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في برقية تهنئة لألمين العام لألمم المتحدة .. الرئيس المشاط :

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط 
رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع��������ى، ب��رق��ي��ة 
تهنئة إىل أمني عام األمم املتحدة أنطونيو 
غ�����وت�����ريي�����ش، ب���م���ن���اس���ب���ة ذك���������رى ي�������وم األم������م 

املتحدة.

شـــــــرف :  إنهاء العدوان واحلصارالعميـــــــد  ســـــــــــــــــــريع :
معركتنا لتحرير اليمن مصيرية كفيل مبعاجلة تداعيات الكارثة االنسانية

قوى العدوان تتجرع  مرارة الهزمية

تفاصيل  ص 02

تفاصيل  ص 02

اإلمبراطورية العجوز 
و أحالم الهيمنة اجلديدة

التاريخ لن يغفر خطيئة
 االعرتاف برشعية الوجود لها 

على خارطة اليمن

االط����م����اع االج��ن��ب��ي��ة يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر ل���م ت��ت��وق��ف 
يوماً.. منذ ان تجرأ الربتغاليون عى مغامراتهم 
السابقة يف فرض وجود بحري اوروبي ووصواًل 
إىل االم�������ت�������داد ال�����ربي�����ط�����اين ال����ف����رن����ي إىل ش����واط����ئ 

البحر األحمر..
وكان لربيطانيا ما كان لها من الهيمنة الكاملة 
ع��������ى ش��������واط��������ئ ال�����ب�����ح�����ر األح��������م��������ر م��������ن ش�����م�����ال�����ه إىل 
ج�������ن�������وب�������ه.. م��������ن م������ن������اف������ذه ال�����ش�����م�����ال�����ي�����ة إىل ب�����واب�����ت�����ه 

الجنوبية..
وت������م������ك������ن������ت ل��������ن��������دن اإلم�����������رباط�����������وري�����������ة ال�������ع�������ج�������وز م���ن 
ف��رض حساباتها ع��ى املنطقة حتى ج���اءت ث��ورة 
14أك��ت��وب��ر ووض��ع��ت ح���دا ل��ل��ت��واج��د ال��ربي��ط��اين يف 

منطقة جنوب البحر األحمر..
ورح�����ل�����ت ل����ن����دن م����ج����ربة م���ك���ره���ة ت���ح���ت واب��������ل م��ن 
ال��رص��اص ال��ث��ائ��ر ال��ت��ي انطلقت م��ن ج��ب��ال ردف��ان 

الشماء تكتسح كل جنوب اليمن بكل تفريعاته 
وت����ض����ع خ�����ط ال����خ����ت����ام امل�����ؤل�����م الم�����رباط�����وري�����ة ظ��ل��ت 
تحكم العالم وتفخر ان��ه��ا اإلم��رباط��وري��ة ال��ت��ي ال 
تغيب عنها الشمس ول��ك��ن ج��اء ال��ذئ��اب الحمر 
ليسدلوا الستار ع��ى االط��م��اع الربيطانية والتي 
ذهبت ادراج ال��ري��اح ليفرض ال���روس تواجدهم 
ع�������ى امل����ن����ط����ق����ة ح�����ت�����ى ات������ف������ق االوروب�����������ي�����������ون وم���ن���ه���م 
ال��ربي��ط��ان��ي��ون ان ي��ك��ون ل��ل��ف��رن��س��ي��ني ت���واج���د دائ���م 
يف م���ن���ط���ق���ة ج�����ن�����وب ال����ب����ح����ر األح��������م��������ر.. م������ن خ����الل 
قواعدها العسكرية واملخابراتية يف جيبويت ويف 

احدى الجزر التابعة لهم يف املحيط الهندي..
وظ����ل����ت ب���ري���ط���ان���ي���ا م��ن��ك��م��ش��ة ع�����ى ن���ف���س���ه���ا ط�����وال 
السنوات الخمسني املاضية مع انها كانت تؤكد 
حضورها بامتالك اوراق محلية واقليمية ومن 

خالل الدور االمرييك..

  االعتماد على الوكيل اإلقليمي خطوة بريطانية للعودة إىل املنطقة

بريطانيا تعود إىل البحر األحمر:

تفاصيل  ص 02

مدينة  مارب
قاب قوسني أو أدنى 

يف ذكرى  الرحيل..
 الدكتور /عبدالعزيز بن حبتور :

عبدالرحمن مراد يكتب  عن :

تفاصيل  ص 06

ندعو األمم المتحدة إلى التوقف عن االستخفاف بكرامة وآمال الشعب اليمني

اإلمبراطورية العجوز 
و أحالم الهيمنة اجلديدة

تفاصيل  ص 03

تفاصيل  ص 05

باذيب أنزه وأصدق 
من حمل ِفكر اليسار 
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بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعىل، برقية تهنئة إىل أمني عام األمم 

املتحدة أنطونيو غوترييش، بمناسبة ذكرى يوم األمم 
املتحدة.

فيما ييل نصها:

ال�����س�����ي�����د/ أن�����ط�����ون�����ي�����و غ������وت������ري������س- األم�����������ن ال�������ع�������ام ل����أم����م 
املتحدة نيويورك     املحرتم     

 ي��ط��ي��ب يل أن أب���ع���ث أط���ي���ب ال��ت��ه��اين ب��م��ن��اس��ب��ة ذك�����رى ي��وم 
األمم املتحدة متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة.

وانتهز ه��ذه املناسبة للتذكري ب��أن اليمن من أوائ��ل ال��دول 
امل��ن��ض��م��ة إىل م��ن��ظ��م��ة األم������م امل���ت���ح���دة ال���ت���ي ي���ق���ع ع����ىل ع��ات��ق��ه��ا 
م��س��ؤول��ي��ة ال��ح��ف��اظ ع��ىل ال��س��ل��م واألم����ن ال��دول��ي��ني، وتطوير 

العالقات الودية بني الدول، وتحقيق التعاون الدويل.
وق��������د ح��������رص ال����ي����م����ن م����ن����ذ ع��������ام 1947م ع������ىل امل���س���اه���م���ة 
الفاعلة يف جميع محافل األمم املتحدة وبرامجها املختلفة 

والتعاون التام يف شتى املجاالت.
إال أن����ه ول���أس���ف ال��ش��دي��د ك����ان ل��أم��م امل��ت��ح��دة دوراً سلبياً 
ع���ىل م����دى س��ب��ع س���ن���وات يف ال���ي���م���ن، ح��ي��ث ق���دم���ت ال��غ��ط��اء 
السيايس للجرائم الفظيعة التي يرتكبها تحالف العدوان 
وعىل رأسه أمريكا منذ 26مارس 2015 بعدوانه الغاشم 
والحصار الخانق عىل الشعب اليمني، كما أثار استغرابنا 
م��وق��ف م��ج��ل��س األم����ن واألم�����ني ال���ع���ام ل��أم��م امل��ت��ح��دة ال���ذي 
يكيل بمكيالني ويحمل الضحية كل الوزر ويعفي الجاين من 

أي مسؤولية، وما بيان مجلس األم��ن األخ��ري ال��ذي رافقته 
غ��ارات جوية للتحالف استهدفت املدنيني واألع��ي��ان املدنية 

إال دلياًل واضحاً عىل هذا االنحياز.

إن اس��ت��م��رار األم����م امل��ت��ح��دة يف اع��ت��م��اد ه���ذه ال��س��ي��اس��ة غري 
الصائبة يعاظم م��ن استياء الشعوب ومعاناتها ي��وم بعد 
آخر وصواًل إىل أن يصبح دور األمم املتحدة ال قيمة له عند 

ش���ع���وب ال���ع���ال���م ك��ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة الب����ت����ع����اده ال����واق����ع����ي ع��ن 
تطلعاتها وآمالها وعن ميثاق ومبادئ األمم املتحدة. 

إن م���ا ي��ع��ان��ي��ه ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م���ن ال���ح���ص���ار ال���خ���ان���ق ج���واً 

وب�����راً وب���ح���راً وال�����ذي ي��م��س ب��ح��ي��اة أك���ر م���ن 25م��ل��ي��ون يمني 
ويقتل مئات اآلالف من اليمنيني بشكل مباشر وغري مباشر 
تحت سمع وبصر األمم املتحدة هو بحد ذاته يعترب شاهداً 
عىل التنكر لكل القوانني واملواثيق الدولية التي تعترب مثل 
تلك األع��م��ال جرائم ح��رب وعقاب وإب���ادة جماعية، ولعل 
عدم التجديد لفريق خرباء األمم املتحدة البارزين الدوليني 
واإلقليميني واح��دٌ من الدالئل الحديثة التي تثبت حقيقة 
ذلك االنحياز املستمر وعىل قدرة املال السعودي عىل التأثري 
سلبا عىل مستوى أداء األمم املتحدة ويجعلها منحازة إىل 
ال��ج��اين ض��د الضحية، ع��ىل ال��رغ��م م��ن استنكار العديد من 

الدول األوروبية لذلك.
وإننا يف الجمهورية اليمنية إذ نعرب عن استمرار املجلس 
ال��س��ي��ايس األع���ىل وح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ ال��وط��ن��ي يف ال��ت��ع��اون مع 
األم������م امل���ت���ح���دة وج���م���ي���ع امل���ن���ظ���م���ات األم���م���ي���ة ال����ت����ي  ت��ت��خ��ذ م��ن 
العاصمة صنعاء مقرا لها، نؤكد عىل تمسكنا بحق شعبنا 
يف االستقالل والحرية، ونعتقد أنه ال يزال يف الوقت متسع 
ل���ت���ق���وم األم������م امل���ت���ح���دة ب�����دوره�����ا وت���ت���ح���م���ل م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا أم����ام 

الشعب اليمني لتستعيد دورها بحسب ميثاقها.
ون�������ؤك�������د يف ال������خ������ت������ام أن م����ق����ع����د ال�����ج�����م�����ه�����وري�����ة ال����ي����م����ن����ي����ة يف 
األم�����م امل���ت���ح���دة م���ا ي�����زال ش����اغ����راً وأن م���ن ي��ح��ت��ل ذل����ك امل��ق��ع��د 
ال ي���م���ث���ل م���ص���ال���ح ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وي���ت���ل���ق���ى ت���وج���ي���ه���ات���ه م��ن 
ال��س��ف��ري ال��س��ع��ودي، ون��دع��و األم���م امل��ت��ح��دة إىل ال��ت��وق��ف عن 
االستخفاف بكرامة وآمال وتطلعات الشعب اليمني ونذّكر 
ب����أن ال���ت���اري���خ ل���ن ي��غ��ف��ر ل��ه��م خ��ط��ي��ئ��ة االس���ت���م���رار يف االع�����راف 
بشرعية غري حقيقية ال وجود لها عىل امتداد خارطة اليمن.

مع خالص تقديري،،،

ب������دأت ب���ص���ن���ع���اء أم�����س دورة ت���دري���ب���ي���ة خ��اص��ة 
بإعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي 
يف املؤسسات املحلية للمياه والصرف الصحي 
وف����روع����ه����ا ت���ن���ظ���م���ه���ا وزارة امل�����ي�����اه وال���ب���ي���ئ���ة ب���دع���م 

الوكالة األملانية للتعاون الدويل "جي آي زد".
ت����ه����دف ال�����������دورة ال����ت����ي ت���س���ت���م���ر أرب�����ع�����ة أي��������ام اىل 
تعريف 25 متدرباً ومتدربة من ديوان الوزارة 
وم��ؤس��س��ات امل���ي���اه وال���ص���رف ال��ص��ح��ي وف��روع��ه��ا 
يف امل����ح����اف����ظ����ات ب����خ����ط����وات ال����ت����ط����وي����ر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
وأه����م����ي����ت����ه وأه�������داف�������ه وم������راح������ل ع���م���ل���ي���ة ت���ط���وي���ره 

ومقومات نجاحه ومعوقاته.
ويتلقى املشاركون يف الدورة التي يحاضر فيها 
امل��درب الوطني أمني عبدالكريم مهارات حول 
إعادة البناء التنظيمي وخطوات إعداد وتطوير 
الهياكل التنظيمية ملؤسسات املياه وتقييم واقع 
هيكلتها واإلشكاالت التي تواجه القوى العاملة 
يف م��ؤس��س��ات امل��ي��اه وال��دل��ي��ل اإلرش�����ادي إلع���داد 

بطاقات الوصف الوظيفي.
ويف اف����ت����ت����اح ال�����������دورة أك������د وزي��������ر امل�����ي�����اه وال���ب���ي���ئ���ة 
امل���ه���ن���دس ع��ب��دال��رق��ي��ب ال���ش���رم���اين ع���ىل ال��ح��رص 

عىل تأهيل وتدريب ك��وادر ال��وزارة واملؤسسات 
والهيئات التابعة لها لتحسني مستوى األداء 
وتعزيز ج��ودة العمل ورف��ع الكفاءة يف تقديم 

الخدمات للمستفيدين.
ول���ف���ت إىل اه��ت��م��ام ق���ي���ادة وزارة امل���ي���اه ب��ت��أه��ي��ل 
وت��دري��ب م��وظ��ف��ي ق��ط��اع��ي امل��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة خاصة 
ما يتعلق بالتطوير وإعداد الهياكل التنظيمية 
وبطاقات الوصف الوظيفي لكوادر مؤسسات 
امل����ي����اه وال�����ص�����رف ال���ص���ح���ي وف����روع����ه����ا ب���م���ا ي��س��ه��م 
يف ت��ق��ي��ي��م االح���ت���ي���اج���ات ورف������ع ال����ت����ص����ورات ب��ه��ذا 

الشأن.
وأش��������������������ار ال������������وزي������������ر ال���������ش���������رم���������اين إىل أن إص����������الح 
االخ����ت����الالت وت��ح��س��ني خ���دم���ات امل���ي���اه وال���ص���رف 
ال����ص����ح����ي واإلص�������ح�������اح ال���ب���ي���ئ���ي ي����ب����دأ م�����ن م���رح���ل���ة 
ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق االس����ت����دام����ة ورف����ع 
كفاءة العمل.. مؤكداً أن الوزارة سركز بدرجة 
أس���اس���ي���ة ع����ىل ال���ت���دري���ب وال���ت���أه���ي���ل ان���ط���الق���اً م��ن 
خططها وبرامجها وفقاً للرؤية الوطنية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة.
وق�����ال" ه��دف��ن��ا م���ن ع��م��ل��ي��ة ال���ت���دري���ب س�����واًء يف 

قطاعي الحظر أو الريف تجويد خدمات املياه 
والصرف الصحي وتحقيق استدامتها واعتماد 
املؤسسات عىل ذاتها".. الفتاً إىل أن وزارة املياه 
وال��ب��ي��ئ��ة ق��ط��ع��ت خ����الل األش���ه���ر امل���اض���ي���ة ش��وط��اً 

كبرياً يف هذا الجانب.
ون���وه وزي���ر امل��ي��اه والبيئة ب���دور م��رك��ز التدريب 
التابع للوزارة وما يمتلكه من خربات وإمكانات 
ت����س����ه����م يف ت�����أه�����ي�����ل وت��������دري��������ب م�����وظ�����ف�����ي ال��������������وزارة 

ومؤسساتها وهيئاتها.
من جانبه أش��ار مدير عام إص��الح قطاع املياه 
وامل����ؤس����س����ات امل��ح��ل��ي��ة زي�����د ال���ك���ح���الين إىل أه��م��ي��ة 
ال�����������دورة ل���ت���ن���م���ي���ة ق���������درات امل����ش����ارك����ني يف إح������داث 
ال��ت��غ��ي��ري امل����واك����ب ل���ل���ت���ط���ورات ال���راه���ن���ة وت��ح��س��ني 
بيئة العمل وتجويد األداء يف مؤسسات املياه.

وأع������������������رب ع���������ن األم���������������ل يف اض���������ط���������الع امل������ت������درب������ني 
بدورهم يف عكس ما سيتلقونه من معارف عىل 
الواقع امليداين للمساهمة يف التقييم واملتابعة 

لتحسني األداء يف قطاعي املياه والبيئة.
ح��ض��ر االف���ت���ت���اح م���دي���ر م���رك���ز ال���ت���دري���ب ي��اس��ني 

املقطري.

ت���������راف���������ع ال�������ن�������ائ�������ب ال���������ع���������ام ال������ق������ايض 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د م��ح��م��د ال��دي��ل��م��ي، 
اليوم األحد ، أمام محكمة شمال 
األم���ان���ة االب���ت���دائ���ي���ة، ب��ص��ف��ت��ه ممثل 

املجتمع.
وأش�������������������ار ال����������ق����������ايض ال�������دي�������ل�������م�������ي، يف 
ت���ص���ري���ح ل����وس����ائ����ل اإلع����������الم، إىل أن 
حضوره جلسات املحاكمة يأيت يف 
إطار دعم جهود املحاكم، وحرصه 
ع�����ىل ق���ي���ام���ه���ا ب���م���ه���ام���ه���ا يف ال���ف���ص���ل 
ب����ال����دع����اوى ال���ج���زائ���ي���ة امل���ح���ال���ة إل��ي��ه��ا 

من النيابة.
ودع����������ا رؤس������������اء ووك������������الء وأع�����ض�����اء 
النيابة إىل العمل لكل ما من شأنه 
حضور جلسات املحاكم، ومتابعة 
ال��ق��ض��اي��ا امل��ح��ال��ة إل��ي��ه��ا م��ن النيابة، 

خصوصا التي عىل ذمتها سجناء.
وك��������ان ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام ن����اق����ش م��ع 
رئ���ي���س امل��ح��ك��م��ة، ال���ق���ايض ع��ب��دال��ل��ه 
األسطى، ووكيل النيابة، القايض 
زي��د الشامي س��ري العمل القضايئ 
وال���������ص���������ع���������وب���������ات ال���������ت���������ي ي�������واج�������ه�������ه�������ا، 
وس�����ب�����ل م���ع���ال���ج���ت���ه���ا، خ�����ص�����وص�����اً م��ا 
يتعّلق بالعجز الحاصل يف الكادر 

القضايئ.
وي�������������������أيت ح����������ض����������ور ال���������ن���������ائ���������ب ال��������ع��������ام 
ج������������ل������������س������������ات امل������������ح������������اك������������م������������ة يف إط������������������ار 
م�������م�������ارس�������ة ح������ق������ه األص���������ي���������ل يف رف������ع 
الدعوى الجزائية وتحريكها، وهو 
التطبيق العميل ملبدأ وحدة النيابة 
العامة، الذي يعترب جميع محاكم 
الجمهورية دائرة اختصاص واحد 

للنائب العام، يرفع فيها الدعوى 
ال������������ج������������زائ������������ي������������ة، وي����������ح����������رك����������ه����������ا ت�����م�����ث�����ي�����ال 
للمجتمع، وبمساعدة وكالئه من 

أعضاء النيابة العامة.
إىل ذلك، اّطلع النائب العام عىل 
س��ري ال��دراس��ة وم��س��ت��وى ال��دارس��ني 
يف امل��ع��ه��د ال��ع��ايل ل��ل��ق��ض��اء، خاصة 
طالب الدفعة األوىل دبلوم جنايئ، 
ال����ت����ي ت���ض���م 288 ط����ال����ب����اً وط���ال���ب���ة، 
وستلتحق بالعمل يف النيابة قريباً.

وحّث القايض الديلمي الدارسني 
عىل املثابرة يف التحصيل العلمي، 
وال���������ت���������دري���������ب ال�������ع�������م�������يل، الك�����ت�����س�����اب 
ال��������ق��������درة وامل���������ه���������ارة امل�����ط�����ل�����وب�����ة، ال����ت����ي 
ت�����م�����ّك�����ن�����ه�����م م���������ن ال������ع������م������ل يف امل������ج������ال 

النيابي.

في برقية تهنئة بعث بها الرئيس املشاط إلى أمني عام األمم املتحدة:

ندعو األمم املتحدة إلى التوقف عن االستخفاف بكرامة وآمال الشعب اليمني

ب�����ع�����ث ف�����خ�����ام�����ة امل������ش������ري ال�������رك�������ن م������ه������دي امل�������ش�������اط رئ������ي������س امل���ج���ل���س 
السيايس األعىل برقية عزاء ومواساة يف وفاة املنشد عيل يحيى 
أحمد حييس األه��دل عضو اتحاد الشعراء واملنشدين أحد أبرز 
م��ن��ش��دي م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة وس���اح���ل ت��ه��ام��ة ع���ن ع��م��ر 50 ع��ام��اً 

إثر مرض عضال بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والجهادي.
وأش�����اد رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ىل يف ب��رق��ي��ة ال���ع���زاء ال��ت��ي 
بعثها إىل ش��ق��ي��ق ال��ف��ق��ي��د م��ح��م��د ي��ح��ي��ى األه����دل ب��م��ن��اق��ب الفقيد 
وإسهاماته يف مجال اإلنشاد وإثرائه للساحة بالعديد من الروائع 
االن��ش��ادي��ة ال��ح��م��اس��ي��ة ذات ال��ل��ون ال��ت��ه��ام��ي ال��ت��ي أش��ع��ل��ت ال���روح 
املعنوية ألب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية وخ��اص��ة يف جبهات 

الساحل الغربي.
وأش���ار إىل أع��م��ال الفقيد االن��ش��ادي��ة والفنية ودوره ال��ف��اع��ل يف 
مناهضة العدوان عىل الوطن.. مؤكدا أن الوطن خسر برحيله 

واحداً من أملع نجوم اإلنشاد التهامي.
وعرب الرئيس املشاط عن خالص العزاء وعميق املواساة ألسرة 
الفقيد وأصدقائه ومحبيه وكافة آل األهدل بمحافظة الحديدة 
عامة بهذا املصاب.. سائاًل الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 
رح��م��ت��ه وي��ل��ه��م أه��ل��ه وذوي����ه ال��ص��رب وال��س��ل��وان.. "إن���ا ل��ل��ه وإن���آ إليه 

راجعون".

عزى في وفاة املنشد علي يحيى األهدل:

الرئيس املشاط: الوطن خسر برحيله 
أك���د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة امل��ه��ن��دس ه��ش��ام ش���رف، واحدًا من أملع جنوم اإلنشاد التهامي

أن إنهاء العدوان ورف��ع الحصار املفروض عىل 
ال��ي��م��ن ، ي��ش��ك��ل خ��ط��وة أوىل مل��ع��ال��ج��ة ت��داع��ي��ات 
الكارثة اإلنسانية التي ابتليت بها بالدنا بسبب 

أحد جريانها.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ي��وم 
األح����������د ، م������ع م����ن����س����ق األم����������م امل�����ت�����ح�����دة ل����ل����ش����ؤون 
اإلن��س��ان��ي��ة ل���دى ال��ي��م��ن ول���ي���ام دي��ف��ي��د ج��ري��س��يل، 
والذي تم فيه مناقشة أنشطة منظمات وبرامج 
ووك�����������������االت وم������ك������ات������ب األم�������������م امل������ت������ح������دة ال����ع����ام����ل����ة 

باليمن.
وأوض���ح ال��وزي��ر ش���رف، أن معالجة تداعيات 
الكارثة اإلنسانية التي سببها العدوان األمرييك 
ال��س��ع��ودي اإلم������ارايت ال ب���د أن ت��أخ��ذ يف االع��ت��ب��ار 
إي����ق����اف م��س��ب��ب��ات��ه��ا امل����ب����اش����رة امل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ع���دوان 
وال�����ح�����ص�����ار االق������ت������ص������ادي وامل�����������ايل ، م�������ش�������دداً ع��ىل 
ض��رورة اتخاذ خطوات إنسانية عاجلة كإعادة 
ف������ت������ح م��������ط��������ار ص������ن������ع������اء ال�����������������دويل أم���������������ام ال��������رح��������الت 
ال���ت���ج���اري���ة امل���دن���ي���ة وع�����دم ع��رق��ل��ة دخ�����ول ال��س��ف��ن 

املحملة باملشتقات النفطية والغاز املنزيل.
وق���ال “إن امل��س��اع��دات ال��ت��ي ُت��ق��ّدم ح��ال��ي��اً، هي 
م���ع���ال���ج���ات إس���ع���اف���ي���ة م����ؤق����ت����ة، ت���رت���ب���ط زي���ادت���ه���ا 
وان����خ����ف����اض����ه����ا ب����ال����ت����ع����ه����دات امل�����ال�����ي�����ة امل�����ق�����دم�����ة م��ن 

املانحني لليمن”.

وع�����ّل�����ق وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة ع�����ىل إع��������الن ص����ن����دوق 
النقد ال��دويل ح��ول ترتيب ال��دول العربية فيما 
يتعلق بأوضاعها املالية واالقتصادية الذي حدد 
البحرين كأغنى دولة عربية واليمن كآخر دولة 
عربية مصنفة باألفقر، مشرياً إىل أن بعض دول 
الخليج والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا 
تتحمل املسؤولية املباشرة أمام العالم يف تدهور 
أوض�����������اع ال����ي����م����ن وش����ع����ب����ه وان�����خ�����ف�����اض م����ؤش����رات����ه 
االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة بسبب مشاركتها يف 

العدوان والحصار املستمرين للعام السابع.
واض�����اف “ل��ي��س ه��ن��اك م���ن ي��خ��ج��ل يف منطقة 
ال��ج��زي��رة والخليج م��ن ه��ذا ال��وض��ع ال���ذي سببه 
ع�����دوان�����ه�����م”.. م�����ؤك�����داً أن إن����ه����اء ال�����ع�����دوان ورف����ع 
ال��ح��ص��ار ال��ل��ذي��ن سببتهما ت��ل��ك ال����دول سيكون 
ب�������داي�������ة وخ�������ط�������وة م����رح����ل����ي����ة يف م������س������رية م���ع���ال���ج���ة 
مؤشرات الفقر يف اليمن وانتهاء وقف التدخل 

يف شؤونه.
من جانبه أكد منسق األمم املتحدة للشؤون 
اإلن����س����ان����ي����ة ل�������دى ال����ي����م����ن، أن ال�����وض�����ع اإلن����س����اين 
يف ال���ب���الد ي��م��ث��ل أول����وي����ة ع���ىل رأس أج���ن���دة عمل 
امل�����ن�����ظ�����م�����ات وب���������رام���������ج ووك�����������������االت األم������������م امل����ت����ح����دة 
الساعية لدى الدول املانحة لإليفاء بتعهداتها 
امل���ال���ي���ة ح��ت��ى ال ي���ؤث���ر ذل����ك ع���ىل م��س��ت��وى ال��ع��م��ل 

اإلنساين لأمم املتحدة يف اليمن.

وزير اخلارجية يؤكد أن إنهاء العدوان واحلصار
 كفيل مبعاجلة تداعيات الكارثة االنسانية في اليمن

االط����م����اع االج��ن��ب��ي��ة يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر ل���م ت��ت��وق��ف ي����وم����اً.. م��ن��ذ ان ت��ج��رأ 
الربتغاليون عىل مغامراتهم السابقة يف فرض وجود بحري اوروبي 

ووصواًل إىل االمتداد الربيطاين الفرنيس إىل شواطئ البحر األحمر..
وكان لربيطانيا ما كان لها من الهيمنة الكاملة عىل شواطئ البحر 
األح��م��ر م��ن ش��م��ال��ه إىل ج��ن��وب��ه.. م��ن م��ن��اف��ذه ال��ش��م��ال��ي��ة إىل ب��واب��ت��ه 

الجنوبية..
وت��م��ك��ن��ت ل���ن���دن اإلم����رباط����وري����ة ال���ع���ج���وز م����ن ف�����رض ح��س��اب��ات��ه��ا ع��ىل 
املنطقة حتى جاءت ثورة 14أكتوبر ووضعت حدا للتواجد الربيطاين 

يف منطقة جنوب البحر األحمر..
ورحلت لندن مجربة مكرهة تحت واب��ل من الرصاص الثائر التي 
انطلقت من جبال ردف��ان الشماء تكتسح كل جنوب اليمن بكل 
تفريعاته وتضع خط الختام املؤلم المرباطورية ظلت تحكم العالم 
وتفخر انها اإلم��رباط��وري��ة التي ال تغيب عنها الشمس ولكن جاء 
الذئاب الحمر ليسدلوا الستار عىل االطماع الربيطانية والتي ذهبت 
ادراج ال���ري���اح ل��ي��ف��رض ال�����روس ت���واج���ده���م ع���ىل امل��ن��ط��ق��ة ح��ت��ى ات��ف��ق 
االوروب��ي��ون ومنهم الربيطانيون ان يكون للفرنسيني تواجد دائم 
يف منطقة ج��ن��وب ال��ب��ح��ر األح���م���ر.. م��ن خ���الل ق��واع��ده��ا العسكرية 

وامل��خ��اب��رات��ي��ة يف ج��ي��ب��ويت ويف اح����دى ال���ج���زر ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��م يف املحيط 
الهندي..

وظ���ل���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن��ك��م��ش��ة ع���ىل ن��ف��س��ه��ا ط�����وال ال���س���ن���وات ال��خ��م��س��ني 
املاضية مع انها كانت تؤكد حضورها بامتالك اوراق محلية واقليمية 
وم��ن خ��الل ال���دور االم��ري��يك ال��ذي ت��واج��د يف بعض دول الخليج ويف 

اساطيلها العديدة يف املحيط الهندي ويف البحر األحمر..
ول�������م ت�������رض اإلم�������رباط�������وري�������ة ال����ع����ج����وز ان ت���ب���ق���ى ب����ع����ي����دة ع�����ن امل���ن���ط���ق���ة 
ف���س���ارع���ت إىل اب���وظ���ب���ي واىل دول ص���غ���رية اخ������رى ل���ت���ف���رض ت����واج����داً 

خفياً لها..
وم�����ن خ�����الل ات���ف���اق���ي���ات دف������اع م����ش����رك.. وم�����ن خ�����الل ن���ف���وذ م���خ���اب���رايت 
استطاعت بريطانيا ومعها فرنسا ان تبقى حاضرة يف املنطقة حتى 
تمكنت امل��خ��اب��رات ال��ربي��ط��ان��ي��ة ان تفجر ال��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة يف اليمن 
ويف املنطقة العربية تحت مظلة امريكية وباستثمار بريطاين واضح 

الن االمريكان اعلنوا مرات انهم غري مستفيدين لخوض حروب ضد 
شعوب املنطقة وتهيأوا مؤخراً للرحيل عن افغانستان وخفضوا من 
تواجدهم العسكري يف العراق.. ويتواجدون بشكل رمزي يف سوريا 

اي انهم ال يرغبون يف لعب دور قيادي متكامل يف هذه املنطقة..
ووص����ل االم����ر م���ؤخ���را الن��دف��اع��ه��ا إىل ال��ب��ح��ر األح���م���ر واىل ال��خ��ل��ي��ج من 
خالل ما اصطلح عىل تسميته القوة املكلفة بحماية املضائق ومنها 
مضيق ه��رم��ز ومضيق ب��اب امل��ن��دب وه��و ات��ج��اه اس��ت��ع��م��اري مكشوف 
جوبه بمعارضة صينية وروس��ي��ة واي��ران��ي��ة وب���دأت دول ع��دي��دة تعرب 
عن شكوكها مع ان االصابع الربيطانية الخفية كانت متوافرة يف هذا 
املشروع االستعماري مع انه تعرض لالهتزاز وذهب إىل الهامش اذ 
لم يعد له من اثر مؤخراً.. مع ان الربيطانيني لم يخالجهم الشك يف 
فرض ترتيبات عسكرية قريبة من حلف االطليس ولكنها تخدمهم 
وتسري عىل هدى اهدافهم املعلنة ومآربهم الخفية االخرى ومؤخرا 

بدأ املكر الربيطاين يجد سبيله إىل البحر األحمر وهذه املرة كادوا عرب 
مسمى مواجهة االلغام البحرية يف البحر األحمر وكان املربر القائم 
انصار الله وقوتهم يف البحر األحمر ولهذا تحركت كاسحة االلغام 
االمريكية وكان للربيطانيني اثرهم من خالل الدور املخابرايت االمارايت 
ولندن كما هو معروف االم الحقيقية البوظبي وهي املحرك الفعيل 

لكل تحركات ابوظبي ومحمد بن زايد..
وم���ا ان���ش���اء امل��ل��ي��ش��ي��ات امل��س��ل��ح��ة اال ص����ورة م��ك��ث��ف��ة ل���ل���دور امل��خ��اب��رايت 
الربيطاين التي قادت إىل االستثمار املتعاظم مليليشيات االنتقايل يف 
الجنوب ومسميات النخب ويف قادم االيام سوف تتكشف الكثري 
م��ن ال��ح��ق��ائ��ق ال��ت��ي ظ��ل��ت م��ت��واري��ة ت��ح��ت ح��س��اب��ات اقليمية وتحت 
غطاء النمور الورقية التي قبلت بان تكون العبة ظاهرة يف عملية 
العدوان والحرب الخشنة والحرب الناعمة يف املنطقة التي تقودها 

لندن يف اليمن وبقية البلدان الشرق اوسطية.

  االعتماد على الوكيل اإلقليمي خطوة بريطانية للعودة إلى املنطقة

ب:
كت

ر العسكري
حر

 امل
بريطانيا تعود إلى البحر األحمر

اإلمبراطورية العجوز أحالم الهيمنة اجلديدة

في دورة بصنعاء حول إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي مبؤسسات املياه:

الشرماني: الوزارة ستركز بدرجة أساسية على التدريب 
والتأهيل انطالقًا من خططها وبرامجها وفقًا للرؤية الوطنية

النائب العام يترافع أمام محكمة شمال األمانة ويطلع على العملية التعليمية في معهد القضاء

ناقش وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور امس 
م���ع ف��ري��ق ال��ت��ق��ي��ي��م ل��أم��م امل��ت��ح��دة ب��رئ��اس��ة ع��ض��و ال��ف��ري��ق 
ع���ب���ري ال���ع���ب���يس إم���ك���ان���ي���ة ت���ط���وي���ر خ���ط���ط االس���ت���ج���اب���ة ل��دع��م 

احتياجات الوزارة من املشاريع والربامج ذات األولوية.
وت������ط������رق ال�����ل�����ق�����اء إىل ج������وان������ب ال���ت���ن���س���ي���ق ب������ني ال���ج���ان���ب���ني 
ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����امل����ش����اري����ع ال����ت����ي س���ي���ت���م ت���م���وي���ل���ه���ا م�����ن ق��ب��ل 
امل���ان���ح���ني واالح���ت���ي���اج���ات امل��ل��ح��ة ل���دع���م م���ش���اري���ع وأن��ش��ط��ة 
زراع��ي��ة مرتبطة ب��األم��ن ال��غ��ذايئ بما فيها توفري محاليل 
ل��ل��م��خ��ت��ربات وت��م��وي��ل ح��م��الت ب��ي��ط��ري��ة وم��ك��اف��ح��ة اآلف���ات 

النباتية.
وتطرق اللقاء إىل الصعوبات التي تواجه وزارة الزراعة 
يف تمويل وتنفيذ األنشطة واملشاريع الزراعية نتيجة عدم 
ت���وف���ر اإلم���ك���ان���ي���ات خ���اص���ة األن��ش��ط��ة وال���ت���دخ���الت ال��ط��ارئ��ة 

املتعلقة بمواجهة األوبئة واآلفات النباتية والكوارث.

وأكد وزير الزراعة أهمية تقديم الدعم ملواجهة املخاطر 
ال���ط���ارئ���ة واإلس�����ه�����ام يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن امل���ع���ان���اة اإلن��س��ان��ي��ة 

بسبب العدوان والحصار.
ول����ف����ت إىل أن ه����ن����اك م���ش���اري���ع زراع�����ي�����ة ذات أول�����وي�����ة يف 
ال��دع��م والتمويل سبق وق��دم��ت ال����وزارة طلبات لدعمها 
من املانحني لم يتم التجاوب معها منها مشاريع حصاد 
م��ي��اه األم���ط���ار وت���وف���ري س���ي���ارات ص��غ��رية م�����زودة ب��م��رش��ات 

ملكافحة آفة الجراد الصحراوي.
فيما أك���د ف��ري��ق التقييم ال��ح��رص ع��ىل ت��ع��زي��ز التنسيق 
م���ع ال��������وزارة وم���س���ان���دة ج���ه���وده���ا ودع�����م اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
املشاريع الزراعية بحسب األولوية.. حضر اللقاء مستشار 
وزير الزراعة لشؤون التخطيط املهندس محمد معجم 
ومدير املشاريع باملجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون 

اإلنسانية عماد هاجر وعدد من املسئولني.

