�ن��اك
ال�ت�ج�س��س ال �ص �ن��اع��ي وه �ن ��اك ال�ت�ج�س��س يف ال �ج��ان��ب ال �س �ي��ايس..
وه�ن��اك ال�ت�ج�س��س يف ال�ج��ان��ب اإلج�ت�م��اع��ي ول�ك��ن ي�ب�ق��ى التجسس
يف ال�ج��ان��ب ال�ع�س�ك��ري ه��و األخ �ط��ر وه ��و امل�ف�ص��ل األه ��م يف ح��روب
الجواسيس ويف توظيفها من عالقات الدول..
ال �ك �ت��اب ال ��ذي ب��ني اي��دي �ن��ا وي�ح�م��ل ع �ن��وان م�ل��ف ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ع��ن
ح��رب امل�خ��اب��رات للصحفي سعيد ال�ج��زائ��ري ال��ذي طبعته وشرته
دار الجيل للنشر والتوزيع دمشق يشمل  466صفحة متضمناً 461
م��وض��وع��اً ويتجه يف مستهل الكتاب ليحدد مقولة ان التجسس
لغة العصر..
وطوال حقب الفرتات املاضية يجد املتابع أن الكثري من األحداث
كانت تقف خلفها أجهزة املخابرات..

وي�ش��ري تحت ع�ن��وان مل��اذا ه��ذه الكتب ع��ن التجسس تجد إق�ب� ً
�اال
واسعاً ويقول بعد عنوان فرعي صغري وملفت ايضاً "التجسس
ل�غ��ة ال �ع �ص��ر" ..ش��رح�ن��ا ك�ي�ف�ي��ة ع�م��ل امل �خ��اب��رات وال�ج��اس��وس�ي��ة يف
ال �ع��ال��م وأه ��م م�ن�ج��زات�ه��ا ون �ح��ن اذ ن�ت��اب��ع ال �ط��ري��ق ل�ت�ق��دي��م اع�م��ال
الخابرات والجاسوسية ..للقراء ليكونوا عى اط��الع مستمر عى
منجزات املخابرات والجاسوسية ويف القواميس العسكرية تتحدث
ع��ن ال�ت�ج�س��س ب�م�ع�ن��اه ال�ح��دي��ث وت�س�م�ي��ه ن��وع��اً م��ن ان ��واع العمل
االس�ت�خ�ب��ارايت وه��دف��ه البحث والحصول ع��ى املعلومات املتعلقة
ب��دول��ة م��ا ون�ق�ل�ه��ا ب �ط��رق س��ري��ة خ��اص��ة م��ن م�ك��ان�ه��ا اىل م �ك��ان آخ��ر
بواسطة عمالء دولة اخرى..
وال �ت �ج �س ��س ب �ه ��ذا امل �ع �ن ��ى ك �م ��ا ورد يف امل ��وس ��وع ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
ي�ش�م��ل ان ��واع ��اً م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال �ن �ش��اط��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��األم ��ن ال �ق��وي
وال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال �ت��ي ت�م��ارس�ه��ا ال ��دول ��ة وت�ن�ب��ع اه�م�ي�ت�ه��ا م��ن
ان ك��اف��ة ال �ق��راءات تتخذ ب�ن��ا ًء ع��ى ت��واف��ر امل�ع�ل��وم��ات وه�ن��اك ان��واع

م��ن اس��ال�ي��ب ومسميات التجسس ال�ت��ي ت�ح��دده��ا طبيعة ونوعية
املعلومات ووفق هذا املفهوم تحددت انساق معنية من اساليب
وانواع التجسس لعل اهمها:
التجسس العسكري
التجسس السيايس
التجسس االقتصادي
التجسس االسرتاتيجي
التجسس القومي
التجسس التكتيي القتايل
التجسس املضاد.
ويف ه��ذا اإلط ��ار ي�ش��ري ال�ك�ت��اب اىل ان م �ص��ادر ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات يف
التجسس تكون علنية وهي التي تحصل عليها الدولة بما تملك من
وسائل التنصت واالستماع والرصد وهي املعلومات األهم التي تفيد
مراكز صنع القرار وترسم مالمح العالقت بني الدول واألنظمة..

إال ان ه�ن��اك م�ع�ل��وم��ات اخ ��رى ت�ت�س��م ب�م�س�ت��وى ع ��ايل "ال�س��ري��ة"
وه��ذه يمكن ال�ح�ص��ول عليها م��ن خ��الل زرع ج��واس�ي��س ومخربين
وم�ت�ع��اون��ني ي�ك��ون ب�م�ق��دروه��م ال�ح�ص��ول ع��ى م�ع�ل��وم��ات (س��ري��ة)
وغ��ري م�ع�ل�ن��ة وم�ث��ل ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ي�ع�ت��رب ال�ح�ص��ول ع�ل�ي�ه��ا مكلفاً
وم�ه�م��اً ..وت�ف�ي��د ك�ث��رياً يف ب�ن��اء ال��دول��ة اس��رتات�ي�ج�ي��ات�ه��ا وع��الق�ت�ه��ا مع
اآلخرين ومع البلدان والدول األخرى وتصل بعض املعلومات املهمة
والحيوية عرب املخابرات عن طريق البعثات الدبلوماسية من حيث
الحصول عى املعلومات السرية يمكن الحصول عليها من العمالء
وال�ج��واس�ي��س وك��ذل��ك م��ن خ��الل اإلس�ت�ط��الع��ات ال�ج��وي��ة القضائية
ووسائل اإلستماع والرصد االلكرتونية الحديثة التي اصبحت توفر
ق ��درات ج ��داً خ�ط��رية يف ال�ح�ص��ول ع��ى م�ع�ل��وم��ات م��ؤك��دة ال لبس
فيها او تقصري..
وإنما تتوفر فيها اعى درجات من املوثوقية ومن الدقة..
نواصل يف عدد قادم الحلقة الجديدة..

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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قوى الطاغوت على رأسها
أمرياك وإرسائيل تسعى
لفرض واليتها علينا
والثغرة اليت ينفذون من
خاللها يه حالة الفوضى
واالنفالت واالخراق الثقايف

اسبوعية
سياسية  .عامة

في كلمته بذكرى يوم الوالية :

السيد القائد :والية اإلمام علي تشكل حماية لنا جتاه اخلطر الكبير
الذي يهددنا في اإلميان واالستقامة والثبات على دين الله

وأش� ��ار إىل أن م ��ن امل �س��اه �م��ة يف ح �ف��ظ ال �ن��ص ال �ن �ب��وي،
االحتفال بيوم الغدير والتحدث عن اإلقرار ببالغ رسول
الله يف هذا اليوم ..مبيناً أن رسل الله هم قنوات الوصل
ب��ال��والي��ة التوجيهية اإلرش��ادي��ة ال�ت��ي يلحق ب�ه��ا ج��وان��ب
أخرى من تدبري الله ..وأوضح أن والية الله للمؤمنني
تظهر تقديم الهداية التي تحميهم من الذل ،وتريدهم
أعزاء لبناء أمة كريمة وعزيزة  ..الفتاً إىل أن التوجيهات
القرآنية للذين آم�ن��وا ت��أيت بطريقة فيها تكريم ورحمة
ول �ي �س ��ت ع ��ى ش �ك ��ل م ��راس �ي ��م م �ل �ك �ي��ة وأوام � � ��ر ج ��اف ��ة،
وم �ع �ظ��م ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ق ��رآن �ي ��ة ،ت �ع��ر ع ��ن رح �م ��ة ال�ل��ه
والرتغيب والوعد بالخري الكبري ..وأكد السيد عبدامللك
بدرالدين الحويث ،أن والي��ة الطاغوت هي إتباع ملصدر
الضالل ،باعتبار الطاغوت يظلم ّ
ويضيع من يرتبط به
عن الطريق الصحيح.
وبني أن إتباع الطاغوت ضالل وانحراف عى املستويات
الثقافية والفكرية والعملية والسلوكية وعى مستوى
ج �ه��د اإلن �س ��ان يف ال �ح �ي��اة  ..وق� ��ال» ال �ط ��اغ ��وت ه ��و ك��ل
الجهات التي تفصل اإلنسان عن امتداد الوالية اإللهية
يف منهجها ومصادرها الحقه ،كما أن والية الطاغوت
مصدر للظلم والفساد والشر وضرب القيم اإلنسانية
والفطرية» ..وتابع» املوقع الذي يكون فيه الذين آمنوا
يف إط��ار الوالية اإللهية ،موقع مسؤولية ومهام كرى
وأدوار أساسية ،فالله سبحانه وتعاىل يريد للمؤمنني
أن ي�ك��ون��وا أع� ��زاء ،ي�ق��وم��ون ب ��أدواره ��م وم�س��ؤول�ي��ات�ه��م
العظيمة واملقدسة».
ول�ف��ت ق��ائ��د ال �ث��ورة إىل أن والي ��ة ال��رس��ول ع�ل�ي��ه ال�ص��الة
وال �س��الم يف م�س��ؤول�ي�ت��ه ب��ال��رس��ال��ة اإلل�ه�ي��ة ه��ي ال�ت�ب�ل�ي��غ
وتجسيد هذه الرسالة يف الواقع العميل.
وأش��ار إىل «أن القرآن الكريم ،أكد عى ال��دور القيادي
للنبي الكريم وأهمية طاعته ،باعتبار ذلك جزءاً أساسياً
م��ن ع��الق�ت�ن��ا ب��ه يف إط ��ار ال ��والي ��ة وب �ع��ض امل�س�ل�م��ني ك��ان
لديهم مشكلة يف فهم أهمية ط��اع��ة ال��رس��ول ،فكانوا
ي �ع �ص��ون��ه يف م �س��ائ��ل ك �ث ��رية ،يف ح ��ني ك ��ان ع �ن��د ب�ع��ض
املنتمني لإلسالم ضعف يف احرتام النبي وفهمهم ملنزلته
عند الله تبارك وتعاىل».
وتطرق قائد الثورة إىل أن امتداد الوالية بعد الرسالة،
هو يف إطار الكمال اإليماين الذي جسده اإلمام عيل عليه
ال�س��الم ،ب��اع�ت�ب��اره حلقة ال��وص��ل ب��رس��ول ال�ل��ه وام�ت��داد
واليته يف األمة ..وذكر أن املطلوب من والية اإلمام عيل،
اس�ت�م��رار مسرية ال�ه��داي��ة اإللهية يف واق��ع األم��ة وإقامة
الدين بشكل سليم بعيداً عن التزييف ..معتراً امتداد
الوالية أمراً ضرورياً يف سنة الله يف عباده وإال فالفراغ
بعد النبوة سيكون له أثر سلبي كبري ..وقال» يف القرآن
الكريم الكثري من اآليات ،عملت عى تقديم اإلمام عيل
عليه السالم كأنموذج للكمال اإليماين ،فحياته كانت
ك�ل�ه��ا ل�ل��ه ت �ع��اىل ،ح ��اض ��راً ل�ل�ت�ض�ح�ي��ة وال �ت �ح��رك اب�ت�غ��اء
م��رض��اة ال�ل��ه ،إىل ج��ان��ب ب��روز اإلم ��ام ع��يل ك�ج�ن��دي أول
لنصرة النبي واإلسالم يف بدر وأحد والخندق».
وأض� ��اف» ن ��رى يف ع�ط��ف وح �ن��ان اإلم ��ام ع��يل م��ا يجسد
القيم اإليمانية يف إخالص العمل لله سبحانه وتعاىل»..
معتراً
ُّ
تصدق اإلمام عيل بخاتمه وهو يف حالة الصالة
أنموذجاً لالهتمام باألمة وهو ما أظهره القرآن كمؤهل
لإلمام عيل ليقوم بدور العناية باألمة بعد رسول الله.
وتابع قائد الثورة «عندما يعلن رسول الله أن عيل مع
القرآن والقرآن مع عيل ،ضمانة لألمة أن الرجل الذي
سيواصل الحركة باألمة هو عالم بالقرآن وع��ارف به،
وعندما يقول رسول الله أن عيل مع الحق والحق مع
عيل ،يؤكد أن اإلمام عيل سيتحرك باألمة عى أساس
الحق ،فاإلمام عيل يف داخل االنتماء اإلسالمي عالمة
فارقة بني اإليمان والنفاق».
ول� �ف ��ت إىل أن آي � ��ة ال� ��والي� ��ة ت �ب ��ني ل ��ألم ��ة أن ه � ��ذا امل �ب ��دأ
ضمانة لحمايتها من االنحراف الداخيل لصالح اليهود
والنصارى وحركة النفاق ،كما أنها تشكل حماية تجاه
الخطر الكبري ال��ذي يهدد األم��ة يف اإليمان واالستقامة
والثبات عى دين الله.
وأش ��ار إىل أن ح��ال��ة االن �ح��راف ّع��ر ع�ن�ه��ا ال �ق��رآن ال�ك��ري��م
ب ��امل ��رض ،ح�ي��ث ت�ف�ق��د األم ��ة س��الم�ت�ه��ا ال��رتب��وي��ة وت�ظ�ه��ر
أش� �ي ��اء س �ل �ب �ي��ة ت� �ع ��ارض امل �ف �ه ��وم ال� ��رتب� ��وي ل ��إلن �س ��ان ..
م��وض�ح��اً أن أص��ال��ة اإلس ��الم ت�ب�ق��ى متمثلة ب��اإلم��ام عيل
يف موقفه ومنهجه ومسريته كونه حلقة وصل سليمة
ب ��رس ��ول ال �ل ��ه ..وق� ��ال ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ال �ح ��ويث «م �ب��دأ
ال��والي��ة ي�ص��ون�ن��ا يف ال ��والء وامل�ن�ه��ج وامل��وق��ف ف��ال ننحرف
وال نعيش فوىض وانفالت فيما يتعلق بالوالء والجانب
ال �ث �ق��ايف وال��دي �ن��ي وال �ف �ك ��ري» ..ك�م��ا أك ��د أن ال �ب��دي��ل عن
ال��والي��ة ه��و ال�ف��راغ وال�ف��وىض ال�ت��ي تجعل األم��ة ضحية
ل �ل �م �ف �س��دي��ن واالن �ت �ه ��ازي ��ني وامل �ض �ل ��ني  ..م �ش ��رياً إىل أن
ال �ف �ئ ��ات امل �ن �ح ��رف ��ة ك ��امل �ن ��اف �ق ��ني ت �ت �ح ��رك ت �ح ��ت ع �ن��اوي��ن

(برمجة الوالية)

ف� � ��ي إح � �ي� ��ائ � �ن� ��ا ل� � �ي � ��وم ال� � �غ � ��دي � ��ر ن� �ش� �ه� ��د ل� �ل� ��رس� ��ول
األع� � �ظ � ��م ب� ��أن� ��ه ب� �ل� ��غ ال � �ش � �ه � ��ادة ال � �ت� ��ي أم� � � ��ره ال � �ل� ��ه ب �ه��ا
م ��ن امل �س��اه �م��ة ف ��ي ح �ف��ظ ال �ن ��ص ال �ن �ب��وي أن ن �ح�ت �ف��ل ب �ي��وم
ال�غ��دي��ر ون�ت�ح��دث ع��ن اإلق ��رار ب�ب��اغ رس ��ول ال�ل��ه ف��ي ه��ذا ال�ي��وم
والي� � ��ة ال� �ط ��اغ ��وت م �ص��در
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �ق��رآن �ي��ة ل �ل��ذي��ن آم �ن��وا
تأتي بطريقة فيها تكرمي ورحمة وليست للظلم والفساد وال�ش��ر وض��رب
ع�ل��ى ش�ك��ل م��راس�ي��م م�ل�ك�ي��ة وأوام� ��ر ج��اف��ة ال �ق �ي��م اإلن �س ��ان �ي ��ة وال �ف �ط��ري��ة

املوقع الذي يكون فيه الذين آمنوا في إطار الوالية اإللهية
هو موقع مسؤولية ومهام كبرى وأدوار أساسية جدا
ب �ع ��ض امل �س �ل �م ��ن ك � ��ان ل��دي �ه��م
ف � ��ي ال� � �ق � ��رآن ال � �ك � ��رمي ال �ك �ث �ي ��ر م��ن
مشكلة ف��ي فهم أهمية طاعة الرسول اآلي � ��ات ع �م �ل��ت ع �ل��ى ت �ق ��دمي اإلم � ��ام ع�ل��ي
ف �ك ��ان ��وا ي �ع �ص��ون��ه ف ��ي م �س ��ائ ��ل ك �ث �ي��رة ع�ل�ي��ه ال �س��ام ك��أمن��وذج ل�ل�ك�م��ال اإلمي��ان��ي

ال� �ب ��دي ��ل ع� ��ن ال� ��والي� ��ة ه� ��و ال � �ف� ��راغ وال� �ف ��وض ��ى ال� �ت ��ي جت�ع��ل
األم � � ��ة ض� �ح� �ي ��ة ل� �ك ��ل امل� �ف� �س ��دي ��ن واالن � �ت � �ه� ��ازي� ��ن وامل� �ض� �ل ��ن
إيمانية وتستغلها لالنحراف باألمة يف والئها ومنهجيتها
العملية.
ً
قائال» اليهود قادرون عى لبس الحق بالباطل
ومىض
وماهرون يف عملية التزييف عى املستوى الديني وعى
مستوى الرموز والوالءات».

وجدد التأكيد عى أن أكر تهديد لألمة يف هذا العصر،
س �ع��ي األع � ��داء ل �ل �س �ي �ط��رة ع �ل �ي �ه��ا ع ��ن ط ��ري ��ق االخ� ��رتاق
الثقايف والفكري والداخيل ،ما يعزز من أهمية الوالية
يف حماية األمة من االخرتاق وإمكانية استغاللها.
واختتم قائد الثورة كلمته بالقول» قوى الطاغوت عى

رأس �ه��ا أم��ري�ك��ا وإس��رائ �ي��ل ت�س�ع��ى ل�ف��رض والي�ت�ه��ا علينا
وال �ث �غ��رة ال �ت��ي ي �ن �ف��ذون م��ن خ��الل�ه��ا ه��ي ح��ال��ة ال�ف��وىض
واالنفالت واالخرتاق الثقايف ،وليك نحظى برعاية الله
ونصره وتأييده البد لنا من أن يكون التويل لله مرتكزاً
أساسياً».

خواطر رسية

أكد قائد الثورة السيد عبدامللك
بدرالدين الحويث ،أن الشعب اليمني يحتفل
بيوم الوالية كموروث إيماين تاريخي وليس
ً
عادة جديدة أو أمراً
طارئا.
وبارك قائد الثورة يف كلمته يف ذكرى يوم
الوالية ،لألمة اإلسالمية حلول مناسبة عيد
ً
قائال« :االحتفال بيوم الغدير تعبري
الغدير
عن الشكر لله وإقرار بإتمام النعمة وإكمال
الدين وبإحيائنا له نشهد للرسول األعظم
بأنه بلغ الرسالة التي أمره الله بها».

شعبنا اليمني يحتفل ب�ه��ذه املناسبة ك�م��وروث إمياني
ال � ��والي � ��ة م �ه �م ��ة ج � ��دا ف� ��ي ح �م ��اي ��ة األم� � ��ة م��ن
االخ �ت ��راق وإم�ك��ان�ي��ة ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا واس�ت�غ��ال�ه��ا تاريخي عبر األج�ي��ال وه��و ليس ع��ادة جديدة أو أم��را طارئا

وإذا كانت فتنة أمة س���يدنا محمد عليه واله الصالة
والس���الم هي والية اإلمام علي عليه الس���الم ..فإن ذلك
يعن���ى أن ينتب���ه املؤم���ن خلطط الش���يطان ف���ي تفعيل
العصبية والرعونات النفس���ية ويجعل املس���لمني وفي
عص���ر احلداث���ة والتط���ور غي���ر املس���بوق ف���ي األرض
يخوض���ون مع���ارك نفس���يه واجتماعية يس���تفيد منها
أعداء األمة..
فعندما وجه النبي األعظم الرماة في معركة (احد) أال
ينزلوا من اجلبل حتى لو انتصر املسلمون.
وخالف���وا ذلك األم���ر بالنزول فه���زم املس���لمون وكاد
النبي أن يقت���ل ..فمخالفة تكتيكية من هذا النوع كادت
ان تقضى على املؤمنني ومنهجهم ..فما بالك في مخالفة
النبي األعظم وتأويل كالمه وتفس���يره ك ً
ال حسب هواه
ومصاحله وحزبه وتوجهاته..
فالتوجيهات واضحة وصريح���ة ..وال ميكن ان يعيد
الرس���ول األعظم اآلالف من احلج���اج املتقدمني وينتظر
املتأخري���ن في غدير خ���م ..إال وهناك أم���ر جلل وهام ال
يعنى به حب علي ألن املؤمن يجب ان يحب أخيه املؤمن
م���ن حيث املنهج وفي كل الكتب الس���ماوية لكن إبليس
وألنه يعل���م انها فتنة له���ا أثرها الكبي���ر على النفوس
استخدم جميع برامجه وجنوده التي استمدها وأنتجها
وتدرب عليها منذ آالالف السنني منذ استكباره وعصيانه
ووعده ووعيده بأنه سيعمل على منع املسلم الوصول
خل���ط وطري���ق الل���ه
املستقيم (ألقعدن لهم
صراطك املستقيم).
ومنذ الوهلة األولى
لتوجيه���ات نبي الله
بع���د حج���ة ال���وداع
اس���تطاع تأوي���ل
وحرف التوجيهات..
في كل عص���ر فهناك
م���ن اعتم���د التوجيه
عل���ى أن���ه ح���ب علي
وهن���اك م���ن ق���ال
عبدالسالم السياين
واعتم���د الوالي���ة
الديني���ة فق���ط لإلمام
علي عليه السالم..
وألن القائد العام للضالل (الش���يطان) يقوم بتحديث
البرنام���ج في كل عصر فيختلف املس���لمون ويتقاتلون
أحيان���ا ويس���ب بعضه���م بعض���ا بس���بب التحدي���ث
البرمج���ي ..وينطل���ق أعداء األم���ة في التط���ور والبناء
والتحك���م في مق���درات األم���ة وأمة س���يدنا محمد عليه
وال���ه أفضل الص���الة والس���الم يتباغض���ون ويوقفون
عجلة البناء في األرض وإقامة العدل ونش���ر هدى الله
ومنهجه ...
واملف���روض أن يكون عي���د الغدير مقص���د ورضي كل
موحد ومؤمن بتنفيذ توجيهات نبي األمة واستقبالها
بالعي���د والفرح واحملب���ة فحب علي واعتم���اد واليته ال
يعن���ي حل األحزاب السياس���ية او إلغ���اء البرملانات أو
منع مجالس الشورى او التسلط مبقدرات الشعوب بل
العكس متاما تلت���ف األمة حول من ميثل روحية اإلمام
علي وجتعله صمام أمان في هذا العصر الصعب والنادر
ملثل هذه الروحي���ة والوالية املمتدة والتي لم يلمس���ها
املس���لمون منذ ق���رون فعندما توجد وتظه���ر هذا يعنى
أن الله قد من بها على األمة من جديد ذلك حجة كبيرة
على املس���لمني في عدم اإلتباع وجع���ل اإلمام علي عليه
السالم املرجع األساسي في احلفاظ على مقدرات األمة
والنهوض بها وعدم اختراق سيادتها والعدو يدرك أن
مثل ش���خصية اإلمام على عقبة كبي���رة أمام مخططاته
وبرامجه وعدوانه ..ملاذا ألن مثل هذه الشخصية التي
ال تعتمد إال احلق ولو على نفسها واقرب الناس إليها
س���تكون نقطة االنطالق لدولة عظمى في شبه اجلزيرة
العربي���ة تس���خر كل إمكاناتها ملناص���رة املظلومني في
العالم وتنش���ر الس���الم وتتحطم عليه���ا خطط وبرامج
املنافق���ني وينكش���ف غطائهم فتجد أن الع���دو من األمة
اإلس���المية ينص���اع ولو بعد ح���ني ألخالق ذل���ك القائد
ويتمن���ى ان يك���ون جنديً���ا حت���ت توجيهاته وه���ذا ما
ال يدرك���ه إال القلي���ل م���ن الن���اس ..فعندم���ا يحي���ي الله
األم���ة بوجود رج���ل بروحي���ة االمام علي عليه الس���الم
وبال���ذات في اليم���ن العظيم وبع���د ارهاصات ومواقف
ومحط���ات كبيرة تدركها قلوب الصخ���ور (وإن منها ملا
يهب���ط من خش���ية الله) واخلش���ية ال تأت���ى إال باملعرفة
للحق واالنصياع له وعدم االس���تكبار وفي هذا العصر
املش���حون باحلقائ���ق والتفاعالت ال يس���تكبر ويعرض
عن وج���ه ومب���ادئ االمام عل���ي عليه الس���الم او يدخل
ف���ي مس���يرته القرآني���ة ويجع���ل منها مطي���ه ملصاحله
الش���خصية او هدم لبناء الدولة العظمى ..فهو خاس���ر
ج���دا وال يقبله خط املس���يرة مل���اذا ألن قائدها متواضع
فينكسر املس���تكبرون ونزيه وطاهر فينكسر السارقون
ومتقي الله فينكسر املنافقون وينكشفون..
لذلك يجب ان نحافظ عليه ونهتم بتنفيذ توجيهاته..
ما لم فسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

تقارير
األزمة التونسية ورهانات املرحلة املقبلة
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ً
مثاال متفرداً من بني الدول العربية التي اجتاحتها رياح التغير يف ثورات الربيع العربي يف 2011م ونجاحها يف تأمني االنتقال
ظلت تونس
السلمي للسلطة لكنها دخلت يف دوامة من الصراعات واألزمات السياسية األكرث تشعباً منذ اإلطاحة بالنظام السابق وهي اآلن من أكرث
القنابل السياسية املوقوتة يف الباد القابلة لانفجار.

توفيق سالم

ع�ش��ر س�ن��وات ل��م ت�خ��رج ت��ون��س إىل ب��ر األم ��ان ظ��ل ط��وف��ان
ال �ص ��راع ال �س �ي��ايس ه��و ال �ه��ائ��ج ع��ى م�ف��اص��ل ال ��دول ��ة وإدارة
ال�ب�ل��د ح�ت��ى أوص�ل�ه��ا إىل ح��اف�ي��ة االن�ه�ي��ار االق�ت�ص��ادي وزي��ادة
نسبة البطالة بأرقام مخيفة وتردي الحالة املعيشية وتفاقم
األوض��اع األكرث سوءا أمام األب��واب املغلقة يف الحلول كان
السخط الشعبي والتذمر هو الذي يطفو عى السطح دون
اه �ت ��زاز ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اك�م��ة يف االس �ت �ج��اب��ة مل�ع��ان��اة
املجتمع الذي تطحنه األزمة االقتصادية الخانقة إىل جانب
أزم��ة وبائية خطرة تسببت يف أع��داد قياسية من الوفيات
واملرىض يف مستشفيات مكتظة ومتداعية.

احللقة األبرز

ت��ون��س ال ��دول ��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م�س�ت�ق��رة م��ن ج�م�ي��ع ال�ن��واح��ي
رغ��م فساد حكومة اب��ن ع��ي لكنها كانت تمثل نموذجا يف
االس �ت �ق��رار االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ويف م�س�ت��وى ال�ت�ع�ل�ي��م
والتأهيل للكفاءات عالية املستوى التي ك��ان لها دور كبر
يف أوروبا ودول العالم ويمثل الصراع السيايس الذي اتسع
ب��ني ف��رق��اء ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح�ل�ق��ة األب ��رز ال ��ذي قصم
ظ�ه��ر ت��ون��س وت��رك�ه��ا ت�غ��رق ب��امل��دي��ون�ي��ة وب�م��زي��د م��ن ال�ت��ده��ور
االقتصادي ذلك ما جعل الشارع التونيس ينتفض غاضبا
ي� ��وم  25ي ��ول �ي ��و وال �ت �ق ��ط ال ��رئ �ي ��س ال �ت ��ون ��يس ه� ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ب��ات�خ��اذ ق ��رارات ع��اج�ل��ة إلن�ق��اذ ال�ب�ل��د م�م��ا ه��و فيه
وق ��د وص ��ف امل �ح �ل��ل ال �س �ي��ايس س �ف �ي��ان ب ��ن ف ��رح ��ات ق ��رارات
الرئيس ب�"بوادر إنقاذ".
م��ن ب��ني ال �خ �ط��وات األك ��رث إث ��ارة ال�ت��ي أع�ل��ن ع�ن�ه��ا ال��رئ�ي��س
التونيس إضافة إىل إقالة الحكومة وتعليق عمل الرملان ملدة
شهر ورفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العامة
ل�ت�ح��ري��ك دع ��اوى ض��د ع ��دد م��ن امل �ت��ورط��ني يف ق�ض��اي��ا م��ال�ي��ة
يحقق القضاء التونيس مع عدد من الشخصيات املتهمني
يف نهب املال العام كما دعا الرئيس التونيس رجال األعمال
الفاسدين إىل إع��ادة األم��وال املنهوبة واالستثمار يف الباد
وات�خ��ذ ق ��رارات ب��إق��ال��ة ع��دد م��ن امل�س��ؤول��ني م��ن بينهم إق��ال��ة
مدير املخابرات وتعيني وزي��ر دف��اع جديد وكلف مستشاره
األم � �ن� ��ي رض � ��ا غ � ��رس � ��اوي ب �ت �س �ي��ر وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ب�ش�ك��ل
مؤقت لكن ما عاقة هذه الخطوات بالقضايا االجتماعية
واالقتصادية وكوفيد 19 -إن لم يكن لها أهداف سياسية
أخرى؟.

مسار االنتقال السياسي

خطوة الرئيس التونيس غالبا ما تعر عن رغبته العلنية
يف تعديل النظام السيايس والذهاب إىل نظام رئايس جديد
يف مسار االنتقال السيايس الذي بدأ يف تونس إبان سقوط
ح�ك��م ال��رئ�ي��س ال��راح��ل زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ي يف 2011م
إث��ر ان�ت�ف��اض��ة ش�ع�ب�ي��ة وع ��رف ه��ذا امل �س��ار ال�ك�ث��ر م��ن امل�ط�ب��ات
من بينها اغتيالني سياسيني يف 2013م وهجمات إرهابية
دامية واضطرابات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة إىل
جانب موجات هجرة غر شرعية مكثفة عر البحر.
ويف ال ��وق ��ت ال � ��ذي أع �ل ��ن ف �ي��ه ال ��رئ �ي ��س ق �ي��س س �ع �ي��د ع��ن
ب��داي��ة ت�ط�ب�ي��ق ق ��رارات ��ه ع��ى ال �ف��ور ب�ع��د اج�ت�م��اع م��ع ق�ي��ادات
من الجيش واألمن ليل األحد  25يوليو فإن رئاسة الرملان
وح ��رك ��ة ال �ن �ه �ض��ة اإلس ��ام �ي ��ة ب ��األس ��اس وح�ل�ي�ف�ه��ا "ائ �ت ��اف
الكرامة" اليميني يرفضان خطوة سعيد بشكل قطعي.
وي�س�ت�ن��د ال��رئ�ي��س ال�ت��ون��يس إىل م�ض�م��ون ال�ف�ص��ل  80من
ال��دس�ت��ور ال ��ذي ي�ت�ي��ح ل��ه ات�خ��اذ ت��داب��ر اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة يف أوض��اع
محددة مستفيدا من االحتجاجات وأع�م��ال الشغب التي
اج �ت��اح��ت ع ��ددا م��ن امل ��دن ال�ت��ون�س�ي��ة ي ��وم األح ��د  25ي��ون�ي��و
2021م ح �ي��ث ي �ن��ص ال �ف �ص��ل  80م ��ن ال ��دس �ت ��ور ع ��ى أن
"ل ��رئ �ي ��س ال �ج �م �ه ��وري ��ة يف ح ��ال ��ة خ �ط ��ر داه � ��م م �ه ��دد ل�ك�ي��ان
الوطن وأم��ن الباد واستقالها يتعذر معه السر العادي
لدواليب الدولة أن يتخذ التدابر التي تحتمها تلك الحالة
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة" ح �ي��ث ق��ال��ت ال ��رئ ��اس ��ة ال �ت��ون �س �ي��ة إن ال �ت��داب��ر
ال�ت��ي أعلنها ال��رئ�ي��س ستستمر مل��دة شهر يف خ�ط��وة وصفها
خصومه بأنها انقاب.

النهضة بعدم القدرة عى إدارة األزمة.

أزمة تونس

تطور األزمة السياسية التونسية الناجمة عن الخافات
ال�س�ي��اس�ي��ة ع ��ى ال �ص��اح �ي��ات ب ��ني ال��رئ��اس��ة وال ��رمل ��ان ُت �ه � ِّ�دد
الس ْلم
بتقويض مؤسسات الدولة وتعطيل الحياة وتهديد ِّ
األه��ي حيث لم يكن الوضع خ��ارج الرملان بعيدا عن حال
ال �ص��راع ف ��ال�ت��ون�س�ي��ون ب��ات��وا ي�ع��ان��ون أوض��اع��ا اق�ت�ص��ادي��ة إىل
درج ��ة غ��ر م�س�ب��وق��ة ف�ي�م��ا ن�ت��ج ع�ن�ه��ا م��ن ان �ه �ي��ار ل�ل�خ��دم��ات
ال �ع��ام��ة ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ال ��رك ��ود االق �ت �ص ��ادي وارت� �ف ��اع ِن� َ
�س��ب
البطالة وصعود معدالت الفقر حيث كان الجميع يدرك أن
الوضع أصبح أكرث تعقيدا من الوضع الذي َّ
أدى إىل اندالع
ال �ث��ورة ال�ت��ون�س�ي��ة ق�ب��ل أك��رث م��ن ع�ش��ر س �ن��وات إذ ل��م ت�ع��رف
تونس حينها مؤسسات مفتوحة وحكومة وبرملان منتخبَني
كما لم تعرف مسارا ديمقراطيا مرتبكا لهذه الدرجة.
فعى خلفية األزمة السياسية املمتدة منذ عدة أشهر كان
ال��رئ�ي��س ال�ت��ون��يس ق��د ه��اج��م يف ت�ص��ري�ح��ات ن��اري��ة خ�ص��وم��ه
السياسيني وصارت نهجا خاصا به خال الفرتة األخرة إذ
اعتاد الرئيس بعد كل حادثة سياسية تمر بها الباد الخروج
للتصريح بكلمات تزيد الوضع احتقانا ال أكرث فهو تارة يتهم
أطرافا سياسية تونسية بالسعي إىل "إزاحته من الحكم ولو
ُهدد باستخدام الدستور لوضع حد
باالغتيال" وتارة أخرى ي ِّ
لكل ما يعتره تجاوزا يُنذر بسقوط الدولة.

جذور األزمة التونسية

تعود جذور األزمة التونسية الحالية إىل العام 2019م
الذي شهد انتخابات رئاسية أوصلت الرئيس قيس سعيد
إىل دف��ة ال�ح�ك��م .ويف أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام نفسه ح��اول ح��زب
النهضة اإلسامي األكر يف الرملان تمرير حكومة الحبيب
الجمي ولم ينجح يف ذلك لتظهر إىل السطح خافات بني
َ
موقعي الثقل السيايس يف تونس "الرملان" الذي عى رأسه
حزب النهضة و"الرئاسة" التي يُم ِّثلها الرئيس وهي خافات
ك��ان��ت ُت �ن ��ذر ب �ص ��راع م �ح �ت��دم ع ��ى ت �ح��دي��د ن �ف��وذ امل��ؤس �س��ات
الديمقراطية الوليدة.
وقد عادت الكرة إىل ملعب الرئيس الختيار بديل للحبيب
ال �ج �م��ي م ��ن أج ��ل ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة وه ��و م ��ا خ �ل��ق م�ن��اخ��ا
سياسيا تفاقمت فيه السجاالت حول مسألة الصاحيات
ع��ى وج ��ه ال�ت�ح��دي��د ل�ك��ن ت�ل��ك ال �ت �ج��اذب��ات ل��م ت�ك��ن ج��دي��دة
م��ن نوعها ع��ى ك��ل ح��ال التي عرفتها تونس بشكل متكرر

مي �ث��ل ال� �ص ��راع ال �س �ي��اس��ي ال ��ذي
ات� � �س � ��ع ب� � ��ن ف� � ��رق� � ��اء ال �ع �م �ل �ي ��ة
السياسية احل�ل�ق��ة األب ��رز ال��ذي
قصم ظهر تونس

ُ
ب�ع��د ث��ورت �ه��ا ع ��ام 2011م ف�ك�ث��را م��ا أث� ��رت م�س��أل��ة ضبط
ص ��اح �ي ��ات ال ��رئ ��اس ��ات ال� �ث ��اث :رئ ��اس ��ة (ال � ��رمل � ��ان) ورئ ��اس ��ة
(ال�ح�ك��وم��ة) ورئ��اس��ة (ال�ج�م�ه��وري��ة) وم ��ع ذل ��ك ع ��ادت أزم��ة
ال �ص ��اح �ي ��ات ل �ت �ط��ل ب ��رأس �ه ��ا م ��ن ج ��دي ��د ب �ش �ك��ل أع �ن ��ف م��ع
ح�ك��وم��ة ه�ش��ام امل�ش�ي��ي ال�ت��ي َّ
أدت ال�ي�م��ني ال��دس�ت��وري��ة يف
س�ب�ت�م��ر 2020م وه ��و م��ا ك��ان��ت ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة ت��رغ��ب يف
تعيني رئيس حكومة موال لألغلبية الرملانية .بمعنى آخر أن
حزب النهضة منح املزيد من السلطات للحكومة يف الوقت
الذي يستمد فيه رئيس الوزراء ثقته من الرملان وهو خاف
س �ي��ايس ي��ري��د ال��رئ �ي��س ال �ت��ون��يس اس �ت �ب��دال��ه ب�ت��أس�ي��س ن�ظ��ام
رئ��ايس ب��دال ع��ن ال�ن�ظ��ام ال�ح��ايل املختلط ال��ذي يضع معظم
الصاحيات بيد رئيس الوزراء الذي يُعينه االئتاف الحاكم
اما الصدام األبرز فقد بدأ يف منتصف يناير 2021م حني
رفض الرئيس املصادقة عى تعديل وزاري اقرتحه املشيي
وص��ادق عليه الرملان التونيس رافضا دع��وة ال��وزراء الجدد
عترا أن التعديل شابته
إىل أداء اليمني الدستورية أمامه مُ ِ
"خ��روق��ات" وه��و ما لم يقبله املشيي وبالتزامن مع ذلك
تس َبّبت تصريحات الرئيس ح��ول صاحياته بوصفه قائدا
أع ��ى ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ت�ش�م��ل أي�ض��ا ق ��وات األم ��ن ال��داخ��ي
وليس الجيش فقط يف تصعيد خافه مع حكومة املشيي
بشأن الصاحيات.

احلوار الوطني

منذ اشتعال األزمة السياسية َّ
تعددت املبادرات الساعية
لتخفيف االحتقان والخروج من الخاف حول الصاحيات
بني الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام املشيي
وك ��ان ��ت أول� �ه ��ا م � �ب� ��ادرة ال �ت �ه ��دئ ��ة وال ��وس ��اط ��ة ب ��ني ال �ف ��رق ��اء
السياسيني الذي قام بها "االتحاد العام التونيس للشغل"
وه��و أك��ر منظمة نقابية يف تونس إذ أطلق االت�ح��اد مطلع
ديسمر 2020م مبادرة "الحوار الوطني" بغية الخروج
م��ن األزم�ت��ني االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة يف ال�ب��اد وم��ن أهم
ب �ن��وده��ا إرس� ��اء "ه �ي �ئ��ة ح �ك �م��اء ت �ق��وده��ا ش�خ�ص�ي��ات وط�ن�ي��ة
مُ �س�ت�ق� ِّل��ة ل�ل�خ��روج م��ن األزم ��ة" وك ��ان ال��رئ�ي��س ال�ت��ون��يس قد
أع �ل ��ن يف م � ��ارس 2020م ب ��اق ��رتاح ��ه ت �ن �ظ �ي��م ح � ��وار وط �ن��ي
بمشاركة واس�ع��ة م��ن ال�ش�ب��اب ل�ب�ل��ورة م�ق��رتح��ات ومطالب
تنطلق من املستوى املحي إىل الوطني وه��و اق��رتاح اعترته
النخبة السياسية التفافا عى مبادرة الحوار التي َّ
تقدم بها
اتحاد الشغل ومحاولة الرئيس إطالة أم��د األزم��ة وإح��راج
منافسيه يف السلطة واالستئثار بدفة العملية السياسية.

