
أدان مجلس النواب انضمام النظام السوداين إىل 
قائمة " العار" لألنظمة العربية املطّبعة مع العدو 

الصهيوين.
واستنكر مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة 
رئيس املجلس عبدالسالم صالح هشول زابية زيارة 
وزير خارجية العدو الصهيوين للعاصمة السودانية 
ال��خ��رط��وم، لبحث م��ا أس��م��اه "تعزيز آف��اق التعاون 
امل���ش���رك الس��ي��م��ا يف امل���ج���االت األم��ن��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ع مع 

السودان برعاية أمريكية.
ال�������خ�������ارج�������ي�������ة  وزارة  إع��������������������الن  إىل  امل��������ج��������ل��������س  ول����������ف����������ت 
ال�����س�����ودان�����ي�����ة، ت����أك����ي����د االت������ف������اق م�����ع ال�����ع�����دو ال���ص���ه���ي���وين 
بامليض قدماً يف سبيل تطبيع العالقات، وتطويرها يف 
املجاالت املختلفة. واستغرب مجلس النواب من جرأة 
قائد الجيش الذي ال يحمل أي تفويض من الشعب 
ال����س����وداين ي���خ���ول ل���ه ال���ت���ص���رف يف ق��ض��اي��ا م��ف��ص��ل��ي��ة ال 

تنسجم وإرادة الشعب السوداين وقواه الحية.
وح��ي��ا رف���ض األح�����زاب وال���ق���وى امل��ن��اه��ض��ة للتطبيع 
يف السودان الشقيق عىل مواقفها الثابتة يف نصرة 
الشعب الفلسطيني وحقه يف إقامة الدولة املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وج�����دد م��ج��ل��س ال���ن���واب يف ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، 

ث���ب���ات م���وق���ف���ه ال����راف����ض إلق����ام����ة أي ع���الق���ة ع���رب���ي���ة أو 
إسالمية مع العدو الصهيوين املحتل الذي يمارس 
ع��دوان��ه وانتهاكاته املستمرة ل���ألرايض الفلسطينية 
ويتعمد قتل وتشريد وهدم مساكن أبناء الشعب 

الفلسطيني.. مؤكداً عىل حق الشعب الفلسطيني 
يف الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل املتاحة.
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منذ اللحظات األوىل التي اعلن من خاللها 
وزير خارجية الرياض الجبري شن العدوان 

الظالم والغاشم عىل اليمن كان حينها 
يتئك عىل الدعم اللوجيستي األمرييك 

بل واملشاركة لشن هذا العدوان الغاشم 
األكرث بشاعة يف التاريخ ولم تكتف أمريكا 

بدعم تحالف العدوان بأشد األسلحة 
وأفتكها بشتى انواعها التي شملت اسلحة 

محرمة استخدمت ضد املدنيني يف كثري 
من املحافظات اليمنية وكانت هي املوجه 
واملخطط واملحدد لألهداف التي قصفت 
يف اليمن وراح خاللها آالف من الشهداء 

املدنيني.. هذا العدوان ما كان له أن يتم لوال 
تدخل القاتل املتوحش ) أمريكا ( الذي كان 
رأس الحربة يف قيادة دول تحالف العدوان 

لشن حربها العدوانية الظاملة عىل اليمن , 
وبعد فشل العدوان عسكريا خالل ثماين 
سنوات من املواجهة مع القوات املسلحة 

اليمنية , كان املسار السيايس لخروج دول 
العدوان من ورطتها هو الحل األخري.
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« تنفرد بنشر أهم مضامني  «
وثيقة تطوير أداء مؤسسات الدولة

يف حوار موجز تطرق اىل كثري من القضايا  
واالحداث املختلفة يف الجوانب الثقافية 

والسياسية واالجتماعية خالل ما يقارب  العقدين  
من الزمن اىل جانب التداعيات التي القت بظاللها 

عىل بالدنا خالل ثماين سنوات من العدوان والحصار 
واالستهداف املمنهج للشعب بشتى الطرق والوسائل  

.. "26 سبتمرب" ناقشت تلك املواضيع مع االخت 
بشرى بدر الدين الحويث ..

يلعب تطوير األداء املؤسيس دوراً حيوياً يف إحداث  
التنمية اإلدارية وتطوير وتحديث الجهاز اإلداري 

للدولة، من خالل معالجة االختالالت اإلدارية، والعمل 
عىل ترقية أداء املؤسسات الحكومية ليك تكون مميزة 

ومتميزة يف خدماتها التي تقدمها لكافة املواطنني ويف كل 
املحافظات عىل املستوى املركزي واملحيل.

جرائم ضد االنسانية بأسلحة أمريكية فتاكة طالت آالف األبرياء 

التقى بعدد من املسؤولني ومحافظي احملافظات وتفقد تنفيذ املشاريع باألمانة ومحافظة صنعاء وزار مديرية حيدان بصعدة 

الرئيس املشاط يؤكد على أهمية تعزيز مستوى اخلدمات العامة
 التأكيد على إجناز القضايا املتأخرة في هيئة رفع املظالم 

نتيجة تراكمات ما قبل ثورة 21 سبتمبر
على مجلس القضاء األعلى التحري في تعيني القضاة 
واختيار القاضي النزيه احلريص على حتقيق العدالة

يف ظل متابعة القيادة السياسية 
ممثلة بالرئيس املشري مهدى محمد 
املشاط، لسري عمل الجهات، ومدى 
ت�����ط�����ب�����ي�����ق�����ه�����ا ل���������آل���������ي���������ات واإلج������������������������������راءات 
امل��������ب��������س��������ط��������ة ل������������الرت������������ق������������اء ب��������ال��������خ��������دم��������ات 
امل���ق���دم���ة، وال���ت���ي ت��ع��د ض��م��ن أول���وي���ة 
امل��������رح��������ل��������ة ال����������راه����������ن����������ة ل�����ل�����ت�����خ�����ف�����ي�����ف م����ن 
معاناة املواطنني وإصالح مؤسسات 
ال����������دول����������ة وأدائ��������������ه��������������ا.. ال������ت������ق������ى ف����خ����ام����ة 
امل���ش���ري ال����رك����ن م���ه���دي امل����ش����اط رئ��ي��س 
امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع��������������ىل  رئ����ي����س 
ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل���������ألرايض وامل���س���اح���ة 
والتخطيط العمراين الدكتور هاشم 

الشامي.

:» بشرى بدر الدين احلوثي لـ » "خلية التخطيط املشتركة" أنشأتها واشنطن لقتل اليمنيني 
لم يرضخ الشهيد القائد لتهديد  

السلطة العميلة مبنع محاضراته

جدد ثبات موقفه الرافض إلقامة أي عالقة عربية أو إسالمية مع العدو الصهيوني احملتل

مجلس النواب يدين تطبيع النظام السوداني مع العدو الصهيوني
 التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل املتاحة

 سوق »الخميس« بمديرية مستبأ بحجة أستهدف بقنابل »MK4« األمريكية املوجهة عرب األقمار الصناعية..

الشيخ »احلليلي« يستنكر 
تعيينه مستشارًا لوزير  

أوقاف حكومة  االرتزاق      
اس����ت����ن����ك����ر ال���ش���ي���خ 
امل��������ق��������رئ ي�����ح�����ي�����ى ب���ن 
أح�������������م�������������د ال�������ح�������ل�������ي�������يل 
إق���������������������������������دام ح��������ك��������وم��������ة 
االرت��������������������������������������������������������������������زاق ع���������ىل 
إصدار قرار تعيينه 
مستشارا ملا يسمى 
ب���������������وزي���������������ر األوق�������������������������اف 

املقيم يف الرياض.
واس��������������������������ت��������������������������غ��������������������������رب 
ال���������ش���������ي���������خ ال������ح������ل������ي������يل   

م������ن م��������دى وق������اح������ة م������ن ي����ط����ل����ق����ون ع������ىل أن���ف���س���ه���م 
شرعية

ناقش مع محافظي حضرموت واملهرة أوضاع احملافظتني احملتلتني

رئيس الوزراء يؤكد عـَِظم املسؤولية الوطنية 
والتاريخية التي حتملتها الدولة

ن�������اق�������ش رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س ال�����������������وزراء 
ال���������دك���������ت���������ور ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز ص���������ال���������ح ب����ن 
ح�������������ب�������������ت�������������ور، أم���������������������س م����������������ع م�������ح�������اف�������ظ�������ي 
ح�����ض�����رم�����وت ل����ق����م����ان ب�����������اراس وامل�����ه�����رة 
قعطبي عيل الفرجي ، مستجدات 

األوضاع يف املحافظتني املحتلتني.
واس���������ت���������م���������ع رئ����������ي����������س ال������������������������������وزراء م����ن 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ني إىل ش���������رح ع�������ن ال����ح����ال����ة 
ال�����ع�����ام�����ة يف ح�����ض�����رم�����وت وامل�������ه�������رة يف 
ظ���ل االح���ت���الل ال���س���ع���ودي اإلم�����ارايت 
وم�������ن ورائ�����ه�����م�����ا امل����ط����ام����ع األم���ري���ك���ي���ة 
وال��ربي��ط��ان��ي��ة يف ال������رثوات الطبيعية 
التي تتجىل يوماً إثر آخر من خالل 
ال���زي���ارات امل��ت��ك��ررة للسفري األم��ري��يك 
إىل ح����ض����رم����وت وت����رك����ي����ز ال����ربي����ط����اين 
ع��������������ىل امل��������������ه��������������رة وخ������������ط������������ط ال����������دول����������ت����������ني 
امل������ع������روف������ت������ني ب�������دوره�������م�������ا امل������ب������اش������ر يف 
ال����رت����ي����ب ل�����ل�����ع�����دوان وال�����ح�����ص�����ار ع��ىل 
ال��ي��م��ن، إلق��ام��ة ق��واع��د عسكرية يف 
ه����ات����ني امل���ح���اف���ظ���ت���ني ال���ل���ت���ني ت��م��ث��الن 
أه����م����ي����ة ج����ي����وس����ي����اس����ي����ة ك�����ب�����رية ل��ي��س 

لليمن فحسب بل ولإلقليم.
وأش���������������������������ار امل����������ح����������اف����������ظ����������ان إىل ح�������ال�������ة 
الغليان والسخط الشعبي املتأجج 

يف ح������ض������رم������وت وامل���������ه���������رة وك�����اف�����ة 
املحافظات الجنوبية والشرقية 

امل��ح��ت��ل��ة، ض���د االح���ت���الل 
وع��������م��������الئ��������ه 

وم����رت����زق����ت����ه، ورف��������ض وج��������ود امل��ح��ت��ل 
س��������ي��������م��������ا يف ظ��������������ل ال�������������ت�������������ده�������������ور امل����������ري����������ع 
وال��������������������ك��������������������اريث ل�����������������الوض�����������������اع امل������ع������ي������ش������ي������ة 
واألم���������ن���������ي���������ة وال������خ������دم������ي������ة 
واس��ت��م��رار ال��ص��راع��ات 
بني مليشيات املحتل 
خاصة يف حضرموت.



يف ظل متابعة القيادة السياسية ممثلة بالرئيس املشري مهدى 
م��ح��م��د امل���ش���اط، ل��س��ري ع��م��ل ال���ج���ه���ات، وم����دى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��آل��ي��ات 
واإلج���������راءات امل��ب��س��ط��ة ل���ارت���ق���اء ب��ال��خ��دم��ات امل���ق���دم���ة، وال���ت���ي تعد 
ض���م���ن أول����وي����ة امل���رح���ل���ة ال���راه���ن���ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن م���ع���ان���اة امل���واط���ن���ن 
وإص���اح مؤسسات ال��دول��ة وأدائ��ه��ا.. التقى فخامة املشري الركن 
م����ه����دي امل����ش����اط رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع��������ى  رئ����ي����س ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ع��ام��ة ل���أرايض وامل��س��اح��ة والتخطيط ال��ع��م��راين ال��دك��ت��ور هاشم 

الشامي.
حيث جرى خال اللقاء استعراض ما تقوم به الهيئة من توثيق 
ألرايض وعقارات الدولة، وما توصلت إليه من تحديث لأنظمة 

والربامج.
وأكد الرئيس املشاط عى أهمية اإلسراع يف استكمال املخططات 
العمرانية وإنزالها والعمل عى تحزيم العشوائيات.. كما أكد عى 
ض��رورة التوثيق اإللكرتوين واألتمتة لكافة أعمال الهيئة العامة 

لأرايض واملساحة والتخطيط العمراين.
ه�����ذا وك�������ان ف���خ���ام���ة امل����ش����ري ال����رك����ن م����ه����دي امل����ش����اط رئ����ي����س امل��ج��ل��س 
السيايس األعى، قد التقى رئيس مجلس القضاء األعى، القايض 

أحمد املتوكل، وأعضاء مجلس القضاء.
ج������رى خ������ال ال����ل����ق����اء م���ن���اق���ش���ة ال����ت����ع����دي����ات ال���ق���ان���ون���ي���ة ب���م���ا ي��ح��ق��ق 
قضاًء عاجا وعادال، ومعايري الدفعة الجديدة يف املعهد العايل 

للقضاء.
وأك�������د ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط ع�����ى ض���������رورة أن ت����ك����ون ال����دف����ع����ة ال���ق���ادم���ة 
يف امل��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ل��ق��ض��اء م��ت��م��ي��زة م���ن ح��ي��ث ال���روح���ي���ة اإلي��م��ان��ي��ة 

والوطنية وامللكة العلمية واملعرفية.
ووجه الرئيس املشاط رئيس مجلس القضاء والنائب العام بزيارة 
السجون واإلف����راج ع��ن السجناء املعسرين ع��ى أن ت��ت��وىل الهيئة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���زك���اة ت��س��دي��د م���ا ع��ل��ي��ه��م م���ن ح���ق���وق ل���ل���غ���ري.. ك��م��ا وج��ه 
ب��اإلف��راج ع��ن السجناء ره��ن تنفيذ ال��ع��ق��وب��ات السالبة للحرية؛ 
ممن قضوا ثلثي املدة يف غري القضايا الجسيمة والحقوق الخاصة.

وحث الرئيس املشاط عى االهتمام بالتدريب والتأهيل املستمر 
للكادر اإلداري والقضايئ، واالهتمام بتطوير منهج املعهد العايل 
القضاء، بما يمكن القايض من أداء مسؤوليته وفقاً للشريعة 

اإلسامية الغراء.
كما حث مجلس القضاء األعى عى التحري يف تعين القضاة، 

واختيار القايض النزيه الحريص عى تحقيق العدالة.
وش����دد ال��رئ��ي��س امل���ش���اط ع���ى ض�����رورة ح���ث ال��ق��ض��اة وال���ُك���ت���اب عى 
سرعة البت يف قضايا املواطنن وتحقيق العدالة الناجزة، واتخاذ 
اإلجراءات الرادعة ضد كل من يقصر يف أداء واجباته من قضاة 

وإدارين.
ويف وق���ت س��اب��ق ك���ان ف��خ��ام��ة امل��ش��ري ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئيس 
املجلس السيايس األعى قد التقى يف وقت سابق قيادات السلطة 

القضائية.
وخ������ال ال���ل���ق���اء ت����م م���ن���اق���ش���ة اإلج�����������راءات وامل����ع����وق����ات ال���ت���ي ت���واج���ه 

املواطنن أثناء إجراءات التسجيل يف السجل العقاري.
ووجه فخامة الرئيس املشاط، بإصدار قرار إنشاء أقام التوثيق 
العقارية وس��رع��ة تدشن العمل فيها ك��ون التوثيق ه��و املختص 
ب��اإلش��راف وال��رق��اب��ة ع��ى أع��م��ال األم��ن��اء، وذل���ك لحل اإلش��ك��االت 
وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه املواطنن أثناء التسجيل يف 
السجل العقاري، وبما يكفل ضمان وتثبت املعامات ملا لذلك من 
أهمية يف استقرار الجانب العقاري والحد من املنازعات وحفظ 
حقوق املواطنن، مع االحتفاظ لهيئتي األرايض واألوقاف بالحق 

يف املنازعة يف أي محررات ترد عى حقوقها.
ك���م���ا وج�����ه ب�����إع�����داد ق���ائ���م���ة س��������وداء ب����امل����زوري����ن وم�����ن ص�����در ب��ح��ق��ه��م 
أحكام أو اشتهروا باستخدام محررات مزورة للبسط عى أماك 
املواطنن، وضبطهم وإحالتهم للجهات املختصة لينالوا جزاءهم 

الرادع.
يف س��ي��اق متصل ق���ام ف��خ��ام��ة امل��ش��ري ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئيس 

املجلس السيايس األعى، بزيارة ميدانية لتفقد مستوى الخدمات 
املقدمة للمواطنن يف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

واطلع الرئيس املشاط ومعه مستشار املجلس السيايس األعى 
محمد مفتاح، وأمن العاصمة حمود عباد، ومحافظ صنعاء 
عبدالباسط الهادي، وم��دراء املكاتب الخدمية، عى سري تنفيذ 
مشاريع ال��ط��رق والتحسن وأع��م��ال السامة امل��روري��ة، وق��ن��وات 

تصريف مياه األمطار، وغريها من املشاريع الخدمية.
ووجه أمن العاصمة ومحافظ صنعاء ومدراء املكاتب التنفيذية 
بالنزول امليداين لاطاع عى الواقع العميل، وتشخيص مكامن 
الخلل وأوجه القصور يف بعض املشاريع، والعمل عى معالجتها.

وأك�������د ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط، ع�����ى أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز م���س���ت���وى ال���خ���دم���ات 
العامة، واالهتمام بصيانة الطرق أواًل بأول.. حاثا عى استكمال 
مشاريع تصريف مياه األمطار والسيول وتنظيف القنوات الجاهزة 

من األتربة قبل موسم األمطار.
كما أكد عى ضرورة وضع حلول للتخفيف من االزدحام املروري، 
واالهتمام بأعمال السامة امل��روري��ة، والنظافة وتحسن املظهر 

ال��ج��م��ايل وال���ح���ض���اري ل��ل��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ب��م��ا ي��ل��ي��ق ب��ه��ا كعاصمة 
للجمهورية اليمنية.

وحث الرئيس املشاط عى توعية املواطنن بعدم رمي املخلفات 
يف ق����ن����وات ت���ص���ري���ف م���ي���اه األم�����ط�����ار وال����س����ي����ول، ك���ون���ه���ا ت��ت��س��ب��ب يف 
انسدادها وتجمع املياه يف األحياء والحارات.. مشدداً عى ضرورة 
االهتمام بالتشجري وخصوصا مع بداية املوسم، والحرص عى 
تشجري شوارع املدن يف املحافظات، وتشجيع املواطنن عى ذلك.
وأشاد بما تحقق من إنجازات عى مستوى النظافة والطرقات، 
وح��ث عى تكريم امل��دراء الناجحن يف أعمالهم.. ووج��ه الرئيس 
املشاط أمن العاصمة ومحافظ صنعاء بتكريم املدراء الناجحن 

يف أعمالهم.
إىل ذلك التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعى محافظ إب عبدالواحد صاح.. جرى خال اللقاء 
اس��ت��ع��راض م��ا ت��م تنفيذه م��ن ت��وج��ي��ه��ات ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س امل��ش��اط 

أثناء زيارته ملحافظة إب من املشاريع التنموية والخدمية.
وحث الرئيس املشاط، محافظ إب عى االهتمام بالنزول امليداين 

وت����ل����م����س ه����م����وم واح����ت����ي����اج����ات امل������واط������ن������ن.. م������ش������دداً ع�����ى ض�������رورة 
االهتمام باملبادرات املجتمعية، ملا لها من أثر يف تحقيق التنمية 

املجتمعية.
كما زار فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
األع�����ى م��دي��ري��ة ح���ي���دان ب��م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة، وال���خ���دم���ات امل��ق��دم��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ن يف امل���دي���ري���ة، وم����ا ت��واج��ه��ه م���ن ن��ق��ص واح��ت��ي��اج��ات يف 

الخدمات واملشاريع.
ووجه الرئيس املشاط، حكومة اإلنقاذ الوطني والجهات املعنية 
بإياء مديرية حيدان واملناطق املحرومة، األولوية يف الخدمات 
وت��ن��ف��ي��ذ امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ك��ون��ه��ا م��ح��روم��ة م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل من 

الخدمات.
وأشاد باملواقف املشرفة ألبناء مديرية حيدان ومحافظة صعدة 
ب����ص����ورة ع���ام���ة يف ال���ت���ص���دي ل���ل���ع���دوان األم����ري����ي ال����س����ع����ودي، وم���ا 
قدموه من قوافل الشهداء يف سبيل الله، ودفاعاً عن الوطن، 

ليسطروا بذلك أنصع صور البذل والعطاء.
وح���ث ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س، السلطة املحلية ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ى تلمس 

احتياجات املواطنن واالستماع إىل مشاكلهم وهموهم واإلسراع 
يف حلها.

إىل ذلك زار فخامة الرئيس ضريح الشهيد القائد السيد حسن 
ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث يف منطقة م����ران، وت���م خ��ال��ه��ا ق����راءة الفاتحة 

عى روحه.
وقال الرئيس املشاط " نتذكر اليوم الشهيد القائد عندما انطلق 
بمشروعه القرآين وتبنى املوقف الحق بكل االعتبارات يف مرحلة 
ح���س���اس���ة مل����واج����ه����ة ق������وى ال���ط���غ���ي���ان واالس����ت����ك����ب����ار امل���ت���م���ث���ل���ة ب��أم��ري��ك��ا 
وإسرائيل، وندرك جيداً بعد كل ما شاهدناه أنه لوال تحركه الذي 
أثبتت األي���ام واألح���داث م��دى صوابيته، لكان مستقبل الشعب 

اليمني يف خطر".
والتقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
األعى كذلك، رئيس وأعضاء هيئة رفع املظالم، ورؤس��اء فروع 

الهيئة يف املحافظات.
وخ���ال اللقاء وج��ه الرئيس امل��ش��اط، بإنجاز القضايا امل��ت��أخ��رة يف 

هيئة رفع املظالم نتيجة تراكمات املايض قبل ثورة 21 سبتمرب.
وأشاد بما حققته هيئة رفع املظالم من نجاحات، حاثا عى بذل 
امل��زي��د م��ن الجهود يف ح��ل مظالم ال��ن��اس ال����واردة إليها والتحقق 

منها وإنصاف املظلومن.
ووجه الرئيس املشاط، الجهات ذات العاقة بالتعاون مع هيئة 
رفع املظالم بما يمكنها من القيام بمهامها يف إنصاف املظلومن.

التقى بعدد من املسؤولني ومحافظي احملافظات وتفقد تنفيذ املشاريع باألمانة ومحافظة صنعاء وزار مديرية حيدان بصعدة 

الرئيس املشاط يؤكد على أهمية تعزيز مستوى اخلدمات العامة 

أدان م����ج����ل����س ال��������ن��������واب ان������ض������م������ام ال����ن����ظ����ام 
ال�������س�������وداين إىل ق����ائ����م����ة " ال������ع������ار" ل���أن���ظ���م���ة 

العربية املطّبعة مع العدو الصهيوين.
واس������ت������ن������ك������ر م�����ج�����ل�����س ال�����������ن�����������واب يف ج���ل���س���ت���ه 
أم���س ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س امل��ج��ل��س ع��ب��دال��س��ام 
ص����ال����ح ه����ش����ول زاب����ي����ة زي��������ارة وزي�������ر خ���ارج���ي���ة 
ال����ع����دو ال���ص���ه���ي���وين ل��ل��ع��اص��م��ة ال���س���ودان���ي���ة 
الخرطوم، لبحث ما أسماه "تعزيز آفاق 
ال������ت������ع������اون امل�������ش�������رتك ال س����ي����م����ا يف امل������ج������االت 
األم����ن����ي����ة وال���ت���ط���ب���ي���ع م�����ع ال������س������ودان ب���رع���اي���ة 

أمريكية.
ول��ف��ت املجلس إىل إع���ان وزارة الخارجية 
ال������س������ودان������ي������ة، ت����أك����ي����د االت�������ف�������اق م������ع ال����ع����دو 
ال��ص��ه��ي��وين ب���امل���ي ق���دم���اً يف س��ب��ي��ل تطبيع 
العاقات، وتطويرها يف املجاالت املختلفة.
واستغرب مجلس النواب من جرأة قائد 
ال���ج���ي���ش ال�������ذي ال ي���ح���م���ل أي ت���ف���وي���ض م��ن 
ال��ش��ع��ب ال���س���وداين ي��خ��ول ل���ه ال��ت��ص��رف يف 
قضايا مفصلية ال تنسجم وإرادة الشعب 

السوداين وقواه الحية.
وح�����ي�����ا رف�������ض األح������������زاب وال������ق������وى امل���ن���اه���ض���ة 
للتطبيع يف السودان الشقيق عى مواقفها 
ال�����ث�����اب�����ت�����ة يف ن������ص������رة ال�����ش�����ع�����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 
وحقه يف إقامة الدولة املستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
وج�����������دد م����ج����ل����س ال��������ن��������واب يف ال����ج����م����ه����وري����ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة، ث����ب����ات م���وق���ف���ه ال������راف������ض إلق���ام���ة 
أي ع����اق����ة ع���رب���ي���ة أو إس����ام����ي����ة م����ع ال���ع���دو 

ال���ص���ه���ي���وين امل���ح���ت���ل ال������ذي ي����م����ارس ع���دوان���ه 
وانتهاكاته املستمرة لأرايض الفلسطينية 
ويتعمد قتل وتشريد وهدم مساكن أبناء 
ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي .. م����ؤك����داً ع����ى ح��ق 
الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه 

بكافة الوسائل املتاحة.
ودع��ا مجلس ال��ن��واب، الربملانات العربية 
واإلس��������ام��������ي��������ة وأح�������������������رار ال�������ع�������ال�������م إىل إدان�����������ة 
واس��ت��ن��ك��ار ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين 
.. م����ع����ت����رباً إق����������دام ال����ن����ظ����ام ال�������س�������وداين ع��ى 
خ�����ط�����وات ال���ت���ط���ب���ي���ع م���خ���ال���ف���ة إلرادة أب����ن����اء 
األم��������������ة ال������ع������رب������ي������ة واإلس���������ام���������ي���������ة ب������م������ا ف���ي���ه���م 
أبناء الشعب ال��س��وداين املناهض ملشاريع 
ال����ت����ط����ب����ي����ع وال�����ع�����م�����ال�����ة واالرت����������ه����������ان وامل�������������واالة 

للصهيونية.
ويف ال��ج��ل��س��ة ال���ت���ي ح���ض���ره���ا وزي�������را ال���دول���ة 
ل������������ش������������ؤون م�������ج�������ل�������ي ال��������������ن��������������واب وال������������ش������������ورى 
الدكتور عيل عبد الله أبو حليقة والشؤون 
االجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، 
ناقش مجلس النواب تقرير لجنة القوى 
العاملة والشؤون االجتماعية بشأن نتائج 
نزولها امل��ي��داين إىل ص��ن��دوق رع��اي��ة وتأهيل 

املعاقن.
اح���ت���وى ال��ت��ق��ري��ر ع���ى ن���ب���ذة ع���ن ال��ص��ن��دوق 
وم����������������������������وارده وال����������ف����������ئ����������ات ال���������ت���������ي ي�����س�����ت�����ه�����دف�����ه�����ا 
ل�����������ع�����������ام 2021م  ال������������ص������������ن������������دوق  وإي��������������������������������������رادات 

واملشاريع التي نفذها خال العام ذاته.
وت���ط���رق ال��ت��ق��ري��ر إىل ال��ص��ع��وب��ات وامل���ع���وق���ات 

التي تواجه عمل الصندوق، ونتائج النزول 
امل����������ي����������داين إض��������اف��������ة إىل ع�����������دد م��������ن امل������اح������ظ������ات 

والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأكد أعضاء مجلس النواب خال نقاشاتهم 
ل������ل������ت������ق������ري������ر ع�����������ى أه�������م�������ي�������ة ال������������ت������������زام ال�������ص�������ن�������دوق 
ب�������األه�������داف ال�����ت�����ي أن�������ئ م������ن أج����ل����ه����ا وال���ع���م���ل 
ع�����ى م���ع���ال���ج���ة االخ�������ت�������االت وأوج����������ه ال���ق���ص���ور 
وال���ت���ن���س���ي���ق ب����ن وزارة ال�����ش�����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 

والعمل والصندوق لتجاوز الصعوبات.
ول��ف��ت��وا إىل امل���اح���ظ���ات ال��ت��ي وردت يف ت��ق��ري��ر 
ال��ج��ه��از امل��رك��زي ل��ل��رق��اب��ة وامل��ح��اس��ب��ة والعمل 
ع��ى تسهيل امل��ع��ام��ات واإلج�������راءات وت��وف��ري 
االحتياجات الازمة لرعاية وتأهيل املعاقن 
وم���������������راع���������������اة ال����������ت����������وزي����������ع يف أم�����������ان�����������ة ال������ع������اص������م������ة 

واملحافظات وفًقا لاحتياج.
وش������دد م��ج��ل��س ال����ن����واب ع����ى أه���م���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل 
دور ال���رق���اب���ة ع����ى أداء ال���ص���ن���ادي���ق وم��ت��اب��ع��ة 
التقارير الدورية عن أنشطة الصناديق ومنها 

صندوق رعاية وتأهيل املعاقن.
وب���������ع���������د ن���������ق���������اش م������س������ت������ف������ي������ض، أق��������������ر م����ج����ل����س 
النواب إع��ادة التقرير إىل اللجنة الستيعاب 
املاحظات التي ُطرحت يف الجلسة من قبل 

األعضاء وموافاة املجلس بنتائج ذلك.
وك�����������������������ان امل���������ج���������ل���������س ق��������������د اس���������ت���������ه���������ل ج�����ل�����س�����ت�����ه 
ب��اس��ت��ع��راض م��ح��ض��ره ال��س��اب��ق وأق�����ره بعد 
إجراء بعض التصويبات عليه وسيواصل 
ع������ق������د ج������ل������س������ات أع�������م�������ال�������ه ال�����������ي�����������وم  االث������ن������ن 

بمشيئة الله تعاىل.

ن��اق��ش رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ص��ال��ح بن 
حبتور، أمس مع محافظي حضرموت لقمان باراس واملهرة 
قعطبي ع��يل ال��ف��رج��ي ، م��س��ت��ج��دات األوض����اع يف املحافظتن 

املحتلتن.
واستمع رئيس ال��وزراء من املحافظن إىل شرح عن الحالة 
ال���ع���ام���ة يف ح���ض���رم���وت وامل����ه����رة يف ظ���ل االح����ت����ال ال��س��ع��ودي 
اإلم���������ارايت وم�����ن ورائ���ه���م���ا امل���ط���ام���ع األم���ري���ك���ي���ة وال���ربي���ط���ان���ي���ة يف 
الرثوات الطبيعية التي تتجى يوماً إثر آخر من خال الزيارات 
املتكررة للسفري األمريي إىل حضرموت وتركيز الربيطاين عى 
املهرة وخطط الدولتن املعروفتن بدورهما املباشر يف الرتتيب 
ل��ل��ع��دوان وال��ح��ص��ار ع��ى اليمن، إلق��ام��ة ق��واع��د عسكرية يف 
هاتن املحافظتن اللتن تمثان أهمية جيوسياسية كبرية 

ليس لليمن فحسب بل ولإلقليم.
وأشار املحافظان إىل حالة الغليان والسخط الشعبي املتأجج 
يف حضرموت واملهرة وكافة املحافظات الجنوبية والشرقية 
امل��ح��ت��ل��ة، ض��د االح���ت���ال وع��م��ائ��ه وم��رت��زق��ت��ه، ورف���ض وج��ود 
امل����ح����ت����ل س����ي����م����ا يف ظ������ل ال������ت������ده������ور امل������ري������ع وال��������ك��������اريث ل�����اوض�����اع 
امل���ع���ي���ش���ي���ة واألم����ن����ي����ة وال����خ����دم����ي����ة واس�����ت�����م�����رار ال�����ص�����راع�����ات ب��ن 

مليشيات املحتل خاصة يف حضرموت.
وت��ط��رق اللقاء إىل أوض���اع النازحن وال��ط��اب القادمن من 
املحافظات الجنوبية والشرقية عامة ومن املحافظتن بوجه 
خ������اص، وأه���م���ي���ة ال���ع���م���ل ع����ى ت���ع���زي���ز م���س���ت���وى ال���رع���اي���ة ل��ه��م 
وم��ع��ال��ج��ة اش���ك���االت���ه���م ب��م��ا ي��ن��س��ج��م وت���أك���ي���دات ق���ائ���د ال���ث���ورة 

وتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعى بهذا الشأن.

وأك���د رئ��ي��س ال����وزراء ِع��ظ��م املسؤولية الوطنية والتاريخية التي 
ت��ح��م��ل��ت��ه��ا ص���ن���ع���اء م���ن���ذ ال����ي����وم األول ل���ل���ع���دوان وال���ح���ص���ار ت��ج��اه 
الوطن الكبري وأهله والدفاع عن األمة وحياض الوطن وسيادته.
وث�����م�����ن ج�����ه�����ود امل����ح����اف����ظ����ن وم���ت���اب���ع���ت���ه���م���ا امل����س����ت����م����رة ألوض�������اع 
م����ح����اف����ظ����ت����ي����ه����م����ا وت������واص������ل������ه������م������ا م��������ع ال������ف������ع������ال������ي������ات ال����س����ي����اس����ي����ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة امل���ن���اه���ض���ة ل����اح����ت����ال، م���ش���ي���دا ب���ك���اف���ة األح�������رار 
يف امل���ح���اف���ظ���ات وامل���ن���اط���ق امل��ح��ت��ل��ة ال���راف���ض���ن ل���ت���واج���د امل��ح��ت��ل 
السعوي اإلمارايت وممارسات مليشياته ، سيما أحرار املهرة 
الذين يسجلون أنصع الصور البطولية والوطنية يف مواجهة 

خطط املحتل ويعربون عن قوة االنتماء لليمن الكبري.
وأدان ال���دك���ت���ور ب����ن ج���ب���ت���ور ، امل����م����ارس����ات ال���س���اف���رة ل��س��ف��ريي 
أم������ري������ك������ا وب������ري������ط������ان������ي������ا ، وان�����ت�����ه�����اك�����ات�����ه�����م�����ا ل������ل������س������ي������ادة ال����وط����ن����ي����ة 
وت���واص���ل���ه���م���ا امل���ب���اش���ر م����ع ال���ع���ن���اص���ر ال��ع��م��ي��ل��ة يف امل��ح��اف��ظ��ت��ن 
ب��ت��واط��ئ م��ن الحكومة العميلة بما ي��خ��دم أط��م��اع الدولتن 

عى ذلك النحو الذي يرفضه كل يمني حر عزيز. 
وأكد أن حكومة اإلنقاذ تعمل من خال خططها وبرامجها 
وأنشطتها عى مواكبة تطلعات جميع أبناء اليمن الكبري يف 
حدود ما يتاح من امكانيات دون تمييز بن محافظة وأخرى.

أك��������������د وزي�����������������ر ال�������ن�������ق�������ل ع�������ب�������دال�������وه�������اب 
ال�������درة، ت��ن��ص��ل األم�����م امل���ت���ح���دة عن 
ت�����ن�����ف�����ي�����ذ ال�������ت�������زام�������ه�������ا ب�����ت�����ف�����ري�����غ خ���������زان 
النفط العائم "صافر" واستبداله 
ب��آخ��ر ج��دي��د وف��ق االت��ف��اق امل���ربم يف 
م���������ارس 2022م م������ع ل���ج���ن���ة ت��ن��ف��ي��ذ 
اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم 

الشامل للخزان.
وأوض�������������ح ال��������وزي��������ر ال�������������درة أن األم�������م 
املتحدة تتعمد إبقاء وضع الخزان 
العائم كما هو عليه، لطلب املزيد 
م�����ن ال����ت����م����وي����ل م�����ن ال����������دول امل���ان���ح���ة 
وغ������ري امل����ان����ح����ة رغ������م ح���ص���ول���ه���ا ع��ى 
ك������ام������ل امل�����ب�����ل�����غ ال�����������ذي ح�������ددت�������ه ب��������85 
م���ل���ي���ون دوالر م�����ن ال���������دول امل���ان���ح���ة 

ودول أخ������������رى س�����اه�����م�����ت ل����ت����ف����ادي 
ال����������ك����������ارث����������ة ال������ب������ي������ئ������ي������ة ال�����������ك�����������ربى ال������ت������ي 
س�����ت�����ل�����ح�����ق ب�������ك�������ل ال��������������������دول امل����ح����ي����ط����ة 
بالبحر األحمر حتى قناة السويس 

وما بعدها.
وقال "التمويل لدى األمم املتحدة 
ج��اه��ز وق��د وع���دت بالتنفيذ بداية 
ال���ع���ام ٢٠٢٣م، ون���ح���ن يف شهر 
ف������������رباي������������ر ول����������������م ن�������ل�������ح�������ظ أي ت������ح������رك 

لاستبدال حتى اللحظة".
وأش����������ار وزي��������ر ال����ن����ق����ل، إىل أن م��ن��س��ق 
األم��م املتحدة يف اليمن وليام ديفيد 
غريسيل أعلن يف نوفمرب 2022م، أن 
ال��ع��م��ل يف ت��ف��ري��غ واس��ت��ب��دال ال��خ��زان 
ص�����اف�����ر ب�����خ�����زان ج�����دي�����د س����ي����ب����دأ م��ط��ل��ع 

العام 2023م.
واس�����ت�����غ�����رب م�����ن ال����ت����ص����ري����ح األخ�����ري 
ل����ن����ائ����ب امل�����ت�����ح�����دث ال�����رس�����م�����ي ب���اس���م 
األم�������م امل���ت���ح���دة ف����رح����ان ح����ق ال����ذي 
أع���ل���ن ف���ي���ه اح���ت���ي���اج األم������م امل��ت��ح��دة 
ل���20 مليون دوالر إضافية، للبدء 
ب���ع���م���ل���ي���ة ن�����ق�����ل ال�����ن�����ف�����ط ال�������خ�������ام م���ن 

الخزان.
وحّمل الوزير الدرة مجدداً األمم 
امل���ت���ح���دة م���س���ؤول���ي���ة م����ا ق����د ي��ح��دث 
يف ح���ال ان��ف��ج��ار ال��خ��زان أو تسرب 
ال�����ن�����ف�����ط األم�����������ر ال�����������ذي ل�������ه ت����داع����ي����ات����ه 
ال��������ك��������ارث��������ي��������ة ع�����������ى ال�������ب�������ي�������ئ�������ة وال������������������رثوة 
البحرية ومشاكل أخرى ال يحمد 

عقباها.

  أهمية اإلسراع في استكمال املخططات العمرانية وإنزالها وحتزمي العشوائيات
 توجيه احلكومة بإيالء مديرية حيدان واملناطق احملرومة األولوية في اخلدمات وتنفيذ املشاريع التنموية
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 التأكيد على إجناز القضايا املتأخرة في هيئة رفع 
املظالم نتيجة تراكمات ما قبل ثورة 21 سبتمبر

 على مجلس القضاء األعلى التحري في تعيني القضاة 
واختيار القاضي النزيه احلريص على حتقيق العدالة

 وضع حلول للتخفيف من االزدحام املروري واالهتمام بالنظافة 
وحتسني املظهر اجلمالي واحلضاري للعاصمة صنعاء

جدد ثبات موقفه الرافض إلقامة أية عالقة عربية أو إسالمية مع العدو الصهيوني احملتل..

مجلس النواب يدين تطبيع النظام السوداني مع العدو الصهيوني
ناقش مع محافظي حضرموت واملهرة أوضاع احملافظتني احملتلتني

رئيس الوزراء يؤكد ِعظم املسؤولية الوطنية والتاريخية التي حتملتها الدولة 
حكومة اإلنقاذ تعمل من خالل خططها وبرامجها وأنشطتها على مواكبة تطلعات جميع أبناء اليمن

  التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في 
الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل املتاحة

  دعا البرملانات العربية واإلسالمية إلى إدانة 
واستنكار التطبيع مع العدو الصهيوني

رغم حصولها على 85 مليون دوالر من الدول املانحة

وزير النقل: األمم املتحدة تتنصل عن تنفيذ
 التزامها بتفريغ خزان صافر واستبداله بآخر

رئيس مجلس القضاء يناقش جوانب 
التنسيق لتنفيذ برنامج الصمود الوطني

ن���اق���ش ل���ق���اء ع���ق���د يف ص���ن���ع���اء ب���رئ���اس���ة رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ق���ض���اء األع����ى 
القايض أحمد يحيى املتوكل، الجوانب املتصلة بالتنسيق لتنفيذ برنامج 

الصمود الوطني.
واستعرض اللقاء، الذي ضم رئيس برنامج الصمود الوطني الدكتور 
ق����اس����م ال�����ح�����م�����ران، ورئ�����ي�����س ه���ي���ئ���ة ال���ت���ف���ت���ي���ش ال����ق����ض����ايئ ال�����ق�����ايض أح���م���د 
الشهاري، ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، خطة الربنامج 
وم��وج��ه��ات��ه ال��ع��ام��ة، وب��م��ا ي��ع��زز م��ن ح��ال��ة ال��ص��م��ود ال��وط��ن��ي يف أجهزة 

ومؤسسات الدولة.
وت�����رك�����ز ال����خ����ط����ة ع�����ى ت����ع����زي����ز ج�����وان�����ب ال���ت���ن���س���ي���ق ب�����ن م���خ���ت���ل���ف ال���ج���ه���ات 

الحكومية يف املجالن الخدمي والتنموي وغريها من املجاالت.
ك��م��ا رك����ز ال���ل���ق���اء ع���ى ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة ال����ن����زول امل����ي����داين ل���ق���ي���ادات ال���دول���ة 
لاطاع عى سري األنشطة والخدمات املقدمة والتوعية املستمرة عى 
م��س��ت��وى ك���اف���ة وح������دات ال���خ���دم���ة ال���ع���ام���ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا وت���ع���زي���ز دوره����م 
يف م��س��ار ال��ص��م��ود ال��وط��ن��ي ال��ع��ام يف وج���ه ال���ع���دوان م��ن ق��ب��ل مختلف 
ال����ج����ه����ات ع�����ى امل����س����ت����وى امل����ح����يل وف������ق خ���ط���ط م�����دروس�����ة ل��ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا وف���ق���ا 

ألولوياتها امللحة.
وأكد اللقاء عى أهمية رفع وترية العمل والتنسيق بن الجهات املعنية 

بما يكفل رفع مستوى اإلنجاز وفقا للمحددات الوطنية العليا.
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االطـــــــــــــمـــــــــــــاع األمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة يف الــــــــســــــــيــــــــطــــــــرة عـــــــــــى أهـــــــــــــــم املـــــــــواقـــــــــع 
االسرتاتيجية يف اليمن ومنها مضيق بــاب املــنــدب الــذي يمر 
عربه يوميا 4.7 مليون طن من النفط الخام تعد واحدة من 
االسباب التي جعلت أمريكا تشارك وتدعم تحالف العدوان 
عى اليمن هذا من جانب ومن جانب آخر سعي امريكا اىل 
اعـــــــادة هـــنـــدســـة املـــنـــطـــقـــة مــــع مــــا يـــتـــنـــاســـب مــــع مــصــلــحــة كــيــان 
العدو الصهيوين إلشراكه ضمن نظام شرق أوسطي يكون 
له فيه دور واســع وبيع صفقات اسلحة للرياض بمليارات 

الدوالرات .

مبررات واهية 
تــحــت مــــــربرات واهـــيـــة إلعــــــادة مـــا يــســمــى "بـــالـــشـــرعـــيـــة" شن 
تحالف العدوان بقيادة الرياض حربا عدوانية بشعة طالت 
آالف األبـــــريـــــاء مــــن األطــــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ يف األســــــواق 
واملشايف وصاالت العزاء واألفراح بأسلحة وطائرات أمريكية 
الصنع اىل جانب الحصار الجوي والربي والبحري املفروض 

عى اليمن منذ ثماين سنوات. 

قتل ودعم أمريكي مباشر 
تعددت اشكال القتل األمرييك لليمنيني سواء من خالل 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة أو مــــن خـــــالل فـــــرض الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر عــى 
الشعب اليمني بواسطة أدواتها يف الرياض وأبوظبي, ومما 
يــؤكــد الـــدور األمــريــيك يف هــذه الــحــرب الــعــدوانــيــة تصريحات 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــــريــــيك جــــون كــــري الـــــذي أشـــــاد يف بــدايــة 
الـــــــعـــــــدوان بـــالـــعـــلـــمـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا الـــــعـــــدوان 
الــســعــودي االمــــــارايت عـــى الــيــمــن, وأشـــــار كـــري اىل أن هــنــاك 
تــعــاونــا مــع تــحــالــف الـــعـــدوان مــن خـــالل مــشــاركــة املــعــلــومــات 
االستخباراتية واالســنــاد اللوجيستي إىل جانب املساعدة يف 

تحديد األهداف التي يتم قصفها يف اليمن .