التقى فريق التقييم لألمم املتحدة:

وزير الزراعة: هناك مشاريع زراعية ذات أولوية في الدعم والتمويل

    احلصار اخلانق على اليمن جرمية حرب وإبادة جماعية   نؤكد متسكنا بحق شعبنا باالستقالل واحلرية

   مقعد اجلمهورية اليمنية في األمم املتحدة ما زال شاغرا ومن يشغله يأمتر بأمر السفير السعودي

  التاريخ لن يغفر خطيئة 
االعتراف بشرعية غير 

حقيقية ال وجود لها على 
خارطة اليمن

  احلصار اخلانق على 
اليمن جرمية حرب وإبادة 

جماعية

< دور األمم املتحدة ال قيمة له.. البتعادها عن آمال الشعوب
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١-التحـرر مـن االسـتبداد واالسـتعمار 
ومخلفاتهمـا وإقامـة حكـم جمهـوري 
عـادل  وازالة الفـوارق واالمتيـازات بني 

الطبقات
٢- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصاديـًا  الشـعب  مسـتوى  رفـع   -٣

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
٤- انشـاء مجتمـع ديمقراطـي تعـاوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

املتحـدة  األمـم  مواثيـق  احـرتام   -٦
واملنظمـات الدوليـة والتمسـك بمبـدأ 
الحياد اإليجايب وعـدم االنحياز والعمل 
على إقرار السـالم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
من

 الي
رة

لثو
ف  ا

هدا
ا

www.26september.net  »����� ��¬���� ��Ä�¼ - ���	��� ������ ������ : ª§ ��®�Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)
�̄ ��� 50    |    ���Ò 12  |  2231 ¼����  |  �2021  �����  25  |   ��1443   ���� º���  19        االثنني

 �������
���� . ������

 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.
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 ÷dH¹ sÞuK� ¡UL²½ô« Vł«Ë  
 VFA�« l� ÊuJ¹ Ê√ wM1 q� vKŽ

W¹dOB*« t²�dF� w�

 d³Fð WOÐ_« qzU³I�« n�«u� 
 U¼—UB²½UÐ WO½U1ù« UN²�U¢√ sŽ

WOMÞu�« UN²�«dJ�

 �¨�� ©	¨��� ì����� Ê
� 
 � º��  ̈Þ��� ��	��� ������ ������
 ��Ò��� ����®� í� ©��Ò �	�£�

 Ü�¢�¯� î� ï� �	� �®��� º��� ���	§
.-:©��®��

 ������ ������ �Ò��� ���� ���� ����
 ¼�®� ©�� �������� ��Ü�¢�ä� �����

 ��	���� ������� Õ�� ���� ¼���� �����
 .��«�����

 ����� ����� �� �¼ ����	��� ���
 ª§ ����� ��Ï��� ��§ ª� ��¨��

 .���� �Ä��� ����� �����
 ¦§ ���� �� �®��� º��� ���	§ ��

 -:×���� �����

 Þ��� ã�
�� ������ ����� ����Ò ª���� � ÀÑ���� ����� /������ �Ä���� ����� ������ ��� ª�
 ¦§ Ö���� ±��� À���� ���Ë� �Ç ����� à��� ����� �§ ñò¼� � ��� � ����� ����Ò ª���� �Ï��
 Ö«���� ª���� ���� ����� ª���� (à����) ª� ¤����� ����� �¯£��� ª§ ª������� ������� ��§��®�
 à¼�� ������� � Þ�� õ���� ������������� È���� ¤� ñö�� õ� Àª	��� ������§ �������� � ��	��� À�������Ç ¤	����
 � ����������
���� ������������ ���	��Ò���§ ©�����Ú���� ������������ À���� ������� õ������ �������¼ ���	��Ò���§ â����������� ����������� ����®����
 ��� õ� ����� Àª����� Ö«��� ���� ���	�� ����ö� ����Ü  ̄����� �Ç (à����) �¯£� Àª	��� ¦§ ���� õ���
 �¬� � Ê�� ª� ��¼������ õ�� �������� ª���� ����� ��� ñõ�
�� ��¢�¢Æ ������ ��å��� �� ������ õ����� ª� ÷�����
 â����� ����� ��� ������������ õ� ����� ����§������ö� ����¨� ������� ������ õ�� ÷������� ����� À��Ï��� ª	���
 �� ñò� õ� Ù�� ÐÄ�
�� ����� ��¼����� ���	�� �� ñò� õ� ������� ø� � ¤����� ¤���� ��¼�����

.ù���®�� Í����� Â��
��� ¤������ æ�� ��
 À������ Ñ���� �ß ª� ���Ò�� ���	��� ���¨ Ð����� À������� � ���� º� ���¼�Ò ��� Ñ���� �����
 Ê�Ò ª� �ñò�� À×����� � ���� ì�Ç� ú�Î�¯� Ö«��� �Ä�¡�� ����¼ � ������� Ê����� º� ���¼�Ò�
 ��Ï��� ���	¡ º��¼ �� ����� ����� � ������ À×������ ©����� ¼������ Êõ�«���� à����� ���� »����� �
���
 (à����������) ����û����� ª���� Â���	������ ÷�����®����� À������	��§ ÷�����¥���� ��� ñò���������� �������� À������
���������� ����������������� ���������Ò ª����
 ÷�����¬ � í����ñò������ õ� î������� ÷������� ����������� â����������� ����������� ������� ¤��§������� �������������� ¦���§ ����������Ü� ������������ ª����������

.©	��� ÷©�� õ�
  ̄ú �	¢�� ¦§ Ù������ ����� ��¥�� �� ñò�õ�ö� ©�	��� ������ ì����� ¦§ ������ ���� Þ�� ü�� �����
 ���	�� ñò�Ú� À�������� ���� ö���� ��¨����� ��̄ ¼��� ª� ����¨� ������ ��� ª§ �Ü��� �ý� ���õ�
 �	�� ¤��	��� ¤������� ª����	�� �ÉÒ�� þ�� ��� ���� ����  ̄Ê�� À��	Æ� ����¬�� ���§ �
 ���	��� – ������� – �������� ��¨�� ��	� ���� ÀÑ���� à�Ü�����§ ï§/� Ñ���� à�Ü�����§ ������§/
 ¤��	��� ¤���õ��� ������� ���� ���ß Ñ§��¨� »��� À©�	��� ������ �� ��
�� ����� ª� ��¼����
 �� ö��� ��� ���� ���	� ÀÊ����� �� ö��� ������ ����§ – ������ ����¨ ��ñò�Ç Àª���� Õ���� ¦§
 �§�Ü ��Ä��Ë�¨� ��¨ ���� ��� À��� õ®�� �������� ������ � ��«�� ¼��§ ���  ̈ª� ¸�� ù���ä�

.��� ����� Þ�� ������ ��	���� À��®� ÷����	� ÷���õ� � ������ �� ö
 ��¢��� � ��	�Ï���� ��Ä���� � ©�«��� �	��� ����§ ������  ̈��� �	��� Ö� õ� ª§ ���® � ���§ ����
 ����� �ñò� õ�� Àª���� Ö��¬ � ú�Î�¯� Ö«��� Ã����� Ñ���� � ����§� Àú�Î�¯� Ö«��� ��«����
 ©����� �� � ��� ��� ñõ���¢���� ��� ñõ	�� ������� �����§ �¼�¼Ü�� À����§ ����¬ ª� è� ��� ã��
� ¦§
 Àª������
������� ����������� ª���� ��������������	��Ë���� º��������� � ����������¢���� � »«���������� Ã��������������� ©���«������� ���	������� �¼����������

.�6891 ����� 31 �¡��� ú�Î�¯� Ö«����� ª���� Ö��¬ � �ñò�� Þ�� �Ü��	�� �����§ ��	�¨��
 (à����) ���� �� ö� ª� �������� ¼��¢�� ª� ���®§ ����� �¡�Ë� Ñ���� ����� /� ñö��õ�� ������ â���

:���á� ������ � ���§�� ��® ��
 :����

 À�6891 ����� �¡��� ì��� � ��� ö���� ���® �� ���Ò�� ª���� Ø����� à���� Ê��� ª� ��� �	���
 ��¼�Ü� À���� ���§ ����Ç ������  ̄���� � ���� �� �� ������ À��Æ��� ���� ö� ��¬ ���§ ���Ò
 ��������¼������ õ�� ����� ö̈  ���§ ������� Ö«������� �������§ ª��� ����������� ���������� õ����� ������ �������Ú� ������ñò�¥��� ��ñ�Ì �
 ��¨��� �¯£� ñò� Ñ��É��� À������� �Ì� ������� ���É��� ��¼����� ��¬�� ÷����Ò ÷���� � ���§���
 �ñò��� ©��� ��¼����� ���® 
�� à�Ò� ã��� ��� ª� õ��õ� î � ñò�Æ ÷©��� ÷�� õ¬ ª� ��Î�� ��

.ª���� Ö��¬ � ú�Î�¯� Ö«��� �¼��� � ���¼��� ������
 ����Ò �	Ò���� �Ç Ñ���� �����/ �¢�¥ ÀÊ����� ���Ë��� �� ö��� à�� àñò��� ������ �¡����� ��� ���
 ~��� ����
�� ����� � ����� – ¤��� ©����� �Ç ����� ������ À������ ÷��	�	�� ÷¼�� ������� ©���
 �
�¼ ������� �	Ò���� �Ç ¼�§ ������ À���õ�� ù���� ú�Î�¯� Ö«��� ���Æ � ����� Ê®� ���� õ�
 À����� �� ����� �������� ��¼���� ��Ò�� »����� ©����� Ñ�
�� ���Æ � �	���� ��� �����¨��
 Ö«��� ����� ¤���� ����
�� ������	���� ª	��� �����	¬ í�Ä� �	�� �Ò�� ï§ /í�Ä��� ���
 Ö«��� Ã����������� Ñ���������� ������§ ù���������
���� �¼��������������§ ©�É����§ /���������¨��� À������¨�� ©�	��� ú�Î�����¯�
 �¨�� ü�� /í�Ä��� �� ö� ª� �	��� ÷���Æ � ������ Àª���ß� ����§ ï§ ª�� /������  Àú�Î�¯�
.�	��� ���� ��®��� ���� ���� �¨�� ü�� ��
� /�Æ���� í�Ä��� ����� À��¢�� ���¨� ���� �	��
 �§��� ����§ ¤�¥� Ã����� ������
��� �Ò���� À����Ò �Ç ¼���§ ������� ���	��� ���������� ����� ���

.©�	��� ú�Î�¯� Ö«���
 :������

 ÀÖ«��� Ã����� Ñ���� ���§ �� �� ö� ª� ��§ ����� � } 
�� ��«�� ¦§ ������ ����§¯� ��
 |�§� À���Ç } 
�� ��«�� ���õ� � ��¨������ ���«���� ��	�Ï���� Ö«��� ��û�� �� º���� ���

.���� ��� �Ç ù������ ���� ��� ª� �������
 :������

 ú�Î�¯� Ö«��� �¼��� ª� Ö�� ª� Ö��� Àª	��� ¦§ Ø¨���� ������ õ§ ���� õ��� ��¼ ñòª� � ���
 Ã����� Ù� À������� ����Ò Ù���� ������� ���� õ��� ������ â����� �	�£� � ����
	�� ©�	���
 ñò���Ú� À��Ï��� ª	��� �	Ò�§ ����Ò �	Ò���� ��¼���É��� Ñ�������� �����/ ��� ñò������õ�� ã�������� Ö���¢��õ��
 ����� ��� � ��Ä��� �Ç ������� °���� ��¨ Þ�� À����Ò � ���� õ�� ���¼ à��� ��� ¤� È���
 (���	��� �����	¢�� �¨�Ä�) �¨�Ä��� �Ó�� � ������ ���	Ë¬ ������ �	�� À�1202 ����� 61 �����

.����Ò �	Ò���� � ¤����� ����� ����� õ	�
 ����«� ©��� ì���å� ���
���� ���¡ � ���� ö���� ���«���� ��¨����� ��̄ ���� � ������� Ñ������ /���
 ������� ���� ���Ú� À(¤����¨ä� ������Ç� ���� º��� ���¡) ���	¨� ©��� ��¨����� ��Ü�� º�
 � �������
���� ©����������� ������������ ���	���£��� ������������������ ������¢������� � �������� ��������Î���� ������ ª��� �������������§� ���������������
 ��¢� ��Ï� ����� ö��� ������ º�	¬ � ��� À������� Ê®�� ����� ���� õ� �	�¨� »��� À�1102 �����
 ����Ú »��� ���¢�� ���Ó�� �����
�� �¨��Ì� {�
�� ª§ ������ À©������ ©������ ������ �� ö
 �� ���¨ �	��� ª���� ª� Ö�� �� �¯£��� �Ï� õ�� À|������ ������ ª�Ü � ������� �������«����

.���	��� ��Ï���� ����� «��� ����Ò ���� à� ���� õ��� ��¼ ÊÄ���� Ð����Ò
 -:��� ù���� ª���� ���«�� ª� ����� À��� ª� ¸� ����Ò � � ñò�� ©�� ºÆ����� ��«�� �Ç ����Ü
 ï§ ª� ��¬ /�� ������� À¦§�� Ã����� í�¢�� ��
��� ÖÎ�� ª��� «�«�����§ /�����Ó��
 ���Ü����� í�Ä� ÑÄ�� ���¢�� ¼�	�� /�������¨��� ÀÂ��������� ª����� ��£
� ���Ü����� í�Ä� ÑÄ�� ��
�����
 �	� /þ��� À��¬�� �� ��Ü� ã�� ��
� /Û������ À������� ������ ����� ������� ��[��� ��£
�
 /������ � À��§ /� ü��� ��¨ à��� /þ��� À©����� ������� ����®�� ��£
� ������ ��Ü� º����
 /þ��� Àæ�� /� ü��� ©���®�� Ñ��¬ ¼�	� �	� /Ð�
��� À������ /� ü��� Û���� ��	��
 ��
� �����§ ��������� À©��	��¨� ��
� �������������Ü ��������� Õ��������� ṏ  /� ü��������� »�������������� ¼�������§ ª��� ��������
 ������� ��������� �� ñò	 ö� ü��� ������ ����«� ����Ü �� �� À»���¢�� ��	¬ /���®�� ©��� } �

.������� ������� ���� ���Ò� ���¡�
 ��� õ�� ������ ����� ��� ���õ�� ��¨���� ��¢�� ������ ��	��� �¯��� � ������ ï��� ���� �¥��

:������ ����� ��� õ� � ���� ���� À���¬�� ���Ç �ñò�Ç� ��� �ñò�Ç À�������� Ó®�� ����� õ��
 » ö¼�ò� ö§ ö� öï õ� \¼� ò ��ñò� öÆ\� ò� ��ò� öÆ�ò� ö�ñö� ò� 

ò�öÇ © ö� ö¬\�� õ�ñò�öû ò	 \�õ \�� õí \�ñò��� � ò�õ�ñò�ò �ò�)) ������ ª	���� ���� ���
.��Ï��� ���� à�Ò ((©ö�ñò� ò¬ öï õ� \¼� ò�
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 dJ � qLŠ s� ‚b�√Ë Áe½√ V¹–UÐ dJÐuÐ√
tðUOŠ w� Âu¹ dš¬ v²Š —U�O�«

 ¦§ ì������� ������� ª�ö�� �� ñò��
 ������� Õ��Ç ��� ù���ä� Ð������ ����

 ¼���� Ê���� «õ�	� � �Ü������ �«�	��
 ����� ¤�¨����� �¼���� Þ��� ��§�	¢���

 »��� ����� �����¯� ��� ÀÙ�� ª§
 ���®��� ��§�¢� ���� ��Ç ¼���� ��� è� �

 �ñò� � À����� õ�� ���� õ�� �§��� �Ï� �
 � ������ ������� ����«�� �����¬ ��Ï�

 �� ¤���� Þ�� � Û���� ª� �����É�� �Ï�
 ��� ��«��� Ê��Æ� ��«� ����Ç �ñò�¥�

 �	���� ÀÞ��� � ÷�	�� �� � ����� ���
 ������� �ñò��	 ������� �	¨� ���õ�

 �� ������ ����
�� �� ñö��� È��� �
.Ð������ ���Æ �� õ�õ�
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∫dBM�« lOÐ— WOKLŽ qO¢UHð tO� nA� W×K�*«  «uI�« Àb×²* wH×¢ “U−¹« w�

 ?Ð WOšË—UB�« …uIK� —uCŠ „UM¼ ÊU�   
 w{«—_« w� WOKLŽ 95 UNM� WOKLŽ 130
ÍœuF��« oLF�« w� WOKLŽ 35 Ë   WK²;«

 550 rNM� 1840 dÝ√Ë WÐU¢«Ë q²I�  
Î«dOÝ« 90Ë ÊuÐUB�1200Ë vK²�

 160 »—UI¹ U� dO�bðË ‚«dŠ«Ë »UDŽ«  
 dO�bðË ÆÆ bMł WK�U½Ë WÐdŽË WŽ—b�Ë WO�¬

W×KÝ√ Ê“U·� 5Ë W×KÝ√ 180
 WOŽöD²Ý«  «dzUÞ lÐ—√ ◊UIÝ«  

—«dH�« vKŽ —U³ł«Ë  >bBð WOKLŽ296Ë

W¹dOB� W�dF� Î«d×ÐË Î«dÐ sLO�« d¹d% ∫l¹dÝ bOLF�«



ت���م���ك���ن م����ل����وك ح����م����ر م�����ن ت���ح���ق���ي���ق ال������وح������دة ال���س���ي���اس���ي���ة ب�����ن ال���ك���ي���ان���ي���ن ال��س��ب��ئ��ي 
والحمري برتايض الطرفن وذلك بوصول امللكن ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش 
إىل سدة الحكم يف مأرب العاصمة السبئية وبذلك النصر تحقق الحلم التاريخي 
مللوك اليمن وأصبح لقب ملك سبأ وذي ريدان لقبا حقيقيا وبعد عشرين عاما 
تقريبا من وح��دة سبأ وذي ري��دان نجد الجزء الجنوبي والشرقي لليمن القديم 
يتوحد تحت راية امللك شمر يهرعش بضم حضرموت ويمنت واملقصود بيمنت 
املناطق الجنوبية لحمر املمتدة بن عدن وحضرموت وليس الشريط الساحيل 
لحضرموت .  وبعد ذلك االنتصار وطرد األحباش من اليمن  نجد شمر يهرعش 
يلقب نفسه بملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت يف شهر مارس عام 300 
م . ويف ال���ق���رن ال��خ��ام��س امل���ي���ادي ت��م��ك��ن امل��ل��ك ال��ح��م��ري ) اب��ي��ك��رب اس��ع��د ( واب��ن��ه 
)حسان يهايمن ( من استمرار سياسية التوحيد مع قبائل وسط الجزيرة ومنعها 
قبائل معد بذلك التوسع أصبح اللقب املليك ) ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 

ويمنت وأعرابهم يف الطود والتهائم ( يف عام 454م.
ويف مطلع القرن السادس امليادي اصبح اللقب املليك يأخذ طابعا اكرث شمولية 
فامللك الحمري يوف ذي نواس تلقب بلقب )ملك كل الشعوب( وانتهج سياسة 
مغايرة لسلفة ال��ذي ت��وىل الحكم قبله حيث اخ��ذ يؤلب القبائل ويجمع شملها 

استعدادا لتحرير املناطق اليمنية من النفوذ الحبيش واملصالح البيزنطية .
املصالح الدولية 

ل��م تكن ال��ح��روب ال��ت��ي تنشب ب��ن ال��ف��رس وبيزنطة العامل األول يف السياسة 
الدولية يف ال��ق��رون الثاثة التي سبقت اإلس���ام س��وى ام��ت��داد يف حلقات جديدة 
ل���ص���راع امل��ص��ال��ح ب��ي��ن��ه��م ح��ي��ث ك���ان ال���غ���رض األول ل��ل��س��ي��اس��ة ال��روم��ان��ي��ة يف امل��ش��رق 
العربي ه��ي محاولة االستياء ع��ى منفذ م��ن البحر املتوسط إىل املحيط الهندي 
فأصبح البحر األح��م��ر ميدانا للصراع ب��ن القوتن كونه املنفذ االق���رب مناال نحو 
املحيط الهندي فيما كان الفرس يرون ان األصلح واألسهل لهم يف نقل ما يأيت به 

تجارهم من الصن والهند وسيان.
فالوحدة اليمنية بالتاريخ القديم وذلك االستقرار لم يرق للكثر من دول العالم 
فالتحالفات الحمرية مع قبائل وسط وشمال الجزيرة العربية اصبحت تشكل 
خطرا عى املصالح البيزنطية يف املنطقة ف��األوض��اع الدولية انعكس تأثرها عى 
ال��ي��م��ن ف��م��ن��ذ ال���رب���ع األول م���ن ال���ق���رن ال��ث��ال��ث امل���ي���ادي م���ن ال���ق���رن ال��ث��ال��ث امل���ي���ادي 
وص���ل ل��س��دة ال��ح��ك��م يف اي�����ران األس�����رة ال��س��اس��ان��ي��ة ال��ف��ارس��ي��ة ح����وايل 225 م س��ويف 
إم��راط��وري��ة ال��ب��ح��ر األب��ي��ض امل��ت��وس��ط أص��ب��ح��ت القسطنطينية ال��ع��اص��م��ة ب���دال من 
روم����ا س��ن��ة 330 م ت��ل��ك ال���ت���ط���ورات ال��س��ي��اس��ي��ة ع��م��ل��ت دون ش���ك ع���ى ت��ف��اق��م ح��دة 
الصراع بن االمراطوريتن )ف��ارس – بيزنطة ( فدخلتا يف ص��راع حربي مرير من 
أجل السيطرة عى الطرق التجارية االسرتاتيجية منها الطريق القادمة من املحيط 
الهندي وسواحله عر الخليج إىل الفرات فبادية الشام وطريق البحر االحمر املتجه 

صوب مصر وجنوب فلسطن.
لقد كانت بيزنطة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز موقفها بن النهرين ولتأمن 
تجارتها إال أن تلك الطريق يتعذر عليها كلما اشتد الصراع بينها وبن فارس وكان 
منطقيا لبيزنطة ان تجد بديا آمنا وبخاصة طريق البحر األحمر اما الفرس باملقابل 
فقد كانوا يتطلعون برغبة عارمة للسيطرة عى سوريا ومصر أي السيطرة عى 
الطريق الري القادم من جنوب شبة الجزيرة العربية هذا باإلضافة إىل احتكارهم 

لطريق الحرير بن الصن والفرات.

عقد التحالفات 
فمع قام دولة يمنية مركزية موحدة منذ نهاية القرن الثالث امليادي كان لها 
ت��أث��ر م��ب��اش��ر ع���ى ال��ق��ب��ائ��ل ال��ع��رب��ي��ة وس���ط وش���م���ال ال��ج��زي��رة ك��م��ا ك���ان ل��ه��ا اق��ت��ص��اد 
مستقل ويف الجهة األخرى من البحر األحمر كانت دولة اكسوم تزداد قوة ونفوذا 

بدعم علني من بيزنطة يف خضم تلك األجواء الدولية نجد الظروف مهيأة المتداد 
ذلك الصراع إىل جنوب شبه الجزيرة العربية اليمن القديم الذي اتخذ يف جوهره 
بعدا سياسيا واقتصاديا ويف شكله بعدا دينيا فاليمن يتحكم بطريقن من تلك 

الطرق التي يتمحور حولها الصراع.
ول��ق��د استخدمت بيزنطة العقيدة املسيحية لتحقيق اغ��راض��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة فيما 
كانت اليهودية معقا للنفوذ السيايس الفاريس هناك فقد حاولت كل من امللتن 
املسيحية وال��ي��ه��ودي��ة أن تتغلغا يف ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة وك��ان��ت��ا متصلتن ب��ال��ص��راع 

ال��س��ي��ايس إذ ب���دت ك���ل م��ن��ه��م��ا ح��ل��ي��ف��ة إلح����دى ال��دول��ت��ن ال��ط��ام��ع��ت��ن ف��ف��ي��م��ا ك��ان��ت 
ب��ي��زن��ط��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ق���رن ال���س���ادس ت��ح��ال��ف األح���ب���اش وت��س��ان��د ن��ف��وذه��م��ا ون��ف��وذ 
املسيحين يف اليمن كان الفرس يفضلون التعامل مع اليهود واملذاهب املسيحية 

املناهضة للروم.
وم��ن��ح األح���ب���اش م��ن ب��ي��زن��ط��ة ال��ض��وء األخ��ض��ر ل��ل��ت��ح��رش��ات ب��ن وق���ت وآخ���ر حتى 
وص��ل��وا يف إح���دى غ��زوات��ه��م إىل ظ��ف��ار العاصمة الحمرية ذات��ه��ا ول��ي��س ه��ن��اك من 
سبيل مللوك حمر سوى انتهاج سياسة معادية لألحباش وحلفائهم البيزنطين 
وض���رب مصالحهم يف املنطقة وأص��ب��ح��ت منطقة ج��ن��وب ال��ج��زي��رة العربية تحت 
املجهر االستعماري بل بمثابة القنبلة املوقوتة فتصويب األنظار صوب اليمن اصبح 
شيئا حتميا فأي من اإلمراطوريتن سباقة باالستحواذ عى اليمن واحتالها ؟.

مؤتمر الرملة 
عقد مؤتمر ب��ن اإلم��راط��وري��ت��ن يف أرض عربية دول���ة امل��ن��اذرة يف منطقة تدعى 
ال���رم���ل���ة ج����ن����وب ش�����رق ال����ح����رة ك�����ان ذل�����ك يف ش���ه���ر ف����راي����ر م����ن ع�����ام 524م ل��ت��س��وي��ة 
الخافات وتقسيم املناطق بينهم يف باد الشام والعراق وجنوب الجزيرة العربية 
ذلك التقسيم . وكان اهداف املؤتمر تتمثل يف ابرز نقاطه عقد معاهدة سام بن 
اإلم��راط��وري��ت��ن ع��ى أن تكف بيزنطة ع��ن أطماعها فيما ب��ن النهرين - ال��ع��راق – 
وترك التجارة الرية والبحرية بن الصن والغرب بيد الفرس . رفع الفرس أيديهم 
عن جنوب الجزيرة العربية اليمن لتدخل ضمن النفوذ البيزنطي وغض الطرف 
عن األسلوب الذي يمكن ان تنتهجه بيزنطة لتأديب امللك الحمري الذي أصبح 

يشكل خطرا عى مصالحها.
ف��ق��رار ال��ع��دوان وال��ح��رب ع��ى اليمن ق��د اع��ل��ن م��ن مؤتمر ال��رم��ل��ة وه���ذا يفند ما 
قيل ان سبب غزو األحباش لليمن للمرة الثانية هي حادثة نجران والتي لم توجد 
شواهد تاريخية تثبت ان قصة اصحاب األخدود وقعت يف نجران بحق املسيحين  

وأن من قام بها هو امللك الحمري ذو نواس 
ول�����ق�����د أس�����ف�����ر ذل��������ك امل�����ؤت�����م�����ر يف ن�����ج�����اح امل������ف������اوض������ات ووض����������ع م�����ع�����اه�����دة س��������ام ب��ن 
اإلمراطوريتن وفيما يخص اليمن لقد كانت املسافة بن بيزنطة واليمن شاسعة 
وه���ذا يعيق تحقيق ه��دف��ه��ا ب��ال��س��ي��ط��رة ع��ى ج��ن��وب ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة خ��اص��ة وان 
لروما تجربة فاشلة بحملة جالوس 24 م وليس امامها من سبيل سوى البحث 
عن حليف يقوم مقامها بتلك املهمة فوجدت يف العقيدة الدينية مبتغاها عندما 
ع���ززت تحالفها م��ع األح���ب���اش ال���دول���ة امل���ج���اورة ذات األط���م���اع ال��ت��اري��خ��ي��ة يف اليمن 

متسرتين بحجة الدفاع عن اخوانهم يف العقيدة .
شن العدوان 

 ل��ق��د ح��ق��ق��ت ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة ه��دف��ه��ا امل��رج��و م��ن م��ؤت��م��ر ال��رم��ل��ة خاصة 
عندما تخى ملك الفرس وملك الحرة عن مساعدة ملك اليمن رغم ارسل ذو 
نواس ملك حمر وفدا لذلك املؤتمر بدافع إقناع املنذر بن النعمان بمساعدته يف 
حربه ضد األحباش وبطرد املسيحين من مملكته  فقد كان فيه يوسف ذي نواس 
بأمس الحاجة ملثل ذل��ك الدعم بل ك��ان ي��رى يف ف��ارس العدو التاريخي لبيزنطة 
والسند ال���دويل لسياسته لكن بيزنطة تمكنت م��ن ع��زل امللك اليمني ع��ن القوى 

الوحيدة املؤثرة والتي كانت باإلمكان أن تساعده.
ورت��ب��ت بيزنطة للهجوم ون��ف��ذه األح��ب��اش ول��م ي��أت ال��ق��رن ال��س��ادس امل��ي��ادي إال 
وش���ه���د ال���ع���ال���م م���ت���غ���رات ج���وه���ري���ة ف��ق��د ت��م��ك��ن األح����ب����اش ع����ام 525م م���ن اح��ت��ال 
اليمن للمرة الثانية بدعم عسكري من بيزنطة وبسقوط الدولة املركزية اليمنية 
املتمثلة بدول حمر ينهار النظام الحضاري ويعيش اليمن يف ظل االحتال والحكم 

الحبيش حالة من التمزق والتشتت لم يشهد له مثيا من ذي قبل. 
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,تقدم م�������ت�������س�������ارع ل���������ق���������وات ال������ج������ي������ش وال������ل������ج������ان 
الشعبية لتحرير محافظتي شبوة ومدينة مأرب كما 
ب��ات��ت امل��ح��اف��ظ��ات الشرقية أق���رب اىل التحرير خاصة 
مع زيادة تردي االوضاع املعيشية وغياب تام لقيادة 
ميليشيات تحالف العدوان يف معالجة تلك االوضاع 
ال���ت���ي ت��س��ب��ب��ت ب�����رتدي االوض�������اع امل��ع��ي��ش��ي��ة وال���خ���دم���ات 
ف��ي��م��ا ت���وس���ع���ت رق���ع���ة خ���اف���ات���ه���ا ال��ت��س��ل��ط��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ 
ع����ى م���ك���اس���ب ش��خ��ص��ي��ة اف���ق���دت���ه���ا ال�����ق�����درة ل��ل��س��ي��ط��رة 
ع����ى االوض���������اع ال���ت���ي خ���رج���ت ع����ن س��ي��ط��رت��ه��ا م����ا ج��ع��ل 
االنظار اليوم تتجه نحو صنعاء التي باتت تحرز تقدما 
وسيطرة ميدانية عى اهم املحافظات النفطية التي 
يرى املحتل السعو امارايت فيها مغنماً له عى حساب 

معاناة املواطنن واوجاعهم اليومية.

خاص – 26 سبتمرب
ب��ع��د إن���ه���ي���ار ك���ل خ���ط���وط دف����اع����ات امل���رت���زق���ة يف م��ح��اف��ظ��ت��ي ش���ب���وة وم����أرب 
واق��������رتاب ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان م����ن ت���ح���ري���ر ك���ام���ل امل��ح��اف��ظ��ت��ن ج���ع���ل ت��ح��ال��ف 
العدوان السعو امارايت يتجه نحو االدارة االمريكية والريطانية والهيئات 
االممية مستجدياً انقاذها مما حل فيها من فشل وهزائم وفقدان كل ما 
خسره من اموال ومعدات وما تعرض له اقتصادها من هزات عنيفة ضرب 

قلب مؤسساتها االقتصادية يف السبع السنوات املاضية من العدوان.

قرارات اممية مدفوعة االجر 
ق�������رارات م��ج��ل��س االم�����ن وم����واق����ف االم�����م امل���ت���ح���دة  امل���دف���وع���ة االج�����ر س��ل��ف��اً 
واملتناقضة خال سنوات العدوان يؤكد فيما ال يدع مجاال للشك اختال 
واض�����ح مل��ع��اي��ر م���ي���زان ال���ع���دال���ة ال���دول���ي���ة وال���ت���ي ادت اىل ف���ق���دان ال��ش��ع��وب 
ال��ت��واق��ة اىل ال��ح��ري��ة وت��ق��ري��ر امل��ص��ر ثقتها بتلك امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��ق��ف ضد 
حريتها وحقها يف تقرير املصر رغم تعرض الشعب اليمني خال سنوات 

العدوان السبع ألبشع الجرائم من قبل تحالف العدوان السعو امارايت 
وح��ص��اره ال��ذي فتك بحياة املاين واستهدف مصادر عيشهم االساسية 

والتي تجرمها كل االديان واملواثيق والقرارات واالتفاقيات الدولية .
ولذلك فا يمكن أن تخضع معاناة وجرائم ارتكبت بحق الشعب اليمني 
ملعاير التقييم الخاطئ او املقصود بسبب اختال ميزان العدالة الدولية 
بعد ان اصابها العمى بسبب االم���وال الهائلة التي دفعتها دول تحالف 
ال��ع��دوان ل��ش��راء مواقفها وتحسن وجهها امل��ش��وه عامليا وه��و م��ا ال يمكن 
قبوله ابداً ولم ينث ارادة ومواقف القيادة الثورية والسياسية والعسكرية 
الثابتة يف مواصلة عملياتها العسكرية يف الداخل ويف عمق العدو حتى 
ت��ح��ري��ر ك��ام��ل ال����رتاب اليمني ودح���ر ال��غ��زاة وامل��ح��ت��ل��ن ب��ع��ون ال��ل��ه سبحانه 

وتعاىل.
ق������رارات م��ج��ل��س االم�����ن واالم�����م امل��ت��ح��دة ل���م ت��ع��ر ع���ن ح���ق���وق امل��ظ��ل��وم��ن 
وامل��س��ت��ض��ع��ف��ن ب���ق���در م���ا ات����ت ل��ت��ن��ق��ذ ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان م���ن م��س��ت��ن��ق��ع وق��ع 
فيه وان��ه��زم ش��ر هزيمة ول��ذل��ك ل��م توقف تلك املطالبات وال��ق��رارات تقدم 
ابطال الجيش واللجان الشعبية من تحرير مدينة مأرب وما بعدها والتي 
مازالت مستمرة وسط تهاوي ملعاقل املرتزقة وتفكك تحالفاتهم التي بدت 
واضحة من خ��ال كيل االتهامات لبعضها وتصاعد عمليات االغتياالت 
واالعتقاالت املتبادلة فيما بينهم يف مدينة م��أرب وغرها من املحافظات 
املحتلة والتي باتت تعاين من تصدع وانشقاقات يف اوساط قياداتها بسبب 

تباين مواقفها .