األمل األخير

أق��دم ع��دد م��ن ال�ض�ب��اط املتقاعدين م��ن الجيش التونيس
عى طرح مبادرة سياسية باسم "األمل األخر" اقرتح فيها
الضباط الخروج من األزمة السياسية بأن يدعو الرئيس ًّ
"كا
من السادة َ
رئييس مجلس النواب والحكومة الجتماع عاجل
بقصر الجمهورية ي َّ
ُخصص ِلطي صفحة القطيعة واستعادة
االتصاالت الطبيعية بني الرئاسات الثاث وتدارس رهانات
املرحلة ومتطلباتها" وقد اقرتح الضباط أيضا عى الرئيس
"إل �ق ��اء خ �ط ��اب ت�ج�م�ي�ع��ي يف م �ج �ل��س ال �ن ��واب ي �ح �ض��ره ك��ل
ال �ف ��رق ��اء ال �س �ي��اس �ي��ني وي �ع �ق �ب��ه إي �ق ��اف ف� ��وري ل �ك��ل ح�م��ات
تبادل العنف والتشويه واحرتام األطراف السياسية والتزام
الجميع بتأجيل الخوض يف املسائل السياسية الخافية إىل
حني حيث أحدثت تلك املبادرة جدال واسعا يف تونس بسبب
تحسس املجتمع التونيس من تدخل القيادات العسكرية
يف الشأن السيايس ..ويف منتصف يونيو املايض دعا الرئيس
التونس الجميع مجددا إىل حوار لاتفاق عى نظام سيايس
جديد وتعديل دستور 2014م -املُنبثق عن املجلس الوطني
ال�ت��أس�ي��يس -ال ��ذي ق��ال إن��ه م��يء ب��األق�ف��ال وال�ع��راق�ي��ل لكن
ً
بادرة نحو الحل جاءت بنتائج عكسية
الدعوة التي ظهرت
وع��ادت باألزمة إىل نقطة الصفر إذ بدا واضحا من كلمات
ُمهد لتغير الدستور وتعديل النظام السيايس
الرئيس أنه ي ِّ
يف ال�ب��اد بعد أن ش� َّ�ك��ك يف ال�ح��وار ال��وط�ن��ي ال��ذي ج��رى عام
2013م واص�ف��ا إي��اه ب��أن��ه "ل��م ي�ك��ن ح ��وارا ول��م ي�ك��ن وطنيا
عى اإلطاق" مع طول أمد األزمة يف تونس بدأت الدعوات
امل �ط ��ال �ب ��ة ب ��اس �ت �ب �ع ��اد أص� �ح ��اب ال� �خ ��اف ��ات امل �ت �ص ��اع ��دة ع��ى
رأس�ه��ا إع��ان مجموعة م��ن األح ��زاب السياسية واملنظمات
وال �ج �م �ع �ي��ات وال�ش �خ �ص �ي��ات ال��وط �ن �ي��ة ع ��ن ت�ش�ك�ي��ل "ج�ب�ه��ة
االستفتاء" من أجل تغير النظام السيايس واالنتخابي يف
الباد.
مجمل تلك الرؤى كانت تتطلب ضرورة تدارك الوضع وأن
ثمة ح��اج��ة إىل تنظيم استفتاء شعبي ُي�س��أل فيه الشعب
التونيس عن ن��وع النظام السيايس ال��ذي يجب اتباعه ذلك
ع��ى اع�ت�ب��ار أن ال�ش�ع��ب ه��و "ص��اح��ب ال�س�ل�ط��ة األص ��ي" يف
نهاية املطاف ..وقد َّ
أكد أصحاب املبادرة خال مؤتمر صحايف
يف  28ي��ون �ي��و 2020م أن �ه��م "يف ج�ب�ه��ة م � َّ
�وح ��دة س�ت�ك��ون
مفتوحة لكل التونسيني وللشخصيات الوطنية ومكونات
املجتمع امل��دين وال�س�ي��ايس ك��اف��ة وه��دف�ه��ا اس�ت�ف�ت��اء الشعب
حول شكل النظام السيايس رئايس أو برملاين وحول النظام
االنتخابي نسبي أو مطلق يف دورتني" لكن هناك مَ ن ذهب
إىل ما هو أبعد من االستفتاء حول النظام السيايس بالدعوة
إىل إج� ��راء ان �ت �خ��اب��ات ت�ش��ري�ع�ي��ة ورئ��اس �ي��ة م�ب�ك��رة ب��اع�ت�ب��اره��ا
م �خ��رج��ا م ��ن األزم � ��ة وق� ��د ت� �ص � َّ�در ال ��رئ �ي ��س األس �ب ��ق م�ن�ص��ف
املرزوقي قائمة الشخصيات السياسية التي طالبت بضرورة
إج��راء ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة وتشريعية مبكرة بما يضمن حا
لألزمة السياسية والدستورية التي تعيشها الباد.

ال ��وض ��ع ف ��ي ت��ون��س أص �ب��ح أك�ث��ر
أدى
ت�ع�ق�ي��د ًا م��ن ال��وض��ع ال ��ذي َّ
إل��ى ان��دالع ال�ث��ورة التونسية في
توافق جديد
2011م

ورغ ��م أن ك � ًّ�ا م ��ن ال��رئ �ي��س ال �ت��ون��يس وح ��زب ال�ن�ه�ض��ة ق��د
أب��دي��ا ت��أي�ي��ده�م��ا مل�ق��رتح إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة وتشريعية
َّ
تعطل إج��راء ح��وار وطني للخروج من األزمة
مبكرة إذا ما
السياسية حيث وبحسب رأي القانونيني التونسيني فأنه ال
حل لألزمة الراهنة يف تونس إال من داخل الدستور ذلك أن
منافذ الذهاب إىل استفتاء أو انتخابات مبكرة محدودة جدا
بالدستور تستلزم توافقا بني فرقاء األزمة وال يمكن الذهاب
إىل استفتاء عى النظام السيايس أو تعديل الدستور دون
وجود املحكمة الدستورية التي ال تزال مُ َّ
عطلة حتى اليوم
كما يرى هؤالء أن االنتخابات التشريعية والرئاسية املبكرة
بغض النظر عن اإلمكانية القانونية إلجرائها لن ُتخرج تونس
من دائرة الصراع الصفرية تلك وبحسب رأى مشرعني فإن
الحل الناجع والازم هو اتفاق بني األغلبية الرملانية ورئاسة
ال�ج�م�ه��وري��ة ع��ى ح�ك��وم��ة ج��دي��دة م��دع��وم��ة م��ن كلتيهما أو
عى األق��ل ق��ادرة عى العمل مع الرملان والرئاسة لضمان
الحد األدىن من االستقرار الحكومي والسيايس من خال
التوافق فقط ع��ى خ��ارط��ة طريق وليس إع��ادة إن�ت��اج عجلة
االنتخابات.
ُّ
التكهن ملا سيؤول إليه الوضع السيايس
ويف ظل صعوبة
حيث ال يملك الرئيس أي صاحيات مباشرة لتغير الدستور
ومن َّ
ثم تغير النظام السيايس يف الباد وال يملك أي حزب
يف ال��رمل��ان أي�ض��ا أدوات التغير نفسها رب�م��ا ي�ك��ون ال��ذه��اب
إىل ان�ت�خ��اب��ات م�ب�ك��رة خ�ي��ارا إج�ب��اري��ا ُي�ف��ي إىل ظ�ه��ور ت��واف��ق
جديد كما يقول أنصاره أما املعارضون إلجرائها فيُشرون
إىل كلفتها السياسية واالقتصادية يف بلد يشهد أزمة مالية
حادة ما قد يتسبب بمزيد من التش ُّتت الحزبي والسيايس
يف بلد لم يعد شعبه يُطيق انتظار ثمار السياسة أك��رث من
ذلك.

إدارة األزمة

م �ن ��ذ ف �ج ��ر االث� �ن ��ني  26ي� ��ول � �ي� ��و2021م م �ن ��ع ج �ن ��ود م��ن
الجيش رئيس الرملان راش��د الغنويش ونائبه األول وع��ددا
آخر من النواب من دخ��ول مقر الرملان حيث تحيط قوات
األم��ن التي انتشرت بشكل مكثف ح��ول ال��رمل��ان وع��دد من
املؤسسات واملقرات الحكومية وسط تحذيرات من نشوب
اضطرابات محتملة وإىل ذلك اجتمع مجلس شورى حركة
ال�ن�ه�ض��ة ل �ت��دارس ال��وض��ع ال�س�ي��ايس يف ال �ب��اد ال ��ذي ان�ع�ق��د
وسط خافات داخل حركة النهضة حول كيفية التعاطي
مع ق��رارات الرئيس كما ق��ال مصدر من حركة النهضة أن
عددا من مجلس الشورى يتهمون املكتب التنفيذي لحركة

تـ ـ ـ ــونــس تـنـتـص ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بعد عشر سنوات من سيطرت (حركة النهضة) عى
الحكومة التونسية ،وصلت تونس إىل حافة االنهيار
يف ال �ق �ط ��اع ال �ص �ح��ي واالق� �ت� �ص ��ادي وال �ت �ن �م ��وي وزادت
نسبة البطالة بأرقام مخيفة ،وهي الدولة التي كانت
مستقرة من جميع النواحي ،رغ��م فساد حكومة بن
ع ��ي ،إال ان ت��ون��س ك��ان��ت ت�م�ث��ل ن �م��وذج��اً يف م�س�ت��وى
ال�ت�ع�ل�ي��م واالس �ت �ق��رار االق �ت �ص��ادي ،وت��أه�ي��ل ال�ك�ف��اءات
عالية املستوى التي كان لها دور كبر يف أوروب��ا ودول
العالم ،وأصبحت تونس يف عهد حزب النهضة تعاين
من الفساد والفوىض السياسية واملشاكل االجتماعية،
وتصدر االرهابيني إىل ليبيا وسورية وغرها من املناطق.

ال � � �ص� � ��راع ال � �ف � �ك� ��ري ب � ��ن ب ��ورق �ي �ب ��ة
والقذافي

ال خ ��وف ع��ى ال�ش�ع��ب ال �ت��ون��يس ،إن ��ه ش�ع��ب مثقف
يعرف تماماً كيف يحافظ عى وطنه ،لقد نجح الرهان
ال � ��ذي وض �ع ��ه ال ��رئ �ي ��س ال �ح �ب �ي��ب ب��ورق �ي �ب��ة ق �ب��ل ع �ق��ود
م��ن ال��زم��ن مل��واج�ه��ة م�ث��ل ه��ذه األزم ��ات ع�ن��دم��ا استثمر
يف ت �ع �ل �ي��م ال �ش �ع ��ب ال �ت ��ون ��يس ،ح �ي �ن �ه��ا س� ��أل ب��ورق �ي �ب��ة
القذايف :ملاذا تستثمر أموالك يف الساح وال تستثمرها

وُ صفت تونس الخضراء بأنها أكرث الدول العربية
واإلسامية تقدماً وتحرراً عى املستوى االجتماعي يف الشرق
األوسط ،لقد كانت آخر حصن منيع صمد يف وجه الفكر
املتطرف الذي وجد له بيئة حاضنة يف مختلف دول العالم
اإلسامي ،فكان سبباً يف انتكاسة وتراجع دول عربية
وإسامية ،ونجت تونس من هذا التطرف الفكري إىل عام
2011م مع بداية سميت "ثورات الربيع العربي" تغر كل
يشء يف رمال تونس وعيونها الجميلة.
يف التعليم؟ فكانت إجابة ال�ق��ذايف“ :ت��ري��دين أن ّ
أعلم
ش �ع �ب��ي ك �ي��ف ي �ث ��ور ع ��ي يف ي� ��وم م ��ن األي � � ��ام” ،وك��ان��ت
النتيجة وحشية وهمجية ،ثوار ليبيا الذين استباحوا
الدماء وأفرطوا يف القتل ودمروا وطنهم الذي كان من
الدول العربية الغنية ،أجابه بورقيبة" :أن يثور عليك
شعباً مثقفاً أفضل م��ن أن يثور عليك شعباً ج��اه� ً
�ا".
نتيجة التعليم كانت واضحة ،نجح الشعب التونيس
يف الخروج من براثن الربيع العربي بأقل الخسائر.
اليوم تونس تحت قيادة الدكتور قيس سعيد عى

د .فضل الصباحي

موعد مع الدولة الوطنية املدنية ،التي نتمنى أن يسهم
يف ن�ه�ض�ت�ه��ا ك ��اف ��ة أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ت��ون��يس ل ��ي ي�ن�ع��م
الجميع بالحرية والعدالة واملساواة والرخاء والتقدم،
وأال ي�ن�ج��ر خ �ل��ف ت �ج��ار امل� ��وت ودع � ��اة اإلره � ��اب .ت��ون��س
ت�ت�س��ع ل�ك��ل م��ن ي ��رى ف�ي�ه��ا وط �ن��اً ل�ج�م�ي��ع ال�ت��ون�س�ي��ني،
وليس العكس.
ال �ح �ق �ي �ق��ة :ح ��رك ��ة ال �ن �ه �ض��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ل ��م ت �غ ��ر م��ن
نهجها املرتبط فكرياً وعقائد ًيا بالتنظيم الدويل لإلخوان
املسلمني ،وهذا ما كشفته السنني العشر التي حكم

فيها الحزب ،فشل خالها يف حماية املجتمع التونيس
من املشاكل السياسية والبطالة والتدهور االقتصادي
وال�ص�ح��ي واالج�ت�م��اع��ي ،وغ�ي��اب ب�ع��ض ال�ح��ري��ات التي
كان يتمتع بها املجتمع التونيس من قبل.
خاصة القول :الدعوة املبطنة للعنف الذي تدعو له
(حركة النهضة) يف تونس تستهدف ضرب مؤسسات
ال��دول��ة ،واس�ق��اط ال��رئ�ي��س قيس ب��ن سعيد م��ن خال
ن�ش��ر ال �ف��وىض وال�ع�ن��ف يف ال �ش��ارع ال �ت��ون��يس ...ال��ره��ان
ه ��ذه امل� ��رة س ��وف ي �خ �س��ر؛ ألن امل ��واط ��ن ال �ت��ون��يس ع��اىن
الويات من فساد (حركة النهضة) وتدمرها لاقتصاد
والتسبب بكوارث صحية وسياسية واجتماعية ،ونشر
الفكر التكفري الذي أثر عى بعض الشباب التونيس،
ً
مثاال يف الفكر املنفتح املتحرر الذي يدعو إىل
الذين كانوا
التسامح ونبذ العنف ونشر الفضيلة والقيم األخاقية
العالية ،وإعطاء املرأة مكاناً ريادياً يف املجتمع التونيس،
تلك الخلفية الحضارية ورثوها من أجدادهم العظماء
الذين عاشوا مع إشعاع النهضة العلمية قبل أوروبا
بقرون من الزمن والت��زال (جامعة الزيتونة) األوىل يف
العالم شاهدة عى عظمة اإلسام يف وطن السام.

04
العميد :محمد احمد املاوري

رمتني بدائها
وانسلت

اخ� � � �ب � � ��ار ال � � �ق � � �ن � � ��وات ال � �ف � �ض� ��ائ � �ي� ��ة
التلفزيونية فاجأت العالم بأخبار
مضايقة الفلسطينيني يف مناطق
ك� � �ث � ��رة م� �خ� �ص� �ص ��ة ل ��اس� �ت� �ي� �ط ��ان
االس� ��رائ � �ي� ��ي ال � � ��ذي ي� �ه� ��دم م �ن ��ازل
وم �ت��اج��ر م�م�ل��وك��ة ل�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني
ف� �ض ��ا ع � ��ن ق � �ي� ��ام ب �ق �ص ��ف ق �ط ��اع
غ��زة يف ال��وق��ت ال��ذي أع�ل��ن رئيس
ال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح � ��دة االم� ��ري � �ك � �ي� ��ة
ورئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة امل� �ص ��ري ��ة
س�ع�ي�ه�م��ا ل��وق��ف إط ��اق ال �ن��ار بني
ال� �ج ��ان� �ب ��ني وأع � �ل � �ن� ��ا الح � �ق � ��اً ن �ج ��اح
سعي الدولتني.
وم��ن الطبيعي ان تتضمن تلك
امل �س ��اع ��ي ال� �ت ��زام ال �ج��ان �ب��ني ب �ع��دم
اس �ت �ف��زاز ب�ع�ض�ه�م��ا ل�ك�ن�ن��ا ش��اه��دن��ا
وس � �م � �ع � �ن� ��ا اخ � � � �ب� � � ��اراً غ� � ��ر م ��وف� �ق ��ة
وياليتنا لم نشاهدها ول��م نسمع
تحليات بعض املهتمني بالشأن
الفلسطيني الذين تناولوا تعسف
ال� �ك� �ي ��ان االس � ��رائ � �ي � ��ي واس � �ت � �ف� ��زازه
ب� �ش� �ك ��ل م �س �ت �م ��ر ل� �ل� �ط� ��رف اآلخ � ��ر
يف ب� ��اب ال �ص �م ��ود م �ث ��ا ع ��ى ذل ��ك
اقتحام املقدسات املدنية كمسجد
االق� � ��ى وامل � �ق� ��دس� ��ات األخ � � ��رى يف
امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب�ي��ة م�ض��اف��اً اىل ذل��ك
ه� � ��دم م � �ن � ��ازل وم � �ح � ��ات ت �ج ��اري ��ة
عفى عليها الزمن لقدمها يجري
كل ه��ذا بحماية أمنية اسرائيلية
ومشاركة مستوطنني متطرفني.
وح � �ي � ��ث ان ك� � �ث � ��راً م � ��ن ال � � ��دول
يف ال � �ع� ��ال� ��م م �ه �ت �م ��ة وم �ش �غ ��ول ��ة
ان �ظ��اره��ا ب�ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ال��وب��ايئ
(امل �ت �ح ��ور) ف �ق��د اع �ت��ره��ا امل�ح�ل�ل��ون
فرصة للحديث ع��ن املستور وهو
ان اسرائيل تنتج موادا بيولوجية
م�ح��رم اس�ت�خ��دام�ه��ا دول�ي��ا شبيهه
ب � �ف � ��روس ك � ��ورون � ��ا م� �ش ��ري ��ن اىل
ح ��ادث ��ة ال �س �ي��د م �ش �ع��ل ع� ��ام 79
رئ � �ي� ��س م �ن �ظ �م ��ة ح � �م� ��اس ع �ن ��دم ��ا
ح � �ق� ��ن يف اذن � � � ��ه مل � � � ��ادة ك � � � ��ادت ان
ت�ق��ي ع�ل�ي��ه ل��وال ال�ع�ن��اي��ة اإلل�ه�ي��ة
وال �ت ��دخ ��ل ال� � ��دوايئ واس �ت �ن �ك ��ار م��ا
حدث له.
م��ن ك��ل م��ا ت�ق��دم ذك��ره خلصت
ال �ت �ح �ل �ي��ات اىل وق � ��وف ت ��ل اب �ي��ب
وراء انتشار فروس كورونا القاتل
وم � � � � ��واد س � ��ام � ��ة اخ � � � ��رى وب �ش �ك ��ل
س� � ��ري ج� � ��دا م �س �ت �غ �ل ��ة ام �ت �ن ��اع �ه ��ا
م ��ن ال �ت��وق �ي��ع ع ��ى ات �ف��اق �ي��ة ب�م�ن��ع
تصنيع امل��واد البيولوجية القاتلة
او ال �س �ع��ي ل �ل �ح �ص��ول ع �ل �ي �ه��ا م��ن
طرف ثالث.
وت� �ت� �ج� ��ه األن � � �ظ� � ��ار اىل ت � ��ل اب �ي ��ب
ووبائها املنتج يف معاملها السرية
وتسويقه اىل العالم اجمع لصرف
النظر عن تهمة استهداف العالم
االس��ام��ي ب�ه��ذا ال��وب��اء ان اق�ت�ص��ر
التسويق عليه.
وت � �س � �ت � �ط � ��رد ب � �ع � ��ض ال � �ق � �ن � ��وات
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة االخ� �ب ��اري ��ة ال �ع��امل �ي��ة
اىل رج ��وع ت��ل اب �ي��ب اىل واش�ن�ط��ن
الضامنة أمن اسرائيل الستئذانها
ب�ت�س��وي��ق ه ��ذا ال ��وب ��اء ع��امل �ي��ا وب�ع��د
م� ��واف � �ق� ��ة إدارة ال� �ب� �ي� ��ت األب� �ي� ��ض
انتشر الوباء القاتل وقد اقحمت
واشنطن يف هذ االم��ر كما نعتقد
ب �س �ب ��ب ض� �م ��ان ��ة ألم� � ��ن اس ��رائ� �ي ��ل
ال �س �ب��ب ال �ث ��اين وه ��و امل�ح�ت�م��ل م��ن
وج�ه��ه ن�ظ��رن��ا ق�ي��ام واش�ن�ط��ن وت��ل
اب � �ي� ��ب ب� ��رع� ��اي� ��ة اإلره � � � � ��اب ال � � ��دويل
وتسليطه عى الشعوب العربية
امل�غ�ض��وب ع�ل�ي�ه��ا ام��ري�ك�ي��ا (س��وري��ا
وال� � �ي� � �م � ��ن وف � �ل � �س � �ط � ��ني) إلرض � � � ��اء
ح� �ل� �ف ��ائ� �ه ��ا يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة ول� �ح ��اج ��ة
يف ن �ف ��س ي �ع �ق ��وب وام � � ��اء وع� ��اء
الدولتني يف نفس الوقت بمحاربة
االره� ��اب األم ��ري ��ي االص ��ل امل�م��ول
خليجيا فهراء يف هراء.
ح� �ي ��ث ان امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� � � ��واردة
م � ��ن ج� �ب� �ه ��ات ال � �ق � �ت� ��ال م� � � ��ارب ق��د
اك � ��دت ض �ل ��وع أم ��ري �ك ��ا وإس ��رائ �ي ��ل
ودع�م�ه��ا ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف ال�ع��رب��ي
ب�م��ا ي�ل��زم ل�ت��أدي��ب ح�ك��وم��ة االن�ق��اذ
ال��وط�ن��ي ص�ن�ع��اء وف��رض اجندتها
وح �ل �ف ��اءه ��ا يف امل �ن �ط �ق ��ة ب �ي �ن �م��ا ان
ال �ي �م��ن ح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا وق �ي��ادت��ه
ال � �ث� ��وري� ��ة م � ��ع االط� � ��روح� � ��ة ل ��وق ��ف
ال�ح��رب وفتحه امل�ط��ارات وتسليم
األس � � ��رى امل� ��وج� ��ودي� ��ن يف س �ج ��ون
الرياض وابوظبي ،ولكن واشنطن
وال� � ��ري� � ��اض واب � � ��و ظ� �ب ��ي ي� ��روج� ��ون
ع ��ن ت �ش ��دد ال �ق �ي ��ادة ال �ث ��وري ��ة ع��ن
ال � �ح � �ل� ��ول امل � �ط � ��روح � ��ة وس �ت �خ ��رن ��ا
االيام القادمة بتوجهات واشنطن
والرياض وابوظبي.
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تقارير

في ايجاز صحفي كشف فيه تفاصيل املرحلة الثانية من عملية «النصر املبني»:

العميد سريع :عملياتنا مستمرة حتى يتوقف العدوان ويرفع احلصار وحترير كافة أراضي اجلمهورية
عملية "النصر املبني" مبرحلتيها األولى والثانية أدت الى حترير مديريات
الصومعة والزاهر وكذلك نعمان وناطع مبساحة 500كم مربع

نفذ سالح اجلو املسير  19عملية منها عمليات استطالعية وأخرى قتالية
استهدفت مواقع عناصر القاعدة وداعش

كشف املتحدث الرسمي باسم القوات
املسلحة العميد يحيى سريع يف إيجاز صحفي
يوم أمس االول تفاصيل املرحلة الثانية من عملية
"النصر املبن".
وأوضح العميد سريع أنه وبعد نجاح قواتنا
املسلحة بفضل الله تعاىل يف تنفيذ املرحلة األوىل
والتي أدت اىل تحرير مناطق مختلفة من محافظة
البيضاء وتكبيد العصابات التكفريية املرتبطة
بتحالف العدوان الخسائر الفادحة باشرت بعون
الله وفضله يف املرحلة الثانية من العملية.
مشرياً اىل أن املرحلة الثانية من عملية "النصر
املبن" بدأت يف تاريخ  20يوليو واستمرت لعدة
أيام حتى تحققت كافة األهداف وعىل رأسها
تحرير مناطق أخرى من مناطق محافظة البيضاء
وهي املناطق التي حاولت العناصر التكفريية
املتمركزة فيها وتحويلها اىل قاعدة انطالقة لتنفيذ
عمليات ضد الجيش واللجان الشعبية وكذلك
ضد املواطنن.
وأك ��د ال�ع�م�ي��د س��ري��ع أن ع�م�ل�ي��ة "ال �ن �ص��ر امل �ب ��ن" يف م��رح�ل�ت�ه��ا
ال �ث��ان �ي��ة أدت إىل ت �ح��ري��ر م��دي��ري �ت��ي ن �ع �م��ان ون ��اط ��ع ب�م�ح��اف�ظ��ة
البيضاء بمساحة بلغت  380كم مربع ..مبيناً أن العصابات
التكفريية (داعش والقاعدة) تكبدت خسائر فادحة.
ً
قتيال
ولفت اىل أن ع��دد القتىل م��ن تلك العصابات بلغ 160
وأكرث من  200مصاب وأسر العشرات منهم وإعطاب واحراق
العشرات من اآلليات واملدرعات واغتنام كميات مختلفة من
األسلحة ..مؤكداً أن املرابطن من الجيش واللجان الشعبية
وم�ع�ه��م اح ��رار ال�ق�ب��ائ��ل يف ال�ب�ي�ض��اء ت�م�ك�ن��وا م��ن خ��الل عملية
"النصر املبن" بمرحلتيها األوىل والثانية من تحرير مديريات
الصومعة والزاهر ونعمان وناطع.
وق � ��ال ال �ع �م �ي��د س ��ري ��ع :ب �ل��غ اج �م ��ايل امل �س ��اح ��ة امل� �ح ��ررة خ��الل
امل��رح�ل�ت��ن ح��وىل 500ك ��م م��رب��ع ف�ي�م��ا ل�ق��ي م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 510
مصرعهم وإصابة 760عنصرا.
وأض � ��اف" :ن �ف��ذ س ��الح ال �ج��و امل �س��ري  19ع�م�ل�ي��ة م�ن�ه��ا ع�م�ل�ي��ات
استطالعية وأخرى قتالية استهدفت مواقع عناصر القاعدة
وداعش فيما نفذت القوة الصاروخية  13عملية استخدمت
فيها صواريخ من طراز بدر وكذلك طراز سعري".
وت �ط ��رق ال�ع�م�ي��د س��ري��ع يف االي �ج ��از اىل أن ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
ب ��اش ��رت ب��ال �ت �ع��اون م ��ع األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة وال �س �ل �ط��ات امل�ح�ل�ي��ة
إع� ��ادة ت�ط�ب�ي��ع ال �ح �ي��اة يف ك��اف��ة امل �ن��اط��ق امل �ح ��ررة ..م��وض�ح��ا أن
ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ت��ول��ت ت��وث�ي��ق ج��رائ��م ال�ع�ص��اب��ات التكفريية
التي استهدفت املواطنن وممتلكاتهم.
وأك� � ��د ال �ع �م �ي ��د س ��ري ��ع ح� �ص ��ول ت �ل ��ك ال �ع �ن ��اص ��ر ع� ��ىل ال ��دع ��م
واالسناد من قبل تحالف العدوان قبل وأثناء وبعد العملية
كما زود تحالف العدوان تلك العناصر بكميات مختلفة من
األسلحة املتوسطة والثقيلة إض��اف��ة اىل كميات مختلفة من

شن طيران حتالف العدوان أثناء تنفيذ العملية  67غارة وقدم املزيد من األسلحة
لتلك العناصر اثناء تنفيذ العملية وتسهيل خروج من جنا منها الى املناطق احملتلة
ال��ذخ��ائ��ر إض��اف��ة اىل ت�ق��دي��م ال�ت�س�ه�ي��الت ال�ك��ام�ل��ة ل�ع�ن��اص��ر ما
يسمى داع��ش وال�ق��اع��دة للوصول اىل تلك املناطق والتمركز
فيها.
موضحاً أن طريان العدوان شن أثناء تنفيذ العملية  67غارة
كما قدم املزيد من األسلحة لتلك العناصر اثناء تنفيذ العملية
وتسهيل خروج من نجا منها اىل املناطق املحتلة.
وأكد العميد سريع أن القوات املسلحة تضع كل ما بحوزتها
من أدل��ة موثقة أم��ام الجهات املختلفة للتأكيد عىل العالقة
واالرتباط بن تحالف العدوان وبن العصابات التكفريية التي
يدعي هذا التحالف االجرامي محاربتها ويتخذها ومن خلفه
ً
ذريعة لتحركه وعدوانه.
األمرييك
وأردف بالقول " :إن شعبنا الحر األب��ي ي��درك تماماً حقيقة
امل�خ�ط�ط��ات األم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي ُي�ن�ف��ذه��ا ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان وأذن��اب��ه
من العمالء واملرتزقة وما حدث يف محافظة البيضاء جزء من
ذلك املخطط الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً"  ..مؤكداً ان
القوات املسلحة وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها
األب�ي��ة مستمرة يف تطهري م��ا تبقى م��ن جيوب لتلك العناصر
يف بعض مناطق املحافظة الفتاً اىل أن القوات املسلحة تثمن
الدور الكبري لقبائل البيضاء وابنائها الشرفاء يف هذه املعركة

وكذلك الدور الكبري للسلطة املحلية يف املحافظة.
وأض� � ��اف" ب �ه ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ي ��ؤك ��د ش �ع �ب �ن��ا ال�ي�م�ن��ي
ال�ع�ظ�ي��م إرادت� ��ه يف م��واج �ه��ة ال �غ ��زاة وامل�ح�ت�ل��ن وأذن��اب �ه��م من
العمالء واملرتزقة ".
وجدد العميد سريع يف االيجاز الصحفي التأكيد بأن شعبنا
املجاهد الصابر الصامد لن يقبل بالعمالء واملرتزقة وسيواصل
مسريته الجهادية بقيادة السيد القائد عبدامللك ب��در الدين
ال �ح��ويث ي�ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ح�ت��ى ي�ت�ح�ق��ق ال�ن�ص��ر ب�ت�ح�ق�ي��ق ال�س�ي��ادة
واالستقالل وتحرير وتطهري أرايض الجمهورية.
م ��ؤك ��داً أن ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة وه ��ي ت�ض�ط�ل��ع ب��واج �ب �ه��ا ال��دي�ن��ي
ومسؤوليتها الوطنية لن ترتدد يف اتخاذ املزيد من اإلجراءات
الالزمة لتعزيز قدراتها الدفاعية التي تسهم يف تعزيز املوقف
العسكري وردع العدوان ومرتزقته وأنها ماضية بكل إصرار
عىل تنفيذ املزيد من العمليات العسكرية النوعية حتى وقف
العدوان ورفع الحصار.
وأردف بالقول " :ان استمرار تحالف ال�ع��دوان يف استخدام
أدوات� ��ه ال�ت�ك�ف��ريي��ة ل��ن ي��دف��ع ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي إال ل�ل�م��زي��د من
الصمود واملزيد من التوحد واملزيد من الدعم واالسناد للقوات
املسلحة "

وأش��ار العميد سريع أن العمليات األخ��رية للقوات املسلحة
أثبتت مستوى كفاءة وخربة منتسبي هذه املؤسسة الوطنية
من الواقع الجهادي امليداين ومن التجربة النضالية العملية
يف مواجهة الغزاة والعمالء.
وح �ي��ا م �ت �ح��دث ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ك��اف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ط��ول�ي��ة
ل�ل�م�ج��اه��دي��ن م��ن ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وأب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل
األب�ي��ة وم��ن أب�ن��اء ش�ع�ب�ن��ا ال�ح��ر األب ��ي وك��ل أب�ن��اء ب�ل��دن��ا ال�ع��زي��ز
الذين يقفون صفاً يف مواجهة الغزاة واملعتدين ويسهمون يف
صناعة االنتصار اليماين ويشاركون مع املجاهدين األبطال يف
التضحية يف سبيل الله دفاعاً عن البلد والشعب.
وب � ��ن أن ع �م �ل �ي ��ات ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح ��ة وم �س ��ريت �ه ��ا ال �ج �ه ��ادي ��ة
مستمرة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار وتحرير كافة
أرايض الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق االستقالل.
وأختتم العميد سريع االيجاز بالقول " :نتجه بفضل الله اىل
املزيد من الصمود ويتجه العدو بعمالئه ومرتزقته اىل املزيد
من الخيبة واالنتكاسة كما نتجه بعون الله اىل النصر بتحقيق
الحرية واالستقالل ويتجه العدو اىل الهزيمة والفشل".
واس�ت�ع��رض امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي يف اإلي �ج��از ال�ص�ح�ف��ي م�ش��اه��د
حية لإلعالم الحربي للعملية العسكرية.

نفذت القوة الصاروخية
 13عملية استخدمت فيها
صواريخ من طراز بدر وكذلك
طراز سعير
مصرع ما ال يقل عن 510
وإصابة  760عنصرا خالل
المرحلتين
القوات المسلحة باشرت
بالتعاون مع األجهزة األمنية
والسلطات المحلية إعادة
تطبيع الحياة في كافة
المناطق المحررة
القوات المسلحة وبدعم
من أبناء محافظة البيضاء
وقبائلها األبية مستمرة في
تطهير ما تبقى من جيوب
لتلك العناصر
القوات المسلحة تثمن
الدور الكبير لقبائل البيضاء
وابنائها الشرفاء في هذه
المعركة وكذلك الدور
الكبير للسلطة المحلية في
المحافظة
امل

على عتبات حتديات عاصفة؟!
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حساباتاليمنعنمرحلةمابعدالعدوان..قويةومنصفةلمنصمدسبعسنواتفيوجهعدوانمتوحش القرارالوطنياليمنيالسيادي..هوالمحورلمستقبلالعالقاتالقادمةلليمنمعمحيطهااإلقليمي

عىل املستوى السيايس -وعىل املستوى الجيوسيايس تظهر
م ��ؤش ��رات ب ��أن امل�ن�ط�ق��ة م�ق�ب�ل��ة ع��ىل أح� ��داث ش��دي��دة ال��وط��أة
عىل الجميع وتوضح خفايا ما تخفيه االي��ام القادمات من
ترتيبات جد غريبة وجد مريبة..
وتفيد تطورات بدأت تلوح يف أفق العالقات الدولية ،وتؤكد
أن الكبار من نافذي الدول واألنظمة الدولية قد ألقت بكل
ث�ق�ل�ه��ا يف م�ع��رتك��ات وص ��راع ��ات امل�ن�ط�ق��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة وامل�ن�ط�ق��ة
الدولية..
ومن هذه املناطق ..منطقة الشرق األوسط واملنطقة العربية،
التي اندفعت فيها الرياض وأب��و ظبي وقادتا معهما قاهرة
العرب وأنظمة عربية وإسالمية وأفريقية اىل أتون صراعها
مقابل فوائد وحسابات الربح والجدوى املنتظرة جراء وعود
دول وأنظمة البرتودوالر ،التي استأسدت وظهر لها مخالب
وأن�ي��اب ..وأصبحت ت��زاح��م ال�ق��وى ال�ك��ربى ال�ن��اف��ذة يف سعي
واض��ح للحصول ع��ىل مساحة مالئمة ل�ت��واج��ده��ا يف أجندة
الدول الكربى..
ف �م��ن ك ��ان ي �ظ��ن أن أب ��و ظ �ب��ي س ��وف ت �ن��دف��ع مل �ش��ارك��ة ف��رن�س��ا
يف ح��روب�ه��ا ض��د م��ا أس�م��وه "اإلره ��اب امل��زع��وم" ال��ذي فرخته
ورعته وساندته أجهزة املخابرات بشهادة رموز غربية عديدة
س�ي��اس�ي��ة وأك��ادي�م�ي��ة وم�خ��اب��رات�ي��ة ..وي�ك�ف��ي االس�ت�ش�ه��اد بما

قالته وصرحت به هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية
السابقة التي تعمدت أن تصرح بما ظلت اإلدارات األمريكية
تتعمد إخفائه طوال الفرتة املاضية من صناعة دول النفوذ
الدويل لعناصر االرهاب..
واملثري للحسرة ان ت��رى أب��و ظبي تتوهم نفسها أنها صانعة
أح � ��داث وأن �ه ��ا ص��اح �ب��ة أج �ن ��دة خ ��اص ��ة ب �ه��ا وان �ه ��ا م ��ؤث ��رة يف
تاريخ املنطقة ،ولكن الخالة "فرنسا" التي قبلت أن تسهم
"أب ��و ظ�ب��ي" يف ت�م��وي��ل حملتها ض��د "م ��ايل" وض��د امل�ت�ط��رف��ن
املتشددين فيها ..التمويل املايل واملشاركة الرمزية بطائراتها
يف اس�ت�ه��داف أع��داء فرنسا وه��ي م�ش��ارك��ة أح�ي��ت ب��اري��س أن
ت�ج��د م��ن ي�ش��ارك�ه��ا ه��واج�س�ه��ا وم�خ��اوف�ه��ا وح�س��اب��ات�ه��ا وم��ن
ي�ت�ح�م��ل م�ع�ه��ا ع��بء ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا يف
"مايل" ويف القرن االفريقي ضد ما تظنه االمارات انها مخاطر
اس��الم�ي��ة اص��ول�ي��ة م�ت�ش��ددة ت�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��م ص�ف��ة إره��اب �ي��ن..
مقابل أن تحظى أبو ظبي بمكانة ما وبالحصول عىل الفتات
والبقايا من ال��والئ��م األوروب�ي��ة األخ��رية التي ال تقل موائدها
ووجباتها ع��ن النفط وال�غ��از وامل��اس وال��ذه��ب وم��ا تيسر من
الهربات الكبرية"..
ومثل هذا التنمر االمارايت واالنتفاخ الكاذب من عجائب هذا
الزمن األغ��رب ،واملرحلة الضبابية التي يشرتك فيها األذن��اب

الصغار بالالعبن الكبار ..يف سعي جديد وط��راز خاص من
ال �ع ��الق ��ات ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي ت �ح��ال��ف ف�ي�ه��ا ال � ��دويل ب��اإلق�ل�ي�م��ي،
وت�م��ازج��ت فيه ال�ح�س��اب��ات الرئيسية بالحسابات الفرعية..
وهذا ينذر بنشوء حاالت من التشوه العجيب يف املفاهيم ويف
املعطيات يف املنطقة واإلقليم ،حيث ترسل عواصم النفوذ
ال ��دويل ض ��وءاً أخ�ض��ر ألح ��داث م�ت�غ��ريات ع��اص�ف��ة يف منطقة
حساسة ،بل شديدة التأثر بأي اهتزاز وأي محاولة ألحداث
متغريات غري محسوبة خواتيمها..
ويف ه� ��ذا امل �ض �م ��ار ي� ��أيت ال � �ص� ��راع ..وت � ��أيت ال �ح ��رب ال �ع��دوان �ي��ة
لواحدة من النتائج الكارثية للتناغم الغريب بن الحسابات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال�ح�س��اب��ات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي زاده ��ا ت�ع�ق�ي��داً وت�ف��رع��اً
دخ� ��ول ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة يف ت �ف��اص �ي �ل �ه��ا ..وم ��ن ه �ن��ا ف��إن
املراقبن يؤكدون أن لتل ابيب املكانة االوىل والنصيب االوفر
من النفوذ والهيمنة ويدرك املتابع الدقيق واملراقب عن قرب
وعن كثب ملا تشهده منطقتنا من تطورات ان التعقيد سيظل
قائماً يف هذا الصراع وهذه الحرب العدوانية البغيضة التي
اثقلت كاهل الضمري العاملي بعد سنوات سبع من امل��رارات
ومن الدمار ومن الفوىض الدموية التي فاقت كل تصور وكل
مقبوال الصمت إزاءه��ا لكنها ل��ن تجد متسعاً
ً
ح��د ول��م يعد
ل �ص ��وت ع �ق��ل او رؤي � ��ة ح �ك �ي �م��ة ت �س ��ارع ل ��وض ��ع ح ��د مل��آس�ي�ه��ا

ومتاعبها وشرورها اال بعد ان تكون القوى النافذة االقليمية
وال��دول�ي��ة ق��د حققت م��ا ت��راه م�ه�م��اً م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ره��ا ..وق��د
خابت مساعيها جراء ان وجدت قوى وطنية تتصدر املوقف
وتتصدى لنريانها وتحدياتها ..وتحول دون انتشار مصوغاتها
العرجاء والشوهاء التي ال تراها تلك القوى اال من منظور
ح�س��اب��ات�ه��ا واه��داف �ه��ا م�ه�م��ا ك�ل��ف ذل ��ك م��ن دم ��اء م�س�ف��وك��ة
واش��الء متناثرة ..ومعاناة مريرة لشعب كل ذنبه انه اعلن
رف �ض ��ا ق ��اط �ع ��اً ل��رتت �ي �ب��ات غ ��ري س ��وي ��ة ب ��ل ت��رت �ي �ب��ات ت�س�ت�ه��دف
وجوده وتستهدف مصريه ..وتسعى اىل احداث متغريات يف
خارطة املنطقة ..واليمن التاريخية واليمن الطبيعية لن تقبل
ان تكون خارج اللعبة ..او ان يظل قرارها عىل الهامش ..النها
لها معطيات صميمية يف االجندة والحسابات وضرورية يف
التاريخ املعاصر..
وب��ال�ت��ايل ف��ان ه�ج�م��ات رج ��ال ال�ي�م��ن يف م��ا وراء ال �ح��دود لها
حسابات قد ال تنفع الجريان وال تستحوذ عىل قبولهم لكن
الحقوق التاريخية ال تعتمد عىل العواطف وال ترضخ لرغبات
الجريان او تسري وفق مشيئتهم..
هذه الحرب الطويلة ..وهذه املواجهة التي وصلت اىل سبعة
اع ��وام وي�م�ك��ن ان ت�م�ت��د إىل س �ن��وات ق ��ادم ��ة -ال س�م��ح ال�ل��ه-
ل�ك��ن ن�ت��ائ�ج�ه��ا ه ��ذه امل ��رة وب�ع��د ك��ل ه ��ذه امل��واج �ه��ات وال�ق�ت��ال

والتضحية وال�ص�م��ود وال�ب�س��ال��ة ع��ن إرض��اء اليمن واح��رتام��اً

للقرار السيادي اليمني..
بالرغم من كل االلغام التي صنعت يف طريق اليمنين من
مليشيات مفرخة ومن رموز سياسية اشبه بمقاويل االنفار
وعتاة فساد وانهيار اقتصادي متعمد وموروثات صراع تنوء
من اعبائه الجبال ذاتها..
الصراع الدويل الذي يجري اليوم له اثره عىل املنطقة العربية
ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال�ي�م��ن الن ��ه ص ��راع ع��ىل م�ص��ال��ح ت �ب��دأ وال ت�ن�ت�ه��ي ال
تقل ضراوتها وشراستها عن ما شهدته املنطقة يف الحرب
ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ال �ت ��ي ان �ت �ج��ت ح �س��اب��ات اق ��ام ��ة م�ن�ظ��وم��ات
ش ��دي ��دة االرت �ب ��اط ب ��اه ��داف ت �ل��ك ال� ��دول وال �ع ��واص ��م ال �ت��ي ال
تريد ان تتخىل عن اهدافها وال عن اطماعها حتى وان جاءت
مغلفة ب ��اوراق ال�س�ل�ي�ف��ون "وال�ش�ي�ك��والت��ة" اال ان�ه��ا يف واق��ع
االمر اشد مرارة من العلقم واعظم اثرا ً وضررا ً من االمالءات
املعلنة واملباشرة..
والخالصة اليوم ..ان الحرب املشتعلة واملواجهات ستكون
لها نتائج ج��د يف غاية االه�م�ي��ة ..ون��أم��ل ان يتحرك العقالء
لوضع اسرتاتيجيات ملا بعد هذه الحرب العدوانية امللعونة..
ل �ت �ك��ون ال �ف ��وائ ��د ع �ظ �ي �م��ة وم �ث �م ��رة واي �ج ��اب �ي ��ة ع ��ىل ال�ش�ع��ب
اليمني.
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تفقد رئيس
هيئة االستخبارات
واالستطاع اللواء
عبدالله يحيى
الحاكم ومعه نائب
رئيس هيئة اإلسناد
اللوجستي اللواء
الركن عبدامللك
الدرة أحوال
املرابطني األبطال يف
جبهات الصومعة
والزاهر والضحايك
بمحافظة البيضاء..