خلية التخطيط املشترك 
عى صعيد الدعم األمــريــيك لتحالف الــعــدوان عى بالدنا 
قامت امريكا بإنشاء غرفة عمليات مع السعودية "سميت 
خــلــيــة الــتــخــطــيــط املــــشــــرتك" لــتــنــســيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
واالســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وتـــوفـــر الـــدعـــم الــعــســكــري لـــتـــزويـــد طـــائـــرات 

تحالف العدوان بالوقود يف الجو وتبادل املعلومات. 

حتديد األهداف 
وبــحــســب دراســـــة نــشــرهــا مــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
أن أمــريــكــا قــــررت تــوســيــع مــشــاركــتــهــا فــيــمــا اســمــي "بــعــاصــفــة 
الـــحـــزم" يف نــســيــان 2015م لــتــشــمــل مــشــاركــة واشــنــطــن يف 
تــحــديــد األهـــــــداف الـــتـــي تــضــربــهــا طــــائــــرات الـــــعـــــدوان, وحــســب 
مـــا ذكـــرتـــه الــــدراســــة فــــإن اجـــمـــايل مــبــالــغ الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
والــعــســكــري االمــريــيك لــلــريــاض بــلــغ 174مــلــيــار دوالر خــالل 
عشرة أشهر فقط منذ بدء العدوان عى اليمن, وكان البيت 
األبيض قد كشف عن بيع صفقة اسلحة للسعودية يف مايو 

من العام 2017م بمبلغ 110مليار دوالر, يف حني أماط 
الــلــثــام عـــادل الــجــبــر، وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، والسفر 
االسبق يف واشنطن، عن بعض جوانب هذه الصفقة عندما 
قال “أن ادارة الرئيس ترامب اتخذت خطوات سريعة إلحراز 
تقدم يف صفقة بيع قنابل موجهة كانت ادارة الرئيس اوباما 
قــد علقتها بسبب مــخــاوف مــن تسببها يف مقتل مدنيني يف 

اليمن بحسب ما اشارت اليه الدارسة”.

جتميع 150 مروحية بالك هوك 
يف مــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، شـــــهـــــد "مــــــنــــــتــــــدى الـــــــــرؤســـــــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــني 
السعودي األمرييك" الذي أقيم يف الرياض تزامنا مع زيارة 
ترامب التوصل إىل اتفاق "خطاب نوايا" مع شركة "لوكهيد 
مارتن" لالستثمار بقيمة ستة مليارات دوالر يف مجال تجميع 
150 طائرة مروحية من طراز "بالك هوك" يف السعودية.

قنابل امريكية تطال املدنيني 
كــثــرة هـــي الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا امــريــكــا بــحــق األبـــريـــاء يف 
عــدد من املناطق واملحافظات الحرة يف اليمن وأمــام مشهد 
ومرأى من العالم الذي أصم أذنيه وغطى عينيه أمام بشاعة 
ما حصل ضد االنسانية, ومن تلك الجرائم ما أقدمت عليه 
طائرات تحالف العدوان التي شنت غارتني جويتني بتاريخ 
15 مارس 2016م استهدفت بقنابل امريكية سوق مستبا 
بمحافظة حجة تسببت باستشهاد  104مــدنــيــني، بينهم 
25طــفــال و40 جــريــحــاً،  يف 15مــــــــارس/آذار 2016بــشــكــل 
يؤكد ارتكاب امريكا والسعودية جرائم بشعة بحق املدنيني.

قنبلة "إم كيه-4" األمريكية
وحــــــــــــول تـــــلـــــك الــــــجــــــريــــــمــــــة, أجــــــــــــرت هـــــيـــــومـــــن رايـــــــتـــــــس ووتـــــــش 
تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس/آذار، ووجدت يف السوق 
بقايا من قنبلة "جي بي يو-31" موجهة باألقمار الصناعية، 
والـــتـــي تــتــكــون مـــن قــنــبــلــة "إم كــــيــــه-4" أمــريــكــيــة تــــزن 2طـــن، 
ومــجــمــوعــة تــوجــيــه عـــرب األقــــمــــار الــصــنــاعــيــة )ذخــــائــــر الــهــجــوم 

املباشر املشرتك JDAM( وفرتها الواليات املتحدة أيضا. 
وقـــــــد زار فــــريــــق مـــــن صـــحـــفـــيـــي قــــنــــاة "آي يت يف" اإلخــــبــــاريــــة 
الـــربيـــطـــانـــيـــة املـــــوقـــــع يف 26 مـــــــــــــــارس/آذار ووجــــــــد بـــقـــايـــا قــنــبــلــة 
"إم كــــيــــه-84" مـــع أجـــهـــزة تــوجــيــه لـــيـــزر مـــن نــــوع "بـــايـــفـــواي" 
)Paveway(. راجعت هيومن رايتس ووتش صور ولقطات 

فيديو الصحفيني لهذه الشظايا.

هجمات دموية ضد املدنيني 
وحــــــول تـــلـــك الـــجـــريـــمـــة قـــالـــت بـــريـــانـــكـــا مــــوتــــابــــاريث، الــبــاحــثــة 
يف قــســم الــــطــــوارئ يف هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش: "اســتــخــدمــت 
األســـــلـــــحـــــة الـــــتـــــي قــــدمــــتــــهــــا الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة يف واحــــــــــــدة مــن 

الهجمات األكرث دموية ضد املدنيني".

توتر العالقة بني الرياض وواشنطن 

بعد فتح الخزينة السعودية لثماين سنوات من عدوانها 
عى اليمن لشراء االسلحة االمريكية بمليارات الدوالرات, 
شــهــدت الــعــالقــات الــســعــوديــة األمــريــكــيــة تــوتــرا خــاصــة بعد 

إصرار الرياض عى خفض إنتاج النفط. 
وهنا يرى محللون سياسيون أن توجه بن سلمان للتقارب 
مع الصني واالستعداد لشراء اسلحة صينية ومنها صواريخ 
A-300 الباليستية يعد مؤشرا للرغبة السعودية يف تنويع 
مــــصــــادر شـــــــراء االســـلـــحـــة خــــاصــــة بـــعـــد الـــتـــوتـــر الـــــــذي شــهــدتــه 
العالقات االمريكية السعودية يف ظل قيادة بايدن ويف هذا 
السياق, كشفت وسائل إعالم صينية قيام الرياض بطلبية 
 300-A كــبــرة أخــــرى مـــع الــصــني لــلــحــصــول عـــى صـــواريـــخ

الباليستية التكتيكية.
اىل ذلــــــــك تـــــقـــــول وســــــائــــــل اإلعــــــــــــالم األمـــــريـــــكـــــيـــــة إن الـــــريـــــاض 
ستضيف 4مليارات دوالر لتوسيع التعاون الدفاعي, ووفًقا 
ملوقع “تاكتيكال ريبورت” ، قررت السعودية أخًرا التخيل 
عن املعدات األمريكية الصنع وهي تشرتي بقوة أسلحة من 

دول أخرى، لتنويع وتوطني األسلحة.
وبحسب املــوقــع، زادت السعودية إنفاقها العسكري يف 

عــــام 2023 إىل 69مـــلـــيـــار دوالر أمــــريــــيك، وتــــحــــاول تــعــزيــز 
العالقات مع دول آسيوية وإفريقية وعربية أخرى، خاصة 

يف مجال الصناعة العسكرية.
واتــجــهــت الــســعــوديــة يف الــســنــوات األخــــرة لــلــصــني لتلبية 
احتياجاتها العسكرية، حيث أظهرت بالفعل اهتماًما قوًيا 
بمجموعة متنوعة من املــعــدات الصينية الصنع، ووقعت 

عقوًدا عى بعضها.

قيود أمريكية على الرياض 
مـــن جـــانـــب آخــــر يــــرى مــحــلــلــون ســيــاســيــون أن الــــريــــاض لن 
تـــســـتـــطـــيـــع الـــــــخـــــــروج عــــــن الـــــقـــــيـــــود األمـــــريـــــكـــــيـــــة كــــونــــهــــا املــــوجــــه 
واملحدد ملسار السياسة يف السعودية التي منحتها الضوء 
األخضر يف شن عدوانها عى اليمن مطلع العام 2015م 
بل ودعمتها وشاركتها يف شن مئات الــغــارات الجوية عى 
اليمن التي طالت البنى التحتية وتسببت بقتل آالف األبرياء 

من املدنيني. 

مساع امريكية إلجهاض عملية السالم 
بــعــد أن تـــرنـــح الــــعــــدوان ووصـــــل اىل حــقــيــقــة مــفــادهــا أن ال 
مخرج من العدوان عى اليمن إال من خالل الحل السيايس 
خاصة بعد فشل خياراته العسكرية خالل ثماين سنوات من 
املواجهة وبعد توتر العالقات االمريكية السعودية تحركت 
أمريكا التي ال يحلو لها خــروج الرياض من ورطــة العدوان 
عى اليمن لعرقلة الوصول اىل حل سيايس يف اليمن وفق 

مسار التفاوض.
ولذلك فان سياسة البيت االبيض تريد اطالة أمد العدوان 
تحقيقا للمصالح االمــريــكــيــة والصهيونية يف املنطقة وعى 
وجه الخصوص يف منطقة البحر االحمر وباب املندب, ويف 
هذا السياق ترى وسائل إعالم أمركية أن تحّرك واشنطن 
لعرقلة الحّل يف اليمن هو أحدث مثال عى تحّول كبر يف 

موقف اإلدارة تجاه الرياض.
ويف هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق كـــــتـــــب تــــــشــــــاد كـــــانـــــكـــــل مـــــقـــــالـــــة يف مـــجـــلـــة 
"نــــاشــــونــــال إنــــرتســــت" األمـــركـــيـــة قـــــال فـــيـــه إنـــــه خـــــالل الــشــهــر 
املــــــــايض، تـــــّم ســـحـــب "قــــــــرار ســـلـــطـــات الــــحــــرب يف الـــيـــمـــن" مــن 
التصويت يف مجلس الشيوخ األمريك، وإنه لو جرى إقرار 
الــقــرار لكان سينهي التدخل العسكري األمــريك املباشر يف 
الحرب السعودية يف اليمن, فقد تم سحب مشروع القرار 
من قبل راعيه السناتور الديمقراطي برين ساندرز, وبحسب 
املـــقـــالـــة، فــقــد "أتــــت هــــذه الــخــطــوة بــعــدمــا وعــــد الــرئــيــس جو 
بــــايــــدن وإدارتـــــــــه بـــاســـتـــخـــدام حــــق الـــنـــقـــض ضــــد الــــقــــرار إذا تـــّم 
تــــــمــــــريــــــره، وحـــــــــث أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ اآلخــــــــريــــــــن عـــى 
التصويت ضد املشروع" وهذا ما اعتربته املجلة "نكسة كبرة 
أخــرى يف الجهود املبذولة إلنهاء تــورط الــواليــات املتحدة يف 
صراع نتجت عنه واحدة من أكرث األزمات اإلنسانية تدمراً 

واألقل مناقشة يف عصرنا".
هـــذه الـــحـــرب تــســبــبــت يف مــعــانــاة هــائــلــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي، 

حــيــث تــســبــبــت يف ســـقـــوط ضــحــايــا مــدنــيــني وأمـــــــراض ونــــزوح 
داخيل ومجاعة تعصف بالسكان.

وأشـــــــــارت "نــــاشــــونــــال انـــــرتســـــت" إىل إنــــهــــاء تـــــــورط الــــواليــــات 
املتحدة يف هذا الصراع قد نال دعم الحزبني يف الكونغرس 
عى مر السنني عى الرغم من العديد من املحاوالت الفاشلة 
 .YWPR "لتمرير أشكال من "قرار سلطات الحرب يف اليمن
لقد أصــابــت هــذه الخطوة العديد مــن الــحــواجــز، مثل حق 
النقض ضــد التشريعات مــن قبل الرئيس دونــالــد تــرامــب، 

لكنها شهدت أيضاً بعض النجاحات األخرة.

املورد الرئيسي لألسلحة 
وتابع كاتب املقال "ظلت الواليات املتحدة املورد الرئييس 
لـــأســـلـــحـــة لــــلــــريــــاض ، والـــــعـــــديـــــد مـــــن الـــــطـــــائـــــرات واألســــلــــحــــة 
األمــركــيــة الــصــنــع املستخدمة يف العمليات الهجومية من 
قـــبـــل الـــتـــحـــالـــف )الـــــســـــعـــــودي( تـــتـــلـــقـــى الـــصـــيـــانـــة والـــــدعـــــم مــن 
الجيش األمــريك واملتعاقدين األمريكيني بعد فــرتة طويلة 
من تعهد بايدن بوقف هذا الدعم. بررت إدارة بايدن قرارها 
بالضغط ضد التكرار الحايل ملشروع "قرار سلطة الحرب يف 

اليمن" من خالل االدعاء بأن الوضع عى األرض قد تغر.
يـــخـــلـــص الـــــكـــــاتـــــب إىل الــــــقــــــول إن الــــــحــــــرب يف الــــيــــمــــن كـــانـــت 
كارثة، واملحاوالت اليائسة وغر الضرورية ملنع السعودية 
من متابعة عالقات بديلة عن أمركا ليست سبباً للواليات 
املــــتــــحــــدة ملــــواصــــلــــة املـــــســـــاعـــــدة يف الــــتــــدمــــر مــــــن خـــــــالل تـــقـــديـــم 
املساعدة العسكرية املباشرة. إن القرار الذي يسعى إىل كبح 
تلك اإلمكانات يستحق التعطيل املحتمل للسياسة طويلة 
األمــــــــد، وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا تــــكــــون هـــــذه الـــســـيـــاســـة غــــر مــجــديــة 

ملصالح الواليات املتحدة وتوجد بدائل أكرث فائدة.

جرائم العدوان األمريكي السعودي 
وكـــان تــقــريــر حــقــوقــي قــد صـــدر أواخــــر الــشــهــر املـــايض ووّثـــق 
"جرائم العدوان األمريك السعودي خالل عام 2022"، 
وبـــــــنّي أّن عــــــدد الـــضـــحـــايـــا بـــلـــغ 3083شـــــهـــــيـــــداً وجــــريــــحــــاً مــن 

املدنيني )643 شهيداً و2440 جريحاً(.

االطماع األمريكية 
وبهذا كانت وستظل أمريكا هي القاتل املتوحش لأبرياء 
فــقــد أزهـــقـــت ارواح أالف االبــــريــــاء مـــن املــدنــيــني خــــالل ثــمــاين 
سنوات من عمر العدوان الظالم والحصار الجائر الذي القى 
بــتــداعــيــاتــه عــى كــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة االقــتــصــاديــة واملعيشة 
والـــوضـــع االنـــســـاين لــلــشــعــب الــيــمــنــي, ولـــهـــذا فـــإن أي وصـــول 
لحل سيايس إلنــهــاء الــحــرب العدوانية العبثية عــى اليمن 
ترى أمريكا أنها هي من بيدها وضع التصور للحل وهي من 
الرياض نحو الحل وفق الخطوط العريضة للحل السيايس 
الــتــي تــتــوافــق مـــع األهـــــداف واالطـــمـــاع األمــريــكــيــة يف الــتــواجــد 

واالحتالل ألهم املناطق الجيواسرتاتيجية يف اليمن.

"خلية التخطيط املشتركة" أنشأتها واشنطن لقتل اليمنيني ..

جرائم ضد االنسانية بأسلحة أمريكية فتاكة طالت آالف األبرياء 
  قنابل "إم كيه-4" األمريكية املوجهة عبر األقمار 

الصناعية استهدفت املدنيني 
  ب��ع��د ت���وت���ر ع��اق��ات��ه��ا م���ع ال����ري����اض.. واش��ن��ط��ن 

تسعى لعرقلة احلل السياسي في اليمن 
  تعددت اشكال القتل األمريكي لليمنيني سواء من 
خال الغارات اجلوية أو من خال فرض احلصار اجلائر 

 االط�������م�������اع األم����ري����ك����ي����ة ف��ي 
ال����س����ي����ط����رة ع����ل����ى أه�������م امل�����واق�����ع 
االستراتيجية في اليمن واح��دة 
من اسباب مشاركتها في العدوان 
أم��������ي��������رك��������ي  اع����������������ت����������������راف   
باملشاركة في العدوان على 
اليمن وحتديد األهداف التي 

مت قصفها 
 ال������ري������اض ت���س���ت���ع���د ل����ش����راء 
الباليستية   300-A صواريخ 

من الصني

منذ اللحظات األوىل التي اعلن من خاللها وزير خارجية الرياض الجبر شن العدوان الظالم والغاشم عى 
اليمن كان حينها يتئك عى الدعم اللوجيستي األمرييك بل واملشاركة لشن هذا العدوان الغاشم األكرث بشاعة 

يف التاريخ ولم تكتف أمريكا بدعم تحالف العدوان بأشد األسلحة وأفتكها بشتى انواعها التي شملت اسلحة 
محرمة استخدمت ضد املدنيني يف كثر من املحافظات اليمنية وكانت هي املوجه واملخطط واملحدد لأهداف 

التي قصفت يف اليمن وراح خاللها آالف من الشهداء املدنيني.. هذا العدوان ما كان له أن يتم لوال تدخل القاتل 
املتوحش ) أمريكا ( الذي كان رأس الحربة يف قيادة دول تحالف العدوان لشن حربها العدوانية الظاملة عى 

اليمن , وبعد فشل العدوان عسكريا خالل ثماين سنوات من املواجهة مع القوات املسلحة اليمنية , كان املسار 
السيايس لخروج دول العدوان من ورطتها هو الحل األخر , إال أن امريكا ال تريد الوصول لحل سيايس للحرب 

العدوانية الظاملة بل تسعى اىل إطالة أمد العدوان تحقيقا ملصالحها وجر الرياض اىل واشنطن مجددا التي 
كانت البداية االوىل منها إلعالن شن العدوان عى اليمن.. تفاصيل أكرث عن مشاركة أمريكا يف العدوان وسعيها 

لعرقلة جهود احالل السالم تضمنها التقرير التايل : 
تقرير /   ناصر الخذري

 سوق الخميس بمديرية »مستبأ« استهدف بقنابل 
MK4 االمريكية املوجهة عرب األقمار الصناعية..



 عيل الشراعي

يف 16 سبتمرب عام 2009م تم التوقيع عىل 
مذكرة تفاهم أمني بذريعة  منع تهريب 

األسلحة عرب البحر األحمر من خالل انشاء 
تحالف دويل وبالتعاون مع شركاء الواليات 
املتحدة األمريكية  يف الشرق األوسط وحلف 

شمال األطليس )الناتو(  وبالتعاون مع 
القيادة العسكرية األمريكية لقارة افريقيا 

)أفريكوم( وحقيقته ذلك التعاون هو حماية 
املصالح األمريكية يف قارة افريقيا عامة 

والبحر األحمر خاصة تحت غطاء التعاون 
والشراكة .

اليابان
 ُتعد ُجغرافية اليابان قاسية عليها ويمكن أن تكون قاصمة 
ل��ل��ظ��ه��ر ن���ظ���را الف���ت���ق���ار ال���ي���اب���ان ل���ل���م���واد األول����ي����ة وم��ن��ه��ا ال��ن��ف��ط 
ول����ذل����ك ف�����أن م��ص��ل��ح��ة ال����ي����اب����ان يف ت����أم����ن ط�����رق ع����ب����وره ال��ي��ه��ا 
من الشرق االوسط من خالل مضيق هرمز كما أن لليابان 
مصلحة كربى لضمان مرور سفنها املحملة بصادراتها اىل 

العالم عرب مضيق باب املندب .
وت����ع����م����ل ال�����ي�����اب�����ان ع������ىل ت����رك����ي����ز ن���ف���س���ه���ا إىل ج�����ان�����ب ال������والي������ات 
امل���ت���ح���دة األم��ري��ك��ي��ة وف���رن���س���ا وال���ص���ن ودول أخ�����رى ل��ض��م��ان 
أم��ن مضيق ب��اب امل��ن��دب  ولليابان مصلحة يف القضاء عىل 
القرصنة البحرية التي تنطلق من سواحل الصومال والتي 
تهدد التجارة العاملية  ومنها التجارة اليابانية  وخوفا من 
تكرار ما حدث حيث واجهت اليابان ظاهرة القرصنة والتي 
ه���ددت تجارتها ع��رب مضيق ملقا يف منتصف التسعينيات 
م���ن ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن ح��ي��ث ش��ه��دت دول ش����رق آس��ي��ا أزم���ة 
اقتصادية كبرية مما أدى إىل تردي األوضاع األمنية فنشأت 
ظاهرة القرصنة البحرية يف مضيق ملقا ومن الدول املطلة 
ع��ىل املضيق )س��ن��غ��اف��ورة – ماليزيا – اندونيسيا ( مما دفع 
باليابان بالتدخل سياسيا وماليا إليجاد تعاون بن الدول 
املطلة عىل مضيق ملقا ملحاربة ظاهرة القرصنة وتحقق لها 
ذلك عام 2004م . - لكن فيما يخص البحر األحمر ومضيق 
باب املندب  تم شرعنه تواجد العديد من الدول الطامعة 
باملنطقة  بسفنهم واساطيلهم البحرية عرب قرارات مجلس 

األمن بذريعة محاربة القرصنة عام 2008م   . 
وتساهم اليابان يف الجهود الدولية ملراقبة باب املندب  وقد 
ص�����رح ال���ي���اب���ان���ي���ون يف ع�����ام 2001م ب���أن���ه���م س���ريس���ل���ون س��ف��ن 
دوري����ة ل��ل��ق��ي��ام ب��ص��د ه��ج��م��ات ال��ق��راص��ن��ة - يف ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
وباألخص سواحل الصومال ومضيق باب املندب - وتمتلك 
ال��ي��اب��ان ح��ام��ل��ة ط���ائ���رات ه��ج��وم��ي��ة وت��خ��ط��ط ألض���اف���ه حاملة 
ط�����ائ�����رات وع�������دد م�����ن ال�����غ�����واص�����ات  ون�����ظ�����را مل�����ا ت���ح���ت���وي���ه ال����ق����ارة 
األفريقية من م��وارد تحتاج إليها اليابان ومنها اليورانيوم 
فكان البد من تواجد اليابان يف القارة األفريقية ويف البحر 
األح���م���ر ول��ت��أم��ن وج���وده���ا أن���ش���أت ال��ي��اب��ان ق���اع���دة عسكرية 
يف جيبويت ع��ام 2011م . وك��ان ه��دف ال��ي��اب��ان م��ن وراء ذلك 
مكافحة القرصنة وتأمن م��رور صادراتها عرب مضيق باب 

املندب  .

الصني
ت�������رى ال�����ص�����ن ن����ف����س����ه����ا  أن�����ه�����ا ال������ق������وة ال�����ق�����ادم�����ة يف ش�������رق آس���ي���ا 
اقتصاديا فالبد من تأمن ط��رق الطاقة إىل ش��رق آسيا من 
بلدان الخليج العربي وذلك بضمانة وجود لنفوذ صيني يف 
محيط مضيقي هرمز وباب املندب . كما أن للصن طموح 
يف تبوء مركزا متقدما عامليا ولذلك فإن تمركزها  يف البحر 
األحمر وبالقرب من باب املندب يجعلها يف خضم األحداث 
ال����ع����امل����ي����ة . ف����ال����ص����ن ت���ع���م���ل ب����ك����ل ط����اق����ات����ه����ا الخ����������راق امل���ح���ي���ط 
ال��ه��ن��دي وال���وص���ول إىل ه��رم��ز وب����اب امل��ن��دب وم��ن��ه إىل البحر 
األحمر فالقارة األفريقية ولقد قطعت الصن شوطا كبريا 

خاصة  يف ما يتعلق بالتغلغل يف السودان .
ومع  مطلع القرن الواحد والعشرين سعت الصن للتمركز 
ع�������ىل س������اح������ل ال�����ب�����ح�����ر األح�������م�������ر ال������ش������رق������ي  يف ج�����ي�����ب�����ويت وذل�������ك 
بالتفاوض لبناء قاعدة عسكرية لها عىل األرايض الجيبوتية 
ح���ي���ث ت��س��ت��ف��ي��د ج���ي���ب���ويت م����ن م��وق��ع��ه��ا االس���رات���ي���ج���ي وذل����ك 
ب��ق��ي��ام��ه��ا ب��ت��أج��ري م��س��اح��ات م���ن أراض���ي���ه���ا ل���ل���دول ال���راغ���ب���ة يف 
أنشاء قواعد عسكرية  لها وتبلغ مساحة جيبويت )23000 
ك���م2( ون��ال��ت استقاللها م��ن فرنسا ع��ام 1977م . ففي عام 
2006م ق���ام���ت ج��ي��ب��ويت ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة م���ع ش���رك���ة م���وائن 
دبي العاملية من أجل ادارة مينائها الوحيد )ميناء جيبويت ( 
ومطاريها الدولين ملدة خمسن عاما  لكنه يف يوليو 2018م 
. أعلنت شركة ميناء جيبويت إنهاء اتفاقية املشروع املشرك 
املرُبمة بينها وبن موائن دبي العاملية من جانب واحد حيث 

أعترب تلك االتفاقية انتهاك لسيادة جيبويت .
وقامت الصن بتمويل مشاريع بنية تحتية  يف جيبويت مما 
يشري اىل تطور كبري يف العالقات الجيبوتية - الصينية . ويف 
عام 2017م  أنشأت الصن قاعدة عسكرية لها يف جيبويت 
وه�����ي ق����اع����دة ل��وج��س��ت��ي��ة ام��������داد وت�����زوي�����د وج���م���ع م��ع��ل��وم��ات 
وه��دف��ه��ا م��ك��اف��ح��ة االره�����اب وال��ق��رص��ن��ة وض���م���ان أم���ن البحر 

األحمر ومضيق  باب املندب تحديدا .

صراع القوى
مزاحمة الصن  للواليات املتحدة األمريكية يف البحر األحمر 
وال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي وال�����ق�����ارة األف���ري���ق���ي���ة ي���ع���د يف خ����ان����ة اب���ع���اد 
األن����ظ����ار ع����ن أن����ش����اء ال���ص���ن ل���ج���زر ك���ب���رية يف امل���ح���ي���ط ال���ه���ادي 
وأق���ام���ه ق���واع���د ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ي��ه��ا , ك��م��ا ان ال���ت���واج���د ال��ص��ي��ن��ي 
يسبب ازع��اج��ا ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة خ��اص��ة يف حال 
نجاح الصن يف احكام قبضتها عىل الجزر املتنازع عليها يف 
بحر ال��ص��ن الجنوبي واذا م��ا ت��م ذل��ك م��ع ن��ج��اح التموضع 
الصيني يف القارة األفريقية وعىل سواحلها الشرقية تحديدا 
فأن جدارا صينيا يكون قد تم انشائه يحيط  بمنطقة  قلب 
العالم من جهة ويحيط بالساحل الغربي للواليات املتحدة 
األمريكية مما يعني عزل كل من اليابان وكوريا الجنوبية 
ح��ل��ف��اء أم��ري��ك��ا يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ادي . ون��ظ��ري��ة ق��ل��ب ال��ع��ال��م او 
األرض ه��ي نظرية سياسية ت��ح��دث عنها ال��ع��ال��م الجغرايف 
الربيطاين  )هالفورد  ماكندر( عام 1904م  يف كتابه ) املحيط 
ال���ج���غ���رايف ل��ل��ت��اري��خ ( وت��ت��ل��خ��ص ال��ن��ظ��ري��ة ب���ان���ه م���ن يستطيع 
السيطرة عىل هذا القلب يمكنه من السيطرة عىل العالم .

ك���م���ا أن ال����ن����ش����اط االق����ت����ص����ادي ال���ص���ي���ن���ي يف ك����ل م����ن م��ال��ي��زي��ا 
وان����دون����ي����س����ي����ا وال���ف���ل���ب���ن وف���ي���ت���ن���ام وال���������ذي ت����ق����وم ب�����ه ج���ال���ي���ات 

صينية معتربة يف ذل��ك ال��ب��ل��دان سيكون م��ن لبنات ال��ج��دار 
ال��ص��ي��ن��ي ال����ذي ت��ب��ن��ي��ه ال��ص��ن ب��ك��ل ه����دوء يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ادي 
م���م���ا ي����رت����ب ع���ل���ي���ه ف������رض ع����زل����ة ال ارادي���������ة ع����ىل أم���ري���ك���ا وم��م��ا 
ي��ع��ن��ى اع�������ادة ال���ي���اب���ان وك����وري����ا ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ت��ف��ك��ري يف ج����دوي 
التحالف معها واالستعاضة عن ذلك بالتحالف مع الصن 
, وعىل أمريكا منع أمكانية التحالف الصيني – الياباين وهو 
التحالف األهم عىل االطالق يف حالة تم انجازه ومن جانب 
آخ���ر ت��ك��اف��ح  أم��ري��ك��ا م��ن��ع ال��ت��م��دد ال��ص��ي��ن��ي يف اف��ري��ق��ي��ا وع��ىل 
سواحلها املطلة عىل البحر األحمر وللكيان الصهيوين دورا 
م��ه��م يف م��ع��اون��ة ام��ري��ك��ا  ع���رب ات��ف��اق��ي��ات ت���ع���اون ل��ل��وق��وف يف 
وج���ه ال��ص��ن يف اف��ري��ق��ي��ا وال��ب��ح��ر األح���م���ر . ول��ل��ص��ن مصالح 
هامة يف القارة االفريقية أهمها تأمن مصادر الطاقة ألدامه 
ال��ح��ي��اة الصينية  كما أن ال��ص��ن تعد م��ن أك��رب ب��ن��اء السفن 

ال��ع��م��الق��ة ع��امل��ي��ا م��م��ا يجعلها ت��ب��ح��ث ع���ن م���راف���ئ ع���ىل ط��رق 
السفن ألنشاء قواعد عسكرية وباألخص عىل املوائن  والجزر 

و السواحل املطلة عىل البحر األحمر .

روسيا 
املعضلة الروسية منذ القياصرة هي تجمد سواحلها الشمالية 
أغلب أيام السنة مما يحد من حركة اساطيلها البحرية املدنية 
والعسكرية عىل حد سواء فروسيا  تسعى جاهدة للوصول 
إىل املياه الدافئة ولقد خاضت روسيا القيصرية سابقا حروبا 
ضد الدولة العثمانية لالستحواذ عىل موطئ قدم بحرى لها 
عىل املياه الدافئة وشنت حربا عىل السويد من أجل السيطرة 
ع��ىل بحر البلطيق وم��ع ق��ي��ام االت��ح��اد السوفيتي ع��ىل انقاض 
روسيا القيصرية اصبح لروسيا اطالله عىل املحيط الهادي من 
خالل جزر سخالن وكوريل اللتان حصلت عليهما من اليابان 
اثر هزيمة اليابان يف الحرب العاملية الثانية )-1939 1945م(.

وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ب��ح��ر االح���م���ر ف��ق��د ق����ام االت����ح����اد ال��س��وف��ي��ت��ي يف 
م���ح���اوالت���ه ل���ل���دخ���ول ل��ل��ب��ح��ر األح����م����ر خ���اص���ة م����ع وص������ول ن��ظ��ام 
الرئيس جمال عبدالناصر لرأس السلطة يف مصر عام 1952م 
ف����ب����دأت امل������ح������اوالت ال���س���وف���ي���ت���ي���ة وم������ن خ������الل م���ص���ر ل���ل���ت���م���دد يف 
البحر األحمر وع��ىل جنباته محاولة خلق تحالفات عسكرية 
م����ع دول ال���ب���ح���ر األح����م����ر يف ظ����ل اش����ت����داد ال����ح����رب ال�����ب�����اردة ب��ن 
االت�����ح�����اد ال���س���وف���ي���ت���ي وأم����ري����ك����ا ل���ل���س���ي���ط���رة ع����ىل امل���ن���ط���ق���ة , وق����ام 
االت��ح��اد السوفيتي ب��دع��م ال��ح��رك��ات ال��ث��وري��ة ال��ت��ي ازده����رت يف 
ال��خ��م��س��ي��ن��ي��ات وال��س��ت��ي��ن��ي��ات م����ن ال����ق����رن ال���ع���ش���ري���ن وم�����ن ت��ل��ك 
الحركات ث��ورة 26 سبتمرب 1962م يف اليمن الشمايل وكانت 
موسكو أول دولة أجنبية تعرف بالنظام الجمهوري باليمن 
ول���م ي��ك��ن ه���ذا أول اع�����راف مل��وس��ك��و ب��ال��ي��م��ن ف��ق��د اع���رف���ت ع��ام 
1928م باليمن كدولة مستقلة ذات سيادة , ويف عام 1964م 
اب��رم االت��ح��اد السوفيتي معاهدة صداقة مع اليمن الشمايل 
ومع خروج املستعمر الربيطاين من جنوب اليمن عام 1967م 
استطاع االتحاد السوفيتي بسط نفوذه يف جنوب اليمن سابقا 
م��ب��اش��رة وت��خ��ل��ت م��وس��ك��و ع���ن ال��ي��م��ن ال��ش��م��ايل ل��ص��ال��ح اليمن 

الجنوبي العتناقها الفكر املاركيس 
وأعطى جنوب اليمن  تسهيالت بحرية لالتحاد السوفيتي يف 
كل من جزيريت ميون وُسقطرى وميناء ع��دن كمرتكز لها يف 
البحر األحمر واملحيط الهندي مما اوق��ف االط��م��اع األمريكية 

والصهيونية باليمن آنذاك.

تأمني األساطيل
كما استطاع االتحاد السوفيتي الدخول اىل القارة االفريقية 
ودول����ه����ا  ك���ال���ص���وم���ال واث���ي���وب���ي���ا  وم���وزم���ب���ي���ق وان����غ����وال ون��ي��ج��ريي��ا 
وت�����ن�����زان�����ي�����ا  , وف����ي����م����ا ي����خ����ص ال�����������دول ال����ش����رق����ي����ة ألف�����ري�����ق�����ي امل���ط���ل���ة 
ع��ىل س��واح��ل ال��ب��ح��ر األح��م��ر س��ان��دت م��وس��ك��و م��ع اث��ي��وب��ي��ا ضد 
ال������ص������وم������ال الح�����ق�����ا وت����م����ك����ن����ت ام�����ري�����ك�����ا ان ت����ح����ل م����ح����ل االت�����ح�����اد 
ال���س���وف���ي���ت���ي يف ال�����ص�����وم�����ال , وك�����ان�����ت اث����ي����وب����ي����ا ت���م���ت���ل���ك س����واح����ل 
ارترييا عىل البحر األحمر فحينما استقلت اريترييا عام 1993م  
فأصبح للسوفييت تواجدا عىل السواحل والجزر االثيوبية يف 
البحر األحمر , ولقد رأت امريكا يف تواجد االتحاد السوفيتي 
يف القارة االفريقية وسواحل وجزر البحر األحمر خطرا كبريا 
ملصالحها ويف دعمها لحركات التحرر األفريقية .وقد اطلقت 
م��وس��ك��و ع����ام 1980م م���ب���دأ ب��ري��ج��ي��ن��ي��ف وال������ذي ج����اء ك����رد عىل 
م��ب��دأ ك��ارت��ر وم��ن ن��ص��وص م��ب��دأ بريجينيف ع��دم أق��ام��ه قواعد 
عسكرية يف منطقة الخليج العربي وع��ىل ال��ج��زر املتاخمة له 
وض���م���ان اس��ت��خ��دام امل���م���رات امل��ائ��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة ب���ن دول الخليج 

العربي والعالم .
ومع هيمنة القطبية الواحدة بعد سقوط االتحاد السوفيتي 
مطلع التسعينيات من القرن املايض نجد روسيا اليوم تسعى 
الستعاده تواجدها كدولة بحرية عظمي من خالل سيطرتها 
عىل شبة جزيرة القرم عام 2014م  ,  وترى روسيا اليوم كما 
رأى االتحاد السوفيتي السابق يف البحر األحمر ساحة لتحقيق 
أه��داف��ه��ا العسكرية واملتمثلة يف ت��أم��ن اساطيلها العسكرية 
زمن الحرب وذلك من خالل اقامة قواعد عسكرية عىل جنباته 

وفوق جزره.
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البحر األحمر..  بؤرة صراع ومطامع لقوى متعددة )2(

نعمة اجلغرافيا 
الكثري من القراء سيقرأ العنوان 

ويقول: كيف هذا؟.. الذي نعرفه هو 
لعنة  الجغرافيا  , فهناك الكثري من 

الحروب والدماء سالت بسبب اهمية 
الجغرافيا للكثري من البلدان حيث 

أصبحت الجغرافيا موضع طمع 
الدول الكربى واملستكربين 

وألن بيان الله تعاىل يف القرآن الكريم وعىل 
لسان خاتم النبين واملرسلن قد وضح وبن 
أن الله تعاىل ارسل الرسل والكتب السماوية 
بالدرجة األوىل إلقامة القسط يف األرض وعدم 

األضرار باآلخرين ال ماديا وال معنويا
وه�����������ذا م�������ا ي�����خ�����ال�����ف م����ن����ه����ج اب�����ل�����ي�����س وخ���ط���ط���ه 
ووع�������ده ووع����ي����ده ح���ي���ث ذك�����ر ب���ي���ان ال���ل���ه ت��ع��اىل 
ب���ق���ول���ه )ل����ق����د ارس����ل����ن����ا رس���ل���ن���ا ب���ال���ب���ي���ن���ات وان���زل���ن���ا 
معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط 
وانزلنا الحديد فيه بئس شديد ومنافع للناس 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 

قوى عزيز  ( صدق الله العظيم
وه���ن���ا ت���ش���ري اآلي������ة إىل أن ال����ذي����ن س��ي��ف��رض��ون 
ال��������ع��������دل وال������ق������س������ط يف ه�����������ذه االرض س����ي����ك����ون 
م��ع��ه��م ال���ق���وة ال��ف��ع��ل��ي��ة ال��ت��ي سيستخدمونها 
م���ن ال���ح���دي���د ال�����ذى ف��ي��ه ال���ب���أس ال���ش���دي���د وه���ذا 
م��ا م��ن��ح ال��ل��ه ب��ه ق��وت��ن��ا ال��ص��اروخ��ي��ة والتصنيع 

العسكري وكذلك 
بن لنا يف الكثري من نصوص كتابه اهمية ان 

نجعل الشيطان العدو األول 
وب��������������اإلش��������������ارة اىل م����������وض����������وع وع�����������ن�����������وان امل�������ق�������ال 
وألهميته فإن الكثري من زعماء الدول وملوكها 
وغريهم من الذين منحهم الله نعمة املوقع 
ال�����ج�����غ�����رايف ألوط�����ان�����ه�����م يف االرض ل������م ي�����أخ�����ذوا 
تلك النعمة بالشكر والقوة بل عىل العكس 
اع����ت����ربوه����ا ن���ق���م���ة ق����د س���ب���ب���ت ل���ه���م ال�����دخ�����ول يف 
مخطط اطماع اعداء األمة والدول املستكربة 
وال��������ت��������ي ت����ح����ك����م ال������ع������ال������م م�����ن�����ذ ق������������رون واس����ت����م����ر 
زع��م��اء ك��ر يف ال��خ��ن��وع وال��خ��ض��وع واالستكانة 
وس��ل��م��وا م��ق��درات امتهم ون��ع��م ال��ل��ه بسهولة 
بل بكلمة شكر أحيانا او سنوات بسيطة عىل 
كريس الرئاسة واستمروا يف تدجن الشعوب 
ل��ل��غ��ازي وامل��ع��ت��دي ح��ت��ى اص��ب��ح امل���س���اس ب��أم��ن 
وس����الم����ة وت�����اري�����خ وح���ت���ى دي�����ن ه�����ذه ال��ش��ع��وب 
امرآ فيه نظر وال يزعج او يحرك حرارة االنتماء 
واملحبة والطموح لبناء مستقبل الجيل القادم 
, وليس األمر ببعيد فاملوقع الجغرايف لليمن 
ال���ع���ظ���ي���م ل����م ي�������درك ح���ك���م���ة ال����ل����ه ف���ي���ه ون��ع��م��ت��ه 
لعقود من الزمن من تربع عىل عرش اليمن 
وت������زع������م ق�����ي�����ادت�����ه ب����اس����ت����ث����ن����اء ال����ش����ه����ي����د اب����راه����ي����م 
الحمدي الذي حاول استنهاض األمة اليمنية 

للحفاظ عىل مقدراتها الجغرافية ..
فباغته اول��ي��اء ال��ش��ي��ط��ان م��ن ب��ن ي��دي��ه وم��ن 
خ����ل����ف����ه وق��������ض��������وا ع��������ىل ذل����������ك األم������������ل ..واس������ت������م������ر 
م����س����ل����س����ل ن����ق����م����ة ال�����ج�����غ�����راف�����ي�����ا ول������ي������س ب�����رك�����ات 

الجغرافيا
حتى اكرم الله تعاىل اليمن بالشهيد القائد 
حسن بن بدر الحوىث ريض الله عنه الذى نفذ 
توجيهات واوامر الله يف قرآنه واتخذ الشيطان 
واول����ي����اءه  ع����دوا ق��ب��ل ك���ل يشء وواج�����ه ب��رام��ج 
اب����ل����ي����س  ع�����ىل م��������دار ال�����ح�����روب ال����س����ت ال���ج���ائ���رة 
.وال��ت��ي ظهرت حكمة الله بعدها يف تأسيس 
وب����ن����اء ال����دول����ة م����ن ال���ص���ف���ر ب���ع���د خ������روج اي�����ادي 

الشيطان وهروبهم .
وخاض شعبنا اليمنى العظيم ثماين سنوات 
مل��واج��ه��ة االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي ب��ص��رب وح��ك��م��ه لم 
تحدث يف القرون األوىل من التاريخ البشرى 
ول��م تخطر عىل ب��ال أح��د من البشر , كل هذا 
ليصل بكل الطامعن واملستكربين يف العالم 
اىل قناعة ج��ازم��ة ان موقعنا ال��ج��غ��رايف ال��ذي 
منحنا الله تعاىل ليس نقمة كما تعتقدون او 
تجعلون االم��ة تعتقد بل عىل العكس تماما 
فهذا املوقع بركاته ستصل اىل جميع اصقاع 
البشرية عىل يد هذا الشعب العظيم الصابر .
وس����ي����ك����ون س���ب���ب���ا يف ت���ط���ب���ي���ق وت���ن���ف���ي���ذ وط����اع����ة 
اوامر الله يف بيانه بإقامة القسط والعدل يف 
العالم ومنع الظلم واالستكبار والتسلط وقد 

يقول قائل قصري النظر هذا هراء وخيال .
وال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ة ال ل�������ن ي������ك������ون ه������������راء ف�����م�����ا ح�����دث 
وي������ح������دث م������ن م����ح����ط����ات م���ح���ل���ي���ة ودول������ي������ة وم����ا 
حققه الشعب اليمنى من الصرب والنصر كاف 
ملن له قلب وكذلك ع��دم ارتباط ه��ذا الشعب 
ب��أي ق��وى دول��ي��ه تميل عليه ش��روط��ه��ا او حتى 
ن���ص���ائ���ح���ه���ا ل���ه���و دل����ي����ل واض��������ح ون�����اص�����ع ان ه���ذا 
الشعب وقيادته الحكيمة ستمىض يف فرض 
السالم عىل كل األيادي الجامدة واملرتعشة .

وليس السالم املحيل او الجغرايف بل سيكون 
من اوائل الدول التي سرسخ وتفرض السالم 

يف العالم والبشرية بأكملها.. ملاذا ؟ 
ف������ق������ط ألن م����ن����ه����ج����ه����ا ال����������واض����������ح ع���������ىل ج���م���ي���ع 
امل����س����ت����وي����ات م������أخ������وذ م������ن ع������ن ال�������ق�������رآن وب���ي���ان���ه 
الكتاب الذى ال يأتيه الباطل من بن يديه وال 
م���ن خ��ل��ف��ه.. ل��ذل��ك ل���ن ي��ق��ف أم���ام���ه يشء ول��ن 
يتمكن اح���د م��ن تحقيق ب��ي��ان ال��ل��ه ووع����ده إن 

لم يكن منهجه القرآن . 

