
التواجد العسكري األمريكي البريطاني على األراضي اليمنية احتالل مكتمل األركان

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعىل- القائد األعىل للقوات املسلحة أمس قائد 

محور همدان اللواء يحيى الرزامي.
ج��������رى خ��������ال ال�����ل�����ق�����اء م����ن����اق����ش����ة امل�����س�����ت�����ج�����دات امل�����ي�����دان�����ي�����ة يف 
الجبهات التابعة ملحور همدان وما يحققه أبطال الجيش 
واللجان الشعبية من انتصارات يف مواجهة قوى العدوان.

وت����ط����رق ال���ل���ق���اء إىل ج����وان����ب ال���ت���دري���ب وال���ت���أه���ي���ل مل��ن��ت��س��ب��ي 
املحور ملواكبة التطورات يف ساحات وميادين املواجهة.

وأك����د ال��رئ��ي��س امل���ش���اط أه��م��ي��ة م��ض��اع��ف��ة ال��ج��ه��ود وت��ع��زي��ز 
ال���ج���اه���زي���ة مل���واج���ه���ة ت��ص��ع��ي��د ال����ع����دوان وم���رت���زق���ت���ه وإف���ش���ال 
م����خ����ط����ط����ات����ه.. م����ش����ي����دا ب����امل����اح����م ال����ب����ط����ول����ي����ة ال�����ت�����ي ي���س���ط���ره���ا 

الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.
 ب���ع���د ت���ط���ه���ري م����دي����ري����ات ال�����زاه�����ر ون����ع����م����ان ون�����اط�����ع يف م��ح��اف��ظ��ة 
ال��ب��ي��ض��اء وم���ع زخ���م االن���ت���ص���ارات ودح����ر ق���وى االرت������زاق وال��ع��م��ال��ة 
وع����ن����اص����ر االره����������اب امل����دع����وم����ن ام����ري����ك����ي����اً ي����اح����ق اب�����ط�����ال ال��ج��ي��ش 

وال��ل��ج��ان الشعبية عناصر االره����اب ممن ف���روا اىل مدينة م��أرب 
حيث يخوض ابطال الجيش واللجان الشعبية معارك متواصلة 
ض���د ق�����وات امل���رت���زق���ة وع���ن���اص���ر االره�������اب ل��ت��ح��ري��ر م��دي��ن��ة م�����ارب اىل 

جانب اخوانهم  من ابناء قبائل م��ارب االح��رار والشرفاء الذين 
اصطفوا لتحرير محافظاتهم وتخليصها من شرور وعبث تلك 

الجماعات إلعادتها اىل الصف الوطني .
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تفاصيل  ص 03

الرئيس املشاط يؤكد على مضاعفة اجلهود
 وتعزيز اجلاهزية ملواجهة تصعيد العدوان

خالل لقائه قائد محور همدان اللواء الرزامي

مراد   يكتب  عن :

العقدة اليزنية في زمن العدوان

سبع سنوات من العدوان عىل اليمن خلفت 
الكثري م��ن امل���آيس وال��دم��ار الهائل ل��م نجد لها 
ت��ف��س��ريا م��ن��ط��ق��ي��ا س����وى ال��ت��س��ر خ��ل��ف األه����داف 
االستعمارية العميقة لإلمرباطوريات العاملية 
ال���ك���ربى وه���و م���ا ي��ع��ن��ي ن��س��ف م��ف��اه��ي��م ال��س��ام 
وب���������������روز األط���������م���������اع االس������ت������ع������م������اري������ة يف ب����واع����ث����ه����ا 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة وأه������داف������ه������ا ووس�����ائ�����ل�����ه�����ا وأس���ال���ي���ب���ه���ا 
وط��اب��ع��ه��ا يف سلسلة ت��رت��ي��ب��ات اج��ت��م��ع��ت فيها 
املطامع االمربيالية والنزعة السيكوباتية خارج 
جغرافياتها يف تسخري الجهد العسكري لحالة 
التطابق والتوافق يف تقاطع املصالح املشركة 
لفرض أساليب القوة القهرية يف ابتزاز وسلب 
ثروات الغري ذلك هو سلوك الواليات املتحدة 
للبحث عن فضاءات تعتاش عليها يف تغطية 
أزم�������ات�������ه�������ا ال������داخ������ل������ي������ة وه����������ي غ�����ال�����ب�����ا م�������ا ت����ل����ج����أ إىل 
س�����ي�����اس�����ة إن�������ت�������اج ال��������ح��������روب وإش��������ع��������ال األزم�����������ات 
ه���ن���ا وه����ن����اك ل��ل��ب��ح��ث ع����ن امل�������واد ال����خ����ام وه����وس 
اس��������ت��������م��������رار ه����ي����م����ن����ت����ه����ا يف ل������ع������ب دور ال�����ش�����رط�����ي 
وص������ي������اغ������ة س����ي����ك����ول����وج����ي����ة خ����ب����ي����ث����ة ت������ق������دم ل�����ل�����رأي 
العام الداخيل لتسويغ سلسلة من التدخات 

العسكرية يف شؤون بلدان العالم الثالث.

فالسام متاح وموقف اليمن هو الدفاع عن النفس ألننا 
ش��ع��ب م��ع��ت��دى عليه وج���زء ك��ب��ري م��ن أراض��ي��ه محتلة وم��ن 
ي���ن���ادي ب���ال���س���ام وه����و ي���رع���ى اس���ت���م���رار ال����ع����دوان ف��ه��و ي��ق��دم 
س����ام����ا ع�����ىل ال���ط���ري���ق���ة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة وم����ف����ه����وم ال�����س�����ام ع��ىل 
ال��ط��ري��ق��ة األم��ري��ك��ي��ة ه���و االس���ت���س���ام وال���ق���ب���ول ب��االس��ت��ب��اح��ة 
ل��������أرض واس�����ت�����م�����راري�����ة ال������ع������دوان وك����ي����ف ي���م���ك���ن ل���ل���س���ام أن 
يتحقق يف ظل استمرارية الغارات والهجمات والتجاوزات 
والحصار الخانق؟ وإذا كانت هناك من نوايا جادة للسام 
عليهم أن يثبتوا نواياهم يف امللف اإلنساين ووقف الغارات

عاشـــــــــــــــوراء  ..  دروس وعـــــبر

  أحلنا أكثر 
من "650" 

فاسدًا 
خالل الثالث 

السنوات 
املاضية
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يذكر الوقت بأشباهه من األوقات لتحتشد األحداث التي وضعت بإعادة ذكرى أوقاتها فتتبدى تربية 
العهد وكأن القرون املتوالية لم تقطع صلة الحدث القديم بزمنه املوغل يف القدم.. ومن هذه املواقيت 
شهر محرم من كل سنة هجرية فهذا الشهر مقرون بثورة )الحسن واستشهاده برغم ما وقعت فيه 

من أحداث سوى األحداث الحسينية, ولعلنا اليوم أكرث تمثًا لكوارث "كرباء" ..
تفاصيل  ص 07

:» رئيس جهاز الرقابة واملحاسبة األستاذ علي العماد     لـ»

تغريت طبيعة الحرب بظهور األسلحة التكتيكية واالسرتاتيجية اليت بدلت 
الكثري من املعطيات على األرض لصالح الشعب اليمين

يعد الحصار من بني 
السياسة  األوراق 
كقضية  ــة  ــام ــه ال

إنسانية

االستسالم  هو  األمريكية  الطريقة  على  السالم  مفهوم 

والقبول باالستباحة لألرض واستمرارية العدوان

مراحلها  إىل  املأساة  حجم  مضاعفة  إىل  السعودية  السلطات  لجأت 
القصوى بطرد وترحيل األكاديميني اليمنيني من أراضيها
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عام دراسي 
جديد حتاصره 
نيران العدوان 

ثورة احلسني  .. ومكانتها 
في تاريخ احلركات

بقلم األستاذ/ عبدالله الربدوين
صحيفة "26سبتمرب"- العدد )6 - 299(  4/ 11/ 1982م

مبادرة قائد الثورة فرصة إلحالل السالم 
وافشال مخططات العدوان 

مبادرة قائد الثورة فرصة إلحالل السالم 
وافشال مخططات العدوان 
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ال�����ت�����ق�����ى ف�����خ�����ام�����ة امل������ش������ر ال��������رك��������ن م����ه����دي 
امل���ش���اط رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى 
أم��������س رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال�����ت�����اح�����م ال���ق���ب���ي 

الشيخ ضيف الله رسام.
ج������رى خ������ال ال����ل����ق����اء م���ن���اق���ش���ة ال���ج���ه���ود 
امل����ب����ذول����ة يف ال���ت���ح���ش���ي���د ودع�������م ال���ج���ب���ه���ات 
وم��ع��ال��ج��ة ال��ق��ض��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وإص����اح 

ذات ال���������ب���������ن وال����������ح����������ف����������اظ ع�����������ى ال���������وح���������دة 
وال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي وت��م��اس��ك الجبهة 

الداخلية.
ويف ال��������ل��������ق��������اء أش�����������������اد ال��������رئ��������ي��������س امل�������ش�������اط 
بمواقف قبائل اليمن املشرفة يف مختلف 
املراحل التي مر بها الوطن ودورها البارز 
يف مواجهة العدوان األمرييك السعودي 

وإف���������ش���������ال م����خ����ط����ط����ات����ه وم����������ا ق�����دم�����ت�����ه م���ن 
ق���واف���ل م���ن ال���رج���ال وال���دع���م ل��ل��م��راب��ط��ن 

يف مختلف الجبهات.
ونوه بدور القبيلة اليمنية إنطاقا من قيمها 
ومبادئها وإيمانها بالوطن والحرية والكرامة 
وتضحياتها يف سبيل الله والدفاع عن الوطن 

وأمنه واستقراره وسيادته واستقاله.

أقر مجلس الوزراء، يف اجتماعه الدوري يوم أمس برئاسة رئيس 
املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اإلجراءات التنفيذية 
ال��خ��اص��ة بتعليق 49 ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ج��م��ارك ع��ى ك��ل ح��اوي��ة محّملة 

بالبضائع تصل عرب ميناء الحديدة.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور 
حسن مقبويل، قد استعرض اآلثار اإليجابية لهذا القرار الحكومي 
الذي تم إعانه من ِقبل عضو املجلس السيايس األعى محمد عي 
الحويث، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وذلك خال لقائه األسبوع 
املايض برجال املال واألعمال واملستوردين .. الفتا بهذا الجانب إىل 
أن هذا القرار، الذي جاء ردا عى قرار حكومة العماء برفع سعر 
ال��������دوالر ال���ج���م���ريك إىل خ��م��س��م��ائ��ة م���ق���اب���ل ال��������دوالر أي ب��ن��س��ب��ة 100 
باملائة مقارنة بما كان سائدا قبل ذلك، يأيت للتخفيف من معاناة 
املواطنن عرب انخفاض قيمة أسعار السلع األساسية بنسبة ال تقل 
ر  ع��ن 40 ب��امل��ائ��ة.. وت��ط��ّرق إىل م��ي��زات ميناء الحديدة م��ن حيث توُفّ
املختربات الحديثة لفحص السلع، وك��ذا حجم ت��ن��اول الحاويات 
ال��ي��وم��ي، وس��رع��ة إج����راءات التخليص ال��ج��م��ريك، ب��خ��اف تقليص 
حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حاليا من ميناء 
ع���دن إىل امل��ح��اف��ظ��ات ال��ُح��رة .. م��ش��را إىل أه��م��ي��ة ال��ق��رار يف تشجيع 
املستوردين عى العودة إىل ميناء الحديدة يف ظل هذه التسهيات 

واالمتيازات.
ووّج���ه املجلس باعتماد 250 ري���اال مقابل ص��رف ال����دوالر للسلع 

الواردة عرب ميناء الحديدة.
ووقف املجلس أمام مخرجات االجتماع املشرتك لهيئتي رئاسة 
مجليس النواب والشورى، يوم أمس، بحضور ممثلن عن الجانب 
الحكومي، وطبيعة التساؤالت املثارة خال االجتماع ذات الصلة 

بالحكومة والجهات التابعة لها.
ولفت املجلس إىل أهمية هذا االجتماع وما ناقشه من مواضيع 
ذات ص����ل����ة ب���ق���ض���اي���ا ح����ي����وي����ة ت���ت���ص���ل ب����م����واص����ل����ة م����واج����ه����ة ال�����ع�����دوان 
األمرييك – السعودي وعمائه ومرتزقته، وآلية التعامل مع آثار 
ق���رار ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ال��ق��ايض ب��ط��رد 106 أس��ات��ذة جامعين من 
ج���ام���ع���ات���ه، خ���اص���ة يف ج���ي���زان وع���س���ر ون����ج����ران، إض���اف���ة إىل م��ئ��ات 
اآلالف م��ن امل��غ��رتب��ن، ع���اوة ع��ى اإلج�����راءات وال��ت��داب��ر الحكومية 
ملواجهة اإلجراءات العدوانية لحكومة املرتزقة بإيعاز من تحالف 
العدوان املتصلة برفع سعر الصرف الجمريك مقابل الدوالر بنسبة 
100 باملائة، بخاف متطلبات تنمية زراعة املحاصيل الزراعية بشتى 

أنواعها بما يخدم األمن الغذايئ.
ووّج��ه املجلس كافة ال��وزراء املعنين، كا فيما يخصه، بإعداد 
ال��ردود املناسبة إزاء االستفسارات خال اللقاء املشرتك، تمهيدا 

إلرسالها إىل مجلس النواب.
واس��ت��م��ع امل��ج��ل��س إىل ت��ق��ري��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س ال������وزراء ل���ش���ؤون األم���ن 
وال���دف���اع، ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ج��ال ال��روي��ش��ان، ع��ن ال��ح��ال��ة ال��ع��ام��ة يف 
ع��م��وم ج��ب��ه��ات م��واج��ه��ة ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان األم���ري���يك – ال��س��ع��ودي 
وم������رت������زق������ت������ه.. م�������ؤك�������دا أن ال�������وض�������ع ب�������ص�������ورة ع������ام������ة ت�����ح�����ت ال����س����ي����ط����رة 
امل��ي��دان��ي��ة وال��ن��اري��ة للجيش وال��ل��ج��ان الشعبية وامل��ت��ط��وع��ن األح���رار 
م���ن أب���ن���اء ال���ق���ب���ائ���ل، وذل�����ك يف م��خ��ت��ل��ف ال���ج���ب���ه���ات.. م��ن��وه��ا ب���ال���روح 
القتالية العالية ل��رج��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية واملتطوعن، 
وان���ع���ك���اس���ات���ه���ا امل����ب����اش����رة ف��ي��م��ا ي���ت���م إح���������رازه م����ن ان����ت����ص����ارات م��ي��دان��ي��ة 
وال���س���ي���ط���رة ع����ى م����واق����ع وم���ن���اط���ق اس���رتات���ي���ج���ي���ة، خ���اص���ة يف ج��ب��ه��ة 

مأرب وأطراف البيضاء.
وأش��������ار إىل اس����ت����م����رار ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه يف ج���ب���ه���ة ال���س���اح���ل يف 

خ���روق���ات���ه���م امل���ت���واص���ل���ة الت���ف���اق “س���ت���وك���ه���ول���م”، ع���رب اس��ت��ه��داف��ات��ه��م 
املتكررة باملدفعية عددا من املناطق يف محافظة الحديدة التي لم 
يسلم منها املدنيون، وكذلك محاوالت التسلل التي يتم التصّدي 

لها من ِقبل الجيش واللجان بشكل حاسم.
واس�������ت�������ع�������رض ال������ت������ق������ري������ر األوض�������������������اع األم�������ن�������ي�������ة يف أم��������ان��������ة ال����ع����اص����م����ة 
وامل�������ح�������اف�������ظ�������ات، وت�������ط�������ورات�������ه�������ا اإلي������ج������اب������ي������ة يف م����خ����ت����ل����ف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات 
واملديريات الواقعة تحت إدارة املجلس السيايس األعى وحكومة 
االن������ق������اذ ال�����وط�����ن�����ي، ال����ت����ي ت���ع���ي���ش ح����ال����ة م�����ن االس�����ت�����ق�����رار ال����ش����ام����ل .. 
مشرا إىل أن نقيض ذلك هو ما تعيشه املحافظات الواقعة تحت 
االح��ت��ال ال��س��ع��ودي- اإلم����ارايت ومليشياتهما، خ��اص��ة يف مدينتي 
تعز وع��دن اللتن تشهد أوضاعها األمنية انفاتا شاما وانتشارا 
للقتل، وترهيبا للمواطنن فيها، وانتهاكا لألعراض عى نحو غر 
م��ق��ب��ول م���ن ك���ل أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال����ذي ي��أن��ف وي���دي���ن ان��ت��ه��اك 
ح���رم���ة ال�����ن�����اس.. ورّك�������ز ال���ت���ق���ري���ر ع����ى ال��ع��م��ل��ي��ة األم���ن���ي���ة يف م��ح��اف��ظ��ة 
ال���ب���ي���ض���اء، ال���ت���ي أس����ف����رت ع����ن ال�����وص�����ول إىل م���خ���زن ك���ب���ر ل��ل��ع��ب��وات 
واألحزمة الناسفة، عاوة عى جهود األجهزة األمنية يف مكافحة 
املخدرات، وما تم من خال هذه العملية من ضبط كميات كبرة 
م���ن ال��ح��ش��ي��ش .. الف���ت���ا إىل ازدي�������اد ن���ش���اط م��ه��رب��ي امل����خ����درات خ��ال 
الفرتة األخرة عى نحو الفت، األمر الذي يشر بوضوح إىل وقوف 
تحالف العدوان وراء هذا العمل املنظم كنوع من أنواع الحرب عى 

الشعب اليمني، وشبابه عى وجه التحديد.
وج��دد املجلس اعتزازه وفخره الكبرين باملاحم البطولية التي 
يسطرها الجيش واللجان الشعبية، وصمودهم األسطوري للسنة 
ال��س��اب��ع��ة، وم����ا ي��ق��دم��ون��ه م���ن ت��ض��ح��ي��ات ج��س��ي��م��ة وه����م ي��واج��ه��ون 
املعتدين الباغن ومرتزقتهم وعماءهم .. مؤكدا أن هذا النموذج 

يف الصمود والتحدي واملواجهة ليس بغريب عى الشعب اليمني 
األبي الذي ُعرف، عرب التاريخ، بمقاومته الباسلة لكل غاٍز ومحتل، 
ورفضه الخضوع أو الهيمنة والرضوخ للغر، إال لخالقه عز وجل 
وح�������ده.. وأش������اد امل��ج��ل��س ب��ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا وزارة 
الداخلية وأجهزتها األمنية ملكافحة الجريمة والتصّدي ملخططات 
ال���ع���دوان وم���ؤام���رات���ه، ل��ل��ن��ي��ل م���ن أم���ن وس��ك��ي��ن��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، 
ومنها عملية البيضاء، والتصدي الحازم لعمليات تهريب املخدرات 
والحشيش بوجه خ���اص.. وح��ث ال���وزارة وأجهزتها ع��ى مضاعفة 
جهودها بما يرسخ مختلف معطيات املشهد األمني الرائع يف أمانة 
العاصمة واملحافظات الحرة، والتحي باليقظة الدائمة يف مواجهة 

مؤامرات العدوان الساعية للنيل من األمن الداخي.
ووافق املجلس عى املشروع املقدم من وزير الكهرباء والطاقة، 
أحمد العليي، بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )346( 
لسنة 2020م، بشأن الائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم )1( 
لسنة 2009 م، ووّجه باستكمال اإلجراءات القانونية الازمة بشأن 

هذا التعديل.
ويأيت التعديل، الذي يندرج ضمن خطة الوزارة إلصاح وتطوير 
ق����ط����اع ال����ط����اق����ة، ل��ت��ش��ج��ي��ع امل���ن���اف���س���ة يف إن����ت����اج واس����ت����خ����دام ال���ط���اق���ة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن م���ص���ادر ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، إىل ج��ان��ب رف����ع ك��ف��اءة 
ال���ط���اق���ة وال����ح����د م����ن اس����ت����ن����زاف ال���ع���م���ل���ة ال���ص���ع���ب���ة يف ش�������راء ال����وق����ود 

األحفوري.
وناقش املجلس املذكرة املقدمة من القائم بأعمال وزير األشغال 
العامة والطرق، املهندس محمد الذاري، بشأن مشروع قرار رئيس 
م���ج���ل���س ال�����������وزراء ال�����خ�����اص ب���دل���ي���ل االش�������رتاط�������ات ال���ف���ن���ي���ة ل��ل��م��ن��ش��آت 

التجارية والصناعية والخدمية.

وي���ت���ض���م���ن امل������ش������روع م���خ���ت���ل���ف االش��������رتاط��������ات ال����ع����ام����ة يف م��خ��ت��ل��ف 
ال������ج������وان������ب اإلن�����ش�����ائ�����ي�����ة وال������خ������دم������ات امل������راف������ق������ة ل����ك����ل م������ن امل���ج���م���ع���ات 
وامل����راك����ز ال���ت���ج���اري���ة وامل����ب����اين ال��س��ك��ن��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة ال���ع���ام���ة واألس������واق 
وصاالت املناسبات واملطاعم بأنواعها ومستوياتها، واملستشفيات 
وامل��س��ت��وص��ف��ات األه��ل��ي��ة، وامل������دارس األه��ل��ي��ة وال��ج��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د 
العليا األهلية، واملراكز الرتفيهية، ومعارض السيارات، ومحطات 
تعبئة وبيع الغاز، ومحات بيع وتوزيع الغاز، ومعامل الباط، 
ومناشر األحجار، والورش املهنية بأنواعها، واملراكز الرياضية، إىل 

غر ذلك من املنشآت التجارية والصناعية والخدمية.
وت�����ش�����م�����ل االش����������رتاط����������ات امل��������واق��������ع واألع���������م���������ال ال����ف����ن����ي����ة واإلن�����ش�����ائ�����ي�����ة 

واملساحات الصحية واألمن والسامة وغرها.
ي����أيت دل���ي���ل االش����رتاط����ات يف س���ي���اق االه���ت���م���ام ب���اإلن���س���ان واإلس���ك���ان 
ك���ج���زء م����ن اس���رتات���ي���ج���ي���ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة وال���ت���ع���ام���ل م����ع ال��ن��م��و 
السكاين بما ُيسهم يف الرعاية الكاملة والرقابة السليمة عى تلك 
امل���ن���ش���آت، وت��ح��س��ن ال���ك���ف���اءة وف����ق م��ع��اي��ر وض����واب����ط ال��ت��ن��م��ي��ة عى 
الصعيد اإلنساين واالجتماعي، وكذلك لتايف العشوائية يف عملية 

البناء، وما ينجم عنها من مشاكل وصعوبات متعددة.
وشكل املجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ال��خ��دم��ات والتنمية، وع��ض��وي��ة ك��ل م��ن األش��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ط��رق 
والداخلية والصناعة والتجارة والسياحة واإلدارة املحلية والصحة 
العامة والسكان والتعليم العايل والبحث العلمي واملياه والبيئة 
والكهرباء وال��ط��اق��ة وال��ش��ؤون القانونية ووزي���ر ال��دول��ة عبدالعزيز 
ال����ب����ك����ر، وذل��������ك مل����راج����ع����ة م�����ش�����روع ال����دل����ي����ل م�����ن م���خ���ت���ل���ف ال���ج���وان���ب 
اإلجرائية والفنية، وعى أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إىل املجلس 

خال فرتة ال تتجاوز شهرا من تأريخه.

التقى الشيخ ضيف اهلل رسام

الرئيس املشاط يشيد مبواقف قبائل اليمن املشرفة 
وما قدمته من قوافل من الرجال والدعم للمرابطني

خالل افتتاح دورة تدريبية خاصة بالتفتيش المالي واإلداري بالمحاكم:

وزير العدل يؤكد على االرتقاء بالعمل املؤسسي واإلداري 
باحملاكم واعتماد مبدأ الثواب والعقاب

محافظ تعز يدين جرائم اختطاف األطفال وقتل 
النساء واالبرياء في مناطق سيطرة املرتزقة بتعز

وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماًعا مع 
مجلس الوزارة ملناقشة موازنة القطاعات 

خالل تدشين العام الدراسي الجديد:

وزير التربية يحيي صمود وثبات التربويني واستمرارهم 
في تأدية مهامهم متجاوزين الظروف االستثنائية

توزيع 20 ألف شتلة من مركز عتمة للنب على املزارعني في ذمار

بدأت بصنعاء أمس دورة تدريبية خاصة بالتفتيش املايل واإلداري باملحاكم تنظمها 
إدارة ال���ت���دري���ب وال���ت���أه���ي���ل ب���ال���ت���ع���اون م����ع ق���ط���اع���ي ال����ش����ؤون امل���ال���ي���ة واإلداري����������ة وامل���ح���اك���م 
والتوثيق بوزارة العدل.. وتهدف الدورة يف أربعة أيام بمشاركة 30مختصا من ديوان 
الوزارة وهيئة التفتيش القضايئ وعدد من محاكم األمانة ومحافظة صنعاء إىل تطوير 
مهارات املوظفن يف مجال املتابعة والتقييم وتوحيد اإلج��راءات واألساليب الخاصة 

بآلية التفتيش واملتابعة عى املحاكم.
 ويف االفتتاح أكد وزير العدل القايض نبيل العزاين أهمية الدورة يف تنمية القدرات 
وص���ق���ل م����ه����ارات امل��خ��ت��ص��ن يف ال���رق���اب���ة وامل���ت���اب���ع���ة وال��ت��ف��ت��ي��ش امل�����ايل واإلداري ب��امل��ح��اك��م 
وتطبيقها عى الواقع العمي لقياس مدى التقدم يف األداء واالنجاز بهدف الوصول 

اىل مكامن الخلل والعمل عى تصحيحها.

وأش����ار ال���وزي���ر إىل أه��م��ي��ة ت��ح��ى امل��ف��ت��ش اإلداري وامل����ايل ب��م��س��ت��وى ع���ال م��ن امل��س��ؤول��ي��ة 
الدينية واألخاقية والوطنية أثناء تأديته املهام املنوطة به بما يعزز قيم العدالة .

وحث وزير العدل عى تفعيل الرقابة املالية واإلدارية والتفتيش اإلداري للسجات 
القضائية واملالية واإلدارية واالرتقاء بالعمل املؤسيس واإلداري باملحاكم واعتماد مبدأ 

الثواب والعقاب وفق األنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
وتتناول الدورة محاور أبرزها: تعريف مفهوم التفتيش واملتابعة والتقييم وصفات 
وخ��ص��ائ��ص امل��ف��ت��ش وال��س��ل��وك��ي��ات امل��ع��ي��ق��ة مل��ت��اب��ع��ة وت��ط��وي��ر األداء وخ���ط���وات التفتيش 
وم��ن��ه��ج��ي��ت��ه وع���ن���اص���ره وم���ه���ارات���ه وامل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ق��ي��ي��م وم����ه����ارات إع�����داد وص��ي��اغ��ة ت��ق��اري��ر 

التفتيش واملتابعة والتقييم.
حضر االفتتاح وكيل الوزارة للشؤون املالية واإلدارية القايض أحمد الكحاين.

ال��������ش��������ي��������خ ص��������اح  ت��������ع��������ز  أدان م��������ح��������اف��������ظ 
ع����ب����دال����رح����م����ن ب�����ج�����اش ال������ج������رائ������م ال����ن����ك����راء 
التي يرتكبها مرتزقة ومليشات االص��اح 
يف م��ن��اط��ق س��ي��ط��رة ال����ع����دوان ب��ت��ع��ز، وم��ا 
ي������ح������ص������ل م����������ن ق�������ت�������ل ل������ل������ن������س������اء واخ�������ت�������ط�������اف 
األط�����������ف�����������ال واق��������ت��������ح��������ام ل������ل������م������ن������ازل وت��������روي��������ع 

ساكنيها ونهب محتوياتها.
وأوضح أن الفوىض العارمة واالنفات 
األمني السائد يف مناطق سيطرة مرتزقة 
ال������������ع������������دوان، ه��������و ن�������ت�������اج ط����ب����ي����ع����ي مل���ن���ه���ج���ي���ة 
ال��������ع��������ب��������ث امل���������ل���������ي���������ش���������اوي وس���������ي���������اس���������ة ال������ف������ي������د 
وال����س����ل����ب وال����س����ط����و ع�����ى األرايض ون���ه���ب 
املوارد واملمتلكات العامة والخاصة التي 
ت�����م�����ارس�����ه�����ا س�����ل�����ط�����ات االرت�����������������زاق وال����ع����م����ال����ة 
وم���ل���ي���ش���ي���ات���ه���ا امل�������أج�������ورة وامل�����س�����ع�����ورة ب�����داء 

ال������ش������ر امل����س����ت����ط����ر ون�������زع�������ة ال�������ه�������دم وال����ق����ت����ل 
والتدمر..  الفتا إىل أن سلطات االرت��زاق 
وال��ع��م��ال��ة وع��ص��اب��ات��ه��ا امل��ل��ي��ش��اوي��ة اآلث��م��ة 
ال����ت����ي ط���غ���ت يف ال����ب����اد وع����اث����ت يف االرض 
ال���ف���س���اد ال ه�����دف ل���ه���ا وال م����ش����روع ل��دي��ه��ا 
س�������وى ال����ت����س����اب����ق ع������ى ال����ج����ب����اي����ات وال���ف���ي���د 
والنهب والسلب مما جعلها تعيش واقع 
تناحر واقتتال وصراع دموي مستمر فيما 
بينها يديره ويغذيه ويذيك فتيله تحالف 
العدوان ليسهل أمامه تنفيذ مخططاته 
ال������ح������اق������دة يف ف���������رض س����ي����ط����رت����ه واح�����ت�����ال�����ه 

الرضنا ونهب ثروات ومقدرات شعبنا.
وأش�����������ار م����ح����اف����ظ ت����ع����ز إىل أن ال���ج���ري���م���ة 
البشعة التي ارتكبتها مليشيات املرتزقة 
ب���ح���ق آل ال����ح����رق يف م���دي���ن���ة ت���ع���ز، ل��ي��س��ت 

األوىل التي طالت النساء واألطفال يف تعز 
ويف غ��ره��ا م��ن امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة، فقد 
سبق ان ارتكبت تلك العصابات املسعورة 
العديد من املجازر الدموية بحق املواطنن 
األب����������ري����������اء االم�������ن�������ن ك��������أس��������رة  آل ال����رم����ي����م����ة 
وال�����ج�����ن�����ي�����د وال����������س����������روري يف ق���������رى م���ش���رع���ة 
وحدنان والصرارى بتعز وآل سبيعيان يف 
مأرب وغرها الكثر من الجرائم واملجازر 
امل����روع����ة ال���ت���ي ل���م ت��س��ت��ن ط��ف��ا وال شيخا 
وال ام�����رأة وأك����د أن ه���ذه ال��ج��رائ��م ل���ن تمر 
م��رور الكرام وسينال الطغاة واملجرمون 

عقابهم العادل عاجا ام آجًا.. 
ودعا صاح كافة أبناء محافظة تعز إىل 
وحدة الصف وجمع الكلمة والوقوف إىل 
جانب الحق ضد الباطل واالتجاه بحزم 

وع��������زم ن����ح����و ت���ط���ه���ر امل����ح����اف����ظ����ة م�����ن دن����س 
ورج�������س امل���ج���رم���ن وال����ط����غ����اة امل��س��ت��ك��ربي��ن 
الذين أكرثوا يف  االرض الفساد وساندوا 
ال�����ع�����دوان يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع���ه ال���ت���دم���ري 

الهدام عى وطننا اليمني أرضا وانسانا.
ك�����م�����ا ح�����م�����ل األم�������������م امل������ت������ح������دة وه����ي����ئ����ات����ه����ا 
وم�����ن�����ظ�����م�����ات�����ه�����ا امل�������س�������ؤول�������ي�������ة ال������ك������ام������ل������ة ع���م���ا 
يحدث من انتهاكات وما يرتكبه املرتزقة 
من جرائم بحق أطفال ونساء اليمن يف 
ك���اف���ة امل���ح���اف���ظ���ات امل��ح��ت��ل��ة وال����ت����ي ت��س��ي��ط��ر 

عليها مليشيات االرتزاق واإلجرام. 

ناقش مجلس وزارة الشباب والرياضة يف اجتماعه برئاسة 
وزي��ر الشباب وال��ري��اض��ة محمد حسن مجد ال��دي��ن املؤيدي  
املوازنات املقدمة من بعض القطاعات لبقية العام الحايل .

واستعرض االجتماع ال��ذي ضم وكيل اول وزارة الشباب 
وال��������ري��������اض��������ة ع����ب����دال����ح����ك����ي����م ال�����ض�����ح�����ي�����اين وال����������وك����������اء وال��������وك��������اء 
املساعدين ومسئويل الهيئات التابعة ل��ل��وزارة ومستشاري 
ال������وزارة خ��ط��ة ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة وم��راج��ع��ت��ه��ا وت��ح��دي��د اول��ي��ات 
ال����ف����رتة امل��ت��ب��ق��ي��ة م����ن ال����ع����ام ال�����ج�����اري واول�����ي�����ات ال����ع����ام ال����ق����ادم 

وعكسها ماليا يف اطار املعتمد . 

وشدد االجتماع  ، عي تسليم املوازنات للقطاعات املتبقية  
وذلك ملناقشتها مع وزارة املالية الثاثاء القادم.

واك������د ال����وزي����ر خ�����ال االج���ت���م���اع ع����ي اه���م���ي���ة ال���ع���م���ل ك��ف��ري��ق 
واح���د وب��ش��ك��ل ن��م��وذج��ي وال��ت��ع��اط��ي م��ع نسبة امل�����وارد املالية 
امل���ع���ت���م���دة ل�����ل�����وزارة ب��ش��ك��ل واض������ح ودق����ي����ق وب���م���ا ي��ت��ن��اس��ب م��ع 
املرحلة ال��راه��ن��ة وال��وض��ع ال��ذي نعيش فيه يف ظ��ل ال��ع��دوان 

العاشم عى بادنا ..
 مشددا عى أهمية تحسن أوضاع قيادة الوزارة وموظفي 

الوزارة بما يتناسب مع طبيعة املهام التي يقومون بها.

دشن وزير الرتبية والتعليم يحيى بدر الدين الحويث أمس العام 
الدرايس الجديد ١٤٤٣هجرية املوافق )٢٠٢١ – ٢٠٢٢م( بدار 

األيتام بأمانة العاصمة.
ويف التدشن ال��ذي حضره نائب الوزير قاسم الحمران ووكيا 
الوزارة لقطاع التعليم عبدالله النعمي وقطاع املناهج والتوجيه 
املساعد عبداللطيف املؤيد أكد وزير الرتبية أهمية التعليم كركيزة 

للنهوض باألوطان وتطور الشعوب وازدهارها.
وح��ي��ا ص��م��ود وث��ب��ات ال��رتب��وي��ن واس��ت��م��راره��م يف ت��أدي��ة مهامهم 
م���ت���ج���اوزي���ن ال����ظ����روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي اف����رزه����ا اس��ت��م��رار 

العدوان مؤكدين بذلك انتصار الجبهة الرتبوية.
وأشاد الوزير بجهود أولياء األمور وحرصهم عى الدفع بأبنائهم 
ل����ل����م����دارس.. ح���اث���ا ال����ط����اب ع����ى االج���ت���ه���اد وامل����ث����اب����رة يف ت��ح��ص��ي��ل��ه��م 
ال���ع���ل���م���ي.. وت���ط���رق إىل ج���ه���ود ال��������وزارة ل��ت��ط��وي��ر وت���ح���دي���ث ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية خاصة نظام أتمتة االختبارات ال��ذي قىض عى ظاهرة 
الغش والعمل إليجاد حوافز مالية للمعلمن واملعلمات .. مثمنا 
ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ح��ك��وم��ة وم��ج��ل��س ال��ن��واب 

ورجال األعمال الداعمة للعملية التعليمية.
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د ن��ائ��ب وزي���ر ال��رتب��ي��ة ق��اس��م ال��ح��م��ران ض����رورة تضافر 
الجهود واستشعار الجميع املسؤولية لضمان إنجاح العام الدرايس.. 
وش��دد عى ض��رورة التزام امل��دارس األهلية بالرسوم الدراسية املقرة 
للعام امل��ايض وع��دم رفعها.. مهيبا بمكاتب الرتبية والتعليم وكافة 
الرتبوين االلتزام بالدوام املدريس واالهتمام بالتحصيل العلمي من 

بداية العام ال��درايس.. منوها بجهود املعلمن واالدارات املدرسية و 
كل من يسهم يف دعم العملية التعليمية.

ب������دوره أع���ل���ن امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ال��ج��ي��ل ال���ج���دي���د محمد 
األنيس تقديم املجموعة ل�20 الف حقيبة مدرسية بمكوناتها عى 

مدارس أمانة العاصمة.

ودع�����ا االن�����يس وم���دي���ر غ���رف���ة ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة ب���األم���ان���ة حسن 
ال��ك��ب��وس ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ورج����ال امل����ال واألع���م���ال ل��دع��م العملية 

التعليمية من منطلق مسؤولياتهم الوطنية. 
وت����م يف ال��خ��ت��ام ت���وزي���ع ح��ق��ائ��ب م��درس��ي��ة ب��م��ك��ون��ات��ه��ا ع���ى ط��اب 

دار االيتام.

ذمار "26 سبتمرب":
دشن وكيل محافظة ذمار عي أحمد عاطف يوم 
أمس أنشطة مركز عتمه للنب املمول من قهوة القمة 

للتنمية الزراعية. 
وشملت انشطة املركز توزيع 17 ألف شتلة بن عى 
املزارعن بمديرية عتمة بالتنسيق مع مكتب الزراعة 

والري باملديرية.
وخ����ال ال��ت��دش��ن أش����اد وك��ي��ل م��ح��اف��ظ��ة ذم����ار عي 
أحمد عاطف بالجهود التي تبذل يف تعزيز التنمية 
الزراعية من خال تشجيع املزارعن عى زراعة وانتاج 
النب كمحصول اقتصادي هام وكمحصول بديل عن 

شجرة القات.
ول�������ف�������ت إىل أن م�������رك�������ز ع�����ت�����م�����ة ل������ل������نب س�����������وف ي���س���ه���م 
يف ت���ش���ج���ي���ع امل�����واط�����ن�����ن ع������ى اق������ت������اع ش�����ج�����رة ال�����ق�����ات، 

واس���ت���ب���دال���ه���ا ب���ال���نب ال���ت���ي ت���ع���د ال���ي���م���ن م��وط��ن��ه��ا األول 
منذ االزل.

وأش��اد الوكيل عاطف ب��دور مؤسسة قهوة القمة 
للتنمية الزراعية يف دعم وتشجيع املزارعن بشتات 
النب، حاثا القائمن عى املركز عى بذل الجهود لرفع 
الطاقة اإلنتاجية من شتات النب وصوال اىل تسويق 

املحصول.
وك���������ان م�����دي�����ر م����دي����ري����ة ع���ت���م���ة امل����ه����ن����دس ع���ب���دامل���ؤم���ن 
ال����ج����رم����وزي أش������ار أىل أه���م���ي���ة ه�����ذه امل�����ب�����ادرة يف ت��ع��زي��ز 
عملية زراع��ة النب وإنتاجه ، مبينا أن عملة التوزيع 
يمثل نقلة نوعية لاتجاه نحو استبدال شجرة القات 
ب��ال��نب وإع�����ادة االع��ت��ب��ار ملحمية ع��ت��م��ه ال��ت��ي ت��ع��اين من 

التوسع يف زراعة القات خال اآلونة األخرة.
ودع���ا ال��ج��رم��وزي امل���زارع���ن إىل ال��ت��وج��ه ال��ج��اد نحو 

الزراعة التي تمثل العمود الفقري لتعزيز االقتصاد 
ال���وط���ن���ي وت���ح���ق���ي���ق األم�������ن ال�����غ�����ذايئ وص�������وال ل��اك��ت��ف��اء 

الذايت.
بدوره أشار مدير فرع مكتب الزراعة باملديرية عزيز 
صاح أهمية هذه الخطوة يف تشجيع املزارعن عى 
التوسع بزراعة النب والعمل عى تسويق املحصول 
ودعم جهود املزارعن الستعادة مكانة محصول النب 

كمحصول رئييس يف املنطقة.
داعًيا إىل االستمرار يف دعم جهود املزارعن وتوفر 
احتياجاتهم من وسائل ومستلزمات اإلنتاج الزراعي.

فيما أوضح مدير الربامج يف مؤسسة قهوة القمة، 
أي��م��ن ال��ش��ي��ب��اين أن امل��ؤس��س��ة وزع����ت خ���ال األس��اب��ي��ع 
املاضية 20 ال��ف شتلة ب��ن يف ك��ل م��ن محافظة ذم��ار 
واملحويت وصنعاء ضمن برامج املؤسسة التنموية. 

ول����ف����ت إىل أن امل����ؤس����س����ة ت����ج����ري ت���رت���ي���ب���ات ل��ت��وس��ي��ع 
ان����ش����ط����ة امل������رك������ز وت����ف����ع����ي����ل دوره ب����ش����ك����ل ك�����ام�����ل وب���م���ا 
يسهم يف تعزيز ال��ن��ش��اط ال��زراع��ي وت��دري��ب امل��زارع��ن 

عى عملية زراعة وحصاد محصول النب.
واش������������ار اىل ان امل������رك������ز ي�����ه�����دف اىل إن������ع������اش ال����ق����ط����اع 
ال������زراع������ي يف اط��������ار امل���ح���اف���ظ���ة م�����ن خ������ال ال����رتك����ي����ز ع��ى 
ال����ت����وس����ع يف زراع����������ة ال�������نب اىل ج����ان����ب ت����دش����ن ال���ق���س���م 
ال���ت���ج���اري وب���م���ا ي��س��ه��م يف دع�����م ج���ه���ود امل�����زارع�����ن م��ن 
خ�����ال ت���س���وي���ق م��ن��ت��ج��ات��ه��م م����ن م���ح���ص���ول ال��������نب.. اىل 
ج��ان��ب ت��دش��ن م��رك��ز ق��ه��وة ال��ق��م��ة يف محافظة ذم��ار 

خال االيام القادمة.
وب���ن ان امل��ؤس��س��ة ت��ه��دف مستقبا اىل ال��ت��وس��ع يف 
محافظات جديدة بداية من محافظة إب التي سيتم 

استهدافها ضمن برامج املؤسسة مستقبا.

مجلس الوزراء يقر اخلطوات التنفيذية بتعليق  49 % من اجلمارك عن احلاويات الواردة عبر ميناء احلديدة
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 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.
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 سقطرى .. االندفاع نحو املجهول؟!      »2« امل

نـــعـــود إىل الـــحـــديـــث عــــن ســـقـــطـــرى عــــن الـــجـــوهـــرة الـــــنـــــادرة الـــتـــي ســمــح 
أوبــــــاش املـــرحـــلـــة أن يــعــبــث بــهــا الــصــهــايــنــة وأتـــبـــاعـــهـــم, وتــــركــــوا مـــوروثـــاً 
طبيعياً وتاريخياً يف أيدي عبثية وتآمرية من بني صهيون ومطابخهم 
املخابراتية التي توصلت إىل ترتيبات ال توحي بالخري ال لسقطرى وال 
للمنطقة وال لالقليم بشكل عام.. فقد بدأت قيادة ابو ظبي تتصرف 
وكأن ارخبيل سقطرى احدى املناطق التابعة لها .. بدءاً من تحكمها 
الكامل باملطار وامليناء .. وبالطاقة الكهربائية.. وكل يوم يصدر املسمى 
" املــزروعــي" توجيهات فيها الكثري مــن التعسف, ويصر عــى أن تمر 

عى الجميع, واملؤلم أن نجد مليشيات تأتمر بأمره.. 
يف حـــــن تـــمـــخـــر الــــســــفــــن االمــــــاراتــــــيــــــة عــــبــــاب الــــبــــحــــر لـــــرابـــــط عـــــى مـــيـــنـــاء 
ســقــطــرى.. أمـــا سفنها السمكية فــإنــهــا ال تــتــورع عــن جـــرف األســمــاك 

ومصائدها دون رقيب أو حسيب.. 
وغري خاف ما قامت به االمارات مؤخراً من محاوالت خبيثة وتآمرية 
عى هوية سقطرى اليمنية.. وبكل صفاقة تقدمت السلطة اإلماراتية 
إىل منظمة دولية تدعي فيها تبعية سقطرى وأرخبيلها لإلمارات.. 

وكــــل يــــوم يـــجـــري تــجــريــف لــلــهــويــة واإلنـــتـــمـــاء يف هــــذا االرخـــيـــبـــل الـــذي 
كــل ذرة فيه وكــل شــجــرة تشهد بيمنيتها وتــؤكــد انــتــمــاءهــا إلــيــه لكن 
القيادة اإلماراتية املنفوخة بالبرودوالر توهمت وتتوهم أنها قادرة 
عى رسم خارطة جديدة للمنطقة وترى يف اليمن املنهك بالعدوان 
وبالصراعات وباالرتهان الرجل املريض الذي يجب أن تتقاسم ارضه 
انــظــمــة "الــكــلــيــنــكــس" املــســتــحــدثــة الـــتـــي تــفــرعــنــت واســـتـــطـــال شـــرورهـــا 
ووجـــدت يف خزائنها فــائــض قيمة ومـــال فحولته إىل اداة للتهشيم, 

وانساقت مع منظومة الصهينة التي وجدت فرصتها للظهور ولفرض 
حساباتها.. فتناغمت شرورها واندفعت إىل فرض واقع حال مؤلم.. 
وكانت أوىل بوادر تلك املؤامرات مدن السواحل اليمنية.. وكذا الجزر 
واالرخبيالت.. وكانت سقطرى القربان التي يجري ذبحها يف معبد 
االرتـــهـــان الــصــهــيــوين الـــجـــديـــد.. فــقــد تــــردد أن هــنــاك مــســاع اســرائــيــلــيــة 
للخطوة بمركز اتصال ذي صفة تجسسية يف جزيرة سقطرى واثريت 
حــولــهــا زوبــعــة إعــالمــيــة لكنها مــا أوشــكــت أن تــالشــت وذهــبــت إدراج 

الرياح؟!
ومع ذلك ال يعدم ان تقدم قيادة محمد بن زايد املنتفخ مااًل وسلطات 
وعالقات ان يقدم عى فعل أي يشء ملصلحته او ملصلحة من يعمل 
تحت قيادتهم الخفية بعد أن اندفع نحو التطبيع الصهيوين بوقاحة 
عالية الجودة وبدعم مفرط لالقتصاد الصهيوين تحت يافطة االنفاق 

االبراهيمي .. 
ولــنــا ان نــتــســاءل هنا هــل يمكن أن يسلم ارخــبــيــل سقطرى أو ميون 
أو مـــدن الــســاحــل مــن ســيــاســيــات فـــرض واقــــع األمــــر الــــذي بــرعــت فيه 

قيادة اإلمارات..
ويتصرف ابن زايد املتصهن بكثري من الغطرسة واالستعالء يف جزيرة 
سقطرى وكأنها ملك من امالكه.. واملؤسف ان يجد رضا مضمرا من 
عــواصــم الــنــفــوذ يف واشــنــطــن ويف لــنــدن ويف بــاريــس.. ومــن خلف كل 
هــــؤالء "تـــل أبـــيـــب" الــتــي تــتــحــر مـــن دافــــع الــســيــطــرة املــاســونــيــة الــعــاملــيــة 
التي توجه الكل وتفرض عى الجميع ترتيبات تراها ضــروريــة تحت 

اي مسمى!!

ووجدت هذه الجهات املشبوهة واملتآمرة يف اموال بن زايد الوسيلة 
االنسب لفرض حسابات ليست يف مصلحة دول املنطقة ويف املقدمة 
"اليمن".. مع دول اقليمية لن تكون يف منأى عن مثل هذه الرتيبات 
التي تستخدم يف الجانب االبتدايئ ما تريديه تل ابيب وما خططت 
له املنظمات املاسونية املرتبطة بمطابخ املؤامرات واملخابرات العاملية.

الــــــــــذي يــــحــــز يف الــــنــــفــــس ان كــــــل الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة وان املــــؤســــســــات 
ومنظمات املجتمع املدين والوجاهات االجتماعية اليمنية التي قبلت 
ان تــبــقــى عـــى الــهــامــش مــتــفــرجــة عـــى مـــا يــجــري ومــــا يــحــدث دون ان 
يحركوا ساكنا ودون اي موقف حازم من هذا التجريف املتعمد الهدم 
املــتــعــمــد لــكــل مــقــومــات الــهــويــة اليمنية يف االرخــبــيــل ويف بقية الــجــزر 

اليمنية..
مــمــا يــنــبــئ ان هـــنـــاك صــمــتــا مــريــبــا وتــرتــيــبــات غـــري ســـويـــة وتـــجـــد مــمــاألة 
دولية لفرض هذه الرتيبات واالتساق معها.. وكم نحتاج اليوم يف 
راهننا املعاش اىل تكثيف العمل السيايس املؤثر.. وان ننشط يف كشف 
االعيب الرياض وابوظبي ويف االولوية البد من دعم االحرار يف املهرة 
وسقطرى الذين لم يتوانوا عن املجابهة واملقارعة واالعتصامات ويف 
التصدي لكل مشروعات التفتيت واالحتيال الذي برعت فيه ابوظبي 

يف تعامالتها مع جزرنا وموانئنا املحتلة..
ونــحــن نــؤيــد مــا قــالــه شيخ مشايخ سقطرى عيىس بــن يــاقــوت بانهم 
مــــقــــدمــــون عـــــى مــــقــــاومــــة االحــــــتــــــالل الـــــســـــعـــــودي االمــــــــــــــارايت الــــريــــطــــاين 
الصهيوين.. واعتر هذا العمل حقا مشروعا كفلته الشرائع السماوية 

واالعراف والقوانن الدولية.

 بعد تطهري مديريات الزاهر ونعمان وناطع يف محافظة 
البيضاء ومع زخم االنتصارات ودحر قوى االرتزاق والعمالة 

وعناصر االرهاب املدعومن امريكياً يالحق ابطال الجيش 
واللجان الشعبية عناصر االرهاب ممن فروا اىل مدينة مأرب 

حيث يخوض ابطال الجيش واللجان الشعبية معارك 
متواصلة ضد قوات املرتزقة وعناصر االرهاب لتحرير مدينة 

مارب اىل جانب اخوانهم  من ابناء قبائل مارب االحرار 
والشرفاء الذين اصطفوا لتحرير محافظاتهم وتخليصها من 

شرور وعبث تلك الجماعات إلعادتها اىل الصف الوطني .

انهيار وخسائر

حاولت ميليشيا املرتزقة تجميع قواها املنهارة لكنها لم تتمكن من النهوض 
بــعــد االنــكــســارات املــتــواصــلــة والــخــســائــر الــكــبــرية الــتــي تــعــرضــت لــهــا يف الــقــوة 
والعتاد العسكري والتي لم تستطع تعويضها ما أدى اىل انهيار جبهات 
اخرى وفرار املئات باإلضافة اىل تردي اوضاعهم وانقطاع صرف مرتباتهم 
والتي اثارة فيما بينهم سخط وصلت اىل حد املواجهات واالقتتال يف عدد 
من املعسكرات التابعة للمرتزقة يف الوقت الذي تطهر فيه قوات الجيش 
واللجان الشعبية عدداً من املواقع بعمليات نوعية واحرافية خاصة مع 
تطور الدفاعات الجوية اىل مراحل متقدمة وحديثة واصبحت اكــر دقة 
وكان قد اعلن املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى سريع  
عن اسقاط الدفاعات الجوية لطائرة تجسسيه امريكية نوع ) اسكان ايغل 
( وأكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة نوع »سكان إيغل« 
بسالح مناسب، فيما يتعرض العمق السعودي بشكل متواصل لعمليات 
جوية تستهدف منشأة حساسة ومطارات وقواعد عسكرية غرية موازين 

القوى عى االرض .