خالل زيارته التفقدية للمرابطني في جبهات البيضاء ..

رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع يشيد بانتصارات مجاهدي
اجليش واللجان الشعبية في مناطق الزاهر والصومعة والضحاكي

اللواء احلاكم :أنتم أيها األبطال محل فخر واعتزاز قيادتكم وشعبكم  ..وانتصاراتكم ضد أعداء اليمن سيدونها التاريخ في صفحاته املشرقة

منتسبو االستخبارات مبحافظة البيضاء كان لهم دور
أزمنة االستعمار والوصاية والهيمنة ولت دون رجعة..
انتصارات املجاهدين تؤكد مدى العزم واإلرادة
مشرف في حتقيق االنتصارات في جبهات القتال
وشعبنا الصامد العظيم أسقط كل الرهانات
على تطهير اليمن من الغزاة احملتلني

متابعة :أحمد طامش
ون�ق��ل ال �ل��واء ال�ح��اك��م وال �ل ��واء ال ��درة وم�ع�ه�م��ا ن��ائ��ب م��دي��ر دائ ��رة
االستخبارات العميد حسني هاشم للمجاهدين األبطال والقيادات
امليدانية من منتسبي املنطقة العسكرية الرابعة واملنطقة العسكرية
ال�س��اب�ع��ة ت�ه��اين وت��ري�ك��ات ق��ائ��د ال�ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در ال��دي��ن
الحويث بذكرى يوم الوالية..
وأش� ��اد رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة االس �ت �خ �ب ��ارات واالس �ت �ط ��اع يف ك�ل�م�ت��ه أم ��ام
املقاتلني األبطال املرابطني يف مواقع البطولة والعزة بما تحقق من
انتصارات كبرية يف محافظة البيضاء ضد عناصر داعش والقاعدة
وال �ت ��ي ت�ج�س��د م ��دى ال �ع ��زم واإلرادة يف ت�ط�ه��ري ال �ي �م��ن م ��ن ال �غ ��زاة

املقاتلون يؤكدون عزمهم واقتدارهم ومبعنويات عالية على اجتثاث العدوان ومرتزقته وأدواته التكفيرية من اليمن
واملحتلني وأدواتهم ..
وأشار إىل أن أزمنة االستعمار والوصاية والهيمنة قد ولت دون
رج �ع��ة ،وأن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي أف �ش��ل ك��اف��ة امل ��ؤام ��رات وال��دس��ائ��س
وأس �ق ��ط ك ��ل امل �ش ��اري ��ع االس �ت �ع �م��اري��ة واج �ت ��ث أدوات � ��ه م ��ن امل��رت��زق��ة
والتكفرييني الذين باتوا اليوم يتجرعون مرارة الهزائم املتاحقة .
وق ��ال ال �ل��واء ال�ح��اك��م م�خ��اط�ب��اً امل�ج��اه��دي��ن األب �ط��ال "إن �ك��م محل
فخر واع�ت��زاز قيادتكم وشعبكم بما تقدمونه م��ن تضحيات ،وما

تحققونه من انتصارات سيدونها التاريخ يف صفحاته املشرقة" .
من جانبهم عر املرابطون يف جبهات الزاهر والصومعة والضحايك
بالبيضاء عن ارتياحهم لزيارة رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع
ومشاركته أفراحهم بذكرى يوم الوالية وتفقده أحوالهم عن قرب..
وعروا عن تقديرهم الهتمام قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين
ال�ح��ويث بأوضاعهم يف م��واق��ع ال�ع��زة وال�ك��رام��ة والتضحية وال�ف��داء
دف��اع��ٱ ع��ن األرض وال�ع��رض وال�س�ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ..م��ؤك��دي��ن عزمهم

خالل زيارته للمرابطني في الساحل الغربي ومحور عبس:

اللواء العوامي :العدوان لن ينال من ثبات وصمود الشعب واملقاتلني

تفقد مدير عام ديوان وزارة الدفاع اللواء الركن محمد
العوامي ومعه قائد ل��واء النقل الخفيف العميد الركن
اح�م��د ال�س�ي��اين ون��ائ��ب م��دي��ر دائ ��رة ش��ؤون األف ��راد أح��وال
املرابطني يف جبهتي الساحل الغربي ومحور عبس وخال
لقائه باملقاتلني أشار اللواء العوامي إن زيارة املعايدة تأيت
يف اط ��ار ح ��رص ال �ق �ي��ادة ال �ث��ورة وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة

عىل االطاع عن قرب عن احوال املقاتلني وتبادل التهاين
معهم بمناسبة عيد االضحى املبارك
وأش��اد اللواء العوامي باالنتصارات التي تحققت عىل
أي ��دي امل��راب �ط��ني ض ��د ق ��وى ال �ش��ر وال� �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��م
وع�ن��اص��ره��م اإلره��اب�ي��ة  ..م��وض�ح��ا ب��أن ال �ع��دوان ل��ن ينال
م��ن ث�ب��ات وص�م��ود ال�ش�ع��ب وال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية

مهما أوغل يف سفك دماء األبرياء من االطفال والنساء
وال�ش�ي��وخ  ..م��ن جانبهم أك��د امل��راب�ط��ون أن ق��وة ال�ع��دوان
قد خارت وانهارت معنويات مرتزقته أمام بسالة وثبات
املرابطني يف مختلف جبهات العزة والكرامة.
رافقهم خال الزيارات مدير القاعدة اإلدارية يف املنطقة
العسكرية الخامسة .

قيادة املنطقة العسكرية املركزية تنظم فعالية بذكرى يوم الوالية

نظمت قيادة املنطقة العسكرية املركزية يف مستشفى
 48النموذجي بصنعاء فعالية خطابية بذكرى الوالية
واختتام دورة صحية يف مجال اإلنعاش والطوارئ التي
استهدفت  21متدرباً.
ويف الفعالية بحضور نائب قائد املنطقة العسكرية
املركزية العميد محمد عبدالله أبو مهدي وقائد اللواء
ال��راب��ع م��درع العميد ال��رك��ن محمد آل ع�ب��دال�ل��ه وق��ائ��د

ال� �ل ��واء  62م �ش ��اة ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن ع ��ي م �ك ��رم وم��دي��ر
م�س�ت�ش�ف��ى  48ال�ع�م�ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ال�ص�ي�ل�م��ي ،أل�ق�ي��ت
كلمات تطرقت إىل عظمة ذكرى يوم الوالية وأهميتها
يف حياة األمة.
وأك� ��دت أه �م �ي��ة اس �ت �ل �ه��ام ال� ��دروس وال �ع ��ر م ��ن ه��ذه
ال��ذك��رى يف ت�ج��دي��د ال ��والء ل�ل��ه ت�ع��اىل وال��رس��ول األك��رم
صىل الله عليه وآله وسلم واإلمام عي كرّم الله وجهه.

ف�ي�م��ا أل�ق�ي��ت ك�ل�م��ة ع��ن امل �ش��ارك��ني يف ال ��دورة أش ��ارت
إىل ما تناولته الدورة من معلومات ومعارف مهمة يف
ً
حاثة عىل تطبيق مضامني وأهداف
الجانب اإلسعايف ..
الدورة عىل الواقع.
وتطرقت إىل تزامن اختتام الدورة يف مجال اإلنعاش
والطوارئ مع ذكرى يوم الوالية وأهمية امليض عىل نهج
اإلمام عي وسريته.

واقتدارهم عىل اجتثاث العدوان ومرتزقته وأدواته من اليمن.
وكان رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع ومرافقيه قد تفقدوا
فرع االستخبارات بمحافظة البيضاء وأوضاع منتسبيه الذين كان
ل�ه��م دور م�ش��رف يف ت�ح�ق�ي��ق االن �ت �ص��ارات ض��د ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه
وأدواته التكفريية " داعش والقاعدة"
وأش ��اد ال �ل��واء ال�ح��اك��م خ��ال ال��زي��ارة ال�ت��ي اس�ت�ق�ب�ل�ه��م ف�ي�ه��ا م��دي��ر
الفرع العقيد طاهر السقاف وقادة الوحدات العسكرية بالنجاحات

التي يحققها منتسبو االستخبارات يف البيضاء والدور املتميز لشعبة
االستخبارات .
راف��ق رئيس هيئة االستخبارات خال الزيارة رئيس شعبة
األم� ��ن ال �ع �س �ك��ري ال �ع �م �ي��د ج �م��ال م�ح�م��د ال �ق �ي��ز وم ��دي ��ر ف��رع
االس �ت �خ �ب ��ارات ب �م �ح��اف �ظ��ة ش �ب ��وه ال �ع �ق �ي��د م �ح �م��د ب ��ن ص��ال��ح
ال�ب�ه�ج��ي وع ��دد م��ن ال �ق �ي��ادات ال�ع�س�ك��ري��ة وض �ب��اط م��ن هيئة
االستخبارات واالستطاع .

تشييع كوكبة من شهداء الواجب بصنعاء

ُشيعت بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامني ثاثة من شهداء
الوطن والقوات املسلحة وهم العقيد أحمد محمد الجايك والرائد
محمد أحمد األهنومي واملازم أول عبدالخالق عراف حمود عراف
الذين استشهدوا يف جبهات الدفاع عن الوطن.
وخال مراسم التشييع التي تقدمها مدير الكلية الحربية العميد
ال��رك��ن محمد ش�ي��زر وم��دي��ر كلية ال�ط��ريان وال��دف��اع ال�ج��وي العميد
ال��رك��ن عبدالله الجنيد وم��دي��ر دائ��رة تقييم ال�ق��وى البشرية العميد
الركن عبدالعزيز ص��اح ،ب��ارك املشيعون االنتصارات املتوالية التي
يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.
وأك��دوا استمرارهم يف تقديم قوافل الدعم واالسناد للمرابطني
يف الجبهات حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة ومرتزقتهم.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم
الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة
لتتم مواراتها الرثى يف مسقط رأس كل منهم .
شارك يف مراسم التشييع عدد من القيادات العسكرية واألمنية
والشخصيات االجتماعية وجمع غفري من املواطنني .
كما ُشيع بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثمان الشيخ حميد
حسني قنبور وجثامني كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
الذين استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد تحالف
العدوان ومرتزقته.
حيث تم تشييع جثامني العميد راج��ح محمد الكينعي والعقيد
عبدالسام أحمد الصماط والعقيد محمود عي جشيش واملقدم
م�ث�ن��ى ص��ال��ح ع��اط��ف وامل �ق ��دم إب��راه �ي��م أح �م��د امل ��ؤن ��ي وال ��رائ ��د رب�ي��ع
م�ح�س��ن ض��رب��ه وال�ن�ق�ي��ب ل�ط��ف اس�م��اع�ي��ل ح�م��زة وال�ن�ق�ي��ب أن��ور رزق
الهكري والنقيب سمري حسني بيضان.
كما تم تشييع جثامني املازم أول رفيق محمد جسار واملازم أول
رش�ي��د عبدالله الساملي وامل��ازم أول سهيل محمد قطينة واملساعد
محمد حسني املشمي واملساعد جسار عبده جسارواملساعد ناصر
ص ��ال ��ح امل �س �ع ��دي وامل �س ��اع ��د غ ��ان ��م ع ��ي ع �م��ر وامل �س ��اع ��د أن� ��س م��ال��ك
الزبدي ،وعي عي حسني الغذيفي .
وخال مراسم التشييع التي تقدمها وزير الدولة نبيه أبو نشطان

ومحافظا صنعاء عبدالباسط الهادي وريمة فارس الحباري ووكيل
وزارة اإلرش ��اد وش ��ؤون ال�ح��ج وال�ع�م��رة ص��ال��ح ال �خ��والين وع ��دد من
ال�ق�ي��ادات العسكرية واألم�ن�ي��ة ،ع��ر املشيعون ع��ن الفخر واالع�ت��زاز
بالتضحيات الكبرية التي قدمها الشهداء وهم يتصدون بكل بسالة
ألعداء الوطن حتى توجوا بالشهادة يف سبيل الله والوطن .
ً
خالدة يف سفر التاريخ العسكري
وأكدوا أن مآثر الشهداء ستظل
ل�ل�ي�م��ن ويف وج ��دان وذاك ��رة أب �ن��اء ال�ش�ع��ب ب�م��ا ق��دم��وه م��ن ب�ط��والت
ومواقف وطنية مشرفة وهم يتصدون للغزاة وأعوانهم يف مختلف
جبهات العزة الكرامة .
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم
الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة
لتتم مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذل� ��ك ُش �ي �ع ��ت ب �ص �ن �ع��اء ج �ث ��ام ��ني س �ب �ع��ة م ��ن ش� �ه ��داء ال ��وط ��ن
والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة
الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامني الشهداء املقدم عبدالله حسني حسني
ال �ب �ح��ري ،ال�ن�ق�ي��ب أح �م��د ع ��ي س ��ال ع ��ي م �س ��اوي ،ال�ن�ق�ي��ب ج�م��ال
طاهر عبدالرحمن النهاري ،املازم ثاين معتز يحيي عبدالله قاسم
ال �س ��راج ��ي ،امل �س ��اع ��د ع �ب��دال �ل��ه ع ��ي ص ��ال ��ح م �ح �م��د ع ��ي ال �ك ��وم ��اين،
امل �س��اع��د ع�ب��دال�ح�ك�ي��م م�ح�م��د ح �س��ني ع ��ي ال �ح��ري��ص وزك ��ري ��ا ي�ح�ي��ي
إبراهيم كليب دمامي.
وخ ��ال م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا م��دي��ر دائ ��رة ت�ق�ي�ي��م ال�ق��وى
ال �ب �ش��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال ��رك ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ص ��اح وم ��دي ��ر دائ� ��رة امل�س��اح��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن أح�م��د ع��ي ال�خ�ي��واين وق �ي��ادات عسكرية
وأم �ن �ي��ة وش �خ �ص �ي��ات اج �ت �م��اع �ي��ة وزم � ��اء وأق � ��ارب ال �ش �ه ��داء ،أش ��اد
امل �ش �ي �ع��ون ب ��امل ��اح ��م ال �ب �ط��ول �ي��ة واالن� �ت� �ص ��ارات ال �ت ��ي ي�ح�ق�ق�ه��ا أب �ط��ال
الجيش واللجان الشعبية يف كافة ميادين الشرف والبطولة دفاعاً
عن الوطن ومواجهة املعتدين واملرتزقة.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم
الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة،
ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
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تغطية

» ترافق القيادات العسكرية في زيارتهم إلى جيزان :

جيزان  ..آيات النصر اليماني

املتابع لالنتصارات العظيمة التي يحققها أبطال
الجيش واللجان الشعبية يف جبهة جيزان ،يدرك أن
العمليات النوعية واإلسرتاتيجية وعمليات دك مراكز رقابة
العدو السعودي بما يف ذلك الوصول إىل العمق ،تتطلب
شجاعة واستبسال وتضحية قلما توجد إال يف أولئك الفتية
الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى ..آمنوا وتوكلوا عىل الله حق
التوكل فكان ناصرهم ومؤيدهم يف كل تحركاتهم التي لم
تستطع أحدث الرادارات كشفها ،هؤالء املجاهدين الشباب
ً
وعمال وهبوا أنفسهم لله تعاىل
املتسلحني بالقرآن ثقافة
وللذود عن سيادة اليمن وأرضه وحدوده ،فرتاهم السباقني
إىل تنفيذ عمليات املباغتة ومفاجأة العدو بخطط هجومية
وتكتيك جديد ال تعرفه وال تدرسه الجيوش إال يف مدرسة
املسرة القرآنية مدرسة االرتباط والتوكل عىل الله.

العمليات األخيرة التي شهدها قطاع جيزان
خطط هجومية وتكتيك جديد ال تعرفه
اجليوش إال في مدرسة االرتباط والتوكل على الله أظهرت قوة بأس املقاتل اليمني وعزميته التي ال تلني

تغطية  :مقدم /عبدالحميد الحجازي
ال�ع�م�ل�ي��ات األخ ��رة ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا أب�ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
ق�ط��اع ج�ي��زان أظ�ه��رت ق��وة ب��أس امل�ق��ات��ل اليمني وعزيمته ال�ت��ي ال تلني
رغم الفارق الكبر يف العدد والعدة ،العدو السعودي استقدم كتائب
ب��أك�م�ل�ه��ا م��ن امل��رت��زق��ة ال �س��ودان �ي��ني ظ �ن��اً م�ن��ه ان ��ه م�ح�م��ي ب�ه��م وب�ك�ث��اف��ة
أع ��داده ��م ،أض ��ف إىل ذل ��ك ال�ت�ح�ص�ي�ن��ات امل�ن�ي�ع��ة واالن �ت �ش��ار ال��واس��ع..
وس��رع��ان م��اخ��اب ظ�ن�ه��م وأن ��ه الع��اص��م ال �ي��وم م��ن أم ��ر ال �ل��ه ،الع��اص��م
أم ��ام ال�ض��رب��ات ال�ح�ي��دري��ة ال�ت��ي ت �ج��اوزت ج�م��وع امل��رت��زق��ة ال�س��ودان�ي��ني
الذين أصبحوا كالصريم وهشيم املحتضر مابني قتيل واسر ومن نجا
منهم ولوا مدبرين ،وبدأت بعدها عمليات الوجع الحقيقي بوصول
مجاهدو الجيش واللجان إىل مراكز القيادة التابعة للعدو ،وبضربات
مدروسة زلزل املجاهدون تلك املراكز وتحولت إىل حطام بعد عني..
عندها سجد املجاهدون لله حمداً وشكراً مهللني بالتكبر ملن يستحق
التعظيم يف مثل كهذا مواقف.

أطماع آل سعود

سعى الكيان التوسعي لنظام آل سلول منذ نشأته إىل احتالل وضم
العديد من املناطق ،كعسر ونجران وجيزان التي التزال بتضاريسها
وعاداتها وتقاليدها تؤكد أنها جزء من اليمن وامتداد طبيعي لسلسلة
ال�ج�ب��ال وال�ت�ه��ائ��م ال�ي�م�ن�ي��ة ،وم ��ع ذل ��ك ل��م ت�ق��ف أط �م��اع آل س�ع��ود يف
التوسع جنوباً ،فعمل عىل شراء الوالءات ومنح بعض سكان املناطق
ال�ح��دودي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة أو ال�ت��اب�ع��ة ال�س�ع��ودي��ة ،وال�س�م��اح لهم
بعبور الحدود وفق اعتبارات وامتيازات أرادت منها السعودية كسب
والء سكان تلك املناطق ،يف ال��وق��ت ال��ذي كانت امل��دي��ري��ات الحدودية
تعاين النسيان والحرمان من أبسط الخدمات الضرورية وعىل رأسها
خدمات الطرقات والخدمات التعليمية والصحية ،ولعل هذا اإلهمال
املتعمد ال��ذي كرسه النظام السابق ك��ان بمثابة التمهيد لضم أج��زاء
يمنية واسعة بل ومديريات بأكملها إىل الكيان السعودي ،ناهيكم عن
ً
مستغال
النشاط الوهابي وفكر التكفر الذي تغلل يف أوساط املجتمع
عدداً من العوامل السياسية واالجتماعية والحروب الست التي شنها
النظام السابق عىل أجزاء واسعة من محافظة صعدة.
وم ��ع ظ�ه��ور امل �س��رة ال�ق��رآن�ي��ة امل �ب��ارك��ة وك�ش�ف�ه��ا ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ح�ق��ائ��ق
واملؤتمرات ويف مقدمتها األطماع السعودية يف األرايض اليمنية رغم
الضيم الذي لحق باليمنيني جراء ترسيم الحدود يف العام 2000م بما
عرف بمعاهدة جدة ..وعند شن العدوان السعودي الصهيو امرييك
ً
وصوال إىل
غاراته األوىل يف مارس 2015م وتماديه يف التدمر والقتل
إعالن محافظة صعدة وغرها من املناطق الحدودية ،مناطق عسكرية
وم�س��رح لعملياته وطلعات ط��ران��ه ال�غ��اش��م ،ف�ك��ان ل��زام��اً ع��ىل أح��رار
وشرفاء اليمن يف ظل القيادة الثورية الحكيمة التحرك للتصدي لهذا
العدوان وحماية الحدود الشمالية للجمهورية اليمنية ،والبدء بتنفيذ
ع�م�ل�ي��ات ن��وع�ي��ة ف�ي�م��ا وراء ال �ح��دود وص � ً
�وال إىل ال�ت�ه��دي��د واالس�ت�ع��داد
املباشر أله��داف عسكرية وحيوية داخ��ل العمق السعودي ،وبالتايل
زيادة بنك األه��داف والتحول إىل الهجوم امل��دروس واملؤلم للمطارات
والقواعد الحربية وتمديدات النفط وغرها من األهداف الحيوية.

معادلة جديدة

االنتصارات األخرة التي شهدتها قطاع جيزان فرض معادلة جديدة
يف الساحل الغربي ،ممثلة يف تهديد السواحل السعود ّية مقابل أي
تهديد يقدم عليه العدوان للسواحل اليمنية  ،خصوصاً وأنه يف وقت
سابق حاولت مجاميع العدوان التسلل يف محافظة حجة الساحلية
يف م��ارس امل ��ايض ،ف�ق��وب��ل ذل��ك ب�ت��وغ��ل ك�ب��ر ل�ق��وات ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف منطقة جيزان الساحلية التي يتواجد فيها أحد أهم وأكرب
املوائن النفطية يف العالم.
ن��اه�ي�ك��م ع��ن ت�م��ادى غ ��ارات ال �ع��دوان يف اس�ت�ه��داف امل�ن��اط��ق والسكنية
واألع �ي ��ان امل��دن �ي��ة وم��اخ�ل�ف�ت��ه غ ��ارات ��ه ال�ه�س�ت��ري��ة م��ن ش �ه��داء وج��رح��ى
وت ��دم ��ر ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال �خ��دم �ي��ة ،وه ��و م ��ا ت�ش�ه��د ب ��ه ص ��ور ال �خ��راب
وال��دم��ار وب�ق��اي��ا ال�ص��واري��خ وال�ق�ن��اب��ل وامل�ق��ذوف��ات األخ ��رى ال�ت��ي الت��زال
متناثرة هنا وه�ن��اك ،م��ؤك��دة همجية ال�ع��دوان وإف��الس��ه وت�ج��رده من
كافة القيم اإلنسانية والدينية واألخالقية.

زيارات تفقد ومعايدة

يف إط ��ار ال ��زي ��ارات ال �ع�ي��دي��ة ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا وزارة ال ��دف ��اع ورئ ��اس ��ة ه�ي�ئ��ة

ق � � ��ادة ال� � ��دوائ� � ��ر ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة  :ب �ف �ض ��ل ث� �ب� ��ات وش �ج ��اع ��ة
امل� � � ��راب � � � �ط� � � ��ني ت� � �ل� � �ق � ��ى ال� � � � �ع � � � ��دو ال � � � �س � � � �ع� � � ��ودي ض� � ��رب� � ��ات
م� � ��وج� � ��ة ج � �ع � �ل � �ت� ��ه ي� � �ج � ��ر اذي� � � � � � ��ال ال � � �ه� � ��زمي� � ��ة واالن � � �ك � � �س� � ��ار
ق ��ائ ��د أل� ��وي� ��ة ج � �ي � ��زان :ت ��اح ��م ال� �ق� �ي� ��ادة م� ��ع امل �ج ��اه ��دي ��ن
ي � � � �ع � � � ��زز م� � � � ��ن اق� � � � � �ت� � � � � ��راب ال� � � �ن� � � �ص � � ��ر ودح� � � � � � � ��ر ال � � � � �ع� � � � ��دوان
امل��راب �ط��ون :ث��اب�ت��ون وراس �خ��ون ف��ي م��واق��ع ال �ع��زة وال�ش��رف
وال � ��زي � ��ارات ال �ع �ي��دي��ة ل �ه��ا ع �ظ �ي��م األث � ��ر ف ��ي رف� ��ع امل �ع �ن��وي��ات

األركان العامة للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة ..قام مدير دائرة
االستخبارات العسكرية العميد الركن عيل محمد أبو حليقة ومعه
مدير دائرة التقاعد العسكري العميد عبدالله الكبودي
وم��دي��ر دائ��رة ال��ري��اض��ة العسكرية العميد عبدالجليل غ��ازي ،ومدير
مركز القيادة والسيطرة العميد فايز الحاريث ،بزيارة تفقد ومعايدة
للمرابطني م��ن أب�ط��ال الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية يف مجموعة ألوية
جيزان.
وخ��الل ال��زي��ارة ال�ت��ي راف�ق�ه��م فيها ق��ائ��د مجموعة أل��وي��ة ج�ي��زان ال�ل��واء
اح �م��د ي�ح�ي��ى ج �س ��ار ..ن �ق��ل ال �ع �م �ي��د أب ��و ح�ل�ي�ق��ة وم ��راف �ق ��وه م ��ن ق ��ادة
ال��دوائ��ر العسكرية ت�ه��اين ال�ق�ي��ادة السياسية والعسكرية للمرابطني
بمناسبة ع�ي��د األض�ح��ى امل�ب��ارك ،وك��ذا مباركتهم ل��الن�ت�ص��ارات الكبرة
التي حققها منتسبو أولوية جيزان ،والتي تعكس القدرات القتالية
املتطورة والجهوزية العالية لتنفيذ العمليات النوعية ومباغتة العدو
يف عقر داره.
وأك � ��د ال� �ق ��ادة ال� ��زائ� ��رون أن ق �ط ��اع ج �ي ��زان ال� �ح ��دودي م ��ن ال �ق �ط��اع��ات
العسكرية الهامة التي شهدت االنتصارات العظيمة بفضل شجاعة
وث �ب��ات واس �ت �ب �س��ال امل �ج��اه��دي��ن م��ن أب �ن��اء ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
وال ��ذي ��ن ب �ع��ون ال �ل��ه وت��وف�ي�ق��ه ت�م�ك�ن��وا م��ن إخ �ض��اع ال �ع��دو ال�س�ع��ودي
وت �ل �ق �ي �ن��ه ض ��رب ��ات ق ��اس �ي ��ة وم ��وج �ع ��ة ،ج �ع �ل �ت��ه ي �ج ��ر أذي � ��ال ال �ه��زي �م��ة
واالنكسار.
وأشار الوفد الزائر إىل حقيقية أطماع العدوان التوسعية وسعيه إىل
احتالل األرايض اليمنية ،لكن قوة إيمان وبأس املقاتل اليمني بددت
أحالم العدوان الواهية ،فلم يجن من عدوانه وجرائمه املتتالية ضد
ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي إال امل��زي��د م��ن ال�ص�م��ود وال�ث�ب��ات واإلص ��رار ع��ىل تحقيق
النصر ضد العدوان ومرتزقته.

اقرتاب النصر

من جانبه أكد قائد مجموعة ألوية جيزان جهوزية منتسبي الجيش
وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة امل��راب�ط��ني يف م�خ�ت�ل��ف امل �ح ��اور ،ل�ل��رد ع��ىل غ�ط��رس��ة
ال �ع ��دوان ال �س �ع��ودي ال�ص�ه�ي��و أم��ري��يك ،ك�ح��ق م �ش��روع أم ��ام ال�ج��رائ��م
وامل �ج��ازر ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا وي��رت�ك�ب�ه��ا ال �ع��دوان ب�ح��ق شعبنا ال�ي�م�ن��ي أط�ف� ً
�اال
�اء ورج � ً
ون�س� ً
�اال ،م�ن��ذ م��اي��زي��د ع��ن س��ت س�ن��وات ..م�ش��راً إىل أن تالحم
القيادة السياسة والعسكرية جنباً إىل جنب مع املجاهدين يف مختلف
امل �ج��االت وال�ج�ب�ه��ات ،واالس �ت �م��رار يف رف��د ال�ج�ب�ه��ات ب��امل��ال وال��رج��ال،
سيعزز من اقرتاب النصر ودحر العدوان.

ثابتون وراسخون

ث�م��ن أب �ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة امل��راب �ط��ون يف م�ح��ور ج�ي��زان،
اهتمام ودعم القيادة الثورية والسياسية والعسكرية والرعاية التي
ت��ول�ي�ه��ا ل�ل�م��راب�ط��ني يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ال �ح��دودي ال �ه��ام ..م�ش��ري��ن إىل أن
الزيارات العيدية والتفقدية لها عظيم األثر يف رفع املعنويات القتالية
واإلصرار عىل تحقيق املزيد من االنتصارات.
وجدد املرابطون العهد لقيادة الثورة والقيادة السياسية والعسكرية
إنهم ثابتون وراسخون يف مواقع العزة والشرف حتى يتحقق النصر
املبني.

ورقة تضييق

صور اخلراب والدمار وبقايا الصواريخ والقنابل تؤكد همجية
العدوان وإفالسه وجترده من كافة القيم اإلنسانية والدينية واألخالقية

ال �ي ��وم وب �ع ��د م ��اي �ق ��ارب ال �س �ب��ع س �ن ��وات م ��ن ع � ��دوان آل س �ع ��ود وم��ن
ت�ح��ال��ف معهم م��ن دول االس�ت�ك�ب��ار ال�ص�ه�ي��وين ال�غ��رب��ي ،تمكن أب�ط��ال
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف م �ن��اط��ق ج �ي ��زان وع �س ��ر ون �ج ��ران م��ن
تحقيق االنتصارات الكبرة التي مرغت أنف العدو السعودي بالهزائم
املتتالية وأجربته عىل االحتماء بمرتزقته من مختلف الجنسيات الذين
باتوا تحت رحمة نران مجاهدي الجيش واللجان ،ولم يكتف العدو
ال �س �ع ��ودي ب ��ذل ��ك ف �م��ن ش ��دة ال �خ ��وف وال ��رع ��ب وال �ه ��زي �م ��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
ال�ت��ي ي�ع�ي�ش�ه��ا ،أص ��در م��ؤخ��راَ ق ��راراً ي�م�ن��ع ت��واج��د ال�ع�م��ال��ة ال�ي�م�ن�ي��ة يف
م�ن��اط��ق ن �ج��ران وع �س��ر وج �ي ��زان ،وال�ت�ض�ي�ي��ق ع��ىل امل�غ��رتب��ني ال�ي�م�ن�ي��ني
ال��ذي��ن أخ��ربت�ه��م ال�ظ��روف املعيشية للعمل يف أع�م��ال ت�ج��اري��ة ومدنية
يف تلك املناطق ،كما يطال هذا القرار الجائر أطباء يمنيني يعملون يف
املستشفيات وأستاذة ودكاترة جامعيني يعملون يف جامعة نجران.
امل�ت��اب�ع��ون ال�س�ي��اس�ي��ون ي�ص�ف��ون ه ��ذا ال �ق ��رار ب��ال�ظ��ال��م وال �ع ��دواين ألن��ه
يحرم ما يقارب نصف مليون من املغرتبني اليمنيني دون غرهم من
ال��واف��دي��ن م��ن وظ��ائ�ف�ه��م وأع�م��ال�ه��م م�م��ا ي��ؤث��ر ع��ىل وض�ع�ه��م امل�ع�ي��ي
ووضع األسر التي يعيلونها يف ظل التداعيات االقتصادية الناتجة عن
استمرار العدوان والحصار.
يف ح��ني ي��رى آخ ��رون أن ق ��رار م�ن��ع ت��واج��د ال�ع�م��ال��ة ال�ي�م�ن�ي��ة يف مناطق
ج�ن��وب امل�م�ل�ك��ة ،ورق��ة يستخدمها ال�ع��دو ال�س�ع��ودي إلي�ق��اف التقدم
ال�ع�س�ك��ري ل�ل�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ال��ذي��ن ي�ق��رتب��ون ك��ل ي ��وم من
العمق السعودي ويهددون بإسقاط مدن سعودية كبرة.
وأمام كل ذلك تظل الخيارات العسكرية للجيش واللجان مفتوحة،
أمام عدو تاريخي ال يمكن أن تثنيه عن عدوانه وإطماعه سوى القوة
واملزيد من الضربات الحيدرية املؤملة.
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البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية( :الحلقة )82
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

انتهاك حرمة
األرصفة ظاهرة
مجتمعية مقرفة
م��ن امل�ت�ع��ارف عليه يف جميع م��دن وح��واض��ر
ال�ع��ال��م امل�ع��اص��ر أن م��ا يطل ع��ىل ال�ش��وارع من
�س �ف �ل � َّي ��ة م� ��ن واج� �ه ��ات
م� �ح ��ات يف األدوار ال � ُّ
ال �ع �م��ارات ب��اإلض��اف��ة إىل ال �س��اح��ات ال�ص��ال�ح��ة
حي
لتعدد البسطات التي ال يكاد يخلو منها ٌّ
أو ح � ��ارة ه ��ي أن �س ��ب األم ��اك ��ن مل �م ��ارس ��ة م�ه�ن��ة
ال� �ت� �ج ��ارة ،وأن ال �خ �ط ��وط اإلس �ف �ل �ت �ي��ة خ � َّ
�اص ��ة
ب ��ال �ح ��رك ��ة امل� ��روري� ��ة ل �ل �م��رك �ب��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ع��ىل
اخ�ت��اف أحجامها وأع��راض استخدامها ب��دءً ا
بأصغر دراج��ة هوائية أو دراج��ة نارية وانتهاءً
ب��أك��ر ش��اح�ن��ة أو أض�خ��م س �ي��ارة ،وم ��ن ه��ذي��ن
املُعطيني تستنتج أن الغاية من إنشاء األرصفة
ه ��ي ت ��وف ��ري امل �س ��ال ��ك امل �ن��اس �ب��ة واآلم� �ن ��ة ل �ل �م ��ا َرّة
َّ
وبخاصة األطفال واملسنون وذوو االحتياجات
َّ
الخاصة.
أن امل��اح��ظ َّ
ب�ي��د َّ
أن األرص �ف ��ة يف أش ��د أح�ي��اء
ح ��واض ��رن ��ا ازدح ��امً ��ا ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ال�ع��اص�م��ة
صنعاء ُتستخدم -باستغباء أو غباء -ألغراض
الحيّز
أخرى لم ُتنشأ من أجلها ،أورد يف هذا
ِ
امل �ح��دود ب�ع��ض امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي ال ي�ش��ارك�ن��ا يف
ّ
ارتكابها ُّ
إنساين يف الوجود:
مجتمع
أي
ٍ
ٍ
 - 1اس�ت�خ��دام األرص�ف��ة مل�م��ارس��ة ال�ت�ج��ارة:
ف��امل��ار يف ش ��ارع ال�ش�ه�ي��د ع��ي ع�ب��دامل�ن�غ��ي -وه��و
أه��م ال �ش��وارع امل�ت�ص�ل��ة ب�م�ي��دان ال�ت�ح��ري��ر -ي��رى
َّ
أن ب�س�ط��ات ال�ب�ي��ع يف ال �ه ��واء ال�ط�ل��ق أو ال�ب�ي��ع
ع��ر األث ��ري م��رص��وص� ً�ة يف ج��ان�ب�ي��ه وع��ىل ام�ت��داد
رصيفيه من األول حتى األخري ،وبصورة مزرية
وغ ��ري م��رغ��وب��ة ال ي�س�ت�ط�ي��ع م�ع�ه��ا امل� ��ار امل�ت�م�ت��ع
ب�ص�ح��ة ج�ي��دة أن ي�ش��ق ط��ري�ق��ه م��ن ج��ان�ب�ه��ا َّ
إال
بعناء وصعوبة ،ولنا أن نتخيل -يف ظ��ل هذا
ٍ
الوضع غري املُحتمَ ل -حجم ما يتكبده الطفل
أو املُسن أو املعاق يف سبيل تخطيها من مشاق.
واألده� � � � � � ��ى م� � ��ن ذل� � � ��ك واألم� � � � � ��ر أن ب� �س ��اط ��ي
ملبوسات الحراج قد نصبوا تحت مبيعاتهم
ت �خ �ش �ي �ب ��ات (م� �ن� �ص� ��ات أو ح � ��وام � ��ل خ �ش �ب �ي ��ة)
ب � ��أط � ��وال وارت � �ف� ��اع� ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة وب � �ع� ��رض أىت
عىل الرصيف بأكمله إىل الحافة ،األم��ر الذي
ي�ض�ط��ر ب��ل ُي�ج��ر امل ��ار ال�س��وي ال�ص�ح�ي��ح ال�ق��وي
يك يتجاوزها من جانب إىل آخر -عىل النزولمن الرصيف إىل اإلسفلت ومشاركة املركبات
م ��ن س �ي ��ارات ودرج� ��ات وغ ��ريه ��ا -خ��ط س��ريه��احالة اضطرارية بحدوث ما يحدث
مسهمً ا يف
ٍ
م ��ن اخ �ت �ن��اق��ات م ��روري ��ة ،أم ��ا امل �ع ��اق ��ون وذوو
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ،ف ��إن ال�ش�خ��ص م�ن�ه��م
ل ��ي ي �ع ��ر -ي�ن�ت�ظ��ر ح �ت��ى ي �ل �ف��ت ان �ت �ب��اه ب�ع��ضف��اع��ي ال �خ��ري ال ��ذي ��ن ي�ح�م�ل��ون��ه ع ��ىل ع��رب �ت��ه أو
ع��ىل ّ
أي م��ن وس��ائ��ل م�س��اع��دت��ه وامل ��يض فيهما
ٍ
ب�ج��وار املركبات بنوع م��ن ال�ح��ذر فيضعونه يف
الجانب اآلخر بعد انتظار ربما ال يتجاوز دقائق
معدودات وربما تجاوز نصف ساعة أو أكر.
 - 2استخدام األرصفة خطوط سري :لعل
أرصفة ش��ارع القيادة هي أكر أرصفة شوراع
ً
تعرضا لسري املركبات عليها بصورة
العاصمة
دائمة.
ُ
ف��امل�ن�خ�ف�ض��ة م�ن�ه��ا ن� ً
�ق
�وع��ا م��ا ت �غ��ري ك��ل س��ائ� ٍ
من سائقي السيارات األق��ل التزاما بالصعود
بسياراتهم عىل صهوتها بكل ما يدل عليه ذلك
التصرف املقرف من حقارة ،فيتمكن املخالف
منهم -بما تسبب به من تضييق عىل املارة -من
تجاوز عشرات السائقني امللتزمني بأخاقيات
السياقة يف تخطي اإلشارة.
أم � ��ا األرص � �ف� ��ة ذات االرت � �ف � ��اع ال �ن �س �ب ��ي ال �ت��ي
ي� �ص� �ع� ��ب ص� � �ع � ��ود ال � � �س � � �ي� � ��ارات ع � �ل � �ي � �ه� ��ا ،ف � ��إن
االعتداءات عليها حصرية يف الدرجات النارية
التي ال تكاد -بسبب أعدادها املتزايدة -تنقطع
ع ��ن ان �ت �ه ��اك ح��رم �ت �ه��ا ل �ح �ظ��ة واح� � ��دة ،ب ��ل إن
ت ��زاح �م �ه ��ا ع ��ىل ظ� �ه ��ور ت �ل ��ك األرص � �ف� ��ة ب �ص ��ورة
مكثفة يكلف املارة -ال سيما ذوو االحتياجات
الخاصة -فاتورة نفسية وزمنية مكلفة.
 - 3اس �ت �خ��دام األرص �ف ��ة وال �ط ��رق ال�ع��ام��ة
م � ��واق � ��ف دائ � �م � ��ة :ف� �ب ��ال ��رغ ��م م � ��ن َّ
أن م �ع �ظ��م
ال� � �ش � ��وارع ق ��اب �ل ��ة ل� ��وق� ��وف ع � ��دد م � �ح� ��دود م��ن
ال� � �س� � �ي � ��ارات ال ي� �ق� ��ل -يف ال � � �ع � � ��ادة -ع � ��ن ع� ��دد
س � �ي� ��ارات ال �س ��اك �ن ��ني امل � �ج� ��اوري� ��ن ،ف � ��إن ب�ع��ض
األش� �خ ��اص -ب �س �ب��ب م ��ا ت� �ج � َّ�ذر يف وع �ي �ه��م وال
وع� �ي� �ه� ��م م � ��ن ت � �خ � � ُّ�ل � ��ف -ي� � �ص � ��رون ع � ��ىل ات� �خ� ��اذ
األرصفة والطرق العامة لسياراتهم مواقف،
وم��ع أن ذل��ك السلوك سلوك مغلوط وع��ادة
مستقبحة ومستنكرة ع��ىل م��دار ال�ع��ام وع��ىل
ام�ت��داد فصوله وأش�ه��رهَّ ،
إال أن ض��رره يتجىل
ب��أق�ب��ح ُ
�وَره يف ال �ف �ص��ول امل �م �ط��رة ال �ت��ي تظل
ص� � ِ
ال� � �ش� � ��وارع ع � ��ىل ال � � � � ��داوام -الن� � �ع� � ��دام م� �ص ��ارف
مياه األم�ط��ار بشكل شبه ت��ام -أشبه م��ا تكون
ب�م�س�ت�ن�ق�ع��ات ال�ب�ح��ريات امل��ال�ح��ة ال�ت��ي ال يخلو
أك ��ره ��ا م ��ن ن �ج ��اس ��ات م �ي ��اه م� �ج ��اري ال �ص ��رف
ال �ص �ح��ي ال �ط��اف �ح��ة ،ف ��ا ي �ج��د امل� ��ارة ُب� � ً�دا -ب�ع��د
أن ح ��ال ��ت دون م ��روره ��م ع ��ىل ال��رص �ي��ف ه��ذه
أو تلك ال�س�ي��ارة -م��ن تمريغ أق��دام�ه��م يف تلك
امل �ي��اه امل�ف�ت�ق��رة إىل ال �ح� ِّ�د األدىن م��ن م�س�ت��وي��ات
الطهارة.
وامل �ح �ص �ل��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة َّ
أن ك ��ل م ��ا ط��رق �ن��اه م��ن
�ات ل� �ح ��رم ��ة األرص� � �ف � ��ة ب �ت �ل ��ك ال � � ُّ
�ص � ��ور
ان � �ت � �ه� ��اك� � ٍ
واألس� ��ال � �ي� ��ب وال� � � ُّ�ط� � ��رق امل �ج �ح �ف ��ة ُي � � َ�ع � � ُّ�د -ب �ك ��ل
�ص � �ف � ��ة -م � �خ� ��ال � �ف� ��ات وظ � ��واه � ��ر
امل � �ق� ��اي � �ي� ��س امل ُ � �ن � � ِ
مجتمعية مقرفة تستوجب اإلسراع من َ
س ِّن
ت�ش��ري�ع��ات ب�ي�ئ�ي��ة ُت �ج � ِ�رّم اق��راف �ه��ا م��ن ّ
أي ك��ان
ٍ
م �ه �م��ا ت ��رت ��ب ع ��ىل م �ع��ال �ج��ة ت �ل��ك ال �س �ل��وك �ي��ات
ذات املساس املباشر بحق إنسان يمن الحكمة
واإليمان من باهض األثمان.