عميد/عبدالسالم السياين

 الكيان الصهيوني  شريك 
ألم���ري���ك���ا ل���ل���وق���وف ف����ي وج���ه 
التواجد الصيني في افريقيا 

والبحر األحمر 
 ت���س���ت���ف���ي���د ج����ي����ب����وت����ي م��ن 
م�����وق�����ع�����ه�����ا االس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي 
ب������ت������أج������ي������ر م��������س��������اح��������ات م����ن 
الراغبة في  أراضيها للدول 

إنشاء قواعد عسكرية  

  تطمح الصني لتبوء مركزا متقدمًا عامليا بتمركزها  
في البحر األحمر وبالقرب من باب املندب 

  ترى روسيا اليوم في البحر األحمر ساحة لتحقيق أهدافها 
العسكرية  وتأمني  أساطيلها العسكرية 

1- حميد حسني فايد حسني مجيل 
2-يحيى محمد يحيى كزمان 
3-أمني عيل محمد العكيمي 

4-عمار يحيى محمد حسن مقيت 
5-مصلح حمد فنيس األثلة 
 6-قايد محمد قايد الوادعي 

 7-محسن عبدالله محمد قمالن 

ع��ق��دت محكمة املنطقة العسكرية ال��س��ادس��ة جلستها العلنية ب��ت��اري��خ 1444/6/23ه������� امل��واف��ق 15 /1/ 
2023م للنظر يف القضية الجنائية رقم )5( لسنة 1444ه��� الخاصة  باتهام سبعة من الفارين من وجه 
العدالة بتهمة التخابر مع العدو وقد اصدرت املحكمة قرارا بإعالن النشر عن املتهمن  لحضور جلسات 

املحاكمة واملتهمون هم :-

الشيخ »احلليلي« يستنكر 
تعيينه مستشارًا لوزير  

أوقاف حكومة  االرتزاق      

اس���ت���ن���ك���ر ال����ش����ي����خ امل�����ق�����رئ ي���ح���ي���ى ب�����ن أح����م����د ال���ح���ل���ي���يل إق�������دام 
حكومة االرتزاق عىل إصدار قرار تعيينه مستشارا ملا يسمى 

بوزير األوقاف املقيم يف الرياض.
واستغرب الشيخ الحلييل   من مدى وقاحة من يطلقون 
عىل أنفسهم شرعية، ويتقولون بأسم الشعب اليمني، 
ويصدرون قرارات ال تشرف أصحابها؛ كون حكومة العار 
واإلرت���زاق شريكة للغزاة يف قتل الشعب اليمني، وتدمري 

بنيته التحتية، ونهب ثرواته ومقدراته.
وق���ال إن��ه ال يشرفه ق���رار ي��ص��در م��ن جهة شريكة يف تدمري 
م��ا ي��زي��د ع��ن أل���ف و600 م��س��ج��د، أغ��ل��ب��ه��ا ت��اري��خ��ي��ة كجامع 

ومقام شيخ املحدثن عبدالرزاق الصنعاين.
وأك���د الشيخ الحلييل أن موقفه واض���ح بتجريم ال��ع��دوان 
وأدواته، وله مكانته العلمية يف ترؤس لجان تحكيم حفظ 
القرأن الكريم يف قطاع تعليم القرأن الكريم بوزارة اإلرشاد 

وشؤون الحج والعمرة.
ر م��ن م��غ��ب��ة االن���ج���رار وراء ت��داع��ي��ات ح��ك��وم��ة االرت����زاق  وح�����َذّ
واالن��س��ي��اق إىل شائعاتها املغرضة وال��ه��دام��ة، التي تحاول 
من خاللها شرخ املجتمع اليمني الصامد واملتماسك ببأس 

رجاله وعمق هويته اإليمانية األصيلة

ناقش اجتماع أمس األحد ، ضم وزير الكهرباء والطاقة 
الدكتور محمد البخيتي وأمن العاصمة حمود عباد، 
جهود تحسن إنارة الشوارع والجسور بأمانة العاصمة 

تنفيذاً لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل.
واستعرض االجتماع بحضور نائب مدير عام املؤسسة 
العامة للكهرباء عبد الله ربيد ومديري مديرية معن 
ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ال������������ريض وم�����ن�����ط�����ق�����ة ال������ك������ه������رب������اء ب����م����ع����ن ي���ح���ي���ى 
ال���س���راج���ي وع�����دد م���ن امل��ع��ن��ي��ن ب�����ال�����وزارة، أع���م���ال اإلن�����ارة 
وإعادة تأهيل وصيانة شبكة وأعمدة الكهرباء وإضاءتها 
م��ن قبل األم��ان��ة ممثلة بمكتب االش��غ��ال وإدارة اإلن���ارة 

بالتعاون مع فرع مؤسسة الكهرباء باألمانة.

وت��ط��رق إىل اإلج������راءات املتعلقة بتنفيذ محضر االت��ف��اق 
امل�����وق�����ع ب�����ن وزارة ال����ك����ه����رب����اء وأم������ان������ة ال����ع����اص����م����ة، ب���ش���أن 
اس�����ت�����ك�����م�����ال إن�������������ارة ك������اف������ة ال���������ش���������وارع ال����رئ����ي����س����ي����ة واألن�������ف�������اق 
والجسور بمديريات أمانة العاصمة بحسب توزيع املهام 

واملسؤوليات الخاصة بكل جهة.
ووافق االجتماع عىل مقرح الدراسة الفنية التي أعدتها 
وزارة الكهرباء والخاصة بإنشاء محطة جديدة لتوليد 
الكهرباء بأمانة العاصمة بتمويل من السلطة املحلية 
ب���األم���ان���ة، وك�����ذا ت��ك��ل��ي��ف ق���ي���ادة م���دي���ري���ة م��ع��ن وم��ن��ط��ق��ة 
ال�����ك�����ه�����رب�����اء ب�����امل�����دي�����ري�����ة ب����ع����م����ل دراس������������ة ل����ب����ن����اء غ�����رف�����ة مل���ول���د 

الكهرباء بمنطقة مذبح.

وج��رى مناقشة آليات تعزيز جهود التنسيق والتعاون 
بن الوزارة وأمانة العاصمة واملؤسسة العامة للكهرباء 
وفرعها باألمانة، والعمل كفريق واحد وتنظيم مسارات 
العمل وتجاوز الصعوبات التي تواجه سري إنارة الشوارع 

والجسور يف أمانة العاصمة.
وأك��د وزي��ر الكهرباء وأم��ن العاصمة، الحرص عىل 
توحيد وت��ض��اف��ر ج��ه��ود الجميع وال��ع��م��ل بمسؤولية 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت���وج���ي���ه���ات رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع����ىل 
ب������ش������أن ت����ح����س����ن خ�������دم�������ات ال�����ك�����ه�����رب�����اء وإن���������������ارة ش���������وارع 
ومناطق العاصمة صنعاء كونها واجهة اليمن أمام 

الدول.

وزير الكهرباء وأمني العاصمة يناقشان حتسني إنارة الشوارع واألنفاق واجلسور

إعالن حلضور جلسات احملاكمة ملتهمني بالتخابر مع العدو



ونحن يف شهر رجب والذي يعد مناسبة جليلة 
ي��خ��ت��ص ب���ه���ا ي���م���ن ال���ح���ك���م���ة واإلي������م������ان.. م����ا ال����ذي 
تستحضروه يف ذاكرتكم يف  هذا الشهر املبارك ؟

الحمد لله ع��ى تمام نعمة اإلس���ام وم��ا أكرمنا  رب 
العاملني به دين الرحمة والخري والسام فضل كبري..  
يتبادر اىل ذه��ن��ي أوال كيف ك��ان ح��ال الجاهلية وكيف 
نحن منعمون م��ن الله يف أمان  ويف سعادة  ل��م تكن 
اال بفضل الله بدين اإلسام الذي أعاد للمرأة مكانتها 
وأعادها إىل دورها الحقيقي واملشرف لها يف الحياة  , 
وك���ذل���ك ي���ت���ب���ادر إىل ذه���ن���ي م���ا ذك�����ره ال���ت���اري���خ م���ن إي��م��ان 
وإت��ب��اع ل��رس��ول ال��ل��ه) ص��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه  وآل����ه( م��ن قبائل 
أه����ل ال��ي��م��ن ح��ي��ن��م��ا أرس�����ل رس�����ول ال���ل���ه ص���ى ال���ل���ه عليه  
وآل������ه اإلم�������ام عيل  ع��ل��ي��ه ال����س����ام اىل ال���ي���م���ن ك�����ان ه��ن��اك 
احتشاد قبائل هي أهل لحمل رسالة الله ونصرة لدينه 
الحنيف.. إن لنا يف شهر رجب من كل عام فرحة غامرة 
ت��م��ا ق��ل��وب��ن��ا ح��م��دا وش��ك��را ل��ل��ه ع��ى ه���ذا ال��ش��رف الكبري 
ال�����ذي ح��ظ��ي ب���ه أه����ل ال��ي��م��ن وال������ذي ك����ان وم����ا زال قبلة 
للمؤمنني املناصرين لله ورسوله وحصناً منيعاً لردع 

املخالفني لدين الله املتجربين يف االرض.
امل�����ش�����روع ال�����ق�����رآين ل����م ي���ص���ل إىل م����ا وص������ل إل��ي��ه 
م��ن امل��ج��د وال��رف��ع��ة واالت���س���اع إال ب��ع��د تضحيات 
جسيمة ودماء طاهرة واليوم نحن عىل مقربة 
من ذكرى استشهاد قائد ومؤسس هذا املشروع 
وك���ون���ك ق���د ع��ش��ت��ي ت��ل��ك ال���ب���داي���ات امل��ت��م��ح��ورة يف 
ج���ه���اد آل ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث و م��ع��ه��م ث���ل���ة م��ن 
امل�����ؤم�����ن�����ن ك����ي����ف ت����ص����ف����ن ت����ل����ك ال������ف������رة ال���ع���ص���ي���ب���ة 
وبرأيك ما األسباب التي مهدت الطريق لنجاح 

هذا املشروع ؟
لقد كان وضع األمة ماضياً لانهيار وذلك يف تسليم 
زمام أمور األمة االسامية ألعدائها واتباع االعداء فيما 
أرادوا وقرروا عرب الزعماء ولذلك كان  وال بد من حركة 
وعمل يتجى من خال ذلك الزيف واالنحراف يف حق 
الشعوب املظلومة والوقوف الجاد واثبات يقني االيمان 
الصادق بالله قوال و فعا وهذا ما تم فحني ما تحرك 

ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ني ب���در ال��دي��ن ال���ح���ويث  بمشروعه 
ال����ق����رآين يف م���ح���اض���رات ت��ع��ي��د ال���ن���اس إىل ال���ل���ه وال���ق���رآن 
الكريم  وبدأ اعان الصرخة واملقاطعة وت��وزع اعانها 
يف ال��ط��رق��ات حينها زار ال��رئ��ي��س األس��ب��ق ع��يل ع��ب��د الله 
صالح محافظة صعدة مع السفري االمرييك وهنا بدأت 
االنتقادات واملنع من قبل السلطة العميلة ملحاضرات 
ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د , ل���ك���ن���ه ل�����م ي���م���ت���ن���ع واس����ت����م����ر ال���ت���ش���دي���د  
ع������ى م���ن���ع���ه وح���ي���ن���م���ا زار ع������يل ع����ب����دال����ل����ه ص�����ال�����ح ام���ري���ك���ا 
ع���اد ب���إن���زال ق��وات��ه إىل م����ران يف ه��ج��م��ة م��ب��اغ��ت��ه ل��م يكن 
الجميع متوقعا لذلك لم يكن هناك تدريب عسكري 
وت���ه���ي���ئ���ة الزم�������ة ح��ي��ن��ه��ا وص�����ل ب�����اغ ل��ل��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د م��ع 
طلوع الشمس ان الجيش قادم الينا بأنواع األسلحة 
ق���ال ل��ه��م بلغوهم أن ل��ي��س بيننا وبينهم يشء وان��ه��م 
اخواننا  فقاموا  بإباغهم بمكربات الصوت وحاولوا أن 

يقنعوهم وأن يصلوا إليهم لكن دون جدوى.
ال�������زه�������راء س�������ام ال����ل����ه ع���ل���ي���ه���ا ه�����ي م���ن���ه���ج ح���ي���اة 

م��������ش��������رف ل�������ل�������م�������رأة امل������س������ل������م������ة ب������ع������د ان ح���������اول 
امل���غ���رض���ون ط��م��س ه��وي��ت��ه��ا ..ال����ي����وم ارت��ب��ط 

ي��������وم م�����ي�����اده�����ا امل�������ب�������ارك ب�����ال�����ي�����وم ال����ع����امل����ي 
ل������ل������م������رأة امل�����س�����ل�����م�����ة  .. ك�����ي�����ف ت���ف���س���ري���ن 

أه��������م��������ي��������ة ه���������������ذا ال�������������راب�������������ط  م�����������ن خ��������ال 

تسليط الضوء عىل املرأة اليمنية ومدى انعكاس 
اقتدائها بفاطمة الزهراء عليها السام ؟!

ان يوم امل��رأة العاملي يعترب يف ال��دول الخارجية يوما 
م��خ��ال��ف��ا ل��ك��رام��ة امل����رأة وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ص��ح��ي��ح��ة يف ال��ح��ي��اة 
وي���ت���م ف���ي���ه ك���ث���ري م����ن امل���خ���ال���ف���ات ول����ذل����ك ص���ح���ح اإلم�����ام 
ال���خ���م���ي���ن���ي ق�������دس س�������ره ه�������ذا امل����ف����ه����وم وأك���������د ع�����ى ذل����ك 
ال��ش��ه��ي��د القائد  ب���رب���ط املرأة  ب��ف��اط��م��ة ال�����زه�����راء ع��ل��ي��ه��ا 
ال������س������ام ل������يك ت����رت����ق����ي وت���س���ت���ق���ر ل����ه����ا الحياة  ففاطمة  
ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���م���رأة امل���س���ل���م���ة ت���ع���ت���رب ق�������دوة ل���ه���ا يف ال��ط��ه��ر 
وال��ع��ف��ة وال��ت��ق��وى ول��ذل��ك ن��ج��د ه���ذا راب��ط��اً م��ه��م��اً ل��يك ال 

يستمر االنحراف والزيف عى املرأة وتبقى تعاين يف 
حياتها يف كثري من االمور بمخالفة الله  

ما يجعلها خاسرة.
للمرأة املسلمة مكانتها 

وح����ري����ت����ه����ا ال�����ت�����ي ت��ح��ف��ظ 
ل�������������ه�������������ا ك�������������رام�������������ت�������������ه�������������ا ب�������م�������ا 
ن�����ص�����ه دس�������ت�������ور ال�����دي�����ن 
اإلس��������������������ام��������������������ي ف������ك������ي������ف 
ت��������ف��������س��������ري��������ن ت���������ع���������ارض 
ه��������������������ذه ال������������ح������������ري������������ة م�����ع 
ال������ح������ري������ة ال������ت������ي ي��������روج 
ل����ه����ا م�����ن ق����ب����ل ال����غ����رب 

للمرأة ؟
ل��ق��د ه���دان���ا ال���ل���ه ب���اإلس���ام 
ب�����م�����ا ه�������و خ�������ري ل�����ن�����ا يف ال����دن����ي����ا 

واآلخ������������������������������������رة ول�����������ك�����������ن�����������ه  يف ك������ل 
زم���������ان ي�������أيت م�����ن ي���ل���ب���س���ون ع��ى 
امل����رأة ال��ح��ق بالباطل  يف دينها 
ومصلحتها ففي زمننا هذا مثل 
باسم الحرية والنهضة والتطور 

وع���ب���ارات براقة  ي��خ��دع��ون به 
النساء البعيدات ع��ن فهم 

ال����������دي����������ن وج����������ره����������ن اىل 
ال��ه��اوي��ة وه��ي 

تلهث وراء تلك ال��ع��ب��ارات املزيفة ول��ن تجد إال س��راب��اً.. 
ان الخري كله هو  يف االسام  فاملرأة تستطيع ان تتعلم 
وان تعلم وان تكون لها اعمال عظيمة ومباركة وهي 
م����ص����ان����ة ال م����ه����ان����ة وه���������ذا خ������ري ورح������م������ة م������ن ال�����ل�����ه ع��ل��ي��ن��ا 
خ�������اف م������ا ي����ق����ول����ه ال������غ������رب ان ال����ح����ري����ة ه������ي ان ت��ت��ح��م��ل 
امل��������رأة م���س���ؤول���ي���ة ال����رج����ل ف������وق م���س���ؤول���ي���ت���ه���ا رغ������م ان��ه��م 
ل���م ي��س��ت��ط��ي��ع��وا ان ي��ع��ف��وه��ا م���ن م��ه��م��ت��ه��ا ك��أن��ث��ى وذل���ك 
م��ا جعل  امل���رأة مهانة وك��ث��ري م��ا يستخدموها كسلعة 
وي��ع��ت��دي عليها وك��ث��ري م��ا ي��ك��ون عملها منحط ومجرد 

من الكرامة اإلنسانية
ان ال��ح��ري��ة يف االس�����ام ه���ي م���ا ي��ك��ف��ل ل��ل��م��رأة وال��رج��ل 
م����وق����ع����ه����م����ا ال����ص����ح����ي����ح يف ال�����ح�����ي�����اة وف������ق������ا مل���ا 
خ��ل��ق��ا ل���ه وذل����ك ب��ع��ك��س م���ا ي����روج له 
ال����غ����رب يف م���س���خ م��ع��ن��ى ال��ح��ري��ة 
ال������ت������ي ت����س����ق����ط ح������ق������وق ال�����رج�����ل 
وامل������������������������رأة وت�������ج�������ع�������ل ح�����ي�����ات�����ه�����م�����ا 
فوىض وكذلك تخلق الفنت 
م�����ا ب�����ني ال�����رج�����ل وامل�����������رأة ك��ل 
م����ن����ه����م ي������داف������ع ع������ن ح���ق���وق 
ال���ح���ي���اة  غ������ري مضبوطة  يف 
م��������ا ت�����ش�����ك�����ل ف����������وىض وع�������ذاب�������ا 
ع����ى ال���ط���رف���ني وال����ل����ه ج��ع��ل 
ال������ب������ش������ري������ة رج�������������اال ون������س������اء 
ش�����������ي�����������ئ�����������ا واح�������������������������������������دا أن�������������������اس 
م�����س�����ؤول�����ي�����ت�����ه�����م ت����ك����ام����ل����ي����ة 
ل����يك ت��س��ت��ق��ر ل���ه���م ال��ح��ي��اة 
جميعا ك��ل ل��ه دوره فيها 
ول���ه اث���ر اي��ج��اب��ي ان اس��ت��ق��ام 

عى هداية الله له.
ق��ال ت��ع��اىل )َم���ْن َع��ِم��َل َصاِلًحا 
ِم��ْن َذَك���ٍر أَْو أُنْ��َث��ى َوُه���َو ُم��ْؤِم��ٌن 
�������َب�������ًة  �������ُه َح�����������َي�����������اًة َط�������ِيّ َف�������َل�������ُن�������ْح�������ِي�������َي�������َنّ
��������ُه��������ْم أَْج����������َرُه����������ْم  َوَل��������َن��������ْج��������ِزَي��������َنّ
ِب����أَْح����َس����ِن َم����ا َك���اُن���وا 
َيْعَمُلوَن ( من 
س������ورة 

النحل- آية )97(
يف ظ��ل ه��ذه الصحوة الفكرية والثقافية م��اذا 
ت��ن��ص��ح��ن امل��������رأة ال���ي���م���ن���ي���ة ك����ون����ك ت���رب���ي���ت���ي يف ب��ي��ئ��ة 

علمائية تحفظ للمرأة مكانتها وعزتها ؟
أنصح أم��ه��ايت وأخ���وايت وب��ن��ايت أن ع��ى الجميع الجد 
وبالذات  يف هذه املرحلة مع الله واتباع رسول صى الله 
عليه وآله  واالستقامة عى الرتبية العالية التي جسدها 
رسول الله يف فاطمة الزهراء عليها السام وان نحصن 
انفسنا ونحذر من اساليب اعداء الله الذين يحاولون 
اف��س��اد امل����رأة  م��ن خ��ال��ه  وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل اإلجتماعي 
و ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا أن ن��وع��ي ون��ه��ت��م ب��رتب��ي��ة ال��ج��ي��ل ال��ص��اع��د 

ليكون قادرا عى مواجهة كافة  التحديات.
ب����ع����د ث�����م�����ان س�����ن�����وات م�����ن ال��������ع��������دوان  وال����ح����ص����ار 
ثمة دروس بليغة استفاد منها املواطن اليمني 
واظهر فيها مدى صابته وتمسكه بأرضه وحقه 
ورف��ض��ه الوصاية .. م��ا ه��ي  ثمار الصمود خال 

هذه السنوات ؟
لقد استطاعت األمة اليمنية ان تتجاوز الكثري والكثري 
م������ن ال����ت����ح����دي����ات واث����ب����ت����ت ق�������وة اي����م����ان����ه����ا وش����ج����اع����ت����ه����ا يف 
مواجهة العدوان القائم وكان من ثمار هذا الصمود  
ال�������ت�������وح�������د وف��������ه��������م ال���������ع���������دو ال����������ل����������دود وف��������ه��������م م����خ����ط����ط����ات����ه 
الشيطانية بما يعكس الوعي يف مجتمعاتنا فتتحصن 
من الغزو الفكري الذي من عدوها وكذلك كيف تنهض 

بنفسها يف املجاالت االخرى وتستشعر مسؤوليتها.
كيف تفسرين تحرك املرأة اليمنية من خال الندوات 

الثقافية والفعاليات وإنعكاس ذلك عى واقعها ؟
ان االح���ت���ف���االت ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ع���ى م���ر ال���ع���ام قد 
اوجدت بفضل الله نقلة كبرية ووعيا بارزا يف صفوف 
ال���ي���م���ان���ي���ات ف��ب��ف��ض��ل ال���ل���ه وك���ل���م���ا ازدادت امل�������رأة ف��ه��م��ه��ا 
لدينها كلما كانت أها للعطاء والصرب والبذل والتفاين 
وي��ت��ض��ح ذل���ك ج��ل��ي��ا يف واق��ع��ن��ا ح��ي��ث أن األم ت��ط��م��ع ان 
تكون من السابقات اىل الله ليتقبل منها هبتها له وهو 
ال���ول���د وامل�����ال وال������روح وذل����ك م���ن ث��م��ار االي���م���ان ال��ص��ادق 

الذي ال يضاهيه قوة يف الثبات والصاح.
كلمة أخرية تودين قولها لم نتطرق لها يف اللقاء  ؟

ان م�����ن�����رب االع���������������ام ال�����ص�����ح�����ف�����ي م���������������ازال  س������اح������ا ف����ع����اال 
وم��ح��ب��ط��ا ل��س��ي��ول االك���اذي���ب واالف��������رتاءات وال��ب��ه��ت��ان 
ال��ذي ينعق به أع��داء ه��ذه األم��ة ليل نهار وهم 
ي�����ح�����اول�����ون ان ي���ط���م���س���وا م����ع����ال����م ال�����ح�����ق وأه����ل����ه 
وي���غ���ط���ون ج���رائ���م���ه���م ب���ث���وب امل��ص��ل��ح��ني ول���ذل���ك 
كان وما زال االع��ام منرب جهاد يواجه العدو 

يف جبهته القوية .

ال ت����زال ال��ك��ث��ري م���ن ت���ط���ورات ال���وق���ائ���ع واألح�����داث 
ال�����ت�����ي ت���ش���ه���ده���ا ع���������ددا م�����ن امل����ح����اف����ظ����ات ال���ج���ن���وب���ي���ة 
امل��ح��ت��ل��ة ت���ؤك���د ح��ق��ي��ق��ة س��ع��ي اإلدارت��������ني األم��ري��ك��ي��ة 
والربيطانية إىل تحقيق مطامعهما يف االستحواذ 
عى الرثوات يف تلك املحافظات ال سيما محافظة 
ح���ض���رم���وت ال���غ���ن���ي���ة ب���ال���ن���ف���ط، وف�����ق خ���ط���ة ت��ش��رف 
ع������ى ت����ن����ف����ي����ذه����ا ل����ج����ن����ة ال�������خ�������رباء األم�����ري�����ك�����ي�����ني وه����ي 
لجنة تابعة لاستخبارات العسكرية يف األسطول 
الخامس األم��ري��يك، ال��ت��ي تتمركز قيادته بدويلة 
البحرين وتعمل عى إدارة قيادات العمليات يف 
البحر األحمر ومنطقة الخليج وتشرف عى إدارة 
ت����ح����رك����ات م�����ا ت���س���م���ى ب�����ال�����ق�����وات ال����ب����ح����ري����ة ال����دول����ي����ة 
م��ت��ع��ددة امل��ه��ام يف ج��ن��وب ال��ب��ح��ر األح��م��ر ومضيق 

باب املندب وخليج عدن.

تكتل عمالة بديل 
ويف ت������ط������ور ج������دي������د ل����اس����رتات����ي����ج����ي����ة األم����ري����ك����ي����ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ات��ت ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ائ��ع واألح����داث 
تكشف حقيقة أن املخطط األم��ري��يك الربيطاين 
ل����ل����س����ي����ط����رة ع������ى ال��������������رثوات يف ح�����ض�����رم�����وت ال������ذي 
ج���م���ع س���اب���ق���ا ب����ني م���س���ان���دت���ه مل��ل��ي��ش��ي��ات اإلخ������وان 
وم��ج��ل��س��ه��ا ال��ع��م��ي��ل امل��س��م��ى ب��امل��ج��ل��س ال���رئ���ايس 
م��ن جهة وأدوات اإلم����ارات ومجلسها العميل 
امل��س��م��ى ب��االن��ت��ق��ايل م���ن ج��ه��ة أخ�����رى وب���م���ا يشبه 
ع��م��ل��ي��ة إي���ج���اد ال����ت����وازن ب��ي��ن��ه��م��ا م���ؤق���ت���اً ق���د وص��ل 
مرحلة االستغناء عن املجلسني والبدء يف تنفيذ 
خ���ط���وات اس��ت��ك��م��ال امل��خ��ط��ط م���ن خ����ال تشكيل 
تكتل عمالة بديل وجديد له  قياداته السياسية 
وأج�����ن�����ح�����ت�����ه ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال������ت������ي ت�����ح�����رك�����ه�����ا أص�����اب�����ع 
األم�����ري�����يك ال����ربي����ط����اين ك��ي��ف��م��ا ت���ري���د وت��س��ت��خ��دم��ه��ا 
وسيلة لبلوغ ال��ه��دف االس��رتات��ي��ج��ي للمستعمر 

األج�����ن�����ب�����ي ال�������ه�������ادف إىل ال����س����ي����ط����رة واالس������ت������ح������واذ 
وال������ن������ه������ب ل��������ل��������رثوات يف م�����ح�����اف�����ظ�����ات ح����ض����رم����وت 
واملهرة وسقطرى وشبوة وغريها من املحافظات 
املحتلة وترسيخ قواعده العسكرية فيها تحت 
ذري���ع���ة ح��م��اي��ة ش���رك���ات���ه ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ازي���ة من 
األنشطة اإلرهابية التي ينتجها هو ويستثمرها 
ل�����خ�����دم�����ة م�����ص�����ال�����ح�����ه ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة واالق������ت������ص������ادي������ة 

والعسكرية.

تفاهمات سرية
ويف ه�����ذا ال���س���ي���اق أف�������ادت امل����ص����ادر أن ت��ف��اه��م��ات 
س����ع����ودي����ة إم�����ارات�����ي�����ة س����ري����ة ج��������اءت ت���ن���ف���ي���ذا ألوام�������ر 
وإماءات اإلدارتني األمريكية والربيطانية أفضت 
إىل اتخاذ قرار اختصار ما يسمى باملجلس الرئايس 
ب��ش��ك��ل م���ب���ديئ إىل ش���خ���ص���ني، ه���م���ا امل�����رت�����زق رش����اد 
العليمي رئيسا للمجلس وممثا للشمال واملرتزق 
عبدالرحمن أبوزرعة املحرمي نائبا لرئيس املجلس 

وممثا للجنوب .
وأك����������دت امل������ص������ادر أن ع��������ودة امل�����رت�����زق�����ني ال��ع��ل��ي��م��ي 
واملحرمي إىل عدن ج��اءت وفقا لتلك التفاهمات 

م����ع اإلب�����ق�����اء ع����ى ب���ق���ي���ة أع����ض����اء امل���ج���ل���س ك���أع���ض���اء 
عاديني، حني يتم اتخاذ قرار إلغائه بشكل كامل 

وتشكيل مجلس جديد .

حراك أمريكي مكثف 
وب��امل��ق��اب��ل ب����دأت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
حراكا مكثفا يف عدن لتشكيل تكتل 
ج������دي������د واس������������ع ك�����ب�����دي�����ل ل���ل���م���ج���ل���س 

االنتقايل املوايل لدويلة اإلمارات، 
املنادي بانفصال الجنوب..

وب����������ال����������ت����������زام����������ن م������������ع ب����������������دء ن������ظ������ام 
االح����������������ت����������������ال ال�������������س�������������ع�������������ودي ت�����ن�����ف�����ي�����ذ 

خطوات تفكيك انتقايل اإلمارات يف 
ع���دن، أف���ادت امل��ص��ادر ب��أن رئيس 

امل��ع��ه��د ال��دي��م��ق��راط��ي األم���ري���يك 
ل�����ي�����زيل ك�����ام�����ب�����ل، ت����واص����ل 

م������ن������ذ أي��������������ام ل�����ق�����اءات�����ه�����ا 
ب������ق������ي������ادات ج���ن���وب���ي���ة 
، م������ش������رية إىل أن 
ت���������ل���������ك ال����������ل����������ق����������اءات 
ت���������ع���������د اس�������ت�������ك�������م�������اال 

ل��������ل��������ق��������اءات س����اب����ق����ة 
ن������ظ������م������ت������ه������ا ال������������والي������������ات 

امل��������ت��������ح��������دة يف ال�����ع�����اص�����م�����ة 
األردنية عمان.

وأوض��������������ح��������������ت امل��������������ص��������������ادر ب��������أن 
الوفد األمرييك أبلغ القيادات 
ال������ج������ن������وب������ي������ة ق�����������������رار واش������ن������ط������ن 
تشكيل تكتل واسع لتمثيل 
م���������ا أس���������م���������اه ال�������ج�������ن�������وب ب���ع���د 
ف��ش��ل ان���ت���ق���ايل اإلم��������ارات يف 

انتزاع ورقة الجنوب.
وت����������زام����������ن����������ت ال���������ل���������ق���������اءات 
األم��������ري��������ك��������ي��������ة م����������ع م�����وج�����ة 
ن���������������زوح ك��������ب��������رية ل������ق������ي������ادات 

االن�����������������ت�����������������ق�����������������ايل وط�������������واق�������������م�������������ه 
السياسية واإلعامية بالتوازي 

م�����ع ت���رت���ي���ب���ات س����ع����ودي����ة ل���������وأده ع�����ى األرض 
وت��س��ل��ي��م م��ع��اق��ل��ه مل���ا س��م��ي ب���ق���وات �"درع ال��وط��ن" 
ال��ت��ي أع��ل��ن ق���رار تشكيلها أداة ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي 

املرتزق العليمي مؤخرا.
يف السياق أفادت مصادر يف االنتقايل بأن اتفاقا 
س�����ع�����ودي�����ا- إم�����ارات�����ي�����ا ق�����ى ب���ن���ف���ي ق����ائ����م����ة ق����ي����ادات 

ع�����س�����ك�����ري�����ة 
مهمة يف املجلس أبرزهم شال شائع مدير أمن 
عدن السابق وقائد فصيل مكافحة اإلرهاب إىل 
ج���ان���ب ي���س���ران امل���ق���ط���ري ال���س���اع���د األي���م���ن ل��ش��ائ��ع 
إض�����اف�����ة إىل ص����ال����ح ال���س���ي���د ق����ائ����د ال������ح������زام األم���ن���ي 

وم������������دي������������ر أم����������������ن ل��������ح��������ج ح������������د وص��������ف 
املصادر.

العليمي في حضرموت 
إىل ذل�������ك ب�������دأ امل������رت������زق رش��������اد ال���ع���ل���ي���م���ي ، زي����ارت����ه 
ملحافظة حضرموت بحثا عن رصيد مساهمة يف 
تنفيذ أجندة السيطرة عى حقول النفط والغاز 

ونيل رضا واشنطن
 وإعان إقليم حضرموت بالتزامن مع استمرار 
لجان عسكرية سعودية ترتيبات عى األرض لطرد 

القوى املناهضة له.
وأفادت املصادر أن زيارة العليمي تأيت يف أعقاب 
ت���ن���ف���ي���ذ ل����ج����ان ع���س���ك���ري���ة س����ع����ودي����ة رف����ي����ع����ة ع��م��ل��ي��ة 
ترتيب الوضع األمني والعسكري يف مدن الوادي 
والساحل بإخراج القوى املحسوبة عى اإلصاح 
وانتقايل اإلمارات وتتضمن الرتتيبات نشر قوات ما 
سمي درع الوطن التي أصدر املرتزق العليمي قرار 
بتبعيتها ل���ه ش��خ��ص��ي��ا يف م���دن ال�����وادي وال��س��اح��ل 
كبديل عما يسمى النخبة الحضرمية والعسكرية 

األوىل.

أزمة الطاقة 
وت��ج��در اإلش���ارة إىل أن��ه وم��ع زي���ادة أزم���ة الطاقة 
ت�����ب�����ح�����ث ال�����������والي�����������ات امل�������ت�������ح�������دة األم������ري������ك������ي������ة وال��������������دول 
األوروبية عن مصادر بديلة لتعويض نقصها الحاد 
ب��ع��د ت��وق��ف إم��دادات��ه��ا ب��ال��ط��اق��ة ال��روس��ي��ة ويف ه��ذا 
السياق يأيت مخطط التآمر األمرييك الربيطاين عى 
امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة ول��ي��س��ت ح��ض��رم��وت ل��وح��ده��ا 
محط أط��م��اع ه��ذه ال��ق��وى الغربية الغازية ب��ل أن 
هناك محافظات محتلة أخرى يف جنوب الوطن 
ج���ع���ل���ت ل����ع����اب أن����ظ����م����ة ت����ح����ال����ف ال����ش����ر وال������ع������دوان 
يسيل نتيجة وجود ثروات ضخمة مكتشفة وغري 
مكتشفة يف هذه املحافظات ومنها  شبوة واملهرة 

وسقطرى.

تسريبات ويكليكس
ويف ه���ذا املنحنى كشفت وس��ائ��ل إع���ام غربية 
ن���ق���ا ع����ن ت���س���ري���ب���ات )) وي���ك���ل���ي���ك���س(( ب������أن ال��ي��م��ن 
ت��ت��ع��رض مل����ؤام����رات م��ه��ول��ة ت���م���ارس ض���د ال��ش��ع��ب 
ال���ي���م���ن���ي ت����ه����دف إىل إض�����ع�����اف ب���ن���ي���ت���ه وإدخ������ال������ه يف 
حروب تدمريية قذرة ونكبات اقتصادية، وتبذل 
دول الهيمنة واالستكبار الغربية ويف مقدمتها 
أم���ري���ك���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا م���ا ب��وس��ع��ه��ا إلن���ه���اك ال��ش��ع��ب 
اليمني اجتماعياً واقتصادياً بغية الوصول به إىل 
دويات متناحرة وكنتونات هشة ال قيمة وال وزن 
لها عى املستويني اإلقليمي والدويل، خاصة بعد 
أن أكدت تقارير أممية ومراكز بحوث دولية بأن 
اليمن تمتلك م��ن النفط أك��رث م��ن االحتياطيات 
املشرتكة لجميع دول الخليج وبنسبة تصل إىل 
ربع نفط العالم ، وأن اليمن تمتلك مائة قطاع 
نفطي وغ���ازي، إض��اف��ة إىل امتاكها مل��ائ��ة مليون 
ط���ن م���ن ال���ذه���ب ت���ق���وم ب��ن��ه��ب��ه ش���رك���ات دول���ي���ة )) 
ثاين دبي للتعدين(( وتهريبه بكميات كبرية من 
وادي حجر ومناجم التنقيب يف حضرموت إىل 
أبو ظبي عرب ميناء الضبة الجديد ومطار الريان 
.. وب��ل��غ��ت ع���دد م��ن��اج��م ال��ذه��ب ))٢٤(( منجماً 
، فيما بلغت م��ن��اج��م ال��ف��ض��ة ))١٦(( منجماً ، 
وقد بلغت قيمة مليون أوقية من الذهب الذي 
ت��م تهريبه م��ن منجم واح���د يبعد ))7٠(( كيلو 
م����رت ش�����رق م���دي���ن���ة امل���ك���ا أك�����رث م����ن م���ائ���ت���ني م��ل��ي��ون 
دوالر، وذلك وفقاً ألحدث املعلومات والتقارير 
األم����ري����ك����ي����ة األوروب��������ي��������ة ال�����ت�����ي ت�����م ت���س���ري���ب���ه���ا إىل )) 

ويكلكس(( .

حوار/  عفاف الشريف 

- خاص
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انتقالي اإلمارات ورئاسي الرياض..
حراك أمريكي مكثف لتشكيل تكتل عمالة بديل ونهاية حتمية مخزية للمجلسني

رغم تفاين قياداتهما يف خدمة مشاريع العدوان واالحتال تنكرت قوى الهيمنة 
واالستكبار العاملية الغربية ويف مقدمتها أمريكا وبريطانيا وكذا أنظمتها العميلة يف 
املنطقة ويف مقدمتها نظام آل سعود وآل نهيان بشكل واضح لصنيع تلك القيادات 
العميلة واملرتزقة والبدء يف تنفيذ الخطوات واإلجراءات العملية لتفكيك مجالس 

العمالة والتبعية لها يف الداخل اليمني ممثلة بانتقايل اإلمارات ورئايس الرياض 
والتحرك املكثف لتشكيل تكتل عمالة جديد وبديل للمجلسني السابقني بعد 

انتهاء صاحيتهما.. املزيد من التفاصيل يف السياق التايل:

:» بشرى بدر الدين احلوثي لـ »

لم يرضخ الشهيد القائد لتهديد  السلطة العميلة مبنع محاضراته
يف حوار موجز تطرق اىل كثري من القضايا واالحداث املختلفة يف الجوانب الثقافية 

والسياسية واالجتماعية خال ما يقارب  العقدين  من الزمن اىل جانب التداعيات التي 
القت بظالها عى بادنا خال ثمان سنوات من العدوان والحصار واالستهداف املمنهج 

للشعب بشتى الطرق والوسائل  .. "26 سبتمرب" ناقشت تلك املواضيع مع االخت بشرى 
بدر الدين الحويث وخرجت بالحصيلة التالية   :

  وصل بالغ للشهيد القائد أن اجليش قادم إلينا  فقال : " أبلغوهم أن ليس بيننا وبينهم شيء وإنهم إخواننا "   بعد عودة صالح من أمريكا حرك قواته إلى مران ولم يكن هناك استعداد ملواجهتهم  

إن لنا فــي شهر رجــب فرحة 
غـــــامـــــرة متـــــأ قـــلـــوبـــنـــا حـــمـــدًا 

وشكرًا لله
فـــــاطـــــمـــــة الـــــــــزهـــــــــراء عـــلـــيـــهـــا 
الــســالم   تعتبر قــدوة للمرأة 
املسلمة  في الطهر والعفة 

والتقوى

اخـــــــــتـــــــــصـــــــــار أمـــــــريـــــــكـــــــي 
ملــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــــريــــــــــــاض 
الــــرئــــاســــي والـــكـــثـــيـــر مــن 
املــــــــؤشــــــــرات والـــــوقـــــائـــــع 
على األرض تؤكد قرب 

اندثار املجلس 

 قـــائـــمـــة نـــفـــي لــــعــــدد مــن 
قــيــادات فــصــائــل انتقالي 
اإلمــــــــــــــــــارات فـــــــي خــــطــــوة 
متــــهــــيــــد لـــــطـــــي صـــفـــحـــة 

املجلس بشكل نهائي

املــــــرتــــــزق الـــعـــلـــيـــمـــي فــي 
حـــــضـــــرمـــــوت بــــحــــثــــا عـــن 
رصــــــيــــــد مــــســــاهــــمــــة فـــي 
السيطرة  أجندة  تنفيذ 
على حقول النفط والغاز 

ونيل رضا واشنطن



ك������������������رم م���������ح���������اف���������ظ ال���������ح���������دي���������دة 
م��ح��م��د ع��ي��اش ق��ح��ي��م، األس��ر 
امل�����������ح�����������رر أح���������م���������د ع��������������وض ع������ب������ده 
دي�������ل�������م�������ي، ال��������������ذي أم�����������ى ث������اث 

سنوات يف سجون العدوان.
وخ���������ال ال����ت����ك����ري����م، ب���ح���ض���ور 
وك���ي���ل وزارة ال�������روة ال��س��م��ك��ي��ة 
امل�����س�����اع�����د، م���ص���ط���ف���ى ح���ط���ب���ة، 
ورئ���������������ي���������������س ص���������������ن���������������دوق ت�������م�������وي�������ل 
الصناعات واملنشآت الصغرة 
الدكتور إبراهيم شيبان، أشاد 
امل�������ح�������اف�������ظ ق�����ح�����ي�����م ب������م������ا س�����ط�����ره 
األس������رى وأب����ط����ال ال��ج��ي��ش من 
م��������اح��������م ب������ط������ول������ي������ة دف���������اع���������ا ع���ن 

الوطن.
ص���������������م���������������وده���������������م  أن  وأك�������������������������������������������د 
وت�����ض�����ح�����ي�����ات�����ه�����م س�����ت�����ظ�����ل م���ح���ل 
ف�����خ�����ر واع���������ت���������زاز أب�������ن�������اء ال���ش���ع���ب 
ال���ي���م���ن���ي وس���ي���س���ج���ل���ه���ا ال���ت���اري���خ 
ب������������أح������������رف م������������ن ن����������������ور يف أن������ص������ع 
ص���ف���ح���ات���ه، م���ن���وه���ا ب������دور أب���ن���اء 
ال�����ح�����دي�����دة يف م����ع����رك����ة ال�����دف�����اع 

عن الوطن.
وثمن حرص القيادة الثورية 
وامل�������ج�������ل�������س ال�������س�������ي�������ايس األع���������ى 
ول���ج���ن���ة ش������ؤون األس��������رى، ع��ى 

اإلف�����������������������راج ع����������ن ك���������اف���������ة األس�������������رى 
ومتابعة املفقودين.

ف�������ي�������م�������ا أك�����������������د رئ�����������ي�����������س ش�����ع�����ب�����ة 
ال���������������رع���������������اي���������������ة االج������������ت������������م������������اع������������ي������������ة يف 
امل����������ح����������اف����������ظ����������ة ال���������ع���������ق���������ي���������د أح�������م�������د 
ال���������ق���������دي���������م���������ي، اه���������ت���������م���������ام دائ����������������رة 
ال������رع������اي������ة االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ب�����������وزارة 
ال�������دف�������اع ب�������األس�������رى وأس�������ره�������م.. 
منوها بحرص قيادة املحافظة 

عى تكريم األسرى املحررين.
ب�������������������دوره ع����������ر األس����������������ر امل�������ح�������رر 
دي����ل����م����ي م������ن م�����دي�����ري�����ة ح���ي���س، 
ع����ن ال���ش���ك���ر ل����ق����ي����ادة امل��ح��اف��ظ��ة 

ودائ��������������رة ال�����رع�����اي�����ة االج���ت���م���اع���ي���ة 
ع���ى ه����ذا ال��ت��ك��ري��م، م���ؤك���دا أن 
ال����ت����ض����ح����ي����ة يف س�����ب�����ي�����ل ال�����وط�����ن 

واجب مقدس.
ح��������ض��������ر ال���������ت���������ك���������ري���������م، م��������دي��������رو 
م������ك������ت������ب األش�������������غ�������������ال امل������ه������ن������دس 
م�����������ح�����������م�����������د م�����������ث�����������ن�����������ى وال�������������������وح�������������������دة 
التنفيذية للمشاريع املهندس 
زي���������������������������د امل��������������������رت��������������������ى وم������������ؤس������������س������������ة 
امل������ي������اه ع����ب����دال����رح����م����ن إس�����ح�����اق، 
واألرايض ع��ب��ي��د أح���س���ن وع���دد 
م��ن م��س��ؤويل السلطة املحلية 

باملحافظة.

ح�����ي�����ث ي�������ت�������درع ه���������ذا ال������ك������ي������ان ال����ه����ش 
خ����ل����ف اك�������ر ت����رس����ان����ة دف����اع����ي����ة " أك����ر 
م������ن 8 أن����ظ����م����ة ل�����ل�����دف�����اع ال�����ص�����اروخ�����ي 

" ال������ت������ي ت����ش����ك����ل خ����ل����ي����ط����ا م�������ن األح������زم������ة 
ال�������ن�������اري�������ة" ق������ص������رة وم�����ت�����وس�����ط�����ة وب����ع����ي����دة 

م��������������دى" امل����������ض����������ادة ل������ل������ص������واري������خ وال��������ط��������ائ��������رات 
املقاتلة واملسرة واملنتشرة يف كامل الجغرافيا 

الفلسطينية التي يحتلها .
وقد عزز هذا الكيان من حضور هذه األنظمة يف 
إسرتاتيجيته الدفاعية وخططه باملواجهة خصوصا 
يف حروبه مع حزب الله و املقاومة الفلسطينية كما 
طور مجموعة من املنظومات الجديدة بمساعدة 
م����ن ال����ش����رك����ات األم���ري���ك���ي���ة امل���ت���خ���ص���ص���ة يف ص��ن��اع��ة 
ال���دف���اع���ات ال���ج���وي���ة ك��ش��رك��ة ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن ال���ذي 
عقد معها ات��ف��اق��ات مفتوحة الستنساخ وتطوير 
أنظمة متقدمة من الجيل الرابع والخامس منها 

ما تستخدمه أمريكا نفسها.
بعض أه��م املنظومات ال��ذي يملكها ه��ذا الكيان 

يف الوقت الراهن:
1- م���ن���ظ���وم���ة ال����ق����ب����ة ال����ح����دي����دي����ة وه�������ي م��ن��ظ��وم��ة 

قصرة املدى 
2- منظومة أراك ومقاع داوود متوسطة املدى .
3- منظومة أرو )السهم( بعيدة امل��دى التي تم 

تطويرها بمساعدة أمريكية.
. PAC3وPAC2 4- منظومة باتريوت

5- منظومة ثاد بعيدة املدى )الدرع الصاروخي 
األمرييك الجيل الخامس(

ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ات تمثل األح��زم��ة 
الرئيسية ال��ت��ي يعتمد عليها 
ه������ذا ال����ك����ي����ان ب���ش���ك���ل ك����ي يف 

خططه وج��ه��وزي��ت��ه وي���راه���ن عليها بشكل ك��ب��ر يف 
تحقيق حماية أمنية لكافة أع��م��اق��ه الحيوية من 

أي هجوم جوي محتمل .