اتهامات متبادلة واعتقاالت واغتياالت
حيث كشفت م��ص��ادر عسكرية خ��اص��ة، الخميس امل����ايض،  ع��ن حملة 
اعتقاالت واسعة ملا تسمى بالشرطة العسكرية استهدفت قيادات بارزة 
يف ما تسمى باملنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب اتهمتها بالخيانة 
بعد استهداف صاروخي مجهول  الجتماع بمقر قيادة ما تسمى باملنطقة 
الثالثة  أوقع عشرات القتى والجرحى بينهم قيادات رفيعة اعقب الهجوم 
ت��وج��ي��ه��ات رس��م��ي��ة م��ن ق��ي��ادة م��ا تسمى ب��دف��اع ه���ادي ب��إخ��اء ع���دٍد م��ن ما 
تسمى باملناطق العسكرية يف املجمع الحكومي بمأرب بعد ساعات قليلة 
م��ن اس��ت��ه��داف ص���اروخ���ي للمنطقة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ت��وق��ع��ة تعرضها 
لهجوم اخ��ر وس��ط هلع وقلق كبر وانهيار يف معنويات مقاتليهم الذين 

قرروا الخروج من املدينة برفقة اسرهم .
وك����ان����ت وك����ال����ة ش��ي��ن��خ��وا ال��ص��ي��ن��ي��ة ق����د ق���ال���ت إن ق������وات ص���ن���ع���اء واص���ل���ت 
تقدمها نحو السيطرة عى املحافظات اليمنية الغنية بالطاقة بعد أسابيع 
م��ن امل��ع��ارك الشرسة وبحسب ال��وك��ال��ة أك��د مصدر عسكري محيل طلب 
ع��دم نشر اس��م��ه أن “ق���وات صنعاء سيطرت ع��ى مناطق اسرتاتيجية يف 
محافظتي شبوة وم��أرب الغنيتن بالنفط يف الباد رغ��م القصف الجوي 

السعودي املكثف ضد مقاتليها”.
وعى وقع التقدم املتسارع يف جبهات مأرب تداول ناشطون يف وسائل 
التواصل االجتماعي، الجمعة املاضية، مقطع فيديو يوثق تواجد قوات 
الجيش واللجان الشعبية داخل مقر ما يسمى باللواء 26، الذي يقوده 

املرتزق مفرح بحيبح.
وأك�����دت م���ص���ادر إع��ام��ي��ة وق��ب��ل��ي��ة ت��ح��ق��ي��ق ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة، 
الجمعة املاضية، تقدم يف جبهة الجوبة جنوب مأرب حيث دارت معارك 
عنيفة تمكن خالها الجيش واللجان الشعبية من تحرير قرية نجا ومفرق 
البيضاء – حريب بعد ان احكم قبضته عى قرية واسط وهو ما يمكنهم 
م��ن ف��رض ح��ص��ار ع��ى ميليشيا ه���ادي واالص���اح يف جبل م���راد، واض��اف��ت 
املصادر بان الجيش واللجان بات يقرتب أكرث من منطقة الجديدة مركز 
مديرية الجوبة، وسط انهيارات كبرة يف صفوف قوات هادي واالصاح 
وف���رار جماعي لهم ات��ج��اه امل��دي��ن��ة فيما فشل ط���ران تحالف ال��ع��دوان من 
خال تكثيف غاراته إعاقة تقدم قوات الجيش واللجان التي شارفت عى 
انجاز مهمة التحرير. مكان محرر الشؤون اليمنية يف قناة الجزيرة أحمد 
الشلفي ، قد اكد ذلك يف منشور عى حسابه يف فيسبوك، "إن الحوثين 
شنوا هجوماً كبراً عى مواقع ما اسماه ب�"الجيش" وتمكنوا من السيطرة 

عى قرية ”نجا“ يف مديرية الجوبة" .
وك�����������ان م�������ا ي����س����م����ى ب�����ال�����ن�����اط�����ق ال�����ع�����س�����ك�����ري ل�������ق�������وات ال��������ل��������واء 126 يف م�������أرب 
عبدالوهاب بحيبح , قد اتهم هادي املقيم يف الرياض بالفشل , كما اتهم  
م����ا اس���م���اه���ا ب���ق���ي���ادات ع��س��ك��ري��ة ب����ق����وات ه������ادي ب���ال���خ���ي���ان���ة  ح���ي���ث ت��ص��اع��دت 
االت���ه���ام���ات وال���خ���اف���ات ب���ن ق���ي���ادات ق����وات ه����ادي واالص������اح ع��ق��ب ت��ح��ري��ر 

مديرية العبدية ومناطق هامة يف مديرية الجوبة بمحافظة مأرب .
وكان املرتزق بحيبح قد وجه سؤاأل تهكمياً لهادي بقوله: ” متي ستصحو 
م���ن س��ب��ات��ك ي���ا ه�������ادي!!” واض������اف يف م��ن��ش��ور ع���ى ص��ف��ح��ت��ه يف ف��ي��س��ب��وك ، 
أل��م يحن ال��وق��ت للذين فشلوا خ��ال السبعة أع���وام يف إدارة م��ا اسماها 
ب"الشرعية" بأن يرتكوها ويغادروها إىل غر رجعة !؟, متوقعا سقوط 

مأرب بيد الحوثين ووصولهم اىل االرايض السعودية حسب تعبره.
ومع كل فشل وهزيمة يسارع تحالف العدوان لترير هزائمه وفشله 
بعد ان يفقد السيطرة عى االرض خاصة مع اقرتاب نهاية الخاص من 
شماعته التي يستخدمها بالعدوان عى بلدنا وشعبنا، حيث القى املحلل 
السيايس ال��س��ع��ودي العميد حسن الشهري باللوم والفشل ع��ى حزب 
االصاح وهادي وعيل محسن بعد ما اسماه تسلمهم  ملف الحرب يف تلك 
املحافظات ودعا اىل تدمر مخازن األسلحة بالكامل بعد تيقنه الكامل من 
وصول قوات الجيش واللجان الشعبية اىل املحافظات الشرقية وتحريرها 
وخ��ش��ي��ت��ه م���ن اغ���ت���ن���ام ت��ل��ك االس���ل���ح���ة، م��ت��ه��م��ا أط������راف يف م�����ارب ب��ال��ت��خ��اذل 
ب��اإلش��ارة اىل ميليشيا ب��ن عزيز والسلفين امل��دع��وم��ة ام��ارات��ي��اً  فيما تتزايد 

موجة االختطافات واالغتياالت بن الطرفن نتيجة الصراع املتواصل عى 
السلطة ونهب الرثوات .

 ومع توسع موجة الخافات وامتدادها اىل داخل معسكرات املرتزقة 
ت��ع��رض رئ��ي��س ف��رع ح��زب امل��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام بمحافظة م���ارب الشيخ 
منصور ال��ص��ي��ادي ، ملحاولة اغتيال ع��ر زرع عبوة ناسفة يف الخط العام 
جنوب مدينة م��أرب ، يوم الجمعة املاضية بمنطقة يسيطر عليها حزب 
االصاح، ادت اىل مقتل اثنن من مرافقيه فيما اصيب الشيخ الصيادي 

بجروح .
و يف سياق اخر اتهم العميد املرتزق عيل صالح الكليبي القائد السابق ملا 
يسمى ب اللواء19مشاة يف تسجيل مصور حزب االصاح بالتآمر عى ما 
اسماها بالوحدات العسكرية القوية وخصوصا اللواء19 الذي كان يقوده 
لتنفيذ مخططه، حسب قوله فيما استهدف موكب ما يسمى قائد جبهة 
الجوبة املكلف من قبل ما تسمى " الشرعية " العميد املرتزق ذياب القبيل 
املنتمي لحزب االصاح بقذيفة هاون أصيب عى اثرها بجراح خطرة أثناء 
ع���ودت���ه إىل م��دي��ن��ة م����أرب يف اش�����ارة اىل وج����ود ت��ص��ف��ي��ات ب��ي��ن��ة ب���ن ميليشيا 
املؤتمر  واالصاح يف مدينة مارب وكان قد تم تكليف القبيل بجبهة الجوبة 
خلفا مل��ف��رح بحيبح ال���ذي حمله ح��زب االص���اح مسؤولية االن��ت��ك��اس��ات يف 

الجبهات الجنوبية عى مداخل مدينة مأرب.

ضغط دويل فاشل 
ال����ح����راك ال�������دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع����ى امل���ص���ال���ح االم���ري���ك���ي���ة وال���ري���ط���ان���ي���ة وان���ق���اذ 
ادوات����ه����م����ا امل��ت��م��ث��ل��ة ب���ال���ن���ظ���ام ال����س����ع����ودي واالم�����������ارايت م����ن ال���ف���ش���ل وال���ه���زائ���م 
املتاحقة يتصدر اجتماعات مجلس االمن واالمم املتحدة وموقفهما غر 
عادلة اتجاه دول العدوان وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق املدنين 

من خال عدوانها وحصارها منذ سبع سنوات .
وكان رئيس الوفد املفاوض محمد عبد السام، قد رد الخميس املايض 
عى دع��وة املجلس للجيش واللجان الشعبية وق��ف تقدمها نحو مدينة 
مأرب وتجاهله جرائم تحالف العدوان يف اليمن وقال: إن مجلس األمن 
ال��دويل يساهم يف استمرار الحرب عى اليمن وأن موقفه ليس بجديد، 
وأوض���ح عبد ال��س��ام يف تغريدة ع��ى “ت��وي��رت” أن “االن��ح��ي��از الفج واألعمى 
للمجلس منذ أول يوم للعدوان، ساهم يف إطالة الحرب عى اليمن كل 
ه��ذه ال��س��ن��وات” م��ؤك��دا أن اليمن وم��ن موقع ال��دف��اع ع��ن النفس مستمر 

يف صد التحالف وبكل وسيلة دفاعية ممكنة.
وحول شن تحالف العدوان غاراته عى مخزن أدوية ومنشآت مدنية 
أخ��رى يف صنعاء قال رئيس الوفد املفاوض ان ذلك تم تحت غطاء بيان 
مجلس األمن املنحاز كليا لقوى العدوان، ولسوء حظها تنتفخ السعودية 
بمثل تلك البيانات الهزيلة، وب��دال من إيقاف ال��ع��دوان والحصار تذهب 

نحو التصعيد دون أن تحسب عواقب حماقتها.
وي���ب���دو امل���وق���ف االم���ري���يك اك���رث وض���وح���ا ب���ال���ع���دوان ع���ى ال��ي��م��ن م���ن خ��ال 
ت���ص���ع���ي���د امل����ب����ع����وث األم������ري������يك اىل ال����ي����م����ن " ت����ي����م ل���ي���ن���درك���ي���ن���ج " م�����ن ل��ه��ج��ت��ه 
الهجومية ضد صنعاء , مع استمرار الجيش واللجان الشعبية يف مواصلة 

تقدمهم نحو مركز محافظة مأرب النفطية .
وتبدي واشنطن ولندن مخاوف كبرة من سقوط محافظة م��أرب بيد 
ق���وات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية , وت���ح���اوالن م��م��ارس��ة ال��ض��غ��وط لفرض 
أي ت��س��وي��ة تبقي م���أرب خ���ارج س��ي��ط��رة ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية , ال��ذي 
يرفض أي مقرتحات حول ذلك , معززاً الرفض بكشف املرامي االمريكية 
والريطانية من ذلك , لتقسيم اليمن وابقاء عوامل الصراع والحروب يف 
اليمن لسنوات قادمة وه��و ما جعل التصريحات األمريكية والريطانية 
, تنسجم مع بيان مجلس االمن االخر الذي عر هو االخر يف فحواه عن 
القلق وامل��خ��اوف م��ن س��ق��وط م���أرب بيد ق���وات الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
التي باتت عى مشارف املدينة  فيما تخوض معارك تحرير اتجاه املناطق 
ال��ش��رق��ي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ه��ي االخ����رى يف ح��س��اب امل��ع��ادل��ة ال��ع��س��ك��ري��ة للجيش 

واللجان إلنهاء التواجد االجنبي منها بشكل كامل .

احصائيات مذهلة لشراء عقارات
وم������ع اق���������رتاب ت���ح���ري���ر م���دي���ن���ة م��������أرب م�����ن ق���ب���ل اب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
الشعبية يتسابق قادة املرتزقة التابعن لهادي واالصاح عى شراء الشقق 
وال���ع���ق���ارات االس��ت��ث��م��اري��ة يف ت��رك��ي��ا يف ع��م��ل��ي��ة ه���ي االك�����ر ل��ت��ه��ري��ب االم�����وال 
بعد تحويلها للعملة الصعبة اىل ال��دوالر فيما غ��ادرت قيادات عسكرية 
وسياسية مع اسرهم من مدينة م��أرب وع��دد من املحافظات املحتلة اىل 
ت��رك��ي��ا ب��ع��د إن تمكنت م��ن ت��أم��ن عيشها ه��ن��اك ب��ع��د ن��ه��ب ال�����رثوات خ��ال 

سبع سنوات من العدوان .
وكانت إحصائية جديدة لهيئة اإلحصاء الرتيك قد كشفت عن تسجيل 
الجنسية اليمنية الرتتيب العاشر عامليا والثالث عربيا يف شراء العقارات 
يف تركيا وبحسب اإلحصائية اشرتى اليمنيون )قيادات حزب اإلصاح( يف 
تركيا خال الفرتة يناير-سبتمر 2021م 949 عقارا بينها 139 عقارا خال 
شهر سبتمر مع اشتداد املواجهات يف مأرب املعقل األخر لحزب اإلصاح .
وارتفعت وت��رة ش��راء العقارات منذ الخاف السعودي القطري ففي 
حن سجلت  391 عقارا يف 2017م وصلت إىل 851 عقارا يف 2018م كما 
وصلت ذروتها إىل 1564 عقارا خال العام 2019م ومنذ 2015 بلغ إجمايل 
عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل اليمنين 5390 عقارا بقيمة مليار 
و347 مليونا و500 ألف دوالر، باعتبار أن متوسط قيمة العقار 250 ألف 
دوالر، وه���ذا امل��ب��ل��غ يكفي الس��ت��ق��رار ال��ع��م��ل��ة اليمنية امل��ن��ه��ارة ب��اس��ت��م��رار يف 

املحافظات املحتلة  ألكرث من عام كامل.

مؤمتر الرملة ... اعالن للعدوان واحتالل اليمن !
أصبح البحر األحمر ميدانا للصراع كونه املنفذ االقرب مناال نحو احمليط الهندي 

اخذ ملك حمير ذو نواس يؤلب القبائل ويجمع شملها استعدادا لتحرير املناطق اليمنية من النفوذ احلبشي واملصالح البيزنطية 

  وق������وع ق����راب����ة 230 م����ن احل���م���ي���ري���ن م���ل���ك���وا أف��ض��ل 
أسطول على شاطئ احمليط الهندي في ال��ق��رون التي 

سبقت اإلسالم 

  حققت الدبلوماسية البيزنطية هدفها املرجو من 
مؤمتر الرملة عندما تخلى ملك الفرس وملك احليرة 

عن مساعدة ملك اليمن

تحكم اليمنيون قديما منذ مطلع األلف األول قبل املياد بالتجارة وبمسالكها الرية والبحرية وسيطروا عى مراكزها التجارية وأصبحت 
ممالك اليمن منذ تلك العصور نواة لدولة تجارية واسعة ومن املؤرخن من يذهب إىل أن الحمرين ملكوا أفضل أسطول عى شاطئ 
املحيط الهندي يف القرون التي سبقت اإلس��ام وكذلك قيام قدماء اليمنين كذلك بوظيفة الوسيط التجاري من خال نقلهم لسلع 
الهند وش��رق افريقيا التي كانت هي االخ��رى لها رواج عند شعوب العالم القديم .وظ��ل��وا  يقومون بنشاطهم التجاري ول��م ينته ذلك 

النشاط إال بتدهور الحضارة اليمنية القديمة بشكل عام مع احتال األحباش لليمن للمرة الثانية .

عيل الشراعي

فيما عتق على طريق حتريرها

مدينة مارب .. 
قاب قوسني أو أدنى 

أل�������ف دوالر  ب���ق���ي���م���ة م����ل����ي����ار و347 م����ل����ي����ون����ًا و500  ب���ت���رك���ي���ا  ي������ش������ت������رون5390 ع������ق������ارًا     ق��������ادة امل�����رت�����زق�����ة 



عىل مِرّ التاريخ تتمتع منطقة القوقاز بأهمية كبرية كون هذا اإلقليم يعد واحدا 
من أكرث مناطق العالم تأثريا من النواحي الجيوسياسية والجيواقتصادية ولعب 

ا يف االتصال والتجارة بني أوروبا وآسيا وكانت  موقعه الجغرايف الهام دوًرا مهًمّ

هذه امليزة يف مقدمة األسباب التي جعلت القوى اإلقليمية والعاملية تسعى عىل 
الدوام للسيطرة عىل املنطقة. 

توفيق سالم 

ان ال���وف���ود وال��ح��ش��ود التي 
ت������واف������دت إىل ك�����ل ال����س����اح����ات 
وامل�����������ي�����������ادي�����������ن ف�����������رح�����������اً وس����������������������روراً 
بذكرى املولد النبوي الشريف 
ج�����س�����دت ك�����ل م�����ع�����اين ال�����وف�����اء 
وال�����������������������والء وال����������ح����������ب ال��������ص��������ادق 
ل��رس��ول ال��ل��ه ص��ى ال��ل��ه عليه 

وعى آله وسلم.
ل�����������ق�����������د ش�������������اه�������������د ال������������ع������������ال������������م االح�����������ت�����������ش�����������اد 
ال�������ج�������م�������اه�������ريي ال������ك������ب������ري ألب���������ن���������اء ال����ش����ع����ب 
اليمني يف املحافظات امل��ح��ررة والتابعة 
ل��������ح��������ك��������م امل���������ج���������ل���������س ال�����������س�����������ي�����������ايس األع��������������ىل 
وه�����ي رس����ال����ة ألع�������داء ال���ل���ه ورس����ول����ه ب���أن 
ال����ي����م����ن����ي����ني ت����رب����ط����ه����م ص����ل����ة ق�����وي�����ة ب��س��ي��د 
األول����������ني واآلخ�������ري�������ن وان�����ه�����م م��ت��م��س��ك��ون 
ب���ه���ذا ال���ن���ب���ي ال���خ���ات���م ع��ل��ي��ه أزىك ال���ص���اة 
وال��ت��س��ل��ي��م م��ه��م��ا ح���اول���وا االس�����اءة ل��ه أو 
لألمة اإلسامية فهو قدوتنا ومعلمنا 

وإمامنا إىل يوم الدين.
أن االح�����ت�����ف�����ال ب������ذك������رى امل������ول������د ال���ن���ب���وي 
ال���ش���ري���ف ي���زي���دن���ا رق���ي���اً ورف���ع���ة ع��ن��د ال��ل��ه 
سبحانه وت��ع��اىل ون����زداد ع���زة وش��م��وخ��اً 
وي���������ج���������ب ع�����ل�����ي�����ن�����ا أن ن�����س�����ت�����م�����د م����������ن ه�������ذه 
الذكرى املباركة القوة والصرب والثبات 
يف م������واج������ه������ة ق���������وى االس�����ت�����ك�����ب�����ار ال����ع����امل����ي 

وعىل رأسهم الصهيوأمرييك والسعود 
إمارايت ومرتزقتهم حتى يتحقق النصر 

إن شاء الله.
إن احياء هذه املناسبة العظيمة تعد 
ح���ي���اة ل���ن���ا ول����ألم����ة ألن���ن���ا م����ن خ���ال���ه���ا ي��ت��م 
ال�����رج�����وع إىل ال����ل����ه ت����ع����اىل ورس�����ول�����ه ص��ىل 
الله عليه وعىل آله وسلم وإتباع أوامره 
ونواهيه وبقدر والئنا له سيكون نصرنا 
وتمكيننا وس��ع��ادت��ن��ا وف��اح��ن��ا يف الدنيا 

واآلخرة.
امل�����ت�����ت�����ب�����ع ل�������ح�������ال األم��������������ة ال���������ي���������وم ع����ن����دم����ا 
اب��ت��ع��دت ع��ن ه���دى وم��ن��ه��ج محمد وآل 
محمد أصبحت أمة ذليلة يهيمن عليها 
اليهود والنصارى وأصبحوا ممن ضرب 
عليهم الذلة واملسكنة، فهل هذا حالة 
أمة قائدها محمد صىل الله عليه وعىل 
آل��ه وس��ل��م؟ نقول ال وأل��ف ال فالرسول 
أن نكون اشداء عىل الكفار رحماء عىل ي��ري��د ل��ن��ا ال��ع��زة ك��م��ا ك���ان ع���زي���زاً وي��ري��دن��ا 

املؤمنني كما كان صلوات ربي عليه.
يف ذك�������������رى م�������ول�������د اع�������ظ�������م ق�������ائ�������د ع����رف����ه 
ال���ت���اري���خ ن��ج��د ب��ع��ض��اً م���ن ع��ل��م��اء ال��س��وء 
ي��ق��ول��ون أن��ه ب��دع��ة فيما يحللون بعض 
املجون يف دول عربية وإسامية ونقول 
ل������ه������م خ�����ب�����ت�����م وخ��������������اب ظ�����ن�����ك�����م وال���������ل���������ه أن 
ال������رس������ول ال���ن���ع���م���ة امل������ه������داة ان���ع���م���ه���ا ال���ل���ه 
سبحانه وتعاىل علينا فنحن سنقتدي 
به ونتحىل بقيمه وأخاقه وانتم عبدة 

اسرائيل وأمريكا وأنتم األخسرون.
وأخريا أقول إذا أردنا الثبات والصمود 
واالنتصار عىل أعدائنا فعلينا التمسك 
ب��ال��ق��رآن وب���ه���دى س��ي��دن��ا م��ح��م��د وأع���ام 
ال�����ه�����دى م�����ن آل رس���������ول ال�����ل�����ه ص�����ىل ال���ل���ه 

عليه وعىل آله وسلم.

ت��ع��ت��رب أذرب���ي���ج���ان م���ن دول م��ن��ط��ق��ة ال���ق���وق���از ال��ج��ن��وب��ي وألس���ب���اب 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ج��غ��راف��ي��ا وال���ج���غ���راف���ي���ا ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ض���ًا ع���ن امل��ش��ك��ات 
���ف م���ن بني  ال��س��ي��اس��ي��ة ذات االم����ت����داد ال��ت��اري��خ��ي ف����إن امل��ن��ط��ق��ة ُت���ص���َنّ
أك�����رث امل���ن���اط���ق أه���م���ي���ة وأع�����اه�����ا ت�����وت�����ًرا يف ال����ع����ال����م. وي���س���ت���م���د ال���وض���ع 
الجيوسيايس لدولة مثل أذربيجان تعقيده من وجود دوٍل جارة 
بوزن سيايس واقتصادي كبري مثل روسيا وتركيا وإيران مما يدفع 
صانع القرار السيايس إىل ابتداع وسائل ومقاربات مختلفة لخلق 
ت��وازن��ات يف املصالح تأخذ يف االعتبار عوامل تتباين يف تأثريها من 
دولة ألخرى تبًعا لوزن كل عامل باالنتقائية يف عاقات أذربيجان 
الخارجية فهي يف الوقت نفسه عضو يف منظمات أوروبية وعضو 
يف منظمة ال��ت��ع��اون اإلس��ام��ي وراب��ط��ة ال����دول املستقلة ف��ض��ًا عن 

وجود عاقات قوية مع الناتو وإسرائيل.

االعرتاف بالجمهوريات املستقلة
منذ استقال أذرب��ي��ج��ان 1991 ع��ن االت��ح��اد السوفيتي ترحب 
باكو بنفوذ الواليات املتحدة وإسرائيل يف املنطقة وتعترب ذلك عامل 
ت��وازن أمام محور موسكو- طهران ويريفان. وبعد انهيار االتحاد 
السوفيتي سارعت إسرائيل إىل االع��راف بالجمهوريات املستقلة 
ح��دي��ًث��ا يف آس��ي��ا ال��وس��ط��ى وال���ق���وق���از وأق���ام���ت ع���اق���ات دب��ل��وم��اس��ي��ة 
م���ع���ه���ا وأن������ش������أت س������ف������ارات ع����ام����ل����ة يف م���ع���ظ���م ه�������ذه ال���ج���م���ه���وري���ات 
وقابل ذل��ك رغبة مشابهة من ِقبل ه��ذه الجمهوريات يف توسيع 
العاقات سعًيا لتحقيق مكاسب من ِقبل تل أبيب كاالستثمارات 
والتكنولوجيا وال��خ��ربات االق��ت��ص��ادي��ة للمساعدة يف عملية النمو 

والتنمية االقتصادية.
وُت����ش����ك����ل ال����ع����اق����ات االس����رائ����ي����ل����ي����ة م�����ع أذرب�����ي�����ج�����ان أه���م���ي���ة خ���اص���ة 
بالنسبة إلسرائيل بالنظر إىل اعتبار إي��ران تهديًدا لها. ففي العام 
م بطلب انشاء قاعدة عسكرية  2000 زار إيهود باراك باكو وتقَدّ
إسرائيلية وتم بناؤها يف العام 2003 وهي ثاين قاعدة استخبارية 
جنوب أذربيجان نصبت عليها أجهزة تجسس وقد أَثّر ذلك سلًبا 
عىل العاقات بني طهران وباكو الرتباط أذربيجان باملحور الغربي 
ل تهديًدا  وامتداد النفوذ اإلسرائييل يف جنوب القوقاز الذي يشِكّ
عىل أمنها القومي وال تبدو العاقات اإليرانية-األذربيجانية ُتدار 
بمعزل عن صراع أذربيجان مع أرمينيا يف النزاع املسلح حول إقليم 

ناجورين كاراباخ .

البعد التاريخي
ز أم��ن��ه��ا  ل���ق���د ق�������ررت أذرب�����ي�����ج�����ان يف س���ي���اس���ت���ه���ا ال����خ����ارج����ي����ة أن ت�����ع�����ِزّ
بالخروج من النفوذ الرويس وااللتحاق باملحور الغربي وأن تربط 
مصالحها بالناتو ك��ان��ت إي���ران يف املقابل وع��ىل م��دى العقود التي 
أعقبت انتصار الثورة اإلسامية تتحرك بصورة  متقاربة مع روسيا 
ومبتعدة عن املحور األمرييك رغم اعرافها باستقال الدول التي 
كانت ج��زًءا منها يف آسيا الوسطى والقوقاز إال أن إي��ران لم تنَس 
حضورها التاريخي ودورها يف تلك املناطق وما زالت تستحضره يف 
سياستها الخارجية إىل اليوم وتنظر إىل ضرورة التواجد والنفوذ 
ك���ن���وع م���ن ت���أم���ني امل���ن���اف���ع ال��ح��ي��وي��ة ذات ال���ت���أث���ري امل���ب���اش���ر ع���ىل األم���ن 
ال��ق��وم��ي رغ����م االخ���ت���اف���ات إال أن ال��ُب��ع��د ال��ت��اري��خ��ي ح��اض��ر ب��ق��وة يف 
بناء اسراتيجيات العاقة بني الجانبني لدى إيران وأذربيجان عىل 

حد سواء فضًا عن املشرك الثقايف والديني. 
ع��ن��دم��ا ب�����دأت ال���ح���رب يف ن����اج����ورين ك����اراب����اخ س��ع��ت إي������ران امل��ت��ه��م��ة 
إىل اليوم بدعم أرمينيا للعب دور الوسيط لحل األزمة لكن ميل 
حكومة أذربيجان يف تلك الفرة إىل العاقة مع روسيا حال دون 
ذلك باإلضافة إىل حالة االرتباك والفوىض التي رافقت تلك املرحلة 

زتها الحرب يف كاراباخ. وعَزّ
وبعد إعان وقف إطاق النار يف ناجورين كاراباخ سعى علييف 
إىل ت��ن��م��ي��ة ال���ع���اق���ات م����ع إي�������ران ع����ىل ال����رغ����م م����ن ق���ن���اع���ات���ه ب���ض���رورة 
تنمية أذربيجان وفق النموذج الغربي وما بني 1992 و1995 
كانت إيران الشريك التجاري األول ألذربيجان ومنذ ذلك التاريخ 
وإىل اليوم لم تنقطع الزيارات الرسمية عىل أعىل املستويات بني 
الجانبني حتى يف ال��ف��رات ال��ت��ي ك��ان يسودها التوتر وخ���ال زي��ارة 
َع الكثري من مذكرات التعاون  حيدر علييف إليران عام 1994 ُوِقّ
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن إال أن ال��ض��غ��ط األم���ري���يك وال��ع��ق��وب��ات امل��ف��روض��ة عىل 
طهران جرى استبعادها من مشروع القرن النفطي وهو ما أوجد 
حالة من انعدام الثقة بني الجانبني وانتقلت إي��ران من الشريك 
التجاري رقم واحد لتصبح الشريك التجاري رقم 3 وكانت تركيا 

وروسيا يف مقدمة منافيس إيران عىل هذا الصعيد.

التهديد باستخدام القوة
وش���ه���دت ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة أزم����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق��وق كل 
ط���رف يف ب��ح��ر ال���خ���زر وم��ح��اول��ة أذرب���ي���ج���ان اس��ت��ث��م��ار ث���روات���ه ب��ص��ورة 
دت باستخدام القوة مالم تراجع  أغضبت الحكومة اإليرانية فهَدّ
سفن الكشف ع��ن النفط ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ود لشركة بريطانية عن 
التنقيب يف مياه بحر الخزر وهو ما حدث بالفعل عندما أَجربت 
سفينٌة حربية إيرانية ُسفَن الكشف عن النفط عىل مغادرة منطقة 
ال��ربز. وم��ع وص��ول إلهام علييف إىل السلطة مع حزبه أذربيجان 
ال���ج���دي���دة ب�����دأت ال���ُخ���ط���ى ت���ت���س���ارع ل���رب���ط امل���ص���ال���ح م���ع ال���غ���رب وم��ع 
إخراج إيران من خط أنابيب )باكو- تفليس - جيحان( بدأ االهتمام 
دة للطاقة وهو ما جعل منطقة  ينصب عىل أذربيجان كدولة مزِوّ

القوقاز الجنوبي ميداًنا للتنافس اإلقليمي والدويل.
ويعد إقليم ك��اراب��اخ األك��رث خصوبة وأه��م النقاط االسراتيجية 
يف جنوب القوقاز وهو منذ عقود مدار صراع بني األذريني واألرمن 

دائًما وهذه املرتفعات ذات أهمية عسكرية كبرية فمع نشر قوات 
ع��س��ك��ري��ة يف ه�����ذه امل���رت���ف���ع���ات ت��ص��ب��ح ط�����رق االت����ص����ال يف أذرب���ي���ج���ان 
والسهول املحيطة بالطريق بني الشمال والجنوب مكشوفة ويف 
مرمى املدفعية وقد استثمرت أرمينيا سيطرتها عىل هذه املرتفعات 
بشكل كبري ومما يعمق من املشكلة أنها تتجاوز خافا عىل ملكية 

األرض لتشكل قضية أمن وطني بالنسبة ألذربيجان.

نقطة خالف
ت���ح���ال���ف���ات أذرب����ي����ج����ان اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال����دول����ي����ة ش��ك��ل��ت ن��ق��ط��ة خ���اف 
واضحة بني باكو وطهران فضًا عن التوتر الذي ُتحدثه الدعوات 
ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ب���ني ال���ح���ني واآلخ������ر ع���ىل ه����ذه ال��ض��ف��ة أو ت��ل��ك ب���ض���رورة 
ضم جنوب أذربيجان ليخضع للسيادة األذربيجانية تارة أو تلك 
املطالبة باستعادة شمال أذربيجان ليخضع للسيادة اإليرانية تارة 
أخ��رى وال ُتخفي إي��ران بناء عاقات قوية مع أرمينيا ال��ج��ارة التي 
تحتل ما يقرب من 25% من األرايض األذربيجانية فباإلضافة إىل 
ن��اج��ورين ك��اراب��اخ تحتل أرمينيا سبعة م��واق��ع أذرب��ي��ج��ان��ي��ة أخ��رى. 
واندلع النزاع حول اإلقليم الجبيل عام 1988 ويف العام 1991 
أعلنت األغلبية األرمينية بني سكانها انفصال اإلقليم عن أذربيجان 

وقيام جمهورية ناجورين كاراباخ.
وم�����ن ج���ان���ب واح������د األم������ر ال������ذي أَّدى إىل ان�������دالع ال����ح����رب يف ت��ل��ك 
امل��ن��ط��ق��ة ب���ني األرم������ن واألذرب���ي���ج���ان���ي���ني ان��ت��ه��ت ب��ال��ت��وق��ي��ع ع���ىل ه��دن��ة 
عام 1994دون الوصول إىل حٍلّ لألزمة. وعاد التوتر من جديد 
يف إبريل 2016 بني البلدين وسط مخاوف من أن تتسع رقعته 
لتطول دواًل مجاورة يف مقدمتها إيران سعت إيران لتوظيف النزاع 
ولعب دور الوسيط بني أذربيجان وأرمينيا مما يعزز من نفوذها 
ودورها كاعب إقليمي وضمن هذا اإلطار رعت طهران عام 1992 
م��ف��اوض��ات ب���ني ال��رئ��ي��س��ني األذري واألرم���ي���ن���ي ل��ت��س��وي��ة ال���ن���زاع وه��و 
م���ا ُع����رف ب���إع���ان ط���ه���ران يف ع����ام 2005 وب��ال��ت��زام��ن م���ع اس��ت��ئ��ن��اف 
محادثات سام جديدة حول قضية كاراباخ اقرح الوفد الفرنيس 
ق��ب��ول إي����ران بصفة م��راق��ب يف مجموعة مينسك وه���و األم���ر ال��ذي 

قوبل بالرفض من قبل الوفد األمرييك. 

عالقات متوازنة
يف2007 أعلنت ال���دول ال��راع��ي��ة ملؤتمر م��ب��ادئ م��دري��د ع��ن نشر 
ق������وات دول����ي����ة ل��ح��ف��ظ ال����س����ام يف امل��ن��ط��ق��ة امل���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا واع���ت���ربت 
ط����ه����ران وج������ود ق������وات دول����ي����ة م����ن خ������ارج اإلق���ل���ي���م وت���ت���ب���ع دول م��ث��ل 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وال�������دول األوروب�����ي�����ة ت���ه���دي���ًدا ل��ن��ف��وذه��ا وأم���ن���ه���ا يف 
منطقة ال��ق��وق��از واق���رح���ت م���ب���ادرة 3+3 ق����وات ب��دي��ل��ة يف 2008 
بمشاركة كل من جورجيا-أرمينيا-أذربيجان-إيران-روسيا-تركيا.
وي��ب��دو أن ال��ن��م��وذج امل��ث��ايل مل��وس��ك��و ه��و ب��ن��اء ع��اق��ات م��ت��وازن��ة مع 
ج���م���ه���وري���ات ج���ن���وب ال����ق����وق����از ال����ث����اث األم������ر ال������ذي ط���امل���ا ك�����ان ه��دف��ا 
للسياسة ال��روس��ي��ة يف املنطقة وم��ع ذل��ك ف��إن روس��ي��ا بصفة عامة 
ما زالت تفتقر إىل أي أساس متني لعاقات مستقرة مع أذربيجان 

وجورجيا يف الوقت الذي تتوجه فيه الدولتان غرًبا. 
وأدركت موسكو أن حل هذه األزمة سوف ُيضعف نفوذها الكبري 
يف ج��ن��وب ال��ق��وق��از ل��ذل��ك ت��رج��ح ال��س��ي��اس��ة ال��روس��ي��ة أن مصالحها 
تكون يف الحفاظ عىل الوضع الراهن وتعترب روسيا جنوَب القوقاز 
املجاَل الحصري لنفوذها وتتعامل بحساسية شديدة تجاه املسائل 
املتعلقة بهذه القضية ولذلك تعاملت بصورة جدية مع جورجيا 

املدعومة من قبل الواليات املتحدة األمريكية.