الحفاظ عىل املصالح االمريكية 
توايل التصريحات االمريكية والريطانية واالممية حول مارب مؤخرا ليس 
حــبــاً يف ابـــنـــاء مــــارب والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــم او مـــن اجــــل قــــادة املـــرتـــزقـــة والــعــمــالء 
يف فنادق الرياض وابوظبي، ولكن خوفاً عى انتهاء وجودها من املنطقة 
وســقــوط آخـــر اوراقـــهـــا واملتمثلة بعناصر االرهــــاب املــدعــومــة امــريــكــيــاً  حيث 
كانت قد عينت مبعوثاً خاصاً لها لليمن واعلنت عــدداً من املبادرات التي 
ادعـــــت انـــهـــا مـــن اجــــل انـــهـــاء الــــعــــدوان عـــى الــيــمــن حــســب تــصــريــحــات وزارة 
الخارجية االمريكية، بينما ما تخفيه تلك املبادرات هو الحفاظ عى املصالح 
االمريكية يف املحافظات املحتلة  بما فيها التي توجد بها الــروات واملناطق 
الــســاحــلــيــة والـــجـــزر والـــتـــي تــــرى يف تـــواجـــدهـــا بــهــا بـــعـــداً اســراتــيــجــيــا للتحكم 
بطريق املالحة الدولية من خالل بناء القواعد والتواجد العسكري لحماية 

مصالحها عى مدى املستقبل القريب والبعيد .

صدق النوايا
تقديم قائد الثورة ملبادرة الحل يف مارب  التي سلمت للوفد العماين الذي 
زار العاصمة صنعاء  مثلت فرصة إلحالل السالم  وقد مثلت هذه املبادرة 
رسالة سالم حقيقي  ملعالجة االوضاع بشكل عام الحتوائها عى بنود لحل 
جذري يشكل قاعدة اساسية للحل وهو ما يؤكد صدق النوايا الحقيقية 
للقيادة الثورية والسياسية اتجاه تحقيق الحل الشامل واملتمثل بإيقاف 

العدوان ورفع الحصار ومعالجة االثار املرتبة عنهما .
وما بن مبادرات حماية املصالح التي اشرطها املبعوث االممي الجديد اىل 
الــيــمــن  ومـــبـــادرات الــحــل الــشــامــل فـــرق شــاســع مــن حــيــث املــضــمــون وصــدق 

الــنــوايــا حيث تحمل املــبــادرات الخارجية بنود تؤكد عــى حماية مصالحها 
دون االلتفات اىل ما يعانيه الشعب اليمني الحر الصامد وتحقق من خاللها 
مصالحها ومصالح شعوبها عى حساب مصالح وحقوق الشعب اليمني، 
فــيــمــا مــــبــــادرات الـــحـــل الـــشـــامـــل الـــتـــي تــطــلــقــهــا الـــقـــيـــادة الـــثـــوريـــة والــســيــاســيــة 
تصب جلها يف مصلحة الشعب اليمني بشكل عام وتحافظ عى حقوقه 
املكتسبة وحريته وكرامته واستقالل سيادته وتوزيع الروات بشكل عادل 
بن مختلف املحافظات وهو ما أكدته املبادرة األخرية التي اعلن عنها مؤخرا 
وســلــمــت لــلــوفــد الــعــمــاين والـــتـــي يــتــضــح مـــن خــــالل بــنــودهــا احــقــيــة الــشــعــب 
اليمني يف تحقيق االستقالل وامتالك قراراته وتحرير سيادة وطنه وتوزيع 
ثــرواتــه بــن كــافــة املحافظة دون تمييز وهــو مــا يعر عــن الــتــوجــه الحقيقي 
نــحــو تــحــقــيــق الـــحـــل الــشــامــل الـــــذي يــضــمــن حـــيـــاة كــريــمــة لــكــل ابـــنـــاء الــوطــن 

دون استثناء .

مبادرة منصفة 
وكان  رئيس الوفد الوطني اليمني املفاوض محمد عبد السالم قد كشف  
عــن مــبــادرة السيد عبد املــلــك الــحــويث للوفد العماين خــالل مقابلة خاصة 
مع قناة »العالم« قائاًل: ”إن السيد عبد امللك الحويث قدم مبادرة منصفة 
عر الوفد العماين لُتنفذ بالتزامن مع امللف اإلنساين، وهي تراعي مصالح 
أبناء مــارب أواًل وكــأن الطرف اآلخــر يريد الحديث عن مــارب وهو يظن أننا 

ال نريد وقف إطالق النار فيها.
وأضــاف عبد السالم :”هــذه املــبــادرة ُقدمت من تسع نقاط، وهــي ال تمثل 
أي نقاط تعسفية، وتحقق شروط السالم، وأكد خاللها السيد القائد أن 
امللف اإلنساين يتصدر األولوية، مؤكداً موافقة صنعاء عى تفتيش السفن، 
وتحديد وجهات السفر وهي مصر واألردن وماليزيا والهند وغريها، لكن 
الــطــرف اآلخـــر ربــط املــلــف العسكري بامللف اإلنــســاين، مــشــرياً إىل أن املجال 
لــلــوســاطــة الــعــمــانــيــة ال زال مــفــتــوحــاً، وال زالــــت تــقــوم بــجــهــود مــشــكــورة يف 

امللف اليمني.

مبادرة من موقع القوة
ويف تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة املـــيـــاديـــن أكـــــد مـــحـــافـــظ مــــــارب عــــي مــحــمــد طــعــيــمــان أّنــــه 
»مستعّد للجلوس مع املحافظ يف حكومة هادي، سلطان العرادة، عى 
طاولة واحدة، إّما يف مديرية الجوبة، وإما يف صرواح، للبحث يف مبادرة 

وقف الحرب يف مأرب«.
قال محافظ  إّن »القوات املسلحة تسيطر عى 58% من محافظة مأرب، 

وتبعد عن املدينة نحو 6-7 كيلومرات«. 
التموضع عى مشارف املدينة 

وأّكــد طعيمان، أّن »الــقــوات املسلحة تتموضع حالياً عى مشارف مدينة 
مأرب عاصمة املحافظة«، مشّدداً عى »أّننا قبلنا مبادرة السيد عبد امللك 
الحويث لوقف إطالق نار، عى الرغم مما حدث لنا من جانب املرتزقة، من 

قصف للنساء واألطفال، لكننا نريد السالم وحقن الدماء«.
وأضاف »مبادرة السيد عبد امللك الحويث ُمنصفة، ألّنها ُتشرك أبناء مارب 
يف السلطة والروة. وهذا لم يحصل عليه أبناء مأرب منذ 04 عاماً، حتى 
صــــدرت هـــذه املــــبــــادرة«، مـــؤّكـــداً بــالــقــول : »أّنـــنـــا قــّدمــنــا مـــبـــادرة وقـــف إطــالق 

النار من موقع القوة«.

مستعدون للجلوس معهم 
وتــابــع طعيمان »أّنــنــا نتمنى أن يستوعب املــرتــزقــة يف مـــارب مــبــادرة السيد 
الحويث، واملسارعة إىل تنفيذها إذا أرادوا تجنيب مارب الحرب والدمار«، 
الفتاً إىل أّنه »إذا كان لدى املرتزقة شجاعة يف اتخاذ القرار فنحن مستعدون 

للجلوس معهم«.  

ننتظر الرد 
وقال  محافظ مارب : »نتابع املبادرة، وننتظر الرّد من الطرف اآلخر. لكن، 
لألسف، لم نسمع منهم أي رّد »، مــؤّكــداً أّنــه »إذا لم تلَق مــبــادرة السيد 
الحويث بشأن مارب تجاوباً، فالجيش ومقاتلو اللجان قادمون لتحرير ما 

تبّقى من املحافظة«

ترحيب وتفاعل كبري 
رحـــب مــشــايــخ مــــارب، بــمــبــادرة الــســيــد عــبــداملــلــك بــدرالــديــن الــحــويث املقدمة 
لــلــوفــد الــعــمــاين، واعـــتـــروهـــا  الــحــل واملـــخـــرج الــســلــيــم نــحــو ســـالم حقيقي، 
واصفة املبادرة بالواقعية واملنصفة ألبناء املحافظة خاصة وللشعب عامة، 
مؤكدين أن هذه املبادرة سُتحدث صحوة لدى قبائل املحافظة ويكون لهم 
مــوقــف واضــــح. وأشـــــاروا إىل أن مــبــادرة مـــأرب فــرصــة ومـــن يرفضها ال يريد 

الخري ألبناء املحافظة .

مبادرة قائد الثورة فرصة إلحالل السالم
 وافشــــــــــال مخططـــــات العـــــدوان 

محمد احمد الوريش

محور املقاومة 
في الصحف العبرية

نفسية جيش العدو املهزومة 

رأى مـــــــراقـــــــبـــــــون إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون أن انــــــــــــــدالع حــــــــــرب بـــن 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــي وحـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــاين لـــن يــخــدم 
املصلحة اإلســرائــيــلــيــة بـــأي شــكــل مــن األشـــكـــال، لكن 
يــجــب عـــى الـــقـــيـــادة األمـــنـــيـــة عــــدم الـــســـمـــاح بـــتـــكـــرار ما 
حدث يف الشهور واألسابيع املاضية وتبادل الجيش 
اإلســـرائـــيـــي وحـــــزب الـــلـــه صـــبـــاح يــــوم الــجــمــعــة املـــايض 
قصفاً عى الحدود الشمالية وصف بأنه »األعنف« 

منذ 6002م..
وقال الجيش اإلسرائيي إن عناصر حزب الله اطلقوا 
91 قــذيــفــة صـــاروخـــيـــة تـــجـــاه شـــمـــال األرض املــحــتــلــة، 
فيما قال حزب الله إن إطالق الصواريخ جاء رداً عى 
القصف اإلسرائيي عى جنوب لبنان نهاية األسبوع 

املايض..
وقــــال الــكــاتــب اإلســرائــيــي تـــال لــيــف رام لــوكــالــة أنــبــاء 
»شينخوا« إن الحرب يف لبنان: »لن تخدم املصلحة 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« وأضـــــــــــاف لــــيــــف رام أنـــــــــه: »عـــــــى الــــرغــــم 
مـــن ذلــــك يــجــب عــــدم مـــواجـــهـــة حــــزب الـــلـــه وتــــكــــرار ما 
حــدث يف املـــايض مــن أخــطــاء وإخــفــاقــات مــن الجيش 

اإلسرائيي..
واعتر ليف رام أنه من غري املمكن السماح ملا يحدث 
عى الجبهة الجنوبية يف غزة بأن يتكرر عى الجبهة 
الشمالية مرجعاً ذلك اىل أن حزب الله أقوى بكثري 
من الفصائل الفلسطينية عسكرياً.. ويف أول تصريح 
لرئيس الوزراء اإلسرائيي نفتايل بينيت حول الحادثة 
قــال إن إسرائيل: »لــن تقبل بــأي شكل من األشكال 
إطــــالق الـــنـــار عـــى أراضـــيـــهـــا« مــحــمــاًل الـــدولـــة اللبنانية 
والجيش اللبناين مسؤولية ما يجري عى أراضيها، 
وكأنه يتحاىش حتى اتهام حزب الله والدخول معه 
يف تـــصـــعـــيـــد إعــــــالمــــــي فــــكــــيــــف بـــالـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
فحزب الله يرد الصاع صاعن، والشاهد عى ذلك 
آخـــر تــوتــر عــســكــري بــن إســرائــيــل وحــــزب الــلــه يف عــام 
9102م عــنــدمــا اســتــهــدف حـــزب الــلــه آلــيــات عسكرية 
إسرائيلية رداً عى »هجومن إسرائيلين« ضد قواته 

يف سوريا ولبنان..
ورأى الكاتب اإلســرائــيــي عــامــوس هرتيل: إن إطــالق 
الــــصــــواريــــخ مــــن لـــبـــنـــان ومــــــا تـــبـــعـــه هــــو »مــــــا يـــســـعـــى لــه 
حزب الله من أجل الحفاظ عى معادلة الردع أمام 
إسرائيل.. وقــال هرتيل لـ«شينخوا«: »اإلسرائيليون 
مـــثـــل قـــيـــادتـــهـــم ال يـــــريـــــدون االعـــــــــراف بــالــحــقــيــقــة وأن 
يسلموا باألمر الواقع بل أنهم أيضاً يوافقون بسهولة 
عـــى الـــتـــفـــســـريات والــــتــــريــــرات الـــتـــي يــقــدمــهــا الــجــيــش 

لنفسه«..
وقال الكاتب اإلسرائيي د/نبيل سرييويت: إن إطالق 
حـــــزب الــــلــــه لـــلـــصـــواريـــخ تــــجــــاه إســــرائــــيــــل ال يــــهــــدف اىل 
تصعيد الحدود الشمالية، بل نقل رسائل من عدة 

أسباب سياسية وإقليمية وأمنية..
وأوضح سرييويت أن من أهم هذه الرسائل هو رغبة 
حــــزب الـــلـــه يف تــثــبــيــت املـــعـــادلـــة الـــتـــي وضـــعـــهـــا، والــتــي 
بــمــوجــبــهــا ســيــتــم الــــرد عـــى أي هــجــوم إســـرائـــيـــي عى 

األرايض اللبنانية سواًء كان جواً أو بحراً أو أرضاً..
وقال األمن العام لحزب الله اللبناين السيد حسن 
نصرالله تعقيباً عــى الــحــادثــة املــاضــيــة: »إن أي غــارة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة جــــــديــــــدة عــــــى لــــبــــنــــان ســــــــرد عـــلـــيـــهـــا حـــتـــمـــاً 
بشكل مناسب ومــتــنــاســب«، مــؤكــداً »أنــنــا لــن نفرط 
بما أنجزته املقاومة يف حرب يوليو 6002م أياً كانت 

التضحيات أو املخاطر ألن ذلك سيستبيح لبنان«..
وتــــابــــع نـــصـــر الــــلــــه يف كـــلـــمـــة مـــتـــلـــفـــزة ألـــقـــاهـــا بــمــنــاســبــة 
»الـــذكـــرى الــخــامــســة عــشــرة النــتــصــار يــولــيــو 6002م« 
»إن أهــــــم إنـــــجـــــاز تـــحـــقـــق يف حــــــرب يـــولـــيـــو 6002م هــو 
إيــجــاد مــيــزان ردع، وهــو إنــجــاز تاريخي وإسراتيجي 

حققته املقاومة«.

   املوانئ واجلزر اليمنية في مرمى املطامع الصهيونية ووكالئها   بن زايد يسعى إلى فرض خارطة جديدة في اجلزيرة العربية 



سبع سنوات من العدوان عىل اليمن خلفت الكثري من املآيس والدمار الهائل لم نجد لها تفسريا منطقيا سوى التسرت خلف األهداف االستعمارية العميقة 
لإلمرباطوريات العاملية الكربى وهو ما يعني نسف مفاهيم السالم وبروز األطماع االستعمارية يف بواعثها التقليدية وأهدافها ووسائلها وأساليبها وطابعها يف سلسلة 

ترتيبات اجتمعت فيها املطامع االمربيالية والنزعة السيكوباتية خارج جغرافياتها يف تسخري الجهد العسكري لحالة التطابق والتوافق يف تقاطع املصالح املشرتكة لفرض 
أساليب القوة القهرية يف ابتزاز وسلب ثروات الغري ذلك هو سلوك الواليات املتحدة للبحث عن فضاءات تعتاش عليها يف تغطية أزماتها الداخلية وهي غالبا ما تلجأ إىل 
سياسة إنتاج الحروب وإشعال األزمات هنا وهناك للبحث عن املواد الخام وهوس استمرار هيمنتها يف لعب دور الشرطي وصياغة سيكولوجية خبيثة تقدم للرأي العام 

الداخيل لتسويغ سلسلة من التدخالت العسكرية يف شؤون بلدان العالم الثالث.
توفيق سالم 

تقارير

العميد: احمد محمد املاوري

قامت قيامة الغرب ولم تقعد واتضح بما ال يدع مجاال للشك ان 
الغرب هو من يحمي اسرائيل يف غطرستها يف املنطقة ويتشدق هذا 
الغرب بالحرية والديمقراطية والحفاظ عىل السلم العاملي كل هذا 
بسبب قيام جهة مجهولة بضرب سفينة إسرائيلية يف عرض البحر 
بخليج عمان حتى وزير خارجية البيت األبيض أضاع رصانته وخرج 

عن عقالنيته التي تعود املشاهدون عليها يف تصريحاته.
وقد اشرنا اىل ذلك يف مقال سابق حيث خرج هذه املرة بتصريح 
ناري خالفا لعادته )أن الرد عىل ضرب السفينة اإلسرائيلية سيكون 
ج��م��اع��ي��ا( وال���ع���ج���وز ب��ري��ط��ان��ي��ا ل���م ت��ب��ت��ع��د ع���ن ه����ذا امل���س���ار ف��ق��د ص��رح 
مسؤول رفيع املستوى أن التصدي ملشاكل املالحة البحرية أصبح 
ام���را ض���روري���ا وي��ع��ن��ي ه���ذا اذا م��ا رب���ط ب��ت��ص��ري��ح��ات ب��ري��ط��ان��ي��ة سابقة 
ب��ف��ق��دان ال��س��ي��ط��رة ع��ىل س��ف��ن يف خليج ع��م��ان وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي أم��ر 
ج���دي���ر ب��امل��ت��اب��ع��ة وي��ع��ن��ي ه����ذا أن امل��ط��ب��خ األم���ري���ي ال���ربي���ط���اين ي��ع��دان 
ل��ض��رب��ة ب��ح��ري��ة م��ش��رتك��ة ع���ىل ال��ب��ح��ري��ة اإلي���ران���ي���ة وط����ه����ران متيقظة 
لحدوث ذلك فلن تسكت كما نعتقد فإن الغرب وامريكا هما من 

يهددان السلم العاملي يف كوبا وفنزويال واكرانيا والصني والشرق 
االوس����ط بسبب يمكن وص��ف��ه ب��ال��ت��اف��ه ل��ك��ن رغ��ب��ة أم��ري��ك��ا وحلفائها 
الغربيني زج العالم يف اتون حرب كارثية ال يعلم إال الله بنتائجها ثم 
أين كانت هذه الدول واملجتمع الدويل بأكمله عندما حدثت قرصنة 
يف بحر العرب دامت لفرتة ال بأس بها حينها لم نسمع تبايك هؤالء 

وال صدور تنديد أو استياء واحد ملا يحدث فيها اال يهدد هذا السلم 
العاملي واملالحة البحرية.

بانايت وزير الدفاع الربيطاين لشؤون األمن؟ نعتقد ان وراء هذا 
ال��ت��ب��ايك م���ا وراءه ك��م��ا أن ت��ص��ري��ح وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ب��ال��رد 
الجماعي عىل حادثة السفينة اإلسرائيلية يوحي بتحالف امريي 

غ��رب��ي ج��دي��د وي��وح��ي ب��ان ال���رد ق���ادم م��ا ه��و حجمه وض����رره؟ ه��ذا يف 
علم البنتاجون ووزارات الدفاع الربيطانية والغربية املشاركة بهدوء 
ال يلفت األنظار كاملوقف الفرنيس والغربي بشكل عام يف لبنان!!.. 
وسؤال املقال األخري أين جامعة الدول العربية من كل هذا؟!.. وأين 

عنرتيات األنظمة العربية التي ما قتلت ذبابة؟!!.. 
وإىل الله جل شأنه مفزعنا من سياسات خاطئة لها أجندة خاصة 
يف الشرق األوسط سبقها تصريح دول غربية -امريكية بضمان أمن 
إس��رائ��ي��ل وت��ف��وق��ه��ا ع��س��ك��ري��ا وأم��ن��ي��ا م��ن ك��ل دول امل��ن��ط��ق��ة وم���ا زي���ارة 
مسؤول املخابرات املركزية األمريكية وفرض عقوبات أمريكية عىل 
كيانات متعددة ثم ماهو موقف واشنطن التي ضمن أمن إسرائيل 
من أعمال األخرية العدائية الجارية يف أكرث من منطقة فلسطينية 
والتي نخىش ان تعم تداعياتها املنطقة برمتها؟ وليس ذلك ببعيد.

اص��ح��وا ي��ا ع��رب م��ن سباتكم وتخلوا ع��ن امل��ؤام��رات واملماحكات 
ع���ىل ب��ع��ض��ك��م ف��إس��رائ��ي��ل زائ���ل���ة وم���ح���ور امل���ق���اوم���ة ال��ع��رب��ي س��ي��ق��وم 

بواجبه.
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ال مكان في البيضاء للعناصر 
اإلرهابية من قاعدة ولفيفها

اآلن بعد أن انزاحت الغمة وذهب البالء اإلرهابي وعادت األمور اىل نصابها 
السليم وعادت املحافظة إىل هدوء السلم االجتماعي وإىل االستقرار بعد أن 
اندحرت عناصر اإلره��اب من البيضاء.. هكذا يجب أن تكون البيضاء نظيفة 
من العناصر اإلرهابية سواء من قاعدة أو داعش ولفيف التشدد واإلجرام.. 
تحية لقواتنا املسلحة واألمن واللجان الشعبية الذين أعادوا الثقة لليمنيني 
بقدراتهم عىل اجرتاح االنتصارات وتحية ألولئك املشايخ والعقال واملواطنني 
املخلصني الذين ساهموا يف تحقيق أهداف معركة "النصر املبني" واملساهمة 
ال��ف��اع��ل��ة يف م���ع���ارك م��دي��ري��ة ال���زاه���ر, وال��ص��وم��ع��ة ون���اط���ع ون��ع��م��ان وال��ض��ح��ايك 
وغريها ويف السابق ومن قبل ذلك معارك الطفه وذي ناعم ومرخه وغريها 
م������ن ال����ع����م����ل����ي����ات ال����ق����ت����ال����ي����ة ال�����ت�����ي دارت رح������اه������ا يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ب����ي����ض����اء وب���ع���ض 
مديريات محافظة شبوة كان الرجال املخلصون الوطنيون من ابناء البيضاء 
األش������اوس ال���ك���رام ه���م ال��وط��ن��ي��ون ال���ردي���ف وال��س��ن��د ال���ق���وي ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ج��ي��ش 
وال��ل��ج��ان الشعبية م��ن��ذ 2016م وخ���الل ه���ذه األع����وام ج��س��د امل��خ��ل��ص��ون من 
أبناء محافظة البيضاء مواقف مشرفة وق��دم��وا قوافل من الشهداء الكرام 
وأث��ب��ت��وا ص��دق انتمائهم لبلدهم وحبهم لوطنهم اليمن رغ��م اإلغ�����راءات من 
دول العدوان واستخدام اساليب مضللة من الدعايات املعادية كتلك التي 
تبثها عرب عمالئها, ومن خالل إعالمها املخاتل والتفرقة العنصرية املقيتة التي 
يتقنها العدوان واتباعه من االذيال واملرتزقة.. لكن اصطدمت تلك األساليب 
الخسيسة التي راه��ن عليها ال��ع��دوان بوعي أبنا البيضاء التي ل��م تنطل عىل 
الكثري من ابناء هذه املحافظة البطلة التي كان لها مواقف مشهودة يف الحاضر 
ومواقف سابقة منذ ثورة 26 سبتمرب حفظها التاريخ يف سجل ناصع البياض.. 
ويف هذه املعارك التي دارت رحاها يف بعض مديريات البيضاء ضد جماعات 
التشدد واإلرهاب شغلت مساحات واسعة لوسائل اإلعالم واملاكنة اإلعالمية 
امل��ع��ادي��ة وال���ت���ي راه���ن���وا ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري وت��وس��ع��ت ق��ن��وات��ه��م ال��ف��ض��ائ��ي��ة ب��ال��ح��دي��ث 
وبالكثري من تحليالتها اإلخبارية بمعارك ما بعد البيضاء حتى أصبح اتجاه 
ال���ه���ج���وم ال����ت����ايل م��ح��اف��ظ��ة ذم�������ار, وه���دف���ه���م ك�����ان ال���ت���وج���ه اىل م����ش����ارف ص��ن��ع��اء 

العاصمة.. 
املهم أن االنتصار الذي حققه الجيش واألمن واللجان الشعبية خيب امل 
دول العدوان وك��ان ضربة معلم وك��ان انتصاراً حاسماً بحق وحقيقة واسم 
ع��ىل مسمى "ال��ن��ص��ر امل��ب��ني" وه���ذ االن��ت��ص��ار ي��ج��ب ت��ع��زي��زه ب��م��ط��اردة ب��ق��اي��ا ه��ذه 
امل��ج��م��وع��ات وال��ع��ص��اب��ات م���ن ال���ق���اع���دة وداع�����ش وع��ن��اص��ر االرت�������زاق وال��ع��ن��اص��ر 
ال��ح��اض��ن��ة يف ت��ل��ك ال���ج���ي���وب امل��ت��ب��ق��ي��ة ه��ن��ا وه���ن���اك وال���ق���ض���اء ع��ل��ي��ه��ا أي��ن��م��ا ك��ان��ت 
وخ���اص���ة يف امل���دي���ري���ات ال���ت���ي ت�����رتدد ال��ي��ه��ا ال��ع��ن��اص��ر اإلره���اب���ي���ة ب���اس���ت���م���رار ففيها 
حاضنة مناسبة ومدعومة من بعض الوجهاء وتلقى الدعم من دول العدوان 
لتوفري موطئ قدم آمن لإلرهاب, لكن قواتنا املسلحة ومالها من وسائل قد 
وع����ت ال�����درس ف��س��ت��ظ��ل ع��ي��ون��ه��ا م��ف��ت��وح��ة وال���ي���د ع���ىل ال���زن���اد "ف���امل���ؤم���ن ال ي��ل��دغ 
م��ن ج��ح��ر م��رت��ني" ف��ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر ل��ه��ا ت��اري��خ أس����ود م��ن ق��ت��ل وس��ح��ل االب��ري��اء 
م��ن جنود وع��اب��ري سبيل وموظفني باملراكز الصحية وامل���دارس وم��ن يخالف 
أفكارهم الضالة من املواطنني يقطعون رؤوسهم ويمثلون بأشالئهم بحجة 

أنهم مخابرات للحويث.. 
وعىل املواطنني أن يعوا بأن القاعدة وداعش وغريهم من جماعات التشدد 
ك��ل��ه��م ب��ض��اع��ة ص��ن��ع��ت يف ال����دوائ����ر امل��خ��اب��رات��ي��ة األم���ري���ك���ي���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ب��ام��ت��ي��از 
لخدمة دول االستكبار الغربي منذ إنشائها وخاصة من عقد الثمانينيات من 
القرن املايض ومثل هذه القوى الشيطانية من القاعدة وداعش ليست عدوة 
ألمريكا كما يروج ويوحي بذلك اإلعالم الغربي املخاتل فأمريكا ال تقتل سوى 
من يخرج عن طوعها أوم��ن استغنت من خدماته فقد استخدمت القاعدة 
يف دول إسالمية كثرية مثل افغانستان وباكستان والجزائر ومصر, والبوسنة 
والهرسك ومن بداية األلفية الثانية واصلت تلك املجموعات خدمتها لألهداف 
واألجندة األمريكية بعد أن أسندت القاعدة بداعش للقتل والخوف يف العراق 
وسوريا واليمن والصومال فهم لعبة شطرنج بيد أمريكا بواسطتها أضرت 
دول االستكبار الغربي بالعالم العربي واإلسالمي واهلكت الحرث والنسل 
وعكست صورة قاتمة عن اإلسالم لم تستطع تلك الدول تحقيقها يف حروبها 
الصليبية وأصابت اإلسالم يف مقتل حتى اقرتن اإلرهاب باإلسالم.. وال حول 

وال قوة اال بالله العيل العظيم. 
وح��ت��ى ال��ي��وم ال��ب��ع��ض ل��م ي��ع خ��ط��ر ه���ذه امل��ج��م��وع��ات امل��ارق��ة ع��ن ال��دي��ن وامل��ل��ة 
ونرى البعض من البسطاء يتأثرون بمعتقدات هذه املجموعات وخزعبالتهم 
وكما نرى البعض يوفر لهم الغطاء واملأوى والسكن ووسائل العيش تحت 
تأثري فتاوى طبخت وأخرجت يف م��دارس الوهابية يف السعودية وأننا نقول 
مل��ن يتحالف م��ع اإلره����اب بحجة ال��خ��وف م��ن امل��د ال��ح��ويث يكفي ت��غ��ري��راً وك��ذب��اً 
يا مشائخ اإلس��الم السيايس وي��ا دول العمالة وحكومة االرت���زاق لقد خانكم 
التعبري وكشفتم عن وجوهكم واعمالكم القبيحة يف دعم اإلرهاب وتصديره 
لليمن وكنتم خري حليف لجماعات التشدد واإلرهاب املتنوعة التي تخرجت 

من تحت عباءتكم ومموليها ومدربيها.. 
ي��ك��ف��ي ت���غ���ري���راَ ب��ال��ي��م��ن��ي��ني ل���خ���وض ح���روب���ك���م وال داع�����ي أن ت���س���ت���وردوا ال��ق��ت��ل��ة 
األج����ان����ب إىل م������أرب وال���ب���ي���ض���اء ف��ال��ج��م��ي��ع ق����د ان����زاح����ت ع��ن��ه��م ال���غ���ش���اوة وت���أث���ري 
الدعاية ال��س��وداء وباتوا يعلمون من أي��ن ج��اءت تلك العناصر اإلرهابية من 
السعودية وانها تنفذ أجندة سعودية إماراتية وهابية لعينة لتمزيق النسيج 
الوطني يف اليمن خدمة السيادهم ال سعود واإلم��ارات ومن ورائهم أمريكا 
وبريطانيا ودول��ة الكيان الصهيوين الذين يمولون اإلره��اب ويسلحوه ليقتل 

اليمنيني..
وأن ما تقوم به جماعات اإلرهاب يف بالدنا ما هو إال شكل من أشكال الحرب 
ع��ىل اليمن ال���ذي يخوضها شيطان نجد وتحالفه ال��ق��ذر ال���ذي ال ي��ري��د لليمن 
الخري.. والحقيقة أن محنة اليمن هي وقوعه الجغرايف جوار جار متغطرس 
وطائش ومغرور باملال صنع لنا املحن منذ العقد الثاين من القرن العشرين 
مروراً بمذبحة "تنومه" وما تالها من مصاعب وحروب وفنت يف العهد املتوكيل 
امللي لإلمام يحيى حميد الدين وولده أحمد رغم توقيع معاهدة الطائف يف 
ال��ع��ام 1934م ودخ���ول ال��دول��ة املتوكلية يف أح���الف ثنائية وإقليمية م��ع بن 
سعود لكنه ظل يكيل الشر لليمنيني ول��م يكتف بذلك بل أوىص أوالده من 

بعده بأن خريهم من كدح اليمن وشرهم من نهوض اليمن.. 
وح���ني ق��ام��ت ال���ث���ورة اليمنية يف 26س��ب��ت��م��رب ع���ام 1962م ن��اص��ب��ه��ا ال��ع��داء 
ودعم الحرب لثمان سنوات حتى أمىل أجندته عىل حكومة الجمهوريني يف 
مؤتمر الرياض.. ورغم تلك االتفاقية املجحفة التي فرضت عىل الجمهوريني 
إال أن����ه ص��ن��ع ل��ن��ا إش���ك���ااًل ب��ت��ب��ن��ي ن��ش��ر امل���ذه���ب ال���وه���اب���ي ال���ف���ايش يف ال��ي��م��ن وزرع 
ال��ع��م��الء يف أوس���اط املجتمع ب��واس��ط��ة األم����وال وال��ه��ب��ات ال��ت��ي ك��ان ت��ص��رف من 
مكتب اللجنة الخاصة السعودية وبواسطة مراكز القوى التي تقوت باملال 
السعودي التي بواسطتها تسلم القرار الوطني للرياض وأصبحت السيادة 

مفرغة املحتوى ومن خرج عن بيت الطاعة كان يعاقب باملوت..
إن���ن���ا ق����د ن���ع���ذر امل����غ����رر ب���ه���م يف امل������ايض وق���ب���ل ات����ض����اح ال�����ص�����ورة م����ن ال���ج���م���اع���ات 
اإلره��اب��ي��ة وأف��ع��ال��ه��ا وم���ن ي��ح��رك��ه��ا وي��م��ول��ه��ا م��ن ال���داخ���ل وال���خ���ارج ه��م القتلة 
الحقيقيون وهم املجرمون وهم املسؤولون عن كل قطرة دم سفكت وعن كل 

منشأة دمرت يف البالد وسيايت اليوم الذي يتحاسب كل بما أجرم. 
واليوم بعد مرور الزمن واتضاح الصورة وإزاحة الغيوم عن أعمال اإلرهابيني 
فمن يتعاون معهم ويوفر لهم غطاء بأي طريقة يعترب مجرماً بحق الله ودينه 
ووطنه وأن الدولة ستقدم من تثبت أدانته بالتعاون مع جماعات اإلره��اب 
مل��ح��اك��م��ة ع���ادل���ه ل��ي��ن��ال ج�����زاءه ال���ع���ادل وال���ح���ال ك��ذل��ك م���ع ج��م��اع��ات اإلره����اب 

واالرتزاق.. )ويمكرون ويمكر الله والله خري املاكرين( "30" سورة األنفال

 القايض: حسن حسني الرصابي

مفهوم السالم
ال���س���الم م���ت���اح وم���وق���ف ال��ي��م��ن ه���و ال����دف����اع ع���ن ال��ن��ف��س 
ألننا شعب معتدى عليه وجزء كبري من أراضيه محتلة 
وم���������ن ي�������ن�������ادي ب�����ال�����س�����الم وه���������و ي������رع������ى اس������ت������م������رار ال�������ع�������دوان 
ف���ه���و ي����ق����دم س����الم����ا ع����ىل ال���ط���ري���ق���ة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة وم���ف���ه���وم 
السالم عىل الطريقة األمريكية هو االستسالم والقبول 
ب��االس��ت��ب��اح��ة ل���ألرض واس��ت��م��راري��ة ال���ع���دوان وك��ي��ف يمكن 
للسالم أن يتحقق يف ظل استمرارية الغارات والهجمات 
والتجاوزات والحصار الخانق؟ وإذا كانت هناك من نوايا 
جادة للسالم عليهم أن يثبتوا نواياهم يف امللف اإلنساين 
ووق���ف ال���غ���ارات وإي��ق��اف ال��ح��رب وإن��ه��اء االح��ت��الل اليمن 
جاهزة للسالم الحقيقي وليس الخداع وقدمت مبادرات 
ع������دة وع����ن����دم����ا أىت ال����وف����د ال����ع����م����اين ال����وس����ي����ط إىل ص��ن��ع��اء 
قدمت اليمن مبادرات مهمة لكن املشكلة هي يف إصرار 
دول العدوان عىل استمرار عدوانهم وحصارهم واملراوغة 
دون اتخاذ خطوات عملية حتى يف جانب امللف اإلنساين.
ل��ق��د استخلص محللون دول��ي��ون ال��س��ي��اس��ة الخارجية 
األم��������ري��������ك��������ي��������ة واس�������ت�������ن�������ت�������ج�������وا أن���������ه���������ا ت�������ص�������ب يف م���������ح���������وري���������ن : 
جيواقتصادي وجيواسرتاتيجي ومن هذا املنطلق يندرج 
مفهوم الغزو واالحتالل لليمن كمعطى يف حلقة االرتباط 
ال���ج���وه���ري ض��م��ن س��ل��س��ل��ة ال���ت���دم���ري ل��ل��م��ق��اوم��ة امل��ن��اه��ض��ة 
لسياسات الهيمنة وال��ن��ف��وذ ال��ت��ي تجمع ب��ني ال��ال أخ��الق 
يف م���م���ارس���ة ال���س���ي���اس���ة وب�����ني أف����ع����ال ال����ق����وة واإلف����������راط يف 
استخدامها وقد تجىل ذلك بوضوح يف فداحة األسلحة 
يف جغرافية فقرية مثل اليمن التي حولتها دول العدوان 
إىل حقل تجارب لتطبيق األسلحة الغربية الحديثة األكرث 
فتكا باألرواح والبيئة وبني تكريس حاضر تراجيديا تميل 
إىل إبطال مفاعيل الحراك الثوري الصاعد يف النمو نحو 
االستقالل والحرية واستعادة القرار السيايس املستقل.
ومع احتدام هذه الحرب ما انفكت السعودية تراهن 
وه�����ي ت������ؤدي ال���وظ���ي���ف���ة ال���ت���دم���ريي���ة ت���ح���ت ش�����ع�����ارات زائ���ف���ة 
ملحاولة كسر العظم لهذا التحول االجتماعي والسيايس 
والعسكري والثقايف النوعي يف الصمود ملقاومة العدوان 
باستخدام الدعاية التحريضية املكثفة ودفعها بطواحني 
إعالمها يف خط الغرفة االمريكية يف إدارة الدعاية وبث 
ال����ش����ائ����ع����ات ع�����ىل ش���ب���ك���ات ال���ف���ض���ائ���ي���ات يف س����ي����اق ال��ج��ه��د 
امل���ن���ظ���م ل��ع��م��ل امل����راس����ل����ني وم����واق����ع ال����ت����واص����ل االج��ت��م��اع��ي 
لتشبيك الجوقة اإلعالمية يف تشويه الحقائق عن قصد 
وت��ح��ري��ف وقائعها وأح��داث��ه��ا وك��ذل��ك مآسيها الفضيعة 

عىل الشعب اليمني.

أكثر صلفا وشراسة
لقد بدا العدوان غريبا وأكرث صلفا وشراسة يف طبيعته 
وسلوكه الفايش وأهدافه ومآالتها الكارثية املباشرة عىل 
الحياة التي ضاعفت رأسيا وافقيا من حجم املآيس بصورة 
لم يقبلها الضمري اإلنساين فلم يسبق لشعب أن عاش 
س��ن��وات طويلة ه��ذا الحصار ربما ح��دث ذل��ك يف املقاربة 
مع حصار مدينة لينينجراد الروسية )سانت بطرسبورغ 
حاليا( الذي استمر عامني ونصف العام من قبل الفاشية 
األملانية وم��ع ذل��ك يظل حصار امل��دن اليمنية هو األبشع 
تاريخيا وإذا ما استدعينا ال��ذاك��رة لحصار بريطانيا التي 
انتهجت نفس السياسة ملحاصرة مدن الشمال اليمني 
بعد الحرب العاملية الثانية 1918م عندما احتلت مدينة 
الحديدة وأغلقت ميناءها وجعلت ميناء ع��دن حصريا 
ع��ىل ال��ت��ج��ارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��ت��ف��رض ب��ري��ط��ان��ي��ا ش��روط��ه��ا عىل 
اململكة املتوكلية اليمنية لالعرتاف بها وبالتقسيم االنجلو 
ع���ث���م���اين ال������ذي اب������رم ب����ني ال����دول����ت����ني األج���ن���ب���ي���ت���ني امل��ح��ت��ل��ت��ني 

لليمن عام 1914م. 
وت��وق��ي��ت ال���ح���رب ك����ان ق���د ت���زام���ن م���ع ح����االت االن��ق��س��ام 
وال���ت���ش���ظ���ي امل���ج���ت���م���ع���ي وال�����ص�����راع�����ات ال���ب���ي���ن���ي���ة ب�����ني أدوات 
ال������داخ������ل وك�������ل ذل�������ك ال���ت���ح���ض���ري ك�������ان ل������ربوف������ات ال�����ع�����دوان 
وت��م��ه��ي��دا الح��ت��الل ال��ي��م��ن ال���ذي وج���د ال��ت��ف��اع��ل م��ن بعض 
ال�����ق�����وى امل���ح���ل���ي���ة ال����ت����ي ارت�����م�����ت يف أح����ض����ان����ه ب���ي���ن���م���ا ق���اوم���ت 
م��������دن ال�����ش�����م�����ال ه��������ذا ال������زح������ف ال��������ع��������دواين وب�����������دأت أه��������داف 
العدوان تتضح بعد وقت قصري بما يكفي من الحقيقة 
ع������ن ال�������ت�������ورط األم�������ري�������ي ال�����ربي�����ط�����اين ال�����ف�����رن�����يس ال���ص���ه���ي���وين 
السعودي االمارايت يف العدوان عىل اليمن يتصل بالنفط 
وال����غ����از أواًل: ذل����ك ك����ان ه���و ال���ع���ام���ل ال�����ذي ي��ج��ع��ل ال��ي��م��ن 
هامة وثمينة للغاية لنهب ثرواتها وث��ان��ي��اً: موقع اليمن 
ومنافذه وجزره الهامة الواقعة عىل خط املالحة الدولية 
وثالثاً: إصرار السعودية أن ال تحيد اليمن قيد أنملة عن 
مسارها الستمرار الهيمنة والتدخل يف شؤونها وفرض 

الوصايا عليها.

استثمار احلرب
تكشف الدراسات الحديثة عن مناطق النفط والغاز يف 
اليمن وتشري بأنها بكميات كبرية يف اليابسة واملياه تلك 
امل��ع��ل��وم��ات ك��ان��ت ح��ص��ري��ا ل���دى ش��رائ��ك التنقيب وامل��س��ح 
الجيولوجي ولدى األنظمة الغربية وعندما تبدلت أوضاع 
اليمن ذهبت أمريكا إلنتاج تحالف العدوان فعمدت سرا 
لتشكيل أطرافه لتأمني مصالحها بتحالف عسكري جديد 
لضرب اليمن وبسط نفوذها والسيطرة عليها بواسطة 
الوكالء االقليميني وكانت اإلدارة األمريكية تدرك حجم 
الفاتورة الستثمار الحرب مللء خزينتها املنهارة وهي تدفع 
بالسعودية إىل مستنقع اليمن وتحميلها فواتري باهظة 

لتغطية جرائمها يف اليمن.
معادلة الحرب لم تمض عىل تلك الوترية فقد تغريت 
طبيعة الحرب بظهور األسلحة التكتيكية واالسرتاتيجية 
ال�����ت�����ي ب�����دل�����ت ال����ك����ث����ري م������ن امل����ع����ط����ي����ات ع������ىل األرض ل���ص���ال���ح 
الشعب اليمني وجيشه ولجانه يف حسم الصراع املكلل 
ب���االن���ت���ص���ارات وت��ك��ب��ي��د ال���ع���دو ال��خ��س��ائ��ر ال��ك��ب��رية وال��ه��زائ��م 
امل����ت����الح����ق����ة يف ك������ل ال����ج����ب����ه����ات وم��������ع ك������ل ه��������ذه ال����ت����ح����والت 

ل����م ي��ص��ب��ح ال����ع����دو آم���ن���ا ع����ىل ق�����واع�����ده وم�����راك�����زه ال���ق���ي���ادي���ة 
ومنشآته العسكرية التي أصبحت يف متناول األسلحة 

االسرتاتيجية اليمنية.

في قلب املشهد
ول���م ت��ك��ن االدارة األم��ري��ك��ي��ة ب��ع��ي��دة ع��ن م��خ��ط��ط تدمري 
ال�����ي�����م�����ن ب��������ل ك�������ان�������ت ح��������اض��������رة يف ق�����ل�����ب امل�����ش�����ه�����د ويف رس�����م 
س���ي���ن���اري���و ال�����ع�����دوان ويف ت��ول��ي��ف��ة ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي ال����ذي 
شن هجماته املباغتة عىل اليمن وض��رب بنيتها التحتية 
وت����دم����ري م��ؤس��س��ات��ه��ا ال���دف���اع���ي���ة واألم���ن���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة، 
وم��ن��ذ ال��وه��ل��ة األوىل س����ارع ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي 
اإلمارايت للعب بأوراق مختلفة لتربير عدوانهم وفكفكة 
النسيج املجتمعي ونسف وحدته وتمزيق أواصر لحمته 

وإغراق البلد يف لجة الفساد السيايس واالقتصادي.
 وال ش���ك أن ال���ع���دوان ش���ارك���ت ف��ي��ه ق���وى دول���ي���ة ك��ربى 
ت����ح����ت ق������ي������ادة ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة ت����ح����ت ش�����ع�����ار "ع���اص���ف���ة 
ال��������ح��������زم" يف إح�������������داث ال�����ص�����دم�����ة وال��������رع��������ب ف�����ال�����ص�����دم�����ة ق���د 
ح��دث��ت أم����ا ال���رع���ب ف��م��ا زال م��س��ت��م��را وال���رع���ب الحقيقي 
هو الحصار االقتصادي جوا وبرا وبحرا وإغالق الفرصة 
أم������ام ال����وط����ن م����ن اس����ت����ع����ادة دوره يف ال���ح���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال���داخ���ل���ي���ة وال���خ���ارج���ي���ة وال���ف���س���اد ه���ن���ا ه����و إن����ت����اج امل���ك���ون���ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة وب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ت��ه ال��ح��اك��م��ة امل��ح��ل��ي��ة إىل ج��ان��ب 
امل��ك��ون��ات ال��ح��زب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ات��ل ع��ن وج���ود امل��ح��ت��ل وتعمل 
وف��ق ش��روط��ه وقوانينه يف توسيع دائ���رة ن��ف��وذه وتطبيق 
أج��ن��دت��ه وان���ت���ش���اره يف م��ن��اط��ق ال��ط��اق��ة وامل��ض��ائ��ق ال��ب��ح��ري��ة 
واملوائن والجزر والشواطئ اليمنية وتزامن كل ذلك مع 
أنشاء مكونات مليشاوية مسلحة جلهم من السلفيني 
وم����ن م��ج��ام��ي��ع ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة وه����ي إح�����دى ال��ت��ك��وي��ن��ات 

الهامة يف املعادلة األمريكية.

النفوذ االستعماري
الخليج الذي يعيش رهينة للغرب يف ماضيه وحاضره 
هو اآلخر واقع تحت سيطرة النفوذ االستعماري القديم 
حتى اليوم فقديما استعمرته بريطانيا ملدة تزيد عن 150 
عاما وأسفر انسحابها عن افساح املجال لظهور أطماع 
ق��وة عاملية أخ���رى ب���دأت تحل محلها وه��ي ال��ت��ي حرصت 
ع���ىل االن����ف����راد ب������إدارة ش����ؤون ال��ن��ظ��ام اإلق��ل��ي��م��ي الخليجي 
ون���ع���ن���ي ب���ذل���ك ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ال���ت���ي وج������دت ف���ض���اءات 
توسعها للهيمنة عىل املنطقة وبدأت تزداد حاجتها إىل 
الطاقة كما ب���دأت بتمكني ت��واج��ده��ا االس��رتات��ي��ج��ي املعزز 
بالقواعد العسكرية لتصبح صاحبة االمتياز يف استثمار 
ونهب الطاقة بوسائل مختلفة، وأصبحت دول الخليج 
أس�����رية ق���ي���ود ص��ي��اغ��ة ع��الق��ت��ه��ا م���ع ال���غ���رب واالت����ك����اء عليه 
يف توفري الحماية األمنية والسياسية وسوقا اقتصادية 

ل���ل���ش���رك���ات ال���غ���رب���ي���ة إلدرار األم�����������وال وت���دف���ق���ه���ا ل��ل��خ��زي��ن��ة 
االم��ري��ك��ي��ة واألوروب���ي���ة يف حصيلة ب��ي��ع ال��س��ل��ع ومنتجات 
األسلحة الغربية والزج بها يف تمويل مشاريع الحروب 
واألزمات التي تفتعلها الواليات املتحدة يف مناطق عديدة 

من العالم. 

أخطر مراحلها
من غري املؤكد حتى اآلن إن كانت األزمة اليمنية دخلت 
م��رح��ل��ت��ه��ا األخ�����رية أم ال ل��ك��ن م���ا م���ن ش���ك يف أن��ه��ا دخ��ل��ت 
أخطر مراحلها حتى اآلن وتتميز املرحلة الراهنة بمزيج 
خ����ط����ري م������ن ال������ره������ان������ات االس����رتات����ي����ج����ي����ة امل����رت����ف����ع����ة امل���رت���ب���ط���ة 
بالتدخالت العسكرية األجنبية املباشرة للقوات األمريكية 
والربيطانية وتواجدها يف محافظتي حضرموت واملهرة 
وق�������د ش����ه����دت م���ح���اف���ظ���ة امل�����ه�����رة وص��������ول ق��������وات ب���ري���ط���ان���ي���ة 
وأم��ري��ك��ي��ة إىل م��ط��ار الغيضة وذك���رت م��ص��ادر محلية ان 
القوات الربيطانية واألمريكية انضمت إىل قوات سابقة 
متواجدة هناك، واستخدمت بريطانيا تسريبات صحفية 
معهودة م��ن قبل اململكة لتربير ت��واج��د قواتها الخاصة 
يف امل����ه����رة ال��ي��م��ن��ي��ة وذل�������ك ب���ح���ج���ة ال���ق���ب���ض ع����ىل م��ه��اج��م��ي 
ال���ن���اق���ل���ة "م����ريس����ر س����رتي����ت" االس���رائ���ي���ل���ي���ة يف خ��ل��ي��ج ع��م��ان 
وع������ادة م���ا ت��س��ت��خ��دم ب��ري��ط��ان��ي��ا ص��ح��اف��ت��ه��ا ل��ت��س��ري��ب مثل 
هكذا معلومات عرب وسيط الصحيفة لديها وقد اختارت 
"املحرر الديبلومايس" لصحيفة “دييل اكسربس” اليومية 
لتسويق حجج تواجد 40 جنديا من قواتها الخاصة من 
ب��ي��ن��ه��م م��ت��خ��ص��ص��ون يف االس���ت���خ���ب���ارات االل��ك��رتون��ي��ة حيث 
جرى نقل هؤالء جوا إىل مطار “الغيضة” يف شرق اليمن.

وأش������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة اىل أن ق����وات "SAS" ت��ت��ع��اون مع 
ق�����������وات ع����م����ل����ي����ات خ������اص������ة أم�����ري�����ك�����ي�����ة م����ن����ت����ش����رة يف امل���ن���ط���ق���ة 
للمساعدة يف تدريب نخبة من قوات "الكوماندوز" ضمن 
الجيش السعودي. وبعيدا عن السياق الهوليودي الذي 
ساقته الصحيفة لتواجد ه��ذه القوات ومهمتها فعادة 
ما تكون التسريبات صحيحة أي إرسال مثل هكذا قوات 
وأما ربط األمر بالهجوم عىل الناقلة اإلسرائيلية وأن هذه 

القوات تريد القبض عىل املهاجمني.
 ت���ل���ك م����ج����رد ح���ج���ج وت������ربي������رات وم������ن غ�����ري امل���س���ت���ب���ع���د أن 
يكون زمن نقل هذه القوات إىل املهرة اليمنية قبل حادثة 
الناقلة بكثري وأن تكون هذه القوات قامت وتقوم بأعمال 
م���ش���ب���وه���ة ال ع����الق����ة ل���ه���ا ب���ال���ه���ج���وم ال�������ذي ت����ح����اول أم���ري���ك���ا 
وم��ع��ه��ا ال��ك��ي��ان اإلس���رائ���ي���يل وب��ري��ط��ان��ي��ا إل��ص��اق��ه ب���إي���ران بل 
وق��������د ت�����ك�����ون م�����ش�����ارك�����ة يف ت�����دب�����ري ب����ع����ض ال����ع����م����ل����ي����ات ال���ت���ي 
ت���ه���دد امل���الح���ة ال���دول���ي���ة يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، إذ م���ن ال���واض���ح 
أن امل���ع���ل���وم���ات ال���ص���ح���ف���ي���ة امل����س����رب����ة ت������أيت ل���ت���ربي���ر ال���ت���واج���د 
الربيطاين الذي أىت للتعاون مع األمريكيني الذين سبقوا 
الربيطانيني إىل املهرة ويأيت ضمن حملة أكرب للضغط عىل 

إيران فيما يتعلق بمحادثات االتفاق النووي.
وهو ما اعتربته لجنة االعتصام السلمي يف املهرة بأنه 
مجرد بحث عن ذرائع للتواجد العسكري وترتاوح ردود 
الفعل الوطني والشعبي وال��رس��م��ي م��ن ج��ان��ب حكومة 
اإلن��ق��اذ الوطني يف استلهام الصمود وال��ث��ب��ات ومقاومة 
العدوان مهما بلغ حجمه فموقف اليمن هو الدفاع عن 
النفس ألننا شعب معتدى عليه وجزء كبري من أراضيه 

محتلة.