"فاعلية هذه املنظومات
 في أي حرب مستقبلية "

ل�����و ت�����م ت���ق���ي���ي���م ف���اع���ل���ي���ة ه������ذه األن����ظ����م����ة اس���ت���ن���ادا 
مل������س������رح ع����م����ل����ي����ات����ه����ا وت�����ج�����ارب�����ه�����ا خ�����ص�����وص�����ا خ�����ال 
الحرب التي حصلت بني كيان العدو واملقاومة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة, ت����أيت امل��ع��ط��ي��ات وال���ت���ق���اري���ر لتضع 
واقعاً من اإلخفاق والفشل التقني يعرتي بعض 
هذه املنظومات فمعركة "سيف القدس " مثا أو 
وحدة الساحات " أظهرت واقع الفشل الفضيع 
ال��������ذي ت����ع����اين م���ن���ه م���ن���ظ���وم���ات ال���ق���ب���ة ال���ح���دي���دي���ة 
ون�����ظ�����ائ�����ره�����ا يف م�����واج�����ه�����ة ال�����ص�����واري�����خ 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة الفلسطينية 
منها صواريخ غراد وكاتيوشا كما أن 
الطائرات املسرة التي نفذها حزب 
ال��ل��ه لعمل ج���والت استطاعية يف 
أج�������واء ب���ع���ض امل������دن وامل��س��ت��وط��ن��ات 
أظ������ه������رت أخ������ف������اق امل�����ن�����ظ�����وم�����ات األخ������������رى م��ن��ه��ا 

مقاع داوود .
ب�����ال�����ت�����ايل ك����ت����ق����دي����ر م�����وق�����ف إذا ت������م إس������ق������اط ه����ذه 
املنظومات ضمن مواجهة مفتوحة ضد صواريخ 
ق�������وى م�����ح�����ور امل����م����ان����ع����ة وب���امل���ق���دم���ة 
ص��واري��خ إي���ران أو ح��زب ال��ل��ه فلن 
ي��ك��ون ب��م��ق��دوره��ا أن تعطي ف��ارق��اً 
اي��ج��اب��ي��ا ك��م��ا ي���راه���ن ع��ل��ي��ه ال��ص��ه��اي��ن��ة 
يف ح��س��اب��ات��ه ال��ح��ال��ي��ة ول���ن تستطيع ان تحقق 
عمليات اعرتاض ناجحة خصوصا إذا تم اعتماد 
تكتيك الهجمات الصاروخية الواسعة )صليات 
أو موجات( أو استخدام صواريخ عالية السرعة 
كما ه��و ح��ال ال��ص��واري��خ اإلي��ران��ي��ة التي أصبحت 
ال��ي��وم ع��ن��د تقنية ه��اي��ر س��ون��ي��ك ال��ف��رط ص��وت��ي��ة, 
ف����م����ث����ل ه���������ذه ال�������ص�������واري�������خ ي����ص����ب����ح أم���������ر اع�����رتاض�����ه�����ا 
مستحيلة نظرا لسرعتها العالية التي تصل إىل 
6 م����اخ وم���اف���وق والي��م��ك��ن ألي م��ن��ظ��وم��ة ص��ده��ا 
خ���ص���وص���ا اح�������دث م���ن���ظ���وم���ات ال���ج���ي���ل ال���خ���ام���س 

نظام ارو ونظام ثاد األمرييك .
بالتايل يف أي حرب قادمة اليزال كيان العدو 
اإلسرائيي غر آمن وكل مدنه ومستوطناته 
وأع����م����اق����ه ال���ح���ي���وي���ة ه����ي ت���ح���ت ال��ت��ه��دي��د 
وي�����������م�����������ك�����������ن ض�����������رب�����������ه�����������ا وت�����������دم�����������ره�����������ا 

بسهولة .
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72 خرقًا في احلديدة
س��������ج��������ّل��������ت غ���������رف���������ة ع�������م�������ل�������ي�������ات ض������ب������اط 
االرت�����ب�����اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل���رص���د خ���روق���ات 
ق���وى ال���ع���دوان يف م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 

72 خرقاً.

وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، 
أن م��ن ب��ني خ��روق��ات ق��وى ال��ع��دوان، 
ت���ح���ل���ي���ق ث�������اث ط������ائ������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف 
أجواء حيس، واستحداث تحصينات 

قتالية يف نفس املنطقة.

وأش���ار امل��ص��در إىل أن ق��وى ال��ع��دوان 
ارت���������ك���������ب���������ت أي���������ض���������ا 28 خ���������رق���������ا ب����ق����ص����ف 
م��دف��ع��ي و40 خ���رق���اً ب���األع���رة ال��ن��اري��ة 

املختلفة

48 خرقًا في احلديدة
س��������ج��������ّل��������ت غ���������رف���������ة ع�������م�������ل�������ي�������ات ض������ب������اط 
االرت�����ب�����اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل���رص���د خ���روق���ات 
ق���وى ال���ع���دوان يف م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 

48 خرقاً.

وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، 
أن م��ن ب��ني خ��روق��ات ق��وى ال��ع��دوان، 
غ�����������ارت�����������ني ل���������ل���������ط���������ران ال�������ت�������ج�������س�������ي ع����ى 
حيس، واستحداث تحصينات قتالية 

بذات املنطقة.

وأش�������������ار امل�������ص�������در إىل أن ال�����خ�����روق�����ات 
ت��ض��م��ن��ت أي����ض����اً ت��ح��ل��ي��ق س���ب���ع ط���ائ���رات 
ت��ج��س��س��ي��ة يف أج���������واء ح����ي����س، وث���اث���ة 
خ���������روق���������ات ب�����ق�����ص�����ف م������دف������ع������ي، و34 

خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

51 خرقًا في احلديدة
س��������ج��������ّل��������ت غ���������رف���������ة ع�������م�������ل�������ي�������ات ض������ب������اط 
االرت�����ب�����اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل���رص���د خ���روق���ات 
ق���وى ال���ع���دوان يف م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 

51 خرقاً.

وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، 
أن م��ن ب��ني خ��روق��ات ق��وى ال��ع��دوان، 
12 خ������������رق������������اً ب�������ق�������ص�������ف م��������دف��������ع��������ي ع����ى 
م���دي���ري���ات ال��ت��ح��ي��ت��ا وح���ي���س وم��ق��ب��ن��ة، 

و37 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

85 خرقًا في احلديدة
س��������ج��������ّل��������ت غ���������رف���������ة ع�������م�������ل�������ي�������ات ض������ب������اط 
االرت�����ب�����اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل���رص���د خ���روق���ات 
ق���وى ال���ع���دوان يف م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 

85 خرقاً.

وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، 
أن م����ن ب����ني خ����روق����ات ق�����وى ال����ع����دوان 
11 غ�����������ارة ل�����ل�����ط�����ران ال����ت����ج����س����ي ع���ى 
ال��������ج��������ب��������ل��������ي��������ة وح��������������ي��������������س، واس�����������ت�����������ح�����������داث 

تحصينات قتالية يف مقبنة وحيس.

وأش�������������ار امل�������ص�������در إىل أن ال�����خ�����روق�����ات 
ت����ض����م����ن����ت أي��������ض��������اً ت����ح����ل����ي����ق 11 ط������ائ������رة 
تجسسية يف أجواء الجبلية وحيس، 
و17 خ����رق����اً ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، و42 

خرقاً باألعرة النارية املختلفة..
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منظومات كيان العدو اإلسرائيلي ستقف عاجزة أمام محور املقاومة
في أي مواجهة قادمة..

يعتمد كيان العدو اإلسرائيي عى تشكيلة واسعة ومتنوعة من املنظومات 
الصاروخية )ارض جو( يف مسار خطته األمنية والدفاعية, التي أسسها لحماية 

مدنه ومستوطناته وأعماقه الحيوية واالسرتاتيجية من خطر التهديدات 
والتحديات التي تمثلها الصواريخ الباليستية واملسرات الخاصة بدول محور 

املمانعة وباملقدمة إيران وحزب الله.

 واق���������ع م�����ن اإلخ������ف������اق وال����ف����ش����ل ال���ت���ق���ن���ي ل���أس���ل���ح���ة 
اإلسرائيلية أمام معركة سيف القدس

بحضور محافظ احلديدة..

فريق إعادة االنتشار وبعثة األمم املتحدة يزورون ميناء الصليف
اط�������ل�������ع م������ح������اف������ظ ال��������ح��������دي��������دة م���ح���م���د 
ع�������ي�������اش ق�����ح�����ي�����م ون��������ائ��������ب رئ�������ي�������س ه���ي���ئ���ة 
األرك���������������������ان ال�������ع�������ام�������ة - رئ��������ي��������س ال�����ف�����ري�����ق 
الوطني إلعادة االنتشار اللواء الركن 
ع���ي ح���م���ود امل���وش���يك ورئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
ال����ع����س����ك����ري����ة ال����وط����ن����ي����ة ال�������ل�������واء ال����رك����ن 
ي��ح��ي��ى ال����رزام����ي وم��ع��ه��م رئ���ي���س بعثة 
األم���م امل��ت��ح��دة ل��دع��م ات��ف��اق ال��ح��دي��دة 
ال������������ج������������رال م�������اي�������ك�������ل ب����������������ري، ع����������ى س����ر 

العمل بميناء الصليف.
واستمع قحيم واملوشيك والرزامي 
وم����اي����ك����ل ب������ري وم���ع���ه���م ن����ائ����ب رئ���ي���س 
ال������ل������ج������ن������ة ال������وط������ن������ي������ة ال������ع������م������ي������د ح���س���ني 
ال�����ض�����ي�����ف ون�����ائ�����ب�����ه رئ������ي������س ب����ع����ث����ة األم�������م 
املتحدة فيفيان فان دي بر، من نائب 
رئ��ي��س م��ؤس��س��ة م���وائن ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
زي������د ال�����وش�����ي، إىل ش������رح م���ف���ص���ل ع��ن 
العمل بامليناء وجهوزيته يف استقبال 

السفن التجارية والغذائية.
وط��ال��ب ال��وش��ي رئ��ي��س بعثة األم��م 
املتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالعمل 
عى تطبيق مخرجات اتفاق السويد 
امل����ت����م����ث����ل����ة يف ال������س������م������اح ب�����ت�����دف�����ق امل����������واد 
وال����س����ل����ع ال����غ����ذائ����ي����ة وال�����دوائ�����ي�����ة ورف�����ع 
ال����ق����ي����ود امل����ف����روض����ة ع����ى م�������وائن ال��ب��ح��ر 
األح��م��ر وال��ض��غ��ط ع��ى ال����دول املانحة 
ل��إي��ف��اء ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا إزاء إع����ادة تأهيل 

م������وائن ال���ب���ح���ر األح����م����ر امل���ت���ض���ررة ج����راء 
العدوان.

وخ�����������������ال ال��������������زي��������������ارة ج��������������دد امل������ح������اف������ظ 
ق������������ح������������ي������������م، ال������������ت������������أك������������ي������������د ع������������������ى ح������������رص 
ق�����ي�����ادة ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة 
ع��������ى ت������ذل������ي������ل ال������ص������ع������وب������ات وت�����ق�����دي�����م 
ال��ت��س��ه��ي��ات وال����دع����م ل���ف���ري���ق وب��ع��ث��ة 
إع���ادة االنتشار بما يسهم يف إنجاح 
مهامهم وتحقيق األهداف املنشودة 

بهذا الخصوص.
ال�������ص�������ع�������ب�������ة  ال������������������ظ������������������روف  وأش�������������������������������ار إىل 
واألوض����������������اع االن�����س�����ان�����ي�����ة ال�����ت�����ي ي��ع��ي��ش��ه��ا 
أبناء الحديدة جراء استمرار العدوان 
والحصار وتمادي العدوان وأدواته يف 
ال���خ���روق���ات وان���ت���ه���اك���ات ط�����ران ال��ع��دو 
ال�����ت�����ج�����س�����ي، م�������ا ي����ت����س����ب����ب يف س����ق����وط 

ضحايا يف مديريات املحافظة.
بدوره نوه رئيس بعثة األمم املتحدة 
الجرال مايكل بري بنشاط وحيوية 
ال�����ع�����ام�����ل�����ني وال������ح������رك������ة ال���������دؤوب���������ة ال����ت����ي 

يشهدها ميناء الصليف.
وأك��د استمرار البعثة يف بذل املزيد 
م���ن ال��ج��ه��ود وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ج��ه��ات 
الدولية املعنية لإيفاء بتعهداتها يف 

إعادة تأهيل موائن البحر األحمر.
رافقهم خال الزيارة مدير مديرية 

الصليف عبدالرحيم الشامي.

في ندوة ثقافية أقامتها دائرة التوجيه املعنوي إحياء جلمعة رجب..

العميد سريع: أهل اليمن يتفردون بهذه املناسبة كونها جزءًا من هويتهم االميانية

أق�����ام�����ت دائ���������رة ال���ت���وج���ي���ه امل����ع����ن����وي ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة، ب���ص���ن���ع���اء ن�������دوة ث��ق��اف��ي��ة 
وخطابية بمناسبة جمعة رجب بعنوان "اإليمان يمان".

وخ���ال اف��ت��ت��اح أع��م��ال ال���ن���دوة، أل��ق��ى م��دي��ر دائ����رة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي، العميد 
يحيى سريع، كلمة هنأ خالها منتسبي الدائرة من ضباط وأفراد بهذه املناسبة 
الدينية الجليلة التي يحتفل بها اليمنيون بذكرى دخولهم يف دين الله أفواجاً 

وإيمانهم بالرسالة املحمدية.
وأوضح العميد يحيى سريع أن اليمنيني اعتادوا عى إحياء "جمعة رجب"، 

كونها الحدث األبرز لتجديد والئهم وارتباطهم باإلسام وتعزيز القيم واملبادئ 
واستحضار الفضائل التي ساروا عليها منذ القدم.

وأضاف العميد سريع: يتفرد أهل اليمن يف االحتفال بهذه املناسبة الدينية 
ال��ج��ل��ي��ل��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ج������زءاً م���ن م���ورث���ه���م ال���ث���ق���ايف وه��وي��ت��ه��م اإلي��م��ان��ي��ة ال���ت���ي ت��ؤك��د 
ارتباطهم بالرسالة املحمدية منذ دخولهم اإلسام، فضًا عن األجواء الروحانية 
التي تحيط بهذه الذكرى ملا لها من صلة وثيقة بحياة أهل اليمن الذين آمنوا 
بالرسالة املحمدية، وبايعوا رسول الله صى الله عليه وآله وسلم عى السمع 

والطاعة وحملوا راية الدين وساهموا يف نشر اإلسام يف أرجاء املعمورة.
وأشار إىل دالالت االحتفال بذكرى جمعة رجب كونها محطة لتعزيز الهوية 
اإليمانية وترسيخها وإدراك معانيها ومفاهيمها وأبعادها الثقافية والفكرية.

ونوه بانه ورغم تكالب قوى الهيمنة واالستكبار عى يمن اإليمان والحكمة 
ل��ط��م��س ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة وت��ب��دي��ل��ه��ا ب��ه��وي��ة وث��ق��اف��ة ع��ك��س��ي��ة ي��ظ��ل ال��ي��م��ن��ي��ون 
ب��إح��ي��اء ذك���رى جمعة رج���ب متمسكني بهويتهم اإلي��م��ان��ي��ة وم��ج��س��دي��ن لها 

عمًا وسلوكاً.

محافظ احلديدة يكرم  األسير احملرر أحمد ديلمي

تشييع كوكبة من شهداء الوطن 
والقوات املسلحة

ُشيعت بصنعاء جثامني كوكبة من شهداء 
الوطن وال��ق��وات املسلحة ال��رائ��د حمزة حسني 
امل�����ح�����ب�����ي، ال����ن����ق����ي����ب أص�����ي�����ل ع����ب����دال����ل����ه ال���ل���ب���ث���ي، 
امل����ازم أول ق��ي م��ح��م��د ال��ع��راق��ي وامل�����ازم أول 
أح��م��د ع��ي ح���م���ودي، ال��ذي��ن اس��ت��ش��ه��دوا وه��م 

يدافعون عن السيادة الوطنية.
وخ����ال م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال��ت��ي ش���ارك���ت فيها 
ق����������ي����������ادات ع�����س�����ك�����ري�����ة وأم�������ن�������ي�������ة وأه����������������ايل وأق��������������ارب 
ال��ش��ه��داء، ع��ر املشيعون ع��ن الفخر واالع��ت��زاز 
ب������امل������واق������ف ال�����وط�����ن�����ي�����ة واألدوار ال����ب����ط����ول����ي����ة ال����ت����ي 
س�����ط�����ره�����ا ال������ش������ه������داء ب�����دم�����ائ�����ه�����م يف ال��������دف��������اع ع���ن 

الوطن يف مواجهة الغزاة واملرتزقة.
ج����������رت م��������راس��������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�����ذي�����ن 
ت������وش������ح������ت ج�����ث�����ام�����ي�����ن�����ه�����م ب������ال������ع������ل������م ال������ج������م������ه������وري 
ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج��ام��ع ال��ش��ع��ب ب��أم��ان��ة 
العاصمة، ليتم مواراتها الرى يف مسقط رأس 

كل منهم.
ك���م���ا ُش���ي���ع ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��م��ان��ا ش���ه���ي���دي ال���وط���ن 
وال��ق��وات املسلحة الرائد محمد طاهر الزبري 
وال�����رائ�����د ع���اي���ش ه���ب���ه ع���م���ر ، ال���ل���ذي���ن اس��ت��ش��ه��دا 

وهما يؤديان واجبهما يف الدفاع عن الوطن.
ك���م���ا ت����م ت��ش��ي��ي��ع ج���ث���م���ان ال��ف��ق��ي��د ال����ل����واء ط��ي��ار 

عبدالله احمد عبدالله الباشا.

وخ��������ال م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال����ت����ي ش��������ارك ف��ي��ه��ا 
ق����������ي����������ادات ع�����س�����ك�����ري�����ة وأم�������ن�������ي�������ة واه����������������ايل وأق��������������ارب 
ال��ش��ه��ي��دي��ن وال��ف��ق��ي��د ال��ب��اش��ا .. أش����اد املشيعون 
ب����������دور ال����ش����ه����ي����دي����ن ال�������زب�������ري وع�����م�����ر وزم����ائ����ه����م����ا 
م���������ن أب���������ط���������ال ال������ج������ي������ش وم������واق������ف������ه������م������ا ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
واستبسالهما يف الدفاع عن السيادة الوطنية.

ج���رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ج��ث��م��اين الشهيدين 
اللذين توشحا بالعلم الجمهوري بعد الصاة 
ع��ل��ي��ه��م��ا يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، 

ملوراتهما الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذلك ُشيع بصنعاء، جثمان الشهيد الرائد 
عبادي صالح الهمداين .. الذي استشهد وهو 

يؤدي واجبه يف الدفاع عن السيادة الوطنية.
وخ��������ال م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال����ت����ي ش��������ارك ف��ي��ه��ا 
قيادات عسكرية واهايل وأقارب الشهيد ..أشاد 
املشيعون ب��ال��دور البطويل وامل��واق��ف الشجاعة 
ل��ل��ش��ه��ي��د وزم����ائ����ه م���ن أب���ط���ال ال���ج���ي���ش، ال��ذي��ن 
س���ط���روا اروع امل���اح���م ال��ب��ط��ول��ي��ة يف ال���دف���اع عن 

الوطن .
ج��رت مراسم التشييع للشهيد ال��ذي توشح 
جثمانه الطاهر بالعلم الجمهوري بعد الصاة 
عليه يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم 

مواراته الرى يف مسقط رأسه.



وب�����ن�����اًء ع����ى ت��ك��ل��ي��ف م���ج���ل���س ال����������وزراء ع���م���ل امل��ك��ت��ب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة ع���ى إع������داد ورق���ة 
مل�����ع�����ال�����ج�����ة ح�������ال�������ة ال��������وض��������ع " امل�������������������زري" وت�������ط�������وي�������ر أداء 
م���ؤس���س���ات ال����دول����ة، ح��ي��ث ت���ق���دم ال����ورق����ة ت��ش��خ��ي��ص��اً 
لواقع مؤسسات الدولة اليمنية، ووضع املقرتحات 
واملعالجات الالزمة لتطوير أدائها وبما يلمس أثره 
امل���واط���ن���ون يف ال��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ه��م، ب��ه��دف 
الوصول إىل إدارة حكومية متميزة موجهة بالنتائج، 
ت��ت��س��م ب���ال���ك���ف���اءة وال���ف���اع���ل���ي���ة وال���ش���ف���اف���ي���ة وال�����ج�����دارة 
وامل��س��اءل��ة وم��م��ارس��ة األدوار وامل��س��ؤول��ي��ات وامل��ه��ام، 
واإلع���������داد وال��ت��ن��ف��ي��ذ وال��ت��ق��ي��ي��م ل��ل��م��ش��اري��ع وال��خ��ط��ط 
امل���رت���ب���ط���ة ب��ت��ح��ق��ي��ق األول�������وي�������ات وال����ت����وج����ه����ات يف إط�����ار 

املستهدفات التي حددتها الرؤية الوطنية.
وم����������ن واق�������������ع ال����ت����ح����ل����ي����ل ال������دق������ي������ق ل�����ل�����وض�����ع ال�������راه�������ن 
مل���ؤس���س���ات ال�����دول�����ة ان���ط���ل���ق امل���ك���ت���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي إلدارة 
ال��������رؤي��������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة يف ال����ت����ش����خ����ي����ص ال����ع����م����ي����ق ل���������أداء 
امل�����ؤس�����ي، ووض�������ع ال����ح����ل����ول وامل����ع����ال����ج����ات ال���ج���ذري���ة 
ل������ح������ال������ة ال������ض������ع������ف واالخ������������ت������������الالت ال������ق������ائ������م������ة يف إدارة 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة نتيجة ل��رتاك��م ب��ع��ض امل��م��ارس��ات 
ال���خ���اط���ئ���ة، واس����ت����خ����دام ن���ف���س األدوات واألس���ال���ي���ب 
التقليدية والثقافة اإلداري��ة والتنظيمية املتوارثة يف 

أداء مهامها منذ عشرات السنني.

 متطلبات األداء املؤسيس 
وبما أن الوصول إىل تطوير مستوى األداء املؤسي 
ي����ت����ط����ل����ب ت�����ط�����ب�����ي�����ق�����اً ل������ن������ظ������اٍم إدارٍي م�������ؤس�������ي ي���ع���م���ل 
وف������ق م�����ؤش�����رات أداء دق���ي���ق���ة ل��ل��م��ت��اب��ع��ة وال���ت���ق���ي���ي���م، 
وتجاوز حالة الضعف والقصور يف ممارسة األدوار 
وامل����س����ؤول����ي����ات وامل�����ه�����ام وإدارة ال���ع���م���ل���ي���ة اإلداري�����������ة يف 
م��ؤس��س��ات ال����دول����ة، وال���ح���د م���ن ت���ن���ازع ال��ص��الح��ي��ات 
وض��ع��ف التنسيق والتكامل واالت��ص��ال ب��ني القيادة 
العليا واإلدارة التنفيذية، ومعالجة حالة انعدام 
ال��ث��ق��ة وع���دم االن��س��ج��ام ب��ني ال��ق��ي��ادات ع��ى املستوى 
األول والذي يليه، والحد من التعيينات غري املناسبة 
يف مؤسسات الدولة ووضع الرجل املناسب يف املكان 
امل��ن��اس��ب وف���ق م��ب��ادئ ال��ك��ف��اءة وال���ج���دارة وال��ن��زاه��ة، 
وم���ع���ال���ج���ة ح����ال����ة ال���ت���ف���اع���ل ال���ل���ح���ظ���ي م�����ع م���وج���ه���ات 
وت�����وج�����ي�����ه�����ات ال�����ق�����ي�����ادة وال������ت������ي ت���ت���ط���ل���ب ت����ح����وي����ل ه����ذه 
ال���ت���وج���ي���ه���ات إىل ب�����رام�����ج ع���م���ل ل���ه���ا ن���ت���ائ���ج وآث���������ار ع��ى 

الواقع.
الدعم واملؤازرة

 وث�����م�����ن�����ت وث�����ي�����ق�����ة ت�����ط�����وي�����ر األداء امل�������ؤس�������ي ال�����دع�����م 
وامل������ؤازرة ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��ل��ي��ا لعملية ال��ب��ن��اء 
واإلص������الح امل���ؤس���ي وت��ح��س��ني األداء.. م���ؤك���دة عى 
ض��������������رورة ال������واق������ع������ي������ة ع�����ن�����د إع��������������داد ال�����خ�����ط�����ط وت����ح����دي����د 
األولويات بصورة دقيقة وواضحة وقابلة للتنفيذ، 
وم�����ت�����اب�����ع�����ة وت����ق����ي����ي����م م�����س�����ت�����وى ال����ت����ن����ف����ي����ذ ب����ش����ك����ل ج�����اد 
ومستمر وملزم، وكذلك توفري امل��وارد املالية سواًء 
ال����ن����ف����ق����ات ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة امل����الئ����م����ة وامل����ن����اس����ب����ة ل��ل��ج��ه��ات 
وتوفري املخصصات الالزمة لتنفيذ مشاريع الخطط 
ال��ت��ح��ول��ي��ة وت���رش���ي���د ت��ل��ك امل�������وارد وت��وج��ي��ه��ه��ا لتحقيق 
التنمية املطلوبة، ب��اإلض��اف��ة إىل التوجه نحو املسار 
االس�����ت�����ق�����اليل ألج������ه������زة ال�����خ�����دم�����ات ب���ح���ي���ث ت���������دار وف����ق����اً 
ل��أس��ال��ي��ب االق���ت���ص���ادي���ة.. ودع����ت ال��وث��ي��ق��ة إىل تنفيذ 
اإلج������راءات الهيكلية للتخلص م��ن ال��ق��ي��ود اإلداري����ة 
ال���ت���ي ت��ع��ي��ق ان����ط����الق ق�����وى اإلن�����ت�����اج ال���وط���ن���ي���ة، وت��ب��ن��ي 
األساليب واملعايري املتطورة وترشيد اتخاذ القرارات 
وتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة مع ا ألخذ يف 
االعتبار اإلن��ف��اق والعائد س��واًء أك��ان العائد مباشراً 
أو غري مباشر، وابتكار النمط التنظيمي الذي يحقق 
م���ش���ارك���ة امل���ج���ت���م���ع ب���ط���ري���ق���ة ف���اع���ل���ة وم���س���ت���م���رة، إىل 
جانب تبني التنظيمات اإلدارية القادرة عى ممارسة 
الوظائف اإلدارية الحيوية عى املستوى الوطني ويف 
مقدمتها التخطيط الشامل واملتابعة وتقييم األداء، 

والتنمية لأفراد والنظم واألساليب.

رؤية تطويرية واضحة
ك��م��ا أوص����ت ال���ورق���ة امل��ق��دم��ة م��ن امل��ك��ت��ب التنفيذي 
إلدارة ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة، ب�����ض�����رورة إع��������ادة ال���ن���ظ���ر يف 
م��ف��ه��وم ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة وت��غ��ل��ي��ب م��ن��ط��ق ال��خ��دم��ة 
وامل�������س�������ؤول�������ي�������ة ال������غ������ال������ب ف�����ي�����ه�����ا ع��������ى م�����ن�����ط�����ق ال����س����ل����ط����ة 
وال��س��ي��ادة، وتطبيق الثقافة السلوكية واألخ��الق��ي��ة 
واملهنية يف ممارسة الوظيفة العامة وفرض مدونة 
ال����س����ل����وك ب���ك���ل م����ا ت��ض��م��ن��ت��ه م����ن م���ع���اي���ري وال����ت����زام����ات 
ومسؤوليات لتغيري نمط السلوك السلبي السائد 

يف واقع مؤسسات الدولة.
وأك������������������دت ع���������ى اس��������ت��������ح��������داث وت������ن������م������ي������ة ال������س������ي������اس������ات 
واالسرتاتيجيات التي ترشد اتخاذ القرار يف مختلف 
ش�������ؤون اإلدارة وت���وج���ي���ه اإلدارات ب���ات���ج���اه األه�������داف 
امل��ح��ددة ويف إط���ار امل��ع��اي��ري العلمية السليمة، وك��ذا 
ت���ح���دي���د رؤي������ة ت���ط���وي���ري���ة واض����ح����ة مل��ج��م��وع��ة األن��ظ��م��ة 
وال����ل����وائ����ح وال����ق����واع����د امل�����ؤث�����رة ع����ى أوض��������اع وع��م��ل��ي��ات 
أج���ه���زة ال����دول����ة ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ت��ح��دي��ث��ه��ا أو ت��ح��دي��ده��ا 
متوافقاً مع إمكانية التطبيق ونابعاً عن فهم عميق 
للمقومات املوجبة لتطويرها، مع التحول من اإلدارة 
النمطية املنشغلة باألعمال االعتيادية اليومية إىل 
التفكري االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية والرتكيز 

عى أدلة الجودة الشاملة.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���وف���ر امل����ج����االت اإلداري����������ة ال��ح��اك��م��ة 
ألداء م�����ؤس�����س�����ات ال��������دول��������ة، أوص����������ت وث����ي����ق����ة ت���ط���وي���ر 
االداء امل���ؤس���ي ب����ض����رورة وج�����ود ت���وج���ه اس��رتات��ي��ج��ي 
واض������ح يف ع��م��ل��ي��ة اإلص�����الح�����ات، وت��ن��ف��ي��ذ ال����دارس����ات 
واملسوح امليدانية متعددة الجوانب لتحليل الوضع 
بشكل دوري ومن ثم تحديد الحلول واملعالجات، 
إض�������اف�������ة إىل ال������ح������د م�������ن ت�������ن�������ازع األج��������ه��������زة ال���ح���ك���وم���ي���ة 
ع�������ى ال�����ص�����الح�����ي�����ات م�������ع ت�����ك�����ري�����س م������ب������دأ امل�����ن�����اف�����س�����ة يف 

ت��ق��دي��م ال���خ���دم���ات وال���ت���ط���ور يف ك���ف���اءة أداء األج��ه��زة 
واملؤسسات الحكومية.

العناصر املؤسسية 
وأوضحت وثيقة تطوير األداء املؤسي والخروج 
ب��م��ؤس��س��ات ال���دول���ة م��ن ال��وض��ع " امل�����زري" يف امل��ح��ور 
ال���ث���اين م��ن��ه��ا م��ص��ف��وف��ة ت��ح��ل��ي��ل ال���وض���ع ال����راه����ن ال��ت��ي 
رك������زت ع����ى أه�����م امل���ش���اك���ل وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 
ال���ع���ن���اص���ر امل���ؤس���س���ي���ة وك����ذل����ك ال���ح���ل���ول وامل���ع���ال���ج���ات 
امل��م��ك��ن��ة وامل��ت��اح��ة يف امل��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة، ح��ي��ث شملت 
امل��������ص��������ف��������وف��������ة ) ال����������ق����������وان����������ني وال���������س���������ي���������اس���������ي���������ات- ال�����ب�����ي�����ئ�����ة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة- ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة- امل�������وارد ال��ب��ش��ري��ة- 
امل���������وارد امل����ال����ي����ة- ال����ج����وان����ب ال���ت���ق���ن���ي���ة- أداء ال���خ���دم���ات 

واألنشطة- املستفيدون- العمليات(..

مبادئ تطوير األداء املؤسيس
يف ج�����ان�����ب م�����ب�����ادئ ت����ط����وي����ر األداء امل������ؤس������ي، ف��ق��د 
أكدت الوثيقة أهمية الرتكيز عى جملة من املبادئ 

هي:- 
االلتزام بمبدأ سيادة القانون: فهو يشكل العنصر 
ال�����رئ�����ي�����ي يف ال�����ح�����ف�����اظ ع������ى أس��������س امل����ج����ت����م����ع وه���ي���ب���ة 
ال������دول������ة، ك���م���ا إن اح���������رتام اإلط���������ار ال����ق����ان����وين وال���ت���ق���ي���د 
ب��ش��رع��ي��ت��ه، م���ع م���ا ي��ت��ض��م��ن ذل����ك م���ن اح�����رتام مل��ب��ادئ 
االستقامة والثقة واملوضوعية، إضافة إىل مساواة 
ال��ج��م��ي��ع أم����ام ال���ق���ان���ون، ه���ي م���ن أه���م األس����س ال��ت��ي 

تضمن مصداقية اإلدارة العامة وفعاليتها. 
املساءلة والرقابة: وما يرتتب عليها من مسؤولية 

قانونية عى أي جهاز إداري عن أعماله تجاه الغري، 
بحيث تشمل م��س��اءل��ة ك��ب��ار ال��ق��ي��ادي��ني وامل��وظ��ف��ني، 
م���ق���اب���ل م�����ا ي����ن����اط ب���ه���ا م�����ن ص����الح����ي����ات، ول�����ه�����ذا ف��إن��ه��ا 
أس��������اس��������ي��������ة يف ال��������ح��������ف��������اظ ع�����������ى ح�������س�������ن س�����������ري اإلدارة 

وفعاليتها.. 
التجاوب مع احتياجات املواطن: عى مؤسسات 
الدولة خصوصاً الخدمية منها التجاوب مع حاجات 
وت���وق���ع���ات امل���واط���ن���ني ب���ه���دف ت���أم���ني ن���وع���ي���ة خ���دم���ات 

أفضل وتسهيل حصولهم عليها.
اعتماد معايري ومؤشرات دقيقة لألداء الجّيد: 
من خالل تحقيق النتائج وااللتزام بمبادئ الجدوى 
وال��ف��ع��ال��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة، وامل���س���اءل���ة وال���ت���س���اوي يف 

الحقوق، وإدارة صحيحة للمال العام. 
ال�������ش�������راك�������ة م��������ع ال�������ق�������ط�������اع ال����������خ����������اص: وي�������ج�������ب ع���ى 
ال��ح��ك��وم��ة دع����م وت��س��ه��ي��ل ن��م��و ال���ق���ط���اع ال���خ���اص مع 
ال�����ح�����ف�����اظ ع�������ى م�����ص�����ال�����ح امل�����ج�����ت�����م�����ع، وت����ن����ظ����ي����م ع����الق����ة 
ال������ش������راك������ة ب������ني ال����ق����ط����اع����ني ال������ع������ام وال�������خ�������اص ب���ه���دف 
تقديم ال��خ��دم��ة ال��ع��ام��ة ورف���ع مستواها، باإلضافة 
إىل االس���ت���ع���ان���ة ب���ال���ق���ط���اع ال����خ����اص يف امل�����ج�����االت ال��ت��ي 
يتمتع بها بمزايا ومهارات عديدة وقدرة عى التكيف 

واستيعاب التقنيات الجديدة.
ال���ق���درة ع���ى ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ج��دي��د: وي��ش��م��ل ت��وف��ري 
م����ن����اخ ع���م���ل م����الئ����م ل��ل��م��وظ��ف��ني ل���ل���م���ب���ادرة واالب���ت���ك���ار 
يف إن�����ج�����از األع�����م�����ال م�����ع ت����وف����ري ال���ت���وج���ي���ه وال��ت��ش��ج��ي��ع 
والتحفيز، وتأمني نظام مستمر للمتابعة واملراقبة، 
ه���ي م���ن ال����ش����روط ال���ض���روري���ة ل��ن��ج��اح ال���ق���ط���اع ال��ع��ام 
يف ت���أم���ني ال���خ���دم���ات وت��ق��دي��م��ه��ا ل��ل��م��واط��ن ب��ك��ف��اءة، 
وكذلك التجاوب مع متطلبات التنمية االجتماعية 

واالقتصادية. 

م��������واك��������ب��������ة ال��������ت��������ط��������ور ال�������ت�������ك�������ن�������ول�������وج�������ي: ح�������ي�������ث ت����ل����ع����ب 
ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ات ال�����ح�����دي�����ث�����ة دوراً أس������اس������ًي������ا وف������ع������ااًل 
يف ع���م���ل���ي���ة ت����ح����دي����ث وع����ص����رن����ة اإلدارة، وع����ل����ي����ه ف����إن 
م����واك����ب����ة ت����ط����ور ه�������ذه ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ت���س���م���ح ب����دراس����ة 
كيفية االس��ت��ف��ادة منها لتحسني أداء ال��ع��ام��ل��ني يف 

مؤسسات الدولة.

انجازات وتحوالت تحققت
وب�����ال�����رغ�����م م�����ن ك�����ل ال����ت����ح����دي����ات ال����ق����ائ����م����ة يف ت���ط���وي���ر 
أداء مؤسسات الدولة، إال أنه البد من اإلشارة إىل 
ال���ج���ه���ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت����م ال���ق���ي���ام ب���ه���ا يف م���س���ار ب��ن��اء 
الدولة، وكسر الجمود يف مؤسساتها ورفع مستوى 
أدائها يف ظل استمرار الحصار والعدوان عى بالدنا 
منذ أكرث من ثمان سنوات، وانعكاساته السلبية عى 
كافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية والخدمية 
وال�����ب�����ن�����ي�����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة، وت��������أث��������ريه ع�������ى أداء م����ؤس����س����ات 
ال��دول��ة م��ن خ��الل ع��دم قدرتها ع��ى القيام بمهامها 
ب��ال��ش��ك��ل امل��ط��ل��وب، إال أن���ه وب��ف��ض��ل ال��ل��ه أواًل، وم��ن 
ثم توجيهات القيادة الحكيمة وال��رج��ال املخلصني 
تم تحقيق العديد من اإلنجازات الجيدة واملؤسسة 
لتحوالٍت كبريٍة، ومن ابرز تلك اإلنجازات ما ييل:-

> إط��������الق ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ب���ن���اء ال�����دول�����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
الحديثة والتي ُتمثل متطلباً وطنياً، وملكاً لأجيال 
القادمة لليمن، والتي ُيعد إطالقها تدشيناً ملرحلٍة 
جديدٍة من البناء والتأسيس ليمن املستقبل والذي 
ت����ق����ع م����س����ؤول����ي����ة ب����ن����ائ����ه ع������ى ع�����ات�����ق ال����ج����م����ي����ع، ح��ي��ث 
تضمنت ت��ل��ك ال��رؤي��ة م��وج��ه��ات اس��رتات��ي��ج��ي��ة ناظمة 
مل���خ���ت���ل���ف م����ؤس����س����ات ال�������دول�������ة، وم���ن���ه���ج���ا ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وال���ت���ن���ف���ي���ذ ت����م ت���وض���ي���ح���ه يف اآلل����ي����ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة إلدارة 
وتنفيذ ال��رؤي��ة عرب أُُط��ر وق��ن��وات حكومية واضحة، 
ووفق أسس علمية حديثة تضمن التكامل والجودة 

وتخضع للرقابة والتقييم الدوري البناء.
> إعداد الخطط املرحلية األوىل والثانية من الرؤية 
ال���وط���ن���ي���ة، وال����ت����ي ت����م إع�����داده�����ا وف����ق����اً ل��ت��ح��ل��ي��ل دق��ي��ق 
للوضع ال��راه��ن عى املستوى القطاعي واملؤسي، 
م����ت����ض����م����ن����ة م���������ب���������ادرات وب��������رام��������ج وم������ش������اري������ع ل���ت���ح���ق���ي���ق 

املستهدفات التي تضمنتها الرؤية الوطنية.
> إع������������داد ال����خ����ط����ط ال����س����ن����وي����ة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ل�����أع�����وام 
ع��ى  1444ه������������  2020م،2021م،  2019م، 
املستوى املركزي واملحيل، متضمنة أول��وي��ات ملحة 
يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، وم��راع��ي��ة ملتطلبات االح��ت��ي��اج، 

وترسيخ أسس البناء والتنمية.
> كسر الجمود الذي كانت تعاين منه مؤسسات 
الدولة، وإعادتها للعمل، وتقديم الخدمات التي 

كانت شبه متوقفة عن العمل.
> ت����وح����ي����د أدل����������ة وم����ن����ه����ج����ي����ات ون�������م�������اذج ال���ت���خ���ط���ي���ط 
واملتابعة والتقييم بحيث تضمن وجود إطار موحد 
وش������ام������ل ل����ك����اف����ة ال����خ����ط����ط يف ال�������دول�������ة ع������ى امل����س����ت����وى 

الوطني والقطاعي واملؤسي.
> تنفيذ تحليل الوضع الراهن عى كافة املستويات 
)املؤسي، القطاعي، الكيل( عى املستوى املركزي 
وامل�����ح�����يل، ب���م���ا ي��م��ث��ل��ه م����ن ب���ي���ان���ات أس���اس���ي���ة ل��ت��ح��دي��د 
أول���������وي���������ات ال�����ق�����ض�����اي�����ا ال������ت������ي ت�������م ش����م����ول����ه����ا يف ال���خ���ط���ط 

املرحلية والسنوية.
> ت�����رس�����ي�����خ م������ب������دأ ال����ت����خ����ط����ي����ط ال������ت������ش������اريك يف إع���������داد 
ال������خ������ط������ط واخ�������ت�������ي�������ار ال���������ربام���������ج وامل��������ش��������اري��������ع ب��������ني ك����اف����ة 

مؤسسات الدولة. 
> ت��ن��ف��ي��ذ م��ج��م��وع��ة م���ن ب���رام���ج ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل 

النوعية للكوادر البشرية يف مؤسسات الدولة.
تأصيل عملية املتابعة والتقييم ملؤسسات الدولة 

ومستوى تنفيذها لخططها. 
> إعداد مجموعة من األدلة الخاصة بتقييم األداء 

املؤسي وتحسني الخدمات وتطوير العمليات.
> ت���ن���ف���ي���ذ م���ج���م���وع���ة م�����ن اإلن�������ج�������ازات ع�����ى امل���س���ت���وى 
االقتصادي والخدمي وتعزيز التماسك االجتماعي، 

واملحافظة عى الهوية الوطنية واإليمانية...الخ. 
> إط������الق م����دون����ة ال���س���ل���وك ال���وظ���ي���ف���ي وال����ت����ي ت��م��ث��ل 
ميثاق شرف ملزم للعاملني يف مؤسسات الدولة، 
ح��ي��ث ت��ك��ون��ت امل���دون���ة م��ن م��ج��م��وع��ة امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م 
وال��ق��واع��د السلوكية واألخ��الق��ي��ة واملهنية املصححة 
ملفهوم الوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية لخدمة 

الناس يف املقام األول.

 م����ن أس����ب����اب االخ����ت����االت 
املمارسات  بعض  تراكم 
اخل�����اط�����ئ�����ة واس�����ت�����خ�����دام 
واألس������ال������ي������ب  األدوات 
ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة وال����ث����ق����اف����ة 

اإلدارية املتوارثة

 ض����������رورة م����ع����اجل����ة ح���ال���ة 
ال�����ت�����ف�����اع�����ل ال����ل����ح����ظ����ي م���ع 
م�����وج�����ه�����ات وت����وج����ي����ه����ات 
ال��������ق��������ي��������ادة ال��������ت��������ي ي���ج���ب 
حت��وي��ل��ه��ا إل���ى ب��رام��ج عمل 
لها نتائج وآثار على الواقع

 ال����واق����ع����ي����ة ع���ن���د إع������داد 
اخل���������������ط���������������ط وحت������������دي������������د 
األول��وي��ات بصورة دقيقة 
وواضحة وقابلة للتنفيذ 

واملتابعة والتقييم

 إع��������������������ادة ال�������ن�������ظ�������ر ف����ي 
مفهوم الوظيفة العامة 
وال���ت���خ���ل���ص م����ن ال��ق��ي��ود 
اإلداري�������������ة ال����ت����ي ت��ع��ي��ق 
ان�����ط�����اق ق�������وى اإلن�����ت�����اج 

الوطنية

 ال����ت����وج����ه ن����ح����و امل����س����ار 
االس�����ت�����ق�����ال�����ي ألج����ه����زة 
اخل����������������دم����������������ات ب�����ح�����ي�����ث 
ت�������دار وف�����ق�����ًا ل���أس���ال���ي���ب 

االقتصادية

اإلدارة  م������ن  ال�����ت�����ح�����ول   
ال����ن����م����ط����ي����ة واألع�������م�������ال 
االعتيادية اليومية إلى 
االس��ت��رات��ي��ج��ي  التفكير 
واإلدارة االستراتيجية

عن قرب

احلكومة  تقرُّ ضمن برنامجها وثيقة تطوير األداء املؤسسي التي قدمها املكتب التنفيذي للرؤية الوطنية
ضمن مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية احلديثة وتنفيذًا ملوجهات قائد الثورة..