ترجيح العالقة مع الغرب
وهناك عوامل عديدة جعلت إيران تخسر تأثريها يف هذه األزمة 
خاصة فيما يتعلق بالطرف األذربيجاين أهمها امليل األذربيجاين 
لرجيح العاقة مع الغرب وتركيا والدعم الرويس الكبري ملواقف 
أرمينيا والقرب اإلي��راين من هذا االتجاه إنشاء مجموعة مينسك 
م��ن ِق��ب��ل ات��ح��اد األم���ن وال��ت��ع��اون يف أوروب����ا وال ي��ق��ف ت��راج��ع التأثري 
اإلي���راين عند ح��دود أذرب��ي��ج��ان ب��ل ينسحب ع��ىل ال��ق��وق��از الجنوبي 
بصورة عامة عىل الرغم مما ساد يف األوساط اإليرانية من تفاؤل 

بأن تكون إيران دولة ذات تأثري كبري يف هذه املنطقة. 
ة يف مقدمتها غلبة التوجه   وتراجع التأثري هذا يعود ألسباب عَدّ
نحو املشكات الداخلية خاصة مع تشديد العقوبات وجعل امللف 
النووي اإليراين يف ُسلم أولويات السياسة الخارجية اإليرانية مما 
أدى إىل ت��راج��ع االهتمام بعدد م��ن امللفات ُي��ض��اف إىل ذل��ك النقد 

الذي يوجه إليران بالتدخل يف شؤون الدول األخرى.
وك������ان مل����واق����ف إي�������ران ال���داع���م���ة مل���وق���ف روس����ي����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���أزم���ة 
أوسيتيا وتحفظ روسيا تجاه التدخل يف الدول املستقلة عن االتحاد 
السوفيتي أثُره السلبي عىل صعيد تقليل التأثري اإليراين يف منطقة 

القوقاز وتقديم الحلول ملعضاتها.

سيطرة القوى الدولية
من العوامل العابرة لإلقليم واملؤثرة عىل صعيد تحجيم النفوذ 
اإليراين وجود سيطرة القوى الدولية يف منطقة جنوب القوقاز فقد 
نجحت اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة م��ن خ���ال ال��ض��غ��ط وت��ق��دي��م االم��ت��ي��ازات 
ة  لدول املنطقة بإقصاء إيران وظهر ذلك واضحا يف مناسبات عَدّ
أه��م��ه��ا: إخ����راج إي����ران م��ن م��ش��روع ال��ك��ون��س��ورت��ي��وم النفطي ال���دويل 
يف أذرب�����ي�����ج�����ان يف ال���ت���س���ع���ي���ن���ات م�����ن ال�����ق�����رن ال���ع���ش���ري���ن وق������د س��ع��ت 
روس����ي����ا الح���ت���ك���ار ن���ق���ل ال���ن���ف���ط األذري ع����رب خ����ط م����ن ب���اك���و إىل م��ي��ن��اء 
نوفاراسيسك الرويس املُطل عىل البحر األسود رغم أن الخط لم 
ي��ك��ن م��ص��م��ًم��ا الس��ت��ي��ع��اب ون���ق���ل ك��م��ي��ات ك���ب���رية م���ن ال��ن��ف��ط تسمح 

لت أن تلعبه. لروسيا بلعب الدور الذي أَمّ
يف مقابل معارضة تركيا والواليات املتحدة للخط الرويس دعمت 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة م���ش���روًع���ا ل��ن��ق��ل ال��ن��ف��ط ال���خ���ام م���ن ح��ق��ل ش���رياج 
ج���ون���ش���يل األذري م����ن خ�����ال خ����ط ي���م���ر ع����رب ال���ع���اص���م���ة ال���ج���ورج���ي���ة 
تبلييس لتفادي أرمينيا لنزاعها مع باكو إىل ميناء جيهان الريك 
املُ��ط��ل ع��ىل ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط ل��ت��ص��دي��ره إىل األس�����واق ال��ع��امل��ي��ة وب��ذل��ك 
أمكن للواليات املتحدة اإلسهام يف كسر االحتكار الرويس وتفادي 

عبور الخطوط من خال األرايض اإليرانية.
اس��ت��ب��ع��اد إي������ران م���ن م����ب����ادرات ت��ع��زي��ز أم����ن ال���ط���اق���ة وم����ن ذل����ك ما 
بدأته دول TAG الثاث )تركيا-أذربيجان- جورجيا( منذ 2006 
من مناورات وتدريبات عسكرية تحت مظلة الناتو وال تبدو إيران 
 TAG راضية عن التعاون االقتصادي والعسكري بني مثلث دول
وم�����ن ذل�����ك خ����ط ق���ط���ار ب����اك����و- ت��ب��ل��ي��يس وم���ن���ذ ال����ع����ام 2013 ب����دأت 
أذرب��ي��ج��ان وت��رك��ي��ا يف تأسيس وح���دات عسكرية مشركة لحماية 
امل����ش����روع����ات وامل����ن����ش����آت ال���ح���ي���وي���ة وخ����ط����وط ال����غ����از وال���ن���ف���ط وزي�������ادة 
املناورات العسكرية املشركة ومزيد من التعاون الدويل يف مجال 
ال����ط����اق����ة وم������د خ����ط����وط ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از ي������أيت م���ت���زام���ًن���ا م����ع م����زي����د م��ن 
ال��ت��ع��اون األم��ن��ي والعسكري وزي���ادة يف ال��ق��درات التسليحية وهو 

ما يشكل تحدًيا للدور اإليراين يف اإلقليم.

نقطة صراع
تصعيد التوتر يف منطقة القوقاز تارة من جانب إيران وتارة تركيا 
يف املناورات العسكرية االخرية عىل الحدود االيرانية األذربيجانية 
ال���رك���ي���ة ه����و ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��غ��ي��ريات ال���ت���ي ح���دث���ت ب���ع���د ال����ح����رب األذري������ة 
األرمينية العام املايض التي انتهت بسيطرة ألذربيجان عىل بعض 
األقاليم واملحافظات الواقعة تحت النفوذ األرميني ومنها إقليم 
ن��اخ��ت��ش��ي��ف��ان ب����ني أذرب����ي����ج����ان وت���رك���ي���ا ال������ذي أص���ب���ح ن��ق��ط��ة ص������راع يف 
التغيريات الجيوسراتيجية ما يجعل تركيا تحصل عىل خطوط 

تواصل مع أذربيجان دون املرور باألرايض اإليرانية.
وهكذا فإن منطقة القوقاز ستظل منطقة صراع وبؤرة اشتعال 
ب���ني ال������دول امل��ت��ن��اف��س��ة ت���ج���اري���ا واق���ت���ص���ادي���ا ب���اإلض���اف���ة إىل ال���ت���وت���رات 

الحدودية يف االتصال االقتصادي والتجاري.

م���������ن ت������ل������ك ال��������ظ��������واه��������ر ال�������ت�������ي ب��������������دأت ت���ت���ش���ك���ل 
وت������ت������م������ظ������ه������ر يف ح�������ي�������ات�������ن�������ا , م�����������ا ن��������اح��������ظ��������ه م����ن 
االنفات األخاقي وعدم تقدير املسئولية  أو 
استخدام املسئولية لتصفية الحسابات مع 
اآلخ���ر , ول��ع��ل أش���د أول��ئ��ك وط���أة ب���روز ال���ذات 
وتمظهرها وغياب املوضوع / الوطن من كل 

يشء وفعل  وسلوك وممارسة . 
وإذا ك���������ن���������ا ن�������ل�������ح�������ظ ب���������������������روز ال�������������������������ذات ك������خ������ي������ار 
سايكولوجي منذ هابيل وقابيل كفناء وإلغاء 
يف مقابل ال��ت��ض��خ��م... إال أن ه��ن��اك ثمة وازع 
ت��واض��ع ال��ن��اس عليه وأص��ب��ح ضابطاً أخاقيُا 
ورب�����م�����ا ش����رائ����ع����ي����اً أو ع����رف����ي����اً ح��������َدّ ب����ق����در م�����ا م��ن 
ت����س����ل����ط  )االن�������������ا( وت�����ج�����ربه�����ا يف م�����ح�����اول�����ة إل����غ����اء 
اآلخ������������������ر.., وم���������ع ت�����م�����اه�����ي م�����ث�����ل ذل���������ك ال����ض����اب����ط 
وذوب��ان��ه يف املفاهيم الغائمة, تصبح الحياة 
غابة ال يمكث األضعف فيها إال أمداً قصرياً., 
ألن��ه واق���ع تحت أن��ي��اب األق���وى ال���ذي تسيطر 
عليه أدوات الشر ومظاهر القوة فيعيث يف 

األرض فساداً.
وإذا كنا ننكر عىل اآلخر تسلطه وطغيانه,  
ورب��م��ا ج��ربوت��ه , إال أن املنكر ق��د ال ي��ت��ورع عن 
ذات الفعل والسلوك إذا توفرت له الدوافع 
واألس��ب��اب, وتهيأت له امل��ن��اخ��ات.., ذل��ك ألننا 
ن���ص���در ع���ن ط��ب��ي��ع��ة واح������دة ..,ورب�����م�����ا أح��دث��ت 
البيئة الثقافة يف عواملنا النفسية ذات االتجاه, 
ول��و ك��ان مخزوناً يف لحظات معينة ألسباب 
م����وض����وع����ي����ة يف ال������اوع������ي , ول�����ع�����ل  م����ث����ل ه����ذه 
الحقيقة قد أدركها املتنبي مبكراً حيث قال : 
   والظلم من شيم النفوس فإن تجد        ذا 

عفة فلعلٍة ال يظلم 
إذن ف���امل���ع���ادل���ة  األص����ع����ب ت���ب���دو يف ال��ن��ف��س 
ك���ق���وة ق����اه����رة وم���ق���ه���ورة , ظ���امل���ة وم���ظ���ل���وم���ة , 
����ط ع���ل���ي���ه���ا ..,وب�����ح�����س�����ب م��ا  ���ط���ة وم����ت����س����َلّ م���ت���س���ِلّ
يتهيأ لها, أو يقع تحت نطاق رعايتها,  وقد 
تتفاوت املراتب والظواهر من بيئة مجتمعيه 
إىل أخ������������رى ت�����ب�����ع�����اً مل�������رات�������ب ال�������وع�������ي وامل������ن������اخ������ات 
الثقافية السائدة, بيد أن املجتمعات البدائية 
أق���رب إىل ال���ص���راع ال��ه��اب��ي��يل وال��ق��اب��ي��يل, حيث 
أن فناء اآلخ��ر يصبح مطلباً غ��رائ��زي��اً , إذ أنها 
ال تتعامل م��ع ال��ب��دائ��ل ال��ت��ي تشبع ال��غ��ري��زة, 
وت��������رف��������ض ال������ف������ن������اء ك�����م�����ط�����ل�����ق, ك�����م�����ا ي������ح������دث يف 
بعض األنظمة التي جاءت من عمق النسق 
ال����ث����ق����ايف واالج����ت����م����اع����ي وت�����واف�����ق�����ت م�����ع امل����ك����ون 
ال�����راك�����م�����ي وال�����ث�����ق�����ايف وأص�����ب�����ح�����ت ت�����ع�����ب�����رياً ع��ن��ه 
ال ط�����ارئ�����ة ع���ل���ي���ه ..,وب��������ذل��������ك ي�����ح�����دث م�����ا ي��ش��ب��ه 
االنسجام والتائم  بينها وبني أفراد شعبها 
, وقد ناحظ احرامها لهويتها التي درجت 
عليها دون تمايز أو طبقية, وربما كانت عىل 
تناقض تام مع األنظمة الثورية التي ترى يف 
اآلخر ضداً مهدداً لوجودها , فكان تعاطيها 
م����ع م����ف����ردات ال����واق����ع وف�����ق ال���ف���ك���ر ال����وج����ودي 
الهابييل والقابييل, وبذلك ف��إن الصراع كان 
س����م����ة غ����ال����ب����ة ت����ج����ىل ذل�������ك ال������ص������راع يف ش���ع���ور 
اآلخ�������������ر ب�����ت�����ه�����دي�����د ه�����وي�����ت�����ه ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة وط�����غ�����ي�����ان 
اآلخ�������ر وت���س���ل���ط���ه وب���م���غ���اي���رت���ه ل��ل��ن��س��ق ال���ث���ق���ايف 
الجمعي ال��راك��م��ي ف��ك��ان وج���ود التنظيمات 
السرية تعويضاً للذات, أو انتصاراً ملقدراتها 
وت���أري���خ���ه���ا, وي��م��ك��ن ق���ي���اس ذل����ك ع���ىل ال��ح��ال��ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة م����ن����ذ ال����ن����ص����ف ال������ث������اين ل����ل����ق����رن امل������ايض 

وحتى اآلن. 
إذ أن النظام الثوري الذي تشكلت مامحه 
يف ال��ن��ص��ف ال���ث���اين م���ن ال���ق���رن امل�����ايض ل���م ي���أِت 
ك��ض��رورة اجتماعية أو ثقافية ب��ل ك��ان ط��ارئ��اً 
, وأح����������دث ت�����ص�����ادم�����اً م�����ع ال����ق����ي����م االج���ت���م���اع���ي���ة 
والثقافية, فكان صراع السبع السنوات التي 
أعقبت الثورة ص��راع هوية, ووج��ود, وانتهى 
ذلك الصراع بشعور القوى الثورية باالنكسار 
, مما عزز لديها الشعور املضاد لتلك الحالة 
االن������ك������س������اري������ة.., ل���ي���ف���ي ذل�������ك ال����ش����ع����ور , إىل 
حركة 13 يونيو 74م التي لم تستمر كثرياً 
إذا ت����م وأده��������ا يف 11 أك����ت����وب����ر 1977م م��ن 
قبل ذات القوى التي رأت فيها تغايراً يهدد 
وجودها عىل مسرح الحياة, وظل مثل ذلك 
ال���ص���راع ق��ائ��م��اً ت��ج��ىل يف م��ق��ت��ل أح��م��د حسني 
ال����غ����ش����م����ي وم�����ح�����اول�����ة االن�������ق�������اب ال����ف����اش����ل����ة يف 
أكتوبر 1978م ع��ىل الرئيس ع��يل عبد الله 
ص������ال������ح, ويف ال������ف������وىض وال����������ا إس������ت������ق������رار ال������ذي 
أحدثته الجبهة الوطنية يف املناطق الوسطى, 

كما تجىَلّ يف الصراع عىل الحدود بني شطري 
ال���وط���ن ح���ي���ن���ذاك ,وم���ث���ل ذل����ك أو ق���ري���ب منه 
ح�����������دث يف ج�������ن�������وب ال���������وط���������ن وأن ك�����������ان ي�����أخ�����ذ 
غ���ط���اءات م��ت��ع��ددة أخ�����رى, ب��س��ب��ب م���ا أح��دث��ه 
االس��ت��ع��م��ار م���ن ت���ح���ول يف ال��ب��ن��ي االج��ت��م��اع��ي��ة 

وانزياح يف الوعي.
بعد ح��رك��ة ) 13 يونيو 74م ( أدرك أحد 
ط����ريف ال����ن����زاع أه��م��ي��ة امل���ؤس���س���ة ال��ع��س��ك��ري��ة يف 
إح����������داث ال������ت������ح������والت.., ف�����ح�����اول ال���ت���غ���ل���غ���ل يف 
نسجيها ال��ع��ام وب��ن��ى ت��ح��ال��ف��ات إس��رات��ي��ج��ي��ة 
م����ع ب���ع���ض ق���ادت���ه���ا ,ال�����ذي�����ن ك����ان����وا أق�������رب إل��ي��ه  
ميواًل وف��ك��راً, وك��ان من نتائج ذل��ك التحالف 
ما حدث يف )11 اكتوبر 77م ( ال��ذي شكل 

مامح سلطة )17يوليو 78م (.
ع�����ىل ذات ال����ن����س����ق  ت����ج����ري االح����������داث ال���ي���وم 
م���ن���ذ اح���������داث 2011م اىل اع�������ان ال�����ع�����دوان 
ع�������ىل ال�����ي�����م�����ن يف  م�����������ارس 2015م  ف����ال����ذي����ن 
هربوا اىل خيار مساندة العدوان من القوى 
ال����وط����ن����ي����ة ك��������ان ه�����روب�����ه�����م ت����ع����ب����ريا ع������ن ه���زي���م���ة  
ل��ل��ذات الوطنية يف نفوسهم وبحثا ع��ن ث��راء 
زائ���ف ع��ىل ان��ق��اض ال��ج��م��اج��م وش����االت ال��دم 
امل����������راق , وال������ذي������ن اع����ل����ن����وا ال�����ح�����رب ع�����ىل ال���ي���م���ن  
ب���ت���ح���ال���ف ك���ب���ري خ����اف����وا ال�����ق�����ادم ال���ج���دي���د ال����ذي 
ت���ش���ك���ل يف ص����ن����ع����اء ب��������روح ث�����وري�����ة ت���ح���م���ل ه�����َمّ 
التغيري واملستقبل وك��ان منطقهم السيايس 
واالع��ام��ي يف غاية الهشاشة وخ���ارج قواعد 
املنطق السليم , فسهل عىل الغرب املستعمر 
توجيه املسارات بما يعزز حركة االنقسامات 
ال�������ت�������ي ي�����ن�����ش�����ده�����ا وف�����������ق اس������رات������ي������ج������ي������ة ال������ش������رق 

االوسط الجديد .
وأم�������������������ام م�������ث�������ل ذل�������������ك ال������������واق������������ع ال����������������ذي وص�������ل 
ال����ح����ال ال����ي����ه , ي��ن��ب��غ��ي ل���ل���ع���رب ال�����وق�����وف أم����ام 
ال����ظ����واه����ر ال���ث���ق���اف���ي���ة يف م���س���ارات���ه���ا وس��ي��اق��ات��ه��ا 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ب����ق����در م�����ن ال�����وع�����ي ال��������ذي ي��س��ت��وع��ب 
الرؤى النقدية الحديثة ويستوعب املستوى 
الحضاري والثقايف الذي وصلت اليه البشرية 
ف��ف��ي ع��ق��دي��ن م���ن ال���زم���ن ح���دث ان���ق���اب كبري 
وت�����ح�����ول ال����ع����ال����م اىل ق����ري����ة ص����غ����رية وت���ب���دل���ت 
أشكال العاقات وأدوات االنتاج تبدال كبريا 
وبالتايل أصبح التفاعل مع الحياة الجديدة 
ب���ع���د ال�����ث�����ورة ال����ج����دي����دة يف ال���ت���ق���ن���ي���ات ي��ت��ط��ل��ب 
ان��ت��ق��اال ك��ب��ريا ي��ت��وازى وح��ج��م التغري والتبدل 
الذي حدث وبحيث نستوعب املراحل ونحد 

من بواعث الصراع املدمر .
لقد شهدت املنطقة العربية بزوغ حركات 
وجماعات تكفريية إرهابية تنشط متى كانت 
ه����ن����اك ح����اج����ة ل���ن���ش���اط���ه���ا, وت���خ���م���ل م���ت���ى ك���ان 
ال��واق��ع السيايس يتطلب ذل��ك , فهي قطعة 
م��ن ش��ط��رن��ج ت��ح��رك��ه��ا آي����اٍد اس��ت��خ��ب��اري��ة عاملية 
, وم���ث���ل ذل�����ك األم������ر ل����م ي���ع���د ب����خ����اٍف ع����ىل ك��ل 
م��ت��اب��ع ح��ص��ي��ف مل���س���ارات األح�����داث يف ال��واق��ع 

العربي .
ل����ق����د ت�����ول�����ت ال�����ج�����م�����اع�����ات ال����ت����ك����ف����ريي����ة م��ه��م��ة 
ت��ف��ك��ي��ك وت���م���زي���ق األم�������ة االس����ام����ي����ة وح��ول��ت��ه��ا 
ايل ط��وائ��ف وش��ي��ع وج��م��اع��ات , وعمقت من 
الجروح , وأشاعت فيها البدائية والتوحش 
والتفكري االس��ط��وري , ورأي��ن��ا يف ح��ال العرب 
واملسلمني بدعا وأمرا عجبا ال يقبله عقل كما 

هو الحال يف العراق ويف غريه من البلدان .
يقول بريجنسيك يف كتابه " بني عصرين"  : 
" ت����واج����ه ال���رأس���م���ال���ي���ة ه���زي���م���ة اي��دي��ول��وج��ي��ة 
وفكرية كبرية ويرى أن الحل الوحيد إلنقاذ 
ال���رأس���م���ال���ي���ة ه����و اح����ي����اء االص����ول����ي����ات ال��دي��ن��ي��ة 
ودفعها للصدام مع الشيوعية واالشراكية 
وح������رك������ات ال����ت����ح����رر يف ال����ع����ال����م ع����ن����ده����ا - ك��م��ا 
ي������رى – ت����ه����زم ال���ش���ي���وع���ي���ة واالش�����راك�����ي�����ة ب���ق���وة 
االص�������ول�������ي�������ات ال�����دي�����ن�����ي�����ة وس������������وف ت������وف������ر م����ن����اخ����ا 
م��ائ��م��ا ل��ل��رأس��م��ال��ي��ة االم���ري���ك���ي���ة وت���وف���ر ف��رص��ا 
اسراتيجية كربى إلعادة تنظيم العالم تحت 

قيادتها ".
ال�����ع�����ال�����م م������ن ح����ول����ن����ا ي����ب����ح����ث ع������ن م���ص���ال���ح���ه 
ويعمل بشكل مثابر ودؤوب ويعد الربامج 
واالسراتيجيات للوصول ملصالحه والعرب 
ي���ب���ح���ث���ون ع�����ن ذوات������ه������م وام�����ج�����اده�����م ال���ف���ردي���ة 
ب����ع����ي����دا ع������ن م����ص����ال����ح أم����ت����ه����م وم���ج���ت���م���ع���ات���ه���م 
, ي�������رك�������ون امل������ص������ال������ح امل������رس������ل������ة وي������ص������ب������ون ج���ل 
االهتمام عىل املصالح الفردية , وعىل ذواتهم 

تدور صراعاتهم .

عبدالرحمن مراد 

تقارير 05
مغالبة النفس في تغليب 

املصالح املرسلة 

ثمة ظاهرة تربز يف حياتنا وتحاول تأصيل نفسها كنسٍق يأخذ 
حكم العادة والعرف,, دون أن نوليها  القدر الكايف من القراءة 

والتمحيص.., وذلك قبل أن تفسد يف حياتنا ما نحتاج يف إصاحه إىل 
األمد الطويل. 

الصراع والتنافس الدولي واالقليمي
 في القوقاز  ودول وسط آسيا 
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ستظل منطقة القوقاز منطقة    
صراع وب��ؤرة اشتعال بني الدول 

املتنافسة جتاريا واقتصاديا
ل������م ت�����ن�����َس إي������������ران ح����ض����وره����ا    
ال����ت����اري����خ����ي ودوره�������������ا ف������ي ت��ل��ك 
امل��ن��اط��ق وم���ا زال����ت تستحضره 

في سياستها اخلارجية

املولد النبوي.. الوالء الصادق
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 ����Â�  ���  ̈�������� ������ ������ ���� ���	 ��½�	���
  ���°ª��� ������ ���  ̈��ª� Ù���� ������� ��²ª	 ���ª� ��
 ¾� ����¢ ���½ ��¢���»� ������ ¦������ ��¢�� � ���	��� ��»�½

.���� ��  ��	 ��� Î����� �¨�	� �̧
 Ù���� �ª	��¨ ����� �� ��  ���	 ���� �
�� ´���� �½Ø»  �£���
 Å�¢ ±���� ����������� É���	 Å�¢ ±��� ������������� ¡�¨ ���¨ �������������

 ���ª� ��� É�	 �� µ���� ¿��� ��Ã� �¢����  ������Ã� �¢��¥�
 ¿������� §��������������� ã��������Â����� ����½ �Æ�����������	 ������¨�å ��������������� ���������� ´��������
 ���Ê����� ¡�ª� ����� ����¢���� ������	����ª��� ±��� ö����� �����¢

 . ¦������ ��¢�� � ���	 ��½ �¢�� �� ����ª��
  ���³� ���� � Ù��	 ´���� �������  ��  ̈�� �½Ø» È�Ã� � 
 �� ��������½å ����������� ±���� ��������»������� ����������� £��ª���  ����������°��� ����������� Ú�����½��
 ����� ����� �¨ �¢�� ±� ����°�� ��� µ���� ¿��� ���¨�	��
 ��� �����	 ¿�������  �¯�°Â�� ��� ����» «������� �̧ ����� �̧� ¢���������»��
 ã������� �������Ã ��������	¢����°����� ���������������� Ù������������ �È��������Ã�  �����������������������
 µ»�½ ¿������� ����	�Û�¥�  ¾��¨���� �̧� ��������°����� �̧� �����������Ã� Î���������
 ��°� µ���� ��°¸�� �£� å ����¸��  ��»Æ��	� ��	�  ̈ �¯�½¢ Ú��	
 ����� ����� ±� ������ ���	 ���� �
��  ��»� Ê½� � µ¨�
 ��¨�	��� ����������� ��¢�� ����¬ ¾�����¨�  ������� �½��� ���� È����Ã�

.���	 ���� ���� ������� ´��Ã� Ô����� �� �£�� Í¢Ã� ±�
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Ê«eOł w� Vł«u�« dJ�F�  „bð a¹—«u	 5

 W�œUI�« UMðUÐd{ ÊuJ²Ý ∫l¹dÝ bOLF�«
ËbF�« vKŽ WFłu�Ë W*R�

 �����¨ ��°�� å��������¢�������� ��������� µ��������������
.���°���� ¤�¢��� �°�Â� ������ ¡����

  ��� ������ ���° �̧ ������ Ë���� º³���
 µ������ ����¢���� ����� �� �� ���� � ¾���
 ��°�� � ������� ��� ���°���� ¤�¢��� �°�Â�
 ���¯�� ÷����� ����Ã� �Æ�Â�� ¡���� ���¨

 .���¨� �����¥� µ»�½� ø	��Ã�
 Î����������� ��������� ������������������� ��������������������������� Ô£���������� �� ������������½��
 ã��������³ ��������ª�������� ������������������������� ùí �������� Ê��������½� ��������������������

 �������������� �̧ ¡��°������ ø���	�����Ã� �����¯������� ��¢����������
.��	�¢��Â����

 ����������������������� �£���������� �� å¾����������������� ���������������������� ¢�����������������
 ���	�¢���Ò� ������������� ���¯���� ±��� ������� ¦������� � ×����
 "�����¨� .. ����������� ±��� �������²���� Ô¢���������� �������������� �̧
 ����	� ·���� Ô����	 � ������� ����� ���½
 ����� ���� ©¯��ª�� �ú� Ô¢���� ��À�� ��Ò �
 �� �������������� �������������� ����¸Ø���� �������������� ����ª���	���������³�

."���� §��
W¹u²A�« …u�J�« Ÿ“uð åVFA�«ò  W�ÝR�

»—U0 WÐu'« WN³−Ð 5DÐ«d*« vKŽ 

 ����°������� å"���������ª��������� ������������������ ¡�������������" ���°���Ø��� µ������Æ�
 ������ ����� �����������Ã� ã��Â��  � ¼���������� �̧ ±��� ���������������
.Ôìûûù É����� ·��ª�� ��� �̧ ��½Ó ����ª�� �¢�� �²�����

 ���� ¹� §����� �²��� �̧ ü���� ���� ¾�Æ���� ����
 §�ª� ������ ���������	� "¡����������" ���°���Ø��� ����������� ������
 ����	� ¼���� �̧ �¢���� å������ ������ ��� �� ���ª��
.É����� ·��ª�� ��� �̧ ��½Ó ����ª�� ��� ������� �������
 �°�Ø  ̧Ô����	� Ô��� �� ������ ü��� �̧ ���� ��½
 ��������������� ������������������ ����������¥� � ������	¢�������� ±���� "¡�������������"
 ������� ¡��� ������� É����� ·��ª�� ������ ·�½� �̧
 ·£�� È���� ����� â�£� ��� �̧ ������ ���»¥ ����£� ¿���

.����� �� ���� £ª� ��� ��Ã ����� �̧ �	���
 ���� ¤���������� �¢������� ���²���������� ��������½� º�����³�� ��������� �����
 ¼�³� �̧ ¼����� ��� ���� ������ ������ �� º����
 ������������������ å���������������������� ���������������������� Ù���������������� �È�����������½ ��¢������������������»�
 ������������ ������� ����� �� �����¢���� ��������������� ����¨����	����� ����� ���������������

.����� ���	 �� Ú� ��¬ È��	  ���
 ������� ������ � "¡����" �°�Ø� ±� º����  ª���
 «����������� �������������	� ��������������Ã� ã��������Â����� � ������������������ �̧ �¢������������
 ������������ ±���� µ�����������	 ¿��������� ��¢������������»������ ������� ����������Ú����������
 ·������ª���� ����������� �̧ ������½£����� ������²������� ���ª��������� �������������������� ������
�������

 .É�����
 ����°����Ø���� � ������������»������°�����»¥� ¾�������¢�������������� �̧ ���������������� ��������������� â����������Ó ��
 �
�� "¡����" �°�Ø� �� å·����� ���� "¡����"
 å�������� �����¬� ���� �������� ±��� ���� ��������¢ ������ �������� ����
 ��È������ å¿��ª����� ¿��ª���� ¡������½ �¢����� �²���� � ����������	
 ��°½ íëë �� �¢��� ����¢ ����� µ��  ̈�°�Ø �̧ �� ��
 ������������������� ���������������� ��������������� ������������� � ¼���������������������� ��������������

.������
 ±� µ������� "¡�������������" ���°���Ø��� �� ·����������� º�����³���
 ��� �̧ ����½Ó ����ª�� ������� � ������ �̧ ¾� ������
 � ��������¢� ��ª� ����°» ¿������� åÔìûûù É����������� ·������ª����
 Í¢Ã�� ����� �� ������ Ü�ª��� ��¸�� ���
���� ������
 ±� ������� ��°��� ¾�Æ�	 �� ����ª� å����°��� Í�����
 ��£�ª	 ¿��� ¾�¢�� �̧ ��� ��¶� å������ ��� � ¼���� �̧
 å´êëêì ´���� "���ª��� �������� ¡����" �°�Ø�
 ��������¯��������� � ������������°�������� "¡�������������������" �����°�����Ø����� ����������� �����������½Ø����������

.���� �̧ É��Â� � ������ ¡����
 ������	� ����� �� ������� � ������ �̧ Ú Ï� â�Ó ��
 �������������� Ô£������ ±����� "���������ª��������� ����������������������� ¡�������������" ����°����Ø���¸
 ����	 �������  �� ����  ̈ý¸�� ����� ���½Ø� å�������

.¼��� �̧� ���À�� �� ����� ���	 ���½

������� ����/������

 ����¢���� �¢���� ´�À�Ã� ¾� ������� ·£��ª��� �½� �̧ �����
 �������������� �������������Â����� ��������������ª��������� ���������ª���������� ´������À������Ã� ���������Â��������
.������� �²���� � ����� �̧� ¼������ ������ ��¢�À���

 Ì¢���  ´��� �°�� ������ ¿��� ����¢���� �¢���� µ����
 ���Æ ¿������ Å¢��� �� ��� ��  ������ ����� þë ����
 �½������ ´�À�Ã� ¾� ������� ·£��ª��� �½� �̧ ��£�»� �������
 ��  ��������� ��²���¸�� ���	���� �������� ���Û�� �¢�Æ� ¾���
 ���ª���� ´�À�Ã� ���Â�� ������� ���� � É�°�»���� ��²ª�
 ��°½� �� ������  ��¢���À����� ������ ����Â�� �����ª���
 ´�À�Ã� ���Â�� �����	 ��¢���� �������� �¢��� ¼½¢�� �̧

.���¢��� � ��»�°���� ¿���� �����ª��� ���ª����
 ��� Ó��������� ���������� ������ ´���� ���� ���½�  ´������ ������
 � ��ª���� �����°  ̧·£��ª��� �½� �̧ ¢����� ������ ¿������ ����

.�¢���� £��ª	
 Ô����	 �� ��°���� ¼½¢�� �̧ ¼��� �̧ �� ¿������ �½��
 ������� ������  �������� �¢������ Ô£� � ���� ��¢��� ��

.��������� ����� �ª�Ã�
 ���� íþëë µ������  ������ ������ �� ¿������ É�½�
 Å¢����� �̧ Ô£���� ¿��Ò ������	 �������������� ��������� ���� ����é�� �̧ ����Æ���»
 §�Ø���������� ¼������������������� �̧ ��������������������������� ¿������������� ������������������������� ����������²����� Á������������������������

.�����ª  ̧��	��� �ª� ����� �� ¼�Æ�ª��
 ����� ���	 ��»�°»� ��»�½ �¢�������� ����� �� ¿������������ ����½��

.Å�ª��
 ��� ¡�	�	� ���°	 � �������� ���Û�� �¢�Æ� ¢��� �������

..�¢����
 ¾��� ���������������������� ·£�����������ª��������� ������½������ �̧ ������������ ¡����¯�����» �������½� ��������»���� �������
 ����¢���� �¢���� � Ô���	 �� ¼½¢�� �̧ ������� ����� ´�À�Ã�
 ´���À���Ã� �������Â������ ��������������� ������ ¿������¢�������� ������������ ���ª�����
��	 ������
 ����������� �������������	 �������������� �� ¢������������� . ��������������� ±������ ����������	¢������������
 ����Â�� ´�À�Ã� ���Â�� å´�� ���� ¾��� �̧� ���������
 µ³��	 ¿��� ®��ª �̧ � ���� ��¢���À����� �����ª��� ���ª���

.������� ��È� ��  ̈�� É����
 �¢��� ¼½¢�� �̧ ��°½� � �¢���� ����� ±� ¿������ �½��
 ���Â�� Å¢�� �̧ ��� ������ ���� �����¢�� ��������
 ¼��� �̧ �� ���������
��� , ��¢�����À������� �����������ª������� �������ª�������� ´����À����Ã�
 �������� � Å�¢��������� �����°������� �������°��������½ ��������������  ����¢������Â�� �̧
 Á����  ÿ�¢����� ´���� ���¢��� � ´�À�Ã� ���Â�� �������
 ����Â �̧ Ô£� ���Â�� ����� ��� ¿���� ¾��� ����� ��¸
 ����� ����� ����������������� ��������  ������� Ð���������� �� ������°��  ̧´������� ���������ª�����	�

..����
��
 �������� ��Ø��� �ª�� Ü� ¢̄ ��  ̈�°��� ´������ �
�

.������

 rŽœ w� W�ÝR*« œuN−Ð bOA¹∫ÊULOFÞ ¡«uK�«
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…dL²�� d¹d×²�« W�dF� ÆÆ WNł«u*« —ULC� w�

 å—UB²½ô« d−�ò Ë åb¹bA�« ”Q³�«ò
W�eðd*«Ë Ê«ËbF�« Èu� b{  ÍdJ�F�« r�(« bO�Qð

UN½«ËbŽ ¡bÐ cM� W¹dJ�Ž W1e¼ d³�√ ÂuO�« gOFð Ê«ËbF�« Èu�

  ‰U−� w� …—Ëœ ÂU²²š«  ÆÆ…b¹b(«
»Ëd(«  UHK¤�Ë ÂUG�ô« dÞU¤�

W¹b³F�« WN³ł ”—U� ÆÆVO³A�« œU?????????????Nł uÐ√ bz«d�« bONA�«

�
���� ������� :�����
b¹R*« sLŠd�«b³Ž bONA�«

����� ���� ��������� :����

��� �
	 :������� ����

����� � ����� :������

W×K�*«  «uI�«Ë sÞu�« ¡«bNý s� W³�u� lOOAð
 ��½�½ ¼��� ¡��� ·�¯�ª ¡½�� � §��ª�� µ�� ¶�
 ��� �������� ��£�� ���° �̧ ������� ����� §���� ��
 ��� � ���¨�	��� ���À�� �³ ��ª���� ����°�� �� �������

. �������� ����� ���� ��
 �������� ����������» §����������� : ����� ����½ ¼��������� ¾�����������	 ����	 Ð������
 å����� ���� È�� §������ ¹�À�� ¹� ��»�� §������ ���
 å������ ���� ¼°� ������ å¢������� ���� ¦����� ������
 å¿����� ¹��� ��������������� ������ å�������� ·����� �������� ������
 �¯���� å���� ���� ���� �¯���� åº�¢ ���� É��� ´�� �̧
 ´Æ� �̧� «����� ���� ������� �¯���� å����°�� ����  ���
 «���� �̧ Ô������� ´���°��� ��� ´Æ���� �̧� ¿������ ���� ¼°� ���
 �������� ���������������� ���������°��� �̧� ¿�����ª��°���� ���������� ���������� «������ ´Æ�������� �̧�
  ��� ´��� ���° �̧� �����  ��� ��°» ���° �̧� ¿������

.. ���� ·��� ÷��� ���° �̧� ������
 Ü��� Ü� ¢̄ ¡¯�» �����	 ¿��� ¾������ ����� ���� 
 ¹��� ���������������� �̧ �¢��¥� ������������Æ�� ¿������������������ ������������������������ ��������ª�������
 ������� ����������� �����²����������������� ����������������» ���������� ������������» ��������������������� ~����������������
 }���������� ´������������  ¡����¯�����ª������� ������������  ̈������������� �������������������� �������������
 ������ ±�Ã� ÿ��°�� Ü�� �̧ ¢���°�� ¿������ ����
 §����� ������� �¢����� Î����� ��Æ� ���°�� ����� ����
  ��� �½��� §����� ����� ¢��� �¯�¨� «����� ¹� �½���
 å����» ��� ��°�� ��½��� ������ �é���� Ü� ¢̄� ¿��Æ���
 §��������������� �������������  ̈¿����������� ��������ª���������� É����¨������¸������ ����������������� �̧ ������������
 �������� ��������������������������� ������������������������� Ù������������������� ������������������� ��������� �����������è�����������Æ�
 É��Â� � ��¨�	��� ������� É����� ���°� ��� ������

. �������� ����� ����
  ��ª���� µ���	 ��£�� §������ ¾������ ����� ��

 ¡���������� ¾�������� � ������������� ������������� ��������� ·¢������������������ ��������������
 �½ Å�¢ Õ�����°��� � �Ê������ ��������	�¢������  ���������� ��������������� ���»�������
 ������� ����� �é�� Ü� ¢̄ ¾������ ����� � Ì¢�� .. ��ª�
 §����� Î����� �¢�Æ� ����� ´�� ����� ¿Ò����� ������� §�����
 ���½����� �������������� �������� ¢������� ���¯���¨� ¿������������ ���������� ���½�����
 ¿��À�� ���°�� ����� ¡¯��½ ��� ��½¢�� å����� º���
 �������������°��������� �������������������������� �������� ������������� ���������Æ���������� ����������������������� ����������������������

. ¼ª��� �̧ �� È�Ò ¾�� ��ª�Ã��
 ¼��������� ¡��������� ·����¯����ª��� ¡���½����� � §������ª������ µ����������� ¶� ��������½
 �������� ��£�� ���° �̧ ������� ����� §���� �� ��½�½
 ���¨�	��� ���À�� �³ ��ª���� ����°�� �� ������� ���

.�������� ����� ���� �� ��� �
 ¡��������» ����������� ��������¯����������� : �������� �������½ ¼��������������� ¾���������������	 �������	 Ð����������
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تغطية: ناصر الخذري 
تصوير: أحمد عبدالرحمن الحرازي

وفاء للدور الكبير الذي اسهم 
والمفكر  الباحث  الفقيد  به 
الدكتور علي عبدالقادر الشامي 
العلمية  حياته  مسيرة  خالل 
والعملية في االرتقاء بمستوى التعليم 
العلمي  البحث  ومناهج  الجامعي 
وتطوير  الكريم  القرآن  الى  المستندة 
صنعاء  جامعة  في  اإلداري  النظام 
الخصوص  وجه  وعلى  عام  بشكل 
..  أحيت  الشريعة والقانون  في كلية 
جامعة صنعاء اربعينية الفقيد الدكتور 
علي عبدالقادر الشامي استاذ القانون 
الشريعة  كلية  عميد  نائب   – الجنائي 
والقانون لشؤون الطالب بحضور عضو 
أحمد  األعلى،  السياسي  المجلس 
غالب الرهوي، ورئيس مجلس النواب، 
األخ يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس 

الشورى، محمد حسين العيدروس.