• العالقات والهجرات بني اقوامه وشعوبه عىل ضفتيه
الشرقية والغربية هذا ولم تقتصر هجرة األسر اليمنية إىل
الشمال واىل مصر والسودان بل أن الهجرات إىل الشاطئ
الغربي املتمثل ب�ب��اد الحبشة وال�ص��وم��ال وغ��ريه��ا للتجارة
ول ��إق ��ام ��ة  ,ون �ق �ل ��وا م �ع �ه��م ل �غ �ت �ه��م وح �ض ��ارت �ه ��م واس �س ��وا
م �م ��ال �ي ��ك وام� � � ��ارات وم� ��ن ذل� ��ك ع ��ىل س �ب �ي ��ل امل� �ث ��ال م�م�ل�ك��ة
أكسوم ..
• ع� � ��اد ل �ل �ب �ح ��ر األح � �م � ��ر ت � ��وازن � ��ه وث � ��واب � �ت � ��ه ب� �ع ��د إخ� � ��راج
اض � � � �ط� � � ��راب� � � ��ات
الصليبني من شماله كما كانت اال
ال�ت��ي أث��ارت�ه��ا ال �غ ��زوات ال�ت��ري��ة – امل�غ��ول�ي��ة ق��د أض�ع�ف��ت من
أه�م�ي��ة ط��ري��ق "ال�ح��ري��ر" ال��ري ال��ذي ك��ان ي�م�ت��د م��ن الصني
إىل القسطنطينية  ..وه��و أح��د ال�ط��رق التجارية القديمة –
فزادة اهمية الطرق البحرية ألنها اصبحت أكر أمناً وترتب
عىل هذا كله األيوبيون يف كل من مصر واليمن أن ظهرت
دولتان قويتان يف كل اإلقليمني هما املماليك والرسوليني
وقد عملت كل من الدولتني االستفادة من عودة النشاط
والهدوء إىل البحر األحمر كما أبديتا اهتماماً كبرياً بتجارته
وم��وان �ي��ه  ,وق ��د أدى م ��ا ح �ق �ق��اه م ��ن ازده � ��ار اق �ت �ص��ادي إىل

التنافس السيايس بينهما لزيادة املكاسب االقتصادية داخل
البيحرة وعر املمر وإن دار هذا التنافس يف إطار سلمي فقد
حرصعىل مد سيطرتهم إىل الحجاز ألهميته الدينية ولراء
مينا جدة بإراداته وحاول الرسوليون إتخاذ نفس الخطوة
ل�ك��ن ال�غ�ل�ب��ة ك��ان��ت ل�ص��ال��ح امل�م��ال�ي��ك وك��ان��ت ب�ق��اي��ا ال�خ��اف��ة
ال�ع�ب��اس�ي��ة ق��د ان�ت�ق�ل��ت م��ن ب�غ��داد إىل ال�ق��اه��رة ب�ع��د سقوط
بغداد ومد املماليك كذلك نشاطهم اىل جنوب البحر فكان
لهم وج��ود اق�ت�ص��ادي يف م��وائن ساحله ال�غ��رب��ي اب�ت��داء من
ً
شماال إىل عصب وزيلع جنوباً لكن الغلبة
سواكن ومصوع
كانت لصالح الرسوليون نتيجة للقرب الجغرايف ولكثافة
الهجرة اليمنية إىل تلك املناطق منذ ق��رون طويلة ولخرة
هذه الكثافة بالتجارة بل وباإلقامة هناك .
• ورث الطاهريون الرسوليني يف حكم اليمن بعد أن كانوا
ً
عماال لهم يف عدن فواصلوا االهتمام بالتجارة وحافظوا عىل
العاقات الودية والتجارية بينهم وبني امراء الهند وأباطرة
الصني كما كانت من قبل وكذلك حافظوا عىل العاقات
الحميمة التي ربطت اليمن بشرق افريقيا  .وياحظ أنه كما
كانت عدن مصدر قوة للطاهر يونمثل آل زريع من قبل فقد

أم� � � ��ام س� ��واح� �ل� �ه� ��م أوب� � � ��ل أح � ��رى
ك��ان��ت ع ��دن س�ب��ب س�ق��وط دول�ت�ه��م فيما
ج� �ن ��وب ال �ب �ح ��ر األح� �م� ��ر ب�ض�ف�ت�ي��ه
بعد كما سرنى.
العربية واالفريقية .
• ن� �م ��وذج ال� ��دول� ��ة ال ��رس ��ول �ي ��ة يف اوج
ً
وت � �ف � �ي � ��دن � ��ا ك � � �ث� � ��ريا امل� �خ� �ط� ��وط� ��ة
قوتها:
ال �ت ��ي وج ��ده ��ا ال �ب ��اح ��ث ال �ي ��اب ��اين "
وي�ج��در هنا أن نقف عند ت��اري��خ الدولة
ال ��رس ��ول �ي ��ة ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا ن� �م ��وذج ��اً ل �ل ��دول ��ة
هيكواشيياجما " باملكتبة الوطنية
ال� �ق� ��وي� ��ة ال� �ت� ��ي ظ� �ه� ��رت يف ال� �ي� �م ��ن خ ��ال
ب� �ب� ��اري� ��س ت� �ح ��ت رق� � ��م "" 4609
ال �ع �ص��ور ال��وس �ط��ى وال �ت��ي اس�ت�ط��اع��ت أن
م �خ �ط��وط ع ��رب ��ي ت ��اري ��خ ال �ي �م��ن يف
تستفيد من موقع اليمن فهيا من ناحية
ع�ص��ر ال��دول��ة ال��رس��ول�ي��ة فحققها
اللواء /حميد فاضل
ت�ق��ع ع�ن��د ال�ط��رف ال�ج�ن��وب��ي "ل�ل�م�م��ر" كما
ون �ش ��ره ��ا ف �ه��ي ت �ح �ت��وي ع ��ىل ك�ث��ري
ت �ق��ع يف داخ ��ل ال �ب �ح��رية يف ن �ف��س ال��وق��ت
من النتف االخبارية التي تشري اىل
هما من أهم ثوابت البحر األحمر فقد استفاد الرسوليون ال�ع��اق��ات ال�خ��ارج�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة للرسوليني واىل نشاطهم
ً
م��ن وراء توطيد عاقاتهم التجارية بمصر ش�م��اال وبالهند ال �ب �ح��ري ض ��د امل �ج ��وري ��ن (امل �ه ��رب ��ني وال �ق ��راص �ن ��ة ) وق ��د ت�ك��رر
والصني شرقاً ..
وص ��ول ال �س �ف��راء وال �ت �ج��ار ب��ني ال�ي�م��ن وم �ص��ر وت �ك��رر ت�ب��ادل
ك�م��ا أرت �ف��ع ش ��أن ع��اق��ات�ه��م ب��ال�س��اح��ل ال �غ��رب��ي ال�ج�ن��وب��ي ال�ه��داي��ا  ,وحقيقة ل�ق��د ك��ان ب��ني ال�ط��رف��ني منافسة سياسة
للبحر األحمر حتى اصبحت هذه العاقات نفوذاً اقتصادياً حول السيطرة عىل مكة املكرمة ألهميتها الدينية لكن هذا
 ,واهتم الرسوليون بتطوير اسطولهم البحري وتخصيص لم يؤثر عىل التبادل التجاري بني الطرفني إذ كان كل منهما
السفن وال�ق��وات مل�ط��اردة القراصنة و املجورين أي املهربني يشعر بأهمية التكامل بينهما لتحقيق االزدهار لبلديهما .

على عتبات شبوة
"ع��ىل نفسها ج�ن��ت ب��راق��ش" ..ه��ذا امل�ث��ل ينطبق عىل
أذي � ��ال ال� �ع ��دوان يف ال �ب �ي �ض ��اء ..وع ��ىل امل �ل �ي �ش �ي��ات ال�ت��ي
التحقت بها تحت املسمى املضحك واملبي يف آن واحد..
"النجم الثاقب" الذي هوى من أول صدام حقيقي مع
رجال الله ..رجال الرجال والذي تعرض حاملوه للثقب
واأللم والصرع ..والفشل الذريع..
ع�ن��دم��ا أراد امل�س�ت�غ�ل��ون أن ي �غ��ريوا م��ن امل �ع��ادل��ة وأن
يحدثوا ف��ارق��اً يف ه��ذا ال�ص��راع وه��ذه الحرب العدوانية
�اس وأن
ف�ج��اءه��م ال�ن�ب��أ ال �ي �ق�
�ني؟! ..وأدرك� ��وا أن ال ��رد ق � ٍ
االندفاع ثمنه باهظ جداً..
وه��اه��م ال�ي��وم ع��ىل الجبال يهيمون خ��وف��اً وه��رب��اً من
ص��ول��ة ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة :ب �ع��د أن دف�ع�ه��م

الطيش اىل مهاوي الردى ..واىل أتون مواجهة حاسمة
لم يكونوا عىل قدرها؟!..
ولم يكونوا ً
أها لها ..ألن أعمالهم تخدم الشيطان..
وتذهب ملصلحة كل الصهاينة واملتصهينني "العرب"..
ول ��ذا ف ��إن ك��ل ج�ه��د ي�ب��ذل��ون��ه ي��ذه��ب ه �ب��اء ..وك ��ل ق�ت��ال
يصب يف خانة االنحدار الذي يسري اىل الهاوية..
ب��األم��س ويف ح��وم��ة امل��واج�ه��ة ويف لحظات الحسم..
ك � ��ان ال � �ل� ��واء ع �ب ��دال �ل ��ه ي �ح �ي ��ى ال� �ح� ��اك� ��م -رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة
االس�ت�خ�ب��ارات واالس�ت�ط��اع م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ض�ب��اط
وال �ق ��ادة ع��ىل م �ش��ارف ب�ي�ح��ان ي�ش��د م��ن أزر امل�ج��اه��دي��ن
امل �ق ��ات �ل ��ني ..وي ��رف ��ع م ��ن م �ع �ن��وي��ات �ه��م وي �ق ��دم ل�ل�ج�م�ي��ع
رس ��ال ��ة أن ال �ي ��د ال �ط ��ويل وال �ح �ض ��ور امل �ك �ث ��ف ،وال �ت ��اري ��خ

املشرف لرجال ال�ل��ه ..ال��رج��ال املؤمنني الذين اختارهم
الله سبحانه وتعاىل لريسوا يف اليمن واملنطقة املشروع
القرآين..
امل�ش��روع ال��ذي ي��رف��ض التبعية ،وال يقبل بالخضوع
ً
والوصاية لآلخر أيا كان ..رجال يكتبون التاريخ اليماين
خال من استقواء الجار الشقيق الذي
الجديد ..تاريخ ٍ
ظل يهيمن عىل اليمن قرارات وسياسات واتجاهات..
تاريخ من البطولة والكرامة الوطنية فهل استوعب
ال �ح ��اق ��دون وامل �غ ��رض ��ون واألدع� �ي ��اء وامل��رت �ه �ن��ون امل �ع��اين
القوية والحقيقية للوطنية اليمنية التي ال تقبل بغري
السيادة الكاملة ..وال ترىض إال بقرار وطني يماين مائة
فاملائة.

محطات
جمال القيز

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!_90_ ..
وم ��ا ُك �ن � ُ
�ت أح �س � ُ
�ب أن ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي
سيميض به َغ� ِ�ي� ِه و َب� ْ�غ� ِ�ي� ِه وم�رُوق��ه عن الحق ,
ُقدماً
ُ
وتذهب به حماقاته وعدوانيته  ,وسوء
مُ نقلبه وغ��روره  ,وإستكباره بعيداً  ,وي��زداد
ُع� � ُت ��واً ُ
ون� � ُ�ف� ��ورا  ,وي��دف �ع��ه ص �ل �ف��ه وع�ن�ج�ه�ي�ت��ه
وساديته لتدمري كل ماهو مُ شيد ومعمور يف
اليمن ويقتل بدم بارد أبناء شعبه ويذبحهم
ذبح النعاج با شفقة وال رحمة  ,ضمن حربه
ال�ع��دوان�ي��ة ال�ظ��امل��ة ال�ت��ي يشنها بالتعاون مع
حلفائه امل�ش��رك��ني معه يف جريمة ال�ع��دوان
ع��ىل اليمن واليمنيني  ,وال�ت��ي دخ�ل��ت عامها
�رث وال آب � ��ه ب �م ��ا س�ب�ب�ت��ه
ال �س ��اب ��ع  ,غ� ��ري مُ � �ك� � ٍ
ه��ذه ال�ح��رب م��ن ك ��وارث وم��آس ك��رى تلقي
بظالها القاتمة عىل كل يشء هنا وستبقى
شاهد عيان عىل جرائم ذلك النظام القمعي
املتخلف ولن تسقط بالتقادم .
ولم يك يف الحُ سبان أيضاً أن يُنفق نظام آل
سعود وبكل سخاء مايربو عىل ال 850مليار
دوالر تقريباً عىل عدوانه وحربه الحالية عىل
ال�ي�م��ن وك��ان األح ��رى أن ُي�خ�ص��ص منها مائة
م �ل �ي ��ار دوالر ل �ح ��ل م �ش ��اك ��ل ال �ي �م ��ن وت ��أم ��ني
حدوده الجنوبية وتجسيد التعاون والتكامل
بني األشقاء والجريان.
ولم يكن أحد يتصور أو يتوقع عىل اإلطاق
ق�ب��ل س�ب��ع س �ن��وات أن ي ��أيت ن �ظ��ام آل س�ع��ود
ه� ��ذا ,م �س �ت �ع �ي �ن��اً ب ��مُ ��رت ��زق ��ة األرض م ��ن ع��رب
وأع ��اج ��م وي �س �ت �ه��دف ب �ل ��داً ع��رب �ي��ا ه ��و ال�ي�م��ن
الذن ��ب ألب �ن��ائ��ه إال أن ق ��ال ��وا  :رب �ن��ا ال �ل��ه ج�ب��ار

السموات واألرض ويعلنون ثورتهم التحررية
وخ ��روج �ه ��م ع ��ن ع �ب ��اءة ال ��وص ��اي ��ة ال�خ��ارج�ي��ة
ع�ل�ي�ه��م وع ��ىل ب�ل��ده��م  ,وال �ت��ي ك��ان��ت امل�م�ل�ك��ة
أحد أطرافها وأضاعها الرئيسة .
بيد أن الرياض  ,لم تكن لرىض عن اليمن
و ال �ي �م �ن �ي��ني إال ب ��إس �ت �م ��رار ال ��وص ��اي ��ة ع�ل�ي�ه��م
والتدخل الفج يف شؤونهم الداخلية وفرض
اماءاتها عليهم كما أعتادت من قبل  ,وتصر
عىل أن تبقى وصية عليهم  ,مُ تدخلة يف كل
شأن من شؤونهم  ,واألخطر أن تبقى مصدر
ق �ل ��ق وإش� �غ� ��ال ل �ه ��م وج � ��زء م ��ن م�ش�ك�ل�ت�ه��م
التاريخية املُزمنة املستعصية عىل الحل .
وبالعودة إىل موقع اليمن اإلسراتيجي ,
فإن باب املندب يشكل أحد أضلع مايُسمى
" امل�ث�ل��ث ال��ذه �ب��ي " إىل ج��ان��ب م�ض�ي��ق ه��رم��ز
ومضيق ملقا  ,وإن كان مضيق هرمز يحوز
أهمية كبرية لدوره يف تدفق النفط إىل دول
العالم  ,فإن باب املندب الذي لطاملا كان من
أب��رز أس�ب��اب ال�ص��راع ال��ذي ع��اش��ه ال�ي�م��ن عر
ال�ت��اري��خ  ,ي�م�ث��ل ال�ي��وم أي�ض��اً واح ��داً م��ن أه��م
ع��وام��ل ال �ن��زاع  ,وال س�ي�م��ا ب��ال�ن�ظ��ر إىل حجم
القوات الدولية التي تم الدفع بها إىل املنطقة
بحجة حماية خط املاحة الدويل يف هذا املمر
 ,ومنطقة البحر األحمر وخليج عدن .
وم ��ن امل �ع �ل ��وم أن ال �ي �م��ن ُي �ص �ن��ف ع ��ىل أن��ه
دولة بحرية  ,حيث يمتلك هذا البلد شريط
ساحي بطول  2500كيلو مر  ,يحيط به من
الغرب والجنوب وعىل امتداده موائن مهمة

ُ
وألنه كما
الطامعة فيه ويف خرياته وثرواته ,
سبق وأش��رن��ا يمتلك أه��م موقع اسراتيجي
ع��ىل م�س�ت��وى ال�ع��ال��م ف�ق��د س��اق� ُ�ه ال �ق��در مع
ذل��ك إىل أن ي�ك��ون ه��و واألخ �ط��ار امل�ُح��دق��ة به
وجها لوجه  ,ويف مواجهة مستمرة لها  ,وال
يملك بلد ك�ه��ذا خ�ي��ار آخ��ر إال خ�ي��ار املواجهة
وال �ت �ح ��دي وال �ث �ب ��ات يف وج� ��ه ت �ل ��ك األخ �ط ��ار
وال �ع �م��ل ع��ىل أن ي ��درأه ��ا ع�ن��ه ب�ش�ت��ى ال�ص��ور
وال �س �ب��ل ويف ك ��ل األح� ��وال وال �ظ ��روف  ,وإال
ٌ
لقمة سائغة لها وملن يقفون ورائها .
كان
وم��ا ُي�ع��رف ال�ي��وم بكيان " اململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة "  ,وه � ��ي ال� ��دول� ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة
الوهابية الثالثة التي تأسست يف عشرينيات
ال � �ق � ��رن امل � � ��ايض ع � ��ىل أي � � ��دي ال � �غ � ��رب م �م �ث � ً�ا
ب��االس�ت�ع�م��ار ال��ري�ط��اين ال�ب�غ�ي��ض  ,وبسطت
س�ي�ط��رت�ه��ا ون �ف��وذه��ا ع��ىل ك��ل ن�ج��د وال�ح�ج��از
واق�ت�ط�ع��ت أج��زاء أخ��رى م��ن ال�ي�م��ن وال��دول
العربية األخ��رى امل�ج��اورة لتضمها ألراضيها
 ,ش � ��أن ه � ��ذه ال � ��دول � ��ة ال �ت ��وس �ع �ي ��ة وال �ك �ي ��ان
ال � �ف� ��وض� ��وي ال� �س� �ي� ��ايس ال� �ه� �ج ��ني ش� � ��أن ك��ل
ال�غ��زاة وامل�ح�ت�ل��ني ال�ط��ام�ع��ني يف أرض اليمن
وخرياتها .
ول ��م ت�ك��ن ال�س�ع��ودي��ة ت ��رك ال�ي�م��ن وش��أن��ه
دون أن ت�ح�ش��ر أن�ف�ه��ا يف ق�ض��اي��اه وتنغمس
يف مشاكله وأزماته املتعاقبة وتكون حاضرة
فيها بقوة  ,بدافع األطماع فيه وحب التملك
وال�س�ي�ط��رة وف ��رض ال��وص��اي��ة ع��ىل ه��ذا ال�ب�ل��د
ال�ع��رب��ي ال��ذي اب�ت��اه ال�ل��ه ب�ج��وار تلك اململكة

صالح املقداد

وعشرات املدن الساحلية والجزر الحيوية يف
ب�ح��ري ال�ع��رب واألح�م��ر  ,وه��و ب��ذل��ك يشكل
م �م��را وج �س��ر ل �ل �ت �ج��ارة ال ��دول �ي ��ة ب ��ني ال �ش��رق
والغرب .
وكون اليمن يشرف عىل أهم املمرات املائية
ً
بني آسيا وأفريقيا وصوال إىل أوروبا وأمريكا
وح�ت��ى أس��رال�ي��ا ف��ا غ��رو وال عجب أن يكون
بهذا املوقع اإلسراتيجي الهام الذي يتوسط
العالم مقصد وهدف الغزاة والطامعني فيه
عر التاريخ .
ول�ع��ل م��ا ي�ش�ه��ده ال�ي�م��ن ح��ال�ي��اً ع��ىل أرض
ال � ��واق � ��ع أع � �ظ� ��م ش� ��اه� ��د ودل � �ي � ��ل ع � ��ىل م ��دى
استهدافه من قبل القوى اإلقليمية والدولية

الشريرة لتتآمر عليه وتقلق أمنه واستقراره
وتحول بينه وبني تفرغ أبنائه لبنائه وتطويره
وامليض به إىل مصاف الدول املتقدمة .
وتصر السعودية دوماً وأبداً عىل أن ُتقلق
ال�ي�م��ن وت�ش�غ�ل��ه وت�ل�ه�ي��ه ب�م�ش��اك�ل��ه وأزم ��ات ��ه
وال ول��ن ت�س�م��ح ل��ه ب��ال�ت�ف��رغ ل�ل�ب�ن��اء والتنمية
وال � �ن � �ه� ��وض ال� �ش� ��ام� ��ل ع� �م� � ً
�ا ب ��وص� �ي ��ة امل �ل ��ك
امل��ؤس��س ع�ب��د ال �ع��زي��ز آل س �ع��ود ال ��ذي ق�ي��ل
إن ��ه أوىص أوالده ب�ق��ول��ه  ":خ��ريك��م وش��رك��م
من اليمن".
وق ��د ع�م��ل أب �ن��اء مُ ��ؤس��س امل�م�ل�ك��ة ب��وص�ي��ة
والدهم تلك وطبقوها بالحرف الواحد  ,بل
وما زالوا حريصني عىل امليض ُقدما يف تنفيذ
ما تضمنته حتى النهاية.
وما الحرب السعودية الحالية عىل اليمن
وح�ي�ل��ول��ة ال��ري��اض ورف�ض�ه��ا ال�س�م��اح لليمن
ب ��اس �ت �خ ��راج واس �ت �غ ��ال ث ��روت ��ه ال �ن �ف �ط �ي��ة يف
أكر من حقل ومنها وأهمها حقي الجوف
وم� � ��أرب إال ج� ��زء الي �ت �ج ��زأ م ��ن وص �ي ��ة امل �ل��ك
ال �س �ع ��ودي امل ��ؤس ��س ال �ه��ال��ك واس��رات�ي�ج�ي��ة
مملكته ونظامها التآمري العميل للغرب .
ول�ي��س أم ��ام ال�ي�م��ن وال�ي�م�ن�ي��ني أم ��ام خطر
وتحد حقيقي كهذا إال املواجهة له بكل حزم
ٍ
وثبات  ,والدفاع عن حقهم يف الحياة بعزة
وحرية وكرامة  ,ولو كرهت السعودية ومن
معها ذلك  ,وال يحيق املكر اليسء إال بأهله !.
 .....يتبع .....

الجاسوس الربيطاين يف الرشق االوسط :
سحبت شال اإليمان من محمد بن عبدالوهاب ()6
ي �ق��ول ه�ي�م��ر ب ��دأت ب�س�ح��ب ش ��ال اإلي �م��ان
ببطء من عىل أكتاف محمد بن عبدالوهاب
ون�ص�ح�ت��ه بمتابعة م�س��ار مختلف ت�م��امً ��ا عن
ال �س �ن ��ة وال �ش �ي �ع ��ة ل �ق ��د ف �ض ��ل ه � ��ذه ال �ف �ك ��رة
ال�خ��اص��ة ب��ي ألن��ه ك��ان ش�خ��ص م�غ��رور ج��دا و
ب�ف�ض��ل ص�ف�ي��ة ال�ع�م�ي�ل��ة ال�س��ري��ة ل�ل�م�خ��اب��رات
ال ��ري �ط ��ان �ي ��ة ال� �ت ��ي ت ��زوج� �ه ��ا م �ح �م ��د ب� ��ن ع �ب��د
الوهاب زواج مؤقت (زواج متعة) استطعت
ال� �س� �ي� �ط� ��رة ع� �ل� �ي ��ه ووض � �ع � ��ت ال � ��رس � ��ن ع �ل �ي��ه
وت �م �ك �ن ��ت م ��ن ال �ت �ح �ك ��م ب ��ه يف إح � ��دى امل� ��رات
ق �ل��ت :ل�ق��د س�م�ع��ت أن ال�ن�ب��ي ج�ع��ل األن �ص��ار
والصحابة إخ��وة هل هذا صحيح؟ بناء عىل
رده اإليجابي أردت أن أعرف ما إذا كانت هذه
القاعدة اإلسامية مؤقتة أم دائمة وأوضح:
إن��ه دائ��م ألن النبي محمد حاله ح��ال حتى
ن �ه ��اي ��ة ال �ع ��ال ��م وح� ��رام� ��ه ح � ��رام ح �ت ��ى ن �ه��اي��ة
العالم ثم عرضت عليه أن يكون أخي فرحب
بالفكرة لذلك كنا إخوة ومنذ ذلك اليوم لم
أت��رك��ه ب�م�ف��رده ك�ن��ا م�ع��ا ح�ت��ى يف رح��ات��ه ك��ان
م �ه��م ج ��دا ب��ال�ن�س�ب��ة يل وك� ��ان ال �ش �ج��رة ال�ت��ي
زرعتها ونمت وأمضيت أكر أيام شبابي من
اجلها و بدأت اآلن يف إنتاج ثمارها.
ك� �ن� ��ت أرس � � ��ل ت � �ق� ��اري� ��ر ش� �ه� ��ري� ��ة إىل وزارة
امل�س�ت�ع�م��رات يف ل �ن��دن ك��ان��ت اإلج ��اب ��ات ال�ت��ي
ت �ل �ق �ي �ت �ه��ا م �ش �ج �ع��ة ل �ل �غ ��اي ��ة وم �ط �م �ئ �ن ��ة ك ��ان

م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب ي�ت�ب��ع ال�ط��ري��ق ال��ذي
سلكته من أجله وكان من واجبي أن أشبعه
ب �م �ش��اع��ر االس �ت �ق ��ال وال �ح ��ري ��ة وال �ش ��ك ل�ق��د
أث�ن�ي��ت ع�ل�ي��ه دائ ��مً ��ا ق��ائ��ا إن م�س�ت�ق�ب� ً�ا رائ��عً ��ا
ينتظره يف أحد األيام اختلقت الحلم التايل:
ح �ل �م��ت يف ال �ل �ي �ل��ة امل ��اض �ي ��ة ب ��ال ��رس ��ول م�ح�م��د
(ص) وح��رص��ت ع��ىل اس�ت�خ��دام م�ف��ردات من
ال �ح �ج��از ك �ن��ت ق ��د ت�ع�ل�م�ت�ه��ا س��اب �ق��ا م ��ن اج��ل
جعل األمر أقرب للحقيقة ومداعبة مشاعر
م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال ��وه ��اب وق �ل��ت ك ��ان رس��ول�ن��ا
يجلس يف مجلس م��ن ح��ول��ه ك��ان مجموعة
م ��ن ال �ع �ل �م ��اء ال اع ��رف �ه ��م وق� ��د دخ �ل ��ت أن ��ت
ً
مشرقا كما القمر لقد
عليهم وك��ان وجهك
س � ��رت ن �ح ��و ال� �ن� �ب ��ي وع� �ن ��دم ��ا ك �ن��ت
ق� ��ري� � ًب� ��ا ب� �م ��ا ف� �ي ��ه ال �ك �ف ��اي ��ة
وق ��ف ال �ن �ب��ي وق � ّب��ل
جبينك وقال :أنت
تحمل نفس االسم
وري� � � �ث � � ��ي يف ال� �ع� �ل� ��م
ون��ائ�ب��ي يف ال��دن�ي��ا قلت
ي��ا رس��ول الله أخ��ى أن
أش � ��رح م �ع ��رف �ت ��ي ل �ل �ن��اس
أج � ��اب ال �ن �ب ��ي أن� ��ت األع �ظ ��م
ال تخف.
ك��ان محمد ب��ن عبد الوهاب

م �ت ��وح � ً�ش ��ا ب �ف ��رح ع �ن ��دم ��ا س �م ��ع ال �ح �ل ��م س ��أل
ع ��دة م ��رات ع�م��ا إذا ك ��ان م��ا أخ��رت��ه ص�ح�ي��حً ��ا
وتلقى إجابة إيجابية يف كل م��رة يسأل فيها
ً
متأكدا من أنني أخرته بالحقيقة
أخريًا كان
أعتقد منذ ذلك الحني أنه عازم عىل اإلعان
عن األفكار التي شربته بها وتأسيس طائفة
ج ��دي ��دة ..يف أح ��د ت�ل��ك األي ��ام ت�ل�ق�ي��ت رس��ال��ة
من لندن تأمرين باملغادرة إىل مدينتي كرباء
وال �ن �ج ��ف وه �م ��ا امل� ��رك� ��زان ال �ش �ي �ع �ي��ان األك ��ر
شهرة لذلك اضطررت إىل وضع حد لشراكتي
مع محمد بن عبد الوهاب ومغادرة البصرة
ً
ً
متأكدا من
سعيدا ألنني كنت
ومع ذلك كنت
أن هذا الرجل الجاهل واملفسد أخاقيا كان
س�ي��ؤس��س ط��ائ�ف��ة ج��دي��دة وال�ت��ي ب��دوره��ا
ستهدم اإلسام من الداخل وأنني كنت
من أقف وراء هذه الهرطقة الجديدة.
اإلمام عي هو الخليفة الرابع عند
السنة واألول حسب الشيعة ُدفن
يف ال�ن�ج��ف ك��ان��ت م��دي�ن��ة ال�ك��وف��ة
ع� � ��ىل ب � �ع� ��د ف � ��رس � ��خ واح � � � ��د أي
ع��ىل ب�ع��د س��اع��ة واح ��دة س��رياً
ع � ��ىل األق � � � ��دام م � ��ن ال �ن �ج ��ف
ع ��اص �م ��ة ال� �خ ��اف ��ة ع �ن ��دم ��ا
ُق�ت��ل ع��ي ق��ام أب �ن��اه حسن
وح �س��ني ب��دف�ن��ه خ ��ارج ال�ك��وف��ة يف

م �ك ��ان ُي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه ال �ن �ج��ف ال �ي ��وم م ��ع م ��رور
ال��وق��ت ب��دأت ال�ن�ج��ف يف ال�ن�م��و بينما نسيت
الكوفة تدريجياً تجمع رجال الدين الشيعة
يف النجف تم بناء املنازل واألسواق واملدارس
والجامعات اإلسامية.
ً
لطيفا وسخيًا
ك��ان الخليفة يف اس�ط�ن�ب��ول
معهم لأسباب التالية:
 1السلطة الشيعية يف إي��ران كانت تدعمال �ش �ي �ع ��ة يف ال� �ع ��ال ��م وأي ت ��دخ ��ل م� ��ن ق �ب��ل
الخليفة العثماين م��ن شأنه أن يسبب توتراً
األمر الذي قد يؤدي بدوره إىل الحرب.
 2سكان النجف يضمون عدداً من القبائلاملسلحة التي تدعم الشيعة و عىل الرغم من
عدم وج��ود أهمية كبرية من حيث األسلحة
والتنظيم إال أنه ليس من الحكمة أن يواجه
الخليفة خطر الوقوع يف مشكلة معهم.
 3ك� ��ان ل �ل �ش �ي �ع��ة يف ال �ن �ج ��ف س �ل �ط��ة ع��ىلالشيعة يف جميع أن�ح��اء العالم وخ��اص��ة يف
إفريقيا والهند إذا أزعجهم الخليفة فإن كل
الشيعة سيثورون ضده.
ح ��اول ��ت أك� ��ر م ��ن م� ��رة أن أغ � ��ري ال�ش�ي�ع��ة
ع ��ىل ال �ت �م ��رد ع ��ىل ال �خ �ل �ي �ف��ة ال �ع �ث �م��اين ول �ك��ن
لسوء الحظ لم يكن أحد يستمع يل ضحك
بعضهم يف وجهي ألنهم نظروا إىل الخليفة
كحصن مستحيل االستياء عليه وفقا لهم

بعض إخواننا وأهلنا يف املناطق الوسطى انتقدوين
ب�س�ب��ب ال�ك�ت��اب��ة ع��ن ح�ق��ائ��ق األح ��داث يف امل�ن�ط�ق��ة!!..
وبالطبع ل��م ينفوا حقيقة امل��وض��وع��ات ال�ت��ي كتبتها
ل�ك��ن م��ررات�ه��م أو ح�ج�ت�ه��م أن ت�ل��ك امل��وض��وع��ات قد
م ��ر ع �ل �ي �ه��ا زم� ��ن ط ��وي ��ل أو "ط ��واه ��ا ال ��زم ��ن" ح�س��ب
تعبريهم ..وهنا أود إيضاح حقائق لهؤالء وأمثالهم
وذلك عىل النحو التايل:
ً
أوال :إن كتابتي ح��ول أو عن ه��ذا امل��وض��وع ليست
وجهة نظر شخصية أو مكايدة سياسية فليس لدي
خصومة شخصية مع أحد بل هو إنصاف للضحايا
من املواطنني األبرياء الذين قتلوا بعيداً عن ساحات
املعارك وكذلك املواطنني األبرياء الذين تم إخفائهم
ق�س��راً وه��ا ق��د م��ر ع��ىل إخ�ف��ائ�ه��م م��ا ي�ق��ارب  43ع��ام��اً
دون أن يعرف مصريهم أحد..
ثانياً :إن ملفات الضحايا كانت ومازالت مفتوحة
وقد طالبنا بإغاقها بعد مرور أكر من أربعة عقود
م��ن ال��زم��ن ف��إىل م�ت��ى ت�ظ��ل م�ف�ت��وح��ة ب ��دون ح ��ل؟!..
وم��ن ي�ح��اول ح�ل�ه��ا ح�ت��ى ب��ال�ك�ت��اب��ة أو ال ��رأي ي�ق��ول��ون
ع�ن��ه أن��ه يستحق ال�ع�ق��اب ،ب��أي ق��ان��ون؟! ..خسئتم
يا رجعيني..
ثالثاً :إن كثري من رفاقنا أعضاء الجبهة الوطنية
ق ��د اس �ت �ش �ه ��دوا غ� � ��دراً ب� ��أي� ��ادي أدوات ال �س �ل �ط��ة يف
املنطقة ورغم ذلك لم تتم املطالبة بإغاق ملفاتهم
ب �ع ��د ..وامل �ط��ال �ب��ة ال �ج��اري��ة ح��ال �ي��اً ه ��ي إغ ��اق م�ل�ف��ات
الضحايا من غري املحاربني -أي املواطنني األبرياء..-
راب�ع��اً :إن التحجج ب��امل��دة الزمنية الطويلة حجج
واهية فالقانون الدويل ينص عىل أنها قضايا ماثلة
ال تسقط بالتقادم..

كلك نظر

احمد القردعي

ظ �ن ��وا أن م ��ا ي �س �م��ى ال� �س ��ام ق ��د ح ��ل يف امل �ن �ط �ق��ة،
ل�ك��ن ل��أس��ف اس�ت�م��رت االغ�ت�ي��االت لعناصر الجبهة
ال��وط�ن�ي��ة وامل��واط�ن��ني م�ع��اً ال�ض�ح��اي��ا م��ن ب��ني صفوف
امل ��واط �ن ��ني ك ��ان ��وا األك� � ��ر ،ن �ع ��م ك �ث ��ري م ��ن امل ��واط �ن ��ني
أه��درت دم��اءه��م يف أقبية م��ا يسمى األم��ن الوطني
بلغ عدد الضحايا بني صفوف املواطنني  193ضحية
 25%تقريباً من النساء وذلك خال الفرة من أواخر
ع ��ام 1982م اىل أواخ ��ر أب��ري��ل 1990م -ه ��ذا ال�ع��دد
يكشف منشور يف صحيفة الثوري العدد رقم 1848
الصادر بتاريخ 2004/12/16م والذي لم ينشر أكر
بكثري من الذي نشر..

القدس أيقونة
الرساالت ..ومدينة
السماء!!