أبشع الوسائل واألساليب
تمارس واشنطن مع وصيفتها السعودية يف عدوانها 
ع������ىل ال����ي����م����ن أب�����ش�����ع ال�����وس�����ائ�����ل واألس������ال������ي������ب ال��������ال أخ���الق���ي���ة 
والالإنسانية يف الحرب االقتصادية وفرض الحصار عىل 
اليمن ال��ذي ت��زام��ن منذ ب��دء ال��ش��رارة األوىل ل��ل��ع��دوان يف 
2015م وكان الهدف منه تركيع الشعب اليمني أو قتله 
جوعاً وقد بدأت الحرب االقتصادية عىل اليمن منذ أن 
فرضت دول التحالف حصارا خانقا عىل البالد جواً وبراً 
وب��ح��راً ونقل البنك امل��رك��زي اليمني من صنعاء إىل عدن 
وم��ن ثم طباعة أوراق نقدية ب��دون غطاء ملئات املليارات 
وان��ه��ي��ار العملة املحلية مقابل ال��ع��م��الت األجنبية حيث 
ت��ج��اوز سعر ال���دوالر ال��واح��د 1050 ري��ال يمني وتزامن 
ذل�����ك م����ع ارت�����ف�����اع أس����ع����ار امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة واالس���ت���ه���الك���ي���ة 
ولعل هذا التدمري املمنهج اقتصاديا إال ضرباً من الحرب 
االقتصادية الضارية بحق اليمن وشعبه ويعد الحصار 
االق���ت���ص���ادي اس��رتات��ي��ج��ي��ة أس��اس��ي��ة يف أج���ن���دات ال���ع���دوان 
للسيطرة عىل املنافذ البحرية ومنع وصول االحتياجات 
وف����������رض ال����ح����ظ����ر ع������ىل أك��������رث م������ن 400 ص����ن����ف م������ن امل��������واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��س��ل��ع ورف����ع ال��ت��ع��رف��ة ل���ل���دوالر ال��ج��م��ريك إىل 
500 ريال يمني كل ذلك يتزامن مع استهداف العملة 
وطباعة األوراق النقدية وه��و ما يزيد الوضع أك��رث تأزما 

يتحمل تبعاته شعبنا اليمني.

مضاعفة حجم املأساة
ل��ي��س ذل����ك ف��ح��س��ب ب���ل ل���ج���أت ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة 
إىل مضاعفة حجم امل��أس��اة إىل مراحلها ال��ق��ص��وى بطرد 
وت��رح��ي��ل األك��ادي��م��ي��ني اليمنيني م��ن أراض��ي��ه��ا وق��ب��ل ذل��ك 
العمال اليمنيني عىل قائمة االولويات ليتبعها موجات 
الرتحيل املتالحق. وتسهم تحويالت املغرتبني بالنصيب 
األك�����رب م���ن ال��ع��م��ل��ة ال��ص��ع��ب��ة وت��غ��ط��ي��ة ال��ن��ف��ق��ات ال��ي��وم��ي��ة 

ملاليني األقارب يف الداخل.
 خطر امل��ج��اع��ة ال ي���أيت ف��ق��ط م���ن اغ����الق امل�����وائن أو ت��وق��ف 
ص���رف امل��رت��ب��ات ف��ع��دد امل��غ��رتب��ني ال��ي��م��ن��ي��ني يف ال��س��ع��ودي��ة 
ي����ت����ج����اوز اإلث�����ن�����ني م����ل����ي����ون ن���س���م���ة وه�������م ي���ع���ي���ل���ون ع�����ىل أق����ل 
تقدير 6 ماليني نسمة داخ��ل ال��ب��الد وترحيل السلطات 
ال����س����ع����ودي����ة ل����ه����م م����س����أل����ة ح����ي����اة وم��������وت ال ي���م���ك���ن ل���ألم���م 
املتحدة التغايض عن دورها يف مفاقمة املأساة اإلنسانية.

 هذه وغريها من السياسات تأيت يف سياق هذه املؤامرة 
امل�����ش�����رتك�����ة يف ت����ج����ل����ي����ات ه�������ذا ال�������ع�������دوان اإلق����ل����ي����م����ي ال�������دويل 
الشرس عىل اليمن والزال الطرفان الرئيسان األمريي- 
ال����س����ع����ودي ي����ق����دم����ان ن���ف���س���ه���م���ا إىل ج����ان����ب ح���ل���ف���ائ���ه���م���ا يف 
ال���������ق���������درة ع�������ىل ال�����ت�����ح�����ك�����م ب�����م�����س�����ت�����وى إي�������ق�������اع ال����������ع����������دوان ويف 
ال���ن���واي���ا األم��ري��ك��ي��ة امل��ف��ض��وح��ة الح���ت���الل ال��ي��م��ن ب��ع��ي��دا عن 
ع��م��ل��ي��ة إح������الل ال����س����الم وإق����دام����ه����ا ع����ىل ال���ت���ه���دي���د ب��ال��ع��م��ل 
ال��ع��س��ك��ري وت��أس��ي��س م��ن��اط��ق ل��ت��واج��د ال��ق��وات األمريكية 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ىل أرايض م��ح��اف��ظ��ة امل���ه���رة ال��ي��م��ن��ي��ة وه����و ما 
اع���ت���ربه ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ت���دخ���ال س���اف���را يف ال���ش���أن ال��ي��م��ن��ي 
أكرث من أي وقت مىض، وعىل املجتمع الدويل استيعاب 
املخاطر الكامنة يف املبالغة بإجراءات واشنطن يف تصعيد 
الضغوط عىل اليمن واحتالل أراضيها باستحضار شبح 
ال��ت��دخ��الت العسكرية ع��ىل األرايض اليمنية ت��ح��ت وط��أة 
ه���ذا ال���ع���دوان يف بيئة ال تقبل جغرافيتها وس��ك��ان��ه��ا ه��ذا 

االحتالل الغاشم.
هذا السلوك العدواين للواليات املتحدة املتناقض مع 
ش���ع���ارات ال��ق��ي��م ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ح��ري��ات وإىل ه��ن��ا تبدو 
الربوبجندا الغربية قد سقطت وانكشفت دعايتها ولم 
ت���ع���د ب���ت���ل���ك ال�����ربي�����ق وال����ج����اذب����ي����ة ال���س���اب���ق���ة ف���ق���د ان��ك��ش��ف��ت 
اقنعتها يف ممارسة املزيد من الخداع والكذب والتدليس 
لتسويق النظام ال��رأس��م��ايل ال��ذي ب��ات شكال م��ن أشكال 

االستعمار الجديد.

ال مستقبل للهيمنة
ال���ي���وم ع���ىل ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي أن ي��س��ت��وع��ب ال��ح��ق��ي��ق��ة 
ال����ت����اري����خ����ي����ة أن ال م���س���ت���ق���ب���ل ل���ل���ه���ي���م���ن���ة ع������ىل ق����������رار ال���ي���م���ن 
وان��ت��ه��اء عهد ال��وص��اي��ا. فقد فشلت ال��س��ع��ودي��ة عسكريا 
وسياسيا كما فشلت مراهنتها يف ملفات عديدة لتطويع 
اليمن بالشكل الذي تريد ويعد الحصار من بني األوراق 
السياسة الهامة كقضية إنسانية يقف املجتمع ال��دويل 
ويف طليعته األمم املتحدة ومجلس األمن متأمال وال يلقي 
ب���اال مل��ث��ل ه��ك��ذا ان��ت��ه��اك��ات إن��س��ان��ي��ة جسيمة يف مخاطرها 
ع����ىل ت���ج���وي���ع ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي وج���ع���ل ال���ب���ن���ك امل����رك����زي يف 
ع����دن أداة ل��ت��م��وي��ل ال���ح���رب وت��ن��ف��ي��ذ ال��ح��ص��ار االق��ت��ص��ادي 
وحرمان موظفي الشمال من استالم رواتبهم يف عملية 
عنصرية فاضحة ومدانة من قبل كل املنظمات الحقوقية 

واإلنسانية. 
لقد ازداد الوضع االقتصادي صعوبة وكانت مراهنة 
ال���ق���وى ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وم���رت���زق���ة ال����داخ����ل وال���خ���ارج 
عىل إسقاط نظام صنعاء إال أن هذا كان من قبيل الرتف 
السيايس والتفاؤل خارج سياق حقائق التاريخ يف الوصل 
واالت���ص���ال ب��ال��ج��ذور ال��ت��اري��خ��ي��ة األص��ي��ل��ة ال��ت��ي أش����ار إليها 
رئ��ي��س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ح��ب��ت��ور ب��ال��ق��ول: 
"ال يمكن لليمني األصيل أن يكون ضمن القطيع الذي 
يساق من الصهيونية وال يمكن أن نكون تابعني للهيمنة 

األمريكية".

التواجد العسكري األمريكي البريطاني على األراضي 
اليمنية احتالل مكتمل األركان 

تغيرت طبيعة احلرب بظهور األسلحة التكتيكية واالستراتيجية التي 
بدلت الكثير من املعطيات على األرض لصالح الشعب اليمني

ي���������ع���������د احل���������ص���������ار 
األوراق  ب������ن  م������ن 
ال��س��ي��اس��ة ال��ه��ام��ة 

كقضية إنسانية

ال��س��الم على الطريقة األمريكية ه��و االستسالم  مفهوم 
والقبول باالستباحة لألرض واستمرارية العدوان

جلأت السلطات السعودية إلى مضاعفة حجم املأساة إلى مراحلها 
القصوى بطرد وترحيل األكادميين اليمنين من أراضيها

القيامة على الغرب
 قبل أوانها



* ال�����������ث�����������واب وال���������ع���������ق���������اب ي�����������ح�����������ددان امل������س������ؤول������ي������ة 
وال�����واج�����ب�����ات.. وك���ي���ف ت���ت���ع���ام���ل���ون م����ع ال��ع��ام��ل��ن 
يف امل����ؤس����س����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة ع�����ى ض������وء ع��م��ل��ك��م 

الرقابي واملحاسبي؟
** مبدأ الثواب والعقاب يسبقهما مبدأ الرقابة اإللهية 
" الذاتية " وهذا غيب تماماً من الوعي والثقافة الجمعية 
لدى موظفي القطاع العام والقطاع الخاص خالصته أن ال 
يوجد شعور باملسؤولية الدينية واألخالقية واإلنسانية تجاه 
هييذه الوظيفة الييعيياميية ميين قبل أغييلييب املييوظييفيين حيث كان 
املييبييدأ الييرئيييييي لييأسييف هييو الييولييوج والييحييرص عييى الوظيفة 
وهيييييو ميييفيييهيييوم الييييييييرزق غيييير امليييجيييهيييد طيييبيييعييياَ وهيييييييذا ميييينييييايف تيييميييامييياَ 
ملبدأ املوجهات الدينية والوظيفة العامة التي هي جزء من 
املييسييؤولييييية الييدييينييييية عييى كييل فيييرد اميييا بالنسبة ليييدور الجهاز 
امليييركيييزي يف الييتييعييامييل ميييع مييوظييفييي اليييدولييية فييهييو دور أقيييل ما 
ييييوصيييف بيييانيييه ضييعيييييف وبيياليينييسييبيية لييلييميينييظييوميية الييرقييابييييية الييتييي 
تنتهي يف القضاء فهو دور مفكك بمعنى أن الجهة تالمس 
الواقع وتصل ايل مكمن الفساد وجهة تمتلك قانون قوي 
للتحقيق وجهة تحاسب وهي القضاء وكل جهة تفتقر إىل 

خطوة تمكنها من تنفيذ مبدأ العقاب. 
اما مبدأ التواصل فال يوجد فيه ما يذكر وأنا أقصد الثواب 
املادي وهو من الخطأ أن يكون الحافز املادي هو املعيار يف 
الدفع بالناس للتحرك يف الوظيفة العامة لكن حتى هذا 
الجانب القانون لم يكفله بشكل حقيقي ولهذا نرى موظف 
الدولة يعتقد أن مستحقاته من الوظيفة العامة هي أقرب 
ما تكون ضمان اجتماعي ال يمكن املساس بها مهما قصر 

ومهما انقطع عن العمل.
* ل��ل��ج��ه��از امل����رك����زي ل���ل���رق���اب���ة وامل���ح���اس���ب���ة م��ه��ام 
كبرية متعددة يف االص��اح��ات االداري���ة واملالية 
وم��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد وال��ف��اس��دي��ن.. فهل اختلفت 
املهام والوظيفة الرئيسية يف ظل العدوان عى 

اليمن؟
** يييتييمييثييل دور اليييجيييهييياز املييييركييييزي يف اإلصيييييالحيييييات اإلداريييييييية 
واملالية بالدور التشخييص وليس له الحق وال القدرة حتى 
يف اليييدفيييع إال مييين لييديييه الييييدوافييييع اليييذاتييييييية مييين قييبييل مييسييئييويل 
الدولة اما الجهاز يشخص املشكلة يقف عليها بقوة ولكن 
دوره يرفع إىل الجهة نفسها باملشاكل اإلدارية الخاصة ال 
يوجد حتى يف القانون ما يمكن الجهاز من إلييزام الجهات 
بييتييصييحيييييح اليييوضيييع اإلداري وليييهيييذا نييييرى كيييييف الييخييلييل واسيييع 
يف هييذا الييجييانييب والتعيينات والتوصيف الوظيفي وأشييييياء 
كثرة من هذه وهناك غياب قانوين للجهاز ..، اما بالنسبة 
لييلييجييانييب املييييايل الييجييهيياز يييعييتيير مييكييتييبيياً مييحيياسييبييييياً تييابييع لييلييدوليية 
ومراجعاً مالياً حقيقياً يقوم باملراجعة املالية والحسابات 
الييخييتييامييييية ميييهيييام خييياصييية ويييشييخييص كيييذليييك املييشييكييليية بشكل 
كييييبيييير.. واإلصيييييالحيييييات تيييكيييون دائييييميييياً بيييييييد الييسييلييطيية الييتيينييفيييييذييية 
ممثلة برئيس الوزراء أو الرئاسة كون هاتن الجهتن هما 
من يأمر ويوجه بتنفيذ توصيات الجهاز وهذا يف الحقيقة 
كييمييا أشيييرتيييم لييلييعييدوان هيييو يف وضيييع نييسييبييي جيييييد جييييداَ حيث 
مسؤويل الرئاسة اليوم خاصة يقفون مع الجهاز يف خندق 
واحييييييييد وتيييعييييييينييينيييا بيييشيييكيييل كييييبيييير يف تييييوجيييييييييه الييييحييييكييييوميييية بييتيينييفيييييذ 
توصيات الجهاز ويجعلها ملزمة وهذه أشياء عظيمة لكن 
لأسف يف املقابل هناك غياب لدور رئاسة الوزراء يف متابعة 
توجيهات الرئاسة وهذه حقيقة مؤسفة ويف املقابل نحن 
نييحييرص ميين موقعنا يف الييجييهيياز املييركييزي ويف مييوقييع التوجه 
العام إىل إلزام الجهات ومتابعتها أواًل بأول بتنفيذ توصيات 
الجهاز من خالل توقيع مصفوفات وتكون خطوة بخطوة 
وهي حديثة فمن خالل السنتن األخرتن توقع الجهات 
مصفوفة ملزمة عليها وهييي عبارة عن مصفوفة تنفيذية 
تييكييون مزمنة وبييهييا مييسييارات اإلصيييالح ملييا وقييف عليه الجهاز 
من اختالالت وهناك تقدم يف هذا الجانب وفيه تجاوب من 
بعض الجهات وملسنا ذلك بشكل كبر و نحن بصدد إصدار 

تقرير عن الجهات التي استجابت للمعالجات.
* برأيكم هل ال��ع��دوان عى بادنا فجر حرب 
داخ������ل م���ؤس���س���ات ال�����دول�����ة.. وه�����ل ب���اإلم���ك���ان أن 

تضعوا الرأي العام عليها؟
**  العدوان ال نقول فجر بل سعى جاهداَ لتفكيك العمل 
داخل مؤسسات الدولة وكانت األعوام األوىل وخاصة يف 
فرتة اللجنة الثورية العليا وبداية نشأة املجلس السيايس 
األعى كانت معركة حقيقية للمسؤولن يف هذه الجهات 
ويييشييكييرون عليها لتثبيت حيياليية الييصييمييود لييهييذه املييؤسييسييات 
وهيييييييينيييييييياك قيييييصيييييص نيييييييجييييييياح كيييييييبيييييييرة جيييييييييييييداً واليييييييجيييييييهييييييياز عييييييييى وجيييييه 
الييخييصييوص عييياىن وييييعييياين إىل اآلن ولييكيين الييحييمييد لييلييه تييجيياوز 
مييرحييليية املييعييانيياة الييكييبييرة حيييييث ومييوظييفييي الييجييهيياز إىل اليييييوم 
يييقييدم لييهييم رواتيييييب كييامييليية شييهييرييية مييقييابييل أن ال ييييداوميييوا يف 

الييييجييييهيييياز بيييصييينيييعييياء هيييينيييياك ييييعييينيييي فييييئيييية ال تيييتيييحيييى بيييامليييسيييؤولييييييية 
األخييالقييييية والوطنية وهييي ميين استجابت ميين املوظفن إىل 
حد اآلن والكثر منهم عاد وأخرهم مجاميع عادت يف شهر 
تسعة الييعييام املييايض لكن أقييول يف اإلجييمييال أننا الحمد لله 
تييجيياوزت مؤسسات الييدوليية هييذا املعرتك بنصر وهييذا طبعاَ 
مييييلييييمييييوس ومييييهييييم وثييييمييييرتييييه كييييبييييرة بييييغييييض اليييينييييظيييير عييييين حييييياالت 
الييقييصييور امليييوجيييودة داخيييل مييؤسييسييات الييدوليية و لييكيين هيييذا يف 

حد ذاته نصر ونجاح.
*م����������������ا م����������وق����������ع ال��������ي��������م��������ن يف ظ������������ل ال����������������ع����������������دوان م����ن 
االت�����ف�����اق�����ي�����ات ال������دول������ي������ة ال�����ت�����ي وق�����ع�����ت وص�����ادق�����ت 

عليها؟
** نحن أمام خطوة حقيقة وثورة تتمتع بقيادة حكيمة 
ونفس طويل وصر اسرتاتيجي جعلت من القوى والدول 
الييتييي كييانييت وراء الييكييثيير ميين االتييفيياقيييييات الييتييي تيينييهييب ثيييروات 
وجيييييغيييييرافييييييييييية اليييييييييميييين يف زاوييييييييييييية ضيييييييييقيييية بييييحيييييييييث سيييييييصيييبيييحيييون 
عاجزين عن فرض الهيمنة تحت مسمى هذه االتفاقيات 
ألنهم من اعتدوا ومن انقلبوا عى تلك االتفاقيات والعهود 
ولهذا من حق الثورة أن تتخذ أي أجراء قانوين محيل ودويل 
إزاء هيييذه اليييييدول وهييييذه ثييمييرة مييين ثييمييار اليينييصيير الييشييامييل الن 
النصر ليس نصر عسكري فقط بل انتصرنا عى االستعمار 
الييييييييذي كيييييييان عيييييى شييييكييييل اتييييفيييياقيييييييييات دولييييييييييية وأنييييظييييميييية فيييياسييييدة 
واستعمار بعدة اشكال يضر بالسيادة، وتمكنا من فضح 
املؤسسات الدولية الحقوقية واإلعالمية واملحاكم الدولية 
واملنظمات العاملية ومدعيي السالم وفيه انتصارات نؤمن 
انها اسرتاتيجية هييي الثمرة التي هييي اكيير ميين االنييتييصييارات 

العسكرية التي تتحقق وسيتحقق ان شاء الله.
* أي��ه��م��ا أخ��ط��ر ع���ى ال��ج��ه��از م��واج��ه��ة ال��ف��س��اد 

أم الفاسدين؟ 
** األخييييطيييير هييييو اإلفيييييسييييياد بييمييعيينييي أن ييييتيييحيييول الييييوضييييع إىل 
مفسد أكرث من ان يكون هناك فاسدون نحاربهم بمعني 
أن يكون هناك إفساد بمعني أن يأيت املوظف أو الشخِص 
أو املييييييواطيييييين أو الييييطييييالييييب يف املييييييدرسيييييية أو املييييعييييلييييم أو اليييصيييحيييي 
والطبيب ويف اي مجال يأيت إىل العمل وهو قادم من بيئة 
نقية ويتحول إىل شخص فاسد يتتبع وينفق أكرث وقته يف 
متابعة املكتسبات املييالييييية واإلداريييييية وامليينيياصييب والتعيينات 
عى حساب املسؤوليات، وهنا انتقل الشخص من شخص 
صالح إىل شخص فاسد بسبب البيئة املفسدة وهنا تكمن 
املشكلة الرئيسية ومعالجتها تتم يف الوقوف عى معالجات 
شييياميييلييية لييييهييييذه اليييعييينييياصييير بيييشيييكيييل عييييييام بيييياإلضييييافيييية إىل عيينييصيير 
املعالجة يف الدوافع والتوعية النفسية والفكرية والدينية 
ليييليييميييوظيييفييين بيييشيييكيييل عييييييام بيييميييا يييييكييييرس ميييفيييهيييوم أن اليييوظيييييييفييية 
العامة هي جزء من املسؤولية الدينية وسوف تسأل عنها 
يوم القيامة وأن الساعات التي قضيتها يف العمل لن تكون 
خارج الكتاب الذي تؤتيه عن يمينك أو شمالك وسيكون يف 
صحيفتك مكتوب كيف قضيت هذا العمل؟ إذا كنت جندياً 
هل قمت بواجبك الحقيقي وكافحت الفساد؟ وإذا كنت 
طبيباً فهل قمت بواجبك الحقيقي بإنسانية أم كنت تاجراً 
يف هيييذا اليييجيييانيييب؟.. وعيييى هيييذا نييقيييييس كيييل امليييجييياالت ونييسييأل 
أنفسنا هل كافحنا الفساد واالفساد واملفسدين وان علينا 

التزامات دينيه تقتيض من مواجهة ذلك.
*ماهي أبرز مواجهة لاستحقاقات الساخنة 
يف تحقيق الرقابة واملحاسبة عى طاولة رئيس 

الجهاز؟
**  أواًل: االهتمام واالنتقال بالجهاز ذاته كبيئة.. وأهم ما 
فيه املورد البشري واالنتقال به أن يكون هذا الجهاز وبيئته 
وكيييييييييادره قيييييادريييييين عييييى ميييواكيييبييية امليييرحيييلييية اليييحيييالييييييية واليييقيييادمييية 
التي أساسها الثقافة القرآنية واملييسييرة القرآنية وقيادتها 
والتضحيات التي سقطت للوصول إىل واقع يمثل اإلسالم 
بطريقة صحيحة وهييذا ما سعينا لتحقيقه وخاصة املورد 
البشري الذي بذل فيه جهود كبرة وبحمد الله حققنا فيه 
نييتييائييج كيييان ميين اهييمييهييا أضييافيية كيييادر نييوعييي بييحييوايل "200" 
شخص للجهاز مؤهلن ذو ثقافة عالية بالثقافة القرآنية 
وميين كييل شييرائييح املجتمع مييوجييودييين وفيهم التنوع الكبر 
ومن اصحاب الكفاءات وابتعدنا تماماً واقولها بمسؤولية 

من التوظيف عى اسييس ضيقة ومحسوبية أو معرفة أو 
ما شابه ذلك.

ثيييييانييييييييييياً:- فييييييرض ميييكيييانيييه الييييجييييهيييياز داخيييييييل مييييؤسييييسييييات الييييدوليييية 
وحضور الجهاز بشكل فاعل ، وذلك بتعاون مميز وصادق 
من االخييوة يف الرئاسة وبدعم قوي من قائد الثورة وقائد 
املييسييرة رضيييوان الله عليه وحفظه الييلييه، واستطعنا خالل 
)2020- 2021م( من التواجد داخل مؤسسات الدولة 
الييييتييييي ميييكييينييينيييا الييييقييييانييييون مييييين اليييييوصيييييول اليييييييهيييا ألنيييينييييا كييينيييا نيييواجيييه 

مشاكل وممانعة يف كثر من املؤسسات إىل )2019م(.
ثالثاً: التعديالت القانونية الخاصة بالجهاز وامتدادات 
احيييتييييييياجيييات اليييييوقيييييوف عييييى ميييخيييرجييياتيييهيييا.. بييمييعيينييي أن قيييانيييون 
الجهاز انجزنا منه التعديالت وسلمناها للرئيس والرئيس 
بدوره وجه وزارة الشئون القانونية باستكمال االحالة اىل 
مجلس اليينييواب ونييدعييو الييلييه ان ال يتعرث هييذا التعديل ألنه  

عمل يصحح الوضع وبالنسبة لبقية القوانن هناك قوانن 
اليوم تجعل مخرجات الجهاز ضعيفة كقانون العقوبات 
قانون ركيك يحتاج إىل جهد واإلجيييراءات داخييل املحاكم، 
يييييعيييينييييى مييييعيييينييييا أييييييييضييييييياً مييييشييييكييييليييية داخيييييييييييل اليييييقيييييضييييياء يف اليييييقيييييوانييييين 

واإلجراءات داخله وهذا ما نسعى لتحقيقه. 

رابيييييييييعييييييييياً: ميييييحييييياولييييية تييييصييييحيييييييييح اليييييييوضيييييييع امليييييفيييييكيييييك ليييليييمييينيييظيييومييية  
اليييرقيييابييييييية ، حيييييييييُث والييييصييييالحيييييييييات مييفييكييكيية بييمييعيينييي انييييييه مييثييال 
الجهاز املركزي يمتلك الكادر ويمتلك القدرة للوصول إىل 
جييزئييييية مييين الييبيييييانييات وميييبييياحيييث األميييييييوال اليييعيييامييية لييديييهييا من 
بييعييض اليييصيييالحيييييييات كييالييتييحييري واليييتيييدقيييييييق وهيييييئيية مييكييافييحيية 
الفساد صالحيات شاملة كبرة ولكن ال يوجد لديها كادر 
بيييشيييري وال ييييعيييد ليييدييييهيييا اال كييييييادر فييينيييي ويييييعييييدون بييياألصيييابيييع، 
واألمييين واملييخييابييرات لديها جزئية ميين هييذا املييوضييوع وكذلك 
نيابة األموال العامة، وهناك ضعف يف القدرة عى مراقبة 
الرثاء غر املشروع والعديد من امللفات، مع انها جزء من 
صييالحيييييات هيئة مكافحة الييفييسيياد والييتييي لييديييهييا يف قانونها 
ما يمكنها من الوقوف عى أي ثراء غر مشروع ولديهم ما 
يخص الذمم املالية اما الجهاز قدرته يف الوصول للبيانات 
داخل أجهزة الحكومة لكن لو وقف عى فساد مثال تاجر 
مييمييول ميين الييقييطيياعييات الحكومية ال يستطيع التحقق من 
تمويله وال من مصادر داخله وال من حساباته البنكية لكن 
هييييذا ميييوجيييود يف هيييييئيية مييكييافييحيية الييفييسيياد ومييبيياحييث األمييييوال 

العامة. 

الناس يحملون الجهاز دائرة املسؤولية وهذا اليش ايجابي 
ونيييسيييعيييى اليييييييه وحييقييقيينييا اليييكيييثييير ميييين الييينيييجييياحيييات النيييييه يييمييتييلييك 
الكادر وله حضور داخل مؤسسات الدولة بفرق عمل ويف 
حيييال الييعييجييز نييلييقييى تييجيياوبيياً مييين االخيييييوة يف مييبيياحييث األمييييوال 
العامة خاصة ومن النيابة العامة ونحن نسعى يف الجهاز 
ان يكون لدينا قانون ليمكننا من استكمال امللفات بعيدا 
عييين هييييذه الييشييبييكيية النييييه يف االخييييير كيييل املييلييفييات تييصييب ليينيييييابيية 

األموال العامة وهذه تقريباً محاور رئيسية نعمل عليها.

* ل����ع����ل امل�����ت�����غ�����ريات ال���س���ي���اس���ي���ة واالق����ت����ص����ادي����ة 
واإلدارية واملالية والتحديات التي تواجه بادنا 
تستوجب خ��ط��وات ل��ت��ج��اوزه��ا وإدارت���ه���ا .. فهل 
م���ن امل��م��ك��ن ال��ك��ش��ف ع���ن م���ا ت���م ت����ج����اوزه وم��ال��م 
ي���ت���م ت�����ج�����اوزه وال���ك���ش���ف ع����ن ال���ق���ائ���م���ة ال����س����وداء 

للمؤسسات الحكومية ؟
** عيييى كيييل حييييال اهييييم اليييخيييطيييوات اليييتيييي تيييقيييوم بييهييا اليييدولييية 
الخروج بالرؤية الوطنية ويبذل جهد كبر فيها وال بد ان 
يييرى اليينييور ألنييه ميين اهييم املييواضيييييع، ألنييه ال يمكن أن نعمل 
بنفس اآلليات واإلجراءات واللوائح واألنظمة والوضعيات 
الييييسييييابييييقيييية الييييتييييابييييعيييية لييييليييينييييظييييام اليييييسيييييابيييييق ألنيييييهيييييا ال تيييينييييتييييج صييييالح 
وإصالًحا ملؤسسات الدولة وهذه قاعدة ولهذا يبذل جهد 
كبر عييدد ميين الييجييهييات واألعييمييال واملييشيياريييع وكلها تسعى 
للخروج من هذه املعضلة ولنعمل معا يف أن تكون لدينا 
رؤية تنسجم مع تطلعاتنا ومع ثقافتنا وحجم تضحياتنا 
وتييحييقيييييق حييلييم وطييمييوح ميين سييقييطييوا شييهييداء إلخييراجيينييا من 

هذا الوضع.
وبيياليينييسييبيية مليييا يييتييعييلييق بييالييكييشييف عييين ميييا تيييم تييييجيييياوزه ومييالييم 
يييتييم تيييجييياوزه والييكييشييف عيين الييقييائييميية اليييسيييوداء للمؤسسات 
الييحييكييومييييية فييلييقييد تيييجييياوزنيييا االسيييتيييهيييداف املييميينييهييج ملييؤسييسييات 
اليييدولييية يف إغييالقييهييا واقييفييالييهييا وافييشييالييهييا إلربييياكيييهيييا والييتييجيياوز 
عمل مهم وكييبيير ويشكر عليه كييل مييسييؤول صمد يف تلك 
املييرحييليية وهيييذه املييرحييليية هييي االربييييع الييسيينيين االوىل ميين بييداييية 
العدوان إىل سنة الصماد رضوان الله عليه وانتقل الناس 
ملرحلة استيعاب الوضع ومحاولة لالنتقال ملا هو أفضل يف 

فرته )2019- 2020م( وإىل اآلن.

* الش����������ك أن ث������������ورة ال���������واح���������د وال������ع������ش������ري������ن م���ن 
س��ب��ت��م��ر ق���د أس��ه��م��ت ب��ش��ك��ل ف��ع��ال وه�����ادف يف 
تحقيق ان��ت��ص��ارات وإن��ج��ازات للجهاز امل��رك��زي.. 

فهل باإلمكان ذكرها؟
** أكيير انتصار هو ان الجهاز أصبح محمياً ومتابعاً من 
قييبييل الييقيييييادة وقييائييد املييسييرة- وقييائييد الييثييورة و أن كيييان هناك 

بعض القصور، ولكن أصبح ملوظف الجهاز حضور فاعل 
ويمثل الجهاز بطريقة صحيحة وسبق واشرنا لذلك ضمن 
املعالجات حتى عام 2019م، وتصحيح هذا الوضع كان 
أقوى وخاصة بعد أحداث ثورة الحادي عشر من سبتمر 
وبعد ذلك اختلفت املعاير يف االداء وأصبحت املسؤولية 
أكييير مييين مييهييام عييمييليينييا الييروتييييينييييية كييمييحيياسييب قيييانيييوين، وهيييذا 
دور أصيل للجهاز وهذا لم يكن موجود يف الوقت السابق 
ومن ما تم انجازه تعزيز مبدأ الشفافية بشكل تدريجي، 
ولييييييوال وجييييييود اليييييعيييييدوان ليييكيييان الييييحييييال أفيييضيييل بييييوجييييود اعييييالم 
رقييابييي، واإلعيييالم الرقابي اليوم يحظى بمباركة من قيادة 
الدولة والرئيس عى اطالع بذلك، ولدينا مؤسسة انتاجية 
متكاملة من موقع إعالمي والصوتيات واملرئيات ومونتاج 
وجييرافيييييكييس ولييدييينييا اسييتييديييوهييات بيياإلضييافيية لحضور فاعل 
يف مواقع التواصل االجتماعي ومنها نعزز مبدأ الشفافية 
وبشكل تدريجي ومدروس ولأسف بعض أفراد املجتمع 
حينما ينشر بعض القضايا يلتقطها عى انها فساد لم يكن 
موجود يف السابق، مع ان االصييل والطبيعي هو ان ينظر 
بأنه أمام أجهزة تكافح الفساد وهذا إنجاز يف حد ذاته يف 
الوقت ذاته, العدوان يستخدم بعض القضايا بشكٍل اخر 
ومييسيييييئ لييتييحييقيييييق أهيييدافيييه وثيييييورة 21 سييبييتييميير تييمييكيينييت من 
ان ال يستطيع اي فاسد أن يفصح عيين فييسيياده بعكس ما 
حصل من تفاخر بالفساد يف السابق وتسابق عى الفساد.

* كيف بإمكاننا بناء إدارة املؤسسات بالشكل 
الصحيح وبناء القيادات اإلدراية النزيهة؟

** بيياليينييسييبيية لييبيينيياء امليييؤسيييسيييات بييالييشييكييل الييصييحيييييح أشيييرت 
مسبقا لوجود جهود تبذل للخروج من الواقع الذي فرضه 
النظام السابق يف املايض بآلياته وإجراءاته مما جعلت من 
املؤسسات عبارة عن بيئة للفساد واالفساد والخروج منها 
يييحييتيياج لييواقييعييييية لييلييمييوضييوع نييسييتييطيييييع مييين خيييالليييه ان نييزيييح 
ونزيل املؤسسات التي تستاهل يف مهام العمل او لتدخل 
الييصييالحيييييات او عييرقييليية سييير بييعييض امليييهيييام و بييالييتييايل البيييد أن 
توحد الجهود واالعتماد عى آليات اكرث حوكمة ومجالس 
عيييدل ومييسييؤوليييييات إشييرافييييية ورقييابييييية وتيييوزييييع الييصييالحيييييات 
بشكل عادل وانشاء مجالس عليا للجهات الحكومية من 
خييييارج الييييييوزارات وجييييزء ميين داخييلييهييا ، وسيييييكييون لييهييا دور يف 

ترشيد للقرارات، ولأسف هذا لم يطبق . 
وبالنسبة لبناء القيادات اإلدارية النزيهة نحن مع دعم 
تفعيل املفاضلة والكفاءات وإعطاء الفرص بشكل عادل 
لنخرج من الصورة النمطية للمحسوبية واالصحاب واي 
عناوين أخرى تخل بالنزاهة وإذا أردنا قيادات إدارية نزيهة 
ييييجيييب ان تيييتيييحيييى بييياليييقيييييييم األخييييالقييييييييية واليييديييينييييييية واليييوظيييييييفييييييية 
والجهادية اىل جانب املفاضلة والكفاءة والدخول يف مسار 

تأهيل وتدريب وفرز ومفاضلة. 

* ب����رأي����ك����م م����ت����ى س���ي���ت���ح���ق���ق ت����رش����ي����د االق����ت����ص����اد 
ال������وط������ن������ي يف ض����������وء ت�����وج�����ي�����ه�����ات ال�����س�����ي�����د ال�����ق�����ائ�����د 
ع���ب���دامل���ل���ك ال����ح����ويث ورئ����ي����س امل���ج���ل���س ال��س��ي��ايس 

األعى مهدي املشاط؟
** سيتحقق ترشيد االقتصاد الوطني عند تصحيح الرؤى 
تحت غطاء مظلة الييرؤييية الوطنية هي التي ستفيض لهذا 
امليييييسيييييار اليييصيييحيييييييح ونييييحيييين نيييعيييميييل ميييييع أكييييييرث مييييين جيييهييية وميينييهييا 
ميييؤخيييراً جييهييات اقييتييصييادييية لييوضييع رؤيييية لييرتشيييييد الييصييرفيييييات 
الييتييي تيييأيت بيياسييم الييقييانييون ليييدى مييسييؤويل الييجييهييات االيييرادييية 
الن الييكييثيير ليييأسيييف ميينييهييم ييييصيييرف بييياسيييم اليييقيييانيييون ميييا يكفي 
مييئييات األسييير وقييد وقفنا أميييام بعض الييجييهييات يف الشهرين 
املاضية وهناك تجاوب وان شاء الله نصل إىل حل بالتعاون 
الكبر الذي ملسناه من رئيس اللجنة االقتصادية ومحافظ 

البنك املركزي.

*هل أنتم راضون عن أداء عملكم يف الجهاز؟
** انييا ال ارييييد التمرتس خلف الجهاز واتكلم عيين الجهاز 
ولكننا نتكلم عن منظومة رقابية ويف هذا االطار العام التي 
فيييييهييا هيييييئيية مييكييافييحيية الييفييسيياد واالمييييين وامليييخيييابيييرات ومييبيياحييث 
ونيابة األموال العامة والجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
والنيابة العامة والقوانن وغرها من جهات ذات العالقة 
هييي منظومة واحييييدة ال استطيع ان اقيييول انيينييي راٍض عنها 
مييييادام لييم نييحيياسييب الييفيياسييدييين ونييحيين يف الييجييهيياز لييو تكلمنا 
عى ذاتنا فلقد أحلنا اكرث من "650" فاسداً خالل الثالث 
السنوات املاضية والتي كنت انا فيها جزء من فريق الجهاز 
لييكيين إىل اآلن لييم نيير يف الييجييهيياز اي نييتييائييج ملموسة ملحاكمة 
مييين تيييم احييالييتييهييم ميييع الييعييلييم ان لييدييينييا وميييييييض أمييييل نيييييراه يف 
نيابة األمييوال العامة التي تعيننا القضايا بشكل دائييم بل 
انها مؤخراً استدعت وزيرين للتحقيق معهم يف ملف تم 

رفعه من قبل الجهاز املركزي.

 ال يوجد حتى في القانون ما ميكن اجلهاز من إلزام اجلهات بتصحيح الوضع اإلداري
  أحلنا أكثر من "650" فاسدًا خالل الثالث السنوات املاضية

حوار

العدوان ال نقول فجر بل 
سعى جاهدَا لتفكيك العمل 

داخل مؤسسات الدولة

ابتعدنا متامًا من
 التوظيف على اسس ضيقة 

ومحسوبية

استطعنا بالتواجد
 داخل مؤسسات الدولة 

التي مكنا القانون من 
الوصول اليها ألننا كنا 

نواجه مشاكل وممانعة في 
كثير من املؤسسات

هناك قوانني جتعل 
مخرجات اجلهاز ضعيفة 

كقانون العقوبات

      البد ان تكون لدينا رؤية 
تنسجم مع تطلعاتنا ومع 
ثقافتنا وحجم تضحياتنا

:» رئيس جهاز الرقابة واحملاسبة األستاذ علي العماد     لـ»

ال ميكن أن نعمل بنفس اآلليات واإلجراءات واللوائح واألنظمة والوضعيات السابقة

الجهاز املركزي للرقابة 
واملحاسبة جهاز اصبح له 

كيان قوي يف ظل قيادة املسرة 
القرآنية والقيادة الثورية ورغم 

العوائق والعدوان عى بالدنا اال انه 
تمكن من تحقيق انجازات قد ال تعني 

للبعض أهميتها اال أن الجهاز اصبح له 
حضور فاعل وملموس يف مؤسسات 

الدولة ألهمية هذا التقت صحيفة 
"26سبتمر" برئيس الجهاز املركزي 

للرقابة واملحاسبة األستاذ عيل العماد 
وطرحنا عليه العديد من التساؤالت 
والتي ملسنا فيها الوضوح والشفافية 

وإليكم حصيلة الحوار التايل:

حوار /  عفاف الشريف
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 قالها الكتاب واملؤلف:
الييرسيياليية مييفييردات اخييرتنيياهييا ومييوقييف اخييتييارنييا عنوانه 

الصفاء والنقاء وطريقه الوفاء واالنتماء..
يجمعنا يمن غييال عظيم وال غاية لنا غر غاية رضا 
امليييييوىل اليييعيييزييييز الييحييكييم رب اليييعيييرش الييعييظيييييم فييتييقييبييلييوهييا 
كييييمييييا هييييييي هيييييييذه امليييييييفيييييييردات املييييوحييييييييية تيييضيييمييينيييتيييهيييا الييييرسيييياليييية 
العظيمة للصمود والثبات يف وجه أعداء األمة وأعداء 
اإلسيييييالم.. ويف املييسييتييهييل أهيييدى الييعييميييييد الييقييايض حسن 
حييسيين اليييرصيييابيييي نييائييب رئيييييس لييجيينيية تييوحيييييد الييخييطيياب 

الديني رئيس شعبة التوجيه واإلرشاد الديني يف دائرة 
التوجيه املعنوي للقوات املسلحة األسبق حيث كتب: 
إىل القائد الحكيم الذي رسم لشعبه ووطنه خطوات 
الييصييمييود والييثييبييات واالنيييتيييصيييار إىل الييسيييييد عييبييداملييلييك بييدر 

الدين الحويث قائد الثورة وقائد املسرة املباركة
وأختار القايض الرصابي مقدمته التي تقول:

وتيييبيييقيييى اليينييصيييييحيية واليييتييينييياصيييح واالسييييتييييميييياع إىل صيييوت 
الييحييكييميية واالمييييتييييثييييال لييتييعيياليييييم اإللييييييه األعييييظييييم ربييينيييا ورب 
اليييسيييميييوات واألرض رب اليييعيييرش الييعييظيييييم هيييو السبيل 

األمييثييل والييطييريييق األقييييوم اليييذي يييتييوجييب علينا أن نسر 
عى هداه ونتئك عليه..

فكالم الله سبحانه وتعاىل هو املرجع وهييو الشفاء 
ملييا يف الييصييدور ونييحيين هنا نييبييوح بما يييعييرتك يف الساحة 

من معان متعددة.. 
وتقول املقدمة أيضاً:

"نستغفر الله أن نتكر عى علمائنا أو نمارس عليهم 
أيييية أسييتيياذييية، وأن مييا نييييورده هيينييا هييو عييى سبيل األميير 
باملعروف، ومن باب التناصح والتفكر يف ما جرى وما 

يييجييري وكيييييف ينبغي أن نحتكم جميعاً إىل قيييول الله 
تييعيياىل وإىل تييعيياليييييمييه وأن نييتييجيينييب نييواهيييييه والسيييييمييا يف 
هذه الحرب الجنونية العبثية العدوانية التي أفسدت 

حياة اليمنين.
وتييؤكييد املييقييدميية عييى أن تييحييالييف اليييعيييدوان قييد كشف 
عن الجوانب السيئة ونشر إىل أن هناك نصائح لكل 
متغافل وتذكر لكل غافل ال نبتغي منها إال وجه الله.

ويييييييؤكييييييد الييييييرصييييييابييييييي يف امليييييقيييييدمييييية أنيييييهيييييا رسيييييياليييييية صييييادقيييية 
تبث ملن يريد أن يفهم ويستوعب أن اليمن وشعبها 
يتعرضان ملؤامرة كرى وأن التكالب العدواين له خطط 
آنية ومرحلية لتدمر اليمن، وافرتاس هويتها الوطنية 
واإلييييميييانييييييية وليييكييين هيييييهييات أن تييينيييال هييييذه الييعيينيياصيير من 
الوطن ومن الشعب ومن هويته اإليمانية والوطنية.

   نصيحة للعلماء الرسالة العظيمة للصمود والثبات في وجه أعداء األمة وأعداء اإلسالم
فتاواكم أمانة في 
أعناقكم؟!
   تعاليم وموجهات 
يجب أن يحافظ عليها

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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ُشيع بصنعاء جثمان فقيد الوطن الدكتور احمد عبدامللك حميد الدين عضو 
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد ال��ذي واف��اه األج��ل بعد مسرية حافلة 

بالعطاء يف خدمة الوطن يف املجال األكاديمي والرقابي .
 وخالل مراسيم التشييع التي تقدمها عضو املجلس السيايس االعىل محمد 
ع���ي ال���ح���ويث ورئ���ي���س امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ال���ق���ايض ع��ص��ام ال��س��م��اوي ورئ���ي���س هيئة 
مكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم ووزيرا العدل القايض نبيل العزاين  
والتعليم العايل حسني حازب وأمني العاصمة حمود عباد ومستشار املجلس 
السيايس االعىل العالمة محمد مفتاح ورئيس هيئة االستخبارات واالستطالع 
ال��ل��واء عبدالله ال��ح��اك��م.. أش���اد املشيعون ب��ال��دور الكبري للفقيد حميد الدين 
خ�����الل م���س���رية ح���ي���ات���ه ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة وم��س��اه��م��ت��ه يف االرت�����ق�����اء ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 

التعليمية يف مختلف الجامعات ومراكز األبحاث والدراسات .
ج���رت م��راس��م التشييع لفقيد ال��وط��ن ب��ع��د ال��ص��الة عليه يف ج��ام��ع الشعب 

ليوارى جثمانه الرثى يف  مقربة الحشحوش بأمانة العاصمة  .
شارك يف مراسم التشييع مدير دائرة االستخبارات العميد الركن عي محمد 

ابوحليقة ووكيل محافظة الحديدة احمد البشري وعدد من األكاديميني .
كما ٌشيعت بصنعاء جثامني كوكبة من شهداء الوطن وال��ق��وات املسلحة 

الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامني العقيد يحيى محمد عالو والرائد سامي عي حميد 
والرائد ناشر محمد الحشيربي واملالزم أول عبداملجيد عي الغباري واملالزم أول 
محمد حمود العقاري واملساعد نزيه حامد الدربي واملساعد نور الدين غانم 
العدين وعبدالفتاح حسني مشيلف ونجم الدين مجاهد أبو طالب وجربان 

صالح الحيفي.
وخ���الل م��راس��م التشييع ال��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��ا ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء ل��ش��ؤون ال��رؤي��ة 
الوطنية محمود الجنيد ومستشار املجلس السيايس األعىل العالمة محمد 
م��ف��ت��اح ووك���ل محافظة ال��ح��دي��دة ال��ش��ي��خ ص���دام ن��اص��ر آل راش���د وم��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�������الح وأه����������ايل وأق��������ارب 
ال���ش���ه���داء، أش�����اد امل��ش��ي��ع��ون ب���امل���واق���ف ال��ب��ط��ول��ي��ة واألدوار ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ش��ه��داء 
وزم���الئ���ه���م م����ن أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وه�����م ي���ت���ص���دون  ل��ت��ح��ال��ف 

العدوان يف مختلف الجبهات.
ج��������رت م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل����ل����ش����ه����داء ال������ذي������ن ت����وش����ح����ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب���ال���ع���ل���م 
ال���ج���م���ه���وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة، ليتم 

مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش��ارك يف التشييع مساعد مدير دائ���رة االس��ت��خ��ب��ارات العميد ال��رك��ن حمود 

الحذيفي وعدد من الضباط.
إىل ذلك شيعت بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامني عدد من شهداء 

الوطن، الذي استشهدوا يف ميادين العزة والكرامة وهم يدافعون عن سيادة 
الوطن ويواجهون الغزاة ومرتزقتهم .

حيث تم تشييع كل من املقدم عبدالعزيز عيضة حسني والنقيب العز أحمد 
العزاين والنقيب سلمان أمني وجيه الدين وامل��الزم أول عاصم يحيى عطيف 
واملساعد سلطان فؤاد العبادي واملساعد حاتم عي العبادي واملساعد طالل 

ضيف كزمان.
وأقيمت لجثامني الشهداء مراسيم تشييع رسمية تقدمها مدير دائرة تقييم 
القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صالح وعدد من القيادات العسكرية 

واألمنية والشخصيات السياسية واالجتماعية وأهايل وأقارب الشهداء .
وق���د ج���رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��ش��ه��داء ال���ذي���ن ت��وش��ح��ت ج��ث��ام��ي��ن��ه��م بالعلم 
ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ل��ت��ت��م م���وارات���ه���ا ال�����رثى كل 

شهيد يف مسقط رأسه.
ك��م��ا ٌش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ني ث��الث��ة م��ن ش��ه��داء ال��وط��ن وال���ق���وات املسلحة 
النقيب مجاهد أحمد أحمد صالح حسني غازي وزكريا أحمد عبد عي صيبعان 

وأحمد محسن محسن حيدرة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن.
وخ�����الل 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 
العميد الركن عبدالعزيز صالح، أشاد املشيعون باملواقف الشجاعة للشهداء 

وزمالئهم وهم يتصدون لجحافل العدوان واملرتزقة.
ج��������رت م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل����ل����ش����ه����داء ال������ذي������ن ت����وش����ح����ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب���ال���ع���ل���م 
ال���ج���م���ه���وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة، ليتم 

مواراتها الرثى كل شهيد بمسقط رأسه.
شارك يف التشييع نائب مدير دائرة املشاة العميد حميد الغويل ونائب مدير 
دائ��رة التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني ونائب مدير دائ��رة اإلم��داد 
والتموين العميد عبد الله السباعي وق��ي��ادات عسكرية وأمنية وشخصيات 

اجتماعية وأهايل وأقارب الشهداء وجمع من املواطنني.
ويف نفس ذات السياق ُشيع بصنعاء جثامني أربعة من شهداء الوطن املقدم 
محمد محمد صبيح والنقيب عبدامللك محمد الوشي واملالزم أول بندر هماش 
حيدر وامل��الزم أول نوح عي الشريف الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 

يف معركة الدفاع عن الوطن.
وأق����ي����م����ت ل���ج���ث���ام���ني ال����ش����ه����داء م����راس����ي����م ت��ش��ي��ي��ع رس����م����ي����ة، ب���ح���ض���ور م��ح��اف��ظ 
مأرب عي محمد طعيمان ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���الح وق���ي���ادات ع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة وش��خ��ص��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة وأه���ايل 

وأقارب الشهداء وجمع من املواطنني.
ج��������رت م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل����ل����ش����ه����داء ال������ذي������ن ت����وش����ح����ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب���ال���ع���ل���م 
ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال�����رثى كل 

شهيد يف مسقط رأسه.
شارك يف التشييع نائب مدير دائرة التقاعد العميد أحمد الحسيني ونائب 

مدير دائرة االتصاالت العميد أحمد الشامي.
كما شيع بصنعاء جثمانا الشهيدين ال��رائ��د يوسف أحمد امل��روين والنقيب 
غيالن محمد الواحدي، اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما يف جبهات 

الدفاع عن الوطن.
وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها مدراء دوائر، تقييم القوى البشرية 
ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ص������الح ، وال���ت���ق���اع���د ال���ع���س���ك���ري ال���ع���م���ي���د ع��ب��دال��ل��ه 
الكبودي واملساحة العميدالركن أحمد الخيواين وأهايل وأقارب الشهيدين، 
أش�����اد امل��ش��ي��ع��ون  ب������دور  ال��ش��ه��ي��دي��ن  وزم��الئ��ه��م��ا م���ن أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية  وهم يدافعون عن الوطن يف عدد من الجبهات ضد تحالف العدوان.

