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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

أكد قائد الثورة السيد عبدامللك
ب� ��درال� ��دي� ��ن ال � �ح� ��ويث َّ
أن إح �ي ��اءن ��ا
لذكرى استشهاد االمام الحسني
ع� �ل� �ي� ��ه ال � � �س� � ��ام ه� � ��و ت � �ع � �ب� ��رٌ م ��ن
ت�ع�ب��رات والئ�ن��ا ل�س� ِّ�ي��د ال�ش�ه��داء،
والتعبر أيضاً عن اإليمان بموقفه
الحق ،وقضيته العادلة ا َّ
ملقدسة،
ال� �ت ��ي ه� ��ي اس� �ت� �م ��راري ��ة اإلس � ��ام،
وأيضاً التعبر َّ
عما يعنيه اإليمان،
ب �م ��ا ي �ع �ن �ي ��ه ل �ن ��ا ال �ح �س ��ني «ع �ل �ي��ه
السام» ،يف موقعه يف الهداية،
وال�ق�ي��ادة ،وال �ق��دوة ،ويف مقامه
اإليماين العظيم ،ويف قيامه لله،
ويف حركته.
تفاصيل ص 03

خالل لقائه رئيس مجلس الوزراء:

الرئيس املشاط :دول العدوان وعلى رأسها أمريكا تسعى من خالل
حصارها اخلانق إلى زيادة معاناة املواطن اليمني

ن ��اق ��ش ف �خ ��ام ��ة امل� �ش ��ر ال� ��رك� ��ن م� �ه ��دي امل �ش ��اط
رئيس املجلس السيايس األع��ى أم��س مع رئيس
الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور مستوى أداء
ح�ك��وم��ة اإلن�ق��اذ يف ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات للمواطنني
والتخفيف من معاناتهم.
ويف ال �ل �ق ��اء أش� ��اد ال ��رئ �ي ��س امل �ش ��اط ب �م��ا ت�ق��دم��ه
امل ��ؤس �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة م ��ن خ ��دم ��ات رغ ��م ش�ح��ة
اإلمكانيات يف ظل العدوان األمرييك  -السعودي
وح�ص��اره ع��ى الشعب اليمني وح��رص الحكومة
ع��ى ت��وف��ر األم ��ن واالس �ت �ق��رار ل�ك��اف��ة امل��واط�ن��ني يف
مختلف املحافظات.
وأك� � ��د أن � ��ه ب �ت �ك ��ات ��ف ج� �ه ��ود ال �ج �م �ي ��ع وال� �ن ��واي ��ا
ال�ص��ادق��ة م��ا ي��زال ب��اإلم�ك��ان ت�ق��دي��م م��ا ه��و أفضل
بما يصب يف خدمة الشعب اليمني.
ولفت إىل أن دول العدوان وعى رأسها أمريكا
ت�س�ع��ى م��ن خ ��ال ح �ص��اره��ا ال �خ��ان��ق واح�ت�ج��ازه��ا
س�ف��ن امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة وال��دوائ �ي��ة
وال �ح ��رب االق �ت �ص��ادي��ة إىل زي ��ادة م �ع��ان��اة امل��واط��ن
اليمني يف الشمال والجنوب والشرق والغرب.
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خالل لقائه رئيس مجلس الوزراء:

الرئيس املشاط :دول العدوان وعلى رأسها أمريكا تسعى من خالل
حصارها اخلانق إلى زيادة معاناة املواطن اليمني

ن��اق��ش 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 م ��ع رئ �ي ��س ال � ��وزراء
ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ب��ن حبتور مستوى أداء حكومة
اإلن �ق��اذ يف ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات ل�ل�م��واط�ن��ن وال�ت�خ�ف�ي��ف
من معاناتهم.
ويف اللقاء أشاد الرئيس املشاط بما تقدمه املؤسسات
الحكومية من خدمات رغم شحة اإلمكانيات يف ظل
العدوان األمرييك  -السعودي وحصاره عى الشعب
اليمني وحرص الحكومة عى توفر األمن واالستقرار
لكافة املواطنن يف مختلف املحافظات.
وأك��د أن��ه بتكاتف جهود الجميع والنوايا الصادقة
م��ا ي ��زال ب��اإلم�ك��ان ت�ق��دي��م م��ا ه��و أف�ض��ل ب�م��ا ي�ص��ب يف
خدمة الشعب اليمني.
ول �ف��ت إىل أن دول ال �ع ��دوان وع ��ى رأس �ه ��ا أم��ري�ك��ا
تسعى من خ��ال حصارها الخانق واحتجازها سفن
امل �ش �ت �ق��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة وال �غ ��ذائ �ي ��ة وال ��دوائ �ي ��ة وال �ح ��رب
االق �ت �ص ��ادي ��ة إىل زي� � ��ادة م �ع ��ان ��اة امل� ��واط� ��ن ال �ي �م �ن ��ي يف
الشمال والجنوب والشرق والغرب.
وأش� � ��ار ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط إىل أن اس� �ت� �م ��رار ت �ح��ال��ف
ال�ع��دوان بقيادة أمريكا يف أعمال القرصنة واحتجاز
س �ف ��ن امل �ش �ت �ق ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة واإلج� � � ��راءات ال�ت�ع�س�ف�ي��ة
املتخذة مؤخراً يف رفع سعر الدوالر الجمريك وأسعار
املشتقات النفطية واس�ت�ه��داف العملة الوطنية يأيت

 ..ويناقش مع الشيخ صالح الوهبي
األوضاع مبحافظة البيضاء ومستجداتها

يف سياق الحرب االقتصادية التي تستهدف كل أبناء
اليمن لتعويض خسائره وفشله العسكري الواضح.
وت �ط ��رق إىل أن إج � ��راءات ق ��وى ال �ع ��دوان وامل��رت��زق��ة
استهدفت املواطن يف املناطق املحتلة يف املقام األول ما
يؤكد النوايا الخبيثة لتحالف العدوان بقيادة أمريكا
الستهداف كافة أطياف ومكونات الشعب اليمني.

عزى في وفاة الدكتور عبدالوهاب محمود:

السامعي :الفقيد رحل مخلف ًا وراءه
تاريخ ًا يفتخر به أبناء اليمن قاطبة

بعث عضو املجلس السيايس األعى سلطان
السامعي ،برقية عزاء ومواساة يف وفاة نائب
رئيس مجلس النواب األسبق املناضل الدكتور
عبدالوهاب محمود عبدالحميد ،بعد حياة
حافلة بالعطاء الوطني.
وق � ��ال ال �س ��ام �ع ��ي ،يف ب ��رق �ي ��ة ال� �ع ��زاء ال �ت��ي
بعثها إىل نجيل الفقيد رامي ومحمود" :لقد
غ � ّي ��ب امل� ��وت أم� ��س ق ��ام ��ة م ��ن ق ��ام ��ات ال�ي�م��ن
وع �ل �م ��اً م ��ن أع ��ام ��ه ال �ت ��ي خ �ف �ق ��ت يف س �م��اء
اإلدارة والسياسة والحياة الربملانية لسنوات
من مسرة اليمن الحديث ،منذ قيام الثورة
والوحدة".
وأشار إىل أن الفقيد كان سياسياً أميناً عى
وطنه وقومياً عاشقاً ألمته ووحدوياً متطلعاً
ل �ل��وح��دة ال �ك��ربى وك ��ان أق ��رب ال �ن��اس إىل كل
الناس بأخاقه وعلو أدبه وصدق كلمته.
ول �ف ��ت ال �س��ام �ع��ي إىل أن ال �ف �ق �ي��د ال��دك �ت��ور
ع� �ب ��دال ��وه ��اب م �ح �م ��ود رح � ��ل م �خ �ل �ف ��اً وراءه

تاريخاً يفتخر به أبناء اليمن قاطبة ويف زمن
وظ � ��روف ي �ح �ت��اج إل �ي ��ه وإىل ح�ك�م�ت��ه وأم �ث��ال��ه
م��ن ال�ح�ك�م��اء وال �ق��ادة األك �ف��اء ال��ذي��ن ع�م�ل��وا
بإخاص من أجل اليمن وازدهاره ،كما كان
ً
مسؤوال يُشار إليه بالبنان يف منظومة ال ِقيم
اإلدارية والعمل الربملاين.
وأكد أن الوطن خسر برحيل الفقيد هامة
وطنية وقومية وشخصية قيادية واجتماعية
ج��ام �ع��ة ،اس �ت �ط��اع��ت ان �ت ��زاع اح� ��رام وت�ق��دي��ر
الجميع.
وع� ّ�رب عضو السيايس األع��ى السامعي عن
بالغ التعازي وعظيم املواساة لنجيل الفقيد
وأف � ��راد األس � ��رة وآل م �ح �م��ود ك ��اف ��ة ،وأب �ن ��اء
م ��دي ��ري ��ات ج �ب ��ل ص� ��رب ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ت �ع ��ز ب �ه��ذا
ً
سائا الله العيل القدير أن يتغمّ ده
املصاب..
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وم �غ �ف��رت��ه ،وي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح
ج�ن��ات��ه ،وي�ل�ه��م أه�ل��ه وذوي ��ه وم�ح�ب�ي��ه ال�ص��رب
والسلوان" ..إنا لله وإنآ إليه راجعون".

وزير اإلعالم يدعو إلى مساندة جهود الدفاع
املدني في مواجهة الكوارث
دع��ا وزي��ر اإلع��ام ضيف الله الشامي وسائل
اإلع � � ��ام إىل م �س ��ان ��دة ج� �ه ��ود أف � � ��راد م�ص�ل�ح��ة
ال ��دف ��اع امل ��دين يف م��واج �ه��ة ال �ك ��وارث وال�ت�ق�ل�ي��ل
من الخسائر الناجمة عنها.
وق � ��ال ال� ��وزي� ��ر ال �ش ��ام ��ي يف ورش � ��ة ت �ع��ري �ف �ي��ة
نظمتها وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الدفاع
املدين بالتنسيق مع وزارة اإلعام أمس "يجب
أن ت �ك ��ون وس ��ائ ��ل اإلع� ��ام ج� ��زءاً م ��ن م�ن�ظ��وم��ة
التوعية والتثقيف بآليات السامة وال�ح��د من
الكوارث قبل وقوعها".
ولفت إىل أن من مهام وسائل اإلعام املختلفة
ت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي يف أوس� ��اط امل �ج �ت �م��ع ب�م�ت�ط�ل�ب��ات
األم ��ن وال �س��ام��ة وال�ت�ع��ري��ف ب�ت�ض�ح�ي��ات رج��ال
ال��دف��اع امل��دين يف م�س��اع��دة األف ��راد وال�ج�م��اع��ات
خ��ال ال�ح��وادث وال �ك��وارث س��واء الطبيعية أو
نتيجة العدوان اإلجرامي عى اليمن.
وح� ��ث وزي � ��ر اإلع � ��ام امل ��ؤس �س ��ات وال ��وس ��ائ ��ل
اإلعامية عى التعاطي اإليجابي مع فاشات
وإرش � � � � � ��ادات ت� ��وع� ��وي� ��ة ص � � � ��ادرة ع � ��ن م �ص �ل �ح ��ة
ال��دف��اع امل��دين وتعميمها ضمن برامج القنوات
واإلذاعات والصحف واملواقع ووسائل التواصل
ً
وصوال
االجتماعي بمضامينها ومجاالتها كافة
إىل إي �ج ��اد وع� ��ي ب��أه �م �ي��ة دور امل ��واط ��ن يف ه ��ذا
الجانب.
وش � � ��دد ع� ��ى ض � � ��رورة اض � �ط� ��اع اإلع ��ام� �ي ��ن
ب� ��دوره� ��م يف اإلرت � �ق� ��اء ب ��ال ��وع ��ي امل �ج �ت �م �ع��ي م��ن
التصرفات غ��ر املسئولة وتسببها يف ال�ح��وادث
وال� � �ك � ��وارث اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وال� �ت� �ع ��ري ��ف ب ��ال �ج �ه ��ات
امل �ت �ع��اون��ة وامل �س ��ان ��دة مل �ه��ام ال ��دف ��اع امل� ��دين وك ��ذا
املعطلة واملعرقلة إن وجدت.
ُ
وأك��د ال��وزي��ر ال�ش��ام��ي أن ال��دف��اع امل��دين أهمل
م�ن��ذ ف��رة ط��وي�ل��ة ب��دل�ي��ل اف�ت�ق��ار ف ��روع املصلحة
ومقراتها الرئيسة لعربات اإلطفاء واإلسعاف
ومتطلبات التدخل السريع للحد من الكوارث
بأشكالها املختلفة.
ويف ال � ��ورش � ��ة ال � �ت� ��ي ح� �ض� ��ره� ��ا وك � �ي� ��ل وزارة
الداخلية لقطاع الخدمات املدنية اللواء عبدالله

ج �ح ��اف أش � ��ار رئ �ي ��س م �ص �ل �ح��ة ال� ��دف� ��اع امل ��دين
اللواء عبدالفتاح املداين ووكيل املصلحة اللواء
ع�ب��دال�ك��ري��م م�ع�ي��اد إىل ق�ل��ة إم�ك��ان�ي��ات املصلحة
م�ق��ارن��ة ب�ن�ظ��رات�ه��ا يف ب�ل��دان ال�ع��ال��م م��ا أدى إىل
ض�ع��ف أداء امل�ص�ل�ح��ة ودوره ��ا يف ال�ت�ع��اط��ي مع
الحوادث والكوارث بالصورة املطلوبة.
ولفت إىل أن ذل��ك يتطلب مساعدة الجميع
ل� �ج� �ه� ��ود امل� �ص� �ل� �ح ��ة يف ت � ��أم � ��ن ح � �ي � ��اة األف� � � ��راد
وال �ج �م ��اع ��ات وح �م��اي �ت �ه��م م ��ن ال �ت �ص ��رف ��ات غ��ر
املسئولة والحوادث الطارئة.
ُ
وق ��دم ��ت خ� ��ال ال ��ورش ��ة ف ��اش ��ات ت�ع��ري�ف�ي��ة
ب�م�ه��ام وج�ه��ود ف��رق ال��دف��اع امل ��دين يف ال�ت�ع��ام��ل
م��ع ك ��وارث ال�س�ي��ول وال�ح��رائ��ق وإن �ق��اذ ال�غ��رق��ى
وانتشار فرقها يف ع��دد من املرافق واملنتجعات
بأمانة العاصمة ومحيطها وبعض املحافظات
خاصة يف فرات اإلجازات واألعياد.
واستعرضت الورشة مهام فرق الدفاع املدين
وفق تخصصاتها كفرق اإلطفاء للبحث واإلنقاذ
وفرق اإلسعاف واإلنذار واالتصال وفرق اإلخاء
واإلي ��واء وامل��اج��ئ واإلغ��اث��ة وف ��رق ال�ك�ش��ف عن
املتفجرات والتعقيم والغوص واإلنقاذ البحري
والتوعية والتثقيف اإلعامي وف��رق املتطوعن
واألمن والسامة والحماية الذاتية.
واط� �ل� ��ع امل� �ش� ��ارك� ��ون ع� ��ى م� �ك ��ون ��ات غ ��رف ��ة
ال �ع �م �ل �ي ��ات مل �ن �ظ ��وم ��ة اإلن � � � ��ذار امل� �ب� �ك ��ر ب �م �ق��ر
املصلحة من خطر السيول بأمانة العاصمة
وأج � �ه � ��زت � �ه � ��ا ع� � ��ى ام � � �ت � � ��داد خ� � ��ط ال� �س� ��ائ� �ل� ��ة
ب��األم��ان��ة وم �ك��ون��ات �ه��ا م ��ن م �ج �س��ات وأج �ه��زة
ق�ي��اس م�ن��اس�ي��ب األم �ط��ار وك��ام��رات م��راق�ب��ة
وس��رف��رات وح��واس�ي��ب ال�ت�ع��ام��ل اإلل�ك��روين
املباشر مع جميع املؤشرات أوال بأول وإرسال
رس��ائ��ل ن�ص�ي��ة ل�ل�ج�ه��ات امل�س�ت�ه��دف��ة وإط ��اق
ص ��اف ��رات اإلن � ��ذار ل �ل �ت �ح��ذي��ر م ��ن ال �س �ي ��ول يف
أماكن مرورها وتجمعها.
ويف خ�ت��ام ال��ورش��ة ك �رّم وزي ��ر اإلع ��ام ووك�ي��ل
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ورئ�ي��س مصلحة ال��دف��اع امل��دين
املشاركن يف الورشة بشهادات تقديرية.

ك� �م ��ا ت� �ط� ��رق ال� �ل� �ق ��اء إىل األوض � � � ��اع ال� �ت� ��ي ت �ع �ي �ش �ه��ا
امل�ح��اف�ظ��ات امل�ح�ت�ل��ة يف ظ��ل ان�ع��دام األم��ن واالس�ت�ق��رار
وال �خ��دم��ات وارت �ف ��اع األس �ع ��ار يف ال��وق��ت ال ��ذي ت�ق��وم
قيادات املرتزقة بنهب أكرث من  85باملائة من إيرادات
ال�ي�م��ن م��ن ال �غ��از وال �ن �ف��ط ال �خ��ام وامل� ��وائن وال �ض��رائ��ب
وال �ج �م ��ارك ال �ت��ي ت��ذه��ب إىل ح�س��اب��ات�ه��م ال �خ��اص��ة يف

ال �خ ��ارج ب ��رع ��اي ��ة وت �س �ه �ي��ل م ��ن دول ال� �ع ��دوان وع��ى
رأسها أمريكا.
وأكد اللقاء أن دول العدوان تسعى من خال تلك
اإلجراءات إىل تركيع أبناء الشعب اليمني يف املناطق
املحتلة الرافض احتال أرضه وسياسات اإلفقار التي
تمارس عليه.

خالل مناقشة التسهيالت الحكومية للقطاع الخاص في ميناء الحديدة:

مقبولي يشيد باجلهوزية الفنية والتشغيلية ملؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية
ن��اق��ش اج�ت�م��اع يف ص�ن�ع��اء أم��س
برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون
الخدمات والتنمية الدكتور حسن
م �ق �ب ��ويل ال �ت �س �ه �ي ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
للقطاع الخاص والغرف التجارية
وال� �غ� ��رف امل ��اح �ي ��ة ل ��دخ ��ول س�ف��ن
الحاويات إىل ميناء الحديدة.
وت � �ط � ��رق االج � �ت � �م � ��اع ال� � � ��ذي ض��م
وزيري النقل عامر املراين والصناعة
والتجارة عبدالوهاب الدرة ورئيس
م� ��ؤس� �س� ��ة م� � � ��وائن ال� �ب� �ح� ��ر األح� �م� ��ر
ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ق �ب �ط ��ان م �ح �م��د أب��وب �ك��ر
إس � �ح � ��اق إىل ج� ��اه� ��زي� ��ة امل ��ؤس� �س ��ة
الفنية والتشغيلية الستقبال سفن
ال�ح��اوي��ات وك��اف��ة السفن التجارية
حسب املقاييس الدولية واملعمول بها يف املوائن الدولية.
كما تطرّق إىل تسهيات مؤسسة املوائن املقدمة للغرف
امل��اح �ي��ة وش ��رك ��ات ال �خ �ط��وط امل��اح �ي��ة م�ن�ه��ا ف ��رة  21ي��وم��اً
س�م��اح ل�ت�ف��ري��غ س�ف��ن ال�ح��اوي��ات يف م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة ب�ه��دف
ت�ش�ج�ي��ع ش ��رك ��ات ال �خ �ط ��وط امل ��اح �ي ��ة ع ��ى إي �ج ��اد خ�ط��وط
ماحية جديدة تسهم يف زي��ادة ورف��ع سفن الحاويات إىل
ميناء الحديدة.

وأش��اد ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء ل�ش��ؤون ال�خ��دم��ات والتنمية
بالجهوزية الفنية والتشغيلية ملؤسسة موائن البحر األحمر
اليمنية لضمان تقديم التسهيات للقطاع الخاص والغرف
املاحية والتجارية.
وأشار إىل املميزات التي يتمتع بها ميناء الحديدة عن بقية
امل��وائن اليمنية م��ن حيث امل��وق��ع وال�ق��رب وان�خ�ف��اض تكلفة
النقل منه إىل صنعاء واملحافظات األخرى  ..مؤكداً اهتمام
املجلس السيايس األعى وحكومة اإلنقاذ بميناء الحديدة

االسراتيجي.
ب ��دوره أك ��د وزي ��ر ال�ن�ق��ل ال�ح��رص
ع��ى ت�ق��دي��م امل��زي��د م��ن ال�ت�س�ه�ي��ات
للتجار والقطاع الخاص بما يصب
يف امل �ص �ل �ح��ة ال �ع ��ام ��ة  ..م �ش ��راً إىل
ضرورة اضطاع الجميع باملسؤولية
يف تخفيف م�ع��ان��اة امل��واط��ن يف ظل
استمرار العدوان والحصار.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه أك� ��د وزي � ��ر ال �ص �ن��اع��ة
والتجارة أن اإلج��راءات الحكومية
امل� �ت� �خ� ��ذة ب �ت �ع �ل �ي ��ق  49ب� ��امل� ��ائ� ��ة م��ن
ال ��رس ��وم ال�ج�م��رك�ي��ة س�ت�ع�م��ل ع��ى
ت �خ �ف �ي ��ض أس � �ع� ��ار ال �س �ل ��ع وامل� � ��واد
الغذائية األساسية واستقرارها.
وأش � � ��ار إىل أن وزارة ال �ص �ن ��اع ��ة
عملت عى إنشاء وتطوير معمل الفحص يف امليناء حسب
املعاير الدولية للسلع واملواد الغذائية واملنتجات.
يف حن اعترب رئيس مؤسسة موائن البحر األحمر اليمنية
الخدمات والتسهيات املقدمة للغرف املاحية وشركات
الخطوط املاحية فرصة سانحة للتجارة واملستوردين.
وق ��ال" :م�ي�ن��اء ال �ح��دي��دة ُوج ��د ل�خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن
وتقديم خدمات إنسانية وإغاثية ألبناء الشعب اليمني".

اجتماع في أمانة العاصمة يناقش خطة األمانة 2021م

أبو حلوم يؤكد أهمية حتصيل وتنمية اإليرادات على مستوى املكاتب التنفيذية في األمانة
ناقش اجتماع يف أمانة العاصمة أمس برئاسة نائب
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية الدكتور
رش �ي��د ع �ب��ود أب ��و ل �ح��وم ض��م وزي ��ر اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة عيل
ال�ق�ي��يس وأم��ن ال�ع��اص�م��ة ح�م��ود ع�ب��اد م�س�ت��وى تنفيذ
خطة األمانة للعام 2021م.
وت �ط �رّق االج �ت �م��اع ال ��ذي ح �ض��ره وك �ي��ل وزارة امل��ال�ي��ة
ل �ق �ط��اع ال�ت�ن�ظ�ي��م م�ح�م��د ع��ام��ر وال ��وك �ي ��ان امل �س��اع��دان
عيل الشماحي ونصر النصري وعضوا الهيئة اإلدارية
حمود النقيب وشرف الهادي إىل مستوى األداء املايل
واإلداري ُ
وسبل تحسن الخدمات املقدمة للمواطنن.
وأك ��د ال��دك�ت��ور أب��و ل�ح��وم أن االج�ت�م��اع ب�ق�ي��ادة أم��ان��ة
ً
ال�ع��اص�م��ة ي ��أيت ت��دش�ي�ن��ا ل�ل�م��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال �ن��زول
امل �ي��داين ل�ل�م�ح��اف�ظ��ات ب �ن��اءً ع��ى ت�ك�ل�ي��ف ف�خ��ام��ة امل�ش��ر
ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س املجلس السيايس األع��ى
لاطاع عى مستوى األداء يف األمانة واملحافظات.
وأشار إىل أهمية االجتماع لاطاع عى مستوى تنفيذ
خطة األم��ان��ة للعام  ٢٠٢١وأداء ال��وح��دة التنفيذية
للصيانة والرميم وجهودها يف أعمال التنمية وخدمة
املجتمع وتعزيز األداء املايل والخدمي يف األمانة.
وش � ��دد وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة ع ��ى أه �م �ي��ة رف ��ع م �س �ت��وى أداء
ال�ن�ظ��اف��ة يف أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة وب ��ذل امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��ود
يف ه��ذا ال�ج��ان��ب  ..م��وج�ه��اً بسرعة ش��راء ك�ن��اس��ات آلية
بما يسهم يف تحسن عمل صندوق ومشروع النظافة
وال �ت �ح �س��ن وت ��وف ��ر امل �ع ��دات ال �ت ��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا م �ش��روع
النظافة.
إىل ذل � � ��ك اط � �ل � ��ع ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س ال � � � � � ��وزراء ل� �ل� �ش ��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة ال ��دك �ت ��ور أب ��و ل �ح��وم ع ��ى م �س �ت��وى ت�ن�ف�ي��ذ
املشاريع التنموية يف األمانة.
وأك� � ��د ض � � ��رورة االل � �ت � ��زام ب ��ال ��ربام ��ج ال ��زم �ن �ي ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
امل� �ش ��اري ��ع خ ��اص ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب �ص �ي ��ان ��ة وت ��رم �ي ��م ال �ط ��رق
وإصاح املعدات العاطلة وشراء معدات جديدة.
ول �ف��ت إىل أه�م�ي��ة ت�ح�ص�ي��ل اإلي � ��رادات ع��ى م�س�ت��وى
املكاتب التنفيذية يف األمانة والعمل عى تنميتها وفقا
للخطط املرسومة والعمل عى تقييم مكامن الضعف
ومعالجتها.
وأشاد أبو لحوم بأداء وجهود قيادة أمانة العاصمة
ً
واملكاتب التنفيذية  ..مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود
لخدمة املجتمع والتنمية.

ب� ��دوره أش ��اد وزي ��ر اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة ال�ق�ي��يس ب��اه�ت�م��ام
ودع��م نائب رئيس ال��وزراء للشؤون االقتصادية وزي��ر
املالية بجهود قيادة أمانة العاصمة لارتقاء بالخدمات
وتنفيذ املشاريع وتعزيز أداء السلطة املحلية.
وش � ��دد ع ��ى وك � ��اء ال �ق �ط ��اع ��ات ال �خ��دم �ي��ة وامل �ك��ات��ب
التنفيذية وامل��دي��ري��ات يف أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة تنفيذ امل�ه��ام
لارتقاء باألداء التنموي واملايل والخدمي  ..حاثاً أعضاء
الهيئة اإلدارية واملجلس املحيل عى اإلشراف ومتابعة
تنفيذ األعمال واملشاريع.
وأك� ��د ال ��وزي ��ر ال �ق �ي��يس ح ��رص وزارة اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة
ع ��ى دع ��م ج �ه��ود أم ��ان ��ة ال�ع��اص�م��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ م�ش��اري��ع
ال�ت�ن�م�ي��ة وت �ح �س��ن األداء وال �خ ��دم ��ات  ..م �ن��وه��ا ب ��دور
أمن العاصمة وجهوده يف اإلشراف واملتابعة والعمل
امل�ي��داين وتقديم التسهيات الس�ت�م��رار تنفيذ املشاريع
وتحسن الخدمات.
فيما ثمّ ن أمن العاصمة اهتمام نائب رئيس الوزراء
ل �ل �ش��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة وزي ��ر امل��ال �ي��ة ودور وزي ��ر اإلدارة
املحلية لدعم جهود االرتقاء ب��األداء املحيل والتنموي
واملايل وتحسن الخدمات.

محافظ تعز يناقش مع مكتب األمم املتحدة األوضاع اإلنسانية باحملافظة
ن ��اق ��ش م �ح��اف��ظ ت �ع��ز ال �ش �ي��خ ص��اح
ع �ب��دال��رح �م��ن ب �ج ��اش ام ��س م ��ع م��دي��ر
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلن �س ��ان �ي ��ة (األوت � �ش � ��ا) س� �ج ��اد م�ح�م��د
ساجد ،األوض��اع اإلنسانية باملحافظة
واحتياجاتها من املشاريع الخدمية.
وت �ط ��رق ال �ل �ق��اء ب �ح �ض��ور ن��ائ��ب م��دي��ر
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية أدريا نويس والفريق املرافق
لهما ،إىل الجوانب املتصلة بمتطلبات
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة وامل �ش ��اري ��ع وت�ح�س��ن
شبكة املياه للمحافظة.
ويف اللقاء الذي ضم مدير فرع املجلس األعى إلدارة
وت �ن �س �ي��ق ال� �ش� ��ؤون اإلن �س ��ان �ي ��ة ب �ت �ع��ز أح �م ��د امل� �س ��اوى،
اس �ت �ع��رض م�ح��اف��ظ ت�ع��ز ت��داع �ي��ات ال �ع ��دوان وال�ح�ص��ار
عى املحافظة.

أش� ��اد 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 ب �م��ا ت�ح�ق��ق م ��ن ان �ت �ص��ارات
كبرة يف محافظة البيضاء وسائر الجبهات.
وث �م ��ن ال ��رئ �ي ��س امل �ش ��اط خ ��ال ل �ق��ائ��ه أم ��س ال�ش�ي��خ
صالح الوهبي تعاون مشايخ وأعيان ووجهاء محافظة
البيضاء وأبنائها ووقوفهم إىل جانب أبطال الجيش
واللجان الشعبية.
وح ��ث ع��ى اس �ت �م��رار رف ��د ال�ج�ب�ه��ات ب��امل��ال وال��رج��ال
بما يعزز من الصمود يف مواجهة ال�ع��دوان األمرييك

وأش � � ��ار إىل األوض� � � ��اع ب ��امل �ح ��اف �ظ ��ة وأج� � � ��واء األم� ��ن
واالس�ت�ق��رار التي تنعم بها املناطق الواقعة يف نطاق
ادارة وس�ل�ط��ة امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى  ..الف �ت��اً إىل
ما تشهده املناطق املحتلة من انفات أمني وفوىض
عبثية ه��دام��ة ،م��ا سبب يف ن��زوح كثر م��ن األس��ر إىل

املناطق اآلمنة باملحافظة.
ول �ف��ت إىل م ��ا ش �ك��ل ذل ��ك م ��ن ض�غ��ط
ع ��ى ال �خ ��دم ��ات واح �ت �ي��اج��ات امل��واط �ن��ن
وال� �ن ��ازح ��ن م �ن �ه��ا  ..م �ط ��ال �ب ��اً امل �ن �ظ �م��ات
ال ��دول �ي ��ة االض� �ط ��اع ب ��دوره ��ا يف ت�ق��دي��م
املساعدات اإلنسانية ومواجهة تداعيات
ال�ن��زوح ..وت�ط��رق ب�ج��اش إىل احتياجات
امل � �ح � ��اف � �ظ� ��ة امل � �ل � �ح� ��ة إىل ج � ��ان � ��ب امل � �ي � ��اه
ومستشفى عام ودعم صندوق النظافة
والتحسن باملعدات واملتطلبات الازمة
وااله �ت �م��ام ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�م�ش��اري��ع
الخدمية وتأهيلها.
ف�ي�م��ا ط ��ال ��ب م ��دي ��ر ف ��رع م�ج�ل��س ال �ش �ئ��ون اإلن �س��ان �ي��ة
امل� �س ��اوى ،األم� ��م امل �ت �ح ��دة ال �ق �ي ��ام ب ��دوره ��ا اإلن �س ��اين يف
تقديم املساعدات اإلنسانية للمتضررين والنازحن يف
املحافظة.

وأك � ��د ال� �ت ��زام ق �ي ��ادة األم ��ان ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط �ت �ه��ا ل�ل�ع��ام
الجاري وفق مسارات الفرة الزمنية املحددة واآلليات
التنفيذية واستكمال إعداد الدراسات وإنزال املناقصات
العامة للمشاريع املعتمدة.
وقال" :إن أمانة العاصمة أنزلت مناقصات املشاريع
امل�ق��رة يف م��وازن�ت�ه��ا للنصف األول البالغة  37مشروعاً
ت��م اإلع��ان عنها م�ب�ك��راً ون�ف��ذت ع��دداً منها كما سيتم
اإلع ��ان يف ال �ي��وم��ن امل�ق�ب�ل��ن ع��ن م�ن��اق�ص��ات امل�ش��اري��ع
املتبقية من النصف الثاين".
ك�م��ا أك��د ٌع�ب��اد إن�ج��از األم��ان��ة  70ب��امل��ائ��ة م��ن امل�ش��اري��ع
املقرة يف خطة العام الجاري خاصة ما يتعلق برميم
وص�ي��ان��ة ال�ط��رق وال�ش��وارع الرئيسة وال�ف��رع�ي��ة وإن�ش��اء
ق�ن��وات ج��دي��دة مل�ج��اري ال�س�ي��ول يف ع��دد م��ن امل��دي��ري��ات
يف إطار تدخات ومعالجة أضرار السيول.
وأش� � ��ار إىل اح �ت �ي ��اج األم� ��ان� ��ة ل �ع �ش��ري��ن م �ل �ي ��ار ري ��ال
لصيانة الحفر يف الشوارع املتضررة بحسب الدراسات
ال�ف�ن�ي��ة ب�ي�ن�م��ا امل��رص��ود يف م��وازن��ة األم��ان��ة  600مليون
ف �ق��ط ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ت ��وف ��ر م �ع ��دات ج ��دي ��دة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
املشاريع.

هيئة البريد ّ
تسلم الدفعة الرابعة من التبرعات للجنة
حملة »القدس أقرب« مببلغ  84مليون ريال
ّ
تسلمت اللجنة املركزية لحملة التربعات لفلسطن " القدس أقرب " أمس من الهيئة العامة للربيد
والتوفر الربيدي الدفعة الرابعة من تربعات أبناء الشعب اليمني للشعب الفلسطيني بمبلغ إجمايل
أكرث من  84مليون ريال ..وخال التسليم أوضح مدير عام الهيئة العامة للربيد والتوفر الربيدي عمار
وهان أن حملة "القدس أقرب" مستمرة لدعم إخواننا املجاهدين يف فلسطن.
ً
رياال  ..الفتا إىل أن الحملة مستمرة
وأشار إىل أن الدفعة الرابعة بلغت  84مليوناً و 64ألفاً و 187
يف تلقي تربعات املواطنن عرب مكاتب الربيد عى حساب (.)1140
وأكد مدير عام الهيئة وقوف اليمنين بكافة قواهم الثورية والسياسية والشعبية إىل جانب الشعب
الفلسطيني حتى يتحقق النصر عى أيدي املجاهدين األبطال.
بدوره عرب مسئول امللف الفلسطيني ألنصار الله رئيس اللجنة املركزية لحملة جمع التربعات "القدس
أقرب" حسن الحمران عن شكره لقيادة وموظفي الهيئة العامة للربيد لتعاونهم املستمر يف الحملة
وجهودهم املتواصلة إلنجاح هذه الحملة التي دعا إليها قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث.
فيما أشاد ممثل حركة الجهاد يف اليمن عضو الحملة أحمد عبد الرحمن بركة بتربعات الشعب
اليمني يف الحملة الفتا إىل أن اليمنين بتربعاتهم مشاركون يف النصر ال��ذي تحقق يف معركة سيف
القدس األخرة.

ً
وصوال إىل تحقيق النصر.
السعودي
ون��اق��ش ال��رئ�ي��س امل�ش��اط م��ع ال�ش�ي��خ ص��ال��ح ال��وه�ب��ي
األوض��اع بمحافظة البيضاء ومستجداتها خ��اص��ة ما
يتعلق ب��رس�ي��خ األم��ن واالس�ت�ق��رار يف امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تم
دحر عناصر داعش والقاعدة منها.
وت �ط ��رق ال �ل �ق��اء إىل دور م �ش��اي��خ وق �ب��ائ��ل م�ح��اف�ظ��ة
ال �ب �ي �ض ��اء يف م� �س ��ان ��دة ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة
للتصدي ألي م�ح��اوالت تستهدف السلم االجتماعي
يف املحافظة.

ملف الثمانينات عن:

حرب املخابرات

قراءة وعرض:

العميد أنور املاوري

املخابرات واليهود صنوان معاً ..فا يمكن أن
تجد يهودياً ال يعمل مخرباً أو جاسوساً ويبدو
أن "امل �خ ��اب ��رات" ال�ق��دي�م��ة ق��ام��ت ع��ى ال�ي�ه��ود..
ال ��ذي ��ن ه ��م م �ك ��ارون وم �خ ��ادع ��ون ..وم ��زدوج ��و
ال � � � ��والءات ..وم� ��زدوج� ��و امل� ��واق� ��ف وه � ��ذه س�م��ة
أسارية يف الشخصية اليهودية عادة..
ول� � �ك � ��ن ه� � �ن � ��اك م� � ��ن ي� � � ��رى ق� � �ي � ��ام ال � �ي � �ه � ��ودي
"بالتجسس" ل��رف��ع االض�ط�ه��اد عنهم أو توفر
ح�م��اي��ة م ��ا ل�ه��م م ��ن غ�ض��ب االخ ��ري ��ن وت �ح��دي��داً
ال�ق�ي��ادات وال��زع��ام��ات يف ال�ب�ل��دان وال ��دول التي
عاشوا فيها أو وجدوا انفسهم متعايشن مع
سكانها االصلين..
ويف ك � �ت� ��اب "م � �ل� ��ف ال� �ث� �م ��ان� �ي� �ن ��ات ع � ��ن ح ��رب
امل �خ��اب��رات" مل��ؤل�ف��ه ال�ص�ح�ف��ي س�ع�ي��د ال�ج��زائ��ري
وصدر عن دار الجيل للنشر والتوزيع "بروت..
ودار دمشق للنشر والتوزيع "دمشق"..
ويف اب � � ��رز ال� �ص� �ف� �ح ��ات ي� �ث ��ر ق �ض �ي ��ة ال �ي �ه ��ود
ال� �ج� ��واس� �ي� ��س ..أو ال �ج ��اس ��وس �ي ��ة وال �ي �ه ��ودي ��ة
وي �س �ت �ن ��د يف إي � � ��راده ه� ��ذه ال �ح �ق ��ائ ��ق إىل ك��ات��ب
م�ت�خ�ص��ص ب �ش ��ؤون "ري �ت �ش ��ارد ب �ي �ك ��ون" ال ��ذي
ي ��ؤك ��د ب ��ان ال �ي �ه ��ود ك ��ان ��وا ي �ع �م ��دون إىل ت�ق��دي��م
خدمات الدولة ..للنظام مقابل تأمن الحماية
ل�ه��م يف ادع��ائ �ه��م ان �ه��م ي�ت�ع��رض��ون ل��اض�ط�ه��اد
وه �ن��ا ي�ط��ال��ب ال �ب��اح��ث وامل ��ؤل ��ف م��ن امل�ت�ع��ام�ل��ن
م ��ع ال �ي �ه ��ود أو ال �ب ��اح �ث ��ن وال� ��دارس� ��ن يف ه ��ذه
الجزئية ان اليهود كثراً ما يعمد إىل االزدواجية
يف ال �ت �ج �س��س ف �ه��و ي �ق ��وم ب��ال �ت �ج �س��س ل �ل��دول��ة
ال�ت��ي ت��ؤوي��ه وت�ح�ت�ض�ن��ه ل�ك�ن��ه يف ذات ال��وق��ت ال
ي� � � � � ��ردد ل� �ح� �ظ ��ة
يف اق��ام��ة ع��اق��ة
وط �ي ��دة م ��ع ك��ل
ح��رك��ة س�ي��اس�ي��ة
أو ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة أو
ح � ��رك � ��ة ف� �ك ��ري ��ة
يف سعي واض��ح
م� � ��ن ال � �ي � �ه � ��ودي
للحظوة "بمركز
اع �ت �ب ��ار" ت�ح�س�ب��اً
ل �ت �غ ��ر االح � ��وال
وت � � � � �ق � � � � �ل � � � � �ب� � � � ��ات
امل��واق��ف ..وه��ذه
واح ��دة م��ن اب��رز
سمات وصفات
ال� �ي� �ه� ��ود يف ك��ل
املجتمعات التي
اقاموا فيها..
وادراك� � � � � � � �ن� � � � � � � ��ا
م �ث��ل ه ��ذا امل �ف �ه��وم ي��ؤك��د ال�ت�ف�س��ر ال� ��ذي ي�ق��ول
ان ت��اري��خ ال�ج��اس��وس�ي��ة ي�ح�ف��ل ب��ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن
يعملون لجهتن يف ال�ق��رن ال�ت��اس��ع عشر حتى
وقتنا الراهن..
ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ب ��ن اي��دي �ن��ا ي �ش��ر ب �ك��ل وض ��وح
إىل ان اش�ه��ر الجواسيس ك��ان��وا م��ن ال�ي�ه��ود بل
ان العديد منهم يعملون جواسيس مزوجن
وه � � ��ذا ج � ��زء م� ��ن م� ��وروث � �ه� ��م ال� �ت� ��اري� �خ� ��ي ال� ��ذي
عاشوه طوال قرون الشتات والتمزق ولذا فان
محددات هذا العمل الجاسويس أو التجسيس
ي�ع��ود إىل ق��رون ق��دي�م��ة م�ض��ت ع�ن��دم��ا ك��ان��وا يف
م�ص��ر ول ��دى ف��راع��ن م�ص��ر ال��ذي��ن ت�ع��اق�ب��وا عى
حكم مصر لذلك كانت الجاسوسية ج��زء من
شخصية اليهودي ..وهي املهمة الوحيدة التي
ب��رع ف�ي�ه��ا ال�ي�ه��ود ع��رب ال�ت��اري��خ وامل�ه�ن��ة ال��وح�ي��دة
ال�ت��ي رأى ف�ي�ه��ا ال�ي�ه��ود ح�م��اي��ة ل�ه��م م��ن س�ط��وة
االنظمة التي يعيشون يف ظالها..
دولة املوساد
ويف ت ��اري ��خ ال �ص �ه��اي �ن��ة ال �ج ��دد ال �ي ��وم ن �ج��د ان
امل �خ ��اب ��رات ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة "امل ��وس ��اد" ق ��د ت�ش�ك�ل��ت
قبل ان تتشكل دولة الكيان الصهيوين ويتصرف
املوساد كدولة داخل دولة الكيان الصهيوين..
ويف ال�خ��اص��ة ان ال�ص�ه��اي�ن��ة وال �ي �ه��ود ع�ن��وان
للجاسوسية والتجسس ..ويكفي ان نشر إىل
الربنامج التجسيس العاملي "بيغاسوس" الذي
تمكن من اخراق هواتف القيادات والزعامات..
وك�ش�ف��ت ع��ن ف�ض��ائ��ح ع��دي��دة ورط ��ت ف�ي�ه��ا تل
اب�ي��ب دوال وان�ظ�م��ة وزع��ام��ات ع��دي��دة س ��واء يف
منطقتنا العربية أو يف اوروبا وامريكا..
وي�ك�ف��ي ل�ل�ت��دل�ي��ل ع��ى خ�س��ة ال�ص�ه��اي�ن��ة ان�ه��م
ت�ج�س�س��وا م��ن خ ��ال ب�ي�غ��اس��وس ع��ى ال��رئ�ي��س
ال �ف ��رن ��يس ال ��راه ��ن ال � ��ذي ل ��م ي� ��رك م �ن��اس �ب��ة اال
وخ � ��دم ال �ك �ي ��ان ال �ص �ه �ي ��وين وك ��ذل ��ك ال �ق �ي ��ادات
االم� ��ري� �ك� �ي� ��ة واالوروب � � � �ي� � � ��ة ..وي� �ت� ��أك� ��د ل� �ن ��ا ان ال
صديق للصهاينة وال ام��ان لهم من التجسس
والجاسوسية.

تاريخ
الجاسوسية
اليهودية يمتد إىل
قرون طويلة مضت
«بيغاسوس»
الربنامج الصهيوين
الذي اخرتق هواتف
وحسابات الجميع

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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طبّعون نسوا
ا َملُ ِ
أ ّنهم مُ لزمون أخالقيًا
ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا
ْ
بأن يَصط ّفوا مع
أهلنا يف فلسطني
وقضيتهم العادلة.