انجاز مشروع األتمتة 
ويف الفعالية، أشاد عضو السيايس األعىل الرهوي بمناقب 
الفقيد الشامي، وإسهاماته يف املجال األكاديمي واإلداري، 
بجامعة  الشريعة  أتمتة كلية  إنجاز مشروع  وبصماته يف 
صنعاء، وتطوير وتحديث املناهج واملقررات الدراسية، ملواكبة 

التطورات ومالءمة متطلبات العصر.
ونّوه بسجايا وأخالق الفقيد الدكتور الشامي، وتفانيه يف 
عمله، وإخالصه يف إنجاز املهام املوكلة إليه، ودوره البارز 
خدمة الوطن والشعب من خالل عمله الذي شغله استاذا 
والقانون  الشريعة  كلية  لعميد  ونائبا  الجنايئ  للقانون 

بجامعة صنعاء .
يف  الشامي  الفقيد  صفات  تجسيد   إىل  الرهوي  ودعا 
املؤسسات، واالقتداء بها، وتجسيدها عىل الواقع العميل.. 
مستعرضاً مواقف الفقيد يف تحقيق االنسجام بني القيادة 
والسلطة، الذي ينعكس عىل إنجاح املهام واألعمال املطلوبة.
وعّرج عىل األحداث األمنية يف املحافظات الجنوبية خالل 
األجنبية  املايض وما بعدها، واملخططات  القرن  تسعينات 
إلسقاطها وتسليمها للقاعدة وأنصار الشريعة، ودور رجال 
األمن وأحرار الوطن أمثال والد الفقيد اللواء عبد القادر 

الشامي يف كبح جماح تلك املخططات وإفشالها.

تطبيق منهج البحث العلمي
من جانبه، اعترب رئيس مجلس الشورى محمد حسني 
العيدروس رحيل أستاذ القانون الجنايئ ونائب عميد كلية 
الشريعة يف جامعة صنعاء، الدكتور عيل الشامي، خسارة 

للوطن بشكل عام والوسط األكاديمي بصورة خاصة.
وبنّي أن الفقيد تمّيز بدماثة األخالق، واملواقف اإلنسانية 
التي فرضت حّبه يف قلوب زمالئه وطالبه وكل من عرفه، 
وكذا تمّيزه يف مسرية حياته العلمية واألكاديمية التي قّدم 
مجال  يف  العلمية  واألبحاث  الدراسات  من  عدداً  خاللها 

القانون الجنايئ وعلم النفس القضايئ.
الشامي يف تطوير  الفقيد  بإسهامات  العيدروس  وأشاد 
وتصحيح أوضاع العمل األكاديمي بجامعة صنعاء، ونقل 

اإلدارية  األنظمة  مصاف  إىل  والتعليمي  اإلداري  نظامها 
واألكاديمية الحديثة، أسوة بالجامعات املتمّيزة، من خالل 

تطبيق منهج البحث العلمي يف عملية التدريس.
وأكد أن الوطن والتعليم األكاديمي خسرا واحدا من أبرز 
الكفاءات العلمية واألكاديمية التي ُعرفت بتفانيها وإخالصها 
يف العمل وحب الوطن، وتمّيزه بكتاباته التنويرية، والعلمية 
التي كانت تستند بمنهجية دينية وعلمية، أثرى بها الوسط 
اإلعالمي عرب الصحف واملواقع الرسمية ومنصات التواصل 

االجتماعي.

مشروع األتمتة
ويف الفعالية، التي حضرها رئيس مجلس القضاء األعىل 

القايض أحمد املتوكل ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 
اليمنية  الديار  ومفتي  مقبويل  حسني  الدكتور  والتنمية 
العالمة شمس الدين شرف الدين ومستشار الرئاسة الدكتور 
عبد العزيز الرتب ونائب رئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء 
الدكتور عبد القادر الشامي، استعرض نائب وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي، الدكتور عيل شرف الدين، مواقف 
الفقيد يف مواجهة العدوان ومحاربة الفساد وإصالح واقع 

كلية الشريعة، والنهوض بها إدارياً وأكاديمياً وتعليمياً.
وتطّرق إىل دور الفقيد الشامي يف تحديث وتطوير مناهج 
كلية الشريعة، ومشروع األتمتة، واالرتقاء بأداء الكلية، 
وسعيه لتصحيح القوانني بما يتواكب مع توّجهات الدولة، 
واالستعانة  العدوان،  جرائم  كشف  يف  دوره  عن  فضالً 

همجية  عىل  الدالة  والشواهد  واملحيل  الدويل  بالقانون 
العدوان.

بصمات واضحة 
من جانبه، استعرض رئيس الجامعة، الدكتور القاسم 
عباس، محطات مضيئة من حياة الفقيد الدكتور عيل عبد 
القادر الشامي، وإسهاماته وجهوده وبصماته الواضحة، 
مع فريقه اإلداري واألكاديمي، يف إنجاز مشروع أتمتة كلية 
الشريعة، وبيانات ونتائج الطالب لعقود من الزمن، ورفعها 

عرب النظام خالل فرتة زمنية قياسية، ودقة عالية.
كلية  مقررات  توصيف  يف  أيضاً  أسهم  الفقيد  أن  وأكد 
الشريعة، وأتمتة االمتحانات، وإعالن النتائج فور االنتهاء 

منها مباشرة، وإصدار نتائج الطالب ألول مّرة تشهدها الكلية 
منذ عشرات السنني، حتى أصبحت الكلية األنموذج األول 

عىل مستوى الجامعة من بني عشرين كلية.
وبنّي الدكتور القاسم عباس أن الفقيد عمل يف الجامعة 
بتفاٍن وإخالص حتى أوقات متأخرة من الليل بدون مقابل .. 
معترباً الفقيد الشامي األنموذج األمثل لألكاديمي، ومدرسة 
يف األخالق واالنضباط، يتطلب االقتداء به والتحيّل بصفاته 
وأخالقه ومثابرته وتحمله للمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه 

والوسط األكاديمي والطالبي.

اإلخالص والوضوح 
بدوره، اعترب عميد كلية الشريعة، الدكتور محمد نجاد، 
وإسهامات  مناقب  عن  للحديث  فرصة  التأبني  أربعينية 
الفقيد، وتعزيز مناقب الخري وجميل الصفات التي حملها 
.. موضحا بأن الفقيد اسهم يف تطوير البنية التحتية لكلية 
الشريعة والقانون  .. الفتا اىل انه عمل عىل تزويد الكلية 
بكامريات مراقبة اىل جانب تطوير نظام األتمتة  التي مثلت 

نقلة نوعية لخدمة طالب الكلية يف الجوانب املختلفة .
الجوهر  يف  وتمّيزه  الشامي،  الفقيد  مناقب  عىل  وأثنى 
والقشور، والوضوح والحماس، ونقاء املعدن واإلخالص، 
والحرص الوطني وصالبة املوقف، ودوره يف غرس قيم الحق 

والعدل واملساواة التي عززت من منبته الصالح.

عطاء متدفق 
فيما اشارت كلمة اسرة الفقيد التي القاها شقيقه عبدالله 

عبدالقادر الشامي 
خالل  الفقيد  قدمه  الذي  الوطني  والعطاء  االنجاز  اىل 
مشوار حياته يف مجال التعليم األكاديمي ومناهج البحث 
العلمي املستندة إىل القرآن الكريم, .. موضحا بأن الفقيد 
بتلك االنجازات ترك بصمات واضحة وملِهمة من جهد طيب 
ومن عطاء متدفق وافر, ومن ثمار مواقف إيمانية ومن إرث 
قرآين علمي وقانوين يتحدث عن نفسه أرقاماً وعمالً مثمراً 

يف الجانب األكاديمي.. 
وقال : "مثل الفقيد  بإبداعاته املتعددة مشوار حياة معززة 
بتوجهات القرآن وتعاليمه السمحاء التي كانت بالنسبة له 
طريقاً مهماً للعطاء الوافر واملتدفق وسبيالً للعمل املدروس 
من  والتفكري  واالستنباط  واالستقراء  التدبر  عىل  القائم 

مخزونه املبارك ."
 وأضاف بالقول : " يدعونا الوفاء إىل أن نتوجه بالثناء 
والشكر إىل كل جهد ُبذل.. وإىل كل عمل أنجز لالحتفاء 
بهذه الفعالية وتدعونا هذه اللحظة أن نعرب لهم جميعاً 
عن تقديرنا الكبري مؤكدين أن هذا الوفاء هو من شيم الكرام 
وهي صورة إيمانية تعلمناها من القيم العظيمة للمسرية 
مسريتنا  لقائد  والتقدير  والشكر  بالثناء  ونخص  القرآنية 
الدين  بدر  القائد عبدامللك  السيد  العلم سماحة  القرآنية 

الحويث يحفظه الله 
الركن مهدي محمد  والشكر موصول إىل فخامة املشري 

املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل
النواب  األعىل ومجليس  السيايس  املجلس  أعضاء  وكل 

والشورى ومجلس الوزراء.
ولرئاسة جامعه صنعاء وعمادة كلية الشريعة والقانون 
وامللتقى األكاديمي وملتقى الطالب الجامعي وكل العاملني 

بهذا الصرح العلمي الشامخ "

حمل هموم الوطن 
الله،  التنفيذي ألنصار  وأُلقيت كلمات من عضو املكتب 
الدكتور أحمد مطهر الشامي،، وكلمة عن ملتقى الطالب 
الجامعي ألقاها املعتصم املطهر، أكدت يف مجملها أن اليمن 
فقد برحيل الدكتور عيل الشامي رجالً مخلصاً حمل معه 
هموم الوطن والقيم واملبادئ التي ترّبى عليها، ولم يستكن 

أو يضعف، وكان مثاالً للصرب والصمود واإلصرار والعزم.
املجالني  الفقيد يف  الكلمات مناقب وإسهامات  وعددت 
األكاديمي والعسكري، وعطائه الوطني واألكاديمي املستند 

عىل القرآن الكريم، ودوره يف مواجهة العدوان.
تخللت الفعالية، بحضور عدد من أعضاء مجليس النواب 
والشورى ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وجمع من 
الطالب والطالبات وأسرة وأصدقاء ومحبي الفقيد، قصيدة 
يف رثاء الدكتور للشاعر حمزة الهتار، وعرض فالش عن حياة 

ومواقف الفقيد الوطنية.

عضو المجلس السياسي األعلى : أسهم الفقيد بدور هام في تطوير العملية التعليمية والنظم اإلدارية بجامعة صنعاء
رئيس مجلس الشورى: خسر الوطن والتعليم األكاديمي واحدا من أبرز الكفاءات العلمية واألكاديمية

في أربعينية الفقيد الدكتور علي الشامي 

  ن��ائ��ب وزي����ر التعليم ال��ع��ال��ي: سعى 
ال���ف���ق���ي���د ال�������ى ت���ص���ح���ي���ح ال�����ق�����وان�����ن مب��ا 
يتواكب مع توّجهات الدولة، فضاًل عن 

دوره في كشف جرائم العدوان

  رئيس جامعة صنعاء : كان الفقيد  
األمن��وذج األمثل لألكادميي، ومدرسة 
في األخالق واالنضباط في تأدية عمله 

بكل تفان وإخالص 

  ع�����م�����ي�����د ك�����ل�����ي�����ة ال����ش����ري����ع����ة 
وال����ق����ان����ون: اس���ه���م ال���ف���ق���ي���د ف��ي 
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة لكلية 

الشريعة والقانون

قّدمت أسرة الفقيد الدكتور عيل عبد القادر الشامي 
الجيش  ألبطال  دعماً  شتوية  ومالبس  غذائية  قافلة 

واللجان الشعبية املرابطني يف الجبهات.
احتوت القافلة التي تأيت يف أربعينية الفقيد، بحضور 
عضو املجلس السيايس األعىل أحمد غالب الرهوي ورئيس 
مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي، ورئيس مجلس 
الشورى محمد العيدروس ورئيس مجلس القضاء األعىل 
القايض أحمد املتوكل، ونائب وزير التعليم العايل الدكتور 
الدين، عىل مواد غذائية وفواكه، وأدوية،  عيل شرف 
ومالبس شتوية، وفرش وبطانيات بتكلفة 30 مليون ريال.

اللواء عبد  األمن واملخابرات  نائب رئيس جهاز  وأشار 
القادر الشامي، والد الفقيد، إىل أن تقديم القافلة يتزامن 

مع ذكرى املولد النبوي الشريف.
وأكد أن استمرار العدوان لن يثنيهم عن مواصلة قوافل 
يف  بتضحياتهم  عرفاناً  الجبهات  يف  للمرابطني  العطاء 

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله.
من جانبه أشاد وكيل أول أمانة العاصمة خالد املداين، 
بمبادرة أسرة الفقيد الدكتور عيل عبدالقادر الشامي يف 
يعكس سخاءها وجودها  ما  الغذائية،  القافلة  تقديم 
يف دعم املرابطني يف جبهات العزة والكرامة بالتزامن مع 

ذكرى املولد النبوي الشريف.
وأكد أن آل الشامي قدموا الكثري من الشهداء ويف ذكرى 
أربعينية الفقيد الشامي أبت أسرة الفقيد عيل الشامي، 
للمرابطني يف  العطاء والسخاء دعماً  تقّدم هذا  أن  إال 

الجبهات.
تجديدا للعهد والوفاء 

القادر  يحيى عبد  املهندس   الفقيد  اشار شقيق  فيما 
الشامي ، ان تقديم  هذه القافلة  يعد تجديداً للعهد 
والوفاء للشهداء  من خالل السري عىل دربهم يف مقارعة 

الغزاة واملحتلني ومواجهة قوى الطغيان واالستكبار.

أسرة الفقيد الدكتور الشامي تقّدم قافلة للمرابطين في الجبهات تقدر بـ 30 مليون ريال

في وداع الدكتور اإلنسان علي الشامي

اللواء الدكتور عبدالقادر الشامي: استمرار العدوان لن يثنينا عن مواصلة تقدمي قوافل العطاء للمرابطن في جبهات العزة 

خيرة الرجال
هناك القلة القليلة من الرجال والذين تسريهم االقدار فيكون للمرء حظ 
وافر بان تسنت له فرصة االلتقاء بهم وذلك ملا لهم من اثر عظيم يف النفس 
ال يتسنى لك اال ان تسلم لهم طوعاً وحباً ليرتبعوا عىل عرش البكاء وهؤالء 
هم من االرواح الجنود املجندة واملتألقة يف علم الغيب االلهي.. ان الفقيد 
الدكتور عيل عبدالقادر الشامي هو انصع مثال لهؤالء الرجال الصادقني 
وقد شاءت االقدار ان التقي به عن كثب خالل االونة االخرية, فتجىل يل ذلك 
الرجل املتألق يف جوانب عديدة ناصعة البياض.. انه االكاديمي الذي سخر 
وجوده وطاقاته الجل خدمة طالبه وهو دوماً يكسوه ثوب التواضع والتفاين 
طبعاً ال تطبيعاً.. انه ذلكم الصدوق والذي تراه دائم االستحضار ملعية الله 
يف مقابلة مع اصدقائه فهاهو يف مطلع فجر كل يوم يذكر بطاقته الرائعة 
كل اصدقائه ليذكرهم بالله وباالخرة ولقد احس الجميع بيوم رحيله عندما 

فقدوا فجر ذلك اليوم نصائحه ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر..
انه ذلكم الرائع يف حواره واستماعه وانصاته وهو بحر غزير من املعرفة 
وتراه يبدي لك ان املوضوع حيز النقاش وكأنه يعلم به الول مرة وهو قد 

صال وجال وتبحر يف ذلك..
انه ذلكم الذي اجمع جميع اصحابه واصدقائه بان دروسهم له دوماً 

تذكرهم بالله فكان نعم الصاحب والصديق..
انه ذلكم االنسان الذي تحتم عليك عند الجلوس معه اال انه يتالىش معه 

االحساس بالوقت والزمن وتمر الساعات وكأنها لحظات عابرة وعند لحظة 
االفرتاق تتمنى انها لم تأت..

انه ذلك الشخص الذي فرض حبه واحرتامه عىل كل من سنحت له فرصة 
االلتقاء به.. وانا اقول كم تمنيت لو سنحت يل الفرصة أللتقي به منذ زمن 
بعيد وكم هو اسفى عيل ذلك.. ال نملك اال ان نقول طوبى لشخص مثلك 

يا عيل استاذاً وصاحباً وصديقاً ومحباً وناصحاً..
طوبى لك بما اجمع عليه الجمع الذي لن يكون اال للرجال الذين صدقوا 

ما عاهدوا الله عليه..
الرحمة واملغفرة والرضوان لك يا من احدث فراقك لنا حزن القلب وعربات 

من املقل ستتجدد كلما طاف ضوء من خيالك يف عاملنا..
مهما قلنا فاننا نشعر بان الكلمات مهما كانت فانها يقيناً لن تحمل 
معاين الحب والتقدير والوفاء الذي نكنه لك, لكن نقول ممن احببناهم يف 
الله وبالله ولله ونسأله سبحانه وتعاىل أن يجمعنا وإياكم عىل منابر النور 
والصدق يوم لقائه ونقول لقدوتنا وأستاذنا والدك اللواء الدكتور عبدالقادر 
الشامي هنيئاً لك بقرة العني هذا والذي سيظل معنا ما حيينا وهذه هي 
حال الدنيا هي للعبور فلم يذكرها سبحانه وتعاىل يف محكم كتابه بأنها دار 
ولكنها متاع والدار هي دار اآلخرة نسأل الله ان يلهم أهل الفقيد ومحبيه 

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

أ.د/ ياسر احمد عبداملغني
أستاذ الجراحة العامة وجراحة املناظري - كلية الطب- جامعة صنعاء

انتابني الشعور بالحزن الكبري واعتصر األلم شغاف قلبي وهز وجداين 
وكياين خرب فاجعة الرحيل املبكر ألخي الويف وصديقي الصدوق الدكتور 
اإلنسان املجاهد عيل عبدالقادر الشامي الذي مثل رحيله املفاجئ صدمة 
كبرية بالنسبة يل ستظل تالزمني ما بقيت حيا .. كيف ال وقد تجسدت 

أواصر األخوة بيني وبينه عىل مدى فرتة طويلة من الزمن عشناها معا يف 
األفراح واألتراح , لقاءات وجلسات ال تمل , تبحر معه يف الفكر القرآين 

ويف مختلف العلوم واملجاالت , تجده غزير الثقافة واسع االطالع واملعرفة 
ُملّما بوقائع التاريخ وتفاصيل األحداث ومحطات الزمن املختلفة .

أحببناه حبا جما , حيث أحب الجميع وأحبه الجميع , ألفنا وألفناه 
بأخالقه الكريمة وبشاشته الدائمة وحنكته القيادية واألكاديمية وشخصيته 
االجتماعية املتميزة واملنفردة بمعدنها األصيل والنقي الذي ظل عىل الدوام 
المعا كالذهب الخالص لم يشبه كدرا أبدا ولم نجده يوما من األيام دون 

تلك السجايا الحميدة .
لقد تميز وتفرد الباحث واملفكر العميد الدكتور عيل عبدالقادر - رحمه 
الله - بصفات وعزيمة املؤمن الواثق بالله واملتوكل عليه يف حله وترحاله , 
كان صادق الكلمة قوي الشكيمة والعزيمة كريم األخالق طيب األثر والخري 
)قوال وفعال (.. كان حريصا عىل فعل الخري ويحث غريه عىل فعله , كان 
يبادر وينصح ويقدم الرؤى واملبادرات التي تسهم يف معالجة كثري من قضايا 

املجتمع .. لم يتوان يوما عن أداء واجبه تجاه وطنه وشعبه ، فقد استطاع 
- رحمه الله -  يف مشوار حياته العلمية والعملية أن يحدث نقلة نوعية 
يف االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي عىل الرغم من املدة القصرية التي 
عمل فيها أستاذا للقانون الجنايئ , ونائبا لعميد كلية الشريعة بجامعة 
صنعاء , وهذا بشهادة طالبه وزمالئه من األكاديميني , إىل جانب ذلك سعى 
الفقيد - رحمه الله -  لحشد وتوفري الخدمات ملساعدة الطالب وخدمة 
الكلية أيضا يف جوانب مختلفة وفق اإلمكانات املتاحة ، كل ذلك كان يقوم 
به من خالل عالقاته الشخصية وما كان يحظى به من احرتام وتقدير لدى 
كل من عرفه.. ويف هذا املقام ال تسعفني إال العبارة التي طاملا كان يرددها 
الفقيد  -رحمه الله - عند سماعه خرب وفاة أحد ممن يعرفهم " لله ما أخذ 
ولله ما أعطى والحمد لله عىل قضائه " كنت أستمع إليه باهتمام وإنصات 
وأقرأ  له كتابات يف كل يشء وأستفيد منها ألنه - رحمه الله - كان حريصا 
عىل إرسالها إيل بشكل شبه يومي , حيث كان آخر تواصيل معه قبل وفاته 

بساعات معدودة .
يف الختام نسأل الله العيل القدير أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة 
،وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا . 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"
العميد / محمد حزام الرداعي 



طالبان يف املزيان..!!
ال�������دول ال����ك����رى وع�����ى رأس����ه����ا ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 
األم��������ري��������ك��������ي��������ة ت��������������رى أن أف�������غ�������ان�������س�������ت�������ان ه�����������ي امل�������وق�������ع 
الجيوسيايس الفريد عاملياً واالسرتاتيجي عسكرياً 
ملجاورته عدة دول فاعلة يف الجغرافيا السياسية 
بالرغم من افتقارهم الناحية الجيوبوليتيكية، إال 
أنه أغرى الكثري من الدول العظمى عى احتالله، 
ك����روس����ي����ا وب����ري����ط����ان����ي����ا، وأخ������������رياً ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 

األمريكية...
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األمريكية 
دخلت أفغانستان بكل ثقلها وبقضها وقضيضها، 
وناسيًة أو متجاهلًة الرتكيبة القبلية والعشائرية 
املعقدة يف أفغانستان، واملشاحنات والتحرشات 
والنزعات بني القبائل.. لعله من الغريب أن نجد 
الدعم القبيل والعشائري من بعض دول الجوار 
لجماعة طالبان، بالرغم من تزامن دخول القوات 
األمريكية عر أف��واج كبرية مع اآلليات واألدوات 
واألس��ل��ح��ة ال��ح��دي��ث��ة اىل األرايض األف��غ��ان��ي��ة، وق��د 
صرح بذلك احد كبار العسكريني يف عهد الرئيس 
ال��س��اب��ق أوب��ام��ا حيث ق���ال: " ب��أن أفغانستان هي 
أع��ظ��م تحدياتنا العسكرية ح��ال��ي��اً".. وف���ور تسلم 
ال���رئ���ي���س أوب�����ام�����ا م��ن��ص��ب��ه يف ال���ب���ي���ت األب����ي����ض ش���رع 
يف إع�������ادة ت��ق��ي��ي��م��ه وخ���ط���ط���ه مل���واج���ه���ة األوض��������اع يف 
أفغانستان.. فقرر زي���ادة ع��دد ال��ق��وات األمريكية 
امل��������وج��������ودة يف أف����غ����ان����س����ت����ان ب������ح������وايل 17,000ال����������������ف 
ج�����ن�����دي ب�����ه�����دف ف�������رض س����ي����ط����رة ع���س���ك���ري���ة ش���ام���ل���ة 
ع���ى ك���ل ارج�����اء أف��غ��ان��س��ت��ان م���ع ت���دري���ب وتسليح 
ق���وات ال��ج��ي��ش االف���غ���اين وان���ش���اء ج��م��اع��ات قبلية 
م���س���ل���ح���ة م����ن����اوئ����ة ل����ح����رك����ة ط����ال����ب����ان ل���خ���ل���خ���ل���ة ت��ل��ك 
ال�����ج�����م�����اع�����ة م�������ن ال����������داخ����������ل.. وه�����������ذا م�������ا س�����ع�����ت إل����ي����ه 
إسرتاتيجية ب��اي��دن ال��ي��وم بخلق جماعات مناوئة 
م���ن ال��ق��ب��ائ��ل األف��غ��ان��ي��ة ال��راف��ض��ة ل��ح��ك��م ط��ال��ب��ان، 
إلش�������ع�������ال ح���������رب أه�����ل�����ي�����ة داخ�������ل�������ي�������ة.. ول������ك������ن ع���ن���دم���ا 
ش����ع����رت ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ي����ة وال����رئ����ي����س 
ب��������اي��������دن ب����������أن ال��������زم��������ن يف غ��������ري ص�������ال�������ح�������ه.. وأن ق�����وة 
طالبان أصبحت مدعومة من عدة دول وجهات 
موالية لها.. شعر الرئيس بايدن ب��أن االنسحاب 
أي���س���ر ال���ط���رق ل��ل��ح��ف��اظ ب���م���اء ال����وج����ه.. ألن م��ك��وث 
ال����ق����وات األم���ري���ك���ي���ة يف أف���غ���ان���س���ت���ان ق����د ي������ؤدي اىل 
تأزيم امل��وق��ف.. وازدي���اد تكلفة اإلنفاق .. واملرحلة 
ال ت��س��م��ح خ��اص��ة أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة 
ت��م��ر ب��م��رح��ل��ة اق��ت��ص��ادي��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ول���دي���ه ق��ض��اي��ا 
عالقة مع كثري من دول املنطقة والعالم.. ومما 
الشك فيه ان سيناريوهات األوضاع يف أفغانستان 

م������������������������ت������������������������ش������������������������اب������������������������ك������������������������ة 
ومعقدة، وحافلة 
ب��������ال��������ق��������ض��������اي��������ا.. وق�������د 
ت�����ن�����ح�����و ن������ح������و ح������رب 
أه������ل������ي������ة ض���������������روس.. 
ل���������ذا ب������ق������اء ال������ق������وات 
األم��������������������ري��������������������ك��������������������ي��������������������ة يف 
أف���غ���ان���س���ت���ان ي��ع��ن��ي 
املزيد من الخسائر 
املادية والعسكرية 
وال�������ب�������ش�������ري�������ة، وه������و 
أمر بالغ الصعوبة 
وق����د ي��ك��ل��ف ام��ريك��ا 
دف���������ع ف�������وات�������ري ف�����وق 
امل������������������ق������������������رر امل���������������رص���������������ود 
ل������������������������������������������������ه.. ف����������ت����������خ����������ى 
أم����������ريك����������ا ال������س������ق������وط 
م�������������س�������������ت�������������ن�������������ق�������������ع  يف 
ال��������ح��������رب امل����ن����س����ي����ة، 
م������������م������������ا ي����������س����������ي����������ئ اىل 
سمعتها ومكانتها 
العاملية واألممية .. 
ول������ذل������ك ان���س���ح���ب���ت 
م������ن أف����غ����ان����س����ت����ان.. 
ان���س���ح���اب ال��خ��اس��ر 
ال��������ذل��������ي��������ل.. ح�����ف�����اظ�����اً 

ع���ى م���ا ت��ب��ق��ى م���ن م����اء وج���ه���ه���ا.. ل����ذا ل��ج��أ ال��رئ��ي��س 
ب���اي���دن اىل س��ي��اس��ة ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة واىل أس��ل��وب 
العصا والجزرة والدعم السري لتنظيمات قاعدية 
مناوئة لطالبان لضرب قواعد النظام من الداخل.
هناك خسائر مادية وعسكرية وبشرية مهولة 
ُم��ن��ي��ت ب��ه��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة يف حربها 
مع حركة طالبان.. حوايل خمسة وعشرين ألف 
جندي أمرييك، غري النفقات العسكرية والفنية 
واللوجستية، التي ُتقدر باملليارات من الدوالرات.. 
من هذا املنطلق آثرت الواليات املتحدة األمريكية 
والبيت األبيض برئاسة الرئيس بايدن، االنسحاب 
م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان، ع��ن��دم��ا ش��ع��ر ب����أن ع���ام���ل ال��زم��ن 
ليس يف مصلحة أمريكا، خاصة يف زمن الطفرة 
التكنولوجية الهائلة التي تتبناها الصني، وتغزو 
ب����ه����ا دول ال�����ع�����ال�����م.. ف����امل����س����رح ال����ع����امل����ي اق����ت����ص����ادي����اً 
وع�������س�������ك�������ري�������اً وت������ك������ن������ول������وج������ي������اً ح��������اف��������ل ب�������امل�������ف�������اج�������آت.. 

والتحديات..
فاملشهد السيايس األفغاين ميلء بالتحديات، 
وال����������ع����������ق����������ب����������ات.. وم��������ت��������ش��������اب��������ك ال��������������������������رؤى، وم������ت������ب������اي������ن 
األيديولوجيات.. وهذا ما أربك إسرتاتيجية بايدن 

تجاه الوضع املتأجج يف أفغانستان..
ه����ن����اك ت���خ���ب���ط يف س����ي����اس����ة ط�����ال�����ب�����ان، ف�����األوض�����اع 
م������ا زال����������ت غ������ري م����س����ت����ق����رة، وامل����س����ت����ق����ب����ل م����ج����ه����ول، 
وأرصدة أفغانستان الخارجية مجمدة، وحكومة 
ت��س��ي��ري األع���م���ال غ���ري ق������ادرة ع���ى م��ع��ال��ج��ة ال����رتدي 
االقتصادي، والوضع اإلنساين املتفاقم.. والدول 
الكرى ما زالت متوجسة بما يدور وراء كواليس 

حكومة طالبان..
ف�����ال�����ك�����ل م����ن����ت����ظ����ر س������اع������ة ال������ص������ف������ر، م��������ن ال����ح����اك����م 

الحقيقي..؟!
من يحكم أفغانستان.. ويرفع علمها األصيل.. 

علم الحرية واالستقالل والرقي والتقدم..

• كلمات مضيئة:
ت����ظ����ل ال������خ������ي������ارات واالح������ت������م������االت م���ف���ت���وح���ة أم������ام 
ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ي����ة، ودول أوروب�����������ا يف 
مواجهة تلك الجماعات املتطرفة دينياً وفكرياً أياً 
كان مصدرها وموقعها يف العالم، ألنها تعترها 

ظاهرة خطرية عابرة للحدود..
ل�������������ذا الب�������������د م����������ن م������ك������اف������ح������ة ت�������ل�������ك ال���������ظ���������اه���������رة ق����ب����ل 
استفحالها، ووضع األسس والسياسات الكفيلة 

للحد من انتشارها..
- أول������������ه������������ا: ال�������ح�������س�������م ال�������ع�������س�������ك�������ري يف م������واج������ه������ة 
ت���ل���ك ال���ج���م���اع���ات امل���ت���ط���رف���ة دي���ن���ي���اً وف���ك���ري���اً أي������اً ك���ان 

مصدرها..