الهدف األساس  هو الوصول إلى إدارة حكومية متميزة موجهة بالنتائج تتسم بالكفاءة والفاعلية
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يلعب تطوير األداء املؤسيس دوراً حيوياً يف إحداث التنمية اإلدارية وتطوير وتحديث 
ال��ج��ه��از اإلداري ل��ل��دول��ة، م��ن خ��ال معالجة االخ��ت��االت اإلداري�����ة، وال��ع��م��ل ع��ى ترقية 
أداء املؤسسات الحكومية ل��ي تكون مميزة ومتميزة يف خدماتها التي تقدمها لكافة 

املواطنني ويف كل املحافظات عى املستوى املركزي واملحيل.
ويف إطار كلمة قائد الثورة السيد / عبد امللك بدر الدين الحويث - حفظة الله- بمناسبة 
الذكرى السنوية للشهيد 1444ه� والتي نبه فيها إىل ضرورة العمل عى إصاح الوضع 
املرتدي ملؤسسات الدولة أو كما وصفه ب�)املزري(.. حيث أكد أن قيادات الدولة واملسؤولني 

م��ع��ن��ي��ون ب������أداء م��س��ؤول��ي��ات��ه��م، واالرت�����ق�����اء يف خ���دم���ة ال���ش���ع���ب، وم��ع��ال��ج��ة االخ����ت����االت، 
وتجاوز األنانيات واألهداف واملصالح الشخصية، ملا لذلك من أهمية كبرية جداً يف تعزيز 
وتماسك الجبهة الداخلية، ويف تماسك مختلف املجاالت: تماسك مؤسسات الدولة، 
تماسك الوضع االقتصادي، إضافة إىل السعي لتقوية الروابط والعاقة بني الجهات 

الرسمية والجهات الشعبية ملواجهة كافة التحديات والصعوبات.

|  أعد املادة للنشر: عبدالحميد الحجازي

تنمية االنتماء وااللتزام الوظيفي وتكريس مبدأ املنافسة واحلد 
من تنازع األجهزة احلكومية على الصاحيات

 م��ّث��ل إط���اق ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ت��دش��ي��ن��ًا مل��رح��ل��ٍة ج���دي���دٍة م��ن البناء 
والتأسيس ليمن املستقبل

 ه��ن��اك ج��ه��ود ك��ب��ي��رة مت ال��ق��ي��ام ب��ه��ا ف��ي م��س��ار ب��ن��اء ال���دول���ة وكسر 
اجل���م���ود ف���ي م��ؤس��س��ات��ه��ا ورف�����ع م��س��ت��وى أدائ���ه���ا ف���ي ظ���ل اس��ت��م��رار 

احلصار والعدوان

هذه القصيدة نظم أبياتها الشاعر الكبري والثوري 
املجاهد معاذ الجنيد، وذلك تخليداً لذكرى الشهيد 
البطل جوهر عبدالحكيم عبدالقادر الجنيد، الذي 
استشهد وهو يدافع عن األرض والعرض يف منطقة 
ال���ص���راري ب��ت��ع��ز، ب��ع��د أن خ���اض م��ع��ارك ال���دف���اع عن 
الوطن يف كل جبهات العزة والكرامة، يف مواجهة 
ق��وى ال��ع��دوان ومرتزقتها التكفرييني من جماعات 
حزب اإلصالح وتنظيم القاعدة.. صحيح أنها معركة 
غري متكافئة من حيث العدد والعتاد الذي امتلكه 
امل�����ع�����ت�����دون، ل���ك���ن ق������وة اإلي�����م�����ان وال����ث����ب����ات ع�����ى ال���ح���ق 
وال���ش���ج���اع���ة ك����ان����ت س�����الح ال���ش���ه���ي���د ج����وه����ر ورف����اق����ه، 
ف��س��ط��روا أروع ص��ور التضحية وال��ف��داء حتى ارت��ق��وا 
شهداء كرماء أعزاء.. فسالم الله عى الشهيد جوهر 

ورفاق دربه األبطال.. وإىل نص القصيدة:

رِحَم الله جوهرا
كان في احلرب حيدرا

ًة كان بأسًا ، وقَوّ
را ومَلكًا ُمَطَهّ

كان ) شمهاننا ( الذي
يتمشيى على الثرى

جبًل في ثباته
صخرًة ، إن تصّبرا

ًة جوهٌر كان ُأَمّ
كان فردًا ، ومعشرا

جبهة العز قادها
كان فيها ُمعسكرا

ثاَر من أجل أرضِه
ُمتـَحٍدّ ُقوى الورى

واجَه املوَت صامدا
شامخًا ليس ُمجبرا

باع لله نفسُه
فأتى الله أحمرا
دُمُه اآلن ُنصرًة

سوف ُتظى بها الُقرى
كم عشقناك فارسا

أسدًا ما تقهقرا
وكتبناَك قصًة
وبكيناَك أنُهرا

كنَت فينا حبيبنا
كنَت شبًل غضنفرا

دمعنا ساَل ضاحكًا
حني ألفاَك مفخرا

آه من قلبك الذي
عانَق العز .. لو درى

كم فقدناك يا فتًى
را في املعالي جتَذّ

واتخذناَك ِقبلًة
ونصبناَك منبرا

سوف نقضي حياتنا
نتغناَك جوهرا

فسلٌم عليك ما
بارق الغيم أمطرا

وعلى كل فارٍس
في الصراري تسعّرا

وعلى مصطفى الذي
كتب النصر أسطرا

فسلٌم عليكما
ما ذكرناك جوهرا

رِحَم الله جوهرا
شعر /  معاذ الجنيد 



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

سيكولوجية الصراع 
بني الذات والشعوب..!!

يبدو إن ثمة شعوراً بالندم ُيطارد الوعي 
وُي���ق���ل���ق ال������ذات يف رؤاه������ا وح��س��اب��ات��ه��ا ع��ن��دم��ا 
ت���رح���ل امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م واألخ������اق ن��ح��و واق���ع 
رديف مزٍر..  التاريخ إرث ثقايف مكني والعدل 
أس�����اس ال���ع���م���ران ون����ام����وس ال���ح���ي���اة وض��اب��ط 
ال���ع���اق���ة ب���ني ال���ح���اك���م وامل���ح���ك���وم.. ف��ي��ا ُت����رى: 
هل نزوات املايض بكل ما فيها من ومضات 
وانطفاءات ستضعنا أمام تحديات عصيبة 
أو ط���م���وح���ات م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ج���ه���ول���ة ال���ه���وي���ة 

والزمان..
ف��������ال��������ع��������ودة إىل ال����������ج����������ذور وال��������������������راث دائ�������م�������اً 
م�����ش�����ب�����وب�����ة ب�����ال�����ك�����ث�����ر ب���������ني ال������ف������ع������ل ال�����س�����ي�����ايس 
ل����ل����م����ص����ال����ح أو األول���������وي���������ة ل�����ل�����م�����ب�����ادئ وال����ق����ي����م 
واألخ�����اق.. كلنا نخطئ ون��ص��ي��ب، فالصراع 
بني السياسة واألخاق واملبادئ قائم مازالت 
ال����س����م����وات واألرض ألن األص��������ل: ه����و ال��ق��ي��م 
وامل�������ب�������ادئ واألخ�������������اق وال�������ف�������رع: ه������و امل���ص���ل���ح���ة 
املرتجاة.. علينا أن ندرك أن معظم الفاسفة 
وعلماء االجتماع والنفس جعلوا الفضيلة 
أس���اس���اً يف ت��دب��ر أم���ور ال��ع��ب��اد.. ه��ن��اك ص��راع 
خ��ف��ي ب��ني ال��غ��ري��زة ال��ح��ي��وان��ي��ة وال���ن���زوع نحو 
ال���ف���ض���ي���ل���ة امل���ت���س���ام���ي���ة وه�������ذا م����ا ج��ع��ل��ن��ا ن���ح���ُنّ 
إىل امل����������ايض رغ��������م ط����غ����ي����ان ال�������واق�������ع وج����ي����ش����ان 
الحاضر وهذا ما أفرز لنا فكراً سياسياً معتماً 
وث���ق���اف���ة ع���رب���ي���ة ب���اه���ت���ة وأرج��������ع إل���ي���ن���ا م��ف��ه��وم 
"امل���ي���ك���ي���اف���ي���ل���ي���ة": "ال�����غ�����اي�����ة ت�������رر ال����وس����ي����ل����ة".. 
ه��������ذه امل�����ق�����ول�����ة امل����غ����ل����وط����ة ال�����ت�����ي ُت����������ريس م����ب����دأ: 
م���ه���م���ا ت���ك���ن ال����غ����اي����ة وم���ه���م���ا ت���ك���ن ال���وس���ي���ل���ة.. 
ك���ان األج����در أن ت��ك��ون ال��غ��اي��ة امل��ش��روع��ة ت��رر 
الوسيلة املشروعة تماشياً مع مفهوم القيم 

واملبادئ األخاقية والعقائدية.
أمام تزييف الحقائق وتجريف املصطلحات 
ليس هذا سوى هروب من ردائف الواقعية 
وم��ف��ردات اآلل��ي��ات الناجعة.. عندما تطغى 
ال��س��ي��اس��ة ع��ى األخ����اق تتفسخ املجتمعات 
وُتصاب بالذبول الثقايف والقيمي والحضاري 
وتصبح كقطيع من الحيوانات الضارية وهنا 
ن��غ��وص يف خصوصياتنا ال��ت��ي ت��ص��ادر باسم 
اإلق�����ص�����اء وال���ه���ي���م���ن���ة وال����ف����رض����ي����ات ال���ه���ام���ي���ة 
يف دائ������������رة ال������ج������رح ال�������ن�������ازف ع����رب����ي����ا وإس�����ام�����ي�����اً 
أول ما يدفع ضريبة تلك الثقافات املهرئة 

ه������������م امل�������غ�������ل�������وب�������ون 
ع�����������������������������ى أم��������������������ره��������������������م 
م��������������������������������ن ش����������������ع����������������وب 
ب���ال���ص���م���ت  الذت 
واك������������������������������������ت������������������������������������ف������������������������������������ت 
ب���������������������������������������������������االن���������������������������������������������������زواء 
وت��������������������ج��������������������ردت م������ن 

قيم األصالة.
الب�������د أن ن���ؤم���ن 
ل������������������ل������������������زم������������������ن  أن 
إي��������ق��������اع��������اً م����ت����ب����اي����ن����اً 
وأص���وات���اً مغايرة 
وم������������������������س������������������������اح������������������������ات 
متضاربة فالزمن 
ل������م ول��������ن ي���ت���وق���ف 
ط�������������������������امل�������������������������ا ه���������������ن���������������اك 
ش����������م����������س ت��������ش��������رق 
ك���ل ي����وم وت��غ��رب 
م������������ي������������ق������������ات������������ه������������ا  يف 
امل�������������������������ح�������������������������دد..  غ������م 
احتجاب السماء 
ب������������������������ال������������������������س������������������������ح������������������������ب 
ال����داك����ن����ة ال����س����واد 
ت����������ظ����������ل أش�������ع�������ت�������ه�������ا 
س���اط���ع���ة ون���اف���ذة 
ل����ت����ل����ك ال����ع����ت����م����ات 
ال����������������س����������������وداء.. أم�������ا 
ال�������ش�������ع�������وب ال�����ت�����ي 
تلجأ إىل التقوقع 
واالحتماء بجدار 

امل����اض����وي����ة وث����ق����اف����ة االن������������زواء واالن�������ج�������رار وراء 
ص��ي��ح��ات امل��ع��اص��رة ال��ج��وف��اء ال تجني س��وى 
ال���خ���زي وال����ع����ار.. ف���امل���ايض ج����زء ال ي��ت��ج��زأ من 
ت��������راث وث����ق����اف����ة ال����ش����ع����وب وس���ي���ب���ق���ى ح����اض����راً 
وفاعًا ومؤثراً شئنا أم أبينا طاملا هناك تبادل 
الخرات واملفاهيم بني األجيال والحق ضالة 
املؤمن أَنّ وجده، فهو أجدر وأحق به.. أما 
ال����ع����م����اء وامل�����رت�����زق�����ة ال�����ذي�����ن خ�����ان�����وا أوط���ان���ه���م 
س��رح��ل��ون إىل م��ق��رة ال���ت���اري���خ ل��ي��ت��ح��ول��وا إىل 

مجرد ذكرى سوداء يف وجدان شعوبهم.
صفوة القول:

مهما طغى السيايس عى األخاقي يظل 
ال��ص��راع ق��ائ��م��اً ب��ني ال��ح��ق وال��ب��اط��ل يف أنماط 
متغايرة وأشكال متباينة وأطياف شتى إىل 
ق��ي��ام ال��س��اع��ة ط��امل��ا ه��ن��اك ات���ب���اع ل��ك��ل منهما 
يرى انه عى حق وما سواه عى باطل وهذه 
س��ن��ة ال��ل��ه يف خ��ل��ق��ه إىل أن ي���رث ال��ل��ه األرض 

ومن عليها.
خالصة الخالصة:

ك������ل ت������ج������ارب وخ������������رات ال�����ش�����ع�����وب واألم��������م 
تتفاوت  وتتباين بني الثقافات والحضارات 
وال�������������دي�������������ان�������������ات ف�������س�������ك�������ول�������وج�������ي�������ة ال����������������������ذات ذات 
ع���اق���ات م��ت��ش��اب��ك��ة وم��ت��داخ��ل��ة وم��ت��ن��اق��ض��ة.. 
ه��������ن��������اك ال��������ح��������ب وال������������ك������������ره، ال���������ف���������رح وال���������������رح، 
األم�������ل وال�������ي�������أس.. ويف ظ�����ل ت���ل���ك ال����ص����راع����ات 
واالض�������ط�������راب�������ات ي�����ك�����ون امل���س���ت���ق���ب���ل م���ش���ح���ون���اً 
ب��امل��ف��اج��آت وال��ح��ي��ث��ي��ات امل���ت���ض���ارب���ة، وع��ن��ده��ا 
ي������درك اإلن����س����ان أن�����ه م���ج���رد رق�����م م����ن األرق������ام 
يرحل بغياب األثر أياً كان حجمه أو محتواه 

أو تأثره عى الواقع الحيايت.
وقفة موسوعية:

اس����ت����وق����ف����ن����ي م������وق������ف األك�������ادي�������م�������ي يف ع���ل���م 
األمراض واألدواء وهو ينصت بكل جوارحه 
إىل ع�������������َرّاف ُي����ح����س����ن ف������ن ال�����ح�����دي�����ث وال����ل����ب����اق����ة 
ويتقن تسويق مهنته يف أمور الجن والجان 
وامل������������داواة ب���ك���ت���اب���ة ال���ت���م���ائ���م وال����رق����ي����ة ال����ق����ادرة 
عى االستغناء عن األدوي���ة الحديثة.. ذاك 
الجاهل املوسوعي الذي صدق ما يقال له.. 
يف زم��ن االن��ف��ج��ار امل��ع��ريف وث���ورة املعلومات.. 
يا للخزي ضاعت عبارة "العلم نور والجهل 

ظام".

ال�����ح�����ي�����اة   
م�����رح ش��اس��ع 
واس������ع ت��خ��ت��ل��ط 
ف��ي��ه ال��ك��وم��ي��دي��ا 
ب���ال���راج���ي���دي���ا 
وي������ذه������ل ف��ي��ه 
بني  امل���ش���اه���دون 

هاذٍل وناقم

ترحل  عندما           
وتغيب  الفضيلة 
تختلط  امل���ب���ادئ 
باألمكنة  األمكنة 
باألزمنة  واألزمنة 
واألح�����������������داث 
عندها  ب��األح��داث 
نشعر بأننا واقفون 
على مفرق الطرق

60(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
أخ�������������راً ه������ن������اك دول�����������ة ي���م���ن���ي���ة 
واح��������������������������������دة  وي��������������ب��������������دو أن ت�����ل�����ك 
ال������دول������ة ت���ه���ي���م���ن ع�����ى ال���ح���ي���اة 
بأسلوب لم نشهده من قبل 
يف ت���������اري���������خ ال������ي������م������ن ال�����ح�����دي�����ث 
فما ج��رى م��ن أح���داث وأزم��ة 
ال��خ��ل��ي��ج ك���ان���ت ل���ه���ا ت���داع���ي���ات 
مختلفة ع��ى ال��واق��ع اليمني 
داخ����ل����ي����ا وخ�����ارج�����ي�����ا ف����ل����م ي��ك��ن 
معظم اليمنيني مستعدين 
ل���ل���وح���دة يف امل�����ايض ح��ت��ى بني 
عامي )1972 و  1979 (ارتبط 
ال����ح����دي����ث ع�����ن االن�������دم�������اج ب��ني 
ال����ي����م����ن ال����ش����م����ايل وال���ج���ن���وب���ي 

ب�������ص�������راع م������ري������ر وح�������������روب ويف ي���������وم ال��������وح��������دة ي�����وم  
22 م���اي���وع���ام 1990 م ق����ام ب��ع��ض ق��ب��ائ��ل ح��اش��د  
بتحشيد مقاتليهم يف التال املحيطة بقراهم أو 
اح��ت��ش��دوا يف أس��ط��ح امل���ن���ازل م��ع م��ن��اظ��ر وب��ن��ادق 
ت��ح��س��ب��ا ألي يشء ق����د ي����ح����دث ويف وق�����ت م��ت��أخ��ر 
م��������ن ب������ع������د ال������ظ������ه������ر أرس���������ل���������وا ال��������ن��������اس إىل ص����ن����ع����اء 
وك��������ان��������ت ال�������ح�������ش�������ود ت����ح����ت����ف����ل يف ال������������ش������������وارع  ك���م���ا 
ك����ان����ت يف ال������واق������ع يف ج���م���ي���ع امل��������دن ال���رئ���ي���س���ي���ة يف 
اليمن ك��ان��ت ال��رام��ي��ل امل��م��ل��وءة بالخرسانة عند 

ن��ق��اط التفتيش ع��ى ال��ح��دود 
ب������ني ال�����ش�����م�����ال وال������ج������ن������وب ق��د 
ت�������دح�������رج�������ت ب������ع������ي������دا وه����ت����ف����ت 
ال��ح��ش��ود بعد ال��ي��وم  ال مزيد 
من الراميل! دليل عى إزالة 
الحدود ونقاط التفتيش بني 

الشمال والجنوب .
ص����������������������������������ورت 

وس��������������������ائ��������������������ل اإلع��������������������������ام 
العامة املشهد عى أنه 

وحدة بني شعبني أواًل 
وعى سبيل املثال  أظهر 

التلفزيون الشمايل قبائل 
ال����������������ت����������������ح����������������ي����������������ة ج��������ن��������وب��������ي��������ة ت���������������������ؤدي ط�������ق�������وس 

عى نطاق لم نشهده ُمنذ أيام الريطانيني  مع 
ص��ف��وف ط��وي��ل��ة م���ن ال���رج���ال ي��رق��ص��ون ب��ال��ب��ن��ادق 
وال��خ��ن��اج��ر وع���رض ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ج��ن��وب��ي لقطات 

مل�����دي�����ن�����ة ص�����ن�����ع�����اء وج�������ب�������ال ال�����ش�����م�����ال ك�����م�����ا ت����ن����اول����ت 
امل����ش����اري����ع ال���خ���اص���ة ب����امل����وض����وع وظ����ه����رت ق��م��ص��ان 
ع��ل��ي��ه��ا ص������ور ش���م���س���ان ون����ق����م وال����ج����ب����ال امل����ج����اورة 
ملدينة عدن وصنعاء توجت بشعار يعيش اليمن 
املوحد وتم تغير العلم الذي كان منذ زمن بعيد 
يف العصر الناصري حيث تم التمييز بني أعام 
الدول العربية باللونني األحمر واألبيض واألسود  
وبسبب غرابة التاريخ الدبلومايس  ورثت اليمن 
الشمالية النجمة الخضراء يف الوسط  وسوريا 
ن��ج��م��ت��ان وال���ع���راق ث��اث��ة ن��ج��م��ات و ل��م ي��ك��ن ل��دى 
جنوب اليمن نجمة خضراء يف العلم بل مثلث 
أزرق ف��ات��ح ون��ج��م��ة ح���م���راء وب��ع��د ال���وح���دة تمت 
إزال�����ة ال���ع���ام���ات امل��م��ي��زة ت��رك��ت ج��م��ه��وري��ة يمنية 
موحدة حديًثا باللون األحمر واألبيض واألسود 
ب�����دون ن��ج��م��ات يف ال���وس���ط ك��م��ا ل���و ك���ان���ت أول 
جمهورية يف العالم العربي, بعض ال��دول 
العربية خرجت عن املألوف يف العلم العربي 
ذو األلوان األحمر واألسود واألبيض واألخضر  
إال الشمال بالطبع  فقد ك��ان العلم السعودي 
أخ���ض���ر ب��ال��ك��ام��ل م���ع ش���ع���ار ال��ت��وح��ي��د وال��س��ي��وف 
وم��ا يرمز إليه لعائلة آل سعود الحاكمة وكان 
أس����������اس ال����ت����ب����ن����ي ال������س������ع������ودي ل�����ه�����ذا ال����ع����ل����م ل��ي��س 
ال��ط��اب��ع اإلس��ام��ي للمملكة ب��ل ه��و ال��ت��أك��ي��د عى 

بعدها عن أي نظام جمهوري ديمقراطي حاليا 
أو مستقبا وتثبيتاً لحكم آل سعود الدائم.

هناك عامان جعا اتفاقية الوحدة  ممكنة: 
األول اك���ت���ش���اف ال���ن���ف���ط وال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ك��ا 
ال����ش����ط����ري����ن يف ن����ف����س ال������وق������ت ت����ق����ري����ب����اً ويف ن��ف��س 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ج���غ���راف���ي���ة م����ن م������أرب إىل ش���ب���وة وك����ان 
بعضها محل ن���زاع بينهما وم��ن ال��واض��ح أن��ه لم 
يكن من مصلحة أي من الشطرين ال��دخ��ول يف 
ن�����زاع م��ك��ل��ف ع���ى ه����ذه امل������وارد ال��ه��ام��ة و ك����ان من 
امل��ن��ط��ق��ي ل��ل��غ��اي��ة ت��وح��ي��د وم���ش���ارك���ة األرب������اح ال��ت��ي 
يمكن جنيها من االستغال العقاين للودائع. 

 ثانيا قرار ميخائيل جورباتشوف رئيس االتحاد 
ال��س��وف��ي��ت��ي آن������ذاك ب��ال��ت��خ��ي ع���ن دع����م ه����ذا ال��ب��ل��د 
ل����ح����ك����وم����ات وس������ي������اس������ات ع��������دد م������ن دول أوروب����������ا 
ال����ش����رق����ي����ة  وال�����ت�����ي ك�������ان ب���ع���ض���ه���ا م�����ص�����ادر ج���ن���وب 
ال���ي���م���ن ال��رئ��ي��س��ي��ة ل���ل���م���س���اع���دات امل���ال���ي���ة وال��ت��ق��ن��ي��ة 
واألف���راد  بمجرد أن أفسحت الكتلة الشيوعية 
الطريق للحركات الديمقراطية الشعبية كانت 
م���س���أل���ة وق�����ت ف���ق���ط ق���ب���ل أن ي���ن���ه���ار ن����ظ����ام ال��ي��م��ن 
الجنوبي املعزول و كان الخيار العقاين للحزب 
االش���������������رايك ال����ي����م����ن����ي وال������خ������ي������ار ال�����������ذي اخ��������ت��������اره ه���و 
ال���دخ���ول يف م��ف��اوض��ات م���ع ش��م��ال ال��ي��م��ن بينما 

ال يزال يف السلطة .

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

العدّو الّصهيونّي بني جولة بلينكن وصوالت املقاومني
طرحت الّزيارة األوىل لوزير الخارجّية األمريّك 
أنتوين بلينكن منذ ت��ويل بنيامني نتنياهو لرئاسة 
حكومة ال��ع��دّو ال��ع��دي��د م��ن ال��ّن��ق��اط ال��ت��ي أعطتها 
إدارة ب����اي����دن األول�����ّي�����ة ع����ى ج������دول أع���م���ال���ه���ا خ���ال 
زيارة املوفد األمرييك للكيان الّصهيويّن املؤقت بما 
يخدم سياسات البلديِن الحليفنِي دون أن تقّدم 
أّي ج���دي���ٍد ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ة. ال����ّزي����ارة ج���اءت 
ب��ع��د أّي�������اٍم م���ن ع��م��ل��ي��ت��ي ال���ق���دس يف ب��ي��ت ي��ع��ق��وب 
ومنطقة سلوان يف مؤّشٍر إىل مدى القلق األمرييك 
من تطّور وتنامي ق��درات املقاومة الفلسطينّية ) 
وحرصها املزعوم( عى نزع فتيل التوتر قبل شهر 
رم��ض��ان ال��ق��ادم وف��ق��اً مل��ا أش����ارت ل��ه وس��ائ��ل إع���اٍم 
عرّية وأمريكّية. زيارة بلينكن استهلها بلقاٍء مع 
وزير خارجّية العدّو ايي كوهني حيث ناقش ما 
يحمله بلينكن يف جعبته من نقاٍط للبحث وهي 

اآليت:
1 – الّتعاون املشرك عى كاّفة الّصعد للّتصّدي 
لرنامج إيران الّنووي والعمل عى إدراج الحرس 
ال��ّث��وري اإلي���راين ضمن قائمة املنظمات اإلرهابّية 
وتوحيد الجهود من أجل توسيع نطاق اتفاقيات 

ابراهام والحرب يف أوكرانيا
2 – االهتمام األم��ري��يّك الكبر بما يجري داخ��ل 
كيان العدّو من إصاحاٍت يف القضاء وما رافقه 
م��������ن ع������م������ل������ّي������ات اح�������ت�������ج�������اج ع��������ى ب������ع������ض س�����ي�����اس�����ات 

حكومة نتنياهو
3 – ب��ح��ث ال���وض���ع األم���ن���ي يف ف��ل��س��ط��ني امل��ح��ت��ّل��ة 
وال����ق����ل����ق األم������ري������يك م������ن ان����ف����ج����ار ال������وض������ع يف ش��ه��ر 
رم�����ض�����ان ال�����ق�����ادم وال����ّض����غ����ط ع�����ى م���ح���م���ود ع���ب���اس 

لقمع أنشطة املقاومة يف الّضفة
إذاً ه�����ي زي����������ارة دع�������م ل���ل���ك���ي���ان ال ت���ح���م���ل أي ح�����ٍلّ 
ب����ل أّك��������دت ت���ب���ن���ي إدارة ب����اي����دن ل���س���ي���اس���ات ال���ك���ي���ان 
ال����ّص����ه����ي����وين امل�����ؤق�����ت وه������و ت��������ٍنّ ل���ي���س ب����ج����دي����ٍد ع��ى 
اإلدارات األمريكّية املتعاقبة. واليوم تعود اإلدارة 
األم��ري��ك��ّي��ة ل��ت��ؤّك��د امل��ؤّك��د يف سياساتها العدوانّية 
ض����ّد ال���ّش���ع���وب واألم������م وم����ن ض��م��ن��ه��ا ط����رح امل��ل��ف 
ال����ن����ووّي اإلي������راين ع���ى رأس ق��ائ��م��ة امل��ب��اح��ث��ات بني 
ب���ل���ي���ن���ك���ن ون����ت����ن����ي����اه����و ووزي������������ر خ�����ارج�����ّي�����ت�����ه وح�����ت�����ى م��ع 
زع���ي���م امل���ع���ارض���ة ي���ائ���ر الب���ي���د وه�����ذا ي��ش��ر إىل م��دى 
ال����ّرع����ب وال����ه����واج����س ال���ت���ي ت���درك���ه���ا ت����ل أب���ي���ب ق��ب��ل 
واشنطن وبالتايل فإّن الّدعوة األمريكّية إىل بذل 
الجهود إلدراج الحرس الّثوري اإليراين عى قائمة 

امل���ن���ظ���م���ات اإلره����اب����ّي����ة وت���وس���ي���ع ات���ف���اق���ي���ات إب����راه����ام 
ليست س���وى م��ح��اول��ة إلع��ط��اء ال��ك��ي��ان الّصهيوين 
امل������ؤّق������ت ج�����رع�����ات أم����ري����ك����ّي����ة )ل�����ص�����م�����ود( ال����ك����ي����ان يف 
امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ن��ت��ي��ج��ة ال��خ��ش��ي��ة األم��ري��ك��ّي��ة عى 
مستقبل الكيان وهو ما أّكده بلينكن و مستشار 
األم�������ن ال����ق����وم����ي األم����������ريّك ج���ي���ك س���ول���ي���ف���ان خ���ال 
لقاءاتهما م��ع املسؤولني الّصهاينة حيث أعربوا 
ع�����ن خ���ش���ي���ة إدارة ب�����اي�����دن م�����ن أن ت����������ؤّدي م����واس����م 
األعياد إىل تصعيد األوضاع واملواجهات ال سّيما 
يف ال�������ق�������دس، ويف ن����ف����س اإلط�����������ار وس�����ع�����ي�����اً ل���ت���ع���زي���ز 
ودع������������م ال������ك������ي������ان ال������ّص������ه������ي������وين ن������اق������ش ب����ل����ي����ن����ك����ن م���ع 
نتنياهو موضوع الحراك داخل الكيان ومستقبل 
ال����ّدي����م����ق����راط����ي����ة يف ظ�������ّل ال����ح����ك����وم����ة ال���ي���م���ي���ن���ّي���ة وم����ا 
س���ت���ق���ّدم���ه م����ن اق������راح������اٍت ع����ى م���س���ت���وى اإلص�����اح 
والقضاء م��ع التأكيد ع��ى ض���رورة نبذ الخافات 
وإع��ط��اء األول��وّي��ة ملواجهة ) العملّيات اإلره��اب��ّي��ة( 
يف ظ��ّل ارت��ف��اع منسوب ال��ت��وت��ر األم��ن��ي يف القدس 

والّداخل الفلسطينّي املحتّل.
أّما عى املستوى الفلسطيني فقد أبدى بلينكن 
ت��ح��ف��ظ��اً ك���ب���راً ع���ى ش�����روط ال���ّرئ���ي���س ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي 
م���ح���م���ود ع����ب����اس إلع���������ادة ال���ّت���ن���س���ي���ق األم�����ن�����ي خ���ال 
ل����ق����ائ����ه ب������ه ط�����ال�����ب�����اً م������ن ع�����ب�����اس خ������ط������وات ب�����ن�����اء ث��ق��ة 
فّعالة وذات أهمّيٍة سياسّيٍة اسراتيجّيٍة مقابل 

تقديم مساعدٍة اقتصادية أمريكّيٍة وهذا ال يعني 
سوى اتخاذ املزيد من االج��راءات بحّق املقاومني 

الفلسطينيني للحّد من عملّياتهم.
ب��ال��ّرغ��م م��ن ك���ّل ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��والي��ات 
امل����ت����ح����دة األم�����ري�����ك�����ّي�����ة ل���ح���م���اي���ة ال����ك����ي����ان ال���ّص���ه���ي���وين 
امل����ؤّق����ت وم���ح���اص���رة ال���ّش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وع��زل��ه 
وال�����ح�����ؤول دون ت���ح���ري���ر أرض������ه ف������إّن زي�������ارة ب��ل��ي��ن��ك��ن 
لن تزيد يف عمر الكيان الغاصب املؤقت ولم ولن 
ت��ح��م��ي��ه م����ن ع���م���ل���ّي���ات امل����ق����اوم����ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، 
بالّرغم من محاولة واشنطن تحصني الكيان وشّد 

عضده إاّل أّنها ستفشل يف حمايته ليعود موفدها 
خائباً عاجزاً. فشل وعجز أّكدته عمليات املقاومة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ة ال���ت���ي وص���ل���ت ه�����ذا األس�����ب�����وع وأث���ن���اء 
زيارة بلينكن لكيان العدّو إىل مائة عملّيٍة تقريباً 
وه���و رق���م ق��ي��ايس يف م���وازي���ن وم���ع���ادالت ال��ق��ي��ادة 
ال��س��ي��اس��ّي��ة وال��ع��س��ك��رّي��ة ل��ل��ع��دّو ل��ذل��ك ف����إّن زي���ارة 
بلينكن للكيان الّصهيوين لم تمنع عنه الّرصاص 
ولن تلبسه درعاً واقياً وهي أعجز من أن تحميه 
من قبضات املقاومني بل إّنها عجزت عن إعطاء 
ض���م���ان���اٍت الس���ت���م���رار ه�����ذا ال���ك���ي���ان ب����أم����اٍن وف��ش��ل��ت 
يف م��ن��ح ق��ط��ع��ان امل��س��ت��وط��ن��ني )س��ام��ه��م( امل��زع��وم  
فرعب الفلسطينيني ال زال ياحقهم أينما وجدوا 
وما جرى باألمس خر ما يثبت ذلك. فقد ذكرت 
القناة 14 العرّية ووسائل إعام العدّو بأكملها 
خ����������راً وب�����ي�����ان�����اً ل�����ق�����ي�����ادة ج����ي����ش ال�������ع�������دّو االس�����رائ�����ي�����ّي 
ع��ن س��م��اع دوّي ان���ف���ج���اراٍت ق��وّي��ة يف مستعمريت 
سديروت ونتيفوت يف غاف غزة لتشر الحقاً إىل 
أّن أص����وات االن��ف��ج��ارات ك��ان��ت ن��اج��م��ًة ع��ن إط��اق 
ال��ق��ّب��ة ال��ح��دي��دّي��ة ص���اروخ���ني واع��رض��ت��ه��م��ا ط��ائ��رٌة 
ُم���س���ّرٌة ت��س��ّل��ل��ت إىل أج����واء م��س��ت��وط��ن��ة س��دي��روت 
وت������ّم إس���ق���اط���ه���ا ل��ي��ت��ب��ني الح����ق����اً وف���ق���ا ل���ب���ي���ان ج��ي��ش 
العدّو أيضاً وقناة كان واإلع��ام العرّي أّنه بعد 
عملّية االع����راض يف غ���اف غ���زة ت��ب��نّي أّن��ه��ا ليست 
طائرًة معادية أُطلقت من قطاع غّزة فيما أشارت  
ال���ق���ن���اة 14  إىل أّن ال���ج���ي���ش ي���ح���ّق���ق ف��ي��م��ا إذا ك���ان 
سرٌب من الّطيور أو طائرة مسّرة تابعة للجيش 
هي التي أّدت إىل تنشيط منظومة القّبة الحديدّية 
لتوضح قناة كان العرّية بأّن الجيش لم يسقط 
أّي�����ة ط���ائ���رة م���ع���ادّي���ة وق����د ي���ك���ون ت����ّم ت��ف��ع��ي��ل ال��ق��ّب��ة 

. الحديدية بفعل خطأ بشرٍيّ
ذل����ك ه���و واق����ع ال��ك��ي��ان ال��ّص��ه��ي��وين امل���ؤق���ت رع���ٌب 
وت���خ���ّب���ٌط وت����راج����ٌع وف���ش���ٌل ل���ن ي���غ���ّره دع����م أم��ري��ك��ا 
ل��ه وال زي���ارات بلينكني وغ���ره ول��و اجتمع العالم 
بأسره لن يغّر حقيقة ويقني زواله من الوجود.
#كاتب وإعامي لبناين

شوقي عواضة #

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

انحياز صهاينة 
العرب إلى جانب 

احملتل الغاصب
من املفرض أَنّ قضية فلسطني -بالنظر 
إىل ت����ش����ُرّف أرض����ه����ا ب��ال��ك��ث��ر م����ن م��ق��دس��ات��ن��ا 
اإلس��ام��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ص��دره��ا »األق�����ى« أوىل 
ال��ق��ب��ل��ت��ني وث���ال���ث ال���ح���رم���ني- ق��ض��ي��ة جميع 
العرب واملسلمني، ويف ضوء هذه املسَلّمة 
ي���ع���ت���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون -ش����ع����ًب����ا وم����ق����اوم����ة- 

جبهة متقدمة للذود عن حياض األمة.

فداحة جرم توقيع اتفاقيات التطبيع
وإذا كانت األنظمة العربية التي تأسس 
م�����ع�����ظ�����ُم�����ه�����ا ع���������ى ع������م������ال������ة ق���������د ت�����ن�����ص�����ل�����ت ع���ن 
واج����ب����ه����ا يف ت����ح����ري����ر م����س����رى خ����ات����م األن����ب����ي����اء 
وس��ي��د امل��رس��ل��ني -ص���ل���وات ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وع��ى 
آل�����ه-، ف�����إَنّ ب��ع��ض��ه��ا ق���د ت���ج���اوز ذل���ك ال��ج��رم 
الاأخاقي الفظيع إىل اقراف جرم توقيع 
ات�����ف�����اق�����ي�����ات ال����ت����ط����ب����ي����ع ال�����ت�����ي ش����رع����ن����ت -أواًل 
ب����������أول- ل����ك����ل ال�����ج�����رائ�����م ال����وح����ش����ي����ة ال����رب����ري����ة 
ال�����ت�����ي ي����رت����ك����ب����ه����ا ال�����ك�����ي�����ان ال����ص����ه����ي����وين امل���ح���ت���ل 
يف ح������ِقّ ش���ي���وخ ون����س����اء وأط�����ف�����ال ف��ل��س��ط��ني 
ال���ع���َزّل، واع���ت���رت -يف ظ��ل م��ا ت��ق��دم��ه تلك 
األن���ظ���م���ة ل��ل��ك��ي��ان ال���غ���اص���ب م���ن دع�����ٍم م����ايٍلّ 
مستمر- ضوًءا أخضر للميض -أكرث فأكرث- 
يف ت��ن��ف��ي��ذ امل���خ���ط���ط ال���ت���وس���ع���ي االس���ت���ي���ط���ايّن 
ال��اق��ان��وين املستنكر ال���ه���ادف إىل ال��ت��ه��ام ما 
تبقى من أرض فلسطني وإجبار فلسطينيي 
الداخل الثابتني يف أرض الرباط ثبات شجر 
ر عى اللحاق بآبائهم  الزيتون املبارك واملعَمّ

وإخوانهم فلسطينيي املهجر. 

إدانة املطبعني ردود فعل املقاومني
���������ا ال ي�����خ�����ت�����ل�����ف ح��������ول��������ه اث���������ن���������ان أَنّ ك���ل  م���������َمّ
ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة وش����ب����ه ال��ع��س��ك��ري��ة 
التي تنفذها -ب��ني الفينة والفينة- عناصر 
امل��ق��اوم��ة الفلسطينية م��ج��رد ردود أفعال 
ان�����ت�����ق�����ام�����ي�����ة آن�������ي�������ة ع��������ى م��������ا ت�����رت�����ك�����ب�����ه وح����������دات 
ال������ج������ي������ش ال������ص������ه������ي������وين واألج������������ه������������زة األم�����ن�����ي�����ة 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة يف ح���ق ال��ت��ج��م��ع��ات ال��س��ك��ان��ي��ة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة م������ن م������ج������ازر ع������دوان������ي������ة، ويف 
ض��������وء ه��������ذا امل����ع����ط����ى ي�����ج�����در ب������������أِيّ م�����ت�����اب�����ٍع أو 
م��������راق��������ب -ق������ب������ل ال�����ت�����ف�����ك�����ر ب�����اس�����ت�����ن�����ك�����ار ردود 
الفعل الفلسطينية عى ما تمارسه قوات 
االحتال يف أوساط الفلسطينيني ليل نهار 
م��ن قتل وتهجر أو تشريد م��ن ال��دي��ار- أن 
يتوجه باإلدانة بصوٍت جهورٍيّ صاخب إىل 
س��ل��ط��ات ذل����ك ال���ك���ي���ان االح����ت����ايل ال��غ��اص��ب 
ال�����������������ذي ي�����������م�����������ارس ج��������������رم ال�������ق�������ت�������ل ال������ج������م������اع������ي 
والتشريد الامحدود بعنجهيٍة وصلٍف ال 
م��ث��ي��ل ل��ه��م��ا يف ال���وج���ود -م���ن���ذ م���ا ي���زي���د عى 
س��ب��ع��ة ع���ق���ود- غ���ر م���ك���رٍث ب��م��ا ي���ص���در عن 
���ة وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة من  ال��ه��ي��ئ��ات األم���م���َيّ

قرارات.
ب���ي���د أَنّ أن���ظ���م���ة ال���ت���ص���ه���ني ال���ع���رب���ي���ة ال��ت��ي 
تلتزم -عادًة- الصمت املنطوي عى معنى 
ال���رض���ا إزاء ج���رائ���م س��ل��ط��ات االح����ت����ال وم��ا 
ي��ت��ع��رض ل���ه ال��ش��ع��ب ال��ع��رب��ي الفلسطيني 
ع���ى أي�����دي ق���وات���ه���ا ال��غ��اش��م��ة اآلي���ل���ة -ب����إذن 
ذي الجال ٱلَۡكِبِر ٱلُۡمَتَعاِل- إىل زوال 
من صنوف البطش واإلذالل، بينما تصِوّب 
سهام اإلدانة -بني الحني والحني- إىل ردود 
ال����ف����ع����ل امل�����ش�����روع�����ة ال�����ت�����ي ي���ن���ف���ذه���ا ال���ش���ب���اب 
امل�����ق�����اوم م����ن أب����ن����اء ف��ل��س��ط��ني ال����ت����ي ال ت��رق��ى 
ا وكيفا- إىل مستوى ما يمارسه أدعياء  -كَمّ
االصطفاء من أحفاد القردة والخنازير -يف 
ح����ِقّ أب���ن���اء األرض ال��ح��ق��ي��ق��ي��ني- م���ن ت��روي��ٍع 
وق��ت��ٍل وت��ه��ج��ر، ف��ق��د أدان����ت أرب���ع���ُة أنظمٍة 
ع������رب������ي������ٍة م����ت����ص����ه����ي����ن����ٍة ه�������ي }ال������ن������ظ������ام امل�����ص�����ري 
والنظام األردين والنظام اإلمارايت والنظام 
ال������ب������ح������ري������ن������ي{ وخ����������ام����������ٌس م���������ا ي��������������زال يف ط������ور 
الصهينة هو }النظام  السعودي{ عمليتي 
ال���ش���اب���ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني امل���ق���اوم���ني ]خ���ري 
علقم ومحمد عليوات[ اللذيِن يستحقان 
-ب����إج����م����اع ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس���ام���ي���ة 
وأح����������رار ال����ع����ال����م ب���ع���رض���ه وط�����ول�����ه- أوس���م���ة 

الحرية والشجاعة والبطولة.

نيلهم امتنان وشكر دولة الكيان
ألَنّ م�����ا أق�����دم�����ت ع���ل���ي���ه أن���ظ���م���ة ال��ت��ص��ه��ني 
العربية من إدانة معلنة لعمليتي ]خري 
ع��ل��ق��م وم��ح��م��د ع���ل���ي���وات[ ي���ن���درج يف س��ي��اق 
الرهنة عى ما بلغته من مستوى متقدٍم 
يف مضمار الصهينة، فقد قوبلت إداناتها 
م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة ال���ك���ي���ان ع���ى ل���س���ان وزي���ر 
خ��ارج��ي��ت��ه��ا ب��ش��ك��ٍر وام��ت��ن��ان لعلهما -اغ��ل��ب 
ال�������ظ�������ن- م����ت����ص����ن����ع����ان، ف�����ق�����د ورد يف س����ي����اق 
الخر املعنون ]وزي���ر الخارجية اإلسرائيي 
“ي�������ش�������ك�������ر” ال������������������دول ال������ع������رب������ي������ة ال��������ت��������ي س���ع���ت 
“مل������واس������ات������ه������م” ووزي�������������ر ال��������دف��������اع ي������وج������ه ه�����ذا 
األم������������ر ال������������ذي س����ُي����ش����ع����ل ال����ت����ص����ع����ي����د[ ال�������ذي 
ت�����ك�����رر ن�����ش�����ره ب�����ت�����زام�����ٍن ش����ب����ه ت��������ام يف م������ا ي����أيت 
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ض��������م��������ن أخ����������ب����������اره����������ا ي���������������وم ال��������س��������ب��������ت امل����������واف����������ق 
٢٨ ي�������ن�������اي�������ر امل������������������ايض م�����������ا ي��������������ي: )ق������������������ال وزي�����������ر 
ال��خ��ارج��ي��ة اإلس���رائ���ي���ي إي����ي ك��وه��ني -ق��ب��ي��ل 
ج���ل���س���ة امل����ج����ل����س ال��������������وزاري األم������ن������ي امل���ص���غ���ر 
»الكابينت«-: ”نشكر قادة العالم -بما يف 
ذل����ك ق�����ادة ب��ع��ض ال������دول ال���ع���رب���ي���ة- ال��ذي��ن 
أرادوا م������واس������اة ال���ش���ع���ب اإلس�����رائ�����ي�����ي وأن 

وا من أزرنا“(. يشُدّ
�����ا ألن����ظ����م����ة ال����ت����ص����ه����ي����ان ال�����ت�����ي س���خ���رت  ف�����ت�����ًبّ
مقدرات وثروات األوطان ملساندة جروت 
وط�����غ�����ي�����ان ك������ي������ان االح��������ت��������ال األك�����������رث دم������وي������ًة 
واألش������ُدّ ان��ت��ه��اًك��ا ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان يف ال��س��ر 
واإلع�������������ان، وت����خ����ن����دق����ت يف خ����ن����دق ال����ع����داء 
ل����ش����ب����اب امل�����ق�����اوم�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ال����ش����رف����اء 
ال����ذي����ن ض����رب����وا أروع األم�����ث�����ال يف ال��ت��ض��ح��ي��ة 
ه�����م أم����ه����ات����ه����م –م���ن���ذ  وال�������ف�������داء ال�����ذي�����ن ت�����ع�����ُدّ

األيام األوىل لوالدتهم- مشاريع شهداء.