اسبوعية
سياسية  .عامة

في كلمته مبناسبة ذكرى استشهاد اإلمام احلسني

السيد القائد:

باحلق ننتصر

نؤكد ثبات موقفنا في التصدي للعدوان على بلدنا
والتمسك بحق شعبنا في احلرية واالستقالل

جر األمة إلى الوالء ألمريكا وإسرائيل واخلضوع للسيطرة األمريكية واإلسرائيلية والتبعية العمياء ألمريكا
الباطل هو في ِّ

احلق يعتبر
احلصن احلصني
ملنعة األمة
وحمايتها من الباطل
احلق هو أن
نسعى لتعزيز كل
عوامل القوة والثبات
وأن نحمي جبهتنا
الداخلية من الفنت
ودسائس األعداء
ومساعيهم في
التفرقة والتثبيط

أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث َّ
أن
إحياءنا لذكرى استشهاد االمام الحسني عليه السالم هو
ري من تعبريات والئنا لسيّد الشهداء ،والتعبري أيضاً
تعب ٌ
ِ
عن اإليمان بموقفه الحق ،وقضيته العادلة َّ
املقدسة،
التي هي استمرارية اإلسالم ،وأيضاً التعبري َّ
عما يعنيه
اإليمان ،بما يعنيه لنا الحسني «عليه السالم» ،يف موقعه
يف الهداية ،والقيادة ،والقدوة ،ويف مقامه اإليماين
العظيم ،ويف قيامه لله ،ويف حركته.
حساسة ،ويف
وأشار اىل ان اإلمام الحسني «عليه السالم» نهض يف مرحل ٍة َّ
منعطف تاريخي يش ِّكل بالغ الخطورة عىل أمتنا اإلسالمية ،ليس فقط يف
ٍ
ٍ
حاضرها آنذاك ،وإنما أيضاً عىل مستقبلها إىل قيام الساعة.
وقال» لقد كان خطر يزيد ،وخطر الطغيان األموي آنذاك ،ابتدا ًء عىل األمة
يف ديـنـهــا اإلســالمــي ،يف أصــالـتــه ،عــىل مـسـتــوى امل ـبــادئ الـعـظـيـمــة ،واألخ ــالق
الكريمة ،والقيم السامية ،والتعليمات َّ
املنوّرة ،واملشروع
املقدسة ،والبصائر ِ
الحضاري الراقي ،فيما يش ِّكله ذلك ويم ِّثله من منع ٍة لألمة ،وحماي ٍة لها من
االستعباد واإلذالل ،والظلم واالضطهاد».
مؤكداً ان الحق يعترب الحصن الحصني ملنعة األمة ،وحمايتها من الباطل،
ومنكر ،وفـســاد ،ولذلك فنجاة األمة
ظلم،
ٍ
يف كل ٌامـتــداداتــه الخطرية :من ٍ
مرهونة بتمسكها بالحق ،وتحركها تحت رايته.
وأوضح السيد القائد أن اإلمام الحسني «عليه السالم» أعلن لألمة يف ثورته
ال ـخــالــدة ،ونـهـضـتــه امل ـبــاركــة ،ال ـخ ـطــورة ال ـك ـبــرية عـلـيـهــا ،يف غ ـيــاب ال ـحــق عن
الواقع ،ويف الخنوع للباطل.
وأضاف» إننا يف هذا العصر نجد التشابه والتطابق التام :بني املوروث الجاهيل،
ال ــذي حـمـلــه وتـحــرك بــه طـغــاة بـنــي أمـيــة ،ويــزيــد بــن مـعــاويــة ،وبــني جاهلية
الـعـصــر ،والـطـغـيــان املـعــاصــر ،ال ــذي عــىل رأس ــه أمــريـكــا ،والـلــوبــي الـصـهـيــوين
الـيـهــودي يف الـعــالــم ،وإســرائـيــل ،ومــن يــدور يف فلكهم َّ
ويتبعهم ويواليهم،
فـهــم يـتـحــركــون يف نـفــس االتـجــاه( :يـتـخــذون ديــن الـلــه َد َغ ـ َـال ،وعـبــاده َخ ـو ََال،
ومــالــه ُدو ََال) ،فهم يعملون عــىل تحريف املفاهيم ،وتوظيفها ملــا يخدمهم،
وي ـعــزز مــن نـفــوذهــم ،ويف حـمــالت الـتـضـلـيــل الــواســع ،ال ــذي يـسـتـهــدفــون به
األمة ،ويف مساعيهم أيضاً إلذالل األمة ،ويف سلوكهم اإلجرامي والوحيش».
جر األمة إىل الوالء ألمريكا وإسرائيل ،والخضوع
ولفت اىل ان الباطل هو يف ِّ
للسيطرة األمريكية واإلسرائيلية ،والتبعية العمياء ألمريكا كما هو يف التآمر
عــىل ه ــذه الـشـعــوب بـكــل أش ـكــال امل ــؤام ــرات ويف نـشــر الـبـغـضــاء ،وال ـع ــداوة،

والكراهية ،فيما بني املسلمني ،والسعي لتفرقتهم تحت العناوين الطائفية
والـتـكـفــري كـمــا َّ
إن ال ـبــاطــل ه ــو يف ال ــوق ــوف م ــع ه ــذا ال ـع ــدوان ،أو ت ــربي ــره ،أو
السكوت عن إدانة جرائمه ،واستنكار ما يرتكبه بحق شعبنا العزيز من جرائم
وحصار َّ
وان الباطل هو باإلخالل بهذه املسؤولية ،وخلخلة الصف الداخيل،
وبالتثبيطَ ،
والف ِّت من َع ُض ِد األحرار األوفياء ،املجاهدين الصابرين.
وقال السيد القائد « َّ
إن الباطل كل الباطل ،هو يف القبول بالعدو الصهيوين،
والقبول بسيطرته عىل فلسطني واملقدسات ،وبالتطبيع معه ،والوالء له،
وبتربير جرائمه ،هذا هو الباطل ،الذي يصل إىل مستوى قول الله «سبحانه
وتـعــاىل»{ :وَمَ ـ ْـن َيـ َـتـو ََّلــهُ ــمْ ِمـ ْـنـ ُـكــمْ َفــإِ َّنـ ُـه ِمـ ْـنــهُ ــمْ إِ َّن الـ َّـلـ َه َال َيـ ْهـ ِـدي ْالـ َـقـوْمَ الـ َّـظــا ِملـِ َ
ني}
[املائدة :من اآلية.]15
وأوضـ ــح ق ــائ ــد ال ـث ــورة ان ال ـح ــق ه ــو يف ن ـص ــرة ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ودع ــم
مـقــاومـتــه ،وط ــرد املـغـتـصــب الـصـهـيــوين ال ـي ـهــودي ،واس ـت ـعــادة امل ـقــدســات يف
فلسطني ،والـتـصــدي للخطر اإلســرائـيــيل الـصـهـيــوين ،الــذي يـهــدد األمــة كلها
كما ان الحق هو يف الوقوف مع شعوب أمتنا املظلومة ،املضطهدة ،املحاربة
بـكــل أشـكــال املـحــاربــة ،يف لـبـنــان ،وســوريــا ،وال ـعــراق ،والـبـحــريــن ...ويف كافة
أنحاء املعمورة.
وأضـ ــاف» َّ
إن ال ـحــق -يــا أمـتـنــا اإلســالم ـيــة -هــو يف الـسـعــي لــوحــدة املـسـلـمــني،
َاع َتصمُ وا ب َحبْل َ
اللهّ
ُ
ِ ِ ِ
وأخ َوّتهم ،وتعاونهم ،كما قال الله «تبارك وتعاىل»{ :و ْ ِ
َج ِم ً
يعا و ََال َتـ َـفـ َر ُّقــوا}[آل عـمــران :من اآليــة ،]301وكما قــال تعاىل{ :و ََتـ َـعــاو َُنــوا
َ ْ
رب و َّ
َالت ْقوَى}[املائدة :من اآلية ،]2وكما قال تعاىل{ :إِ َّنمَ ا ْامل ُ ْؤ ِم ُن َ
ون إِ ْخو ٌَة}
َعىل ال ِ ِّ
[الحجرات :من اآلية.]01
واك ــد َّ
إن الـحــق مــع شـعـبـنــا الـيـمـنــي ال ـعــزيــز ،يف الـتـصــدي ل ـل ـعــدوان األمــريــيك
ال ـس ـع ــودي ال ـغ ــاش ــم ،الـ ــذي ال م ـشــروع ـيــة ل ــه ،وارت ـك ــب ب ـحــق شـعـبـنــا أبـشــع
ال ـج ــرائ ــم ،وأف ـظ ــع ال ـج ــرائ ــم وان َّ ال ـح ــق ه ــو أن ن ـس ـعــى ل ـت ـعــزيــز ك ــل عــوامــل
الـقــوة والـثـبــات وأن نحمي جبهتنا الــداخـلـيــة مــن الـفــن ،ودســائــس األعــداء،
ومساعيهم يف التفرقة والتثبيط.
ً
قائال» َّ
إن الحق أن نقف بوجه األعداء ،يف مساعيهم إلذالل شعبنا،
واردف
وإذالل أمـتـنــا ،وعـنــدمــا وضـعــونــا بــني خـيــاريــن :بــني الــذلــة ،والـسـلــة والـقـتـلــة،
أن نقول ،من موقع املوقف الحق ،بكل ثبات ،وإيمان ،وقوة :هيه ـ ــات من ـ ــا
الذل ــة ،فنحن يمن اإليـمــانَ { ،و ِلـ َّـلـ ِه ْالـ ِـعـ َّـز ُة َو ِلـر َُســو ِلـ ِه َو ِلـ ْـلــمُ ـ ْـؤ ِمـ ِنـ َ
ني}[املـنــافـقــون:
من اآلية.]8
وأشار اىل َّ
إن الحق يف الخيارات ،والحق يف تحديد املوقف تجاه هذه القضايا،
ً
ً
سيّد الشهداء،
ليس ملتبسا ،كما لم يكن ملتبسا يوم عاشوراء ،وال يف نهضة ِ
سبط رسول الله ،اإلمام الحسني «عليه السالم» ،من يومها األول ،فاألمة
آنــذاك تعرف من هو يزيد ،الفاسق الفاجر ،شــارب الخمر ،املعلن بالفسق
وال ـف ـج ــور ،ق ــات ــل ال ـن ـفــس امل ـح ــرم ــة ،ال ـس ــاع ــي إىل ط ـمــس م ـعــالــم اإلسـ ــالم،
واس ـت ـع ـبــاد األم ــة وإذالل ـه ــا ،وت ـعــرف مــن هــو ال ـح ـســني ،وم ــا يـمـثـلــه الـحـســني

«عليه السالم».
ولفت قائد الثورة اىل ان موقف املتخاذلني ،واملرتددين ،واليائسني ،والجبناء
املـحـبـطــني ،لــم يـكــن مـنـشــؤه االل ـت ـبــاس يف تـحــديــد ال ـحــق مــن ال ـبــاطــل؛ وإنـمــا
منشؤه -يف ذلك العصر ،كما يف هذا الزمن -ضعف اإليمان ،وضعف البصرية
والوعي ،والخضوع للمخاوف واألطماع ،والتقديرات الخاطئة ،والحسابات
الساقطة الباطلة.
وق ــال» بــالـتـمـســك بــالـحــق ،وال ـث ـبــات عـلـيــه ،وال ـت ـحــرك تـحــت راي ـت ــه ،نـنـتـصــر،
وانتصر الحسني «عليه السالم» بخلود ثورته ،واستمرار نهجه ،وامتداد الحق
عــرب األجـيــال ،وانـتـصــر األح ــرار يف مـيــاديــن الـعــزة والـكــرامــة بــإسـقــاط مــؤامــرات
األعداء».
ونــوه اىل انــه بــات جلياً للهزيمة األمــريـكـيــة يف أفغانستان الضعف والــرتاجــع
األمــريــيك يف ال ـحــروب املـبــاشــرة ،واالح ـتــالل املـبــاشــر ،وال ــذي بـقــي ألمــريـكــا هو
بشكل رئييس عىل الحروب بالوكالة ،من خــالل أدواتـهــا الرخيصة
االعتماد
ٍ
ال ـخ ــاس ــرة ،وع ـمــالئ ـهــا األغ ـب ـي ــاء ،ال ــذي ــن ي ـجــب عـلـيـهــم أن ي ـع ـي ــدوا ال ـن ـظــر يف
حساباتهم ،ورهاناتهم الخاسرة والخاطئة.
ووجــه قــائــد الـثــورة الـنـصــح إىل الـنـظــامــني الـسـعــودي واإلمـ ــارايت ،ومــن يحذو
حــذوه ـمــا ،مــن األن ـظ ـمــة وال ـك ـيــانــات الـعـمـيـلــة يف عــاملـنــا ال ـعــربــي واإلس ــالم ــي،
بــالـكــف عــن االس ـت ـهــداف ألمـتـنــا اإلســالم ـيــة ،يف مـخـتـلــف شـعــوبـهــا وبـلــدانـهــا ..
قــائـ ً
ـال «آمــالـكــم ،ورهــانــاتـكــم ،وتـصــوراتـكــم الـخــاطـئــة ،بــأنـكــم بــذلــك تربعتم يف
مــوقــع الـقــوة وضـمــان املستقبل ،هــو وهــمٌ خــاســر ،والنتيجة الحتمية ،التي
َّ
أكدها الله يف القرآن الكريم ،ويشهد لها الواقع ،هي َّ
أن عاقبتكم املحتومة:
هي الندم والخسران».
كـمــا خــاطــب شـعـبـنــا الـعــزيــز بــال ـقــول» َّ
إن م ــآالت وعــواقــب الـتـمـســك بــالـحــق،
وال ـث ـب ــات ع ـل ـيــه ،ه ــي تـحـقــق ال ــوع ــد اإلل ـه ــي ،ال ــوع ــد اإلل ـه ــي ك ـمــا ق ــال ت ـعــاىل:
{و ْ
َال َعاقب َُة ل ْلمُ َّتق َ
ني}[القصص :من اآليــة ،]38وكما قال تعاىل{ :إِ ْن َت ْن ُصرُوا
َّ َ َ ْ ِ ُ ِ ِ َ ْ َ
الله ين ُصرْكمْ َويُث ِب
ّت أ ْق َدامَ ُكمْ }[محمد :من اآلية.]7
ـؤك ــد ث ـبــات مــواق ـف ـنــا ،وح ـســم خ ـيــارات ـنــا ،بــال ـحــق ،وع ــىل أس ــاس
وأض ـ ــاف» ن ـ ِّ
ال ـحــق ،ب ــدءاً مــن املــوقــف ال ـحــق ،يف نـصــرة الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وال ـحــق يف
استعادة فلسطني ،واملقدسات ،وطرد العدو الصهيوين املجرم والغاصب،
والــوقــوف مع شعوب أمتنا املظلومة ،يف عاملنا العربي واإلســالمــي ،ويف كل
أقطار املعمورة».
واكــد قــائــد الـثــورة ثـبــات موقفنا يف الـتـصــدي لـلـعــدوان عــىل بـلــدنــا ،والتمسك
أساس من هويته اإليمانية ،وانتمائه
بحق شعبنا يف الحرية واالستقالل ،عىل
ٍ
لإلسالم ،ثابتني عىل ذلك ،باعتمادنا عىل الله تعاىل ،وثقتنا به ،مستمدين
ومتزوّدين من كل املحطات
منه تعاىل املعونة والنصر ،والهداية والتوفيق،
ِ
التاريخية ،ومن عطاء وصرب وثبات وتضحية أوليائه ،املزيد واملزيد من العزم،
والصرب ،والبصرية ،والتأيس بالقدوة الحسنة.

بات جلي ًا
للهزمية األمريكية
في أفغانستان
الضعف والتراجع
األمريكي في احلروب
املباشرة
الذي بقي
ألمريكا هو االعتماد
بشكل رئيسي على
ٍ
احلروب بالوكالة،
من خالل أدواتها
الرخيصة اخلاسرة

في بيان أكدوا موقفهم الثابت واملبدئي

أبناء املهرة يرفضون التواجد األجنبي ويتعهدون مبقاومته
وميول التخريب
االحتالل السعودي اإلماراتي البريطاني األمريكي هو من يتبنى ويغذي اإلرهاب ويدعم التهريب ِّ

التهم امللفقة ألبناء املهرة باستهداف املالحة الدولية هدفها تغطية جرائم وانتهاكات قوات االحتالل في احملافظة
املـهــرة نــاديــة مخبال أن أبـنــاء املحافظة سيواصلون تصعيدهم حتى خــروج املحتل
من املهرة ومن كل األرايض اليمنية.
وأشارت مخبال أن نساء املهرة احتشدن يف املهرجان التاريخي الذي دعت له لجنة
االعتصام باملحافظة ،للتعبري عن رفضهم تواجد أي قوات أجنبية بما فيها قوات
العدوان واالحتالل السعودي اإلمارايت.
وأضافت" :لن نرىض باالحتالل والهوان ،ولن نسكت عن االنتهاكات التي تحدث يف
املهرة واليمن عامة ،وسنستمر يف نضالنا حتى خروج املحتل من األرايض اليمنية.
فيما أكدن عدد من نساء محافظة املهرة ،املشاركات املهرجان الحاشد ،رفضهن
االحتالل بكافة أشكاله وأدواته ،واستمرارهن بالنضال حتى خروج قوات االحتالل
السعودية واألجنبية من مطار الغيضة ومن كافة ارايض املهرة.

لم يخمد العنفوان املهري يف مقارعة املحتل ورفض تواجده ،بل
أن هذا العنفوان والنضال والتحرك الفاعل واملثمر يف تصاعد مستمر
ومؤثر يف اتجاه طرد قوات االحتالل وتحرير محافظة املهرة وكل شرب
من أرضنا اليمنية من االحتالل السعودي االمارايت وكذا األجنبي
وتطهريها من رجسه ودنسه ..النضال املهري التحرري لم يأت من فراغ
بل عن وعي وإدراك بخطر ومساوئ االحتالل ألي بلد وما يحدثه فيها
من دمار وخراب ونهب لخريات وموارد وثروات االوطان والشعوب.

ويف إطار استمرار النضال التحرري ألبناء محافظة املهرة األحرار الشرفاء يف مقارعة
املحتل ورفض تواجده والعمل عىل إخراجه وطرده من املحافظة خرج ابناء املهرة
األحرار الشجعان يف تظاهرة شعبية حاشدة يوم الجمعة املاضية ضد تواجد القوات
األجنبية وقوات االحتالل السعودية االماراتية.
وطــالــب أب ـنــاء امل ـهــرة بــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة األمــريـكـيــة بـسـحــب قــواتـهـمــا من
املحافظة ،رافضني ذرائــع االحتالل السعودي اإلمــارايت الستهداف املهرة وتشويه
سمعة أبنائها  ..مؤكدين يف بيان صادر عن التظاهرة الشعبية التي شهدتها مدينة
الغيضة ،رفضهم تواجد قوات أجنبية يف املحافظة.
وقال البيان إن االحتالل السعودي اإلمارايت الربيطاين األمرييك هو من يتبنى ويغذي
ويموّل التخريب ويج ِّند العمالء للنيل
اإلرهاب والقاعدة وداعش ويدعم التهريب
ِ
من محافظة املهرة.
وأضاف البيان أن األكاذيب واألباطيل والتهم امللفقة ألبناء املهرة بمزاعم استهداف
املالحة الدولية يف بحر العرب وخليج عمان ،الهدف منها تغطية جرائم وانتهاكات
االحـتــالل الـسـعــودي اإلم ــارايت الــربيـطــاين األمــريــيك يف املحافظة واسـتـغــالل خرياتها
والسيطرة عىل منافذها الربية والبحرية والجوية  ..داعياً املجتمع الــدويل واألمــم
املـتـحــدة ومـجـلــس األمــن وكــل أح ــرار الـعــالــم إىل الـضـغــط عــىل االحـتــالل الـسـعــودي
بسحب قواته من جميع مناطق املهرة.

َّ
وشدد عىل ضرورة االصطفاف إلفشال مخطط االحتالل وأدواته التي تحاول جلب
اإلرهــابـيــني واملـتـشــدديــن إىل املـهــرة  ..مــؤكــداً عــىل مــوقــف أبـنــاء املـهــرة الـثــابــت واملـبــديئ
الــرافــض ألي تــواجــد أجنبي وض ــرورة مـقــاومــة االحـتــالل حتى خــروج قــواتــه مــن كل
شرب يف املحافظة.
وأشــار إىل استمرار التصعيد الشعبي حتى رحيل جميع القوات األجنبية من كل
ً
املـهــرة بـصــورة خــاصــة والـيـمــن بـصــورة عــامــة ..مـحـ ِّـمــال االحـتــالل الـسـعــودي اإلمــارايت
وأدواته املسؤولية الكاملة عن تردي الخدمات العامة والحياة املعيشية للمواطنني
جراء ارتفاع األسعار واملشتقات النفطية وتدهور العملة املحلية.
وجــاءت التظاهرة الشعبية التي دعــت إليها لجنة االعتصام السلمي ألبناء املهرة
عـقــب أي ــام مــن وص ــول ق ــوات بــريـطــانـيــة إىل م ـطــار الـغـيـضــة م ـك ـ َّونــة مــن  04جـنــديــاً

لـلـمـشــاركــة يف م ــا قـيــل إن ـهــا حـمــايــة لـلـسـفــن يف بـحــر ال ـع ــرب إث ــر اس ـت ـهــداف سـفـيـنــة
َّ
مسرية – أواخر يوليو املايض.
إسرائيلية بطائرة
حراك نسوي فاعل
ويف إطار الرفض الشعبي العام لتواجد القوات األجنبية واالحتاللية يف محافظة
املهرة يأيت التحرك الفاعل لنساء املهرة ومشاركتهن الواسعة والهامة يف املهرجانات
واملسريات الرافضة للوجود األجنبي واالحتاليل والتأكيد عىل االستمرار يف النضال
الوطني حتى تحرير املحافظة وخروج وطرد املحتل منها ومن كل األرايض اليمنية
بشكل عام.
ويف هــذا الـسـيــاق أكــدت رئـيـســة دائ ــرة امل ــرأة يف لـجـنــة االعـتـصــام الـسـلـمــي بمحافظة

استهداف املحتل حق مشروع
إىل ذلك بعث رئيس الوفد الوطني يف مباحثات السالم واملتحدث الرسمي باسم
أنـصــار الـلــه مـحـمــد عـبــدالـســالم ،يــوم الـسـبــت امل ــايض ،رســائــل نــاريــة وتـحــذيــر شديد
اللهجة لقوات االحتالل الربيطانية يف املهرة ولكل قــوة احتاللية يف أرضنا اليمنية
بشكل عــام ..مبينا أن لجيشنا الحق املـشــروع يف استهداف تلك الـقــوات باعتبارها
قوات غازية.
وقــال محمد عبدالسالم يف تصريحات صحفية "نحن نرفض أي تــواجــد عسكري
ألي بلد يف أرض الجمهورية اليمنية ..ونعترب هــذه الـقــوات املــوجــودة يف بلدنا هي
قوات احتالل ويجب التعامل معها عىل هذا االعتبار".
وأضـ ــاف "ال ــوج ــود الـعـسـكــري األج ـن ـبــي يف الـيـمــن م ــرف ــوض ،س ــواء ك ــان أمــريـكـيــا،
بــريـطــانـيــا ،سـعــوديــا ،إمــارات ـيــا ،ســودانـيــا أو أي بـلــد ،وطــاملــا هــي بـهــذا الـشـكــل فهي
غري شرعية وغري مقبولة وال تستند إىل أي وقائع وال قوانني ال دولية وال محلية".
وتــابــع "نعتقد أن أي قــوات عسكرية هــي قــوات احـتــالل ،وطــاملــا هــي قــوات احتالل
فمن حق الجمهورية اليمنية وجيشها أن يواجه أي قوات عسكرية يف أرض اليمن
وأن يستهدفها بــاعـتـبــارهــا قــوات غــازيــة بـمــوجــب الـقــانــون ال ــدويل والـقــانــون اليمني
وبموجب األعراف الدولية واإلنسانية".
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تأتي ضمن حروبها االقتصادية

04

السعودية وتضييق اخلناق على العمالة اليمنية

يقول الكاتب واملفكر املصري الدكتور رفعت سيد أحمد ":نحسب أن هذه الحرب بنتائجها ستكون سبباً تاريخياً كبريا
يف نهاية الدور السعودي يف اليمن وربما يف نهاية الدولة السعودية ذاتها ألن التضحيات التي قدمت عىل مذبح
غال للغاية وهي من شدة هولها وقسوتها لن تعيد عقارب الساعة إىل الوراء بل ستكون فاتحة لعصر
الحرب ثمنها ٍ
جديد من العالقات بني الدولتني لن يستطيع فيه اليمنيون نسيان طعم الدم والنار التي أشعلتها الدولة السعودية
يف قلب هذا البلد الذي كان (سعيداً) قبل أن يُطل عليه ليل آل سعود الطويل".
توفيق سالم
هذا العدوان عىل اليمن ليس األول من نوعه بل هو سلسلة
طويلة من العداوات التاريخية بدأتها السعودية منذ ثالثينات
ال �ق��رن امل ��ايض الب �ت��الع ال�ي�م��ن وم �ح��اول��ة م�ح��وه��ا م��ن ال�خ��ري�ط��ة
الجيوسياسية يف إط��ار سياستها التوسعية لكن ع��دوان هذه
املرة بدا أكرث شراسة وغلظة وحدة وحجما واصطفافا لتحالف
عسكري اجتمعت فيه القوة العسكرية واالقتصادية واملالية
مل��راك��ز رأس امل��ال ال�ع��رب��ي ب�ق�ي��ادة ال�س�ع��ودي��ة وب��رع��اي��ة أمريكية
ودع ��م دويل ل��وج�س�ت��ي واس�ت�خ�ب��ارايت وه��و األم ��ر ال ��ذي زاد من
ان �ت �ف��اخ "ج��ارت �ن��ا ال�ش�ق�ي�ق��ة" وزاد م��ن ب�ج��اح�ت�ه��ا يف اس�ت�ع��راض
وفرد عضالتها يف االستقواء بالغري فأسرفت يف القتل بوحشية
قسوتها وفداحة الدماء النازفة يف استهدافها للمدنيني األبرياء
والتجمعات السكانية وتدمري مقدرات البلد وبنيته التحتية.

اهداف توسعية

املتأمل لتاريخ العالقات اليمنية– السعودية يف شقها الخاليف
الدامي سيكتشف كم هي املواقف واملراحل التي توشحت بالدم
وكيف أن آل سعود ك��ان��وا دائ�م��اً يف موقف امل�ع��ادي لليمن إما
خ��وف��اً م��ن ق ��درة ش�ع�ب�ه��ا وق��وت �ه��ا وت�ف��اع�ل�ه��ا ل�ل�ن�ه�ض��ة وال�ت�ط��ور
واالزدهار أو طمعاً يف ثرواتها وأرضها.
ول �ه��ذا ف ��إن ف�ه��م ط�ب�ي�ع��ة وأه� ��داف ودواف� ��ع ال �ح��رب ال�ح��ال�ي��ة
التي تشنها السعودية منذ العام 2015م وال تزال مستمرة
ومدمرة ال يستقيم دونما االلتفات إىل املايض أو عىل األقل إىل
ب�ع��ض ص�ف�ح��ات��ه ال��دام�ي��ة ل�ن�ع��رف أن (ع��اص�ف��ة ال �ح��زم) ليست
نشازاً أو استثناءً لكنها امتداد لتاريخ طويل من الحروب بني
السعودية واليمن التي كانت تقف خلف أطماعها التوسعية
اللتهام اليمن بمساندة ودعم القوى االستعمارية اإلمربيالية
التي كانت دائما ما تعتمد عليها سياسيا وعسكريا يف عدوانها
القتضاب األرايض اليمنية.

ثالثة ملفات

ل�ق��د ح�ك�م��ت ع��الق��ة ال�س�ع��ودي��ة ب��ال�ي�م��ن يف ال�ت��اري��خ ال�ح��دي��ث
وامل �ع��اص��ر ث��الث��ة م �ل �ف��ات أو إش �ك��ال �ي��ات ك �ب��رية ه ��ي  :اس�ت�ق�ط��اع
ال�س�ع��ودي��ة مل�س��اح��ات واس�ع��ة م��ن األرايض اليمنية ال�ح��دودي��ة
وأخ��ريا توغلها يف أرايض امل�ه��رة وح�ض��رم��وت لتقتطع  42ألف
كم مربع يف سياق ه��ذا ال�ع��دوان الغاشم وإث��ارة ال�ح��روب بني
شطري اليمن وارتباطها بعصبة من رؤساء القبائل الذين كانوا
يشكلون القوة الضاربة يف تهديد نظام الحكم وتدخالتها يف
الشؤون الداخلية حتى وص��ل بها األم��ر يف ف��رات ما إىل تدبري
انقالبات سياسية أو التخطيط لها عند وصول مناوئني لها إىل
قمة السلطة وثالثاً ملف العمالة اليمنية.
وفيما يخص امللف الثالث وهو محور حديثنا هنا فقد كيّفت
ال �س �ع��ودي��ة ق ��وان ��ني ال �ع �م��ل ب �م��ا ي�ض�م��ن ب �ق��اء ال �ق ��وى ال�ع��ام�ل��ة
ال �ي �م �ن �ي��ة يف وض� ��ع م ��ؤق ��ت ل �ه ��ذا ع � ��ادة م ��ا ك ��ان ��ت ت �س �ت �ف �ي��د م��ن
اللعب عىل هذا امللف الحساس ملمارسة الضغوط واالبتزازات
السياسية عند كل أزمة.

تفاقم التوتر

كانت أوىل الضربات القاصمة يف الحرب االقتصادية املوجهة
ضد اليمن هي تلك التي تزامنت مع حرب الخليج حني تفاقم
التوتر يف العالقات اليمنية � السعودية إثر موقف النظام اليمني
من غزو العراق للكويت عام  1990وكانت السعودية تعترب
م��وق��ف ال�ن�ظ��ام ال�ي�م�ن��ي إىل ج��ان��ب ال �ع��راق خ�ي��ان��ة وت�ه��دي��دا لها
وانحيازا ألعدائها.
وخالل هذه األزمة اتخذت السلطات السعودية قراراً بإلغاء
ك ��ل ال �ت �س �ه �ي��الت واالم �ت �ي ��ازات ال �ت ��ي ك ��ان امل �غ ��رب ��ون ال�ي�م�ن�ي��ون
ي�ت�م�ت�ع��ون ب�ه��ا يف ال �س��اب��ق ب �ع��دم وج ��ود إج � ��راءات م �ش ��ددة يف
الدخول إىل أراضيها والعمل والتجارة بحرية دون الحاجة إىل
كفيل .ويف هذا الصدد لعب اإلعالم السعودي دور التحريض
يف ش �ح��ن امل ��واط ��ن ال �س �ع��ودي ب�ث�ق��اف��ة ال �ح �ق��د وال �ك��راه �ي��ة ض��د
اليمنيني بفعل تعبئة اإلع��الم الرسمي ونتيجة لذلك تعرض
أك ��رث م��ن م�ل�ي��ون م �غ��رب ي�م�ن��ي ل�ع�م�ل�ي��ة ت��رح�ي��ل ج�م��اع��ي وب��اع
بأسعار زهيدة ومصادرة أمالك
املرحلون كل ما يملكونه هناك
ٍ
الكثري منهم باعتبارها باسم الكفيل.

عقاب جماعي

ويف حني ك��ان ه��ذا القرار أشبه ما يكون عقاب جماعي وهو
م��ا اعتربته ال��ري��اض ذنبا اق��رف��ه نظام صنعاء حتى ل��و ل��م يكن
للمواطن العادي ٌ
يد فيه ومن ثم جاء نظام (سعودة الوظائف)
يف العام  2013م ليدفع اليمنيون وبقية الجاليات األجنبية
ث �م ��ن ت �ل ��ك اإلج � � � ��راءات ك �م ��ا ل ��م ي �ت ��وق ��ف األم � ��ر ع �ن ��د ذل� ��ك ف�ق��د
لجأت السلطات السعودية يف يوليو  2021م بإنهاء عقود
األك��ادي�م�ي��ني واألط �ب��اء ال�ي�م�ن�ي��ني دون س��اب��ق اش �ع��ار ومنحهم
فرصة ثالثة أشهر لرحيلهم من أراضيها.
وب �ه��ذا اإلج � ��راء ال�ت�ع�س�ف��ي غ��ري امل ��ربر أن �ه��ت ع �ق��ود  306م��ن
األساتذة األكاديميني اليمنيني من خمس جامعات حكومية
ب�ش�ك��ل م�ف��اج��ئ  106م ��ن ج��ام�ع��ة ن �ج ��ران و 50م ��ن ج��ام�ع��ة
ج�ي��زان و 83م��ن ج��ام�ع��ة امل�ل��ك خ��ال��د و 41م��ن ج��ام�ع��ة بيشة
و 26م ��ن ج��ام �ع��ة ال �ب��اح��ة وس� ��رى األم� ��ر ك ��ذل ��ك إىل اس�ت�ب�ع��اد
أكاديميني يف جامعات أخرى يف محافظات الشمال باململكة".

نعوت سخيفة

ق� ��رار ال �س �ل �ط��ات ال �س �ع��ودي��ة ك ��ان م �ج ��ريا س �ي��اس �ي��ا ب �م��ا ت ��ربره
ال�س�ع��ودي��ة ب��ات�ه��ام ال�ع�م��ال��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ب��ال�ت�ج�س��س أو غ��ريه��ا من
النعوت السخيفة يف إلقاء التهم السياسية الجزافية لتغطية
اخفاقاتها وفشلها الذريع يف تحقيق أي مكاسب سياسية أو
ع�س�ك��ري��ة لتلجأ إىل م�م��ارس��ة ال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة وه ��ذا م��ا لم
يمنحها بالتأكيد أي انتصار بل ييسء إىل سمعتها عند املقاربة
م��ع األردن وت��رك�ي��ا ال�ل�ت��ني ل��دي�ه�م��ا م��الي��ني ال��الج�ئ��ني ول��م تتخذ
أي إجراءات بحقهم فما بالكم بالالجئني واملغربني يف أوروبا

س�ل�س�ل��ة ط��وي�ل��ة م��ن ال �ع ��داوات
ال�ت��اري�خ�ي��ة ب��دأت�ه��ا السعودية
م�ن��ذ ث��الث�ي�ن��ات ال �ق��رن امل��اض��ي
البتالع اليمن
عمل إعالم العدو السعودي
ع � � � �ل � � � ��ى ال � � � �ت � � � �ح � � � ��ري � � � ��ض ف� ��ي
حت��ري��ض وب��ث ث�ق��اف��ة احلقد
والكراهية ضد اليمنيني
ال� � �ق � ��رار ال � �س � �ع� ��ودي ب ��إل �غ ��اء
عقود األكادمييني واألطباء
قرار تعسفي
اليمنيني ٌ
ال� � � � ��ري� � � � ��اض أم � � �ه � � �ل � ��ت م � ��الك
ال � � � �ش � � ��رك � � ��ات ف� � � ��ي ال � � ��دم � � ��ام
واإلحساء مدة شهرين فقط
لتسريح العمال اليمنيني
وأمريكا الذين أصبحوا حاملني لجنسيات تلك الدول.
ومن الواضح أن مثل هذه القرارات التعسفية سترك ندوبا
عميقة ال سيما أن�ه��ا ج��اءت يف ظ��ل م��ا يعانيه اليمن م��ن أزم��ة
إن �س��ان �ي��ة خ��ان �ق��ة س�ب�ب�ه��ا ع � ��دوان ال �س �ع��ودي��ة ذات �ه ��ا وح�ل�ي�ف�ت�ه��ا
اإلمارات يف تأدية وظيفة مشروع استعماري الحتالل اليمن.

أبعاد سياسية خاطئة

ي��رى ن��اش�ط��ون وح�ق��وق�ي��ون أن ال �ق��رار ال�س�ع��ودي غ��ري املعلن
يعكس أب�ع��اداً سياسية خاطئة ودالالت تمييزية غري مقبولة
ت �خ��ال��ف ال �ح �ق ��وق واالت �ف ��اق �ي ��ات ال ��دول �ي ��ة م �ن �ه��ا ال �ع �ه��د ال ��دويل
للحقوق السياسية واالجتماعية والثقافية ،إضافة إىل اتفاقية
العمال املهاجرين واتفاقية العمل الدولية التي توجب توفري
الحماية للعمال من أي تعسف  ..مشريين بأن األدهى من هذه
اإلجراءات أنها تخالف اتفاقية الطائف وامتدادها اتفاقية جدة
ال�ت��ي ت�س�ت��وج��ب م�ع��ام�ل��ة اليمنيني يف امل�م�ل�ك��ة م�ع��ام�ل��ة امل��واط��ن
السعودي.
كما يشري هؤالء أن رمي املغربني بتلك الطريقة يفاقم حجم
املأساة اإلنسانية للشعب اليمني بتهديد أكرث من  15مليون
ن �س �م��ة ل �خ �ط��ر امل �ج��اع��ة ف �ه��ل ه �ن ��اك م ��ن ع ��اق ��ل يف ه ��ذا ال �ن �ظ��ام
يدعو إىل مراجعة ه��ذه اإلج��راءات واالح�ت�ك��ام للعقل وحسن
الجوار والقيم اإلنسانية يف مثل هذه اإلجراءات األحادية التي
ت�س�ت�ه��دف اليمنيني دون غ��ريه��م م��ن ال�ج��ال�ي��ات ب��ل واس�ت�ب��دال
وظائفهم وأعمالهم بعمالة من الجنسيات األخرى ؟!

غطرسة وبشاعة

وصلت غطرسة النظام السعودي يف إيذاء الشعب اليمني
ولكم أن تتصوروا حجم هذه املآيس املتالحقة عىل ماليني األسر
اليمنية فهل رأيتم أكرث من هكذا بشاعة كما لم يتوقف األمر
عند ذل��ك فقد أص��درت السلطات ال�س�ع��ودي��ة ق ��رارًا ج��دي� ً�دا يف
إط��ار مواصلتها حملة ت��رح�ي��ل اليمنيني املمنهجة ال�ت��ي بدأتها
باملناطق الجنوبية لتتوسع الحملة لتشمل العمالة اليمنية
يف املنطقة الشرقية.
وق��ال��ت امل �ص ��ادر إن ال ��ري ��اض أم�ه�ل��ت ك��اف��ة امل��واط �ن��ني وم��الك
ال �ش ��رك ��ات ال �خ ��اص ��ة يف م �ن �ط �ق �ت��ي ال� ��دم� ��ام واإلح � �س � ��اء ش��رق��ي
اململكة مدة شهرين فقط لتسريح العمال اليمنيني استعدا ًدا
لرحيلهم كما توعدت السلطات السعودية بفرض عقوبات
عىل الشركات الخاصة يف حال لم تنفذ القرار وتسرح العمال
اليمنيني يف املدة املحددة املطروحة.
وك ��ان ��ت ال �س �ل �ط��ات ال �س �ع��ودي��ة ق ��د ب� ��دأت ب�ح�م�ل��ة م�م�ن�ه�ج��ة
ل � �ط� ��رد ال� �ع� �م ��ال ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة يف ي ��ول� �ي ��و امل � � ��ايض م � ��ن امل �ح ��اف �ظ ��ات
ال�ج�ن��وب�ي��ة ج �ي ��زان ون �ج ��ران وع �س��ري وال �ب��اح��ة ش�م�ل��ت أك ��رث م��ن
 300أك��ادي�م��ي ب��اإلض��اف��ة إىل أع ��داد م��ن األط �ب��اء ال�ع��ام�ل��ني يف
املستشفيات الحكومية واألهلية وعمال فنيني وتجار وأصحاب
ش��رك��ات وم��ؤس�س��ات وغ��ريه��ا وم�ص��ادرة جميع ممتلكاتهم يف
مخالفة لكل األعراف الدينية واإلنسانية واألخالقية وانتهاك
سافر للقوانني الدولية ما تسبب بإثارة سخط الشارع املحيل
والعربي.
وت � � ��أيت ه � ��ذه ال �ح �م �ل ��ة ال �ع �ن �ص ��ري ��ة يف س� �ي ��اق س �ي ��اس ��ة إف �ق ��ار
ال �ي �م �ن �ي��ني وال �ت ��دم ��ري امل �م �ن �ه��ج ال � ��ذي أح � ��رق األخ �ض ��ر وال �ي ��اب ��س
وت�س�ب��ب ب��أس��وأ أزم��ة ك��ارث��ة إن�س��ان�ي��ة وف��ق ت�ق��دي��ر األم��م املتحدة
وامل�ن�ظ�م��ات ال�ح�ق��وق�ي��ة ال��دول�ي��ة مل�ض��اع�ف��ة ح�ج��م م��أس��اة ال�ي�م��ن
يف م �ح��اوالت ب��ائ�س��ة ظ�ن��ا م�ن�ه��ا أن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال ��ذي ق��اوم
أع �ت��ى اإلم ��رباط ��وري ��ات ال�ع��امل�ي��ة وس�ح�ق�ه��ا ع��ىل ت��راب��ه وص��اح��ب

جيوش الفتوحات االسالمية سيسلم لهؤالء الرخوة املسيجني
بالحماية األجنبية واألمريكية.

حرب عمياء

استمرار ترحيل املغربني اليمنيني هي أخطاء سياسية فادحة
ع ��ىل ك ��ل امل �س �ت��وي��ات ال �ت��ي ت �ن ��درج ب ��ال �ت ��وازي م ��ع ق �ي ��ادة "ح ��رب
عمياء" اُر ِت ِكبت فيها الكثري من الجرائم واملجازر الكبرية .ولم
يكن الرحيل آخر خيوط العالقة الهشة بني البلدين سيفتح
ب��اب��اً واس�ع��اً ل��ردود أف�ع��ال ق��وي��ة يف ال�ت�ح��والت ال�ق��ادم��ة ستظل
اململكة تدفع ثمن أخطاءها وعدوانها عىل اليمن ومن املتوقع
أن تكون التبعات الناتجة ع��ن ع��ودة وشيكة ملئات اآلالف من
العمال اليمنيني مساوية لتبعات العدوان املستعر منذ سبع
سنوات حتما ستتجاوزها اليمن رغم أضرراها الفادحة ملاليني
األس ��ر ال�ي�م�ن�ي� ً�ة وذل ��ك ال�ع�ل�ق��م ال ��ذي ل��ن ي�ن��ى م ��رارت ��ه شعبنا
اليمني.
وإذا ك��ان املجتمع ال ��دويل ل��م يستطع وق��ف ال �ع��دوان وإزال��ة
آث��اره امل��أس��اوي��ة ال�ت��ي ت��زداد ب�ض��راوة ك��ل ي��وم م��ع ه��ذا التوحش
العدواين السعودي اإلمارايت فإن هذه القضية تتطلب التحرك
ال �ج ��اد وامل� �س ��ؤول ل�ت��وث�ي�ق�ه��ا وخ �ص ��وص ��اً وأن ال �ي �م��ن ل ��ن ي�ك��ون
ب�م�ق��دوره ت�ح�م��ل امل��زي��د م��ن األزم ��ات وال �ع��واص��ف االق�ت�ص��ادي��ة
والسياسية واالجتماعية املاحقة التي تعترب السعودية سببا
فيها مع ما تفرضه من حصار اقتصادي برا وبحرا وجوا ومنع
ال �س �ف��ن ال �ح��ام �ل��ة ل�ل�م�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة وامل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ع��رب
ميناء الحديدة وجعل ذلك حصريا عىل ميناء عدن كثرية هي
الوسائل واألساليب التي تلجأ لها السعودية يف شن حروبها
االق�ت�ص��ادي��ة ع��ىل ال�ي�م��ن ن��وج��ز أب��رزه��ا :ن�ق��ل ال�ب�ن��ك امل��رك��زي من
ص�ن�ع��اء إىل ع ��دن وإي �ق ��اف م��رت �ب��ات م��وظ�ف��ي ال �ش �م��ال وط�ب��اع��ة
عملة مغايرة باملليارات منها دون غطاء األمر الذي تسبب يف
انهيار الريال أمام الدوالر ليصل الدوالر الواحد حاجز 1050
ً
رياال يف املحافظات الجنوبية إيقاف شركات النفط والغاز عن
ال�ت�ص��دي��ر ل�ل�خ��ارج ب��ل ج�ع�ل��ت ال�ن�ف��ط وال �غ��از وس�ي�ل��ة للتهريب
وبيعهما بطريقة غري مشروعة وتحويل مواردهما إىل البنوك
السعودية واإلماراتية وجيوب الفاسدين من مرتزقة الداخل
وأخ ��ريا ل�ج��أت ال�س�ع��ودي��ة إىل رف��ع س�ع��ر ال ��دوالر ال�ج�م��ريك إىل
 500ري� ��ال ورف �ع ��ت س �ع��ر ال ��دب ��ة ال �ب ��رول س �ع��ة  20ل� ��راً إىل
 12200ريال وهناك محاوالت أخرية لنقل العمليات املالية
للبنوك األهلية من صنعاء إىل عدن.

تبعات ومسؤوليات

أم� ��ام ه ��ذه ال �ح ��رب ال �ظ ��امل ��ة ال �ت ��ي ت �ق ��وده ��ا ال �س �ع��ودي��ة إىل
ه ��ذا امل �س �ت��وى ال�ب�ش��ع ال ��ذي ل��م ت�ع��رف��ه ال �ح ��روب ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
وال ال �ح ��روب ال�ح��دي�ث��ة وامل �ع��اص��رة وه ��ذا م ��ا ي�ج�ع��ل شعبنا
اليمني أكرث مقاومة واص��رارا عىل مواجهة هذه التحديات
وت�ب�ع��ات�ه��ا الثقيلة ف��إن�ه��ا يف ن�ف��س ال��وق��ت تستطيع التحرك
من خالل القنوات املختلفة واملنظمات الحقوقية لتشكيل
رأي ع��ام دويل ض��اغ��ط مل�ق��اض��اة ال�س�ل�ط��ات ال�س�ع��ودي��ة أم��ام
املحاكم الدولية لتعويض كل عامل متضرر بحسب القانون
ال ��دويل وه��ذا يتطلب ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات ع��ن خ�س��ائ��ر ممتلكات
املغربني واعتبارها قضايا إنسانية تستوجب التعويض وهذا
لن يتأىت إال من خالل تشكيل لجان ميدانية وتنسيق ذلك
م��ع امل�ن�ظ�م��ات ال�ح�ق��وق�ي��ة وم��ع ال�ج�ه��ات ال��دول�ي��ة وال�ت�ع��ام��ل
ال��رس�م��ي م��ع ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة وت�ق��دي��م ه��ذه امل�ل�ف��ات إىل األم��م
امل�ت�ح��دة وم�ج�ل��س األم��ن إىل م�س�ت��وى يليق بحجم القضية
امل��اث �ل��ة وت �ق��دي��ر ت�ب�ع��ات�ه��ا وب��ال �ت��ايل ف �ه��ي م�ط��ال�ب��ة ب �ب��ذل امل��زي��د
م��ن ال�ج�ه��ود ال �ج��ادة وال�ج��ري�ئ��ة ل�ت�ع��ري��ة ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي
وان �ت �ه ��اك ��ات ��ه ل �ق ��واع ��د ح �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ع ��ىل ت �ل ��ك ال �ش��اك �ل��ة
ال�ب�ش�ع��ة وم �ص ��ادرة م�م�ت�ل�ك��ات امل �غ��رب��ني ت �ح��ت اس ��م ن�ظ��ام
الكفيل.
وامل �س ��ؤول �ي ��ة ت �ق��ع أي �ض ��اً ع ��ىل ع ��ات ��ق ك ��ل امل �ك ��ون ��ات وال �ف��اع �ل��ني
امل �ح �ل �ي��ني وامل �ن �ظ �م��ات وال � ُ�ن �خ ��ب امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ل �ق �ي��ام ب� ��دور ح�ي��وي
وجريء والتعبري العلني عن موقفهم من هذه القضية وبكل
قوة كل الجهود ينبغي أن تتضافر يف هذه اللحظات الحرجة
يف سبيل الوقف الفوري للعدوان واالعراض عىل طرد العمالة
مناخات
اليمنية والتي تتم بصورة تعسفية وهمجية ويف ظل
ٍ
غاية يف الصعوبة والتعقيد.

تدخالت عاجلة

يف ك��ل األح ��وال ت�ق��ع امل�س��ؤول�ي��ة األك ��رب ع��ىل ع��ات��ق املجتمع
الدويل للتدخل العاجل ملنع أي تطورات جديدة ُت ْغ ِرق هذا
البلد ال��ذي يُطل عىل واح��دة من أهم طرق التجارة العاملية
وي �ق �ط �ن��ه ق ��راب ��ة  30م �ل �ي ��ون ن �س �م��ة يف امل ��زي ��د م ��ن ال �ف ��وىض
والالاستقرار من خالل جعله يواجه مشكالت بنيوية عميقة
ليس بمقدوره الخروج منها ولو بعد حني .لذا عىل املجتمع
ال��دويل أن يُمارس ضغوطاً كبرية وج��ادة لوقف أي تصعيد
ذات نتائج كارثية خصوصاً إذا كانت هنالك إمكانية لتاليف
هذا التصعيد من خالل قرار سيايس.
ك��ذل��ك املنظمات ال��دول�ي��ة خ�ص��وص��اً تلك العاملة يف املجال
اإلن�س��اين عليها ه��ي األخ ��رى م�س��ؤول�ي��ة أخ��الق�ي��ة للقيام ب��دور
ح�ق�ي�ق��ي وإي ��الء ه ��ذه األزم ��ة اه�ت�م��ام��اً أك ��رب ه��ي ت�س�ت�ح�ق��ه عن
جدارة يف بلد مثل اليمن يتعرض لهذا العدوان النازي ويمر
ب��أس��وأ ك��ارث��ة إنسانية ال ت��رك السعودية متنفسا إال وس��دت
أبوابه حتى تحويالت املغربني التي تعترب أهم مورد اقتصادي
ل�ل�ب�ل��د وه ��ي ت �ح ��وي ��الت ت �ت �ج ��اوز ب �ك �ث��ري ح �ج��م ك ��ل امل �س ��اع ��دات
اإلنسانية املُقدمة من قبل املنظمات الدولية لكل هذه األسباب
املُلحة واملؤثرة هناك ضرورة قصوى تستدعي التحرك الجاد
وم�م��ارس��ة ضغوط ش��دي��دة ق��د ُتساهم يف منع حصول املزيد
من الكوارث املفتعلة التي تتعمد" الجارة املنتفخة " إنتاجها
ضمن حروبها العدوانية القذرة عىل الشعب اليمني.

ترحيل اليمنيني من السعودية
خروج واضح عن اتفاقية الطائف
جميع اإلمرباطوريات واملمالك عرب التاريخ مهما كانت قوتها وسطوتها
وجربوتها َّإال أنها بعد فرة من الزمن تبدأ يف التهاوي والسقوط وغياب
تأثريها .هذا قانون يف فلسفة التاريخ ينطبق عىل جميع اإلمرباطوريات
والدول املتسلطة السابقة والحالية.
د .فضل الصباحي
ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ت � �س � ��ري ب � �خ � �ط� ��وات
م � �ت � �س � ��ارع � ��ة ن � �ح � ��و ال � �ت � �ص � ��ال � ��ح م ��ع
محيطها العربي واإلسالمي خاصة
ال � � � ��دول ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت م � �ص� ��در ق �ل��ق
وت� �خ ��وف وذل � ��ك اس� �ت� �ع� ��داداً ل ��رؤي ��ة
 2030وض � �م� ��ان ن� �ج� ��اح امل� �ش� ��روع
االسراتيجي الكبري واملهم يف تاريخ
امل�م�ل�ك��ة م �ش��روع "ن �ي��وم" إذ تسعى
ل �س ��د ك ��اف ��ة ال �ث �غ ��رات وال �ه ��واج ��س
خ� � ��اص� � � ً�ة األم � �ن � �ي � ��ة وق � � � � ��رار ت ��رح� �ي ��ل
اليمنيني بصورة مفاجئة قد يكون
مطلباً غربياً يخص الدول املشاركة
يف ه� ��ذا امل� �ش� ��روع وت �م �ه �ي ��دا ل �ن �ه��اي��ة
الحرب يف اليمن!