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )94(
ك��م��ا ذك��رن��ا س��اب��ق��ا ب���أن م��ل��ك ال��رت��غ��ال أرس��ل 
وف�������داً إىل ال��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة ي���ع���رض ال���ص���ل���ح م��ع 
ال��س��ل��ط��ان سليمان ال��ق��ان��وين م��ق��اب��ل أن يرسل 
بعض سفن التوابل تحمل كمية معينة منه 
ل���ل���ق���س���ط���ن���ط���ي���ن���ي���ة وك�����ي�����ف أن ال����س����ل����ط����ان س��ل��ي��م 
رف��ض ذل��ك العرض اع��ت��زازاً بقوة السلطنة يف 
ع���ه���ده وق�����د س���اع���د ه�����ذه األم�������ور ج��م��ي��ع��ه��ا ع��ى 
قيام ما يمكن أن نسميه بتجارة التهريب إذا 
ج����از ه����ذا ال��ت��ع��ب��ري وك���م���ا ي���ق���ول س��ي��د مصطفى 
رحمه الله بعد التواجد العثماين عادت للبحر 
األحمر بعض حيويته فقد استطاعت بعض 
السفن العربية والهندية والصغرية الوصول 
إىل م����وائن س��اح��ل ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي 
وذلك أواخر القرن )16م( وأوائل القرن "17م" 
ثم جاءت طرقات الوافدين الجدد عى "باب 
املندب" يف أوائل القرن 17م لكن لم يعد هذا 
كله النشاط ال��ت��ج��اري إىل املمر كما سنو ضح 

فيما بعد. 
-5 أشرنا إىل أن الصدام غالباً يف بداية القرن 
17م ك������ان ب�����ني ال����ق����ادم����ني ال�����ج�����دد ال���ه���ول���ن���دي���ني 
واإلنجليز – وبني الرتغاليني وأن هذا الصدام 
ك��������ان م������ن ت���ح���ط���ي���م اح�����ت�����ك�����ار ال�����رت�����غ�����ال ل����ت����ج����ارة 
الشرق ولسيطرتها عى مصادر ه��ذه التجارة 
ولقد تراجعت إمراطورية الرتغال البحرية 
بسرعة كبرية حتى أنه لم يبقى لهم يف النصف 
الثاين من القرن )17م( سوى بعض املحطات 
ال��ت��ج��اري��ة امل���ح���دودة ع��ى ال��س��اح��ل��ني االف��ري��ق��ي 
وال��ه��ن��دي, وم��ح��ط��ة  "م��ك��اء" ال��ص��غ��رية جنوب 
ال���س���اح���ل ال���ص���ي���ن���ي وق�����د ت���ح���ول���ت ال���س���ي���ط���رة يف 
ت���ل���ك امل����ي����اه إىل أي�������دي ال����ق����ادم����ني ال����ج����دد , ول���م 
ي����ك����ن ي�����ح�����دث ب���ي���ن���ه���م���ا إال م�����ص�����ادم�����ات ط��ف��ي��ف��ة 
ف����ردي����ة يف ذل�����ك ال���ح���ني ل���ت���ق���ارب ح���ك���و م����ا ت��ه��م��ا 

يف أورب��ا نفسها, أم��ا فرنسا فلم ت��رز قوتها يف 
امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي إال م��ت��أخ��رة رغ���م ن��ج��اح بعض 
امل�����ج�����ه�����ودات ال����ف����ردي����ة يف ال����ت����ع����رف ع�����ى ط���ري���ق 
رأس ال���������رج���������اء ال������ص������ال������ح يف وق����������ت م����ب����ك����ر ف���ق���د 
انشغلت م��ع حروبها م��ع أس��رة الهبسرج يف 
النمسا ) اإلمراطورية الرومانية املقدسة (ويف 
ح��روب��ه��ا ال��دي��ن��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ل��م ت��ح��ت��ل ج��زي��رة 
م��دغ��ش��ق��ر وال���ج���زر امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا إال ح���وايل ع��ام 
1665م , وكما لم لها محطات تجارية يف بوند 
شريي والبنغال عى الساحل الشرقي للهند 
وسورات عى الساحل الغربي إال بعد تأسيس 
ش���رك���ة ال��ه��ن��د ال��ش��رق��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ح�����وايل ع��ام 
1670م ب��ع��د أن ت��ع��ر ت��أس��ي��س��ه��ا أك����ر م���ن م��رة 
وق����د ان��ت��ق��ل ع��ن��دئ��ذ ال���ع���داء ال��ت��ق��ل��ي��دي ال��ق��دي��م 
ب����ني إن���ج���ل���رتا وف���رن���س���ا م����ن ال�����ق�����ارة األورب�����ي�����ة إىل 
خارجها فكانت شبه ال��ق��ارة الهندية واملحيط 
ال���ه���ن���دي وال���ب���ح���ر األح����م����ر أج��������زاء م����ن م���ج���االت 
التنافس االستعماري بني البلدين أما هولندا 
ونظراً لظروف خاصة احاطت بها داخل القارة 
األورب���ي���ة وخ��ارج��ه��ا ف��ق��د ارت���ض���ت م���ن الغنيمة 
برتكيز سيطرتها عى جزر الهند الشرقية )اند 
ونوسيا( ولم تعد طرفاً يف الصراعات الدولية 
ح����������ول امل�����س�����ت�����ع�����م�����رات ك�����م�����ا ح����������دث ع�����ن�����د ب�����داي�����ة 
وص��ول��ه��ا إىل امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي وب��ع��د أن دخلت 
ف���رن���س���ا ح��ل��ب��ة ال����ص����راع م����ع إن���ج���ل���رتا وق�����د ب����دأت 
ف���رن���س���ا ك���ذل���ك ت��خ��س��ر م��م��ت��ل��ك��ات��ه��ا وم��ح��ط��ات��ه��ا 
التجارية يف الهند نفسها لصالح بريطانيا ولم 
تأمل فرنسا يف أن يكون لها  أمالك فيها بعد 
ع��ام " 1761م " لكن ظل التنافس بينها وبني 
بريطانيا يف باقي أجزاء املحيط الهندي وحتى 
ال�����ص�����ني ش������رق������اً ك����م����ا أن ع����ك����س ه��������ذا ال����ت����ص����ادم 
والتنافس عى أحداث البحر األحمر منذ فجر 

القرن 19م كما سرنى. 
ال�������ع�������ث�������م�������ان�������ي�������ون  -6 وض�����������������ع 
ث��������ب��������ت��������وا  أن  م������������ن������������ذ  ت������������ق������������ل������������ي������������داً 
سيطرتهم عى ساحل البحر 
األحمر الجنوبي شرقاً وغرباً 
وظ�����ل م��ت��ب��ع��اً ط������وال ال��ق��رن��ني 
دم  ع�����������دم  وه�����������و  18م(   17-(
دخول السفن األوربية البحر 
األحمر حتى ال تتعرض مكة 
وامل��دي��ن��ة ألي���ة اخ���ط���ار اجنبية 

وذل������������ك مل��������ا أت������ت������ه ال�������رت�������غ�������ال م��������ن أف��������ع��������ال خ�����الل 
القرن )16م( وك��ان من الطبيعي أن يستقبل 
املسؤولون العثمانيون يف عدن واملخا البعثات 
التجارية األجنبية بحذر وخوف ولم يسمحوا 
لهم بإقامة وكاالت دائمة بعد مدة وبعد أن 
طلبوا منها الحصول عى إذن منها من باشا 
صنعاء الذي طلب منهم بدوره الحصول عى 
ت��ص��ري��ح م��ك��ت��وب م���ن اس��ت��ان��ب��ول ن��ف��س��ه��ا ورغ���م 
ذل��ك ل��م تستمر ال��ع��الق��ة ب��ني امل��خ��ا وال��وك��االت 
التجارية ودية دائماً فقد تأرجت هذه العالقة 
بني الود أحياناً وتحقيق األرباح وبني الصدام 
والعنف أحياناً إىل حد إط��الق ن��ار املدافع عى 
امل�����ي�����ن�����اء وت����خ����ري����ب����ه ب����ع����د س����ح����ب ال��������وك��������االت م��ن 
امل����دي����ن����ة وإغ�����الق�����ه�����ا مل�������دد ط����وي����ل����ة وق�������د اخ���ت���ل���ف���ت 
أسباب الصدامات هذه لكن كانت تدور حول 
أسباب محلية أو فردية مثل شخصية حاكم 
امليناء أو مشاحنات بني األفراد وبعض التجار 
األجانب أو اختالف بني تقدير قيمة املكوس أو 
اعتداء السفن الهولندية  املسلحة عى سفينة 
ه��ن��دي��ة تحمل ع��ل��م��اً ب��رت��غ��ال��ي��اً ع��ن��د ب���اب امل��ن��دب 
م���م���ا اع����ت����ره ال��ع��ث��م��ان��ي��ون اع����ت����داء ع����ى م��ي��اه��ه��ا 
ال����داخ����ل����ي����ة وال���ح���ق���ي���ق���ة ل�����م ي����ك����ن ه�������دف ال����ق����وى 

ال����ب����ح����ري����ة يف امل����ح����ي����ط ال����ه����ن����دي 
بما يف ذلك الرتغال من وراء 
ال�������ت�������اج�������رة م�������ع امل������خ������ا أو إق�����ام�����ة 
وك����االت ت��ج��اري��ة دائ��م��ة ب��ه��ا إال 
ل�����ل�����رب�����ح ال������ت������ج������اري وال�����ح�����ص�����ول 
عى بعض العمالت املعدنية 
– وال������ذه������ب������ي������ة وال�����ف�����ض�����ي�����ة ول�����م 
يكن م��ن ضمن أه��داف��ه��ا حتى 
يف ف�����رتاف ال����ص����دام  االس��ت��ي��الء 
ع��������������ى امل�����������ي�����������ن�����������اء أوال��������������ت��������������وغ��������������ل يف 
ال���ب���ح���ر األح����م����ر ف���ق���د ال���ت���زم���ت ال����ق����وى ال��ب��ح��ري��ة 
هذه باحرتام التقليد العثماين ال��ذي وضعته 
السلطنة يف ال���ر األح��م��ر ط���وال امل���دة السالفة 
ال�����ذك�����ر ول�������م ي����رج����ع ه�������ذا االح�����������رتام إىل ال����خ����وف 
م�����ن ال���س���ل���ط���ن���ة ال���ع���ث���م���ان���ي���ة ال����ت����ي ك������ان ض��ع��ف��ه��ا 
قد ب��دأ يظهر للعيان يف القرن 18م بل يرجع 
أس����اس����اً إىل ان���ش���غ���ال يف ال���ت���س���اب���ق يف م����ا ب��ي��ن��ه��ا 
ح�������ول إق�����ام�����ة امل����ح����ط����ات ع����ن����د م�����ص�����ادر ال����ت����ج����ارة 
ال����ش����رق����ي����ة أو االس�����ت�����ي�����الء ع�����ى امل������ص������ادر ن��ف��س��ه��ا 
والسيطرة عى مقدراتها وكانت أوربا تخى 
ح����ي����ن����ذاك م�����ن ت����س����رب أو ب������األح������رى م�����ن ت���دف���ق 
عمالتها املعدنية إىل الشرق نتيجة شدة إقبال 
األوربيني عى املصنوعات واملنتجات الشرقية 
وذلك يف وقت لم تكن تملك من فيه منتجات 
أو مصنوعات تكفي للمقايضة ولتغطية هذا 
اإلقبال ولقد ك��ان ه��ذا من أه��م األسباب التي 
دف���ع���ت ال���ق���وى ال��ب��ح��ري��ة اب����ت����داء م���ن ال��رت��غ��ال 
إىل اس��ت��ع��م��ال ال���ق���وة يف ال��ح��ص��ول ع���ى ت��ج��ارة 
ال��ش��رق واح��ت��ك��اره��ا وال��س��ي��ط��رة ع��ى م��ص��ادره��ا 
دون أن تلجأ إىل ال��ت��ن��اف��س ال��ت��ج��اري السلمي 
ك��م��ا ك���ان ال���ح���ال يف م��ن��اط��ق ال���ش���رق إىل أواخ���ر 

القرن 15م. 

 
ب����ع����د ت������ن������اول ال�����وج�����ب�����ة ت������م اس����ت����ئ����ن����اف ال���ح���دي���ث 
ب���ني ال��ن��ق��ي��ب ال���ري���ط���اين ج����ون ادي����س����ون وال���رائ���د 
ال�����ع�����ث�����م�����اين ع�����ب�����دال�����ل�����ه آغ����������ا ح������اك������م رداع وك�����ان�����ت 
آن��������ذاك دم�����ت ع�����ام 1851م ت���اب���ع���ة ل���ق���ض���اء رداع 
أم�������ا ال����ع����اص����م����ة ال����ح����ال����ي����ة ح�����م�����ام دم�������ت ل������م ي��ك��ن 
ل��ه��ا وج���ود ب��اس��ت��ث��ن��اء 3م���ن���ازل "ح���د" و2"دروم" 
وكانت بمثابة البذرة األوىل لتغدو اليوم مدينة 
متكاملة.. الرائد عبدالله كرر التقريع للريطاين 
قال: أنتم يا الريطانيني ثعابني والحذر منكم 
الزم وال��ري��ط��اين ك���رر ال���ت���ودد ق��ائ��اًل ان���ت فهمتنا 
خطأ سيدي القائد ها أنا جئت لجنابكم لتعزيز 
الصداقة نظر إليه العثماين باستهزاء :صداقة 
م�������اذا ي����ا ن���ق���ي���ب؟ م����ا ف���ي���ش ص����داق����ة أص����������اًل.. ق��ب��ل 
اس��ب��وع جنودكم أطلقوا ال��رص��اص ع��ى مواقع 

جنودنا يف الضالع والشعيب واألزارق.
مالحظة: مدينة الضالع والشعيب واالزارق 
كانت من أه��م املناطق يف مديرية الضالع قبل 
ع��ام 1997م عندما كانت مديرية الضالع تتبع 

محافظة لحج.
وال���ض���ال���ع ب��م��ن��اط��ق��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ك���ان���ت ت��ت��ب��ع ما 
ي����ع����رف ب���ال���ش���ط���ر ال����ش����م����ايل م����ن ال����وط����ن إىل ع���ام 
1934م وق�����د ب�������ادل ب���ه���ا األم��������ام ي���ح���ي���ى ج�����زء م��ن 
م��ح��اف��ظ��ة ال���ب���ي���ض���اء ب���م���ا ف��ي��ه��ا م��ن��ط��ق��ة م���ك���رياس 

االسرتاتيجية.
ع��ودة إىل املوضوع: أض��اف عبدالله العثماين 
ل����ق����د ت������ك������ررت أع�����ت�����داءت�����ك�����م أي��������ش رأي������������ك؟ أج������اب 
ال�������ري�������ط�������اين ه�����������ذه م������س������ائ������ل أك�����������ر م������ن������ى وم�������ن�������ك.. 

ن�����رتك�����ه�����ا ل����ل����س����ي����اس����ي����ني ال�����ك�����ب�����ار م�������ن ال����ري����ط����ان����ي����ني 
والعثمانيني.. 

وستعالج قريباً.. ثم أضاف بالعربي أن شاء 
الله.. إن شاء الله .. إن شاء الله.. ابتسم الرائد 
ع��ب��دال��ل��ه ع��ى لكنة ال��ري��ط��اين وت���ردي���ده إن ش��اء 
ال�����ل�����ه ث�������الت م���������رات ب����ال����ع����رب����ي ث�����م ص����م����ت االث����ن����ني 
ل���ح���ظ���ات.. ث����م ق�����ال ج�����ون ال����ري����ط����اين: ي����ا س��ي��دي 
ال����ق����ائ����د ع���ب���دال���ل���ه أن������ا ل�����م اق����ص����د زي�����ارت�����ك ل���غ���رض 
س����ي����ايس وال ل����غ����رض ع���س���ك���ري ب����ل ج���ئ���ت ال��ي��ك��م 
ل���غ���رض ت����ج����اري ب��س��ي��ط ث����م اخ������رج م����ن ال��ب��ي��س��ن��ة 
االث�����ن�����ت�����ني م������ن األح�������ج�������ار واح�����������دة ن����وع����ه����ا رس����وب����ي 

وواحدة نوعها ناري.
وه�����������ذا ال�������ن�������وع م�������ن األح��������ج��������ار م�����م�����ت�����ازة مل����ق����اوم����ة 
الرطوبة وامللوحة قرب السواحل وأنا أريد ابني 
منزل خاص بي قرب ساحل خور مكسر يف عدن 
ال�����دور األول أح���ج���ار م���ن ه���ذا ال���ن���وع وأن����ا اع���رض 
ع��ل��ي��ك ق��ي��م��ة ال��ح��ج��ر ال����واح����دة م���ن ه����ذا ب��اث��ن��ت��ني 
من األحجار الحمراء الوقيص.. الحجرة مقبول 
بدون وقيص وتكون صغرية أو كبرية سأذهب 
أنا وأنت إىل سكان منطقة الحمامات وعددهم 
خمسة ونشرتي كل حجر من هذا النوع بقيمة 
اثنتني حجار وقيص أما األحجار األخرى نفس 
نوع املقذوفة من الهضاب الثمان ادفع قيمتهن 
إىل ي�������������دك.. ف�������واف�������ق ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال�����ع�����ث�����م�����اين ب�������دون 
نقاش ويقال أنه لم يكن يعلم بأهمية الحجار 
الرسوبية والنارية أما الريطاين جون فقد كان 
ي��ع��ل��م أن يف ج��وف��ه��م م���ق���دار م���ن ال���ك���وارت���ز غ��ايل 

ال���ث���م���ن ال��������ذي ي���س���ت���خ���دم يف ص����ن����اع����ات ال���ج���واه���ر 
وال����������������رادارات وغ�����ريه�����ا وه�����ك�����ذا اش��������رتى ال���ن���ص���راين 
جون ما يحتاج من األحجار أقل وزن للحجرة 
15رط����������ل وأك���������ر وزن "امل���������ردس���������ة*" ح����س����ب ق����ول 

الراوي وتزن 160 رطل.
لكن بعد عدة شهور وتحديد يف 16مارس من 
ع����ام 1852م ك��ش��ف��ت ع��م��ل��ي��ة ال��ن��ص��ب امل��خ��اب��رات 
الروسية - املانيا كانت تسمى بروسيا كشفت 
عملية النصب خاصة وبروسيا كانت حينذاك 
م��ن ال���دول ال��ك��رى املنافسة لريطانيا وأرس��ل��ت 
أح��د عمالئها م��ن سلطنة نجد ليشعر عبدالله 
ال����ع����ث����م����اين ي����ط����ال����ب ب����ال����ت����ع����وي����ض أو ي�����ه�����دد ب���رف���ع 
شكوى إىل الباب العايل العثماين فتمت املطالبة 
ف����أرس����ل����وا ال���ري���ط���ان���ي���ني أح�����د امل���وظ���ف���ني م����ن رداع 
وسلم له رشوة عشرين الف جنيه ذهب فسكت 
وسلموا لسكان حمام دم��ت الخمسة من مئة 
جنية ذه��ب فسكتوا- مساكني م��واط��ن��ي حمام 
دم�����ت م���ظ���ل���وم���ني م���ن���ذ م��ن��ت��ص��ف ال����ق����رن ال���ت���اس���ع 
ع��ش��ر إىل ال���ي���وم- وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��رت��ي ال��ع��ث��م��اين 
عاد إىل مسقط رأس��ه االستانة ومن املرجح أنه 
يهودي كون معظم سكان االستانة من اليهود 
العثمانيني أم��ا ج��ون النصراين فقد تقاعد عام 
1864م وعاد إىل مسقط رأسه "دبلن" عاصمة 
اي�����رل�����ن�����دا وب����ع����د س����ن����ة م�����ن ال����ت����ق����اع����د أص��������در ك���ت���اب 
ب����ع����ن����وان:"م����واق����ف ال ت����ن����ى" خ����ص 16 ص��ف��ح��ة 
م���ن���ه ل���ح���ك���اي���ت���ه م�����ع ع���ب���دال���ل���ه ال���ع���ث���م���اين ووص�����ف 
العثمانيني ان الله ابتالهم خالل القرن الحايل- 

ي��ق��ص��د ال����ق����رن ال���ث���ام���ن ع���ش���ر ث����راب����ل م����ن ال���ب���الوي 
وهي:الرشوة والفتيات والفودكا.

ك����������م����������ا خ��������������ص م��������������ن ال�����������ك�����������ت�����������اب س��������������ت ص�������ف�������ح�������ات 
بعنوان:"دمت وحكاية أحجار الكوارتز" اعرتف 
فيه أن��ه اش���رتى 2600ح��ج��ر بمبلغ ال ي��ذك��ر وان 
قيمتهن الحقيقية تساوي ماليني الجنيهات.. 
ك����م����ا ق�������������ال:"أن األح������ج������ار ال����ك����ري����م����ة ال���ث���م���ي���ن���ة ب��ي��د 
العرب والعثمانيني عبارة عن جوهرة بيد فحام. 
وب���ه���ذا أك��م��ل��ت ال��ق��ص��ة امل����روي����ة.. خ��ت��ام��اً أق���ول: 
ع����ل����ي����ك ال����ل����ع����ن����ة ي������ا ج��������ون ال�����ري�����ط�����اين ي������ا ن�����ص�����اب.. 

وعليك اللعنة يا عبدالله العثماين يا مرتي.
يتبع العدد القادم

الهوامش:
• البيسنة: معناها الشوالة او الجونية.

• امل���ردس���ة: م��ع��ن��اه��ا بلهجة امل��ن��ط��ق��ة الوسطى 
الحجرة الكبرية.
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ــــان  ــــب ــــال ط    
متطرفة  ــة  ــاع ــم ج
ومتعصبة  ديــنــيــًا.. 
ـــًا..  ـــي ـــوج ـــول ـــدي أي
فنائها  بــذور  حملت 

بأفاكرها املتشددة

لم  الكربى  القوى   
جماعات  تــرك  ولــن 
ــة تــحــكــم  ــرف ــط ــت م
كانت  لو  حىت  دينيًا.. 
فقرية،  الـــدول  تلك 
الديين  التطرف  ألن 
ظاهرة  واإلرهــــاب 

عابرة للحدود

08

تاريخ اليمن الحديث:  بول دريش جامعة أكسفورد
ت���ق���ل���ي���دي���ا ويف امل���������وروث ال���ع���رب���ي ت���ع���ت���ر ال��ي��م��ن 
ه���ي األرض امل���م���ت���دة م���ن امل��ح��ي��ط ال���ه���ن���دي وم��ن 
س��واح��ل ال��ب��ح��ر األح��م��ر غ��رب��اً وت��ق��ط��ع منتصف 
جزيرة العرب بمساحة كبرية جداً والتي كانت 
ت���ح���ت ح���ك���م م���م���ال���ك س���ب���أ وح���م���ري وح���ل���ف���اؤه���م 
وألي شخص يقرأ جيدا باللغة العربية كانت 

الفكرة مألوفة ومعروفة جداً. 
يف ذل�������������ك ال����������وق����������ت ل����������م ت�������ك�������ن ح�����������������دود ال�������������دول 
م����ع����روف����ة وال ش����ك����ل ال����������دول ب���ن���ظ���ام���ه���ا ال����ح����ايل 
م���ع���روف ف��ك��ي��ف ح����ددت ه����ذه امل��س��اح��ة لتمثل 
اليمن يف ذلك الزمن؟ يقدم جون ويلكنسون 
ال�������ج�������غ�������رايف وامل�����������������ؤرخ ال�����ع�����ظ�����ي�����م ل�����ع�����م�����ان إج�����اب�����ة 
ف��ي��ق��ول : ط�����وال ت���اري���خ ش��ب��ه ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة 
تم التعرف عى االنقسامات الواسعة النطاق 
ال��ت��ي ك���ل م��ن��ه��ا م��رت��ب��ط ب��ن��ظ��ام ال�������دوران، ع��م��ان 
ع���ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ت���واج���ه امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي وق��د 
تحول تاريخها إىل مزيج من التجارة املحيطية 
لشرق إفريقيا وجنوب آسيا مع دع��م املناطق 
ال���ن���ائ���ي���ة وس������ط ال����ج����زي����رة ال���ع���رب���ي���ة ت���ق���ل���ي���دي���ا ه��و 
نجد وتتجه صالتها شمااًل عر منطقة البادية 
السورية  مثل الريف  والسهوب وهي  األماكن 

التي يعيش فيها البدو وكذلك نحو العراق. 
اليمن هو الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة 
امل���ف���ص���ول ع����ن ع���م���ان ب����ح����زام م����ن األرايض ذات 
كثافة سكانية منخفضة حيث يتحدث الناس 
لغات أخرى غري العربية ويسعون إىل أساليب 
حياة متميزة عن جريانهم  وقد تم رسم حدود 
يف ال���ع���ص���ر ال����ح����دي����ث ب���ش���ك���ل ودي ب�����ني ال��ي��م��ن 
وس����ل����ط����ن����ة ع������م������ان يف أح�����ده�����م�����ا ك���������ان ي����م����ك����ن أن 
ي��رس��م��ه��ا غ��رب��اً أو ش��رق��اً ق��ل��ي��اًل دون إزع����اج أح��د 
م��ن ال��ط��رف��ني بينما ش��م��ال ح��ض��رم��وت وش��رق 

صعدة هو بحر من ال��رم��ال وق��د تمكن عدد 
ق���ل���ي���ل م������ن امل���ت���خ���ص���ص���ني م������ن ع����ب����وره 

ول����ك����ن ل�����م ي���ك���ن أح������د ي��ع��ي��ش 
ه����ن����اك ف���ه���و ي���ف���ص���ل امل���ن���اط���ق 
األك�����ر ك��ث��اف��ة يف االس��ت��ي��ط��ان 

يف ال���ي���م���ن ع�����ن ت���ل���ك امل�����وج�����ودة 
يف نجد مثل البحر الذي يفصل 

ب���ري���ط���ان���ي���ا ع�����ن ه����ول����ن����د ول�������م ي��ف��ك��ر 
أح���د يف رس���م خ��ط��وط س��ي��اس��ي��ة إال 

مؤخراً.
يحدد البحر األحمر واملحيط الهندي 

ج���وان���ب ال��ي��م��ن األخ������رى واالت���ج���اه 
الوحيد الذي قد يتصل به اليمن 
أو يندمج يف يشء آخر معه عى 
طول جبال الحجاز أعى ساحل 
ال���ب���ح���ر األح�����م�����ر ل���ك���ن ه����ن����اك ات�����ج�����اه واح�����د 

ي����ص����ل إىل م����ك����ة وب�����ال�����ت�����ايل م����ن����ذ ظ�����ه�����ور اإلس�������الم 
كانت املنطقة عادة تحت سيطرة إمراطوريات 
إسالمية أو ق��وى محلية تقف خ��ارج األشكال 
السياسية األك���ر وتنفصل اليمن ع��ن مناطق 
شبه الجزيرة العربية األخرى بحواجز طبيعية 
وسياسية ع��دة ويف امل��ق��اب��ل ك��ان لليمن ج��ريان 
ع��������ى ال������ض������ف������ة ال������ث������ان������ي������ة ل����ل����ب����ح����ر األح��������م��������ر ارت������ب������ط  
م��ع��ه��م ب��ت��ج��ارة وع���الق���ات ج��ي��دة ف��ك��ان��ت الهند 
وج������زر ال���ه���ن���د ال���ش���رق���ي���ة وش������رق إف���ري���ق���ي���ا م��ه��م��ة 
أي���ض���اً ل��ل��ي��م��ن ودول أخ������رى  م��ث��ل اس��ك��وت��الن��دة 
واي���رل���ن���دا وق����د ت��م��ي��ز ال��ي��م��ن ب��ت��ص��دي��ره  للسكان 
وانتشارهم يف بقاع األرض منذ زمن بعيد، ويف 
عصر اإلسالم انتشرت أسماء يمنية يف القرون 
األوىل يف كثري من أنحاء العالم املعروف حاليا 
م����م����ا أدى إىل وج���������ود "ي����م����ن����ي����ني" ح���ق���ي���ق���ي���ني أو 
متخيلني يف أماكن كثرية عر إفريقيا وأوراسيا 
يف ال���غ���ال���ب وم����ع ذل����ك ف����إن ت���اري���خ ال���ب���الد ل��دي��ه 
ك���ان���ت خ���اص���ة ب���ه وه���ن���اك م���ا ي��ك��ف��ي م���ن امل�����وارد 
الطبيعية للحفاظ عى تاريخ مستقل ومزيج 
ك�������اٍف م�����ن االي����ك����ول����وج����ي����ات ل���ع���م���ل ه������ذا امل���رك���ب 

العظيم الذي يدعى اليمن.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
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يعقوب )الحاخام( 
ضيًفا على نظام 

البلد الحرام
م���ن���ذ أن ك������ان ال�����ع�����رب وامل����س����ل����م����ون ي����ن����ظ����رون إىل 
أِيّ ت����ق����ارب م����ع ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين ع����ى أن������ُه ُج�����رٍم 
ف��ظ��ي��ع، ل��م ي��ك��ن ن��ظ��ام "آل س��ع��ود" يف م��ن��أى عن 
ُم��ع��ت��م��الت ال��ت��ط��ب��ي��ع، ف��ك��ل ال��ق��رائ��ن دال����ة ع��ى أَنّ 
هذا النظام نشأ -منذ أول عام له- عى أساس من 
العمالة والتبعية للغرب "الصهيوصليبي” الذي 
عمل عى زرع الكيان الصهيوين شوكًة خبيثًة يف 

خاصرة العالم العربي واإلسالمي.
وإذا سلمنا -نزوال عند كرة القرائن التي ارتقت 
-بتكاثرها وتضافرها- إىل مستوى األدلة- بعمالة 
هذا النظام للغرب "الصهيوصليبي” الذي يضمر 
الحقد والعداوة للعروبة واإلسالم عى الدوام، 
ف��س��ن��خ��ُل��ص إىل ح��ق��ي��ق��ة أن "م��م��ل��ك��ة آل س��ع��ود" 
ل برعاية  توأٌم ضمني للكيان الصهيوين الذي تشَكّ
وع��ن��اي��ة ع���دو اإلس����الم ال���ل���دود م��ن م��ت��ط��ريف وُغ���الة 

اليهود.

تأريخية ارتباط "آل سعود" بصهاينة 
اليهود

ن يف األذه�������������ان ص������ورة  ������ا ت�����ق�����دم س���������رده ت�����ت�����ك�����َوّ م������َمّ
قديمة متجددة تعكس -بتجانس أل��وان طيفها 
���ي���ني  امل������ت������ع������ددة- م������ا ي�����س�����ود ع�����الق�����ة ال����ك����ي����ان����ني امل���ت���ب���َنّ
صليبًيّا من حميمية ومودة، وتعكس ما يقتضيه 
��َت��ْوُءم" من ضرورة  واقعهما املُتسم بضمنية "ال��َتّ
تبادل التساُند عى اعتبار أنهما -نتيجة ما بينهما 

من تعاُضد- وجهان لكياٍن سيايٍسّ واحد.
وقد كان ُيرجح يف ما مىض مثلما بات مؤكًدا يف 
زمننا هذا أن نظام "آل سعود" متورط -عى مدى 
عقود- يف ترسيخ كيان الصهاينة اليهود من خالل 
إمدادِهم السخي -بسرية مطلقة- باألموال التي 
جعلتهم -عى الدوام- القوة اإلقليمية املتفوقة.
ويف ضوء هذه املعطيات املتساوقة ال نستبعد 
ب��ق��در م��ا ن��ؤك��د أن "ن��ظ��ام اململكة" ق��د لعلب دور 
َز به موقف الكيان اإلقليمي  الوسيط واملنسق ملا ُعِزّ
م������ن ت���ط���ب���ي���ع س�����اب�����ق ]"ك�������ام�������ب دي�����ف�����ي�����د" امل����ص����ري����ة، 
و"وادي عربة" األردنية[ مثلما لعب -مؤخًرا- دور 
املحفز واملشجع عى ما حصل وما سيحصل من 
تطبيع الحق "اتفاقيتي التطبيع اللتني وقعتهما 
السلطات اإلماراتية والبحرينية"، وما بات وشيًكا 
م���ن ت��وق��ي��ع "ات��ف��اق��ي��ة ت��ط��ب��ي��ع م���ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات 
السودانية"، وما كان لنظام أن يتوسط وينسق 
إال يف أم���ر ه��و إل��ي��ه -بطبيعة ال��ح��ال- أس��ب��ق، بيد 
أن خ��ص��وص��ي��ة وق����وع ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني ضمن 
نطاقها الجغرايف تحتم عليها إبقاء تطبيعها يف 

الطور الخفي.

تلقف زوار صهاينة بحفاوة ومالينة
بالرغم من ِقَدِم الشكوك بارتباط "آل سعود" 
و"الدولة الصهيونية" بعالقات بينية متينة، فقد 
تطورت تلك الشكوك التي كانت مجرد تخمينات 
-م��ن��ذ ع��ق��د ال��ت��س��ع��ي��ن��ات- إىل ت��س��ري��ب��ات م��دع��وم��ة 
بالقرائن بحصول زيارات متبادلة مكثفة يرجح أن 
من أبرز نتائجها املؤسفة حدوث موجة التطبيع 
العاصفة واإلعالن عن "صفقة القرن" الرتامبية 

املجحفة.
ا بات يعزز مصداقية تلك التسريبات ما هو  ومَمّ
م��ت��داول ال��ي��وم م��ن فيديوهات ت��ؤك��د ت��دُنّ��س بالد 
الحرمني -بني الحني والحني- ب�"حاخام صهيوين" 
دل����ت ع���ب���ارات أح���ده���م ال��دع��ائ��ي��ة ال��ت��ورات��ي��ة ب��أن��ه��م 
من املستقدمني الرسميني بصفتهم رجال دين، 
أم���ا ت��رن��م ذل���ك ال��ح��اخ��ام ب��ذل��ك ال��ه��ذي��ان ب��اع��ت��ب��اره 
دع����اء ب��ال��ت��زام��ن م���ع خ����روج "م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان" 
من املشفى وورود اسمه ضمنه فيوحى أن غاية 
ك األم��ري املذكور  اس��ت��ق��دام ذل��ك ال��ح��اخ��ام ه��ي ت���ُرّ

ِه" بالشفاء. به وبدعائِه ل�"سمِوّ
أما ثالثة األث��ايف والدليل التطبيعي الكايف فهو 
ذل��ك الفيديو امل��ت��داول منذ أي��ام مل��واط��ن سعودي 
يسري يف العاصمة السعودية "الرياض" بسيارته 
مصطحٌبا "حاخاًما صهيونًيّا" مبدًيا لُه من حرارة 
ال���رتح���ي���ب م����ا ُي����دخ����ل ال���ط���ف���ل -م�����ن ه�����ول م����ا ش���اف 
م���ن ص��ن��ع غ���ري���ب- يف ط����ور امل���ش���ي���ب، ف��ق��د ن��ش��رت 
الصحفية "ج��م��ان��ة أح��م��د" يف م��وق��ع "ع��رب��ي 21" 
يوم األربعاء املوافق 20 أكتوبر حول ذلك الفيديو 
ه��ذا ال��خ��ر: )ت���داول نشطاء ع��ر م��واق��ع التواصل 
االجتماعي، مقطع فيديو لتجُوّل حاخام يهودي 

يف الرياض مع أحد املواطنني السعوديني.
وك�������������ان ال�������ح�������اخ�������ام امل��������دع��������و "ي������ع������ق������وب ي����س����رائ����ي����ل 
هرتسوغ" قد قال يف تصريحات صحفية سابقة 
أن����������ه س�����ي�����ك�����ون -ق�������ري�������ًب�������ا- أول ح�������اخ�������ام ل����ل����ي����ه����ود يف 
السعودية، ألن فيها جالية يهودية كبرية "من 
اليهود األمريكيني املنخرطني يف صفوف القوات 

املتواجدة باململكة".
وأع���������������رب ال�����ن�����ش�����ط�����اء ع��������ن غ����ض����ب����ه����م م��������ن امل����ق����ط����ع 
املتداول، مؤكدين أن تلك الزيارة تعد "فضيحة" 
للسلطات السعودية، مطالبني "علماء اململكة" 

بإعالن رأيهم يف هذه الزيارة.
ويف امل����ق����ط����ع، ظ���ه���ر ال����ح����اخ����ام وه������و ي�����رت�����دي زي���ه 
الديني يف سيارة شخص يقول مبتهٌجا: "الحاخام 
معانا ونشكر الله أن الحاخام معانا وأننا شفناه 
ع�����ن�����دن�����ا"، وق���������ال ال�����ح�����اخ�����ام -ب��������������دوره- يف امل���ق���ط���ع: 
"ال��������س��������الم ع����ل����ي����ك����م ال������ل������ه ي�������ب�������ارك ف������ي������ك، أن���������ا أب���������ارك 
ال���س���ع���ودي���ة وامل����ل����ك س���ل���م���ان وم���ح���م���د ب����ن س��ل��م��ان 

وكل السعوديني.. وحفظكم الله".
ف�������ي�������م�������ا أردف ال��������ش��������خ��������ص ال����������س����������ع����������ودي -ب��������ن��������رة 

حميمية-: "كلنا نحبك يا حاخام".
وتداول النشطاء أيًضا تغريدة للصحفي "إيدي 
ك�����وه�����ني" ن����ش����ر خ����الل����ه����ا ص����������وًرا ل�����ت�����ج�����ُوّل ال����ح����اخ����ام 
"ي����ع����ق����وب"، وه������و ي����ق����ول: "ل����ك����ل م����ن ال ي���ص���دق، 
م��رف��ق ص���ور ال��ح��اخ��ام يف ق��ل��ب ال��س��ع��ودي��ة، نعم 
لحرية األديان واحرتامها نعم للتطبيع والسالم، 

ال للكراهية"(.
وما كان لذلك املواطن السعودي أن يمطر ذلك 
الحاخام اليهودي بذلك الكِمّ الجِمّ من الحفاوة 
واإلك�������رام دون م��واف��ق��ة وت��ش��ج��ي��ع ال���ن���ظ���ام، وم��ن 
ي���دري لعل ال��ح��اخ��اَم ن���ازٌل يف ضيافِة ن��ظ��اِم البلِد 
الحرام إىل أن يبدأ بالقياِم بما سبقت إشارُته إليه 

-منذ قرابة نصف عام- من مهام.