إحرتام عفيف املشرف

أحمد عبدالله الرازحي

حرب حتطيم الدفاعات النفسية 
منُذ فرة زمنية وأمتنا العربية واإلسامية 
تتعرض ألبشع صور الغزو الفكري والثقايف 
وم�������اي�������ني ال������ح������م������ات امل������ع������ادي������ة ض�������د ش���ع���وب���ن���ا 
العربية واإلس��ام��ي��ة م��ن ضمنها بلدنا اليمن 
حيث تهدف هذه الحمات الغربية املعادية 
ل�������إس�������ام وامل�����س�����ل�����م�����ني واألم��������������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة ب���ك���ل 
طوائفها إىل تفريغ العقل العربي اإلسامي 
م��ن ق��ي��م وم���ب���ادئ ورم����وز وض��ع��ن��اه��ا يف ق��وائ��م 
حضارتنا العربية واإلسامية ليك يتم إع��ادة 
تعبئة عقولنا بقيم ورم���وز تتعلق بالحضارة 
ال���غ���رب���ي���ة ال����ت����ي ل�����م ت����ُع����د ح�����ض�����ارة وإن�����م�����ا ت��ه��ب��ط 
باإلنسان يف مستنقع الضياع والرذيلة وبهذا 
ي���ت���م ت���ف���ري���غ ال���ع���ق���ل ال���ع���رب���ي وت��ع��ب��ئ��ت��ه ب���ص���ورة 
م�������ب�������اش�������رة وس������ن������ت������ح������دث ه������ن������ا ع��������ن ال�����ت�����ع�����ب�����ئ�����ة يف 
الجانب الفكري فقط بعيداً عن التكنولوجيا 
امل���ت���ط���ورة وال���ع���ل���وم ال��ح��دي��ث��ة امل��ت��ق��دم��ة و ال��ت��ي 
ت����ح����م����ل يف ط����ي����ات����ه����ا ح��������روب��������اً أخ������������رى وت�������أث�������رات 
ك�������رى ف����ال����غ����زو ال����ث����ق����ايف والتخريب  ال���ف���ك���ري 
امل��ت��واف��ق م��ع األس��ال��ي��ب األخ����رى ال��داع��م��ة ل��ه و 
التي يتم من خالها االقتناع والتقبل لألفكار 
الجديدة عى املستوى الفكري لألمة العربية 
واإلسامية فتبدأ من هنا نشوء مشاعر الحب 
واالعتزاز بهذه األفكار عى املستوى العاطفي 
ال�������وج�������داين ل����ألم����ة ث�����م ي���ت���ب���ع ذل�������ك ان����س����ج����ام يف 
السلوك مع تلك القناعات واملشاعر املصنوعة 
ويتكامل ما يسمى بسلوك االتجاه الجمعي 

ل����ألم����ة ل���ت���ص���ن���ع وت����ب����ل����ور ال���������رأي ال�����ع�����ام وت����راف����ق 
م����ع ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ع���م���ل���ي���ات ت���ش���وي���ه ال����ص����ورة 
الخارجية وإعادة إنتاجها لتنسجم مع هدف 
حملة ال��غ��زو ال��ف��ك��ري ال��ت��ي تسعى بالتشويه 
والغزو الفكري إىل إبعاد األم��ة عن قناعاتها 
وت���م���ي���زه���ا واق����ت����داره����ا ع����ن ب��ق��ي��ة األم������م يف أخ���ذ 
دوره���ا الفاعل ع��ى مسرح الحضارة العاملية 
ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا ول��ه��ذا ف��ه��م وي��ع��م��ل��ون دائ��م��اً 
ويسعون جاهدين حتى تظل أمتنا اإلسامية 
أمة متخلفة وتابعة وُمستغلة من قبل القوى 

الغربية الطامعة والنفعية.
ن��ج��د ال��ه��ج��وم ال���ش���رس وال���غ���ر إن���س���اين عى 
رم���وزن���ا ال��ع��رب��ي��ة اإلس��ام��ي��ة ك��ال��رس��ول محمد 
صلوات الله عليه وعى آله ومحاولة اإلساءة 
إل�������ي�������ه ب�����ش�����ك�����ل م����س����ت����م����ر م��������ن خ����������ال ال�����ح�����م�����ات 
املستمرة إلح��راق ال��ق��رآن الكريم بهدف النيل 
من أمتنا واستفزاز مشاعر املسلمني يف كافة 
بقاع األرض وكذلك عر الهجمات والحمات 
اإلع���������ام���������ي���������ة ال��������ع��������دوان��������ي��������ة امل���������ع���������ادي���������ة ل�������إس�������ام 
واملسلمني وكلها تشر إىل الغزو الثقايف الذي 
يسعون من خاله إىل غسل أدمغة الجمهور 
العربي واإلسامي ولتخريب الفكر اإلسامي 
وت���������ش���������وي���������ه ال����������ح����������ض����������ارة ال�������ع�������رب�������ي�������ة اإلس�������ام�������ي�������ة 
ت����س����ت����خ����دم ال������ق������وى ال����غ����رب����ي����ة آل������ي������ات وت���ق���ن���ي���ات 
ع���م���ل غ��س��ي��ل األدم�����غ�����ة ب����ل وت����ق����وم ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
عى شباب بعض شعوبنا العربية اإلسامية 

وه���ن���اك أش���ك���ال أخ�����ري ل��ل��ع��دوان��ي��ة ض���د أم��ت��ن��ا 
ال��ع��رب��ي��ة واإلسامية  منها ال��ح��روب امل��ب��اش��رة 
ال��ت��ي ت��ش��ن ع���ى ش��ع��وب��ن��ا وب�������أدوات محسوبة 
ع��ى ال��ش��ع��وب العربية وال��غ��ر م��ب��اش��رة وك��ذا 
الحصار والحرمان وبأساليب شيطانية قذرة 

مما يجعل لذلك تأثر سلبي وينعكس عى 
مستوى  ال��ش��ع��وب وه���ي ق��اب��ع��ة ت��ح��ت وط���أة 
ه��ج��م��ات ع���دوان���ي���ة ال ت��ت��وق��ف وع��م��ل��ي��ات ع��زل 
وح���رم���ان وش��ع��ور ب��ال��ت��ه��دي��د وال��ع��ق��اب وتصل 
ت�����أث�����رات�����ه�����ا ح����ت����ى ع������ى امل�����س�����ت�����وۡ ال�������ف�������ردي ف����ُي����زج 
ب��ال��ف��رد ال��ع��رب��ي وامل��س��ل��م يف دوام�����ة ك����رى من 
ف�����ق�����دان ال����ث����ق����ة واإلج�������ه�������اد وال������وه������ن وال����ش����ع����ور 
ال��ك��ب��ر ب��ال��ض��ع��ف ال����ذي ت���ول���ده ه���ذه ال��ح��م��ات 
ال�����غ�����رب�����ي�����ة ال������ع������دوان������ي������ة ل����ي����ص����ل ال��������ح��������ال ب��������ه إىل 
الشعور بالعجز وع��دم ال��ق��درة ع��ى املواجهة 
وال���ع���ج���ز ح��ت��ى ع���ن ال��ت��ع��ب��ر وإب�������داء ال������رأي ويف 
تملك ال��ف��رد اإلح��س��اس بالقهر وت��راف��ق هذه 
الحمات عمليات قوية للركيز عى تحطيم 
ال��ق��وة املعنوية الصلبة التي يتحصن بها أبنا 
أمتنا العربية كاملعنويات واإلي��م��ان باملعتقد 
واإلرادة والصر واألهداف املستقبلية والسعي 
الحثيث النتزاع القدرة عى املقاومة والثبات 
ومن ُهنا يجب أن يدرك شباب أمتنا العربية 
واإلس��������ام��������ي��������ة ح������ج������م امل������������ؤام������������رات وال������ح������م������ات 
ال��غ��رب��ي��ة ال���ع���دوان���ي���ة ع��ل��ي��ه��م وأن ي��ت��ص��دوا لها 
ب���ق���وة وإرادة ال ت��ق��ه��ر وأال ي��ت��ق��ب��ل��وا ه�����ذا ال��ك��م 
الهائل من التخريب الفكري وال��غ��زو الثقايف 
ال����ذي ي��ه��دف إىل إع�����ادة إن���ت���اج ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي 
واإلس������ام������ي ع����ى ال���ط���ري���ق���ة ال���غ���رب���ي���ة امل��ن��ح��ط��ة 
وال������ت������ي ت����ت����ن����اف����ى م������ع أب�����س�����ط ال����ق����ي����م اإلن����س����ان����ي����ة 

والفطرية التي أوجد الله اإلنسان عليها...

  إفراغ العقل العريب واإلسالمي من 
ص�لى  محمد  واإلنسانية  الرحمة  رمز 
من  والنيل  وسلم  آله  وعلى  عليه  اهلل 

الدستور اإلسالمي القرآن
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النصر لإلسالم 
ه��ا ه��و ل��س��ان  ال��ح��ال ي��ره��ن  أن���ه ل��م ت��ع��د هناك 
عزة وال أنفة وال إيمان و الغرة عى حرمات الله 
وم����ق����دس����ات اإلس����������ام، إال م�����ن ح�����رك�����ات امل���ق���اوم���ة 
اإلس���ام���ي���ة يف دول م���ح���ور امل���ق���اوم���ة ف��ه��ي م���ن لها 
الفضل بالصحوة اإليمانية وتعظيم الله وحده 
وت��ح��ق��ر م���ا س�����واه وأن ب����أن ع��ظ��ي��م��اً ف���ا ع��ظ��م��ة له 
وق����د ن���اص���ب ال���ع���داء مل��ل��ك امل���ل���وك ج���ب���ار ال��س��م��وات 
واألرض ج����ل يف ع�����اه وق�����د ك�����ان ل���ه���ذه ال���ح���رك���ات 
وق��ادات��ه��ا األف������ذاذ  م��ن اس��ت��ش��ه��د م��ن��ه��م، وم���ن ما 
زالوا يف درب الجهاد كان لهم دورا كبرا وعظيما 
يف إعادة الثقة إىل الشعوب العربية  واإلسامية 
واليقني بأن القوة هي يف اإليمان والتمسك بكتاب 
ال��ل��ه وس����رة األئ���م���ة األط���ه���ار ال���ذي���ن ق���ارع���وا الظلم 
وال����ح����ك����ام ال����ظ����امل����ني ول������م ي���ث���ن���ه���م ف���������وارق ال�����ق�����وة يف 

العدة والعتاد، فهم 

ي��ع��ل��م��ون ب����أن ال���رام���ي ه���و ال��ل��ه وامل���س���دد ه���و ال��ل��ه 
وماعليهم إال األخذ باألسباب ولم نعد نَر لإسام 
ع��ز إال م��ن ه��ؤالء ال��ذي��ن عظموا الله ورف��ع��وا راي��ة 
الجهاد عى أع��داء الله وقالوا الله أك��ر فهان يف 
أع��ي��ن��ه��م ك���ل ك���ب���ر، إن���ه���ا ح��ق��ي��ق��ة واض���ح���ة ل��ل��ع��ي��ان 
أن��ه لم يعد  يوجد سواهم يف ظل ما يحدث من 
أس���������اءت إىل اإلس���������ام ون����ب����ي اإلس���������ام وم���ق���دس���ات 
اإلس��������ام، وك���ي���ف ك���ان���ت ردة ف��ع��ل��ه��م م���ش���رف���ة يف 
م����ق����اب����ل ردة ف����ع����ل م������ن ه������م ج�����اث�����م�����ون ع������ى ص����در 
األم������ة اإلس���ام���ي���ة م����ن ح���ك���ام م��ت��ص��ه��ي��ن��ني وال���ذي���ن 
دأبهم املعروف هو أن يدينوا الضحية ويشرعنوا 

الوحشية،  ويف وقاحة سافرة.

 ه��اه��ي ك��ل م��ن أن��ظ��م��ة ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات و 
ال��ب��ح��ري��ن واألردن وت���رك���ي���ا وم���ص���ر ت���دي���ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال���ب���ط���ول���ي���ة يف ف��ل��س��ط��ني امل���ح���ت���ل���ة وت����ق����دم ال���ت���ع���ازي 
واملواساة ألسر القتى الصهاينة، صحيح إن "شر 
البلية مايضحك" الحكومات العربية واإلسامية 
املتصهينة ت��دي��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ط��ول��ي��ة يف ال��ق��دس 
املحتلة بينما قابلت التطاول عى القرآن وحرقه 
بالصمت املطبق ليضيفوا بذلك عارا إىل سجلهم 
الحافل بالنقاط ال��س��وداء وامل��واق��ف املخزية لهم 
وللدول التى هم حكامها والتى البد أن يأيت يوما 
تمتد يد الحرية إىل شعوبها وينتفضوا عى هذا 
ال���ه���وان ال����ذي أل��ح��ق��ه ب��ه��م ح��ك��ام��ه��م ال���ذي���ن ه��ان��وا 
بأنفسهم واستهانوا بمقدساتهم وبربهم وعظموا 
أعدائهم واتخذوهم أربابا من دون الله ، من يهن 
يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيام، وليتهم 

كانوا كاألموات اليضرون وال ينفعون، بل .إنهم 
هم الضارون املضرون هم من يروا املجازر وانتهاك 

املقدسات والينبسوا ببنت شفة . 
أم�����ا إذا ك�����ان ه����ن����اك ع���م���ل ف�������ردي ألح�����د األب����ط����ال 
أدان�������������وه ب�����وق�����اح�����ة وإذا أت��������ت ردة ف����ع����ل ل����ح����رك����ات 
ال���ج���ه���اد ق����ام����ت ق���ائ���م���ت���ه���م ووص����ف����وه����م ب����اإلره����اب 
وم�����������ع�����������اداة ال������س������ام������ي������ة ورغ�������������م ه�����������ذا ال���������واق���������ع ال��������ذي 
أوص��ل��ون��ا إل��ي��ه إال أن ال�����روح ب����دأت ت��ع��ود ل��إس��ام 
وب�������دأت ال���ح���ي���اة ت�����دب يف امل��س��ل��م��ني ب���ع���ودت���ه���م إىل 
دينهم وتعاليم ربهم وشريعة نبيهم الخالية من 
التشويه والتدليس وسيجتمع غضب شعوبهم 
ح��ت��ى ي��ب��ت��ل��ع��ه��م ف��ق��د ت����م����ادوا يف  ع���دائ���ه���م ال��ظ��اه��ر 
لإسام وهم بهذا يسلكوا طريقهم إىل السقوط 
وإن ن��ج��و ال��ي��وم ف��ل��ن ي��ن��ج��وا غ���دا وإن غ���دا ل��ن��اظ��ره 

قريب.



وأردف أن ال�����ع�����دوى ب����امل����رض ت��ن��ت��ق��ل ب����ن امل���اش���ي���ة ع����ن ط���ري���ق ت���ن���اول 
األع��الف واملياه امللوثة بالعامل املسبب، مثال قد تصاب ماعز حامل 
باملرض، ويجهضها يف مزرعة برسيم فيها نبع للماء أو ح��وض ماء 
مخصص لشرب املاشية، وال يتم التخلص من مخلفات اإلجهاض 
بالحرق أو الدفن فتعمل عىل تلويث الربسيم وامل��اء، وبالطبع تأيت 
امل���اش���ي���ة ال��س��ل��ي��م��ة ل���ت���أك���ل وت����ش����رب م����ن ه�����ذا امل����ك����ان ف���ت���ص���اب ب���امل���رض، 
وب���ال���ت���ايل ت��ن��ق��ل��ه ب��االح��ت��ك��اك ب��ال��ح��ي��وان��ات ال��س��ل��ي��م��ة ع���ن ط��ري��ق ال����رذاذ 
ال��ت��ن��ف��ي، وع���ن ط��ري��ق م��ل��ت��ح��م��ة ال���ع���ن، وع���ن ال��رض��اع��ة إىل م��وال��ي��د 
امل��اش��ي��ة، وراش���ف���ات ال����دم ال��ح��ش��ري��ة م���ن ن��ام��س وك���ن وذب�����اب وق��م��ل 
بأنواعها، والفرئان، إضافة إىل أن هناك عوامل ممهدة، منها العمر، 
ت��ك��ر اإلص����اب����ة ب���م���رض ال���ربوس���ي���ال ع��ن��د ال��ب��ك��اك��ر م���ن األب����ق����ار واألغ���ن���ام 
وامل��اع��ز، ثم ي��أيت الجنس؛ وأنثى املاشية ميزت بجهاز تناسيل، هذا 
ال���ج���ه���از ي��ع��ت��رب امل��ن��ط��ق��ة األخ���ص���ب ل��ت��ك��اث��ر ال���ربوس���ي���ال، وال����ذك����ور ل��دي��ه��ا 
مقاومة نوعا م��ا، باإلضافة إىل ع��وام��ل تغر الطقس وامل��ن��اخ وس��وء 
التغذية والحظرة غر املناسبة، والرعاية غر الواعية كلها عوامل 

ممهدة وتلعب دورا مهما يف تكاثر املرض واستفحال خطورته.
أعراض اإلصابة

وع����ن أع������راض اإلص����اب����ة ب���امل���رض ي��ش��ر امل����رش����دي إىل أن امل�����رض يظهر 
ب�����ح�����دوث اإلج������ه������اض ع���ن���د األب������ق������ار يف ال���ش���ه���ر 5، واألغ������ن������ام وامل������اع������ز يف 
الشهر4.. التهاب أو تحجر الضرع.. التهاب املفاصل وتشكل أكياس 
مائية، التهاب الخصية والربيخ عند الذكور وتخرب الخصية، عدم 
اإلخ����ص����اب امل���ؤق���ت وال�����دائ�����م، ون���ق���ص ال��ح��ل��ي��ب، ال���ت���ه���اب يف ال��خ��ص��ي��ة 
ويف قرنية العن والقصبة الهوائية، وعند األبقار احتباس املشيمة 

)السلية( بعد االجهاض أو الوالدة.
األضرار االقتصادية

وفيما يتعلق باألضرار االقتصادية املحتملة يف حال انتشار االصابة 
باملرض، قال املرشدي: "يرتتب عىل انتشار املرض خسائر اقتصادية 
كبرة، بدءا بنفوق وإجهاض املواليد بأعداد كبرة، ونقص يف إنتاج 

الحليب إن لم يصفر".
منوها باحتمال ح��دوث جائحة، مفرتضا لذلك وج��ود مائة رأس 

من األغنام مهيئة للتلقيح وحملت جميعها، فيبني 
املربي )وهو مستثمر يف األصل( أحالمه عىل مخرجات 

هذه الروة بأرباح ما فوق املليون ريال، فجأة تأيت إصابة 
رأس واحد ببكتريا الربوسيال املجهضة من بن القطيع، 

فقد يؤدي اإلهمال يف عدم عزل هذا الحيوان املصاب إىل 
ف���ق���دان 150-100 رأس امل��ت��وق��ع والدت���ه���ا إال 30-20 رأس����ا، 

وقد تفوق أحيانا نسبة اإلجهاض %95-90، هذا يف احتمال 
أن يكون ق��وام القطيع 100 رأس، فما بالك م��ع م��ن يملك 

-500 1000 رأس جاهزة للحمل، كم ستكون حجم الخسارة 
ب��ع��ش��رات م��الي��ن ال���ري���االت، ن��اه��ي��ك ع��ن أن ح���دوث اإلج��ه��اض 

يؤدي إىل تأخر عملية اإلنجاب عند الحيوان املصاب من دورتن 
إىل ثالث، بالتأكيد سيخسر املربي هنا تكاليف العالج الباهظة، 

ب��اإلض��اف��ة إىل ال���غ���ذاء وأج����ور ال��رع��اي��ة، وت��س��وي��ق��ه��ا غ��ر م��ج��ٍد ألنها 
هزيلة وزنها خفيف فال تثمن.

الوقاية خري
ويك ت���ح���ص���ل ال���������روة ال���ح���ي���وان���ي���ة يف ال���ي���م���ن ع�����ىل وق�����اي�����ة س���ل���ي���م���ة م��ن 
األم��������راض وت���ن���م���و ب��ش��ك��ل ج���ي���د، وت���ع���ط���ي م���خ���رج���ات ج���ي���دة م����ن أل���ب���ان 
ولحوم وصوف وجلود وخالفه محققة لدخل مجز، يؤكد الطبيب 
البيطري )املرشدي( أن الحيوان يحتاج إىل مكان مريح، يتهوى فيه.. 
ي���أخ���ذ ح��اج��ت��ه م���ن ال����ض����وء، ي����ن����ام.. ي���ت���ح���رك.. ي���أك���ل وي���ش���رب ب��ط��ري��ق��ة 

صحية ونظيفة.

ك������م������ا 
أرش�������د ب����ض����رورة 
ت������������وف������������ر م���������ع���������ال���������ف وم������������ش������������ارب 
داخل الحظائر، منوها ب�أن وجود األعالف 
ب��ن أرج���ل ال��ح��ي��وان، يجعل نسبة الفاقد منها تصل إىل 
%40، وض����رورة إع��ط��اء امل��اش��ي��ة قليال م��ن م��ل��ح ال��ط��ع��ام، وأال تسقى 
م��ن م��ي��اه غسيل امل��ط��اب��خ وامل��ي��اه امل��ل��وث��ة، وأال ت��غ��ذى ببقايا م��ن األك��ل 

قبل تجفيفها تحت أشعة الشمس.
م����ش����را إىل أن ب���ع���ض م����رب����ي امل���اش���ي���ة وخ����اص����ة يف األري���������اف ي��خ��ص��ص 
"ديمة" أو عريش، عبارة عن مكان ال يتسع ألكر من 5 رؤوس من 
الضآن أو املاعز، فيحشر فيها -25 30 رأسا.. أرضية املكان يف الغالب 
ط��ي��ن��ي��ة م����ح����ف����رة، وح����ت����ى إن ك����ان����ت م����س����واة ب���اإلس���م���ن���ت أو االح����ج����ار، 
ف��ه��ي م��ط��رح مخلفات ب���ول وب����راز م��ا تحتويه م��ن م����وايش، ب��اإلض��اف��ة 
إىل ان��ع��دام ال��ت��ه��وي��ة وال��ض��وء ل��ع��دم وج���ود ن��واف��ذ أو ص��غ��ره��ا إىل حد 
ال ي��ف��ي ب���إدخ���ال ك��م��ي��ة ال���ه���واء وال���ض���وء امل���ن���اس���ب، ن��اه��ي��ك ع���ن وج���ود 

ال��ش��ق��وق واألوك�����ار ال��ح��اض��ن��ة للثعابن وال��ع��ق��ارب 
والقمل والقراد.

ول�������ف�������ت إىل أن ع�����������دم ت�������وف�������ر ع�����������الج ف�������ع�������ال ض���د 
ال���ربوس���ي���ال، ي��ج��ع��ل م���ن ال���وق���اي���ة امل���ت���اح األوح����د 
للحد م��ن انتشار امل��رض ومحاصرته يف أماكن 
ت�����واج�����د ض���ي���ق���ة، ح���ت���ى ي���ن���ت���ه���ي، وم������ن أه������م ط���رق 

الوقاية:
ع��زل الحيوان املصاب والتي تظهر عليه عالمات اإلصابة عن بقية 

القطيع.
التخلص من األجنة الساقطة واملشالم بالحرق او الدفن.

تجنب تلوث ماء وغذاء الحيوان ومنع الكالب والفرئان من الوصول 
إىل املعالف والحظائر ومخازن األعالف.

م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب ال��ب��ي��ط��ري دوري�����ا ل��ل��ك��ش��ف ع���ىل ال���ح���ي���وان���ات وأخ���ذ 
العينات للتأكد من املرض.

الربوسيال واإلنسان
وع����ن ع���الق���ة اإلن����س����ان ب����امل����رض، ي���ؤك���د امل����رش����دي أن امل�����رض ي��م��ك��ن أن 
ي��ن��ت��ق��ل م���ن ال���ح���ي���وان إىل اإلن����س����ان، وت��س��م��ى ب��ال��ح��م��ى امل��ال��ط��ي��ة نسبة 
الكتشاف إصابة الجنود الربيطانين بها يف جزيرة مالطا عام 1984م، 
والذي اكتشف الجرثومة هو الطبيب الربيطاين دافيد بروس، وترجع 
أسباب اإلصابة باملرض إىل تناول الحليب وإفرازات الحيوانات، وقد 
ي��ص��اب اإلن���س���ان ع��ن ط��ري��ق ش���رب ال��ح��ل��ي��ب م��ب��اش��رة م��ن امل��اش��ي��ة دون 

ب��س��رتة أو غ���يل، وإف������رازات ال��ح��ي��وان��ات امل��ص��اب��ة يف م����زارع ال��خ��ض��روات 
وال��ف��واك��ه، وتناولها دون غسيل جيد، ك��أن تمر املاشية املصابة من 
م��زرع��ة "بيعة أو ج��ري��ر" وت��ت��ب��ول أو ت��ت��ربز فيها، وي���أيت اإلن��س��ان يأخذ 
ه���ذه ال��خ��ض��رة وي���أك���ل م��ن��ه��ا دون غ��س��ي��ل ج���ي���د.. أي��ض��ا ي���أيت م���ن خ��الل 
تناول لحوم املاشية املصابة بالداء دون الطبخ الجيد لها.. مالمسة 
األج���ن���ة امل��ج��ه��ض��ة وم��خ��ل��ف��ات اإلج����ه����اض ب���أي���دي غ���ر م��غ��ط��اة ب��ال��واق��ي 
ال��ص��ح��ي ال������الزم، وال���ج���روح أس����رع األم���اك���ن الس��ت��ق��ب��ال اإلص����اب����ة.. عن 
طريق االستنشاق خاصة النساء اللوايت يعملن عىل رعاية املاشية، 
وال يلبسن أدوات الوقاية الصحية، حتى ولو لثام.. وكذلك املربون 
وال�����ع�����ام�����ل�����ون يف ال����ص����ح����ة ال����ح����ي����وان����ي����ة وامل�����خ�����ت�����ربات وامل�����س�����وق�����ن وح���ت���ى 

الجزارين.
ويتحدث املرشدي عن تجربته الخاصة مع اإلصابة بالحمى املالطية 
قائال: "لقد اصبت باملرض يف ريعان شبابي، وكان وزين قبل اإلصابة 
62 كجم، وباإلصابة نقص وزين إىل 45 كجم، مع ضعف وه��زال، 
وألم يف املفاصل والعضالت، و"كتيتة" وحمى و"وخيش"، وارتفاع 
متموج يف درجة الحرارة؛ تأيت 10 أيام، وتغيب ثم تعود، وهكذا، 
وقد تؤدي اإلصابة بها إىل العقم عند اإلنسان والحيوان، وتشخيص 
املرض يحتاج إىل مختربات دقيقة"، الفتا إىل أن فرتة العالج طويلة، 

وتكاليف األدوية مرتفعة جدا.
م���ؤك���دا أن ال���وق���اي���ة م���ن امل�����رض، ت��ب��دأ م���ن غ���يل ال��ح��ل��ي��ب أو ب��س��رتت��ه، 
ثم طباخة اللحوم جيدا، وتوعية وإرشاد املجتمع بأهمية التخلص 
من إف���رازات ومخلفات إجهاض الحيوانات املصابة باملرض بالحرق 
أو ال��دف��ن، وض���رورة اس��ت��خ��دام أدوات ال��وق��اي��ة الصحية ع��ن العناية 

بالحيوانات. 
التحديات والعقبات

وت����ط����رق امل����رش����دي إىل ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ال�������روة ال���ح���ي���وان���ي���ة يف 
اليمن، معتربا ذبح إناث وصغار املاشية من قبل بعض املستفيدين 
ال����ذي����ن ال ه����م ل���ه���م س�����وى ج���ن���ي األرب���������اح، رغ�����م م��ع��رف��ت��ه��م ال���ت���ام���ة ب���أن 
ذباحة الحيوانات الصغرة عديمة الفائدة الغذائية لصحة اإلنسان، 
ه���و ال��ت��ح��دي األول، ي��ل��ي��ه ن��ق��ص األع������الف، م��ع��ل��ال ذل����ك ب��ك��ون ال��ي��م��ن 
بلدا استوائيا، واالع���الف بطبيعة ال��ح��ال تحتاج إىل امل��ي��اه، وامل��ي��اه يف 
االقليم االستوايئ غالبا ما ترتبط بمواسم األمطار، وهي شحيحة، 
وب��ال��ت��ايل ف��إن كميات األع���الف غ��ر كافية لتغطية اح��ت��ي��اج��ات تعداد 
ال�����روة ال��ح��ي��وان��ي��ة ال��ك��ب��ر، وخ���اص���ة يف ف����رتات م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا محليا 
بالجحر)الجفاف(، والتي تقل فيها األعالف بكميات كبرة جدا، وهنا 
يحصل للروة ضعف وهزال يصاحب ذلك انخفاض كبر يف قيمتها 
الشرائية، باإلضافة إىل أنها تصبح عرضة لألمراض الفتاكة والنفوق.
ول��ف��ت إىل أن غ��ي��اب ال���ربام���ج اإلرش���ادي���ة وال��ت��وع��وي��ة مل��رب��ي وم��رب��ي��ات 
الروة الحيوانية يعود إىل ما تمر به البلد من ظروف عدوان وحصار، 
وه������ي ال������ظ������روف ال����ت����ي ج���ع���ل���ت أغ����ل����ب أج�����ه�����زة ال����خ����دم����ات يف ال���ب���ل���د ب��ال 
موازنات تشغيلية.. لدينا برامج، ولدينا خطط للتوعية واالرش��اد، 
ولكن بال موازنات تشغيلية. وبالتايل يتسبب هذا الغياب ضعف يف 
إنتاج الروة الحيوانية، فانتشار األمراض والنفوق يف أوساط املاشية، 

وتقع خسائر فادحة يف دخل املربن واالقتصاد الوطني". 
واعترب املرشدي التهريب املشكلة األكرب واألشد خطرا عىل االقتصاد 
الوطني عامة، وعىل الروة الحيوانية بشكل أخص، ونركز أكر عىل 
التهريب من الخارج إىل الداخل، إذ أن دخول الروة الحيوانية بدون 
استقبالها يف محاجر بيطرية للفرتة القانونية، وتخضع لرقابة صحية 
من قبل ك��وادر بيطرية متخصصة مدة 14 يوما لألغنام واملاعز و21 
يوما ل��ألب��ق��ار.. اآلن، التهريب ي��أيت م��ن ال��ق��رن األف��ري��ق��ي، وع��رب ميناء 
املخا التي قصفت فيه بنية تحتية جديدة ومزودة بأحداث األجهزة 
واالمكانيات بلغت قيمتها 6 مالين دوالر، وامليناء مفتوح حاليا، بل 
والساحل اليمني مفتوح عىل ط��ول 2500 ك��م، لدخول الحيوانات 

بال أي رقابة.

تللهللريللب املللاشلليللة األفللريللقلليللة سللبللب النللتللشللار الللكللثلليللر ملللن األمللللللراض فلللي اللللثلللروة احللليللوانلليللة ومللنللهللا )الللبللروسلليللا(
ال�������ت�������ح�������ت�������ي�������ة ال����������ب����������ن����������ي����������ة  م����������������ن  دوالر  م��������������اي��������������ن   6 ك��������ل��������ف��������ت��������ه  م����������������ا  ودم���������������������������ر  امل��������������خ��������������ا  م���������ح���������ج���������ر  ق�����������ص�����������ف  ال����������������������ع����������������������دوان     

 ك��ش��ف م��دي��ر إدارة امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��واص��ل 
وال���ت���دري���ب يف اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ص��ح��ة ال��ح��ي��وان��ي��ة 
بوزارة الزراعة والري د. رشيد عبدالباقي املرشدي 
ع������ن ظ�����ه�����ور اإلج�������ه�������اض ال�������س�������اري )ال������ربوس������ي������ال( يف 
اح���دى ق��رى م��دي��ري��ة بني حشيش، حيث ظهرت 
ع�������الم�������ة اإلص���������اب���������ة ب��������امل��������رض يف 8 أش���������خ���������اص، ك���م���ا 
اكتشفت 4 حاالت إجهاض، و15 اصابة يف الضأن 

واملاعز، و3 إصابات يف األبقار.
وأوض�����������������ح امل����������رش����������دي أن امل��������������رض ل���������ه 6 أن�����������������واع م���ن 
البكترييا التي تصيب الحيوان، منها الربوسيال 
املجهضة يف األبقار، والربوسيال املاعزية، مشريا 
إىل أن����ه����م����ا األك����������ر ان�����ت�����ق�����اال إىل اإلن��������س��������ان، م����ؤك����دا 
اك������ت������ش������اف وج������������ود ال������ن������وع������ن يف ال������ي������م������ن، وأن������������ه ت���م 

تشخيصهما يف املخترب البيطري املركزي.

      املرض يسبب نفوقًا 
وإجهاضًا  للمواليد  

ونقصًا في إنتاج احلليب

        )البروسيا( تنتقل 
من احليوان إلى اإلنسان 

وتصيبه بحمى مالطا

الطبيب البيطري رشيد املرشدي ل�:»                                         «
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يحيى الربيعي

لم تكن الظروف الصعبة التي تمر بها البالد جراء الحرب 
وال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ع��ائ��ق��ا أم����ام اب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع،  ول���م تقف 
التضاريس الجبلية الصعبة حجر عرة امامهم، يف تنفيذ 
م��ش��اري��ع م��ائ��ي��ة، ت��ع��م��ل ع���ى ح��ص��اد م��ي��اه االم���ط���ار، ب���ل ك��ان 
اب�������ن�������اء م�����ح�����اف�����ظ�����ات ص������ع������دة وت������ع������ز وال�������ح�������دي�������دة  م������ب������ادري������ن يف 
املساهمة يف بناء وتشييد العشرات من السدود والحواجز 

والكرفانات املائية.

محافظة تعز 
ش��ه��دت محافظة ت��ع��ز ع���دة م���ب���ادرات مجتمعية يف ان��ش��اء ال��ع��دي��د م��ن املنشآت 
امل��ائ��ي��ة وك��ان��ت م��دي��ري��ة خ��دي��ر ه��ي امل��دي��ري��ة االك���ر ن��ش��اط��ا  ال��ت��ي ش��ه��دت ان��ج��از ع��دة 
مشاريع بمساهمة مجتمعية وكان لتحرك املجتمع اثرا كبرا ، ففي عزلة البدو 

تم إنشاء 
ك����رف����ان ال�����ع�����ودي يف ق����ري����ة ال������دح������داح ك����ان����ت م���س���اح���ت���ه 500م��������رت م����رب����ع، وس��ع��ت��ه 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 1000م��������ل3، ون��س��ب��ة االن����ج����از 100 %، ح��ي��ث ب��غ��ل��ت  ن��س��ب��ة م��س��اه��م��ة 

املجتمع 80 % بينما  مساهمة وحدة التمويالت نسبة  20 %. 
- ت���ص���ف���ي���ة ح����اج����ز اإلم���������ام ال����ب����ال����غ  م���س���اح���ت���ه 700م�����رتم�����رب�����ع وال����س����ع����ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة  

1750مل3 وساهم املجتمع بنسبة%80، ووحدة التمويالت 20 %. 
- انشاء حاجز الرخيصن الرتابي املرحلة األوىل بمساحة 1000مرت مربع وسعته 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 4000م������ل3، وس��اه��م امل��ج��ت��م��ع ف��ي��ه بنسبة 80 %، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت نسبة 

مساهمة وحدة التمويالت 20 %. 
- ت���ص���ف���ي���ة ك�����رف�����ان ع����ب����ده ع����ام����ر وال���������ذي ت���ب���ل���غ م���س���اح���ت���ه 3000م2 وب���ي���ن���م���ا س��ع��ت��ه 
التخزينية 15000م����ل3، وك��ان للمجتمع الفضل يف ان��ج��از العمل وال���ذي ساهم 

بما نسبته 80 %، ووحدة التمويالت ساهمت بنسبة 20 % 
ويف نفس العزلة قرية الجوة تم إنشاء كرفان وادي سكر )ال��زب��ري(  بمساحة 
600مرت مربع، وسعته التخزينية 1000مل3 وكانت نسبة مساهمة املجتمع 80 

%، فيما وحدة التمويالت ساهمت بالنسبة املتبقية 20 % . 
-  إن���ش���اء ح���اج���ز س���ائ���ل���ة  ت���راب���ي امل������ارر امل���رح���ل���ة األوىل  ق���ري���ة ال��رح��ي��ب��ة وال������ذي تبلغ 
مساحته 1500مرت مربع وسعته التخزينية 9000مل3، وكانت نسبة مساهمة 

املجتمع %57، ونسبة مساهمة وحدة التمويالت 43%. 
- ويف عزلة السلمي قرية الحسن تم إنشاء كرفان الحرة والذي تبلغ مساحته 
400مرتمربع والسعة التخزينية 900مل3، وساهم املجتمع بنسبة 57 %، ووحدة 

التمويالت ساهمت 43 %. 
- ويف نفس العزلة قرية عليسة تم إنشاء حاجز ترابي املرحلة األوىل بمساحة 
1500م��رت مربع وسعته التخزينية 9000م��ل3، وبلغت نسبة مساهمة املجتمع 

57 % ووحدة التمويالت ساهمت بالنسبة املتبقية 43 %. 
-ويف ن��ف��س ال��ق��ري��ة ت���م ت��ص��ف��ي��ة ح��اج��ز ال��غ��ي��يل وال�����ذي ي��ت��س��ع 10000م�������ل3 وتبلغ 
مساحته 3000م����رت م��رب��ع، وك���ان املجتمع ق��د س��اه��م 57 %، ووح����دة التمويالت 

 .% 43
اما مديرية املسراخ عزلة عبدان قرية املبهال  فقد تم انشاء كرفان تحت الطيارين 
تبلغ مساحته 400مرتمربع والسعة التخزينية 800مل3، وساهم املجتمع بنسبة 

%57 ووحدة التمويالت ساهمت بالنسبة املتبقية 43%.
 محافظة صعدة 

والتي شهدة  حراكاً مجتمعياً  كبرا يف إنشاء العديد من املنشآت املائية، وهذه 
امل��ن��ش��آت س��ي��ك��ون ل��ه��ا دور ك��ب��ر يف ح��ج��ز م��ي��اه ال��س��ي��ول وت��غ��ذي��ة اآلب�����ار السطحية 
واستفادة االرايض الزراعية منها، وستسهم يف النهضة الزراعية وزيادة املساحة 
امل�����زروع�����ة وك���م���ي���ات اإلن�����ت�����اج  وم�����ن امل����ش����اري����ع م����ا ت����م ال����ب����دء يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف م��خ��ت��ل��ف 
مديريات املحافظة ومنها مالم يتم البدء يف تنفيذها، وقد ساهم املجتمع بشكل 

كبر يف تمويل وتنفيذ  هذه املشاريع. 
   مديرية الصفراء 

- ترميم وصيانة حاجز امدار بعزلة نشور واعمال الرتميم قيد التنفيذ ويستفيد 
م��ن ه���ذا ال��ح��اج��ز 7000م��س��ت��ف��ي��د وال��س��ع��ة التخزينية 70000م3، وب��ل��غ��ت نسبة 
م��س��اه��م��ة ال���وح���دة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ) 70. 28 %( ، وب��ق��ي��ة ال��ن��س��ب��ة س��اه��م ب��ه��ا املجتمع 

والتي بلغت)30. 71 %(
- ويف عزلة عكوان استكمال ومعالجة االضرار يف حاجز املرقب  الضحي -القصبة 
ويستفيد من الحاجز 2000نسمة، ويتسع 30000م3، وبلغت نسبة مساهمة 
املجتمع) 30. 60 %( وبقية النسبة ساهمت بها الوحدة التنفيذية وهي) 70. 39 %(

- إنشاء حاجز النضيض -املقام وهو قيد التنفيذ وعدد املستفيدين )1800( نسمة 
وتبلغ السعة التخزينية ح���وايل) 40000م3(، وساهمت ال��وح��دة التنفيذية بما 

نسبته 38.3 %(، وساهم املجتمع بنسبة )70. 69 %(. 

- إن��ش��اء حاجز ذروة التحت سطحي وه��و قيد التنفيذ ويبلغ ع��دد املستفيدين 
2500نسمة  وسعته التخزينية حوايل    وبلغت نسبة مساهمة املجتمع )50. 53 

%( وساهمت الوحدة التنفيذية بما نسبته )50. 46 %( 
ويف مديرية الصفراء مشروع لم يتم البداء يف تنفيذه وهو:

- م��ش��روع ترميم س��د كنى يف عزلة نشور ويستفيد منه) 7000(ن��س��م��ة وسعته 
التخزينية )240000م3( وس��اه��م املجتمع بنسبة )6. 63 %( وساهمت ال��وح��دة 

التنفيذية )94. 36 %(
بني بحر

ويف بني بحر ارب��ع��ة م��ش��اري��ع مائية اث��ن��ان  يتم تنفيذها واث��ن��ان ل��م يتم ال��ب��دء يف 
تنفيذهما:

-  م����ش����روع إن����ش����اء ح���اج���ز ال���ق���اب���ل���ن-ن���وين  يف وادي خ����ر ن�����وين وه�����و ق���ي���د ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
وسيتفيد منه 4500، وتبلغ سعته التخزينية )30000م3(، وي��س��اه��م املجتمع 

بنسبة 70 %، والنسبة املتبقية 30 % مساهمة الوحدة التنفيذية. 
- مشروع انشاء حاجز وادي الغيل جمعة بني بحر  آل يوسف، ويستفيد منه 
3000نسمة، وتبلغ سعته التخزينية )65000م3(، وساهمة الوحدة التنفيذية 

بما نسبته
 )57. 37 %( وساهم املجتمع بنسبة )43. 62 %( 

مشروعان لم يتم البدء يف تنفيذهما :
-  مشروع ترميم وصيانة  سد وادي خرنوين يستفيد منه)8000( نسمة، وتبلغ 
سعته التخزينية )250000م3(، ويساهم املجتمع بنسبة )26. 95 %( والوحدة 

التنفيذية تساهم بنسبة )74. 4 %(
- إنشاء سد املرود -عوايل بني بحر آل قاسم لم يتم البداء فيه كذلك ويستفيد 
منه 4000 نسمة وسعته التخزينية )70000م3(، وبلغت نسبة مساهمة الوحدة 

التنفيذية )68. 32 %(، وبلغ نسبة مساهمة املجتمع )32. 67 %(. 
   مدير ساقن :

يف ساقن يتم تنفيذ خمسة  مشاريع بمساهمة مجتمعية وهما :
- إنشاء سد الجرفن و يستفيد منه )1900(ن��س��م��ة، وتبلغ السعة التخزينية 
للسد )500000(م3، وتبلغ مساهمة الوحدة التنفيذية 23 % واملجتمع يساهم 

بما نسبته 77 %. 
- واملشروع اآلخر انشاء حاجز حالل النوعة  ويستفيد منه 1800نسمة، وسعته 
التخزينية )30000(م3، وساهم املجتمع بنسبة) 40. 60 %(، وساهمة الوحدة 

التنفيذية بما نسبته )60. % 39(. 
 - إنشاء حاجز شعب الريان  يف بني سعد، ويستفيد منه 3000نسمة، وتبلغ 
السعة التخزينية للحاجز )65000م3(، ويساهم املجتمع بنسبة 98 %، بينما 

النسبة الباقية فتساهم بها الوحدة التنفيذية 2 %. 
- إن��ش��اء حاجز الرحبة يف نفس العزلة وه��و قيد التنفيذ ك��ذاك ويستفيد منه 
2770مستفيد، وسعته التخزينية )20000م3(، وتبلغ مساهمة املجتمع من 
التكلفة الكلية ل��ل��م��ش��روع 98 %، وت��س��اه��م ال��وح��دة التنفيذية بنسبة 2 % من 

التكلفة.. 
- إن������ش������اء ح�����اج�����ز ال����خ����وال����د 
ق������������ي������������د ال����������ت����������ن����������ف����������ي����������ذ وي��������ت��������س��������ع 
وت��������ب��������ل��������غ  )40000م3(، 
م��س��اه��م��ة امل��ج��ت��م��ع )96 %(
من إجمايل تكلفة املشروع 
ب�������ي�������ن�������م�������ا ت���������س���������اه���������م ال�����������وح�����������دة 
التنفيذية بما نسبته )4 %(

    مديرية  باقم 
ب�������������اق�������������م  م��������������������دي��������������������ري��������������������ة  ويف 
ال������ح������دودي������ة وال������ت������ي ح���رم���ت 
املشاريع لعقود من الزمن 
ه���������ا ه���������ي اآلن ت�����ن�����ف�����ض غ�����ب�����ار 
ال�����������ح�����������رم�����������ان وت��������ش��������ه��������د ث������������ورة 

م��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ان���ش���اء امل���ش���اري���ع ب��ج��ه��ود وم��س��اه��م��ة اب��ن��ائ��ه��ا وب���س���واع���ده���م ال��س��م��ر 
تحقق مالم يتحقق خالل العقود املاضية فيتم تنفيذ ثماين مشاريع مائية وهي :
- إن��ش��اء حاجز ق��ي��وان بعزلة يسنم ويستفيد منه) 5000(ن��س��م��ة وتبلغ سعته 
التخزينية )113365م3(، وتساهم ال��وح��دة التنفيذية )90. 20 %(، م��ن تكلفة 

املشروع ويساهم املجتمع بنسبة )10. 79 %(
- ترميم واستكمال حاجز السبطو  وال��ذي يستفيد منه 4500نسمة، ويتسع 
)96986م3(، وتساهم الوحدة التنفيذية بما نسبته  )60. % 13(، فيما يساهم 

املجتمع بنسبة )40. % 86(. 
-ت��رم��ي��م واس��ت��ك��م��ال ح��اج��ز ال��ج��ل��ة  وي��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه 6000ن���س���م���ة، وت��ب��ل��غ سعته 
التخزينية )120000م3(، وساهمة الوحدة التنفيذية يف املشروع بما نسبته )28. 