فلسطني ،املسجد األقىص ،املقدسات ستظل
عىل مر األزمان أيقونة بل سمو وعلو وتقدم ورقي
األمة يف مشارق األرض ومغاربها إذا تخلت األمة
عنها أصابها الوهن وال�ه��وان وال��ذل وال�ع��ار ،لذا
قضية فلسطني والقدس واملقدسات خط أحمر،
فعىل األم��ة العربية واإلس��ام�ي��ة جمعاء الدفاع
ع �ن �ه��ا ،وال �ت �ص ��دي ل �ك��ل م �ت��آم��ر وخ ��ائ ��ن وع�م�ي��ل،
ه �ن ��اك م ��ؤام ��رة ك� ��رى ُت� �ح ��اك وراء ال �ك ��وال �ي ��س،
ض��د األم ��ة وم�ق��دس��ات�ه��ا اإلس��ام �ي��ة ب�ق�ي��ادة رأس
ال�ش�ي�ط��ان األك ��ر أم��ري�ك��ا وأذن��اب �ه��ا ه��دف�ه��ا أق�ل�م��ة
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي واإلس ��ام ��ي وت�ق�س�ي�م��ه يف شكل
ك ��ان �ت ��ون ��ات وم �ح �م �ي ��ات م �ت �ن ��اف ��رة ،ل� ��ذا ال ب ��د م��ن
الوقوف يف وجه كافة السيناريوهات واملؤامرات
وس� �ي ��اس ��ات االس �ت �ي �ط ��ان واالح � �ت � ��ال وإف �ش ��ال �ه ��ا
بشتى السبل والوسائل وهذه مسؤولية األنظمة
ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس ��ام �ي ��ة ال �ت ��ي ت � ��درك م �خ ��اط ��ر ت�ل��ك
امل� �ح� ��اوالت وامل �خ �ط �ط ��ات ال �ي �ه ��ودي ��ة يف ف�ل�س�ط��ني
والقدس ،ومساعيها الدنيئة والخبيثة يف تدنيس
املسجد األقىص املبارك ..فاليوم وبعد مرور مائة
عام عىل وعد بلفور املشؤوم ،بإنشاء وطن قومي
لليهود يف فلسطني ما زالت السياسة األمريكية
السابقة والاحقة تسري عىل نفس املنوال بدعم
ال�ي�ه��ود ،واالع ��راف ب�ه��م ك��أم��ر واق ��ع ب��ال��رغ��م من
االع�ت��داءات الصارخة ع��ىل مقدساتنا ،وتدنيس
امل�س�ج��د األق��ىص ب��أق��دام�ه��م ال��رج�س��ة واالس�ت�ه��ان��ة
بمشاعر ملياري مسلم وال حياة ملن تنادي.
وك � � � ّ
�أن األم� � ��ة أص �ي �ب ��ت يف أخ ��اق �ه ��ا وع �ق �ي��دت �ه��ا
وعروبتها وهويتها حتى أصبحت ال تحرك ساكناً
وال تسكن متحركاً.
امل � ��ؤس � ��ف امل� �ش� ��ني أن ح� �ك� ��ام األم � � ��ة وع �ل �م ��اءه ��ا
م �ت �ق ��اع �س ��ون ،م� �ت� ��واك� �ل� ��ون ،وأص � �ب � �ح� ��وا ع �م ��اء
بالوكالة لبني صهيون إال من رحم ربي.
ف��ال�ي�ه��ود ه��م ال�ي�ه��ود ق��دي�م��اً وح��دي �ث��اً ي�ت�ص�ف��ون
باملكر وال�خ��داع وال��ده��اء والخبث فا مهادنة وال
مساومة معهم أبداً.
لذلك ال بد أن ت��درك األم��ة والشعوب العربية
واإلس��ام �ي��ة أن امل �خ��رج ال��وح �ي��د م��ن ه ��ذه األزم ��ة
الخانقة بانتفاضة الشعوب واألمم اإلسامية،
ال ب��د م��ن ص �ح��وة إس��ام �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ق��ائ�م��ة ع��ىل
أس��س نصرة إخواننا الفلسطينيني وال��دف��اع عن
األقىص املبارك إذا اعتمدنا عىل حكامنا وزعمائنا
ب� � ��أن ي� �ق� �ف ��وا وق �ف ��ة
رج � � � � ��ل ع� � � ��ىل ق �ل ��ب
واح � � � � � � � � � � � ��د ،ف � � �ه � � ��ذا
ل � � ��م ول� � � � ��ن ي � �ح� ��دث
ألن ه � �ن � ��اك م ��اف �ي ��ا
ع��رب �ي��ة ت��راج �ع��ت،
وث� � � � � � � � � � � � � � ��ورات ن � �ح � ��و
الظام ،خوفاً من
غ � �ض� ��ب أس � �ي� ��اده� ��ا
األوروب� � � � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � � � ��ني
واألم � � ��ري � � �ك � � ��ان ألن
ه � � � �ن � � � ��اك م � �ص � ��ال � ��ح
وم �ن ��اف ��ع م �ت �ب��ادل��ة
ب �ي �ن �ه �م ��ا وامل � ��وق � ��ف
ال � � �س � � �ل � � �ب� � ��ي ل � �ت � �ل� ��ك
ال � � � � � �ح � � � � � �ك� � � � � ��وم� � � � � ��ات
امل �ه��ادن��ة ي�ت�م�ث��ل يف
إع��ام �ه��ا ال ��واه ��ن وال ��ذل �ي ��ل ال� ��ذي ل ��م ي�س�ت�ط��ع أن
ً
ي�خ�ل��ق رأي ��اً ع��امل�ي��اً م �ض��ادا إلس��رائ�ي��ل أو أذن��اب�ه��ا يف
املنطقة..
ع �ل �ي �ن ��ا أن ن � � ��درك أن ق �ض �ي ��ة األق � � ��ىص امل � �ب� ��ارك
وامل�ق��دس��ات وف�ل�س�ط��ني أرض ��اً وش�ع�ب��اً ه��ي قضية
األمة جمعاء من املحيط إىل الخليج فهي قضية
دي �ن �ي ��ة يف امل� �ق ��ام األول ،وم �س ��ؤول �ي �ت �ن ��ا ال��دي �ن �ي��ة
والوطنية والقومية تحتم علينا ذلك فهي فريضة
دي �ن �ي ��ة ،وال �ت �ف ��ري ��ط ب �ه ��ا خ �ل ��ل ج �س �ي ��م ،وج �ن��اي��ة
عظمى لم ولن يغفرها لنا التاريخ..
ف �ك �ل �ن��ا م �ط ��ال �ب ��ون ح �ك ��وم ��ات وش� �ع ��وب ��اً ع��رب �ي��ة
وإس��ام�ي��ة ب��ال��دف��اع ع��ن م�ق��دس��ات�ن��ا اإلس��ام�ي��ة يف
فلسطني والقدس ،بل ويف أي مكان يف العالم،
فاألمة اليوم تمر بمرحلة عصيبة وقاسية ،ونحن
يف مرحلة حساسة واستثنائية ومصريية فاصلة،
ه�ن��اك هجمة ش��رس��ة صهيونية عاملية ع��ىل األم��ة
ومقدساتها وتراثها ،لذا فنحن معنيون بالدفاع
ع ��ن ك ��ل ذرة م ��ن ذرات م �ق ��دس ��ات �ن ��ا أي � ��اً ك ��ان ��ت،
فالقضية ه��ي قضية جامعة لكل ش�ع��وب األم��ة
العربية واإلسامية ،فالدفاع عن مقدساتنا يف
ف�ل�س�ط��ني أو ال �ق ��دس م �س��ؤول �ي��ة دي �ن �ي��ة وواج ��ب
ً
غال
علينا جميعا أن نبذل قصارى جهودنا بكل ً ٍ
ونفيس للذود عنها مهما كان الثمن باهظا
ً
تضليا وخداعاً هناك أنظمة تحاول
يكفي األمة
اللعب بالنار ،وتسلك سبل التضليل والتدليس
وتتحرك م��ع ق��وى ال�ط��اغ��وت والشيطان األك��ر،
وم �ع �ه��ا ك��وك �ب��ة م ��ن امل �ن��اف �ق��ني ال ��ذي ��ن يف ق�ل��وب�ه��م
مرض ،كما وصفهم القرآن الكريم يف قوله":من
ال �ن��اس م��ن ي �ق��ول آم �ن��ا ب��ال�ل��ه وب��ال �ي��وم اآلخ ��ر وم��ا
ه��م بمؤمنني ،يخادعون الله وال��ذي��ن آم�ن��وا وما
ي�خ��دع��ون إال أنفسهم وم��ا ي�ش�ع��رون يف قلوبهم
م��رض ف��زاده��م ال�ل��ه م��رض��اً ول�ه��م ع��ذاب أل�ي��م بما
كانوا يكذبون" البقرة-من "."10-7

ستظل القدس
أرض الــتــوحــيــد
والــعــروبــة واملجد
والصمود
قضية فلسطني
واملـــقـــدســـات يه
قضية األمة قاطبة
أحمد الفقيه

ترجمة :كاتبة يحيى السني
كندا
س� ��وف ي �ت �خ �ل �ص��ون م ��ن ال �خ ��اف ��ة م ��ع ظ �ه��ور
اإلمام املهدي املنتظرحسب رأيهم كان املهدي
ه��و إم��ام�ه��م ال�ث��اين ع�ش��ر ال��ذي ك��ان م��ن نسل
نبي اإلس��ام واختفى يف ال�ع��ام الهجري 255
وه��م ي�ع�ت�ق��دون أن��ه ال ي ��زال ع��ىل ق�ي��د ال�ح�ي��اة
وس�ي�ظ�ه��ر ي��ومً ��ا م��ا وي�ن�ق��ذ ال�ع��ال��م م��ن ال�ظ�ل��م
ويمئل األرض عدال بعد ان ملئت جوراً.

يا رجعيني ال تغيبوا الحقائق ..قولوا الصدق أو أصمتوا
خ��ام�س��اً :إن ج��رائ��م ال�س�ل�ط��ة ال�س��اب�ق��ة يف امل�ن��اط��ق
الوسطى كثرية لكن حتى اآلن لم نخض يف أسبابها
وخلفياتها ..فقد دعونا لطي ملفاتها والخروج من
دائ��رة آث��ام�ه��ا ..ع�ل�م��اً أن�ه��ا ك�ب��رية وك�ث��رية وق��د تنوعت
ب��ني اإلخ�ف��اء ال�ق�س��ري وال�ق�ت��ل اغ�ت�ي� ً
�اال أو ح��رق��اً وق��د
ب�ل�غ��ت ذروت �ه ��ا ع ��ام 1978م ف��ال��دم��اء ال �ت��ي س�ف�ك��ت
يف ذاك ال � �ع � ��ام امل� � �ش � ��ؤوم ك� ��ان� ��ت غ � ��زي � ��رة ل� �ك ��ن دم
الشهداء من املواطنني األب��ري��اء غري املحاربني حتماً
ل��ن ي�ك��ون ه��دراً ب��ا ط��ائ��ل ..أك�ت�ف��ي بالخمسة البنود
التي تحمل م��ررات واض�ح��ة ومنطقية ول��ذل��ك عىل
الذين يتحججون بالفرة الزمنية لقضايا ال تسقط
بالتقادم قول الصدق وهو حق وواجب أو الصمت
وات��رك��ون��ا ل�ح��ال�ن��ا ون�ح��ن ق ��ادرون ع��ىل إغ��اق امل�ل�ف��ات
الشائكة لدماء أألبرياء التي طال انتظارها ..رج��اءاً
ال تغيبوا الحقائق قولوا الصدق أو أصمتوا ..وعىل
نفس الصعيد أود تذكري الجيل الشاب أن الحرب
ل��م تكن ول�ي��دة ع��ام 1978م ب��ل إن ح��روب متقطعة
شنتها السلطات املتعاقبة من أوائل عام 1970م اىل
أواخ ��ر ع ��ام 1982م يف ت�ل��ك ال �ح��رب وج ��دت ع�ن��اص��ر
متسلطة ن�ش��أت ع��ىل ث�ق��اف��ة ال�ن�ه��ب وان�ت�ع�ش��ت عىل
ن ��ار ال �ح ��رب ال �ت ��ي ب��دأت �ه��ا ال �س �ل �ط��ة ج � ��زءاً وص�ن�ع�ت�ه��ا
ال�س�ع��ودي��ة ك� ً
�ا وأم��دت�ه��ا ب��ال�س��اح وامل ��ال ع��ىل م��دى
 13ع ��ام ��اً ..ويف أت ��ون ال �ح��رب ت�ه��دم��ت م �ئ��ات امل �ن��ازل
وت �ش��ردت ع �ش��رات اآلالف م��ن األس ��ر وه�ل��ك اآلالف
م ��ن ال �ب �ش��ر س � ��واءً م ��ن ال �س �ل �ط��ة وامل �ع ��ارض ��ة أو م��ن
امل ��واط� �ن ��ني ل �ص ��ال ��ح م� ��ن ه � ��ذه ال � �ح � ��روب ال �ع �ب �ث �ي ��ة؟!
وع�ن��دم��ا وق�ف��ت ال�ح��رب يف امل�ن��اط��ق ال��وس�ط��ى أواخ��ر
ع��ام 1982م ت�ن�ف�س��ت امل�ن�ط�ق��ة ال�ص�ع��داء يف ال�ب��داي��ة

احمد الفقيه

الزوجة املخطوفة
يف عام 1983م أقدمت عناصر من أدوات السلطة
يف املنطقة الوسطى عىل اختطاف زوجة أحد أعضاء
الجبهة الوطنية -فضلت عدم ذكر أسمه -وأجروها
ع ��ىل خ �ل��ع زوج �ه ��ا ث ��م أج ��روه ��ا وأج � ��روا أه �ل �ه��ا ع��ىل
ت��زوي �ج �ه��ا ب�ش�خ��ص آخ ��ر اخ �ت ��اروه ل �ه��ا ،وع �ن��دم��ا ع��اد
زوج�ه��ا م��ن ع��دن م�ق�ت�ن�ص��اً م��ا ظ�ن��ه إح ��ال ال�س��ام يف
منطقته وجد زوجته قد تزوجت وخلفت من شخص
آخر!! تخيل لو هذه الحالة حصلت لك؟! من املؤكد
أنه أصيب بحالة من الذهول واليأس واأللم والقهر
لم يصب بمثلها يف حياته  ..وتلك الحالة التي حصلت
والتي تدل عىل نذالة وخسة مرتكبيها تدل أيضاً عىل
ش��واه��د م��ؤمل��ة ت�ب��دو يف محنتها ك��ري��ح ت�ت�س��رب خفية
ً
طويا من الظلم والقهر
يف جسد املنطقة التي عانت
السلطوي وأدواته الخسيسة ،إنه عمل غري أخاقي
باسلوب أنذال آنذاك إنه اضطراب قيمي رأته السلطة
من زاويتها الخاصة حينذاك ونفذها أذيال السلطة
يف املنطقة الذين يحملون أفكار هشة ال تمت بصلة
اىل األعراف السياسية وال حتى لأعراف القبلية..
يف خ�ت��ام ه��ذه امل ��ادة أق ��ول إن اخ�ت�ط��اف زوج ��ة أح��د
مواطني املنطقة الوسطى وإجبارها عىل خلع زوجها
وتزويجها من شخص آخر اختاروه لها ورغم أن هذه
الحالة لم تكشف وتنشر إال بعد ميض  38عاما تعتر
هذه الحالة خنجر طعن املنطقة الوسطى بأكملها..
ل��ذل��ك ح��ان ال��وق��ت ال ��ذي ي�ت��وج��ب ع��ىل أب �ن��اء املنطقة
ف�ي��ه اس�ت�ئ�ص��ال م��ا ت�ب�ق��ى م��ن األن ��ذال ح�ت��ى ت�ع��ود اىل
املنطقة نقاوتها وقيمها الرفيعة التي عرفت بها عىل
مدى قرون مضت.

كلمات مضيئة:
ال ت�ن�خ��دع��وا ب��ال��دن�ي��ا وزخ��ارف�ه��ا وزي�ن�ت�ه��ا ال��زائ�ف��ة
فإنها كظل زائل ،سريع الزوال ،قلتم إن الجنة
ح ��ق وال � �ن� ��ار ح ��ق ول � ��م ت �ت �ع �ظ ��وا ،ب � � ��ادروا ب��امل �ت��اب
وص ��ال ��ح األع �م ��ال ق �ب��ل أن ت��دن��و اآلج� ��ال وت �ق��ول:
�ذت م ��ع ال ��رس ��ول س �ب �ي � ً
ي��ال �ي �ت �ن��ي ات� �خ � ُ
�ا ،اع �ت ��روا
ب �م��ا ت� ��رون وت �س �م �ع��ون م �م��ا ي �ج��ري م ��ن ال �ك ��وارث
واألزمات والحوادث يف األمم املاضية والحاضرة
فالكيس من دان نفسه واتعظ بغريه..
فلنتأمل قوله عزوجل "أفلم يسريوا يف األرض
فينظروا كيف ك��ان عاقبة الذين من قبلهم دمر
الله عليهم وللكافرين أمثالهم" محمد."10" -
ل �ق ��د أظ �ل �م ��ت ال �س �م ��اء وظ �ه ��ر ال �ف �س ��اد يف ال ��ر
والبحر من ظلم العباد وذهبت الركات ،وقلت
ال � �خ � ��ريات وت � �ك � ��درت ال� �ح� �ي ��اة م� ��ن ف �س ��ق وف �س ��اد
ال�ظ�ل�م��ة وق �س��ت ال �ق �ل��وب وك� ��رت ال ��ذن ��وب ف�ه��ل
م��ن ت��وب��ة ن�ص��وح ق�ب��ل إغ ��اق األب ��واب "وس�ي�ع�ل��م
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
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كيف أفهم معنى الوالية قبل كل
شيء؟ كي أعرف ما ينبغي علي تجاهها
كإنسان مسلم على ملة إبراهيم يعرف ربه
! لنفسه !!قبل كل شيء!!
الويل والوايل اسمان من أسماء الله
الحسنى ،الناصر واملتويل ألمور الخالئق
املتصرف فيها  ..نعم املوىل ونعم النصري
والوالية التدبري والقدرة عىل الفعل..
ومعنى الويل و الوالية يف اللغة العربية يف
لسان العرب :

الوالية  :من الحب ،والطاعة ،والنصرة ،واإلتباع واإلمارة.
والويل  :الحليف ،والناصر واملحب ،وويل األمر،
وويل أم ��ر امل ��رأة م��ن ب�ي��ده ع�ق��دة ال�ن�ك��اح وويل ال�ي�ت�ي��م وص�ي��ه
ال�ق��ائ��م عليه ،وامل ��رأة ال�ك�ب��رة ي�ق��ال لها ال��ول�ي��ا ،وامل ��وايل ال��ورث��ة
وال �ع �ص �ب ��ة وال� �ق ��راب ��ة م ��ن ب �ن ��ي ع ��م وخ � ��ال وص �ه ��ر  ،وال �ت ��اب ��ع
وامل�ت�ب��وع ،وال�ت��ويل أي�ض��ا بمعنى  :اإلع ��راض ،وع��دم القبول،
وال� �ف ��رار ،وال ��والي ��ة واج �ب ��ة ع ��ى امل ��ؤم ��ن ب��ال �ل��ه ..ل �ل��ه ول��رس��ول��ه
وللمؤمنني الذين بني الله صفاتهم ونفسياتهم وسلوكياتهم
وجهادهم يف سبيل الله ..وبني املؤمنني مع بعضهم بعض..
وأورد لسان العرب عدد من اآليات القرآنية املبينة ،،
وع ��دد م��ن األح��ادي��ث ال�ن�ب��وي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال��والي��ة
ووجوبها ..ضمن تعريف الوالية.
يمكن القول أن  ( :الوالية  :يشء نفيس لطيف أودعه الله
بالفطرة يف اإلن�س��ان؟ وه��ي غ��ري��زة نفسية يف ك��ل نفس "ذك��ر
أو أنثى" ،أي أنها موجودة يف كل نفس
فكل إنسان يوايل شعر أو لم يشعر!! وقد يوايل الحق وأهله
ويعتربهم قدوة له  ،وقد يوايل الباطل وأهله ويعتربهم قدوة
له!! فاإلنسان يف امتحان مزمن.
وال��والي��ة غ��ري��زة فيها ح��ب وات�ب��اع وان�ق�ي��اد وط��اع��ة وتضحية
وصرب ويقني وحق واستحقاق ،،ووالية ومواالة الله  :الزمة
بشروط وضوابط!! ويتبعها سلوكيات أمر الله بها و متى ما
التزم املؤمن بها كتب الله له السداد والرضا والفوز  )..ومثلها
مثل غريزة األبوة واألمومة..
وقد فصل الله تعاىل لنا كيف نتعامل معها؟
سبحانه ربنا ما أعدله وأحكمه وأعظمه..
وه��ذه اللطيفة أيضا ليست حكرا ع��ى البشر ؟ ب��ل أودعها
الله تعاىل أيضا يف كثر من مخلوقاته!! مثل الطيور والنحل

وال�ك�ث��ر م��ن ال�ح�ي��وان��ات ..ول�ع��دل��ه وف�ض�ل��ه وك��رم��ه ف�ق��د بينها
الله لنا وفصل أنواعها ؟ وضرب لنا عشرات األمثلة بشأنها !!
وبني لنا سبحانه كيف ينبغي عى املؤمن التعامل معها ليفوز
برضا الله دنيا وآخرة!!
وق��د ح��رم ون�ه��ى وح��ذر ال�ل��ه ت�ع��اىل امل��ؤم�ن��ني م��ن والي��ة ه��وى
ال �ن �ف��س ووالي � ��ة ال �ظ��امل��ني وال �ش �ي �ط��ان وال �ط ��اغ ��وت وامل �ع �ت��دي��ن
واملفسدين من اليهود والنصارى وأع��داء الله ووالي��ة كل ما
يمثل باطل وإثم وعدوان ..الخ
يف عشرات السور واآليات الكريمة يف كتابه الكريم!! وبذلك
تبقى الحجة علينا ..وم��ا ينبغي علينا إذن ه��و  :ت��دب��ر وفهم
مشتقات ول  ،وال ،وىل  ،توىل  ،ويل  ،وليا والية مواالة التي
ذكرت يف القرآن الكريم أكرث من (  ٢٢٠مرة ) !!؟؟
ذك� � ��رت ب �م �ع ��ان م � �ت � �ع� ��ددة ..وع� �ن ��د االق� � � ��راب م �ن �ه ��ا ن �ج��ده��ا
م�ت�ق��ارب��ة امل�ض�م��ون وامل�ف�ه��وم؟؟ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا وب ��ني م��ا وردت يف
اللغة العربية.
أمر يستدعي اإلملام واإلحاطة بها وتدبرها وتدبر معانيها ؟
فالله ت�ع��اىل ال ي�ك��رر شيئا عبثا !! ب��ل ي�ك��رره ألهميته وض��رورة
فهمه واتباع أوامره.
وع �ن��د م �ح��اول��ة ال �ت �ع��رف ع��ى م �ع��اين ال ��والي ��ة وم �ف��ردات �ه��ا يف
اللغة العربية ،لغة القرآن الكريم.
ي�م�ك��ن ال ��رج ��وع مل ��راج ��ع ال �ل �غ��ة وع ��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ب��ال �ع��ودة
إىل ل �س ��ان ال �ع ��رب ،إلب ��ن م �ن �ض ��ور ،امل �ج �ل��د ال �خ ��ام ��س ع�ش��ر،
ال �ص �ف �ح��ات م ��ن  ٤٠٦إىل  ٤١٥ش ��رح ��ت يف  ٩ص �ف �ح��ات !!
وبمضامني م��راب�ط��ة وم�ت�ق��ارب��ة!! ذك��رن��ا بعضها فيما سبق ال
تحكم عى أمر قبل أن تفهم وتتدبر معناه؟ فتخسر نفسك
عند خالقها..
ولفهم معنى اليشء!! يستوجب علينا الرجوع إىل الحجة
املبينة املفصلة يف كتاب الله تعاىل القرآن الكريم ..وبدون ذلك
سنجهل أهمية وقيمة هذا األمر العظيم ..وسنظلم أنفسنا
من حيث نشعر أو من حيث ال نشعر!! والعياذ بالله..
وم��ن ت�س�م�ي��ات ال��والي��ة واالت �ب��اع وال �ت��ويل ل�ف�ك��ر ول�س�ل��وك ما
يف عصرنا ه��ذا عى سبيل املثال :االنتماء لفكر ح��زب" يميني
أو ي�س��اري أو ق��وم��ي أو اش ��رايك أو ع�ل�م��اين " أو ات�ب��اع مذهب
أو ط��ري �ق��ة إم ��ام أو ش �ي��خ وي �ق ��ال يف وص ��ف ش �خ��ص م ��ا  :ه��ذا
متحزب ،أو متشدد أو ملتزم بمذهب الشيخ الفالين أو قدوته
اإلمام الفالين" يتواله أو يتوىل طريقته أو سياسته".
وفالن يوايل أو يحب أو يناصر  ،وقد يصل به الحد إىل
أن يفتدي بنفسه وروح��ه ودم��ه وم��ال��ه امللك ال�ف��الين أو
ف��الن الفالين ويؤمن بأحقيته وسلطانه وعلمه ويدعي
له ويتمنى له كل الخر ويحتفل بعيد ميالده ويصدر له
كتبا ومجلدات!!..

د .عيل عبدالقادر الشامي
ف�ل�م��اذا ي�ن�ك��رون والي��ة امل��ؤم�ن��ني وامل��ؤم�ن��ات ل�ل��ه ول�ل�ن�ب��ي صى
الله عليه وآله ولإلمام عيل عليه السالم ؟! وهم يقرون بحق
الوالية كحق مكفول من حقوق اإلنسان لجميع البشر ؟؟ بل
وصل بهم الحد إىل إقرار وتبني وإعالن مواالتهم ألعداء الله !!
ه��ل ال��والي��ة وامل ��واالة ح��ق لهم ؟ وح��رام ع��ى غ��ره��م ؟ ومل��اذا
ي�غ�ي�ض�ه��م أم��ر إع ��الن ال�ق�ل��ة امل��ؤم�ن��ة ب��ال�ل��ه والي�ت�ه��ا ل��إلم��ام عيل
عليه السالم !!
وال ي�غ�ي�ض�ه��م أم ��ر م ��واالة س �ك��ان ن�ج��د وال �ح �ج��از ودوي ��الت
ال�خ�ل�ي��ج  -يف زم��ان �ن��ا ه ��ذا  -مل �ل��وك وأم � ��راء دوي ��الت �ه ��م ل��درج��ة
ت�س�ل�ي�م�ه��م أن األرض أرض امل�ل��ك واألم ��ر وال�ن�ه��ي ك�ل��ه للملك
ولو كان ظاملا وفاسقا!! ولدرجة معاداتهم كل من عادى امللك
ولو كان مؤمنا!!
ب��ل وص��ل بهم ال�ح��د إىل إن�ش��اء امل�ق��ام��ات وامل�ت��اح��ف ل�س��روال
ون�ع��ل وع �ق��ال ول�ي�ه��م وم��ؤس��س مملكتهم وم�ن�ه��م أي�ض��ا من
يعلن أنه يتمنى أن يقبل نعال شيخه وحاكم دويلته!! ومنهم
م ��ن ي�س�ل��م ك ��ل ال�ت�س�ل�ي��م أن م�ل�ك��ه م � �ع � �ف� ��ي م � � ��ن ال � �ح � �س� ��اب
م�ه�م��ا ارت �ك��ب م��ن ال �ج��رائ��م وال
يلزمه ردع وال زجر
وي � � � � ��ؤم � � � � ��ن
وال عقاب بمعنى أنه معصوم
فالن
ويسلم بأحقية زعيمه وحاكمه
وي�ت��ربك ب��ه وي ��رىض ع�ل�ي��ه وإن ك��ان
فاسقا!!

م ��ا ك ��ل ه ��ذا ال �ت �س �ل �ي��م امل �ط �ل��ق ال� ��ذي ل ��م ي �ن ��زل ال �ل ��ه ب ��ه م��ن
س�ل�ط��ان وال ي �ق��ره دي ��ن وال ق��ان��ون وض �ع��ي وال ي��وج��د ل��ه أي��ة
ضوابط !!
ه��ذه األم�ث�ل��ة وال�س�ل��وك�ي��ات ال�ت��ي ت�ج�س��د م�ف�ه��وم والي ��ة أو
م��واالة مثل ه��ؤالء مللوكهم وأمرائهم تنطبق أيضا عى تويل
رئيس أو زعيم ،أو حزب أو نظام مع اختالف يف مدى نسبة
ومقدار ،التأثر والتأثر ،يف رابطة التويل والوالية ال غر !!.
ب ��ل أن ه �ن ��اك م �ن �ه��م م ��ن ي �ت �ط ��رف وي �ع �ت ��رب ك ��ل خ � ��ارج ع��ن
جماعته أو مخالف ملذهبه كافرا مباح الدم؟؟
ف �ل �م��اذا ال ي��ؤم �ن��ون ب��أم��ر ال ��والي ��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ..وم ��ا ه ��و س��ر
ن�ش��ر وت�ع�ب�ئ��ة ن �ف��وس ال �ن��اس ب��ال�ب�غ�ض��اء؟ ض��د ك��ل م��ن ت��وىل
ال�ل��ه ورس��ول��ه واإلم ��ام ع��يل واألئ�م��ة ال�ص��ال�ح��ني أع��الم ال�ه��دى
م��ن ب�ع��ده��م وم ��ن ه��و ال ��داع ��م وامل �م ��ول ل�ك��ل ه ��ذا ال�ب�غ��ض !!
وما هو مربره ؟!!
وما نسبة ومقدار البغض الذي استوطن نفوس البعض
م �م ��ن ي� ��دع� ��ون أن� �ه ��م م �ث �ق �ف ��ون وأك� ��ادي� �م� �ي� ��ون وأن � �ه� ��م ع ��رب
وم�س�ل�م��ون ح�ت��ى أوص�ل�ه��م ح��د ال �ت��ربؤ م��ن دي ��ن ال �ل��ه وإن �ك��ار
آياته البينات املحكمات ؟ وإع��الن معاداتهم وبغضهم لكل
من ت��وىل الله وت��وىل النبي صى الله عليه وآل��ه وت��وىل اإلم��ام
ع��يل عليه ال�س��الم ،وت��وىل األئ�م��ة ال�ص��ال�ح��ني وأع ��الم ال�ه��دى
من بعده إىل يوم الدين..
ثم ما هو رأي مثل هؤالء فيمن توىل أعداء الله من اليهود
وال �ن �ص��ارى وم ��ن غ�ض��ب ال �ل��ه ع�ل�ي�ه��م وج �ن��د ن�ف�س��ه ك�ج�ن��دي
لخدمتهم وتحقيق غايتهم ومحاربة اإلسالم واملسلمني؟!!
ما هو رأيهم بهم وما هو موقفهم الشرعي منهم؟!!
ال ش��ك أن ذل ��ك ال ي�ع�ن��ي ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ه��م ش�ي�ئ��ا وال اع ��راض
لهم عليه وال يمثل مشكلة لديهم مادام املوضوع فيه خدمة
ألوليائهم وألعداء الله من اليهود والنصارى !!
وال ع�ج��ب يف م��وق�ف�ه��م ه��ذا وق��د س�م��اه��م ال�ل��ه يف
م�ح�ك��م ك �ت��اب��ه؟ م �ن��اف �ق��ني آم �ن ��وا ث ��م ت ��ول ��وا أع ��داء
الله ؟؟ وسماهم عز من خالق حكيم  :حزب
الشيطان وضرب لنا عشرات األمثلة املفصلة
امل �ح �ك �م��ة ال �ت ��ي ت�ض�م�ن��ت
" :ن � �ف � �س � �ي� ��ات وأق � � � ��وال
وس � �ل� ��وك � �ي� ��ات وص� �ف� ��ات
وردات أف� � � �ع � � ��ال ال � �ت � ��اب � ��ع
وامل� �ت� �ب ��وع م �ن �ه ��م يف ال ��دن �ي ��ا
ويوم القيامة"! يوم يعلم
الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون.

يوم الوالية وأهميته في
مواجهة املستكبرين
إن االحتفال بيوم الوالية له أهميته
وقيمته في مواجهة المستكبرين
وكشف وإحباط مؤامراتهم  ..والتحصن
بثقافة القرآن وبيوم الوالية يمنع
من السقوط في مستنقع العمالة
واالرتهان واالنبطاح.
االبتهاج واالحتفال بيوم الوالية هو
شكرا وتقديرا لنعمة الله وفضله الكبير
علينا بإكمال الدين وإتمام النعمة قال
تعالى {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا هو خير مما يجمعون}..

ف�م�ن��اس�ب��ة ي ��وم ال ��والي ��ة واإلش � ��ادة ب�ه��ا وال�ت�ف�ه��م ل�ه��ا ل��ه
أثره وقيمته وأهميته  ..خصوصا يف هذا العصر ويف هذه
املرحلة التي تواجه فيها األمة أكرب مشروع تآمري عليها
م��ن ق�ب��ل ال�ي�ه��ود وال�ن�ص��ارى أم��ري�ك��ا وإس��رائ�ي��ل وعمالئهم
يف امل�ن�ط�ق��ة م��ن أن�ظ�م��ة وح �ك��وم��ات وش�خ�ص�ي��ات و ال��ذي��ن
ت�ح��ول��وا اىل م��روج��ني مل�ش��اري��ع وم��ؤام��رات ب�ع�ن��اوي��ن ب��راق��ه
م��زي�ف��ة وت�ض�ل�ي�ل�ي��ة ي �خ��ادع��ون ال�ش�ع��وب الح �ت��الل األف �ك��ار
والسيطرة عليهم.
ولم يكتفوا بالتويل لهم بل كشفت األحداث حقيقتهم
أن �ه��م م ��ن ي �ق��وم��ون ب��ال �ت �ح��رك ب �ك��ل ث�ق�ل�ه��م وإم�ك��ان�ي��ات�ه��م
لتنفيذ مشاريعهم التآمرية يف واقع األمة.
"إع ��الم �ي ��ا" ي ��زي �ن ��ون ل �ل �ن��اس ال � ��والء ألم ��ري �ك ��ا وإس ��رائ �ي ��ل

عبدالله الجرادي
وي �ق��دم��ون م��ؤام��رات �ه��م ك�م�ص�ل�ح��ة وي �خ �ي �ل��وا ل �ن��اس أن�ه��م
سينعمون بالخر والرخاء واالستقرار األمني واالقتصادي
وأن امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ه ��و يف امل �س ��ارع ��ة ف �ي �ه��م! وه� ��ذا ه��و
االستحمار؟!
و" دي�ن�ي��ا " ي�ت�ح��رك��ون ك��دع��اة ض��الل ب��ال�خ�ط��اب الديني
ب �ع �ن ��اوي ��ن م �خ ��ادع ��ة وم ��زي �ف ��ة وت �ض �ل �ي �ل �ي��ة ي �خ ��ادع ��ون ب�ه��ا
ال �ش �ع��وب ل�ت�ض�ل�ي�ل�ه��م وت��ربي��ر ت��وج��ه ام��رائ �ه��م وأن�ظ�م�ت�ه��م
ص�ب�غ��ة خ�ط��اب�ه��م ال��دي �ن��ي ه ��و االف � ��راء ع ��ى ال �ل��ه ورس��ول��ه
وبكل الوسائل واألساليب.
"ماليا" يشرون والءات الناس للدفع بهم ليكونوا جند
يف صف أهل الباطل وتحريكهم لضرب األمة من داخلها.
"ع�س�ك��ري��اً" ي�س�ت�خ��دم��ون ال�س�ط��وة وال�ق�س��وة وبهمجية

لفرض هذا التوجه وهذا املشروع التأمري املشؤوم.
وأمام هذا التوجه ال يمكن التجاهل والسكوت فاملسألة
خ�ط��رة ع��ى األم��ة ثمنها ارت ��داد ع��ن ال��دي��ن وان�ف�ص��ام عن
االنتماء للدين وذلة وشقاء وخزي يف الدنيا واالخرة.
ف�ي�ن�ب�غ��ي أن ي� ��درك ال �ج �م �ي��ع ه ��ذه ال �خ �ط ��ورة وأن ال ��ذي
ي �ج��دي يف م��واج �ه��ة ه ��ذا ال�خ�ط��ر وأم� ��ام ه ��ذا ال ��وب ��اء ال��ذي
ينخر جسد االمة من الداخل هو التحصن بثقافة القرآن
الكريم وثقافة الوالية فهي تحصننا وتدفعنا اىل االتجاه
الصحيح.
عندما جاء املشروع القرآين النهضوي التحرري ليواجه
م�ش��اري�ع�ه��م ال �ت��آم��ري��ة وامل �خ ��ادع ��ة وي ��دع ��وا ال �ن ��اس الت �ب��اع
القرآن الكريم وتعاليمه بدال من تعاليم اإلدارة األمريكية
استشاطوا غضباً وهذا ما أقلقهم من اول وهلة فتوجهوا
بكل ثقلهم وإمكانياتهم ملحاربته.

لذلك يجب أن نتحرك بوعي وبصر ٍة من مبدأ الوالية
لله واإليمان بهذه الوالية وما هو امتداد لها ..والتحرك
يف إط ��اره ��ا وع ��ى أس��اس �ه��ا واث �ق��ني ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��ي ذك��ره��ا
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الله يف ال�ق��رآن الكريم {إ َّن��مَ ��ا َو ِل� ُّي� ُ�ك��مُ ال�ل� ُ�ه َور َُس� ُ
َال� ِ�ذي� َ�ن
ِ
الز َك َ
ون َّ
َاكعُ َ
الص َال َة َوي ُْؤ ُت َ
ين ُي ِقيمُ َ
آَمَ ُنوا َّال ِذ َ
ون َّ
ون
اة و َُهمْ ر ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
( )٥٥وَمَ ْن َي َتو َّ
َل َ
الله َور َُسول ُه وَال ِذ َ
ين آمَ ُنوا فإِ َّن ِح ْز َ
ب الل ِه
ُه��مُ ْ
ال َغا ِلب َ
ُون} والنتيجة الحتمية لهذا التويل هو الغلبة
والنصر والقوة والعزة.
ل��ذل��ك ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ويف ه ��ذا ال�ع�ص��ر ب ��ال ��ذات أن ن��رس��خ ً
والءنا لله تعاىل ولرسوله ولإلمام عيل (عليه السالم) حتى
نحصن أنفسنا ،وليك نكون جديرين بأن نكون حزب الله
 ..وهذا يوجب علينا أن نتوجه ونتحرك وننهض "ثقافيا"
و"جهاديا" و"عمليا " عى هذا األساس واثقني بنصر الله.

الوالية في القرآن الكرمي
ونحن نعيش ايام النصف الثاني من شهر
ذي الحجة يطل علينا فيه يوم من ايام لله
هو يوم الوالية اليوم الذي اكمل الله فيه
الدين واتم النعمة على عباده ورضي لهم
االسالم دينا ..قال تعالى اليوم اكملت لكم
دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
االسالم دينا .سوره المائدة  .3فنحن وفقا
لمبدأ الوالية نؤمن بان الدين كامل.