السر في املشاريع الكبيرة

امل�ث��ري ل�ل�ج��دل ال�ت�ش��اب��ه ال�ك�ب��ري بني
م � �ش � ��روع "ن� � �ي � ��وم" يف ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ومشروع "مدينة النور" يف اليمن؛
إذ إن م �ش ��روع "ن �ي ��وم" ال� ��ذي ت�ب�ل��غ
ت �ك �ل �ف �ت��ه  500م �ل �ي ��ار دوالر ي�م�ت��د
من شمال غربي اململكة عىل البحر
األح �م ��ر وخ �ل �ي��ج ال �ع �ق �ب��ة ب�م�س��اح��ة
إج � �م � ��ال � �ي � ��ة ت � �ص � ��ل إىل 26500
كيلومر مربع ويمر داخل األرايض
امل � �ص� ��ري� ��ة واألردن � � �ي � � ��ة ف� �ي� �م ��ا ك ��ان ��ت
التكلفة امل�ط��روح��ة مل�ش��روع "م��دي�ن��ة
ال �ن ��ور ال �ع ��امل �ي ��ة" يف ال �ي �م��ن ب��ال �ق��رب
من باب املندب  500مليون دوالر
ي �ص ��اح �ب ��ه ب �ن ��اء ج �س ��ر ب �ح ��ري ي�م�ت��د
م��ن اليمن إىل جيبويت ي��رب��ط ال�ق��ارة
اآلس �ي ��وي ��ة ب ��ال �ق ��ارة األف ��ري �ق �ي ��ة .ه��ذا
امل�ش��روع إن ن�ف��ذ بالتأكيد سيحدث
ط � �ف � ��رة اق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ك � �ب � ��رية وي� ��وف� ��ر
ماليني الوظائف يف حال تم تنفيذه.

ق��رار ترحيل اليمنيني وقانونية
املعاهدات

كرث الحديث عن ترحيل املغربني
ال�ي�م�ن�ي��ني م��ن ال�س�ع��ودي��ة وت��داول�ت��ه
وك��االت األنباء العاملية .السعودية
ب �ه ��ذا اإلج� � ��راء امل �ف ��اج ��ئ ف �ي ��ه ال �ك �ث��ري
م��ن ال�غ�م��وض وال �ج ��رأة وال�ت�ع�س��ف
وي� �ت� �ط� �ل ��ب ت � ��دخ � � ً�ال دول� � �ي� � ��اً ي �ض �م ��ن
حقوق اليمنيني يف العمل والتجارة
وحفظ األموال وهذا املوضوع ليس
بسيطاً بل يعد كارثة كبرية سيكون
ل�ه��ا ت�ب�ع��ات�ه��ا وأض ��راره ��ا ع ��ىل ال�ي�م��ن
والسعودية.
ف ��امل �غ ��رب ال �ي �م �ن��ي ل �ي ��س م �غ��رب��اً
ع� ��ادي� ��اً ح �ت ��ى ي �ت ��م االس� �ت� �غ� �ن ��اء ع �ن��ه
واس � �ت � �ب� ��دال� ��ه ب� �ج� �ن� �س� �ي ��ات أخ� � ��رى،
اإلن � �س� ��ان ال �ي �م �ن ��ي ص ��اح ��ب ح� ��ق يف
األرض وال �ت��اري��خ وال�ج�غ��راف�ي��ا وب��ني
ال � �ي � �م� ��ن وال � �س � �ع � ��ودي � ��ة ات� �ف� ��اق� �ي� ��ات
وم �ع ��اه ��دات ت��اري �خ �ي��ة ت �ل ��زم ج�م�ي��ع
األط��راف ب��ال��وف��اء بتعهداتها بعدل
وإنصاف ومن أهم نقاطها معاملة
اليمني يف ال�س�ع��ودي��ة مثل امل��واط��ن
السعودي ودعم االقتصاد اليمني.
وم��ع األس��ف سبق ه��ذه ال�ق��رارات

,,,

اليمن سوف يعود
سعيد ًا مزدهر ًا ينعم
أهله بالرخاء والتقدم
واألمن والسالم

,,,

اخلروج عن بنود املعاهدة
من أي طرف قد يعرضها
للمراجعة الشعبية
والقانونية والدولية

امل �ج �ح �ف��ة ب �ح��ق ال�ي�م�ن�ي��ني ط �ف��ا ع��ىل
السطح بعض ُ
الك َّتاب السعوديني
ال� ��ذي� ��ن ي� �ح� ��اول� ��ون ط �م ��س ال �ت ��اري ��خ
وت�غ�ي��ري ال�ح�ق��ائ��ق إذ ك�ت��ب بعضهم
بأن (جيزان ونجران وعسري) لم تكن
ي��وم��اً ملكاً لليمن وه��ذا تصرف فيه
ج��رأة واستخفاف واض��ح بالحقوق
التاريخية إنهم يسعون بكل الطرق
إىل اغ� �ت� �ي ��ال ال � � ��روح ال� �ح� �ض ��اري ��ة يف
قلوب ووج��دان اليمنيني والهيمنة
ع � ��ىل ال� �ي� �م� ��ن وم � �ح � ��اول � ��ة اب �ت ��الع �ه ��ا
واستغالل ثرواتها وتغيري خارطتها
وال �ت �ع ��دي ع ��ىل أرض �ي �ه ��ا وم �ح ��اول ��ة
ط �م ��س ه��وي �ت �ه��ا وت �ش ��وي ��ه ت��اري �خ �ه��ا
كل ذلك يعترب جريمة بحق الجوار
وت�ش��وي�ه��اً ل�ل�ق�ي��م اإلن�س��ان�ي��ة وت�ع��ايل
وك ��ربي ��اء يف ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�ش�ع��ب
اليمني.

احل� � �ق � ��ائ � ��ق ال � �ت � ��اري � �خ � �ي � ��ة ف ��ي
املعاهدات

"ات �ف��اق �ي��ة ال �ط ��ائ ��ف" ال �ت ��ي وق�ع��ت
يف  1934ب ��ني امل �م �ل �ك ��ة امل �ت��وك �ل �ي��ة
ال �ي �م �ن �ي��ة آن � ��ذاك وامل �م �ل �ك ��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية تنص عىل تجديدها كل
 20سنة أو إعادة النظر فيها برغبة
ال �ط��رف��ني ك �م��ا ه ��و ال �ح ��ال ب��ال�ن�س�ب��ة
ل ��"ات �ف ��اق �ي ��ة ج � ��دة" ال �ت ��ي وق �ع ��ت يف
ال � �ع� ��ام  2000ال� �ت� ��ي وق� �ع� ��ت ب��ني
ال� �ج� �م� �ه� ��وري� ��ة ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة وامل� �م� �ل� �ك ��ة
ال �ع ��رب �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة .االت �ف��اق �ي �ت��ان
ت �ش ��ريان إىل ض� ��رورة ح�س��ن ال �ج��وار
وع� � ��دم ال� �ت ��دخ ��ل يف ش� � ��ؤون ال �غ ��ري
وتسهيل حركة التنقل واالستثمار
وال �ت �ج ��ارة واإلق ��ام ��ة ب ��ني ال�ش�ع�ب��ني
الشقيقني الجارين.
ف��امل �غ��رب ال �ي �م �ن��ي يف ال �س �ع��ودي��ة
س � ��واءً ك� ��ان م �ق �ي �م��اً أو ح ��اص � ً�ال ع��ىل
ال �ج �ن �س �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ج �م �ي �ع �ه��م

ساهموا يف التطور والبناء والتنمية
وال �ن �ه �ض ��ة ال �ع �م ��ران �ي ��ة وال �ت �ج ��اري ��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة يف امل� �م� �ل� �ك� ��ة ال� �ت ��ي
تربطها باليمن ال�ع��ادات والتقاليد
وال � �ت � ��داخ � ��الت األس � ��ري � ��ة وال �ق �ب �ل �ي ��ة
وال �ج �غ��راف �ي��ا وال �ت��اري��خ امل �ش��رك وال
ش ��ك ب ��أن ت��رح �ي��ل ال �ع �م��ال��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
سيتسبب بمشاكل اقتصادية عىل
اليمن واجتماعية عىل السعودية.

جلنة عالية املستوى الستقبال
املرحلني

ال� �ع ��ودة امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �م �غ��رب��ني إىل
وط�ن�ه��م ت�ح�ت��اج إىل اه�ت�م��ام ورع��اي��ة
واس � �ت � �ث � �م� ��ار ل� �ل� �ط� ��اق� ��ات وال� �ج� �ه� ��ود
واالس �ت �ف ��ادة م ��ن ال �ك ��وادر ال �ق��ادم��ة
أت�م�ن��ى ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة وط�ن�ي��ة ع��ال�ي��ة
املستوى تستقبل املغربني اليمنيني
(امل ��رح �ل ��ني ق� �س ��راً م ��ن ال �س �ع ��ودي ��ة)
ول�ج�ن��ة أخ ��رى م��ن امل�غ��رب��ني تتكون
م� � ��ن رج� � � � ��ال األع� � � �م � � ��ال وال � � �خ� � ��رباء
واألكاديميني واألطباء واملهندسني
ورج� ��ال ال �ف �ك��ر واألدب وال�ح��رف�ي��ني
وال�ف�ن�ي��ني وامل�ج��االت األخ ��رى تعمل
ع � ��ىل وض� � ��ع اس� ��رات� �ي� �ج� �ي� ��ة وط �ن �ي ��ة
ل�ت��أس�ي��س م �ش��روع ن�ه�ض��وي ورؤي ��ة
اقتصادية وسياحية وتنموية تهدف
إىل تطوير ونهضة اليمن معتمدين
ع ��ىل ال �ل ��ه وم �س �ت �ع �ي �ن��ني ب��ال �ت �ج��ارب
والخربات واملعارف التي يمتلكونها
ألن ال � ��وط � ��ن ه � ��و امل � �ك � ��ان ال �ص �ح �ي ��ح
ل �ت �ح �ق �ي ��ق األح � � � ��الم وال� �ط� �م� ��وح� ��ات
م� �ه� �م� ��ا ك � ��ان � ��ت ال � �ص � �ع � ��اب ف� �س ��وف
ينتصر العقل اليمني ويغري واقعه
إىل األفضل.

اإلنسان هو محور التغيير

ي � �ق� ��ول امل� �ف� �ك ��ر ال � �ج � ��زائ � ��ري م ��ال ��ك
ب� ��ن ن� �ب ��ي" :ن� �ح ��ن ال ت �ن �ق �ص �ن��ا امل � ��ادة
ول �ك ��ن ت �ن �ق �ص �ن��ا األف� �ك ��ار وال �س ��واع ��د
وال� �ع� �ق ��ول" ال �ي �م ��ن غ �ن �ي ��ة ب ��رثوات �ه ��ا
ورج ��ال �ه ��ا وال ت �ن �ق �ص �ه��ا غ ��ري اإلدارة
الناجحة وتطبيق ال�ق��ان��ون وإع�ط��اء
ال �ف ��رص ��ة ل �ل �ك ��وادر امل ��ؤه �ل ��ة امل�ح�م�ل��ة
ب �خ ��ربات ال �ت ��اري ��خ وم � ��رارة ال �ت �ج��ارب
القادرة عىل تحمل أعباء املرحلة من
أجل نهضة اليمن وتقدمه وتحقيق
الرخاء لشعبه.
ق ��ال ت �ع ��اىل" :ويف ال �س �م��اء رزق �ك��م
وم� ��ا ت� ��وع� ��دون" ك �ت��ب ال �ل ��ه ال � ��رزق يف
ال �س �م��اء يك ال ت�ع�ب��ث ب ��ه ال �ب �ش��ر ع��ىل
األرض وك��ل ب��الء ب�ع��ده رح�م��ة وخ��ري
ال ي�ع�ل�م��ه إال ال �ل��ه ال ��ذي ق ��در األرزاق
وضمنها لخلقه وذك��ره��ا يف تسعني
م� ��وض� �ع� ��اً يف ال � �ق � ��رآن ال� �ك� ��ري� ��م ح �ت��ى
ت �ط �م ��ن ق� �ل ��وب ع� �ب� ��اده وغ � � ��داً ي �ف ��رح
أهل اليمن بعطاء الله وفيض كرمه
وت �ع ��ود ال �ف��رح��ة إىل ال �ي �م��ن ال�س�ع�ي��د
ُب�م�ع�ج��زة إل�ه�ي��ة ت�غ��ري األق ��دار ُ
وت�ف��رح
القلوب التي عانت من ظلم البشر،
أما املكر السيئ ال يحيق إال بأهله.
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البناء العشوايئ
وتأخر املخططات
من قبل هيئة
األرايض واملساحة
والتخطيط العمراين
لسنوات وجهود صيانة
أجزاء واسعة من شبكة
الطرق وغرها من القضايا
ذات العالقة باالشغال
العامة والطرق كانت
محاولة مهمة يف لقاء
صحيفة " 26سبتمرب"
مع األخ مدير عام مكتب
األشغال العامة والطرق
بمحافظة ذمار املهندس
كحالن الشاهري فاىل نص
الحوار-:

حوار

»:

البناء العشوائي فوضى
يقف خلفها تأخير
املخططات العمرانية

حركة الواقع السيايس
..األبعاد واملنطلقات

قريب ًا استئناف العمل في الطريق االستراتيجي ذمار  -احلسينية

لقاء :محمد العلوي
* م � ��ا ال � ��وض � ��ع ال� � �ع � ��ام ل� �ل� �ب� �ن ��اء وال �ت �خ �ط �ي ��ط
العمراين يف محافظة ذمار؟
** حقيقة لدينا  114وحدة جوار يف ذمار حيث شهدت
املرحلة املاضية العديد من األخ�ط��اء الفنية التي ال تطابق
املواصفات واملخططات الجديدة بسبب اإلسقاط العشوايئ
منذ ما يعرف ب��وزارة اإلنشاءات والتخطيط وما تالها من
الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين من
اختالالت فنية يف بعض املخططات بسبب عدم التنسيق
م� ��ع م �ك �ت ��ب األش � �غ � ��ال واالب � �ت � �ع� ��اد ع� ��ن ال � ��واق � ��ع ل �ت �ض��اع��ف
العشوائية واملشاكل امليدانية يف شتى املجاالت.
ول��دي�ن��ا ث��الث وح ��دات ج��وار " " 421 331 232فيها
أخ� �ط ��اء ف �ن �ي��ة وع �ش ��وائ �ي ��ة وه � ��ي اآلن م �ت��وق �ف��ة وم � ��ن ت�ل��ك
األخ�ط��اء إس�ق��اط ب�ع��ض ال �ش��وارع خ��ارج "امل ��ذرة" القديمة
يف املخططات الجديدة حيث يفرتض إسقاط الشارع فوق
"املذرة" وإيجاد توسعة بحسب ما هو مخطط له تماما.
* ما مدى االلتزام بالضوابط ومعايري البناء..
وأين تكمن مشكلة البناء العشوايئ؟
** ال�ب�ن��اء ال�ع�ش��وايئ ب�ح��د ذات��ه مشكلة تعيق التخطيط
ال�ح�ض��ري وت��ؤث��ر ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ع��ى ان �ع��دام ال�خ��دم��ات يف
ب�ع��ض امل�ن��اط��ق وي��رج��ع ات�س��اع ال�ب�ن��اء ال�ع�ش��وايئ يف األح�ي��اء
ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ج��دي��دة إىل ت��أخ��ر ن ��زول امل�خ�ط�ط��ات م��ن هيئة
األرايض واملساحة والتخطيط العمراين التي تصل لسنتني
وث ��الث س �ن��وات م��ع أن ��ه ي �ف��رتض أن امل�خ�ط�ط��ات ت �ن��زل بعد
عملية املسح بستة أشهر بحسب القانون إلتاحة الفرصة
ملراجعة امل��واط�ن��ني عند ح��دوث أي��ة إشكاليات ولكن ن��زول
املخططات بعد س�ن��وات تصبح بالنسبة لهم غ��ر قانونية
وباطلة ..ومن غر املعقول أن ينزل املخطط بعد البناء وهنا
ندعو اإلخوة املواطنني إىل عدم البناء إال بعد الحصول عى
ترخيص البناء من مكتب األشغال.
* م��ا األس�ب��اب ال�ت��ي تكمن خ�ل��ف غ��رق بعض
األحياء السكنية أثناء موسم األمطار؟
** ل ��ألس ��ف ال �ش ��دي ��د وج ��دن ��ا ب �ع��ض ال �ع �ب ��ارات ال �خ��اص��ة
بتصريف مياه األمطار يف مناطق كانت مسدودة ومدفونة

عبدالرحمن مراد

مل �ع ��ام ��الت امل ��واط �ن ��ني م��رت �ب �ط��ة ب��ال�س�ل�ط��ة

مت تخصيص  100مليون ريال لصيانة الطرق الرئيسية و 91مليون ًا لعبارات الدائري

ب�س�ب��ب م�خ�ل�ف��ات ال�ب�ن��اء وت��راك��م ال�ق�م��ام��ة األم ��ر ال ��ذي أدى
لرتاجع مياه السيول نحو منازل املواطنني.
** ما الصعوبات التي واجهتكم أثناء سيول
األمطار واإلجراءات التي سيتم اتخاذها حتى
ال تتكرر املشكلة؟
** الصعوبات التي برزت هي عدم وجود شفاطات للمياه
خاصة باملكتب وتعترب مشكلة عويصة وتحدياً كبراً لنا مع
استغاثات املواطنني ولذلك نتجه إليجاد حلول جادة من
أجل وضع حد لتدفق سيول األمطار لألحياء والحارات عن
طريق رفع مناسيب تصريف مياه األمطار التي تعترب حجر
ال��زاوي��ة لنجاح امل�ش��اري��ع اإلنشائية بنسبة  %80يف بعض
املناطق حيث وق��د بدأنا ب��دراس��ة مراكز وح��دات ال�ج��وار يف
م��رك��ز امل�ح��اف�ظ��ة ال�ت��ي ت�ك�ف��ل وت�ض�م��ن ت�ص��ري��ف م�ي��اه سيول
األمطار دون حدوث أي أضرار لسكان وأهايل الحارات.
* م��ا ح�ج��م م �ش��اري��ع ص�ي��ان��ة وردم ال�ح�ف��ر يف
الطرقات الرئيسية باملحافظة؟
** م �ح��اف �ظ��ة ذم � ��ار ت ��رب ��ط ال �ع ��اص �م ��ة ص �ن �ع ��اء م ��ع ك��اف��ة
املحافظات الجنوبية والشرقية وطرقها بحاجة لردم الحفر
والصيانة ولذلك تم الرفع بدراسة الردم والصيانة لقيادة
السلطة املحلية ولوزارة األشغال وصندوق صيانة الطرق
حددنا فيها األولويات يف إجراء عملية صيانة لشبكة الطرق
بمبلغ  350مليون ريال حيث تم تخصيص  100مليون
ري��ال لصيانة روتينية للطريق الرئييس اب�ت��داء من منطقة
ن�ق�ي��ل ي�س�ل��ح وص ��وال إىل م�ن�ط�ق��ة ب�ي��ت ال�ك��وم��اين ب��اإلض��اف��ة
لطريق (ذمار  -رداع) بطول  25كم وتخصيص  30مليون
ريال لشبكة الطرق الرئيسية يف املحافظة بحسب األولوية
وتخصيص  150مليون ريال للمرحلة الثانية للخط العام
ملدينة معرب بمديرية جهران وتخصيص  50مليون ريال

ل��دائ��ري م��دي�ن��ة م�ع��رب امل�ت�ه��ال��ك و 50م�ل�ي��ون ري ��ال ل�ص�ي��ان��ة
مقطع طريق باب الفالك شرق مدينة ذمار ومبلغ 120
مليون ري��ال للصيانة الروتينية لنقيل بني سالمة الواقع
يف طريق (ذمار  -الحديدة).
* يعترب مشروع طريق (ذمار  -الحسينية) من
أهم املشاريع االسرتاتيجية ..ما األسباب التي
تقف خلف توقف هذا املشروع؟
** بالنسبة لطريق (ذم��ار  -الحسينية) ال��ذي يمر بعدد
م��ن امل��دي��ري��ات ال�غ��رب�ي��ة مل�ح��اف�ظ��ة ذم ��ار الس�ي�م��ا يف م�ن��اط��ق
وصابني مؤخراً وجه األخ محافظ املحافظة بصرف تكلفة
ل�ج��ان الحصر وال�ت�س��وي��ة للفريق بمبلغ  6م��الي��ني ونصف
امل �ل �ي��ون ري ��ال ح�ي��ث وق ��د ص ��رف م�ل�ي��ون ري ��ال خ ��الل ال�ف��رتة
امل��اض�ي��ة وت�ب�ق��ى  5م��الي��ني و 500أل��ف ري��ال سيتم صرفها
الستئناف العمل يف الطريق االسرتاتيجي الهام.
* ب��ال�ن�س�ب��ة مل�ش��روع ال��دائ��ري ال�ش�م��ايل ملدينة
ذمار هل هناك انفراجة لتنفيذ املشروع؟
** مشروع الدائري الشمايل من أهم املشاريع الحيوية
ملدينة ذمار املتعرثة منذ سنوات وتم الرفع بدراسة املشروع
حيث وجه معايل وزير املالية أثناء زيارته مؤخرا ملدينة ذمار
بسفلتة امل�ش��روع وتخصيص مبلغ  91مليون ري��ال ملسح
وت �س ��وي ��ة ووض � ��ع ال �ع �ب ��ارات ل �ل �م �ش��روع ال � ��ذي س �ي �ح��د م��ن
االزدح��ام التي تشهده املدينة وإن شاء الله سيتم سفلتة
املشروع وله أولوية يف التنفيذ خالل الفرتة القادمة.
*م � � ��ا األول � � ��وي � � ��ات ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ك� ��م يف م �ك �ت��ب
األش � �غ � ��ال خ � ��ال ال �ن �ص ��ف ال � �ث � ��اين م � ��ن ال �ع ��ام
الجاري 2021؟
** نتجه نحو أتمتة العمل اإلداري وإيجاد شبكة موحدة

املحلية باملحافظة والوزارة ومكتب رئاسة الجمهورية وتم
تدشينها مؤخرا من قبل األخ املحافظ للحد من التالعب
بمعامالت املواطنني وتفعيل خدمة الجمهور والشكاوى
م��ن أج��ل إن�ه��اء ال��رش��اوى واب�ت��زاز امل��واط�ن��ني والتشديد عى
دف ��ع ال ��رس ��وم ب �م��وج��ب س �ن ��دات رس�م�ي��ة واع �ت �م��اد ال�ن�ظ��ام
املؤسيس اإلداري الرقابي واملايل بما يواكب توجهات القيادة
ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة لتنفيذ ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ب�ن��اء ال��دول��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ك�م��ا ن�س�ع��ى ل�ت�ط�ب�ي��ق م�ص�ف��وف��ة ال�ع�م��ل
املوقعة بني السلطة املحلية ووزارة األشغال التي تضمن
ح�ق��وق م��وظ�ف��ي امل�ك�ت��ب ب�ت�ح��دي��د  %50م��ن رس ��وم ض�م��ان
رفع املخلفات كنفقات داخلية من اجور ومرتبات وإصالح
وصيانة املعدات واآلليات تضمن االرتقاء بمستوى األداء
يف تنفيذ املهام وإزالة املخلفات من االستحداثات الجديدة
التي ال ت��زال يف بدايتها ونسعى أن يكون لألشغال ال��دور
الكبر يف تنفيذ مشاريع ال��ردم ومسح الطرقات ب��دال من
االعتماد عى املقاولني.
* م ��اذا ع ��ن امل �ش��اري��ع االس��رتات �ي �ج �ي��ة امل��درج��ة
ضمن الخطط القادمة؟
** ت� ��م ال� ��رف� ��ع ب �م �ص �ف ��وف ��ة دراس � � ��ة ل �ل �م �ش ��اري ��ع ال �ه ��ام ��ة
2025م وم �ن �ه��ا م �ش ��روع ش� ��ارع ال �خ �م �س��ني مل��دي �ن��ة م�ع��رب
املهددة بالغرق الذي من خالل هذا املشروع سيتم توزيع
م�ي��اه س�ي��ول األم �ط��ار ال�ق��ادم��ة م��ن ش ��رق امل��دي�ن��ة وت�ص��ري��ف
اتجاهها عن املدينة وفق تصاميم ومصارف خاصة بالسيول
باإلضافة إىل أن هذا املشروع الهام سيخفف من االزدحام
امل ��روري وس��ط امل��دي�ن��ة وس�ي�ع�م��ل ع��ى ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن نفقات
تنفيذ مجاري املدينة وهناك العديد من املشاريع التنموية
يف توسيع شبكة الطرقات باملحافظة.

من تعز إلى شبوة..

خواطر رسية

جماعة اإلخوان متارس أبشع االنتهاكات ّ
بحق معارضيها
عبدالسام السياين

ملاذا كربالء من جديد ؟!

()2-1

إذا كانت تلك القلوب القاسية قد تجرأت عى جز رأس الحسني عليه السالم
سبط الرسول األعظم وخاتم األنبياء عليه وآله الصالة والسالم ولم يمض عى
رح�ي��ل ج��ده امل�ص�ط�ف��ى امل�ب�ع��وث رح�م��ة ل�ل�ع��امل��ني خ�م�س��ون س�ن��ة ت�ق��ري�ب��ا ف�ه��ذا ما
يحر العقول ويدمي األفئدة فقد وصل املسلمون إىل خبث يف النواة التكوينية
للعقل والفؤاد وانحراف عن الخط املستقيم بحب املال وسيطرته عى املوقف
وإذا ك��ان ال�ن�ظ��ام ال�ح��اك��م حينها يستشعر ع��دم شرعيته ببقاء الحسني عليه
ال�س��الم ح�ي��ا يف اوس ��اط األم��ة ف�ه��ذا ال يعطيه ال�ع��ذر الرت�ك��اب أم ال�ج��رائ��م التي
اه�ت��زت ل�ه��ا ال�س�م��اوات واألرض وألن ه��ذه ال�ق�ص��ة ال�ح��زي�ن��ة ت��رس�خ��ت يف اذه��ان
األجيال ولم يتمكن التاريخ من مسح معاملها فلله يف ذلك حكمه ولن نسرد
ه�ن��ا ت�ل��ك ال�ح�ك��م وال � ��دروس امل�س�ت�ف��ادة ألن ذل ��ك ت��م يف ال�ك�ث��ر م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات
وامل�ن��اس�ب��ات وال �ق��روب��ات وألن �ن��ا ن�ع�ي��ش يف ع�ص��ر ذروة ال�ت�ق��دم وال �ح �ض��ارة فإننا
سنخاطب عقوال واسعة النظر لذلك ركزوا معي إن األمة منذ مقتل الحسني
عليه ال�س��الم وإىل ه��ذا العصر ل��م تتقدم خ�ط��وة واح��دة لبناء ه��ذا ال�ك��ون عى
قواعد املنهج الرباين بل العكس تماما التاريخ يحيك الكثر من الدماء والحروب
العبثية والظاملة بني املسلمني.
ل��م ي�ط�ب�ق��وا م�ع�ن��ى االس�ت�خ��الف يف األرض ك�م��ا ي�ج��ب ب��ل ت�م��زق��وا وأص�ب��ح كل
حزب بما لديهم فرحون طبعا مع مرور بعض فرتات االستقرار واألدب وبعض
العلوم التي استفاد منها اآلخرون لكنها لم تؤسس لألمة واإلنسانية شيئا.
وبالعودة لألسباب الرئيسية ملقتل الحسني عليه السالم التي أمر بها القائد
العام للضالل (الشيطان) ألوليائه بالسيطرة عى معظم املسلمني واتخاذ قرار
ذبح الحسني وسباية أهل بيته وذلك بسبب عدم تقبل قائد الضالل (الشيطان)
وأوليائه أن تكون هناك ثلة من املؤمنني متمسكني بحبل الله فقط ..ألن ذلك
يؤرق عروشهم ويهددها باالنكسار فال يستطيعون الخروج عن تطبيق منهج
ال�ل��ه يف االرض واك ��ل ام ��وال ب�ي��ت امل�س�ل�م��ني واالس�ت�ك�ب��ار وال�ت��وري��ث وغ ��ره فهم
يعرفون معنى مجموعة تتمسك بحبل واحد ومتني ..لكن باملقابل ال ضرر وال
خوف من الثلة التي تتمسك بحبال متعددة ..فتتمسك بحبل الحزب وحبل
املذهب وحبل العصبية وحبل القبيلة وغرها فهذا النمط واألنواع ال يمكن أن
يحدثوا تغيرا ايجابيا لألمة ولذلك يتم دعمهم ورعايتهم والدفاع عنهم وهو
ما جعل األمة تسر كمعصرة الجمل عند إنتاج الزيت فبعد ما مىض وقت من
الزمن يرفع الغطاء عن عيني الجمل فيعتقد انه قد قام بمهام عمله وسفره
وخدمة البشرية والناس وهو يف الحقيقة لم يربح املكان ابدا وهذا حال األمة
م�ن��ذ م�ق�ت��ل ال�ح�س��ني ع�ل�ي��ه ال �س��الم وألن االن�س��ان�ي��ة ق��د وص �ل��ت إىل م��رح�ل��ة أن
ي�ك��ون ال�ح��ق ب��اط��ال وال�ب��اط��ل حقا وظ�ه��ر ه�ن��اك م��ن العلماء وامل�ف�ك��ري��ن م��ن يربر
بصورة او بأخرى ليزيد واعوانه قتل الحسني فهناك من قال قتل بسيف جده
وه�ن��اك م��ن ب��رر ذل��ك ب��أن��ه ل��م ي�ب��اي��ع وه�ن��اك ال�ك�ث��ر م��ن ال��ذي��ن ي�ك�ت�ب��ون امل�ق��االت
والقصص وحتى بوسائل التواصل ويبطنون موافقتهم عى ما جرى للحسني
عليه ال�س��الم واه��ل بيته غ��ر م��درك��ني ان ذل��ك مشاركة يف دم الحسني سوف
يحاسبهم الله عليها بدليل أن الله تعاىل :قال لنبيه االعظم عليه واله افضل
الصالة والسالم مخاطبا اليهود (قل فلم تقتلون انبياء الله إن كنتم مؤمنني)
وهنا الخطاب تقتلون فعل مضارع مستمر واليهود حينها لم يقتلوا نبيا وإنما
أمتهم السابقة فلماذا حملهم الله قتل االنبياء؟ ألنهم ساروا عى ذلك املنهج
وموافقني بما جرى فتحملوا ذلك ومن هذا املنطلق كيف يصنع كتاب اليوم
والذين يستخدمون كل وسيلة حديثة لتربير موقف التحالف بصورة او بأخرى
ولجرمهم وملا ارتكبوه من ظلم بحق الشعب اليمنى غر مدركني ان ذلك هو
مشاركة يف تلك الدماء الربيئة وهم ال يشعرون.

تظاهرات حاشدة في تعز تطالب
برحيل سلطة اإلخوان ومحاسبة
قياداتهم العسكرية واألمنية

تشهد محافظة تعز حالة من السخط الشعبي
ض ��د االن� �ف ��ات وال� �ف ��وىض األم �ن �ي ��ة ال �ت ��ي ي �ق��وده��ا
م�س�ل�ح��ون ت��اب�ع��ون ل�ت�ن�ظ�ي��م اإلخ� ��وان ،خ�ص��وص� ً�ا
بعد املجزرة التي تعرضت لها أسرة " آل الحرق"
عىل يد قيادات عسكرية وأمنية إخوانية.
ه � ��ذه امل � �ج � ��زرة امل � ��روع � ��ة ب �م ��ا ت �ض �م �ن �ت��ه م� ��ن ق�ت��ل
ج � �م� ��اع� ��ي وت� �ن� �ك� �ي ��ل واخ� � �ت� � �ط� � ��اف ،ت � � ��أيت يف إط� � ��ار
م� �م ��ارس ��ات إج ��رام� �ي ��ة دأب� � ��ت ع �ل �ي �ه��ا ال �ج �م ��اع ��ات
التكفريية واالخوانية يف عدد من املناطق سوا ًء
يف محافظتي تعز أو شبوة وغريهما ،ناهيكم عن
عمليات السطو عىل االرايض واملمتلكات العامة
والخاصة ،والجرائم األخرى الااخاقية.
حيث شهدت مدينة خالل األسبوع املايض تظاهرات
اح�ت�ج��اج�ي��ة ش ��ارك ف�ي�ه��ا امل �ئ��ات م��ن امل�ح�ت�ج��ني ،ت�ن��دي��داً
بما وصفوه ب�"املجزرة املروعة" التي تعرضت لها أسرة
الحرق" ،من قبل عصابة مسلحة تابعة ملليشيات
"آل
ِ
اإلخ � ��وان يف امل �ح��اف �ظ��ة ..وط ��ال ��ب امل �ت �ظ��اه��رون ب�ت�س�ل�ي��م
ك ��ل م ��ن ث �ب��ت ت��ورط �ه��م يف م �ه��اج �م��ة م �ن ��زل آل ال �ح��رق
واختطاف وتصفية بعض أفراد األسرة.
يف الوقت ال��ذي اتهمت فيه أس��رة الحرق ،العصابة
امل �س �ل �ح ��ة ب �ق �ت��ل وت �ص �ف �ي ��ة أب �ن ��ائ �ه ��ا واق �ت �ح ��ام م �ن��ازل �ه��م
وإح��راق�ه��ا وت��روي��ع النساء واألط�ف��ال ،وطالبت األس��رة
بالكشف عن مصر أبنائها الذين اختطفتهم مليشيات
اإلخ � � � � ��وان ،خ� ��اص� ��ة وأن م �ن �ه ��م ج� ��رح� ��ى م � ��ا زال� � � ��وا ب �ي��د
امل�س�ل�ح��ني ..وك��ان��ت ق �ي ��ادات وع �ن��اص��ر م�س�ل�ح��ة تنتمي
لتنظيم اإلخ ��وان ق��ام��وا ق�ب��ل أي��ام بقتل ع��دد م��ن أف��راد
أسرة "آل َ
الح ِرق" ،عى خلفية نزاع نشب بني األسرة
وم �س �ل �ح��ي اإلخ � ��وان ع ��ى أرايض وع� �ق ��ارات يف م�ن�ط�ق��ة
ب��ر ب��اش��ا ،غ��رب ت �ع��ز ..وق ��ال م��واط �ن��ون :إن امل�ل�ي�ش�ي��ات
املسلحة قامت بمحاصرة حي بر باشا بأكمله للبحث
عن أف��راد من األس��رة واختطافهم ،ثم تم العثور عى
جثثهم يف مناطق متفرقة من الحي.
كما نظم املئات يف تعز وقفة احتجاجية أم��ام منزل
ال�ع��ائ�ل��ة امل �ك �ل��وم��ة ،اح�ت�ج��اج��ا ع��ى م�ق�ت��ل  5أش�خ��اص
منها ،مطالبني الجهات األمنية والعسكرية يف املدينة
بوقف عبث مسلحي اإلخوان.

حركة يكفي

ويف س �ي��اق م�ت�ص��ل ش ��ارك آالف امل��واط �ن��ني يف م�س��رة
حاشدة تطالب بإسقاط سلطة تنظيم اإلخوان اإلرهابي
ومحاسبة عصابات الفساد والجريمة املنظمة ،أمس

تنوعت جرائم اإلخوان في شبوة بني قتل
ّ
املتظاهرين وحمالت اعتقال ونهب للممتلكات
العامة واخلاصة وإقاالت تعسفية للموظفني
ّ

السبت ،يف مدينة تعز ..وعرب بيان التظاهرة التي دعت
لها الحركة الشعبية إلنقاذ تعز (يكفي) بأن احتشادهم
ال�ج�م��اه��ري ت��أك�ي��د ع��ى ن�ه��ج ال�خ�ي��ار امل ��دين ال�س�ل�م��ي يف
عملية التغير وتعبر جاد وعمي عى أن تعز ما زالت
ق ��ادرة ع��ى أن ت��داف��ع ع��ن م��دن�ي�ت�ه��ا ،وت�ق�ه��ر آل ��ة ال�ق�ت��ل
وال �ف ��وىض وامل ��وت وال �ه ��الك وال �ف �س��اد ،وك ��ذا االن�ت�ص��ار
لقيم الدولة املدنية الحديثة والقانون واملواطنة وحقوق
اإلن �س ��ان ..ول �ف��ت ال �ب �ي��ان إىل خ �ط��ورة ت�ن��ام��ي ان�ت�ه��اك��ات
ح � �ق� ��وق اإلن� � �س � ��ان وت � �ف� ��ي ال� �ج ��ري� �م ��ة وات� � �س � ��اع رق �ع ��ة
امل�ظ��ال��م ون�ه��ب األرايض وال�س�ط��و ع��ى م ��وارد امل�ح��اف�ظ��ة
وت �ع �ط �ي��ل ع �م ��ل م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة وان �ت �ش ��ار امل �ظ��اه��ر
املسلحة وال�ع�س�ك��رة الكاملة للفضاء امل��دين واس�ت�م��رار
تغييب املخفيني قسرا ووج��ود سجون سرية . .وأشار
ب�ي��ان التظاهرة إىل اس�ت�م��رار سلطة تنظيم اإلخ ��وان يف
ت�ع�ط�ي��ل إج � ��راءات ال �ت �ق��ايض يف ج ��رائ ��م اإلع � ��دام خ ��ارج
القانون وغرها من مظاهر االنفالت األمني ،والفوىض
والتسرت عى جرائم املقابر الجماعية ،وع��دم الكشف
عن املتسببني بالجريمة وضحاياها.
ك �م ��ا ات �ه ��م ب �ي ��ان ال �ت �ظ ��اه ��رة س �ل �ط��ة ت �ن �ظ �ي��م اإلخ � ��وان
ب ��(ت �ح �ص ��ني أرب � ��اب ال �ج ��ري �م ��ة ب �غ �ط ��اء أم �ن ��ي وع �س �ك��ري
وس� �ي� ��ايس ،وإف� � ��الت امل �ج ��رم ��ني وال �ج �ن ��اة م ��ن ال �ع �ق��اب
وت �م �ك �ي �ن �ه��م م ��ن ش �غ ��ل وظ ��ائ ��ف أس ��اس �ي ��ة يف ال �ج �ي��ش
واألمن).
ه ��ذا وك� ��ان ق ��د أع �ل��ن ع ��ن ت�ش�ك��ل ال �ح��رك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
إلن �ق ��اذ ت �ع��ز "ي �ك �ف ��ي"  ،يف أول ت �ح ��رك ش �ع �ب��ي م�ن�ظ��م

مل��واج�ه��ة تصاعد ج��رائ��م مليشيات اإلخ ��وان بحق أبناء
امل��دي�ن��ة ..وتضم حركة (يكفي) التي تعد حركة مدنية
ش �ع �ب �ي ��ة ،ش �خ �ص �ي ��ات س �ي ��اس �ي ��ة ون �ق ��اب �ي ��ة وح �ق ��وق �ي ��ة
ونسوية وشعبية تنتمي ملدنية تعز.

انتهاكات يف شبوة

إىل ذل ��ك رص � ��دت م �ن �ظ �م��ات ح �ق��وق �ي��ة ت �ص��اع��د ح � ّ�دة
االن �ت �ه��اك��ات يف م�ح��اف�ظ��ة ش �ب ��وة ،ب �ع��د اج �ت �ي��اح �ه��ا م��ن
قوات حزب اإلصالح ،فرع جماعة اإلخوان يف اليمن،
وش � � ��روع ال � �ح� ��زب يف ت �ط �ب �ي ��ق م �ن �ه ��ج ال �ق �م ��ع وت ��ره �ي ��ب
الخصوم وإدارة املناطق بقبضة أمنية ،وفق ما نقلته
صحيفة "العرب" اللندنية.
وت�ن� ّوع��ت ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ارتكبتها ميليشيات اإلخ��وان
يف ش�ب��وة ب��ني قتل املتظاهرين ب��دم ب��ارد وش��ن حمالت
اع�ت�ق��ال واس �ع��ة ون�ه��ب امل�م�ت�ل�ك��ات ال�ع��امّ ��ة وال�خ��اص��ة،
ً
وصوال إىل اإلقاالت التعسفية للموظفني املنتمني إىل

تيارات سياسية أخرى واستبدالهم بعناصر موالية.
ووفق شهود عيان فقد شهدت محافظة شبوة حالة
من االنفالت األمني وعودة العناصر املنتمية إىل تنظيم
القاعدة ،يف أعقاب اجتياح املحافظة من قبل جماعة
اإلخ� ��وان ..ك�م��ا رص��د ن��اش�ط��ون ح�ق��وق�ي��ون يف ع��دد من
املحافظات اليمنية التي يسيطر عليها حزب اإلصالح،
ت �ك ��رار ذات األس��ال �ي��ب يف إدارة ت �ل��ك امل �ن��اط��ق امل �ح �رّرة،
وت�غ�وّل اإلخ��وان سياسياً وع�س�ك��ري��اً ،وتضييق الخناق
عى املكونات السياسية األخرى.

ك��ان من امللحوظ يف سنوات االض�ط��راب التي أعقبت
م��وج��ة ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي أو ت �ل��ك ال �ت��ي ك��ان��ت ق �ب��ل م��وج��ة
ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي  -أي م�ن��ذ ح��رك��ة امل�ط��ال��ب ال�ج�ن��وب�ي��ة ع��ام
2007م  -ن �ش ��اط امل �ل �ح �ق �ي ��ات ال �ث �ق ��اف �ي ��ة يف س �ف ��ارات
اململكة أو دول��ة اإلم��ارات ,وك��ان هناك نشاط  -ال أظنه
ك ��ان س �ي��اس �ي� ً�ا  -ل �س �ف��ري دول� ��ة ال �ك��وي��ت  ,ف �س �ف��ري دول ��ة
ال �ك��وي��ت ك ��ان ي�ت�ف��اع��ل م ��ع امل �ش �ه��د ال �ث �ق��ايف ال�ي�م�ن��ي م��ن
ب ��اب ال��ول��ع وال�ش�غ��ف ب��ال�ث�ق��اف��ة واألدب ل�ي��س أك ��ر من
ً
ً
ملحوظا
نشاطا
ذل��ك  ,أم��ا سفارة اململكة فقد نشطت
يف ال��وس��ط األك��ادي�م��ي اليمني واستقطبت ع��ددا كبريا
تقول اإلح�ص��اءات أن عددهم يصل إىل مئتني وستني
ً
أكاديميا عملوا يف جنوب اململكة أي يف املخاف
مدرسا
ال�س�ل�ي�م��اين ف�ق��ط  ,إض��اف��ة إىل ع��دد ك�ب��ري م��ن العاملني
يف الطب  ,كما كان للمملكة نشاط تفاعيل يف الوسط
الثقايف اليمني من حيث األنشطة التفاعلية والتكريمية
 ,وم ��ن ح �ي��ث ال �ت��وظ �ي��ف وال ��رتغ �ي ��ب وت �ص �ح �ي��ح ال �ص ��ورة
النمطية ع��ن السلفية م��ن خ��ال ال�ل�ق��اءات وال�ح��وارات
ال�ت��ي ك��ان��ت ت��دي��ره��ا امل�ل�ح�ق�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وق��د
حضرت بعضا منها يومئذ .