33 %(، وساهم املجتمع بنسبة )72. 66 % (
- ترميم واستكمال حاجز الشجعية  إم ليىل يف عزلة القطينات ويستفيد منه 
1000نسمة، وتبلغ السعة التخزينية للحاجز )60000م3(،  ساهمت الوحدة 

التنفيذية )10. 32%(، وساهم املجتمع بنسبة )90. 67 %(
- ترميم واس��ت��ك��م��ال ح��اج��ز فتيش يف يسنم ويستفيد منه 1000ن��س��م��ة وتبلغ 
سعته التخزينية )31200م3(، ويساهم املجتمع بنسبة 70 % من تكلفة املشروع 

بينما تساهم الوحدة التنفيذية بما نسبته 30%. 
- ترميم واستكمال حاجز املعاين - شروى ويستفيد منه 2100نسمة، ويتسع 
)63200م3(، وت��س��اه��م ال���وح���دة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ن��س��ب��ة )20. 18 %(، ب��ي��ن��م��ا يساهم 

املجتمع بنسبة )80. 81 %(، 
- ترميم واستكمال حاجز خشية والذي يستفيد منه 750نسمة،وتبلغ سعته 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة )12000م3(، وس���اه���م امل��ج��ت��م��ع ب��ن��س��ب��ة )60. % 93(، ب��ي��ن��م��ا ساهمة 

الوحدة التنفيذية بالنسبة الباقية )40. % 6 (. 
- ت���رم���ي���م واس���ت���ك���م���ال ح����اج����ز ال���ي���م���ان���ي���ة -ش�����������راوى، ل����م ي���ت���م ال����ب����دء ال���ع���م���ل ف��ي��ه، 
ويستفيد منه 200 نسمة، وتبلغ سعته التخزينية 7000م3،  وتساهم الوحدة 
التنفيذية بما نسبته 22 %، واملجتمع يساهم 78 % من إجمايل تكلفة املشروع. 

   مديرية مجز
يف هذه املديرية اربعة مشاريع مائية قيد التنفيذ وهي :

- استكمال وترميم سد الحماطي -فلة، سعته التخزينية للسد )52500م3(،  
ويستفيد منه 1200نسمة، وتساهم الوحدة التنفيذية 23 %، ويساهم املجتمع 

بما نسبته 77 %. 
- ترميم واستكمال حاجز طنن قيد التنفيذ يستفيد منه 5400نسمة، وتبلغ 
سعته التخزينية )400000م3(، وتساهم الوحدة التنفيذية بنسبة )40. 34 %(، 

واملجتمع يساهم )60. 65 %(. 
- إن��ش��اء ح��اج��ز ال��ح��ي��ادي��ن - ب��ن��ي شنيف ج���اوي ل��م ي��ت��م ال��ب��داء ف��ي��ه، وي��ت��وق��ع ان 
يستفيد منه 10000نسمة، وسعته التخزينية )35500م3(، وتساهم الوحدة 

التنفيذية بما نسبته 34 %، واملجتمع يساهم 66 %. 
-  إنشاء بحرة فلة وهي قيد التنفيذ وتبلغ سعتها التخزينية )750000م3(، 
ويساهم املجتمع بنسبة 99 % من إجمايل تكلفة املشروع بينما الوحدة التنفيذية 

تساهم بنسبة 1 % فقط. 
   مديرية سحار :

يتم تنفيذ خمسة مشاريع 
يف ه���������������ذه امل����������دي����������ري����������ة ب�����ج�����ه�����ود 

ومساهمة ابناء املديرية 
- إن������ش������اء س������د ال����ل����ص����م - آل 
س�����ب�����اع- ول�������د م����س����ع����ود، وه����و 
ق���ي���د ال���ت���ن���ف���ي���ذ وي���س���ت���ف���ي���د م��ن��ه 
2000ن����س����م����ة، وت��ب��ل��غ سعته 
وت���س���اه���م  )1200000م3(،  
ال��������وح��������دة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ب���ن���س���ب���ة 
29 %، واملجتمع يساهم بما 

نسبته 71 %

- إن��������ش��������اء ح�������اج�������ز ال�����ل�����ج�����م ي����س����ت����ف����ي����د م�����ن�����ه 1900 ن�����س�����م�����ة، وس�����ع�����ت�����ه ال����ت����خ����زي����ن����ي����ة 
)800000م3(، ويساهم املجتمع بما نسبته 82 %، والوحدة التنفيذية تساهم 

بنسبة 18 %
-  إن����ش����اء ب����ح����رة ال���ن���ص���ل ب���ن���ي م����ع����اذ وه�����و ق���ي���د ال��ت��ن��ف��ي��ذ ك����ذل����ك، وت���ب���ل���غ س��ع��ت��ه��ا  
التخزينية )75000م3(، وت��س��اه��م ال���وح���دة التنفيذية بنسبة 2 % ف��ق��ط، بينما 

املجتمع يساهم بنسبة 98 %. 
- إنشاء بحرة الشرج وتبلغ سعتها التخزينية )30000م3(، وتساهم الوحدة 

التنفيذية بنسبة 4 %، واملجتمع يساهم 96%. 
-إن��ش��اء ب��ح��رة ال��ن��ج��د وال��ت��ي تبلغ سعتها التخزينية )300000م3(، وتساهم 

الوحدة التنفيذية بنسبة 4 %، واملجتمع يساهم 96 %. 
     مديرية كتاف والبقع. 

واىل الشرق من محافظة صعدة لم يتوان املجتمع يف املساهمة، ولم يبخل، 
بل كان مبادرا وساهم يف تنفيذ مشروعن مائين تمثال يف :

- إنشاء سد الصامد -الهن وهو قيد التنفيذ ويستفيد منه 2500 نسمة، وتبلغ 
سعته التخزينية )700000م3(، وت��س��اه��م  ال��وح��دة التنفيذية يف ه���ذا امل��ش��روع 

بنسبة 10 %، واملجتمع يساهم بالنسبة الباقية وهي 90 %. 
- إن������ش������اء ح�����اج�����ز ال�������دراه�������م آل س������ال������م، وي���س���ت���ف���ي���د م����ن����ه 1500 ن����س����م����ة، وي���ت���س���ع 
)800000م3(، وت��س��اه��م ال���وح���دة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ن��س��ب��ة 18 %، وامل��ج��ت��م��ع يساهم 

بنسبة 82 %. 
صعدة

ويف مديرية صعدة يتم إنشاء :
- حاجز بحرة رحبان -العبدين وهو قيد التنفيذ ويبلغ سعتها التخزينية حوايل 
)60000م3(، وي��س��اه��م امل��ج��ت��م��ع ف��ي��ه��ا بنسبة 99 %، بينما ال���وح���دة التنفيذية 

تساهم 1 % فقط.
محافظة الحديدة

ون��ت��ج��ه غ��رب��ا ن��ح��و ع����روس ال��ب��ح��ر األح���م���ر م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة ت��ه��ام��ة س��ل��ة غ���ذاء 
ال��ي��م��ن وال���ت���ي ك���ان امل��ج��ت��م��ع ح���اض���را ل��ل��م��س��اه��م��ة يف  ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع ال����ري ال��ط��ارئ 

كأحد املشاريع املائية الهامة التي ساهم املجتمع يف تنفيذها. 
املهندس ف��واز ال��ع��ذري مدير ال��ري بالهيئة العامة لتطوير تهامة أش��ار أن هذا 
املشروع جاء تلبية لدعوة السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث يحفظه الله،   
لالهتمام بالزراعة واالستفادة من مياه األمطار والسيول الجارية قبل وصولها 
البحر لري أكرب رقعة ممكنة من املساحات الواسعة  لألرايض الزراعية يف أودية 

تهامة الرئيسية لزراعتها بمحاصيل الحبوب، 
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة باألخ الرئيس مهدي املشاط رئيس 
امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل ب����إع����داد خ��ط��ة م��ك��ث��ف��ة مل���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات وامل���ت���غ���رات 

الدولية املتسارعة يف ظل العدوان والحصار.. 
واضاف العذري تم الرتكيز يف الخطة عىل برنامج الرّي الطارئ لرّي املساحات 
ال���واس���ع���ة ل�����ألرايض ال���زراع���ي���ة ك���أه���م ب��رن��ام��ج م���ن ب��رام��ج��ه��ا، م���ش���را أن�����ه  ت���م إع����داد 
ال��دراس��ات الفنية للقيام ب��أع��م��ال الخطة ال��ط��ارئ��ة ل��ل��رّي السييل يف أودي���ة تهامة 
الرئيسية الخمسة )مور، سردود- سهام، زبيد، رماع ( مشرا أن هذا الربنامج 
ي�����أيت ض���م���ن ب����رام����ج ال���خ���ط���ة امل���ك���ث���ف���ة ال����ت����ي م����ن ش���أن���ه���ا ت���ع���زي���ز ال���ت���م���اس���ك وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت���ق���وي���ة االق���ت���ص���اد امل��ج��ت��م��ع��ي م����ن خ�����الل ت��ح��س��ن دخ�����ل امل�����زارع�����ن يف 
املناطق الريفية وتمكن سكان ال��ري��ف األش��د ف��ق��راً لتحقيق تنمية زراع��ي��ة قائمة 

عىل املشاركة املجتمعية واملساندة الحكومية. 
وق���ال م��دي��ر ال���ري أن م��ا يميز برنامج ال���ري ال��ط��ارئ ه��و تكامل أدوار املؤسسات 
الرسمية واملجتمعية واملركزية واملحلية وتنظيم جهودهم للعمل التنموي وفق 
منهجية املشاركة املجتمعية واالستفادة املثىل من اإلمكانات املتاحة لدى الجهات 
الحكومية واملجتمعية واملجتمع لتحقيق تنمية مستدامة قائمة عىل هدى الله.

واش������ار امل���ه���ن���دس ف�����واز ال����ع����ذري أن م���ش���روع ال�����ري ال����ط����ارئ ت���م ت��ن��ف��ي��ذه  ب���إش���راف 
وم��س��ان��دة وم��ت��اب��ع��ة م��ب��اش��رة م���ن ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة وال��س��م��ك��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا وم��ش��ارك��ة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وه���ي )وزارة ال���زراع���ة وال�����رّي – ال��س��ل��ط��ة املحلية 
م/ال��ح��دي��دة – الهيئة العامة لتطوير تهامة – وح��دة تمويل املشاريع وامل��ب��ادرات 
الزراعية والسمكية بمحافظة الحديدة.. واستعرض مدير الري بالهيئة العامة 

لتطوير تهامة مراحل تنفيذ برنامج الري الطارئ وهي :
• املرحلة األوىل: اإلعداد والتهيئة للربنامج:

- تم يف هذه املرحلة التنسيق بن مختلف الجهات املشاركة يف التنفيذ أو املساندة 
وتوزيع املهام بن الجهات وتكليف فرق إلعداد املشاريع. 

امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة :وه������ي  م��رح��ل��ة ت��ح��دي��د االح���ت���ي���اج���ات واع�������داد ال����دارس����ات حيث 
ت����م ت��ك��ل��ي��ف ف�����رق ف��ن��ي��ة ه��ن��دس��ي��ة م���ش���رتك���ة م����ن وزارة ال�����زراع�����ة وال���ل���ج���ن���ة ال���زراع���ي���ة 
وال���س���م���ك���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا وه���ي���ئ���ة ت���ط���وي���ر ت����ه����ام����ة، وت���ن���ف���ي���ذ أع����م����ال امل����س����وح����ات امل���ي���دان���ي���ة 
وت���ح���دي���د االح���ت���ي���اج���ات، وع���ق���د ورش ع��م��ل م��ش��رتك��ة ل��ج��م��ي��ع ال����ف����رق، وم��ب��اش��رة 

العمل امليداين،. 
املرحلة الثالثة : وهي املرحلة التي تم فيها التنفيذ العمل يف االودية الخمسة 

وسط ترحيب وتفاؤل كبر من املزارعن.

صعدة وتعز واحلديدة  ..  ثورة مجتمعية في املشاريع املائية 

تقرير : محمد صالح حاتم
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محمد عيل الذيفاين

وقفة في موكب 
االنتصار العظيم 

س�����ب�����ق ان ك����ت����ب����ن����ا ع�������ن م����اح����م 

االن�����ت�����ص�����ارات ال���ع���ظ���ي���م���ة وص�����ور 

ال���������ت���������ض���������ح���������ي���������ات ال�������������ت�������������ي الزال��������������������ت 

بحاجة اىل التفرغ لها فالحرب 

ال��ع��دوان��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ب��دواف��ع 

ورغ�������ب�������ة  ام����ري����ك����ي����ة ع������ى ش��ع��ب��ن��ا 

ال���������ي���������م���������ن���������ي ال���������ع���������ظ���������ي���������م ه���������������ي م�����ن 

أش�����������د ال����������ح����������روب ف�����ت�����ك�����ا وخ�������راب�������ا 

واح����رام����ا ل��ل��م��واث��ي��ق االن��س��ان��ي��ة 

وال�����������ق�����������ي�����������م االخ�������������اق�������������ي�������������ة وال����������ت����������ي 

ك������ان������ت ن����ت����ائ����ج����ه����ا ك�����ارث�����ي�����ة ح���ي���ث 

ال ي��س��ت��ط��ي��ع االن����س����ان اخ��ت��زال��ه��ا 

ب���������ل ك��������ان��������ت ال���������وج���������ه ال����ح����ق����ي����ق����ي 

ل�����ل�����غ�����رب امل����ت����ص����ه����ن وان����ت����ك����اس����ة 

ح�������ض�������اري�������ة وف�����ض�����ي�����ح�����ة م����خ����زي����ة 

للشعارات الرباقة التي ترددها 

األم��م املتحدة ووك���االت األنباء 

ال���ع���امل���ي���ة وه�����ي ب���ال���ت���ايل ت��ص��دي��ق 

ل��ك��ل األط����روح����ات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا 

ال����ش����ه����ي����د ال�����ق�����ائ�����د رض�������������وان ال����ل����ه 

ع������ل������ي������ه ح�������ي�������ث ال ي�����س�����ت�����ط�����ي�����ع أي 

ان����س����ان ان ي��ق��ل��ل م����ن ب��ش��اع��ت��ه��ا 

واس���ت���م���رار ت��داع��ي��ات��ه��ا  السلبية 

ع������ى ش���ع���ب���ن���ا ال����ي����م����ن����ي ال���ع���ظ���ي���م 

عى كافة األصعدة.

ب�����������ل ك���������ان���������ت اش���������ب���������ه ب��������امل��������ح��������ارق 

ال���ج���م���اع���ي���ة واالب������������ادة ال���ش���ام���ل���ة 

ل�����ش�����ع�����ب ك�������ام�������ل ح�����ي�����ث اس����ت����م����ر 

م���س���ل���س���ل اح������������راق امل����������دن وق���ت���ل 

االط�����������ف�����������ال وال��������ن��������س��������اء ك�����ظ�����اه�����رة 

يومية أمام صمت عاملي مطبق 

بساح امرييك هو االكرث تطورا 

وف��ت��ك��ا ودم�������ارا ب��ال��ع��ال��م م��ج��ازر 

ال ت��خ��ل��و م��ن��ه��ا ال����ذك����ري����ات وراء 

ك����ل ص�������ورة م���ن���ه���ا ح���ك���اي���ة م��ؤمل��ة 

ومأساة شعب ال حدود لها .

ويف ظ������ل ه��������ذا ال������وض������ع ك���ان���ت 

ال�����������ق�����������ي�����������ادة ال�������ح�������ك�������ي�������م�������ة م�����م�����ث�����ل�����ة 

ب���ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ع���ب���د امل���ل���ك ب���در 

ال���دي���ن ال����ح����ويث- ي��ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه- 

ح��اض��را ب��امل��ي��دان بتحمل قيادة 

هذا الشعب يف اشد اللحظات 

ال����ت����اري����خ����ي����ة ع������ى االط�����������اق وق����د 

اس������ت������ط������اع������ت ال��������ق��������ي��������ادة  ب���ف���ض���ل 

ال�������ل�������ه وم������ع������ه������ا اح����������������رار ال����ش����ع����ب 

من الصمود والثبات وتحقيق 

االن���ت���ص���ارات ال��ك��ب��رة ع���ى اع��ت��ى 

ع������������دوان ه����م����ج����ي غ�����اش�����م ع���رف���ه 

اليمن عى مر التاريخ . 
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ذباب اإلشاعات 
اإللكترونية 

ت������������ت������������ع������������دد م������������ك������������ائ������������د ال����������ي����������ه����������ود 
والنصارى ،وتتلون أكاذيبهم 
ال�������زائ�������ف�������ة، ب�����ت�����ع�����دد أس����ال����ي����ب����ه����م 
امل�����ل�����ت�����وي�����ة، وب������ت������ل������ّون ن���ف���وس���ه���م 
ال��ب��غ��ي��ض��ة ،وح���ق���ده���م ال��دف��ن 
عى اإلسام الرسالة الخالدة.

وق������������د ب������������ّن ال���������ٌل���������ه خ�����ط�����ورت�����ه�����م 
يف ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م ي����ق����ول ال��ل��ه 
ت��ع��اىل:» ي��ري��دون ليطفئوا نور 
الله بأفواههم والله متم نوره 

ولو كره الكافرون «.

وال���������������ش���������������ائ���������������ع���������������ات خ����������ص����������وص����������اً 
اإلل�����ك�����رون�����ي�����ة ه������ي إح����������دى ه����ذه 
امل����ك����ائ����د ال����ع����دائ����ي����ة وأخ����ط����ره����ا؛ 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ت��ش��ك��ل ع����دوان����اً عى 
ال������س������ك������ي������ن������ة ال��������ع��������ام��������ة وت������زي������ي������ف 
الحقائق وقولبتها ،بما يلمع 
وج�������������ه ال��������ب��������اط��������ل وي����������زي����������ف وع�������ي 

الناس بالكذب املفربك..

ذل������������������ك م�������������ا ت�������ف�������ع�������ل�������ه ال�����������ذب�����������اب 
اإللكرونية وأصحاب املشاريع 
ال�����ش�����ي�����ط�����ان�����ي�����ة خ���������دم���������ًة ألع������������داء 
األمة من خال نشر األباطيل 
وب��������ث ال�����ش�����ائ�����ع�����ات ،وال�������روي�������ج 
ل��������أك��������اذي��������ب؛ ل����ت����ض����ل����ي����ل ال����������رأي 
ال������������������ع������������������ام وخ������������������������������������داع األب������������������ري������������������اء 
واب������ت������زازه������م ب���م���خ���ت���ل���ف وس����ائ����ل 
التواصل االجتماعي ووسائط 

اإلعام املختلفة.

وق��������������د ُت��������������َق��������������ِدم ه��������������ذه ال���������ذب���������اب 
إف��������رازات��������ه��������ا ع�������ى ش�����ك�����ل رواب����������ط 
م����خ����ادع����ة ت���م���ت���ص م�����ن خ��ال��ه��ا 
ب�����ي�����ان�����ات وص����������ور اآلخ�������ري�������ن ع��ى 

مواقع التواصل ..

وق������د ت���ن���ش���ر أراج������ي������ف وه��م��ي��ة 
تحت غطاء مساعدات إنسانية 
وت���وه���م ال���ق���راء ب���ال���دخ���ول عى 
ال���������راب���������ط أو ال�������ت�������واص�������ل ب�������أرق�������ام 
م�����ع�����ي�����ن�����ة ،ويف ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ة ه���ي 
م��ص��ي��دة الب����ت����زاز أرق������ام ال��ن��س��اء 
وانتهاك خصوصيات املجتمع 
وت��زي��ي��ف ال��ح��س��اب��ات والتثبيط 
وإش��ع��ال ال��ف��ن وال��ت��ح��ري��ض و 
غ���ره���ا م���ن األه������داف وامل��ق��اص��د 
ال�����ش�����ي�����ط�����ان�����ي�����ة ال�������ت�������ي ي�������ق�������وم ب���ه���ا 
أصحاب الضمائر الباستيكية 
،واألدم���������غ���������ة امل������ؤم������رك������ة ال����ذي����ن 
يشكلون تلوثاً أخاقياً تصنعه 

مطابخ الغرب .

وت����س����ع����ى أب��������رز األه������������داف مل��ث��ل 
ه������ذه ال�����ذب�����اب إىل ش�����ق ال���ص���ف 
وم���������ح���������اول���������ة خ�����ل�����خ�����ل�����ة ال����ج����ب����ه����ة 
ال���داخ���ل���ي���ة ب���م���ا ي��ف��ك��ك ال��ن��س��ي��ج 
االجتماعي تقرباً ألعداء األمة .

وخاصة القول فإن املتوجب 
ف������ع������ل������ه ه����������و ض�������������������رورة ال����ت����س����ل����ح 
ب�������ال�������وع�������ي وال��������ب��������ص��������رة وت������ح������ري 
امل�����ص�����داق�����ي�����ة واس�����ت�����ق�����اء األخ�����ب�����ار 
وامل������������ع������������ل������������وم������������ات م��������������ن امل������������ص������������ادر 
ال�����رس�����م�����ي�����ة ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل������ل������دول������ة.. 
ال��������وس��������ائ��������ل اإلع��������ام��������ي��������ة ال������ح������رة 

املناهضة للعدوان .

 ث�����ان�����ي�����اً: ع�������دم االن�������ج�������رار خ��ل��ف 
اإلش�����اع�����ات واألك�����اذي�����ب وك��ل��م��ا 
ي����������������ؤث����������������ر ع�������ى  م�������������������ن ش����������������أن����������������ه أن 
نفسيات ومعنويات اآلخرين 
وي�������������ش�������������وه ال�����������ح�����������ق�����������ائ�����������ق.. وع���������ى 
ال��ج��م��ي��ع أن ي���ت���ذك���ر أن:»ح����ب����ل 
الكذب قصر« بحسب أمثالنا 
الشعبية، و»م��ن تغدا بكذبة 
م����ا ت���ع���ى ب���ه���ا« ه���ك���ذا ت��ح��دث��ن��ا 
أق����وال وح��ك��م اآلب����اء واألج����داد 
ممن رضعوا الصدق وامتزجوا 

بعبق هذه الربة املباركة.

العالمة: عدنان أحمد الجنيد

  • ُت�����َع�����ُدّ م��ن��اس��ب��ة ج��م��ع��ة رج�����ب ع����ي����داً ع��ظ��ي��م��اً ل���دى 
ال��ي��م��ن��ي��ن،  ناهيك ع���ن أن��ه��ا ذك����رى خ��اص��ة ب��ه��م دون 
غرهم من الشعوب اإلسامية.. وقد تفّرد اليمنيون 
بهذه املناسبة العظيمة، ألن الله تعاىل قد مَنّ عليهم 
يف ال��ج��م��ع��ة األوىل م���ن ش��ه��ر رج����ب ب��ن��ع��م��ة ع��ظ��ي��م��ة، 
وه������ي ن���ع���م���ة اإلس���������ام، ف���ب���ع���دم���ا أرس�������ل رس�������ول ال���ل���ه- 
صى الله عليه وآله وسلم- رسله إىل اليمن، دخل 
اليمنيون يف دين اإلسام..  وهذا ال يعني أن اليمنين 
لم يكونوا قد أسلموا إال بعد وصول رسله- صى الله 
عليه وآل���ه وس��ل��م- ب��ل ه��ن��اك م��ن اليمنين م��ن ك��ان��وا 
قد أسلموا، سواء أفراداً أو جماعات- كما ستعرفه 
الح�����ق�����اّ- ول���ك���ن أردن��������ا ب���ق���ول���ن���ا )إن ال��ي��م��ن��ي��ن دخ����ل����وا يف 
دي������ن اإلس���������ام يف أول ج���م���ع���ة م�����ن رج������ب م�����ن ال��س��ن��ة 
التاسعة للهجرة( هو أن اإلسام إنما عّم جميع ربوع 
اليمن وانتشر فيها االنتشار التام يف السنة التاسعة 
ل���ل���ه���ج���رة، ف���ل���م ت�����أت ال���س���ن���ة ال���ع���اش���رة إال وال��ي��م��ن��ي��ون 
ج��م��ي��ع��ه��م ق�����د دخ�����ل�����وا يف اإلس���������ام ح����ب����اً ف���ي���ه وش���غ���ف���اّ 

بالنبي عليه وآله الصاة والسام ..
اليمنيون وسابقيتهم إىل اإلسالم 

• إن ال��ي��م��ن��ي��ن ه����م ال���س���ب���اق���ون إىل اإلس���������ام، ف��ه��م 
م����ن أوائ��������ل امل���س���ل���م���ن ال����ذي����ن ت���ح���م���ل���وا أل��������وان ال����ع����ذاب 
والتنكيل، وضحوا بنفوسهم حباً يف اإلسام  ورسول 
اإلس�����ام س��ي��دن��ا م��ح��م��د  عليه وآل����ه ال���ص���اة وال���س���ام. 
فهذه أسرة )آل ياسر( التي آمنت برسول الله ودخلت 
يف دي��ن الله، وه��م )عمار بن ي��اس��ر(، وكذلك )أب��وه( 
من أوائل شهداء اإلسام، وكذلك أمه )سمية بنت 

خياط( وهي أول شهيدة يف اإلسام..
وخ��������رب آل ي�����اس�����ر وم��������ا ج��������رى ل����ه����م م������ن ك�����ف�����ار ق���ري���ش 
مثبوت يف كتب ال��س��ر، وال��ت��اري��خ ال يجهله أح��د من 
أه������ل ال����ع����ل����م.. ب�����ل وه�����ن�����اك م�����ن ال���ي���م���ن���ي���ن م�����ن أىت  إىل 
رسول الله-  صى الله عليه وآله وسلم- يك ينصره، 
السيما بعد أن اشتدت قريش يف مؤاذاة رسول الله 

صى الله عليه وآله وسلم .. 
فقد روي أن رجًا مّر بالرسول صى الله عليه وآله 
وسلم، وهو من “أرحب” من “همدان”، اسمه “عبد 
ال��ل��ه ب��ن ق��ي��س ب��ن أم غ����زال”، ف��ع��رض عليه ال��رس��ول 
صى الله عليه وآله وسلم اإلسام، فأسلم، فقال 
ل���ه ال����رس����ول ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م: "ه����ل عند 
قومك من منعة”؟, فقال له عبدالله بن قيس: نعم 
يا رسول الله، واستأذن رسول الله- صى الله عليه 
وآله وسلم- أن يذهب إىل قومه وواعد رسول الله- 
صى الله وسلم عليه وعى آله- موسم الحج املقبل، 
ثم خرج من مكة يريد قومه، فلما عاد إىل قومه قتله 

رجل من “بني ُزَبْيد")1(
وورد أن " قيس بن مالك بن أسد بن ألي األرحبي" 
ق���ِدم ع��ى رس���ول ال��ل��ه وه���و ب��م��ك��ة، وق���ال للنبي صى 
ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م: أت��ي��ت��ك ألؤم����َن ب��ك وأن��ص��رك، 
فعرض رسول الله صى الله عليه وآله وسلم عليه 
اإلسام فأسلم، فقال له رسول الله صى الله عليه 
وآله وسلم: "تأخذوين بما يَفّ يا همدان"، فقال قيس 
بن مالك: نعم بأبي أنت وأمي، فقال له رسول الله 
ص��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م: "اذه���ب إىل ق��وم��ك فإن 
ف���ع���ل���وا وق���ب���ل���وا ف����ارج����ع أذه������ب م����ع����ك"، ث����م خ�����رج إىل 
قومه فأسلموا بإسامه، ثم عاد إىل الرسول فأخربه 
بإسامهم، فقال له رسول الله صى الله عليه وآله 
وس���ل���م: "ِن���ع���َم واف�����ُد ال���ق���وم ق��ي��س، وف���ي���َت وف����ى ال��ل��ه 
بك"، ومسح عى ناصيته، وكتب له عهداً عى قومه 
"ه���م���دان" أح��م��وره��ا وع��رب��ه��ا وخ��ائ��ط��ه��ا وم��وال��ي��ه��ا أن 

يسمعوا له ويطيعوا )2(. 
ق��ل��ت: وه��ن��ا ي���درك امل��ن��ص��ف أن���ه وق��ب��ل بيعة األن��ص��ار 
يف ال��ع��ق��ب��ة )وه����م ي��م��ن��ي��ون أي���ض���ا(، ك���ان ال��ي��م��ن��ي��ون قد 
ب���اي���ع���وا، وق���ب���ل أن ت���ك���ون امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة داراً ل��ل��ه��ج��رة 
النبوية ومقراً للدولة األوىل يف اإلسام، كانت اليمن 
ت وتهَيّأَت لتكون هي  بت واستبَشَرت واستعَدّ قد رَحّ
م��ن يضطلع ب��أع��ب��اء ذل���ك، ل���وال أن ل��ل��ه خ���رًة وم����راداً 

غر ذلك.
ومل����ا ك����ان ح����ال ال��ي��م��ن وال��ي��م��ن��ي��ن م���ع اإلس�����ام ب��ه��ذه 
ف������ة، ف������ا غ������راب������ة أن ت��������رى أه��������ل ال���ي���م���ن  ال�������ص�������ورة امل������ش������ِرّ
م���ن أك����رث امل��س��ل��م��ن أت���ب���اع���اً ل���ه���ذا ال����دي����ن، وم����ن أع��ظ��م 
ال��ش��ع��وب م��ح��ب��ًة ل��س��ي��د امل��رس��ل��ن ص���ل���وات ال��ل��ه عليه 

وعى آله.
ولذلك تجدهم ال يركون فرصًة فيها للدين نصرة 
ولله ولرسوله- صى الله عليه وآل��ه وسلم- رض��اً إال 

اغتنموها. 
بل وتجدهم يبتهجون ويفرحون- وحق لهم ذلك- 
هم  ُرهم بالله، وتشُدّ بكل يوم أو عيد أو مناسبة تذِكّ
إىل هذا الدين، وتزيدهم صلًة برسول الله صى الله 

عليه وآله وسلم.
وال ي���َدُع���ون ي��وم��اً أو ع���ي���داً، أو م��ن��اس��ب��ة ذات صبغة 

إسامية إال استبشروا بها، وهُبّوا إلحيائها، وسعوا 
إلقامتها.

ُرسل النبي صىل الله عليه وآله وسلم إىل اليمن 
ل����ق����د أرس���������ل ال����ن����ب����ي- ص������ى ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وآل���������ه وس����ل����م- 
رس��ل��ه إىل ال��ي��م��ن، وك����ان م���ن ه����ؤالء ال���رس���ل )ع���ي بن 
أبي طالب، وأبو موىس األشعري، ومعاذ بن جبل(.

 أواًل : اإلمام عيل بن أبي طالب :
 • فقد بعثه النبي- صىل الله عليه وآله وسلم- إىل 
ال��ي��م��ن يف ال��س��ن��ة ال��ت��اس��ع��ة ل��ل��ه��ج��رة )3(،- ول����م تكن 
س��ن��ة ع��ش��ر ك��م��ا ذه���ب إل��ي��ه ال��ب��ع��ض وإن��م��ا س��ن��ة عشر 
بعثه فيها إىل ب��ن��ي م��ذح��ج- وم��ع��ل��وم أن اإلم����ام عي 
كان رجل املهمات يف عهد النبي- صى الله عليه وآله 
وس���ل���م- وإرس������ال ال��ن��ب��ي ل���ه إىل ال��ي��م��ن ي��ح��م��ل دالالت 
عى أهمية أهل اليمن، وبأنهم يهيئون ملرحلة هامة 
ق���ادم���ة، وه���و م���ا ت��ج��ى يف م��واق��ف��ه��م ال��اح��ق��ة، ال��ت��ي 
كان فيها نصرة لإلسام وأهله وهو ما نراه إىل اليوم..

فعن الرباء بن عازب- ريض الله عنه- أن النبي- صى 
الله عليه وآله وسلم- بعث خالد بن الوليد إىل أهل 

اليمن يدعوهم إىل اإلسام. 
قال الرباء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، 
فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إىل اإلسام فلم يجيبوه، 
ب مع  فبعث علياً- عليه السام- ... وكنت فيمن عِقّ
ع������ي، ف���ل���م���ا دن�����ون�����ا م�����ن ال�����ق�����وم خ�����رج�����وا إل����ي����ن����ا، ف��ص��ى 
ب���ن���ا ع������ي، ث����م ص���ف���ن���ا ص����ف����اً واح����������داً وت����ق����دم ب����ن أي���دي���ن���ا 
وق��رأ عليهم كتاب رس��ول ال��ل��ه- ص��ى الله عليه وآل��ه 
وسلم-، فأسلمت همدان جميعاً، فكتب إىل رسول 
الله- صى الله عليه وآل��ه وسلم- بإسامهم، فلما 
قرأ- صى الله عليه وآله وسلم- الكتاب خّر ساجداً 
ث���م رف����ع رأس�����ه ف���ق���ال: "ال����س����ام ع���ى ه���م���دان ال��س��ام 

عى همدان")4(. 
ويف رواي����ة أخ����رى- يف م��وق��ف آخ���ر- ق���ال ال��ن��ب��ي صى 
الله عليه وآله وسلم : "نعم الحي همدان ما أسرعها 
إىل النصر وأصربها عى الجهد، منهم أبدال وأوتاد 

اإلسام..")5(. 
  ق����ل����ت: يف أول ج���م���ع���ة م�����ن رج�������ب اج����ت����م����ع ل����إلم����ام 
عي- عليه السام- مشائخ همدان- آن��ذاك-، وبعد 
أن أع��ل��ن��وا إس��ام��ه��م ع��ى ي��دي��ه بأجمعهم ص��ى بهم 
ال��ع��ص��ر يف امل���ك���ان امل����ع����روف ح���ال���ي���اً )ب���ج���ام���ع ع�����ي(، يف 

)سوق الحلقة( بصنعاء القديمة..
  هذا وبعد أن أسلمت همدان أسلمت بقية القبائل 

اليمنية.. 
إن ه����ذا ال���ح���دي���ث- آن����ف ال����ذك����ر- ل���ه دالالت عظيمة 
وإش����������������ارات ف���خ���ي���م���ة ت����ش����ر إىل ع����ظ����م����ة ال����ي����م����ن����ي����ن وم����ا 
خ����ص����ه����م ال���������رس���������ول- ص�������ى ال������ل������ه ع����ل����ي����ه وآل������������ه وس�����ل�����م- 
ب��ن��ص��ره��م ل���إلس���ام وص���ربه���م ع���ى م��ص��ائ��ب ودواه�����ي 

األيام واألعوام، وذلك يف سبيل الحق تعاىل .
والنبي-صى الله عليه وآله وسلم- ما وصف همدان 
بهذا الوصف إال ألن��ه نظر بنظره الغيبي واملستقبي 
إىل ما سيكون منهم وم��ن أحفادهم وذريتهم، من 

نصرتهم لإلسام، وصربهم عى ضيم األيام ..
فقد كان لهم موقف بارز يف عهد أمر املؤمنن عي 
بن أبي طالب- عليه السام-، حيث نصروه يف جميع 
حروبه، السيما يف يوم صفن، ولهذا قال لهم اإلمام 
ع���ي يف ي����وم ص���ف���ن: "ي����ا م��ع��ش��ر ه���م���دان أن���ت���م درع���ي 

ورمحي")6(.
وقال فيهم شعراً : "ولو كنت بواباً عى باب جنٍة

لقلت لهمدان ادخلوا بسام..")7( .
وه���اه���و ذا م��وق��ف��ه��م ال���ب���ارز ي��ت��ج��ى ب��ش��ك��ل أوس����ع يف 
عصرنا الحاضر، حيث أصبحت همدان ومعها كل 
ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ن��ص��ر اإلس������ام، وت���ق���دم اآلالف من 
ال���ش���ه���داء يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه ون���ص���رة ن��ب��ي��ه ودي���ن���ه، ف��أه��ل 
اليمن يمثلون اإليمان كله، ويواجهون الكفر كله .. 
وق�����ول ال����رس����ول- ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م- عن 
ه��م��دان ُي���َع���ُدّ دل��ي��ًا واض��ح��اً ع��ى م��ا ه��و واق���ع وي��ج��ري 

يف عصرنا الحاضر ..

 )وم����ا أص���ربه���ا ع���ى ال��ج��ه��د( إذ ال ي��وج��د ش��ع��ُب من 
ش���ع���وب األرض ق����د ص����رب ه�����ذا ال����ص����رب، رغ�����م ال��ح��ص��ار 
الجوي والبحري والربي، الذي ال يزال مستمراً منذ 

ست سنوات إىل وقتنا الحايل..
ثانيًا : أبو موىس األشعري :

 • ومن رسله- صىل الله عليه وآله وسلم- إىل اليمن 
)أب���و م��وىس األش��ع��ري( فقد أرس��ل��ه النبي- ص��ى الله 
عليه وآله وسلم- إىل مخاف تهامة، وذلك يف السنة 
التاسعة للهجرة- قبل حجة الوداع-.. روى البخاري 
)8(، بسنده عن أبي بردة- ريض الله عنه- قال: بعث 
ال���ن���ب���ي أب�����ا م�����وىس وم����ع����اذ ب����ن ج���ب���ل إىل ال���ي���م���ن وب��ع��ث 
كل واح��د منهما عى مخاف ... ثم ق��ال: )ي��ّس��را وال 
ت��ع��ّس��را، وب���ّش���را والت���ن���ّف���را(، ويف رواي���ة:)وت���ط���اوع���ا وال 

تختلفا(، وانطلق كل واحد إىل عمله..
هذا وكان أبو موىس قد توجه إىل زبيد واستقر بن 
قومه، وفيها أقام املسجد الذي عرف باسم( جامع 
األشاعر( نسبة إىل قومه، وأصبح لهذا املسجد دور 

كبر يف نشر نور اإلسام وعلومه إىل يومنا هذا، 
فأهل تهامة هم من قال فيهم الله جل يف عاه:)َيا 
أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتَدّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيأِْت 
ٍة  ُ��ْؤِم��ِن��َن أَِع���َزّ ���ٍة َع��َى امْل الّلُه ِب��َق��ْوٍم ُيِحُبُّهْم َوُيِحُبّوَنُه أَِذَلّ
َع��َى اْلَكاِفِريَن ُي��َج��اِه��ُدوَن يِف َسِبيِل الّلِه َواَل َيَخاُفوَن 
َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل الّلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع 
َعِليٌم( ]امل��ائ��دة: 54[، روى الحاكم )9( بسنده: أن 
ال���ن���ب���ي ص�����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وس����ل����م أش��������ار إىل أب������ي م���وىس 
األشعري ملا نزلت هذه اآلية، فقال: )هم قوم هذا(.

  وق���������ال ف���ي���ه���م رس���������ول ال�����ل�����ه- ص�����ى ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وآل�����ه 
وسلم- أثناء مجيء وفدهم إليه: "َج��اَء أَْه��ُل اْلَيَمِن 
ُهْم أََرُقّ أَْفِئَدًة َوأَلُن ُقُلوًبا، اإِليَماُن َيَماٌن، َواْلِحْكَمُة 
ِكيَنُة يِف أَْهِل اْلَغَنِم، َواْلَفْخُر َواْلُخَياُء  َيَماِنَيٌّة، َوالَسّ

اِديَن أَْهِل اْلَوَبِر ")10(. يِف اْلَفَدّ
   وقال فيهم- أيضاً- صى الله عليه وآله وسلم-: 

"األشعريون يف الناس كُصّرة فيها مسك" )11(. 
ثالثًا: معاذ بن جبل:

 • وأما معاذ بن جبل فقد توجه إىل مخاف الجند، 
حيثما أش����ار ع��ل��ي��ه رس����ول ال��ل��ه- ص��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل��ه 
وس����ل����م-، ويف ال��ص��ح��ي��ح )12( أن ال���ن���ب���ي- ص���ى ال��ل��ه 
عليه وآله وسلم- أوىص معاذاً، قائًا له: "إنك ستأت 
قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا 
أن الإل�����ه إال ال���ل���ه وأن م���ح���م���داً رس�����ول ال���ل���ه، ف����إن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخربهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فرد عى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك 
ب��ذل��ك ف��إي��اك وك��رائ��م أم��وال��ه��م، وات���ق دع���وة املظلوم 

فإنها ليس بينها وبن الله حجاب..".
  ث������م أوص�����������اه ق������ائ������ًا ل�������ه: "إذا ق�����دم�����ت ع���ل���ي���ه���م ف���زي���ن 
اإلس���������������ام ب�����ع�����دل�����ك وح������ل������م������ك، وص�����ف�����ح�����ك وع������ف������وك، 
وحسن خلقك، فإن الناس ناظرون إليك وقائلون: 
خ��رة رس��ول الله- صى الله عليه وآل��ه وسلم-، فا 
يرى لك سقطة يسريب بها أحد يف حلمك وعدلك 
وعلمك، فإن الرسل من املرسلن.. يا معاذ أوصيك 
بتقوى الله عز وجل وصدق الحديث، ووفاء العهد، 
وأداء األمانة، وترك الخيانة، ورحمة اليتيم، وحفظ 
الجار، وكظم الغيظ، ولن الكام، وبذل السام، 
ول���������زوم اإلم�����������ام، وال���ت���ف���ق���ه ب�����ال�����ق�����رآن، وح������ب اآلخ��������رة، 
وال���������ج���������زع م��������ن ال�������ح�������س�������اب، وق�������ص�������ر األم����������������ل، وح����س����ن 
العمل.. وأنهاك أن تشتم مسلماً، أو تصدق كاذباً، 
أو تكذب صادقاً، أو تعيص إماماً عاداًل، وأن تفسد 
يف األرض.." )13( إىل غ��ره��ا م���ن ال��وص��اي��ا ال��ق��ي��م��ة، 
ال��ت��ي تمثل حقيقة اإلس���ام وروح���ه السامية، وعى 
املجتمعات- السيما املجتمع اليمني- أن يجعل هذه 
ال��وص��اي��ا ن��ص��ب عينيه، وي��س��ر ع��ى ض��وئ��ه��ا، ويطبق 

محتواها، ويعيد يف هذه املناسبة ذكرها..
  هذا وكان قدوم معاذ إىل الجند يف جمادى اآلخرة، 
واجتمع له الناس يف أول جمعة من رجب، وخطبهم 
وبن لهم رسالة اإلسام التي جاء بها سيدنا محمد- 
ص��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م-، ويف ذل���ك امل��ك��ان ال��ذي 
وق�����ف ف���ي���ه خ��ط��ي��ب��اً ب���ال���ن���اس ت�����م- ب���ع���د ذل������ك- ت��ش��ي��ي��ده 
م����س����ج����داً، وات�����خ�����ذ م���ن���ه م�����ق�����راً إلدارة ش�������ؤون ال����ب����اد، 

والفصل يف الخصومات بن الناس.
  وم����ن����ذ ذل������ك ال�����ي�����وم وك����ث����ر م�����ن ال���ي���م���ن���ي���ن، يف م��ث��ل 
هذا اليوم من كل عام، يذهبون إىل مسجد الجند- 
وس��ي��أت ال��ك��ام ع��ن ذل��ك- ، ويحتفلون بهذا اليوم، 
الذي تدفق فيه النور إليهم، بواسطة صحابة رسول 

الله-صى الله عليه وآله وسلم-، 
ف�����دخ�����ل ال������ن������اس يف اإلس������������ام أف��������واج��������اً ب�����ربك�����ة دع������وة 
)ع��ي ب��ن أب��ي ط��ال��ب، وم��ع��اذ ب��ن ج��ب��ل، وأب���ي موىس 

األشعري(..

جمعة رجب في ذاكرة مين اإلميان وأصل العرب )2-1(

أحمد النظامي

اس����ت����ن����ك����رت وزارة اإلرش��������������اد وش��������ؤون 
ال��������ح��������ج وال��������ع��������م��������رة إق������������������دام ال�����س�����ل�����ط�����ات 
ال��������س��������ع��������ودي��������ة ع�����������ى اح��������ت��������ج��������از وح������ب������س 
املواطنة اليمنية مروة عبد ربه حسن 
ال�������ص�������ربي يف األرايض امل������ق������دس������ة أث�����ن�����اء 

ذهابها ألداء العمرة.
واعتربت ال��وزارة يف بيان لها، حبس 
امل����ع����ت����م����رة ال������ص������ربي ج����ري����م����ة وان����ت����ه����اك����ا 
سافراً لحقوقها املشروعة واملكفولة يف 
اإلسام، ويف كافة القوانن اإلنسانية 

والدولية.
وط����ال����ب ال���ب���ي���ان ب���س���رع���ة اإلف���������راج ع��ن 
امل�����واط�����ن�����ة ال����ي����م����ن����ي����ة، وع���������دم ت�����ك�����راره�����ا.. 