جرت مراسم التشييع  لجثماين الشهيدين اللذين توشحا بالعلم الجمهوري 
بعد الصالة عليهما يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم موارتهما الرثى 

يف مسقط رأسيهما .
م��ن جانب آخ��ر ُشيعت بصنعاء جثامني ع��دد م��ن ش��ه��داء ال��وط��ن وال��ق��وات 
املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامني الرائد بشري ناجي البهشي والنقيب يحيى محمد 
م���س���اع���د وامل���������الزم أول ودي�������ع ص����ال����ح ال���ك���ام���ل وامل����س����اع����د أي����م����ن م���ح���م���د ال���ل���س���اين 

واملجاهد محمد مطهر زينه.
وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية 
العميد الركن عبدالعزيز صالح ونائب مدير دائرة اإلمداد والتموين العسكري 
العميد عبدالله السباعي ومساعد مدير دائرة االستخبارات العسكرية العميد 
الركن حمود الحذيفي، أشاد املشيعون باملواقف الشجاعة للشهداء وزمالئهم 
وه�����م ي��������ذودون ع����ن ال���ح���م���ى وي���ت���ص���دون ل���ق���وى ال�����ع�����دوان وامل����رت����زق����ة وال��ع��ن��اص��ر 

اإلرهابية يف مختلف الجبهات.
ج��������رت م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل����ل����ش����ه����داء ال������ذي������ن ت����وش����ح����ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب���ال���ع���ل���م 
ال���ج���م���ه���وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة، ليتم 

مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
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بحضور عضو املجلس السياسي األعلى

املنطقة العسكرية اخلامسة تختتم دورة للعائدين إلى صف الوطن
احلوثي: القسم العسكري يقتضي عدم القبول باالرتهان والعمالة أو القبول باالستعمار

تغطية: ماهر الدبعي - تصوير: فهد الجويف

نظمت قيادة املنطقة العسكرية الخامسة بصنعاء حفل اختتام الدورة التأهيلية ل� 56 من 
العائدين إىل صف الوطن من عدد من مواقع مرتزقة العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت.

وخالل الحفل أشار عضو املجلس السيايس األعىل محمد عي الحويث إىل أن مبادرة قائد 
الثورة التي جدّدها يف خطابه للنظام السعودي بشأن اإلفراج عن املعتقلني الفلسطينيني 

الذين صدرت بحقهم أحكاماً جائرة، تؤكد مدى االهتمام بالقضية الفلسطينية.
وخاطب النظام السعودي بالقول" قد حكمتم عليهم فاتركوهم يذهبوا إىل فلسطني 
ليقضوا باقي فرتة حكمهم كما يعمل القضاء يف اليمن بإرسالهم إىل بلدانهم الستكمال 

األحكام ".
وأضاف" قلنا أكرث من مرة من يريد تحرير صنعاء ألنها عربية عليك أن تتجه إىل القدس 

لتحريرها ألنها عاصمة عربية يحتلها اليهود ".
وأوضح محمد عي الحويث "أن القسم العسكري يقتيض عدم القبول بارتهان اليمن أو 

العمالة واالستعمار وأن يحافظ الجميع عىل الوحدة والجمهورية اليمنية ".
وق��ال "لم أر يف حيايت من يدعو إىل أن يكون شعبه وبلده تحت البند السابع إال هؤالء 
ال���ل���ص���وص ال���ذي���ن ك���ان���وا يف ق��م��ة ال��س��ل��ط��ة وب����اع����وا ال��ش��ع��ب وال��ج��م��ه��وري��ة م���ن أج����ل م��رت��ب��ات 
السعودية". وأضاف "اليوم أتحداهم أن يسقطوا الجمارك ويذهبوا معنا يف هذا االتجاه 

م��ن أج��ل مصلحة الشعب اليمني وإذا ك��ان��وا ي��ري��دون الحفاظ ع��ىل اليمن عليهم إسقاط 
الجمارك للحد من الغالء وسنعمل عىل إسقاط كل الجمارك عىل الشعب اليمني".

وأش������ار ع��ض��و ال���س���ي���ايس األع�����ىل إىل أن ال��ش��خ��ص ال�����ذي ض��ح��ى ب��ش��ع��ب ودول������ة ب��أك��م��ل��ه��ا ال 
يستحق أن يقاتل من أجله املخدوعون.

ف��ي��م��ا أك���د 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 ح��س��ني م��ق��ب��ويل أن 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي س��ي��ن��ت��ص��ر وس��ي��س��ق��ط م���ن ب���اع���وا ال���وط���ن وال���دي���ن م���ن أج����ل ح��ف��ن��ة م���ن امل���ال 
امل��دن��س وق���ال" إن الربيطانيني ال��ي��وم يف امل��ه��رة محتلني، ف��ل��م��اذا ل��م يقاتلوهم وق��د أوج��ب 
الله قتالهم " .. مشيداً بمواقف أبناء املهرة األحرار الذين أعلنوا قتال الربيطانيني الغزاة.

وحث الدكتور مقبويل العائدين عىل التواصل مع زمالئهم يف صفوف العدوان للعودة 
إىل صف الوطن وسيلقون كل ترحيب.

فيما حيا مدير الكلية البحرية قائد ل��واء الدفاع الساحي اللواء الركن محمد القادري 
ومدير مديرية استخبارات املنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي العائدين الذين 
تركوا العدوان وعادوا إىل صف الوطن والجيش واللجان الشعبية ملواجهة العدو الحقيقي.
بدوره أشار مسؤول العائدين باملنطقة العسكرية الخامسة املقدم عبدالعزيز عريج 
إىل أن ت��زاي��د ال��ع��ائ��دي��ن م��ن م��دي��ري��ات م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة ي��ؤك��د ت��ع��اون ال��ج��م��ي��ع يف ه��ذا 
الجانب".. داعياً بقية املغرر بهم الذين ما يزالون يف صف العدوان العودة إىل أهاليهم 

ومناطقهم.

تغطية: أحمد طامش - تصوير: نبيل شبيل

اختتمت بصنعاء الدورة التأهيلية الثالثة لضباط مديرية 
االستخبارات العسكرية يف املنطقة العسكرية الخامسة.

وأكد رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع اللواء عبدالله 
ي��ح��ي��ى ال���ح���اك���م امل����يض ق���دم���اً يف ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل اإلس���ت���خ���ب���ارايت 
واالرتقاء بمستوى أداء منتسبي االستخبارات وتحقيق املزيد 

من النجاحات.
وأشار إىل أهمية العمل االستخبارايت الذي يعد صمام أمان 
للمؤسسة العسكرية والوطن بصورة عامة وبوابة لتحقيق 

النصر عىل األعداء.
وأوض�����ح ال���ل���واء ال��ح��اك��م أن ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ت��ح��ق��ق��ت عىل 
ص����ع����ي����د ت����ط����وي����ر ال��������ق��������درات ال�����دف�����اع�����ي�����ة وت����ح����ق����ي����ق االن������ت������ص������ارات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ع��ىل ق���وى ال���ع���دوان وامل��رت��زق��ة ل��م ت���أت م��ن ف���راغ، 
إنما بجهود مضنية ُبذلت وُتبذل يف مختلف الجوانب ومنها 

العمل االستخبارايت سواء داخل الوطن أو خارج الحدود.
وشدد عىل ضرورة اإلملام بطبيعة املهام التي تتطلبها املرحلة 
الراهنة لتحقيق النجاح املنشود يف الجانب االستخبارايت .. 
الفتاً إىل حرص الجميع عىل بذل املزيد من الجهود لتجاوز 
ال�����ظ�����روف االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال����ت����ي ي���م���ر ب���ه���ا ال����وط����ن ج�������راء اس���ت���م���رار 

العدوان والحصار.
ويف االخ����ت����ت����ام، ب���ح���ض���ور م����دي����ر ال���ك���ل���ي���ة ال���ب���ح���ري���ة ق����ائ����د ل����واء 
ال���دف���اع ال��س��اح��ي ال���ل���واء م��ح��م��د ال���ق���ادري ون��ائ��ب م��دي��ر دائ���رة 
االس���ت���خ���ب���ارات ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��م��ي��د ح���س���ني ه���اش���م وق����ي����ادات 
وضباط، أكد الخريجون أنهم سيبذلون قصارى جهودهم 
يف امل���ي���دان وب��م��ا ي��رتج��م ت��وج��ه��ات ال���ق���ي���ادة وي��ج��س��د م���ا ت��ل��ق��وه 
من علوم وخربات ومهارات عىل الواقع ويف ميادين العمل.

تخلل الحفل بحضور مدير مديرية االستخبارات العسكرية 
يف املنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي قصيدة 

شعرية معربة.

بحضور رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع

اختتام دورة تأهيلية لضباط مديرية االستخبارات 
باملنطقة العسكرية اخلامسة

اللواء احلاكم: سنمضي قدمًا لتطوير العمل اإلستخباراتي واالرتقاء مبستوى أداء منتسبيه

»سكان إيغل« االمريكية تتهاوى في سماء مارب

العميد سريع : دفاعاتنا اجلوية متكنت من إسقاط طائرة 
جتسسية أثناء قيامها بأعمال عدائية

أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية، 
طائرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية يف 

محافظة مأرب.
وأوض��������ح امل����ت����ح����دث ال����رس����م����ي ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة ال��ع��م��ي��د 

ي��ح��ي��ى س���ري���ع أن ال���دف���اع���ات ال���ج���وي���ة ت��م��ك��ن��ت م���ن إس��ق��اط 
ط���ائ���رة ت��ج��س��س��ي��ة أم��ري��ك��ي��ة ن����وع "س���ك���ان إي���غ���ل" ب���ص���اروخ 
أرض جو . وأفاد بأن إسقاط الطائرة التجسسية جاء أثناء 
قيامها بأعمال عدائية يف أجواء مديرية مدغل بمحافظة 

مأرب.
وأكد العميد سريع أن عملية استهداف الطائرة موثقة 
بعدسة اإلعالم الحربي وسوف يتم بث مشاهد حطامها 

الحقاً.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة وفقيد الوطن الدكتور أحمد عبدامللك حميد الدين

خالل اختتام ورشة تدريبية في املهارات القتالية لضباط احلرس اجلمهوري

اخ��ت��ت��م��ت ورش�����ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ل��ض��ب��اط ال���ح���رس ال��ج��م��ه��وري 
والعمليات الخاصة نظمتها قيادة املنطقة العسكرية املركزية 

تحت شعار " هيهات منا الذلة " ..
وأشار رئيس هيئة القوى البشرية اللواء عبدالله البزاغي  إىل 
أهمية الورشة يف إكساب املشاركني معلومات جديدة تساهم 
يف صقل خرباتهم وتوسيع معارفهم العسكرية ، الفتاً إىل أنهم 

سيكونون إضافة نوعية مليادين وجبهات الدفاع عن الوطن.
وأكد أن مرتزقة العدوان يتجرعون اليوم االهانات عىل أيدي 
ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان األم�����ري�����يك ال����س����ع����ودي م����ش����ي����داً ب����االن����ت����ص����ارات 
ال����ك����ب����رية ال����ت����ي ي��ح��ق��ق��ه��ا امل����راب����ط����ون م����ن أب����ن����اء ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 

الشعبية ضد املعتدين يف مختلف جبهات العزة والكرامة .
ويف االخ��ت��ت��ام بحضور ن��ائ��ب ق��ائ��د املنطقة العسكرية املركزية 
العميد محمد أبو مهدي ومدير دائرة االستخبارات العسكرية 

العميد ال��رك��ن ع��ي أب���و حليقة وم��دي��ر الكلية ال��ح��رب��ي��ة العميد 
ال����رك����ن م���ح���م���د ش����ي����زر وم���س���ت���ش���ار رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة األرك���������ان ال���ع���ام���ة 
ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ع�����ي ال�������ح�������رازي، أوض��������ح ق����ائ����د ل��������واء ال���ع���م���ل���ي���ات 
الخاصة العميد سعد السالمي أن املشاركني اكتسبوا املهارات 
القتالية وسيطبقونها يف امل��ي��دان ل��دع��م واس��ن��اد امل��راب��ط��ني حتى 

يتحقق النصر الكامل ويندحر الغزاة وأدواتهم .
ف��ي��م��ا أك������دت ك��ل��م��ة امل����ش����ارك����ني أن���ه���م س��ي��ع��م��ل��ون ع����ىل ت��رج��م��ة 
م���ا ت��ل��ق��وه م���ن م����ه����ارات ع��س��ك��ري��ة يف ال����واق����ع ال��ع��م��ي وم��ش��ارك��ة 

زمالئهم يف التصدي واملواجهة ألعداء الوطن ومرتزقتهم .
حضر االختتام مدير دائرة املساحة العسكرية العميد الركن 
أح����م����د ال����خ����ي����واين وم�����دي�����ر م���س���ت���ش���ف���ى 48 ال����ن����م����وذج����ي ال��ع��م��ي��د 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دامل���ل���ك ال���ص���ي���ل���م���ي وم����س����اع����د م����دي����ر دائ��������رة ال��ت��وج��ي��ه 

املعنوي العميد الركن عابد الثور .

اللواء البزاغي: مرتزقة العدوان يتجرعون 
االهانات على أيدي التحالف األمريكي السعودي

ال������ورش������ة ت��ك��س��ب 
امل���������������ش���������������ارك���������������ن 
جديدة  معلومات 
ت������������س������������اه������������م ف������ي 
ص���ق���ل خ���ب���رات���ه���م 
وتوسيع معارفهم 

العسكرية



األوقات  من  بأشباهه  الوقت  يذكر 
بإعادة  وضعت  التي  األحداث  لتحتشد 
ذكرى أوقاتها فتتبدى تربية العهد وكأن 
الحدث  صلة  تقطع  لم  المتوالية  القرون 
ومن  القدم..  في  الموغل  بزمنه  القديم 
هذه المواقيت شهر محرم من كل سنة 
هجرية فهذا الشهر مقرون بثورة )الحسين 
من  فيه  وقعت  ما  برغم  واستشهاده 
ولعلنا  الحسينية,  األحداث  سوى  أحداث 
التي  "كربالء"  لكوارث  تمثاًل  أكثر  اليوم 
وقعت عام 60للهجرة, ألن األسى يبعث 
األسى واألشباه تذكر بأشباهها كما تلفت 
النقائض إلى نقيضاتها, ولعل هذه الفترة 
أقوى شبهًا بفترة ثورة الحسين واستشهاد 

بطلها..

 ألن "الحسني بن عيل" خرج يف زمن التعطل من التاريخ 
ول���و ت��ح��رك ال��ح��س��ني يف زم���ن ت��ح��رك ال��ت��اري��خ مل��ا س��ق��ط شهيداً 
ع��ى ي��د أول��ئ��ك ال��رج��ال م��ن أت��ب��اع "ي��زي��د" ولكنها ف��رة العقم 
ت��وج��ه ال��ح��دث إىل خلفه وت��ع��ك��س ال��وج��ه إىل ذي��ل��ه ف��ق��د ج��اء 
ال�����ح�����س�����ني ب�����ع�����د أن م���������ات ب�����ع�����ض ال�����ص�����ح�����اب�����ة وش�����������اخ ب���ع���ض���ه���م 
وارت���������اب ب��ع��ض��ه��م ف���ي���م���ا ي�����رى وت����ف����رق ع�����دد م���ن���ه���م يف األم����ص����ار 
ألن لهذه الفرة خلفه عشرين عاماً أداره��ا ده��اء "معاوية" 
ت��ج��اه الحسني وي��زي��د إىل زم��ن منصوب السلم لقدمي يزيد 
م��رف��وع ال��ن��ع��ش لجثمان ال��ح��س��ني ف��ه��ذه ال��ف��رة تشبه أيامنا 
ه�������ذه امل����ت����ل����ون����ة ال������وج������وه إىل ال����خ����ل����ف وال����ض����ائ����ع����ة ب������ني امل���ه���ب���ات 
العاصفة إذ تالحقت الكوارث من مطلع الستينات بعد بشائر 
الخمسينات وكأن تلك البشائر أحالم ليلة صيف كانت أول 
فادحة انفصال الجمهورية العربية املتحدة بعد عمر قصري 
من الوحدة املنشودة وكانت هذه الفادحة بداية ألخطار أفدح 
إذ ترتبت عليها هزيمة 67 ورح��ي��ل ناصر ع��ام 70 وم��ؤام��رة 
73 ثم حرب لبنان ثم الغزو اإلسرائييل كخاتمة لهذا الفصل 
املأساوي, وربما كان بداية لفصول أخرى قد تعاكس أصولها 
وقد تشبه مقدماتها.. إال تتشابه فرات التعطل من التاريخ 

أو العجز عن اإلرادة؟
وهذا التعطل يف جانب يؤدي إىل امتالء الجانب املعاكس 
ف��ق��د أدى تعطل اإلرادة ال��خ��رية بمقتل ال��ح��س��ني إىل انتصار 
االن��ت��ه��ازي��ة لسفيانية األم��وي��ة, كما سبب تعطل ه��ذه الفرة 
م��ن اإلرادة ال��ع��رب��ي��ة إىل غ��ل��ب��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة واالم��ري��ال��ي��ة حتى 
أصحبت كل املنطقة كوالية أمريكية وكمستوطنة صهيونية 
أليست حكمة التاريخ أح��رى باالسرجاع اليوم للبحث عن 
مكامن القوة القائمة الن بعد كل فرة نقيضها واالستعداد 
ل��ه��ا ي��س��ه��ل ام��ت��الك��ه��ا ق��ب��ل أن ت��م��ل��ك ق���ي���ادن���ا, ف���زم���ن ال���ظ���روف 
السيئة هو موسم اكتناه عظائم األحداث يف التاريخ فعندما 
تتغيب ال��ث��ورات عن مواقعها يتبدى تاريخ البطوالت أهدى 
إىل طريقها, وعندما تنبعث الثورات يصبح تاريخ التضحيات 
أهم نسيج راياتها, ففي إطار العصر الثوري نقب املثقفون عن 
أوائل الثورات وأبطالها يف مدارج التاريخ فتغنت الكتابات يف 
تاريخ "سرتاكوس" ويف ثورته عى اإلمراطورية الرومانية من 
اج��ل تحرير العبيد وتحرير األح���رار م��ن اإلق��ط��اع, كانت هذه 
ال��ث��ورة امل��ب��ك��رة خ���ارج ذاك���رة ال��ت��اري��خ امل��ل��ويك وال��ك��ن��ائ��ي, حتى 

نفضت عنها الغبار كتابات عصر الثورات وتتبعها للمكونات 
ال����ث����وري����ة يف ح�����س اإلن������س������ان, ل����ه����ذا اه����ت����م ع���ص���ر ال������ث������ورات ب��ك��ل 
الحركات من "سرتاكوس" إىل "كومنت باريس" مروراً بثورة 
"الحسني" وثورة "الزنج" والثورة الباباكية فالشعوب تحتاج 
إىل التاريخ الثوري يف فرات التعطل ليك يتحقق االمتالء ويف 

فرات االمتالء ليك تمتد جذور الخصب التاريخي.
الش���������ك أن ث������������ورة ال�����ح�����س�����ني ب�������ن ع�������يل يف ش�����ه�����ر م������ح������رم س���ن���ة 
60ل�����ل�����ه�����ج�����رة م������ن أه��������م ح������رك������ات ذل��������ك ال�����ح�����ني وم��������ن أخ���ص���ب 
الحركات فكرياً إىل اليوم, وربما تنتسب فكرية هذه األحداث 
إىل ف��رادة بطلها يف تلك الفرة الخاملة, فقد ك��اد الناس يف 
ذل��ك الحني أن يرضوا بما يكرهون فلم يكن يف ذل��ك الجيل 
احد يجهل فضل الحسني عى يزيد ويعرف أن يزيداً امتداداً 
وراثياً ألبيه لم يرشحه الواقع ولم تؤازره الكفاءة وكان الناس 
مجمعني عى عدم شرعية الحكم باإلرث ألن الخالفة بيعة 
وشورى, ومع هذا ران السكون عى بقية الصحابة والتابعني 
ف��ت��وق��ف ال��ب��ع��ض ع���ن ع��م��ل أي يشء وان���ت���ظ���ر ال��ب��ع��ض ال��ف��رج 

ومال البعض إىل الزهد يأساً من الدنيا وأماًل يف الله.
ويف إب�������ان ه������ذا ال����ت����خ����اذل ن���ه���ض ال���ح���س���ني م���س���ت���ج���ي���ب���اً دع�����وة 
الشعب بعد أن تلقى بيعة أهل العراق وتحريض أهل مكة 
ف��خ��رج ب��ص��ح��ب��ه وأه���ل���ه م���ن م��ك��ة إىل ك���رب���الء واث���ق���اً ب��ن��ص��ر ال��ل��ه 
وب������������إرادة أص�����ح�����اب امل���ص���ل���ح���ة م�����ن ح���ك���م���ه ألن ال���ح���ك���م ال�������ورايث 
ال��ذي تلقفه يزيد ع��ن أبيه ال ي��رى يف الحكم مصلحة الناس 
وال ت��ح��ق��ي��ق غ��اي��ات��ه��م ألن ال��ح��ك��م أط��ل��ق أه���م أس���ب���اب ال��ف��س��اد 
املطلق ل��ه��ذا ج���ازف الحسني قبل أن يتبني مصري مسلم بن 
عقيل ال���ذي بعثه إىل ال��ع��راق الستطالع األم���ور وك���ان مسلم 
ب���ن ع��ق��ي��ل ق���د الق����ى م��ص��رع��ه ع���ى ي���د ع��ب��دال��ل��ه ب���ن زي�����اد ع��ام��ل 

يزيد عى العراق.
رب���م���ا ك����ان ال��ح��س��ني ع���ى ظ���ن ب��م��ص��رع اب����ن ع��م��ه م��س��ل��م بن 

ع���ق���ي���ل ب����ن أب������ي ط����ال����ب ف���ل���م ي����ري����ث ع����ن ال���رح���ي���ل رغ������م ن��ص��ح 
ال��ن��اص��ح��ني وإن��م��ا ت��اب��ع م��س��ريت��ه إىل ك��رب��الء وم���ا ك���ان يف ظن 
أحد أن عمر بن سعد بن أبي وقاص سيقف بجيشه يف وجه 
الحسني ولقد تردد عمر بن سعد يف قتال الحسني طوياًل 

وعندما اكتشف يزيد تردده عززه بجيش بقيادة الشمر بن 
ذي الجوشن وهنا أحس عمر بن سعد خطورة املنافسة 
ف��ق��ات��ل إىل ج��ان��ب ال��ش��م��ر ح��ت��ى ب���ادت ج��م��اع��ة ال��ح��س��ني ثم 

لفظ الحسني أنفاسه بحرارة السالح والعطش.
هل كان الحسني يجهل عدم التكافؤ بني العشرات من 

أصحابه وأهله وبني األلوف املدججة من جيش يزيد؟
ي��ب��دو أن ال��ح��س��ني ك����ان ع���ارف���اً ان����ه ل��ي��س ه��ن��اك م��ف��ر من 

النصر أو الشهادة وليس هناك خيار ثالث وب��ه��ذا املوقف 
الحسيني أصبحت ث��ورة ك��رب��الء فكرية ال��ث��ورات الشعبية 

أجيااًل تلو أجيال, فمن أرومة الثورة الحسينية نشأت 
العقلية الجدلية بني اإلم��ام القائم واإلم���ام القاعد 
وبني االختياريني والقدريني وبني اإلثني عشرية وبني 
ديمومة العرة فباستشهاد الحسني تعددت جوانب 

التفلسف يف شروط الحاكم ومؤهالت الحكم وزعامة 
األفضل وصالحية املفضول مع اإلجماع.

ف��إذا أراد الباحث أن يّقوم أي ح��دث ث��وري فالبد أن يزمنه 
وي�����������وازن ب�����ني األح�����������داث وم������ا ت����رك����ت م�����ن آث��������ار ول����ع����ل األح��������داث 
ال��ت��ي اح��ت��ش��دت يف ال��ع��ص��ر األم����وي ب��ع��د اس��ت��ش��ه��اد الحسني 

فرادة ثورة الحسني عى سائر معاصراتها من الحركات 
وباألخص اثنتان الخوارجية والزبريية.

ك����ان ال����خ����وارج م���ن أت���ب���اع ع���يل ي��ق��ات��ل��ون م��ع��ه بصفني 
م��ع��اوي��ة وج��ن��ده ومل��ا ن���ادى امل��ن��ادون بالتحكيم ب��ني عيل 

وم��ع��اوي��ة اس��ت��ج��اب ع��دد كبري م��ن أص��ح��اب ع��يل للنداء 
واضطر إىل قبول التحكيم مع أنه حق أريد به باطل عى حد 

تعبري اإلمام عيل وملا قبل عيل التحكيم خرج عليه جماعة 
ق����ائ����ل����ني: "ال ح����ك����م إال ل����ل����ه" وت����س����م����ى ه��������ؤالء ب����ال����خ����وارج 
ف��ق��ات��ل��ه��م ع����يل ح���ت���ى أض���ع���ف ش��وك��ت��ه��م ف��ت��ج��م��ع��وا ب��ع��د 
ش���ه���ور وق�������رروا ت��خ��ل��ي��ص األم�����ة م���ن ال���ح���رب ب��ق��ت��ل ال��ث��الث��ة 

الرؤوس التي تقودها وأعدوا أحدهم لقتل عيل وثانياً لقتل 

معاوية وثالثاً لقتل عمرو بن العاص, ونجح ابن ملجم بقتل 
ع����يل ألن�����ه ك�����ان ي���خ���رج ب����ال ح������ارس ع����ى ح����ني أن���ج���ت ال���ح���راس���ة 

معاوية وابن العاص.. فما هو مبدأ الخوارج؟
كان الخوارج يريدون أن تختار األمة حاكمها من أي فريق 
أو قبيل, ولكن كيف تختار األمة بدون تنظيمات وال قيادات؟ 

وهل يمكن أن ينعقد إجماع قبل عهد الجماعات؟
لقد كان الخوارج فدائيني من أعى طراز عى امتداد عصور 
وع����ى اس��ت��ه��ان��ت��ه��م ب���امل���وت واق��ت��ح��ام��ه��م ال���ح���روب ف��ل��م ي��رك��وا 
فلسفة تداين فلسفة التشيع أو آداب أحد فرقها ألن الخوارج 
كانوا قوى عسكرية دينية أكرث منها نظرية رغم تعدد فرقها 
الن نظرتها كانت واحدة تتلخص يف عبارة "الحكم لله" بدون 
تحديد للكيفية ولصورة اختيار هذا الحكم أو نوع رجاله وعى 
رغ����م ب���الغ���ة خ��ط��ب��اء ال����خ����وارج م���ن أم���ث���ال أب����ي ح���م���زة ال���ش���اري 
وش��ب��ي��ب ب��ن شيبه ف���إن خ��ط��اب��ات��ه��م ك��ان��ت تقتصر ع��ى وص��ف 
اس��ت��م��ات��ت��ه��م ع���ى ال��ت��ح��ري��ض أن ال��ق��ت��ال اج���ت���زاء ب��م��ا ع��ن��د ال��ل��ه 
ب����داًل ب��م��ا يف ال��دن��ي��ا م��ل��م ت��ش��ر خ��ط��اب��ات��ه��م إىل ش����روط ال��ح��اك��م 
وطرق اختياره, كذلك أشعارهم فإنها أقرب إىل الخطب إذ 
ال تنطوي عى حجاج كحجاجية الكميت بن زيد األسدي يف 
ه��اش��م��ي��ات��ه ال��ت��ش��ي��ع��ي��ة, ألن أش���ع���ار ال���خ���وارج ك��ان��ت اق����رب إىل 
األناشيد الحربية منها إىل األيديولوجية السياسية ولم تكن 
من املطوالت, بل إن أغلبها مقطوعات أو قصائد قصرية من 

أمثال قول قطري بن الفجاءة:
أقول لها وقد طارت شعاعاً
من األبطال ويحك ال تراعى

وك�������ان ق����ط����ري وزوج��������ه أم ح���ك���ي���م وع����م����رو ب����ن ح����ط����ان اش��ع��ر 
ش������ع������راء ال���������خ���������وارج, وم��������ع ه��������ذا ال ي�����ق�����اس ك������ل ش���ع���ره���م 

ب���إح���دى ه��اش��م��ي��ات ال��ك��م��ي��ت ال�����ذي ك����ان ي��ع��ت��م��د ع���ى ال��ت��ش��ب��ع 
وعى التنديد ببني أمية جدلياً كقوله يف النبي وإرثه:

يقولون لم يورث ولوال تراثه
لقد شركت فيها بكيل وأرحب

فإن هي لم تصلح لحي سواهم
فإن ذوي القربى أحق واقرب

ح����ت����ى أص����ح����ب����ت ق����ص����ائ����ده أروم����������ة ال����ش����ع����ر ال���ت���ش���ي���ع���ي ون�������واة 
أي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ح��ك��م ف��ث��ورة ال��ح��س��ني ت��م��ت��از ب��آث��اره��ا ع��ى ث��ورة 
الخوارج كما أنها تفوق بكل جوانبها الحركة الزبريية.. فعى 

ما كان يعتمد الزبرييون..؟
كانوا عى عكس الخوارج يرون الحكم يف قريش كما كانوا 
يعاكسون الشيعة يف أحقية الهاشميني بالحكم ثم أنهم ال 
يرون الحكم يقوم عى الفضائل النفسية وإنما عى العراقة 
النسبية كما عر عن هذا شاعرهم عبدالله بن قيس الرقيات:

حبذا أتعيش يوم قومي جميع
لم تفرق أمورها األهواء

قبل أن تطمع القبائل يف ملك
قريش ويشمت األعداء

أن تودع من البالد قريش
لم يكن بعدها لحي بقاء

ف���ال���زب���ريي���ة م���ؤس���س���ة ع����ى ال���ع���رق���ي���ة وع�����ى م���ب���دأ ال���خ���الف���ة يف 
ق���ري���ش أو ال ي���دي���ن ال����ع����رب إال ل���ه���ذا ال���ح���ي م����ن ق����ري����ش.. وم���ا 
دام�������ت امل����س����أل����ة ق���رش���ي���ة ف������إن ب���ن���ي أم����ي����ة م�����ن ذؤاب����������ات ق���ري���ش, 
وبهذا ينمحي صراع الضدية أو اشتباك النقائض يف الحركة 
ال��زب��ريي��ة وه���ذا ه��و ال���ذي تسبب يف غ��ي��اب أيديولوجية زبريية 
ف��ان��ت��ه��ت ال���زب���ريي���ة ب��م��ق��ت��ل ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ال���زب���ري يف م��ك��ة وم��ق��ت��ل 
أخ������ي������ه م����ص����ع����ب يف ال���������ع���������راق ع�������ى ي�������د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب�������ن م������������روان, 
وباستشهاد هذين الشجاعني انتهى العهد ال��زب��ريي يف 
ح�����دود ت��س��ع س����ن����وات, غ���ري ت����ارك����اً أي أث����ر ف���ك���ري أو فني 
ع��ى عكس ث���ورة ك��رب��الء ال��ت��ي اغ��ت��ذت ب��ال��دم الحسيني 
ل��يك تتحول إىل ق��ن��ادي��ل فكرية وأش��ع��ة وردي���ة م��ن دم 
االستشهاد, فبعد استشهاد الحسني بسنوات خرج 
زيد بن عيل بن الحسني عى هشام بن عبدامللك والقى 
ن��ف��س امل����ورد ن��ص��رت��ه ب��ن��و ع��م��ه وم���ن ه���ذا ال��ت��س��اؤل نشأت 
فكرة اإلمام القاعد واإلم��ام القائم ونفى األكرث اإلمامة 
ع���ن ال��ق��اع��دي��ن, وب���ه���ذا ت���زاي���د ال���ذي���ن ي��ف��ض��ل��ون ال��ح��س��ني 
وذريته عى الحسني وذريته الن الحسن قبل القعود 
وارتىض السالمة عى حني حمل الحسني راية الخروج 
وملا كان عيل بن الحسني أميل إىل ال��ورع أو أقل اقتداراً 
ع��ى ال���ع���راك ف��ق��د م��د اب��ن��ه زي���د ط��ري��ق��ة ج���ده وك���ان مصر 
زيد الشعلة الثانية من كربالء ألن الطموح إىل زعامة 
الشعب دعا إىل املزيد من التثقف باألفكار وإىل معرفة 

الناس ألنهم مصدر األفكار ومعطيات التفكري.
ل����ه����ذا أص����ب����ح دم ال���ح���س���ني واس����ت����ش����ه����اد زي������د ت���أج���ج���اً 
ث���وري���اً ف��ان��ه��ار ال��ع��ه��د األم������وي يف م����دة 92س���ن���ة ليست 
عث خليفة وهذه الفرة حماة فرد واحد من متوسطي 
األع������م������ار, ل���ك���ن ه������ذه ال���ن���ه���اي���ة األم������وي������ة ك����ان����ت ن���ه���اي���ة ف���رة 
س��ي��اس��ي��ة وب����داي����ة ع��م��ر ط���وي���ل م���ن ال���ج���دل ال��ع��ق��يل واالق���ت���ت���ال 
الفكري والصراع املسلح, ألن الشيعة الذين اسقطوا العرش 
األموي كانوا يعرون عن حقد ضد املروانيني أكرث مما يعرون 
ع�����ن أي����دي����ول����وج����ي����ة, ت��ش��ي��ع��ي��ة إذ ل�����م ي���ف���ط���ن���وا إىل ال�����ف�����رق ب��ني 
ال��ف��اط��م��ي��ني أح��ف��اد ب��ط��ل ك��رب��الء وب���ني ال��ه��اش��م��ي��ني أح��ف��اد 
ال��ع��ب��اس ب���ن ع��ب��دامل��ط��ل��ب ف��الق��ت ذري����ة ك���رب���الء ع���ى أي���دي 
خ��ل��ف��اء ب��ن��ي ال���ع���ب���اس ك���ال���ذي الق�����وا ع���ى أي�����دي امل���روان���ي���ني 
واشتهرت فكرة تقديم العم يف اإلرث عى أبناء البنات.

بهذا حققت هذه الذرية الفاطمية زعامة حزب الشعب 
يف ظل راية بغداد بعد راية دمشق وعن طريق هذه الزعامة 
تعددت املذاهب بني جعفرية وإسماعيلية وكيسانية ثم 
انشق من كل مذهب مذاهب وتواصلت املذاهب مذهبات 
وك������ان ه�����ذا ال���خ���ص���ب ال���ف���ك���ري وال���ح���ي���وي���ة ال��ع��ق��ل��ي��ة ب��ف��ض��ل 
االستشهاد الحسيني الذي عشق املوت ليك تتألق الحقيقة.

ماهي الوسيلة األولى لضبط التفكير 
الذاتي  النفسي  التدمير  والعقل!! من 
على  فتكا  األمراض  اشد  للنفس؟؟ 

اإلنسان ؛ دنيا وآخره!!
والتفكير  العقل  توجيه  يتم  لم  إذا 
أداة  إلى  سيتحول  السليم  التوجيه 
من  نعمة  التفكير  لإلنسان؟؟  مدمرة 

الله لإلنسان ، وال يمكن توقيفه؟
الناتجة  واالنفعاالت  المواقف  وفي 
عن شغف، حب، حقد، كره، فشل نفسي 
مادية  ألشياء  مادي  دمار  عالقه،  أو 
محسوسة؛؛ أعطيت  اكثر من حقها في 
الحب أو العشق !! أو لم يتم التعامل 
معها بشكل سليم، مقدمات خاطئة،، 

وأيا كانت بشعور أو بدون شعور !! 

ويف ظ���ل اف������رازات خ���ام���ات ال��غ��رائ��ز ي�����زداد وت������زداد عمليات 
االس���ت���ع���ادة ل����أح����داث وامل����واق����ف امل��رت��ب��ط��ة ب�����ذات ال���ح���دث؛؛ 
وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا ت��ك��ي��ي��ف��ا س��ل��ب��ي��ا !! ورب���ط���ه���ا ب��ش��ك��ل ش���ع���وري أو غري 
ش�������ع�������وري وال�������ت�������ي ق�������د ي����ن����ت����ج ع����ن����ه����ا اض��������ط��������راب ن�����ف�����ي وع����ق����يل 
وجسدي وجلطات وأزم���ات !! ال سمح ال��ل��ه.. نتيجة م��اذا ؟ 
نتيجة عدم التحكم بالتفكري والعقل، واالنفعاالت النفسية 
وال��ع��ص��ب��ي��ة !! امل��ب��ن��ي��ة ع���ى رغ���ب���ات ون�����وازع ق���د ت��ك��ون يف ذات��ه��ا 

بعيدة عن الحق!! غري صحيحة ، اوهام خيال، ظن شك، 
ريب..

والتفكري يف ظل حالة االنفعاالت يمكن تشبيهه ب� " السيل 
املورد الجارف!! يف موسم األمطار الذي يعتر خالصة لتجمع 
كميات غزيرة من مياه األمطار من كل املرتفعات واالرايض 
امل���ح���ي���ط���ة ب���م���ج���رى ال���س���ي���ل؟ ت���ك���اث���ف وارت������ف������اع ن���س���ب���ة اف��������رازات 
الغرائز والتي منها الرغبة يف اإلنتقام ،الثأر ،الحقد ،الطمع 
،ال��ش��ح ،الجشع ،ال��غ��رور ،ال��ك��ر !! ال��ع��زة ب��اإلث��م!! اإلص��رار 

عى الذنب!!
ويف ه���ذه ال��ح��ال��ة ي��ك��ون م��ن ال��ص��ع��ب وق���ف ت��دف��ق التفكري 
الذي امتزج بخامات كثيفة من الغرائز ؛؛ جارف لكل ملا قد 
يعرضه من الثوابت واملبادئ!! والحقائق ..  اسهال فكري 
؛؛ ينتج عنه مرض نفي وعصبي ونقص مناعة !! ضعف 

مقاومة، مقاومة فاشلة!!

السؤال :  كيف يمكن ضبط تفكري اإلنسان وتوجيهه؟؟
ال����ج����واب : م����ن خ�����الل م���ع���رف���ة وف���ه���م ك���ي���ف ي��ع��م��ل ال��ع��ق��ل 
كيف يفكر ؟  ال يمكن التعامل بحكمة مع أي يشء نجهل 

كيف يعمل !! 
الوسيلة األوىل لضبط التفكري روحيا ونفسيا : هي تفعيل 
التفكري والنظر والتدبر بالله بشكل مستمر  بما يحقق فهم 
واستيعاب واستشعار سنن الله يف الخلق !! مخلوقات الله 
املحيطة بنا!! وآياته التي وسننه يف خلقه، والتي منها اننا يف 
امتحان مزمن ، ميالد، وفاة ،ال أحد مستثنى،، حساب، 
اختبار، فنت، تمحيص، حكمة إلهية موعظة دفع إلهي، 

مقدمات أعمال بما كسبت النفس أو اليد ثم  نتائج..
ال����س����نن يف ال����ظ����واه����ر واألح�����������داث، وال����������دول، ع����ى م��س��ت��وى  
الفرد، واألسرة، واملجتمع واألمم؛ والتي من خاللها تتولد 
حاالت االستقرار والهدوء والطمأنينة!! الفكرية والنفي، 
مهما كانت املؤثرات واالنفعاالت , وتتولد ايضا الحكمة يف 

التعامل .
تساؤل: كم هي األوامر اإللهية التي أمرت بالنظر والتفكر 
؟ ألهمية موضوعها!! ليست عبثا؛ بل غذاء الروح وباعتباره 

مصدر حياة قبل أن تكون مصدر قوة لإلنسان!! 
 يجنبه اإلسهال الفكري الناتج عن الوهم والظن، واألماين 

واألمنيات البعيدة عن سنن الله ،وتزيني الشيطان ..
_ف�����ت�����ك�����ون ف�����رص�����ة ل�����ل�����ع�����ودة إىل ال�����ح�����ق !! ت����ح����دي����د ال����ق����ص����ور 
والتفريط!! معرفة الصواب،، معرفة ردات فعل مكونات 
واط��راف الحدث أو الوقائع، خري ، إحسان إيثار معروف،  

ام شر ،نكران، ظلم وتجر ،وغرور أنانية..
_ف�������ال�������ذي ي�����ع�����رف س������نن ال�����ل�����ه يف ال����خ����ل����ق ؟ ي����ج����ب ع����ل����ي����ه أن 
يتذكرها أثناء لحظات الحدث!! أو بعدها مباشرة وتختلف 
مدة فهم وتذكر سنن الله يف الحدث من انسان_ ذكر/انثى_  

اىل اخر!! نسبية؛؛

_ ومن تذكر الله وسننه وآياته وقصصه ومواعظه وغاياته 
؛؛ تكون ردة فعله تجاه األمور واألحداث؛؛ اكرث طمأنينة 

واستقرار؟
ممن غلب عليه حب الدنيا، والخيال والوهم البعيد عن 

سنن الله!!
حيث تتمكن السيول الجارفة املستمرة من  إبعاد العقل 
والفكر  عن سنن الله؟؟ فتنجرف وراء كل ما يمثل هزيمة 
وخ������س������ران، ي������أس وق�����ن�����وط م�����ن رح����م����ة ال�����ل�����ه، ن�����ك�����ران وج���ح���د 
ب���ن���ع���م���اء ال����ل����ه ال����ت����ي ال ت���ح���ى وب���ف���ض���ل���ه وق�����درت�����ه وت��م��ح��ي��ص��ه 

وامتحانه.
_وع��ن��دم��ا ي��ق��رب م��ن ال��وق��ائ��ع واألح����داث بطمأنينة ؟؟ قد 
ي��ن��دم ؟ ع��ن��دم��ا ي��ج��د أن���ه  اغ���ر ب��م��ت��اع أو يشء م��ن ال��دن��ي��ا ول��م 
يجد مقابل ما كان يتوقع، أو قد يجد نفسه أنه ني الخالق 
وقد يكون اغر وتكر وكان ينظر إىل ذلك املتاع نظرة املتملك 

لها  ني سنة من سنن الله.
كان  يريدها أن تسري حسب هواه وأمانيه  وعندما لم يجد 
ما ك��ان يهواه ينصدم بالواقع كلها ح��االت ان��ه��زام وفشل، 
وي����دخ����ل اإلن����س����ان يف ح������االت م����ن امل������رض ، وع������دم ال��س��ي��ط��رة 
وال��ت��ح��ك��م ب��ال��ج��س��م ق����وال ول��ف��ظ��ا وف���ع���ال !!ح���س���اب���ا م���ع ال���ل���ه.. 
ب��ي��ن��م��ا ي���ج���ب أي����ض����ا ب���ع���د ف���ه���م األم�������ر واالع�����������راف ب������ه، ت��ح��دي��د 
اإلي���ج���اب���ي���ات ال���ت���ي ك���ان���ت رس���ال���ة ل���ه م���ن ال���ل���ه ق��ب��ل أن ي��ق��ع يف 
ظلم نفسه؛؛ شعر أم لم يشعر؛ فكل يشء فيه حكمة..

 )*(ال����ع����ق����ل ال����ب����ش����ري،، ه���ب���ة ال����ل����ه ل����إلن����س����ان أداة ال��ت��ف��ك��ري 
والتمييز !! الحجة عى اإلنسان؛ فلنحسن تفعيله بالخري،، 
ونبعده عن السموم النفسية والفكرية !! فال يمكن وقف 
العقل والتفكري !! ماكنة تعمل عى مدار الساعة!!  ماعدا 
وق���ت ال���ن���وم ي��ع��م��ل ب��ش��ك��ل م��خ��ت��ل��ف ق��ل��ي��ال, وي��م��ك��ن تنظيمه 

وحسن التعامل معه والله الهادي املسخر.

ومن  المعاصر  اليمن  تاريخ  مدى  على 
ألحداث  اليمني  شعبنا  معايشة  خالل 
الزمن  يقف  وشائكة  كبيرة  مفصلية 
برهة ليتحدث عن رجل من الرجال النوابغ 
والهامات الوطنية العظيمة التي يقف 
لها الصغير والكبير إجالال واحتراما لدورها 
ألرض  والوالء  بالوفاء  المتسم  الوطني 
سعادة  بذلك  وأعني  وإنسانها،  اليمن 
األستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور 
رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني، وذلك بما 
يمثله من قيم وطنية وحدوية ومبادئ 
أخالقية وإنسانية في زمن قل فيه الرجال 

األوفياء لوطنهم وأمتهم.

يعد الدكتور بن حبتور حكيماً من حكماء اليمن وعلماً 
م���ن األع������الم ال���ش���وام���خ ال���ذي���ن س��ي��ظ��ل��ون ع��ال��ق��ني يف ذاك����رة 
الشعب اليمني األصيل جياًل بعد جيل، وسيدون التاريخ 

اسماءهم يف انصع صفحاته.
لقد أكدت الشواهد واألحداث التي مر بها يمننا الحبيب 
- وال ي���زال - ج���راء ال���ع���دوان ال��غ��اش��م ع��ى حكمة ال��دك��ت��ور 
ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ب�������ن ح�����ب�����ت�����ور وق��������درت��������ه ع�������ى ت����ش����خ����ي����ص اه���������داف 
العدوان عر كتاباته ولقاءاته الصحفية وتعريته ألدوات 

العدوان التي ارتمت يف احضان العدو دون حياء.
ظ��ل ث��اب��ت امل��ب��دأ؛ ال ي��خ��اف يف ال��ل��ه ل��وم��ة الئ���م، وال تغره 
األموال املدّنسة أو املناصب الفندقية كما فعل غريه ممن 

ارتموا يف احضان العدو غري مأسوف عليهم.
وج��د ب��ن حبتور موقعه الحقيقي يف خ��ن��دق ال��دف��اع عن 
الوطن كغريه من الشرفاء الذين اخ��ت��اروا البقاء يف صف 

الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته واستقالله.
 اخ���ت���ار أن ي��ب��ق��ى م���ع امل���ج���اه���دي���ن ورج������ال ال���ل���ه يف ص��ن��ع��اء 
املحاصرة التي تنئ تحت ضربات العدوان الظالم، وأعلن 
ال���ت���ح���دي وال���ت���ص���دي ب���ص���دره ال���ع���ام���ر، وث���ب���ات���ه ع���ى ال��ح��ق، 
وأصبحت كل أجندته الوطنية الوظيفية محفورة بذاكرته 
ال��زاخ��رة بالدفاع عن أرض��ه وشعبه وال��وق��وف صفا واح��دا 

إىل جوارهم.

وألن ) ابورامي(  رجل وحدوي عصرته السنني وعجنته 
ال����ح����ي����اة ف����ض����ال ع������ن ق������درات������ه االك�����ادي�����م�����ي�����ة وت���م���ك���ن���ه اإلداري 
وخ��رات��ه املراكمة يف العمل القيادي يف مختلف مفاصل 
ال���������دول���������ة.، ف����ق����د ك��������ان ال������رج������ل األن������س������ب ألن ي�����ق�����ود أص���ع���ب 
حكومة يف أحلك ظ��رف تمر ب��ه اليمن يف مواجهة ع��دوان 
غاشم وحرب ظاملة أفرزتها عناصر الشر يف املنطقة العربية 
ويف العالم أجمع لالنتقام من هذا الشعب العظيم وأرضه 

النقية الطاهرة.
ول��ه��ذا فقد ك��ان ب��ن ح��ب��ت��ور  تلك ال��ي��د ال��ح��ان��ي��ة، والكلمة 
الطيبة، والقرار الحكيم، والقيادة املاهرة، ومصدر ثقة، 
وعنوان عز، وموضع ترحيب؛ يف دولة رأسمالها رجال، 
وتجارتها مبادئ وقيم، وانتاجها علماء وعقول، ومزارعها 
ج���ن���ود وخ����ي����ول، وص��ف��ح��ات��ه��ا ح������راب وس����ي����وف، ف��اس��ت��ط��اع 
صنع ت��واف��ق وط��ن��ي مستقر وم��ت��وازن ب��ني مكونات ال��دول��ة 

رغم ما يبثه أعداءهم لزعزعة هذا الوفاق.
 والدولة القوية تعرف التاريخ والجغرافيا وتقرأ ما بني 
السطور وما يف الصدور والنوايا، فال يعّمر فيها طويال إال 
أصحاب السمعة الطيبة الكريمة وما دون ذلك يذهبون 
إىل م���ل���ف���ات ال���ن���س���ي���ان واالن��������دث��������ار، ورع������اي������ة ال������دول������ة ت��س��ت��م��ر 
ل��ل��ط��اه��ري��ن االن���ق���ي���اء غ����ري امل���ل���وث���ني، م����ن ي��ك��ت��ب��ون م��واق��ف��ه��م 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ش��ام��خ��ة بصفحات امل��ج��د وال��خ��ل��ود، وي��رف��ع��ون 

راي������������ات ال�����ح�����ق ع������ى م����������آذن ص�����ن�����ع�����اء، وي�����ن�����رثون�����ه�����ا وروداً يف 
ساحات النضال عى تراب اليمن الحبيب.

إن ش��ع��ب��ن��ا ال���ي���م���ن���ي ي�������درك م������دى ح����ب ب����ن ح���ب���ت���ور ل��وط��ن��ه 
وتعلقه به، ويتلمس فيه الشجاعة والقوة املستمدة من 
اإليمان بالحق، واإلخالص يف العمل، ونقاء الضمري؛ فهو 
رمز الحكمة والوفاء والتضحية ورجل املواقف الصعبة، 
وس��ي��ت��ح��دث ال��ت��اري��خ ع��ن��ه ي��وم��ا ب��ك��ل ف��خ��ر واع���ت���زاز مل��ا قدمه 
وي��ق��دم��ه م��ن م��آث��ر جليلة تبقى خ��ال��دة يف ص���دور ال��ش��رف��اء 
واألج���ي���ال ال��ق��ادم��ة، ت��ش��ع م��ن صفحاته املضيئة ك��ل ص��ور 
ال���ع���ط���اء واإلب������������داع، ف���ه���و ح���ت���م���اً، ودون ج��������دال، ي��س��ت��ح��ق 
أس����م����ى امل������رات������ب، وأع�������ى امل������ن������ازل، ال����ت����ي ال ي�����ج�����اوره ف���ي���ه���ا إال 
العظماء والرجال األفذاذ، بالغي التفرد والتميز واإلبداع 

عى مر العصور. 
ولوال ضيق املقام، ألفردت لذكره املجلدات واملجلدات، 
مجلدات تتحدث عن عطاءاته، ومجلدات عن إنجازاته، 
وم�����ج�����ل�����دات ع������ن س����م����و ف������ك������ره، وم�����ج�����ل�����دات ع������ن ت���س���ام���ح���ه 
وح��ك��م��ت��ه، وم���ج���ل���دات ع���ن ك���ل خ��ص��ال��ة ال��ط��ي��ب��ة، وش��ي��م��ه 
ال����ك����ري����م����ة، وح����ت����ى ل�����و أت����ي����ح يل ذل�������ك، م�����ا أح���س���ب���ه���ا ت���ف���ي أو 
تكفي، فهو بحق أمًة يف رجل، والقدوة الحسنة والنراس 
ال��ذي يقتدي ب��ه ال��رج��ال األوف��ي��اء لوطنهم ، وعهدنا بابن 

حبتور اإلنسان الويف لليمن وشعبه.