واع����ت����زازاً م��ن��ا, ب���ل وث��ق��ة وإي���م���ان ُي��ع��ززه��م��ا يقني 
ُ����ف����ك����ر واألدي����������ب األس����ت����اذ  خ����ال����ص, ب������أن ال����ش����اع����ر وامل
ع����ب����دال����ل����ه ال���������������ردوين, ك��������ان وس����ي����ظ����ل م������ن ب������ني ك��ل 
الشعراء والكتاب واملفكرين هو األك��ر واألرج��ح 
منطقاً وس�����داداً, واألم��ه��ر واألق����در ع��ى تشخيص 
ال��ح��ال��ة امل��رض��ي��ة اليمنية التاريخية امل��زم��ن��ة يف كل 
مراحلها, واألكر فهماً وتوفيقاً وتمكناً يف تحليل 
م�����ا ح������دث وي�����ح�����دث يف ال����ي����م����ن, م�����ن خ������الل ق���درت���ه 
ال��خ��ارق��ة ع���ى ك��ش��ف ال��ح��ق��ائ��ق وت��ب��ي��ان ال��غ��م��وض 
وت��س��م��ي��ة األش���ي���اء بمسمياتها, وس���ر أغ����وار الغد 
واملجهول واستشراف اآلفاق البعيدة فيه بجملة 
من النبواءت واألحجيات التي تضمنتها كتاباته 

النرية وقصائده الشعرية.
ع����ى أن ك����ل م����ا ص�����در ع����ن ال��������ردوين ي��م��ث��ل ال��ن��ب��أ 
ال��ي��ق��ني ل��ج��ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ُه���ن���ا ب��ل��ع��ب��ة ال�����دم وامل�����وت, 
وط���ب���ي���ع���ة ال�����ص�����راع�����ات وال�������ح�������روب ال����ت����ي ت��ش��ه��ده��ا 
اليمن بني الفينة واألخرى ومآالتها, وهذا سبب 
ك����ايف ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��س��ت��ش��ه��د ون��س��ت��دل ب��م��ا رآه وق����رره 

بهذا الشأن.
وبالعودة الحميدة إىل مشاعر الرايئ "الردوين" 
ال��ت��ي ك���ان رح��م��ه ال��ل��ه يستحضرها وه���و " ج��واب 
ال����ع����ص����ور, م�����ن خ���ل���ف ال����ع����ص����ور ه����اك����م ه���ن���ا أب���ي���ات���ه 
"املتنكرة لألحجيات", والتي يصدح فيها صادقاً 
بما سبق وأشرنا إليه يف قصيدة شعرية ُمعرة, 
هي أقرب إىل الشرح والوصف لإلنسان اليمني, 

يقول فيها بإسلوبه الشعري البديع املميز:
عرفتُه يمنًيّا يف تلّفِته خوٌف

 وعيناُه تاريٌخ من الَرَّمِد.
ِمن خضرة القات يف عينيه أسئلة

صفٌر تبوح كُعوٍد نصف ُمّتِقِد.
رأيت نخل )املكال( يف مالمحِه

  شّميت عنب )الحشا( يف
 جيده الغيِد.

م�������ن أي����������ن ي�������ا اِب�������ن�������ي ؟ وال ي����رن����و 
وأسأُلُه

 أدن������و ق��ل��ي��ال : ص���ب���اح ال���خ���ري ي��ا 
ولدي.

ض�������ّم�������ي�������ُت�������ه م�������������لء ص�����������������دري إّن����������ه 
وطني

 ي��ب��ق��ى اش���ت���ي���اق���ي وذوب��������ي اآلن 
يا َكِبدي.

من مات يا ابني ؟ من الباقي 
؟ أت���س���أل���ن���ي … ف���ص���ول م��أس��ات��ن��ا 

الطوىل بال عدِد.
م����اذا ج���رى يف ال��س��ن��ني ال��س��ت 

من سفري ؟.
 أخى وقوع الذي ما دار يف خلدي.

مارست يا عّم حرب السبع متقدا.
تقودين فطنة أغبى من الوتًد.

كانت ب��ال أرج���ل, تمي ب��ال نظر ك��ان القتال بال 
داٍع سوى املَدِد.

وكيف كنتم تنوحون الرجال بال
 نوٍح نموت كما نحيا بال رَشِد؟.

فوٌج يموُت وننساه بأربعة
 فلم يُعد أحد يبيك عى أحِد.
وفوق ذلك ألقى ألف مرتزق
 يف اليوم يسألني … ما لون

 معتقدي؟.
بال اعتقاٍد وهم مثيل بال هدٍف يا عّم, ما أرخَص 

اإلنسان يف بلدي..!!.
وأم�����������ام ه��������ذا ال����ت����ج����يل وال��������وض��������وح ال����������ذي ج���س���ده 
ال�������������������������ردوين ب�����������ل وع�������ك�������س�������ه يف ق���������ص���������ائ���������ده وش�������ع�������ره 

وم������ج������م������ل ك������ت������اب������ات������ه امل������ت������ع������ددة 
امل���ج���االت واألغ�������راض ي��ب��ق��ى هو 
وحده مميزا وفريدا, ويجعلنا 
ك���������ذل���������ك م�����������ع ذل��������������ك ن������ت������ف������ق م����ع 
األدي�����ب وال���ش���اع���ر ع��ب��د ال��ك��ري��م 
الخياط الذي لم يخف إعجابه 
وإنبهاره بالردوين وما أبدعه 
ش��اع��را وم��ف��ك��راً وأدي���ب���اً وك��ات��ب��اً, 
وق�����د أج���م���ل ذل�����ك يف رأي������ه ف��ي��ه 
ب���ق���ول���ه :" ي����رح����م ال����ل����ه ال���ش���اع���ر 
الكبري جّواب العصور عبدالله 

الردوين
ال���رايئ املبصر لليمن بعينني 
من قلبه، فارتبط بهما يسّمر 
ع���ي���ن���ي���ه ي����ش����اه����د ص����ف����ح����ات م��ن 
األه��������وال ف��ت��ن��ق��اد ال����ح����روف مل��ع��ان��ي��ه االس��ت��ش��راف��ي��ة 
يف وض����اءة شفيفة يسلط عليها ض���وءه ال��ن��وراين 
ال��ك��اش��ف ألس���ب���اب ال��ع��ت��م��ة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ب���ني ع��ي��ون 
الشعب اليمني ال��ق��اب��ع ب��ني ظ��الم ق���رون ترسبت 
ح������ول ع���ق���ول���ه���م ص����الب����ة ض�����د ال�����وع�����ي أو ال���ت���ج���دي���د 
يف ال���ت���ف���ك���ري الس���ت���ن���ه���اض أب����ج����دي����ات ال���ح���ض���ور ب��ني 
فسيفساء الغياب املتلفع بأحجيات تتنّكر حتى 
للتعايش مع بني البشر عى جودي اإلنسانية ".

ويضيف الخياط يف وصف الردوين :" يالها من 
م��ش��اع��ر "رادارّي��������ة" اس��ت��ح��ض��ره��ا ال�����رايئ م���ن خلف 
العصور؛ لتوقف ال�)أنا( بنزعتها األزلية املتبجحة 
)أن�����ا خ���ري م��ن��ه ( ، خ���ريّي���ة ت��ت��ن��ّص��ل م��ن��ه��ا ال��ش��ع��وب 
واألوط��ان والتقّر بمالمحها األدي��ان " وألنه وقف 
دوم��اً مع الشعب وانتصر لقضاياه العادلة, فال 
غروى أن يكون خري وأصدق من يعر عن مايريده 

هذا الشعب ويبتغيه.

 وم�����ا أص������دق وأن����ب����ل م���ش���اع���ر ال��������ردوين ال��وط��ن��ي��ة 
ت���ج���اه ش��ع��ب��ه ووط���ن���ه, ح���ني ع���ر ع��ن��ه��ا أو ت��رج��م��ه��ا 
ب���ق���ول���ه يف ق���ص���ي���دت���ه ال����رائ����ع����ة ) ال���ط���ري���ق ال�����ه�����ادر (, 
ولسان حاله بشأن هذا الشعب الذي بر به حقاً 

يقول :
�عُب ط��اَف ب�إن�ذارِه ه���و ال�َشّ

اُه واس�ت�عَبدا ع�ل�ى م��ن ت�ح�َدّ
وش���َقّ ل�ح�وداً َت�َع�ُبّ ال�ف�ساَد

وَت��ن��َج�ُرّ َت��ب�َت�ِل�ع ال��ُم�ف�ِس�دا.
وأوم�����ا ِب��ح��ّب�اِت أح��ش�ائ�ِه

إل�ى ف�جرِه ال�خصب أن ُي�ولدا.
أش������ار ب��أك��ب�ادِه ف��ال�ت�ق�ت

ح��ش�وداً م�داه�ا وراء ال�م�دى.
وزح�ف�اً ُي�َج�ِنُّح درب ال�ص�باح
وي�س�ت�نِفر ال��ُت�رب وال�ج�لمدا.

وي�ن�تزع ال�شعب ِم�ن ذاب�حيِه
وُيعطي الخلود الِحمى األخلدا.

وي�هتف: ي�ا ش�عب ش�ّيد ع�ى
ج�م�اِج�ُمنا م��ج�دك األم��ج�دا.
وِع��ش م�وس�ماً أب��دُيّ ال�جنى

وَع�س�ِجد ِب�إب�داِعَك ال�س�رمدا.
وَك��ّح��ل ُج�ف�ون�َك ِب�ال�ن�رّيات

وُص�غ ِمن سنى َفجِرَك املِرودا.
ل�ك ال�ُحكم أنت املُفدى العزيز

ع�ل�ي�نا ون�ح�ُن ض�ح�ايا ال�ِف�دا.
ول�����ن�����ا وق������ف������ات أخ����������رى م������ع ن�������ب�������وءات وم����ع����ج����زات 
ال������������������ردوين وأح������ج������ي������ات������ه ال�����ش�����ع�����ري�����ة ب�������ش�������أن ال����ي����م����ن 
واليمنيني سنأيت عليها تباعاً ضمن مانحن بصدد 

كتاباته الحقاً بهذا الخصوص وما يتعلق به !.

........ يتبع.......
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مصطلح الحوكمة هو الرتجمة املختصرة 
 ،  Governanceللمصطلح راجت  التي 
أما الرتجمة العلمية لهذا املصطلح، والتي 
تم االتفاق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة 

سلطات اإلدارة الرشيدة.
فمفهوم الحوكمة هو نظام يوفر إطار عمل 
من  يحدد  املؤسسات،  أو  املنظمات  إلدارة 
يمكنه إتخاذ القرارات، ومن لديه السلطة 
للتصرف نيابة عن املنظمة ومن املسؤول عن 
كيفية تصرف وأداء املنظمة وأفرادها. وتمّكن 
الحوكمة فريق اإلدارة ومجلس اإلدارة من 
وأخالقي  قانوين  بشكل  املؤسسات  إدارة 
ومستدام وناجح، لصالح أصحاب املصلحة، 
بما يف ذلك املساهمني واملوظفني والعمالء، 

ولصالح املجتمع بشكل عام.
أنها   عىل  الحوكمة  تعريف  يمكن  كما 
النظام الذي يتم من خاللِه توجيه الكيانات 
والتحكم فيها، والذي يهتم بهيكل وعمليات 
والسلوك  والرقابة  واملساءلة  القرار  صنع 
الكيان،  الوظيفي من  الهرم  سلم  أعىل  يف 
بحيث تؤثر الحوكمة يف كيفية تحديد أهداف 
املنظمة وتحقيقها، وكيفيــة مراقبة املخاطر 

ومعالجتهــا وكيفيــة تحســني األداء "
االقتصادي  التعاون  منظمة  وتعرفها 

والتنمية OECD بأنها: " 
مجموعة من العالقات فيما بني القائمني 
عىل إدارة الشــركة ومجلس اإلدارة وحملة 

األسهم وغريهم من املساهمني ".
أهمية الحوكمــة:

قد ظهرت الحاجة إىل الحوكمة يف العديد 
والناشئة خالل  الحديثة  االقتصاديات  من 
العقود القليلة املاضية، خصوصاً يف أعقاب 
االنهيارات االقتصادية واألزمات املالية التي 
شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا 
التسعينات  عقد  يف  وروسيا  الالتينية 
شهده  ما  وكذلك  العشرين،  القرن  من 
االقتصاد األمرييك مؤخراً من انهيارات مالية 

ومحاسبية خالل عام 2002م.
وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة التجاه كثري 
من دول العالم للتحول إىل النظم االقتصادية 
الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبرية عىل 
الشركات الخاصة لتحقيق معدالت مرتفعة 
ومتواصلة من النمو االقتصادي، وقد أدى 
إنفصال  إىل  املشروعات  تلك  حجم  إتساع 
امللكية عن اإلدارة، وشرعت تلك املشروعات 
يف البحث عن مصادر للتمويل أقل كلفة من 
املصادر املصرفية، فاتجهت إىل أسواق املال.

فالحوكمة نظام وعملية، وليست نشاًطا 
الناجح  التنفيذ  فإن  وبالتايل  منفرًدا، 
يتطلب  الرشيدة  الحوكمة  إلسرتاتيجية 
نهًجا يتضمن التخطيط االسرتاتيجي وإدارة 
فهي  الثقافة  مثل  األداء،  وإدارة  املخاطر 
ملنظمة  الفريدة  للخصائص  أسايس  مكون 
ناجحة، كما تعترب الحوكمة يف غاية األهمية 
أموال  مع  تتعامل  ألنك  العام  القطاع  يف 

الجمهور.
أهمّية الحوكمة بالنسبة للشركات:

االقتصادّية  الكفاءة  رفع  من  تمّكن   •
للمنشأة من خالل وضع أسس للعالقة بني 
مديرّي املنشأة ومجلس اإلدارة واملساهمني.

• تعمل عىل وضع اإلطار التنظيمّي الـذي 
املنشأة،  أهداف  تحديد  خاللِه  من  يمكن 
الحوافز  توفري  خالل  من  تحقيقها  وسبل 
واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الجيدة 
التنفيذّية، ليك يعملوا عىل تحقيق أهداف 

املنشأة التي تراعي مصلحة املساهمني.
املال  أسواق  عىل  االنفتاح  إىل  تؤّدي   •
العاملّية، وجذب قاعدة كبرية من املستثمرين 
كانت  فإذا  التوسيعّية،  املشاريع  لتمويل 
املنشآت ال تعتمد عىل االستثمارات األجنبّية، 
ثم  املحيّل ومن  املستثمر  ثقة  زيادة  يمكنها 

زيادة رأس املال بكلفة أقّل.
• تحظى املنشآت بزيادة ثقة املستثمرين، 
ألّن قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم.

أهمّية الحوكمة بالنسبة للمساهمني:
لكاّفة  الحقوق  ضمان  يف  تساعد   •
املساهمني مثل حق التصويت، وحق املشاركة 
يف القرارات الخاّصة بأّي تغرّيات جوهريّة قد 

تؤّثر عىل أداء املنشأة يف املستقبل.
• اإلفصاح الكامل عن أداء املنشأة والوضع 
املايل والقرارات املّتخذة من قبل اإلدارة العليا، 
ويساعد املساهمني عىل تحديد املخاطر املرتّتبة 

عىل االستثمار يف هذه املنشآت.
ملاذا الحكم الرشيد مهم؟ 

من أجل الحفاظ عىل ثقة أصحاب املصلحة 
وتعزيزها - ال يشء يصرف إنتباه املنظمة أكرث 
من االضطرار إىل التعامل مع مجموعة من 
عدم  بسبب  الساخطني  املصلحة  أصحاب 
الجانب  وعىل  اإلدارة،  مجلس  يف  الثقة 
املصلحة  لقاعدة أصحاب  اإليجابي، يمكن 
الداعمة أن تولد فوائد للمنظمة من خالل 
الدعم االجتماعي، ولكن القيمة الهامة هي 
أن تسعى  املنظمات  التي يجب عىل جميع 
جاهدة لتحقيقها والحفاظ عليها؛ هو توفري 
األساس ملنظمة عالية األداء، ويتطلب ذلك 
تحقيق األهداف والنجاح املستدام ومساهمة 

ودعم من جميع مستويات املنظمة. 
بإختصار، تشمل الحوكمة العمليات التي 
يتم من خاللها توجيه املنظمات ومراقبتها 
واملساءلة  السلطة  ويشمل  ومساءلتها، 
والقيادة والتوجيه والسيطرة التي تمارس يف 
املنظمة، ويمكن تحقيق العظمة عندما يتم 
تطبيق مبادئ وممارسات الحكم الرشيد يف 
جميع أنحاء املنظمة بأكملها وهذا هو سبب 

ملاذا الحكم الرشيد مهم.
أضواء من القران الكريم عند الحديث عن 
الحكم الرشيد املتمثل يف مجال "وضع الرجل 

الصحيح يف املكان الصحيح"
النوع األول: القيادة العليا )امللك(:

َلُكم  َبَعَث  َقد  الَلَّه  إَِنّ  َنِبُيُّهم  َلُهم  ﴿َوقاَل 
املُلُك َعَلينا  َلُه  َيكوُن  أَّن  طالوَت َمِلًكا قالوا 
بِاملُلِك ِمنُه َوَلم ُيؤَت َسَعًة ِمَن  أََحُقّ  َوَنحُن 
املاِل قاَل إَِنّ الَلَّه اصَطفاُه َعَليُكم َوزاَدُه َبسَطًة 
يِف الِعلِم َوالِجسِم َوالَلُّه ُيؤيت ُملَكُه َمن َيشاُء 

َوالَلُّه واِسٌع َعليٌم﴾ ]البقرة: ٢٤٧[.
بني  "املؤهل" من  اآلية  نستلهم من هذه 
إسرائيل الذي استحق به املنصب القيادي، 
ألن  وذلك  والجسم(؛  العلم  يف  )البسطة 
من  الكثري  يستدعي  كان  القيادي  العمل 
الذي  الهائل  والجهد  والتواصل  الحركة 
يجب أن يبذله القائد ليقوم بمهام القيادة 
الجسدية  والقوة  الصحة  إىل  بحاجة  فهو 
والذهنية، إضافة إىل العلم يف أمور القيادة 
والتوجيه واإلدارة وغريها من العلوم التي 
عليهم  يقوم  ملن  ليحقق  القائد  يحتاجها 

األهداَف التي يسعون إليها.
)اإلدارة  الوسطى  اإلدارة  الثاين:  النوع 

الرابطة بني القيادة والتنفيذ(
ِلَنفيس  أَسَتخِلصُه  بِِه  ائتوين  املَِلُك  ﴿َوقاَل 
َفَلّما َكَلَّمُه قاَل إَِنَّك الَيوَم َلَدينا َمكنٌي أَمنٌي 
إيِّن  األَرِض  اجَعلني َعىل َخزاِئِن  قاَل   )٥٤(

َحفيٌظ َعليٌم﴾ ]يوسف: ٥٤-٥٥[.
بـ  حالًيا  يسمى  ما  أو  التنفيذي  العمل 
)العمل اإلداري( هو العمل الذي يتحكم من 
خالله باملوارد للكيان بما تراه القيادة، وهذا 
واضح يف اآلية )أستخلصه لنفيس(، وحتى 
يكون صاحب هذا املنصب قادًرا عىل الوصول 
إىل املوارد فعليه أن يتحىل بأن يكون )حفيًظا( 
والقدرات  املوارد  من  يديه  تحت  ما  عىل 
واألموال والعالقات وغريها فال يضيع منه 
يشء يف غري محله، ويجب أن يكون )عليًما( 
حتى يكون عىل علم ومعرفة بما يقوم به 
من تدبري وإعطاء ومنع والتصرف يف جميع 

أنواع التصرفات.
 النوع الثالث: العمل التنفيذي )األعمال 

اليومية(
﴿قاَلت إِحداُهما يا أََبِت اسَتأِجرُه إَِنّ َخرَي َمِن 

اسَتأَجرَت الَقِوُيّ األَمنُي﴾ ]القصص: ٢٦[.
املستوى الثالث من مستويات العمل هو 
استئجار  وهو  العميل،  التنفيذي  املستوى 
أم  املدة  طالت  موظًفا  بالعمل  يقوم  من 
بحاجة  الحالة  هذه  يف  فالعمل  قصرت، 
القدرة  القوة واألمانة، والقوة هنا هي  إىل 
القوة  وليست  املطلوب  العمل  تنفيذ  عىل 
املراد  الجسدية فحسب، وهي تختلف عن 
به يف البسطة يف الجسم املذكورة يف املستوى 
القيادي. كما أن العامل يف القطاع التنفيذي 
بحاجة ألن يكون أميًنا عىل ما يشاهده من 
أسرار العمل وأخباره والكيفية التنفيذية التي 
يقوم بها، كما يجب أن يكون مؤتمًنا عىل أن 
يقوم بعمله باإلتقان الصحيح املطلوب.، إن 
لم تتوفر تلك الصفتان عىل األقل بالعامل 
يف التنفيذ فلن يكون مؤهاًل لشغل املنصب 

التنفيذي املطلوب منه.

اجتماعا  أمس  والكويت  اليمن  بنك  عقد 
أمام  للوقوف  العادية  غري  العامة  للجمعية 
العديد من القضايا التي تهم البنك ومسريته يف 
البناء والتنمية وذلك برئاسة رئيس مجلس االدارة 
االستاذ حسني املسوري وبحضور عدد من ممثيل 

الجهات ذات العالقة .
ويف بداية االجتماع قدم رئيس مجلس االدارة  
النبوي  املولد  ذكرى  بمناسبة  للجميع  التهاين 
والنجاح  التوفيق  للجميع  متمنيا  الشريف 
من  عدداً  االدارة  مجلس  رئيس  ...واستعرض 
القضايا التي تهم البنك واملساهمني وذلك يف اطار 
النجاحات التي حققها البنك خالل الفرتة املاضية  
يف  ريادته  يحافظ عىل  ان  البنك  استطاع  والتي 
العدوان  رغم  اليمنية  واملصرفية  املالية  السوق 
االنكماش  وكذا  بالدنا  تعيشه  الذي  والحصار 

االقتصادي العاملي نتيجة تفيش فريوس كورونا.
وقدم خالل االجتماع عدد من املقرتحات منها 
للبنك  النظام االسايس  املادة رقم 8 من  تعديل 
ورفع رأس مال البنك اىل 11 ملياراً و700 مليون 
ريال يمني موزع عىل 117 مليون سهم قيمة كل 
سهم 100 ريال يمني...كما تم املوافقة عىل قرارات 
البنك بشأن  العادية ملساهمي  العامة  الجمعية 
زيادة رأس املال من األرباح املرحلة كأسهم خالل 
مليارات   5 بمبلغ   2018-2019-2020 السنوات 

و700مليون ريال.
وقد تم املوافقة من قبل اعضاء الجمعية عىل 

املقرتحات.
ويأيت هذا االجتماع استكماال الجتماع الجمعية 

العامة السابق مطلع شهر اكتوبر والذي استعرض 
النجاحات املحققة يف البنك والذي عكسته االرقام 
التي قدمت اىل االجتماع السنوي التاسع والثالثني 
البنك  ملساهمي  العادية  العمومية  للجمعية 
قدمه  والذي  الجمعية  أعضاء  بحضور  املنعقد 
رئيس مجلس ادارة البنك االستاذ حسني محمد 
املسوري ضمن تقريره عن نشاط البنك عن الفرتة 

من بداية عام 2016 وحتى 31 ديسمرب 2020.
واكد االستاذ حسني محمد املسوري يف تقريره  أن 
بنك اليمن والكويت تمكن من اإليفاء بكل التزاماته 
مع جميع العمالء يف ظل بيئة العمل االقتصادية 
القائمة واستطاع االستمرار يف مواجهة املتغريات 

والتي  ومرونة  وبكفاءة  ايجابي  بشكل  املحيطة 
االعوام  وأعماله خالل  البنك  لنمو  ركيزة  كانت 

السابقة.
مضيفا بأن البنك تمكن من تحقيق املستهدفات 
البنية التحتية  للعام 2020وعزز من قوة وأمان 
لضمان استمرارية األعمال يف مختلف الظروف و 
اطلق العديد من الخدمات وبما يخدم االقتصاد 
الجديد  البنيك  النظام  اطالق  ومنها  الوطني  
)فليكس كيوب( لتعزيز كفاءة األنظمة املختلفة 
مجال  يف  استثماراته  تكثيف  عىل  ايضا  وعمل 
من  وغريها  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الخدمات.

ضياء الحق عيل الحبييش

الحــوكمــة واهميتها للشركات والمساهمين

بنك اليمن والكويت يرفع رأس ماله

اوضح مسؤول قطاع التسويق باللجنة الزراعية والسمكية العليا ونائب مدير عام 
التسويق والتجارة الزراعية في وزارة الزراعة والري االستاذ علي احمد الهارب أن 
التسويق الزراعي يعد الحلقة الرئيسية .. مشيرا الى اهمية تنظيم التسويق المحلي 
والخارجي مهم جدا في احداث هذه النهضة الزراعية .. تفاصيل كثيرة تم تناولها في 

سياق الحوار التالي الى التفاصيل : 
حوار: محمد صالح حاتم

احداث  يف  الزراعي  التسويق  اهمية  ما 
نهضة حقيقية يف القطاع الزراعي ؟

سماحة  الثورة  قائد  لتوجيهات  تنفيذا 
حفظه  الحويث  الدين  بدر  امللك  عبد  السيد 
قال  الزراعي حيث  بالتسويق  باالهتمام  الله 
نبني  ان  االقتصادي  الجانب  إىل  نأيت  )عندما 
اقتصادنا لنكون امة منتجة وقادرة وممتلكه 
داخليا  اقتصادها  تبني  الذايت وامة  لالكتفاء 
وال تحول نفسها اىل سوق استهالكية لصالح 
اعدائها( ومن هنا نفهم مدى اهمية التسويق 
الزراعي ألحداث نهضة يف الزراعة  حيث اننا 
اذا استمرينا يف استهالك املنتجات املستوردة 
من الخارج و  لم تكن هناك اية نهضة زراعية 
هي  الزراعة  يف  الرئيسية  الحلقة  ألن  وذلك 
التسويق فالبد ان يكون هناك توجه شعبي 
نكون  وبذلك  املحيل  املنتج  الستهالك  كامل 
قطعنا مراحل كبرية جدا يف النهضة الزراعية  
وكذلك تنظيم التسويق املحيل والخارجي مهم 

جدا يف احداث هذه النهضة الزراعية.
ما هو واقع التسويق الزراعي يف اليمن اليوم؟

الكل يعرف ما مدى االستهداف الذي تعرض 
العقود  الثالثة  خالل  الزراعي  التسويق  له 
املاضية حيث كان هناك استهداف مباشر وآخر 
غري مباشر وبشكل كبري جدا منها عدم اصدار 
قوانني وأنظمة تنظم اعمال التسويق املحيل 
املنتجات  السترياد  املجال  وفتح  الخارجي  او 
الخارجية والتي ننتج منها محليا وبشكل كبري 
وجودة عالية ولكن تسهيل اجراءات االسترياد 
للمنتجات الخارجية كان بهدف ضرب املنتج 
االن  فدورنا  الزراعي,  الحراك  وتدمري  املحيل 
يعترب اول مراحل العمل لبناء تسويق زراعي 
قوي, فالواقع بمشيئة الله سوف يكون لصالح 
افضل  ويقدم  الزراعة  ويدعم  املحيل  املنتج 
واقوى الخدمات التسويقية التي بدورها تزيد 
االنتاجية وتحسن الجودة وتقوي موقف املنتج 
املحيل امام املنتجات املستوردة وسوف يكون 
املنتجات  الستهالك  جدا  كبري  سوق  هنالك 

املحلية بمشيئة الله. 
الزراعة  وزارة  بني  مشرتك  قرار  صدر 
املنتجات  ببيع  يقيض  والتجارة  والصناعة 
املزارعني  تجاوب  بالوزن ما مدى  الزراعية 
تقييمكم  القرار، وما هو  والتجار مع هذا 

لنتائج هذا القرار؟
القرار  تنفيذ  يف  صعوبة  واجهنا  البداية  يف 
املسوقني  لدى  املوجودة  للثقافة  نظرا 
والوسطاء الزراعيني وادارة االسواق الزراعية 
البيع  عىل  تعودوا  سنة  ثالثني  خالل  النهم 
والشراء بالعبوات وليس بالوزن, لكن بفضل 
الله استطعنا ان نغري تلك الثقافة خالل فرتة 
قصرية, حيث اننا القينا تعاون وتجاوب وتنفيذ 
يف ارض الواقع من ادارات االسواق والوكالء 
الزراعيني والحمد لله تم شراء امليازين واصدار 
قرارات وتعاميم مصاحبة لقرار الوزراء املشرتك 
االسواق   يف  تنفيذه  يتم  ما  متابعة  أجل  من 
ومدى تطبيقهم للقرار.. بالنسبة للوكالء تم 
شراء امليازين وتوحيد حجم التعبئة واملزارعني 
متفاعلني مع القرار ألنه يصب ملصلحتهم قبل 
املجتمع ويعطي منتجهم  اخرى من  فئة  اي 
السعر املستحق, واملستهلكني اصبحوا يعرفون 
املزارع والسعر  الحقيقي للمنتج عند  السعر 
املنتجات  يشرتي  بحيث  التجزئة  تاجر  عند 
وهذا  الشرائية  قدرته   مع  تتناسب  بأسعار 
القرار قوي وفوائده كبرية جدا حتى ملصلحة 
االقتصاد القومي  ومازلنا يف متابعة التنفيذ  

واللجان مستمرة يف النزول امليداين. 
ممكن تحدثنا بشكل مختصر عن الزراعة 
بالقطاع  النهوض  يف  ودورها  التعاقدية 

الزراعي؟
الزراعة التعاقدية تعترب من اهم السياسات 
نهضة  احداث   أجل  من  تطبيقها  يتم  التي 
زراعيه حيث تعرف بانها عقد بني املزارع والتاجر 
املحاصيل  بزراعة  املزارع  يقوم  بان  املشرتي 
وبحسب  املشرتي  طلب  عىل  بناء  الزراعية 
الوقت  يف  توفريها  ويتم  املطلوبة  املواصفات 
املحدد وبالكميات املحددة مسبقاً والتاجر يلتزم 
بشراء الكمية املتعاقد عليها كامل وبالسعر 

املتفق عليه او سعر الزمان واملكان  وهي تعترب 
وتهدف  الحديثة  التسويق  اساليب  اهم  من 
الزراعية بحيث ان  املنتجات  اىل ضمان شراء 
املزارع يضمن السوق للمحاصيل التي ينتجها 
وكذلك لها دور كبري جدا يف تخفيض فاتورة 
االسترياد، ويف زيادة االنتاج وتحسني جودة 
املنتج  بحيث يستطيع املنتج املحيل من منافسة 

املنتج املستورد خارجيا. 
هل  والحصار  والعدوان  الحرب  ظل  يف 
وهل  الزراعية،  املنتجات  تصدير  يتم  
لديكم احصائيات عن الكميات التي تصدر 

للخارج؟
الحمد لله نصدر كميات كبرية من معظم 
والعسل  )الرمان  مثل  الزراعية  االصناف 
واللوز  البلدي  والسمن  والبصل  واملوز  والنب 
والزبيب( ويتم التصدير اىل معظم دول الخليج 
وكذلك بعض الدول العربية وبدأنا التنسيق 
لفتح اسواق جديدة يف بعض دول اوروبا، و 

االحصائيات سوف نصرح بها يف وقت آخر. 
اليمن  الزراعي يف  التسويق  ينقص  ماذا 

حتى يحقق الهدف املرجو منه؟
وعي  اليمن   يف  الزراعي  التسويق  ينقص 
املجتمع باستهالك املنتج املحيل وكذلك اصدار 
وسمعة  مكانة  تحفظ  التي  القوانني  بعض 
توفري  وايضا  عليه  وتحافظ  املحيل  املنتج 
الزراعية  االسواق  يف  التحتية  البنية  بعض 
والتغليف  والتعبئة  العمالقة  املخازن  مثل 
التربيد  ومخازن  التحويلية   والصناعات 
النقل  وسائل  وكذلك  العمالقة   والثالجات 
املناسبة للمنتجات بمختلف انواعها واالهم من 
ذلك وعي وفهم املزارع  بكل مراحل التسويق 
جني  من  تبدأ  والتي  الحصاد(  )معامالت 
الثمار الناضجة بطرق سليمة والفرز والتدرج 
وسليم  صحيح  بشكل  وتغليفها  وتعبئتها 

ونقلها بوسائل مناسبة.. 
االسترياد،  فاتورة  تخفيض  يمكن  كيف 
وهل هناك نقص هذا العام عن العام املايض 

يف فاتورة االسترياد؟
أهم وسيلة لتخفيض فاتورة االسترياد هي 
تنفيذ الزراعة التعاقدية بشكل صحيح وكذلك 
وعي املجتمع باستهالك املنتجات املحلية ووعي 
املزارع بتحسني جودة منتجاته والحمد لله بعد 
تنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية تم تحفيض 
فاتورة االسترياد خالل هذا العام بنسبه 25% 

يف معظم املحاصيل الزراعية التي ننتج منها 
تخفيضها  تم  محاصيل  هناك  بينما  محليا 
بنسبة %10وهذه نسبة مؤكدة تم تخفيضها 
وفق اسرتاتيجية وزارة الزراعة والري وتنفيذا 
لتوجيهات القيادة الثورية والقيادة السياسية. 
ما هو دور القطاع الخاص يف التسويق 

الزراعي؟
دور القطاع الخاص كبري جدا ومهم يف احداث 
تحرك كبري ومؤثر يف جانب التسويق الزراعي، 
ويكمن ذلك يف انشاء معظم البنية التحتية 
ومعامل  املركزية  الثالجات  مثل  التسويقية 
الصناعات التحويلية واالنضمام واملساهمة يف 
شركات الزراعة التعاقدية وكذلك يف الشركات 
التصديرية ويف انشاء شركات تسويقية محلية 
ودولية وايضا دورهم مؤثر يف مجال ومهم 
املشاريع  معظم  تبني  يف  الزراعي  االستثمار 
الزراعية والتي تساهم يف دعم وتطوير جودة 

املنتجات املحلية. 
وتأسيس  إلنشاء  توجهات  لديكم  هل 
للمنتجات  تسويقية  مساهمة  شركات 

الزراعية؟
نعم لدينا توجه وقد بدأنا يف ذلك بإنشاء 
هدفها  والتي  التعاقدية  الزراعة  شركات 
االسايس تسويق املنتجات املحلية وهي بنظام 
مساهمات من مجموعة متجانسة من التجار 
التجار  تجميع  تم  ,حيث  معني  منتج  حول 
املستوردين لكل محصول يف شركة متخصصة 
يف ذلك ,وقادمون عىل انشاء شركات اخرى , 
بحيث نوصل اىل تغطية نسبة كبرية من فاتورة 
توجه إلنشاء شركات  لدينا  االسترياد كذلك 
الزراعية  االسواق  ادارة  يف  وذلك  تسويقية 
وشركات متخصصة يف الصناعات التحويلية 

وتقديم معظم الخدمات التسويقية. 
يف  الحديثة  االساليب  قريبا  سرنى  هل 
التسويق الزراعي اليمني وهل لديكم رؤية 

يف ذلك؟
استخدام  اىل  نتوصل  سوف  الله  شاء  ان 
وذلك  التسويقية  االساليب  وارقى  احدث 
املال  املزارعني ورجال  الجميع  بتكاتف جهود 
واملؤسسات الحكومية واملؤسسات والشركات 
القادمة  االعوام  وخالل  املحلية  التسويقية 
للتسويق  اساليب حديثة  اىل  نتوصل  سوف 

الزراعي
والرتويج  االلكرتوين  التسويق  عن  ماذا 

للمنتجات الزراعية؟
مازلنا يف اول مراحل تطوير وتحديث التسويق 
املحيل لكن هناك جهات اخرى تعمل عىل هذا 
املشروع سوف يكون بالتنسيق مع املؤسسات 
الزراعة والري  املتخصصة يف وزارة  واالدارات 
الخدمات  تقدم  التي  املؤسسات  وكذلك مع 

التسويقية.
كيف يمكن النهوض بالتسويق الزراعي؟

اجراءات  تسهل  وأنظمة  قوانني  اصدار 
تصدير املنتجات املحلية وكذلك تنظم عملية 
االسترياد للمنتجات التي يمكن انتاجها محليا 
وكذلك تنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية ووعي 
املستهلك باستهالك املنتجات املحلية والتزام 
السليمة،  التسويق  مراحل  بتنفيذ  املزارعني 
و  مركزية،  نموذجية  زراعية  اسواق  وانشاء 
تنظيم التسويق يف الدول االخرى و فتح نقاط 

توزيع جديدة خارجية .
ماهي مشاريعكم الحالية واملستقبلية يف 

مجال التسويق الزراعي؟
زراعية  اسواق  انشاء  الحالية  مشاريعنا 
فيها  تتوافر  املحافظات  نموذجية يف  مركزية 
كل مقومات االسواق النموذجية، وقد بدأنا 
بافتتاح اول سوق يف محافظة تعز قبل إيام، 
ومن مشاريعنا كذلك تأسيس شركات الزراعة 
التعاقدية، وتأسيس شركات خاصة بتسويق 
األسماك، وإنشاء معامل للصناعات الغذائية 
وتنظيم  املنتجة،  األسر  ودعم  التحويلية، 
اعمالهم ومساندتهم يف تسويق منتجاتهم، 
وهناك  التعاقدية،  الزراعة  مشروع  وتنفيذ 
افتتاحها سوف  قادمون عىل  مشاريع كبرية 

نرتك الحديث عنها يف الوقت املناسب.