مشرا إىل ان هذه االنتهاكات املستفزة 
ملشاعر جميع املسلمن تتطلب إعادة 
ال��ن��ظ��ر يف ت��ح��ي��ي��د امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة عن 

سطوة النظام السعودي.
ودع�����������ا ال�������������دول اإلس������ام������ي������ة إىل إدان���������ة 
هذه املمارسات التعسفية للسلطات 

السعودية تجاه املعتمرين اليمنين.
كما دعا منظمة األمم املتحدة وكافة 
امل���ن���ظ���م���ات ال���ح���ق���وق���ي���ة واإلن����س����ان����ي����ة إىل 
االض��������ط��������اع ب��������دوره��������ا يف وق���������ف وإدان�����������ة 
ك�����ل ج�����رائ�����م ال����ن����ظ����ام ال����س����ع����ودي ب��ح��ق 
اإلن���س���ان���ي���ة يف م���واج���ه���ة اآلث������ار ال��ك��ارث��ي��ة 

للحصار عى امتداد تسع سنوات.

أكدت حركة الجهاد اإلسامي يف فلسطن، 
أن إق�����������دام ق����������وات ال������ع������دو ال����ص����ه����ي����وين ع��ى 

استهداف واعتقال قادتها ومجاهديها 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ج����ن����ن ب����ال����ض����ف����ة ال���غ���رب���ي���ة 
امل����ح����ت����ل����ة، ف����ج����ر ي��������وم ام��������س األح��������د، 
م������������ا ه������������ي إال م���������ح���������اول���������ة ص�����ه�����ي�����ون�����ي�����ة 
ب��ائ��س��ة ل��ل��ت��أث��ر ع���ى إرادة ال��ش��ع��ب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وص����م����ود امل��ج��اه��دي��ن 

وعزيمتهم.
ونقلت وك��ال��ة "فلسطن ال��ي��وم" 

اإلخ�������ب�������اري�������ة ع�������ن ال������ح������رك������ة، يف ب����ي����ان 
ص����ح����ف����ي ل���������ه، ال��������ق��������ول: "إن اع����ت����ق����ال 

ال����ق����ائ����د ال���ش���ي���خ خ���ض���ر ع�����دن�����ان وال���ق���ائ���د 
خالد غوادرة، وعدداً من إخوانهم وأبناء 

شعبنا، يعكس مدى التخبط والضغط الذي 
ي����اح����ق ح���ك���وم���ة االح�����ت�����ال ال���ف���اش���ي���ة، ج�������راء ت��ص��اع��د 

انتفاضة شعبنا يف القدس والضفة املحتلة".
وأضاف البيان: "لقد شّكل الشيخ خضر عدنان وإخوانه 
املجاهدين حالة وعي متجددة، وجذوة اشتباك مشتعلة 
يف وج���ه االح���ت���ال، ون��س��ت��ذك��ر دوره الطليعي يف م��ع��ارك 

اإلضراب عن الطعام يف سجون االحتال 
وال������ت������ي ك�����ان�����ت م����ح����ط����ات راس������خ������ة يف 
ت��س��ج��ي��ل ج�����والت ان���ت���ص���ار ألس���ران���ا 

وشعبنا."
وأك���دت ال��ح��رك��ة يف بيانها، 
أن��������������������ه رغ��������������������م ه��������������������ذه ال������ه������ج������م������ة 
االح����ت����ال����ي����ة امل����س����ع����ورة ب��ح��ق 
ال������������ش������������ع������������ب ال�������ف�������ل�������س�������ط�������ي�������ن�������ي 
ورم�����������������������������������������وزه وك�����������������������������������������������وادره ل������ن 
ي��������س��������ت��������ط��������ي��������ع إخ�����������������م�����������������اد وه������������ج 
االنتفاضة وشعلة املقاومة، 
وكلما تمادى العدو يف عدوانه 
سيزيد ذل��ك م��ن ال��ص��م��ود أك��رث، 
واالس��ت��م��رار يف الجهاد حتى تحرير 

أرض فلسطن وتطهر مقدساتها.
ال������ج������دي������ر ذك�����������ره أن ق�����������وات ال�������ع�������دو ش�����ن�����ت ف���ج���ر 
أمس األحد اقتحاماً واسعاً ملدن وقرى الضفة املحتلة، 
واع�����ت�����ق�����ل�����ت ك��������������وادر ال������ج������ه������اد اإلس��������ام��������ي وع������������دد ك�����ب�����ر م���ن 
امل��واط��ن��ن الفلسطينين يف هجمة ش��رس��ة يشنها العدو 

بشكل يومي.

وزارة اإلرشاد تستنكر حبس السلطات 
السعودية املعتمرة اليمنية «مروة الصبري»

اجلهاد اإلسالمي: اعتقال قادتنا وكوادرنا يزيدنا 
ثباتًا ومتسكًا باملقاومة

اعتبرتها جرمية وانتهاكًا سافرًا للحقوق 
املشروعة واملكفولة في اإلسالم 
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وق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام امل��ؤس��س��ة العامة 
للكهرباء- رئيس لجنة املولدات الخاصة، 
يف م��ح��اف��ظ��ة ذم�����ار، ف�����اروق م��ح��م��د أح��م��د 
ع����زي����ز، إن م���ؤس���س���ة ال���ك���ه���رب���اء يف م��ن��ط��ق��ة 
ذمار تضررت بشكل كبري نتيجة العدوان 
والحصار مثل بقية مؤسسات الدولة من 
خالل االستهداف املباشر بضرب املنشآت 
ال�����ح�����ي�����وي�����ة ل�����ل�����ك�����ه�����رب�����اء وخ��������ط��������وط ال����ض����غ����ط 
العايل وخطوط النقل باإلضافة إىل ضرب 
املحطات الكربى يف الحديدة واملخا ورأس 
الكثيب وخروج محطة مأرب الغازية عن 

الخدمة. 
وأش�����������������ار إىل أن ك�������ه�������رب�������اء م�����ن�����ط�����ق�����ة ذم���������ار 
اس�������ت�������ط�������اع�������ت ال��������ن��������ه��������وض وإع������������������������ادة ت�����أه�����ي�����ل 
ال��خ��دم��ة وال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ام��ة ب��ج��ه��ود ذات��ي��ة 
رغ���������������م ال����������ح����������ص����������ار، وأص���������ب���������ح���������ت امل�������ؤس�������س�������ة 
تستعيد عافيتها واع���ادة خدماتها بعيدا 
عن املولدات الخاصة يف تقديم الخدمات 

حسب املتاح واملتوفر حاليا.
وأش�����اد ب��ج��ه��ود ال���ف���رق ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي لبت 
ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة 
ووزارة الكهرباء وقيادة املؤسسة للنزول 
إىل امليدان وتقريب املسافة للمواطن من 
خ��الل دف��ع رس���وم سهلة تصل اىل 5آالف 

ري�������������ال وإع������������������ادة ال������خ������دم������ة وال�������ت�������غ�������ايض ع���ن 
امل����ت����أخ����رات يف ال���خ���ط ال���س���اخ���ن واس��ت��ق��ب��ال 

أكرب عدد من املشرتكني الجدد. 
وأوضح نائب مدير عام املؤسسة العامة 
للكهرباء  إىل أه���م���ي���ة ت���ن���ف���ي���ذ ق��������رار رئ���ي���س 
مجلس الوزراء رقم )۳۳( لسنة ١٤٤٤ه� 
بشأن الئحة تنظيم النشاط املؤقت ملالك 
املولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع 
ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك��ني وال����ذي 
ص�����در وف���ق���ا مل����ا ت��ق��ت��ض��ي��ه ال����ظ����روف ال���ط���ارئ���ة 
يف الوطن  ول����ح����م����اي����ة ح�����ق�����وق امل���س���ت���ه���ل���ك 
وال������ت������أك������د م�������ن ح�����ص�����ول�����ه ع�������ى خ������دم������ة ذات 
جودة مناسبة وبأسعار معقولة وحمايته 

م��ن االس��ت��غ��الل أو جباية أي مبالغ مالية 
مخالفة وبما يعزز من مبدأ التنافس بني 
مالك املولدات الكهربائية الخاصة ويكفل 
ج�������ودة وض�����ع امل����واص����ف����ات ال���ف���ن���ي���ة ال����الزم����ة 
ل���ل���م���ول���دات وش���ب���ك���ات ال����ت����وزي����ع وع��������دادات 

قياس الطاقة املباعة.
وحذر مالك املولدات الكهربائية الخاصة 
من مغبة مخالفة التعرفة املقرة من قبل 
ال�������������وزارة ب����ف����رض رس��������وم غ�����ري ق����ان����ون����ي����ة ع��ى 
املواطنني بمسمى اش���رتاك أو خ��دم��ات أو 
أي م���س���م���ى آخ�����ر أو إرس��������ال رس����ائ����ل ن��ص��ي��ة 
للمشرتكني مبهمة ومضللة وغري موضح 
ف����ي����ه����ا ت����ف����اص����ي����ل االس������ت������ه������الك وال�����ت�����ع�����رف�����ة، 

مؤكدا أنه تم احالة عدد من القضايا إىل 
ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة، ب���اإلض���اف���ة إىل أن ه��ن��اك 
ع������ددا م����ن ال���ق���ض���اي���ا الزال�������ت م���ن���ظ���ورة أم����ام 

النيابة.
وب����ني ع���زي���ز، أن ال��������وزارة اوج������دت الئ��ح��ة 
خ��اص��ة بالتعرفة السعرية للمستهلكني 
وح�����������������������ددت س��������ع��������ر االس����������ت����������ه����������الك ال����������ت����������ي ت����م 
تدشينها مطلع ال��ع��ام ال��ج��دي��د، وعملت 
ع�������ى إل�������غ�������اء ال������ت������ع������رف������ات غ�������ري ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة، 
وحثت املواطنني عدم دفع أي منها تحت 
أي مسمى كان بخالف التعرفة املقرة من 
ق���ب���ل ال�����������وزارة واإلب����������الغ ع�����ن امل���خ���ال���ف���ني ع��رب 
الرقم املجاين )8000144(، الفتا إىل اهمية 
ال��ح��د م��ن ظ��اه��رة ن��ق��اط ال��ب��ي��ع م��ن الباطن 
ع���رب اص���ح���اب امل���ول���دات ال��خ��اص��ة مل���ا تسببه 
تلك الظاهرة من مشاكل كبرية ألصحاب 
امل���ول���دات وامل���واط���ن���ني وامل��ؤس��س��ة وال���ت���ي تم 
تجريمها وفق قرار مجلس الوزراء املعني 

بذلك.
وطالب نائب مدير فرع املؤسسة بذمار، 
مالك املولدات الكهربائية الخاصة االلتزام 
بتنفيذ األسعار املقرة من الوزارة، متوعدا 
بضبط كل من يقوم بالتالعب أو الزيادة 

عن األسعار املحددة.

ب��ل��غ ع����دد م���ش���ريك امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة 
للكهرباء يف محافظة ذم��ار، ما يقارب 
20ألف مشرك، وتسجيل 45مخالفة 
ل��ل��ت��ع��رف��ة ال��س��ع��ري��ة ل���ع���دد 15 محطة 
ت����ج����اري����ة، ب���م���ت���وس���ط 3م���خ���ال���ف���ات ل��ك��ل 

محطة.

استطعنا النهوض بواقع الشبكة وإعادة اخلدمة ألكثر من 20 ألف مشترك

فقدانات <ي������ع������ل������ن ع������ب������دال������ل������ه م�����ح�����م�����د ال�������ج�������م�������ري ع���ن 
ف����ق����دان ب��ط��اق��ت��ه ال��ع��س��ك��ري��ة ال�����ص�����ادرة عن 
ش��������ؤون األف�����������راد ب�����������وزارة ال������دف������اع ف���ع���ى م��ن 
ي���ج���ده���ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا إىل أق������رب ق���س���م ش��رط��ة 
أو االت����ص����ال ع����ى ال����رق����م 777408887 ول���ه 

جزيل الشكر . 
<يعلن األخ / سعيد يحيى محمد الشيعي 
عن فقدان بطاقته  الشخصية األصل رقم 
01010281951 ص�������������ادرة م��������ن  م�����رك�����ز )1( 
األم�������ان�������ة، ف���ع���ى م�����ن وج�����ده�����ا اي���ص���ال���ه���ا اىل 
أق��رب قسم شرطة أو االت��ص��ال عى الرقم 

777758156  وله جزيل الشكر.
<  يعلن األخ / أحمد عبده أحمد العوامي 
ع���ن ف���ق���دان ك����رت س���ي���ارة ه��ي��ل��وك��س غ��م��اره 
رق�������م 83606 / 2 ن����ق����ل ص���������ادر م�����ن األم����ان����ة  
ف��ع��ى م���ن وج������ده اي���ص���ال���ه اىل أق������رب قسم 

شرطة وله جزيل الشكر.
 يعلن األخ / حميد محمد عثمان الخواجر 
ع����ن ف����ق����دان ب���ط���اق���ة ش��خ��ص��ي��ة ص���������ادرة م��ن 
امل��ح��وي��ت م��رك��ز )1( ب��رق��م 18010058931 

فعى م��ن وج��ده��ا اي��ص��ال��ه اىل أق���رب قسم 
شرطة أو االتصال عى الرقم 774432085 

وله جزيل الشكر.
< ي�����ع�����ل�����ن األخ / ب�������������الل م�����ح�����س�����ن م���ح���س���ن  
ال�������رج�������ع�������ة ع���������ن ف���������ق���������دان ب������ط������اق������ة ش���خ���ص���ي���ة 

صادرة من األمانة
ول��وح��ة م��رت رق���م 5287 اليمن ع فعى من 
وجدهما ايصالهما اىل أقرب قسم شرطة 

وله جزيل الشكر.
<ي��������ع��������ل��������ن األخ / م�������ح�������م�������د م�������ح�������م�������د أح������م������د 
ال������غ������س������ايل ع�������ن ف�������ق�������دان ك���������رت س�������ي�������ارة رق�����م 
164680 / 2 خ���ص���ويص ف���ع���ى م����ن وج����ده 
اي��ص��ال��ه اىل أق���رب قسم ش��رط��ة ول���ه جزيل 

الشكر.
<يعلن األخ / محمد ع��ي راش���د الكحالين 
ع������ن ف������ق������دان ل�����وح�����ة م���ع���دن���ي���ة خ���ل���ف���ي���ة رق����م 
1370 / 2 أج������رة ع����ى م����ن وج����ده����ا اي��ص��ال��ه��ا 
اىل أق���������رب ق����س����م ش����رط����ة أو االت������ص������ال ع��ى 

772576277 وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ/ إب��راه��ي��م ب��اب أح��م��د العجاء 
ع��ن ف��ق��دان ك���رت س��ي��ارة رق�������م٢٩٥٧٧/٢ 
خ����ص����ويص، ف���ع���ى م����ن وج�������ده إي���ص���ال���ه إىل 

أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ/ نجيب محمد أح��م��د أحمد 
ج�����ه�����الن ع�����ن ف����ق����دان����ه ب���ط���اق���ت���ه ال���ع���س���ك���ري���ة 
م���ن  ف������ع������ى   ،)538183( ال����������رق����������م  ت�����ح�����م�����ل 

يجدها إيصالها اىل أقرب قسم شرطة.
< يعلن األخ/ وسام أحمد صالح السويدي 
عن فقداته بطاقته الشخصية، فعى من 

يجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة.
< ي��ع��ل��ن األخ/ ف�������ؤاد ع����ي م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه 
م���������راد ع�����ن ف�����ق�����دان ب����ط����اق����ة ع���س���ك���ري���ة ب���رق���م 
)641506( صادرة من وزارة الدفاع- دائرة 
شؤون األفراد، فعى من وجدها ايصالها 

إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ/ ول��ي��د ع��ي محمد الهيج عن 
ف��������ق��������دان ب�����ط�����اق�����ة ش����خ����ص����ي����ة ت����ح����م����ل ال�����رق�����م 
وج�����ده�����ا  م��������ن  ف�����ع�����ى   ..)01010715375(
اي���ص���ال���ه���ا الق�������رب ق���س���م ش����رط����ة ول������ه ج��زي��ل 

الشكر.

عى صفحات املجد 
والتقدم  رسم الطالب 

املتفوق/ حسام حسان 
السعيدي

 نجاحه الباهر يف تقدم الصفوف األوىل محققاً 
آماله يف النجاح الدرايس وكتب بماء الذهب قصة 

نجاح جميلة ومثابرة وإبداع وتميز..
جعلنا جميعاً نشعر باالفتخار والفرح من قلوبنا 
نرسل باقات الورود إىل حسام مقرونة باألمنيات 

الطيبة والتهاين والتربيكات..
تهانينا يا حسام.. وعقبا للنجاحات القادمة يف 

مراحل دراستك حتى الوصول إىل الدكتوراه بإذن 
الله، فألف ألف مربوك يا حسام.

املهنئون: والدك/ حسان السعيدي، إخوانك/ 
محمد وأحمد، وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا
بالنجاح

|  ذمار:  فهد عبدالعزيز

اجمل باقات الفل 
والورد والياسمني 

نهديها للشاب الخلوق/

عصام 
عبدالخالق 
الرصاص

بمناسبة زفافه امليمون ودخوله 
القفص الذهبي..فألف مربوك.

املهنئون: 
عبدالرحمن عبدالرحمن ابو طالب 

 د محمد الروم-  احمد ابو طالب
 محمد نجيب  ابو طالب-  هيثم الشبيبي
 وكافة العاملني باملستشفى العسكري 

واألهل واألصدقاء

تهانينا 

نائب  مدير  عام  مؤسسة  الكهرباء  في ذ مار   لـ"                                                  ":
للتذكير ليس إال .. احلزبية وانعكاساتها السلبية

ما سأتناوله يف هذا املقال ليس بجديد فقد سبق يل أن تطرقت إليه يف مقاالت سابقة ولكن من 
باب التذكري ملن ال يزالون يرفعون شعارات الحزبية هنا وهناك ويعتقدون أن الحياة السياسية 
بدون تحزب ليس لها قيمة غري مدركني البتة أن طبيعة األحزاب التي نشأت يف الوطن العربي لم 
تقم من أجل تحقيق مهام اسرتاتيجية بعيدة املدى تتمثل يف إنجاز واستكمال االستقالل السيايس 
واالقتصادي و القضاء عى األوضاع القبلية واملناطقية وصواًل إىل سلوك طريق التطور الوطني 
ال��دي��م��ق��راط��ي ال����ذي ي��س��ت��ل��زم إع����ادة ال��ن��ظ��ر يف ب��ع��ض ت��رك��ي��ب��ات ال��وض��ع االج��ت��م��اع��ي وت��ن��وع��ات��ه وف��رز 
العناصر املستهلكة التي لم تعد تستطيع السري إىل نهاية الطريق وكم أتمنى لو أنهم يرجعون 
إىل الجزء الثالث من مذكرات القايض عبد الرحمن اإلري��اين رئيس املجلس الجمهوري األسبق 
رحمه الله ال��ذي أكد فيه أن الحزبية يف اليمن لم تكن تعمل إال لخدمة مرجعياتها يف الخارج 
وقد أضرت باليمن أكرث من محاولتها العمل عى خدمته السيما وهو صاحب املقولة املشهورة: 
الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة ، ولذلك فإن األحزاب التي نشأت يف عدد محدود من الدول 
العربية كمصر وسوريا والعراق ابتعدت كثرياً عن هذا الواقع الذي يخدم تحقيق تطلعات األمة 
بقدر ما كان يهمها الوصول فقط إىل السلطة بواسطة االنقالبات وتصفية خصومها السياسيني 
املختلفني معها يف مبادئها وأفكارها وتمددها يف الدول العربية من خالل فتح فروع حزبية فيها 

يكون والؤها لها وليس لبلدانها.
ع��ن��دم��ا ن��ت��وق��ف أم���ام م��ا ي��ج��ري يف ال��ي��م��ن ك��ن��م��وذج سنجد أن���ه ال ي��وج��د ح���زب أو تنظيم سيايس 
مهما ادعا الوطنية إال وهو مرتبط بالخارج  بدليل أن هناك أحزاب وتنظيمات سياسية تتفاخر 

ب���ش���ع���ارات���ه���ا غ����ري ال���وط���ن���ي���ة وإذا ل����م ت���ك���ن ع���الق���ت���ه���ا ع���ض���وي���ة ب��امل��رج��ع��ي��ة 
الخارجية فعى األق��ل هناك تنسيق وت��ع��اون يغّلب خدمة القضايا 
الخارجية عى خدمة القضايا الوطنية وال نريد الدخول يف التفاصيل 
ح���ت���ى ال ي���ت���م ت��ف��س��ري م����ا أش����رن����ا إل���ي���ه ب���س���وء ن���ي���ة وي����ق����ال أن���ن���ا ن��ت��ح��ام��ل 
ع���ى األح�����زاب وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��س��ي��اس��ي��ة امل��ن��ق��س��م��ة أص���ال ع���ى نفسها 
فكيف بموقفها م��ن ق��ض��اي��ا ال��وط��ن الس��ي��م��ا يف ظ��ل امل��رح��ل��ة الحالية 
التي يشهد اليمن فيه عدوانا لم يعرف له التاريخ مثيل من حيث 
قوته وشراسته؟ !ولن نتحّرج عن ذكر بعض األحزاب والتنظيمات 
السياسية اليمنية باألسماء ألن توجهها املرتبط بالخارج لم يعد سراً 
فأقدم األحزاب الحاكمة يف اليمن هو الحزب االشرتايك اليمني الذي 
اعتنق العلمانية ال ُيخفي عالقته العضوية باملنظومة االشرتاكية 
األممية التي عفا عليها الزمن وأصبحت من املايض والتجمع اليمني 
ل���إص���الح ال ي��ت��ح��ّرج ق���ادت���ه م���ن إع����الن ت��ب��ع��ي��ت��ه��م ال���واض���ح���ة لجماعة 
اإلخوان املسلمني يف مصر والدفاع عنها يف إعالمهم أكرث من دفاعهم 

عن قضايا الوطن اليمني وكذلك البعثيون والناصريون املنقسمون عى أنفسهم حيث تحولوا إىل 
شيع وجماعات ال ينكرون تبعيتهم ملرجعياتهم األم يف مصر وسوريا والعراق أما املؤتمر الشعبي 
العام فقد جمع يف إطاره كل املتناقضات املحسوبة عى الداخل والخارج ومكون أنصار الله الذي 
لم يعلن نفسه حزبا وأصبح اليوم القوة املسيطرة عى الوضع السيايس يف اليمن ُيتهم من قبل 
البعض بأنه مرتبط بإيران ومنسق معها و إن كان ُيحمد له أنه استطاع أن يحقق لليمنيني من 
خالل تبنيه لقضايا الشعب والوطن يف فرتة قصرية ما لم يستطع أن يحققه غريه يف عدة عقود 
مهما اختلف اآلخرون معه يف الداخل والخارج والسلفيون الذين كانوا مشغولني بإصدار الفتاوى 
إللزام الناس بعدم الخروج عى ويل األمر حتى لو كان ظاملاً ويكفرون من يموت وليس يف عنقه 
بيعة للحاكم ح��س��ب زع��م��ه��م ف��ق��د أص��ب��ح��وا ال��ي��وم أك���رث م��ن غ��ريه��م تعطشاً ل��ل��وص��ول إىل ك��ريس 
السلطة و أنشأوا ألنفسهم أحزابا بوالءات متعددة خاصة يف مصر  أما تلك األحزاب الصغرية 
التي كرثت مسمياتها عى الساحة اليمنية فهي يف الواقع عبارة عن تفريخ لجهات متعددة تدور 
يف فلكها وتستقوي بها األح��زاب الكبرية، ولذلك سيظل تأثريها محدوداً ما لم تستقل بشأنها 
ع��ن الجهة الحزبية أو الحكومية التي كانت سبباً يف وج��وده��ا ع��ى أرض ال��واق��ع لالستعانة بها 
عند التنافس ع��ى املناصب الحكومية وإن ك��ان��ت ال تحصل إال ع��ى الفتات منها ونعتقد ل��و أن 
كل هذه األحزاب والتنظيمات السياسية وما أكرثها يف اليمن بغض النظر عن ارتباطها بالخارج 
أخلصت النية وعملت عى خدمة القضايا الوطنية وجعلت لها يف برامجها أولوية عى قضاياها 
الخاصة الستطاعت أن تعمل شيئاً يكسبها ثقة أبناء الشعب اليمني لكن  كما ُيقال - املجّرب 
ال ُيجّرب- و إذا لم تغري من نهجها السيايس املتمثل يف شخصنتها فإن الفشل سيظل حليفها 
الدائم ولن تخرج من النفق املظلم الذي اختارت السري فيه السيما وأن وضع اليمن االقتصادي 
واالجتماعي اليوم خاصة يف ظل الحرب املفروضة والظاملة التي تشن عى اليمن وشعبه العظيم 
ُمنذ ثمانية أع���وام ع��ى ال��ت��وايل ال يحتمل قيام نظام حزبي ت��ع��ددي ع��ى األق��ل يف ال��وق��ت الراهن 
بل ولن يجد مثل هذا النظام الحزبي القائم يف ظل هذا الوضع غري املهيأ أصال فرصته الحقيقية 
للدفع بحركة التقدم والتطور إىل األمام وصواًل إىل بناء دولة وطنية قوية وعادلة تخوض معركة 
التنمية والبناء وتعالج أوضاع ما بعد هذه الحرب املجنونة التي تشارك فيها بشكل مباشر وغري 

مباشر دول عظمى .

احمد الشريف

تهانينا 
أجمل التهاين والتربيكات 

نزفها للشاب الخلوق/ 

زيد محمد
 عبدالرحمن عامر 

بمناسبة زفافه امليمون
 فألف مربوك 

املهنئون: 
والدك  العميد / 

محمد عبدالرحمن عامر 
العميد / محمد

 حسني الشاحذي 
العميد / طارق الحجازي 

العقيد / عبدالكريم 
اآلنيس وأوالده 

العقيد / عبدالفتاح الحدقي

اجمل التهاين والتربيكات 
محملة بالورد والفل والياسمني

 للمهندس/  عيل محمد ابو حلقة 
 واالعالمي/  زيد يحيى زيد البكري 

 بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف  فألف مربوك
املهنئون:   املهندس حمزة املنسيك- املهندس احمد عيل احمد السوادي 

املهندس فواز سرور - املهندس سليم القلييس- جمال كباس - مسعد الصراح
 رضوان الشارف- محمد عبيد- طه صالح-  عبدالكريم الفضيل  

وكافة العاملني يف املنطقة الشمالية الغربية بمؤسسة بنيان التنموية

تهانينا 

اس�����������ق�����������اط ص����������������������اروخ ام�����������ري�����������ي ل�����ل�����م�����ن�����ط�����اد 
الصيني بعد اكرث من أسبوع من تحليقه 
فوق قواعد صاروخية نووية يف مونتانا، 
س��ي��ه��ب��ط ب�����ردا وس���الم���ا ع���ى ق��ل��ب ال��رئ��ي��س 
ال����������رويس ف����الدي����م����ري ب�����وت�����ني، رب����م����ا ي��ج��ع��ل��ه 
يفرك يديه فرحا لسببني: األول الخرتاق 
امل�������ن�������ط�������اد ض������خ������م ال������ح������ج������م )ح������������������وايل ث������الث 
حافالت( األج��واء االمريكية بكل سهولة 
وي�����س�����ر، وف����ش����ل أج�����ه�����زة امل����راق����ب����ة يف دول�����ة 
ع���امل���ي���ة ع���ظ���م���ى اس���م���ه���ا ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
االم���ري���ك���ي���ة م����ن رص�������ده ح���ت���ى ق���ب���ل اق����رتاب����ه 
م�����ن ح������دوده������ا، وان ت������أيت ص�����ف�����ارة اإلن��������ذار 
من مواطن مدين عادي مغرم يف متابعة 
االج������س������ام ال�����ط�����ائ�����رة، وال������ث������اين، اس���ت���خ���دام 
ال���ق���وة ول���ي���س ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة يف ال��ت��ع��اط��ي 
م��ع ه��ذا االخ����رتاق وم��ن ال��رئ��ي��س األم��ري��ي 

شخصيا.
عامل التوقيت ينطوي عى درجة كبرية 
م����ن األه���م���ي���ة يف ك����ل االزم����������ان، وال����ح����روب 
خ��������اص��������ة ب���������ني ال������������������دول ال������ع������ظ������م������ى، م���ث���ل���م���ا 
ي�������ح�������دث ح������ال������ي������ا ع��������ى األرض االوك��������ران��������ي��������ة 
وحالة التصعيد التي تشهدها وتنعكس 
يف القصف ال��ص��اروخ��ي وال��ت��ق��دم ال��رويس 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����دون�����ب�����اس، وت���ف���اق���م ال����ت����ورط 
األم���ري���ي األوروب�����ي ال���ذي م��ا زال مقتصرا 
حتى اآلن بتكثيف املساعدات العسكرية 
وامل��ال��ي��ة ل��ك��ي��ي��ف، واب���رزه���ا م��ئ��ات ال��دب��اب��ات 
والصواريخ بعيدة مدى، فالربط بني هذه 
الحرب واسقاط املنطاد عى درجة كبرية 

من األهمية.
***

ال������ق������ي������ادة ال����ص����ي����ن����ي����ة ان�����ت�����ق�����دت ب������ش������دة رد 
ال��ف��ع��ل “امل��ب��ال��غ ف��ي��ه” وامل��ت��م��ث��ل يف اس��ق��اط 
املنطاد التي قالت انه مخصص لألبحاث 
ال�������ج�������وي�������ة ال�����س�����ل�����م�����ي�����ة وج��������ن��������ح ع���������ن م������س������اره 
بسبب ال���ري���اح، ب��اس��ت��خ��دام ال���ق���وة، واك��د 
م���ت���ح���دث ب����اس����م ال���خ���ارج���ي���ة ال���ص���ي���ن���ي���ة ب���أن 
بالده “ستلتزم بحقوق املصالح املشروعة 
ل����ل����ش����رك����ات ذات ال����ص����ل����ة، م�����ع االح����ت����ف����اظ 
بالحق يف القيام بمزيد م��ن ردود الفعل 
الضرورية”..ما زال من غري املعروف كيف 
س���ي���ك���ون ال��������رد ال���ص���ي���ن���ي ع�����ى اس�����ق�����اط ه���ذا 
امل����ن����ط����اد ب����اس����ت����خ����دام ال������ق������وة، ول�����ك�����ن األم�����ر 
ش���ب���ه امل�����ؤك�����د ان ب���ع���ض ج�����وان�����ب ه������ذا ال�����رد 
س���ي���ن���ع���ك���س ب���ال���ت���ن���س���ي���ق ب������درج������ة اك��������رب م��ع 
ال��ح��ل��ي��ف ال�����رويس يف ال���ح���رب األوك���ران���ي���ة، 
وربما يأيت الرد يف الثأر للمنطاد بإسقاط 
أي ط����ائ����رة، او س��ف��ي��ن��ة، أم���ري���ك���ي���ة ت��خ��رتق 
األج�����������واء او امل�����ي�����اه اإلق���ل���ي���م���ي���ة ال���ص���ي���ن���ي���ة يف 

خليج تايوان او بحر الصني.
اذا ع���دن���ا اىل م���وض���وع���ن���ا األس�������ايس وه���و 
ح�������رب أوك�����ران�����ي�����ا ال�����ت�����ي ت�����ق�����رتب م�����ن دخ�����ول 
عامها الثاين )24 شباط الحايل( فإن هناك 
تطورات رئيسية يجب التوقف عندها يف 

هذه العجالة:
ت������ه������دي������د دي���������م���������رتي م����ي����دف����ي����دي����ف  األول: 
ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س االم�����ن ال�����رويس ب��ان��ه 
يف ح���������ال اس������ت������ه������داف ش�����ب�����ه ج�������زي�������رة ال�����ق�����رم 
ب����ص����واري����خ أم���ري���ك���ي���ة او اوروب������ي������ة م����ن ق��ب��ل 
ال����ج����ي����ش االوك����������������راين، ف�������ان ب�����اق�����ي األرايض 
األوك�����ران�����ي�����ة ال����ت����ي م�����ا زال��������ت ت���ح���ت س��ي��ط��رة 
ك��ي��ي��ف س��ت��ت��ح��ول اىل رم����اد وس��ي��ك��ون ردن���ا 

بجميع األسلحة.
ال����ث����اين: اع�������رتاف زي��ل��ي��ن��س��ي ب�����أن ال���وض���ع 
ع��ى الخطوط االم��ام��ي��ة يف ش��رق أوكرانيا 
)إق����ل����ي����م دون�������ب�������اس( ي����������زداد ص����ع����وب����ة، وان 
روسيا ترسل املزيد من القوات اىل ساحة 

املعارك وتحقق املزيد من التقديم.
ال����ث����ال����ث ت����وج����ي����ه ال����رئ����ي����س ب�����وت�����ني رس����ال����ة 
شديدة اللهجة اىل املستشار األملاين اوالف 
شولتز الذي يتزعم حملة تزويد أوكرانيا 
ب���دب���اب���ات “ل���ي���وب���ارد” األمل���ان���ي���ة ب��ت��ذك��ريه ب��أن 
روسيا دمرت الدبابات األملانية “الهتلرية” 
اثناء الحرب العاملية الثانية، وستدمرها 
للمرة الثانية اذا تجرأت ودخلت األرايض 

الروسية بإعالم اوكرانية.
ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات ال��روس��ي��ة امل��ت��وازي��ة مع 
ه�����ج�����وم ص�������اروخ�������ي ع������ى م������واق������ع ل��ل��ج��ي��ش 
االوك��������راين يف اك����رث م���ن م��ن��ط��ق��ة، وت��م��ه��ي��دا 
ل���ه���ج���وم ال���رب���ي���ع ال�������رويس امل����وس����ع ال���ج���اري 
االع�����داد ل���ه ع���ى ق���دم وس����اق ه���ذه األي����ام، 
ت�����أيت ك������اول رد ع����ى ت���ص���ري���ح���ات م��ي��خ��ائ��ي��ل 
ب����ودول����ي����اك م��س��ت��ش��ار ال���رئ���ي���س زي��ل��ي��ن��س��ي 
التي قال فيها انه “بعد االتفاق مع الغرب 

ع�������ى ت�������وري�������د دب��������اب��������ات ل����ك����ي����ي����ف، ن����ت����ف����اوض 
ح��ال��ي��ا ع��ى ت��وري��د ص��واري��خ ب��ع��ي��دة امل���دى، 
وط����������ائ����������رات م������ت������ط������ورة )اف 16 االم����ري����ك����ي����ة 
وروي�����������ال او ي��������ورو ف����اي����رت األوروب��������ي��������ة( ل��ش��ن 
ض����رب����ات ع����ى ش���ب���ه ج����زي����رة ال����ق����رم ت��م��ه��ي��دا 

الستعادتها للسيادة األوكرانية”.
متحدث رويس نفى التقارير اإلخبارية 
ال��ت��ي نقلت ع��ن ب��وري��س ج��ون��س��ون رئيس 
ال����������وزراء ال����ربي����ط����اين األس����ب����ق ت��ل��ق��ي��ه ت��ه��دي��د 
بقصف بريطانيا بقنبلة ن��ووي��ة، وتوجيه 
التهديد نفسه للمستشار األملاين شولتز، 
ول�������ك�������ن ه�������ن�������اك ت������س������ري������ب������ات م��������ض��������ادة ت����ؤك����د 
ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات ال��روس��ي��ة ال��ن��ووي��ة، وان 
ج�����ون�����س�����ون ال�����������ذي ك���������ان ي�����ت�����ح�����دث ل���ش���ري���ط 
وثائقي بالصوت والصورة قال الحقيقة.

***
للمرة األلف نقول ان روسيا التي تملك 
6500 رأس نووي، وقيادة تتحى بإيمان 
وع����زة ن��ف��س ق��وم��ي��ة روس���ي���ة، ال ي��م��ك��ن ان 
تخرج مهزومة من هذه الحرب، خاصة 
ان ك�����ل ال�����دع�����اي�����ات ال����غ����رب����ي����ة ح�������ول م����رض 
ب�����وت�����ني ب�����ال�����س�����رط�����ان، ووج�����������ود ق�������ي�������ادات يف 
ال���ج���ي���ش ال�������رويس ض�����ده س��ت��ن��ش��ق وت��ط��ي��ح 
ب����ه، وت���ن���ب���ؤات م���ؤك���دة ب��إن��ه��ي��ار االق��ت��ص��اد، 
وال����ع����م����ل����ة ال�����روس�����ي�����ة، ب���س���ب���ب ال���ع���ق���وب���ات 
االمريكية، كل هذه الحرب الدعائية ثبت 

افتقادها ألي مصداقية.
م������ن امل�����ف�����ارق�����ة ان ب�����وت�����ني ه������و ال���������ذي م��ن��ح 
زيلينسي وعدا بعدم اغتياله وإبقائه عى 
قيد الحياة قدمه اىل نفتايل بينيت رئيس 
وزراء دول��ة االح��ت��الل األس��ب��ق اث��ن��اء زيارته 
مل���وس���ك���و، م���ق���اب���ل ع�����دم ان���ض���م���ام اوك���ران���ي���ا 
رسميا لحلف الناتو، وكشف بينيت عن 
هذا التعهد يف مقابلة تلفزيونية اذيعت 

قبل يومني.
ص����������اروخ ام�����ري�����ي واح��������د م����ت����وس����ط امل�����دى 
ع����ى ش���ب���ه ج����زي����رة ال����ق����رم، او ع����ى اه�����داف 
يف ال��ع��م��ق ال������رويس ال��ت��ق��ل��ي��دي ق���د يشعل 
ح���رب���ا ن���ووي���ة ك����رد ع���ى ال���ح���رب االم��ري��ك��ي��ة 
األوروب����ي����ة ب��اإلن��اب��ة ض���د روس���ي���ا، ويف اط���ار 
خ��ط��ة ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا، ف�����اذا ك����ان ه����ذا ال��ت��ح��ال��ف 
فشل يف تفكيك سورية، وقبلها العراق، 
وأف���غ���ان���س���ت���ان، ف���ه���ل س��ي��ن��ج��ح يف ت��ف��ك��ي��ك 

روسيا التي هزمت نابليون وهتلر.
اإلج��اب��ة ربما ت��أيت عندما تتقدم دبابات 
وص�������������������واري�������������������خ ه������������ج������������وم ال�����������رب�����������ي�����������ع ال�������������������رويس 

الوشيك.. واأليام بيننا.

* نقاًل عن رأي اليوم

ن�����������ظ�����������م�����������ت م�������������������درس�������������������ة ش�������ع�������ب 
الحافة ح��ف��اًل تكريمياً لطالبها 
وط�������ال�������ب�������ات�������ه�������ا ال�������ح�������اص�������ل�������ني ع����ى 
امل��راك��ز األوىل م��ن ال��ص��ف األول 

إىل الصف الثامن..
ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي ح��ض��ره��ا 
امل�����ش�����رف ال������رتب������وي ب���ح���ي ال��ن��ص��ر 
ص�����������ق�����������ر ال���������ح���������ك���������م���������ي وم�������������ن�������������دوب 
ال����������ش����������ه����������داء ع�����������دن�����������ان ال������رم������ي������م������ة 
ورئ����������������������ي����������������������س م�������������ج�������������ل�������������س اآلب�����������������������������اء 
ب���امل���درس���ة ال��ش��ي��خ ي��ح��ي��ى زاه����ر.. 
أك�������������د م���������دي���������ر م����������درس����������ة ال������ح������اف������ة  
األس���������ت���������اذ ك�������م�������ال ال������������ح������������رازي  يف 
كلمته الرتحيبية.. ع��ى أهمية 
إقامة فعاليات التكريم كونها 
ت����ش����ك����ل داف���������ع���������اً ق�������وي�������اً ل���ت���ح���ف���ي���ز 
ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات ع����ى ب���ذل 
امل����زي����د م����ن ال���ج���ه���ود وامل��ح��اف��ظ��ة 
عى مستوياتهم املتقدمة رغم 
ال�����ظ�����روف واالوض������������اع ال����ت����ي ي��م��ر 
بها ال��وط��ن وال��ت��ي ت��ؤك��د عظمة 
ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي واب���ن���ائ���ه وع���ن 
م���دى ص��الب��ت��ه��م وت��ط��ل��ع��ه��م اىل 
غ������د اف�����ض�����ل أن ش�������اء ال�����ل�����ه ب��ك��ل 
الوسائل املتاحة لتتجى بذلك 
اروع واس���م���ى م���ع���اين ودالالت 
ال����ص����م����ود يف ال���ج���ب���ه���ة ال���رتب���وي���ة 
التي ال تقل شأناً عن اي جبهة 
م������ن ج����ب����ه����ات ال�������دف�������اع ع������ن ع����زة 
وكرامة شعبنا اليمني العظيم 
امل�����������ح�����������اف�����������ظ�����������ات،  يف م��������خ��������ت��������ل��������ف 
م�����ش�����ي�����داً ب����امل����س����ت����وي����ات امل���ت���م���ي���زة 
ل�����ط�����الب امل�������������دارس وص����م����وده����م 
وت����ح����ق����ي����ق����ه����م اع���������ى ال�����ن�����ت�����ائ�����ج يف 

التحصيل العلمي.. 
من جانبه أشار مدير املنطقة 
التعليمية األستاذ عبدالرحمن 
ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة  ال�������ف�������ص�������ي�������ح  إىل أن 
جاءت كنتيجة وثمرة حقيقية 
ل�����ت�����ض�����اف�����ر ال�������ج�������ه�������ود ب���������ني إدارة 
امل���درس���ة وأول���ي���اء أم����ور ال��ط��الب 
وم�������ك�������ت�������ب ال��������رتب��������ي��������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م 
فالجميع حريص خصوصا يف 
ظل األوض��اع الراهنة التي تمر 
بها البالد للعمل معا جنبا اىل 
جنب بروح الفريق الواحد من 
أج�����ل ت��ح��ق��ي��ق أس���م���ى األه������داف 
وال�������غ�������اي�������ات امل�������ن�������ش�������ودة يف ب����ن����اء 
ب������أع������ى  ج��������ي��������ل واع وم�������ت�������س�������ل�������ح 
م��س��ت��وي��ات ال��ت��ح��ص��ي��ل العلمي 
ألبنائنا وبناتنا طالب وطالبات 
اليوم وقادة الغد أن شاء الله 
ف����ه����م ال����������رثوة ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ل��ل��ب��ل��د 
وال����ت����ن����م����ي����ة وال�����ت�����ط�����ور وال�����ن�����م�����اء، 
م��ع��ت��رباً ذل���ك ان��ع��ك��اس��اً طبيعياً 
الن���ض���ب���اط ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

يف املدرسة.
ويف ختام الفعالية تم تكريم 
ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات امل��ت��ف��وق��ني 
ال���ح���اص���ل���ني ع�����ى امل������راك������ز األوىل 
م������ن ال�����ص�����ف األول إىل ال���ص���ف 

الثامن.
ت����خ����ل����ل����ت ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ال����ع����دي����د 
م�������ن ال������ف������ق������رات االس����ت����ع����راض����ي����ة 
واالن�������ش�������ادي�������ة ل������رباع������م وزه����������رات 
م���درس���ة ش��ع��ب ال���ح���اف���ة وال��ت��ي 
ن���������ال���������ت اس�������ت�������ح�������س�������ان وإع���������ج���������اب 

الحاضرين.

مدرسة احلافة تكرم طالبها 
احلاصلني على املراكز األولى 

كيف يفرك بوتني يديه فرحا وهو يتابع اسقاط 
أمريكا “املنطاد” الصيني بالقوة؟

عبدالباري عطوان *

كيف يفرك بوتني يديه فرحا وهو يتابع اسقاط 
أمريكا “املنطاد” الصيني بالقوة؟
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كل الشكر والتقدير 

رئيس مجلس اإلدارة

املــــــــدير الـــعــــــــــــــــامعضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة

للم�شت�شفى  العالية  والعالجية  الطبية  اخلدمة  نلم�س  ونحن 
بالثناء  نتقدم  اأن  نود  املتميز..  الطبي  وك��ادره  الأمل��اين  اليمني 

وال�شكر والعرفان والإحرتام والتقدير 

الكبري  التقدير  لها  نحفظ  التي  اأ�شرتنا  دكتورة  نعتربها  التي  والرائعة  املتميزة 
لإن�شانيتها ومثابرتها واحرتامها ملهنتها الطبية و�شنظل ن�شعها يف اعلى مكانة تليق بها
امل�شكلة  ت�شخي�س  يف  ومتعاظم   كبري  دور  لها  ك��ان  املتميزة   ال��دك��ت��ورة  ه��ذه   
يحيى  ام���اين  ال��دك��ت��ورة   ن�شيحة  وك��ان��ت  وال��دت��