ال �ي��وم ت�ت�ض��ح ال �ص ��ورة ب�ش�ك��ل ج��ي ال ي�ق�ب��ل ال �ت��أوي��ل أن امل�م�ل�ك��ة
كانت تنفذ اسرتاتيجية واضحة املعالم واألبعاد ضد اليمن وأهله
منذ عام 2007م وتوالت بها األح��داث لتصل إىل خيار العدوان
والتدمر عام 2015م .
كان هدف اململكة أن تفرغ اليمن من العقول ومن كتاب الرأي ,
أو تقوم بحالة تخدير للعقول التي تعجز عن توظيفها  ,وقد عملت
يف االتجاهات كلها  ,وتلك منهجية وسلوك دأبت عليه اململكة منذ
عقد الستينيات من القرن العشرين وعقد السبعينيات حتى تصل
إىل مرحلة تهجني القرار اليمني – وقد تحدث عن ذلك الربدوين -
وقد نجحت يف ذلك الزمان  ,وها هي اليوم تعيد الكرة من جديد
فهل ستنجح اليوم كما نجحت باألمس ؟
الفارق بني اليوم واألمس  ,أن اليوم لدى اململكة جماعات مجندة
تمولها وتحارب باسمها وتقف يف حدود اليمن والسعودية دفاعاً
عن اململكة  ,أما باألمس فقد كانت تمول حربا أهلية نخشاها عى
نفسها أو تدفع الحركة الناصرية بها خ��وف أن يصل التغير إىل
ديارها فتعجز عن مقارعته  ,فلم يكن لها من خيار سوى تمويل
ال�ح��رب األه�ل�ي��ة اليمنية ,وال��وق��وف م��ع ط��رف يتناقض معها فكراً
ومذهباً ضد آخر تخشاه عى سلطانها  ,فكانت حربها وتداخلها
ت��داخ��ال اض�ط��راري��ا  ,أم��ا ال�ي��وم ف�ق��د م��ارس��ت لعبتها وح�ق��ارت�ه��ا عن
طريق رئيس توافقي فرضته هي يف مبادرتها بتوجيه من بريطانيا
"وتجدر اإلشارة هنا إىل أن بريطانيا هي حاكم الظل للمملكة منذ
نشأتها  ,وعبد العزيز كان موظفا يتقاىض راتبا شهريا من بريطانيا
قدره خمسة ألف جنيه  ,وهادي عميل لربيطانيا منذ أن وقف أمام
املحكمة بتهمة التخابر يف سبعينيات القرن العشرين  ,وما تزال
بريطانيا تطل بوجهها متى كانت الضرورة تقتيض ذلك  ,فقد كان
اشتغال السعودية عى املهرة اشتغاال مكثفا خالل سوالف األيام
 ,وف�ج��أة أط�ل��ت ال�ع�ج��وز ال�ش�م�ط��اء ال��ربي�ط��ان�ي��ة ب�ق��رون�ه��ا م��ن امل�ه��رة
معلنة تواجدها العسكري هناك وهو األمر الذي يؤكد ما نذهب
إليه من قول " باملعنى القريب السعودية حاولت أن تمارس ذات
السياسة يف املايض بحيث تفرغ اليمن من العقول ,وتسهل عليها
م�ه�م��ة ت��دم��ر امل�ف��اه�ي��م  ,وت�ف�ك�ي��ك ال�ه��وي��ة ال�ك�ل�ي��ة وال�ج��زئ�ي��ة للبلد ,
وتجد من بني صفوف املثقفني واألكاديميني بيئة فاعلة تناصرها,
أو ت�ض�م��ن ح�ي��اده��ا ب�ع��د أن ت�خ�ف��ت األص ��وات  ,أو ت��وظ��ف م��ن بني
جلدتنا من يربر أفعالها وحماقاتها وجنونها يف اليمن  ,وقد رأينا
مثل ذلك خالل سنوات العدوان .
ال�ي��وم ويف ص�م��ت م��ري��ب وب��ال�ت��زام��ن م��ع ق�ي��ام أم��ري�ك��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا
ب��اس �ت �ق �ب��ال م �ئ ��ات اآلالف م ��ن األف �غ ��ان ال ��ذي ��ن خ ��اف ��وا م ��ن ط��ال �ب��ان
وك ��ان ��وا ي�ع�م�ل��ون م��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا وأم��ري �ك��ا ف ��رتة اح �ت��الل أف�غ��ان�س�ت��ان
ت�ق��وم امل�م�ل�ك��ة ب��االس�ت�غ�ن��اء ع��ن ع�م��الئ�ه��ا ال�ح�ق�ي�ق��ني ال��واض �ح��ني يف
ال �ص��ف األول ل�ل�ع�م��ال��ة  ,إذ ت ��وات ��رت األن �ب ��اء ع��ن ت�س�ل��م ال�ك�ث��ر م��ن
السياسيني وال�ن��اش�ط��ني اليمنيني إن ��ذارات ب��اس��م اللجنة الخاصة
ب �م �غ��ادرة ال ��ري ��اض  ,ك�م��ا ت�ت��وات��ر األن �ب ��اء ع��ن ح�م�ل��ة ت�ط�ه��ر وظ�ي�ف��ي
ت�ق��وم ب�ه��ا س�ل�ط��ات امل�م�ل�ك��ة يف ع�س��ر وم��ا ج��اوره��ا م�م��ا ك��ان يسمى
قديما بالخالف السليماين  ,فكل العقود مع األكاديميني واألطباء
العاملني يف تلك املناطق ق��د ت��م إل�غ��اؤه��ا ب�ق��رار ب��ني ليلة وضحاها
,وأص �ب��ح ع�م��الء ال�ظ��ل يف ال �ع��راء ي�ب�ح�ث��ون ع��ن م��الذ ف��ال ي�ج��دون��ه ,
وترتفع األصوات يف مناشدات لهادي وهم يصمون آذانهم حني ال
يدركون أن هادي ليس بيده من األمر ما يستطيع أن يدفع به عنهم
,ف�ه��و ن�ف�س��ه م�ه��دد ب��ال�ط��رد ب�ع��د أم��د ق�ص��ر  ,ف��ال�ح��ال ال��ذي وص��ل
إل�ي��ه األم��ري�ك��ان م��ع األف�غ��ان دال ع��ى ت�ب��دل يف امل��وازي��ن ويف ال��رؤي��ة
ويف األسلوب واملنهج فنحن قادمون عى مرحلة جديدة ال تشبه
كثرا ما قد كان ،لكن مالمحها دالة عى نفسها عند قوم يعقلون .
ح��ال��ة ال�ت��زام��ن ب��ني ط��رد ع�م��الء السعودية م��ن السعودية وبني
استقبال الغرب للعمالء األفغان الذين عملوا معه زمن احتالله
أف�غ��ان�س�ت��ان ليست ع�ف��وي��ة ول��ن ت�ك��ون  ,ف��ال�غ��رب ي�ح��اول أن يظهر
العرب واملسلمني كأمة متوحشة هي ضد التمدن ,وضد اإلنسانية
ويحاول أن يظهر تفوقا أخالقيا من خالل حالة التفاعل اإليجابي
م��ع ال�ق�ض��اي��ا  ,وه��و ق��د ي��روج مل�ث��ل ذل��ك إع��الم�ي��ا ت��ارك��ا ل�ل��رأي ال�ع��ام
العاملي حرية التمييز والتفكر .
الكثر من العمالء التقط رموز الواقع وإشاراته التي يبعثها اليوم
لهم فكانت تغريداتهم عى منصة التواصل االجتماعي " تويرت"
دال��ة عى ذل��ك  ,لكن لم يعد بيدهم من األم��ر ما يدفعون به عن
أن�ف�س�ه��م  ,ول�ي��س ب�م�ق��دوره��م أن ي�ع�م�ل��وا ش�ي�ئ��ا ف�ق��د ف��ات�ه��م ق�ط��ار
الوقت وتجاوزتهم الضرورة السياسية  ,فحركة املصالح السياسية
أضحت يف حال تبدل وتغر  ,وعودة طالبان إىل أفغانستان ذات
ت��واش��ج وظ�ي�ف��ي يف إدارة امل�ن�ط�ق��ة ف�ه��ي ت�ش�ك��ل ق�ل�ق��ا إلي ��ران  ,وق��د
ت�ع�ل��ن ج�ه��ادا ل�ه��ا يف ال�ص��ني ان�ت�ص��ارا للمسلمني ه�ن��اك ب��اع�ت�ب��اره��م
أق�ل�ي��ات مضطهدة  ,وق��د تنتصر لكشمر  ,وب��ذل��ك ق��د تعمل عى
إح ��داث ح��رك��ة ت ��وازن ل�ل�ن�ظ��ام ال ��دويل يف امل�ن�ط�ق��ة  ,وت�ص�ب��ح ح��اج��ة
النظام الدويل  -بعد التمكن من السيطرة عى املهرة وجزيرة ميون
وسقطرى وباب املندب – غر ضرورية  ,وقد دلت األيام القليلة مع
بوادر األيام األوىل لحركة طالبان يف الرتبع عى سلطة أفغانستان
عى ذلك .
صراع النظام الدويل والدول الصناعية الكربى مع الصني أصبح
صراعا مكثفا ومحموما ولذلك فعودة طالبان إىل أفغانستان لم
ت�ك��ن ك�م��ا أع �ل��ن ال�ب�ي��ت األب �ي ��ض وال ك�م��ا أع�ل�ن��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا ب ��ل ك��ان
وف��ق اسرتاتيجية قديمة تبنتها يف ص��راع�ه��ا م��ع ال�ن�ظ��ام االش��رتايك
والسوفييت يف عقد الثمانينيات وه��ي إح�ي��اء األص��ول�ي��ات الدينية
ل�ل�ق�ي��ام ب��وظ��ائ��ف ال�ت�م�ك��ني ل�ل��رأس�م��ال�ي��ة  ,وه ��ي ال �ي��وم ت�ن�ت�ه��ج ذات
النهج  ,تريد أن تضرب إيران والروس والهند والصني بذات العىص
القديمة  ..تلك االسرتاتيجية كما أعتقد لم تعد ذات جدوى وقد
تجاوزها منطق الزمن وال أرى النظام الدويل الجديد إال يقدم عى
ع�م�ل�ي��ة ان�ت�ح��ار م��ن ذات امل�ك��ان ال ��ذي ان�ت�ح��ر م�ن��ه ال�ن�ظ��ام االش ��رتايك
ولعل قابل أيامنا قد يفصح عن ذل��ك  ,وم��ا ذل��ك عى الله ببعيد
ف�ك��ل امل ��ؤش ��رات ال �ت��ي ي�ب�ع�ث�ه��ا ال ��واق ��ع ال �ي��وم ل��م ت�ع��د ك�م��ا يتخيلها
النظام الرأسمايل الذي مارس تضليال عى العالم فوقع يف شراك
تضليله فكان تعاطيه مع الواقع قفزا غر محمود العواقب له .
ل�ق��د ش��اخ ال�ن�ظ��ام ال��رأس�م��ايل ال�غ��رب��ي وال أرى إال ب��زوغ��ا متناميا
للتنني الصيني ومحور الشرق  ,ولعل أمريكا اليوم تحفر لنظامها
قربا بدأ معوله من اليمن وها هو يمتد إىل أفغانستان وغدا يصل
إىل م��داه ال��ذي ي��ري��ده ال�ل��ه  ,فقد ك��رث ظلم أم��ري�ك��ا للبشر  ,فقتلت
وشردت وهجرت وجوعت وعاثت يف األرض فسادا ومثل ذلك من
موجبات غضب السماء .
اليوم نحن عى مشارف زمن جديد التفاعل معه يتطلب نشاطا
ذهنيا ووعيا واسرتاتيجيات وفهما لألبعاد واآلفاق وتحركا ثقافيا
وإعالميا وسياسيا حتى نتمكن من السيطرة عى مقاليده.
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خالل حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من دائرة شؤون األفراد واالحتياط العام..

اللواء املوشكي :صمود وشجاعة شعبنا اليمني امتداد لثورة احلسني ضد الظلم واجلبروت

ب� � � � � ��ات اخل� � � ��ري � � � �ج� � � ��ون ع � � �ل� � ��ى وع� � � � � ��ي ب� � �ح� � �ج � ��م امل� � � �خ � � ��اط � � ��ر ال � � � �ت � � ��ي حت � � �ي� � ��ط ب� ��ال � �ي � �م� ��ن

متابعة :أحمد طامش  -تصوير :فهد الجويف

ن�ظ�م��ت دائ ��رة ش ��ؤون األف ��راد واالح �ت �ي��اط ال �ع��ام ب ��وزارة ال ��دف ��اع ح�ف��ل ت�خ��رج
الدفعة " 27دفعة اإلمام الحسني" دورة قوى بشرية.
ويف الحفل نوه نائب رئيس هيئة األرك��ان العامة اللواء الركن عيل املوشيك
بتخرج كوكبة جديدة من أفراد القوى البشرية العاملني يف امليدان واملرابطني
يف الجبهات.
وأشار إىل تزامن تخرج الدفعة مع ذكرى استشهاد اإلمام الحسني عليه السام،

الذي يمثل رمزاً للحرية والكرامة وقيمة إنسانية ألحرار األمة العالم اجمع.
وأوضح أن منتسبي الدفعة الجديدة ،باتوا عىل وعي كبري بحجم املخاطر التي
تحيط باليمن الذي يتعرض لعدوان منذ ما يقارب سبع سنوات  ..الفتاً إىل أن
الشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية وبفضل صمودهم األسطوري
استطاعوا دحر تلك الجموع وكسر العدوان وماضون بثبات نحو النصر.
واعتر اللواء املوشيك صمود وشجاعة أبناء الشعب اليمني ام�ت��داداً لثورة
الحسني ضد الظلم والتكر والجروت.
ويف الفعالية التي حضرها مديرا دائ��ريت التقاعد العميد عبدالله الكبودي

بعد  ٢٠عاما من الدمار واإلبادة اجلماعية

الهزمية األمريكية في أفغانستان ..
وتبادل ادوار العمالء

وش ��ؤون ال�ض�ب��اط العميد ال��رك��ن ن�ج��م ع�ب��اد وال�ن��ائ��ب األول مل��دي��ر دائ ��رة ش��ؤون
األف ��راد العميد ف��اي��ز ال�ه��زم��ي ،أوض��ح م��دي��ر م��درس��ة ال�ش��ؤون اإلداري ��ة وامل��ال�ي��ة
بدائرة شؤون األفراد العقيد إسماعيل الحمزي ،أن تخرج الدفعة ال�  27تأيت
يف إطار الحرص عىل تفعيل الرامج التدريبية والثقافية لتعزيز قدرات وكفاءة
الجيش يف كافة مهامه اللوجستية والقتالية.
واعتر العمل التدريبي "اإلداري والقيادي والثقايف" ألبناء القوات املسلحة،
جوهراً أساسياً لنجاح العمليات يف امليدان وتحقيق البناء املؤسيس للجيش
وتفعيل دوره الحيوي يف بناء الدولة وحماية الوطن.

فيما ثمن عياش عيل املطري يف كلمة الخريجني جهود القوى البشرية ودائرة
شؤون األفراد واالحتياط العام وهيئة التدريس التي بُذلت إلنجاح برنامج دورة
ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة وأك��د أن الجميع ي��درك خ�ط��ورة امل��رح�ل��ة وح�ج��م ال�ت�ح��دي��ات التي
تواجه األمة واملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم يف التصدي للمؤامرات ،متأسني بقيم
ومبادئ اإلمام الحسني يف الصر والفداء والتضحية والتفاين يف ميدان العمل.
تخلل ح�ف��ل ال�ت�خ��رج ال��ذي ك��ان ب�ح�ض��ور رئ�ي��س عمليات املنطقة العسكرية
السادسة العميد عيل العاقل ومساعد قائد املنطقة العقيد جابر أبو مهدي,
قصيدة معرة كما تم تكريم الخريجني.

املنطقة العسكرية اخلامسة حتيي فعالية خطابية بذكرى استشهاد اإلمام احلسني

البشري :ما حدث في عاشوراء يتكرر اليوم في اليمن

العقيد احلقاري :عاشوراء نتاج ًا طبيعي ًا النحراف األمة عن مسارها الطبيعي
ن �ظ �م ��ت ش �ع �ب ��ة ال �ت ��وج �ي ��ه امل� �ع� �ن ��وي ب ��امل �ن �ط �ق ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة
الخامسة فعالية خطابية بذكرى استشهاد اإلمام الحسني
عليه السام.
ويف ال�ف�ع��ال�ي��ة أش� ��ار وك �ي��ل أول م�ح��اف�ظ��ة ال �ح ��دي ��دة أح�م��د
البشري إىل أهمية إحياء ذكرى عاشوراء ملا تحمله من دروس
وعر يف التضحية والفداء .
ولفت إىل أن ما حدث يف عاشوراء يتكرر اليوم يف اليمن عىل
أي��دي أع��داء األم��ة ،مقارنا بني مأساة اإلم��ام الحسني وأهله
حينها وب��ني مأساة الشعب اليمني ال��ذي يقف اليوم وحيدا
أم ��ام ع� ��دوان أم��ري��يك س �ع��ودي ظ��ال��م ،ارت �ك��ب أب �ش��ع ج��رائ��م
القتل بحق األطفال والنساء واملدنيني.
ودع��ا ال�ب�ش��ري إىل م��واص�ل��ة ال�ص�م��ود ورف��د ال�ج�ب�ه��ات ب��امل��ال
والرجال والسري عىل نهج اإلمام الحسني يف التضحية والفداء
ملواجهة أعداء األمة.
ف �ي �م��ا أوض � ��ح م ��دي ��ر ف� ��رع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل ��أوق ��اف ف�ي�ص��ل
الهطفي أن مأساة عاشوراء كانت بسبب تفريط األمة بواجبها
مما أدى إىل تكالب األع��داء عليها ،م�ش��رياً إىل م��ا يجب عىل
أبناء األمة القيام به لدفع هذا الخطر عنهم.
واع�ت��ر أن ح��ادث��ة ك��رب��اء م��ن أك��ر امل��آيس باستشهاد اإلم��ام
ال �ح �س��ني ب ��ن ع ��يل ع�ل�ي��ه ال �س ��ام ،م ��ؤك ��داً أه �م �ي��ة ال �س��ري ع��ىل
خ �ط ��ى اإلم� � ��ام ال �ح �س ��ني وت �ض �ح �ي �ت��ه وش �ج ��اع �ت ��ه يف م��واج �ه��ة
الطغاة واملستكرين ورفض الذل والخنوع ومشاريع الهيمنة

والوصاية يف املنطقة.
بدوره أشار قائد الشرطة العسكرية العقيد عبدالكريم
ال �ح �ق ��اري يف ك�ل�م��ة ش�ع�ب��ة ال �ت��وج �ي��ه إىل أن ه ��ذه ال �ح��ادث��ة
املؤملة التي وقعت تحت غطاء اإلسام كانت نتاجاً طبيعياً
الن �ح��راف األم ��ة ع��ن م�س��اره��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي وأن م��ا آل إل�ي��ه أم��ر
األمة من أزمة عىل أيدي اليهود..

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة

بعد  20عاما من الحرب املشبوهة التي شنتها الواليات املتحدة األمريكية عىل
أفغانستان تحت ذريعة محاربة اإلرهاب وعىل طول هذين العقدين التي ارتكبت
فيهما أمريكا جرائم الحرب واإلبادة الجماعية ونشر الدمار وتحويل أفغانستان إىل
كتلة من النار هاهي أمريكا وبكل جروتها وطغيانها تنسحب وترتك الساحة وهي
مثخنة بالخسائر والهزائم الفادحة التي لحقت بقواتها عىل األرض ،فقد خسرت
الحرب ومعها خسرت اآلالف من الجنود وأكر من تريلون دوالر من األموال
املدفوعة لتسعري أفغانستان وإحراقها .
زين العابدين عثمان
واصبحت ما تسمى بحركة طالبان
ال �ت��ي ك��ان��ت ال �ع �ن��وان وال �ف��زاع��ة ال�ت��ي
اس �ت �غ �ل �ت �ه ��ا أم ��ري� �ك ��ا ل � �ل � �ع� ��دوان ع��ىل
أف �غ ��ان �س �ت ��ان ت �ح ��ت م � ��رر م �ح��ارب �ت �ه��ا
وم �ح��ارب��ة اإلره � ��اب وح�م��اي��ة أم��ري�ك��ا
م � � � ��ن ه � �ج � �م � ��ات � �ه � ��ا ه � � � ��ي م � � � ��ن ت� �ح� �ك ��م
أفغانستان اليوم وتبسط سيطرتها
الكاملة عىل كل أراضيها،وذلك بعد
أن وص�ل��ت أم��ري�ك��ا إىل ق�ع��ر ال�ه��زي�م��ة
وإعان االنسحاب .
ب ��ال �ت ��ايل ف � ��ان ه � ��ذا ال �ت �ح ��ول ال �ك �ب��ري
ال � � ��ذي ط� � ��رأ ع � ��ىل امل � �ل� ��ف األف� � �غ � ��اين ال
يفسر عىل فرضية إن حركة طالبان
فرضت إرادتها بالقوة عىل الباد أو
ت�م��ردت ع��ىل أم��ري�ك��ا ب��ل إن ماحصل
ع� �ب� ��ارة م � �ن� ��اورة م �ن �س �ق��ة وم� ��دروس� ��ة
بني النظام األمرييك وحركة طالبان
ع ��ىل أس � ��ا إع � � ��ادة االن� �ت� �ش ��ار ل �ع �ن��اص��ر
ط��ال�ب��ان يف ظ��ل االن�س�ح��اب األم��ري��يك
أي أن��ه ع�ب��ارة ع��ن "ت �ب��ادل أدوار بني
ال � �ع � �م� ��اء "ف� �ت� �ح� ��ل ط � ��ال � �ب � ��ان م �ك ��ان
ال � �ن � �ظ� ��ام األف � � �غ� � ��اين ب� �ع ��د أن أص �ب ��ح
األخ� ��ري ف ��اق ��د ال �ف��اع �ل �ي��ة وال �ف ��ائ ��دة يف
فلك السياسة األمريكية ولهذا فإن
ه�ن��اك ث��اث��ة أب�ع��اد يمكن أن نلخص
فيها ماحصل :
األول :أن أم ��ري �ك ��ا ُه ��زم ��ت ه��زي�م��ة
س��اح�ق��ة يف ال�ح��رب ع��ىل أف�غ��ان�س�ت��ان
ول � ��م ت �ن �ج ��ح يف ت �ح �ق �ي��ق م ��ا ط�م�ح��ت

,,,

"طالبان" فزاعة
اس� � �ت� � �غ� � �ل� � �ت� � �ه � ��ا
أم ��ري �ك ��ا ب�ح�ج��ة
م� � � � � �ح � � � � ��ارب � � � � ��ة
اإلرهاب

إل �ي��ه س�ي��اس��ات�ه��ا االس �ت �ع �م��اري��ة طيلة
20ع ��ام ��ا ال �ت ��ي ع �م �ل��ت خ��ال �ه��ا ع��ىل
نهب ال��روات محاولة مسح الهوية
األف �غ��ان �ي��ة وت �ح��وي��ل أف�غ��ان�س�ت��ان إىل
إق�ط��اع�ي��ة وق��اع��دة م�ت�ق��دم��ة ملهاجمة
خ �ص ��وم �ه ��ا يف ش � ��رق أس� �ي ��ا ك��ال �ص��ني
وروس�ي��ا و ال�ش��رق األوس��ط إي��ران لذا
فالهزيمة والفشل األمرييك حقيقي
وباملعطيات .
ث� ��ان � �ي� ��ا :إرادة أم � ��ري � �ك � ��ا وب � �ع � ��د أن
ت �ف �ك �ك ��ت إرادت� � �ه � ��ا وق ��وت� �ه ��ا ودخ �ل ��ت
خط اليأس إىل محاولة إنقاذ وضعها
وح�م��اي��ة ث�ب��ات م�ش��روع�ه��ا ال�ت�خ��ري�ب��ي
واالس �ت �ع �م ��اري ل �ج �ئ��ت إىل االت �ف ��اق

م ��ع ح ��رك ��ة ط ��ال �ب ��ان وت �م �ك ��ني األخ ��ري
م ��ن إدارة دف � ��ة ال �ح �ك ��م ع ��ىل ال �ب ��اد
ع��ىل أن �ق��اض ال �ن �ظ��ام األف �غ ��اين ال��ذي
غادر خائبا بعد سنوات من العمالة
وال� �خ� �ي ��ان ��ة ف �ل ��م ي �ع ��د ل� �ه� ��ذا ال �ن �ظ ��ام
أي أث ��ر يف ال�س�ي��اس��ة األم��ري�ك�ي��ة كما
أصبح عبئا ثقيا لم يعد باستطاعة
أمريكا تحمله فلجأت إىل التخلص
منه بأسوأ صورة وأسرع موقف كما
حصل .
ث ��ال �ث ��ا :ح ��رك ��ة ط ��ال �ب ��ان وه � ��ي ط ��رف
ال � �ص � ��راع ال ي �م �ك ��ن أن ن �ع �ت ��ره ��ا ق ��وة
م ��ارق ��ة أو م �م ��ان �ع ��ة ع ��ىل ال �س �ي��اس �ي��ة
األم��ري�ك�ي��ة ب��ل م��ات��زال تتلقى ال��رع��اي��ة
والدعم من أمريكا سواءً يف الجانب
السيايس أو العسكري واالقتصادي
وم � �س� ��ال� ��ة وص� ��ول � �ه� ��ا ل � �س � ��دة ال �ح �ك ��م
ع ��ىل أف �غ ��ان �س �ت ��ان ج� ��زء م ��ن م�خ�ط��ط
أم � ��ري � ��يك ج� ��دي� ��د ل �ن �ق ��ل أف �غ ��ان �س �ت ��ان
م��ن االس�ت�ع�م��ار واالح �ت ��ال األم��ري��يك
امل �ب ��اش ��ر إىل االح � �ت� ��ال ب ��ال ��وك ��ال ��ة ل ��ذا
س �ي �ب �ق ��ى م � �ش� ��روع ال �ت �خ ��ري ��ب ون �ه ��ب
ثروات الشعب األفغاين مستمرة كما
س�ت�ص��ب أم ��وال األف �غ ��ان يف ال�خ��زان��ة
األم��ري�ك�ي��ة وال يستبعد أن تستخدم
أمريكا ح��رك��ة طالبان نفسها لتنفيذ
ب��رت��وك��والت ع��دوان�ي��ة باملستقبل ضد
خصوم أمريكا هنا وهناك والسيما
إيران الدولة الجارة .

ُشيعت بصنعاء جثامني ستة من شهداء
الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا
وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن
الوطن.
حيث تم تشييع جثامني الشهداء النقيب
إسماعيل عبده الجرموزي والنقيب يونس
ي �ح �ي ��ى ال � � ��راش � � ��دي وال� �ن� �ق� �ي ��ب أح � �م � ��د رام � ��ي
الضياين والنقيب محمد عبدالله العجريي
وامل� ��ازم أول رش�ي��د م�ح�م��د ال �ج��ري وامل ��ازم
ثاين محمد عيل القباطي.
وأق � �ي � �م� ��ت ل� �ج� �ث ��ام ��ني ال � �ش � �ه � ��داء م ��راس ��م
تشييع رسمية ،بحضور نائب قائد املنطقة
العسكرية الثالثة العميد ناجي ربيد ومدير
دائ��رة تقييم القوى البشرية العميد الركن
عبدالعزيز صاح وقيادات عسكرية وأمنية
وش �خ �ص �ي ��ات اج �ت �م ��اع �ي ��ة وأه� � � ��ايل وأق � � ��ارب
الشهداء وجمع من املواطنني.
وج��رت م��راس��م التشييع للشهداء الذين
ت ��وش �ح ��ت ج �ث��ام �ي �ن �ه��م ب��ال �ع �ل��م ال �ج �م �ه��وري
ب� �ع ��د ال � �ص � ��اة ع �ل �ي �ه ��م يف ج� ��ام� ��ع ال �ش �ع ��ب
بأمانة العاصمة ،ل�ت��وارى ال��رى ك��ل شهيد
يف مسقط رأسه.
كما ُشيع بصنعاء جثمانا شهيدي الوطن
والقوات املسلحة الرائد زين العابدين عيل
ع��يل ال�ض��اع�ن��ي وامل �س��اع��د الدن رب �ي��ع ح�م��ود
ع � ��يل ع � ��اي � ��ض ال� � ��درب� � ��ي ال � �ل� ��ذي� ��ن اس �ت �ش �ه ��دا
وه�م��ا ي��ؤدي��ان واجبهما الديني وال��وط�ن��ي يف
مواجهة قوى العدوان ومرتزقتها.
وقد أقيمت لجثماين الشهيدين مراسيم
ت�ش�ي�ي��ع رس�م�ي��ة ب�ح�ض��ور م��دي��ر دائ ��رة تقييم
ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة العميد ال��رك��ن ع�ب��د العزير
ص� � ��اح وع � � ��دد م � ��ن ال � �ق � �ي � ��ادات ال �ع �س �ك ��ري ��ة
وال�ش�خ�ص�ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وأه� ��ايل وزم ��اء
الشهيدين وجمع من املواطنني.
ح �ي ��ث ج� ��رت م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ل�ج�ث�م��اين
ال � �ش � �ه � �ي � ��دي � ��ن ال � � �ل� � ��ذي� � ��ن ت � ��وش� � �ح � ��ا ب ��ال� �ع� �ل ��م
ال �ج �م �ه��وري ب�ع��د ال �ص��اة ع�ل�ي�ه�م��ا يف ج��ام��ع
ال�ش�ع��ب ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ل�ت�ت��م م��وارات�ه�م��ا
الرى مسقط رأسيهما.
ش��ارك يف التشييع نائب مدير دي��وان عام
وزارة الدفاع العميد ركن مجاهد السهاقي
ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد
أحمد الحسيني ونائب مدير دائرة العمليات
الحربية العميد عبدامللك محمد بادي.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ُش� �ي ��ع ب �ص �ن �ع ��اء ج �ث �م��ان
ال�ش�ه�ي��د امل�س��اع��د ع�م��ر خ��ال��د ال��رك��اين ال��ذي
ارت�ق��ى ش�ه�ي��داً وه��و ي ��ؤدي واج�ب��ه يف ال��دف��اع
عن الوطن.
وخ ��ال ال�ت�ش�ي�ي��ع ال ��ذي ش ��ارك ف �ي��ه م��دي��ر
دائ��رة تقييم القوى البشرية العميد الركن
عبدالعزيز صاح ,ونائب مدير دائرة اإلمداد
والتموين العميد عبدالله السباعي ونائب
مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد
الحسيني ،أشاد املشيعون بالدور البطويل
واملواقف الشجاعة للشهيد الركاين وزمائه

ولفت إىل أن من رفض والية الله ،فقد قبل بوالية اليهود
ب��اس �ت �ث �ن��اء م�ن�ه��ا ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ال� ��ذي ب�ف�ض��ل ق �ي��ادت��ه ال�ت��ي
حققت لأمة عزتها.
تخلل الفعالية التي كانت بحضور مدير عام مكتب الثقافة
أس ��د ب��اش��ا أوب��ري��ت ل�ف��رق��ة ال�ش�ه�ي��د ص��ال��ح ال�ص�م��اد وق�ص�ي��دة
شعرية للشاعر أيوب الحشاش إضافة إىل عرض مسرحي.

الشهيد/عبدالله محمد صالح
نشأته

من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين
ي� �س� �ط ��رون أروع امل � ��اح � ��م ال �ب �ط ��ول �ي ��ة وه ��م
ي �ت �ص��دون ل �ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت��ه يف
مختلف الجبهات.
ج � ��رت م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ل �ل �ش �ه �ي��د ال ��ذي
ت��وش��ح ج�ث�م��ان��ه ال�ط��اه��ر ب��ال�ع�ل��م ال�ج�م�ه��وري
بعد ال�ص��اة عليه يف جامع الشعب بأمانة
ال�ع��اص�م��ة ،ل�ي�ت��م م ��وارات ��ه ال ��رى يف مسقط
رأسه.
ك �م ��ا ُش �ي �ع ��ت ب �ص �ن �ع ��اء ج �ث ��ام ��ني ش �ه ��داء
ال ��وط ��ن وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة واألم� ��ن ال�ع�ق�ي��د
عبدالله صادق الشومي واملازم أول سامي
أح �م ��د خ ��دي ��ف وامل �س ��اع ��د إدري � ��س ع �ب��دال �ل��ه
الحميدي الذين استشهدوا وهم يدافعون
عن الوطن وسيادته واستقاله.
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها
م��دي��ر دائ ��رة تقييم ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة العميد
ال ��رك ��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ص ��اح ورئ �ي ��س ع�م�ل�ي��ات
قوات األمن املركزي العميد محمد القحوم
ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد
أحمد الحسيني وأه��ايل وأق��ارب الشهداء،
أكد املشيعون أن استبسال األبطال أثمر يف
ص�ن��اع��ة ال�ن�ص��ر امل ��ؤزر ض��د ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
وعناصره اإلرهابية.
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
بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة
العاصمة ،ليتم مواراتها الرى كل شهيد يف
مسقط رأسه.
ش � ��ارك يف ال �ت �ش �ي �ي��ع م �س��اع��د ق ��ائ ��د ق ��وات
األمن املركزي العميد الركن ناصر الشوذبي
ومساعد مدير دائ��رة االستخبارات العميد

ال ��رك ��ن ح �م ��ود ال �ح ��ذي �ف ��ي وق � �ي � ��ادات أم �ن �ي��ة
وع��دد م��ن الشخصيات االجتماعية وجمع
من املواطنني.
إىل ذل ��ك ش�ي��ع ب�ص�ن�ع��اء ج�ث��ام��ني ش�ه��داء
ال ��وط ��ن وال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ع �ق �ي��د ع ��ادل
م �ح �م ��د ق� �س ��ام  ،وال � ��رائ � ��د اح� �م ��د ع �ب ��دال �ل ��ه
الخوعي  ،والنقيب جمال عبدالله مشرف
 ،واملازم اول يوسف احمد الدغيل ،الذين
ارت�ق��وا ش�ه��داء وه��م ي��داف�ع��ون ع��ن السيادة
والوطنية ضد تحالف العدوان واملرتزقة.
ك� �م ��ا ت � ��م ت �ش �ي �ي ��ع ج� �ث� �م ��ان ف �ق �ي ��د ال ��وط ��ن
عبدالسام محمد الحمادي.
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها
وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ل ��واء رزق ال �ج��ويف
ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد
ال � ��رك � ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ص� � ��اح وم � ��دي � ��ر دائ� � ��رة
امل� �س ��اح ��ة ال �ع �م �ي ��دال ��رك ��ن اح� �م ��د ال �خ �ي ��واين
واه��ايل واق��ارب الشهداء  ..أش��اد املشيعون
بالدور البطويل واملواقف الشجاعة للشهداء
وزمائهم وهم يتصدون ألعداء اإلنسانية
والوطن 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
بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة
ال�ع��اص�م��ة ،ليتم م��وارات�ه��ا ال��رى يف مسقط
رأس كل منهم .
ش��ارك يف مراسم التشييع نائب مدير
ديوان وزارة الدفاع العميدالركن مجاهد
ال �س �ه��اق��ي ون ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ � ��رة ال �ت �ق��اع��د
ال �ع �س �ك ��ري ال �ع �م �ي ��د اح� �م ��د ال �ح �س �ي �ن��ي
وع� � � � ��دد م � � ��ن ال� � �ض� � �ب � ��اط وال� �ش� �خ� �ص� �ي� ��ات
االجتماعية .

متابعة  :عبدالله الطويل

ن � �ش � ��أ م � �ن � ��ذ ص� � �غ � ��ره يف
منطقته باألشرافُ ،عرف
ب ��أدب ��ه وأخ ��اق ��ه ال �ع��ال �ي��ة
م � � ��ع أه� � �ل� � ��ه وم� �ج� �ت� �م� �ع ��ه
وال �ت �ح��ق ب ��ال ��دراس ��ة ح�ت��ى
اإلع � � ��دادي � � ��ة يف م� ��درس� ��ة
م � � � � � ��اح يف م � �ن � �ط � �ق � �ت � ��ه،
ث� � � ��م ال� � �ت� � �ح� � ��ق ب� ��ال� �س� �ل� ��ك
الشهيد أبو حافظ سنان
العسكري يف 2001م،
االسم  :عبدالله محمد صالح
وواص � � � ��ل ت �ع �ل �ي �م ��ه ح �ت��ى
االسم الجهادي :أبو حافظ
ال �ث ��ان ��وي ��ة ،م ��ن ث ��م ه��اج��ر
امل�ن�ط�ق��ة  :االش ��راف – م�ج��زر –
إىل مأرب ليواصل مشوار
مأرب
حياته هناك وكان يعرف
تاريخ املياد 1405 :ه�
�ة
ب� ��ال� ��روح ال �ط �ي �ب��ة وامل ��رح �
ت � � ��اري � � ��خ االس� � �ت� � �ش� � �ه � ��اد 15 :
فكان كل من عرفه أحبه
شعبان 1436ه�
واراد مرافقته.
ال � � �ت � � �ح� � ��اق� � ��ه ب � ��امل � �س � ��رية
القرآنية ومشوار حياته الجهادية
ال�ت�ح��ق ب��امل�س��رية ال�ق��رآن�ي��ة ب�ع��د ال �ح��رب ال�خ��ام�س��ة وه��اج��ر
إىل ال�ج��وف ،وش��ارك هناك يف مقارعة التكفرييني ،م��ن ثم
انتقل إىل جبهة خيوان يف ح��رف سفيان وش��ارك يف الحرب
السادسة مع عدد من رفاقه من املجاهدين العظماء وانتقل
إىل العمشية وكانت له العديد من األعمال الجهادية ،عرف
ب�ه�م�ت��ه ال �ع��ال �ي��ة وم ��ن ث ��م ان �ت �ق��ل إىل ش ��واب ��ة م ��ا ب ��ني ال �ج��وف
وعمران من ثم إىل مجزر بمحافظة مارب وشارك يف العديد
م��ن امل��واج �ه��ات ض��د ال�ت�ك�ف��ريي��ني ،ك�ل��ف ب�ق�ي��ادة م�ج�م��وع��ات
قتالية يف العديد م��ن امل��واج�ه��ات يف ال�ج��وف وح��رف سفيان
بعمران ،توىل اإلشراف املايل يف مسورة نهم ،من ثم مشرفاً
امنياً يف جبهة الجدعان.

شهادة أهله ورفاق دربه

شهادة أهله :كان الشهيد محسناً يحب الخري لآلخرين،
ك��ان��ت ل��دي��ه ق ��وة ت�ح�م��ل ع��ال�ي��ة وص ��ر يف امل��واق��ف ال�ح��رج��ة،
كان شديد الحرص عىل ممتلكات سبيل الله وكان يفضل
أن يستدين من اآلخرين عىل أن يأخذ من مال سبيل الله.
ش � �ه � ��ادة رف � � ��اق درب � � ��ه  :ك� � ��ان ال �ش �ه �ي ��د ش � �ج� ��اع� ��اً ي �ت �ح �م��ل
الصعوبات وينفق كل ما يملكه يف سبيل الله ،كان ال يخاف
يف ال �ل��ه ل��وم��ة الئ ��م  ،وك ��ان ش��دي��د ال �ح ��رص ع ��ىل م�م�ت�ل�ك��ات
سبيل الله ،ك��ان حريصاً عىل أن يتقدم الصفوف األمامية
يف امل��واج �ه��ات ،وأن ي�س�ت�غ��ل ك��ل ف��رص��ة ل�ض��رب أع ��داء ال�ل��ه
وال �ت �ن �ك �ي��ل ب �ه ��م،ك ��ان ي �ه �ت��م ب �س��اح��ه ش ��دي ��د ال �ي �ق �ظ��ة أث �ن��اء
مرابطته يف املواقع الجهادية.

قصة استشهاده

ُعرف الشهيد ببسالته يف املواقف وتقدمه أثناء املعارك يف
ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة وأث�ن��اء امل��واج�ه��ات ب��ني ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة وال�ت�ك�ف��ريي��ني وامل��رت��زق��ة يف ج�ب�ه��ة ال�ج��دع��ان  ،ك��ان
الشهيد يف مقدمة الصفوف وبعد مشوار طويل من البذل
والعطاء والتضحية يف سبيل الله نال ما كان يتمناه طوال
حياته الجهادية أال وهي الشهادة يف سبيل الله
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د .عيل عبدالقادر الشامي

مراجعة للنفس  ..هل
تسبيحك هلل وبحمده!!
أم لهوى وأهواء نفسك؟؟

دالالت ورسائل احياء عاشوراء

ميانيون على نهج احلسني عليه السالم
احيا أبناء الشعب اليمني ذكرى
استشهاد االمام الحسين عليه
السالم بفعاليات ثقافية ومسيرات
جماهيرية حاشدة تعبيرًا منهم
عن وعيهم ومحبتهم وصدق
مشاعرهم ووالئهم لإلمام الحسين
رضي الله عنه وآلل بيت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيدًا
للسير على نهجه الحسيني القويم
في رفض الظلم ومواجهة قوى
الهيمنة واالستكبار.
ولقد تدفقت مواكب وحشود
األنصار في مختلف المحافظات
من كل حدب وصوب نحو الساحات
والميادين المخصصة إلحياء
المناسبة لتحيي حشود األنصار بذلك
الحضور الفاعل والكبير القيم والمآثر
والمبادئ التي سار عليها االمام
الحسين عليه السالم ولتستمد منها
عوامل القوة والثبات في مواجهة
اعدائها بكل اصرار وعزيمة ولتؤكد
موقفها الثابت في سبيل الحق الذي
تهون من أجله التضحيات.
ً
عمليا
الهاما
نعم لقد كانت ثورة اإلمام الحسني عليه السالم ثورة
إلسقاط الظلم وازاحة قبضة الحاكم الظالم عن رقاب
األم��ة يف مسرية خلدها التاريخ بمسرية ع��اش��وراء التي
ت�ع�ت��ر م��واج�ه��ة ب��ني ح��اك��م ظ��ال��م وق��ائ��د ي��ري��د أن ي�ث� ِّ�ب��ت
قيادة اإلسالم الحقة عر مقارعة تاريخية مع الظاملني
ً
متوكال عىل
واجهها بعزة وبقوة عزيمة ورس��وخ إرادة
ال �ل��ه ل�ت�ص�ب��ح ث ��ورت ��ه ال�ع�ظ�ي�م��ة يف وج ��ه ال �ظ��امل��ني ال�ه��ام��ا
عمليّا للمسلمني عىل م ّر التاريخ.
وك �ي ��ف ال ن�س�ت�ل�ه��م م ��ن م �ن��اس �ب��ة ع�ظ�ي�م��ة ت �ح �ي��ي ف�ي�ن��ا

روحية املنهجية العظيمة لإلمام الحسني عليه السالم
ال ��ذي ف�ت��ح ب��اس�ت�ش�ه��اده م��درس��ة ع�ظ�ي�م��ة ت�س�ت�ق��ي منها
االمة واجيالها املتعاقبة الدروس والعر يف كيفية حمل
املشروع العظيم وما يتطلبه ذلك من تحمل للشدائد
واملصاعب ومقارعة الظلم والظاملني وكيف ينبغي عىل
املرء ان يختار لنفسه طريق السعادة مهما كانت شاقة
ومرة.
فهي ل��م تكن ث��ورة يف م�ك��ان وزم��ان معينني ب��ل كانت
ع��ىل ام�ت��داد التاريخ والعالم اجمع ألنها
رس � �م� ��ت س �ب �ي ��ل ال � �خ � ��الص م � ��ن ال �ظ �ل ��م
وط �ل��ب ال �ع��دال��ة وال �ح��ري��ة واك� ��دت ع��ىل
ض ��رورة ص��الح ش ��ؤون األم ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
واالق �ت �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة وال��دي �ن �ي��ة
وع� � � ��دم امل � �س � ��اوم � ��ة ع � ��ىل ال � �ح� ��ق ورف � ��ض
ال� �ب ��اط ��ل وال � ��زي � ��ف وال � �ف � �س� ��اد وال� �ض ��الل
وكل ألوان االنحراف األخالقي والثقايف
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي وال � �س � �ي� ��ايس ك� �م ��ا ج �س��د
االم��ام يف ث��ورت��ه ال�ح��ري��ة بكل مفاهيمها
وقيمها.
عظمة املشروع
ذك� ��رى اس �ت �ش �ه��اد أب ��ي األح � ��رار اإلم ��ام
الحسني رض��وان الله عليه مناسبة لها
دالالتها واهميتها يف استلهام الدروس
والعر من حياة وسرية اإلمام الحسني
س� ��الم ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وال� �ت� ��زود م �ن �ه��ا ك��ون�ه��ا
م��درس��ة حقيقية تستقي منها األج�ي��ال
امل �ت �ع ��اق �ب ��ة ك � ��ل م� �ع� ��اين ال� �ع� ��ز وال� �ش� ��رف
والكرامة اإلنسانية التي حددها اإلمام
ع�ل�ي��ه ال �س ��الم يف ق ��ول ��ه" :إين ل ��م اخ ��رج
اش� � � ��راً وال ب � �ط� ��راً وال م� �ف� �س ��داً وال ظ ��امل ��اً
إن� �م ��ا خ ��رج ��ت ل �ط �ل ��ب اإلص � � ��الح يف ام ��ة
ج��دي رس ��ول ال�ل��ه ص��ىل ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وآل��ه
وسلم."...
ول�ع��ل م��ن أه ��مّ ال ��دروس وال�ع��ر التي
نستلهمها م��ن ذك��رى استشهاد اإلم��ام
أب ��ي ع�ب��دال�ل��ه ال�ح�س��ني س ��الم ال�ل��ه عليه
ه��و ع�ظ�م��ة االه ��داف وامل �ش��روع العظيم
ال ��ذي ح�م�ل��ه س � ّي��د ال �ش �ه��داء س ��الم ال�ل��ه
ع�ل�ي��ه وض �ح��ى ب�ن�ف�س��ه م ��ن أج ��ل ب�ل��وغ��ه
وامل �ت �م �ث��ل يف ت�ص�ح�ي��ح م �س ��ار االم� ��ة ع��ىل
طريق الهداية.
ف �ل �ق ��د ح �م ��ل اإلم� � � ��ام ال �ح �س ��ني س ��الم
ال �ل��ه ع�ل�ي��ه ق�ض�ي��ة االم ��ة واس�ت�ش�ه��د م��ن
أج ��ل أص ��ول ال��دي��ن واألح �ك ��ام ال�ش��رع�ي��ة

واألخ��الق اإلسالمية ولهذا من أراد أن يكون عىل والئه
ل�س� ّي��د ال�ش�ه��داء وأه��داف��ه ال�س��ام�ي��ة ع�ل�ي��ه أن ي�س�ع��ى يف
الحفاظ عىل هذه األهداف العظيمة التي استشهد من
أجلها اإلمام وأن يضعها عىل رأس أولوياته.
معركة املبادئ واملنطلقات
إنها ملسؤولية عظيمة تتطلب منا أن نعمل بما نعلم
ونؤمن به وأن نسعى إىل االقرتاب أكرث فأكرث من أهداف
وقيم سيّد الشهداء سالم الله عليه خاصة وأن املعركة

ال �ت��ي ن�خ��وض�ه��ا ال �ي��وم ه��ي م�ع��رك��ة امل �ب ��ادئ وامل�ن�ط�ل�ق��ات
التي انطلق منها اإلمام الحسني يف رفض الظلم وعدم
الخضوع لقوى االستكبار والطغيان.
ك�م��ا ان�ه��ا ام��ان��ة وم�س��ؤول�ي��ة يف ان ن�ح� ّ
�ث اآلخ��ري��ن عىل
أن ينهلوا من هذا املعني الصايف وتعريفهم بشخصية
اإلم ��ام ال�ح�س��ني س��الم ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وأه��داف��ه وم�ب��ادئ��ه يف
ن�ف��س ال��وق��ت ال ��ذي ن �ك��ون ف�ي��ه ن �م��وذج��اً يف س�ل��وك�ي��ات�ن��ا
وت�ع��ام��الت�ن��ا متمثلني ال�ت�ع��ال�ي��م ال�ق� ّي�م��ة ل�س� ّي��د ال�ش�ه��داء
ً
ً
وعمال لنكون قدوة لغرينا.
قوال
ونطبّقها
وأن � �ه� ��ا مل �ن ��اس �ب ��ة ن� ��ؤك� ��د ف �ي �ه ��ا ق �ي ��م ال �ح ��ب
والوالء اليماين لالسالم وللنهج الحسيني
سيظل عصياً عىل الخفوت او االندثار طاملا
وه�ن��اك راي��ة وم�س��رية تنهج ال�ق��رآن وشعباً
اب��ى اال ان يحمل ويجسد ه��ذا النهج فكراً
ً
ً
وعمال.
وقوال
حقوق األمة والبشرية
من هنا تمثل ثورة اإلمام الحسني (عليه
ال �س ��الم) يف ن�ه�ض�ت�ه��ا ق�ي��م وم �ب ��ادئ ح�ق��وق
األمة والبشرية جمعاء كما ان احياء ذكرى
عاشوراء ليس إثارة للعواطف واملشاعر أو
اج ��رتار ل�ل�ك��آب��ة وال �ح��زن ب��ل ل�ن�س�ت�ل�ه��م منها
ال�ق�ي��م وال� ��دروس م��ن ع ��اش ��وراء وال �ت��ي من
ابرزها-:
 بقاء الدين حيث جاهد اإلمام الحسنيوأص � �ح� ��اب� ��ه م � ��ن أج� � ��ل ب � �ق� ��اء ال � ��دي � ��ن وق �ي ��م
اإلس ��الم ول �ي��س م��ن أج ��ل أط �م��اع وأغ ��راض
دن �ي ��وي ��ة ي� �ق ��ول اإلم � � ��ام ال �ح �س ��ني يف س�ب��ب
خ��روج��ه وح��رك�ت��ه« :إين ل��م أخ��رج أش �رًا وال
ب �ط �رًا وال م �ف �س � ً�دا وال ظ ��امل ً��ا وإن �م ��ا خ��رج��ت
ل�ط�ل��ب اإلص� ��الح يف أم ��ة ج ��دي أري ��د أن آم��ر
باملعروف وأنهى عن املنكر».
 ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة ح �ي ��ث ك � ��ان ب��إم �ك��اناإلمام الحسني أن يبقى يف داره ويف مسجد
ج � ّ�ده ك �م��ا أش ��ار ع�ل�ي��ه ك �ث ��ريون وك �م��ا ف�ع��ل
لكنه أب��ى َّ
آخ��رون ّ
إال أن يتحمّ ل مسؤوليته
ال�ش��رع�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ي �ق��ول« :وأن ��ا أح��ق
من ّ
غري».
 م��راع��اة ح�ق��وق ال�ن��اس حيث أم��ر اإلم��امال�ح�س��ني م �ن��اد ًي��ا ي �ن��ادي ب��ني أص �ح��اب��ه« :ال
ي�ق�ت��ل م�ع�ن��ا رج ��ل وع �ل �ي��ه دي� ��ن» ف �ق��ام إل�ي��ه
رج��ل م��ن أصحابه فقال ل��ه« :إن َع� َ َّ
�� ً
دينا
وق��د ضمنته زوج �ت��ي» ف�ق��ال« :وم ��ا ضمان
ام� � ��رأة؟» ب�م�ع�ن��ى ان ��ه ل �ي �س��ت ل �ه��ا إم �ك��ان��ات
مادية عادة.