الزراعة التعاقدية �
تعتبر من اهم 

السياسات التي يتم 
تطبيقها من أجل احداث 

نهضة زراعية 

بدأنا التنسيق لفتح �
اسواق جديدة في 

بعض دول اوروبا

تم تخفيض فاتورة االسـتيراد لمعظم المحاصيل 
الزراعية بنسبة 25% خالل العام الجاري 

مسؤول قطاع التسويق باللجنة الزراعية والسمكية العليا لـ »                                                                            « 



ب������ع������د ت������ل������ك ال�������ل�������ي�������ايل ال������ح������م������راء 
ال���ت���ي ق��ض��ت��ه��ا ال���ح���س���ن���اء األمل���ان���ي���ة 
األم�����ري�����ك�����ي�����ة "م��������اري��������ا" يف أح����ض����ان 
ال��زع��ي��م ال��ك��وب��ي ف��ي��دل ك��اس��رو.. 
ج����������������������اء ال�����������������وق�����������������ت ل���������ت���������ع���������ي���������ش ه�����������ذه 
الحسناء هول السجن ومخاوف 
ال�������������ش�������������ك�������������وك.. ك�����������ان�����������ت م�������������اري�������������ا ق�����د 
ق��ض��ت ع���ام���ًا ك���ام���ًا ع��ن��د ك��اس��رو 
كمحظية ول��ك��ن��ه��ا ش��ع��رت بامللل 
وك���������ان���������ت ت�����ت�����م�����ن�����ى أن ت������ت������ح������رر م���ن 
ت����ل����ك ال����ل����ي����ايل ال�����ح�����م�����راء امل���ج���ن���ح���ة 
يف "هافانا ك��وب��ا".. ولكنها كانت 

تدرك استحالة ذلك..

وق����������د اس����ت����ه����ل����ك����ت ك�������ل م���اب���س���ه���ا 
األن�����ي�����ق�����ة ول��������م ت����ع����د ت����م����ل����ك م���اب���س 

جديدة مميزة لسهراتها معه..
ف������ح������اول������ت ان ت�����س�����اف�����ر ب�����ع�����د إذن 
ك�������اس�������رو ل�������ش�������راء م��������اب��������س.. ول����ك����ن 
كاسرو أرس��ل لها خياطاً عسكرياً 
فصل لها بزة خضراء اللون شبيهة 
ببزته العسكرية وسمح لها بوضع 

رتبة مازم أول..
ماريا اىل السجن

لم تكن "ماريا" محبوبة كاسرو 
وم��ح��ظ��ي��ت��ه ت��ف��ك��ر أن ح����ب ك���اس���رو 
يمكن أن يوصلها اىل السجن وهو 
ال���ذي وع��ده��ا بعيشة جميلة وب��أن 

تكون مرجمته..
"ذات ص����ب����اح م���ك���ف���ه���ر وك�����ال�����ح ال 
يبشر بخري ج��اءه��ا اث��ن��ان م��ن طرف 
العاشق كاسرو يقوال لها جهزي 
نفسك سريعاً ستذهبني يف رحلة 
س����ري����ع����ة اىل "ج������زي������رة ال����ص����ن����وب����ر".. 
وك��ان كاسرو قد اخربها يف اليوم 
ال���������������������ذي س���������ب���������ق أن�����������������ه س�����������������وف ي�����غ�����ي�����ب 

مضطراً أليام وسيعود..
ول�����������م ت�����������در م��������اري��������ا إال وه�����������ي ت���ط���ري 
ب����ط����ائ����رة ص����غ����رية م�����ن م����ط����ار ه���اف���ان���ا 
اىل ج����زي����رة ال����ص����ن����وب����ر.. ال����ت����ي ك��ان��ت 
تبعد عشرين دقيقة بالطائرة عن 

هافانا..

وتحرك بها االثنان املرسان من 
ك���اس���رو اىل س��ج��ن ك��ب��ري وأخ���رباه���ا 
أن���������������ه ال��������س��������ج��������ن ال�������������������ذي س��������ج��������ن ف����ي����ه 
ال��دي��ك��ت��ات��ور باتستنا ف��ي��دل كاسرو 

أخاه راؤول قبل سنوات..
ويف ال��س��ج��ن ان��ش��غ��ل��ت م���اري���ا يف 
ق������راءة م��ح��ت��وى ال���ل���وح���ة ال��رخ��ام��ي��ة 
ال��ت��ذك��اري��ة يف داخ���ل ال��زن��زان��ة، ولم 
ت��ف��ق م���ن ان��ش��غ��ال��ه��ا إال ع���ى ص��وت 
ب���اب ال��زن��زان��ة مغلقا ع��ل��ي��ه��ا.. حيث 
ب�����ق�����ي�����ت يف ال���������زن���������زان���������ة م������������دة أس������ب������وع 
ك�������������ام�������������ل.. ل�����������م ت�������ك�������ن ت������س������م������ع أح��������������داً 
وأحياناً كانت تسمع صوت إطاق 
رص��������اص ع���ن���دم���ا ك������ان ي���ت���م اإلع��������دام 
ألح�����������د امل��������ن��������اوئ��������ني ل�������ل�������ث�������ورة ال�����ك�����وب�����ي�����ة 
وكانت تنفذه أح��دى ف��رق اإلع��دام 

املكلفة بذلك..
وب����������ع����������د أس�����������ب�����������وع ع���������������اد ال����������رج����������ان 
ل���ي���ع���ي���ده���ا اىل ف����ن����دق ه���ي���ل���ت���ون واىل 
ج����ن����اح ال����زع����ي����م ك������اس������رو، وع���ن���دم���ا 
اس��ت��ف��س��رت م��ن��ه ع���ن س��ج��ن��ه��ا أب���اح 
ل����ه����ا أن��������ه ك��������ان م�����س�����اف�����راً اىل أم����ري����ك����ا 
ال����ج����ن����وب����ي����ة وخ��������ي أن ت�����ه�����رب م��ن��ه 
فتحفظ عليها يف ال��زن��زان��ة يف ذلك 

السجن..

ماريا وال
"م�����اري�����ا" ال���ت���ي ع���ان���ت م����ن ال��ع��زل��ة 
ك�������������ان�������������ت ق���������������د ت�������������رج�������������و ك���������������اس���������������رو أن 
ي���س���م���ح ل����ه����ا ب�����ال�����خ�����روج ف���اس���ت���ج���اب 
ل��ه��ا ب��ال��خ��روج م��ع��ه م��ن ال��ف��ن��دق يف 
أحدى فرات خروجه املسائية من 
ف�����ن�����دق ه����ي����ل����ت����ون اىل ف�����ن�����دق ري����غ����ريا 
ب��ع��د ال��ع��ش��اء ت����رك م���اري���ا وان��ش��غ��ل 

يف النقاش مع مساعديه..
وأخذت ماريا تتجول يف حديقة 
ال���ف���ن���دق ح��ي��ن��ه��ا أق�������رب م���ن���ه���ا رج���ل 
ط���وي���ل ال���ق���ام���ة أن���ي���ق امل��ظ��ه��ر ي��رت��دي 
ل���������ب���������اس س���������������اح ال�������������ط�������������ريان ال������ك������وب������ي 
وي��������ح��������م��������ل رت����������ب����������ة ك����������اب����������ن يف س��������اح 
ال���ط���ريان واق�����رب ب��ح��ذر ش��دي��د من 
"م��اري��ا" وهمس لها سريعاً قائًا: 
م����س����اء ال����خ����ري ي�����ا س����ي����ديت أن�������ا اع�����رف 
ع��ن��ك ك���ل يشء ه���ل أق����در أن أق���دم 
ل���������ك خ���������دم���������ة؟ ف������ارت������ج������ف������ت ول����ك����ن����ه����ا 
ت�������م�������ال�������ك�������ت أع��������ص��������اب��������ه��������ا وت��������ظ��������اه��������رت 
ب��ال��ه��دوء ال���ت���ام وأج��اب��ت��ه اتستطيع 
م������س������اع������ديت ف��������ع��������ًا؟ ه��������ل ت���س���ت���ط���ي���ع 
اخ����راج����ي م���ن ه���ن���ا.. أج���اب���ه���ا ال��رج��ل 
س���اج���ع���ل���ك ت����ه����رب����ني ط����ب����ع����اً، ول���ك���ن 
ع��ل��ي��ن��ا أن ن���ق���وم ب��ع��م��ل م��ع��ني قبل 
أن ت���خ���رج���ي م����ن ه���ن���ا أن�����ا أع���م���ل م��ع 
ال��������س��������ف��������ارة األم�������ري�������ك�������ي�������ة ول������������م ي�����ذك�����ر 
امل���������خ���������اب���������رات األم��������ري��������ك��������ي��������ة، واب�����ت�����ع�����د 
ال������رج������ل ب������ه������دوء ك�������ان ذل�������ك ال����رج����ل 
ال��������ك��������وم��������ن��������دان ف���������ران���������ك ف��������ي��������ود ري�����ن�����ي 
وكان رجل الثقة عند كاسرو ويف 
ذات ال��وق��ت ك���ان ع��م��ي��ل امل��خ��اب��رات 
األم����ري����ك����ي����ة ث�����م ف���ي���م���ا ب����ع����د س����ن����وات 
أح��������د أب������ط������ال ف���ض���ي���ح���ة ووت����������ر غ��ي��ت 

تحت أسم فرانك ستور جيس..
م����ض����ي����ف����ة: ع������������وديت اىل أمل������ان������ي������ا أو 

الواليات املتحدة األمريكية..
وأع���������ط���������اين ك��������ام��������ريا ح�����دي�����ث�����ة ج��������داً 
لتصوير الوثائق مع بعض األفام 
صغرية الحجم وقد قمت بتصوير 
ال�����������وث�����������ائ�����������ق وت�������س�������ج�������ي�������ل م��������ح��������ادث��������ات 

كاسرو..
نواصل الحلقة القادمة..

تهريب ماريا اىل نيويورك..
* خبري عسكري
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املتوكل:  تعزز التالحم ووحدة 
األمة يف مواجهة األعداء

الجالل : يحاول االعداء رصف 
املجتمع عن تعظيم الرسول

العلوي:  منهاج حياة لألمة 
والخالص من العبودية

النيب  بأخالق  االقتداء   : النعيمي 
من اولويات الحياة اليومية

اظهر املاليني من أبناء الشعب اليمني 
يف م���خ���ت���ل���ف س������اح������ات االح������ت������ف������ال ب����ذك����رى 
املولد النبوي عىل صاحبه أفضل الصالة 
وال���������������س���������������الم، ص�������������������ورة م��������ش��������رق��������ة وم�������ش�������رف�������ة 
ب�����ني م���خ���ت���ل���ف ال����ش����ع����وب واألم���������م ال���ع���رب���ي���ة 
واإلس�����������الم�����������ي�����������ة واألج���������ن���������ب���������ي���������ة .. م�����ع�����ت�����ري�����ن 
االحتفال بمولد ال��رس��ول صىل الله عليه 
ال������ص������الة وع��������ىل آل��������ه وس�����ل�����م يف ال����س����اح����ات 
اي������ص������ال رس������ال������ة مل������ن ي���ج���ه���ل ع���ظ���م���ة ال���ن���ب���ي 
الذي ارسل للعاملني، وعىل الشعوب أن 
تعرف رسولها ال��ذي يحاول الكثري جعل 
مناسبة مولده الشريف ذكرى عابرة عىل 

األمة العربية واإلسالمية.

استطالع : فهد عبدالعزيز

يقول املهندس نبيل املتوكل-  مدير شركة الغاز 
ب���ذم���ار، "إن دالالت وم���ع���اين إح���ي���اء ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، 
تأيت يف االقتداء بالرسول األعظم والتمسك بنهجه 
القويم واالرت��ب��اط بسريته العطرة لتعزيز التاحم 

ووحدة األمة وقوتها ملواجهة أعداء اإلسام".
وأكد املتوكل أن االحتفاء بهذه الذكرى، احتفاء 
بالقيم واملبادئ التي جاء بها النبي محمد صلوات 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع�����ى آل�������ه،  امل����ب����ادئ ال���ت���ي أرس������ت ق���واع���د 

العدل ونصرة املظلوم ورفعة راية الحق.
ف���ي���م���ا أع����ت����رب م����دي����ر ف�������رع ه���ي���ئ���ة ال������زك������اة يف م���دي���ري���ة 
وصاب السافل االستاذ عيل أحمد مقبل العلوي، 
أن ال��ح��ش��ود ال��ج��م��اه��ريي��ة م��ث��ل��ت ل��وح��ة يف ال��ت��اح��م 
واالصطفاف، والتمسك بمنهج رسول الله القدوة 
ال��ح��س��ن��ة، واالق�����ت�����داء ب���س���ريت���ه، وااله�����ت�����داء ب��ه��دي��ه، 
وت����ع����ب����ريا الس����ت����م����رار ال����ص����م����ود وال����ث����ب����ات يف م���واج���ه���ة 

تحالف العدوان عى بادنا.
وأش��ار إىل أن مولد النبي عليه الصاة والسام- 
مولٌد للنور والهدى، ومنهاج حياة لألمة للخاص 

من العبودية.
وذك��������ر م����دي����ر م���ك���ت���ب ج����م����رك ورق������اب������ة ذم��������ار ج���ال 

ال��������ج��������ال، ع����ظ����م����ة وم�����ك�����ان�����ة ال�����ن�����ب�����ي األع�������ظ�������م م���ح���م���د 
ص��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م يف وج����دان أه���ل اليمن 
وارتباطهم الوثيق بنبي األم��ة ونصرته والسري عى 
ن���ه���ج���ه، م�����ش�����ددا ع�����ى أه���م���ي���ة إح�����ي�����اء امل�����ول�����د ال���ن���ب���وي 
لجمع شمل األمة ورفع راية الحق يف وجه الظلم، 

وإحياء روح الجهاد يف أوساط املجتمع.
وأوض������ح ال���ج���ال إىل أن االح���ت���ف���اء ب���ه���ذه ال���ذك���رى 
ع��ادة أصيلة متجذرة يف املجتمع اليمني، وليست 
بدعة كما  يسوقها البعض، يجب علينا مواجهتها 
ب������ال������وع������ي ال����������ق����������رآين، ح�����ي�����ث ي�������ح�������اول االع����������������داء ص�����رف 
املجتمع عن تعظيم الرسول صى الله عليه وعى 
آله وسلم..بدوره أشار مدير مكتب الضرائب شايف 

صالح النعيمي، إىل أن ذكرى املولد النبوي 
الشريف مناسبة دينية لها داللتها يف قلوب 
أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي وامل���س���ل���م���ني ج��م��ي��ع��ا،  
م����ب����ي����ن����ا أن م��������ن أول����������وي����������ات امل������رح������ل������ة االق��������ت��������داء 
ب���ال���رس���ول ال���ك���ري���م وت���رج���م���ة أخ����اق����ه وال���س���ري 
عى نهجه يف مواجهة الطغيان وإقامة الحق 
والعدل .. وبني النعيمي أن االحتفال بذكرى 
املولد النبوي الشريف رسالة إىل األعداء بأن  
اليمنيني متمسكون بنهج رسول الله، النهج 

الذي يستحيل هزيمته. 
م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د م���دي���ر ال�����وح�����دة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
لضرائب القات محمد القدوري أن االحتفاء 
ب�����امل�����ول�����د ال�����ن�����ب�����وي ال�����ش�����ري�����ف إح������ي������اء ل����س����ريت����ه ال���ع���ط���رة 
وت���ج���س���ي���ده���ا س����ل����وك����اً وع�����م�����ًا واالل�������ت�������زام ب���م���ا ج������اء ب��ه 
م���ن ق��ي��م وم����ب����ادئ واالق�����ت�����داء ب���ه���ا، الف���ت���ا إىل أه��م��ي��ة 
التماسك واستلهام الدروس والعرب من حياة النبي 
يف قول الحق و الصدق والثبات والصرب والتماسك 
ب����ني أف�������راد امل���ج���ت���م���ع.. وأف�������اد ال�����ق�����دوري أن االق����ت����داء 
ب����رس����ول ال���ل���ه ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع�����ى آل�����ه يف واق��ع��ن��ا 
ال�����ي�����وم م���ح���ط���ة إي���م���ان���ي���ة ل���رس���ي���خ امل������ب������ادئ واألخ��������اق 
النبيلة وت��رب��ي��ة األج��ي��ال عليها .. م��وك��دا ع��ى أهمية 
االس���ت���م���رار يف رف����د ال��ج��ب��ه��ات ب��امل��ق��ات��ل��ني ل��ل��دف��اع عن 

الوطن  وتحقيق النصر.

صرباً آل غثيم
صادق العزاء وعظيم املواساة  للزميل/ محمد موىس

 يف وفاة أخيه املرحوم/  عبدالله غثيم .. نسأل الله أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. 

)إنا لله وإنا إليه راجعون(
األسيفون: كافة الزماء بدائرة التوجيه املعنوي

 وصحيفة "26سبتمرب" و"اليمن".

 )SDGs( فرص التنمية المستدامة
في اليمن وفق التحرك العالمي  17-15

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

مم املتحدة هو الحياة يف الرّب.
ُ
الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية املستدامة لأل

»ح��م��اي��ة النظم اإليكولوجية ال��ربي��ة وترميمها وت��ع��زي��ز استخدامها ع��ى نحو م��س��ت��دام، وإدارة ال��غ��اب��ات ع��ى نحو 
مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.«

ي�����ح�����دد ه�������ذا ال������ه������دف غ������اي������اًت ل���ل���ح���ف���اظ ع������ى ال����ت����ن����وع ال���ب���ي���ول���وج���ي 
للغابات والصحراء واألنظمة اإليكولوجية الجبلية كنسبة مئوية 
من مجموع الكتلة األرضية. ويمكن الوصول إىل »عالم محايد من 
تدهور األرايض« عن طريق استعادة الغابات املتدهورة واألرايض 
املفقودة بسبب الجفاف والفيضانات. ويدعو الهدف 15 إىل إياء 
م��زي��د م��ن االه��ت��م��ام ملنع غ��زو األن���واع الغريبة وامل��زي��د م��ن الحماية 

للحياة الربية املهددة باالنقراض.

حقائق وأرقام  
الغابات

يعتمد زهاء 1.6 بليون من البشر منهم ما يزيد عى 000 2 
ثقافة م��ن ثقافات الشعوب األصلية  ع��ى الغابات يف الحصول 

عى مصدر رزقهم.
ت����أوي ال���غ���اب���ات م���ا ي��زي��د ع���ى 80 يف امل���ائ���ة م���ن أن�����واع ال��ح��ي��وان��ات 

والنباتات والحشرات األرضية.
التصحر

ي��ع��ت��م��د 2.6 ب��ل��ي��ون م���ن ال���ن���اس م��ب��اش��رة ع���ى ال����زراع����ة، غ���ري أن 
ن��س��ب��ة 52 يف امل��ائ��ة م��ن األرايض املستعملة يف ال���زراع���ة ت��ت��أث��ر ت��أث��را 

خفيفا أو شديدا من جراء تدهور الربة.
يؤثر تدهور األرايض يف 1.5 بليون من البشر عامليا.

ر ال���زي���ادة يف ف��ق��دان األرايض ال��ص��ال��ح��ة ل��ل��زراع��ة ع��ن امل��ع��دل  ُت���ق���َدّ
التاريخي بما يراوح بني 30 و35 مرة.

ُيعزى إىل الجفاف والتصحر فقدان مساحة 12 مليون هكتار 
سنويا )23 هكتار يف الدقيقة(، ك��ان يتسنى االس��ت��ف��ادة منها يف 

زراعة 20 مليون طن من الحبوب.
يتأثر مباشرة 74 يف املائة من الفقراء بتدهور األرايض عامليا.

التنوع اإليكولوجي
تعرض لانقراض نسبة ثمانية يف املائة من الساالت الحيوانية 
املعروفة، البالغ عددها 300 8 سالة، وهناك نسبة 22 يف املائة 

منها مهددة باالنقراض.
ل��م تجر بحوث بصدد إمكانية استعمال أن���واع األش��ج��ار، التي 
يزيد عددها عى 000 80 نوع، سوى لنسبة واحد يف املائة منها.

توفر األسماك نسبة 20 يف املائة من الربوتني الحيواين لحوايل 
ثاثة بايني من البشر. وتقدم عشرة أن��واع فحسب قرابة نسبة 
30 يف امل��ائ��ة م��ن امل��ص��ي��د بمصائد األس��م��اك ال��ب��ح��ري��ة، بينما توفر 

عشرة أنواع قرابة 50 يف املائة من إنتاج تربية املائيات.
ت�����وف�����ر ال�����ن�����ب�����ات�����ات م������ا ي�����زي�����د ع������ى 80 يف امل������ائ������ة م������ن ن�����ظ�����ام ال�����غ�����ذاء 
ال���ب���ش���ري. وت����ق����دم خ��م��س��ة أن�������واع ف��ح��س��ب م����ن ال���ح���ب���وب ال��غ��ذائ��ي��ة 
نسبة 60 يف املائة من مدخول الطاقة الغذايئ.. تمثل الكائنات 
املجهرية وال��اف��ق��اري��ات عنصرا مهما م��ن عناصر خ��دم��ات النظام 
اإليكولوجي، غ��ري أن��ه ال ي��زال هناك قصور يف معرفة إسهاماتها 

واإلقرار بتلك اإلسهامات.

مقاصد الهدف 15
ض������م������ان ح�����ف�����ظ وت�����رم�����ي�����م ال�����ن�����ظ�����م اإلي�����ك�����ول�����وج�����ي�����ة ال�������ربي�������ة وال����ن����ظ����م 
اإلي����ك����ول����وج����ي����ة ل���ل���م���ي���اه ال����ع����ذب����ة ال����داخ����ل����ي����ة وخ����دم����ات����ه����ا، وال س��ي��م��ا 
ال���غ���اب���ات واألرايض ال��رط��ب��ة وال���ج���ب���ال واألرايض ال���ج���اف���ة، وض��م��ان 
استخدامها عى نحو مستدام، وذلك وفقا لالتزامات بموجب 

االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020
تعزيز تنفيذ اإلدارة امل��س��ت��دام��ة لجميع أن���واع ال��غ��اب��ات، ووق��ف 
إزال���ة ال��غ��اب��ات، وت��رم��ي��م ال��غ��اب��ات امل��ت��ده��ورة وتحقيق زي���ادة كبرية 
يف نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات عى الصعيد العاملي، 

بحلول عام 2020
م���ك���اف���ح���ة ال���ت���ص���ح���ر، وت����رم����ي����م األرايض وال�����رب�����ة امل�����ت�����ده�����ورة، ب��م��ا 
يف ذل���ك األرايض امل��ت��ض��ررة م��ن ال��ت��ص��ح��ر وال��ج��ف��اف وال��ف��ي��ض��ان��ات، 
والسعي إىل تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األرايض، بحلول 
عام 2030.. ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بما يف 
ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها عى توفري املنافع 
التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية املستدامة، بحلول عام 2030

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، 
ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، 

دة ومنع انقراضها بحماية األنواع املهَدّ
تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 
املوارد الجينية، وتعزيز سبل الوصول إىل تلك املوارد، عى النحو 

املتفق عليه دوليا
اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غري املشروع لألنواع املحمية 
من النباتات والحيوانات واالتجار فيها، والتصدي ملنتجات األحياء 
الربية غري املشروعة، عى مستويي العرض والطلب عى السواء
ات����خ����اذ ت����داب����ري مل���ن���ع إدخ��������ال األن���������واع ال���غ���ري���ب���ة ال����غ����ازي����ة إىل ال��ن��ظ��م 
اإليكولوجية لألرايض واملياه وتقليل أثر ذلك إىل حد كبري، ومراقبة 

األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 2020
إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف عمليات 
التخطيط الوطني واملحيل، والعمليات اإلنمائية، واسراتيجيات 

الحد من الفقر، والحسابات، بحلول عام 2020
ح���ش���د امل��������وارد امل���ال���ي���ة م����ن ج��م��ي��ع امل����ص����ادر وزي����ادت����ه����ا زي�������ادة ك��ب��رية 
بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها 

استخداًما مستداًما
حشد م���وارد ك��ب��رية م��ن جميع امل��ص��ادر وع��ى جميع املستويات 
ب���غ���رض ت��م��وي��ل اإلدارة امل��س��ت��دام��ة ل��ل��غ��اب��ات وت���وف���ري م���ا ي��ك��ف��ي من 
الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، بما يف ذل��ك حفظ 

الغابات وإعادة زرع الغابات
تعزيز ال��دع��م ال��ع��امل��ي للجهود ال��رام��ي��ة إىل مكافحة الصيد غري 
املشروع لألنواع املحمية واالتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة 
ق���درات املجتمعات املحلية ع��ى السعي إىل الحصول ع��ى فرص 

سبل كسب الرزق املستدام.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف 15 الحياة في البّر

< ي���ع���ل���ن األخ ص��������اح اح����م����دم����ح����م����ده����زاع 
ال������������ق������������ايض ع������������ن ف�������������ق�������������دان  ك���������������رت م�����ري�����ح�����م�����ل 
رقم3379/ك مرنوع جونسينافعى من 

وجده ايصاله القرب مركزشرطة
< ت���ع���ل���ن األخ���������ت خ����دي����ج����ة ه�����اش�����م ح���م���ود 
العشميل عن فقدان بطاقة شخصية فعى 
من وجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة.
< يعلن األخ خالد ع��يل محمد الضاعي 

عن فقدانه بطاقته العسكرية والتي تحمل 
ال�����رق�����م )742469(، ف����ع����ى م�����ن ي���ج���ده���ا 

الرجاء إيصالها إىل أقرب قسم شرطة.
< تعلن األخت هنية عبدالله طه السقاف 
ع������ن ف����ق����دان����ه����ا ب���ط���اق���ت���ه���ا ال���ش���خ���ص���ي���ة وال����ت����ي 
 ،)01000009243( ال�������رق�������م  ت����ح����م����ل 
فعى من يجدها الرجاء إيصالها إىل أقرب 

قسم شرطة.

فقدان

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

االثنني   :   19   ربيع أول    1443هـ     |   25   أكتوبر     2021م    |    العدد     2231      |   12  صفحة

االحتفاالت باملولد النبوي اظهرت صورة مشرفة لليمن بني األمم والشعوب

لقطات مثرية ومرعبة:

كاسترو يأمر بحبس عشيقته ماريا في جزيرة الصنوبر

قراءة وتحليل:

 عميد أنور املاوري*

رسقــــه وثــائــق 
كوبية رسية

ســيــنــاريــوهــات 
اغتيال كاسرتو

)بوح( مجموعة قصصية باكورة نادي القصة ذمار
أق��ي��م��ت يف ن�����ادي ال��ق��ص��ة ب��ال��ع��اص��م��ة 
ص��������ن��������ع��������اء إح�������ت�������ف�������ائ�������ي�������ة ب�����������ص�����������دور )ب���������������وح( 
م�����ج�����م�����وع�����ة ق�����ص�����ص�����ي�����ة ل�������ع�������دد ع������ش������رون 
ق���������اص وق�������اص�������ة يف ك������ت������اب وال��������������ذي ي���ع���د 

باكورة نادي القصة ذمار.
اإلح��ت��ف��ائ��ي��ة أدارت���ه���ا ال��ك��ات��ب��ة واألدي���ب���ة 
ن���ب���ي���ه���ة م����ح����ض����ور رئ�����ي�����س ن����������ادي ال���ق���ص���ة 
بذمار سلطت الضوء فيها عن األنتاج 
األدب����������ي ب����س����ط����ور خ���ط���ت���ه���ا أق��������ام واع�������دة 
م��ع��ربة يف مكنونها ع��ن ق��ض��اي��ا متنوعة 
ت�������رج�������م�������ت م��������ع��������ان��������اة ال�����������وط�����������ن ب������أس������ل������وب 
ق�����ص�����ي ب����ي����س����ط ب����م����س����ت����وي����ات إب�����داع�����ي�����ة 
م������خ������ت������ل������ف������ة ب�������ن�������ض�������ج ف�������ل�������س�������ف�������ة ال�������ك�������ت�������اب 

املشاركني.
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي ح����ض����ره����ا م���دي���ر 
ع�������ام م���ك���ت���ب ال����ث����ق����اف����ة ب���م���ح���اف���ظ���ة ذم������ار 

م���ح���م���د ال�����ع�����وم�����ري ش�����ه�����دت م�����داخ�����ات 
ال��������روايئ م��ح��م��د ال���غ���رب���ي ع����م����ران )ب�����وح( 
نصوص مدهشة لباقة كتاب ينسجون 
ب�����واك�����ريه�����م امل����م����ت����ع����ة، وال�������ق�������اص ص���ال���ح 
ال���ج���ربي ع��ض��و ات���ح���اد ال��ك��ت��اب اليمنيني 

فرع ذمار عن قصته " عيد"
ه����������ذا وك��������ان��������ت ك��������ل األوراق ال����ن����ق����دي����ة 
وال�����ك�����ل�����م�����ات ال�����ت�����ي أل����ق����ي����ت ب����امل����ن����اس����ب����ة يف 
مجملها نقاشات ورؤى واعية بقواعد 

وشروط القصة القصرية.

تعزية الغيثي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الزميل العزيز 

عبدالله حسن الغيثي  والذي كان مثااًل لامانة والنزاهة 
مخلصاً يف عمله كأمني مخازن يف املتحف الحربي.. وبهذا املصاب الجلل 
نعزي أهل الفقيد سائلني املوىل عز وجل أن يلهم أهله وذويه ومحبيه 

الصرب والسلوان ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
املعزون: العميد: يحيى سريع مدير دائرة التوجيه املعنوي 

 عميد ركن: عيل غالب الحرازي- عميد ركن: عابد الثور - عقيد:أحمد 
محمد الهادي- عقيد : إبراهيم املؤيد - مقدم خالد الحمادي- مقدم 
عيل محمد مبارك م/ وليد الخيواين – مساعد1:إبراهيم املسعودي 

 وجميع العاملني يف دائرة التوجيه املعنوي واملتحف الحربي

تهانينا
 آل السياغي

أجمل التهاين 
وأطيب التربيكات 

نزفها محملة بالورود 
والفل والياسمني 

للشاب الخلوق املجاهد 
مجدي نبيل السياغي 

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..
فألف ألف مربوك

املهنئون:
والدك العقيد/ نبيل السياغي

إخوانك: الحسن ويوسف ومعتز
وكافة األهل والزماء واألصدقاء.

تهانينا رضوان
اجمل باقات الفل 
والورد والياسمني 

نهديها للشاب الخلوق 
املجاهد/رضوان 

قيس سعيد احمد
 بمناسبة عقدالقران..

فالف الف مربوك. 
املهنئون: والدك الدكتور قيس سعيد احمد 
عبدالله - عمك املقدم/ عيل مبارك وولده - 

إخوانك واعمامك واخوالك 
وكافة االهل واالصدقاء

أفراح آل العرمزة
أجمل التهاين والتربيكات نهديها اىل العرسان:

محمد وأحمد وحسام العرمزة بمناسبة دخولهم 
القفص الذهبي فألف ألف مربوك..

املهنئون: العقيد محمد الكحالين- الدكتور طاهر اللبود
 األستاذ عبدالحميد الفهد- املحامي عيل السكني
 الشيخ عبدالله الضبيبي- الشيخ نشوان العرمزة

وكافة األهل واألصدقاء

مربوك أبا هديل
نبارك لألستاذ محمد عبدالله قاطة ارتزاقه املولودة 

الجديدة التي اسماها هديل
ونسأل املوىل جل وعا ان يجعلها قرة عني والديها .. 

فالف الف مربوك
املهنئون: فواز املروة- عبدالله حزام

وكافة األصدقاء يف دائرة التوجيه املعنوي

مربوك محمد عيىس
نبارك لألخ الزميل املساعد محمد عيىس

بمناسبة ارتزاقه مولود جديد اسماه
ذي يزن.. جعله الله من مواليد السعادة وقر به عني 

والديه وأنبته نباتاً حسناً.. وألف مربوك.
املهنئون: محمد الرعوي- أبو اسام- فؤاد الشمريي-

 أبو ايهم وكافة الزماء يف الشرطة العسكرية 
ودائرة التوجيه املعنوي

تهانينا
أجمل آيات التهاين والتربيكات

 لاستاذ/  سمري عبدالله جولة

 الوكيل املساعد لقطاع املحاسبة والحاسب اآليل بالبنك 
املركزي اليمني .. بمناسبة ارتزاقه مولودا جديدا جعله 

الله من الذرية الصالحة بارا بوالديه ووطنه .
املهنئون : عمار جباره وكافة العاملني يف جبارة اكسربس

تهانينا
أجمل آيات التهاين والتربيكات

 لاستاذ/  سمري عبدالله جولة

 الوكيل املساعد لقطاع املحاسبة والحاسب اآليل بالبنك 
املركزي اليمني .. بمناسبة ارتزاقه مولودا جديدا جعله 

الله من الذرية الصالحة بارا بوالديه ووطنه .
املهنئون : عمار جباره وكافة العاملني يف جبارة اكسربس

1000 مربوك
يف يوم بهيج محفوف بشذى العطور والفل والياسمني

 ووسط فرحة األهل واألصدقاء احتفل 

النقيب/  محمد عبدالله خميس
بزفافه امليمون

وبهذه املناسبة الغالية يطيب لنا أن نرفع إىل مقامه العايل 
أسمى وأصدق آيات التهاين والتربيكات وألف مربوك 

وبالرفاء والبنني بإذن الله
املهنئون:

املقدم حافظ الربيهي- االستاذ حمود الشعراين
ولدك عبدالله خميس- وكافة االهل واالصدقاء
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