العقدة الزينية يف 
زمن العدوان 

  شاع في ثقافتنا الوطنية موضوع 
التوازن  يحدث  الذي  األسطوري  البطل 
حين نهرب إليه بحثا عن طموحات )األنا 
المنكسر  الشعور  مقابل  في  العلياء( 
بالهزائم من الواقع وقد كان سيف بن 
الثوري  الخطاب  مفردات  في  يزن  ذي 
الذي قادته الحركات القومية والطالئعية 
بطال  الماضي  القرن  منتصف  في 
أسطوريا بل أصبح رمزا أسطوريا حاضرا 
في قوة الخطاب وفي مفردات الكلمة 
اللحظة  تموجات  ترسم  التي  الشاعرة 
ظلمات  بين  من  الغد  وهج  وتنشد 
المتكررة  وهزائمه  وضبابيته  الماضي 
في الذات وفي اآلخر وفي الحضور وفي 
الغياب وفي الوعي الثقافي واإلبداعي 
واالجتماعي.. بل وفي الوعي الوطني 

كافة.
وبمثل ذلك نكون قد حاولنا التأصيل لقيمة غري وطنية إذ 
ان سيف ال فضل له يف أي تحرر وطني لكونه أخرج مستعمرا 
ووطن بدال عنه آخر وبذلك نرى انتفاء تلك الرمزية عن سيف. 
ويبدو لنا من خالل السياق التاريخي لليمن أن تلك "اليزنية 
"ك����ان����ت س��ب��ب��ا يف ت���ن���اف���ر ال���ن���س���ي���ج ال���وط���ن���ي وع������دم ان���س���ج���ام���ه يف 
مسارات وسياقات التاريخ ونكاد نقرأ تلك العقدة يف تحركات 
وأنشطة القوى السياسية اليوم التي صنعت واقعا مأزوما 
وص��ل إىل نفق مظلم يتعذر علينا ال��خ��روج منه إال بمصابيح 

اآلخر وقناديله.
إن قضيتنا ليست قضية اس��ت��ب��دال حالة بحالة مماثلة لها 
ولكنها قضية انتقال ذلك أن االستبدال يتطلب سقوط القائم 
وإق���ام���ة اآلخ����ر ب����دال ع��ن��ه ,أم����ا االن���ت���ق���ال ف��ه��و ع��م��ل��ي��ة ت��واف��ق��ي��ة ال 
ت��ت��س��م ب��ال��ث��ب��ات ب���ل ب��ال��ح��رك��ة ال��ت��ي ت���ح���اول أن ت��ل��ب��ي ط��م��وح��ات 
ال���س���واد األع���ظ���م م���ن ال��ج��م��اه��ري بمختلف ال��ط��وائ��ف وامل���ذاه���ب 
واملشارب التي تنتمي إليها وهو - أي االنتقال - بمثابة صعود 
تراتبي من مرتبة إىل أخرى تكون أفضل منها وأكرث استيعابا 
ملتطلبات املرحلة ,ويبدو أن بعض القوى الوطنية التقليدية 
ت��ع��م��ل ج����اه����دة ع����ى ح���ال���ة االس����ت����ب����دال ال������ذي ه����و ه�����دم ال��ق��ائ��م 
وال��وق��وف عند ذات املرتبة والقيمة , نستبني ذل��ك م��ن خالل 
ح����ال����ة ال������ص������راع ال��������ذي ت����ش����ه����ده ال����س����اح����ة ال����وط����ن����ي����ة وه�������و ص�����راع 
يمتد يف العمق التاريخي ول��ه عوامله النفسية واالجتماعية 
وال��س��ي��اس��ي��ة ,وه���دف���ه ت��ش��ت��ي��ت ال���ق���وة وإض��ع��اف��ه��ا وخ��ل��ق ح��ال��ة 
واقعية من ح��االت االستغراق يف سياسة األزم��ات ,وم��ررات 

الصراع بني األصوليات العقائدية.
ي����ق����ول ج�������������ارودي: “إن األص�����ول�����ي�����ات ك�����ل األص�����ول�����ي�����ات أك����ان����ت 
تقنوقراطية أم ستالينية مسيحية يهودية أم إسالمية تشكل 
اليوم الخطر األكر عى املستقبل فانتصاراتها يف عصر لم يعد 
ل��ن��ا ف��ي��ه ال��خ��ي��ار إال ب����ني” ال���دم���ار امل���ت���ب���ادل وامل���ض���م���ون “وال���ح���وار 
يمكنها أن تحبس كل املجتمعات يف مذاهب متعصبة منغلقة 

عى نفسها وبالتايل متجهة نحو املصادمة”.
ويقول الردوين:

“إن األزم����ات يف ب��الدن��ا بلغت ح��د ال��ت��أل��ه الن��ع��دام امل��ح��اوالت 
أمامها ,وقدرتها عى االتساع واالم��ت��داد يف ف��راغ من اإلنسان 

وفكر اإلنسان.
ويقول يف مكان آخر:

عظماء الرجال يبذلون التضحية لوجه التضحية ال لوجه 
ال����وص����ول����ي����ة وش���������راء ال����ه����ت����اف����ات ال���ج���م���اه���ريي���ة واألن�����ب�����ي�����اء ع��ل��ي��ه��م 
السالم القوا أشد ماالقوا عى أيدي الجماهري املغرر بها لكنهم 
كانوا يجهدون يف خدمة ه��ذه الجماهري ول��و ك��اب��دوا عقوقها 
ألن���ه���ا ل����م ت���ك���ن ت������دري م����ن ي���ق���وده���ا إىل ال����ه����دى أو م����ن ي��وج��ه��ه��ا 
إىل الضالل.. لكن الجماهري تعرف بعد وقت طويل أو قصري 
م���ن ي��س��ت��ه��دف ن��ف��ع��ه��ا وم����ن ي��ب��ت��غ��ي ن��ف��ع ن��ف��س��ه م���ن ت��وج��ي��ه��ه��ا 

والتغرير بها.
ويقول الردوين أيضا:

” الشعب لم يعد ذلك القطيع الوديع بعد أن عرف أنه سيد 
األرض وم���ص���در ال��س��ل��ط��ة ب���ل إن ك���ل س��ل��ط��ة م��دي��ن��ة ب��وج��وده��ا 
ل��ل��م��واط��ن ال����ذي أن��ك��ر س��ل��ط��ة س��ي��ئ��ة وب��ح��ث ع���ن س��ل��ط��ة أف��ض��ل 
ألن كل زعامة سياسية أو قيادة عسكرية ال بد أن تكون وليدة 
ظروف لكن هذه الظروف من خلق املواطنني العاديني لكرثتهم 

وحرارة تجاربهم مع محريف السياسة
وم���ن ه��ن��ا ي��ت��ج��ى ال���ف���رق ال��ع��م��يل ب���ني م���ن ي��ص��ن��ع��ون ال��ف��رص 
وب���������ني م�������ن ي����س����ت����غ����ل����ون����ه����ا وب���������ني م�������ن ي�����ف�����ج�����رون األح���������������داث وم�����ن 
ي���ص���ع���دون ع���ى دخ���ان���ه���ا ف���ال���ذي���ن ت��رف��ع��ه��م أح������داث تسقطهم 
أحداث والذين تخلقهم فرص تعدمهم فرص أخرى والوسيلة 
الوحيدة يف بقاء أي زعامة هو النزول عند رأي الشعب مفجر 

األحداث وصانع الفرص."
تلك الومضات للجارودي والردوين جاءت من ثمار املراس 
وطول التأمل فحالة التبدل واالنتقال والتغاير تفرض صيغة 
جديدة تتوافق معها ,فالوصول إىل السالم طريقة تبدأ من 
مدخالته األساسية وهي الحوار ,والوصول إىل الحوار ال يبدأ 
إال م���ن م���دخ���الت���ه األس���اس���ي���ة وه����ي ال��ت��ع��اي��ش وال���ق���ب���ول ب��اآلخ��ر 
واحرام خياراته وقناعاته, وال سبيل إىل االستقرار إال بصياغة 
ع���ق���د اج���ت���م���اع���ي ق����ائ����م ع�����ى ال����ت����واف����ق ,وت����ك����ف����ل م���ض���ام���ي���ن���ه ح��ق 
املواطنة واملشاركة وصناعة املستقبل وتضع األسس والضوابط 
التي تمكن املجتمع من االنتقال والنهوض ,وتحد من مناخات 
الفساد وبيئاته وبحيث يكون تعبريا عن ذات حضارية تتجذر 
يف عمق التاريخ ال تعبريا شكليا وافدا من خارج ذلك النسق 
الثقايف لهذا املجتمع ,ويف ظني أن االستغراق يف اآلخر والوثوق 
به اىل درجة اليقني املطلق دوران يف متاهات العقدة "اليزنية 

" والعقدة اليزنية تيه لن يفيض إال اىل فراغ .
ف��ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن االس���ت���ب���دال م���ن خ���الل ال��ت��ذك��ري ب��ال��ق��وة 
وال����وج����ود وال��ف��اع��ل��ي��ة وب��إم��ك��ان��ي��ة ال���ث���أر واالن���ت���ق���ام , وم����ن خ��الل 
إض����ع����اف م���ن���ظ���وم���ة ال�����ح�����زام األم����ن����ي وت���ب���دي���د ال����ق����وة يف ج��ب��ه��ات 
قتالية شتى إنما يحاولون العبث بعينه ,وال يحملون مشروعا 
ن��ه��ض��وي��ا ,وغ��اي��ت��ه��م ال��س��ل��ط��ة وال������رثوة وق����د ن���ال���وا م��ن��ه��ا يف زم��ن 

العدوان مالم ينله غريهم يف زمن االستقرار .
االن���ت���ق���ال م����ن ال����ص����راع اىل االس����ت����ق����رار وال���ب���ن���اء ق��ض��ي��ة وط��ن��ي��ة 
صرفة وهي توافقية لن تأيت من الخارج ولكنها وليدة الحالة 
الوطنية وتجلياتها ,وال معنى للعمالة فيها لكون العمالة متاه 
يزين البد لنا أن نجتاز عقباته النفسية والثقافية والسياسية 

وهي عقبات كأداء .
اليمن ينتظر منا أن نصنع ألقا حضاريا ال نكوصا واج���رارا 
لعرثات التاريخ املختلفة واملتعددة سواء يف ماضيه أو حاضره.
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اسرتاتيجية بشائر 
النرص.. !!

ل���ق���د اش����ت����دت غ����رب����ة اإلس����������ام، وف����ش����ا ال��ظ��ل��م 
وال����ف����س����اد ب����ن األم�������ة، وق���س���ت ق���ل���وب ال��ب��ش��ر، 
وم������ات������ت امل����������������رواءت، وان�����ص�����رف�����ت ال�����ن�����ف�����وس ع��ن 
ال�������ط�������ري�������ق ال����������س����������وي، ف���������ا ص������������اح وال ن�������ج�������اة إال 
باالستمساك بحبل الله املتن، ولنا يف قصص 

األمم السابقة عظات وعرب..
النصر مرهون باإليمان الصادق، واملؤمنون 
ح�������ق�������اً ه��������م ال��������ذي��������ن ي�����ن�����ص�����ره�����م ال�������ل�������ه يف ال�������س�������راء 
وال��������ض��������راء وح��������ن ال�������ب�������أس، وق��������د ح������ى ال�����ق�����رآن 
الكريم عنهم يف قوله عز وجل:) إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم املائكة أال 
تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 

ُتوعدون( فصلت "30"
ف��ال��ك��ي��س م���ن ال ت���زي���ده ال��ن��ع��م واالن���ت���ص���ار إال 
ان���ك���س���ار اًوت����واض����ع����اً ل���ل���ه ع����ز وج������ل، وال ت��ك��ون��وا 
كالذين أبطرتهم النعم واالنتصارات، ونسوا 
ال���ل���ه ف��ن��س��ي��ه��م. ف���ك���ان���وا م����ن ال���غ���اف���ل���ن، ال���ذي���ن 
غ��رت��ه��م ال��ح��ي��اة ال��دن��ي��ا وزي��ن��ت��ه��ا. ف���أه���ل اإلي���م���ان 
ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ي دوم�������������������اً ه����������م امل�������ن�������ت�������ص�������رون ..وس��������ئ��������ل 
االم������ام ال��ج��ل��ي��ل ع���ي ب���ن أب����ي ط���ال���ب- ك����رم ال��ل��ه 
وج���ه���ه- ع���ن ال��ت��ق��وى ف���ق���ال:" ه���ي ال���خ���وف من 
الجليل، والعمل بالتنزيل، واألخذ بالقليل، 

واالستعداد ليوم الرحيل"
ل�������ذا ع���ل���ي���ن���ا أن ُن�����������درك أن ال�������ذن�������وب وامل�����ع�����ايص 
ت�������دن�������س ال�����������������روح وُت�������ف�������س�������د ال��������ق��������ل��������وب، وُت�������خ�������رب 
ال���ض���م���ائ���ر، وُت���ه���ل���ك ال���ح���رث وال���ن���س���ل .. وُت���ؤخ���ر 
ال��ربك��ات ، وتمنع قطر ال��س��م��اء.. فاالستعداد 
اإلي�����م�����اين م����وص����ول ب���ت���ق���وى ال����ل����ه، وت����ق����وى ال��ل��ه 
م��وص��ول��ة ب��ال��ع��م��ل ال��خ��ال��ص ل��ل��ه، اذا صلحت 
ال��ن��واي��ا ج���اءت ال��ع��ط��اي��ا م��ن ال��س��م��اء، فالعمل 
ب�����ال�����ت�����ن�����زي�����ل ي����ع����ق����ب����ه ال�����ن�����ص�����ر امل������ب������ن ب������������إذن ال�����ل�����ه، 
م���ص���داق���اً ل���ق���ول���ه ج����ل ج����ال����ه)وك����ان ح���ق���اً ع��ل��ي��ن��ا 

نصر املؤمنن( " الروم47-".
ل����ذا الب����د م���ن ال��ش��ح��ن��ات االي���م���ان���ي���ة ال��ع��ال��ي��ة، 
ل��ت��ق��وي��ة ع���زائ���م امل��ق��ات��ل��ن، وت��ع��زي��ز روح امل���ب���ادأة 
وال���ش���ج���اع���ة يف ن��ف��وس��ه��م ،وإع��������اء ه��م��م��ه��م ، 
ورف����������ع م����ع����ن����وي����ات����ه����م، ف����ط����وب����ى ل����ل����ذي����ن ط����ه����روا 
ق��ل��وب��ه��م م��ن أدوات ال���ري���اء وال��ن��ف��اق، وس��ل��ك��وا 

طريق الهدى والنور.
فإذا تأملنا يف موسوعة النظريات العسكرية 
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ع���وام���ل ال��ن��ص��ريف امل���ع���ارك ، نجد 
أن معظمها تتحدث عن العقيدة العسكرية 
القتالية، والجهوزية العالية، املرتبطة بنوعية 

األسلحة الحديثة 
وامل������������������������������ع������������������������������دات   ،
ال����������ح����������رب����������ي����������ة  ال�������ت�������ي 
ي�������������س�������������ت�������������خ�������������دم�������������ه�������������ا 
امل��������ق��������ات��������ل��������ون اث�������ن�������اء 
ال���������ح���������رب، وم�������دى 
م����������������������������ه����������������������������ارت����������������������������ه����������������������������م 
وق�����������������������درت�����������������������ه�����������������������م يف 
اس���������������ت���������������خ���������������دام���������������ه���������������ا 
اىل  إض��������������������اف��������������������ة   ..
ال��������������������ت��������������������خ��������������������ط��������������������ي��������������������ط 
امل���������������������������دروس ب������دق������ة 
واإلدارة  ع�����ال�����ي�����ة، 
امل�������������������ت�������������������م�������������������رس�������������������ة يف 
امل����������ع����������ارك،  إدارة 
وال��������������������������������ت��������������������������������دري��������������������������������ب 
ال��ج��ي��د، واالع����داد 
الروحي واملعنوي 
وال��������ن��������ف��������ي ال����������ذي 
دوراً  ي���������������ل���������������ع���������������ب 
أرض  يف  ك����������������ب����������������راً 
املعارك.. فعندما 
ت����������������ل����������������ت����������������ق����������������ي ت�����������ل�����������ك 
االس������رات������ي������ج������ي������ات 

ال��ع��س��ك��ري��ة م����ع ال����ق����وة اإلي���م���ان���ي���ة ف���إن���ه���ا ت��ص��ن��ع 
امل����ع����ج����زات. وه�������ذا ي���ح���ت���اج إىل ت����ع����اون وت���ك���ات���ف 
ال��ج��م��ي��ع ب������دءاً م���ن ال���ق���ي���ادة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ل��ي��ا 
وانتهاًء باملقاتلن يف امليدان.. مع توفر الدعم 

املادي والفني، واللوجيستي..
وال ي�����ف�����وت�����ن�����ا أن امل�������ن�������اب�������ع االي������م������ان������ي������ة ال����ع����ال����ي����ة 
ل����ه����ا م����ف����ع����ول ق��������وي يف ارض امل��������ع��������ارك، وم���ن���ه���ا 
ال����������ذك����������ر وال�������������دع�������������اء وال���������ت���������وك���������ل ع����������ى ال����������ل����������ه، م����ع 
ال�����ت�����دري�����ب ال����ع����س����ك����ري ال����ج����ي����د م�����ص�����داق�����اً ل���ق���ول���ه 
ع��ز وج���ل:)واع���دوا لهم م��ا استطعتم م��ن ق��وٍة 
ومن رباط الخيل ُترهبون به عدو الله وعدوكم 

وآخرين من دونهم(: االنفال"159". 
أم�����ا ال���ع���ام���ل اآلخ�������ر امل����ه����م م����ن ع����وام����ل ال��ن��ص��ر 
ال����ث����ب����ات وال����ص����م����ود ع���ن���د م�����اق�����اة ال������ع������دو، ف��ه��و 
عامل مهم مصداقاً لقوله جل جاله: )ياايها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئًة فأثبتوا واذكروا الله 

كثراً لعلكم تفلحون( : االنفال"45"
ف��ق��د ث��ب��ت ع���ن رس����ول ال��ل��ه ص���ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه و 
آل���ه وس��ل��م يف جميع امل���غ���ازي ال��ت��ي غ��زاه��ا ، ان��ه 
لم يراجع قيد أنملة ، بل كان راسخاً رسوخ 

الجبال الراسيات.
وص���دق رسولنا الكريم ص��ى ال��ل��ه عليه وآل��ه 
ال���ق���ائ���ل: " أي���ه���ا ال����ن����اس ال ت���م���ن���وا ل���ق���اء ال���ع���دو، 
واس������������أل������������وا ال�������ل�������ه ال�������ع�������اف�������ي�������ة، ف��������������إذا ل����ق����ي����ت����م����وه����م 
ف���������أص���������ربوا، واع������ل������م������وا أن ال�����ج�����ن�����ة ت�����ح�����ت ظ�����ال 

السيوف"..
ولهذا كان النبي عليه الصاة والسام وآله 
يدعو رب��ه عند م��اق��اة ال��ع��دو، ويستغيث ربه 
، فيمدده بمدٍد من عنده، كما ج��اء يف قوله 
ع����ز وج�����ل : ) إذ ت��س��ت��غ��ي��ث��ون رب���ك���م ف��اس��ت��ج��اب 
ل��ك��م أين م��م��دك��م ب��أل��ف م��ن امل��ائ��ك��ة م��ردف��ن(: 

" االنفال )9(
كلمات مضيئة:

يف ال������ه������ج������رة ال�����ن�����ب�����وي�����ة ع�������ى ص����اح����ب����ه����ا أف����ض����ل 
ال���������ص���������ل���������وات وال������ت������س������ل������ي������م وع��������������ى آل��������������ه ال�����ط�����ي�����ب�����ن 
ال���ط���اه���ري���ن دروس وع����ظ����ات وع������رب ف��ف��ي��ه��ا ع���زة 
وكرامة وفخر للمسلمن، وبفضل املجاهدين 
األوائل ُشيدت دولة اإلسام يف املدينة املنورة، 
وعا صيتها وانتشرت تعاليم ومبادئ الرسالة 
املحمدية، وعمت أرجاء املعمورة، ووصلت اىل 
مشارق األرض ومغاربها، فزادت االمة إيماناً 
وارتباطاً برسولها وقرآن ربها، وامتألت قلوبها 
يقيناً وإيماناً بربها، وبأن نصر الله آٍت ولوكره 

الكافرون.. ولو كره املنافقون..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )الحلقة 84(
وقد عادت العاقات مع دهلك ثانية فقد وصلت هدية من 
صاحب دهلك فيها فيل وأسد وزراف وعبيد وجوار وغر ذلك 
من التحف السنية نهار الثاثاء من شهر رمضان املعظم سنة 
833)1428م (.. وألن اليمن تقع عند طرف " املمر" الجنوبي للبحر 
األحمر كما ذكرنا مراراً وتكراراَ فقد كانت عى عاقات طيبة  مع 
الهند والصن , وكان رسلها يصلون بالهدايا إىل الرسولين فقد 
" وصل رسول ملك الهند بالهدايا والتحف من األشجار الفاخرة 
واملابس الحسنة الباهرة وذلك يف سنة 769هجرية ) 1367م ( 
ويف العام التايل كان وصول هدية امللك ضايف صاحب كاليقوط 
وفيها غرائب من اشجار الفل والطيور والتحف الغريبة وذلك يف 
سنة 770هجرية ) 1368(م وأرسلت باقي واليات الهند الهدايا , 
فقد وصلت هدية من بنجالة أرض الهند  فيها من أنواع التحف 
واألفيال امللبسة بأنواع السندس وذلك يف شهر ربيع اآلخر سنة 
793هجرية )1389م( كذلك وصلت هدية من الهند من صاحب 
كنباية وفيها من سائر التحف واأل طياب والبز املفتخر والفرش 
والحي وغر ذلك نهار األربعاء 25رمن شهر جمادي األوىل سنة 
827هجرية )1423م (. وقد وضح خال هذا املخطوط معاملة 
البضائع الهندية يف الجمارك فقد وصل الينا خوذة  ِكروة صحبة 
القايض مجد الدين وب��رز املرسوم عايل إىل القايض ريض الدين 
ب���أن ال ي��ؤخ��ذ م��ن ال��ت��ج��ارة كاليقوت غ��ر العشور , وس��م��ح لهم 

نصره الله تعاىل القواعد وغرها , وهذا غاية الرفق واإلحسان 
من موالنا السلطان عى التجار , وكسا الناخوذه كسوة فاخرة 
, وسمح له موالنا السلطان شيئاً من العشور وطابت خواطر 
ال��ت��ج��ار ب��م��ا ي���ص���دق ب���ه م���والن���ا ال��س��ل��ط��ان ع��ل��ي��ه��م , وم����ا ب���ذل���ه من 
ال���ع���دل واإلن�����ص�����اف وال����رف����ق ب��س��ائ��ر امل��ت��س��ب��ب��ن , وك������ان ذل�����ك ي��وم 
األثنن 9 شهر ذي الحجة سنة 836هجرية )1432م ( هذه الدولة 
الرسولية  انها بحق نموذج الدولة القوية ذات النفوذ املسيطر 
عى البحر األحمر والبحر العربي إنها الدولة الرسولية  املهابة 
يف ع��ص��ره��ا.. فقد ت��ب��ادل ال��رس��ول��ي��ون م��ع أب��اط��رة ال��ص��ن الهدايا 
أيضاً فقد كان وصول مراكب الزنك إىل الثغر املحروس ومعهم 
رس����ول م��ن ص��اح��ب ال��ص��ن ب��ه��دي��ة سنية مل��والن��ا ال��س��ل��ط��ان امللك 
الناصر يف شهر ذي الحجة ال��ح��رام سنة 821ه��ج��ري��ة ) 1418م 
( وق��د ردت اليمن عى الصن بهدية كبرة فقد أم��ر السلطان 
امللك الناصر بتجهيز رسل صاحب الصن بهدية عوض هديته 
ف��ي��ه��ا م����ن أن�������واع ال��ت��ح��ف .. وس�����اف�����روا إىل ال��ث��غ��ر امل����ح����روس ع��دن 
ص��ح��ب��ة ال���ق���ايض وج��ي��ه ال���دي���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ج��م��ي��ع  يف شهر 
صفر سنة  822هجرية امل��واف��ق 1419م  وتكرر ذل��ك فقد وصل 
العلم إىل موالنا السلطان امللك الناصر بوصول الزنك وفيهم 
رس���ول ص��اح��ب ال��ص��ن وصحبته ه��دي��ة سنية م��ن امل��ل��ك خاقان 
إىل موالنا السلطان امللك الناصر فورد مرسوم موالنا السلطان 

إىل ال�����ق�����ايض ج����م����ال ال�����دي�����ن ب�����ن إس�����ح�����اق ه��و 
والطوايش رسول صاحب الصن بأن يصلوا 
إىل ال�������ب�������اب ال�����ش�����ري�����ف م�������ن ال����ث����غ����ر امل������ح������روس 
فوصلوا صحبتهم الهدية وفيها من التحف 
وظ���ب���اء امل���س���ك وف���ط���ر ال����زب����اد وال���������ُدرر امل��ل��ون��ة 
واألواين الصيني املفتخرة والثياب والفرش 
وال��ب��ش��اخ��ن العجيبة  وال���ع���ود ال��ع��ال وغ��ر 
ذلك من األواين والعطور , وورد املرسوم عى 
عسكر املنصور أن يلقوهم واألم�����راء ك��اف��ة , 
وكان ذلك نهار األحد من صفر 826 هجريه 

)1433م ( . 
وح��دث��ت زي���ارة أخ��رى فقد  وص��ل ن��اخ��وذة  ال��زن��ك وه��و خ��ادم 
ص��اح��ب ال��ص��ن ب��ال��ه��دي��ة مل��والن��ا ال��س��ل��ط��ان ن��ص��ره ال��ل��ه ت��ع��اىل إىل 
ل��ح��ج , ووص����ل صحبته م���والن���ا س��ي��د ال�������وزراء .. وال��ش��ي��خ جمال 
ال��دي��ن محمد  نهار األرب��ع��اء 25م���ن شهر ج��م��ادي األخ���رى سنة 
835 هجرية.. وهكذا يتضح لنا مدى قوة هذه الدولة , ومدى 
اتساع عاقة اليمن بحكم موقعه بالباد األخرى سواًء اقتصادياً 
أوس���ي���اس���ي���اً ل���ذل���ك ك�����ان ع����ى ح��ك��ام��ه أن ي���أم���ن���وا س��واح��ل��ه��م ضد 
املجورين أي  املهربن والقراصنة  وق��د شملت ه��ذه املخطوطة 
ال���س���ال���ف���ة ال�����ذك�����ر امل����س����م����اة ب����ت����اري����خ ال���ي���م���ن يف ال������دول������ة ال���رس���ول���ي���ة 

تحقيق الياباين " هيكوابيش باجما  
" قد شملت هذه املخطوطة بعض 
األخ�������ب�������ار ع������ن ج�����ه�����ود ال�����رس�����ول�����ي�����ن يف 
تأمن البحر األحمر وخليج عدن من 
املجورين والقراصنة .. فمثاً وصل 
ال����ع����ل����م إىل م������والن������ا ال����س����ل����ط����ان امل���ل���ك 
الظاهر نصره الله تعاىل بأن مركبن 
من مراكب القراصنة واملجورين  قد 

انصلحوا ..         
 " ي������ت������م������رك������زون " ع��������ى ج�����ب�����ل زق�����ر 
ف��أرس��ل م��والن��ا السلطان األم���ر زين 
ال��دي��ن شكر ال��ع��دين وال��ن��اض��ر وامل��ب��اش��ر وج��م��اع��ة م��ن العسكر .. 
وك��ان ال��ذي وصلوا به من القماش والزعفران والجوخ والنقد 
ما يزيد عى مائة الف دينار ذهبي , وتصدق به موالنا السلطان 
الجميع ع��ى العسكر واألم�����راء وامل��ق��دم��ن .. وع��رض��وا األس���ارى 
وك��ان��وا ي��زي��دون عى خمسن نفر اً نظرموالنا السلطان فعفى 
عنهم وأط��ل��ق��ه��م وك����ان ذل���ك م��ن شيمه الجميلة .. وك����ان ذل��ك 
يف 25م���ن شهر ذي القعدة ال��ح��رام سنة 832ه��ج��ري��ة  وت��ك��ررت 
ظاهرة العفو عن املجورين والقراصنة طاملا أنهم ك��ان يسلموا 

انفسهم للسلطان.

بوح الرياع

 

 

بعد الذي حصل يف منطقة عمار خال الفرة من أغسطس 
إىل نوفمرب من عام 1978م والذي تطرقت إليه يف الحلقتن 
السابقتن من هذا البحث وأبرزها حوادث القتل للمواطنن 
األب������ري������اء وامل���خ���ف���ي���ن ق�����س�����راً ف������إن ال���س���ل���ط���ة آن���������ذاك ل�����م ت����ت����دارك 
األمور وتعالج ما أمكن من القضايا بل تركتها ولم تدرك أنها 
ستكون عبارة عن نار تحت رماد وتلك القضايا الشائكة غيبتها 
الدولة وبعضها نالت االهتمام املكبوت من قبل املواطنن لم 
يفصح عنها إال القليل وها هي اليوم تظهر من جديد خاصة 
حوادث القتل لغر املحاربن أو املخفين قسراً إىل اليوم وبما 
أن أكربها وأبشعها كانت جريمة إحراق قبول الورد وأوالدها 
فإنها كانت وما زالت عنواناً فارض نفسه عى مجمل أحداث 

عمار عام 1978م.
وك������ان أول م����ن ع������ارض ال���ج���ري���م���ة م����ن غ����ر أع����ض����اء ال��ج��ب��ه��ة 
الوطنية وأنصارها وقت وقوعها شخصان بارزان هما: ناجي 

ناشر ومسعد الظليمي.

مالحظتني:
•امل��اح��ظ��ة األوىل: ن��اج��ي ن��اش��ر ع��ن��ص��ر ق���ي���ادي يف جماعية 
امل���ن���ش���ق���ن ع����ن م��ن��ظ��م��ة امل����ق����اوم����ن ال����ث����وري����ن وه������و امل��س��ت��ه��دف 
الرئيي يف عملية "لغم ال��س��ي��ارة" ق��ال شاهد عيان احتفظ 

باسمه: أن ناجي ناشر قال ألصحابه وهو جريح يف املستشفى 
:"ي��ا جبناء انتقمتم يل بإحراق النسوان" لذلك فقد اعتربته 

الجبهة الوطنية الديمقراطية خصم سيايس شريف.
• املاحظة الثانية: مسعد الظليمي ه��و بطبيعته إنسان 
طيب ففي ك��ل ح���روب املناطق الوسطى ل��م تلطخ ي���داه بدم 
أحد ولم يضر احد ال من قريب وال من بعيد.. الحاج مسعد 
الظليمي كما عرفته جيداً إنسان عفوي يف أعماقه روح الفاح 
ال��ب��س��ي��ط م���رن ورص����ن وت��ص��رف��ات��ه م���دروس���ة وس��ل��ي��م��ة ول��ه��ذه 

االعتبارات فإن الجميع يكنون له  االحرام.
عودة إىل املوضوع: ردود األفعال من غر عناصر الجبهة 
كان ضعيفاً جداً وذلك نتيجة الخوف من بطش السلطة وقد 
تم التطرق كثراً إىل جريمة احراق إمرأتن وطفل يف صحف 
الجبهة أواخ��ر عام 1978م وأوائ��ل عام 1979م لكن توزيعها 
كان ضعيفاً ناهيك عن أحداث حرب الشطرين يف فرباير عام 

1979م قد شغلت وسائل اإلعام يف الشطرين..

يتبع العدد القادم
الهوامش:

• ناجي ناشر: اسمه الكامل: ناجي احمد ناشر الصعدي 
– تاريخ ومكان املياد: من مواليد عام 1934م يف قرية شريح 

عزلة شريح مديرية النادرة محافظة اب.
• ن��ش��اط��ه ال���س���ي���ايس: ك�����ان م����ن أوائ�������ل امل��ل��ت��ح��ق��ن بمنظمة 
املقاومن الثورين اليمنين ومن أوائل املقاتلن الذين تصدوا 
للحمات العسكرية والقبلية أو ما أسموه الجيش الشعبي 
التي وجهتها السلطة الرجعية يف صنعاء إىل املناطق الوسطى 

وذلك خال الفرة من أوائل عام 1970م إىل 1975م.
• ب����ع����د اس����ت����ش����ه����اد ال�����ق�����ي�����ادي ال������ب������ارز يف م���ن���ظ���م���ة امل����ق����اوم����ن 
ال���ث���وري���ن امل���ن���اض���ل اح���م���د ع���ب���ده ال���ص���ع���دي يف ع����ام 1976م يف 

ظروف غامضة انشق ناجي ناشر عن املنظمة.

• ناجي ناشر رحمه الله توفى عام 2003م.
• م��س��ع��د ال���ظ���ل���ي���م���ي: اس���م���ه ال���ك���ام���ل م��س��ع��د ع����ي محمد 

القبيي الظليمي.
• الرتبة العسكرية الحالية: عميد متقاعد.

• مكان وت��اري��خ امل��ي��اد: من مواليد 1949م تقريباً يف قرية 
شريح عزلة شريح مديرية النادرة محافظة اب.

• نشاطه السيايس: من طبيعة العميد مسعد الظليمي أنه 
كان ال يجب السياسة لكن ظروف السبعينات وظلم الدولة 
للمناطق الوسطى يف أوائل سبعينات القرن املايض وتوجيه 
الحمات العسكرية والقبلية اىل املنطقة كل تلك الظروف 
ق���د أدم��ج��ت��ه ب��ع��ض��وي��ة منظمة امل��ق��اوم��ن ال��ث��وري��ن اليمنين 

ك��م��ق��ات��ل وق����د ت�����درب ع��س��ك��ري��اً يف ج��ن��وب ال���وط���ن يف معسكر 
الصولبان وغره.

• ع���������رف م����س����ع����د ال����ظ����ل����ي����م����ي ب����م����واف����ق����ه ال������ن������اق������دة ل����أخ����ط����اء 
والتجاوزات املختلفة.

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل
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ومما ال خ��اف عليه وال ج��دال, إن الحرب العدوانية 
الظاملة والباغية واملجنونة التي يشنها نظام آل سعود 
م������ن������ذ أك�����������ر م��������ن س������ب������ع س��������ن��������وات ع��������ى ال�������ي�������م�������ن, ُم�����ت�����ح�����ال�����ف�����اً 
وُمستعيناً بمن جمعهم وحشدهم من ُمرتزقة األرض, 
سترك ع��ى امل��دى القريب والبعيد آث��اره��ا السلبية عى 
تاريخ ومسار العاقات اليمنية- السعودية, وترك فيها 
ن����دوب وج�����راح م���ن ال��س��ه��ل أن ت��ن��دم��ل ب��س��رع��ة وس��ه��ول��ة 

وُيكتب لها الشفاء املرجو قريباً.
ويف ج����م����ي����ع األح��������������وال س���ي���ت���ح���م���ل ال�����ن�����ظ�����ام ال����س����ع����ودي 
األحمق الباغي املسؤولية الدينية واألخاقية والتاريخية 
ع����ن ك����ل م����ا ي���رت���ب ع����ى ه�����ذه ال����ح����رب ال���غ���اش���م���ة م����ن آث����ار 
ون�����ت�����ائ�����ج وت������داع������ي������ات ك������ث������رة, إىل ج�����ان�����ب ت���ح���م���ل���ه أوزاره�����������ا 
باعتباره املتسبب األول يف هذه الكوارث واملآيس الناجمة 
ع������ن������ه������ا.. ول���������ن ت����س����ق����ط ج�������رائ�������م ت�����ل�����ك ال�������ح�������رب ال�����ع�����دوان�����ي�����ة 
ب���ال���ت���ق���ادم ح���ت���ى ول�����و ح����اول����ت امل���م���ل���ك���ة وأب����واق����ه����ا ال��ن��اع��ق��ة 
الكاذبة واملُضللة أيضاً تربيرها وشرعنتها والتقليل من 
ش�����أن ف��ظ��اع��ت��ه��ا وب��ش��اع��ت��ه��ا وم���آالت���ه���ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا ال��ك��ارث��ي��ة 
ع��ى كافة الُصعد وال��ج��وان��ب ذات الصلة بحياة الناس 

ومستقبلهم هنا.. 
وح��ت��م��اً وال ُب���د ِم����ْن أن ت��ج��د م��م��ل��ك��ة آل س��ع��ود نفسها 
ي�����وم�����اً, ت���ق���ف وج����ه����اً ل����وج����ه أم�������ام م���س���ؤول���ي���ت���ه���ا ال���ت���اري���خ���ي���ة 
واألخاقية عن ما ارتكبت أياديها اآلثمة هي وحلفائها 
من جرائم بحق اليمن واليمنين خ��ال سنوات حربها 
ال�����ع�����دوان�����ي�����ة ال�����ت�����ي ب����دأت����ه����ا ع�����ى ه�������ذا ال����ب����ل����د يف 26 م�����ارس 

2015م, وال زالت مستمرة حتى اليوم.
وال يمكن أن تفلت اململكة من العقاب وتحمل األعباء 
واملسؤولية. املباشرة عن جرائم حربها عى اليمن, وإذا 
نجت لحن من العقاب البشري, فا يمكن أن تنجو من 
العقاب اإللهي ال��ذي تستحقه إن ع��اج��ًا, أو آج���ًا.. ويف 
شريعة اإلسام كما هو معلوم, جاء يف األثر ما مفاده 
ومعناه ص��راح��ة: "إن ه��دم الكعبة ح��ج��را, ح��ج��راً أه��ون 
عند الله من سفك دم مسلم", فما بالك بإراقة وسفك 
دماء املئات واآلالف منهم بدم بارد يف حرب ظاملة ال ُمربر 

وال شرعية وال ُمسوغ قانوين لها.
وألن ال���س���ع���ودي���ة ه����ي م����ن ت���ش���ن ال����ح����رب ع����ى ال���ي���م���ن, 
وتقود يف الظاهر حلفائها فيها, وتتحمل العبء األكرب 
يف كلفتها ونفقاتها الباهظة, فإنها تبدو يف كل األحوال 
وال�������ظ�������روف ُم������دان������ة الرت����ك����اب����ه����ا ج����ري����م����ة ك�����ه�����ذه, وه�������ي م��ن 
ي��ت��ح��م��ل وزره������ا وك����ل ت��ب��ع��ات��ه��ا وم����ا ي���رت���ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن آث���ار 
ون��ت��ائ��ج, وال ي��م��ك��ن ب���أي ص����ورة م��ن ال��ص��ور أن ُت��ع��ف��ى من 
ذل�����ك, أو ت��ج��د ل��ه��ا األع�������ذار وامل��������ربرات ال���ج���اه���زة م��دف��وع��ة 
األج�����������ر ال������ت������ي ت����ب����ع����ده����ا ع�������ن ل����ح����ظ����ة ال������ح������س������اب وال�����ع�����ق�����اب 

املُستحق سواء كان قريباً أو بعيداً.

ويف يقيننا أن لعنة هذه الحرب ستبقى تاحق نظام 
آل س��ع��ود, وت��ق��ض م��ض��اج��ع ق��ادت��ه ورم�����وزه, وتجعلهم 
يف قلق دائم, وخوف ُمستمر من أن يطرأ ما يرتب عى 
تلك الحرب ويحدث من مقاضاة لهذا النظام املجرم يف 

املنظور القريب أو البعيد.
واألهم أن عدالة السماء ستكون لذلك النظام الفاجر 
باملرصاد, ورغم أنفه سيتحمل كافة النتائج والتداعيات 
املرتبة عى حربه الظاملة عى اليمن وأبناء شعبه األبي 
الصابر طال الزمن أم قصر, وما من جريمة تمر من دون 

عقاب وحساب حتى ولو طال االنتظار لذلك.
وإذا كانت السعودية هي التي شرعت بالعدوان عى 
اليمن, لم تحسب حساب اليوم واللحظة التي ستقف 
خ���ال���ه���م���ا ويف أث���ن���ائ���ه���م���ا م����س����ؤول����ة وُم����ح����اس����ب����ة يف ن��ف��س 
ال���وق���ت ع���ن ج���رائ���م ح��رب��ه��ا ع���ى ال���ي���م���ن, ف��إن��ه��ا وب����ا شك 
ستجرب ج��رباً عى اإلق��رار واالع���راف الضمني بما فعلته 
من أفعال اجرامية طالت الشجر والحجر واملدر هنا يف 
اليمن, وستجد نفسها كذلك ُم��ط��اردة وُماحقة دينياً 
وإن��س��ان��ي��اً وأخ���اق���ي���اً وش��رع��ي��اً ودول���ي���اً ع���ى خ��ل��ف��ي��ة ج��رائ��م 
ح�����رب�����ه�����ا ع�������ى ال�����ي�����م�����ن وع���������ى ك������اف������ة ال�����ص�����ع�����د وامل�����س�����ت�����وي�����ات 
وامل����ح����اف����ل ذات ال���ص���ل���ة ب���ال���ع���دال���ة وال����ق����ان����ون وال���ش���رع���ي���ة 
ال�����دول�����ي�����ة.. ف����ض����ًا ع�����ن أن ال���ي���م���ن���ي���ن وُه��������م اأُلب�����������اة ال���ك���م���اة 
األح����رار, كما ه��و م��ع��روف ال يمكن أن يسكتوا أو ينسوا 
ث��أره��م وي��ت��ن��ازل��ون ع��ن حقهم يف ال��ق��ص��اص ممن أعتدى 
ع��ل��ي��ه��م ُظ���ل���م���اٍ وب���غ���ي���اً وع�����دوان�����ٌا وت��س��ب��ب يف ق��ت��ل أب��ن��ائ��ه��م 
واخوانهم وتدمر بادهم وخراب عمرانهم يف سلسلة 
م�����ن ج�����رائ�����م ح�������رب ال����س����ع����ودي����ة ع���ل���ي���ه���م وال�����ت�����ي ارت���ك���ب���ت���ه���ا 
بحقهم مع سبق اإلص��رار والرصد شأنها يف ذلك شأن 

أي مجرم ارتكب جريمته بحق ضحيته بكل وحشية غر 
ُمراٍع ألي اعتبار أو خوف من أي عقاب وحساب.

والسعودية التي عملت لعهود وم��راح��ل طويلة من 
ال��ت��اري��خ ل��زع��زع��ة أم���ن وإس��ت��ق��رار ال��ي��م��ن, وال��ت��دخ��ل الفج 
يف شؤونه من ب��اب التآمر عليه وُح��ب السيطرة وفرض 
ال�����وص�����اي�����ة ع����ل����ي����ه, ل������ن ت���ك���ت���ف���ي ب�����ذل�����ك أو ت����ق����ف ع�����ن�����ده ب����أي 
ح���ال م���ن األح������وال, ول��ه��ا يف ذل���ك ح��س��اب��ات��ه��ا وم��خ��اوف��ه��ا 

وأطماعها ودوافعها.
وحتى لو وجدت السعودية اليوم من يغض الطرف 
ع����ن����ه����ا وُي������س������ان������د م����وق����ف����ه����ا ال�������ع�������دايئ وال������ت������آم������ري امل���ت���ص���ل���ب 
واملتشدد من اليمن, ويسكت عن جرائم حربها الحالية 
ع��ل��ي��ه م��م��ن ت��غ��ري��ه��م وت���ش���ري س��ك��وت��ه��م ب����أم����وال ال��ن��ف��ط 
وصفقات املصالح, فإنها يف الغد لن تجد من يقف إىل 
جانبها وُي��ب��ارك سياستها العدائية املنتهجة ضد اليمن 
وغر اليمن, وستجد أيضاً من ُيحاسبها وينربي بإدانة ما 
تفعلُه ُجرماً بحق اآلخرين, إىل جانب ُخسرانها مكانتها 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ك���أه���م دول���ة 
اسامية تحتضن الحرمن الشريفن وأه���م ُمقدسات 
املسلمن.. وإذا ك��ان ويل عهدها املهفوف األم��ر الداشر 
محمد ب��ن س��ل��م��ان ق��د ن��ج��ح يف ت��وري��ط اململكة يف اليمن 
بهذه ال��ح��رب وال��ع��دوان الغر ُم��ربر عليه, ف��إن��ُه سيكون 
عاجزاً هو ونظامه املتهاوي عن الخروج بسام من هذه 
ال���ورط���ة, وه���و ي��ش��ع��ر يف ك���ل األح������وال ب��ال��خ��ط��ر ازاء ه��ذه 
الورطة, ليجد النظام السعودي بالتايل نفسه أمام تحٍد 

لم يعهده من قبل.
وق��������د ي�����ك�����ون ه��������ذا ال�����ت�����ح�����دي _ ن����ه����اي����ة امل������ط������اف _ ل���ن���ظ���ام 
م���ت���خ���ل���ف أن����ت����ج����ه ال�����غ�����رب وج��������اء ول������ي������داً ل����ف����ك����رة وم����ش����روع 
اس��ت��ع��م��اري ال يقل خ��ط��ره بكل م��ا يمثله وي��ج��س��ده منذ 
التأسيس عن خطر إسرائيل, هذا الكيان البغيض الذي 
ُزرع يف قلب املنطقة ليشكل مصدر إق��اق وإش��غ��ال لها 

ولدولها ولشعوبها.
وألن�������ن�������ي أُس�������م�������ي األش��������ي��������اء ب����أس����م����ائ����ه����ا ف�������ا ف���������رق ع����ن����دي 
وع����ن����د ال����ك����ث����ري����ن م�����ن ال����ع����ق����اء ب�����ن ع����ق����ي����دة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة 
العنصرية املقيتة وبن عقيدة الوهابية بفكرها الظامي 

ومعتقداتها التكفرية.
وكاهما أي الصهيونية والوهابية عدو ُمبن ملن أراد 
ال����ح����ي����اة ُح���������راً ك����ري����م����اً, ب�����ل إن���ه���م���ا ي���م���ث���ان وج�����ه�����ان ل��ع��م��ل��ة 
واح����������������دة.. وال������������يشء ال����������ذي ي����ح����ز يف ال����ن����ف����س أن ي���ت���ع���ام���ى 
ال���ك���ث���ري���ن ع����ن ح��ق��ي��ق��ة ج��ل��ي��ة ك����ه����ذه, وال ي����راه����ا س��اط��ع��ة 
كالشمس يف وض��ح النهار, إنها ال تعمى األبصار ولكن 

تعمى القلوب التي يف الصدور !.
...... يتبع......

سلت اليمن.. لعبة الدم واملوت إىل أين؟!.. _92_
اجفانهم..
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محطات

جمال القيز

محافظوا املحافظات الجنوبية أين هم؟!
املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة.. يف وضع م��زٍر ومزعج 
ومفتوحة عى جملة واسعة من األزمات وهي تستغيث وال تجد 
م��ن يغيثها.. ذل���ك أن املحتل وال���غ���ازي وامل��رت��ه��ن الرخيص أطبقوا 
عليها باملليشيات القاتلة، وخنقوها بالسجون السرية التي زجوا 
فيها بكل من يقول لهم كفى ظلماً.. أو يرفع صوته بالشكوى أو 
بأية مطالب م��ش��روع��ة!! تلك ه��ي قصة املحافظات املحتلة وتلك 

حكاية الظلم من غزاة ومحتلن ومرتزقة!!..
ترى ماذا عن محافظي املحافظات الجنوبية املحتلة التي عينتهم 
ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة وائ��ت��م��ن��ه��م امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس م���ن محافظن 
وم��س��ؤول��ن ع��ن امل��ح��اف��ظ��ات الجنوبية املحتلة ال��ذي��ن ي��راب��ط��ون يف 
ص��ن��ع��اء وال ن��ج��د ل��ه��م ه���م���س���اً.. وال ن��س��م��ع ح���س���اً وال ي��ع��ل��م��ون أو 

أكرهم عن محافظاتهم شيئاً وال حول لهم وال قوة إال بالله..
أقول هذا الكام عندما جمعتني بأحد أبناء أحدى املحافظات 

ال���ج���ن���وب���ي���ة، وت����ج����اذب����ن����ا م���ع���ه أط����������راف ال�����ح�����دي�����ث.. ق���ل���ت ل������ه: م��اه��ي 
أخباركم يف املحافظات الجنوبية؟!.. وماذا تعملون؟!.. وما أخبار 
محافظيكم وهل تلتقون بهم.. وهل تتناقشون حول أوضاع هذه 
املحافظات؟!.. قال يل بعد أن قلب كفيه ويديه باستغراب: ماذا 

أقول لك.. وماذا أحيك؟!..
وعن أي يشء.. وال أدري من أين أبدأ.. وواصل حديثه بكثر من 
املرارة والله إنني لم التق محافظاً أو مسؤواًل أو أحد ذي صلة بما 

تسميه مجازاً محافظي املحافظات الجنوبية..
ال أنشطة وال أعمال ذات صلة بالتوعية أو بالعمل السيايس أو 

العمل االجتماعي أو... أو... أو...؟!
وكل ما يف األمر أسماء يف أسماء واألفعال يعلم بها الله..

ه��ؤالء والكثر منهم مقطوعن عن محافظاتهم وال ثقل لهم 
وال صلة لهم بأي من الداخل الجنوبي..

وكل ما يف األمر مخصصات مالية وسال غذائية ال نعلم اىل أين 
تذهب وال تغذي من؟!.. ولذلك فإن هؤالء مدعوون إليضاح ماذا 
عملوا وماذا قدموا؟!.. وأين تذهب ما يطلق عليها "سال غذائية" 
وأي����ن ه���و عملهم ال��س��ي��ايس يف ال���داخ���ل ال��ج��ن��وب��ي.. وه���ل أص����دروا 
ص��ح��ف��اً ت��وع��وي��ة ت���ن���اوش امل��ح��ت��ل��ن وال����غ����زاة أو ت��ك��ش��ف ال��س��ي��اس��ات 
االحتالية للغزاة واملحتلن ضد أبناء املحافظات الجنوبية.. وهل 
تم تنظيم ندوات أو لقاءات أو ورش عمل يف إطار النشاط السيايس 
الذي يتوجب القيام به.. أسئلة عديدة ستظل تبحث عن إجابات 
أسئلة مكثفة عن إهدار قدرات وضياع موارد وتتويه وقت.. واسألوا 
معنا.. أين هم محافظي املحافظات الجنوبية املحتلة املرابطون يف 

صنعاء.. أين هم؟!..
فمن يعلم عنهم شيئاً فليتكرموا ويوافونا بالجواب الشايف!!.

الجاسوس الربيطاين يف الرشق األوسط:أوجدنا للمسلمني دين جديد  )8(
اكتشفت فيما بعد أن عبد ال��ك��ري��م ك���ان عميًا 
م��س��ي��ح��ي��اً ي��ع��ي��ش يف م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ل��ف��ة يف أص��ف��ه��ان 
ويعمل يف ال���وزارة وأسيا كانت يهودية تعيش يف 
ش������راز و ك���ان���ت ج���اس���وس���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ع��رف��ت عى 
م���ح���م���د ب�����ن ع���ب���د ال�����وه�����اب ع�����ن ط����ري����ق ع���ب���د ال���ك���ري���م 
وت���زوج���ه���ا م��ح��م��د ب���ن ع��ب��د ال����وه����اب ، ت���م التنسيق 
واستلمنا اوام�����ر جميعنا ل��ت��دري��ب محمد ب��ن عبد 
الوهاب بطريقة تجعله ينفذ كل ماهو مطلوب منه 
يف املستقبل وعندما قمت بسرد األحداث بحضور 
الوزير والسكرتر واثنن آخرين من أعضاء الوزارة 
ل��م أك���ن أع��رف��ه��م ق���ال يل ال���وزي���ر: أن���ت تستحق أن 
ت��ح��ص��ل ع���ى أك�����رب ج���ائ���زة م���ن ال���������وزارة ، ألن�����ك أن��ت 
األفضل من بن أهم وكاء الوزارة سيخربك الوزير 
ببعض أسرار الدولة والتي ستساعدك يف مهمتك 
، ثم منحوين إجازة ملدة عشرة أيام استطيع خالها 
رؤي��������ة أس��������ريت ل����ذل����ك ذه����ب����ت إىل امل�����ن�����زل ع�����ى ال���ف���ور 
وأمضيت بعًضا من أجمل لحظايت مع ابني الذي 
ي��ش��ب��ه��ن��ي ك���ث���ًرا ت��ك��ل��م اب���ن���ي ب��ب��ض��ع ك��ل��م��ات ل��درج��ة 
أنني شعرت كما لو كان قطعة من جسدي، لقد 
أم��ض��ي��ت ه�����ذه اإلج��������ازة مل�����دة ع���ش���رة أي������ام يف منتهى 
السعادة شعرت كما لو أنني اطر من الفرح فقد 
ك�����ان م���ن دواع�������ي س�������روري أن أع������ود إىل امل���ن���زل وأن 

أكون مع عائلتي خال هذه اإلجازة التي استمرت 
عشرة أيام .