عاشوراء مدرسة أمام كل األحداث والتحديات
عندما نغوص ونسافر إلى أعماق
التاريخ سنجد األسباب ونعرف الزيف
من الحقيقة ونرى أن الواقع الذي
تعيشه األمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك
االنحراف وعندما نسافر إلى محطة
حادثة كربالء نجدها محطة حافلة
بالدروس ومليئة بالعبر بل مدرسة
إسالمية تعطي دروسًا للجميع أمام
كل األحداث والتحديات في كل مكان
وزمان فمن هذه المدرسة تعلمنا أن
الحسين جسد عظمة اإلسالم في
سلوكه ومواقفه فاإلسالم يربينا
على العزة والكرامة يربينا على أال نقبل
بالهوان واإلذالل فالحسين قدم لنا
درسًا في هذا السياق خاصة ونحن
في هذه المرحلة التي يسعى األعداء
فيها إلى تزييف اإلسالم وصناعة إسالم
أمريكي يتوافق مع الفجرة والطغاة
والمجرمين عمالء لليهود والنصارى.
تعلمنا م��ن ك��رب��الء أن��ه عندما يصبح ال�ح��ق ال يعمل به
وعندما تصبح األعمال وامل��واق��ف التي هي حق ضائعة ال
وجود لها يف واقع الحياة  ..أن نهتف بشعاره الذي الزال
صدى صوته يجوب يف كل عصر وحني وهو (هيهات من
ال��ذل��ة) وأن ال�ث�ب��ات يف م��واج�ه��ة ك��ل ال�ت�ح��دي��ات واألخ �ط��ار
وال�ت�ض�ح�ي��ة يف م��واج�ه��ة ال�ط�غ��اة ي�ص�ن��ع االن�ت�ص��ار وتعلمنا
م��ن ال�ح�س��ني أن�ن��ا إذا سكتنا ع��ىل ال�ب��اط��ل س�ي�ك��ون ال�ب��دي��ل
هو الباطل والظلم والفساد والطغيان والهوان والخنوع
والجمود والتيه والضياع والخسران يف الدنيا واآلخرة.
تعلمنا م��ن الحسني عليه ال�س��الم أن األم��ر ال��ذي يجب
أن ي�ح��رص عليه اإلن�س��ان أم��ام م�ث��ل ه��ذه ال�ح��االت ه��و أن
يلقى الله محقاً وإن تخىل اآلخرون أليس مصرينا إىل الله

عبدالله الجرادي
جميعا وأمام الله سيتحمل اإلنسان املسؤولية ويحاسبك
ع ��ىل ال �ح ��ق ال� ��ذي خ��ذل �ت��ه وامل ��وق ��ف ال �ح ��ق ال� ��ذي ل ��م ت�ق�ف��ه
سيحاسبك الله عليه ويعاقبك الله عليه.
ت�ع�ل�م�ن��ا م��ن ك��رب��الء ه ��ذا ال� ��درس ال ��ذي ق��دم��ه ل�ن��ا س�ب��ط
رس� ��ول ال �ل��ه ق��دم��ه ق ��وال وع �م��ال وم ��وق �ف ��اً وق ��دم ��ه وع �م��ده
بدمائه بأشالئه فال تضحي بالحق وترغب بحطام الدنيا
قد تخذل الحق من أجل أن تبقى حيا تحت هيمنة الظاملني
ف��ال��ذي ي�ن�ب�غ��ي أن ت�ح��رص ع�ل�ي��ه وي�ك��ون م��رغ��وب��ا ل��دي��ك أن
تلقى الله محقاً ألن الحياة مع الظاملني شقاوة فيجب أن
ترتسخ ونسعى لتعزيز هذه الثقافة وعدم القبول بالطغاة
واملستكرين والظاملني.
تعلمنا من مدرسة اإلمام الحسني أنه حينما ُنخري بني
ال �ع��ز وب ��ني ال ��ذل ُ
ون �خ��ري ب��ني ال�ح��ري��ة واالس �ت �ع �ب��اد وال�ق�ه��ر
أن ن�ق��ول ك�م��ا ق��ال( :ه�ي�ه��ات م�ن��ا ال��ذل��ة ي��أب��ى ال�ل��ه ل�ن��ا ذل��ك
ورس��ول��ه وامل��ؤم �ن��ون) ه�ي�ه��ات م�ن��ا ال��ذل��ة أن ن�ق��ول ال وال�ل��ه
ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أق��ر إق��رار العبيد هذه
امل�ق��ول��ة العظيمة ال�ت��اري�خ�ي��ة أط�ل�ق�ه��ا م��ن منبعها اإلي�م��اين
وم��ن مصدرها القرآين اإلم��ام الحسني ق��ال (يأبى الله لنا
ذلك) لم تكن فقط مجرد مقولة أطلقها يف حالة ثورة أو
مقولة انفعالية إنها مقولة ناشئة عن مبدأ ومن منطلق
دي�ن��ي وإي �م��اين وح��ق ل��م ت�ك��ن ح��ال��ة ان�ف�ع��ال ع � َّ�ر ف�ي�ه��ا ه��ذا
ال�ت�ع�ب��ري ي��أب��ى ال �ل��ه ل�ن��ا ذل ��ك إن ال �ل��ه ال ي�ق�ب��ل ل�ن��ا ب ��أن نقبل
ألنفسنا أو أن نرىض ألنفسنا بالذلة.
تعلمنا م��ن ح��ادث��ة ك��رب��الء أن��ه يف ال�ظ��روف الصعبة ويف

م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات واألخ� �ط ��ار ي �ت �ح��رك ال ��ذي ��ن ي�ع�ي�ش��ون
امل�ق��ام اإلي�م��اين املنسجم م��ع م�ق��ام امل�س��ؤول�ي��ة وي�ك��ون��ون يف
الطليعة ومن يتعرضون للسقوط والرتاجع هم ضعيفو
اإليمان وناقصو الوعي والبصرية وهم الكثري يف كل عصر
 ..وتعلمنا من الحسني أن من يتقاعسون ويتخاذلون عن
نصرة الحق وهم قد سمعوا صوت الحق ودعوا إىل الحق
وتخاذلوا واختاروا الحياد ال يكتفي أهل الباطل بسكوتهم
بل سيساقون إىل ميادين نصر الباطل! .نحن إذا لم ننطلق
يف مواجهة الباطل يف هذا الزمن فإننا من سرنى أنفسنا
نساق جنوداً ألمريكا يف ميادين الباطل يف مواجهة الحق.
ما أسوء اإلنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه يف
يوم من األيام يقف يف وجه الحق يضربه بسيفه إنه أسوء
من ذلك الذي تربى عىل الضالل من يومه األول.
تعلمنا من الحسني أنه إذا كنا فقط إنما نلوم اآلخرين
وال ن �ع��رف ع ��ىل م ��اذا ن�ل��وم�ه��م أن ��ت ت�ل��وم�ه��م ألن �ه��م ق�ت�ل��وا
ال �ح �س��ني أل �ي ��س ك ��ذل ��ك؟ ف �ع � ً
�ال ي ��الم ��ون ع ��ىل أن �ه ��م ق�ت�ل��وا

ال�ح�س��ني ل�ك��ن م��ا ال ��ذي ج � ّره��م إىل أن ي�ق�ت�ل��وا ال�ح�س��ني؟.
أن��ت ت�ع�ي��ش ال�ن�ف�س�ي��ة ت�ع�ي��ش ال�ح��ال��ة ال�ت��ي ج��رت�ه��م إىل أن
يخرجوا ليواجهوا الحسني َف ُلمْ أنت نفسك.
تعلم أنت من ثورة الحسني أنه إذا كان أولئك لتفريطهم
هيئوا الساحة ألن يتوىل يزيد فأنت هنا لتفريطك ستهيئ
ال�س��اح��ة ألن تحكمها إس��رائ�ي��ل ويحكمها ال�ي�ه��ود أول�ي��س
ال�ي�ه��ود أس ��وء م��ن ي��زي��د؟ إن م��ن ي�ه�ي��ئ ال�س��اح��ة لتحكمها
أم ��ري �ك ��ا م ��ن ي �ه �ي��ئ ال �س ��اح ��ة ل�ت�ح�ك�م�ه��ا إس ��رائ �ي ��ل م ��ن ي�ه�ي��أ
الساحة لتحكمها ثقافة امللعونني من اليهود والنصارى
بدل ثقافة القرآن هم أسوء ممن شهروا سيوفهم يف وجه
الحسني.
وباألخري تعلمنا من ثورة الحسني أن من يعشق السلطة
أن م��ن ي�ع�ش��ق امل�ن�ص��ب ه��و م��ن ي�م�ك��ن أن ي�ب�ي��ع دي��ن األم��ة
أن يبيع الدين اإلسالمي من يمكن أن يبيع األمة بأكملها
م �ق��اب��ل أن ي�س�ل��م ل ��ه م�ن�ص�ب��ه ف� ��إذا ك �ن��ت م �م��ن ي�ع�ش�ق��ون
املنصب فستضحي بكل يشء يف سبيله.

يمكن القول إنه بمجرد أن يسيطر
على العقل؛؛ تفكير مستمر بشأن موضوع
ما وأيا كانت غريزته(حب كره حقد انتقام
سيطرة غضب جشع شح طمع )...وأيا
كان موضوعه وعالقته وأطرافه!!

فالعقل يف هذه الحالة؛؛ يسبح بشأن ذلك املوضوع!!
وغ��اي��ة ال�ن�ف��س وم�ن��اه��ا ذل��ك امل ��وض ��وع!! وب�م��ا أن التسبيح
 :ذك��ر وت��ذك��ري واع��رتاف نفيس وروح��ي وس�ل��ويك واهتمام
لليشء!!
والتسبيح  :تعظيم وتقديس ورغبة؛؛ وامتثال نفيس
وروحي لليشء !! والتسبيح :إعطاء اليشء أهمية ووقت
واع � ��رتاف وت�ف�ض�ي��ل ع ��ىل غ ��ريه وال �ت �س �ب �ي��ح إج ��الل وت�ق��دي��ر
نفيس و روحي !!
فإن سيطرة األهواء و األماين واألمنيات ؛؛ البعيدة عن
الله وعما ي��ريض الله!! عىل العقل الواعي وغ��ري الواعي!!
وع� ��ىل ال �ن �ف��س وال� � ��روح !! وط �ي �ل��ة م� ��دة زم �ن �ي��ة ط��وي �ل��ة؛؛
أسبوع شهر سنة سنوات !! تعتر بعداً وابتعاداً؟؟ حجاب
وغ �ش ��اوة!! ع��ن ال �ل��ه ال�خ��ال��ق امل��دب��ر امل�س�خ��ر امل�ي�س��ر ال ��رزاق
الكريم وتعتر ؟ نسياناً لله !! وسننه وتعليماته!!
ويمكن تشبيه هذه الحالة بحالة تسبيح منحرف بيشء
نفيس أو م��ادي غري ال�ل��ه!! والعياذ بالله  ..ويمكن تشبيه
ه��ذا ال��يشء أيضا  :أن��ه افتتان ب��ال��يشء ؟؟فتنتم أنفسكم
!! وغرتكم األماين !!
وتربصتم !! أه��واءك��م!! أغواكم !! يغويكم !! يمنيهم!!
زخ ��رف ال �ق ��ول ..اف �ت �ت��ان  :ح ��ب زائ ��د ب ��يشء ( م ��ال م�ن�ق��ول
ث��اب��ت م�ن�ص��ب ج ��اه ول ��د زوج  )..ح ��ب إن �س ��اين!! ح��ب ن�ت��ج
عنه حجاب حجب ؛؛ حقيقة أن الله هو املسخر والرزاق
وعطاءه وتمكينه !! وأنه تعاىل هو املبارك وأنه املانع واآلخذ
واملؤخر لذلك اليشء!!
ونتج عن ذل��ك وينتج افتتان ب��ال��يشء؛؛ ابتالين الله به
!! وك��ان ينبغي عليا نفسيا وروحيا؛؛ ربطه بالله املعطي
واملبارك أرجعته لذايت !! فافتتنت به !!
تفكري بعيد عن الله  :خيال؛ هموم؛ أماين ؛؛ سيطرة
عىل نفيس وعق� ملدة طويلة !! شعرت أو لم اشعر ..كان
األوىل ب��ي كمؤمن  :أن أج�ع��ل ج��ل غايتي وج��ه لله عامال
ب��األس �ب��اب ال �ت��ي أم ��ر ب �ه��ا !! وارب �ط �ه��ا ب��ال�ل��ه امل�س�خ��ر امل�ي�س��ر
املقدر ..وغايتي أيضا فيها إرضاء و مرضات الله !! وسيأيت
الخري والركة ..والحقيقة كما نعلم  :أن الدنيا  :دار ممر
امتحان؛؛ بعده ج��زاء مدته  :قصرية ساعة أسبوع؟ ما
ل�ب�ث�ن��ا غ��ري ل�ي�ل��ة ي�ع�م��ر امل�ع�م��ر ف�ي�ه��ا م��ائ��ة أو أرب �ع��ني أو أق��ل
؛؛ كلها أسبوع ؟؟ فليست طويلة طول األماين واالفتتان
والزخرفة والتزيني الشيطاين التي قد يتصورها البعض!!
ما هو املطلوب منا ألنفسنا؛؛ لله قبل كل يشء  :فمن
أح�س��ن (ن�ف�س�ي��ا وروح �ي��ا وس�ل��وك�ي��ا) يف م��دة االم�ت�ح��ان؛؛
وس �ب��ح ل �ل��ه ؛؛ وك ��ان ��ت غ��اي �ت��ه م ��رض ��ات ال �ل ��ه؛؛ خ ��ري م�م��ا
ي �ج �م �ع ��ون!! ف� ��الح وف � ��وز؛؛ب � ��إذن ال� �ل ��ه..وم ��ن أس � ��اء ف�ه��م
االم �ت �ح ��ان؟؟ ن�ف�س�ي��ا وروح� �ي� ��ا!! وس �ل��وك �ي��ا ؛؛ ف �ق��د خ�س��ر
الخسران املبني ؛؛ والعياذ بالله ..سبحان م��ن ال ينبغي
ال�ت�س�ب�ي��ح إال ل ��ه ؟! س �ب �ح��ان اإلل ��ه ال �ج �ل �ي��ل س �ب �ح��ان األع ��ز
األكرم سبحان الع� العظيم.

معي الله
هناء أحمد الكدس
أبدأ يف هديف شرباً فشرباً
حينما جرحت لم أبحث عن الناس بل عىل اإلبرة
ال أريدكم اليوم كنت يف حاجتكم باألمس
يبتسمون يف حضرتك ويف غيابك يبدأ الهمس
أخيط جراحي كتفي ذراعي
أرعى نفيس الأحتاج لراعي
حلمي توهج مثل ذراعي
أنا لن أنتهي مستمر صراعي
إىل أن أصل
ال أحتاجهم هم خداع للبشر
لست بمفردي
ومعي الله سندي الوحيد
طريقي حددته عنه ال أحيد
وحدي أقطع مسافات بعيدة
وإن مت سوف أموت عزيزة
صراع يف ذهني أحداث كثرية
يجب أن تبقى قويا
التلتفت نحو من خذلوك بثمن زهيد باعوك
أكمل وأنت بالحماس معبد
أكمل وأنت بالصرب مثبت
تكن لحلمك كل املحبة
الترد ملن سبك سبا
طموحك صخرة قاسية صلبة
مميز عن الغري التتشبه
زلتي سوى خطئ فال تتبع
عىل عرش خوف الله ترتبى
يوم يل ويوم عليا أتقلب كحجر الرندي
أصبح كل مايحيط بنا جميال كعطر الوردي
تحيط بنا الصعاب وأنا أقر القرآن وأدعي
أنا لغري الله ال أتذرع
أواجه الدنيا حتى الترتك فيا أثر ما
أتألم والكل يتفرج
يعلمون أنني ال أحتاح مدحا وال أغىش ذمى
قلبي بالكالم اليتدنس
وسط الصعاب أحلق كالنسر
وسوف أنتصر إذا قدر يل النصر
سوف أرتدي ثوبا جديدا
قطعت شوطا والزالت أشواط عديدة
الزال بمقدوري أن أفعل املزيدا
سوف يكتبون عن نجاحايت يف الجريدة
أحمل أثقاال تفوق وزين سوف ترى
الاستسلم حتى أنال وطري
لن أرجع خلفي سوف اميض قدما
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البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية)85( :
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

أمرياك يف أفغانستان
( َكم ََث ِل َّ
الش ْي َطان)

ل�ق��د ب�ل��غ ع ��داء أم��ري �ك��ا ال�ص�ه�ي��وص�ل�ي�ب�ي��ة للملة
اإلسامية القويمة وحرصها عىل التصدي ملا بات
يتمتع به اإلسام الحنيف من عاملية َّ
حد تكليف
بقاع
عدد من الخايا (الصهيوماسونية) بإمطار
ٍ
ك �ث��ر ٍة م��ن ال �ع��ال��م ب��ال�ك�ث��ر م��ن ال �ج��رائ��م ال�ن�ك��راء
ً
ولوغا يف الدماء والتي تعترب -لبشاعتها
واألشد
ووح�ش�ي�ت�ه��ا( -ج��رائ��م ض��د اإلن�س��ان�ي��ة) ،ث��م ُتنيط
بما يواليها من وسائل اإلعام مهمة تهيئة الرأي
ال�ع��ام -ع�ق��ب تنفيذ ك��ل ع�م��ل م��ن ت�ل��ك األع�م��ال
ال� �ش ��دي ��دة االت � �س� ��ام ب � ��اإلج � ��رام -ب �ت ��وج �ي ��ه أص ��اب ��ع
االت �ه��ام ن�ح��و اإلس ��ام ب �ص��ورة ح�ص��ري��ة ،فتخلق
ل�(الدين القيم) �بإلصاقها به تلك الفرية -عداوات
ال ن �ظ��ر ل �ه��ا يف ت ��أري ��خ ال �ب �ش��ري��ة واض �ع ��ة إي� ��اه يف
م��واج�ه��ة ش��ام�ل��ة م��ع ع�م��وم ال��ربي��ة .فيتسنى لها
عند ما تشن ض��ده حربا من حروبها املتواصلةال ��رام �ي ��ة إىل اس �ت �ئ �ص ��ال ��ه -ت �ج �ي �ي��ش ع ��ال ��م ال �ك �ف��ر
بأكمله.
ومن أب��رز وقائع اإلج��رام التي أوع��زت سلطات
أم ��ري �ك ��ا ل �خ��اي��اه��ا ب ��اق ��راف �ه ��ا ض ��د آالف األب ��ري ��اء
ع ��ىل ب �ق �ع��ة م ��ن أراض �ي �ه ��ا ب��ال �ت��زام��ن م ��ع إي �ع��ازه��ا
ل ��وس ��ائ ��ل اإلع� � ��ام ب��إل �ص��اق �ه��ا ب �م �ت �ط��رف��ن أش �ب ��اه
عوام محسوبن عىل اإلسام حادثة نسف ُبر َْجي
التجارة يف مدينة "نيو يورك" األمريكية بوسائل
حديثة وذك�ي��ة وبأساليب فنية تكتيكية بعد أن
ان �ت �ه ��ى ع �م ��ره �م ��ا االف � � ��رايض وأص �ب �ح ��ا -ب �ح �س��ب
أب ��رع اخ�ت�ص��اص�ي��ي ال�ه�ن��دس��ة امل�ع�م��اري��ة -منتهيي
الصاحية.
ول��يك ت�ح�ق��ق اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة -م��ن وراء تلك
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ه��دي�م�ي��ة ال �ه �ن��دس �ي��ة -م ��ا ت ��ري ��ده م��ن
أه��داف عسكرية وسياسية بمستويات قياسية
اس �ت ��درج ��ت -ب ��واس �ط ��ة ج �ه ��ازه ��ا االس �ت �خ �ب ��ارايت-
ب �ع��ض ال �ش �ب ��ان امل �س �ل �م��ن ل �ت �ح� ُّ�م��ل ت �ب �ع��ات ذل��ك
ال � ُ
�ج ��رم ذي األث � ��ر ال �ت ��دم ��ري األس� �ط� ��وري ب�ش�ك��ل
صوري ،فقد نقل الصحفي "أحمد عبد الحكيم"
ض�م��ن ت�ق��ري��ر ب �ع �ن��وان "س �ي �ن��اري��وه��ات امل ��ؤام ��رة...
ه �ج �م ��ات  11س �ب �ت �م��رب (إخ� � � ��راج دم � � ��وي) ب ��رع ��اي ��ة
أمركية" الذي نشر يف موقع "انبندنت عربية"
ب � �ت� ��أري� ��خ  10س �ب �ت �م ��رب  2019ع � ��ن "ري� �ت� �ش ��ارد
ف��وول��ك" أس�ت��اذ ال�ق��ان��ون ال��دويل رئ�ي��س مؤسسة
"سام العصر النووي" قوله( :يُحتمل أن إدارة
ب� ��وش ق ��د س �م �ح��ت ب� �ح ��دوث ه �ج �م ��ات ال �ح ��ادي
عشر من سبتمرب ،أو تآمرت لتنفيذها لتسهيل
ذل� ��ك امل � �ش� ��روع ،وأن ه �ن ��اك خ ��وف ��ا ل� ��دى اإلدارة
األم��ري �ك �ي��ة م ��ن م�ن��اق�ش��ة م ��ا ح ��دث ذل ��ك ال �ي��وم،
ح �ت��ى ال ُت �ك �ت �ش��ف أس� � ��را ٌر س � � ��وداء) ،ك �م��ا ورد يف
التقرير ذاته عن "مورغان رينولدز" -وهو أستاذ
ب�ج��ام�ع��ة ت�ك�س��اس وع�ض��و س��اب��ق ب ��إدارة ال��رئ�ي��س
ج��ورج ب��وش -ق��ول��ه( :إن أح ��داث سبتمرب كانت
عملية زائفة وأكذوبة كبرة لها عاقة بمشروع
الحكومة األمركية للهيمنة عىل العالم).
وق ��د ُت��رج �م��ت ت �ل��ك ال�ح�ق�ي�ق��ة ب �ت �ل� ُّ�ق��ف ال��رئ�ي��س
األم � ��ري � ��يك ح �ي �ن �ه ��ا "ج� � � ��ورج دب �ل �ي ��و ب � � ��وش" ذل ��ك
اإلجرام بتوجيه االتهام وإعان ما اعتربها (حر ًبا
ص �ل �ي �ب �ي��ة م �ق ��دس ��ة ع� ��ىل اإلس � � � ��ام) ،راب � � ً
�ط � ��ا -م ��ن
خ ��ال �ه ��ا -ال �ح �م ��ات ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة ال �ت ��ي ش �ن ��ت ع��ىل
�روب م �ع��اص��رة
اإلس � ��ام ب �م��ا ُي �ش ��ن ض� ��ده م ��ن ح � � ٍ
باعتبارها "حملة صليبية عاشرة".
وإذا ك ��ان اإلن �ج �ي��يل "ب � ��وش" ق ��د ت��رج��م ح�ق��ده
ال �ص �ه �ي ��وص �ل �ي �ب ��ي ب� �ش ��ن ح� ��رب� ��ه ال� �ش� ��رس� ��ة -ق �ب ��ل
ع�ش��ري��ن ع��امً ��ا -ض��د اإلس ��ام يف ك��ل م�ك��ان ،فقد
تركزت يف "أفغانستان" ،وأنفق عليها -وفق ما
ن �ق��ل م��وق��ع "ال �ج ��زي ��رة ن ��ت" ع ��ن م�ط�ل�ع��ن -أك��رث
م��ن ت��ري�ل�ي��وين دوالر ،ص��رف ج��ل ه��ذا امل�ب�ل��غ امل��ايل
ال�خ�ي��ايل يف م�ح��اول��ة زرع س�ل�ط��ة راس �خ��ة ال�ب�ن�ي��ان
ي�م�س��ك ب��زم��ام �ه��ا ال �س��اس��ة األف �غ ��ان األش� ��د والءً
لأمريكان.
بيد أن ما ُقوبلت به اإلدارات األمريكية املتعاقبة
ً
التي أنفقت طيلة عقدين كاملن أم��واال ال تعد
وال ت�ح��ىص م��ن اس�ت�ع�ص��اء ال��واق��ع األف �غ��اين عىل
التطويع قد حمل إدارة "بايدن" ومن قبلها إدارة
"ترامب" عىل اتخاذ قرار االنسحاب.
وحتى تضمن اإلدارة األمريكية النسحاب قوتها
ما يقتضيه االنسحاب من مناخات األمن واألمان
ج�ن�ح��ت إىل ال �ت �ف ��اوض م ��ع ع ��د َّوت �ه ��ا "ط ��ال �ب ��ان"،
َّ
فوظفت األخرة تلك املفاوضة يف تقويض أسس
ً
أساسا شبه مقوضة
السلطة العميلة التي هي
بسبب اس�ت�م��داده��ا م�ق��وم��ات ب�ق��ائ�ه��ا م��ن ال��زوال
من قوة االحتال.
ولعل "طالبان" قد انتزعت -مقابل كفها عن
توجيه ضربة للقوات األمريكية املنسحبة -حق
اجتياح ما أمكنها من األرايض األفغانية وبتزامُ ن
ي�ب�ع��ث ع ��ىل االس �ت �غ ��راب م ��ع ع�م�ل�ي��ة االن �س �ح��اب
التي لم تستكمل إال وقد أحكمت سيطرتها عىل
 60%من الباد ،وما إن استكملت القوة الغازية
عملية االنسحاب إىل املطار ،حتى باتت "طالبان"
شديدة االقراب من العاصمة "كابُل" التي أعلن
ع��ن سقوطها بشكل ك��يل يف ال �� 15م��ن أغسطس
الحايل.
وال��اف��ت ل��ان�ت�ب��اه أن ال�خ�ط��اب األم��ري��يك ال��ذي
ظ ��ل ُي ��وه ��م ال �س �ل �ط��ة األف �غ ��ان �ي ��ة ال �ع �م �ي �ل��ة ب��أن �ه��ا
س�ت�ظ��ل ت�ح�ظ��ى -ح�ت��ى ب�ع��د االن �س �ح��اب -محمية
ب � ��ال � ��ذراع ال �ع �س �ك ��ري ��ة األم ��ري �ك �ي ��ة ال �ط ��وي �ل ��ة ،ق��د
ت �غ��ر ج� ��ذر ًّي� ��ا إ َّب� � ��ان س �ق ��وط ال �ع��اص �م��ة "ك ��اب ��ول"
بيد "طالبان" ،إذ ظهر الرئيس "جو بايدن" -يف
خطاب تناقلته الكثر من وسائل اإلعام -يعيب
عىل الرئيس األفغاين الفار "أشرف غني" مراهنته
ع��ىل ق��وات��ه وت�ف��وي�ت��ه م��ا ك��ان س��ان� ً
�ح��ا أم��ام��ه -م�ن��ذ
أيام -من فرص السام.
وبهذا الخطاب األمرييك الخاذل لعماء ظلوا
ط�ي�ل��ة ع�ق��دي��ن زم�ن�ي��ن -ي��دي�ن��ون ألم��ري�ك��ا ب��ال��والءالكامل ،يكون موقف الساسة األمريكان املتربئ
ً
ً
سهلة
فريسة
من عمائهم األفغان وتقديمهم
�ش � ْي� َ�ط��ان إ ْذ َق � َ
ل �ع��د َّوت �ه��م "ط��ال �ب��ان" َ
(ك��مَ � َ�ث��ل ال� َّ
�ال
ِ ِ
ِ
َ
اك� ُ�ف � ْر َف� َ�ل� َّ�م��ا َك� َ�ف � َر َق � َ
�س��ان ْ
ِل� ْ
�ال إِ ّين َب� � ِ�ريءٌ ِم� ْ�ن��ك)
�إن� َ ِ
ِ
ِ
الحشر من اآلية.)16( :

ف �ق��د أت �ف ��ق أن ��ه وص ��ل ال �ع �ل��م ب ��وص ��ول م ��راك ��ب امل �ج��وري��ن
إىل ب �ن��در امل �خ��ا وط �ل �ب��وا م ��ن م ��والن ��ا ال�س�ل�ط��ان ال ��ذم ��ة واألم ��ان
ف�ل�م��ا ع�ل��م م��والن��ا ال�س�ل�ط��ان ب��ذل��ك ت�ع�ط��ف ع�ل�ي�ه��م بالشفقة
وال��ذم��ة ..فطابت نفوسهم ووأدخ�ل��وا م��ا معهم م��ن التحف
ووصلوا إىل الباب الشريف يف زبيداملحروس فقابلهم موالنا
السلطان بكل خر وتغاىض عىل قبيح فعلهم والزالت عوائده
جميلة ومراحمه جسيمة وذلك يف شهر محرم الحرام سنة
833هجرية ويف نفس العام وصل املبشرون باملسيحية فقد
قبض عليهم مركب ال��دي��وان من اإلس�ط��ول ال��رس��ويل يف باب
امل �ن ��دب وك ��ذل ��ك م ��رك ��ب آخ ��ر ظ �ف��ر ع �ل �ي��ه يف ب ��اب امل �ن ��دب م��ن
ُسمطري وعليه املجورين فقبضوا عليه وأرسلوه مع ما فيه
وأرس�ل��وا ب��ه إىل الثغر امل�ح��روس تحت الحفظ وذل��ك يف سنة
833هجرية .هذا ولم تكون مطاردة املجورين باألمر السهل
فقد كانت تقع معارك شديدة بن عسكر السلطان واملجورين
وال �ق��راص �ن��ة ح �ت��ى يف ب�ع�ض�ه��ا ك��ان��ت ت �ق��ع خ �س��ائ��ر ك �ب��رة م��ن
الطرفن ففي وقعة ميون بباب املندب وصل مركب املجورين
ج��وار الجزيرة وشاهد املركب السلطاين فهرب فتبعه األمر
سيف الدين سنقر ثم وص��ل مركب ث��اين للمجورين ولحقه

األمر النقيب شجاع الدين عمر بن مسعود وظفرو باملركب
وقتلوا الناخوذة وأسروا الباقن غر أن هذه املعركة قد أدت
اىل حرق السفينتن معاً وغرقهما وموت أغلب الراكبن بما
فيهم األم��ر النقيب مسعود والكثر م��ن عسكر السلطان..
لنفهم كم كانت مهمة تأمن املاحة يف حوض البحر األحمر
وخليج ع��دن والبحر العربي حتى مضيق هرمز فقد توطد
األمن واالمان بفضل األسطول البحري للدولة الرسولية التي
كانت تهتم بتحديثه باستمرار وقد كان عساكر هذا األسطول
يختارون بعناية فائقة ..فقد كانت مهمة هذ اإلسطول تبدأ
من جزر فرسان مروراً بكمران  ,والحديدة وكل الجزر واملخا
ء وب ��اب امل �ن��دب وخ�ل�ي��ج ع ��دن وح�ت��ى ج ��زر ك��وري��ا م��وري��ا عند
طرف بحر الهند ..فقد كانت هذه السفن تجوب البحار عىل
ط��ول�ه��ا وع��رض�ه��ا ب�غ��رض ت��أم��ن ال�ت�ج��ارة م��ن ال�ق��راص�ن��ة وق��د
ف��رض��ت س �ي��ادة ال ��دول ��ة ال��رس��ول �ي��ة ع��ىل ع ��رض ال�ب�ح��ر وأم�ن��ة
ال�ت�ج��ارة ال�ش��رق�ي��ة ب�خ�س��ائ��ر وم �ع��ارك ك��ان��ت ت�ت��م ب��ن السفن
السلطانية وسفن الفراصنة وحن كانت تفلت سفينة من
ثغر كانت تلتقي بها سفن الحراسة يف الثغر التايل فتصدم
بالسفن السلطانية وي�ت��م القبض عليها وقيادتها بما فيها

إىل البندر الجديد بزبيد امل�ح��روس��ة ..وقد
كانت تحت أي��دي الرسولين كما
اتضح عند القبص عىل "املجورين"
يلفت النظر بعض التعبرات يف املخطوط
فيها  ,وكما امتدت أيديهم كذلك
الخاصة بالسفن التي كانت تغرق يف البحر
إىل ب��اق��ي ال �ج��زر ال�ه��ام��ة م�ث��ل ج��زر
أث�ن��اء ال��واج��ب فقد نعت بعضها بمركب
ف��رس��ان وده�ل��ك وغ��ره��ا بدليل ما
ال ��دي ��وان  ,وب��امل��رك��ب ال �ن��اص��ري و ب��امل��رك��ب
ال� �س� �ل� �ط ��اين ..وك� �ي ��ف م� ��ا ك � ��ان األم� � ��ر ف�ق��د
كان لهم من نفوذ يف جنوب البحر
األحمر وسواحله الغربية.
كانت هذه هي صورة العاقات الخارجية
ً
وال ي �ه �م �ن ��ا ه �ن ��ا ك � �ث� ��را م� ��ا ق �ي��ل
وطبيعة النشاط البحري للدولة الرسولية
ع ��ن أن ال� ��دول� ��ة ال ��رس ��ول �ي ��ة ك��ان��ت
 ,وك � ��ان � ��ت ه � � ��ذه ه � ��ي ص� � � ��ورة ال� �ع� ��اق� ��ات
اللواء /حميد فاضل
دول � ��ة غ ��ر ي�م�ن�ي��ة  ,وح �ق �ي �ق��ة ك��ان
الخارجية وطبيعة النشاط البحري للدولة
ال��رس��ول�ي��ون ب�ق��اي��ا اج�ه��زة وعناصر
الرسولية وكانت هي الصورة لتلك الدول
القوية التي ظهرت يف اليمن منذ ظهور اإلسام والتي أعطت ال �ح �ك��م األي ��وب ��ي يف ال �ي �م��ن  ,ل �ك��ن ال �ف �ك��ر االس ��ام ��ي ال�س��ائ��د
ً
واستغاال طيباً ملوقعه وقد تعمدنا حينذاك ك��ان يلغي تلك ال�ف��روق وي�س��اوي ب��ن ال�ن��اس  ,كما
التفاتاً خاصاً لسواحله ,
نقل تلك االقتباسات بنصها من هذه املخطوطة حتى تتضح امتد حكم الرسولين يف اليمن إىل مائتي وخمسن ع��امً��ا ,
ً
شماال إىل عدن
طبيعة العصر وإسلوبه  ,ويظهر لنا م��دى االهتمام بالبحر وام�ت��دت سيطرتهم من املخاف السليماين
نظراً للفوائد الكثرة التي تجني من وراء ه��ذا اإلهتمام من وحضرموت ومهرى جنوباً باستثناء بعض املناطق الشمالية
ال�ت��ي ت�م��رد فيها بعض األئ�م��ة أح�ي��ان��اً ،ودخ�ل��وا يف صلح مع
الناحية االقتصادية والناحية السياسية .
وق ��د ت�ب��ن ل�ن��ا م��ن خ ��ال ت�ل��ك ال�ن�ص��وص أن "ج��زي��رة زق��ر" الرسولين احياناً أخرى .

رموز العطاء
يف م� �س ��اح ��ات ال� �ح� �ي ��اة ال �ي ��وم �ي ��ة امل ��زح ��وم ��ة ب �ك ��ل امل �ت ��اع ��ب
وم�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�ي��ش ت��ربز اش��راق��ات طيبة وت�ظ�ه��ر رم��وز تنشد
ال �ع �ط��اء وت �ق��دم��ه وت �ح ��رص ع ��ىل أن ت�ض�ي��ف ل �ح �ي��اة اآلخ��ري��ن
معان جميلة وتقرأ يف حياة الناس سطوراً مضيئة من اإلبداع
والتميز والحضور..
ع �ن ��دم ��ا ن �ش ��اه ��د ح �ي��ات �ن��ا ال �ي ��وم �ي ��ة امل �ع ��اش ��ة س� ��وف ن �ج ��د أن
امل�ت��اع��ب وامل�ش��اغ��ل ت��زح��م ال�ن�ف��وس وت�ص�ي��ب امل��رء ب��دوام��ة من
املشاكل الصغرة والكبرة ..ورغم ذلك تبقى الحياة ممتعة
ألن الراحة ال تأيت اآلن خال التعب والكدر والعمل والجري
وراء مكاسب الحياة ووراء منجزاتها مهما كانت صغرة أو
كبرة ويف غمرة الحياة ومتغراتها نستمر يف الجهاد اليومي
ويف الكفاح املستمر لتحسن أوضاعنا وأحوال أسرنا ..ومما

محطات
جمال القيز

ضاعف متاعبنا نحن اليمنين هو املشاكل التي يفتعلها جار
السوء من الرياض الذي مازال يكيل لنا املتاعب من عاصمته
املوبوءة بالعدوان وباملؤامرات والدسائس ..ومع ذلك نحن
كشعب ن�ص��ر أن نعيش وأن نظهر ال�ف��رح وأن ن�ت�ج��اه��ل كل
امل �ش ��اك ��ل ال �ت ��ي ي�ص�ط�ن�ع�ه��ا ق � ��ارون ال �ع �ص ��ر رب �ي ��ب ال �ص �ه��اي �ن��ة
واألمريكان ..ومما يساعدنا يف مجالدتنا للحياة ومجاهدتنا
لعدوان طاغ باغ معقد أثيم إن لنا رفاق درب وزم��اء جهاد
وك�ف��اح وعمل وإع��ام نستند إليهم نستأنس بهم وبآرائهم
وبرؤاهم ..فهم مشاعل وفادة بالخر والنور والعطاء وهم
ع�ن��وان م��ؤك��د ل��إب��داع ال�ج�م�ي��ل ..وه��ؤالء ال��رف��اق ه��م ك�ث��رون
وه ��م ع �م��اد م ��ن اع �م ��دة ال �ح �ي��اة يف ي�م�ن�ن��ا ال �غ ��ايل وال�ح�ب�ي��ب..
وهنا اخص بالذكر واإلشارة والشكر والتقدير الدكتور أمن

هل تتعظ أنظمة العدوان ومرتزقة اليمن؟!
م �ن��ذ االن �س �ح ��اب األم ��ري ��يك م ��ن س��اي�غ��ون
ع ��ام 1975م وال �ه��زي �م��ة ت�ط�غ��ى ع��ىل ال�ن�ف��وذ
األمرييك والهيمنة األمريكية تشهد انكماش
مُ �ت�س��ارع وأف ��ول ال ي�ل�ح�ظ� ُ�ه إال م��ن ي��ؤم�ن��ون
ب � �ق� ��درة ال� �ش� �ع� ��وب ال � �ث� ��ائ� ��رة وال ُي� �م� �ج ��دون
األم� ��ري� ��يك أو ت ��رت �ع ��د ف ��رائ �ص �ه ��م ع �ن ��د ذك ��ر
ه��ذا ال�ن�ظ��ام األم��ري��يك امل�ه��رئ وامل�ت�ه��اوي إىل
املجهول.
ل� ��م ي � ُ�ك ��ن ان� �س� �ح ��اب أم ��ري� �ك ��ا م� ��ؤخ� ��راً م��ن
أف� �غ� ��ان� �س� �ت� ��ان إال ت� �ت� ��وي� ��ج ل � �ه� ��زائ� ��م وف �ش ��ل
مراكم ،فشل ملعظم بنود املشروع األمرييك
يف الهيمنة وأمركة العالم واإلستياء عىل
م �ق ��درات ال �ش �ع ��وب وث ��روات �ه ��ا وزرع ال�ف��ن
وال��رق��ص ع��ىل دم ��اء أب �ن��اء ه ��ذه ال�ش�ع��وب،
ل��م ي�ه��دف امل�ش��روع األم��ري��يك للسيطرة عىل
ُ
أن �ظ �م ��ة ال �ح �ك ��م ال �ع ��امل �ي ��ة ف �ح �س��ب ب ��ل أري� ��د
ل�ل�ش�ع��وب ان ُت�س��ر إىل م��رب��ع ع��دم ال��وج��ود
والتسليم املطلق للهيمنة األمريكية ومحو
ه��وي��ة ال�ش�ع��وب وال �ت��اري��خ امل ��ايض وال�ح��اض��ر
واملستقبل وتأمرك الشعوب حسب الرغبة
والسياسات األمريكيةُ ..هزمت أمريكا كما
ُه ��زم ال�ت�ت��ار ب�ع��د أن اس �ت��ول��وا ع��ىل م��اي�ق��ارب
ن �ص��ف األرض وب �ع ��د  50ع ��ام م ��ن ال�ت�س�ل��ط
وغ��زوا ال�ش�ع��وب إال ان أي م�ش��روع ع��دواين
وغ��زوا س��رع��ان م��ا ينتهي وي�ت�ب��دد ح��ن ُت�ق��رر
الشعوب أن توجه بوصلة التحرر والنضال
وال �ك �ف ��اح ض ��د امل �ح �ت��ل ،ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان
ه��زي �م��ة أم��ري �ك��ا يف أف �غ��ان �س �ت��ان وم�ش�ه��ده��ا
وه ��ي ت�ج��ر أذي� ��ال ال�خ�ي�ب��ة م�ح�م�ل��ة ب��ال�ف�ش��ل
املراكم لعقود من الزمن يتوضح ويتكشف
الضعف والحقيقة املخفية ألمريكا وقوتها
املنسوجة بالاواقعية ،بل وأسقطت الستار
عن مشروعها االستعماري املتبدد يوماً بعد
يوم..
هيمنة وأستولت أمريكا عىل أفغانستان

أحمد عبدالله الرازحي

م ��ا ي �ق ��ارب  20ع ��ام ��اً ت �ح��ت وط� ��أة ال �ت �ه��دي��د
وفوهات البنادق والرغيب وشراء الذمم ،
تتغر السياسات واألهداف طبقاً للمصالح
وال � ��يء ال ��وح �ي ��د وال �ث ��اب ��ت ه �ن ��ا و ال � ��ذي ال
يتغر ان الشعوب تؤمن إيمان يتجدد مع
ال ��زم ��ن و إي �م ��ان ال ي �م��وت ب ��أن ب�ي��ع األوط ��ان
غاز ودخيل ال يبني وطن
عار ودمار وان اي ٍ
وال ُي��أم� ُ�ن م��واط��ن وان ال�ت�ح��رر واالس�ت�ق��ال
ال ي ��أيت إال م ��ن امل �ق��اوم��ة وال �ن �ض��ال وم ��ن أي
فرد أو طبقة شعبية ك��ان ،فعندما هزمت
أم��ري�ك��ا يف أف�غ��ان�س�ت��ان ت�خ�ل��ت ع��ن ع�م��اءه��ا
األف �غ ��ان �ي ��ن ون �ب��ذت �ه��م ورم� ��ت ب �ه��م رغ� ��م م��ا
ق��دم��وه ل��أم��ري��يك م��ن معلومات وخ��دم��ات
إستخباراتية لكن التخيل والرمي بالعماء
س� �ي� ��اس� ��ة أس� ��اس � �ي� ��ة ي � �ق� ��وم ع �ل �ي �ه ��ا ال� �ن� �ظ ��ام
األمرييك اآلفل ومجهول املستقبل!.
�از م �ح �ت��ل ان
امل ��ؤك ��د ه �ن ��ا ان� � ُ�ه ألب� ��د ألي غ � � ٍ
ينهزم وتبقى الشعوب هي وحدها من تقرر

مصرها وتبني نهضتها بأيدي أبناءها أل
ب ��أي ��دي مُ �ع �ت��دي��ة وأن �ظ �م��ة ع�م�ي�ل��ة ق��اب�ع� ً�ة
ت�ح��ت ال��وص��اي��ة وال�ه�ي�م�ن��ة األم��ري�ك�ي��ة وم��ا
ح� ��دث يف أف �غ ��ان �س �ت ��ان ق ��اب ��ل ل �ل �ت �ك ��رار يف
ال� �ب� �ل ��دان األخ� � ��رى ب ��اخ �ت ��اف ال �ج �غ ��راف �ي ��ا
فقط...هل تتعظ أنظمة تحالف العدوان
وم ��رت ��زق �ت �ه ��م يف ال �ي �م ��ن؟ وم � ��ا ح � ��دث يف
أفغانستان من هزيمة ألمريكا سيحدث
يف اليمن!؟.
م � ��ن ال � �غ � �ب� ��اء واالن� � �ت� � �ح � ��ار ان ي� ��واص� ��ل
ال �ت �ح��ال��ف ال �س �ع ��ودي اإلم� � ��ارايت ع ��دوان � ِه
وح � ��رب� � � ِه ع � ��ىل ال� �ي� �م ��ن يف ال � ��وق � ��ت ال � ��ذي
تتهاوي وتنهزم فيه أمريكا ومشاريعها
االس �ت �ع �م��اري��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ..ال �س ��ؤال ه�ن��ا
ه� � ��ل س� �ي� �ت� �ع ��ظ ال � �ن � �ظ� ��ام� ��ن ال � �س � �ع� ��ودي
واإلم� � ��ارايت ب��اع �ت �ب��اره��م ك � ��أدوات ل�ل�ن�ظ��ام
األم � ��ري � ��يك امل� � �ه � ��زوم ال � � ��ذي ال ي �س �ت �ط �ي��ع
ح� �م� ��اي� ��ة ن� �ف� �س� � ِه م � ��ن ال � �ه � ��زائ � ��م ق� �ب� ��ل ان
ي�ك��ون ق��ادر ع��ىل حماية ع�م��اءه م��ن أنظمة
وأف � ��راد اس �ت �ه �ل �ك��وا يف خ ��دم ��ة األم ��ري ��يك ث��م
يبيعهم ويرميهم ويتخىل عنهم عند انتهاء
خ ��دم �ت �ه ��م ل� ��ه ك �ع �م ��اء وج ��واس� �ي ��س !!..؟
وه� ��ل ُي � ��درك م ��رت ��زق ��ة ال ��ري ��اض واس �ط �ن �ب��ول
ان� � ُ�ه ال ي�م�ك��ن إع� ��ادة ش��رع�ي�ت�ه��م وس�ل�ط�ت�ه��م
وح�ك��م اليمنين ب��واس�ط��ة ص��واري��خ وقنابل
الطائرات السعودية األمريكية؟؟ من ي ّ
ُعلم
السعودي واألمرييك واملرتزق اليمني حجم
ال �ض �ح��اي��ا ال �ت ��ي ق��دم �ه��ا ال �ي �م �ن �ي��ن يف س�ب�ي��ل
ال�ت�خ�ل��ص وط ��رد ح�ك��وم��ة اخ�ت��ارت�ه��ا ال��ري��اض
وواشنطن لحكم اليمن ولكن لهم مسمى
آخ ��ر ل ��دى ال �ي �م �ن �ي��ن،،ح �ك��وم��ة ال ��ري ��اض،،
م� ��اب� ��ن س � � ��ارق وم� �ت� �س� �ل ��ط وع� �م� �ي ��ل ودم � ��ى
للهيمنة األم��ري�ك�ي��ة ..ف�ه��ل ت��واص��ل ال��ري��اض
وأبوظبي عدوانهم عىل اليمن بعد  7سنوات
من الهزائم إرضاءً للنظام األمرييك املنهزم؟

الريشاين الذي يعترب شعلة متوهجة من العطاء اإلنسانية
ال��وط�ن�ي��ة ن��دع��وا ال�ل��ه أن ي�م��ده ب�م��زي��د م��ن ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
فهذا الشاب املبدع حقاً من خال األكاديمية اليمنية للثقافة
واألدب يكتف نشاطاته الطوعية ويسجل إسهامات مشهورة
يف أكرث من مجال..
وال ي�ك�ت�ف��ي ب��ذل��ك ف�ه��و ي�م�ث��ل ج�س��راً ل�ل�ت��واص��ل م��ع ال�ع��دي��د
من املنظمات اإلبداعية العربية واإلنسانية لخدمة اليمن..
وخدمة املبدعن واملثقفن اليمنين ,انه بالفعل يقوم بعمل
وزارة بكاملها  -أعطاه الله الصحة والعافية  -وتوج نشاطه
بالخر العميم..
ل �ه��ذا ال �ش��اب امل �ب��دع وال �ي �م��اين األص �ي��ل ك��ل ال �ث �ن��اء وال�ش�ك��ر
والتقدير..

وظلموا انفسهم..

خالد الصرابي
كثر من البشر مثلهم مثل العدوان يسعون وبأيديهم اىل تمادي ص��ارخ يف الظلم فعندما
يصر ال�ع��دوان ال�س�ع��ودي ط��وال ه��ذه ال�س�ن��وات ع��ىل ممارسة جميع وس��ائ��ل الظلم والطغيان
ضد شعب الحكمة وااليمان فيحاول شدالخناق االقتصادي واإلستمرار يف سفك دماء األبرياء
فقط ألن قدراته املادية والعسكرية قدمكنته من ظلم اآلخرين لكنه انما يظلم نفسه ويأتيه الله
بأسباب االنتقام من حيث اليدري.
فمن يعلم ق��د ي�ك��ون تطبيعه م��ع الكيان االس��رائ�ي��يل ه��و ب��داي��ة النهاية.خصوصا بعد توسع
فجوة الغرور والتكربفلم يايت تجول عناصر الكيان الصهيوين قرب الحرم امليك يف الوقت الذي
ح��رم فيه غالبية املسلمن م��ن ح��ج بيت الله .م��ن ف��راغ اذ ه��و اب�ت��اء .ول�ل��ه يف خلقه ش��ؤن فهذا
هو اإلنسان بطبيعته ونفسيته االم��ارة بالسوء يدعي العمى عن بصرة الحق ومشكلة الكثر
وخاصة امللوك والقادة انهم ال يتعضون من كل ذي سابق فلو ان اح��دا تمعن بالتفكر لوجد
ان موجة الربيع العربي لم تأيت بفعل بشري مقصود بقدر ماهي ارادة الخالق عز وجل ازاح
م��ن خالها عتمة الظلم ال��ذي ك��ان ق��د خيم يف تلك االون ��ة ع��ىل ن�ط��اق ع��رب��ي واس ��ع.ويف خاتمة
املطاف جميعنا راحلن من دار الحياة الدنيا الفرق بيننا ان هناك من خفت موازينة واخر ثقلت
وال الحسنة مثل السيئة وما أغبى امللوك عندما يتجاهلون قدراته عز وجل ولعلنا نشهد جزء
كبرا من هذه القدرات والتي تجسدت يف إعانة وتأييد مجاهدينا االبطال الذين يحققون جل
االنتصارات امليدانية باسلحتهم املتواضعة ضد احدث وافتك الدروع والطائرات وساح املدفعية
وهذا هو الفرق بن الحق والباطل.بن الظلم ونصرة املظلوم .