يقول السيد القائد املجاهد العلم عبدامللك بن بدر الدين
الحويث حفظه الله يف كلمة له بمناسبة ي��وم ال��والي��ة للعام
.١٤3٩
(إيماننا بمبدأ الوالية كما قدمه القرآن الكريم وكما أعلنه
ال ��رس ��ول يف ه ��ذا ال �ي��وم ع��ى امل�س�ل�م��ني إي�م��ان�ن��ا ب �ه��ذا ه��و اي�م��ان
ب�ك�م��ال ال��دي��ن إي�م��ان م�ن��ا ب��أن دي��ن ال�ل��ه ك��ام��ل أن اإلس ��الم دي��ن
ودول��ة أن اإلس��الم نظام كامل للحياة االس��الم الذي قال الله
عنه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم االسالم دينا.
ه ��ذا اإلس� ��الم ه ��و ك��ام��ل م ��ن ك �م��ال��ه أن ��ه ي�ش�م��ل ك ��ل ج��وان��ب
الحياة بالنسبة لإلنسان سواء الشؤون السياسية أو الشؤون
االجتماعية أو الشؤون االقتصادية كل شؤون اإلنسان ألن هذا
ال��دي��ن بحقيقته ب�ج��وه��ره ه��و ن�ظ��ام ي�س��ر عليه اإلن�س��ان نظام
ل�ح�ي��اة اإلن �س��ان وش�م��ل ك��ل ج��وان��ب ح�ي��اة اإلن �س��ان) وم��ن ه��ذا
املنطلق فإننا سنقتصر موضوعنا حول الوالية يف القرآن الكريم
ع��ى م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع ه��ذا ال�ي��وم (ي ��وم ال��والي��ة) فكلمة ال��والي��ة
م�ص�ط�ل��ح اس��الم��ي أك ��دا ع�ل�ي��ه ال �ق��رآن يف ع��دد م��ن االي ��ات وق��د
ذكر الله تعاىل لنفسه الوالية عى املؤمنني فقال عز من قائل:
(ال�ل��ه ويل ال��ذي��ن ام�ن��وا يخرجهم م��ن الظلمات اىل ال�ن��ور) فهو
املشرع لهم والهادي لهم واملرشد لهم واملوفق لهم واملتصرف
يف شؤونهم كلها ويف هذا السياق تكلم السيد الشهيد القائد
الحسني بن بدر الدين الحويث -رضوان الله عليه -عن مفهوم

خالد السوسوة #
ال��والي��ة يف س��ورة امل��ائ��دة ال��درس ال�ث��ال��ث حيث ق��ال (ل�ه��ذا تجد
القرآن الكريم عندما ترجع اليه يعرب عن والي��ة الله سبحانه
وت�ع��اىل ل�ع�ب��اده ب�م�خ�ت�ل��ف االس��ال�ي��ب ف�ه��و ول�ي�ه��م ي�ت�ل�ق��ون منه
الهداية (الله ويل الذين امنوا يخرجهم من الظلمات اىل النور)
فهو وليهم يتلقون منه التأييد بالنصر (والله يؤيد بنصره من
يشاء)هو وليهم وهو يدبر شؤونهم هو وليهم وهو يرعاهم)
نستلهم مما قاله الشهيد القائد السيد حسني بن بدر الدين
الحويث رضوان الله عليه عن مفهوم الوالية أنها هداية وتأييد
وتدبر شؤون ورعاية.
وب ��ال ��رج ��وع اىل اي ��ة ال ��والي ��ة يف س� ��وره امل ��ائ ��دة ي �ت �ض��ح ل �ن��ا ب��أن
الله تعاىل منح ه��ذه ال��والي��ة لرسوله وللمؤمنني ق��ال تعاىل:
(إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصالة
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتوىل الله ورسوله والذين
أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) املائدة االيتني .٥٦ .٥٥
وح �ي ��ث ان والي� ��ة ال �ل ��ه ورس ��ول ��ه ل ��م ي �ت �ج��را أح ��د ع ��ى ال �ب��وح
ب �م �ع��ارض �ت �ه��ا ف �ع �م��د امل �ش �ك �ك��ون اىل م �ع ��ارض ��ة والي� ��ة امل��ؤم �ن��ني
فحاولوا تغير مفهوم الوالية بهدف إبعاد أذهان الناس عن

امل�ع�ن��ى ال��واض��ح ل��آي��ة ف�ق��د ذك ��روا م�ع��اين ك�ث��رة ل�ه��ذه الكلمة
وصلت اىل سبعه وعشرون معنى ليك يقولون ان هذه الكلمة
مشركة ب��ني م�ع��اين مختلفة وال نعلم م��راد ال�ل��ه منها وبهذا
فقد وص�م��وا االي��ة بالغموض وه��ذا يخالف م��ا عليه االي��ة من
وضوح فقد جعل الله الوالية واحدة له ولرسوله وللمؤمنني
وب ��ني ص�ف�ت�ه��م ال ��ذي ��ن ي �ق �ي �م��ون ال �ص ��الة وي ��ؤت ��ون ال ��زك ��اة وه��م
راك�ع��ون ..وق��د دل��ت ال��رواي��ات عن رس��ول الله صى الله عليه
واله بان املقصود باملؤمنني يف االية هو االمام عيل عليه السالم
حيث تصدق بخاتمه للسائل الذي قصد ان يسأل يف مسجد
رسول الله فإن أعطي واال كانت وصمة يف حق املسلمني فكان
مل�ب��ادرة االم��ام ع��يل عليه ال�س��الم بالتصدق بخاتمه قيمتها يف
حفظ مكانة االسالم وهيبته يف النفوس.
وه��ذا ل��الس��ف ه��و م��ا اث��ار غيظهم وجعلهم ي�ح��رف��ون معنى
كلمة الوالية فكانت النتيجة ظهور والية من نوع اخر فرضت
الخ ��ري ��ن م ��ن خ �ل �ف ��اء و م �ل ��وك وأم� � ��راء ج �ب ��اب ��رة م ��ن ب �ن ��ي ام �ي��ة
وبني م��روان وبني العباس واخرين حتى أوصلت االمة بهذه
ال�ث�ق��اف��ة اىل والي ��ة ام��ري�ك��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا واس��رائ�ي��ل وك��ل سالطني
الجور والفجور من رؤس��اء وزع�م��اء وملوك وأم��راء وم��ن عى
شاكلتهم من املتسلطني عى رقاب الشعوب املقهورة يحكمون
ويشرعون ويتصرفون يف شؤون الشعوب ويدعون الوصاية
عليهم تحت ذريعة الديمقراطية وحقوق اإلنسان واإلنسانية
واملواثيق واملعاهدات والقوانني الدولية وهلم جرا.
والحقيقة انها والية الشيطان الذي شرع له املشككون يوم
طعنوا يف والية الله ورسوله واملؤمنون.
أليس ما هو الحاصل اليوم ان أمريكا (الشيطان االكرب) هي
من تتصرف يف شؤون الكثر من دول العالم فتفرض الحكام
ع�ل�ي�ه��م وت �ن �ه��ب ث ��روات �ه ��م وت �ع �ب��ث ب �م �ق ��درات �ه ��م .وم ��ن ع ��ارض
ورف ��ض ال�ه�ي�م�ن��ة وال�غ�ط��رس��ة االم��ري�ك�ي��ة اس�ت�ب�ي��ح دم ��ه وارض ��ه
واع�ت��دوا عليه كما ه��و حاصل م��ن ع��دوان ام��ري��يك غاشم عى
اليمن ارضا وانسانا عى مرأى ومسمع العالم فال مجلس امن
واال امم متحدة وال يحزنون.
ل��ذل��ك ف ��إن ي ��وم ال�غ��دي��ر ه��و ي ��وم م�ف�ص��يل يف ت��اري��خ ال��رس��ال��ة

املحمدية االصيلة حيث بلغ الرسول صى الله عليه واله وسلم
والية االمام عيل عليه السالم استجابة المر لله يف قوله تعاىل:
(يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما
ب�ل�غ��ت ب��رس��ال�ت��ه وال �ل��ه ي�ع�ص�م��ك م��ن ال �ن��اس ان ال �ل��ه ال ي�ه��دي
القوم للكافرين) معلنا بقوله يا ايها الناس أن الله موالي وانا
م��وىل املؤمنني واوىل بهم من أنفسهم فمن كنت م��واله فهدا
ع��يل م ��واله ال�ل�ه��م وايل م��ن وااله ع ��ادي م��ن ع ��اداه وان �ص��ر من
نصره واخذل من خذله.
ويف امل��وق��ف ت��داف��ع ال�ن��اس مهنئني ومباركني حتى ق��ال عمر
بن الخطاب بخ بخ لك يا ابن ابي طالب لقد اصبحت موالي
وموال كل مؤمن ومؤمنة.
وتحقق وعد الله لرسوله والله يعصمك من الناس .ولكن
النفس والهواء والشيطان الذي زين الدنيا يف اعينهم ففتحوا
ب ��اب امل ��ؤام ��رة وأق ��ي االم� ��ام ع ��يل ع�ل�ي��ه ال �س ��الم ت�ح��ت ذري�ع��ة
الشورى اوال وذريعة العهد ثانيا وذريعة االختيار ثالثا.
ف �ي��ا ل �ه��ا م ��ن م ��ؤام ��رة اس �س��ة ل�ث�ق��اف��ة م�غ�ل��وط��ة اح �ل��ت والي ��ة
ال�ش�ي�ط��ان ب��دال م��ن والي��ة ال��رح�م��ان .فنحن ع�ن��دم��ا نحيي ي��وم
ال ��والي ��ة ون�ع�ل��ن ل�ل�ع��ال��م ف�ي��ه ت��ول�ي�ن��ا ل��الم��ام ع��يل ع�ل�ي��ه ال�س��الم
انما نعيد ل��الس��الم مبادئه وقيمه ومعانية السامية واخ��الق
ال �ص �ف ��وة م ��ن امل ��ؤم �ن ��ني ال ��ذي ��ن رف �ض ��وا االن� � ��زالق يف امل ��ؤام ��رات
وحفظوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه من والية الله ورسوله
واالمام عيل عليه السالم يوم غدير خم.
ي�ق��ول ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د امل�ج��اه��د ال�ع�ل��م ع�ب��دامل�ل��ك ب��ن ب��در ال��دي��ن
الحويث حفظه الله (االمام عيل عليه السالم واليته هي امتداد
ل��والي��ة ال��رس��ول ق��ائ��دا م��ن ب�ع��ده ل��الم��ة م�ع�ل�م��ا م��رش��دا زع�ي�م��ا
يعمل عى هداية األمة.
ويقول السيد الشهيد القائد الحسني بن بدر الدين الحويث
رض� ��وان ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه (ان ج �ه��ل األم� ��ة يف م��اض �ي �ه��ا ب ��والي ��ة األم ��ر
وأهمية والية االمر هو الذي جعلها ضحية لسالطني الجور).
والله من وراء القصد.
 #مدير عام محكمه استئناف ذمار
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نحو فكر عريب
متجدد للنهضة
كان العرب يف القرن العشرين صورة مماثلة للمايض
ال��ذي جثم ع��ى ص��دوره��م منذ ال�ق��رن ال�س��ادس عشر امليالدي
ي�ع�ي�ش��ون واق�ع��ا م��ري��را وم��آيس ك�ث��رة وأوض��اع��ا م�ع�ق��دة س��واء
يف ال�ج��ان��ب امل ��ادي ال�ي��وم��ي او ال��رم��زي ال�ح�ي��ايت ووص ��ل ال��رك��ود
والجمود املقدس اىل الوجدان واللغة والتقنية أي أن الواقع
ك ��ان ي �ت �س��م أو ي �م �ت��از أن ��ه واق� ��ع م� ��أزوم ت��اري �خ��ه م�ع�ط��ل وغ��ر
مكتمل منذ سقوط بغداد يف القرن الثالث عشر امليالدي اىل
ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن وه ��و ت��اري��خ ي�م�ت��د ل �ق��رون ل��م ي �ع��رف ال�ع��رب
فيه طعم االستقالل الحقيقي وال معنى الحرية الكاملة ولم
ي�ص�ل��وا اىل زم�ن�ه��م ال�ت�ح��رري ال��ذي ات�س��م ب��ه ال�ن�ص��ف االول من
القرن العشرين إال بعد حروب وازمات ونضاالت وتضحيات
وبعد هدر كبر للطاقات املادية والبشرية والثقافية والرمزية
والنفسية..
وبالرغم من كل ذلك إال أن العرب لم يصلوا اىل مبتغاهم يف
التصالح مع التاريخ الذي يحقق لهم القدر الكايف من التوازن
يف العالقات مع اآلخر ,أو يف فك االشكاليات بني قضايا شائكة
م�ث��ل االص��ال��ة وامل�ع��اص��رة وال ��راث وال�ت��اري��خ ول��ذل��ك ل��م تكتمل
نهضتهم بفعل عوامل املستعمر وتداخله يف صناعة واقعهم
ف�ق��د رح ��ل امل�س�ت�ع�م��ر ع��ن ال ��دي ��ار ال�ع��رب�ي��ة ش�ك��ال وظ ��ل ي�ت�ح�ك��م
باملصر العربي وبمصادر الطاقة ضمنا ولذلك نقول أن التاريخ
قد مكر بالعرب ولم يتحقق لهم االستقالل.
وب�ع��د ك��ل ه��ذه ال�ت�م��وج��ات ال�ت��ي ع�ص�ف��ت ب��ال��واق��ع ال�ع��رب��ي ,
وال �ت��ي أح��دث��ت ال �ه ��زات ال�ع�ن�ي�ف��ة يف ال �ب �ن��اءات امل�خ�ت�ل�ف��ة س��واء
البناءات االجتماعية أو الثقافية أو السياسية ,ال يبدو الواقع
العربي يبعث بصيصا من االمل يف التغر والتبدل يف السياقات
ويف العقائد السياسية ويف القناعات  ,فما زال العقل العربي
ي�ح�ب��ذ امل��رك��زي��ة ال��ذات�ي��ة وب�ه��ا وم��ن خ��الل�ه��ا ي��دي��ر واق�ع��ه  ,وي��رى
يف اآلخ��ر مهددا لوجوده  ,وي��رى ال��رأي املختلف مقوضا لكيان
املجتمع وم�ه��ددا الس�ت�ق��راره  ,وي�ب��دو أن ال��ذي ح��دث يف تونس
خالل ما سلف من االيام – قرار قيس بن سعيد يف حل الربملان
...الخ يف يوليو ٢٠٢١م  -دال عى ذات اإلشكالية التي يعانيها
الحاكم العربي واملجتمع العربي من أقصاه اىل أقصاه  ,كما أن
ال��ذي ح��دث يف ع��ام ٢٠١١م من حركة ثورية ح��اول املجتمع
العربي من خاللها التنفس واإلع��الن عن وج��وده  ,لم تحمل
االم��ل املنشود ألنها ج��اءت من ف��راغ فكري وذهبت اىل التيه ,
ول��م يكن تيها واع�ي��ا ولكنه أص�ب��ح ح��ال��ة تشبه ال�ض�ي��اع يف كثر
م��ن ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة  ,ف��ال�ب�ل��دان ال�ت��ي م��ازال��ت تشهد اس�ت�ق��رارا
خ ��رج ��ت ل �ت �ع��رب ع ��ن ض�ي�ق�ه��ا ك �م��ا ش �ه��دن��ا ذل ��ك يف ال� �س ��ودان ,
وال�ب�ل��دان ال�ت��ي ن��ال�ه��ا م��ن ال��رف ال��يشء ال�ي�س��ر ك��دول الخليج
والسعودية خرجت نماذج منها لتعلن عن ضيقها وتذمرها
من واقعها وها هي بعض النماذج تذهب اىل الغرب بضجيج
اعالمي ملفت للنظر كما يف حال بعض الفتيات والفتيان الذين
يطالبون باللجوء السيايس أو االنساين وغالب أولئك من دول
الخليج ومن السعودية .
ثمة صراع اليوم يغتيل يف الوجدان الجمعي العربي وهو إما
ظاهر أو خفي  ,فالظاهر نشهد صراعه وحروبه منذ أم��د غر
بعيد وم��ا ي��زال  ,وال�خ�ف��ي يبعث ب��ني الفينة واالخ��رى إش��ارات��ه
ورم � ��وزه  -وق ��د أش ��رن ��ا اىل ب �ع��ض ن �م ��اذج ��ه يف ال �س �ي ��اق – ه��ذا
ال �ص��راع يف ج��وه��ره ي�ن�ش��د واق�ع��ا ج��دي��دا ي�ت�ج��اوز ع��رثات امل��ايض
وي�ل�ب��ي ط�م��وح��ات ال�ح��اض��ر ,وي�ك��ون ت�ع�ب��را ع��ن ال��زم��ن ال�ج��دي��د
الذي نعيش  ,فاإلصالحات أصبحت ضرورة حتمية ال يمكن
تجاوزها  ,أما النسج عى منوال املايض فهو تكرار قد يديم أمد
الصراع العربي وال يعمل عى تنمية حالة االستقرار .
دلت حالة الغليان يف البلدان العربية أن القوة الناعمة سوف
ت�س�ت�م��ر يف ن �ش��دان م�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا وم�ن��اغ��ات��ه يف ك��ل ح ��ال ويف كل
ظ��رف  ,ك�م��ا دل��ت أن امل��رك��زي��ة وال�ت�ف��رد وال��ذم واالق�ص��اء يفيض
اىل دائرة مغلقة يفرض أن يتم تجاوز محطاتها  ,فالذي يتكرر
يف الوجدان ال يخرج من النتيجة نفسها التي آل اليها الواقع
العربي يف سالف أيامه .
إذن نحن أمام واقع جديد ال يمكن ترويضه بعد أن أعلن عن
نفسه  ,والب��د م��ن التعامل معه وف��ق أس��س وم�ب��ادئ جديدة
ت�ض�م��ن وج ��ود ال�ك��ل ورف ��اه ال�ك��ل وم �ش��ارك��ة ال�ك��ل وم�س��ؤول�ي��ة
ال� �ك ��ل  ,وم� �ث ��ل ذل � ��ك ال ي �م �ك �ن ��ه ال �ت �ح �ق ��ق دون ث� � ��ورة ث �ق��اف �ي��ة
حقيقية تعيد ل��أل�ف��اظ ب��راءت�ه��ا ول�ل�م�ع��اين ع��ذري�ت�ه��ا  ,ب�ع��د كل
ه��ذا ال�ظ��الم  ,وك��ل ذل��ك ال�ت�ع��وي��م مل�ف��اه�ي��م ال��وط�ن�ي��ة وال�ه��وي��ة ,
والسيادة  ,والحرية  ,واالستقالل  ,فقد كان هدم النظام العام
والطبيعي يف املجتمعات العربية التي اجتاحتها ثورات الربيع
ه��ي ال�ت�م�ه�ي��د ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ل��وص��ول اىل ال �غ��اي��ات وامل �ق��اص��د ال�ت��ي
رسمتها اس��رات�ي�ج�ي��ة ران��د ل�ع��ام ٢٠٠7م  ,..وم�ن�ه��ا السيطرة
عى مصادر الطاقة من أجل اخضاع الحكومات  ,والسيطرة
ع��ى م�ن��اف��ذ ال �غ��ذاء م��ن أج ��ل إخ �ض��اع ال�ش�ع��وب  ,وق ��د تحقق
ذلك يف الكثر من البلدان  ,تحققت تلك الغايات يف العراق ,
وتحققت يف اليمن  ,ويف ليبيا  ,وهي أكرث تحققا يف دول الخليج
العربي التي يف سبيل وهم االصالحات سعت اىل بيع أسهم
الشركات النفطية  ,مثل شركة أرامكو بالسعودية التي باعت
الكثر من أسهمها لصالح شركات عاملية  ,ودول الخليج أكرث
الدول العربية خضوعا للبيت األبيض كما هو شائع  ,وليس
بخاف أن صراع االسر املالكة يف تلك الدول تفصل فيه أمريكا
وجهازها االستخباري كما حدث يف موضوع محمد ابن نايف
ومحمد ابن سلمان يف السعودية مثال  ,وهو أمر ليس ببعيد
عن الذاكرة  ,فخضوع ابن نايف لقرار إقالته من والية العهد
لم يكن باألمر الهني وال العابر بل كان أمرا عصيا استخدمت
فيه امريكا العصا الغليظة لرويض املرحلة ملا تريد  ,وقد حدث
م��ا ك��ان��ت ت��رس�م��ه يف م�خ�ي�ل�ت�ه��ا  ,وت�ح�ق��ق ل�ه��ا ال �ق��در ال �ك��ايف من
االس�ت�ق��رار االق�ت�ص��ادي بعد س�ن��وات م��ن الحديث ع��ن االزم��ات
االقتصادية التي كان العالم يتحدث عنها يف امريكا .
ن�ج�ح��ت أم��ري�ك��ا يف تنشيط س��وق ال�س��الح م��ن خ��الل صناعة
ال �ح ��روب يف امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ووج � ��دت يف غ �ب ��اء اب ��ن س�ل�م��ان
م�س��اح��ة واس �ع��ة م��ن ال�س��ري��ال�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة يك ت�ت�ح��رك ف�ي�ه��ا
فخاض حروبا مباشرة وغر مباشرة وكان عدوانه عى اليمن
بمثابة القشة التي سوف تقصم ظهره يف قابل االيام واالعوام.
ول ��ذل ��ك ف��ال �ع��رب ال �ي ��وم أم ��ام م �ف��رق ط ��رق إم ��ا ال �خ �ض��وع أو
صناعة واق��ع ج��دي��د ي�ك��ون م��ؤث��را يف السياسة ال��دول�ي��ة  ,ومثل
ذل ��ك ل��ن ي�ت�ح�ق��ق اال م��ن خ ��الل ق �ي��ادة ع��رب�ي��ة ت�ح�م��ل م�ش��روع��ا
نهضويا يسر بخطى ثابتة نحو املستقبل بعدد من اإلجراءات
اإلص��الح�ي��ة التي تكون تعبرا ع��ن املستوى ال�ح�ض��اري الجديد
الذي وصل اليه العالم املتحرك واملتجدد من حولنا .
فالعرب لم يصلوا اىل ه��ذا الشتات ال��ذي وصلوا اليه اليوم
اال بعد القضاء عى حركات الفكر املتجدد من خالل االجتياح
أو االغتياالت أو التغييب أو التهميش أومن خالل القضاء عى
حركات التحرر التي تتم بواسطة الحروب التي يشنها عدوهم
ض��ده��م أو م��ن خ��الل زع��زع��ة املجتمعات ب��ال�ح��رك��ات االره��اب�ي��ة
ولن يستعيدوا ألقهم ومجدهم إال من خالل عودة االهتمام
بحركة الفكر والتجديد والتحديث يف املنظومة الثقافية ويف
مؤسسات التكاثر الثقايف فالفكرة الجديدة هي أساس النهضة
وأساس التأثر يف السياسات الدولية عن طريق القوة الناعمة
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عضو مجلس الشورى والخبير االقتصادي الدكتور /أحمد شماخ لـ«

»:

نظام آل سعود فرض وصايته على الحكومات اليمنية
السابقة مما أدى الى عدم استخراج ثرواتنا الطبيعية
ترى هل غياب الدولة الوطنية يف اليمن خالل أكر من  60عاما ماضية كان
السبب الرئييس يف عدم تحقيق النهضة االقتصادية واستغالل ثرواتنا الطبيعية
واملعدنية والنفطية وغريها؟ ..وهل صحيح بان األرض اليمنية حبىل بأثقال
الكنوز من الروات الطبيعية إذا ما استغلت لكان اليمن اليوم من أغنى دول العالم؟..
وملاذا يا ترى أنرأ كيان النظام السعودي منذ تأسيسه عمد اىل وضع خطوط حمراء
عىل الحكومات اليمنية املتعاقبة أمام استخراج الروات الطبيعية من األرايض
اليمنية؟ ..ولكن باملقابل ألم تكن ثورة  21سبتمر 2014م قد ارست مداميك الدولة
الوطنية املنشودة وقطعت دابر الوصاية السعودية وبالتايل فان مخاض وميالد أرضنا
بالكنوز الذهبية قد اقرتب وسيتم تحقيق آمال وتطلعات كل اليمنيني؟ ..ولإلجابة
عىل كل تساؤالتنا سالفة الذكر صحيفة "26سبتمر" استضافت الدكتور والخبري
االقتصادي أحمد سعيد شماخ عضو مجلس الشورى عضو اللجنة االقتصادية
باملجلس فاىل حصيلة ما قاله:

حوار /عبده سيف الرعيني

العدوان كبد اليمن خسائر مادية تقدر بأكثر من 190مليار دوالر
ب��داي��ة ق��ال ال��دك�ت��ور ش�م��اخ :ان ق�ي��ادت�ن��ا ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ممثلتني
بقائد الثورة السيد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث واألخ الرئيس مهدي
املشاط اليوم تبذالن جهودا كبرية وملموسة إلنقاذ ما تبقى من الجانب
امل ��ايل وال �ن �ق��دي ب�ع��د االن �ه �ي��ار ال ��ذي ت�ع��رض ل��ه االق �ت �ص��اد ال��وط�ن��ي بسبب
الحرب الظاملة التي تشنها دول العدوان الغاشم عىل اليمن وحصارها
الظالم لشعبنا منذ 7سنوات ماضية والزال مستمرا حتى اليوم وذلك
من خالل تبني قيادتنا الثورية والسياسية إجراءات وإصالحات اقتصادية
ج��وه��ري��ة ع��ىل امل�ن�ظ��وم��ة االق�ت�ص��ادي��ة واالن �ت �ق��ال م��ن االق�ت�ص��اد ال�ت�ق�ل�ي��دي
الربوي اىل االقتصاد اإلسالمي غري الربوي وفق الرؤية الوطنية 30�� � � � 20
وال بد ان يعلم الجميع ان الحرب التي تشنها دول العدوان عىل اليمن
ق��د أدت اىل ت��وق��ف ال ��دورة اإلن�ت��اج�ي��ة وال �ص ��ادرات اىل ال�خ��ارج وال�ت��وق��ف
التام عن املشاريع التنموية..

مسؤولية مشرتكة

وأضاف الخبري االقتصادي احمد شماخ :إن التحدي االقتصادي نتيجة
ت��داع�ي��ات ال�ح��رب ال�ظ��امل��ة ع��ىل ال�ي�م��ن ي�م�ث��ل أه��م ت�ح��دي ل�ح�ك��وم��ة اإلن�ق��اذ
وليس بمقدور الدولة وحدها اليوم مواجهة األزمات االقتصادية الراهنة
والب ��د م ��ن إش� ��راك ك ��ل ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ب�م�خ�ت�ل��ف م�س�ت��وي��ات�ه��م ،وت�ش�م��ري
ال �س��واع��د م ��ن أج ��ل إي �ج ��اد ح �ل��ول ح�ق�ي�ق�ي��ة إلن �ق ��اذ االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي يف
ال��وق��ت ال��ذي نؤكد فيه أن��ه ينبغي ع��ىل صانعي ال�ق��رار االق�ت�ص��ادي وضع
حلول عملية توضع عىل األرض إلنقاذ ما تبقى من الدولة وفرض هيبتها
وإعادة األمن واألمان واالستقرار لبالدنا وإعادة إيقاف التدهور االقتصادي
وتراجع العملة..

مصالحة وطنية

وأشار شماخ اىل أننا ال يمكن أن نتغلب اليوم عىل التحديات االقتصادية
الراهنة إال من خالل إجراء مصالحة وطنية شاملة بني اليمنيني أنفسهم
دون التدخالت الخارجية ويكون من أولويات هذه املصالحة تنفيذ كل ما
جاء بالرؤية الوطنية  30 20-يف كل مراحلها وإيقاف الحرب واملواجهات
بني اليمنيني والوقوف يداً بيد ضد العدوان واالحتالل األجنبي وتحرير
ك��ل ش��ر م��ن أرض ال��وط��ن ال �غ��ايل واالن �ت �ق��ال اىل م��رح�ل��ة ال�ب�ن��اء واالع �م��ار
وإعادة عجلة اإلنتاج االقتصادي وإصدار حزمة من القوانني والتشريعات
االق�ت�ص��ادي��ة امل�ح�ف��زة ل�ل�ن�م��و االق �ت �ص��ادي ال ��ذي ي�ه��دف اىل ت�ح�ف�ي��ز رؤوس
األموال الوطنية يف الداخل والخارج واستقطاب رؤوس األموال األجنبية
اىل اليمن ..التحدي االق�ت�ص��ادي ال��ذي نواجهه ال�ي��وم خ��الل ه��ذه املرحلة
املقبلة أيضاً ينبغي بالضرورة إدراك خطورة املشكلة االقتصادية املركبة
وع��دم التسويف يف مواجهتها وتجنيب مجتمعنا اليمني تداعيات هذه
األزم��ة االقتصادية واملالية التي أدت اىل حالة من الفقر والعوز والجوع
لم يشهدها اليمن يف تاريخه القديم والحديث..

فساد النظام السابق

ً
قائال :اليمن تمتلك ث��روات
وأك��د الدكتور شماخ يف حديثه للصحيفة
ً
مستقبال
هائلة يف ظاهر األرض وبرها وبحرها وباطنها ويمكن أن تصنف
من أغنى دول املنطقة فلو ال االستغالل الال مسؤول والفساد الذي ساد
يف ف��رتة ح�ك��م ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ل�ك��ان ال�ي�م��ن ق��د أص�ب��ح أغ�ن��ى دول ال�ع��ال��م
والب ��د ه�ن��ا م ��ن اإلش� ��ارة اىل أن امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ت �ح ��اول ال �ي ��وم ت�ح��وي��ل
امل�ج�ت�م��ع ال�ي�م�ن��ي اىل م�ج�ت�م��ع م�ت�س��ول ي�ع�ت�م��د ع��ىل امل �س��اع��دات غ��ري ق��ادر
عىل تحقيق أي مستوى من االكتفاء ال��ذايت الغذايئ وغريه من حاجات
ضرورية وأساسية وهذا هو ديدن املنظمات الدولية العاملة تحت مظلة
املساعدات اإلنسانية وخصوصاً يف منطقتنا العربية..

تداعيات العدوان

ول �ف ��ت ال ��دك �ت ��ور ش �م ��اخ اىل أن ن �س �ب��ة ال �ب �ط��ال��ة يف ال �ي �م��ن ارت �ف �ع ��ت اىل
أك��ر م��ن  75%ب�س�ب��ب ت��داع�ي��ات ال �ع��دوان وال�س�ي��اس��ات ال�ه�ش��ة وال�ح�ص��ار

ثـــورة  21سبتمرب 2014م
قطعت يد الوصاية وأسست
مــدامــيــك الــدولــة الوطنية
املنشودة
غياب الدولة الوطنية حجب
عن الشعب اليمين كل خريات
أرضه
نظـــام الكــفيـل بالسـعودية
يمثـل ممارسـة اسـتعبادية
للعمالة الوافدة
الظالم ،وبالتايل فإن رهاننا املستقبيل يف تجاوز وتخطي تحديات األزمة
االقتصادية ،وهنا يجب إعطاء األولوية واالهتمام بتدريب وتأهيل املوارد
البشرية ،وبما نسبته  70%من إجمايل الروة اإلمكانات املادية فحسب،
وذل��ك م��ن خ��الل ال��رتك�ي��ز ع��ىل ن��وع�ي��ة وج��ودة التعليم ال�ع��ام وم�خ��رج��ات
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ف �ن ��ي وامل �ه �ن ��ي وب �ح �س ��ب م �ت �ط �ل �ب��ات س� ��وق ال �ع �م ��ل واإلن� �ت ��اج
واألخ ��ذ ب��ال�ت�ج��ارب ال�ن��اج�ح��ة يف ه��ذا امل�ج��ال ك��ال�ت�ج��رب��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة وامل��ال�ي��زي��ة
وال �س �ن �غ��اف��وري��ة وال �ص �ي �ن �ي��ة ح �ي��ث أن ن �ه �ض��ة ه ��ذه ال �ب �ل ��دان االق �ت �ص��ادي��ة
اعتمدت عىل تنمية املوارد البشرية كونها من أفقر دول العالم بالنسبة
للموارد الطبيعية املعدنية والنفطية وغريها من الروات الطبيعية..

ثورة  21سبتمرب 2014م

وم��ى الخبري االق�ت�ص��ادي احمد سعيد شماخ اىل ال�ق��ول :نعم أج��زم
هنا بالقول بإن اليمن بموقعها الجغرايف اإلسرتاتيجي هي األرض الحبىل
ب��أث�ق��ال ال ��روة امل�ع��دن�ي��ة والنفطية ال�ت��ي إذا م��ا استغلت ألص�ب�ح��ت اليمن
من أغنى دول العالم أجمع ،حيث أننا ومنذ قيام ثورة 26سبتمر و14
اكتوبر ب��رأي منذ أك��ر من خمسني عاماً ماضية نعيش يف غياب الدولة
الوطنية الحقيقية املتخلصة من قيود الوصاية والتبعية املقيتة التي يمكن
التعويل عليها الس�ت�خ��راج ه��ذه األث�ق��ال م��ن ال ��روات املعدنية والنفطية
ال�ه��ائ�ل��ة وإذا ك�ن��ا يف 21س�ب�ت�م��ر 2014م ق ��د ت�م�ك�ن��ا م ��ن ت�ح�ق�ي��ق ال�خ�ط��وة
األوىل نحو قيام الدولة الوطنية املستقلة ممثلة بثورة 21سبتمر 2014م
رغ��م أننا دفعنا ثمناً باهظاً مئات اآلالف من شهدائنا األبطال إال أن كل
ذل��ك ي�ه��ون يف س�ب�ي��ل ال�ل��ه ث��م ال�ح��ري��ة واالس�ت�ق��الل ال�ك��ام��ل م��ن ال��وص��اي��ة
والتبعية وقيام الدولة الوطنية املنشودة ،وبالتايل ف��إن قيادتنا الثورية
والسياسية املتمثلتني بالسيد العلم عبدامللك الحويث اليوم مطالبة بجعل
اإلنعاش االقتصادي من أهم أولوياتها القصوى الضرب بيد من حديد
ض��د الفاسدين والعابثني ب��امل��ال ال�ع��ام وات�خ��اذ ق��رارات سياسية شجاعة
وم�ص��ريي��ة لتحقيق ن�ه�ض��ة اق�ت�ص��ادي��ة ت��رق��ى اىل م�س�ت��وى ال�ف�ع��ل ال��وط�ن��ي
التاريخي املنشود وفرض سيادة القانون..

وضع العمالة يف السعودية

وي ��واص ��ل ال��دك �ت��ور ش �م��اخ ح��دي�ث��ه ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة ق ��ائ � ً
�ال :إن ن �ظ��ام ال�ك�ف�ي��ل

املعتمد ل��دى ن�ظ��ام آل س�ع��ود يعد ن��وع��اً م��ن أن��واع العبودية املقننة وهو
اس �ت �غ��الل غ ��ري م �ش ��روع ل�ل�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة اىل س ��وق ال �ع �م��ل ال �س �ع��ودي
األم ��ر ال ��ذي ي�ك�ش��ف وب �ج��الء غ��اب�ي��ة ووح�ش�ي��ة ن�ظ��ام آل س�ع��ود وان�ت�ه��اك��ه
ال �ص��ارخ ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان وه ��و م��ا ي�ت�ع��ارض م��ع ك��اف��ة ال�ق��وان��ني ال��دول�ي��ة
وك��ل ال�ش��رائ��ع ال�س�م��اوي��ة ك�م��ا ي�م�ث��ل ن�ظ��ام ال�ك�ف�ي��ل ل�ل�ع�م��ال��ة ال��واف��دة اىل
سوق العمل يف اململكة العربية السعودية تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء
ل�ل�ح�ق��وق ال�ع�م��ال�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة يف ال�ع��ال��م ال �ي��وم واع�ت�ق��د ع��اج� ً�ال أم آج� ً�ال
سيتم محاسبة الكيان السعودي عىل فعله اإلجرامي هذا بحق العمالة
الوافدة وخصوصاً العمالة اليمنية إذ أن أكر من  4ماليني مغرتب يمني
ي�خ�ض�ع��ون ل�ن�ظ��ام ال�ك�ف�ي��ل ول�ل�ع�ب��ودي��ة ب�ك��ل ت�ج�ل�ي��ات�ه��ا م�س�ت�غ�ل��ني ح��اج��ة
اليمنيني وط��رد الكثري منهم م��ن ضمن امل��الي��ني م��ن العمالة األجنبية يف
سوق العمل السعودي..

انهيار العملة يف املناطق املحتلة

وأوضح الدكتور شماخ بأن ما يحصل اليوم من انهيار للعملة يف املناطق
املحتلة الجنوبية والشرقية كان نتاجاً لخطة ممنهجة وضعتها مسبقاً

دول االحتالل وبتواطؤ من قبل ما يسمى بالشرعية املزعومة هدفه ضرب
الريال اليمني والقضاء عىل قيمته يف إطار تنفيذ مخطط دويل تقف وراءه
الواليات املتحدة األمريكية والكيان اإلسرائييل وأدواتهم ووكالئهم نظاما
آل سعود وزايد وقد بدأ بتنفيذ هذه املؤامرة عىل املنظومة االقتصادية يف
اليمن منذ نقل البنك املركزي اليمني من صنعاء اىل عدن بإشراف قوى
العدوان وتدار سياسة تدمري العملة اليمنية من مؤسسات النقد العربي
السعودي ..قيادتنا الثورية والسياسية بصنعاء استطاعت وبذكاء تجنب
هذا الفخ باعتبار العملة الجديدة املطبوعة بدون تغطية عملة غري قانونية
فكان هذا القرار صائباً ّ
مثل حماية كبرية لعدم تدهور العملة واحتفاظ
الريال بالقدر املمكن من قيمته بعاصمة اليمن املوحد صنعاء ،األمر الذي
ً
يكشف وب�ج��الء ب��أن ال �ع��دوان ال�ي��وم ي�خ��وض ح��رب��ا م��زدوج��ة ض��د شعبنا
ال�ي�م�ن��ي ال�ع�ظ�ي��م أول�ه��ا ال �ع��دوان ال�ع�س�ك��ري وث��ان�ي�ه��ا ال�ج��ان��ب االق�ت�ص��ادي
وال�ن�ق��دي ول�ك��ن ال�ح�م��دل�ل��ه ت�ح�ق��ق ال�ي��وم ان�ت�ص��ارات م�ب�ي�ن��ة ع��ىل ال�ع��دوان
يف ك��ل الجبهتني ال�ع�س�ك��ري��ة واالق�ت�ص��ادي��ة يف آن واح��د وه��اه��و ال�ع��دوان
يتلقى هزائم منكرة ومخزية وضربات موجعة بأكر من موقع اىل الحد
ال��ذي ج�ع��ل ال�ع��دوان ي�ت�س��ول إلي�ج��اد م�خ��رج ل��ه يحفظ م��اء ال��وج��ه ف��راراً
م��ن ال�ه��زي�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي ت�ن�ظ��ره وال�ت��ي أص�ب�ح��ت "ه��زي�م��ة ال�ع��دوان"
حتمية ال ريب فيها..

تقرير :حمد صالح حاتم

ت ��رتك ��ز زراع � ��ة ال ��رم ��ان يف م �ح��اف �ظ��ة ص �ع ��دة ب�ش�ك��ل
اس��ايس يف مديريات سحار ومجز والصفراء وصعدة
وبشكل متفاوت يف مديريات باقم وآل سالم بكتاف.
وتحتل محافظة صعدة املرتبة األوىل بني املحافظات
اليمنية يف زراعة الرمان وتقدر املساحة املزروعة بالرمان
ح�س��ب ك�ت��اب االح�ص��اء ال��زراع��ي ل�ل�ع��ام 2019م 1618
هكتار وك�م�ي��ات االن�ت��اج تصل إىل  100ال��ف ط��ن يصدر
منه ما بني
 40% 35للخارج..واوض � ��ح م ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال ��زراع ��ة ب �م �ح��اف �ظ��ة ص �ع��دة
املهندس زكريا املتوكل إن هناك توسعاً كبرياً يف زراعة
الرمان وزي��ادة يف كميات االنتاج عن االع��وام السابقة
رغ ��م وج� ��ود ال �ح ��رب وال� �ع ��دوان ال �س �ع ��ودي االم ��ري ��ي
ع��ىل ب��الدن��ا م��ؤك��دا أن اع ��داد اش�ج��ار ال��رم��ان يف صعدة

م � � �ل � � �ي� � ��ون

ت ��زي ��د ع ��ن اث �ن��ني
شجرة ..
واضاف أن املزارعني يف محافظة صعدة تحدوا
العدوان وتوجهوا نحو اراضيهم لزراعتها واآلكل من
خ��ريات�ه��ا ..ي�ب��دأ م��وس��م ح�ص��اد ال��رم��ان م��ن ب��داي��ة يوليو
ل��أص�ن��اف امل�ب�ك��رة ام��ا ال�ب��داي��ة الحقيقية مل��وس��م حصاد
ال��رم��ان ف�ي�ب��دأ يف ش�ه��ر اغ�س�ط��س وي�س�ت�م��ر ح�ت��ى شهر
ن��وف�م��ر وق��د يمتد إىل ش�ه��ر دي�س�م��ر وال ينبغي تأخري
قطف الثمار حتى ال تتشقق.
اصناف الرمان
ت ��وج ��د ع� ��دة اص �ن ��اف ل �ل ��رم ��ان ال �ت ��ي ت� ��زرع يف ص �ع��دة
واليمن بشكل عام واهمها:
 ال �خ ��ازم ��ي  :وه ��و اش �ه ��ر االص� �ن ��اف واألك � ��ر زراع ��ةوي� ��أيت م �ت ��أخ ��راً وي �ت �م �ي��ز ب �ح �ج �م��ة ال �ك �ب��ري وت �ص ��ل ن�س�ب��ة
زراع �ت ��ه م ��اب ��ني  85-90%وه� ��ذا ال �ص �ن��ف ن� ��ادر ال ي ��زرع
عىل مستوى الجزيرة العربية والشرق االوس��ط إال يف
محافظة صعدة.
 اللييس  :وهو مبكر يف النضاج ويزرع بكميات قليلةجدا ال تتجاوز  6%من املساحة املزروعة.
 الطائفي  :متوسط فرتة النضوج ويأيت بعد اللييسويزرع بكميات قليلة أيضا ال تتجاوز  10%من املساحة
املزروعة.
ال� �ت� �س ��وي ��ق ال� � ��زراع� � ��ي مل� �ح� �ص ��ول ال � ��رم � ��ان وال � ��زراع � ��ة
التعاقدية

خسائر اليمن أكرث من  190ملياراً

وتابع الخبري االقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور احمد شماخ
حديثه للصحيفة بالقول :صحيح بأنه ال توجد حتى اآلن أرقام إحصائية
دقيقة للخسائر املادية التي تكبدتها اليمن خالل السبع السنوات املاضية
م��ن ال �ع��دوان وال�ح�ص��ار ول�ك��ن ي�م�ك��ن ت�ق��دي��ر ح�ج��م ت�ل��ك ال�خ�س��ائ��ر ت�ق��دي��راً
أولياً بأن إجمايل الخسائر املادية التي تكبدتها الجمهورية اليمنية بفعل
العدوان والحصار خالل السبع السنوات املاضية بلغ ال� 190مليار دوالر
ناهيك عن الخسائر البشرية الكبرية التي ال تقدر بثمن والتي تصل اىل
عشرات اآلالف من الشهداء من األبرياء من املدنيني والذين استهدفتهم
ط��ائ��رات �ه��م وامل ��واج �ه ��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ع��ىل األرض خ ��الل ال�س�ب��ع ال�س�ن��وات
املاضية والتي الزالت هذه الحرب العدوانية والحصار الجائر عىل شعبنا
مستمرة وك��ل ه��ذه جرائم اإلب��ادة اإلنسانية التي ترتكبها دول العدوان
واالح�ت��الل بحق شعبنا اليمني امل�س��ال��م ال ل��ذن��ب ارت�ك�ب��ه س��وى أن��ه طالب
بالحرية واالستقالل ورفع قيود الوصاية عنه فحسب!! ..ومنها االستقالل
يف ال �ق��رار االق�ت�ص��ادي واس�ت�خ��راج ث��روات��ه وك �ن��وزه م��ن ب��اط��ن أرض ��ه ول�ك��ن
نقولها بالفم املليان لكل أنظمة دول العدوان :جرائمكم الوحشية بحق
شعبنا اليمني لن تسقط بالتقادم وسيأيت اليوم الذي تشرق فيه شمس
العدالة واإلنصاف اإللهي..

الرمان الصعدي  ..توسع كبير في الزراعة واإلنتاج
صعدة مدينة السالم وجنة الله يف األرض
وبستان وراف الظالل بثمار التفاح
والرمان وكلما لذ وطاب وانت تسري يف
وديانها وتتسلق جبالها وقيعانها
يسحرك جمالها فعىل مدى
ناظريك تشاهد مزارع الرمان
يشدك جمال املنظر وروعة
املكان ثمارها تتدىل من اغصان
األشجار وكأنها ياقوت ومرجان
معلقة عىل جيد حسناء فارعة
الطول فائقة يف الجمال تتزين
بخضرة االشجار وترتصع بزهور
الرمان الجلنارية ..وملا تمتاز به
محافظة صعدة من خصوبة يف تربتها
وتنوع يف مناخها وهو ما جعلها تشتهر
بزراعة وانتاج اجود انواع الرمان حيث
تحتل املرتبة األوىل يف زراعة وانتاج الرمان
بني املحافظات اليمنية ..تفاصيل عن زراعة
وانتاج الرمان يف صعدة يف سياق التقرير
التايل اىل التفاصيل :

 www.26september.net

اوضح املتوكل أن عملية تسويق الرمان
بدأت خالل هذا العام بشكل منظم وذلك
ع ��ر امل �ج �ل ��س ال �ي �م �ن��ي ال �ت �ع ��اوين مل �ص ��دري
الفواكه والخضروات وهذا املجلس تحت
التأسيس تدير شؤونه لجنة تسيري اعمال
وقد بدأ يف تصدير املنتجات الزراعية ومنها
ال��رم��ان  ..م�ش��ريا اىل أن ال��رم��ان ي�ص��در اىل
االس ��واق ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ودول ال �ش��ام وم�ن�ه��ا
العراق وسوريا ودول شرق آسيا اندونيسيا وماليزيا
وه�ن��اك شحنات تجريبية اىل االس��واق األوروب�ي��ة إىل
املانيا وام��ري�ك��ا الالتينية كانت خ��الل ال�ع��ام امل��ايض وقد
القت رواجا كبريا واقباال من قبل املستهلك االملاين.
ً
مؤكدا بأن الزراعة التعاقدية موجودة مع محصول
ال ��رم ��ان وإن ل ��م ت�ك��ن وف ��ق ال �ش ��روط ال �ت��ي وض�ع�ه��ا ل�ن��ا
اآلخ� ��رون وال �ت ��ي ت �ك��اد ي �ك��ون ف�ي�ه��ا م�خ��ال�ف��ة دي �ن �ي��ة م��ن
حيث تحديد االسعار مسبقا اما من حيث تكفل التاجر
ب �ت��زوي��د امل� ��زارع ب��امل��دخ��الت ال��زراع �ي��ة واالش � ��راف ال�ف�ن��ي
الزراعي عىل املحصول فهو موجود . .وطالب املتوكل
ال �ح �ك ��وم ��ة ب� �ض ��رورة ت �ف �ع �ي��ل امل �ل �ح �ق �ي��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة
والثقافية يف س�ف��ارات بالدنا يف سوريا وإي��ران وال��دول
ل� �ل ��رتوي ��ج ل� �ل ��رم ��ان وت �ن �ظ �ي ��م ع �م �ل �ي ��ة ت �ص ��دي ��ر ال� ��رم� ��ان
واملنتجات الزراعية االخرى وعقد اتفاقيات ثنائية مع
هذه البلدان الستقبال املنتجات الزراعية اليمنية.