انقضت إجازة العشرة أيام كأنها ساعة وكما أن 
أيام الفرح تستغرق ثوان فإن أيام الحزن تستغرق 
ق���رون���ا ت���ذك���رت األي�����ام ال��ت��ي ع��ان��ي��ت فيها م���ن امل���رض 
وأن���ا يف النجف كانت تلك األي���ام م��ن الضيق تبدو 
يل سنوات طويلة وعندما ذهبت إىل الوزارة لتلقي 
ط���ل���ب���ات ج�����دي�����دة  ق���اب���ل���ت س���ك���رت���ر وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة 
ب�����ه�����ذا ال������وج������ه ال����ب����ه����ي����ج وامل������ك������ان������ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ص���اف���ح 
ي��دي بحرارة لدرجة أن عاطفته كانت محسوسة 
ق�����ال يل : ب���أم���ر م����ن وزي����رن����ا وال���ل���ج���ن���ة امل���س���ؤول���ة عن 

امل����س����ت����ع����م����رات س������أخ������ربك ب�������أس�������رار ال�������دول�������ة يف 
وق��ت الح��ق وس��وف تستفيد كثرًا 

م������ن ه��������ذه األس��������������رار ال أح����د 
م�����ن األش������خ������اص ي���ع���رف���ون 

ه���������������ذه  األس���������������������رار ب����إس����ت����ث����ن����اء 
إث���ن���ن أم���س���ك ب���ي���دي وأخ����ذين 

إىل غ����رف����ة يف ال�����������وزارة ش���اه���دت 
فيها شيئا جذبني للغاية يف هذه 

الغرفة كان عشرة رجال يجلسون 
حول مائدة مستديرة الرجل األول 

كان مظهره يشبه اإلمرباطور العثماين 

ت���ك���ل���م ال����رك����ي����ة واإلن����ج����ل����ي����زي����ة وال������ث������اين ك�������ان ي����رت����دي 
م����اب����س ش���ي���خ اإلس���������ام يف إس���ط���ن���ب���ول أم������ا ال���ث���ال���ث 
ف��ق��د ك���ان ي��رت��دي ث��وًب��ا متطابًقا م��ع ال��ش��اه اإلي����راين 
وك����ان ال���راب���ع يف م��اب��س ال���وزي���ر يف ال��ق��ص��ر اإلي����راين 
الخامس كان يرتدي زي عالم كبر يقود الشيعة يف 
النجف تحدث آخر ثاثة من هؤالء الناس الفارسية 
واإلن������ج������ل������ي������زي������ة ك����������ان ل�����ك�����ل م��������ن ه�������������ؤالء األش�������خ�������اص 
الخمسة كاتب يجلس بجانبه لكتابة ما سيقولونه 
، ك��ان ه���ؤالء الكتبة ينقلون إىل ال��رج��ال الخمسة 
املعلومات التي جمعها الجواسيس عن نماذجهم 
األص��ل��ي��ة يف إس��ط��ن��ب��ول وإي�������ران وال��ن��ج��ف ق��ال 
س���ك���رت���ر ال�����وزي�����ر ه�������ؤالء األش�����خ�����اص نسخة 
م��ت��ط��اب��ق��ة م���م���ن ي���ش���ب���ه���ون وه������م ي��م��ث��ل��ون 
األشخاص الخمسة يف هذه الدول  من 
أج�����ل م��ع��رف��ة م����ا ت��ف��ك��ر ب����ه ن��م��اذج��ه��م 
األص������ل������ي������ة ق�����م�����ن�����ا ب����ت����ع����ل����ي����م وت�������دري�������ب 
ه���������������ؤالء األش����������خ����������اص ت�������م�������اًم�������ا م���ث���ل 
ن����م����اذج����ه����م األص����ل����ي����ة إن�����ن�����ا ن���رب���ط 
املعلومات التي حصلنا عليها 
ع����������ن أص��������ول��������ه��������م األص��������ل��������ي��������ة يف 
إس��ط��ن��ب��ول وط����ه����ران و النجف 
وه��������������ؤالء ال��������رج��������ال ب���������دوره���������م  ي���ت���خ���ي���ل���ون 

أنفسهم ليكونوا وكأنهم االص���ل يف تلك األم��اك��ن 
ثم نسألهم ويجيبون وقد قررنا أن اإلجابات التي 
ق���دم���ه���ا ه��������ؤالء األش�����خ�����اص ت�����واف�����ق اإلج������اب������ات ال��ت��ي 
سوف تعطي إذا أردت يمكنك طرح أسئلة للتقييم 

لقد قابلت بالفعل باحث النجف أجبت باإليجاب  
ألن��ن��ي قابلت العالم الشيعي العظيم يف النجف 
وسألته عن بعض األمور اآلن اقربت من نسخته 
وقلت عزيزي الشيخ هل يجوز لنا شن حرب ضد 
الحكومة ألنها من السنة ومتعصبة اط��رق لفرة 
م�����ن ال�����وق�����ت وق�������ال ال ال ي����ج����وز ل���ن���ا ش�����ن ح������رب ض��د 
الحكومة ألنها من السنة ألن جميع املسلمن إخوة 
ال يمكننا إعان الحرب عليهم املسلمون  السنه إال 
إذا ارتكبوا القسوة واالضطهاد عى األمة املسلمن 
وحتى يف هذه الحالة  سنعتمد مبدأ األمر باملعروف 
وال��ن��ه��ي ع��ن املنكر وسنتوقف ع��ن ال��ت��دخ��ل معهم 

حاملا  يتوقفوا عن اضطهادنا.
ثم سألته عن املسيحن واليهود وكانت إجاباته 
متطابقة ت��م��ام��ا م��ع اج��اب��ة النسخة األص��ل��ي��ة وه��و 
ع��ال��م ال��دي��ن الشيعي يف ال��ن��ج��ف وك��أن��ه ه��و نفسه 
ه��ذه الهوية الدقيقة بن ه��ذا الرجل والباحث يف 
النجف أدهشتني تماًما، باإلضافة إىل ذلك  تحدث 
هذا الرجل الفارسية بطاقة ، قال السكرتر: إذا 
كنت قد قابلت النماذج األصلية من الشخصيات 
األرب���ع���ة األخ����رى فسنتحدث  إىل ص��وره��م املقلدة 

اآلن لرى مدى تطابقها مع أصولها األصلية
يتبع

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

خالد الصرابي
آل سلول من يقطعون كل أشواط العناء يف 
أرواح���ه���م ح��رب��ا ع���ى ال��ي��م��ن وأي ن��ه��اي��ة ستجنى 
كل يوم يصدر قرار برحيل اليمنين من منطقة 
م���ع���ي���ن���ة ل����ه����ا م����ال����ه����ا م������ن اب������ع������اد ك����ي����دي����ة ول���ي���س���ت 
س���ي���اس���ي���ة اغ���ل���ب���ه���ا م�����خ�����اوف ن����ات����ج ع�����ن ق�����ل ال��ث��ق��ة 
بأنفسهم ألن نوايا الشر ال تخيم يف أعشاشهم 

سوى نزوات الشيطان.
ال���ي���م���ن���ي���ون ه�����م م�����ن ع�����م�����روا ال����س����ع����ودي����ة وه���م 
اليد العاملة التي لطاملا استند عليها العاجزون 
ح����ت����ى ع�����ن ال���ت���ف���ك���ر ب���م���ش���اري���ع���ه���م االس���ت���ث���م���اري���ة 
وه����ذه ال��ت��ص��رف��ات امل��ق��ي��ت��ة وامل��ش��ي��ن��ة الت��ن��م س��وى 
عن افعال السوء لجارة تمادت يف أذاه���ا تجاه 
ش���ع���ب ال����ق����ل����وب ال���ط���ي���ب���ة ل���ك���ن���ه���ا دائ�����م�����ا م��ات��ج��ن��ي 

الخيبة والتحسر.
يف ال��������ب��������داي��������ة ع�����م�����ل�����ت ب������ك������ل أس�������ال�������ي�������ب ال������ح������رب 
العدائية يف سبيل ع��دم ارتقاء الشعب اليمني 
ليك يكون منه جزء كبر عاما يف أرضها واليوم 
تقدم وبكل بجاحة نكران لذلك الجميل ألنها 
ومن يحكمها متجردون من كل معاين الجمال 

والخلق اإلنساين فا عتب.

زعاماتنا من ورق 
وأمننا العريب بها 

مخرتق
ع��ى ال��رغ��م م��ن كوننا األم��ة التي خ��رج م��ن بن 
ظهرانيها خاتم األنبياء واملرسلن املبعوث رحمة 
للعاملن بكل م��ا توجبه علينا تلك الحقيقة من 
ت��ب��ل��ي��غ ال����رس����ال����ة ال���س���م���اوي���ة ال���خ���ات���م���ة ل��ي��س��ت��يء 
ب����ن����وره����ا أب������ن������اء ال����ب����ش����ري����ة أج����م����ع����ن، ب����ال����رغ����م م��ن 
ذل�������ك، ف���ق���د ش������اع ف���ي���ن���ا م�����ن س���ي���ئ ال�����خ�����ال م�����ا ل��م 
ي��ك��ن ي��خ��ط��ر ع���ى ب����ال، م���ن ق��ب��ي��ل ائ��ت��م��ان ال��خ��ائ��ن 
وت��خ��وي��ن األم���ن وت��وق��ر السفيه وتسفيه أح��ام 
ال��وق��ور وإدن���اء املنافق ال��ك��ذوب وإق��ص��اء املخلص 
ع وتأخر املنتج  الصدوق وتقديم الفاشل واملتنِطّ
وامل������ب������دع، وب���س���ب���ب ش����ي����وع م�����ا س�����ردن�����اه م�����ن س���وء 
ت���ص���رف ج��ع��ل م���ي���ادي���ن ال���ح���ي���اة ح���ك���ًرا ع���ى أرب����اب 
ال����ت����م����ل����ق وال�����ت�����زل�����ف آل واق���������ع أم��������ة ال�������ُع�������رب إىل م��ا 

نعيشه اليوم من تخُلّف.
ون��ت��ي��ج��ة ل��اع��ت��م��اد يف إدارة ك���ل ش����ؤون ال��ح��ي��اة 
يف مجتمعاتنا عى معاير معكوسة تطفو عى 
س�����ط�����ح األح�����������������داث -ب������أس������ال������ي������ب غ�������ر م����ح����س����وس����ة- 
شخصيات ه��ي -يف األغ��ل��ب- عميلة مدسوسة، 
ث��������م ت�������ب�������دأ -م������س������ت������خ������دم������ًة م������ه������ارات������ه������ا ال������وص������ول������ي������ة- 
����ق امل�����ن�����اص�����ب ال����ق����ي����ادي����ة ب����ت����ص����اع����دي����ة خ����ارق����ة  ب����ت����س����ُلّ
ل����ك����ل ال�����ل�����وائ�����ح ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة اإلداري�������������ة االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
ف���ض���ا ع����ن االع����ت����ي����ادي����ة، ف����ا ي���ل���ب���ث���ون أن ي���ت���ب���وؤوا 
-بفعل نسجهم شبكات عاقات قوام تماسكها 
امل���ص���ال���ح امل�����ادي�����ة- أع�����ى امل���ن���اص���ب ال����س����ي����ادي����ة، ف��ا 
ت���م���ي ع���ل���ي���ه���م س������وى ب���ض���ع س�����ن�����وات -ن���ت���ي���ج���ة م��ا 
يحيطهم به اإلع��ام املأجور بالبهتان وال��زور من 
هاالت- حتى يصبحوا يف القمة يف عداد الزعامات 
ة والتي ال  امللهمة الحديدية اإلرادة العالية الهَمّ
تنطق -بسبب تأثر الجماهر بالخطاب اإلعامي 
املتملق- إال بالحكمة التي ال تكون -يف حقيقتها- 
أك�������������ر م����������ن خ��������ط��������اب ي��������ع��������ده ف��������ري��������ق ع�������م�������ل ي����م����ت����ل����ك 
م���ه���ارات ل��غ��وي��ة ع��ال��ي��ِة، ف����إذا م���ا ان��ط��ل��ق م���ن فمه 
ذل����ك ال���خ���ط���اب س��ح��ر األل����ب����اب، ف��ت��ه��ت��ف ج��م��اه��ر 
األمة بحياته وُتسبح باسمه، وتتفاىن يف ترسيخ 

مداميك حكمه.
وم�������ا إن ي���ب���ل���غ ال����ش����خ����ص م���ن���ه���م ه�������ذا امل����ج����د غ��ر 
املستحق ح��ت��ى يتخذ م��ن��ه ب��داي��ة منطلق إلل��ب��اس 
الحق ثوب الباطل وإلباس الباطل ثوب الحق، 
فيتمكن -ب��ش��دة ب��ري��ق م��ا ُيلقيه م��ن ُخ��َط��ب- من 
ص������رف أن�����ظ�����ار ج���م���اه���ر ال���ش���ع���ب ع�����ن ح���م���اي���ة ك��ل 
منجز وطني مكتسب ويوجه ُج��ُلّ اهتمامها إىل 
م��ا ال ي��زي��د -يف األغ���ل���ب- ع��ن ل��ه��و ول��ع��ب، فبقدر 
ما تتجاهل واجباتها األساسية يف تبني قضاياها 
الداخلية والتعبر عن همومها اليومية ال سيما 
املتعلقة بالجوانب املعيشية واالحتياجية نجدها 
بإيحاءات ُخَطِبه امللقاة من أبراٍج عاجية- تجود 
ب����ال����ت����ربع����ات امل�����ال�����ي�����ة وت����ح����ت����ش����د ل���ت���ن���ظ���ي���م امل�����س�����رات 

االحتجاجية تفاُعا مع قضايا خارجية.
وم�������������ا أك�������������ر م����������ا ت�����ج�����ت�����ه�����د ال����������زع����������ام����������ات ال�������ص�������وري�������ة 
����ص أدواٍر ث���وري���ة  وال���ش���خ���ص���ي���ات امل����ن����وط ب���ه���ا ت����ق����ُمّ
يف إل������ه������اء ج����م����اه����ر ش���ع���وب���ه���ا ع������ن خ����ط����ر أع����دائ����ه����ا 

املُغرضن بما تختلقه لها من أعداء مفرضن.
وم����ن أب�����رز ال���ن���م���اذج ال��ت��أري��خ��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة عى 
ذلك التذايك الذي ال ينطي عى أي شخص سوي 
ال��واق��ع��ة ال��ت��ي ثبتت -أي����ام م��ا ك��ان��ت م��ص��ر واق��ع��ة 
تحت االستعمار اإلنجليزي- عن الراحلة "هدى 
شعراوي" التي ُرَبّما تكون ُجِنَّدْت –أثناء دراستها 
يف "فرنسا"- بشكل غر مباشر، وع��ادت تلعب 
دور "املتثاور"، فاعتربت أبرز نموذٍج نسوٍيّ ثائر 
يف وج��ه املستعمر، فقد سجل ال��ت��أري��خ بحروف 
مت مسرة  من ن��ار ل�"ربيبة االستعمار" أنها تزَعّ
ن���س���وي���ة ال ُي���ش���ق ل���ه���ا ُغ�����ب�����ار، ف���ان���ط���ل���ق���َن م���رت���دي���اٍت 
الُخُمر، وعند وصولهن ساحة عامة أمام شرطة 
امل��س��ت��ع��م��ر ع���م���دت "ش�����ع�����راوي" إىل ن�����زع وإح������راق 
ُبر. الخمار، فتبعَنها بإحراق الُخُمر، ثم ولْنَ الُدّ
ف��ه��ل ج���اء االس��ت��ع��م��ار م���ن ب���اد م���ا وراء ال��ب��ح��ار 

ليك يدافع عن الخمار؟!
ب��ل إن ال��غ��رض م��ن ت��ل��ك امل��س��رة ال��ت��ي تزعمتها 
ع�������اث�������رة ال������ح������ظ ه�������و ص����������رف األن��������ظ��������ار ع�������ن األخ������ط������ار 
ال���اأخ���اق���ي���ة امل���رت���ب���ة ع����ى اس����ت����م����رار االس���ت���ع���م���ار، 
واإلي��ح��اء ب��أن اإلس��ام -بما يقتضيه يف معتنقيه 
من مظاهر العفة واالحتشام- عدٌوّ مفرض عى 

الدوام.
������ا مل�������ا ي������ع������ري ال����ُب����ن����ى  أم���������ا ال������ن������م������وذج األك�����������ر ت������م������ُثّ
املجتمعية العربية املُبتاة شعوبها بالعمى عن 
رؤية مثالب الزعماء الذين ال يفتؤون ُيوردونها 
امل���ه���ال���ك، ف��ت��ص��ف��ق وت���ؤي���د وت����ب����ارك، ف��ي��ت��ج��س��د يف 
شخص "مؤتمن القومية العربية" ال��ذي جعل 
ت����ص����دي����َر ال������ث������ورة إىل األق������ط������ار ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ُت���ح���ك���م 
ب���أن���ظ���م���ٍة م��ل��ك��ي��ة أول�����وي�����ًة ع����ى رف�����ع وط������أة اح���ت���ال 
الكيان الصهيوين من فوق كاهل الشعب العربي 

الفلسطيني.
وإن ح��رص ذل��ك الزعيم ع��ى استئصال شأفة 
ال����ن����ظ����ام����ن امل����ل����ك����ي����ن يف ال����ي����م����ن وال��������ع��������راق ب���ش���ك���ٍل 
جذري عى الرغم من عدم ثبوت ارتباطاٍت لهما 
بالكيان الصهيوين، واقتصار جهوده ضد النظام 
ال��س��ع��ودي -ع���ى ال��رغ��م م��ن اش��ت��ب��اه��ه ب��ال��ت��واُص��ل 
السري بالكيان الصهيوين اليهودي- عى العداء 
الدعايئ الذي لم يتجاوز السباب وبذاءة الخطاب 

والتناُبز باأللقاب لهو أمر مثر لاستغراب.
إْذ كيف أعطى ذل��ك الزعيم نفسه حق تقديم 
ت����خ����ل����ي����ص ش������ع������وب ع�����رب�����ي�����ة م����س����ل����م����ة م�������ن أن���ظ���م���ة 
حاكمة تربطها باملحكومن روابط الهوية واللغة 
وال����دي����ن ع����ى ت��خ��ل��ي��ص ش���ع���ب ف��ل��س��ط��ن ال��ع��رب��ي 

املسلم من تحت نر الصهاينة املحتلن؟!
���ل���ت ج���م���اه���رن���ا -م������ن ال���خ���ل���ي���ج إىل  ث�������َمّ ك���ي���ف ت���ق���َبّ
امل�������ح�������ي�������ط- ص�������واب�������ي�������ة ذل�����������ك ال�������ت�������وج�������ه ال��������������ذي ي���ع���ت���رب 
-يف ض��������وء م������ا ات�����س�����م ب������ه م������ن ب������راع������ة يف ال���ت���ن���ظ���ي���م 
وال���ت���خ���ط���ي���ط- واض�������ع األس�������س األوىل ل��ل��م��ن��ه��ج��ي��ة 
ال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ت���وي���ه���ي���ة ال����ت����ي ان���ت���ه���ج���ت���ه���ا أن��ظ��م��ت��ن��ا 
ا يقع  الحاكمة لصرف أنظار الجماهر بعيٌدا عَمّ

فيه كل حاكم عربي سفيه من تفريط؟!
وق��د نتجت ع��ن تلك االسراتيجية العسكرية 
الخاطئة واملتنافية مع معاير الدفاع عن مصالح 
األم��������م واألوط������������ان "ن���ك���س���ة ح������زي������ران" ال����ت����ي غ���رت 
قواعد االشتباك بن العرب ودولة الكيان وأخَلّت 
ب��م��وازي��ن ال��ق��وى إخ����اال م��ا ي����زال واض����ح ال��س��ري��ان 

إىل اآلن.
ويف ض��وء م��ا سبق نخلص إىل أن ُج���َلّ زعمائنا 
م��ن ورق، وأم��ن��ن��ا ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ع��ربه��م وبهم 

مخرق.
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قراءة في كتابقيس النقيبالمرصد اإلعالمي

كيف تكون
 قائدًا ناجحًا

رغم أن عنوان الكتاب كيف تكون 
ق���ائ���داً ن��اج��ح��اً, إال أن ال��ك��ت��اب ت��ن��اول 
أك���������������ر م������������ن م������������وض������������وع ف��������ف��������ي ح������������واىل 
)220 ص��ف��ح��ة ت���ن���اول ال���ق���ي���ادة من 
حيث التعريفات وصفات ومعايري 
القائد وأساليب القيادة من الناحية 
ال���ع���م���ل���ي���ة وأن����������واع ال�����ق�����ادة وم����ه����ارات 
القائد الذاتية واالجتماعية والفنية 
وك��ي��ف ي��وج��ه ال��ق��ائ��د ات��ب��اع��ه وف��ن��ون 
ال����������ق����������ي����������ادة, ف�������ال�������ق�������ائ�������د م������ت������ص������ل ب����������ارع 
ب���اآلخ���ري���ن ي��ج��ي��د ال����ح����وار وم��خ��اط��ب��ة 
اآلخ�����ري�����ن ك���م���ا ي���ج���ي���د ف����ن ال���ت���ف���اوض 
وت��وج��ي��ه ال��ج��م��اع��ة واإلق���ن���اع وتغيري 
األف���ك���ار غ���ري امل��ط��ل��وب��ة.. ويف ال�����200 
صفحة ال��ب��اق��ي��ة م��ن ال��ك��ت��اب, ت��ن��اول 
مهام القائد الرسمية وغري الرسمية 
التي تعكس تأثري القادة عىل العمل 
واالتباع كما تناول نظريات القيادة 
املختلفة ألكر من عالم قام بشرح 
أس��������ل��������وب ع�����م�����ل ال���������ق���������ادة امل���خ���ت���ل���ف���ن 
ث�����م ش�������رح ف�����ن االت������ص������ال ب���ال���ج���م���اع���ة 

وخ�����ط�����اب�����ه�����ا إىل ج����ان����ب 
ف����������ن ال�������ت�������ف�������اوض 
ال��������ن��������اج��������ح ال����������ذي 

ي�������ح�������ق�������ق أه���������������داف 
القيادة الناجحة.

ك�������������������ل م�������������������ا س�������ب�������ق 
ي��������������ت��������������م م��������������������ن خ��������������ال 
ق��������������������درة ال����������ق����������ائ����������د أي 
ق����ائ����د م�����ن ال����ت����أث����ري يف 

األت����������������ب����������������اع وح��������ف��������زه��������م 
حتى يحققوا أه��داف 
ال������ق������ي������ادة يف ال�����ع�����م�����ل.. 

ك����م����ا ل�����م ي����ن����س ال���ك���ت���اب 
أن ي��ض��ع ب��ع��ض امل���ب���ادئ 
الخ���ت���ي���ار ال���ق���ائ���د ال��ج��دي��د 

"ق���������ائ���������د ت������ح������ت ال�����ت�����ع�����ي�����ن" 
وباعتبار القائد م��س��ؤواًل مسؤولية 
كاملة عن العمل فقد أسند املؤلف 
إليه مسؤولية تنظيم الجماعة التي 
يقودها وينطبق ه��ذا فقط يف حال 
كون القائد يف السلك املدين بعكس 
ال��ق��ائ��د يف ال��س��ل��ك ال��ع��س��ك��ري ال���ذي 
ت���ك���ون ف���ي���ه م���س���ؤول���ي���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م م��ن 
اخ��ت��ص��اص ال���ق���ي���ادة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ق��وات 

املسلحة واألمن.
كما تحدث عن التنظيم والتوجيه 
والرقابة والتدريب باعتبار أن هذه 
األم��ور هي عناصر اإلدارة الرئيسية 
ك����م����ا أن�����ه�����ا ع����ن����اص����ر ال������ق������ي������ادة امل����دن����ي����ة 

الرئيسية.
وم��������������ا ي�����ه�����م�����ن�����ا ه�������ن�������ا ه����������و م����������ا ت������ن������اول������ه 
ال��ك��ت��اب ع���ن ال���ق���ي���ادة وال���ق���ائ���د تحت 
ال�������ع�������ن�������اوي�������ن ال������ت������ال������ي������ة ج������������اك وي�����ل�����ش 
وص��ي��غ��ة ال���ق���ي���ادة ال��ن��اج��ح��ة – كيف 
يوجه القائد اتباعه- خطة للقيادة 
ال����������ن����������اج����������ح����������ة – خ����������م����������س����������ون ط�������ري�������ق�������ة 
س��ح��ري��ة ل��ل��ق��ي��ادة اإلي���ج���اب���ي���ة- سحر 
ال������ق������ي������ادة – س������ر اإلن�������ج�������از ال�����ق�����ي�����ادي- 
أفكار لسرعة اإلن��ج��از- معايري تويل 
القيادة- مكونات الذكاء العاطفي 
للقائد – القيادة إنجاز األعمال من 
خ����ال اآلخ����ري����ن- ك��ي��ف ت���ك���ون ق���ائ���ًدا 
ناجحاً وفعااًل يف العمل من خال 
ق����������درة ال�����ق�����ائ�����د ع������ىل ح����ف����ز وت���ش���ج���ي���ع 
اتباعه لرفع ك��ف��اءة العمل وتعزيز 
ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ل������ه������م ب�������ط�������رق وأس������ال������ي������ب 
ك����ث����رية م����ن خ������ال ال����ت����واص����ل م��ع��ه��م 
والحديث إليهم وتلمس همومهم 
وم����ش����اك����ل����ه����م وإق�����ن�����اع�����ه�����م وال�������ق�������درة 
ع��������ىل ال����ف����ع����ل����ي����ة ل�����ل�����ق�����ائ�����د يف م����ع����رف����ة 
رج�����ال�����ه ووض��������ع ال�����رج�����ل امل����ن����اس����ب يف 
العمل املناسب والقدرة عىل السري 
ب����ال����ج����م����اع����ة ن����ح����و ت���ح���ق���ي���ق األه���������داف 

املشرتكة برضا وتعاون تام.
إن واج��ب��ات ال��ق��ائ��د أي ق��ائ��د تقوم 

عىل محورين رئيسين هما: 
االهتمام بالعمل.

االهتمام بالعاملن.

ول������ي ي���ت���ح���ق���ق االه����ت����م����ام ب��ال��ع��م��ل 
وال���ع���ام���ل���ن الب�����د أن ي��ت��ص��ف ال��ق��ائ��د 
بمجموعة من الخصائص النفسية 

واالجتماعية والفنية.. 
ف�������ال�������خ�������ص�������ائ�������ص ال������ن������ف������س������ي������ة م������ث������ل: 
ال������ه������دوء وض�����ب�����ط ال����ن����ف����س- امل���ع���رف���ة 
باالتباع- اإليمان بالعمل- الشعور 
ب����ال����س����ل����ط����ة وح������س������ن اس�����ت�����خ�����دام�����ه�����ا- 
الذكاء واملبادرة وسرعة أخذ القرار 
ال������ص������ائ������ب- االن������ض������ب������اط – ال����ف����ع����ال����ي����ة 
– ال�����ت�����واض�����ع – ال����واق����ع����ي����ة- األخ�������اق 
الكريمة – الحزم – العدل- احرتام 
ال��ج��م��اع��ة وال���ح���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا- اع��ط��اء 
ال��ق��دوة الحسنة – ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة 
ب��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���أث���ري يف اآلخ����ري����ن- ال��ت��ن��ب��ؤ 

باملستقبل.
أما الخصائص االجتماعية للقائد 

فتتمثل يف:
ال������������ق������������درة ع����������ىل م������خ������اط������ب������ة االت���������ب���������اع 
وال��ت��واص��ل معهم – م��ع��رف��ة هموم 
وم�����ش�����اك�����ل ال����ج����م����اع����ة 
وح���������ل���������ه���������ا – ال������ت������ف������ق������د 
امل������������س������������ت������������م������������ر ل�������������ل�������������روح 
املعنوية للتابعن- 
مشاركة الجماعة 
يف وضع األهداف- 
ال�����������������������ت�����������������������ح�����������������������ف�����������������������ي�����������������������ز 
وال��������������ت��������������ش��������������ج��������������ي��������������ع 
امل���������������������������س���������������������������ت���������������������������م���������������������������ر 
ل����������ل����������ج����������م����������اع����������ة – 
معرفة القائد 
ب����������ال����������ج����������م����������اع����������ة 
م������������������������ع������������������������رف������������������������ة 
واق����������������ع����������������ي����������������ة- 
ال�����������������������������������ق�����������������������������������درة 
ع����ىل ال���ت���ف���اوض 
واالق������������ن������������اع – ال��������ب��������داه��������ة وامل�����������ب�����������ادرة 
باألعمال- كسب ود ورضا العاملن 

معه.
وب�����خ�����ص�����وص ال����خ����ص����ائ����ص ال���ف���ن���ي���ة 
للقائد بطبيعة العمل ال��ذي يقوم 
به وقدرته عىل التخطيط له وتنظيم 
العمل وتفويض بعض املسؤوليات 
إىل اآلخرين, ثم القدرة عىل التوجيه 
وح��ف��ز ه��م��م ال��ع��ام��ل��ن, ي��ك��ون ذل��ك 
ضمن إيمان واهتمام القائد بالعمل 
امل����ط����ل����وب, ووض�������ع ال�����رج�����ل امل���ن���اس���ب 
يف امل���ك���ان امل���ن���اس���ب, ت��ه��ي��ئ��ة ال���ظ���روف 

املناسبة للعمل واإلبداع؟؟
إن ال�����ق�����ائ�����د ي���خ���ت���ل���ف ع������ن اآلخ�����ري�����ن 
ب���ال���درج���ة ال ب��ال��ن��وع ف��ي��ع��رف ال���ق���ادة 
م����ن خ�����ال ال����ق����درة ع����ىل ال���ت���أث���ري ع��ىل 
العاملن معهم كما يعرف القادة 
بالقدرة عىل انجاز األع��م��ال يف ظل 
تعاون ورضا ومشاركة األخرين يف 

أداء املهام املطلوبة.
والبعض يقول إن القيادة موهبة 
ف����ط����ري����ة واآلخ�������������رون ي����رون����ه����ا م���وه���ب���ة 
مكتسبة إذا توافر لصاحبها العزم 
وال����ت����ص����م����ي����م ب����ح����ي����ث ي������راق������ب ن��ف��س��ه 
وي�����ح�����اس�����ب�����ه�����ا م��������ن ح�����ي�����ث ال����ح����م����اس����ة 
ل������ل������ع������م������ل – ح��������س��������ن ال��������ت��������ع��������ام��������ل م����ع 
اآلخ������������ري������������ن واألخ�����������������������اق واألم�������������ان�������������ة يف 
ال���ع���م���ل, ث����م ال�����ق�����درة يف ال���ت���أث���ري ع��ىل 
ال������ع������ام������ل������ن, وأخ������������������رياً ال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ة يف 

مجال العمل أكر أو أكر؟
إن ت����ت����ب����ع وت�����م�����ث�����ل س������ل������وك ال������ق������ادة 
يف امل��������ي��������دان م�������درس�������ة ك�����اف�����ي�����ة ل���رتب���ي���ة 
ال��ق��ادة ال��ج��دد إذا ال��ت��زم��وا بالصدق 
م���ع ال��ن��ف��س وال����ص����دق م���ع اآلخ���ري���ن 
يف ظ�����ل ت�����واف�����ر إرادة ال����ن����ج����اح يف أن 
ت��ص��ب��ح ق���ائ���داً م��ت��م��ي��زاً ف���ا مستحيل 
ق������راءت������ن������ا  وم�����������ا  اإلرادة  إذا وج�������������دت 
ل����ك����ت����ب ال�������ق�������ادة األب�������ط�������ال وس����ريت����ه����م 
إال ل��ي نطبقها ع��ىل صعيد ال��واق��ع 
ال��������ح��������ي ك�������م�������ا ي��������ق��������ول امل��������ث��������ل " إن ل����م 
تكونوا مثلهم فقلدوهم" وقد قال 
ال��ش��ع��راء يف ع��ل��م ال��ن��ف��س وتحقيق 

الطموح الكثري والكثري..

املضيق.. خيار الردع القادم
أم�������ر ب�������ات واض������ح������اً أن واش����ن����ط����ن ل���ي���س���ت ع�����ىل ع����ج����ٍل يف إن�����ه�����اء ال����ح����رب 
والحصار عىل بادنا، يؤكد عىل ذلك ذهاب دول العدوان عىل اليمن 
اىل إع��ان ال��ح��رب االق��ت��ص��ادي��ة، األم��ر ال��ذي سيجعل صنعاء تستخدم 
املزيد من أوراقها الضاغطة ك�"مضيق باب املندب" اإلسرتاتيجي إلعادة 

التوازن وفك الحصار عىل الشعب اليمني..
ف����ب����ع����د أن ل�����ج�����أت م���م���ل���ك���ة ال�������رم�������ال ال�����س�����ع�����ودي�����ة امل�����وس�����وم�����ة ب���ال���ه���زي���م���ة 

لتنفيس إحباطها ب��ف��رض ح��ص��ار خ��ان��ق ع��ىل اليمن أض��ي��ف تصعيدا 
خ����ط����ريا م�����ؤخ�����راً وادخ��������ل ال�����ع�����دوان ع����ىل خ����ط امل����واج����ه����ة "االق����ت����ص����اد" 
كرأس حربة يستهدف لقمة العيش وال��دواء، فتجاوزت الرياض 

وواشنطن محظورات القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وما 
يعرف باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، ناصبًة ساح 

بحريتها ح���اج���زاً أم����ام إم�����دادات ال���وق���ود وال���غ���ذاء م��ن أن 
تصل اىل سكان اليمن..

لكن اليوم صنعاء تملك خيارات أوسع إلعادة التوازن 
ويف ي���ده���ا أوراق ض���غ���ٍط دول���ي���ة األب���ع���اد ل��ي��س أق��ل��ه��ا ما 
ي��م��ث��ل��ه م��ض��ي��ق ب����اب امل���ن���دب ال�����دويل ك��ج��س��ر ع���ب���وٍر يصل 
ش��رق العالم بغربه ف���ازدادت أهميته بوصفه واح��داً 
م��ن أه��م امل��م��رات البحرية يف ال��ع��ال��م حيث ي��ق��در عدد 
ال���س���ف���ن ون�����اق�����ات ال���ن���ف���ط ال���ع���م���اق���ة ال���ت���ي ت���م���ر ف���ي���ه يف 
االت���ج���اه���ن ب��أك��ر م���ن 21 أل����ف ق��ط��ع��ٍة ب��ح��ري��ة س��ن��وي��اً 
وب���م���ع���دل 57 ق��ط��ع��ة ي���وم���ي���اً، ت��م��ر أي���ض���اً ع���ر امل��ض��ي��ق 
ق��راب��ة 4 ماين و800 أل��ف برميل يومياً م��ن النفط 

ال��������خ��������ام وامل������ن������ت������ج������ات ال������ب������رتول������ي������ة امل���������ك���������ررة اىل أوروب�������������ا 
والواليات املتحدة..

ت��م��ل��ك ص��ن��ع��اء أي���ض���اً اس��ت��ه��داف م����وائن امل��م��ل��ك��ة وإدخ���ال���ه���ا ب��ن��ك أه���داف 
ة بما يدخلها مرحلة شلل تعرقل وارداتها  ضرباتها الصاروخية واملسريرّ

العامة..
تتفادى صنعاء رغم امتاكها القدرة والجرأة استهداف مصالح حيوية 
أخ���رى ذات أث���ٍر م��ض��ٍر ع��ىل امل��واط��ن البسيط م��ج��س��دًة أخ��اق��ي��ات الحرب 
نموذجاً نادر الحدوث يف مختلف املعارك املشهورة عىل مستوى اإلقليم 

والعالم..
ومع ذلك فمن حق الشعب اليمني اليوم أن يفرض أسلوبه يف 
حرٍب مماثلة من مبدأ الدفاع عن النفس عىل األٌق��ل، وإال فهو 
امل��ح��ارب ال���ذي ل��م ي��ع��د ل��دي��ه م��ا ي��خ��س��ره ف��إم��ا أن ي��ت��ح��رك الجميع 
لكسر هذا الحصار الجائر أو يعيش الجميع حصاراً 
سيفرضه اليمنيون يف هذا املضيق والذي سيتضرر 
منه الجميع ج��راء صمتهم عىل هذه الجريمة 

البشعة..
ن����ع����رج يف ال����خ����ت����ام: ت���ج���رب���ة ال����ع����ام 73م ع��ن��دم��ا 
أغلق مضيق باب املندب من قبل القوات املصرية 
بالتعاون مع ال��ق��وات اليمنية وكيف تضاعفت 
أسعار النفط ثاثة أضعاف من 4دوالرات اىل 
12دوالرا، ك����ان ذل����ك ان��ع��ك��اس��اً ف���وري���اً إلغ��اق��ه 

خصوصاً أمام السفن اإلسرائيلية..
اليوم هذه التجربة باإلمكان أن تعيد نفسها إذا ما 
استمر ال��ح��ص��ار ع��ىل الشعب اليمني ال���ذي ل��ن يقبل 
أن يموت جوعاً بينما اآلخرون يسرحون ويمرحون يف 

هذا املضيق الذي يملكه..

طعنات العرب.. غير

ق�������ب�������ل ي�������������وم واح����������������د م����������ن ن�����ه�����اي�����ة 
اخ���ت���ت���ام ال���ع���اب أومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و 
تناقلت وسائل اإلعام خر قيام 
أح��������د ال����ي����اب����ان����ي����ن ب����ط����ع����ن ع���ش���رة 
أش���������خ���������اص يف أح������������د ال�������ق�������ط�������ارات 
ه������ن������اك ب��������دواف��������ع ت�����اف�����ه�����ة ل���ل���غ���اي���ة 
ه������ي أن�������ه ال ي����ح����ب رؤي���������ة ال���ن���س���اء 

السعيدات..
ومر هذا الحادث مرور الكرام 
لم نسمع شجب أو إدانة دولية 
ض����د امل����ع����ت����دي أو دول�����ت�����ه، ب��رغ��م 
ت������������زام������������ن ال��������ج��������ري��������م��������ة م������������ع ح��������دث 
ري��������������ايض دويل ي�����ت�����اب�����ع�����ه ال�����ع�����ال�����م 
ب�����أس�����ره وي����ح����ض����ره م����ئ����ات ال���ف���رق 
والحشود من الناس من شتى 

بقاع العالم..
ول��������و ح����ص����ل ه��������ذا ال�������ح�������ادث يف 
دول��ة عربية أو تبن أن جنسية 
ال��ج��اين ع��رب��ي��ة أو مسلم م��ن أي 
بلٍد كان لقامت الدنيا ولم تقعد 
ول�������ت�������م ت������وظ������ي������ف ه�����������ذه ال������ح������ادث������ة 

ل����������ل����������ن����������ي����������ل م��������������������ن ال��������������ع��������������رب 
وامل������������س������������ل������������م������������ن ع���������������ام���������������ًة، 
وع���������������ن���������������ده���������������ا س��������ت��������ت��������ع��������اىل 
أص�������������������������������������������������وات ال�������������ت�������������ن�������������دي�������������د 

واالس�����ت�����ن�����ك�����ار وم����ط����ال����ب����ات 
بالعقوبات عىل الجاين 
ودول�����������������ت�����������������ه وت���������ع���������وي���������ض 

ال����ض����ح����اي����ا واس����ت����م����رار 
ال������ت������ح������ق������ي������ق������ات ومل�������ا 
خ������������������������ا امل��������������������وض��������������������وع 

م��������ن إل��������ص��������اق ج������ري������م������ة اإلره��������������اب 
ب����ال����ف����اع����ل وم����ع����ت����ق����ده ودول������ت������ه، 
وس����ت����ض����ي����ف����ه����ا دول ال�������غ�������رب اىل 
م��ا ي��زع��م��ون��ه س��ج��ات وح���وادث 
الرعب للعرب واملسلمن والتي 
ي������س������ت������دع������ون������ه������ا وي������س������ت������ش������ه������دون 
ب�������ه�������ا م�������ت�������ى ش���������������������اءوا ل�����ي�����ت�����خ�����ذوه�����ا 
ذري�����ع�����ة ل����ه����م يف ع�����دوان�����ه�����م ع��ىل 
ال���������������ع���������������رب وامل����������س����������ل����������م����������ن وق�������ت�������م�������ا 
ش���������������اءوا, م����ت����ن����اس����ن غ�������ري ن����اس����ن 
أن���ه���م م���ص���در ال����رع����ب واإلره�������اب 
والقتل والخراب وأنهم املخطط 
وامل������ص������در األول ل����خ����ط ال���ت���م���وي���ل 
وال������ت������دري������ب ل����ع����ن����اص����ر وح�����رك�����ات 
اإلره������اب������ي������ن وال����ق����ت����ل����ة وم�����دم�����ري 
ال�������������دول وامل�����ج�����ت�����م�����ع�����ات يف ع���امل���ن���ا 
ال������ع������رب������ي خ�������اص�������ًة وع����������ر ال����ع����ال����م 

بأكمله..
أل�������ي�������س يف ف����ل����س����ط����ن امل����ح����ت����ل����ة 
ي�����������ق�����������وم ال����������ج����������ن����������دي اإلس����������رائ����������ي����������ي 
املجرم بقتل فتاٍة فلسطينية أو 
عجوز ملجرد االشتباه بحيازة 
ال������س������ك������ن أو 
ح��ت��ى 

ال��ش��ك 
ب�������إض�������م�������ار 

النية بطعن 
م�����������������س�����������������ت�����������������وط�����������������ن 

صهيوين؟!!..

معتوه إماراتي يقول: إن حماس 
حتتل غزة؟!..

ج�������دد م�����س�����ؤول�����ون إم������ارات������ي������ون والءه�����������م امل���ط���ل���ق 
ل���ت���ط���ب���ي���ع���ه���م م������ع إس������رائ������ي������ل وه����ج����وم����ه����م ع��ىل 

امل�����ق�����اوم�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، ف����ق����د ص��������رح ع��ي 
راش����������د ال����ن����ع����ي����م����ي- رئ�����ي�����س ل����ج����ن����ة ال�����دف�����اع 
والداخلية والشؤون الخارجية للمجلس 

الوطني االتحادي لدولة اإلمارات أن عاقات أبو ظبي مع 
إسرائيل شاملة ومتينة، وأدىل النعيمي املقرب من ويل 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد بتصريحات صادمٍة ومثرية 
لصحيفة إس��رائ��ي��ل ال��ع��ري��ة ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى السنوية 
األوىل إلشهار تطبيع العاقات بن إسرائيل واإلمارات..
وزع��م النعيمي أن اتفاق إشهار التطبيع شكل فرصًة 
لفتح األبواب ليس فقط إلسرائيل واإلمارات ولكن أيضاً 

للمنطقة بأسرها..
وع��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي اىل ال��ت��ح��ري��ض ع���ىل ق��ط��اع غ����زة، الف��ت��اً 
اىل أن الشعب الفلسطيني يف غزة يعاين بسبب حركة 

حماس وفصائل املقاومة وليس بسبب إسرائيل!؟.
وأشار اىل أن الوقت قد حان لتحرير غزة التي اختطفتها 

حماس لخدمة أهداف إيرانية عىل حد تعبريه..

خسئت يا "نعيمي" ما قال اليهود كما قلت..

ال هوادة في ضبط املخالفني
يف مملكة الرمال السعودية أعلنت 

ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال�������ع�������ام�������ة ل�����ل�����رتف�����ي�����ه ت���ن���ف���ي���ذ 
ع�������دد م������ن ال�������ج�������والت ال����رق����اب����ي����ة 
ع������ىل ال����ف����ع����ال����ي����ات وال������ع������روض 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة وال������ع������روض ال��ح��ي��ة 
يف امل����ط����اع����م وامل�����ق�����اه�����ي ض��ب��ط��ت 

خ��ال��ه��ا 819 
مخالفة، 
وأوضحت 

ال����������ه����������ي����������ئ����������ة أن 
ف������������رق������������ه������������ا ال����������رق����������اب����������ي����������ة 
ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع ال���ج���ه���ات 

امل��ع��ن��ي��ة ن���ف���ذت 750 
زي�������������������������������������������ارة م�����������ي�����������دان�����������ي�����������ة 

أسفرت عن ضبط 
116 مخالفة 

ل�������إج�������راءات 

االح�������رتازي�������ة و100 وم��خ��ال��ف��ت��ن 
إلق��ام��ة ع��روض ترفيه "ب��دون 
ت��������������ص��������������ري��������������ح" يف ع������������������������دد م������ن 

املطاعم واملقاهي..
وأضافت أنه سبق أن تم 
رص��د 96 مخالفة إلقامة 
ع����روض ت��رف��ي��ه م��ن دون 
تصريح، الفتاً اىل أنه 
ج�����������رى ال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق م���ع 
الجهات املعنية بشأن 
تلك "املخالفات" وتم 
ات������������خ������������اذ "اإلج������������������������������������راءات" 

املناسبة حيالها..
"خ����ر وأرق������ام غنية 
عن التعليق"!؟..

الرياض تعاقب املقاومة الفلسطينية
أق����دم����ت امل���ح���ك���م���ة ال���ج���زائ���ي���ة امل���ت���خ���ص���ص���ة يف م��م��ل��ك��ة ال����رم����ال 
السعودية ب��إص��دار أح��ك��ام بالغة ال��ج��ور والبهتان يف ح��ق 69 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��اً وأردن����ي����اً ب��ال��س��ج��ن مل����دة م��ت��ف��اوت��ة أق��ص��اه��ا 22 ع��ام��اً 
وأدن���اه���ا ع��ام��ن ب��ت��ه��م��ة ه���ي أوه����ن م���ن ب��ي��ت ال��ع��ن��ك��ب��وت، أن��ه��م 
مدانون بتقديم الدعم املايل لحركة املقاومة الفلسطينية، بعد 
أن كان أمر دعم املقاومة قبل مجيء السفيه "بن سلمان" اىل 
الحكم يعد ف��رض��ا واج��ب��ا دينيا وإنسانيا أدت���ه ملوكهم لدولة 
فلسطن نصرًة لهم ضد املحتل ولقضية املسلمن كافة، فما 
ال������ذي ط�����رأ ف���ج���أة ل����ي ي�����رى ال����س����ع����ودي دع�����م امل����ق����اوم����ة ج��ري��م��ة 

يستحق فاعلها سجنه وإقامة املحاكم ضده؟!..
بظلم وتعسف تم مصادرة حرية هؤالء األحرار يف السجون 
م��ن��ذ ق��راب��ة ال��ث��اث��ة أع����وام إض��اف��ة اىل ح��رم��ان��ه��م م��ن ال��ت��واص��ل 
ب���أه���ل���ه���م أو زي����ارت����ه����م ل���ه���م ط���ي���ل���ة ف�����رتة االع����ت����ق����ال م���م���ا زاد م��ن 
معاناة ومطالبات أهاليهم الذين أملوا أن يتم اإلفراج عنهم 
ل����ي����ت����ف����اج����أوا وي����ن����ص����دم����ون ب�����األح�����ك�����ام ال�����ج�����ائ�����رة ب���ح���ق���ه���م ع��ق��ب 
م��ح��اك��م��ة ش��ك��ل��ي��ة غ���ري ع���ادل���ة م��ن��ع ف��ي��ه��ا امل��ت��ه��م��ون م���ن ات��خ��اذ 
م���ح���ام���ن وم����ن����ع ف���ي���ه���ا االس����ت����م����اع ل���ش���ه���ود ي���رؤن���ه���م ك���م���ا م��ن��ع 

حضور أهلهم من قبل املتغطرس السعوصهيوين..
ك��ل ذل��ك الصلف ض��د أن���اس أح���رار يقيمون يف السعودية 
ب��ط��ري��ق��ة ق���ان���ون���ي���ة وي���ع���م���ل���ون ب��ط��ري��ق��ة ق���ان���ون���ي���ة وف�����ق ال���ق���ان���ون 
ال���س���ع���ودي وك������ذا ت��ح��رك��ه��م امل����ش����روع ب���م���وج���ب االت����ف����اق امل����رم 

الساري املفعول مع الفلسطينين منذ عشرات السنن..

أب����رز امل��ح��ك��وم��ن ع��ل��ي��ه��م ه���و امل��ن��اض��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��دك��ت��ور 
م��ح��م��د ال��خ��ض��ري م��م��ث��ل ح��رك��ة ح��م��اس ال��س��اب��ق ال����ذي حكم 
عليه بالسجن 15 عاماً لم ينظر يف أنه رجل طاعن يف السن 
فعمره 90 عاماً وكأن محكمة آل سعود تحايك وتساير تلك 
األحكام الصادرة من محاكم الكيان الصهيوين ضد املسنن 
الفلسطينين يف سجونه وزنزانته االستعمارية، كما قصد أن 
يوحي ذلك بتقارب الجانبن السعودي واليهودي بسريهما 

يف م�����س�����ار ت���ص���ن���ي���ف ح������رك������ات امل�����ق�����اوم�����ة ب����امل����ن����ظ����م����ات اإلره�����اب�����ي�����ة 
املطلوب ماحقتها ومحاكمة عناصرها..

ف��ض��ي��ح��ة ت��ك��ش��ف ت��ل��ه��ف ن��ظ��ام آل س��ع��ود للتطبيع وإظ��ه��ار 
الوالء والود للكيان اإلسرائيي بأن قدم هؤالء األحرار قرابن 
ع��س��اه ي���ريض ال��ص��ه��اي��ن��ة امل��ح��ت��ل��ن امل��ج��رم��ن م��ره��ن��اً ب��ذل��ك أن��ه 
نظام خائن للدين واالنتماء والقضية وأنهم حكام مسخرون 

لخدمة املشروع الصهيوأمريي..

حركات املقاومة الفلسطينية كحماس والجهاد اإلسامي 
وأح���������رار ف��ل��س��ط��ن أدان��������ت واس���ت���ه���ج���ن���ت األح�����ك�����ام ال���س���ع���ودي���ة 
وقالت أنها وصمة عار يف جبن نظام آل سعود وأنها طعنات 
خنجر مسموم يف ظهر القضية الفلسطينية وأنها أحكام ال 
تتفق م��ع الشريعة اإلس��ام��ي��ة، كما طالبت بسرعة اإلف��راج 
ال��ف��وري ع��ن املحكومن وإن��ه��اء معاناتهم ومعاناة أهليهم، 
ودع����ت ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة الت���خ���اذ م��وق��ف أي��ض��اً 
تعالت دائرة اإلدانات الحقوقية وعم سخط واسع يف أوساط 
مواقع التواصل االجتماعي عىل املستوين اإلقليمي والدويل..
وك����ان ل��ن��ا اليمنين ش���رف م��ن��اه��ض��ة ه���ذا ال��ظ��ل��م ف��ق��د أص��در 
املكتب السيايس ألنصار الله بياناً ندد بهذه األحكام وجورها 
ك��م��ا ت��ض��م��ن ال��ب��ي��ان امل���ب���ادرة ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ص��ادق��ة ل��ق��ائ��د ال��ث��ورة 
ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ال��ح��ويث يف ع���رض إن��س��اين ن����ادر وص��ف��ق��ٍة مع 
الرياض باستعداد صنعاء فك أسرى سعودين مقابل إطاق 

سراح من حكم عليهم ظلماً وجوراً النظام السعودي..
احرار العالم رأوها محاكمة سياسية بامتياز وانتكاسة جد 
خطرية لنظام ال سعود واالح��ك��ام التي ص��درت ال تصب اال 
يف صالح الكيان االسرائيي املحتل وتشدد من حصاره الجائر 

عىل الفلسطينين..
نختم بالقول: علماء السلطة هناك قالوا للناس اطيعوا 
االس����������ري ول��������م ي�����ق�����وال ل�����ام�����ري اح�����ك�����م ب�����ال�����ع�����دل وال ت����ت����ب����ع ه������واك 

وسفاهة عقلك وطيشك فتخرج من دينك وهويتك.