الجاسوس الربيطاين يف الرشق االوسط كنا نستخدم نماذج مطابقة لألصل ()9
ع �ن ��دم ��ا ق� �ل ��ت أع � ��رف ك �ي ��ف ي �ف �ك ��ر ش �ي��خ
اإلس��ام  ،ق��ال ال��وزي��ر يمكنك امل��ي قدمً ا
والتحدث مع نموذجه لتتأكد من تطابق
اجاباتهم ذهبت بالقرب من نموذج شيخ
اإلس � � ��ام وق� �ل� ��ت ل� ��ه ه� ��ل م� ��ن ال� �ط ��اع ��ة أن
ن�ط�ي��ع خ�ل�ي�ف��ة أج ��اب ن�ع��م إن ��ه واج ��ب ألن��ه
م��ن ال �ط��اع��ة أن ن�ط�ي��ع ال �ل��ه وال �ن �ب��ي ع�ن��دم��ا
س��أل��ت ع��ن ال��دل�ي��ل ال ��ذي ك ��ان ع�ل�ي��ه إث�ب��ات
ذل ��ك أج ��اب أل ��م ت�س�م��ع ق ��ول ال�ل��ه اط�ي�ع��و
ال �ل��ه وال ��رس ��ول وأول ��و األم ��ر ق�ل��ت ه��ل ه��ذا
ي �ع �ن��ي أن ال �ل ��ه ي ��أم ��رن ��ا أن ن �ط �ي��ع ال�خ�ل�ي�ف��ة
ي ��زي ��د ال� ��ذي س �م��ح ل�ج�ي�ش��ه ب �ن �ه��ب امل��دي �ن��ة
وال� � ��ذي ق �ت ��ل ح �ف �ي ��د ن �ب �ي �ن ��ا ح �س ��ن وول �ي ��د
ال � ��ذي ش� ��رب امل� �ش ��روب ��ات ال ��روح �ي ��ة ك��ان��ت
إجابته هي يا بني يزيد أمر املؤمنن بإذن
ً
ً
جيدا لقد ارتكب خطأ ثم
الله اق��رأ الكتب
ق� ��ام ب ��ال �ت ��وب ��ة م ��ن أج� ��ل ه� ��ذا ت� ��اب وت ��وس ��ل
م ��ن أج ��ل م �غ �ف��رة ال �ل ��ه ورح �م �ت��ه ل �ق��د ك��ان
م �ح � ً�ق ��ا يف أم � ��ره ب �ن �ه��ب امل ��دي �ن ��ة امل� �ن ��ورة ألن
س�ك��ان امل��دي�ن��ة ق��د أص�ب�ح��وا متمردين عليه
ح�ت��ى وان ك��ان خ��اط� ً�ئ��ا ف��ا ي�ج��وز م�ع��ارض��ة
ال�خ�ل�ي�ف��ة ب��ل إط��اع��ة وص��اي��اه امل�ت��واف�ق��ة مع
الشريعة لقد طرحت هذه األسئلة نفسها
ع��ىل ش�ي��خ االس ��ام يف اس�ط�ن�ب��ول وت�ل�ق�ي��ت
إج ��اب ��ات م�ت�ط��اب�ق��ة م��ع اخ �ت��اف��ات ب�س�ي�ط��ة
ث � ��م س� ��أل� ��ت ال� �س� �ك� ��رت� ��ر م � ��ا ه � ��ي األس � �ب� ��اب
إلع ��داد ه��ذه ال�ن�م��اذج ق��ال ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة
نقيم القدرات العقلية للسلطان العثماين
والعلماء املسلمن سواء كانوا شيعة أم
س � ّ�ن ��ة ،ن �ح��ن ن �ب �ح��ث ع ��ن اإلج� � ��راءات ال �ت��ي
ستساعدنا يف التعامل معهم عىل سبيل

امل�ث��ال إذا أن��ت تعرف االت�ج��اه ال��ذي ستأيت
منه قوات العدو وستقوم باالستعدادات
وف � � ً�ق � ��ا ل� ��ذل� ��ك وت � �ض� ��ع ق � ��وات � ��ك يف م� ��واق� ��ع
مناسبة وت�ه��زم ال�ع��دو وم��ن ناحية أخ��رى
ً
متأكدا من اتجاه هجوم العدو
إذا لم تكن
انشر قواتك هنا وهناك بطريقة عشوائية
وستتعرض للهزيمة عىل نفس املنوال إذا
ك�ن��ت ت�ع�ل��م أن األدل ��ة ال�ت��ي س��وف يقدمها
املسلمون إلثبات أن إيمانهم ومذاهبهم
ع��ىل ح��ق س�ي�ك��ون م��ن امل�م�ك��ن بالنسبة لك
إلع � ��داد األدل � ��ة امل� �ض� ��ادة ل ��دح ��ض أدل �ت �ه��م
وت �ه��ز إي �م��ان �ه��م ب�ت�ل��ك األدل� ��ة امل� �ض ��ادة ..ث��م
أع� �ط� ��اين ك� �ت ��ا ًب ��ا ي �ت �ك ��ون م� ��ن أل � ��ف ص �ف �ح��ة
ت �ح �ت��وي ع ��ىل ن �ت��ائ��ج امل��اح �ظ��ات وال �ب �ح��وث
ال �ت ��ي ن �ف ��ذه ��ا ال� ��رج� ��ال ال �خ �م �س ��ة امل �م �ث �ل��ون
ً
سابقا يف مجاالت مثل الجيش والتمويل
وال�ت�ع�ل�ي��م وال ��دي ��ن ق ��ال ي��رج��ى ق� ��راءة ه��ذا
الكتاب وإعادته إلينا أخذت الكتاب املنزل
معي قرأته بأقىص قدر من االهتمام خال
عطلة مدتها ثاثة أسابيع كان الكتاب رائع
بالنسبة ل��إج��اب��ات امل�ه�م��ة وامل��اح�ظ��ات
ال��دق �ي �ق��ة ال �ت ��ي اح �ت ��واه ��ا ب��دت
ح� �ق� �ي� �ق� �ي ��ة أع � �ت � �ق� ��د أن
اإلج��اب��ات ال�ت��ي قدمها
الرجال الخمسة كانت
أكرث من سبعن يف املائة
متفقة م��ع اإلج��اب��ات التي
كانت ستقدمها نماذجهم
األصلية يف الواقع قال وزير
ال �خ��ارج �ي��ة أن اإلج ��اب ��ات ك��ان��ت
س�ب�ع��ن يف امل ��ائ ��ة ص�ح�ي�ح��ة ب�ع��د

قراءة الكتاب أصبحت لدي اآلن ثقة أكرب
يف دول�ت��ي وكنت أع��رف بالتأكيد أن خطط
ه� ��دم اإلم� ��رباط� ��وري� ��ة ال �ع �ث �م ��ان �ي ��ة يف وق ��ت
أق �ص ��ر م ��ن ق ��رن ق ��د ت ��م إع ��داده ��ا ب��ال�ف�ع��ل
كما قال السكرتر يف غرف أخرى مماثلة
لدينا ج��داول متطابقة مخصصة للبلدان
التي استعمرناها وكذلك تلك التي نخطط
الس �ت �ع �م ��اره ��ا ع �ن ��دم ��ا س ��أل �ت ��ه أي� ��ن وج� ��دوا
هؤالء الرجال املجتهدين واملوهوبن أجاب
إن عمائنا يف جميع أنحاء العالم يقدمون
ل�ن��ا م�ع�ل��وم��ات م�خ��اب��رات�ي��ه ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر
ك �م��ا ت� ��رون ه ��ؤالء امل �م �ث �ل��ون ه ��م خ ��رباء يف
ع�م�ل�ه��م وب �ط �ب �ي �ع��ة ال �ح ��ال إذا اس�ت�ط�ع��ت
ال �ح �ص ��ول ع ��ىل امل �ع �ل ��وم ��ات ال �ت ��ي ي�م�ت�ل�ك�ه��ا
شخص معن ستكون ق��ادرًا ع��ىل التفكر
مثله واتخاذ القرارات التي سيتخذها ألنك
س �ت �ك ��ون ب ��دي � ً
�ا ل ��ه اآلن وم� ��ى ال �س �ك��رت��ر
ً
قائا كان هذا هو أول سر أمرت به الوزارة
ألع�ط�ي��ك س��أخ��ربك ال�س��ر ال�ث��اين ب�ع��د شهر
عندما تعيد كتاب أل��ف صفحة قرأت
الكتاب جزءً ا من البداية إىل النهاية
م��ع تركيز ك��ل انتباهي عليه زادت
م �ع �ل ��وم ��ايت ع ��ن امل �ح �م ��دي ��ن اآلن
أع� � ��رف ك� �ي ��ف ف � �ك � ��روا وم � ��ا ه��ي
ن� �ق� ��اط ض �ع �ف �ه ��م وم � ��ا ال � ��ذي
ج� �ع� �ل� �ه� ��م أق � � ��وي � � ��اء وك� �ي� ��ف
ي �م �ك ��ن ت� �ح ��وي ��ل ص �ف ��ات �ه ��م
القوية إىل نقاط ضعيفة
وكانت النقاط الضعيفة
ل � �ل � �م � �س � �ل � �م� ��ن ك� � �م� � ��ا ه ��و
مسجل يف الكتاب كما ييل

ترجمة :كاتبة يحيى السني
كندا
الجدل السني الشيعي  ،جدال السيادة
 ،الجدل الريك اإلي��راين  ،الخاف القبيل
وال �ج��دل ب��ن ال�ع�ل�م��اء ب��اس�ت�ث�ن��اءات قليلة
ج � ��داً امل �س �ل �م ��ون ج ��اه �ل ��ون وأم� �ي� ��ون وق �ل��ة
االه� �ت� �م� ��ام ب� ��االم� ��ور ال ��روح ��ان� �ي ��ة وامل �ع ��رف ��ة
والوجدان ولقد توقفوا تمامً ا عن األعمال
ال ��دن �ي ��وي ��ة وأص� �ب ��ح ت ��رك �ي ��زه ��م ع ��ىل األم� ��ور
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��اآلخ ��رة وال �ح �ك��ام دي �ك �ت��ات��وري��ون
ق �س��اة وال �ط ��رق غ��ر آم �ن��ة وال �ن �ق��ل وال�س�ف��ر
م�ت�ق�ط��ع ع��دم ات �خ��اذ أي إج ��راء وق ��ايئ ضد
األوب � �ئ � ��ة م �ث ��ل ال� �ط� ��اع� ��ون وال � �ك� ��ول� ��را ال �ت ��ي
ت�ق�ت��ل ع�ش��رات اآلالف م��ن ال�ن��اس ك��ل ع��ام
ك�م��ا أن��ه ي�ت��م ت�ج��اه��ل ال�ن�ظ��اف��ة ت�م��ام��ا امل��دن

يف ح ��ال ��ة خ � ��راب وال ي ��وج ��د ن �ظ ��ام ل �ت��وف��ر
املياه ،اإلدارة غر ق��ادرة عىل التعامل مع
املتمردين وهناك اضطراب عام  ،وقواعد
االسام التي يفتخرون بها ال يتم تطبيقها
ع��ىل اإلط ��اق االن �ه �ي��ار االق �ت �ص��ادي وال�ف�ق��ر
وال � ��راج � ��ع وال ي� ��وج� ��د ج� �ي ��ش م �ن �ظ ��م وال
أسلحة كافية وانتهاك حقوق املرأة ونقص
الصحة البيئية والنظافة بعد االستشهاد
ب �م ��ا اع� �ت ��ربه ن �ق ��اط ض �ع ��ف ل �ل �م �س �ل �م��ن يف
ال� �ف� �ق ��رات ال� �ت ��ي أع� �ي� ��دت ص �ي ��اغ �ت �ه ��ا أع� ��اه
ن�ص��ح ال�ك�ت��اب ب��أن ي�ظ��ل امل�س�ل�م��ون غافلن
ع��ن ال�ت�ف��وق امل ��ادي وال��روح��ي ل��إس��ام ثم
أع �ط ��ى امل �ع �ل ��وم ��ات ال �ت ��ال �ي ��ة ع ��ن اإلس� ��ام،
اإلس ��ام ي��أم��ر ب��ال��وح��دة وال�ت�ع��اون ويحظر
االنفصال جاء يف القرآن واعتصموا بحبل
ال� �ل ��ه ج �م �ي �ع ��ا ،اإلس � � ��ام ي ��أم ��ر ب � ��ان ي �ك ��ون
امل� �س� �ل� �م ��ون اص � �ح� ��اب ف� �ه ��م ووع� � ��ي وع �ل ��م
اإلس��ام يأمر باكتساب املعرفة  ،اإلس��ام
ي��أم��ر ب��ال�ع�م��ل م��ن أج��ل ال�ع��ال��م  ،اإلس��ام
يأمر بالتشاور ،اإلسام يأمر ببناء الطرق
 ،اإلس � ��ام ي ��أم ��ر امل �س �ل �م��ن ب��ال �ح �ف��اظ ع��ىل
صحتهم ،اإلسام يأمر بالنظام  ،اإلسام
ي��أم��ر أن ي �ك��ون امل�ج�ت�م��ع ق��وي��اً م��ن ال�ن��اح�ي��ة
االق� �ت� �ص� ��ادي� ��ة  ،اإلس � � ��ام ي� ��أم� ��ر ب �ت��أس �ي��س
ج �ي ��ش م �ج �ه��ز ب ��أس �ل �ح ��ة ق ��وي ��ة  ،اإلس� ��ام
يحرم حقوق املرأة ويقدرها ،اإلسام يأمر
ب��ال�ن�ظ��اف��ة  ،ج��اء يف ح��دي��ث ي��ويص ال�ك�ت��اب
ب��إب�ط��ال م��واق��ع ال �ق��وة ل�ل�م�س�ل�م��ن وت�ع��زي��ز
نقاط ضعفهم .

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1990-1967م
م��ن ال�ح�ل�ق��ة رق ��م  65إىل ال�ح�ل�ق��ة امل��اض�ي��ة رق ��م  95م��ن ه��ذا
البحث الطويل التي ستتفوق حلقاته عىل املسلسل املكسييك
استكملت أغ��وار األح ��داث ال�ت��ي ج��رت يف منطقة ع�م��ار خال
العام 1978م وهي األكرث حساسية من غرها ولم يتبقى اآلن
س��وى اس�ت�ع��راض ردود األف�ع��ال ب��ن م��ؤي��دي��ن وه��م األغلبية
ومعارضن وهم االقلية لنفس املوضوع الذي تم التطرق إليه.
وقبل هذا الشأن أود اإلشارة بعدة أسطر إىل فكرة الكتابة
وم�ع��ان��ات�ه��ا ،ف�ك��رة ه ��ذا ال�ب�ح��ث ح�س��ب ال�ع�ن��وان أع ��اه ب��دأت
ب�ك�ت��اب��ة أول ح�ل�ق��ات��ه ب�ت��اري��خ 2018/12/27م ك�ن��ت واض �ع��اً يف
حسابي وبموجب امل��واد امل�ع��دة أن امل��ادة م��ن رق��م الحلقة 65
إىل رقم الحلقة  95ستكون مكرسة عن أو حول األح��داث يف
م�ن�ط�ق��ة ع�م��ار خ ��ال ع ��ام 1978م وه ��ي ب��ال�ن�س�ب��ة يل حساسة
خ��اص��ة وع�م��ار ه��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي ان�ت�م��ي إل�ي�ه��ا ج�غ��راف�ي��اً ،لكن
ه ��ذا ال ي�م�ن�ع�ن��ي ول ��م ي�م�ن�ع�ن��ي م��ن ت��دوي��ن األح� ��داث يف ع�م��ار
بمقدار  31مقال أظهرت فيها ما اعرفه من حقائق دون زيادة
أو ن�ق�ص��ان وم ��ا اس�ت�ج��د م��ن ردود ال�ف�ع��ل ح��ول�ه��ا اخ�ت�ص��رت�ه��ا
بخمسة م�ق��االت ف�ق��ط وه ��ذا أول�ه��ا وط�ب�ع��اً ك�ن��ت م�ت��وق�ع��اً أن
التطرق إىل جرائم بعض الجناة فيها من أهل املنطقة واملجني
عليهم م��ن نفس املنطقة الجغرافية ول�ه��ذه االع�ت�ب��ارات فقد
كانت الكتابة بالنسبة يل مثل السر بطريق مليئة باألشواك،

لكن توجب عيل تنفيذها فالكتابة للتاريخ أمانة يف عنق الكتاب
أن��ا أو غ��ري والصحفي م��ؤرخ اللحظة وعليه تعرية األخطاء
وك�ش��ف ال�ح�ق��ائ��ق املغيبة وق��ول ال�ص��دق والحقيقة ب��األدل��ة،
أم��ا التعليق ع��ىل األح ��داث وط��رح ال ��رأي ووج�ه��ات النظر من
قبل أي كاتب أو صحفي فهذا من حقه بشرط توخي الدقة
واملوضوعية واإلنصاف..
أما معاناة الكتابة عندي فهي ليست التهديد والوعيد الذي
اتلقاه من مراكز اتصال سبع مرات يف األسبوع فأنا ال أخاف
من أي شخص أو أشخاص أنا أخاف من الله وحده ال شريك
له نعم سأسر يف طريق مناصرة املظلومن ومناصرة الحق..
ولو القيت يف كل خطوة حسام يزيد أو وعيد زياد ولو أخرت
رجيل خطاها قطعتها وألقيت يف كف الرياح قيادي" حسب
قول املرحوم الربدوين.
ل�ك��ن ق �ص��دي ب��امل�ع��ان��اة أن ب�ع��ض ش �ه��ود ال�ع�ي��ان ي�ح��اول��ون
س�ح��ب ش�ه��ادت�ه��م ب�ع��د أن س ��ردوا ال��واق�ع��ة أو األح ��داث التي
شاهدوها عىل الرغم من أنني أكتب"قال شاهد عيان أحتفظ
ب��اس�م��ه" إض��اف��ة إىل أن معظم ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ب�ح��وزيت طاسم
أف �ك �ه ��ا ب �ص �ع��وب��ة ب ��ال �غ ��ة -أق �ص ��د إن ب �ع �ض �ه��ا ق ��د ن �س �خ �ه��ا أو
تصويرها لعدة مرات..

ردود األفعال للرأي والرأي اآلخر
خ�ص��وم�ن��ا م��ن ال�ي�م��ن ال��رج�ع��ي م�ص�م�م��ن وم�ص��دق��ن أن�ن��ا
ال�ج�ن��اة وه��م املجني عليهم إض��اف��ة إىل أن�ه��م قللوا م��ن حجم
الجرائم املرتكبة بحق رفاقنا ومناصرينا وأنا قد كتبت "تلك"
املادتن يف شهر مايو من العام امل��ايض 2020م رداً عىل هكذا
ت �ص��رف��ات ال ت�خ�ل��و م ��ن ال�ش�ط��ط وال �ش �ط �ح��ات وع ��ىل رأس�ه��م
ال��ول��د "ص-ن" وه��و ي�ع��رف نفسه وال ��ذي أض��اف ه��ذا الشعر
ال��رك �ي��ك":ال ت�ح��زن��ا ع��ىل غ��در ال��زم��ن ل�ط��امل��ا رق�ص��ت ع��ىل جثث
األس � ��ود ك� ��اب "وم � ��ش ع � ��ارف أي � ��ش" ف ��ال �ك ��اب ت �ظ��ل ك��اب
واألسود أسود" هذا البيت الشعري ألفه صدام حسن وهو
ركيك املعنى مجزاء األح��رف ..قال تعايل"وخلقنا اإلنسان يف
أح�س��ن ت�ق��وي��م" ص��دق ال�ل��ه ال�ع�ظ�ي��م إن��ه تشبيه غ��ر م��وف��ق..
ل��ذل��ك ي��ا "ص-ن" أنصحك أن تقلع ع��ن ال�ح��دي��ث بالسياسة
فالسياسة يا ابني تعريفها أنها فن املمكن أي أنها "فن الكذب"
م��ش ض ��روري تتكلم أو تفسبك س�ي��اس��ة أت��رك�ه��ا أف �ض��ل ..لو
أحد يسألك عن أحداث عام 1978م قل ال أعرف ما قد كنت
خ�ل�ق��ت آن ��ذاك خ��ذ ن�ص�ي�ح��ة ع�م��ك أح �م��د ال �ق��ردع��ي ال�ط��وي��يل
وخ�ل�ي��ك رص��ن م�ث��ل وال ��دك أو ح�ت��ى م�ث��ل أخ��وك م.ن أو عيل
أخوك أو محمد وناجي أوالد عمك ..ونصيحتي هذه ال تعني
م�ص��ادرة رأيكم طبعاً لكم الحق بقول أي يشء عرب منصات

كلك نظر
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التواصل أو غرها لكن البد من االستناد إىل أدلة وبراهن أثناء
تأييد أو معارضة اآلخرين أما التهوين عن أو حول موضوعات
حساسة بدون أدلة وبراهن فإن السكوت أفضل.
يتبع يف العدد القادم
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رصاع األجيال أم رصاع
الهويات..؟!
ت�ش�ه��د امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ي��وم ال�ك�ث��ر م��ن ظ��واه��ر
ال �ت �ط ��رف ،واالض� �ط� ��راب� ��ات ،وال� �ص ��راع ��ات ب��ن
ال �ق��دي��م وال �ج ��دي ��د ،ب ��ن ح �ض ��ارات س ��ادت ث��م
ب��ادت ،وحضارات ُتناطح السحابُ ،
وتسابق
ال��زم��ن ..ول�ن��ا أن ن�ت�س��اءل ع��ن أس�ب��اب ودواف��ع
تلك الصراعات..
امل �ت ��أم ��ل يف ت ��اري ��خ ال� �ح� �ض ��ارات وال �ش �ع ��وب
ال� �ق ��دي� �م ��ة ي� �ج ��د أن م �ن �ش ��أ ت� �ل ��ك ال � �ص� ��راع� ��ات
واالض � � �ط� � ��راب� � ��ات إم � � ��ا ف� �ك� ��ري� ��ة أو م ��ذه� �ب� �ي ��ة أو
ع �ق ��ائ ��دي ��ة ..وت �ظ ��ل ت �ل ��ك ال � �ش� ��روخ ق ��ائ �م ��ة ب��ن
ال� �ق ��دي ��م وال� �ج ��دي ��د إىل ق� �ي ��ام ال� �س ��اع ��ة ،ط��امل��ا
هناك جيل متجدد ،وشباب متطلع وطموح
نحو كل جديد ،ولذلك فالصراع بينهما أزيل
سرمدي..
فاألجيال الجديدة رضيت أم كرهت ستظل
يف ص� � ��راع دائ� � ��م ب� ��ن امل� � ��ايض وال � �ح � ��اض � ��ر ..ب��ن
القديم والجديد ..بن الزمن الغابر والحديث..
ولكن تظل طموحات وتطلعات الجيل الجديد
ُت� �ع ��ارك وت �ن ��اف ��س م ��ن أج� ��ل ت �ح �ق �ي��ق أح��ام �ه��ا
وأقدارها ،يف تحد وصمود وثبات رغم حجم
التحديات ،وفارق الزمن ..كما جاء يف القول
املأثور":ربوا أوالدكم عىل غر أخاقكم ،فقد
لزمان غر زمانكم"..
ُخلقوا
ٍ
لذا علينا أن ندرك أن ديناميكية املجتمعات
ال �ب �ش ��ري ��ة يف ح ��ال ��ة ت �ح ��دي ��ث وت �ط ��وي ��ر وت �غ �ي��ر
سرمدي ،وبن جدلية البقاء والفناء ،وهذه
س�ن��ة م��ن س��ن ال�ل��ه يف ه��ذا ال �ك��ون ..ف��ا توجد
حالة انقطاع سرمدي بن القديم والجديد،
وال ب��ن امل��ايض وال�ح��اض��ر ،وإن�م��ا ه�ن��اك عاقة
ف�ي��زي��ائ �ي��ة ،وع ��ائ ��ق ح�م�ي�م�ي��ة ت�ج�م��ع ب�ي�ن�ه�م��ا..
ولذلك ال بد لتلك األجيال القديمة والجديدة
أن تؤمن بنظريات التطور والتحديث شاءت
أم أبت..
ال� � �ع � ��ال � ��م ال � � �ي � � ��وم ي � �ع � �ي� ��ش ع � �ص � ��ر االن � �ف � �ج � ��ار
ال �ت �ك �ن ��ول ��وج ��ي ال� �ه� ��ائ� ��ل ،وال� � �ث� � ��ورات ال �ع �ل �م �ي��ة
ال ��رق �م �ي ��ة يف ش �ت ��ى امل � �ج � ��االت ،وم � ��ا ع� ��ىل ت�ل��ك
امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ك��اس�ي�ك�ي��ة امل �ت �م��ردة إال أن تعي
طبيعة املرحلة القادمة ،وأن تؤمن بنظريات
ال �ت �ط ��ور ال �ح ��دي ��ث..م ��ن ه �ن��ا ي� ��أيت ال� �ص ��راع ب��ن
القديم والجديد ..لذا سناحظ اآليت:
• ً
أوال :أن الجديد سيأيت عليه زمن ويصبح
ق ��دي �م ��اً ،والب� ��د م ��ن ث� ��ورة ع �ل �ي��ه ،وه �ك ��ذا ت ��دور
عجلة الحياة إىل أن يشاء الله ..ولذلك الصراع
ي� �ظ ��ل ق� ��ائ� �م� ��اً ب��ن
األج�ي��ال السابقة
واألج � � � � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � � � � ��ال
ال � ��اح � �ق � ��ة ،ط ��امل ��ا
ه � � � � �ن � � � � ��اك ت � � �ب� � ��اي� � ��ن
ب � ��ن ال � �ح � �ض� ��ارات
وال� � � � � �ث� � � � � �ق � � � � ��اف � � � � ��ات
ال � � � � � � �ق � � � � � � ��دي � � � � � � �م � � � � � � ��ة
والحديثة..
• ث ��ان� �ي ��اً :ه �ن��اك
ف� �ئ ��ة م � ��ن ال �ج �ي ��ل
ال � �ق � ��دي � ��م س �ت �ظ��ل
م � � � � �ت � � � � �م � � � � �س � � � � �ك � � � � ��ة
ب � � � � � � �ع � � � � � � ��ادات � � � � � � �ه � � � � � � ��ا
وت� � � � �ق� � � � ��ال� � � � �ي� � � � ��ده� � � � ��ا
وم� � �ف � ��اه� � �ي� � �م� � �ه � ��ا،
وراف � � � � �ض � � � � ��ة ل� �ك� ��ل
ج��دي��د ،فتنظر للقديم وك��أن��ه يشء مقدس،
والخروج عنه انساخ عن الهوية والعقيدة..
ن � �ح � ��ن ن � � � � ��درك ذل � � � ��ك أن ل � �ل � �ق� ��دي� ��م ح ��رم� �ت ��ه
وق��دس �ي �ت��ه ،وخ �ص��وص �ي �ت��ه ..ول �ك��ن يف ال��وق��ت
نفسه أن للجديد رونقه وسحره وبريقه ..فإذا
ك��ان الجيل القديم يتصف بالحكمة والخربة
وحصافة ال��رأي ،فإن الجيل الجديد هو روح
األم � ��ة وع �ص ��ب ت �ق��دم �ه��ا وازده � ��اره � ��ا ورق �ي �ه ��ا..
وشعلتها املضيئة ،وحيويتها الدافقة نحو بناء
مستقبل زاهر مشرق ..كما ال يفوتنا أن شباب
اليوم ،شباب متنور وطموح ،مندفع وجسور
وق��ادر ع��ىل ال�ع�ط��اء والتميز واإلب ��داع ،ب��ل هو
دي�ن�م��و ال�ت�ط��ور وال�ت�ح��دي��ث يف ش�ت��ى امل�ج��االت..
لذا البد أن نعطي الجيل الجديد من الشباب
م�س��اح��ة م��ن اإلب ��داع وال�ت�م�ي��ز يك ي�ن�ط�ل��ق نحو
ال �ب �ن ��اء واالب �ت �ك ��ار ،ح �ت��ى ال ي �ل �ج��أ إىل ال �ت��واك��ل
ويسلك طرق اإلجرام والتجريم..
ف ��ال �ش �ب ��اب ط ��اق ��ة ه ��ائ �ل ��ة ،وم� �خ ��زون ح �ي��وي
داف � � � � � � ��ق ،ل � � ��ذل � � ��ك الب� � � � ��د أن ي � � ��وج � � ��ه ال � ��وج � �ه � ��ة
ً
بدال
الصحيحة ،ويُساق نحو البناء واإلع�م��ار
أن يُساق إىل مهاوي الضال واالنحال..

"ربــوا أبناءكم
على غري أخالقكم،
فقد ُخلقوا لزمان
غري زمانكم"
الـــــــراع بــني
القديم والجديد
أزيل يظل قائمًا إىل
قيام الساعة

• وم � �ض � ��ات ع � ��ن اإلم � � � ��ام ال� �ح� �س ��ن ع �ل �ي��ه
السالم:
ن �ش ��أ اإلم � � ��ام ال �ح �س ��ن ع �ل �ي ��ه ال� �س� ��ام ن �ش��أة
إي�م��ان�ي��ة خ��ال�ص��ة يف ب�ي��ت ال �ن �ب��وة ،م�ن��ذ ح��داث��ة
س �ن��ه ،ف��أح�ب��ه ال �ل��ه ورس ��ول ��ه ،وح�ب�ب��ه ال �ل��ه إىل
خلقه ..أقبل عىل العلم منذ نعومة أطفاره،
فوجد العلم فؤاده غضاً طرياً ،فتمكن منه،
واستقر فيه..سما إيمانه ،ف��ازداد تقى ونقاءً
وورع � � ��اً وزه� � � ��داً ،ح �ت ��ى ن � ��ال م �ن ��زل ��ة ع ��ال �ي ��ة ب��ن
قومه ،ك��ان ذا ق��در يف عيون ال�ن��اس ،صاحب
كلمة مسموعة ،ال يخاف يف الله لومة الئم يف
كلمة الحق ،لكن شاءت املقادير أن تعصف به
يف بحر لجي أمواجه متاطمة ،ورياحه عاتية،
إىل أن ُقتل من أبناء جلدته ،وعشرته ويسقط
شهيداً ي��وم الجمعة لعشر خلون من املحرم
س �ن ��ة إح � ��دى وس� �ت ��ن ،ب �ك ��رب ��اء ب �ق ��رب م��وق��ع
ي �ق ��ال":ال �ط ��ف" ب ��ال �ق ��رب م ��ن ال �ك ��وف ��ة ..ي�ق��ول
جعفر الصادق -ريض الله عنه -وجد بالحسن
عليه ال�س��ام ث��اث وث��اث��ون طعنة بالسيف،
وأربع وثاثون ضربة عىل جسده الطاهر..
وصدق املوىل عزوجل القائل "فأولئك الذين
انعم الله عليهم" ..هنيئاً الجنة يا سبط رسول
الله ،وريض الله عنه وعن آل بيتك الطاهرين
األخ�ي��ار يف األول��ن واآلخ��ري��ن ..رحلت جسداً،
وعشت روحاً خفاقة بن جوانحنا ،وتركت يف
قلوب املسلمن جراحات دامية ،ودماء نازفة
عىل مدى األيام واألع��وام ..فإىل جنات الخلد
مع الصديقن والصالحن والشهداء وحسن
أولئك رفيقاً!!..
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المرصد اإلعالمي

تقارير

قيس النقيب

في كتاب يكشف حقائق العدوان واملرتزقة

الرسالة الوطنية للقاضي
حسن الرصابي

قبس وهاج
عاشوراء ٌ ..

إحياء لذكرى استشهاد األمام الحسني
ع�ل�ي��ه ال�س��ام خ��رج��ت ج�م� ٌ
�وع غ�ف��رة من
أبناء اليمن يف صنعاء وصعدة والحديدة
ي �ج��ددون ال�ع�ه��د إلم ��ام ال�ث��ائ��ري��ن يف مثل
ه��ذا ال�ي��وم م��ن ك��ل ع��ام ال�ت��زام��اً بمنهجه
ومستمدين من مدرسته التي رفع منها
ش�ع��ار ’’ه �ي �ه��ات م�ن��ا ال��ذل��ة " ك�ص�ي�ح� ٍ�ة يف
وج��ه امل�س�ت�ك��ري��ن ورد ال�ظ�ل��م إىل ال�ظ��ال��م
وع��دم ق�ب��ول الضيم مهما ك��ان��ت النتائج
 ..وانه مهما تعاقبت السنوات والعصور
ف� ��إن ح �س ��ني ب � ��اق ف �ي �ن��ا وس �ي �ظ ��ل م�ن�ه�ج��اً
ٍ
ت �ح��ري��ري��اً ث ��وري ��اً ن �س��ر ع ��ى خ �ط ��اه وق�ب�ل� ً�ه
ن ��أوي إل�ي�ه��ا ألن �ن��ا ن��رف��ض ال�ض�ي��م وال�ظ�ل��م
وان ذكرى عاشوراء تحض عى تصحيح
خ �ط��ى االن� �ج ��راف وح �ج � ٌ�ة ي �ت �ه��دى ب �ه��ا يف
م �ع ��رف ��ة م � �ن � ��ارات وإع� � � ��ام ال � �ه � ��دى وع ��ر
ال �ت��اري��خ ألن ح�س�ي�ن��اً ع�ل�ي��ه ال �س��ام ل�ي��س
محصورا ً يف طائفة وال يف مذهب بل رمزا ً
ٍ
م ��ن رم ��وز اإلس� ��ام وال �ح��ري��ة وت�ض�ح�ي��ات��ه
ً
ً
ال �ك �ب��رة ت�ع�ت��ر م �س ��ارا وم �ن �ه��اج��ا ال ح�ي��اد
عنه .
امل�ح�ت�ش��دون ويف ب��رن��ام�ج�ه��م ال�خ�ط��اب��ي
أكدوا عى أن مايجري يف الساحة اليمنية

م ��ن ع� � ��دوان خ ��ارج ��ي ه ��و ل �ث �ن��ي ال �ش �ع��ب
ال �ي �م �ن��ي ع ��ن م��وق �ف��ه ال �ح ��ر وإب� �ع� ��اده ع��ن
رموز اإلسام وعظمائه  ,مشرين إىل ان
الصمود يف وجه العدوان نابع من هذه
العقيدة وعدالة القضية  ,إذا ً كانت لوحة
بشرية تحمل من املعاين الجمة مايدلل
عى ارتقاء الوعي السليم للمجتمع .
وب�ه��ذه ال��ذك��رى العظيمة ك��ان��ت لقائد
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ك�ل�م��ة ه��ام��ة أك ��د ف�ي�ه��ا ث�ب��ات
امل��وق��ف م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال��وط�ن�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة
واإلس � ��ام � �ي � ��ة ويف م �ق ��دم �ت �ه ��ا ف �ل �س �ط��ني
وأش � � � ��اد ب� ��ال� �ح� �ض� ��ور ال � �ف� ��اع� ��ل وال � ��واس � ��ع
ل �ل �ح �ض��ور امل �ش ��رف إلح �ي ��اء ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة
العظيمة كما أكد عى أن أمتنا يف موضع
متقدم فيما تراجعت أمريكا يف حروبها
املباشرة واالحتال املباشر وانه لم يتبقى
ل��واش�ن�ط��ن س��وى ال �ح��روب ب��ال��وك��ال��ة عر
أدوات � �ه � ��ا ,ك �م ��ا ج � ��دد ال �ن �ص ��ح ل �ل �ن �ظ��ام��ني
ال �س �ع��ودي واإلم� � ��ارايت ب �ع��دم اس �ت �ه��داف
األم ��ة اإلس��ام �ي��ة م��ن ال��داخ��ل وأش ��ار إىل
أن رهاناتهم عى ذلك لضمان املستقبل
ومواقع القوة وهمٌ خاسر .

مؤججو الفتنة أثاروها في اوساط
الشعب وتواروا عن األنظار
الشعب اليمني قوي وشديد البأس واملعتدون منهارون
املرتزقة يقعون فرائس الحتياالت
العدوان والغزاة

سفينة التحدي
إعان األمني العام لحزب الله السيد حسن
ن�ص��ر ال �ل��ه ان �ط��اق أول س�ف�ي�ن��ة ت�ح�م��ل ال�ن�ف��ط
االي � � ��راين إىل ل �ب �ن ��ان ك� ��ان ل ��ه ال� �ص ��دى ال ��واس ��ع
ً
فعا فتح
داخ��ل كيان العدو اإلسرائييل فهو
صفحة ج��دي��دة م��ن امل�ع��ادالت يف املنطقة بني
امل�ق��اوم��ة وع��دوه��ا ح�ي��ث وض��ع ت��ل أب�ي��ب أم��ام
التحدي الصريح والواضح الذي ال يجرؤ عليه
غره فقد أسمع الكيان اإلسرائييل وحليفهم
األم��ري��ي صريح تحذيره وت��وع��د ب��ال��رد املباشر
إذا ما تم اعراض السفينة .
إع� � � � ��ان أرغ� � � � ��م س � ��اس � ��ة ال � �ك � �ي � ��ان وق � ��ادت � �ه � ��م
ب� � � ��االع� � � ��راف ب� ��أن � �ه� ��م يف م � � � ��أزق ل� � ��م ي ��وض� �ع ��وا
ب�م�ث�ل��ه م��ن ق�ب��ل  ,أي�ض��ا أك��د ع��ى ذل��ك اإلع��ام
اإلس��رائ�ي��يل ال��ذي ط��رح ص�ع��وب��ة امل��وق��ف فقال
أن اس �ت �ه��داف ال�س�ف�ي�ن��ة س�ي�ك�س��ب ح ��زب ال�ل��ه
ال�ت�ع��اط��ف وي �ع��زز م��ن ش�ع�ب�ي�ت��ه ع��ى امل�س�ت��وى
ال� ��داخ� ��يل ك �م ��ا أن ذل� ��ك س �ي ��رر ل �ع �م �ل �ي��ة ال ��رد
الحتمي الذي سيحمل إسرائيل سبب افتعال
أزم��ة داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة ه��ذا م��ن ج��ان��ب ,وم��ن

أبعد من احلدث

عودة القضية الفلسطينية إىل حاضنتها الحقيقية "دول محور
امل �ق��اوم��ة’’ ك�ش��ف ال�س�ت��ار ع��ن األن�ظ�م��ة ال�ت��ي ت�ع�ي��ش ح��ال��ة مزمنة
م��ن ال �ن �ف��اق وامل��داه �ن��ة م��ع ع��دون��ا ال�ت��اري�خ��ي "ال�ص�ه�ي��وين امل�ح�ت��ل"
ومع دول الغطرسة واالستكبار أمريكا والغرب ,حيث سقطت
بشكل مدوي وفاضح ومقزز يف أحضان الكيان اإلسرائييل دويات
اإلم��ارات والبحرين والسعودية واملغرب كأنظمة فاسدة خائنه
عميلة تمرغت يف الوحل والخزي والعار هي وشعاراتها الرنانة
وم ��زاع ��م ت �ج ��ردت م ��ن أدىن درج � ��ات ال �ص ��دق وامل �ص ��داق �ي ��ة ت�ج��اه
فلسطني والقضية الفلسطينية "قضية كل األمة" التي هي اليوم
ال�ب��وص�ل��ة الحقيقية ل�ت�ح��دي��د م��ن ه��و ال�ع��دو وم��ن ال�ص��دي��ق وك��ذا
كشف معادن األنظمة وحكام االرتهان لألجنبي .
ت �ط �ب �ي��ع م �ش ��ني وه � ��رول � ��ة م ��ذل ��ة ل �ح �ك ��ام وأن �ظ �م ��ة ه � ��ذه ال � ��دول
الساقطة أخاقياً املتنصلة من كل املبادئ الدينية والدنيوية من
أج ��ل إن �ج��اح امل �ش��روع ال�ص�ه�ي��وأم��ري��ي وت��رك�ي��ع ال�ش�ع��وب ب�ص��ورة
م��ذل��ة ل�ي�ب�س��ط ال�ك�ي��ان اإلس��رائ �ي��يل ه�ي�م�ن�ت��ه وس�ي�ط��رت��ه ال�ع�س�ك��ري��ة
وال�س�ي��اس�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وح�ت��ى ال�ث�ق��اف�ي��ة ال��رام��ي
ل�ن�ش��ره��ا ب��ل وال �ط��ام��ع يف ت�ع�م�ي�م�ه��ا ع��ى ك��اف��ة
دول شعوب املنطقة.
ظ ��اه ��رة ال �ت �ط �ب �ي��ع م �خ �ط��ط ص �ه �ي��وين خ�ط��ر
ل� � � �ل� � � �غ � � ��اي � � ��ة يف ال � � �ح � � ��اض � � ��ر
وامل � � � �س � � � �ت � � � �ق � � � �ب� � � ��ل م � ��ن
خ �ف ��اي ��اه أن امل ��وس ��اد
اإلسرائييل يستخدم

ً
املطبعني حكاماً
ودوال لتحقيق هدف خبيث مستور تحت مسمى
تكوين تحالف عسكري ضد دول املمانعة واملقاومة ويف مقدمتها
إيران التي تقارع الكيان اإلسرائييل سراً وجهراً وتحبط مخططاته
وت�ق�ي��د ت�ح��رك��ات��ه  ,ويف الحقيقة أن��ه س�ي�ك��ون ت�ح��ال��ف وه�م��ي وغ��ر
ق ��اب ��ل ل ��وج ��ود ج �م �ل��ة م ��ن األس �ب ��اب أب ��رزه ��ا ت �م��اس��ك ق ��وى م�ح��ور
املقاومة وخلوه من أية هيمنة أو تدخل خارجي يجعله ضعيفاً
وم�خ��رق��اً س��رى ال �ق��ادم م��ن األي ��ام ت�ق��رب�ن��ا م��ن حقيقة أن ال�ع��دو
ال �ص �ه �ي ��وين ي �خ ��دع وي � �خ� ��ادع م��ن
ط �ب �ع ��وا م �ع ��ه وال ��وق ��ائ ��ع
اآلت � � � � � �ي � � � � � ��ة ك � �ف � �ي � �ل � ��ة
ب� ��إث� �ب� ��ات ان� � ��ه ل��ن
ي� � � � � �ص� � � � � ��ح م� � ��ن
التطبيع إال
ال �ت �م �ك ��ني
ل ��اخ ��راق
اإلس ��رائ �ي ��يل
ل � � � �ح � � � �ل � � � �ف� � � ��ائ� � � ��ه
وع � � � � � � � � ��ره � � � � � � � � ��م
س � �ي � �س � �ت � �ق� ��وي
ع � � � � � �ل � � � � � �ي � � � � � �ه� � � � � ��م
وي � � � ��دم � � � ��ره � � � ��م
قبل غرهم .

ك�ث��راً م��ا نتعرض ل�ح��دوث االض�ط��راب��ات الهضمية ،ال�ت��ي ت�ح��دث يف
ص��ور مختلفة من حيث القوة واألع��راض ،ويف بعض األح�ي��ان تكون
ه��ذه االض�ط��راب��ات ش��دي��دة ف�ت��ذه��ب اىل ال�ط�ب�ي��ب ،ويف ب�ع��ض األح�ي��ان
األخرى تكون بصورة بسيطة سرعان ما تمر دون تناول عاج ..ومن
األسباب لاضطرابات الهضمية ما ييل:
اإلص ��اب ��ة ب��ال�ط�ف�ي�ل�ي��ات ،ح�ي��ث ت�ن�م��و ال�ط�ف�ي�ل�ي��ات وت �ت ��زاوج وب�ع�ض�ه��ا
ي�ت�ك��اث��ر وال�ب�ع��ض اآلخ��ر ي�ض��ع ال�ب�ي��ض داخ��ل األم �ع��اء ،وت�س�ب��ب الكثر
م��ن االض �ط��راب��ات م�ث��ل دي ��دان االن�ك�ل��وس�ت��وم��ا -اإلس �ك ��ارس -ال��دي��دان
الشريطية -البلهارسيا املعوية وغرها..
اإلصابة بالبكتريا والفطريات املعوية ،وهذه كثرة الحدوث يف حياة
اإلنسان مثل النزالت املعوية -الدوسنتاريا بسبب تلوث الطعام ،أو
أك ��ل ال �ط �ع��ام دون غ�س��ل األي� ��دي ،أو وض ��ع ال �ط �ع��ام أص � ً
�ا يف إن ��ا غ��ر
ن�ظ�ي��ف -ال�ت�س�م��م ال �غ��ذايئ -أك��ل ط�ع��ام ب ��ارد م��ع أك��ل ط�ع��ام ح��ار م�ع��اً
"يف نفس الوقت"..
اإلص ��اب ��ة ب ��أم ��راض ال �ك �ب ��د وال �ب �ن �ك ��ري ��اس ،م �م ��ا ي �ن �ت��ج ع �ن �ه��ا ن �ق ��ص يف
ال� �ع� �ص ��ارات ال �ه ��اض �م ��ة ،ل ��ذل ��ك ي �ت �ع ��رض اإلن � �س� ��ان اىل ع �س ��ر ه �ض��م،
واضطرابات معوية شديدة..
ات �ب��اع ال �ع ��ادات ال�غ��ذائ�ي��ة غ��ر ال�ص�ح�ي�ح��ة ،م�ث��ل ت �ن��اول ب�ع��ض امل ��واد
الغذائية غر كاملة النضج "نيئة أو ناقصة الطباخة" وتناول املشروبات
الكحولية..
اض�ط��راب ال�ف�ل��ورا امل�ع��وي��ة ،وه��ذا السبب ل��م يكن ش��ائ�ع��اً يف امل��ايض،
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هل جنحت اململكة في شيء !؟
ي�ن�ح�ص��ر م �ج��ال ن �ظ��ام آل س �ع��ود يف
ت�ع��دد وت�ك��رار ف�ع��ال�ي��ات م ��وروث ت��راث
ب� ��دو ال �ص �ح ��راء واس� �ت� �ح ��داث ال��رف �ي��ه
امل�ب�ت��ذل وال�ت�ف��اخ��ر ب��إع��ادة ف�ت��ح سينما
"جمجموم" بعد 50عاماً من اإلغاق
ك �م��ا أدم� �ن ��وا إن �ف ��اق األم� � ��وال ال �ط��ائ �ل��ة
عى إقامة مسابقات النوق ومزادات
ال � �ط � �ي� ��ور ك � �ج � ��زء أس� � � ��ايس م � ��ن ث �ق ��اف ��ة
ال�ب��دوي ال�ص�ح��راوي ال��ذي ال يفقه إال
ال��راث ,هدفه إب�ه��ار العالم بتقوقعه
داخ ��ل م �ح��ار ص ��دئ ت ��واج ��د ق�ب�ل��ه ف�ي��ه
أسافه وأمثاله فكراً وفكرة .
ت�ت�ب��اه��ي م�م�ل�ك��ة ال ��رم ��ال ال�س�ع��ودي��ة
هذه األيام بإقامة املزاد الدويل إلنتاج
وب � �ي � ��ع ال � �ص � �ق � ��ور واس� � �ت � ��دع � ��ت ل ��ذل ��ك
12دول � � ��ة م ��ن ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م
مهتمة بمزارع إنتاج الطيور للمشاركة
يف م��زاد يكشف سفه النظام واملنظم
ح�ي��ث ج�ع�ل��وا م��ن ه��ذا ح��دث��اً يستحق
كلفة اإلنفاق وارتفاع سعر طر الصقر
ال � ��واح � ��د م � ��ن  800إىل  100ري � ��ال
سعودي !؟
وك ��أن ش�ع�ب�ه��م وال�ش�ع��وب امل �ج��اورة
ل� �ه ��م ل� �ي ��س ف �ي �ه ��م ال � �ج� ��ائ� ��ع وال �ف �ق ��ر
وامل � ��ري � ��ض وامل� � �ش � ��رد وم� � ��ن ك� � ��ان س �ب �ب��ا
يف م � �ع� ��ان� ��ات � �ه� ��م ح� � �ك � ��ام ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة
وعدوانهم املباشر وغر املباشر .
ش��د ان�ت�ب��اه��ي للغاية مقابلة أجرتها
ق �ن��اة ال �ص �ح��راء يف إط ��ار ت�غ�ط�ي��ة م ��زاد
ال �ص �ق��ور ال� ��دويل م ��ع م �ش ��ارك إس �ب��اين
ال� ��ذي ف �ض��ح ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي ب��أن��ه

ل ��م ي �ج��ري م �ع��ه أي ت �ح��ري ع ��ن خ�ل��وه
م ��ن ال� �ك ��ورون ��ا ول � ��م ي �س ��أل ه ��ل ت�ل�ق��ى
ال �ل �ق ��اح أم ال  ,ح �ت��ى أن� ��ه ت �ف��اخ��ر ب��أن��ه
ل ��م ي �ت��م اح �ت �ج ��ازه ع �ن��د دخ ��ول ��ه امل �ط��ار
وال أث � � �ن � � ��اء ت � �ح � ��رك � ��ه داخ� � � � ��ل امل �م �ل �ك ��ة
وع�ل�ي��ه ش�ك��ر ح�ك��وم��ة امل�م�ل�ك��ة ع��ى كل
ال �ت �س �ه �ي ��ات  ..وه� �ن ��ا ال ت �ع �ل �ي ��ق ع��ى
تعسف السعودية يف منع حجاج بيت
ال�ل��ه ال�ح��رام وال�ت�ش��دي��د ع��ى إج��راءات
قبول املعتمرين وترحيل األكاديميني
واملغربني اليمنيني.
م � � ��ؤخ � � ��راً ك � ��ذل � ��ك ق � �ن � ��اة اإلخ � �ب � ��اري � ��ة
ال �س �ع ��ودي ��ة ب �ث ��ت ت �غ �ط �ي��ة ل �ف �ع��ال �ي��ة "
موسم العاصف " عنوان قوي يوحي
كأن اململكة نجحت يف اخراع أو تطوير
ساح هجومي أو دفاعي أو حتى من
ب� ��اب ال �ت �ن ��در أن �ه ��ت م� �ن� ��اورة ع�س�ك��ري��ة
تحت هذا العنوان الجد رنان.
ال �خ ��اص ��ة أن امل� ��وض� ��وع ط �ل ��ع ت ��رايث
ش ��ارك ��ت ف� �ي ��ه 50أس � ��رة وأن م��وس��م
ال � �ع � ��اص � ��ف م � �ع � �ن� ��اه اش � � �ت � � ��داد ال � ��ري � ��اح
ال�ش�م��ال�ي��ة ال �ح��ارة ع��ى ج ��زر ال�ف��رس��ان
ل �ي �ن �ض��ج ال ��رط ��ب ع ��ى ال �ن �خ ��ل ف �ت �ق��رع
ال �ط �ب ��ول ل ��رق ��ص وي �غ �ن ��ي امل �ش ��ارك ��ون
وي � �ش� ��دوا ال� ��رح� ��ال إىل ق � ��رى م� �ج ��اورة
ب�ي�ن�ه��م وب �ي �ن �ه��ا م�ن�ط�ق��ة ص �خ��ري��ة ف�ي�ه��ا
ينرثون الحلويات عى األرض ليتسابق
امل ��رت� �ح� �ل ��ون ع� ��ى ال �ت �ق ��اط �ه ��ا وأك� �ل� �ه ��ا..
م �ش �ه ��د ي �ج �س ��د آل س� �ع ��ود ال �ح �ث ��ال ��ة
وم �ج ��ال ه�م�ه��م " ال� ��راث  ..ال� ��راث ..
الراث".