التحديات
ذك ��ر امل �ه �ن��دس امل �ت��وك��ل إن زراع� ��ة ال ��رم ��ان يف ص�ع��دة
ت��واج��ه ع ��دة ت �ح��دي��ات م��ن اه�م�ه��ا ع ��دم وج ��ود ب ��رادات
ك �ب ��رية ت �س �ت��وع��ب ك �م �ي��ات ك �ب ��رية م ��ن االن� �ت ��اج وك��ذل��ك
هناك تحد آخ��ر هو انتشار م��رض م��وت اشجار الرمان
او م��ا يسمى ع�ن��د امل��زارع��ني (ال�ن��اق��ز) وه��و م��رض انتشر
ب �ك ��رة وأث � ��ر ع ��ىل اش� �ج ��ار ال� ��رم� ��ان وه� ��و م� ��رض ف �ط��ري
فريويس نيماتودي ويضيف املتوكل أنه تم نزول لجان
م��ن ه�ي�ئ��ة ال �ب �ح��وث ال��زراع �ي��ة واإلدارة ال �ع��ام��ة ل��وق��اي��ة
ال�ن�ب��ات��ات مل�ك��اف�ح��ة ه��ذا امل ��رض ,ول�ك��ن دون ف��ائ��دة ك��ون
امل ��رض م�خ�ل��وط��اً م��ا ب��ني ب�ك�ت��ريي وف �ط��ري ون�ي�م��ات��ودي,
واش��ار أن�ه��م يعملون ع��ىل توعية امل��زارع��ني وارش��اده��م
ب�ب�ع��ض االرش� � ��ادات ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن م �خ��اط��ر ه ��ذا امل ��رض
وذل ��ك ب �ض ��رورة ع ��زل ك ��ل ش �ج��رة واس �ت �خ ��دام وس��ائ��ل
الري الحديثة.

حياة تملؤها الحكايات

كتاب جديد للهامة
االقتصادية والمصرفية
حسين السفاري
صدر مؤخرا
ل� � � � � ��أس � � � � � �ت� � � � � ��اذ
ح � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � ��ني
ال � �س � �ف� ��اري رج ��ل
االع �م ��ال وال �ه��ام��ة
االق � � � � �ت � � � � �ص � � � � ��ادي � � � � ��ة
وامل�ص��رف�ي��ة امل�ع��روف��ة
وع�ض��و م�ج�ل��س ادارة
البنك اليمني لإلنشاء
ع � � � � � �ن � � � � � ��وان
وال �ت �ع �م ��ري ك �ت ��اب ت�ح��ت
اس�ت�ع��رض ف�ي��ه ال�ب��داي��ات
ح �ي ��اة ت �م �ل��ؤه��ا ال �ح �ك��اي��ات
االوىل ل�ل�ت�ج��ارة الحقيقية يف ال�ي�م��ن وال�ت��ي ب��دأت يف ع��دن
يف منطقة كريرت يف االربعينيات من القرن امل��ايض وكيف
ك��ان��ت ت�ت��م عملية االس�ت��رياد للبضائع وال�ت�ص��دي��ر يف ذل��ك
ال ��وق ��ت وك �ي��ف ت �ط ��ورت ال �ت �ج��ارة م ��ع م ��رور ال ��زم ��ن  ..ك�م��ا
تناول الكتاب قصص وحكايات عن البدايات االوىل لثورة
ال�س��ادس والعشرون من سبتمر وتأسيس اول بنك يف
ال�ج��زء ال�ش�م��ايل م��ن ال��وط��ن وه��و ال�ب�ن��ك ال�ي�م�ن��ي لإلنشاء
والتعمري ومراحل تأسيسه والقيادات األوىل التي نهضت
بالبنك وكيف كانت تتم فتح االعتمادات وتمويل السلع
ب�ه��دف اس�ت��رياد ال�س�ل��ع االس��اس�ي��ة ال�ت��ي يحتاجها ال�س��وق
ال�ن��ائش كما ت�ن��اول ال�ك�ت��اب ج��زء م��ن ال�ح��راك االق�ت�ص��ادي
الذي بدء بعد قيام ثورة سبتمر وعودة رؤوس االموال
امل �ه ��اج ��رة م ��ن اف ��ري �ق �ي ��ا وت� �ن ��اول ال �ك �ت ��اب ج� ��زء م ��ن ال �ب �ن��اء
االق �ت �ص ��ادي وال �ع �م ��راين ال� ��ذى ش �ه��دت��ه م��دي �ن��ة ك ��ري ��رت يف
ب ��داي ��ة ال�خ�م�س�ي�ن��ات واح �ت ��وى ال �ك �ت��اب ع��ىل ص ��ور وث��اق�ي��ة
قديمة تحدثت من مسار التطورات التى شهدها اليمن
من الخمسينات من القرن حتى املراحل املتأخرة .
الكتاب يؤثق ملراحل مهمة من تاريخ اليمن خاصة فيما
يتعلق بالشق االقتصادي والتجاري ..
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( اليمن واقتصادها في دائرة االستهداف األمريكي ) السيطره األمريكية على اليمن ()2-2
العدوان االقتصادي االمرييك عىل اليمن
وتعتر الحرب االقتصادية عىل اليمن وفق سيناريو أمريي ينفذه
عمالء حيث تبدو الورقة االقتصادية هي أخر األوراق التي يعمل عليها
ال �ع��دوان األم��ري��ي ال�س�ع��ودي لرتكيع الشعب اليمني بعد أن عمل
عىل مدى سبع سنوات من تدمري للبنية االقتصادية اليمنية وتدمري
املنشآت الصناعية واإلنتاجية بشكل ممنهج وفرض الحصار الشامل
مروراً باستهداف البنك املركزي وضرب قيمة العملة الوطنية مقابل
العمالت األجنبية والحرب االقتصادية األمريكية عىل اليمن ليست
وليدة اللحظة ولكن منذ عقود سابقة حيث كانت تعمل عىل إضعاف
االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ع��ر عمالئها م��ن األن�ظ�م��ة ال�س��اب�ق��ة وأث ��ر ذل��ك عىل
قيمة ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة ح�ي��ث أص�ب�ح��ت يف ت��ده��ور مستمر م�ن��ذ ال�ع��ام
1990م وما يحدث حاليا من نهب وسلب لعائدات النفط والغاز التي
تقدر ب 15مليار دوالر وتوريد قيمتها اىل يف الرياض ألكر دليل عىل
أط�م��اع أم��ري�ك��ا يف ث��روات اليمن السيادية ع��ر عمالئها يف السعودية
والواليات املتحدة األمريكية ليس لديها سياسة معلنة وصريحة تجاه
اليمن وسياستها تنفذها عر عمالئهم يف السعودية حيث تميل عليها
أفعالها يف تدمري اليمن وبدعم لوجستي وعسكري يف كل املجاالت
ويف هذا االطار فقد كانت وما زالت أمريكا والسعودية تسريان بإبقاع
يف إتجاء موحد منذ عقود سابقه وان نظرت أمريكا إىل اليمن حيث
تعترها كملحق لعالقتها مع السعودية وهو يتمثل يف دعم أهداف
السياسات السعودية التي تتوافق مع أه��داف السياسات األمريكية
وفق مصالح مشرتكة وليس مهماً كيف رأت الواليات املتحدة اليمن
خ��الل معظم ف��رتة ال�ح��رب ال�ب��اردة فقد ك��ان��ت اليمن حينها يف حالة
رك ��ود وع ��دم اس �ت �ق��رار وب�ح�س��ب خ ��راء االق �ت �ص��اد وامل�ه�ت�م��ني ب��ال�ش��أن
االقتصادي اليمني فإن الحرب االقتصادية عىل اليمن ُتعد يف جوهرها
ظاهرة انتقامية ممنهجه يف دوافعها وأسبابها وأساليبها ووسائلها
وطبيعة أهدافها ومضامينها وهي تندرج ضمن إسرتاتيجية الحروب
االقتصادية طويلة امل��دى أو ما يعرف بحروب االستنزاف التي تحمل
أجندات قوى العدوان املتحالفة فيها بشكل مباشر والتي يبحث كل
منها عن مصالحه الخاصة يف حصيلة ونتائج الحرب ووفقاً للخراء
االقتصاديني ف��ان اليمن بلد حباه الله موقعاً جغرافياً مميزاً وه��ذه
املكانة اإلسرتاتيجية جعلته األهم بني قائمة البلدان يف الجزيرة العربية
وهو ما يجعلنا نفسر شراسة وهمجية هذا العدوان من سلب ونهب
ث��روات��ه واالس�ت�ي��الء ع��ىل م�ن��اف��ذه وأط�م��اع أم��ري�ك��ا يف ه��ذا ال�خ�ص��وص ال
حصر لها.

املؤامرة األمريكية لتدمري العملة اليمنية
يف ظل العدوان والحصار األمريي السعودي اإلسرائييل عىل اليمن
جاءت املبادرة من السفري األمريي الذي توعد بأنه سيجعل العملة
اليمنية ال ت�س��اوي ال�ح��ر ال��ذي طبعت علية أي أن�ه��ا ح��رب اقتصادية
أمريكية بإمتياز ولم تكن وليدة اللحظة بل من عقود سابقة وبتعاون
وت��واط��ؤ م��ن األنظمة السابقة وع��ىل إث��ر ذل��ك أص��در ال�ف��ار ه��ادي ق��رارا
بنقل وظائف البنك املركزي بصنعاء إىل فرعه يف عدن واتخذ إجراءات
إلض�ع��اف االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ب��االت�ج��اه إىل امل�ض��ارب��ة بالعملة الوطنية
وطباعة أكر من خمسة تريليون ريال وهو ما يزيد عن ثالثة أضعاف
ما تم طباعته خالل أكر من خمسني عام ..وانهيار العملة ليس نتيجة
طبيعية لتفاعالت االقتصاد وإنما هو أمر مقصود يقف وراءه تحالف
العدوان وعىل رأسهم الواليات املتحدة االمريكية ومن ابرز مسببات
تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية يعود إىل
جملة من العوامل االقتصادية والسياسية وأس�ب��اب أخ��رى مرتبطة
ب��ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار االق�ت�ص��ادي ع��ىل اليمن منذ م��ا ي�ق��ارب م��ن سبع
سنوات ويف هذا السياق انعكس فشل العدوان االمريي السعودي
وم��رت��زق �ت��ه يف ال �ج��ان��ب ال �ع �س �ك��ري وال �س �ي ��ايس ع ��ىل ال �ت��دم��ري امل�م�ن�ه��ج
لالقتصاد الوطني والعملة املحلية.
وال� �ح ��رب االق �ت �ص ��ادي ��ة ال � ��ذي ارت �ك �ب �ه��ا ت �ح��ال��ف ال� �ع� ��دوان االم ��ري ��ي
ال�س�ع��ودي ح�ي��ث ح��ول ال�ب�ن�ي��ة التحتية ل��الق�ت�ص��اد ال�ي�م�ن��ي إىل أه��داف
عسكرية منذ الوهلة األوىل لعدوانه الربري مخالفا بذلك القوانني
الدولية ومتجاوزا كل أخالقيات الحروب وشمل كذلك هذا العدوان
ال�غ��اش��م ح��رب��ا م��ال�ي��ة ون�ق��دي��ة واق �ت �ص��ادي��ة ض ��رب االس �ت �ق��رار امل�ع�ي��ي
واالق �ت �ص��ادي يف ب�ل��د االي �م��ان وال�ح�ك�م��ة وم ��ع س�ب��ق االص ��رار وال��رتص��د
ي�ت�ع�م��د ال �ع ��دوان ال �س �ع��ودي االم ��ري ��ي ال�ص�ه�ي��وين وع ��ىل م ��دى سبع
س �ن ��وات اس �ت �خ��دام ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل امل �ح��رم��ة دول �ي ��ا يف س�ب�ي��ل تحقيق
أه��داف��ه اإلجرامية يف تدمري العملة الوطنية واالقتصاد اليمني بحق
الشعب اليمني ال��ذي يصنف كواحد من أفقر شعوب املنطقة فقتل
الشيخ واملرآه والطفل ودمر املزرعة واملدرسة واملصنع والسوق والطريق
العام واستهدف مخازن الغذاء وخزانات وشبكات املياه وفرض حضرا
جويا وبحريا وبريا عىل شعبنا اليمني الذي بسبب الحرب االقتصادية
ي�س�ت��ورد م��ا نسبته  90%م��ن ال �غ��ذاء وال ��دواء وال��وق��ود م��ن االس ��واق
ال�خ��ارج�ي��ة ويف ال�ي�م��ن ي�خ�ت�ل��ف ال��وض��ع ح�ي��ث ان�ه��ا ح ��رب غ��ري م�ت��وازن��ة
وح�ص��ار خ��ارج��ي ب�ه��دف تجويع الشعب وإخ�ض��اع��ه ب��ال�ق��وة لأجندة
الخارجية.
أبار النفط والغاز واملطامع االمريكية
األبعاد السياسية واإلسرتاتيجية من السيطرة األمريكية السعودية
عىل الروات السيادية لليمن ألبار والنفط والغاز يف محافظات مأرب
وح �ض ��رم ��وت وش �ب ��وه ت� ��أيت م ��ن زواي � ��ا ك �ث ��رية ح �ي��ث ت� ��أيت م �ن �ه��ا اه�م�ي��ة
املحافظات الثالث كموقع اسرتاتيجي مهم يف مناطق النفط والغاز
فهي تحتوي عىل احتياطي كبري منها يُعد مطمع لالحتالل األمريي
السعودي وتمثل اهميتها الحالية بكونها مورد مايل لدول العدوان
األمريي ومرتزقتهم لتمويل عملياتهم العسكرية التدمريية واذا ما
راج�ع�ن��ا ال�ت��اري��خ م��ع ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ال ��ذي ي��دع�م��ه يف ذل��ك أمريكا
وبريطانيا يتضح لنا ان مطامعها كانت قديمة يف السيطرة عىل مأرب
وال�ج��وف وث��روات�ه��ا وك��ذل��ك م��ن االب�ع��اد اإلسرتاتيجية لالحتالل لتلك
املحافظات اىل جانب النفط والغاز الذي يستخرج منها منذ منتصف
ثمانينات القرن املايض ما يرفع حظوظها مستقبال هو الروة املعدنية
ومناجم الذهب وتعتر مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية التي تغطي
معظم امل�ح��اف�ظ��ات اليمنية واض��اف��ة اىل ذل��ك اي�ض��ا ف��ان ت��أث��ري معركة
ت �ح��ري��ره��ا م ��ن ال� �ع ��دوان االم ��ري ��ي ال �س �ع ��ودي ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر س��وف
ي�س��اع��د ع��ىل ح�ف��ظ وح ��دة ال�ب��الد ح�ي��ث ان ه��زي�م��ة ال �ع��دوان االم��ري��ي
السعودي سيعزز من فرص تعميق الوحدة والن استمرار االحتالل
االمريي السودي سوف يكون حجر عرة امام وحدة البالد ونهضتها
االقتصادية وسبب كبري يف تمزقها ويوجد يف شبوة أيضاً اكر مشروع

د .يحيى السقاف #
اق�ت�ص��ادي يف اليمن وه��و م�ش��روع تصدير ال�غ��از الطبيعي امل�س��ال من
خالل ميناء بلحاف ويٌمثل اهمية اسرتاتيجية وانتهاء السيطرة عىل
مصدر النفط والغاز ستضع العدوان االقتصادي االمريي عىل مفرتق
الطرق ويؤثر عليهم ليس فقط يف انتهاء ال�ع��دوان والحصار بل ويف
امل�ك��ون��ات املجتمعية م��ن ح�ي��ث ان�ت�ه��اء م�ص��ال�ح�ه��م وم�ك��ون�ه��ا وت��أث��ريه��ا
ع�ل�ي�ه��م وس �ي �ك��ون م ��ن ال �ص �ع��ب ع ��ىل م��رت��زق��ة ال� �ع ��دوان ش ��ن ال �ح��رب
وستتوقف معظم جبهات القتال.

التطبيع واالقتصاد األمرييك اإلسرائييل
تسعى دول االستكبار ومن ضمنها أمريكا وإسرائيل إىل السيطرة
االق�ت�ص��ادي��ة يف ال�ع��ال��م ب�ش�ك��ل ع ��ام وم�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس ��ط بصفة
خ��اص��ة وم�ن�ه��ا تنفيذ مخططاتهم م��ن زم��ن ق��دي��م يف ج�ع��ل االس ��واق
ال �ع ��رب �ي ��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة م �ك ��ان ��ا ل �ب �ي��ع امل �ن �ت �ج ��ات وال �ب �ض ��ائ ��ع األم ��ري �ك �ي��ة
واإلسرائيلية ويف إطار ذلك يقومون بنهب ثروات تلك الدول ومنتجاتها
م��ن امل� ��واد ال �خ��ام وإع� ��ادة ت�ح��وي�ل�ه��ا إىل ص �ن��اع��ات وم�ن�ت�ج��ات خ��ارج�ي��ة
وضخها إىل االسواق وبأسعار كبريه وخاصة األسواق الخليجية التي
تعتر بصورة أساسيه سوقا استهالكية للبضائع األمريكية واإلسرائيلية
وهذا ما الحظناه مؤخرا من العالنية يف إعالن وباء التطبيع الذي اجتاح
دول الخليج وب�ع��ض ال ��دول العربية وال ��ذي سيكون ل��ه دور كبري يف
استكمال السيطرة االمريكية واإلسرائيلية عىل اقتصاد دول الخليج
وعىل الصعيد االقتصادي يتوقع أن تكون للموجه الحالية من التطبيع
العربي مع اسرائيل تداعيات بالغة الخطورة عىل النظام االقتصادي
ال�ع��رب��ي ك�ك��ل وع��ىل االق�ت�ص��اد الخليجي بصفة خ��اص��ة ويف الحقيقة
فان التطبيع مع إسرائيل تقف وراءه أمريكا حيث بذلت جهود كبريه
م��ن خ��الل��ه لتحقيق مصالح وأه ��داف اق�ت�ص��ادي��ة وم��ا نالحظه يف هذا
ال�خ�ص��وص ان دول ال�خ�ل�ي��ج ت�ش�ع��ر وت�ت��وه��م ب��أن�ه��ا دول غ�ن�ي��ة ول��دي�ه��ا
احتياطيات كبرية من النفط تمكنها من استمرار تراكم الفوائض املالية
لديها يف بنوك دول الغرب وتمتلك شركات ومصارف عاملية وبالتايل
تتوهم ان لديها العديد من عناصر القوة التي تمكنها من املنافسة عىل
الصعيد االقليمي ومن وهم االستفادة من تطوير عالقتها االقتصادية
والتجارية مع اسرائيل لذا تبدو هذه ال��دول مصممة عىل امليض عىل
هذا الطريق الخاطئ والخطري غري عابئة حتى بما قد يلحقه هذا النهج
من ضرر بالغ بها وبدول عربية أخرى مجاوره لها غري ان هذه النغمة
املتعالية قد توحي بثقة مفرطة وال تأخذ يف اعتبارها العديد من سمات
الخلل البنيوي يف االقتصاد الخليجي ال��ذي م��ازال ريعيا يف االس��اس
ويعتمد ع��ىل تصدير النفط وال يعتمد ع��ىل إن�ت��اج السلع والخدمات
وتصديرها النها تتبع نظام اقتصادي استهاليك غري إنتاجي.
والن درجة التقدم العلمي والتكنولوجي يف دول الخليج محدودة
وض �ع �ي �ف��ة وذل� ��ك الن ق� ��درة االق �ت �ص ��اد االس ��رائ �ي ��يل ع ��ىل اخ � ��رتاق ب�ن��ى
االق�ت�ص��اد الخليجي وه�ي��اك�ل��ه ت�ب��دو اك��ر بكثري وم��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى لم
تستوعب دول الخليج ان اس��رائ�ي��ل ت��ؤم��ن إىل درج ��ة ال�ي�ق��ني ب��أن كل
م��اه��و ع��رب��ي او اس��الم��ي ول�ي��س فلسطينيا ف�ق��ط ف�ه��و ي�ش�ك��ل ت�ه��دي��دا
حاليا أو محتمال لها ونتيجة حتمية آلث��ار تطبيع ال��دول مع إسرائيل
فإن االتفاقيات املرمة بينها قد يكون لها تأثري سلبي عىل تلك الدول
من الناحية االقتصادية خاصة يف مجاالت التجارة والسياحة وجذب
األم��وال واالستثمارات الن دول الخليج وال��دول األخ��رى املطبعة مع
إسرائيل لها أسواق وسلع وخدمات ُتصدر وتباع فيها من بقية الدول
العربية يف املنطقة ووج ��ود ع��الق��ات اق�ت�ص��ادي��ة ب��ني إس��رائ�ي��ل وال��دول
املطبعة معها ق��د يعني مواجهة السلع األخ��رى وإخضاعها ملنافسة
ق��وي��ة م��ن م�ث�ي��الت�ه��ا اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة يف ت�ل��ك االس ��واق وأي �ض��ا ُي �ق��اس ذل��ك
م��ع ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة االخ ��رى ف�م�ث��ال ق��د ي�ن�ت��ج ال�ت�ط�ب�ي��ع أض ��رارا
ك�ب��ريه لقطاع السياحة فالتطبيع إذا م��ا انتقل م��ن املستوى الرسمي
إىل املستوى الشعبي ق��د ي��ؤدي ملنافسة ع��ىل صعيد السياحة بحيث
تكون املزارات السياحية يف اسرائيل وجهة منافسة للمزارات يف الدول
العربية االخرى خاصة وان طبيعة السلطة ممكن أن تقلل من مقاومة
التطبيع الشعبي .
وم��ن األض ��رار االق�ت�ص��ادي��ة االخ��رى نتيجة التطبيع تتمثل يف جانب
ح��رك��ة ق�ط��اع��ات النقل فلو ح��دث م��ا ي��رتدد حاليا م��ن م��د خ��ط سكك
حديدية بني اسرائيل ودول الخليج والذي يكون من آثاره الكارثية ان
تتحول اسرائيل ساعتها إىل مركز لتجارة الرتانزيت بني الخليج العربي
وأوروبا وسيكون ذلك بالطبع عىل حساب حركة النقل للدول االخرى
يف املنطقة ومن الكوارث أيضا عىل صعيد االستثمارات فإن اسرائيل
ليست بحاجة لجذب استثمارات جديدة فهي بالفعل مشبعه منذ
فرتة بهذا الجانب ولكن من ناحية اخرى قد يتجه التطبيع بني اسرائيل
ودول الخليج إىل وجود مشاريع مشرتكة بينهما تلعب فيها اسرائيل
دور ناقل التكنولوجيا األمريكية واألوروبية اىل دول الخليج وتؤدي إىل
توطني االستثمارات الخليجية يف دول الخليج نفسها وهو ما قد يؤثر
بطبيعة الحال عىل تدفق االستثمارات الخليجية إىل ال��دول العربية
االخ��رى وه��ذا يعتر كارثة اقتصادية وم��ن ناحية أخ��رى ف��ان التطبيع
مع اسرائيل له تأثري خطري عىل العمالة العربية بالخليج والسبب إن
اسرائيل ليست موردا للعمالة وقد يقتصر تصدير اسرائيل للعمالة اىل
الخليج عىل العمالة عالية املهارة وليست العمالة العادية فاسرائيل
نفسها مستوردة للعمالة.
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حياة وقضايا

* الحقيقة لها وجهان ..ملاذا نحاول أال نفهم
االمور إال من جانب واحد هو جانبنا؟ ...وملاذا
ال نحرتم رأي الغري فيما يراه؟..
ألن ال�ح�ق�ي�ق��ة ل �ه��ا وج �ه ��ان وج ��ه س ��رم ��دي ال
يزول وال يتحول وهو وجه الحق الذي تجتمع
ع �ل �ي ��ه األه� � � ��واء وامل � �ش � ��ارب ه� ��و وج � ��ه اإلي � �م� ��ان,
اإليمان بهذا اإلنسان ..ووجه يتبدل تبعاً لتبدل
املذاهب والقضايا السياسية واإلجتماعية ومن
ال�خ�ط��أ ان ي�ع�ت�م��د ه ��ذا ال��وج��ه وح ��ده ون�ح��اول
ان ن�ف��رض��ه ع��ى اآلخ��ري��ن م ��ادام ق��اب� ً�ال للتغيري
والتطور وم��ادام ال��ذي يصلح منه اليوم قد ال
ي�ص�ل��ح غ ��داً وك ��م ح�ق�ي�ق��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال ظنها
الناس حقيقة الحقائق فإذا هي قبض الربح!!

ح ��زب ال �ب �ع��ث ال �ع ��رب ��ي اإلش � � ��رتايك ,ال�ب�ع��ض
ي �ق ��ول ان �ت �ه ��اء ب �ش �ق �ي��ه ال �ع �س �ك��ري وال �س �ي��ايس
األول يف ال �ع ��راق وال �ث ��اين يف س��وري��ا ألن ح��زب
ال �ب �ع��ث ي �س ��اري ح � ��ارب م ��ا ي �س �م��ى ب��ال��رج �ع �ي��ة
الدينية واعتمد ع��ى القومية اللغوية وال��ذي
دم� ��ره يف األخ� ��ري ه ��ي ق ��وى ال��رج �ع �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
الخ �ت ��الف وج �ه ��ات ال �ن �ظ��ر يف ق �ض��اي��ا م�ص��ريي��ة
نتيجة للتحالف مع قوى خارجية لألسف.
كل حل يقتيض األناة والصرب:
اذا ك��ان ي��رس��م اس��رتات�ي�ج�ي��ة ل�ح��ل امل�ش�ك�ل��ة –
إم��ا إذا ل��م يفكر يف ح��ل امل��وق��ف ف��األن��اة ه��روب
من املوقف.

محمد درهم املهلل

متطلبات السعادة
دع � ��اء :ي� ��ارب ال ت��دع �ن��ي اص� ��اب ب ��ال �غ ��رور اذا
ن �ج �ح��ت وال اص � ��اب ب ��ال �ي ��أس إذا ف �ش �ل ��ت ..ب��ل
ذك � ��رين دائ� �م ��اً ب� ��أن ال �ف �ش��ل ه ��و ال �ت �ج��رب��ة ال �ت��ي
تسبق النجاح؟
ال�ب�ح��ث ع��ن ال �س �ع��ادة :ال�س�ع��ادة أال تحمل
يف قلبك ال�ح�ق��د وال ت��يء ألح��د أال تظلم وال
تغتاب ,ال تكذب ,ال تنافق ,ال تفحش يف الكالم
والفعل..
ال �س �ع��ادة أن ت�ق��اب��ل ال �ن��اس ب��وج��ه ب�ش��وش,
ال � �س � �ع � ��ادة أال ت� �ق� �ص ��ر يف واج� � �ب � ��ك وع� �م� �ل ��ك,
ال�س�ع��ادة ل�ي�س��ت يف ج�م��ع امل ��ال وك ��رة األوالد
واألص � � �ح � � ��اب ,ف� �م ��ا ع �ل �ي ��ك إال ات � �ب � ��اع ال �ط ��ري ��ق

الصحيحة يف البحث ع��ن ال�س�ع��ادة وال تعترب
ال � �س � �ع � ��ادة يف ح� �ي ��ات ��ك ه � ��ي م � �ج� ��رد ال ��رغ� �ب ��ات
والشهوات فكن سيد نفسك العبداً لشهواتك
حتى تصل اىل السعادة يف الحياة!
إذا ضاقت بك األحوال يوماً
فثق بالواحد الفرد العيل
فكم لله من لطف خفي
يدق خفاه عن فهم الزيك
وكم يسر اىت من بعد عسر
ففرج كربة القلب الشجي
وكم امر تساء به صباحاً
فتأتيك املسرة يف العيش

المرصد اإلعالمي

قيس النقيب

عيد الغدير ..يوم عظيم

زخ��م الفعاليات الرسمية والشعبية ب��دأ بحلول ذك��رى ي��وم الوالية
لإلمام عيل بن ابي طالب كرم الله وجهه يف مختلف املحافظات جهزت
لذلك  100ساحة ستوصل رسالة دامغة ل��دول ال�ع��دوان واالستكبار
وأن عليها أن تيأس طاملا وه��ذا الشعب متمسك بواليته لله ورسوله
املنتمي اىل مدرسة استاذها االم��ام عيل بن ابي طالب كرم الله وجهه
فال يحبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق.
املناسبة وإب��راز ملناقب وصفات االمام عيل وما تحى به من شجاعة
وإقدام يف مواجهة قوى الظلم والعدوان ،تكمن عظمة ومكانة هذه
املناسبة انها تخرجنا من ت��ويل اليهود والنصارى اىل والي��ة االم��ام عيل
وأعالم الهدى من بعده ،وتزداد اهمية احياء هذه املناسبة العظيمة
ان�ه��ا ت�ع�ي��د ل��الم��ة م�ج��ده��ا وك��رام�ت�ه��ا وع��زت�ه��ا م��ن خ��الل ال�ت��ذك��ري ب��أع��الم
الهدى الذين أمر الله بتوليهم والسري عى خطاهم.
إذاً ف��رتس�ي��خ م�ب��دأ ال��والي��ة يف أوس ��اط امل�ج�ت�م��ع وال�ت�م�س��ك ب�ه��ذا امل�ب��دأ
م�س��أل��ة أس��اس�ي��ة ألن�ن��ا يف لحظة ف��ارق��ة م��ن ت��اري��خ ام�ت�ن��ا االس��الم�ي��ة وم��ا
يحوم حولها من اخطار ومؤامرات قاتلة وهدامة.

ماال يرجون

أط �ل ��ت ف ��اط �م ��ة االس � � ��رار ب �ص �ف��ة ب ��اح �ث ��ة يف م �ع �ه��د ال� �ش ��رق األوس � ��ط
بواشنطن من عى شاشة قناة "الحدث" لتتحدث يف إطار زيارة انتوين
بلينكن للخليج العربي واعرتافه ان الحرب يف اليمن ال تنتهي بضغطة
زر وليست سهلة وق��ال ك��اذب��اً إن�ه��م ال يدعمون العمليات العسكرية
ك�م��ا ج ��دد ال ��دع ��وة ل�ل�ح��وث�ي��ني ب��وق��ف ال�ه�ج�م��ات ع��ى ال�س�ع��ودي��ة دون
أن ي �ت �ط��رق اىل اس �ت �م ��رار ع ��دوان �ه ��ا وح �ص ��اره ��ا ع ��ى ال �ي �م ��ن ،م ��ع ذل��ك
ج��دد دع�م�ه��م ل�ل�س�ع��ودي��ة وح�ل�ف��ائ�ه��م يف ال�خ�ل�ي��ج م�ص��رح��اً ب�ك��الم ث��رث��ار
مليناه ل�ك��رة ت�ك��راره منه وم�م��ن سبقه م��ن املستكربين ق��ول��ه إن زي��ارت��ه
تعد رسالة إليران واىل آخرين يف املنطقة الذين يدعمون الحوثيني ان
يعيدوا حساباتهم ،يقول ذلك ليك يدفع له املال الخليجي كما دفع
باملليارات لإلدارات االمريكية السابقة وقد حان الدور إلدارة بايدن أن
تنعم بروات البرتول وقطع العادة عداوة..
كما ج��اء يف معرض حديثها ما وضحته عن املوقف االمرييك هناك
بأن اليمن يعترب قضية رئيسية يف املنطقة قد استبق جوبايدن االفصاح
ع��ن ه ��ذه االه �م �ي��ة ب ��أن أع �ط��ى وع ��دا ب��إن �ه��اء ال �ح��رب يف ال�ي�م��ن ب�خ�ط��اب��ه
ببداية فرتته الرئاسية إال أن ادارته ادركت اليوم ان هذا الوعد ال يمكن
ال��وف��اء ب��ه ب�س�ه��ول��ة وان امل �ف��اوض��ات م��ع ال�ح��وث�ي��ني ص�ع�ب��ة ،ال�ت�ص�ع�ي��د
للوضع العسكري عى االرض معه تستمر االزم��ة االنسانية يف البالد
بتعمق ،وقال إن االدارة االمريكية تركز بالدرجة االوىل عى إيجاد حل
دبلومايس إلنهاء الحرب بدعم هذا املنحى استبعاد تدخلها عسكريا يف
اليمن كما انها ال تملك اوراق ضغط كبرية يف هذا البلد ،وان اقىص ما
تستطيع فعله ادارة بايدن هو فرض عقوبات محددة ضد املستهرتين

بالسياسات االمريكية.
نقول العقوبات!! ديدن االدارات االمريكية السابقة عقب كل فشل
ذريع لهم مع كل أحرار هذا العالم يف مقدمتهم دول محور املقاومة
ومنها بلدنا الحر األبي.

اململكة املتوحشة

اململكة السعودية ماضون يف تأصيل وترسيخ النهج الحايل القديم
الجديد لشعبهم ومن يحكمونه هناك ان حقوقهم تقتصر عى توفري
امل ��اء وال � ��دواء وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ك �ه��رب��اء وك ��ذا ت�ن��اول�ه��م م�ش�ت�ق��ات ال�ح�ل�ي��ب
ودجاج الوطنية واشراكهم يف مسابقات الهجن والرتفيه املبتذل الذي
نقله املحبط "ب��ن سلمان" اىل داخ��ل ب��الد الحرمني الشريفني بعد ان
كان خارجها ألمراء وأثرياء السعودية!!
ملاذا يمنع املسلمون من اداء فريضة الحج بعذر الكورونا وال يمنع
السفهاء املحتشدين يف ص��االت الغناء وال��رق��ص وبينهم اع��داد كبرية
وفرق كاملة جاءت من بلدان خطرية مصدرة للفريوس عى مستوى
العالم!؟!
ال�س�م��اح ل �� 60أل��ف ج�ل�ه��م م��ن امل�ق�ي�م��ني ألداء ال�ح��ج ه��ذا ال�ع��ام ذن��ب
ال يغتفر وي�ع��د ب�م�ث��اب��ة اس�ق��اط واج��ب وس�ت�ح��ل ال�ل�ع�ن��ات ع��ى ك��ل من
ح ��رم امل�س�ل�م��ني أن ي��أت��وا م��ن ك��ل ف��ج ع�م�ي��ق ل�ي�م��ارس��وا ش�ع��ائ��ر ال �ل��ه يف
البيت العتيق.
آل سعود وخلفهم أمريكا عطلوا رك��ن الحج للعام الثاين ول��ن يمر
هذا األمر دون النظر فيه من قبل هيئات االختصاص بالدول العربية
واالس��الم �ي��ة يف ال�ع��ال��م ،خ��اص��ة وال�س�ع��ودي��ة ت�ج��اه�ل��ت ال�ك��ل وم�ن�ع��ت
دخول الحجاج بقرار أحادي ظالم مجحف منها معتقدة أنها مستقبال
ل��ن ت��دف��ع ال�ث�م��ن غ��ال�ب��ا ع�ق��اب��ا لعنجهيتها وإج��رام�ه��ا يف ح��ق ال�ل��ه تعاىل
وحق دينه القويم وحق عباده املسلمني ..وانتظروا انهم منتظرون!!

صنع يف إسرائيل

ف �ض �ح��ت ال �ش ��رك ��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ( )NSOدول خ�ل�ي�ج�ي��ة ع ��ى رأس �ه��ا
وأهمها السعودية واالم ��ارات بشرائها وتشغيلها لربنامج التجسس
"بيغاسوس" بهدف تقويض الحريات والتجسس ومالحقة املعارضني
لها يف الداخل والخارج لتصفيتهم جسديا كقتل السعودية للصحفي
جمال خاشقجي أو لسجنهم وتغييبهم أو أذاللهم عى أقل تقدير.
االمر الذي ظنته الدولتان املارقتان ان يظل طي الكتمان اىل االبد ظهر
للعلن من مصدره االسرائييل حليفهم الحميم مما ولد صدمة كبرية
ج��دا ع�ن��ده��م ف�ل�ه�ث��وا م�س��رع��ني ل��إلن�ك��ار ي�ت�غ��اب��ون م�س�ت�غ��رب��ني يعلوهم
االحباط من وقع الفضيحة املجلجلة ،وما يجدي انكارهم وتكذيبهم
وقد ثبتت طالئع اتهامات التجسس كما تعهدت الشركة االسرائيلية
بانها تمتلك االدلة الدامغة وقوائم اسماء من تم استهدافهم خالل
الفرتة املاضية وانها ستنشرها اذا تطلب ذلك لإلثبات.

أبناء جبل بني جبر الطيال ينظمون حف ًال بذكرى يوم الوالية

نظم أبناء منطقة جبل بني جرب
ب �خ��والن ال �ط �ي��ال م�ح��اف�ظ��ه ص�ن�ع��اء
ح �ف � ً�ال ج �م ��اه ��ريي ��اً ب �م �ن��اس �ب��ة ذك ��رى
يوم الوالية ..
ويف االح� � �ت� � �ف � ��ال ال � � � ��ذي ح� �ض ��ره
م�ش��اي��خ واع�ي��ان وم�ج��اه��دو املنطقة
أك � ��د ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ص� ��ال� ��ح ب��ن
ن ��اج ��ي ال �ح ��اج م �ش ��رف امل �ن �ط �ق��ة إىل
أهمية وعظمة يوم الوالية وحاجة
األم��ة اإلس��الم�ي��ة جمعاء إىل إحياء
هذه املناسبة وتجسيداً ملبدأ الوالية
ل ��إلم ��ام ع ��يل ع �ل �ي��ه ال �س ��الم وال �س��ري
عى نهجه قوال وفعال.
م �ض �ي �ف ��ا ع� ��ى ض� � ��رورة اس �ت �ل �ه ��ام
ال ��دروس وال�ع��رب م��ن ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة
للخروج مما تعانيه الشعوب من
تحديات كبرية عى كل املستويات .
ويف ال �ح �ف��ل ب� ��ارك اب �ن ��اء م�ن�ط�ق��ة
ج �ب��ل ب �ن��ي ج ��رب ال �ط �ي ��ال ان �ت �ص ��ارات
ال� � �ج� � �ي � ��ش وال � � �ل � � �ج � � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي� ��ة
يف م� �خ� �ت� �ل ��ف ال � �ج � �ب � �ه� ��ات وآخ � ��ره � ��ا
االن�ت�ص��ارات العظيمة يف محافظة
ال� �ب� �ي� �ض ��اء م� ��ؤك� ��دي� ��ن اس� �ت� �م ��راره ��م
يف ال �ص �م ��ود وم ��واج� �ه ��ة ال� �ع� ��دوان

ال� � � �س� � � �ع � � ��ودي األم � � � ��ري � � � ��يك ودع� � � ��م
ال� �ج� �ب� �ه ��ات ب� ��امل� ��ال وال � ��رج � ��ال ح �ت��ى
تحقيق النصر.
ك �م ��ا أل� �ق ��ى امل� �ج ��اه ��د ع� ��يل اح �م ��د
ال �ت ��اج وامل �ج ��اه ��د م �ح �م��د ن ��اج ��ي أب ��و
ردوم واملشرف الرتبوي صالح عيل
ال �ن �ق �ي ��ب واألس � �ت� ��اذ م �ح �م��د م�ح�م��د
ح �م �ي ��د ال� � ��زورق� � ��ي وج � ��رب امل �ه ��دم ��ي

ومنصور العزي الفقيه والفالحي
اح �م��د ال�ف��الح��ي وال �ش��اع��ر ع�ب��دال�ل��ه
أب��و ردوم كلمات وق�ص��ائ��د شعرية
ع ��ربت ع��ن أه�م�ي��ة ذك ��رى وم�ن��اس�ب��ة
يوم الوالية والدور املشرف ألبطال
ال� �ج� �ي� ��ش وال � �ل � �ج � ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف
م� � ��واج� � �ه� � ��ه ال� � � � �ع � � � ��دوان وت� �ح� �ق� �ي� ��ق
االنتصارات يف كل الجبهات.

ان�ك�ش��اف امل�س�ت��ور شكل ع��ارا ك�ب��ريا يلحق بتلك ال��دول م�ه��زوزة الثقة
وح��ام�ل��ة ل��واء الخيانة ض��د الشعب واألم��ة كلها بغية التجسس عى
مواطنيها بواسطة تكنولوجيا من صنع عدو لدود عرب التاريخ محتل
م�ج��رم ال ي�ج��وز أن ي�ث��ق ب��ه أي أح ��د ،آخ��ر خ��رب أن ال�ش��رك��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة
م�ن�ت�ج��ة ب��رن��ام��ج ال�ت�ج�س��س ص��رح��ت ب��أن�ه��ا س�ت�ف��رض ع�ق��وب��ات وت�ق��اط��ع
الدول التي تعاملت معها بسبب اساءت استخدام برنامجها!! وهذا
أعجب العجب وبهذا تعطي عمالئها صفعتني ..يستاهلوها!!