يف املستهل يجب االعرتاف أن االيغال يف سفر ضخم ويف كتاب 
ي��ت��س��م ب���امل���وس���وع���ي���ة ل��ش��غ��ل��ه م���س���اح���ة م����ن ال����زم����ن م���ت���ع���دد وح���اف���ل 
بالعديد من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية الشائكة 
م��ث��ل ك���ت���اب: "ش���ه���اديت وش����واه����دي" مل��ؤل��ف��ه ال��ش��خ��ص��ي��ة االع��ت��ب��اري��ة 
ال����ب����ارزة وامل���رج���ع ال��ق��ب��ي امل��ه��م ال����ذي ل���م ي��ك��ن ش���اه���داً ك��م��ا ي��ح��ب أن 
يصف نفسه يف ك��ت��اب��ه: "ال��ق��ائ��د العسكري وال��ش��ي��خ القبي أحمد 
اسماعيل أب��وح��وري��ة".. ال��ذي راجعه الروفيسور الدكتور حمود 
العودي وأسهم يف قراءته وإع��ادة صياغة أحداثه وترتيب أبوابه 
أحد أعمدة فريق العمل األستاذ محفوظ سالم ناصر الحضرمي 

املبدع والقلم الراقي.
إذاً م��ن ال��ص��ع��وب��ة ب��م��ك��ان أن يتمكن ال���ق���ارئ أو امل��ت��ص��ف��ح لكتاب 
حجمه يربو عىل األلف صفحة أن يلم بكل تفاصيله من القراءة 
األوىل.. ول��ه��ذا ف��إن ال��واج��ب واالن��ص��اف أن نعد ق���راءة متأنية عىل 
حلقات لكتاب بهذا الحجم وبهذا املستوى وبهذه الخطورة.. بدءاً 

من هذا العدد بإذن الله..
لكننا آلينا ع��ىل أنفسنا أن نعد ق���راءة ج��دي��دة ونوعية ال تكتفي 
باإلشارات العابرة ملا خطه القلم وملا احتوته السطور والصفحات 
وإن���م���ا ت��وغ��ل ب��ك��ث��ري م���ن ال���روي���ة وال����ت����وده ت���ق���دي���راً ل��ل��م��ج��ه��ود امل��ب��ذول 

واحرتاماً للحقائق التي حفل بها هذا الكتاب النوعي.
الكتاب الذي جاء يف أكر من ألف صفحة وتحركت حقائقه وسرد معانيه من عشرة 
فصول كاملة.. هذه الفصول العشرة اختزلت تاريخاً حافًا من األحداث ومن املواقف.. 
املتعددة ومن الخرات ومن تفاعات املجتمعات املحلية التي عاش فيها مرجع قبيي 
محمد اسماعيل أبوحورية، وهي مقاربات مهمة وضرورية لواقع لم يقتصر معاصرته 
ومعايشته عىل أبوحورية وإنما عايشه عدد من القيادات والوجاهات والرموز السياسية 
فكانت مرحلة شراكة الجميع أسهم فيها، لكن إسهام أبوحورية كان متميزاً ونبع من 

قناعة رجل لم تكن تلهه املواقف امللتوية أو األحداث الضابية..
كان كامليزان بن الناس يميل كثرياً اىل عدالة املوقف ووضوحه وما يثري االهتمام ذلك 
ال��ذي قيل ان��ه "يشء كالتقديم" لفريق العمل ونصه ي��ق��ول:" م��ن البديهيات أن عمر 
اإلن��س��ان ال يقاس بما يعيشه م��ن سنن ع��ىل وج��ه البسيطة بقدر م��ا يقاس بما خلفه 

م��ن ب��ع��ده م��ن آث���ار م��ادي��ة أو معنوية أو أدب��ي��ة انتفع بها الناس 
كما يقاس بما أسداه من خدمات جليلة ملجتمعه ووطنه".

ويف ال��������ع��������ام امل�������������ايض 2020م ي�������ك�������ون ص�������اح�������ب "ال�������ش�������ه�������ادات 
وال�������ش�������واه�������د" ال����ش����ي����خ أح�����م�����د اس����م����اع����ي����ل أب������وح������وري������ة )1940- 
2020م( قد أتم 80 عاماً من سنن عمره املديد إن شاء الله 
ويف تصميمه م��ن��ذ ن��ع��وم��ة أظ���اف���ره ألن ي��ك��ون "ش��ي��ئ��اً م���ذك���وراً".. 
ت��ت��ج��ىل ق��ي��م��ة ال��������)80( ع���ام���اً يف م���ا اك��ت��س��ب��ه م���ن خ�����رات وت���ج���ارب 
حياتية ويف شخصيته الكارزمية بأبعادها املتعددة العسكرية 
والتعاونية، الرملانية، املشائخية، والتواقة دائما وأبداً لاطاع 

واالستزادة املعرفية.
وب���ح���ك���م م��ك��ان��ت��ه ال��ق��ب��ل��ي��ة وامل����ه����ام وامل���س���ؤول���ي���ات ال���ت���ي اض��ط��ل��ع 
بها، تسنى له ما لم يتسن لغريه من اقرتاب من متخذي القرار 
وُصنرّاعه يف عهود امللكية والجمهورية والوحدة وتوفرت تحت 
يديه عديد من الوثائق وق��د رأى يف كل ه��ذا ما يشكل )تاريخاً( 
ال يخصه أو يعينه وح���ده، وإن��م��ا يخص )وط��ن��اً( بكامله، وهنا 
ت��ق��ت��ي األم����ان����ة األدب����ي����ة وال��ت��اري��خ��ي��ة وال����واج����ب ال���وط���ن���ي إي��ص��ال��ه 
للناس وإلي��ص��ال م��ا اكتنزته ذاك��رت��ه وم��ا تسنى ل��ه االح��ت��ف��اظ به 
من وثائق وم��راس��ات وص��ل اىل قناعة بصب استخاصية لكل 
هذا بن دفتي كتاب منحنا ثقة إعداد مادته بعد أن وضع تحت أيدينا عشرات )املازم( 

واملفكرات.
ومما زادنا إقبااًل عىل املهمة قوله لنا منذ البدء إن لم أعزز أي معلومة أىت عىل ذكرها 
بوثيقة تؤكده أو شاهد يدعمه ما صرفوا النظر عنه.. غري اننا نشهد الله عىل أنفسنا 
اننا لنحو )185( يوماً امضيناها يف إعداد هذه الشهادات والشواهد سجلنا خالها ما 
يزيد عن )20( شريط كاسيت بصوت صاحبها الشيخ أبوحورية ملسنا فيها من محدثنا 
شفافية ووضوحاً ال لبس فيه يف سرده لألحداث والوقائع حرصاً عىل املوضوعية وترفعاً 
عن التزيد واالدع���اء والبعد عن استخدام ال���)أن��ا( الرنجسية املزهوة ب��ال��ذات. والب��د من 
اإلشارة هنا ولألمانة التاريخية واألدبية فقد كان يراد لهذا اإلصدار أن يكون إصداره يف 
منتصف العام 2017م ويف حياة شخصيات الكتاب عىل ذكرهم ومن بينهم الرئيس 

السابق عي عبدالله صالح غري أن تواتر األحداث وتداعياتها حالت دون ذلك.

قراءة في تفريعات كتاب موسوعي للشيخ أبوحورية:

شهادتي وشواهدي.. أحداث مرحلة تحديات
تهانينا  للمهندسة  منار والدكتورة مها1

تعازينا آل اجلوفي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي الى األخوين

 "عبدالله وأحمد " اجلوفي
 وذلك في وفاة والدهما املغفور له بإذن الله تعالى / 

صالح يحيى اجلوفي 
 الذي وافاه األجل بعد مسيرة حافلة بالعمل الصالح وحسن التعامل مع جيرانه وكل من عرفه .

كما نعزي كافة آل اجلوفي .. سائلني الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

املعزون /
العقيد /أحمد محسن زيد اخلالدي - املقدم / ناصر محمد اخلذري - علي محمد اخلذري 

تعازينا للزميل املقدم دحان
نتقدم بأحر التعازي القلبية للزميل

 املقدم احمد دحان
 في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى ..

والده
سائلني الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة 

وأن يسكنه فسيح جناته .. "إنا لله إنا إليه راجعون" 
املعزون :

الزمالء في صحيفتي 26 سبتمبر واليمن 

بعد أن تفوقتا في التحصيل العلمي وحصدتا املراكز األولى في تخصصاتهن العلمية .. يسرنا أن نتقدم بأجمل التهاني 
والتبريكات محملة بعبير الفل والياسمني للمهندسة  منار محمد األثوري

 تفوقها العلمي وحصولها   على نيل درجة البكالوريوس بامتياز في هندسة الكمبيوتر وتقنية املعلومات من اجلامعة الوطنية  وبالترتيب الثاني على الدفعة .
وللدكتورة مها محمد األثوري على تفوقها العلمي ايضا وحصولها على الترتيب األول على الدفعة مستوى ثالث 

تخصص مختبرات في اجلامعة الوطنية .. من قلوبنا نتمنى لهن التوفيق والنجاح 
املهنئون: 

والدكما – العقيد محمد األثوري - العقيد عبدالله مطهر  - اخلال خليل اجلناح – اخلال خالد اجلناح 
وكافة أفراد األسرة الكرمية 
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المهنئون:

تهانينا   آل   القدسي

أجمل آيات التهاين وأطيب التربيكات محملة باريج الفل وعبق الورود 
والرياحني محمولة باجنحة الطيور املغردة نهديها للوالد الفاضل واألخ العزيز

محمد عبدالله القديس 
بمناسبة احتفاله بزفاف نجليه الشابني الخلوقني

 »هيثم ومحمد«
متمنني للعريسني حياة زوجية سعيدة ونسأل الله تعاىل أن يديم سرورهما 

ويوفقهما ويصلح شأنهما.. وألف ألف مربوك وبالرفاه والبنني..

ولدك/ هشام - إخوانك: ماجد وأوالده ووجدي وأوالده 
ومصطفى وأوالده وإبراهيم وأوالده وحمدي وأوالده وعبدامللك..

وكذلك من جالل املرشدي وأوالده ومراد القديس وأوالده..
كما هي مهداه من كافة آل قحيم 

عنهم: أحمد عيل قحيم

دش�����ن م��ج��ل��س االع����ت����م����اد األك����ادي����م����ي وض����م����ان ال���ج���ودة 
أم���������س اس�����ت�����ق�����ب�����ال ط�����ل�����ب�����ات االع������ت������م������اد ال�������خ�������اص ال�����ربام�����ج�����ي 
وتوقيع االتفاقية األوىل للمجلس مع جامعة الحضارة 
ك�������أول ج���ام���ع���ة ت���ت���ق���دم ل���ل���ح���ص���ول ع����ى االع����ت����م����اد ال���خ���اص 
األكاديمي يف برنامج طب األسنان.. وخالل التدشني أكد 
وزي���ر التعليم ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث العلمي ح��س��ني ح���ازب أن 
تدشني استقبال طلبات االعتماد األكاديمي خطوة مهمة 
لالرتقاء بواقع التعليم العايل ومواكبة متطلبات االعتماد 
األكاديمي الدويل..وهنأ حازب مجلس االعتماد وجامعة 
الحضارة عى توقيع اتفاقية طلب الجامعة الحصول عى 
االعتماد يف برنامج طب األسنان.. وقال: " أمام الجامعة 
رحلة تتطلب مضاعفة الجهد وتكثيف العمل األكاديمي 

للحصول إىل االعتماد الخاص" .
وأضاف: أن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تفخر 
ب��ال��خ��ط��وة ال��ش��ج��اع��ة وال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ب����ادرت ب��ه��ا جامعة 
الحضارة.. موجهاَ الشكر ملجلس أمناء جامعة الحضارة  

ورئاسة الجامعة وكادر التدريس املتميز فيها.
وت����ط����رق وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل إىل أن ال�����رؤي�����ة ال��وط��ن��ي��ة 
ح�����ددت يف م��س��ت��ه��دف��ات��ه��ا ال����وص����ول إىل خ��م��س ج��ام��ع��ات 
ن��م��وذج��ي��ة م���ن م��خ��ت��ل��ف ال���ج���وان���ب ال��ع��ل��م��ي��ة واألك��ادي��م��ي��ة 

بما يف ذلك متطلبات االعتماد األكاديمي. 
وأك������د ح������ازب أن ال���������وزارة س��ت��غ��ل��ق م����ن ه�����ذا ال����ع����ام ك��اف��ة 
ال�����ج�����ام�����ع�����ات ال����ط����ب����ي����ة ال������ت������ي ل�������م ت�����ت�����ق�����دم ل����ط����ل����ب االع�����ت�����م�����اد  

الربامجي من مجلس االعتماد األكاديمي.
ويف ح����ف����ل ال�����ت�����دش�����ني وت�����وق�����ي�����ع االت����ف����اق����ي����ة ب������ني م��ج��ل��س 

االع���ت���م���اد األك����ادي����م����ي وج���ام���ع���ة ال����ح����ض����ارة، ال������ذي ح��ض��ره 
وك��ي��ل وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور ص����ادق ال��ش��راج��ي، 
والقائم بأعمال رئيس مجلس األمناء بجامعة الحضارة 
الدكتور سعد العتابي.. أوض��ح رئيس مجلس االعتماد 
األكاديمي وضمان الجودة الدكتور احمد غالب الهبوب 
أن ت��دش��ني استقبال طلبات االع��ت��م��اد ال��خ��اص الربامجي 
للجامعات اليمنية، ثمرة جهود القيادات املتعاقبة عى 
املجلس لتجويد التعليم الجامعي وتمكينه من نيل الثقة 
ال��دول��ي��ة.. وق����ال: " ن��ح��ن أم���ام اس��ت��ح��ق��اق دويل خ��اص��ة يف 
ال��ربام��ج الطبيبة ال��ت��ي ه��ي ال��ي��وم م��ره��ون��ة ب��اع��ت��م��اد وطني 
"..وأض��������اف ال���دك���ت���ور ال���ه���ب���وب: ب����أن ال���وق���ت ي��م��ر وامل��ج��ل��س 
األكاديمي لم يسجل إىل اآلن يف االعتماد ال��دويل، األمر 
الذي يتطلب تأهيل املجلس للتسجيل يف االعتماد الدويل 

يف أسرع وقت.
وت�����وج�����ه رئ����ي����س م���ج���ل���س االع����ت����م����اد األك�����ادي�����م�����ي ب��ال��ش��ك��ر 
ل��ج��ام��ع��ة ال���ح���ض���ارة ع����ى م���ب���ادرات���ه���ا ب��ط��ل��ب ن���ي���ل االع���ت���م���اد 
ال���خ���اص ال���ربام���ج���ي يف ط���ب األس����ن����ان، ك��خ��ط��وة ت��ن��ب��ئ عن 
توجه الجامعة لتكون من الجامعات الرائدة واملرموقة 

واملؤهلة لنيل االعتماد األكاديمي الدويل. 
فيما أوضح رئيس جامعة الحضارة الدكتور عيل قاسم 
أن ال��ج��ام��ع��ة وم���ن خ���الل اسرتاتيجيها ال��ت��ط��وي��ري��ة تخطو 
خ��ط��وات وث��اب��ة وم���دروس���ة ل��الرت��ق��اء بالعملية التعليمية 

وال��ب��ح��ث��ي��ة.. م��ش��راً إىل أن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ط��ل��ب االع��ت��م��اد 
الخاص الربامجي مع مجلس االعتماد األكاديمي، إنجاز 
جديد واستحقاق يوجب مضاعفة الجهود للحصول عى 
ال��ت��م��ي��ز امل��ط��ل��وب..ول��ف��ت إىل أن م��ج��ل��س األم���ن���اء بجامعة 
الحضارة حريص عى مواكبة التطور العلمي يف مختلف 
التخصصات ب��اع��ت��ب��ار التعليم امل��رت��ك��ز األس����ايس للتنمية.. 
واع��������������داً ال����������������وزارة وم����ج����ل����س االع������ت������م������اد ب�����ب�����ذل ك������ل ال����ج����ه����ود 
واس��ت��ح��داث الكثر م��ن ال��ربام��ج ونقل اليمن تعليمياَ إىل 

األفضل..
وتتضمن االتفاقية التي وقعها بحضور وزي��ر التعليم 
ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ح��س��ني ح����ازب، رئ��ي��س املجلس 
الدكتور احمد الهبوب، و رئيس الجامعة الدكتور عيل 
قاسم، التقدم بطلب كتابي معمد من املسؤول املخول 
قانوناً بالجامعة إىل املجلس بشأن الحصول عى االعتماد 

الخاص الربامجي للربنامج املذكور .
واش����ت����م����ل����ت االت����ف����اق����ي����ة ت���ش���ك���ي���ل ل���ج���ن���ة ال����ت����ق����وي����م ال�������ذايت 
للربنامج وتعبئة النماذج ذات العالقة بدراسة التقويم 
ال��ذايت املعتمدة وتقديم تقرير التقييم ال��ذايت خالل 120 

يوماً من تاريخ الطلب.
ف����ي����م����ا ي�����ل�����ت�����زم امل�����ج�����ل�����س ب����ت����ق����دي����م ال�������دع�������م ال�����ف�����ن�����ي إلن�����ج�����از 
املستلزمات والوثائق املطلوبة وإرسالها للجامعة والنزول 

امليداين إليها لغرض التدريب.

 الدكتور الهبوب: نحن أمام استحقاق دويل يف الربامج الطبية 
اليت يه اليوم مرهونة باعتماد وطين

خالل توقيع مجلس االعتماد األكاديمي أولى طلبات االعتماد البرامجي مع جامعة الحضارة

الوزير حازب: استقبال طلبات االعتماد األكاديمي خطوة مهمة لالرتقاء بواقع التعليم العالي

 عبدالحميد الحجازي

ن��ظ��م��ت امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ص��ن��اع��ة وت��س��وي��ق 
االس���م���ن���ت اح��ت��ف��ال��ي��ة وداع����ي����ة ألع����ض����اء امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
ألل��������ع��������اب ال��������ق��������وى امل������ع������اق������ني ق�����ب�����ل م�������غ�������ادرت�������ه إىل ال�����ي�����اب�����ان 
ل��ل��م��ش��ارك��ة يف اول��ي��م��ب��ي��اد ط��وك��ي��و 2020م ل��ل��م��ع��اق��ني يف 
األل��ع��اب الباراملبية وال��ذي من املقرر إقامته خ��الل األي��ام 
القادمة بعد اختتام األلعاب االوليمبية طوكيو مؤخراً 

اثر تأجيلها بسبب جائحة كورونا ملدة عام.
ويف االح���ت���ف���ال أش������اد وك���ي���ل وزارة ال���ش���ب���اب وال���ري���اض���ة 
حسني الخوالين بالدعم املقدم من مؤسسة االسمنت 
إلعداد املنتخب الوطني للمعاقني وكذا التكفل بتكاليف 
ال���رح���ل���ة.. م���ش���راً إىل أن م���ش���ارك���ة ال��ي��م��ن يف ه����ذا امل��ح��ف��ل 
ال�����������دويل ال������ه������ام م������ن ش�����ان�����ه أن ي����ح����م����ل رس������ائ������ل ه�����ام�����ة ع��ن 
م����دى ق����وة وص���الب���ة اإلن����س����ان ال��ي��م��ن��ي ب��م��خ��ت��ل��ف ش��رائ��ح��ه 

االجتماعية يف مواجهة العدوان وقهر الصعاب. 
م�������ن ج����ه����ت����ه أوض������������ح رئٔ�������ي�������س م����ج����ل����س إدارة امل����ؤس����س����ة 
اليمنية لصناعة وتسويق االسمنت قاسم الوادعي بان 
ماقامت به املؤسسة يف إعداد املنتخب هو واجب وطني 
م��ن اج��ل ال��ح��ض��ور امل��ش��رف يف ك��ربى امل��ح��اف��ل ال��ري��اض��ي��ة.. 
م���ؤك���داً ب���ان ال���ري���ايض ال��ي��م��ن��ي ق����ادر ع���ى رف���ع اس���م اليمن 
عاليا مهما كان حجم التحديات والصعوبات.. متمنياً 
ألعضاء منتخب اليمن أللعاب القوى الحضور املشرف  
واملشاركة االيجابية يف االوليمبياد العاملي لذوي اإلعاقة 

ون����ق����ل ال������ص������ورة ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ع���م���ا ي���ت���ع���رض ل�����ه ال���ي���م���ن م��ن 
عدوان غاشم منذ سبع سنوات .

وكان رئيس االتحاد اليمني للمعاقني عبدالله حميد 
ق������د أش���������اد يف ك���ل���م���ت���ه ب���������دور امل�����ؤس�����س�����ة ال���ي���م���ن���ي���ة ل���ص���ن���اع���ة 
وتسويق االسمنت يف دعم شريحة املعاقني بشكل عام 

ويف إعداد املنتخب الوطني أللعاب القوى بشكل خاص 
..مؤكداً عزم أعضاء املنتخب وعددهم أربعة يف تقديم 
مستويات مشرفة من شأنها أن ترفع اسم اليمن عاليا.

ح��ض��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ن��ائ��ب��ي رئ��ي��س مجلس اإلدارة األس��ت��اذ 
احمد الحاليل والدكتور محمد الحيفي.

مؤسسة »االسمنت« تتكفل برحلة أعضاء المنتخب الوطني أللعاب القوى للمعاقين إلى اليابان

من تهديدات "ماثيلوا تيلر " إىل " ليندر كينغ "..

ت��ك��اد إدارة ال��رئ��ي��س األم��ري��ي، ج��و ب��اي��دن ، أن تستنفذ اوراق��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة يف اليمن دون 
ج���دوى ، خ��الل الشهرين امل��اض��ي��ني ال��ق��ت واش��ن��ط��ن بالعديد م��ن أوراق الضغط ال��ت��ي ه��ددت 
ب��ات��خ��اذه��ا ض��د ص��ن��ع��اء منتصف ال��ع��ام ال��ج��اري ال���واح���دة ت��ل��و األخ����رى وح��ت��ى األن سقطت كل 
األوراق ت��ح��ت اق����دام ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ح��ر ، ب��ع��د ت��ه��دي��دات امل��ب��ع��وث األم���ري���ي ال��خ��اص ل��دى 
ال��ي��م��ن ت��ي��م ل��ي��ن��در كينع أواخ����ر م��اي��و امل���ايض ب��ات��خ��اذ إج�����راءات اق��ت��ص��ادي��ة ق��اس��ي��ة ض��د ص��ن��ع��اء ، 
وق����ال ان ب����الدة ت��ح��ت��ف��ظ ب��ال��ع��دي��د م���ن األوراق يف ه���ذا ال��ج��ان��ب وس��ت��ل��ج��أ الس��ت��خ��دام��ه��ا يف ح��ال 
رف��ض صنعاء إم���الءات إدارة ج��و ب��اي��دن ، وتأكيد لينغ يف لقاء ل��ه ع��رب قناة ال��ج��زي��رة ان ب��الدة 
ستباشر تشديد الحصار عى ميناء الحديدة بشكل كيل ، وحدد املشتقات النفطية باالسم 
، منع تحالف العدوان حتى االن اربع سفن مشتقات نفطية من الدخول إىل ميناء الحديدة 
بعد حصولها عى تصريح مرور من فريق التفتيش األممي " اليونيفيل " يف جيبويت اخر تلك 
السفن ، سفينني تحمالت مادة الغاز املنزيل ، هذه الخطوة جاءت بعد مغادرة الوفد العماين 
صنعاء مطلع الشهر املايض ولقائه باملبعوث األمريي الخاص لدى اليمن ، تيم ليندر كينغ ، 
وكانت دول العدوان قد سمحت بدخول سفينتني نفطتني وأخرى تحمل مادة الغاز املنزيل 
األسبوع قبل املايض ، ورغم التداعيات اإلنسانية الكبرة الناتجة عن استمرار دول العدوان 
يف منع تدفق الوقود إىل مناطق سيطرة حكومة صنعاء ، إال أن عودة القرصنة البحرية عى 
سفن املشتقات النفطية يف جيبويت من قبل تحالف العدوان كان متوقعاً يف ظل التهديدات 
االمريكية للمبعوث األمريي ، ليندر كينغ ، الذي أكد أن البديل لرفض صنعاء لخطة السالم 
ال��ت��ي س��وق��ه��ا خ���الل األش���ه���ر امل��اض��ي��ة ، ت��ش��دي��د ال��ح��ص��ار ع���ى م��ي��ن��اء ال��ح��دي��دة وف����رض ع��ق��وب��ات 
اقتصادية بذريعة رف��ض مطالب وق��ف إط��الق ال��ن��ار واع��اق��ة املساعي ال��دول��ي��ة للسالم املزعوم 
، الالفت يف األمر أن واشنطن التي منحت مؤخراً تحالف العدوان الضوء األخضر الحتجاز 
سفن الوقود ومنعها من الدخول إىل ميناء الجديدة ، اتجهت إىل استنفذ اوراقها االقتصادية 
بشكل م��ت��س��ارع فبعد قيامها ب��ف��رض ع��ق��وب��ات ع��ى ش��رك��ات ص��راف��ة وشخصيات زع��م��ت إنها 
تعمل لصالح صنعاء ، وأعلنت وزارة الخزانة االمريكية ف��رض عقوبات ع��ى شركة صرافة 
محلية قالت إنها سهلت نقل ماليني ال���دوالرات من ال��خ��ارج لحركة " أنصار الله " ،وه��و ما 
أكد  أن املمارسات التي تتخذها واشنطن وتحالف العدوان وحكومة الفار هادي ملنع وصول 
سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة تحت ذريعة تهريب النفط  اىل اليمن قد سقطت 
ب��اع��رتاف وزارة الخزانة االمريكية ، واحتجاز السفن حالياً يندرج يف إط��ار العقاب الجماعي 
للشعب اليمني .. العديد من األوراق التي اتخذتها واشنطن يف حربها املباشرة مع صنعاء 
والتي كانت فاضحة إلدارة بايدن، تعاملت معها حكومة صنعاء بحزم، واتخذت اإلجراءات 
الكفيلة بإفشالها كونها اثبتت ضلوع واشنطن يف العدوان والحصار عى اليمن بشكل علني ، 
فرهانات واشنطن عى حرب العملة كانت كبرة ايضاً ، ورغم فشل تهديدات السفر األمريي 
ل���دى ال��ي��م��ن ال��س��اب��ق ، م��اث��ي��ل��و ت��ي��ل��ر ، ال��ت��ي ت��وع��د ال��وف��د ال��وط��ن��ي امل���ف���اوض يف خ��ت��ام م��ف��اوض��ات 
"الكويت 2 "، بتحويل العملة اليمنية إىل ورقة ال تحمل قيمة الحرب التي طبعت به ، يكرر 
املبعوث األمريي لدى اليمن، ليندر كينع ، الفشل اليوم ، باتخاذ العملة املحلية ورقة حرب 
جديدة ضد جموع اليمنيني ، فبعد أيام من لقاء جمع ليندر كينغ بالسفر السعودي لدى 
اليمن محمد ال ج��اب��ر ، ورئ��ي��س حكومة ال��ف��ار ه���ادي ، يف العاصمة ال��س��ع��ودي��ة " ال��ري��اض " 
الشهر امل��ايض وتلويحه مرة أخ��رى ب��أوراق اقتصادية ، نفذ البنك املركزي يف ع��دن  أخر أوراق 
واشنطن االقتصادية املوجهة ضد صنعاء خالل قيامة بتصدير كتلة نقدية كبرة من فئة األلف 
ريال " 1000 " ريال من العملة املحلية املطبوعة دون غطاء والتي تتشابه مع الفئات النقدية 
املتداولة يف نطاق سيطرة صنعاء أي من الفئات ذات الحجم الكبر ، وبرر تلك الخطوة بتعزيز 
قيمة العملة وإزالة التشوهات حد زعمة ، متحاياًل عى الشارع الجنوبي الذي اصبح يدفع 
ثمن تلك السياسات النقدية الكارثية من ق��وات أطفاله ويرفض تلك السياسات الكارثية ، 
فتربيرات تلك الحكومة العميلة التي تعمدت تسويقها األسبوع املايض عى نطاق واسع كان 
تعزيز التداول بالعملة القديمة واعتمادها لفرض نفوذ البنك كبديل للفئة الصغرة الحجم 
من الفئة النقدية نفسها وهو ما يعد اعرتافاً بفشلها يف فرض ما اسميت بعملة " الشرعية 
" كعملة كوحدة ت��داول نقدي يف السوق ، يضاف إىل أن مركزي عدن ال��ذي ح��اول استغباء 
الشعب اليمني بذلك االجراء لم يعلن عن آلية الستبدال الفئة النقدية من ال� 1000 الصغر 
الحجم الذي تجاوزت معدل طباعته قرابة 700 مليار ريال خالل السنوات املاضية من عمر 
قرار نقل وظائف البنك املركزي والعبث بها واستخدامها كأداة حرب ضد الشعب اليمني ، 
وهو ما يؤكد أن حكومة الفار هادي تنفد اجندة اجنبية عى حساب اليمن واليمنيني ، فكل 
التربيرات التي سوقها مركزي عدن زائفة ، فلن يستطيع اخرتاق أسواق صنعاء بتلك العملة 
التي صنفت من قبل البنك املركزي يف صنعاء بالعملة املزورة لذلك فأسواق املحافظات الحرة 
مغلقة ام��ام تلك الكتلة املطبوعة من العملة امل���زورة من ذات الحجم الكبر بتاريخ قديم ، 
ويعلم بنك ع��دن ان��ه كما عجز يف امل��ايض سيعجز حالياً ومستقباًل يف اخ��رتاق أس��واق تخضع 
لرقابة مشددة ، ولكن  الهدف الخفي من وراء تلك الكتلة املطبوعة ك��ان سد عجز حكومة 
الفار هادي يف صرف رواتب موظفيها القلة وتنفيذ اجندة أمريكية وسعودية يف ضرب العملة 
الوطنية ، وال عالقة لضخ كتلة نقدية كبرة دون غطاء إىل سوق يعاين من تضخم كمي كبر 
من العملة املطبوعة باي إصالحات بل يعد بمثابة معالجة الداء بالداء وضرب ما تبقي من 

ثقة للعملة الوطنية املطبوعة يف املحافظات املحتلة فكانت النتيجة انهيار سعر صرف العملة 
إىل اكرث من الف ريال للدوالر وتشر التوقعات إىل ان االنهيار سوف يتسارع وقد يصل حاجز 

ال� 1500 ريال خالل الفرتة القليلة القادمة .
البنك امل��رك��زي يف صنعاء ك��ان سباقاً إلف��ش��ال تلك الخطوة الكارثية ال��ت��ي ات��خ��ذت م��ن بنك 
عدن ، وتوعد بإفشال تلك املؤامرة الجديدة التي تستهدف االستقرار االقتصادي واملعييش 
يف املحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة اإلنقاذ ، واعلن رسمياً الشهر املايض عن سلسلة 
إجراءات كفيلة بمنع تسلل كافة الفئات النقدية املزورة حد قولة إىل القطاع املصريف الواقع يف 
نطاق سيطرة حكومة صنعاء ، متهماً حكومة الفار هادي، بطباعة اكرث من خمسة تريليون 
ري��ال من العملة امل���زورة ، وح��ذر بنك صنعاء، من مغبة ال��ت��داول بالفئة النقدية امل���زورة من 
أبو الف ريال املطبوعة باثر رجعي وبتاريخ قديم ، وقال أن بنك عدن قام بطباعة عملة من 
فئة ألف ريال )1000 ريال( مشابهة لفئة األلف ريال املطبوعة يف عام 2017، املتداولة حالياً 
يف مناطق سيطرة  حكومة  صنعاء ، وتم طباعة هذه العملة بتاريخ قديم ، واوضح أن ورقة 
العملة املتداولة حالياً يف مناطق حكومة  صنعاء من فئة ألف ريال )1000 ريال( املصدرة يف 
عام 1438 ه� - 2017م يبدأ رقمها التسلسيل بحرف ) أ ( وأي عملة مشابهة من الفئة نفسها  
ص����ادرة بنفس ال��ع��ام ورق��م��ه��ا التسلسيل ي��ب��دأ ب��ح��رف أخ���ر ت��ع��د عملة م����زورة وي��م��ن��ع التعامل 
بها أو حيازتها أو نقلها .. ه��ذا االج���راء تبعة تعميم منح امل��واط��ن��ني ح��ق حمل 100 ال��ف ري��ال 
فقط من العملة القانونية يف حال عودتهم من املحافظات املحتلة، مع اتاحة املجال امامهم 
لحمل أي مبالغ من العمالت الصعبة، مشدداً إجراءاته حيال أي تسرب لتلك الفئات املزورة 
من فئة االلف ريال املطبوع حديثاً من قبل املرتزقة بتاريخ قديم والتي ال يبدا رقمها التسليل 
بحرف ألف، والزمت الصرافني بفزر هذه الفئة قبل االستالم والتحويل، بهذا القرار احبط  
البنك املركزي يف العاصمة صنعاء اخر مؤامرات واشنطن وتحالف العدوان التي نفذت عرب 
م��رت��زق��ة ال��ع��دوان يف  بنك ع��دن وح��ك��وم��ة ه���ادي ، وض��اع��ف��ت م��ع��ان��اة امل��واط��ن��ني يف املحافظات 
املحتلة ، وعى الرغم من فداحة االضرار الناتجة عن تلك الحرب املفتوحة التي شنها تحالف 
ال���ع���دوان وأت��ب��اع��ه ض��د العملة ال��وط��ن��ي��ة خ���الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ، إال أن نتائجها ل��م تتحقق 
كما خطط لها ال��ع��دو يف مناطق سيطرة حكومة اإلن��ق��اذ ، فقد فشلت حكومة ال��ف��ار ه��ادي 
الفاقدة للسيطرة والشرعية عى األرض يف استعادة تلك اإلي��رادات العامة للدولة وفشلت 
يف إيجاد نموذج اقتصادي مقبول، واتجهت نحو طباعة العملة دون غطاء بصورة مفرطة 
يف محاولة منها لتغطية فشلها الذريع ، وبذلك نفذت حكومة الفار هادي اجندات تحالف 
العدوان يف حربة االقتصادية عى الشعب اليمني دون ادىن شعور باملسئولية عن تداعيات 
الحرب االقتصادية التي تنفذها بالوكالة ، فبعد أن سيطرت عى 400 مليار ريال من العملة 
امل��ط��ب��وع��ة ط��ل��ب ال��ب��ن��ك امل��رك��زي يف ص��ن��ع��اء طباعتها م��ن ش��رك��ة روس��ي��ة مطلع ال��ع��ام 2017م ، 
اتجهت لتغطية عجزها وفشلها يف السيطرة عى املحافظات الخارجة عن سيطرة الجيش 
وال��ل��ج��ان الشعبية ، بطباعة أك���رث م���ن  1,5 ت��ري��ل��ي��ون ري���ال خ���الل أق���ل م��ن ع��ام��ني ، منها 600 
مليار ريال من فئة ” 1000 ريال و400 مليار ريال من فئة 500 ريال، ومن ثم طبعت العام 
الحايل 648 مليار ريال الفئات النقدية الصغرة من فئة 100 وفئة 200 ريال ، وتفيد املصادر 
بأن إجمايل العملة املطبوعة من تلك الفئات 900 مليار ريال وصلت منها 647 مليار ريال ، 
بينما ال تتجاوز الطبعة القديمة التي كانت متواجدة يف السوق والبنوك قبل الحرب 1200 
مليار ري��ال. أم��ام الكثر من التساؤالت التي يطرحها الشعب اليمني حول سبب لجوء تلك 
الحكومة نحو الطباعة املفرطة تتدعى بأنها لجئت لذلك الكم امل��ه��ول م��ن العملة املطبوعة 
الستبدالها بالعملة التالفة، وب��ررت يف كثر من االحيان تلك الجريمة االقتصادية بسعيها 
لسحب كل األموال املتداولة من العملة املحلية يف السوق، وفرض شرعية مالية ولكنها اليوم 
تعرتف بفشل املخطط السابق وانتكاستها يف إدارة امللف املايل واالقتصادي..وكون الهدف من 
وراء تصاعد الحرب االقتصادية ضد الشعب اليمني إرضاء الغزاة واملحتلني ال اكرث، حتى وان 
كانت األوراق التي تنفذها حكومة الفار ه��ادي ذات تداعيات إنسانية كبرة عى املاليني من 
اليمنيني، فقد لجئت تلك الحكومة العميلة بضوء اخضر امريي وسعودي إىل التأثر عى 
ما تبقي من استقرار معييش برفع سعر ص��رف ال���دوالر الجمريك  بنسبة %100 ، مستغلة 
انفرادها يف السيطرة عى املنافذ البحرية والجوية والربية ،  لكن هذه الورقة االقتصادية لم 
تمر مرور الكرام ، فحكومة صنعاء ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة منتصف األسبوع املايض 
أعلنت  حالة طواري اقتصادية يف املحافظات الواقعة تحت سيطرتها ملدة شهر كامل، وتم عقد 
عدة لقاءات يف صنعاء مع كبار مستوردي املواد الغذائية والكمالية ملواجهة املوجة الجديدة 
م��ن ال��ح��رب االقتصادية التي شنها " التحالف " ع��رب حكومة ه��ادي م��ؤخ��راً، وتحت اك��رث من 
ذري��ع��ة مختلقة اق���رت حكومة ه���ادي رف��ع سعر ال����دوالر ال��ج��م��ريك يف امل��ن��اف��ذ البحرية وال��ربي��ة 
الخارجة عن سيطرة صنعاء ومنها جمارك ميناء عدن بنسبة %100 ، بالتوازي انهيار سعر 
صرف العملة املحلية إىل اكرث من 1040 ريااًل للدوالر الواحد والذي أدى إىل ارتفاعات موازية يف 
أسعار املواد الغذائية واالساسية يف السوق اليمني بشكل عام، ووسط مطالب القطاع الخاص 
يف صنعاء وع���دن حكومة ه���ادي ب��ال��رتاج��ع ع��ن ال��ق��رار  ألث���اره الكارثية ع��ى األوض���اع اإلنسانية 
يف ال��ب��الد ، رئ��ي��س حكومة اإلن��ق��اذ الوطني يف صنعاء، ال��دك��ت��ور عبد العزيز ب��ن حبتور، ادان 
إج��راءات "التحالف "برفع سعر الدوالر الجمريك، وانعكاساتها الكارثية عى أسعار السلع 
األساسية يف املناطق واملحافظات املحتلة، واكد ان هذا اإلجراء يندرج ضمن خطوات الحرب 
االقتصادية التي تستهدف تأجيج األوض��اع االنسانية واملعيشية املرتدية التي يكابد لحظاتها 

املرة أبناء الشعب اليمني يف مختلف املحافظات.

 أوراق واشنطن االقتصادية تسقط تحت اقدام اليمنيين
رشيد الحداد

نتقدم بأحر التعازي وعظيم املواساة إىل رئيس مشيخة اإلقراء باليمن الشيخ 

يحيى الحلييل 
وأبنائه وأفراد أسرته يف وفاة 

زوجته الفاضلة
نسأل الله العيل القدير ان يتغمدها بواسع الرحمة واملغفرة وان 

يسكنها فسيح جناته 
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

االسيفون:

الشيخ محمد الكباري
يحيى صالح بكري واوالده - عبد القادر محمد سفيان

محمد الهندي- هاشم الهندي
وجميع االصدقاء واملحبني يف قبة املتوكل بصنعاء

ناقش إجتماع عقد يوم أمس  بمحافظة إب برئاسة املحافظ 
عبدالواحد صالح ، خطة تشكيل الوحدة التنفيذية للتخطيط 
ال����ع����م����راين ل���ل���ق���ي���ام ب����أع����م����ال امل���خ���ط���ط���ات ال���ع���م���ران���ي���ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
بمشاركة املجالس املحلية واألجهزة التنفيذية املختصة وممثيل 

املجتمع املدين .
واستعرض اإلجتماع بحضور عضو مجلس النواب محمد 
ع����ب����دال����ل����ه ال������ج������ربي، وض�������م رئ�����ي�����س ال���ل���ج���ن���ة ال���ف���ن���ي���ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة 
املهندس عصام املخادري، ومدراء عموم مكاتب الهيئة العامة 
لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين املهندس عصام مثنى ، 
واألشغال العامة املهندس محي الدين سمشان ، واملراجعة 
الداخلية محمد امل��ض��واح��ي ، وعميد كلية الهندسة الدكتور 
ناجي األشول وعدد من األكاديميني واملهندسني واملختصني .. 
آليات تشكيل اللجنة اإلشرافية للتخطيط والتنمية العمرانية 
ب������رئ������اس������ة م�����ح�����اف�����ظ امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ، وال�����ل�����ج�����ن�����ة ال�����ف�����ن�����ي�����ة ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط 

العمراين، وفقا للشروط واملعاير املطلوبة.
واستمع املجتمعون من رئيس اللجنة الفنية باملحافظة ، اىل 
مهام واختصاصات الوحدة التنفيذية للتخطيط العمراين يف 
إطار العمل التشاريك مع السلطة املحلية ..وتضمنت الخطة 
م���ه���ام واخ���ت���ص���اص���ات ال��ل��ج��ن��ت��ني ال��ف��ن��ي��ة واإلش���راف���ي���ة وال���ش���روط 
األساسية لوظائف عضوية الفريق الفني للتخطيط العمراين.
ويف االج�����ت�����م�����اع أش��������ار امل����ح����اف����ظ ص�������الح اىل أه����م����ي����ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 

ال������ع������م������راين يف إي�������ج�������اد م���������دن ح�����ض�����ري�����ة ت����ت����م����ت����ع ب�����ك�����اف�����ة امل�����ش�����اري�����ع 
ال���خ���دم���ات���ي���ة .. م����ش����ددا ع����ى ض�������رورة ت���وح���ي���د ال���ج���ه���ود ل��ل��ح��ف��اظ 
عى املخطط العام والحد من العشوائية ومعالجة االختالالت 

وإزالة املخالفات.
وأكد أهمية اإلس��راع يف تشكيل الوحدة التنفيذية واللجان 
الرئيسية املنبثقة عنها بما يسهم يف إيجاد الحلول الحضرية 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين وامل�����دين ب��م��رك��ز امل��ح��اف��ظ��ة وامل�����دن ال��ث��ان��وي��ة 

ومراكز املديريات .
ووج�������ه م���ح���اف���ظ إب ب��ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة م���ش���رتك���ة م����ن م��س��ئ��ويل 
الجهات املختصة واألك��ادي��م��ي��ني بجامعة إب إلختيار ال��خ��رباء 
وامل��ه��ن��دس��ني امل��رش��ح��ني لعضوية اللجنتني الفنية واإلش��راف��ي��ة 
م����م����ن ت���ن���ط���ب���ق ع���ل���ي���ه���م ال������ش������روط األس�����اس�����ي�����ة امل������ح������ددة ..م�����ؤك�����دا 
دع���م ق��ي��ادة السلطة املحلية ل��ل��ج��ان املشكلة وت��س��خ��ره��ا كافة 

اإلمكانات الالزمة إلنجاح مهامها.

إب: مناقشة خطة تشكيل الوحدة التنفيذية للتخطيط العمراني
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تهانينا آل عقيل

 ب����داي����ة ق������ال ص����ال����ح ص����اي����ل ع���ض���و م���ج���ل���س ال����ش����ورى 
رئ�����ي�����س ال����ل����ج����ن����ة ا ال����س����ي����اس����ي����ة وال������ع������اق������ات ال����خ����ارج����ي����ة 
وامل���غ���رب���ن يف امل���ج���ل���س ع���ض���و ال��ل��ج��ن��ة ال���ث���وري���ة ال��ع��ل��ي��ا 
وأم��ن ع��ام جبهة التحرير الوطنية نؤكد أننا مثل ما 
انتصرنا عسكرياً عىل العدوان كذلك باملثل سننتصر 
يف املعركة االقتصادية وسياسة التجويع التي تمارسها 
أم����ري����ك����ا وأدوات�������ه�������ا دول ال������ع������دوان وال ي���ظ���ن ال�����ع�����دوان 
ال������غ������اش������م أن س�����ي�����اس�����ة ال�����ت�����ج�����وي�����ع وت��������دم��������ر االق�����ت�����ص�����اد 
ال�����وط�����ن�����ي امل����م����ن����ه����ج م�������ن خ���������ال ال�����ب�����ن�����ك امل��������رك��������زي ب����ع����دن 
سيمثل للعدوان سبيًا للهروب من الهزيمة النكراء 
ع����س����ك����ري����اً ف����ه����و واه���������م ك�������ون ص�����م�����ود ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
وج���ي���ش���ه ول����ج����ان����ه ال���ش���ع���ب���ي���ة خ������ال ال���س���ب���ع ال���س���ن���وات 
امل��اض��ي��ة ق��د م��ث��ل ب��ح��د ذات����ه ن��ص��راً م��ب��ي��ن��اً ع��ىل ال��ع��دوان 

الرببري الغاشم 
املبادرة 

وأض���������اف ص����اي����ل ال ري������ب ب������أن م�����ب�����ادرة ال���س���ي���د ال��ع��ل��م 
عبدامللك بدر الدين الحويث قائد الثورة وقائد املسرة 
ال���ق���رآن���ي���ة وال����خ����اص����ة ب��ت��ح��ق��ي��ق ال����س����ام واالس����ت����ق����رار يف 
محافظة م��أرب نحن نؤيد مثل ه��ذه امل��ب��ادرة ببنودها 
التسعة ونباركها وندعو الطرف اآلخر إىل االستجابة 
والتفاعل االيجابي مع هذه املبادرة التي لم تأيت من 
ض��ع��ف، وإن���م���ا ه���ي ن��اب��ع��ة م���ن ق����وة ح��ي��ث إن ال��ج��ي��ش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ال����ي����وم ي���ق���ف���ون ع����ىل أس�������وار م��دي��ن��ة 
م������آرب وع�����ىل ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه���م أن ي��ف��ه��م��وا 
ذل���ك ج���ي���داً وأن ي��ج��ن��ح��وا ل��ل��س��ام وال�����ذي م��ع��ه تحقن 

دماء اليمنين .

شعب حي
من جهته قال عضو مجلس الشورى الشيخ درهم 

الزعكري : لقد برهن الشعب اليمني خال ال�7 سنوات 
امل����اض����ي����ة ب����أن����ه ش���ع���ب ي���س���ت���ح���ي���ل ك����س����رة وك����س����ر إرادت��������ه 
ال��ف��والذي��ة ك��ش��ع��ب ح��ي ي��م��ل��ك رص���ي���داً ح��ض��اري��اً عمره 
ع��ش��رة آالف ع����ام.. ول��ي��س ه���ذا فحسب ب��ل أن شعبنا 
اليمني ممثًا بقيادته الثورية والسياسية والعسكرية 
يعيش حالة مخاض عسرة بمياد فجر جديد تسوده 
ال���ح���ري���ة واالس���ت���ق���ال م���ت���وج���اً ب��أع��ظ��م ان���ت���ص���ار ت��اري��خ��ي 
اج��رح��ه الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف ك��اف��ة جبهات 
املواجهة مع العدوان خال السبع السنوات املاضية 
وأص�����ب�����ح ش���ع���ب���ن���ا وق�����وات�����ه امل���س���ل���ح���ة ول����ج����ان����ه ال��ش��ع��ب��ي��ة 
قاب قوسن أو  أدىن من استكمال النصر املبن عىل 

العدوان الرببري الغاشم .

سياسة التجويع 
م�����ن ج���ان���ب���ه أك������د ع���ض���و م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى ع���ب���دامل���ل���ك 
م����ح����م����د ع������ام������ة ن�����ع�����م ال ري���������ب ب���������أن ال���������والي���������ات امل����ت����ح����دة 
األمريكية هي من تقف وراء سياسة التجويع وتدمر 
ال��ب��ن��ى التحتية ل��اق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وأن ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
بعدن أصبح مجرد أداة بيد العدوان لتدمر االقتصاد 
ال�����وط�����ن�����ي، وه��������ذا أم�������ر م����ؤس����ف ج��������داً أن ي���ص���ب���ح ال���ب���ن���ك 

املركزي معواًل للهدم .

ترحيب شعبي 
وأض�������اف ع���ب���دامل���ل���ك ع���ام���ة أن امل�����ب�����ادرة ال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا 
مؤخراً قائد الثورة السيد العلم عبدامللك بدر الدين 
الحويث والخاصة بتحقيق السام وع��ودة االستقرار 
يف م��ح��اف��ظ��ة م������أرب ال ش����ك ب�����أن ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ال��ق��ي��م��ة 
والعادلة قد القت ترحيباً شعبياً كبراً عىل مستوى 
اليمن وخصوصاً أبناء محافظة مأرب ونحن بدورنا يف 

مجلس الشورى ندعو عقاء ومشايخ محافظة مأرب 
من الطرف اآلخر إىل اغتنام هذه الفرصة والقبول بما 
احتوته مبادرة السام ذات التسعة البنود والخاصة 

بمحافظة مآرب.
مقربة الغزاة

م������ن ن���اح���ي���ت���ه ال����ش����ي����خ ج���م���ي���ل ع�����ب�����دال�����واح�����د ال���ح���س���ام 
أح����د م��ش��اي��خ م���دي���ري���ة ال��ت��ع��زي��ة يف م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز ق��ال 
: ن��ع��م س��ت��ب��ق��ى ال��ي��م��ن م���ق���ربة ال����غ����زاة وامل��ح��ت��ل��ن، وأن 
ال����ع����دوان وب���ع���د أن ه����زم ع��س��ك��ري��اً ص��ع��د يف إج������راءات 
التدمر املمنهج لاقتصاد الوطني ظناً منه بأن الورقة 
االقتصادية وسياسة التجويع سركع أبناء الشعب 
اليمني العظيم، أو تكسر إرادته الفوالذية يف الصمود 
األس���ط���وري وال��ت��ص��دي وك��أن��ا ه���ذا ال���ع���دوان ال��غ��ب��ي لن 

يتعظ بعد من هزائمه النكراء واملتاحقة. 

الفرصة األخرية 
إن أب����ن����اء م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز ه����م ب��ف��ط��رت��ه��م دع������اة س���ام 
وم���ع���ظ���م���ه���م ال������ي������وم ي�����ؤي�����دي�����ون م�������ب�������ادرة ال������س������ام ال���ت���ي 
أط����ل����ق����ت����ه����ا ق�����ي�����ادت�����ن�����ا ال������ث������وري������ة وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة وال�����خ�����اص�����ة 
ب��م��ح��اف��ظ��ة م����آرب وق����د أت����ت ه����ذه امل����ب����ادرة ذات ال��ت��س��ع 
نقاط يف وقتها املناسب وينبغي البدء بتنفيذها فوراً 
وتجنيب مآرب وأبناء مأرب ويات املواجهة العسكرية 
ورفع املعاناة عن املواطنن وعىل الجميع التقاط هذه 
الفرصة األخ��رة والتي أتاحتها ه��ذه امل��ب��ادرة يف إع��ادة 

االستقرار الكامل ملحافظة مأرب .