الصحة للجميع

الوقاية من االضطرابات الهضمية
ولكنه أصبح من أكرث األسباب حدوثاً بعد انتشار استعمال املضادات
الحيوية ،وأصبح من أكرث األسباب صعوبة يف العاج ..فماهي الفلورا
املعوية؟
ع�ن��دم��ا ي��ول��د اإلن �س��ان ت�ك��ون أم �ع��اؤه ت�ق��ري�ب��اً خ��ال�ي��ة م��ن امل�ي�ك��روب��ات،
ول�ك��ن س��رع��ان م��ا ت�ظ�ه��ر امل�ي�ك��روب��ات يف ب ��راز ال�ط�ف��ل ب�ع��د ع��دة أي ��ام من
والدت � ��ه ،وت �ص ��ل ه ��ذه امل �ي �ك ��روب ��ات ع ��ن ط ��ري ��ق امل �خ��ال �ط��ني ل �ل �ط �ف��ل ،أو
بواسطة الحليب الصناعي امل�ق��دم للطفل "تقل اإلص��اب��ة بميكروبات
الطفل عندما يرضع من ثدي أمه" ..ثم تتكاثر هذه امليكروبات داخل
األم �ع��اء دون أن ت�س�ب��ب أي أذى ل��إن�س��ان ال�س�ل�ي��م ،وت�ت�ك��ون ال�ف�ل��ورا
املعوية من مجموعات عديدة من امليكروبات مثل مجموعة البكترويد
وال�ك�ل��وس��ري��دي��ا وع�ض��وي��ات ح�م��ض ال�ل�ك�ت�ي��ك وال�ع�ص��وي��ات ال�ق��ول��ون�ي��ة
وامل�ك��ورات السبحية املعوية ،وتوجد ه��ذه امليكروبات ب��أع��داد خرافية
ع ��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ت��وج��د ع �ص��وي��ات ح �م��ض ال�ل�ك�ت�ي��ك ب �ع��دد ي �ص��ل اىل

محمد درهم املهلل

البليون يف الجرام الواحد من ال��راز ،ولكنها توجد يف ص��ورة متوازنة
ال تطغى مجموعة ع��ى أخ ��رى ،وت�س�ب��ب ال�ف�ل��ورا امل�ع��وي��ة ال�ع��دي��د من
الفوائد للجسم ما دامت يف صورة متوازنة مثل:
تنافس هذه امليكروبات مع امليكروبات الضارة واملسببة لألمراض.
ت�غ�ط��ي ال �ف �ل��ورا امل �ع��وي��ة ال �غ �ش��اء امل �خ��اط��ي ل��ألم �ع��اء ،وب��ال �ت��ايل ت�م�ن��ع
امليكروبات الضارة من النمو أو التكاثر عليه.
تقوم بعض ميكروبات الفلورا املعوية بإنتاج بعض األحماض املواد
التي تجعل الوسط غر املائم لنمو وتكاثر امليكروبات ال�ض��ارة داخل
األمعاء..
تقوم الفلورا املعوية بتصنيع بعض الفيتامينات داخل األمعاء من
بقايا الطعام وخاصة مكونات فيتامني "ب" املركب ،ولكن رغم فوائد
الفلورا املعوية فإنها تسبب العديد من األم��راض للجسم يف حالتني
هما:

إصدار كتيب يف شأن ديني اسامي امر
ليس هيناً ..ألنه مثل البحر يحتاج اىل
ماح كفؤ ومقتدر يستطيع ان يبحر
بذكاء وفطنة وبعد نظر كون التعامل
بهذه القضايا هي سيف ذو حدين
حديث يجب الحرص كل الحرص
عندما يوغل الكاتب فيه..

وه� � � � ��ذا ي �ن �ط �ب ��ق
ع � � � � � � � � � � � � ��ى ق � � � � � � � � ��اض
ك� �ف ��ؤ وع� � ��ى ق ��ائ ��د
ع �س �ك ��ري ص�ق�ل�ت��ه
ال� � � �خ � � ��رة وع� � � � ��ززت
م��ن إم�ك��ان��ات��ه امل��ران
املستمرة والتعامل
م � � � � � � � � � ��ع م� � � �خ� � � �ت� � � �ل � � ��ف
املسائل..
ويف كتاب الرسالة
ال �ع �ظ �ي �م ��ة ل �ل �ص �م��ود
وال� � �ث� � �ب � ��ات يف وج � � ��ه اع � � � � ��داء األم� � ��ة
وأع � � � ��داء اإلس� � � ��ام مل ��ؤل �ف ��ه ال �ق ��ايض
العميد حسن حسني الرصابي فيه
اشارات قوية ملن غلف قلبه االهواء
من علماء األمة ومن رجال الدين
ال ��ذي ��ن ان �س��اق��وا م ��ع اع� ��داء ال��وط��ن
واعداء األمة يف حرب مفتوحة مع
اليمنيني األخ�ي��ار ال��ذي��ن ق��ال عنهم
رس � � ��ول ال � �ل � ��ه" :إن � �ه � ��م ال � ��ني أف �ئ ��دة
وأرق ق �ل��وب��اً" ووص �ف �ه��م ب��ال�ح�ك�م��ة
واإليمان..
ويضيف:
وم ��ن أح �س ��ن م �م��ن ي �ل �ت��زم دع ��وة
ال�خ��ال��ق س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ..وص��دق
امل� �ق� �ص ��د ال � � ��ذي ي �ص �ل ��ح وال ي �ف �س��د
ويحفظ الدماء واألموال واألعراض
وي�ح��ول دون ال��وق��وع يف الشبهات
وهل هناك أعظم وأخطر عى من
األم � ��ة ال �ف �ت �ن��ة ح �ي��ث ي �ق ��ول ال �ل ��ه يف
م�ح�ك��م ال�ت�ن��زي��ل" :ال�ف�ت�ن��ة اش��د من
القتل" ويقول رسول األمة صلوات
ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه األخ �ي ��ار وص�ح��اب�ت��ه
امل�ن�ت�ج�ب��ني األخ �ي ��ار " :ال�ف�ت�ن��ة ن��ائ�م��ة
لعن الله من ايقظها"..
ويقول مؤلف الكتاب ايضاً..
"ال ن�ظ��ن ان ه�ن��اك م�س�ل�م��اً ع��اق��اً
ح�ك�ي�م��اً ي��رت��ي ان ي �س��ر يف ط��ري��ق
ال�ف�ت�ن��ة ف �م��ا ب��ال �ك��م م ��ن ي�س�ع��ى اىل
ت��أج�ي�ج�ه��ا وإش�ع��ال�ه��ا وم�ن��ذ مفتتح
ال � �ك � �ت� ��اب ال� � � ��ذي ق � � ��ال ف� �ي ��ه (دع � � ��وة
اىل ال �ح ��ق) ب��أن �ه��ا دع � ��وة اىل ال �ح��ق
وام��ر ب��امل�ع��روف ألنفسنا وللعلماء

األج��اء الذين اقتىض واق��ع الحال
ان ي � �ك � ��ون � ��وا م � ��ع ال� � �ط � ��رف اآلخ � � � ��ر..
ال �ط ��رف امل �ع �ت��دي ع ��ى ال �ي �م��ن ارض ��اً
وشعباً "..فهو يقول يف هذا اإلطار
وهذا املنحى:
"يف ظ � �ل � �م� ��ات ال � �ف � ��ن وال � �ف � ��وىض
ي� ��دع� ��ون� ��ا رب ال � �س � �م� ��وات واألرض
ال�ع��زي��ز امل�ت�ع��ال اىل ت�ح�ك�ي��م ال�ع�ق��ل
واىل االبتعاد عن كل شبهة وشائبة
حتى ال نكون جزءاً من اية فتنة او
ن� �ق ��وم ع� ��ى امل �ح �ظ ��ور وامل � ��أث � ��وم م��ن
األع �م ��ال وم ��ن األق � ��وال واش�ع��ال�ه��ا
ب ��ني امل �س �ل �م��ني وب� ��ني اب� �ن ��اء ال ��وط ��ن
ال� � � ��واح� � � ��د ..وم � �ث � ��ل ت � �ل� ��ك االع � �م � ��ال
امل �ش �ي �ن ��ة ت � �ق� ��ود اىل ال � �ه � ��اك وه ��ي
ت�ف��ي اىل درب م��ن دروب جهنم
أع � ��اذن � ��ا ال � �ل� ��ه وإي � ��اك � ��م م �ن �ه ��ا وم ��ن
نرانها.
وي � �ق� ��ول ال� ��رص� ��اب� ��ي :ان ال �خ �ي ��ان ��ة
ت �ع �ت��ر يف امل �ن �ه ��اج اإلس� ��ام� ��ي ع �م� ً�ا
ً
م�ح��رم��اً وع�م� ً
عما
�ا م�م�ق��وت��اً ك��ون��ه
ي ��ؤدي إىل خ�ل��ق م�ش�ك��ات عويصة
بني أبناء املجتمع الواحد..
وي �ض �ي ��ف" :ن �ح ��ن يف ال �ي �م ��ن ق ��در
ع�ل�ي�ن��ا ب �ف �ع��ل ال� �ع ��دوان ان ن�ع�ي��ش
لهيب حرب عدوانية عبثية تشنها
علينا ال�ق��وى االستكبارية ال�ق��ذرة..
ويف امل� �ح� �ص� �ل ��ة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ان ه� ��ذا
ال� � �ع� � ��دوان ج� �ع ��ل ال �ي �م �ن �ي ��ني ك ��اف ��ة
ي �ع �ي �ش ��ون أوض � ��اع � ��اً ب ��ائ �س ��ة ط� ��وال
س �ب ��ع س � �ن� ��وات ع � �ج � ��اف ..ل �ك �ن ��ه ل��م
ي � ��درك ان� ��ه أوق � ��ع ن �ف �س��ه يف م�ن��زل��ق
خ�ط��ر ل��م يتمكن م��ن ال�ف�ك��اك منه
إىل اليوم..
وت �ح ��ول ��ت ط �م ��وح ��ات ��ه ك �ع ��دو إىل
ج �ح �ي��م م ��ن ال �ف �ش��ل ال ��ذري ��ع وم��ن
االن�ت�ك��اس��ات امل��راك �م��ة ..وه ��ذه هي
ال�خ��ات�م��ة امل�خ��زي��ة ل�ق�ي��ادة ال �ع��دوان
ال �ت ��ي رك �ب ��ت رأس� �ه ��ا وت �ع ��ال ��ت ع��ى
ال�ي�م�ن�ي��ني ف �ك��ان ال �خ ��ذالن م�ص��ره��ا
ومصر كل خائن ومرتزق..
ن ��واص ��ل ق � � ��راءة ال �ك �ت ��اب يف ع ��دد
قادم..

إذا خ ��رج ��ت م ��ن األم �ع ��اء اىل أي م �ك ��ان آخ ��ر م �ث��ل ال �ت �ه��اب امل �ج ��اري
البولية -التهاب الجروح والحروق -خراريج الحوض وتجويف البطن-
حمى النفاس..
عندما تضعف مقاومة الجسم للميكروبات تنشط وتسبب العديد
من االضطرابات الهضمية..
ونظرا ً ألن حساسية مجموعات الفلورا للمضادات الحيوية مختلفة
بعضها شديد الحساسية للمضادات الحيوية ،والبعض اآلخر غر
ح�س��اس ن�ه��ائ�ي��اً ،ف�ب�ع��د ت�ع��اط��ي امل �ض ��ادات ال�ح�ي��وي��ة ع��ن ط��ري��ق ال�ف��م
يحدث اضطراب يف ال�ت��وازن امليكروبي داخ��ل األم�ع��اء ،وللوقاية من
هذه االضطرابات يجب اتباع ما ييل:
ع ��دم أخ ��ذ أي م �ض ��ادات ح�ي��وي��ة ع ��ن ط��ري��ق ال �ف��م إال ب�ع��د اس�ت�ش��ارة
الطبيب.
املحافظة عى صحة وحيوية الجسم ،والبعد عن االرهاق الجسماين.
عدم ملء املعدة بالطعام.
معالجة التهاب "فم املعدة".
عدم استعمال املواد الحريفة يف الطعام.
عدم شرب الخمور والكحوليات.
عدم التعرض لإمساك.
شرب السوائل.
الغذاء الجيد واملتوازن.
عدم أكل مواد حارة يعقبها شرب مياه مثلجة.
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" مدير عام االتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية:

يف حديث خاص لـ"

توجيه الدعم نحو االحتاد سيعود بأثره
الفعال على االقتصاد الوطني
من خالل طرح الفرص التجارية المناسبة لطبيعة وإمكانات البلد
المتاحة ..وخلق نوافذ فعالة للتواصل مع الحكومة لبحث مصالح العمل
المشتركة ..وهذا الدور بطبيعة الحال يستدعي تكاتف الجهود والتشبيك
المستمر بين المعنين بغية الوصول ألفضل الغايات.
لكن هذا الدور قد يشهد تراجعًا لسبب ما أو لعدة أسباب تشاركت في
الحد من قدرة هذا القطاع المهم في تأدية المهام المنوطة به.
في هذا الصدد يتحدث األستاذ محمد قفلة المدير العام لالتحاد العام

للغرف التجارية والصناعية عن أهمية دور االتحاد والسعي الحثيث من
قبل إدارته الحالية في استعادة التأثير المطلوب لعمل االتحاد في تطوير
الواقع االقتصادي للقطاعين العام والخاص.
حيث أوضح المدير العام لالتحاد :بأن االتحاد يعي أهمية الدور الذي يجب
أن يلعبه في تحسين الواقع االقتصادي للبلد خصوصًا في هذه الظروف
االستثنائية.
لقاء :محمد النظاري

استراتيجية التواصل اجلديدة لالحتاد ستخلق الكثير من الفرص أمامه وأم��ام القطاع اخلاص
مؤكداً :أن أدارته تلمح هذا الرتاجع يف أدائها وهي اليوم تعمل
جاهدة عىل استعادة نشاطها البناء من خالل اسرتاتيجية جديدة
للتواصل واإلعالم.
مشرياً :إىل أنه تم بعد الدارسة والتفكري وعىل ضوء مجموعة من
اللقاءات حول أهم اإلشكاالت واالختالالت التي يواجهها االتحاد العام
للغرفة التجارية يف تأدية الدور املنوط به خالل الفرتة املاضية التي
أوضحت إىل أن عملية االتصال والتواصل والجانب اإلعالمي لالتحاد
والغرف ضعيفة وهذا ما أدى اىل عدم القدرة عىل تسليط الضوء
بشكل صحيح عىل النشاط الذي يقوم به االتحاد والغرف والقطاع
الخاص بشكل عام ..وبناء عليه تم التواصل مع منظمة العمل الدولية
املكتب العام يف صنعاء واملكتب اإلعالمي يف بريوت لدعم نشاط االتحاد
والغرف التجارية .
مبيناً أنه بعد وصول الرد اإليجابي من منظمة العمل تم تكليف
خبري وطني وهو الدكتور طه املحبيش إلعداد اسرتاتيجية لتطوير
عمل االتحاد استغرقت ٣أشهر من التجهيز والعمل املتواصل من
قبله تواصل خاللها مع املختصني يف االتحاد والغرف التجارية كل
عىل حده باإلضافة لرؤساء اللجان والكثري من ممثيل القطاع الخاص.
وهنا تم إعداد االسرتاتيجية التي تم اإلعالن عنها مؤخراً من خالل
وسائل االعالم و التي يمكن القول إنها األوىل من نوعها يف مجال
االتصال واإلعالم عىل مستوى اليمن.
وأكد قفلة :أن االسرتاتيجية هدفت إىل التعريف بدور االتحاد
والتواصل مع الغرف والقطاع الخاص املحيل والدويل عىل املستويني
اإلقليمي والعاملي ..فقد وضعت االسرتاتيجية مهاماً تفصيلية محددة
لكيفية إحداث نقلة نوعية لنشاط االتحاد والغرف يف هذه املرحلة
الحساسة التي يمر بها الوطن.

مشرياً إىل أن هذه االسرتاتيجية ستعمل عىل تنمية الجهاز الذي
يزود االتحاد باملعلومات األساسية من املوقع والنشرات والدراسات
املختلفة لألعمال واألنشطة التي يقوم بها االتحاد والتي بدأت بالفعل
من املختص الذي تعينه يف االتحاد لهذا الغرض ..من خالل تنفيذ
بعض األنشطة التي كان لها صدى واسع عىل مستوى الغرف والقطاع
الخاص.
موضحاً أن االسرتاتيجية يف ذات الوقت ستعمل عىل تحفيز عملية
االتصال مع الغرف التجارية الصناعية يف املحافظات وربطها إعالمياً
باالتحاد و الجهات املعنية داخلية وخارجياً ،وكذلك تفعيل قنوات
التواصل مع املؤسسات الحكومية املختصة والقطاعات االقتصادية
املختلفة ووسائل اإلعالم.
وقال لقد وضعت خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن الكثري من األفمار
واملقرتحات التي ستحتاج إىل حشد موارد مالية وبشرية ليك تؤيت
أوكلها .وأعرب املدير العام عن أمله يف أن يكون التعاون بني الغرف
واالتحاد والغرف التجارية يف مختلف املحافظات و منظمة العمل
الدولية إيجابياً وفعاالً يك يتسنى الوصول إىل حصد أكرب قدر من الدعم
واملوارد الالزمة لتنفيذ هذه االسرتاتيجية و بالشكل الذي يعيد لالتحاد
القدرة الحقيقة يف تحسني الواقع االقتصادي وإدارته بشكل أفضل.
وأملح :إىل أن تنفيذ هذه االسرتاتيجية الهامة يأيت يف وقت يتزايد
الحديث فيه عن أهمية دور االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
من خالل مرحلة اإلعمار التي سيدخلها اليمن بعد انتهاء الحرب
وعودة الحياة إىل طبيعتها ورجوع االستقرار و االنتعاش االقتصادي.
وشدد قفلة عىل أن تنفيذ االسرتاتيجية خالل هذه املرحلة سيكون له
األثر األكرب يف خلق العوامل املساعدة إلظهار األهمية الحقيقية لدور
القطاع الخاص خالل املرحلة القادمة.



تعمل االتحادات العامة
للغرف التجارية والصناعية
على خلق اقتصاد محلي
قوي و تنمية المجتمع وطرح
خطط أفضل لتحسين الواقع
االقتصادي للبلد

وأشار إىل أبرز العقبات التي تعوق االتحاد والغرف عن القيام
بالواجبات التي هي مقبلة عليها وتقع عىل عاتقها ..قائالً"والتي تتمثل
يف صعوبة تأمني املوارد املالية التي نأمل من خالل التنفيذ الدقيق
لهذه االسرتاتيجية إىل تأمني الحد املأمول منها خالل الفرتة القادمة".
مضيفاً :أن عدم وجود كوادر متخصصة يف االتحاد والغرف معنية
بهذا املجال الهام الذي يعد اليوم من أهم األدوات التي تحسن جودة
العمل وتخلق تواصال ً فعاالً يف مختلف قطاعات العمل االقتصادي
وجوانبه كان له دور يف تراجع عمل االتحاد خالل املرحلة املاضية.
قال قفلة إن االسرتاتيجية الجديدة لإلعالم والتواصل حتى اآلن
الزالت قيد التنفيذ داخلياً وسيتم عرضها الحقاً عىل الجهات املعنية
بوزارة الصناعة والتجارة لتأمني دعمهم اللوجيستي لنشاط االتحاد
والغرف ..برغم أن االتحاد كيان مستقل مالياً وإدارياً ..لكن من خالل
دعم أي أنشطة القطاع الخاص تهدف إىل خلق موارد تحفز عمل

االتحاد وتحسن بيئة عمل القطاع الخاص الذي بتحسنه ستتحسن
موارد الدولة.
وعن جانب التدريب قال قفلة:إن التدريب هو مهمة أساسية من
مهام االتحاد التي حددها القانون حيث أعطي صالحيات مفتوحة
لالتحاد يف إنشاء مراكز تدريب خاصة وأن القطاع الخاص اليمني كبري
ويحتاج أفراده والعاملون فيه إىل تدريب يف مختلف املجاالت.
مشرياً :إىل أنه خالل السنوات السابقة كان االتحاد يقوم بالعديد
من الورش التدريبية بالتنسيق مع املانحني املحليني الدوليني ..لكن
بسبب غياب الدعم توقف هذا األمر ..الذي نحاول الرجوع إليه من
خالل هذه االسرتاتيجية حيث يظل موضوع التدريب والتأهيل من
املواضيع األساسية التي الغنى عنها.
و أعرب عن أن االتحاد يفكر بشكل جدي يف إنشاء مركز تدريبي خاص
به تنفيذا ملا ورد يف االسرتاتيجية التي لم يتم وضع فرتة زمنية محددة
لتنفيذها فهي مفتوحة ومستمرة بالشكل الذي يضمن استمرار تحفيز
األنشطة واملوارد التي يحتاجها االتحاد والغرف وبما يضمن تحقيق
أفضل النتائج املرجوة.
مؤكداً :أنه وخالل األشهر القليلة املاضية التي بدأ خاللها تنفيذ
االسرتاتيجية كانت اآلثار ملموسة بالفعل ملدى جدية هذه االسرتاتيجية
وواقعيتها ..وذلك من خالل ارتفاع الحس املعنوي لدى املعنيني يف
االتحاد والغرف الذين غدوا متأهبني الستقبال التغيري املنشود عىل
املستوى العلمي والعميل.
وعن دور الجهات املعنية ممثلة بوزارة الصناعة وعىل رأسها اللواء
يحيى الدرة التي تعد مشرفة تنفيذ قانون االتحاد أوضح أنها كانت
إيجابية ومتفاعلة.
ودعا قفلة الجهات املعنية إىل تكثيف الدعم ومساندتها لالتحاد من

خالل تبني االسرتاتيجية الجديدة للتواصل واالعالم.
وعن موارد االتحاد أوضح قفلة أن القانون ينص عىل أن  10%من
إيرادات الغرف تذهب لالتحاد من مساندته له للقيام باألنشطة املكلف
بها وبما يضمن رفد القطاع االقتصادي يف البلد وتحسني بيئة األعمال
املحلية وبالتايل االقتصاد الوطني..
كما توقفت نسبة الواحد من الذي كان يعود لالتحاد من أي بيان
جمريك يتم إصداره محلياً ..لكن هذا األمر توقف أيضا وبعض الدول
تعمل ما نسبته 5%من الضرائب التي تأخذها الدولة التحادات الغرف
لدعم نشاطها حيث إدراكت أهمية نشط هذه االتحادات لتحسني
اقتصاداتها الوطنية وبالتايل لو عادت هذه املوارد فسيكون لها األثر
اإليجابي عىل الواقع العميل لالتحاد ومن ثم القطاع االقتصادي برمته.
وأرجع قفلة هذا التوقف ألسباب غري واضحة قد تنم يف مجملها عن
جهل البعض بأهمية دور االتحاد العام للغرفة التجارية يف تحسني
بيئة األعمال يف الغرف ..يف حني أنه يف الكثري من الدول األخرى يقوم
رجال األعمال بدعم اتحادات الغرف بشكل شخيص وبدافع وطني
مدركني ألهمية الدور املنوط بهذه االتحادات وأثر تحسن أنشطتها التي
ستعود بشكل إيجابي عىل إنشطتهم وأعمالهم التجارية.
ويرى املدير العام لالتحاد أنه باإلمكان خلق فرص مالية لالتحاد
من خالل اعطائه حق املوافقة عىل إقامة املعارض التجارية واإلشراف
عليها التحادات الغرف بشكل حصري األمر الذي يشكل رافداً مالياً
مهما داعما ألنشطتها و استمرارها يف أداء الدور املنوط بها بشكل كبري..
كما هو حاصل يف كثري من الدول التي تركت إدارة املطارات التحادات
الغرف فرنسا مثال.

التسويق  ..أهم حلقات النهوض بالقطاع الزراعي
التسويق الزراعي يعرف بأنه جميع األنشطة
الالزمة لنقل المنتجات الزراعية من المزارعين
ومراكز اإلنتاج إلى المستهلك النهائي ومراكز
االستهالك وتشمل التخطيط لإلنتاج والزراعة
والحصاد والتصنيف والفرز والتعبئة والتغليف والنقل
والشحن والتخزين والعرض والبيع.
يرتبط التسويق الزراعي ارتباطا وثيقا بالتنمية الزراعية وهو ما أكده االستاذ عىل الهارب
مسؤول قطاع التسويق والخدمات الزراعية باللجنة الزراعية والسمكية العليا بقولة :
"توجيهات السيد القائد عبد امللك بدر الدين الحويث حفظه الله قائد الثورة حول مجال التسويق
للمنتجات الزراعية هي وحدها كافيه ألنها توضح لنا مدى أهمية التسويق الزراعي ومن جانب
آخر تركزت توجهات اللجنة الزراعية والسمكية العليا و وزارة الزراعة والري يف جذب االهتمام
نحو التسويق للمنتجات الزراعية اليمنية كطريقة اساسية لتنمية املوارد الزراعية و توفري فرص
عمل جديدة يف املجال الزراعي وتخفيض تكاليف معامالت االنتاج الزراعي والحصاد والتسويق
واضاف االستاذ عىل الهارب أن التسويق الزراعي يمكن ان يسهم يف انسياب املنتجات الزراعية
من املنتج إىل املستهلك والذي بدروه يؤدي لزيادة االستثمار يف القطاع الزراعي كما يعمل
عىل توفري مستلزمات اإلنتاج
(البذور -االسمدة  -املبيدات-اآلالت واملعدات ) والتي تعمل عىل زيادة اإلنتاج واكد مسؤول
قطاع التسويق الزراعي باللجنة الزراعية والسمكية العليا إن التسويق الزراعي الكفء يعمل
عىل تقليل الفاقد ما بعد الحصاد موضحا أن املنتجات الزراعية تتسم بانها سريعة التلف مما
يزيد العبء عىل الخدمات التسويقية (تعبئة نقل تخزين.).....وذكر االستاذ الهارب أن املنتجات

جودة واقل تكلفة من خالل القطاعات الخدمية واللجان الزراعية
املنتشرة يف كل املحافظات واملديريات.

الزراعية تتطلب يف ذروة االنتاج التخزين واحيانا التصنيع بهدف
تزويد االسواق باملنتجات الزراعية عىل مدار العام وإن التسويق
الزراعي معني بعملية نقل وتوزيع املنتجات الزراعية جغرافيا
برنامج املزارع الذيك
وذلك بسبب بعد مناطق اإلنتاج عن مناطق االستهالك وهذه
اىل ذلك اكد مسؤول قطاع التسويق عىل اهمية الربط الشبيك
من مهام التسويق الزراعي الناجح .
واملعلومايت التسويقي الزراعي عن املزارعني واملنتجني واملسوقني
املعلومات
واشار الهارب إن التسويق الزراعي يعمل عىل إيصال
واملستهلكني للمنتج الزراعي واستخدام احدث الربامج الحاسوبية
التسويقية بشكل خاص واملعلومات الفنية املتعلقة باإلنتاج والتي
الذكية يف العملية التسويقية وكشف إن اللجنة الزراعية والسمكية
تتضمن أي تعديالت تنظيمية عىل املسلك التسويقي االتجاهات
العليا تسعى الستكمال تطبيق برنامج املزارع الذيك تمهيدا لتطبيقه
العامة لألسعار والطلب والسياسات الحكومية وقال االستاذ
واتاحته للمزارع واملسوق التسويقي واملستهلك للمنتج الزراعي
الهارب " :إن التسويق الزراعي يعمل عىل تطوير وتنمية الصناعات
من املواطنني.
)
مثل صناعة العبوات والصناعات الغذائية (الصناعات التحويلية
الزراعة التعاقدية
التي تتواجد يف مناطق اإلنتاج مما يساعد عىل توفري فرص عمل و
واوضح مسؤول قطاع التسويق الزراعي إن الدولة تسعى من
تطوير املناطق الريفية بإعتبار أن الكثري من املنتجات الزراعية مواد
خالل الزراعة التعاقدية إىل تخفيض فاتورة االسترياد وتحسني
أولية وبحاجة إىل تصنيع ليسهل استهالكها.
جودة املنتجات املحلية وخلق توازن انتاجي وتسويقي بحيث ال
موضحا بان التسويق يبدأ للمنتج مع بداية الفكرة املقرتحة
تكون الزراعة التعاقدية عىل حساب منتجات أخرى وخلق فجوة
من
جزءا
املنتج
وجود
ويستمر التسويق للسلعة حتى يصبح
انتاجية وتسويقية يف انواع زراعية أخرى او تؤدي اىل فقدان التنوع
التسويق وال ينتهي التسويق اال بتوقف انتاج املنتج فالبد من
اإليكولوجي بل ويمتد أثرها كتخطيط فعال لتحقيق االستدامة
معرفة متطلبات واحتياجات السوق واملستهلك اليمني كما
محمد صالح حاتم
والتنمية البيئية (املياه – خصوبة الرتبة – االعالف – والرعي
وجودة وسعرا حتى يتم انتاجها وفق احتياجات السوق الزراعية
واالستفادة من مخلفات االنتاج الزراعي التعاقدي)  ..مشريا بأن
اليمنية ثم تسعريها التسعري العادل لكل اطراف العملية
الزراعة التعاقدية كنظام تسويقي تعمل عىل ضمان عدم االفراط
التسويقية للمنتج الزراعي (مزارع ووسطاء ومستهلك) ..وايصالها اىل أقرب نقطة للمستهلك
يف الزراعة التخصصية بحيث تتم وفق خطة انتاجية متوازنة تعمل عىل تاليش االساليب والطرق
النهايئ سليمة وطازجة تحتفظ بكافة مقوماتها ومكوناتها وتحقق االشباع وتشجع املزارع
واملمارسات السلبية يف االنتاج الزراعي واالعتماد عىل املدخالت العضوية والتنوع من خالل نظم
وسلسلة التسويق عىل التطوير والتحسني املستمر للعمليات االنتاجية والحصاد والتسويق
زراعية تستخدم املزج بني النباتات واالشجار والحيوانات.
للمنتج الزراعي ومواكبة التطورات والتقنية واألتمتة الزراعية  ..مؤكدا عىل ضرورة الرتكيز عىل
وبني الهارب أن الجهات الرسمية يف الدولة تقوم باألشراف عىل عمليات الزراعة التعاقدية
توفري كافة متطلبات معامالت االنتاج الزراعي ومعامالت الحصاد ومعامالت التسويق بأعىل

بني كافة أطرافها وتلتزم بحماية املزارع املنتج ورعاية التعاقد ومراقبته ملنع التحايل والتنصل
والدخول يف قائمة االنتهاكات التعاقدية.
وتطرق اىل اهمية الزراعة التعاقدية يف تنظيم التسويق للمنتجات املحلية وتحقق ضمان
الشراء للمنتجات الزراعية وتعمل عىل سد الفجوة بني املزارع والتاجر كما تعترب آلية مناسبة
لدعم االسعار واستقرارها لصالح صغار املنتجني الزراعيني ..الخ  ,مضيفا أن الزراعة التعاقدية
وسيلة مناسبة إلدماج االسرة الريفية يف العملية الزراعية واستغالل كامل طاقة انتاج افرادها
لتمثل دخول حقيقية لكل فرد يف األسرة.
وقال الهارب " :إن الزراعة التعاقدية تقلل وتحد من تقلبات ازمة اسعار االغذية العاملية
وتضمن دخل ثابت للمزارع واسرته وتساهم يف تخفيف مستوى الفقر السيما الفقر الريفي كما
أنها تمكن صغار املزارعني من االنتاج الزراعي ورفع مستوى انتاجهم الفني وقدراتهم التفاوضية
التعاقدية التسويقية وعدم تحولهم اىل مزارعني مأجورين يف اراضيهم تتحكم بهم وبزراعتهم
ومنتجاتهم أطراف تسويقية ظاملة وجشعة تجعل العقود غري منصفة والقوة التفاوضية لطرف
املستثمر واملسوق واملصنع عىل حساب املزارع.
واضاف ":أن صغار املزارعني يمكنهم عرب الزراعة التعاقدية من ايصال منتجاتهم لألسواق
بأفضل شروط وبأسعار عادلة ترتبط بتكلفة االنتاج والتسويق واملعيشة للمزارع ,كما انها تمثل
نوع من انواع الزراعة املوجهة (لالستهالك – التصنيع  -التصدير)و تقيض عىل مشكلة االسعار
الغري عادلة بني طريف العملية التسويقية (املنتج والوسيط التسويقي) و تعزز العالقة بني املنتج
الزراعي واملسوقني واملستهلكني للمنتجات الزراعية وتعمل عىل توحيد اليات ( تخطيط االنتاج
والتسويق ) وتبادل املنافع الزمانية واملكانية والشكلية وامللكية كما إن الزراعة التعاقدية تجنب
املزارع امكانية الوقوع يف حفرة الديون والفوائد الربوية والبحث عن التمويالت املناسبة ملعامالت
االنتاج والتسويق الزراعي ونقلها اىل الطرف املستثمر.
وأكد أن الزراعة التعاقدية تعمل عىل تطوير البنية التحتية وتوفري مستلزمات االنتاج الزراعي
والتسويقي واستفادة صغار املزارعني من امكانية املسوقني واملستثمرين الداخلني يف الزراعة
التعاقدية
وذكر أن الزراعة التعاقدية تعزز وتنظم سلسلة القيمة املضافة للمنتجات الزراعية وخلق
سلسلة قيمة إضافية حقيقية تحقق حاجات ورغبات املستهلك النهايئ وتفتح فرص جديدة
لصغار املزارعني موضحا أن الزراعة التعاقدية تعترب نواه حقيقية لخلق الجمعيات واالتحادات
النوعية الزراعية واالعمال الطوعية التعاونية الزراعية األسرية واملجتمعية
وقال مسؤول قطاع التسويق  " :إن الزراعة التعاقدية تحل مشكلة الفائض االنتاجي وزيادة
العرض الذي يؤثر بشكل كبري عىل اسعار املحاصيل واملنتجات الزراعية التي تنعكس سلبا عىل
صغار املزارعني بل وتخرجهم من دائرة االنتاج الزراعي مستقبال وتدخل اراضيهم املحدودة يف
قائمة االرض البور والصالب وذلك من خالل الزراعة التعاقدية الخارجية كما انها تساهم يف فتح
اسواق ونقاط بيع جديدة والية توزيع وتسويق جديدة ترفع من املستوى املعييش واالستهاليك
لك فئات املجتمع تنتج املرغوب فيه واملطلوب بحسب النوع و املواصفات واالحجام والكمية
والوقت ومكان تسويقها واستهالكها وادق تفاصيل انتاجها وتسويقها بأساليب حديثة وجودة
عالية وتكلفة اقل املناسب للمسوق املتعاقد او املصنع املتعاقد كطرف يف الزراعة التعاقدية.
وواصل االستاذ عيل الهارب حديثه عن اهمية الزراعة التعاقدية كنظام تسويقي مشريا أنها
تضمن عملية االسعار العادلة (تكلفة االنتاج الزراعي  +هامش ربح) و تشمل العقود احيانا
ضمان توفري مدخالت االنتاج الزراعي التعاقدي من قبل املستثمر وتوفريها بالكمية والجودة
والسعر والتوقيت والنقل املناسب وتعزز من ثقافة جودة اإلنتاج الزراعي والحصول عىل املنتجات
الخالية من العيوب والتي تقلل تكاليف التسويق والتصنيع للمستثمر املتعاقد مضيفا أن الزراعة
التعاقدية تتناسب مع صناعات غذائية تحويلية عديدة (الخضروات  ,الفواكه  ,الحبوب ,اللحوم
 ,الدواجن  ,االجبان  ,البيض ,العصائر ) سواء كمدخالت اساسية او ثانوية لتلك الصناعات كما
انها تضمن حصول طريف التعاقد عىل مدخالت عملياتهم االنتاجية والتسويقية الزراعية بأسعار
عادلة وجودة عالية وضمان عايل يرتبط بالوساطة التعاقدية الرسمية التي تشرف عليه وتتابعه
وتراقبه يف كافة مراحله ..مع امكانية حصول عالوات تشجيعية للمزارع يف حالة زيادة االسعار
عن التعاقد وضمان عدم انخفاضها يف حالة التقلبات السلبية لألسعار.
واوضح إن املزارعني من خالل الزراعة التعاقدية عىل االئتمانات والقروض امليسرة البيضاء
املدروسة التي تخدم االنتاج والتسويق يف عملية الزراعة التعاقدية.

دور القطاع الخاص

واشاد الهارب بدور القطاع الخاص يف عمليات التسويق الزراعي مؤكدا ان القطاع الخاص
هو حجر االساس الذي عليه يستند التسويق الزراعي والتنمية الزراعية.
ودعاء االستاذ عيل الهارب القطاع الخاص للتوجه نحو االستثمار يف القطاع الزراعي كونه
قطاع واعد ومستدام وتتوفر كافة مقومات االستثمار .ومنها التسويق الزراعي والذي تتوفر
فرصة استثمارية كثرية وذات جدوى اقتصادية كبرية وعوائد ربحية مضمونه.
واكد مسؤول قطاع التسويق الزراعي إن اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة
والري تقومان حاليا باإلشراف عىل انشاء أسواق زراعية نموذجية وتنفيذ مشاريع وفق الزراعة
التعاقدية انشاء شركات متخصصة يف الزراعة التعاقدية .والعمل يف مجال التصنيع الزراعي
(خطوط انتاج  +صناعات غذائية  +ميكنة زراعيه  +مستلزمات ومدخالت زراعيه) مضيفا ان
اللجنة الزراعية والسمكية العليا تعمل عىل تنظيم عمليات االسترياد والتصدير للمنتجات
الزراعية وذلك بما يخدم املنتج املحيل وأيضا تعمل يف مجال االرشاد واالعالم التسويقي بما يعزز
من ثقافة ووعي املنتج (املزارع) يف تحسني الجودة وزياده اإلنتاجية وكذلك املستهلك بأهمية
شراء املنتج املحيل واالقبال عليه بدال من استهالك املنتجات املستوردة و  .....الخ.
واشار إن اللجنة الزراعية والسمكية العليا تعمل عىل اعداد دراسات لتحديد الفرص
االستثمارية يف املجال الزراعي اإلنتاجي والصناعي وغري ذلك من املهام التي تقوم اللجنة
بتنفيذها او األشراف عليها.
ويبقى التسويق الزراعي سلسلة من الحلقات املرتابطة مع بعضها تبدأ من قبل زراعة املحصول
مرورا بنوع املحصول الذي سأقوم بزراعته وملن سأزرع تم تأيت عملية ما بعد الحصاد (فرز
تنظيف -تعبئة-والتغليف والنقل والتخزين ) وهذه الحلقات املرتابطة تحتاج تكاتف الجهود
ورص الصفوف وتعاون الجميع يف ادارتها بداية باملجتمع والدولة والقطاع الخاص فالكل معني
بتطور وتحريك حلقات التسويق الزراعي حتى نصل إىل تسويق زراعي حقيقي يضمن الحقوق
لكافة اطراف العملية الزراعية منتج ومسوق ومستهلك .والبداية تكون من خالل خلق وعي
لدى املزارع بأهمية التقيد بمعامالت ما قبل وما بعد الحصاد إليجاد منتج ذو جودة عالية يضمن
املنافسة محليا وخارجيا ومنها االنضمام يف جمعيات تعاونية نوعية وكذلك الزراعة التعاقدية
التي تعد اهم نظام تسويقي يحفظ الحقوق للجميع .ويساهم يف زيادة االنتاج وجودة املنتج.
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ً
طالبا يف كلية طب األسنان ..عشق الطب وتفوق عىل أقرانه من السنة األوىل لدراسته الجامعية :
رغم انه ال يزال

الباحث الدكتور أحمد الصارطي ينجح بكفاءة في نقل ضرس العقل بدي ًال لضرس آخر
العقل اليمني يثبت تفوقه يوماً بعد يوم ويف العديد من املجاالت العلمية
والعملية ..وها نحن اليوم أمام حالة من النبوغ واإلبداع العلمي يف مجال طب
األسنان ،والتي تستحق الوقوف عندها وتسليط الضوء عىل هذه اإلضافة النوعية
التي حملت اسم اليمن ضمن مشاركة لعدد من األبحاث لعملية يف جراحة الفك
واألسنان عىل املستوى اإلقليمي.
الباحث الدكتور الشاب أحمد محمد عبده الصارطي من محافظة البيضاء مديرية

الصومعة ،طمح بعد حصوله عىل معدل  89%يف الثانوية العامة بمدرسة ثانوية
الكويت عام 2014م عىل ولوج عالم الطب ودراسة احد تخصصاته ليحقق بذلك
حلم حياته الذي هام به منذ الصغر ،فالتحق يف العام 2016م بكلية طب األسنان
بجامعة الحضارة ،وبدأ مشوار ال� 1000ميل.

دورة تدريبية بصنعاء في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمحاسبني القانونيني

عبدالحميد الحجازي

عملية قلع سن ووضعه يف
ماكن آخر أول عملية تجرى يف
اليمن واألوىل من نوعها اليت
تطبق على الرضس العلوي
شاركت باسم بلدي اليمن
يف امل��س��اب��ق��ة ال���يت أقامتها
الجامعة السورية الخاصة
وحصدت أعلى العالمات
جامعة الحضارة تمنح الباحث الصارطي منحة للدراسات
العليا وتعينه معيدًا وتعفيه من كافة الرسوم
أعمل حاليًا على بحث جديد سيغري فكرتنا عن قلع األسنان
طب األسنان

اح�م��د ال�ص��ارط��ي ت�ف��وق يف كلية ط��ب األس�ن��ان منذ
السنة األوىل وأحرز املراكز املتقدمة ،وأضحى األول
عىل دفعته ..وخالل الخمس السنوات التي أمضاها
ال�ص��ارط��ي يف ال��دراس��ة ع�ك��ف ع��ىل ق ��راءة ال�ج��دي��د من
األب �ح ��اث وال�ك�ت��ب يف ت�خ�ص��ص ط��ب األس �ن ��ان ،وك��ان
مهتم بالتجديد أو إضافة الجديد يف هذا املجال ..وكما
قال " :إىل جانب شغف القراءة واالط��الع ،ساعدين
ك�ث��رياً ال�ك��ادر التعليمي يف جامعة ال�ح�ض��ارة ،الذين
ه ��م م ��ن خ ��رية ك � ��وادر ط ��ب األس �ن ��ان ب ��ني ال �ج��ام �ع��ات
اليمنية ،وك�ث��رياً ما كنت أناقشهم واستوعب منهم
الكثري من املعلومات".
وأضاف :يف املستوى الثاين تدربت يف إحدى املراكز
الطبية الحكومية ملدة  6أشهر وكانت أول تجربة يل
س��اب�ق��ة مل�س�ت��واي ،ح�ي��ث أف��ادت�ن��ي ك �ث��رياً يف تشخيص
ال �ح��االت امل��رض�ي��ة ب��أن��واع �ه��ا ،وح�ف��زت�ن��ي ع��ىل ال �ق��راءة
ب� �ك ��رة ،ويف امل �س �ت ��وى ال �ث ��ال ��ث ب � ��دأت ب �ع �م��ل دورات
تدريبية يف الجامعة للطالب اآلخرين ،وهنا اكتسبت
مهارة جديدة يف حيايت العلمية والعملية.

مبادرة شبابية

إىل ج��ان��ب ال �ت��دري��ب ق ��ام اح �م��د ال �ص��ارط��ي وه ��و يف
امل�س�ت��وى ال�ث��ال��ث ط��ب اس �ن��ان ب��إع��داد ك�ت�ي��ب يتضمن
شرحاً مبسطاً عن كيفية تشخيص أشعة األسنان،
باإلضافة إىل قيامه مع مجموعة من زمالئه بتأسيس
مبادرة شبابية "مبادرة شباب يد العون" التي اتجهت
نحو العديد من األعمال التوعوية والعلمية والخرية
واالجتماعية ،وما زالت قائمة إىل اآلن.

إضافة بحثية

من خالل متابعة الطالب والباحث احمد الصارطي
لألبحاث العلمية الجديدة يف ط��ب األس�ن��ان ،جذب
انتباهه أحد البحوث العملية األجنبية التي تتحدث
عن عملية نقل األسنان من مكان آلخر ،هذا البحث
شد اهتمام الصارطي ال��ذي أح��ب أن يتعمق ويطلع
ع��ىل أك��رب ك��م م��ن امل�ع�ل��وم��ات يف ه��ذا ال�ج��ان��ب ،ف�ق��ام
ب �م �ن ��اق �ش ��ة أش � �ه� ��ر ال � ��دك � ��ات � ��رة ال � �ج � ��راح � ��ني يف ال �ي �م ��ن
وامل �خ �ت �ص ��ني ب� �ج ��راح ��ة ال� �ف ��م وال � ��وج � ��ه وال� �ف� �ك ��ني ع��ن

إمكانية نجاح عمليات نقل األسنان ،لكن جميعهم
قالوا :إن هذا األمر جديد عىل طب األسنان يف اليمن
ويف املنطقة العربية ،ويف حالة نجاح هذا النوع من
العمليات ستكون إضافة نوعية لطب األسنان.