الشليمي بغبغاء األمرييك

واح ��د م��ن اس ��وأ أب� ��واق ال�خ�ل�ي��ج االع��الم �ي��ة ف�ه��د ال�ش�ل�ي�م��ي ي�ط��ل م��ن
عى شاشة قناة "الحرة" لريدد ما قيل عن اهداف اول زيارة خليجية
يف ال�ك��وي��ت ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة االم��ري�ك�ي��ة ان �ط��وين ب�ل�ي�ن�ك��ن امل�ت�ع�ج��رف يف
ت�ص��ري�ح��ات��ه ال�ظ��امل��ة أن��ه ي�ح�م��ل ال�ح��وث�ي��ون م�س��ؤول�ي��ة ع��دم ال�ت��وص��ل اىل
حل لالزمة اليمنية وشكر السعودية مع انها اساس العدوان والدمار
والحصار وأك��د عى التزام امريكا بأمن دول الخليج مع انه وكل من
سبقه كاذبون فما زادوهم إال خوفا وسلبا وتبعية!!
الشليمي ردد كالم االمرييك كالصدى وان اعظم مغزى للزيارة هو
تطمني االمريكيون ل��دول الخليج والعكس هو الصحيح ،كما تغنى
الشليمي بالسعودية وجهودها الكبرية لحل ازمة اليمن وتناىس إدانات
اس�ت�م��رار ال�ق�ص��ف وال�ح�ص��ار ل�ل�ع��ام ال�س��اب��ع ض��د ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وزاد
يف وق��اح�ت��ه ب��ات�ه��ام ال�ح��وث�ي��ون ب��أن�ه��م ال ي��ري��دون ال�ت�ع��اون وك�ي��ف يكون
التعاون مع املعتدي وقائد العدوان يا شيل مي؟!!
أنت تسبح يف الغباء وتنظر يف األمور بعني عوراء!!

نموذج ملصري العمالء

ت�ن��اق�ل��ت وس ��ائ ��ل االع� ��الم ال �خ��رب امل �خ ��زي وص ��ور وص ��ول  200م��رتج��م
اف �غ��اين اىل ام��ري �ك��ا ب�ل��د ع�م��ال�ت�ه��م ب�ع��د ع�ش��ري��ن ع��ام��ا م�ض��ت خ��دم��وه��ا
كعمالء خونة مرتزقة لقواتها املعادية املعتدية من قتلت االفغان بدم
ب��ارد ودم ��رت ال�ب��الد ب��ال رق�ي��ب وال ح�س�ي��ب يف ح��رب ظ��امل��ة غ��اش�م��ة ك��ان
نهايتها ما لم يكن يف حسبان املتغطرس االمرييك فنكست راياته وعجل
بالرحيل ذليال كسريا حقريا متصاغرا معرتفا بأن دولته تكبدت انفاق
م��ا ي��زي��د ع��ن  800مليار دوالر كلفة حربها بأفغانستان البلد املصنف
بأفقر بلدان العالم.
امللفت يف املوضوع أن العمالء والخونة واملرتزقة أين ما كانوا ومهما
ط��ال بهم الزمن فمصريهم ان تنبذهم اىل االب��د شعوبهم وأوطانهم
التي خانوها وتعاونوا مع العدو االجنبي ال��ذي هو اآلخ��ر ال يؤمن وال
ً
عاجال أو آجال ،ويف التاريخ
يستأمن وال ضمان ان يقوم بالتخلص منهم
شواهد مرعبة لنهايات العمالء والجواسيس واملرتزقة عرب العصور.
فهل يتعظ من سوء العاقبة ويرجع كل من ودف بجريمة الخيانة
ورهن نفسه ومصريه لدى العدو!؟!

الهيئة النسائية ألنصارال ّله بأفلح اليمن بحجة حُتيي ذكرى الوالية

حجة :خاص
نظمت الهيئة النسائية النصارالله بمديرية
افلح اليمن  -بمحافظة حجة فعالية خطابية
وف�ن�ي��ة ب�م�ن��اس�ب��ة ذك ��رى والي ��ة اإلم ��ام ع��يل بن
ابي طالب " عليه السالم".
ويف ال �ح �ف ��ل ال� � ��ذي ُب� � ��دئ ب � ��آي م� ��ن ال ��ذك ��ر
الحكيم اشارت املجاهدة املاجدة صباح محمد
م�ح�م��د ح�ض��رم  -م��دي��رة م��درس��ة ال��زه��راء اىل
اه�م�ي��ة االح�ت�ف��اء ب��امل�ن��اس�ب��ة ك�ع�م�ل�ي��ة تبليغية
ت �ت �ن��اق �ل �ه��ا االج � �ي� ��ال ؛ وك ��أس� �ل ��وب ع �ظ �ي ��م يف
ت�ج�س�ي��د ن��ص م��ن اه ��م ال�ن�ص��وص االس��الم�ي��ة
وال�ح�ف��اظ ع�ل�ي��ه  .وق��ال��ت  :إن م��ن ال�ن�ص��وص
ال�ن�ب��وي��ة امل�ت��وات��رة ق��ول ال��رس��ول االع�ظ��م صى
ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وال � ��ه وس �ل ��م " :ع � � ٌ
�يل م ��ع ال �ق ��رآن
�رآن م ��ع ع ��يل" وق ��ول ��ه" :ع � ٌ
وال� �ق � ُ
�يل م ��ع ال�ح��ق
والحق مع عيل" . .ودعت يف ختام كلمتها اىل
ضرورة السعي لجمع كلمة االمة االسالمية
عى التقوى وعى القيم االصيلة؛ ومعالجة
املحن التي يعاين منها واقع االمة.
م ��ن ج �ه �ت��ه أش � ��ار ال �ش �ي ��خ امل �ج ��اه ��د م�ح�م��د
ص �غ��ري ح �ض ��رم يف ك �ل �م �ت��ه اىل م �ق ��ام وم �ن��زل��ة
االم ��ام ع��يل "ع�ل�ي��ه ال�س��الم" وق ��ال :ان الحب
الذي ذكره رسول االمة الخاتم محمد"صى
ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وال ��ه وس �ل��م" يف ح��دي��ث( ال ُي�ح�ب��ك

إال مؤمن وال يبغضك إال منافق) هو عالمة
ف ��ارق ��ة ب ��ني االس� ��الم وال �ك �ف��ر ؛ ع��الم��ة س�ه�ل��ة
ل�ل�ت�م�ي�ي��ز ب ��ني امل ��ؤم ��ن وامل �ن ��اف ��ق .وه� ��ذا ي�ش�ك��ل
ض �م ��ان ��ة ل ��الم ��ة م ��ن االن � �ح� ��راف ال � ��ذي ح�ص��ل
ويحصل عى اي��دي املنافقني ؛ الن املنافقني
الي�ن�س�ج�م��وا م��ع االم ��ام ع��يل " ع�ل�ي��ه ال�س��الم"
 .اىل ذل ��ك ع � � َّرّ�ربت امل �ج ��اه ��دات امل �ش ��ارك ��ات يف
ك �ل �م ��ات �ه � رّ�ن ان االي� �م� ��ان ب �ه ��ذه ال� ��والي� ��ة ل�ي��س
م �ج��رد ك ��الم ن�ق��ول��ه ول �ي��س ع �ب��ارة ع��ن ان�ت�م��اء
مذهبي  ،وانما هي عالقة فيها ارتباط مبدأي
واخ��الق��ي وع�م��يل  .اذ نجعل م��ن االم ��ام عيل
"ع�ل�ي��ه ال �س ��الم" ح�ل�ق��ة ال ��وص ��ل ال �ت��ي ت��رب�ط�ن��ا

برسول الله " صلىالله عليه واله"  ..هذا وقد
ت�ض�م��ن االح�ت�ف��ال ع ��دداً م��ن ال�ف�ق��رات الفنية
ال�ه��ادف��ة ل�ل��رباع��م اليمنية ح�ف�ي��دات ال��زه��راء"
َّرّ
ملشاركتهن رونقها
عليها السالم" ال��ذي كان
َّرّ
ولحضورهن فضيلة التعايش مع
التعبريي
حالة االنتماء ملبدأ الوالية العظيم.
ح � �ض� ��ر ال� �ف� �ع� ��ال� �ي� ��ة امل� � �ش � ��رف االج� �ت� �م� ��اع� ��ي
ال � �ع � ��ام ال �ع �ق �ي ��د رك� � ��ن اب� � ��و ال �ن �ع �ي ��م  -م ��دي ��ر
ال �ف ��رع ب�م�ح��اف�ظ��ة ح �ج��ة وامل �ج ��اه ��د اب ��و ع��ام��ر
ع��زي��ز وج �م��ع غ�ف��ري م��ن امل �ج��اه��دات امل��اج��دات
وامل� �ه� �ت� �م ��ات وامل� �ع� �ن� �ي ��ات ب ��ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ن �س ��ائ �ي ��ة
النصارالله.

تهانينا آل راجح

نتقدم بأجمل التهاين والتربيكات للشاب الخلوق

الدكتور صالح راجح

وذلك بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف وعقبى للفرحة
الكربى  ..فألف مربوك
املهنئون :د/محمد راجح د/توفيق الرايبي  -احمد راجح
 عبدالعزيز حمادي والخال محمد العزي الرايبي -عدنانعيل عمية والخال حسن العزي الرايبي -ياسني تاج الدين-
عبدامللك حيدر الساري -عبدالله راجح

تهانينا آل الخوبري

نتقدم بأجمل التهاين والتربيكات للشاب الخلوق

الشيخ صفوان الخوبري

بمناسبة زفافه امليمون فألف مربوك
املهنئون:
الشيخ احمد رزق الخوبري  -الدكتور امني الخوبري
 الدكتور طالل الخوبري  -االستاذ عبدالكريم الشعباين –د  .امني الخوبري  -د .عمر الجنيد -د محمد الحمزي  -د .عيل
الناشري  -الشيخ عبد السالم الطريي  -الشيخ سعيد بابقي .

تهانينا آل السهمي

نزف أجمل التهاين والتربيكات املحملة بريح الفل
والورد والياسمني للشابني الخلوقني
العريسني الغاليني

حسني وحسان أحمد أحمد السهمي
بمناسبة الزفاف ودخولهما القفص الذهبي
فألف مربوك
املهنئون :العقيد صالح السهمي -العقيد أحمد
طامش -يوسف احمد هاجر
رعد صالح السهمي

تهانينا

أجمل التهاين والتربيكات
لألخ عبدالحبيب محمد التميمي
بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد
الذي اسمها (حبيب) جعله الله
قرة عني والديه..
فألف مربوك
املهنئون:
العميد عبدالسالم محمد
التميمي واملقدم احمد طامش
واالخ عبدالقوي العصفور

تهانينا آل الصربي
اجمل باقات الورود

والفل والياسمني
نهديها للشابني
الخلوقني
نادر ومحمد امني
الصربي
وذلك بمناسبة زفافهما
ودخولهما القفص الذهبي
فألف الف مربوك
والدكم :امني احمد عبده الصربي
عبدالصمد شرف الصربي  -عبدالرحمن شرف الحاج
توفيق عقالن سعيد الصربي
ً
مراد املقبويل ..وكافة األهل واألصدقاء.

فرص التنمية المستدامة ()SDGs
في اليمن وفق التحرك العالمي 17-9

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة ل ُألمم المتحدة هو الصناعة واالبتكار والبنية التحتية
«إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وتشجيع االبتكار».

يعتمد االقتصاد يف أي بلد عىل البنية التحتية والصناعة واالبتكار ليكون متماسك ولتحقيق تنمية مستدامة ،االمر الذي يحتم علينا يف اليمن
تحقيق ثورة اقتصادية من خالل االهتمام املجتمعي والحكومي بالهدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة.

إن االس�ت�ث�م��ار يف البنية األس��اس�ي��ة – ال�ن�ق��ل ،وال ��ري ،وال�ط��اق��ة،
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات واالت �ص��االت – ع�ن�ص��ر ح�ي��وي م��ن عناصر
ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة وال�ت�م�ك��ني ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات يف ك�ث��ري من
ال �ب �ل ��دان .وه �ن ��اك إق � ��رار م �ن��ذ زم ��ن ب �ع �ي��د ب ��أن ال �ن �م��و يف اإلن �ت��اج �ي��ة
والدخل وتحسني النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان االستثمار
يف البنية األساسية ..وعندما يتحقق يف مجتمعنا البنية التحتية
واالستثمار يف الصناعة وتشجيع االبتكار من خالل تبني التوجه
نحو الصناعة واالب�ت�ك��ار وتشجيع االس�ت�ث�م��ار ،سيصنع اليمنيني
نهضة اقتصادية كبرية تحقق االكتفاء الذايت والتنمية املستدامة.
إن م ��الم ��ح االس �ت �ث �م��ار وال �ص �ن��اع��ة واالب �ت �ك ��ار يف ب ��الدن ��ا واض �ح��ة
وت�ح�ت��اج إىل تشجيع م��ن ك��اف��ة اط�ي��اف امل�ج�ت�م��ع وت�ح�ف�ي��ز حكومي
ل�ل��وص��ول إىل ال�غ��اي��ة امل�ن�ش��ودة وف��ق ال��رؤي��ة الوطنية لنباء ال��دول��ة
اليمنية الحديثة واهداف التنمية املستدامة.
وي�ن�ش��أ أي�ض��ا ع��ن وت ��رية ال�ن�م��و وال�ت�ح�ض��ر ح��اج��ة إىل اس�ت�ث�م��ارات
ج��دي��دة يف ال�ب�ن�ي��ة األس��اس�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ال�ت��ي س�ت�س��اع��د امل��دن عى
التكيف بقدر أكرب مع تغري املناخ ،وسيكون بوسعها أيضا إعطاء
زخم للنمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي.
وإضافة إىل التمويل الحكومي واملساعدة اإلنمائية الرسمية،
يجري تشجيع التمويل م��ن القطاع ال�خ��اص دعما للبلدان التي
يف حاجة إىل دعم مايل وتكنولوجي وتقني.
مقاصد الهدف 9
إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة عى
الصمود ،بما يف ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود،
لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان ،مع الرتكيز عى تيسري
ُسبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعى قدم املساواة.
ت�ع��زي��ز ال�ت�ص�ن�ي��ع ال�ش��ام��ل ل�ل�ج�م�ي��ع وامل �س �ت��دام ،وت�ح�ق�ي��ق زي��ادة
كبرية بحلول عام  ٢٠3٠يف حصة الصناعة يف العمالة ويف الناتج
املحيل اإلج�م��ايل ،بما يتماىش مع ال�ظ��روف الوطنية ،ومضاعفة
حصتها يف أقل البلدان نموا.
زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية الحجم وسائر

امل�ش��اري��ع ،وال س�ي�م��ا يف ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ،ع��ى ال�خ��دم��ات امل��ال�ي��ة،
بما يف ذل��ك االئتمانات ميسورة التكلفة ،وإدم��اج�ه��ا يف سالسل
القيمة واألسواق.
تحسني البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام ٢٠3٠
م��ن أج��ل تحقيق استدامتها ،م��ع زي��ادة ك�ف��اءة اس�ت�خ��دام امل��وارد
وزي� ��ادة اع �ت �م��اد ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات وال�ع�م�ل�ي��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة
والسليمة بيئيا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا
لقدراتها.
ت �ع ��زي ��ز ال �ب �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي وت �ح �س ��ني ال � �ق� ��درات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة يف
القطاعات الصناعية يف جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية،
بما يف ذلك ،بحلول عام  ،٢٠3٠تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة
ك�ب��رية يف ع��دد ال�ع��ام�ل��ني يف م�ج��ال ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ل�ك��ل مليون
ش�خ��ص ،وزي� ��ادة إن �ف��اق ال�ق�ط��اع��ني ال �ع��ام وال �خ��اص ع��ى ال�ب�ح��ث
والتطوير.
تيسري تطوير البنى التحتية امل�س�ت��دام��ة وال �ق��ادرة ع��ى الصمود
يف ال�ب�ل��دان النامية م��ن خ��الل تحسني ال��دع��م امل��ايل والتكنولوجي
والتقني املقدم للبلدان األفريقية ،وأقل البلدان نموا ،والبلدان
النامية غري الساحلية ،والدول الجزرية الصغرية النامية.
دع��م تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالب�ت�ك��ار يف البلدان
النامية ،بما يف ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مواتية من حيث
السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بني
أمور أخرى ..تحقيق زيادة كبرية يف فرص الحصول عى تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،والسعي إىل توفري فرص الوصول الشامل
وامل �ي �س��ور إىل ش�ب�ك��ة اإلن ��رتن ��ت يف أق ��ل ال �ب �ل��دان ن �م��وا ب �ح �ل��ول ع��ام
.٢٠٢٠
الخاتمة
ال �ي �م �ن �ي��ون ق � ��ادرون ع ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة يف ال�ب�ن�ي��ة
ال�ت�ح�ت�ي��ة وال�ص�ن��اع��ة واالب �ت �ك��ار واالس�ت�ث�م��ار يف أي ظ ��روف ول��دي�ه��م
املناخ املالئم وقوة بشرية فتية ..فخريات االرض زاخرة بالصناعات
واإلنتاج واالستثمار يف عدة مجاالت حيوية.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

فقدان

> يعلن األخ منري محمد أحمد بريق عن فقدان لوحة سيارة خصويص
األمامية رقم نوع كيا أسربتاج رقم اللوحة  ،6/٢٧٤٨٠فعى من يجدها
االتصال عى الرقم التايل تلفون  ،٧٧٧٧٩٩٩٨٤وله جزيل الشكر.

> يعلن األخ مراد عبدالله السرحي عن فقدان لوحة معدنية لقاطرته
ت�ح�م��ل رق ��م ( )٧/15653ف�ع��ى م��ن وج��ده��ا ي��رج��ى إي�ص��ال�ه��ا إىل اق��رب
قسم شرطة وله الشكر.

مجتمع

مبدأ الوالية يصوننا يف الوالء واملنهج واملوقف فا ننحرف
وال نعيش فوىض وانفات فيما يتعلق بالوالء والجانب
الثقايف والديني والفكري.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة
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الشعب اليمني يوجه
رسالة قوية للعرب

ايران :أميركا جعلت دول املنطقة
قاعدة جلرائمها ضد الشعوب

اكــد مـســؤول اي ــراين أمــس ان الــواليــات املـتـحــدة جعلت
دول املنطقة قاعدة لجرائمها ضد شعوب ودول املنطقة
مشرا اىل ان أمن واستقرار دول الجوار هو من أمن ايران
واستقرارها.
ونقلت وكالة انباء (فارس) عن املتحدث باسم الخارجية
االيــرانـيــة سعيد خطيب زادة قــولــه يف مؤتمر صحفي :أن
طلب األعضاء الجمهوريني يف مجلس الشيوخ األمــريك
مــن بــايــدن بمنع دخــول الــرئـيــس االي ــراين الـجــديــد ابراهيم
رئييس إىل األمــم املتحدة هو أمر صبياين وســاذج ويــأيت يف
إطار اللوبيات املعادية إليران.
واضاف زاده :ان عىل امركا واجبات محددة بشأن مقر
األمم املتحدة يف نيويورك وعليها ان تعمل بهذه الواجبات
بغض النظر عن خافاتها مع الــدول االخــرى مضيفا :ان
جماعات الضغط (اللوبي) املعادية إليران تحاول استغال
اي فرصة وقد اثارت مثل هذه القضايا يف السابق.

اخلارجية الفلسطينية تدين
تصاعد جرائم االحتالل ضد
الشعب الفلسطيني

دان ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة وامل ـغ ــرتب ــني الـفـلـسـطـيـنـيــة بـشــدة
تصاعد جرائم االحتال ضد الشعب الفلسطيني وقالت إن
قمع االحتال الوحي للمسرات واالعتصامات السلمية
يستدعي صحوة قانونية اخاقية من املجتمع الدويل.
ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن
الوزارة ان قوات االحتال ال تتواىن يف استخدام القوة ضد
املحتجني السلميني العزل إليقاع أكرب عدد من االصابات
بينهم يف محاولة بائسة منها إلرهابهم ومنعهم من تسير
مـســرات احتجاجية دفــاعــا عــن اراضـيـهــم وممتلكاتهم يف
مواجهة االستيطان االستعماري التوسعي.
واضـ ــافـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة :إن ع ـج ــز امل ـج ـت ـمــع الـ ــدويل
ومــؤسـســاتــه املـخـتـلـفــة عــن الـقـيــام بــدورهــا املـنــوط بـهــا تـجــاه
االحتال وجرائمه وانتهاكاته املتواصلة باتت تشكل غطاء
الستمرار االحتال يف اجراءاته القمعية وتكريس استيطانه
االستعماري عىل ارض فلسطني وتمنحه الشعور بأنه فوق
القانون وباستطاعته القيام بما يحلو له ضد الفلسطينيني
ومقدراته وأسباب وجودهم دون أي رادع يذكر.
ودانــت الــوزارة صمت املجتمع الــدويل عىل هذه الجرائم
املستمرة وعدم محاسبة االحتال عىل خرقه الدائم واملتكرر
للقانون الدويل والقانون الدويل االنساين.
ودعــت الخارجية الفلسطينية القوى الحية يف املجتمع
الدويل ومؤسساته إىل سرعة تطبيق مقررات مجلس األمن
والجمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة وعدم اعطاء
الفرصة لدولة االحتال االستمرار يف االفات من العقاب
وال ــزام ـه ــا بــاالن ـص ـيــاع وال ـخ ـض ــوع ال ـت ــام ل ـق ــرارات الـشــرعـيــة
الدولية دون أي تباطؤ أو تلكؤ.

الدكتوراه بامتياز للباحث
املغلس من كلية العلوم
القانونية باملغرب

ح ـصــل ال ـبــاحــث الـيـمـنــي ص ــادق ع ـبــدال ـلــه املـغـلــس
عىل درجــة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من
كلية الـعـلــوم القانونية بــدولــة املـغــرب الشقيق عىل
اطروحته املوسومة بـ (دور القضاء االداري يف حماية
املــوظــف ال ـعــام (ال ـتــأديــب االداري ن ـمــوذجــا لــدراســة
مقارنة) هــذا وقــد اشــادت لجنة التحكيم واملناقشة
برئاسة االستاذ الدكتور محمد صالح االعرج بأهمية
الــرســالــة ودوره ــا يف تـطــويــر الـقـضــاء االداري اليمني
كون الرسالة تعد األوىل من نوعها يف هذا املجال كما
اوصت اللجنة بضرورة طباعة األطروحة وتعميمها
لاستفادة.

سقطت
داعش
والقاعدة
حصص احلق  ..تالشت
اإلدعاءات اإلعالمية..
وصدق الفعل والعمل
وباملوقف القتالي املشرف
كتب رجال الرجال اندحار
وانكسار القاعدة وداعش
ومن لف لفهما من مرتزقة
ومليشيات الدفع املسبق..

الناشط الغزالي ..صوت
مظلومية اليمنيني في أمريكا

جهود قبلية تنجح في حل نزاع بني عزلتي بني
شمهان وبني بجير في احليمة اخلارجية

نـجـحــت ج ـهــود قـبـلـيــة أم ــس يف حــل ن ــزاع عــىل ال ـحــد بــني
عزلتي بني شمهان وبني بجر يف مديرية الحيمة الخارجية
بمحافظة صنعاء دام أكــر من عشر سنوات راح ضحيته
عدد من القتىل والجرحى من الطرفني.
وأثـ ـم ــرت م ـس ــاع ــي عـ ــدد م ــن وك ـ ــاء امل ـح ــاف ـظ ــة وم ـشــايــخ
ووجهاء املديرية يف حل التوتر ودواعي ومسببات الخاف
بني أبناء العزلتني وفق األعراف واألساف القبلية املتعارف
عليها.
وخــال لـقــاء قبيل بحضور وكـيــيل املحافظة جــربان غوبر
وعـبــداملـغـنــي داوود ومــديــر املــديــريــة خــالــد ال ـعــريش وأعـيــان
القبيلتني أعلنت األط ــراف املـتـنــازعــة العفو والـتـســامــح عما

لعل استمرار العدوان والحصار املفروضني -للعام السابع
عــىل ال ـتــوايل -عــيل يـمــن الـحـكـمــة واإلي ـمــان ومــا يـنـجــم عنهما
قتل لكل مظاهر الحياة ومن عزل للشعب اليمني ومن
من ٍ
حـظــر سـفــر مـغــرتبـيــه وم ــرض ــاه ,قــد اسـتـفــز مـشــاعــر املـغــرتبــني
اليميني يف بلدان االغرتاب وحملهم عىل تحمل مسؤوليتهم
الوطنية بنفس يمني وثاب ،فعمد بعضهم إىل عقد الندوات
واملــؤت ـمــرات وتـنـظـيــم امل ـســرات االحـتـجــاجـيــة والـتـنــديــديــة بما
ترتكبه دول العدوان وداعموها عىل امتداد الجغرافيا اليمنية
من جرائم وقتل منظم يندى لهما جبني اإلنسانية.
وم ــن ال ـق ــام ــات ال ـي ـم ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـبــيل ب ــاء ح ـس ـنــاً يف إي ـصــال
صوت ومظلومية اليمنيني إىل مختلف الشرائح األمريكية..
عبدالكريم الغزايل رئيس الجالية اليمنية بالواليات املتحدة
األمــريـكـيــة ال ــذي ال يـكــل وال يـمــل عــن تنظيم امل ـســرات وعقد
الندوات واملؤتمرات يف الواليات املتحدة لتسليط الضوء عىل
جــرائــم ال ـعــدوان يف حــق بـلــد مـحــاصــر يـقــي مــرضــاه نحبهم
نتيجة منعهم من السفر.

حصل بينها مــن تداعيات بشأن الحد الفاصل بــني عزلتي
بني شمهان وبني بجر.
وأش ــاد الــوك ـيــان غــوبــر وداوود ومــديــر املــديــريــة بـمــوقــف
الـصـلــح وان ـهــاء الـخــاف وتـجـسـيــد الـحـكـمــة يف تــوقـيــع كــافــة
االط ـ ــراف لــوثـيـقــة ال ـص ـلــح مل ــا ف ـيــه مـصـلـحــة الـجـمـيــع بـحـقــن
الدماء والتفرغ لتوحيد الصف ومواجهة العدوان.
فيما أكــد الـحــاضــرون مــن مـشــايــخ ووجـهــاء وشخصيات
اجتماعية الحرص عىل إنهاء القضايا املجتمعية والخافات
والنزاعات بطرق ودية أخوية استجابة لدعوة قائد الثورة
السيد عبدامللك الحويث يف حل النزاعات وإصاح ذات البني
وتصويب البنادق نحو العدو الحقيقي لليمن.

فيما اخلارجية السورية تؤكد ان البيانات واملواقف الفرنسية لن يكون مكانها إال سلة املهمالت..

األسد يكلف املهندس حسني عرنوس بتشكيل احلكومة

ك ـل ــف ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ــد
امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ح ـ ـسـ ــني عـ ـ ــرنـ ـ ــوس ب ـت ـش ـك ـي ــل
الحكومة الجديدة يف سوريا.
وأفــادت وكالة األنـبــاء السورية "سانا"
ب ـ ــأن ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد أص ـ ــدر أم ــس
مــرســومــا قــى بـتـكـلـيــف املـهـنــدس حسني
عرنوس بتشكيل الحكومة يف سوريا.
ي ــأيت ه ــذا يف وق ــت أع ـل ـنــت ف ـيــه ســوريــا
رف ـض ـهــا ال ـت ــام لـ ــادعـ ــاءات ال ـك ــاذب ــة الـتــي
وردت يف بيان وزارة الخارجية الفرنسية
أول أمــس حــول الــوضــع يف ســوريــا الفـتــة
اىل أنــه مبني عــىل الـكــذب والـنـفــاق ودعــم
اإلرهاب.
ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الـســوريــة "ســانــا"
عــن م ـصــدر م ـســؤول يف وزارة الـخــارجـيــة
أن ســوريــا مــارســت أق ــى درج ــات ضـبــط

النفس ومــا زالــت إزاء بعض األوضــاع يف
املنطقة الجنوبية ولم تلجأ إىل استعمال
الـعـنــف كـمــا ورد يف األك ــاذي ــب الـفــرنـسـيــة
فإنها تؤكد أنها األكر حرصاً عىل شعبها
وعــىل اسـتـقــرار األوض ــاع يف ســوريــة وحــل
كــل مــا ينشأ يف هــذا املـجــال بـطــرق الـحــوار
مع الحرص عىل مصالح السوريني يف كل
املجاالت.
وأوض ـ ــح امل ـص ــدر أن ــه اس ـت ـم ــراراً ل ــإلرث
االس ـت ـع ـم ــاري ال ـف ــرن ــيس ال ـك ــري ــه م ــا زال
ال ـن ـظ ــام ال ـف ــرن ــيس يـ ـق ــدم الـ ــدعـ ــم امل ـ ــادي
واإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ـ ــإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــني واملـ ـسـ ـلـ ـحـ ــني
واالن ـف ـص ــال ـي ــني يف س ــوري ــا وذل ـ ــك خ ــاف ــاً
ل ـج ـم ـي ــع قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ـت ــي
ت ــدع ــو إىل ال ـح ـف ــاظ ع ــىل وحـ ــدة الـشـعــب
السوري وحرمة ترابه الوطني واستقاله

االحتاد الدولي للمثقفني العرب
يكرم الدكتور طارق الزريقي

وسيادته.
وأضاف املصدر إنه وعىل الرغم من إدانة
ســوريــة الـتــامــة لـسـلــوك الـنـظــام الـفــرنــيس
الــذي لم يــرتدد يف استخدام القوة لقمع
تطلعات الشعب الفرنيس كما تم التعبر
عنها يف شوارع باريس ومن خال أحزابها
السياسية ونقاباتها املهنية فإنها ترفض
بشكل تام االدعاءات الكاذبة التي وردت
يف بيان وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ
2021/7/30م حول الوضع يف سورية ألنه
مبني عىل الكذب والنفاق ودعم اإلرهاب.
كما أوضح املصدر إن البيانات واملواقف
الفرنسية التي ال تتضمن سوى التضليل
وال ـن ـف ــاق وت ــزوي ــر ال ـح ـقــائــق ل ــن تـلـقــى مــن
الـشـعــب ال ـســوري إال االزدراء ولــن يـكــون
مكانها إال سلة املهمات.

ك ــرم ــت س ـم ــو ال ـش ـي ـخــة/
نـ ـ ـ ــوال ال ـ ـح ـ ـمـ ــود الـ ـصـ ـب ــاح
رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ــدويل
لـلـمـثـقـفــني ال ـعــرب مـعــايل
ال ـس ـفــر.د ط ــارق سـلـطــان
الــزريـقــي مــن الجمهورية
الـيـمـنـيــة بـمـنـحــة ش ـهــادة
الدكتوراه الفخرية والتي
ج ـ ــاءت شـ ـكـ ــراً وع ــرف ــان ــاً
ل ــه ع ــىل دوره ال ــرائ ــد يف
م ـجــال خــدمــة املـجـتـمــع
ونـشــر الـعـلــم والـثـقــافــة
وال ـف ـك ــر وق ـي ــم ال ـســام
وامل ـ ـح ـ ـب ـ ــة يف أوسـ ـ ـ ــاط
امل ـج ـت ـم ــع ،يـ ــأيت هـ ــذا ال ـت ـك ــري ــم ض ـم ــن ن ـخ ـبــة مــن
الهامات العربية والدولية.
بــدوره تقدم معايل السفر بجزيل الشكر واالمـتـنــان لسمو
الشيخة نوال الصباح رئيس االتحاد الدويل للمثقفني العرب
وإىل كل من معايل االخ العزيز األمني العام /د .بسام سويدان
واملــديــر ال ـعــام /د .نـجــاح ب ــاراوي واألدي ــب /مـجــدي شـعـيـشــع و
االدي ــب  /عــابــديــن الــربادعــي وكــل ال ـكــادر اإلداري ومــن ســاهــم
بهذا التكريم.

من العدد القادم
قراءة مغايرة لكتاب نوعي:

شه ـ ـ ــادتي وشـ ـ ـ ــواهدي

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

صـ ـمـ ــود الـ ـشـ ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي غ ـ ــر املـ ـسـ ـبـ ــوق ب ـم ـخ ـت ـل ــف ش ــرائ ـح ــه
االجتماعية وقواه الوطنية للعام السابع عىل التوايل أمام تحالف
العدوان الذي تشارك فيه دول كربى ويف ظل أجواء حرب وظروف
صعبة وغــر آمـنــة دعـمــا ألبـنــاء الـجـيــش والـلـجــان الشعبية الــذيــن
يـحـقـقــون االنـتـصــارات الـعـظـيـمــة يف مختلف الـجـبـهــات دفــاعــا عن
س ـي ــادة ال ــوط ــن ال ـي ـم ـنــي وح ــري ـت ــه واس ـت ـقــالــه ورف ـض ــا ألي تــدخــل
خارجي كما كان يحدث يف السابق قد مثل رسالة بليغة وعظيمة
وجهها أبناء الشعب اليمني للداخل والخارج عىل حد سواء وقد
نزل ذلك عىل تحالف العدوان نزول الصاعقة ,ألنهم أدركوا بأن
الشعب اليمني بات وألول مرة يف تاريخه الحديث رقماً صعباً يف
املعادلة السياسية الجديدة التي تشهدها املنطقة وأصبحت كلمته
مسموعة خاصة وأن السلطة لم تعد مغرية والتهافت عليها لم
يعد كما كان حاله يف العهود املاضية حيث كان الحكام يرتمون
يف أحضان الخارج لحمايتهم  ،فاليوم السلطة أصبح يف حالها
حساباً ويف حرامها عقاباً كما قال أمر املؤمنني عيل بن أبي طالب
كرّم الله وجهه وإن كان يقصد الدنيا
وال ــيء الــذي ال نـشــك فـيــه إطــاقــاً هــو أن الـيـمـنـيــني مــاضــون يف
ً
وصوال إىل صنع مستقبلهم املشرق بأيديهم
طريقهم إىل النهاية
وبناء دولتهم القوية والعادلة دون وصاية خارجية ولن يرتاجعوا
إىل ال ـ ـ ــوراء أبـ ـ ــداً الس ـي ـم ــا أن ـه ــم مــن
خال األحداث املأساوية التي يمر به
اليمن والعدوان الظالم عىل شعبه
قد أدركوا بفطرتهم أنه ليس هناك
أخطر عىل الشعوب واألوطان من
الـعــداوة والبغضاء والحقد الذي
يـكـ ّـنــه اإلن ـس ــان ضــد أخ ـيــه اإلن ـســان
تـ ـح ــت أي ـ ــة ذري ـ ـعـ ــة كـ ــانـ ــت وأيـ ـض ــا
ليس هـنــاك أخـطــر عــىل املسؤولني
مــن ال ـب ـطــانــات ال ـفــاســدة والـسـيـئــة
ال ـتــي تــرشــدهــم إىل س ـلــوك طــريــق
مسدود يفصلهم عن مواطنيهم
ويحجب عنهم الحقائق  ،ونؤكد
احمد الشريف
هـنــا أن كـلـتــا الـحــالـتــني مــوجــودتــان
عندنا يف اليمن وملــا لهما من تأثر
سـلـبــي عـكــس نـفـســه ع ــىل ح ـيــاة ال ـن ــاس وع ــىل وحــدت ـهــم الــوطـنـيــة
والفكرية والعقدية فقد تفرّق اليمنيون إىل شيع وأحزاب وانشغل
بعضهم بالبعض اآلخر عىل حساب بناء دولتهم وتقويتها التي لم
ّ
نتغنى
يعد موجوداً منها عىل أرض الواقع سوى اسمها كشعار
به وهو ما مكن األعداء منهم  ،فأضعفنا أنفسنا وفتحنا األبواب
ّ
ليتدخلوا يف شؤوننا ويرسموا لنا
عىل مصا ريعها أمــام اآلخــريــن
الطريق الذي نسر فيه بحجة مساعدتنا وشفقة منهم علينا.
وه ــذا مــا دف ــع أب ـنــاء الـشـعــب الـيـمـنــي إىل اإلص ــرار عــىل الـصـمــود
وم ـق ــاوم ــة الـ ـعـ ــدوان راف ـع ــني أص ــوات ـه ــم عــال ـيــة لـيـسـمــع ال ـقــايص
وال ــداين بــأن الـشـعــب الـيـمـنــي قــد شــب عــن الـطــوق ويــرفــض رفضا
قاطعا أية وصاية عىل قراره السيايس من أي جهة كانت ومحما
القيادتني الثورية والسياسية مسؤولية أي تقاعس أو تراجع إىل
ال ــوراء بـعــد أن تـغــرت املـعــادلــة يف املنطقة وأصـبـحــت الـيـمــن فيها
وشعبها العظيم رقما صعبا كما أشرنا آنفا يحسب له ألف حساب
خصوصا بعد أن استطاع أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية
تغير معادلة اسرتاتيجية الحروب وجعل أصحاب مراكز البحوث
العسكرية يف الــدول الـكــربى يـعـيــدون حساباتهم وهــم يضربون
كـفــا عــىل كــف مـتـســائـلــني  :م ــاذا يـجــري يف الـيـمــن غــر مــدركــني أن
مبعث الضعف والهوان اللذين مرت بهما األمة العربية وما زالت
واليمن جزء منها سببه الحكام ومواقف الشعوب السلبية ألنهم
لم يستوعبوا حقيقة ما يجري وليس عندهم بعد نظر ملا سيأيت
 ،وأنــاس هكذا كــان حالهم وسيظل دون تغير ال يستحقون أن
يكونوا حكاماً أو أن يمثلوا شعوباً.
وهنا يـطــرح ال ـســؤال نـفـســه  :لــم كــل هــذا ال ـهــوان ال ــذي فــرضــه
ال ـعــرب عــىل أنـفـسـهــم مــع أن ـهــم يـمـتـلـكــون كــل مــؤهــات الـتـحـوّل
ل ـصــال ـح ـهــم ب ــدل ـي ــل م ــا حـ ــدث يف ال ـي ـم ــن م ــن م ـق ــاوم ــة ل ـل ـع ــدوان
والتصدي له كرتجمة عملية لإلرادة الشعبية حينما تكون حاضرة
ال تستطيع أية قوة الوقوف يف طريقها إضافة إىل أن العرب حباهم
الله ثروة اقتصادية كبرة لو تم توظيفها لصالح قضايا الشعوب
الـعــربـيــة السـتـطــاعــوا أن يـنــافـســوا ال ــدول الـكــربى وأن يمتلكوا كل
أس ـبــاب ال ـقــوة بــاإلضــافــة إىل مــوقـعـهــم الـجـغــرايف املـتـمـيــز املـتـحـ ّـكــم
بمداخل البحار .
وكما هو الحال بالنسبة للدول الكربى التي تعمل عىل رعاية
وخدمة مصالحها فمن حق الدول الصغرة أن تقوم بنفس الدور
,ألن ذلك حق من حقوقها القانونية وليس من حق أحد أن يمنعها
ً
دوال صـغــرة اسـتـطــاعــت بقوتها
ولـنــا يف الـتــاريــخ عــربة حـيــث نـجــد
وف ــرض إرادت ـهــا أن تـتـحـ ّـكــم يف مـصــائــر دول كــربى ذات مـســاحــات
شاسعة واستعمرتها ملئات السنني حتى انتفضت تلك الشعوب
وت ـح ـرّرت مــن الـتـبـعـيــة والـهـيـمـنــة االسـتـعـمــاريــة  ،لـكــن ألن ال ــروح
االن ـه ــزام ـي ــة ق ــد ط ـغــت ع ــىل ك ــل يشء ع ـنــد ال ـع ــرب ف ـقــد أصـبـحــوا
عــاجــزيــن عــن حــل مـشــاكـلـهــم حـتــى مــع أنـفـسـهــم يف إط ــار املجتمع
ال ــواح ــد فـكـيــف ب ــال ــدف ــاع ع ــن ق ـضــايــاهــم ض ــد الـ ــدول األخـ ــرى وإن
كــانــوا أس ــودا عــىل بـعـضـهــم بــدلـيــل تـحــالـفـهــم ضــد الـيـمــن وشـعـبــه
 ,وعليه فــإن أطماع اآلخــريــن فيهم سـتــزداد وإن كانت تختلف يف
ّ
متغرات
أهميتها من فــرتة إىل أخــرى نظراً ملا يشهده العالم من
مـتـســارعــة وت ـطــورات اقـتـصــاديــة وتـكـنــولــوجـيــة  ،إضــافــة إىل الــدور
الـ ــذي يـلـعـبــه األع ـ ــداء بـتـعـمـيــق االن ـق ـس ــام ــات يف ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
بـحـجــة أن هــذا الـنـظــام مـعـتــدل وذلــك مـمــانــع  ،وهــي كــذبــة كبرة
ّ
صدقها العرب وربطوها بأنفسهم ولذلك يجب أن تأخذ الشعوب
ال ـعــرب ـيــة ال ـ ــدرس م ــن ال ـي ـمــن وك ـي ــف اس ـت ـط ــاع أبـ ـن ــاؤه مـمـثـلــني يف
جيشهم ولجانهم الشعبية أن يــواجـهــوا بصمود منقطع النظر
وبإمكانياتهم البسيطة ثاث إمرباطوريات تتحكم يف العالم وهي
 :إمرباطورية الساح وإمرباطورية اإلعام وإمرباطورية املال وهذا
لم يحدث يف التاريخ ألي شعب آخر .

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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