الجميع موافقون 
والتقت الصحيفة بالشيخ صالح أحمد جعرة أحد 
مشايخ قبيلة حاشد من أبناء عمران ورئيس االتحاد 

التعاوين فرع محافظة صنعاء حيث قال :
ال ري��ب أن م��ب��ادرة ال��س��ام التي اطلقها قائد الثورة 
السيد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث ذات التسع 
ال��ن��ق��اط ق���د وج����دت ت��رح��ي��ب��اً م���ن أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة م���أرب 
أن��ف��س��ه��م ويف أوس�����اط امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي ك��ل��ه يف ش��م��ال 
ال������وط������ن وج�����ن�����وب�����ه وال����ج����م����ي����ع ي�������ؤي�������دون ع���������ودة ال����س����ام 
واالس����������ت����������ق����������رار مل�����ح�����اف�����ظ�����ة م���������������أرب ول��������ك��������ل رب���������������وع ال������وط������ن 
ب��ش��ك��ل ع���ام وأن ال���ك���رة اآلن يف م��ل��ع��ب ق���وى ال���ع���دوان 
وم��رت��زق��ت��ه��م يف م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب وع��ل��ي��ه��م أن ي��ج��ن��ح��وا 
للسام وال��ج��ل��وس لكل اليمنين ع��ىل ط��اول��ة ال��ح��وار 
لحل كل مشاكلهم دون أي تدخل خارجي وال سبيل 

لنا كيمنين سوى ذلك .

بنك عدن 
وأضاف الشيخ صالح جعرة :مع األسف أن البنك 
امل������رك������زي ب���م���ح���اف���ظ���ة ع�������دن أص�����ب�����ح أداة ب����ي����د ال�����ع�����دوان 
واالح�����ت�����ال ل���ت���دم���ر االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي وي���ن���ف���ذ أج���ن���دة 
سياسية أمريكية تهدف إىل تجويع اليمنين وضرب 
الريال ا ليمني يف مقتل، وهذا هو عن الجنون وأمر 
ي��رف��ض��ه ك���ل أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ق��اط��ب��ة ح��ي��ث ك��ان 
ي���ن���ب���غ���ي ت���ح���ي���ي���د امل����ن����ظ����وم����ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وف���ص���ل���ه���ا ع��ن 
الصراعات السياسية منذ بداية العدوان عىل اليمن 
ق��ب��ل س��ب��ع س���ن���وات، ون��ح��ن ن����درك ال���ي���وم ك��ي��م��ن��ي��ن أن 
اليد األمريكية متورطة يف فرض سياسة التجويع ضد 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ش��م��ال��ه وج���ن���وب���ه دون اس��ت��ث��ن��اء أح��د 
وبالتايل فإن شعبنا كما صمد وانتصر عىل العدوان 
ع���س���ك���ري���اً س�����وف ي��ص��م��د أك�����ر يف امل���ع���رك���ة االق���ت���ص���ادي���ة 

أيضاً.

• البداية كانت مع االخت أم عبدالله 
حيث تحدثت إلينا قائلًة:

• آه ثلللم آه ثلللم آه ملللللاذا أقلللللول علللن الللغللاء 
وم���اه���و ال���ح���ل ل��س��ت أدري أت��م��ن��ى أواًل من 
ال���ح���ك���وم���ة ض���ب���ط االس����ع����ار ل����ي ي��ت��س��ن��ى ل��ن��ا 
تعليم أبنائنا، فاألسعار مرتفعة والتجار 
ي����س����ت����غ����ل����ون ح������اج������ة امل��������واط��������ن وب�������أن�������ه س�����وف 
يشري س��وف يشري ،فهو مضطر وهذا 
ه�����و م�����وس�����م ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ه����م ف�����امل�����واط�����ن األن 
أمامه تحديات تواجه أوالده خال العام 
ال��������������درايس ال�����ج�����دي�����د ف�����ه�����ذا ال������ع������ام ال����������درايس 
ي����أيت يف ظ���ل غ����اء ف���اح���ش ل���م ن��ش��ه��ده من 
ق��ب��ل أب��������داً.. وأن�����ا ل����دي خ��م��س��ة أط���ف���ال أري���د 
ت��س��ج��ي��ل��ه��م يف امل����������دارس ال���ح���ك���وم���ي���ة، ل��ك��ن 
هناك صعوبات كبرة يف توفر متطلبات 
الدراسة لهم من دفاتر وأقام وحقائب، 
والظروف املعيشية الصعبة أجربتني عىل 

خ�����ي�����اط�����ة ح�����ق�����ائ�����ب م�����درس�����ي�����ة م���س���ت���خ���دم���ة 
رغ��������������م م���������ض���������ض، اب����������ن����������ايئ ل����������م ي����ع����ج����ب����ه����م 
ال���ح���ال ح��ي��ث ق����ال أح����د، أب���ن���ايئ روح���ي 
شويف زمايئ كل يشء جديد لم أجد 
أم��ام��ي س��وى ال��ب��ك��اء وال��ق��ول ليس يف 

اليد حيلة.

نكافح بشدة
• اما االخت أم سفيان فأضافت:

• نلللحلللن هلللنلللا نللللللازحللللللون نلللللواجللللله أوجللللللاع 
ال��ح��رب التي م��ا زال��ت مشتعلًة يف تعز، 

فيما غاء األسعار ٌيعد الهم الذي أشغلنا 
وأشغل الكثر من العائات .. لدي اربعة 
أوالد ج����م����ي����ع����ه����م يف امل������رح������ل������ة ال������دراس������ي������ة، 
م�����ن ال����ص����ف ال������راب������ع ح����ت����ى ال����ث����ال����ث ال����ث����ان����وي 
ي��������أيت ه��������ذا ال������ع������ام ال��������������درايس ون�����ح�����ن ن���ك���اف���ح 
ب��ش��دة م���ن أج���ل ت��وف��ر ل��ق��م��ة ال��ع��ي��ش ل��ن��ا، 
وه����ذا ال ي��ف��ي إال ب��ب��ع��ض م��ت��ط��ل��ب��ات األس���رة 
نتيجة الغاء الكبر، فاألشياء التي كانت 
ضرورية أصبحت كمالية فسعر الحقيبة 
الواحدة قد يتجاوز 6 آالف ريال، والدفاتر 
أقل دفر بسعر200 ريال ما يجعل توفر 
ه��������ذه امل����ت����ط����ل����ب����ات، أم������������راً ب�����ال�����غ ال����ص����ع����وب����ة، 
وهناك ال��زي امل��دريس نتمنى من املدرسن 
عدم اجبارنا عىل شراء الدفاتر الكبرة وان 

يقتنعوا بالحاصل.

تدهور الوضع املعييش
•  اما االخ جمال الشرعبي فقال:

• إن اللللعلللام الللللللدرايس يلللأيت فلليللمللا الللهللمللوم 
ت��ط��غ��ى ع���ىل ال��ك��ث��ر م���ن األس����ر..أن����ا االن هنا 
ل��������ش��������راء م�����س�����ت�����ل�����زم�����ات دراس���������ي���������ة ألوالدي، 
اش����������ري����������ت ح��������زم��������ة دف����������ات����������ر م�������ك�������ون�������ة م����������ن 12 
دف������راً ي���ح���وي ك���ل واح�����د ع���ىل 40 ص��ف��ح��ة، 

ب��� 2200 ري���ال يمني، م��ق��ارن��ة ب��� 1500 ري��ال 
يف ال��ع��ام ال����درايس امل����ايض.. حتى الحقائب 
امل��درس��ي��ة ارت���ف���ع س��ع��ره��ا ب��ش��ك��ٍل ك��ب��ر، وال 
تقدر الكثر من األس��ر عىل شرائها، قمت 
ب����ش����راء ح��ق��ي��ب��ت��ن ال������واح������دة ب���س���ع���ر 5 آالف 
ري������ال، م��ق��ارن��ة ب���� 3500 ري�����ال ال���ع���ام امل���ايض 
فقط لألوالد الكبار، أما الصغار فتم أخذ 
حقائب الكبار اىل الخياط لرميمها واعادة 
إص�����اح�����ه�����ا، وف���������وق ه�������ذا ي�����ق�����ال إن ال���ك���ت���اب 
امل���دريس اي��ض��اً ع��ىل أول��ي��اء االم���ور ف��ا توجد 
كتب يف أغلب املدارس.. حسبنا الله ونعم 

الوكيل.

• اما االخ/ خالد فاضاف:
• تللدهللور الللوضللع املعييش يف الللبللاد أدى 
إىل ع�������دم ق���������درة أول������ي������اء األم�����������ور ع������ىل ت���وف���ر 
م�����س�����ت�����ل�����زم�����ات امل����������درس����������ة ألب������ن������ائ������ه������م، ف���ض���ا 
ع���ن ع����دم ق��درت��ه��م ع���ىل ت���وف���ر م��ص��اري��ف��ه��م 
امل������درس������ي������ة، وه��������و م������ا ي�����رف�����ع م������ن اح���ت���م���ال���ي���ة 
ح���������رم���������ان ك������ث������ر م���������ن األط����������ف����������ال م���������ن ح���ق���ه���م 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، ف���ه���ذا ال���ع���ام ال�������درايس ال��ج��دي��د 
أىت بعد عيدين، ويف ظل ظروٍف اقتصادٍي 
ص����ع����ب����ٍة وه���������ذا م������ا ض�����اع�����ف م������ن م���ش���اك���ل���ن���ا، 
ف���ه���ن���اك ق���ل���ق ش���دي���د ب�����ات ي������ؤرق ال���ك���ث���ر م��ن 
أول��ي��اء األم��ور مع انطاق السنة الدراسية 
ال������ج������دي������دة يف ظ�������ل ال��������ظ��������روف االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا امل���واط���ن خ���اص���ًة مع 
ارت��ف��اع األس��ع��ار ال��ذي يعقبه ارت��ف��اع يف كل 
يشء تقريباً ليبقى املواطن اليمني البسيط 
ض���ح���ي���ة ه��������ذه األوض�������������اع االس����ت����ث����ن����ائ����ي����ة ال���ت���ي 

ف��رض��ت��ه��ا ق�����وى ال�����ع�����دوان ع��ل��ي��ن��ا م���ن���ذ ال���ي���وم 
األول لبدء العدوان عىل بادنا .
ظروف قاسية

• اما االخت أم وائل عيل فقالت:
• إن حللللللللللللللايل مللللللثللللللللللللله ملللللللثلللللللل حللللللللللللللال ملللللايلللللن 
ال���ي���م���ن���ي���ن يف ب������ادن������ا م����م����ن ل����دي����ه����م أط����ف����ال 
ي���������درس���������ون، وه�����������ذا ال�������ع�������ام ال����������������درايس ال�������ذي 
ي���������أيت يف ظ�����������روف ق�����اس�����ي�����ة ت�����م�����ر ب�����ه�����ا ال������ب������اد، 
وه������������ذه امل�����ت�����ط�����ل�����ب�����ات ت����ص����ي����ب أول���������ي���������اء األم����������ور 
ب���االك���ت���ئ���اب خ����اص����ًة أن����ه����م م���ع���ن���ي���ون ب��ت��وف��ر 
ح���اج���ي���ات أس����ره����م، وأن����اش����د وزارة ال��رب��ي��ة 
وال������ت������ع������ل������ي������م، وك���������ذل���������ك امل��������������������دارس وامل������������������دراء 
وامل��ع��ل��م��ن يف امل�����دارس األه��ل��ي��ة وال��خ��اص��ة، 
وك������ذل������ك ال����ح����ك����وم����ي����ة أن ال ي����ك����ل����ف����وا األس������ر 
ف��وق طاقتها ويخففوا م��ن املتطلبات عىل 
األس����������ر ل������ي ي���ت���م���ك���ن���وا م������ن ت���ع���ل���ي���م أب���ن���ائ���ه���م 
وج��ع��ل��ه��م ي��ل��ت��ح��ق��ون ب����امل����دارس.. ف��أن��ا يف 
ك�����ل ع������ام درايس أج������د ن���ف���ي يف أزم�����ة 
اقتصادية، لكن هذا العام الظروف 
االقتصادية واملادية مختلفة، وتكاد 
ت�������ك�������ون م�����ن�����ع�����دم�����ة ت�������م�������ام�������اً رغ�����������م أين 
أدخ���������رت م���ب���ل���غ���اً م�����ن امل�������ال مل���واج���ه���ة 
ه���ذه ال���ظ���روف، ل��ك��ن ه���ذا األم���ر لم 
يكن كافياً مع متطلبات هذا العام 
وارتفاع األسعار وقلق األس��ر تجاه 
عدم توفر املعاشات،  فأنا موظفة 

وليس لدي راتب .

ترشيد االنفاق
• أما األخت أم ريام :

•  اللللحلللصلللار الللللللذي فلللرضللله اللللللعلللللدوان عللى 
ب�����ادن�����ا دف���ع���ن���ي إلخ���������راج أوالدي ال��خ��م��س��ة 
م��ن امل���دارس الخاصة ونقلهم إىل م��دارس 
ح����ك����وم����ي����ة ح����ت����ى أت����م����ك����ن م������ن إت������م������ام ال����ع����ام 
ال������������درايس دون أن أدخ���������ل ن����ف����ي وزوج�������ي 
يف دي�����������ون ال ن�����ه�����اي�����ة ل������ه������ا، ه������ن������اك امل�����ش�����ارك�����ة 
املجتمعية دعم رمزي للمعلم الذي يعلم 
ال����ط����اب ب������دون ان ي���ك���ون ل���دي���ه رات������ب ف��ه��ي 
أخ���ف نتمنى م��ن إدارة امل����دارس واملعلمن 
أن ي����ت����م ت���خ���ف���ي���ف ع�������دد ال�����دف�����ات�����ر ال����دراس����ي����ة 
امل����ط����ل����وب����ة، م�����راع�����اة ل����ل����ظ����روف االق���ت���ص���ادي���ة 
ال�����ق�����اس�����ي�����ة وال�����ص�����ع�����ب�����ة ال������ت������ي ف�����رض�����ه�����ا ع���ل���ي���ن���ا 
ال�������ح�������ص�������ار.. ف��������األس��������رة ال����ي����م����ن����ي����ة ب���ط���ب���ي���ع���ت���ه���ا 
ت����ع����ي����ش ع������ىل ق����������دٍر م������ا ي���ك���س���ب���ه رب األس��������رة 
وال�����ذي ي��ع��ت��رب يف ال��غ��ال��ب ع��ائ��ل��ه��ا ال��وح��ي��د، 
ول��ق��د ح���اول���ت ت��رش��ي��د االن���ف���اق واالس��ت��غ��ن��اء 
ع��ن متطلبات ق��د ال ت��ك��ون أس��اس��ي��ة لخلق 
ح���ال���ة م����ن ال�����ت�����وازن يف ال���ح���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة 
واالق���ت���ص���ادي���ة ل����ألس����رة، ويف ن��ف��س ال��وق��ت 
ع������دم ال���ت���ق���ص���ر يف ت����وف����ر م���ت���ط���ل���ب���ات أب���ن���ايئ 

الدراسية وإدخال السعادة إىل قلوبهم.

فقدان

 )SDGs( فرص التنمية المستدامة
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

مم املتحدة هو الحد من أوجه عدم املساواة.
ُ
الهدف العاشر من أهداف التنمية املستدامة لأل

»الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها«

ال����ف����ق����ر م���ش���ك���ل���ة ت���ت���س���ع رق����ع����ت����ه يف ب�����ادن�����ا ك�����ل ي�������وم وي����ح����ت����اج إىل 
خطوات جادة للحد منه بإجراء معالجات اقتصادية مستدامة 
وت���ك���اف���ئ ف����رص ال��ع��م��ل وت���وف���ر االح���ت���ي���اج���ات ل��ل��ف��ئ��ات األش�����د ف��ق��را 

خاصة يف األرياف.
وي����ربز دور م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف ال��ت��دخ��ات امل���ح���دودة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت��ض��ررة م���ن خ���ال ت��وف��ر اح��ت��ي��اج��ات ال��ف��ق��راء ول��ك��ن 
يجب أن تهتم التدخات املجتمعية بإيجاد دخل للفئات األشد 
ف��ق��را م��س��ت��دام وت��وظ��ي��ف ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ب���دال من 

توزيع السال الغذائية. 
خطى املجتمع ال���دويل خ��ط��وات واس��ع��ة ص��وب رف��ع ال��ن��اس من 
ه�����وة ال���ف���ق���ر. وال ت������زال أش�����د ال��������دول ض��ع��ف��ا – أق�����ل ال����ب����ل����دان ن���م���وا، 
والبلدان النامية غر الساحلية، والدول الجزرية الصغرة النامية 
– تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر. بيد أن التباين ال يزال 
متواصا، حيث هناك تباينات واسعة يف إمكانية الحصول عىل 
الخدمات الصحية والتعليمية وغر ذلك من األصول اإلنتاجية.
وع��اوة عىل ذل��ك، فرغم احتمال ح��دوث خفض يف التباين يف 
الدخل بن البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ يف االرتفاع. 
وهناك توافق متزايد يف اآلراء عىل أن النمو االقتصادي ليس كافيا 
لخفض ح��دة الفقر إذا ك��ان ذل��ك النمو غر شامل للجميع، وال 
يتضمن األبعاد الثاثة للتنمية املستدامة وهي األبعاد االقتصادية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة. وس��ع��ي��ا إىل خ��ف��ض ال��ت��ب��اي��ن، ت��م التوصية 
باتباع سياسات شاملة من حيث املبدأ، عىل أن تويل االهتمام يف 
الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية املستضعفة واملهمشة.

حقائق وأرقام
ح��دث��ت زي����ادة يف م��ت��وس��ط ال��ت��ب��اي��ن – م��ع أخ���ذ ح��ج��م ال��س��ك��ان يف 
االعتبار- بنسبة 11 يف املائة بالبلدان النامية بن عامي 1990 

و2010.
تعيش اليوم الغالبية العظمى من األس��ر املعيشية يف البلدان 
النامية – أكر من 75 يف املائة من السكان – يف مجتمعات يزيد 

فيها التباين يف توزيع الدخل عما كان عليه يف التسعينات.
تبن األدل��ة أن التباين يضر، بعد عتبة معينة- بالنمو وجهود 
خفض حدة الفقر، ونوعية العاقات يف الحياة العامة والحياة 
ال���س���ي���اس���ي���ة، وم������دى ش���ع���ور األف��������راد ب��ت��ح��ق��ق أه���داف���ه���م وق��ي��م��ت��ه��م 

الذاتية.
ليس هناك يشء محتم بصدد ارتفاع التباين يف الدخل؛ فقد 
ت��م��ك��ن��ت ب���ل���دان ع���دي���دة م���ن اح����ت����واء ال��ت��ب��اي��ن يف ال���دخ���ل أو خفض 

حدته، ويف الوقت ذاته حققت أداء حسنا يف النمو.
ل���ن ي��ك��ون يف ال���وس���ع م��واج��ه��ة ال��ت��ب��اي��ن ب��ف��ع��ال��ي��ة م���ا ل���م ُت���ؤخ���ذ يف 
االعتبار الصات التي ال انفصام لها بن التباين يف النتائج والتباين 

يف الفرص املتاحة.
أقر املسؤولون عن رسم السياسات من شتى أرجاء العالم، يف 
استقصاء عاملي أجراه برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ، بأن التباين 
يف بلدانهم مرتفع عموما، وقد يشكل تهديدا للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية عىل املدى البعيد.
وتبن األدلة املستسقاة من البلدان النامية أن األطفال يف أدىن 
شريحة من شرائح الروة الخمسة ال يزال يزيد احتمال وفاتهم 
قبل بلوغ الخامسة من العمر ث��اث م��رات عن األطفال يف أغنى 

شريحة من تلك الشرائح.
وق����د ت���م ت��وس��ي��ع ن���ط���اق ال��ح��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة إىل ح���د ك��ب��ر عىل 
ال��ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي، وم���ع ذل���ك ف���إن األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة ي��زي��د 

اح����ت����م����ال ت���ك���ب���ده���م ن���ف���ق���ات ال������ك������وارث ال���ص���ح���ي���ة خ���م���س م�������رات ع��ن 
املتوسط.

ورغم هبوط وفيات األمهات عموما لدى غالبية البلدان النامية، 
م���ا زال�����ت ال��ن��س��اء يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ي���زي���د اح��ت��م��ال وف��ات��ه��ن أث��ن��اء 
الوالدة ثاث مرات عن النساء الايت يعشن يف املراكز الحضرية.

مقاصد الهدف 10
التوصل تدريجيا إىل تحقيق نمو ال��دخ��ل ودع��م اس��ت��م��رار ذلك 
ال��ن��م��و ألدىن 40 يف امل���ائ���ة م���ن ال���س���ك���ان ب��م��ع��دل أع����ىل م���ن امل��ع��دل 

املتوسط الوطني بحلول عام 2030
ت��م��ك��ن وت���ع���زي���ز اإلدم���������اج االج���ت���م���اع���ي واالق����ت����ص����ادي وال���س���ي���ايس 
للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق 
أو اإلثنية أو األص��ل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غر ذلك، 

بحلول عام 2030.
ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة يف النتائج، 
ب���م���ا يف ذل�����ك م����ن خ�����ال إزال�������ة ال���ق���وان���ن وال���س���ي���اس���ات وامل���م���ارس���ات 
التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلج��راءات املائمة 

يف هذا الصدد.
اعتماد سياسات، وال سيما السياسات املالية وسياسات األجور 

والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أكرب من املساواة تدريجيا.
تحسن تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية العاملية وتعزيز 

تنفيذ تلك التنظيمات.
ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها يف عملية 
صنع القرار يف املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية العاملية، من 
أجل تحقيق املزيد من الفعالية واملصداقية واملساءلة والشرعية 

للمؤسسات.
تيسر الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم وآمن ومنتظم 
ومتسم باملسؤولية، بما يف ذلك من خال تنفيذ سياسات الهجرة 

املخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة.
ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���دأ امل���ع���ام���ل���ة ال���خ���اص���ة وال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة ل���ل���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة، 
وب���خ���اص���ة أق����ل ال���ب���ل���دان ن���م���وا، ب��م��ا ي��ت��م��اىش م���ع ات���ف���اق���ات منظمة 

التجارة العاملية
تشجيع املساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات املالية، بما يف 
ذلك االستثمار األجنبي املباشر، إىل الدول التي تشتد الحاجة فيها 
إليها، وال سيما أقل البلدان نموا، والبلدان األفريقية، والدول 
الجزرية الصغرة النامية، والبلدان النامية غر الساحلية، وفقا 

لخططها وبرامجها الوطنية
خفض تكاليف معامات تحويات املهاجرين إىل أقل من 3 يف 
املائة، وإلغاء قنوات التحويات املالية التي تربو تكاليفها عىل 5 

يف املائة، بحلول عام 2030.

الخاتمة 
بإمكان تحقيق نمو الدخل والحد من انعدام املساواة يف بادنا 
ال��ي��م��ن م���ن خ����ال ت���وف���ر االح���ت���ي���اج���ات ب��ش��ك��ل ي���ع���ود ع���ىل امل��ج��ت��م��ع 
ب��ال��ن��ف��ع واالس���ت���ث���م���ار ب��ش��ك��ل م���ح���دود ال ي���ؤث���ر ع���ىل ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق��رة 
وامل���ه���م���ش���ة، ب����اإلض����اف����ة إىل وض�����ع آل���ي���ة ع����ادل����ة ل���دخ���ل ال����ف����رد وف��ق��ا 
ل���ل���م���ه���ارة وال���ت���خ���ص���ص واالن�����ت�����اج ل��ل��ح��د م����ن ال���ت���ب���اي���ن يف اح��ت��ي��اج��ات 

املجتمع.
توفر الخدمات للمجتمعات الريفية والضعيفة خاصة النائية 
يعزز الحد من اتساع الفقر ويمنح فرص مستدامة لزيادة الدخل 

واالستثمار وإزالة التابن يف الدخل.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

عدد من أعضاء مجلس الشورى ووجاهات قبلية ومشايخ لــ)                              ( :

مبادرة السالم واالستقرار ملارب حظيت بترحيب 
شعبي كبير من كل أبناء اليمن

ترى هل تحول البنك املركزي بعدن إىل أداة طيعة بيد العدوان، وبالتايل أصبح 
البنك معول هدم لاقتصاد الوطني، ثم هل صحيح بأن يد الشيطان األكرب 

الواليات املتحدة األمريكية هي وراء التدمر املمنهج لاقتصاد اليمني ؟!
وهل ما تسمى بالشرعية املزعومة تقدم اليوم عىل تنفيذ عملية االنتحار السيايس 

واإلفاس األخاقي بتدمرها لاقتصاد الوطني ؟ 
ثم هل يا ترى أن مبادرة قائد الثورة الخاصة بتحقيق السام يف محافظة مأرب 

تمثل اليوم الفرصة األخرة أمام مرتزقة العدوان يف محافظة مأرب؟ 
ثم ملاذا ال نجد أي تفاعل إيجابي من قبل قوى العدوان بمأرب مع هذه املبادرة 
التي حظيت بتأييد شعبي منقطع النظر من كل أبناء الشعب اليمني شماله 

وجنوبه ؟! 
ولإلجابة عىل كل تساؤالتنا سالفة الذكر صحيفة "26سبتمرب" استضافت عدداً 
من أعضاء مجلس الشورى واملشايخ والوجاهات القبيلة فإىل حصيلة ما قالوا :

استطالع : عبده سيف الرعيني 

 البنك ا لمركزي بعدن أصبح معول هدم بيد العدوان لتدمير االقتصاد الوطني

الشيخ صالح صايل : يد الشيطان 
األكرب أمريكا وراء سياسة التجويع 

ألبناء الشعب اليمني 

الشيخ دره��م الزعكري شعبنا يعيش 
حالة مخاض عسرية مليالد فجر جديد 

تسوده الحرية واالستقالل

األس��ت��اذ عبدامللك عالمة 
البنك املركزي بعدن أداة 

بيد العدوان 

ال�������ش�������ي�������خ ج������م������ي������ل ال��������ح��������س��������ام :ب���������ع���������د ه�����زي�����م�����ة 
العدوان عسكرياً لجأ البنك املركزي بعدن 

إىل التدمري املمنهج لالقتصاد الوطني 

ال������ش������ي������خ ص�������ال�������ح ج�������ع�������رة : ن����ؤي����د 
ونبارك مبادرة السالم الخاصة 

بمحافظة مآرب 

الهدف 10– الحد من أوجه عدم المساواة

ينطلق العام الدرايس الجديد 
باليمن، يف ظل ظروف اقتصادية 

وسياسية وعسكرية بالغة الصعوبة 
وغر مسبوقة، يف بلد يعاين من عدوان 

غاشم وحصار جائر منذ نحو سبع سنوات.. 
وبدأ العام الدرايس الجديد، يف ظل 

تحديات كبرة أشد من األعوام السابقة 
بسبب التدهور اإلنساين األكرب جراء تراجع 

العملة املحلية ألدىن مستوى يف تاريخها 
وتجاوز سعر الدوالر 1000 ريال يمني، 

يف املناطق الجنوبية، مقابل أقل من 800 
ريال للدوالر، يف الفرة املماثلة من العام 

2020م. وأدى هذا الراجع للعملة املحلية 
إىل ارتفاع كبر لألسعار، بما يف ذلك 

املستلزمات الدراسية التي تشمل الحقائب 
والدفاتر واألقام، وكذلك رسوم الدراسة 

خصوصا يف املدارس األهلية.. قامت صحيفة 
"26 سبتمرب" باالستطاع التايل ملعرفة اراء 

املواطنن وخرجت بالحصيلة التالية:

استطالع : هنية السقاف

< يعلن األخ صاح الدين محمد عيل 
الشردويف عن فقدان شهادته الثانوية 
ف����ع����ىل م������ن ي����ج����ده����ا االت�������ص�������ال ب���ت���ل���ف���ون 
)773461371(   او  إي��ص��ال��ه��ا إىل 
أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

ي��ع��ل��ن محمدمحمداحمداملرهبي   >
ع��ن ف��ق��دان ال��ل��وح��ة الخلفية لسيارته 
الهايلوكس غمارة موديل 2015 نوع 
يمن نقل  تحمل رقم  18/2938... 
فعىل من وجدها ايصالها ألقرب قسم 

شرطة وله جزيل الشكر.

مربوك املاجستري
نتقدم بأرق التهاين وأجمل التربيكات للولد 

املحاسب القانوين: 

أحمد محسن أحمد محمد الهمداين
وذلك بمناسبة حصوله عىل درجة املاجستر 

بامتياز من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة
ونحن نهنئه بهذه املناسبة ونتمنى له مزيداً من 

التقدم والنجاح يف حياته العلمية والعملية وعقبى 
للدكتوراه

والدكم السفري: محسن احمد محمد الهمداين
وجميع إخوانك

شكر وعرفان
يتقدم العقيد/ وهبان النزاري
 ضابط أمن دائرة الوجيه املعنوي

 بالشكر والعرفان لألخ األستاذ/ قحطان املعلمي
 مدير مدرسة ابوبكر الصديق بعصر

 وذلك ملا يبذله من جهود كبرة يف الجانب الربوي والتعليمي 
وملا يتحىل به من اخاق عالية وفاضلة وحسن التعامل واملتابعة 

لآلباء بتحسن مستوى ابنائهم التاميذ..
فله ولجميع املعلمن واملعلمات واإلدارين وجميع العاملن 

يف املدرسة خالص الشكر والتقدير

تهانينا
أجمل التهاين وأطيب التربيكات محملة 
بأريج الفل وعبق الياسمن وعطر الورد 

نهديها للشاب الخلوق تمام محمد صالح 
السعيدي بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، 

فألف ألف مربوك
املهنئون: والدك/ محمد صالح السعيدي، 

محمد حسان السعيدي، عبدالرحمن املجيدي، 
عبدالله املجيدي، اركان الشماحي ومختار الشماحي، محمد 

الرجحي، محمد الدعيس، ابراهيم الرصاص، أبوأسامة 
مقران، يوسف العشاري، عمروس وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا
أجمل التهاين وأطيب التربيكات محملة بأريج الفل وعبق

 الياسمن وعطر الورد نهديها للشاب الخلوق/ 
أشرف طارق مصطفى سالم 

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..متمن له السعادة
 وعقبال الفرحة الكربى.

املهنئون: عالء الدين الشاليل- عبدالحميد الحجازي
 عيل مبارك- وكافة األهل واألصدقاء

ألف مربوك
نهني ونبارك للدكاترة الغالين عىل قلوبنا الدكتور جارالله 

محمد جارالله والدكتور عدي أحكم والدكتور هادي العماد 
والدكتور يوسف محمد السويدي والدكتور عادل االشموري 
والدكتور عبدالرحمن فارع بمناسبة تخرجهم -قسم الصيدلة- 

دفعة "لبصمتنا مستقبل"- معهد الوحدة العايل للعلوم 
الطبية، فألف ألف مربوك التخرج.

املهنئون: أبوعبدالرزاق الصلوي، ضياء أحكم، محمد 
اليوسفي، أبوحيدر العودي، أبوأيهم الجمال، أبو أيهم 

الجمال وكافة األهل واألصدقاء

بقلوٍب مؤمنٍة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة املغفور له 
بإذن الله تعاىل االستاذ/ حسني شيزر

سائلن الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته، 
وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.. )إنا لله وإنا إليه راجعون(
األسيفون:

دكتور: نبيل الحرف- األستاذ: عدنان جواح وأوالده
األستاذ: احمد الفقيه وأوالده- األستاذ: عايض الرمادي وأوالده

- بشر الرمادي- حامد الرمادي- وجميع األهل واألصدقاء يف إب/ السدة جبلة 
األحواد/ الصرة- بيت الراعي. 

تعازينا آل شيزر

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

االثنني   :  8 محرم     1443هـ     |    16  أغسطس    2021م    |    العدد  2219      |    12  صفحة

عام دراسي جديد حتاصره نيران 
العدوان  واحلرب االقتصادية

اجمل التهاين والتربيكات محملة 
بأريج الفل والياسمن نهديها 

للشاب الخلوق/ 

صالح الدين
 طه عقيل

بمناسبة زفافه ودخوله القفص 
الذهبي..

فألف ألف مربوك.

املهنئون: 

اسماعيل األديمي
  نشوان عقيل

 عبدلله الريمي
  وابراهيم عباس



م����������ا ي��������ج��������ري وي�������������������دور وي����������ح����������دث ي�������وم�������ي�������ا م����ن 
ممارسات عدوانية إرهابية بشعة تقوم بها 
قوات الجيش الصهيوين يف األرايض العربية 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة الس����ي����م����ا ت���ه���ج���ر ال����س����ك����ان م��ن 
ب��ي��وت��ه��م وم���ص���ادرت���ه���ا ل���ح���س���اب م��س��ت��وط��ن��ن 
صهاينة وبناء املستوطنات يف الضفة الغربية 
ال يمكن وصفها سوى بالجنون بعينه ليس 
ل��ك��ون��ه��ا إره�������اب دول������ة ت���ف���وق ك����ل ال���ت���ص���ورات 
اإلنسانية يف عدوانيتها وتتجاوز قيم وطبيعة 
ال����ص����راع يف األح��������داث م��ه��م��ا ك���ان���ت ش��اك��ل��ت��ه��ا 
وحجمها وحسب، بل وألنها تفرض واقعا 
م��أس��اوي��ا م��ق��رن��ا ب��ال��ت��س��اؤالت األك���ر إلحاحا 
ع�����ن ط���ب���ي���ع���ة امل����رت����ب����ات ال����ع����دوان����ي����ة ال���س���اف���رة 
ض������د أب������ن������اء ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وإىل أي 
مدى ستقود املنطقة بأكملها إىل إتون صراع 
دام يف ظل التلويح اإلسرائييل باستعراض 
ع��ض��ات ال��ق��وة واس��ت��م��رار التفكر بالعقلية 
ال��ت��دم��ري��ة وال��ج��ن��ون��ي��ة وغ��ط��رس��ة وعنجهية 
ال���ح���ك���وم���ة امل���ت���ط���رف���ة ال����ج����دي����دة ال����ت����ي خ��ل��ف��ت 
ح���ك���وم���ة اإلره�����اب�����ي ن��ت��ن��ي��اه��و ب���رئ���اس���ة ن��ي��ف��ت��ايل 
بينت، وكم هو مؤسف ان تمارس مثل هذه 
ال��ت��ص��رف��ات ض��د أب��ن��اء ال��ش��ع��ب الفلسطيني 
يف وق����ت ت���ه���رول ف��ي��ه ب��ع��ض ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
اىل ال���ت���ط���ب���ي���ع م�����ع ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����وين وف���ت���ح 
ال����س����ف����ارات وب��ع��ض��ه��ا ي���ت���ق���رب ل��ب��ن��ي ص��ه��ي��ون 
باعتقال الفلسطينين ومحاكمتهم مثلما 
ي����ح����دث ح���ال���ي���ا يف ال����س����ع����ودي����ة ال�����وج�����ه اآلخ�����ر 

لدولة إسرائيل.
وه��������ن��������ا ي��������ط��������رح ال�����������س�����������ؤال ن�����ف�����س�����ه ه���������ل ي���ظ���ل 
ال���ص���م���ت م��خ��ي��م��ا م����ن ق���ب���ل ح���ك���وم���ات ال�����دول 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس��ام��ي��ة وق����وى امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

ال�����ذي ي����رى وي��س��م��ع ي��وم��ي��ا أب���ش���ع امل���م���ارس���ات 
اإلرهابية ضد شعب أعزل من الساح تنتهك 
ح�����رم�����ات�����ه وت����س����ف����ك دم�����������اءه ب������أح������دث أس���ل���ح���ة 
الدمار الفتاكة فيما يتم االكتفاء بالشجب 
واالس�����ت�����ن�����ك�����ار ودي������ب������اج������ات ال����ب����ي����ان����ات ال�����ت�����ي ل��م 
ت��ث��م��ر ي���وم���اً ع���ن م���وق���ف ق����وي ورادع للصلف 
الصهيوين السيما بيانات الجامعة العربية 
التي تحولت لهجتها يف الفرة األخرة لتكون 
أقرب للتعاطف مع دولة إسرائيل، عىل إن 
ك���ل أش���ك���ال اإلره�������اب اإلس���رائ���ي���يل ال��ج��م��اع��ي��ة 
وال���ف���ردي���ة ق���د اس��ت��ف��ح��ل��ت يف ت��م��ادي��ه��ا ب��ات��ب��اع 
أس������ال������ي������ب وط���������رائ���������ق إره����������������اب ال���������دول���������ة امل����ن����ظ����م 
وال����ق����ائ����م ع����ىل ح���س���اب���ات ال���ت���خ���وي���ف وإش����اع����ة 
الرهبة يف النفوس وكذا تبعياته التي تتخذ 
شكل اإلرهاب السيايس من خال استهداف  
وق��ت��ل الشخصيات السياسية الفلسطينية 
التي تمثل نبض وعقلية الشارع الفلسطيني 
ك���م���ا ح�����دث يف ال����ح����رب األخ�������رة ب����ن ال��ج��ي��ش 
ال�����ص�����ه�����ي�����وين وامل��������ق��������اوم��������ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ال����ت����ي 
ت���ص���دت ل����ه دف����اع����ا ع����ن ح����ق م����ش����روع وع�����ادل 
الستعادة كامل الحقوق املسلوبة للشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ف��ق��د ك���ان ال��ج��ي��ش ال��ص��ه��ي��وين 
ي������س������ت������ه������دف ق�����������ي�����������ادات ل������ل������م������ق������اوم������ة يف س�����ي�����اق 
م����س����ل����س����ل اغ�������ت�������ي�������االت وت�����ص�����ف�����ي�����ات ال����ع����ن����اص����ر 
الفاعلة والناشطة واملؤثرة عسكرياً وسياسياً 
ع��ىل م��س��ت��وى ال��س��اح��ة الفلسطينية واألك���ر 
ش�����ج�����اع�����ة وص�������اب�������ة يف م������واج������ه������ة امل������م������ارس������ات 
اإلره���اب���ي���ة ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين 

يومياً.
إن ال��س��ل��وك��ي��ات ال��ع��دوان��ي��ة ال��ت��ي تنتهجها 
الحكومة الصهيونية املتطرفة جهارا نهارا يف 

ف��ل��س��ط��ن امل��ح��ت��ل��ة دون أي رادع ودون أي���ة 
اعتبارات حتى الستنكارات ونداءات املجتمع 
الدويل وقراراته والتحركات الداعية إلحال 
السام يف املنطقة قد جعلت عملية السام 
يف مأزق حقيقي بعد أن استبد لت حكومة 
بينت املتطرفة يف تل أبيب لغة السام بلغة 
متغطرسة وتعنت وإرهاب وارتكاب جرائم 
هي األكر بشاعة يف تاريخ الكيان اإلسرائييل 
ال��������������������ذي ل������������م ي�������س�������ب�������ق ل������������ه أن ه��������ج��������ر ال�������س�������ك�������ان 
الفلسطينين األصلين م��ن بيوتهم وكثف 
بناء املستوطنات ليحل محلهم مستوطنون 
قادمون من أوروبا ودول أخرى وهو ما قد 
ي���ع���ود ب���ال���ض���رر ال��ك��ب��ر ع���ىل إس���رائ���ي���ل نفسها 
ل��ي��س ألن��ه��ا ت��س��ت��ع��دي ب��س��ل��وك��ي��ات��ه��ا الجميع 
وكل من حولها سواء داخل األرض املحتلة 
أو يف امل���ح���ي���ط ال����ج����غ����رايف ال����ع����رب����ي ب���رم���ت���ه ب��ل 
وألن ل��غ��ة ال��ع��ن��ف واإلره�������اب وم��ن��ط��ق ال��ق��وة 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ي��ق��اب��ل ال���ي���وم ب��ب��س��ال��ة وم��ق��اوم��ة 
ب����ط����ول����ي����ة م���م���ث���ل���ة ب����ان����ت����ف����اض����ة أب������ن������اء ال���ش���ع���ب 
ال��ع��رب��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وه���و م���ا س��ي��ق��ود حتما 
اىل تعزيز وحدة كافة الفصائل الفلسطينية 
املقاومة التي تدرك جميعها أن أمامها مهمة 

وطنية نضالية مشركة وم��وح��دة األه��داف 
ال������ع������ادل������ة وامل������ش������روع������ة الس������ت������ع������ادة ال����ح����ق����وق 
امل������س������ل������وب������ة وإق����������ام����������ة ال����������دول����������ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة 
امل���س���ت���ق���ل���ة ع�����ىل ت����راب����ه����ا ال����وط����ن����ي وع���اص���م���ت���ه���ا 

القدس الشريف.
إن اإلره����������������������اب اإلس����������رائ����������ي����������يل ذو ال�������وس�������ائ�������ل 
امل���ت���ع���ددة ال������ذي ي����م����ارس ض����د أب����ن����اء ال��ش��ع��ب 
العربي الفلسطيني يجب أن يستفز األمتن 
ال����ع����رب����ي����ة واإلس������ام������ي������ة ل���ل���ع���م���ل ع������ىل إي����ق����اف 
دورات ال�����ع�����ن�����ف ال���������دم���������وي وال�������ط�������م�������وح ن���ح���و 
ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ق���دم وال�����س�����ام م����ن خ������ال إج���ب���ار 
ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����وين ع�����ىل االم�����ت�����ث�����ال ل�����ق�����رارات 
ال��ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وم����ا أك���ره���ا وك��ل��ه��ا ت��دع��و 
اىل أن ي��ت��ح��م��ل امل��ج��ت��م��ع ال������دويل م��س��ؤول��ي��ت��ه 
يف توفر األمن والحماية وحق تقرير املصر 
للشعب العربي الفلسطيني  وإيقاف جرائم 
البطش والتنكيل والعنصرية التي تمارس 
وت���������زداد ض��������راوة ي����وم����ا ب���ع���د ي������وم ض����د ش��ع��ب 
يكافح منذ عقود طويلة من الزمن يف حقه 
بالوجود اإلنساين الكريم بعيدا عن عنصرية 
ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين ال����ت����ي ف����اق����ت ك����ل أش���ك���ال 
ال��وح��ش��ي��ة وال���ب���ش���اع���ة م��ن��ذ أن ت���م زرع دول���ة 
إس���رائ���ي���ل ب���م���س���اع���دة دول����ي����ة يف ف��ل��س��ط��ن يف 
15 مايو عام 1948م كخنجر مسموم غرس 
يف جسد األمة العربية لطعنها من الخلف 

وإضعافها وتشتيت قدراتها.
 ب��ق��ي أن ن���ق���ول إن ظ��ل��م ذوي ال���ق���رب���ى من 
ال�����ع�����رب ألب�����ن�����اء ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي أش����د 
وأن���ك���أ م���ن ظ��ل��م االح���ت���ال اإلس���رائ���ي���يل نفسه 
وخاصة ما تقوم به ه��ذه األي��ام بعض دول 
مجلس التعاون الخليجي الرية من أعمال 
وت��ص��رف��ات تجاهر بعدائها السافر للقضية 
الفلسطينية وت��ق��ف اىل ج��ان��ب ك��ي��ان ال��ع��دو 

الصهيوين دون حياء أو خجل.

الفلسطينيون بني سندان إسرائيل وظلم ذوي القربى
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الحرب االقتصادية عىل بلدنا شملت جوانب كثرة، منها نهب 
الروات النفطية والغازية، وأن إيرادات الروة النفطية والغازية 

ال تتجه إىل تمويل االحتياجات الضرورية.

احمد الشريف

محسن عيل الجمال
وزارة  ك���������������������رم���������������������ت 
ال��������������������������زراع��������������������������ة وال��������������������������ري 
وم����ؤس����س����ة "ب����ن����ي����ان" 
ال����������ت����������ن����������م����������وي����������ة دائ����������������������رة 
ال��������ت��������وج��������ي��������ه امل������ع������ن������وي 
ل���������ل���������ق���������وات امل�����س�����ل�����ح�����ة 
ب�������������درع�������������ي "ال���������������زراع���������������ة 
وب������������������ن������������������ي������������������ان" وذل��������������������ك 
خ����������������������ال اخ��������ت��������ت��������ام��������ه��������ا 
ل���������������������ل���������������������ورش���������������������ة ال��������������ت��������������ي 
ع��ق��دت��ه��ا ب��ال��ع��اص��م��ة 

ص��ن��ع��اء ل��ل��م��ؤس��س��ات 
اإلع���������������������������ام���������������������������ي���������������������������ة م����������ن 
5_7م����������ح����������رم 1443ه�������������� 

ب��������������������رع��������������������اي��������������������ة ال�����������ل�����������ج�����������ن�����������ة 
الزراعية والسمكية العليا.

ويف ال������ت������ك������ري������م ال�������������ذي ح�������ض�������ره رئ����ي����س 
ال����ل����ج����ن����ة ال�������زراع�������ي�������ة وال����س����م����ك����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا 
إب��راه��ي��م امل����داين أك���د ن��ائ��ب وزي���ر ال��زراع��ة 
وال��ري الدكتور رض��وان الرباعي أهمية 
دور اإلعام يف إحداث التغير التنموي 
امل�����ن�����ش�����ود يف ظ������ل ت������وّج������ه ق������ي������ادة ال�����ث�����ورة 

واملجلس السيايس األعىل.
واش���ادت اللجنة بالجهود اإلعامية 
امل����ت����م����ي����زة ل�������دائ�������رة ال����ت����وج����ي����ه امل�����ع�����ن�����وي يف 
ال��������ج��������ان��������ب االق����������ت����������ص����������ادي وم�����س�����اه�����م�����ت�����ه�����ا 
ال������ف������اع������ل������ة يف رف������������ع ال���������وع���������ي امل����ج����ت����م����ع����ي 

ل������������ل������������ن������������ه������������وض ب�����������ال�����������ق�����������ط�����������اع 
ال�������������زراع�������������ي ال�����ت�����ن�����م�����وي 
ب���������������ه���������������دف اإلك������������ت������������ف������������اء 
ال��ذايت نظراً ملا يمثله 
م�����������ن أه�������م�������ي�������ة ب�����ال�����غ�����ة 
ح������������ص������������ار  ك����������������س����������������ر  يف 
ال������������������ع������������������دوان ال��������ج��������ائ��������ر 
ع����ىل ش��ع��ب��ن��ا ط��ي��ل��ة 7 

سنوات.
وخ�����������������������������ال ال��������ح��������ف��������ل 
دع���ت اللجنة جميع 
م��خ��ت��ل��ف امل���ؤس���س���ات 
اإلع��ام��ي��ة إىل توجيه 
البوصلة نحو إعام 
م����ج����ت����م����ع����ي ي������واك������ب 
ال�����������ث�����������ورة ال����������زراع����������ي����������ة يف 
ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ظ���ات وم���واك���ب���ة امل����ب����ادرات 
امل������ج������ت������م������ع������ي������ة وامل������������ش������������ارك������������ة يف ت������ح������وي������ل 

التحديات اىل فرص.
يذكر أن وزارة الزراعة ومؤسسة بنيان 
ن��ظ��م��ت��ا ورش����ة ع���ن "أه��م��ي��ة دور اإلع���ام 
يف الثورة الزراعية والتنموية " ملختلف 
الوسائل اإلعامية واستعرضت خالها 
ن�������م�������اذج م����ت����ن����وع����ة ع�������ن ك����������رى امل�����ش�����اري�����ع 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي ت���م تنفيذها 
ب�����م�����ب�����ادرات م���ج���ت���م���ع���ي���ة خ�������ال ال����ف����رات 
امل������اض������ي������ة وش��������������ارك يف ال��������ورش��������ة ال����زم����ي����ل 

اإلعامي محسن عيل الجمال.

ن������اق������ش اج������ت������م������اع ع�����ق�����د أم���������س ب����رئ����اس����ة 
ن�������ائ�������ب وزي�������������ر ال������رب������ي������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ق����اس����م 
ال����ح����م����ران اآلل�����ي�����ات وال����س����ب����ل ال����ت����ي ت��ك��ف��ل 
تقديم املدارس األهلية لخدمة تعليمية 

متميزة.
ويف االج��������ت��������م��������اع ال��������������ذي ح�������ض�������ره وك�����ي�����ل 
ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ب���دال���ل���ه ال���ن���ع���م���ي ش���دد 
نائب الوزير الحمران عىل ضرورة التزام 
املدارس األهلية بالرسوم الدراسية املقرة 

العام املايض وعدم رفعها.
وق���ال "يف ح���ال س��ل��م ويل أم���ر الطالب 
م���ب���ل���غ زي����������ادة ع�����ىل ال������رس������وم امل�����ق�����رة ف��ي��ت��م 
إع����ادة امل��ب��ل��غ ال���زي���ادة أو ي��ت��م خصمه من 
ال��رس��وم املتبقية عىل الطالب" .. مؤكداً 
أن ال���وزارة ستتخذ اإلج���راءات القانونية 

الازمة إزاء كل من يخالف ذلك.
وأش���������ار ن����ائ����ب وزي�������ر ال����رب����ي����ة إىل أه��م��ي��ة 
التزام املدارس األهلية باآلليات واملعاير 

املقرة والعمل عىل تصحيح االختاالت 
ب��م��ا ي��ض��م��ن ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا التعليمية 
.. مثمناً جهود كل من التزم بالقرارات 
وامل���ع���اي���ر وي���ع���م���ل ع����ىل ت���ج���وي���د خ��دم��ات��ه 

التعليمية ليسهم يف خدمة الوطن . 
ح��ض��ر االج���ت���م���اع م���دي���را م��ك��ت��ب ال��رب��ي��ة 
بأمانة العاصمة زياد الرفيق ومحافظة 
ص�����ن�����ع�����اء ه�����������ادي ع������م������ار وم����������������دراء م���ك���ات���ب 

املناطق التعليمية باألمانة واملحافظة.

برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا

وزارة الزراعة والري ومؤسسة بنيان تكرمان 
دائرة التوجيه املعنوي

نائب وزير التربية يشدد على ضرورة التزام املدارس األهلية بالرسوم الدراسية  املقرة
أكد أن الوزارة ستتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة إزاء كل من يخالف ذلك

املعلمون .. يثمنون 
اهتمام قيادة التربية 

والتعليم
الق��ى اع��ت��م��اد وزارة ال��رب��ي��ة والتعليم 
ح��������������اف��������������ز ش��������������ه��������������ري ل�������ل�������م�������ع�������ل�������م�������ن م������ب������ل������غ 
30000ري�������������ال ش���ه���ري���ا اب�����ت�����داء م����ن ش��ه��ر 
سبتمر القادم ارتياحا كبرا يف أوساط 
امل���ع���ل���م���ن وأول�����ي�����اء األم�������ور ال����ذي����ن ع����روا 
ع���ن ش��ك��ره��م وت���ق���دي���ره���م ل���ه���ذه ال��ل��ف��ت��ة 
االنسانية لقيادة وزارة الربية والتعليم 
ت�����ج�����اه ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ع���ل���م���ي���ة وااله�����ت�����م�����ام 
ب���������أوض���������اع امل�����ع�����ل�����م�����ن امل����ع����ي����ش����ي����ة خ����اص����ة 
يف ظ���ل األوض�������اع االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة 
ال���ت���ي ي���ع���اين م��ن��ه��ا اب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا وم��ن��ه��م 
امل����ع����ل����م����ن يف ظ�������ل اس������ت������م������رار ال�������ع�������دوان 
وال���ح���ص���ار ال��ج��ائ��ر ع���ىل ب���ادن���ا مل���ا ي��ق��ارب 

السبع سنوات.