دقة ومهارة

يف ه � ��ذا ال ��وق ��ت ك � ��ان أح �م ��د ال� �ص ��ارط ��ي ق ��د ت�ش�ب��ع
ب��امل��راج��ع ال�ت��ي استطاع الحصول عليها ،وتمكن من
إنجاز بحثه يف إمكانية نقل األسنان نظرياً وبقي عليه
أن يثبت ذلك عملياً.
وهنا نرتك الحديث للدكتور احمد الصارطي حيث
ي�ق��ول " :ب�ع��د ف��رتة ج ��اءين م��ري��ض ي�ع��اين م��ن ض��رس
م��دم��ر وم�ح��ال معالجته ل�ب�ي��اً وت�ع��وي�ض��ه ،إىل جانب
ان� ��ه ك� ��ان ي �ش �ت��ي م ��ن ض� ��رس ال �ع �ق��ل أث �ن ��اء ال �ع��ض،
وح�ي�ن�م��ا ق �م��ت ب��ال�ف�ح��ص وج ��دت ان ض ��رس ال�ع�ق��ل
غري متسوس ويمكن االستفادة منه ونقله إىل مكان
ال �ض��رس امل ��دم ��ر ،وأي �ض ��اً ن�س�ب��ة ن �ج��اح ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
عالية فطرحت املوضوع عىل املريض ،وأجبت عىل كل
تساؤالته بعدها اقتنع ووافق عىل إجراء العملية".
ويضيف الدكتور احمد" :كنت أعلم أن إجراء هذه
العملية يمثل تحدياً كبريا ً يل ،فهي عملية تحتاج إىل
دق��ة ومهارة ومعرفة ،تضمن املحافظة عىل حيوية
السن ،فعملية قلع سن ووضعه يف مكان آخر دون
ان يموت عصب السن ،هذه بحد ذاتها تحدياً كبرياً،
وخ�ط��وة ق��د يفشل فيها ال�ك�ث��ريون ،ع��الوة ع��ىل ذلك
أن ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ه��ي أول ع�م�ل�ي��ة م��ن ه ��ذا ال �ن��وع يف
ال�ي�م��ن وه ��ي أي �ض��اً األوىل م��ن ن��وع�ه��ا ال�ت��ي ت�ط�ب��ق عىل
الضرس العلوي ،وبفضل الله وتوفيقه نجحت يف
إجراء هذه العملية".

عملية أخرى

لم تكن عملية نقل سن إىل مكان آخر هي العملية
الوحيدة التي أجراها الباحث الدكتور أحمد الصارطي
ف �ق��د أج� ��رى أي �ض ��اً ع�م�ل�ي��ة ن �ق��ل إلج � ��راء م ��ن ال �ض��رس
ال �س �ف ��ىل إىل ض � ��رس آخ � ��ر يف ال� �ف ��ك ال� �ع� �ل� ��وي ..ه ��ذه
ال�ع�م�ل�ي��ة أج ��راه ��ا إلح ��دى امل��ري �ض��ات ،وق ��ال ال��دك�ت��ور
الصارطي عنها" :العملية ناجحة بكل املقاييس".

أعىل عالمة

ب �ع��د ن �ب ��وغ ال �ب ��اح ��ث ال ��دك �ت ��ور أح �م ��د ال �ص ��ارط ��ي يف

مجال تخصصه ،أتت الفرصة ليشارك باسم اليمن
خارجياً ويقدم بحثه النوعي من خالل هذه املشاركة..
ون ��رتك ال�ح��دي��ث ال�ب��اح��ث ال��دك�ت��ور ال ��ذي ق ��ال " :أك��ر
من شجعني عىل املشاركة الدكتورة إيمان اليحريي
املعيدة يف عيادة جامعة الحضارة.
وي�ض�ي��ف :ش��ارك��ت ب��اس��م ب�ل��دي ال�ي�م��ن يف املسابقة
التي أقامتها الجامعة السورية الخاصة ،والتي كانت
عىل مستوى الوطن العربي ،وتمكنت من اجتياز كل
امل��راح��ل األوىل م��ن امل�س��اب�ق��ة ،ك ��ون م��وض��وع ال�ب�ح��ث
"ن �ق ��ل س ��ن م ��ن م �ك ��ان آلخ� ��ر" ج ��دي ��د وم �ح ��ط اه �ت �م��ام
ال�ج�م�ي��ع ،وق�ب�ل��ت أن��ا ال��وح�ي��د م��ن ب��ني امل�ش��ارك��ني من
ال��دول العربية ،حتى وصلت للنهائيات يف املسابقة
مع الطالب السوريني.
ويستطرد ال��دك�ت��ور أح�م��د ق��ائ� ً
�ال :ناقشت البحث،
وأحرزت تقدماً يف املناقشة ،والحمد لله حصلت عىل
أعىل عالمة مناقشة بني كل املتقدمني ،حتى الطالب
املنافسني السوريني أنفسهم أعجبوا باملناقشة ،وهذا
توفيق من الله له الحمد والفضل.

مراكز بحثية

وط � ��ال � ��ب ال� �ب� ��اح� ��ث ال� ��دك � �ت� ��ور ال � �ص� ��ارط� ��ي ال �ج �ه ��ات
الرسمية التبني الجاد للجانب البحثي ،وأن يحظى
ال�ج��ان��ب ال�ع�ل�م��ي ب�ش�ك��ل ع ��ام وال�ط�ب��ي ب�ش�ك��ل خ��اص
باهتمام أكرب..
الفتاً إىل أنه ويف وقت سابق طرح عىل عضو املجلس
السيايس األعىل أحمد الرهوي ،ووزير التعليم العايل
عند زيارتهما لجامعة الحضارة ،فكرة إنشاء مراكز
بحثية تتوىل تطوير عملية البحث العلمي ،خصوصا
وأن لدينا كوادر وباحثني ومبدعني ُكر.

تشجيع وامتيازات

التميز الذي أحرزه الباحث الدكتور أحمد الصارطي
ك��إض��اف��ة علمية أح ��رزه ال�ع�ق��ل ال�ي�م�ن��ي ،وك��ان وراءه
عطاء علمي م��ن دك��ات��رة جامعة الحضارة وتشجيع
م��ن إدارة ال�ج��ام�ع��ة ..ح�ي��ث ي�ق��ول ال�ب��اح��ث" :ال أن�ك��ر
ول��ن أن��ى تشجيع إدارة جامعتي جامعة الحضارة
ع ��ىل اإلن� �ج ��از ال� ��ذي ح �ق �ق �ت��ه ،ف �ق��د ت ��م م �ن �ح��ي م�ن�ح��ة
دراس ��ات ع�ل�ي��ا ع��ىل ح�س��اب ال�ج��ام�ع��ة ،وك ��ذا إع�ف��ايئ

ع��ن ك��اف��ة ال��رس��وم امل�ت�ب�ق�ي��ة م��ن دراس �ت ��ي ،إىل ج��ان��ب
تكفلهم بسفري إىل سوريا يف حال استوجب ذلك،
كما وعدتني إدارة الجامعة بالعمل كمعيد رسمي
م ��ن ف ��رتة االم �ت �ي ��از ،وأن اح �ص ��ل ع ��ىل ع �ي ��ادة خ��اص��ة
ب��ي يف االم�ت�ي��از بالجامعة ،ب��اإلض��اف��ة إىل إع�ف��ايئ من
الرسوم الرمزية للمرىض الذين أعالجهم يف عيادات
الجامعة".

يف الوقت املناسب

حالياً يقوم الدكتور أحمد الصارطي بعمل بحثني
آخرين ،أشار إىل أن أحدهما فريد من نوعه متحفظاً
عن التصريح بموضوع البحث ،وقال" :بإذن الله يف
ال��وق��ت امل�ن��اس��ب س��أع�ل��ن ع��ن ه��ذا ال�ب�ح��ث ليتم نشرة
يف م�ج�ل��ة ع�ل�م�ي��ة ع��امل�ي��ة ،وك ��ي ث�ق��ة ب ��أن ه ��ذا ال�ب�ح��ث
سيكون شيئاً جديدا ً وسيغري فكرتنا عن قلع األسنان.

ب ��دأت ي ��وم أم ��س األح ��د ب�ص�ن�ع��اء دورة ت��دري �ب �ي��ة يف م�ج��ال
م �ك ��اف �ح ��ة غ �س ��ل األم � � � ��وال وت� �م ��وي ��ل اإلره � � � ��اب ل �ل �م �ح��اس �ب��ني
القانونيني.
ت�ه��دف ال ��دورة التي تنظمها عىل م��دى ث��الث��ة أي ��ام اللجنة ا
لوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إىل رف��د
 32م �ش��ارك��اً وم �ش��ارك��ة م ��ن امل �ح��اس �ب��ني ال �ق��ان��ون �ي��ني ب �م �ه��ارات
وم� �ع ��ارف ح ��ول ال �ت ��زام ��ات امل �ح��اس �ب��ني ال �ق��ان��ون �ي��ني يف م �ج��ال
م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل األم� ��وال وت �م��وي��ل اإلره� ��اب وال�ت�ح�ل�ي��ل ال�ف�ن��ي
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات امل �ش �ب��وه��ة ودور وح� ��دة ج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات امل��ال �ي��ة
وإن�ش��ائ�ه��ا وم�ه��ام�ه��ا واخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا وم�ت�ط�ل�ب��ات اإلخ �ط��ار عن
ال�ع�م�ل�ي��ات امل�ش�ب��وه��ة وم ��ؤش ��رات االش �ت �ب��اه وك ��ذا دور ج�ه��ات
الرقابة واالشراف واملفاهيم األساسية ملكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
ويف االفتتاح أكد رئيس اللجنة التنظيمية للربنامج التدريبي
م�ق��رر اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلره
اب القايض رشيد املنيفي أهمية التزام املحاسبني القانونيني
بتطبيق إج ��راءات م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل األم ��وال وت�م��وي��ل اإلره ��اب
ك��ون�ه��ا م��ن ال�ج�ه��ات امل�س�ت�ه��دف��ة ب�م��ا ي�س�ه��م يف م�ك��اف�ح��ة ه��ذه
الجرائم .
واشار إىل أهمية تدريب وتأهيل امل �ح��اس �ب��ني ال �ق��ان��ون �ي��ني
وكافة الكوادر العاملة يف مختلف الجهات املعنية بمكافح
ة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتطوير مهاراتهم
وقدراتهم وبما يسهم يف التنفيذ األمثل للقانون والئحته
التنفيذية  ..الفتاً إىل أنه تم تصميم برنامج الدورة بما يتوافق
مع توجه اللجنة الوطنية يف عملية التوعية وتكريس امتثال
املحاسبني القانونيني لتطبيق اللوائح والتعليمات ومعالجة
أي اشكاالت تواجههم .
وت �ط��رق إىل ج�ه��ود ال�ل�ج�ن��ة يف ال�ت�ن�س�ي��ق ب��ني ك��اف��ة ال�ج�ه��ات
املعنية بمكافحة غسل األم��وال وتمويل اإلره��اب يف مختلف
املحافظات وتطبيق القوانني واللوائح املعنية بمكافحة جرائم
غ �س��ل األم � ��وال وت �م��وي��ل اإلره � ��اب ب �م��ا ت�ت�ض�م�ن��ه م ��ن واج �ب��ات
وال�ت��زام��ات ع��ىل امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة وغ��ري امل��ال�ي��ة ب�م��ا فيها مهنة
امل�ح��اس�ب��ني ال�ق��ان��ون�ي��ني ك��إح��دى اإلع �م��ال وامل�ه��ن ال�ت��ي ح��دده��ا
القانون.
ول�ف��ت إىل أن واج�ب��ات وال�ت��زام��ات املحاسبني القانونيني يف
تنفيذ ال�ق��ان��ون والئ�ح�ت��ه التنفيذية وتعليمات البنك امل��رك��زي

اليمني ووزارة الصناعة والتجارة يف إطار تكامل جهود القطاع
ال �خ��اص م��ع أدوار وم�س��ؤول�ي��ات ال�ح�ك��وم��ة يف م�ك��اف�ح��ة ه��ذه
ال�ج��رائ��م وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا ..م�ش��رياً إىل أن التعليمات ال�ص��ادرة
من وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بمهنة تدقيق ومراجعة
الحسابات وتعليمات البنك املركزي تؤكد الحرص عىل تنفيذ
االلتزامات والواجبات عىل املحاسبني القانونيني يف مكافحة
هذه الجرائم.
وبني القايض املنيفي أن اللجنة نفت خالل العامني املاضيني
برامج تدريبية للكوادر العاملة يف  26جهة مجال مكافحة غ
سل األموال وتمويل اإلرهاب لالرتقاء بمستوى األداء ونشر
الوعي املجتمعي بخطورة هذه الجرائم باعتبار الوعي عنصراً
اساسياً يف تقديم املعلومة الصحيحة ويما يعزز من عمليات
الوقاية من هذه الجرائم عىل املستوى الوطني بشكل رئييس
ويدعم جهود الدولة يف هذا الجانب  ..مشدداً عىل ضرورة
االستفادة من الربامج التدريبية التي تنفذها
اللجنة وتطبيق كل املهارات واملعارف يف الواقع العمل وب
ما يؤدي إىل نجاح عمليات املكافحة لهذه الجرائم .
من جهته استعرض أمني عام جمعية املحاسبني القانونيني
ح��ام��د ال �ش �م��ريي امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة وم �س��ؤول �ي��ة امل�ح��اس��ب
ال �ق��ان��وين وم ��دق ��ق ال �ح �س��اب��ات ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل
األم � � ��وال وت �م ��وي ��ل اإلره � � ��اب  ..وت� �ط ��رق إىل خ �ط ��ط وأن �ش �ط ��ة
وبرامج الجمعية يف مجاالت التدريب والتأهيل للمحاسبني
القانونني يف مختلف الجوانب ومنها مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب  ..مشيداً بجهود اللجنة الوطنية وتعاونها
مع الجمعية لبناء قدرات املحاسبني القانونيني يف مجال م
كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ورفدهم باملعلومات
واملهارات التي تساعدهم عىل القيام بمهامهم عىل الوج
ه األكمل .وأشار إىل املخاطر الكبرية التي تسببها جرائم غس
ل األموال وتمويل اإلرهاب
كونها من الجرائم املنظمة والخطرية العابرة للحدود الد
ولية وتأثرياتها عىل
الجوانب االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية ك
افة مناحي الحياة.
وأك� ��د اس �ت �ع ��داد ال�ج�م�ع�ي��ة ل �ل �ت �ع��اون م ��ع ال �ل �ج �ن��ة ال��وط�ن�ي��ة
يف ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون وت�ن�ف�ي��ذ االل �ت��زام��ات واإلج � ��راءات املتعلقة
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

سالمات

ملتقى أبناء الشهداء يكرم عدد ًا من الشخصيات التربوية

ت� ��زام� �ن� ��اً م� ��ع ذك� � ��رى اس �ت �ش �ه ��اد
اإلم� ��ام ال �ح �س��ني ب ��ن ع ��ي ب ��ن أب��ي
ط��ال��ب ريض ال�ل��ه ع�ن��ه وم ��ع م��رور
م � ��ا ي � ��زي � ��د ع � ��ن س� �ت� ��ة أع� � � � ��وام ع��ىل
ال � � � �ع� � � ��دوان ال � �غ � ��اش � ��م ع� � ��ىل ي �م ��ن
اإليمان والحكمة.
ك� � ��رم م �ل �ت �ق ��ى أب � �ن � ��اء ال� �ش� �ه ��داء
وم �ن��اض��ي ال �ث ��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة ع ��دداً
م � � � ��ن ال� � �ش� � �خ� � �ص� � �ي � ��ات يف ق � �ط � ��اع
التعليم الداعمة ألبناء الشهداء
والجرحى والنازحني واملتضررين
امل �ل �ت �ح �ق��ني يف امل� � ��دارس وامل �ع��اه��د
وبقية املنشات التعليمية.
ح� �ي ��ث ك� � ��رم امل� �ل� �ت� �ق ��ى األس � �ت� ��اذ
ن � ��اص � ��ر ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ع� � ��ي ال � �ق� ��ديس
م ��دي ��ر م � ��دارس امل ��دي �ن ��ة ال �ج��دي��دة
واالس � � �ت� � ��اذة خ ��ول ��ه ع� ��ي ال �ن ��زي ��ي

تعرض الشيخ /خالد عيل
محمد الشاحذي

م ��دي ��رة م � ��دارس ن �ه �ض��ة األم �ج ��اد
ال � �ح � ��دي � �ث � ��ة ،واألس � � � �ت � � � ��اذ م �ح �م ��د
م �ح �م ��د ف� � � ��ارع ال � �س � ��وي � ��دي م ��دي ��ر
م� � � � ��دارس األن� � ��دل� � ��س ال� �ح ��دي� �ث ��ة،
واألس�ت��اذ اح�م��د السريحي عميد
م� �ع� �ه ��د س� � �ت � ��ارز ال� � � � ��دويل ل �ل �غ ��ات
وال �ك �م �ب �ي��وت��ر ،واألس� �ت ��اذة أم�ي�ن��ه
ص��ال��ح ال �خ ��والين م ��دي ��رة م ��دارس
ن�ج��وم ال�ع�ل��م األه�ل�ي��ة ،واالس�ت��اذ
م � �ح � �م � ��د اح � � �م � � ��د ال � � � �ب � � � ��ازيل م� ��دي� ��ر
م ��دارس أرض ال�ع��روب��ة األه�ل�ي��ة،
واألستاذة هناء اليافعي مدارس
اليمن الحديثة ،واالستاذ قاسم
ال � �ج � �م� ��رة م� ��دي� ��ر ال� � �ف � ��روع ب � � ��وزارة
ال��رتب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ،وامل�ح��ام��ي طه
جعوان مدير ال�ش��ؤون القانونية
بوزارة الرتبية والتعليم.

لوعكة صحية..نتمنى له
الشفاء العاجل.
املهنئون:
سليم عبده عراف
عادل عبده عراف
بكيل احمد الحمزي
احمد بكيل الحمزي

تهانينا آل دماج

زفاف ميمون

يف أجواء فرائحية بهيجة وسط مشاركة االهل واألصدقاء واملحبني احتفل
األخ  /زكريا إبراهيم محمد الوصابي ..بزفافه امليمون ..وبهذه املناسبة نزف اطيب التهاين والتربيكات
للعريس الغايل  ..متمنني له حياة زوجية سعيدة ..فالف الف مربوك  ..وبالرفاه والبنني
املهنئون :والدك إبراهيم محمد الوصابي -وكافة اعمامك واخوانك  -املقدم فواز السلمي

ُ
الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة هو مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

فيما تشهد بالدنا زي��ادة يف عدد السكان يحتم عىل الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع توحيد الجهود إليجاد
مدن سكنية بتسهيالت لجميع فئات املجتمع خاصة الفقرية مثل االقساط عرب البنوك أو املشاركة يف الجمعيات
التي تعمل عىل شراء وبناء مباين سكنية.

املهنئون  /عيل سعيد الكبودي واخوانه

تهانينا آل الزبيدي

اجمل التهاين والتربيكات نهديها للشاب الخلوق /

أكرم الزبيدي

بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي..
فألف مربوك.
املهنئون :الدكتور منري االنيس
الدكتور بشري االنيس -الفندم سليمان
الزبيدي -الدكتور ابو بكر عبد املغني
عبدالرحمن الزبيدي
الشيخ عيل الزبيدي -الشيخ احمدالزبيدي
الشيخ وليدالزبيدي -الدكتور ياسر
السماوي -وكافة االهل واالصدقاء

عبدالله محمد حسن الهتار
و ابراهيم محمد حسن الهتار

تهانينا

اجمل التهاين القلبية والتربيكات نهديها الشابني الخلوقني/

صدام ومحمد

بمناسبة زفافهما امليمون ودخولهما القفص الذهبي..فألف مربوك.
املهنئون :االستاذ /ابراهيم احمد الويل والدكتور /محمد احمد
الحشييش -عبدالله و ابراهيم وكمال عبده درويش زيدان .حمزة
عيل محمد مبارك -عبداملجيد عبدالله حاتم -وليد سويد-عابد
الساملي -ايمن الفقيه واخوتهم نايف عيل عيل النقيب الشريف -انور
عيل عيل النقيب الشريف -وكافه االهل واالصدقاء

مربوك أبا رزان
ارق التهاين والتربيكات لالخ املهندس /فؤاد مطهر جسار
بمناسبة ارتزاقه املولودة البكر والتي أسماها"رزان"..
فالف مربوك..وجعلها الله من مواليد السعادة..
املهنئون :املهندس/ابراهيم أحمد الفقيه
وجميع االصدقاء والزمالء

تعازينا آل الحمادي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وصادق
املواساة لألخ /إياد الحمادي  ..وذلك يف وفاة -املغفور له بإذن الله تعاىل-

والده

سائلني املوىل عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه
فسيح جناته وا يلهم اهله وذويه الصرب والسلوان" ..إنا لله وإنا إليه
راجعون".
االسيف :العقيد /احمد محمد طامش

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف  –11مدن ومجتمعات محلية مستدامة

أفراح ال الهتار

تهانينا

تهانيا آل الصباري

فرص التنمية المستدامة ()SDGs
في اليمن وفق التحرك العالمي 17-11

اجمل التهاين والتربيكات القلبية نهديها للشابني الخلوقني/

اجمل التهاين التربيكات نزفها اىل الشيخ /أحمد محمد أحمد
الخالدي أحد وجهاء منطقة السنينه يف صنعاء بمناسبة زفاف
نجله الشاب املجاهد (محمد) ألف مربوك ودام الله السرور

نتقدم بأجمل التهاين والتربيكات
محملة بعبري الفل والياسمني
للشاب الخلوق /مدين عبدالله
حزام الصباري وذلك بزفافه
امليمون فألف مربوك
املهنئون:
أبو مازن الصباري وأخوانه
الدكتور عبداملنعم صالح الصباري
واخوانه وكافة األهل واألصدقاء

أجمل آيات التهاين والتربيكات نزفها اىل الشاب
الخلوق /محمد عبدالسالم دماج
بدخوله القفص الذهبي ..
متمنني له حياة زوجية سعيدة ..
فألف الف مربوك.
املهنئون:
عمار جبارة
وكافة العاملني يف جبارة اكسربس -الحصبة

بمناسبة دخولهما القفص الذهبي..فألف مربوك.
َ
املهئنون :نشوان ناصر البهيله و محمد ضيف الله الهتار
وابوخالد وليد الهتار و زيدان محمد الحاملي و محمد محرز

تهانينا آل الريايش

يف أجواء فرائحية احتفل العريسان

همام ومعاذ
عبده أحمد الريايش

بزفافهما امليمون وسط لفيف من األهل
واألحباب واالصدقاء  ..وبهذه املناسبة
الغالية نتقدم إليهما وإىل كافة آل الريايش
 ..ونقول لهم ألف ألف مربوك وبالرفاء
والبنني.
املهنئون :عسكر عيل عسكر – محمد
عسكر – عبدالغني املطري – احمد يغنم
وجميع األهل واألصدقاء.

تعازينا آل عتيق

ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة الحاج/

عبدالله يحيى عتيق

وبهذا املصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء واملواساة لألوالد
الفقيد ولكافة أسرته الكريمة..سائلني املوىل عزوجل أن يتغمده
بواسع الرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
إنالله وإنا إليه راجعون.
األسيفون :جميل احمد يحي عتيق واخوانه -عيل مبارك وولده
حميد عتيق واوالده -ومراد حميد عتيق -وكافة آل عتيق

وبتوفر الحد االدىن من التنمية املستدامة فيما يخص املدن
السكنية حيث يتمثل ه��دف ع��ام  2030يف ض�م��ان ال��وص��ول
إىل م�س��اك��ن آم�ن��ة وب��أس�ع��ار م�ع�ق��ول��ة وامل��ؤش��ر امل�س�م��اة لقياس
التقدم املحرز نحو تحقيق هذا الهدف هو نسبة سكان الحضر
ال��ذي��ن يعيشون يف أح�ي��اء ف�ق��رية أو مستوطنات غ��ري رسمية.
بني عامي  2000و ،2014انخفضت النسبة من  39باملائة
إىل  30باملائة.
بيد أن العدد املطلق لألشخاص الذين يعيشون يف األحياء
الفقرية قد انتقل من  792مليون نسمة يف عام  2000إىل
ما يقدر ب  880مليون نسمة يف عام .2014
وت ��زاي ��دت ح��رك��ة االن �ت �ق��ال م ��ن امل �ن��اط��ق ال��ري �ف �ي��ة إىل امل�ن��اط��ق
ال �ح �ض ��ري ��ة م ��ع ازدي � � ��اد ع � ��دد ال �س �ك ��ان وت ��وف ��ري ب ��دائ ��ل أف �ض��ل
لإلسكان.

حقائق وأرقام
يعيش نصف البشرية �  3.5باليني شخص � يف مدن اآلن،
وبحلول سنة  2030سيعيش ما يقرب من  60يف املائة من
سكان العالم يف مناطق حضرية.
سيحدث نحو  95يف املائة من التوسع الحضري يف العقود
املقبلة يف العالم النامي.
ي�ت��واص��ل ارت �ف��اع ع��دد األش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون يف أح�ي��اء
ع �ش��وائ �ي��ة ف �ق ��رية ،وي ��وج ��د اآلن ن �ح��و  828م �ل �ي��ون ش�خ��ص
يعيشون يف أحياء من هذا القبيل.
تشغل مدن العالم نسبة ال تتجاوز  2يف املائة من مساحة
األرض عىل الكرة األرضية ،ولكنها مسئولة عن نسبة ترتاوح
من  60إىل  80يف املائة من استهالك الطاقة وعن نسبة قدرها
 75يف املائة من انبعاثات الكربون.
ً
ضغطا عىل إمدادات املياه العذبة،
يمارس التحضر السريع
والصرف ،وبيئة املعيشة ،والصحة العامة.
الكثافة املرتفعة نسبيًا للمدن يمكن أن تحقق مكاسب من
حيث الكفاءة وابتكارًا تكنولوجيًا يف الوقت الذي تحد فيه من
استهالك املوارد والطاقة.

مقاصد الهدف 11
ض �م��ان ح �ص��ول ال�ج�م�ي��ع ع ��ىل م �س��اك��ن وخ ��دم ��ات أس��اس�ي��ة
م��الئ �م��ة وآم �ن ��ة وم �ي �س ��ورة ال �ت �ك �ل �ف��ة ،ورف� ��ع م �س �ت��وى األح �ي ��اء
الفقرية ،بحلول عام .2030
توفري إمكانية وصول الجميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة
التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة ،وتحسني السالمة
عىل الطرق ،وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام،
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

يف ظ ��ل ظ� ��روف ه �ش��ة وال �ن �س ��اء واألط� �ف ��ال واألش� �خ ��اص ذوي
اإلعاقة وكبار السن ،بحلول عام .2030
ت �ع ��زي ��ز ال �ت ��وس ��ع ال �ح �ض ��ري ال �ش ��ام ��ل ل �ل �ج �م �ي��ع وامل �س �ت ��دام،
وال�ق��درة ع��ىل تخطيط وإدارة املستوطنات البشرية يف جميع
ال �ب �ل��دان ع��ىل ن�ح��و ق��ائ��م ع��ىل امل �ش��ارك��ة وم�ت�ك��ام��ل وم�س�ت��دام،
بحلول عام 2030
ت �ع��زي��ز ال �ج �ه��ود ال��رام �ي��ة إىل ح �م��اي��ة وص ��ون ال� ��رتاث ال�ث�ق��ايف
والطبيعي العاملي.
التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشخاص
امل�ت�ض��رري��ن ،وتحقيق انخفاض كبري يف الخسائر االقتصادية
امل�ب��اش��رة املتصلة بالناتج امل�ح��ي اإلج�م��ايل ال�ع��امل��ي ال�ت��ي تحدث
ب�س�ب��ب ال �ك ��وارث ،ب�م��ا يف ذل ��ك ال �ك ��وارث امل�ت�ص�ل��ة ب��امل �ي��اه ،م��ع
ال��رتك�ي��ز ع��ىل ح�م��اي��ة ال�ف�ق��راء واألش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون يف
ظل أوضاع هشة ،بحلول عام .2030
الحد م��ن األث��ر البيئي السلبي ال�ف��ردي للمدن ،بما يف ذلك
ع��ن ط��ري��ق إي��الء اه�ت�م��ام خ��اص لنوعية ال�ه��واء وإدارة نفايات
البلديات وغريها ،بحلول عام .2030
توفري سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن
عامة ،آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها ،وال سيما
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ن �س��اء واألط� �ف ��ال وك �ب ��ار ال �س��ن واألش� �خ ��اص ذوي
اإلعاقة ،بحلول عام .2030
دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بني
املناطق الحضرية واملناطق املحيطة باملناطق الحضرية واملناطق
الريفية ،من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقليمية.
ال�ع�م��ل ب�ح�ل��ول ع��ام  ،2020ع��ىل ال��زي��ادة بنسبة ك�ب��رية يف
عدد املدن واملستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات
وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع ،وتحقيق الكفاءة
يف استخدام املوارد ،والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه،
وال �ق��درة ع��ىل ال�ص�م��ود يف م��واج�ه��ة ال �ك��وارث ،ووض��ع وتنفيذ
اإلدارة ال�ك�ل�ي��ة مل�خ��اط��ر ال �ك ��وارث ع��ىل ج�م�ي��ع امل �س �ت��وي��ات ،بما
يتماىش م��ع إط��ار سينداي للحد م��ن مخاطر ال�ك��وارث للفرتة
.2030-2015
دعم أقل البلدان نموا ،بما يف ذلك من خالل املساعدة املالية
وال�ت�ق�ن�ي��ة ،يف إق��ام��ة امل�ب��اين امل�س�ت��دام��ة وال �ق��ادرة ع��ىل ال�ص�م��ود
باستخدام املواد املحلية.

فقدان

> ي�ع�ل��ن األخ اص�ي��ل ح�س��ني اح�م��د غ��ال��ب ش�ي��زر ع��ن ف �ق��دان ب�ط��اق��ة ش�خ�ص�ي��ة ب��رق��م وط�ن��ي ( )15010091089ص ��ادرة من
مركز إب املحافظة ..فعىل من وجدها يرجى االتصال عىل الرقم  774568297او تسليمها ألقرب مركز شرطة ..وله الشكر.

بالتمسك بالحق ،والثبات عليه ،والتحرك تحت رايته ،ننتصر ،وانتصر
الـحـســن «عـلـيــه ال ـس ــالم» بـخـلــود ث ــورت ــه ،واس ـت ـمــرار نـهـجــه ،وام ـتــداد
الحق عر األجيال ،وانتصر األحرار يف ميادين العزة والكرامة بإسقاط
مؤامرات األعداء.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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الدعم الشعبي
يتواصل لرفد اجلبهات

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

وزارة الداخلية حتتفل بتخرج دفعة أمنية

احتفلت وزارة الداخلية أمس بتخرج دفعة "عى نهج الحسن" من املركز
التدريبي العام ألفراد الشرطة من قوات النجدة واألمن العام.
ويف الحفل أشار نائب وزير الداخلية اللواء عبداملجيد املرتىض إىل أن تخرج
هذه الدفعة يأيت بالتزامن مع ذكرى استشهاد اإلمام حسن  -عليه السالم.
نّ
وبن أن تسمية هذه الدفعة بهذا االسم يرمز إىل حرص رجال األمن عى

امليض يف طريق العزة والكرامة الذي سار عليه اإلمام الحسن  -عليه السالم..
مشريا إىل أن الطريقة املناسبة إلحياء ذكرى استشهاده هو اإلعداد والتجهيز
املعنوي والديني ملواجهة العدو.
وأكد نائب وزير الداخلية أهمية تحيل رجال األمن بالوعي تزامنا مع اإلعداد
يف ميادين التدريب والتأهيل  ..مشددا عى أهمية التعامل الخالق مع الناس.

دائرة التوجيه املعنوي تنظم فعالية ثقافية وإرشادية بعنوان «ثورة احلسني منهج ومسار»
نظمت دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة يوم أمس األول
بـصـنـعــاء  ،فـعــالـيــة ثـقــافـيــة وإرش ــادي ــة بـعـنــوان ” ث ــورة الـحـســن
منهج ومسار” بذكرى استشهاد االمام الحسن.
وألقيت يف الفعالية كلمات تطرقت إىل سرية اإلمام الحسن
ع ـل ـيــه ال ـس ــالم وم ـش ــروع ــه ال ـع ـظ ـيــم يف رف ــض ال ـظ ـلــم وم ـقــارعــة
الظاملن.
واستعرضت الكلمات جوانب من مظلومية اإلمــام الحسن
وحجم الفاجعة التي أصابت األمة االسالمية يف كربالء.
وأكـ ــدت أه ـم ـيــة اس ـت ـل ـهــام ال ـ ــدروس وال ـع ــر م ــن س ــرية اإلم ــام
الحسن عليه السالم وضرورة التمسك والتحرك وفق املنهجية
وال ــرؤي ــة ال ـتــي ت ـحــرك عــى أســاس ـهــا يف رف ــض الـظـلــم ومــواجـهــة
الطغاة واملستكرين.

تخصيص نافذة واحدة للتعامل مع شكاوى القطاع اخلاص في التعامالت الضريبية

أقـ ــر اج ـت ـم ــاع ع ـق ــد أمـ ــس ب ــاالت ـح ــاد ال ـع ــام ل ـل ـغ ــرف ال ـت ـجــاريــة
وال ـص ـنــاع ـيــة ب ـص ـن ـعــاء ت ـخ ـص ـيــص ن ــاف ــذة واح ـ ــدة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
شـ ـكـ ــاوى ال ـق ـط ــاع الـ ـخـ ــاص ب ــال ـي ـم ــن وبـ ـم ــا ي ـس ـه ــل ال ـت ـع ــام ــالت
الـضــريـبـيــة وتـلـقــي الـشـكــاوي الـخــاصــة بـلـجــان الـطـعــن والتعامل
معها أوال بأول.
وتم االتفاق خالل االجتماع الخاص باللجنة املشرتكة املكونة
من مصلحة الضرائب واالتحاد العام للغرف التجارية الصناعية
عــى اس ـت ـمــرار االج ـت ـمــاعــات لـحــل أي مـشـكــالت تــواجــه الـقـطــاع
الخاص والتجاري ومعالجة اشكاليات الربوطات الضريبية عى

قطاع املقاوالت والتجار العاملن كناقلن لصالح تجار آخرين
واملبالغات يف الربوطات الضريبية وعى وجه الخصوص لحاالت
املكلفن امللتزمن بمسك حسابات ودفاتر منتظمة.
ويف االج ـت ـمــاع أك ــد رئ ـيــس مـصـلـحــة ال ـضــرائــب أح ـمــد ال ـشــوتــري
استعداد املصلحة لتقديم كافة التسهيالت الالزمة للقطاع الخاص
والتجاري بالتنسيق مع االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وأه ـ ــاب ب ـكــافــة امل ـك ـل ـفــن يف ح ــال ت ـعــرض ـهــم ألي ــة م ـمــارســات
مخالفة ألحكام القانون من قبل أي شخص إبالغ املصلحة عى
الرقم املجاين ( )8000033التابع مباشرة لرئيس املصلحة ليتم

التعامل مع الحاالت املخالفة أوال بأول.
وشــدد االجـتـمــاع عــى ضــرورة تأهيل وتــدريــب فــرق التحصيل
ومأموري تحصيل الضرائب بما يسهم يف تحسن العمل.
كـمــا تــم الـتــأكـيــد عــى تـحـمــل املـسـئــولـيــة مــن قـبــل الـفـنـيــن من
مأمورين ومراجعن ملا سيرتتب عن أية مبالغات يف الربوطات
الـضــريـبـيــة ال ـتــي ال م ــرر ل ـهــا م ــع ضـ ــرورة اب ــالغ املـكـلـفــن رسـمـيــاً
ب ـضــرورة الـتـعــاون مــع مــأمــوري ومــراجـعــي الـتـحـصـيــل يف تــوفــري
ال ــوث ــائ ــق وامل ـس ـت ـن ــدات امل ــؤي ــدة إلج ـ ـ ــراءات ال ـف ـح ــص امل ـك ـت ـب ـيــة أو
امليدانية.

ايران  :تواجد القوات األجنبية في اخلليج يزعزع أمن واستقرار املنطقة
أك ـ ــدت إيـ ـ ــران أمـ ــس أن ت ــواج ــد ال ـق ــوات
األج ـن ـب ـي ــة يف ال ـخ ـل ـي ــج يـ ــزعـ ــزع االسـ ـتـ ـق ــرار
واألمن املستديم يف املنطقة.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة ان ـب ــاء (فـ ــارس) ع ــن أمــن
امل ـج ـلــس األعـ ــى ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي اإليـ ــراين
عــى شـمـخــاين خــالل استقباله يف طـهــران
وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي
صون األمن يف املمرات املائية الدولية من
االسرتاتيجيات الرئيسية إليران  ..مؤكدا
بــأن تــواجــد ال ـقــوات األجـنـبـيــة يف الخليج
العربي يزعزع االستقرار واألمن املستديم
يف املنطقة.
واش ـ ــار ش ـم ـخــاين اىل ت ــوج ـه ــات ب ــالده
تجاه االتفاق النووي معترا خرق االلتزامات
م ــن جــانــب ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وخــروج ـهــا غــري
املسؤول من االتفاق النووي واستمرار سياسة
تــرامــب مــن قـبــل حـكــومــة بــايــدن بــأنـهــا تشكل

الـ ـسـ ـبـ ــب
األسـ ــاس وراء ال ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة وقـ ــال" :إن
السبيل للخروج من هذا الطريق املغلق الذي
أوج ــدت ــه أمــري ـكــا ه ــو ض ـمــان ح ـقــوق الـشـعــب

اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراين
املشروعة".
يأيت هذا يف وقت اعتر فيه مدير الصناعات
اإللكرتونية يف وزارة الدفاع اإليرانية شاهرخ

شهرام بالده من بن الدول الخمس
األوىل يف ال ـع ــال ــم يف م ـج ــال امل ـع ــدات
اإللكرتونية.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية لأنباء
عــن شـهــرام قــولــه" :لـقــد قمنا بتوطن
شبكات االتصاالت يف البالد وتمكنا من
إنشاء اتصاالت آمنة من خالل تشفري
االت ـ ـصـ ــاالت ب ـح ـيــث س ـل ـب ـنــا م ــن ال ـع ــدو
أم ـكــان ـيــة ال ـن ـف ــوذ وال ـت ـن ـص ــت" ..واص ـف ــاً
شـبـكــات االتـصــاالت بــأنـهــا عــامــل قــوة يف
الحروب الجديدة.
وأش ــار اىل أهـمـيــة االك ـت ـفــاء ال ــذايت يف
إنتاج القطع اإللكرتونية وأجهزة الرادار
واالت ـص ــاالت ..قــائـ ًـال :إن "تـجــربــة الــدفــاع
امل ـقــدس عـلـمـتـنــا أن نـكــون مـكـتـفــن ذاتـيــا
يف املـجــاالت القتالية وانـتــاج املـعــدات الحربية
ألن أي بلد لم يزودنا بهذه التجهيزات" .

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

بريطانيا تطلب عقد
قمة طارئة لـ  G7بشأن
أفغانستان

أعـلـنــت بــريـطــانـيــا أم ــس أن زع ـمــاء مـجـمــوعــة
السبع الكبار (  )G7سيعقدون الثالثاء القادم
اج ـت ـم ــاع ــا ط ــارئ ــا مل ـنــاق ـشــة تـ ـطـ ــورات ال ــوض ــع يف
أفغانستان.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس الوزراء
الريطاين بوريس جونسون قوله عى "تويرت"
" :سأعقد الثالثاء اجتماعا لزعماء  G7إلجراء
محادثات عاجلة بشأن أفغانستان .من املهم
حيويا أن يعمل املجتمع الــدويل معا من أجل
ضمان أمن عمليات اإلجالء ومنع حدوث أزمة
إنـســانـيــة ودع ــم الـشـعــب األف ـغــاين يف تــأمــن ما
تم تحقيقه من اإلنجازات خالل السنوات الـ20
املاضية".

تتجسد أصالة الشعب اليمني بمجمل القيم النبيلة ودوافع الخري التي
يكتنزها يف داخـلــه وتــرز باملمارسة والـسـلــوك العميل كــالــوفــاء والـتـعــاون
والصدق واإليثار وحسن معاملة الجار إىل آخر تلك القيم العظيمة التي
أمر بها ديننا الحنيف ونختار من تلك الدرر الغالية التعاون حيث أرتبط
الـتــاريــخ الـيـمـنــي ومــا شـهــدتــه األرض الـيـمـنـيــة مــن ح ـضــارات تـمـثـلــت بـبـنــاء
السدود واملدرجات الزراعية التي لم يكن لها أن تقوم إال بتعاون الشعب
اليمني بكل فئاته يف سبيل الخري لكل أبناء الوطن .
وبــن امل ــايض الـعــريــق والـحــاضــر املـجـيــد يـتــواصــل عـطــاء الـشـعــب اليمني
ليصب يف نفس املـجــرى متمثال بالدعم الشعبي الــرائــع والـتـعــاون الكبري
مع املجهود الحربي الذي لم يكن له أن يكون بتلك الصورة الرائعة التي
ملسناها وتفاعلنا جميعا معها وعكست نفسها باملشاعر الفياضة التي
ظ ـهــرت وتـظـهــر عــى مــالمــح ووج ــدان جـنــود الـنـصــر وق ــوات الـشـعــب من
أبناء الجيش واللجان الشعبية التي تستقبل وبشكل مستمريف قوافل
العطاء يف مختلف الجبهات منذ أول يوم شن فيه تحالف العدوان حربه
الظاملة عى اليمن وشعبه العظيم .
إن ال ـق ــواف ــل امل ـح ـم ـلــة ب ــامل ــؤن ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ــدوائ ـي ــة وك ــل ص ــور الـتـعـبــري
اإلن ـس ــاين بــامل ـشــاركــة يف دع ــم امل ـج ـهــود ال ـحــربــي يــوحــي بــال ـتــالحــم ويــؤكــد
املناصرة الشعبية للهدف العظيم الذي تخوض قوات الجيش واللجان
الـشـعـبـيــة الـبــاسـلــة مــن أجـلــه غـمــار مـعــارك الـتـضـحـيــة وال ـفــداء املـتـمـثــل يف
الــدفــاع عــن س ـيــادة الــوطــن وحــريـتــه واسـتـقــاللــه وتـحــريــر ق ــراره الـسـيــايس
مــن الـهـيـمـنــة الـخــارجـيــة  ،ويـمـثــل أيـضــا
الـتـعــاون الـشـعـبــي وامل ـب ــادرات العظيمة
يف ظــل ه ــذه ال ـظــروف اإلسـتـثـنــائـيــة الـتــي
يـعـيـشـهــا ال ـش ـعــب الـيـمـنــي تــأك ـيــدا عــى
ت ـم ـس ـكــه ب ـث ــواب ـت ــه ال ــوط ـن ـي ــة ح ـي ــث لــم
يـشـهــد ال ـتــاريــخ تــالح ـمــا وت ـمــاس ـكــا بــن
أب ـن ــاء ال ـي ـمــن األح ـ ــرار اك ــر م ـمــا شـهــده
ال ـي ـم ــن يف م ــواجـ ـه ــة ت ـح ــال ــف ع ـ ــدوان
تشارك فيه دول عظمى بقيادة أمريكا
للعام السابع عى التوايل .
فـ ـفـ ــي سـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن الـ ــوطـ ــن
وس ـي ــادت ــه وح ـم ــاي ـت ــه م ــن أيـ ــة مـخــاطــر
وتـحــريــره مــن الـهـيـمـنــة الـخــارجـيــة عى
احمد الشريف
م ـق ــدرات ــه وق ـ ـ ــراره ال ـس ـي ــايس أص ـطــف
أب ـنــاء الـيـمــن وتــرجــم ه ــذا اإلصـطـفــاف
والوحدة الوطنية القوية اىل سلوك وممارسة تمثلت باإلندفاع الوطني
نحو املشاركة الفاعلة يف دعم الجبهات ورفدها باملال والرجال والسالح
وب ـكــل الــوســائــل بـمــا يف ذل ــك ب ــذل الـ ــروح فـ ــداءً ل ـس ـيــادة الــوطــن وحــريـتــه
وقهر تحالف الـعــدوان واإلنـتـصــار عليه  ،فشعب يمتلك هــذه الــروح لن
تـسـتـطــع أيــة قــوة مـهـمــا كــانــت أن تـنــال مــن عــزيـمـتــه وتـفــت مــن عـضــده أو
تدفعه للرتاجع إىل الوراء وإنما يحق لهذا الشعب األبي أن يفخر أبناؤه
ويعتزون باإلنتصارات التي يحققها أبناء الجيش واللجان الشعبية يف
مختلف الجبهات وفيما وراء الـحــدود وهــو مايؤكد عــدالــة القضية التي
يـتــم الــدفــاع عـنـهــا والـتــي جـعـلــت أبـنــاء الـجـيــش والـلـجــان الـشـعـبـيــة وأبـنــاء
الشعب الشرفاء ينصهرون يف بوتقة نضال واحدة وتكاتف وصمود شديد
الـتـمــاســك ق ــوي ال ـعــرى والـحـلـقــات كـمــا لــم يـنـصـهــروا ويـجـتـمـعــوا يف أي
ظرف أو قضية أخرى .
إن الـيـمـنـيــن يـنـظــرون اىل ج ــارة ال ـســوء الـسـعــوديــة الـتــي تـتــزعــم بــإيـعــاز
مــن أمــريـكــا تـحــالــف ال ـع ــدوان ضــد الـيـمــن وشـعـبــه الـعـظـيــم كـمــا يـنـظــرون
إىل ال ـج ـحــود وال ـك ـفــر س ــواء ب ـس ــواء وم ــن أج ــل ذل ــك يـتـســابـقــون كــل من
موقعه وبحسب قــدراتــه واستطاعته وطــاقــاتــه ومسؤولياته إىل ميادين
الـبــذل والـعـطــاء والـتـضـحـيــة شــاعــريــن وهــم يـبــذلــون ويـضـحــون أن سـيــادة
الوطن وتحرره من الهيمنة الخارجية والدفاع عنه أكر من كل التضحيات
املبذولة والعطاءات املقدمة  ،كما إن هذه الجماهري التي تمثل مختلف
الشرائح اليمنية وتخرج إىل امليادين يف مختلف املحافظات قد آلت عى
نفسها إال أن تجود بكل ماتستطيع دعما للمجهود الحربي رغم ظروف
الشدة واألزمة اإلقتصادية والحصارالذي فرضه تحالف العدوان وتصاعد
موجات األسعار إىل أقىص الحدود وفوق ذلك فهي تتلهف شوقا لخوض
املعركة الفاصلة وتحقيق النصر املوعود بإذن الله ليتحقق للشعب اليمني
بعد ذلك أمنه واستقراره وبناء دولته الوطنية الحديثة ورخاء وسعادة
أبنائه عى تربته الطاهرة التي ال تقبل الخونة واملأجورين والعمالء .

عشرات املستوطنني يقتحمون األقصى بحماية االحتالل

اقتحم عشرات املستوطنن املتطرفن أمس
األحد باحات املسجد األقىص املبارك من جهة
باب املغاربة بمدينة القدس املحتلة بحماية
شرطة االحتالل اإلسرائييل.
ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية (وفا) عن
بـيــان صــادر عــن دائ ــرة األوق ــاف اإلســالمـيــة يف
القدس املحتلة بأن  120مستوطنا اقتحموا
املسجد األقىص عى شكل مجموعات متتالية

ون ـف ــذوا جـ ــوالت اس ـت ـف ــزازي ــة يف ب ــاح ــات ــه كـمــا
أدوا طـقــوســا تـلـمــوديــة يف املـنـطـقــة الـشــرقـيــة
من األقىص.
وم ــن جـهــة أخ ــرى اع ـتــرت حــركــة املـقــاومــة
اإلســالمـيــة (حـمــاس) أن االحـتــالل الصهيوين
ك ـع ــادت ــه يـ ـح ــاول ب ـق ـص ـفــه م ــواق ــع امل ـق ــاوم ــة
ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ــى ف ـش ـلــه وخ ـي ـب ـتــه امـ ــام ص ـمــود
وثـ ـ ـبـ ـ ــات ج ـ ـمـ ــاهـ ــري ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي

ومقاومته الباسلة ..ونقلت وكالة "فلسطن
اآلن" عن الناطق باسم الحركة فوزي برهوم
يف تصريح مقتضب قــولــه :إنــه "مــن الواضح
أن االح ـتــالل الـصـهـيــوين أس ــاء تـقــديــر املــوقــف
وتجاهل رسالة شعبنا وفصائله املقاومة".
وأوضح أن االحتالل بادر بإطالق الرصاص
الـ ـح ــي واملـ ـب ــاش ــر ع ـل ـي ـه ــم وع ـ ــى ال ـص ـح ـف ـيــن
واألطفال وأصاب العشرات منهم.

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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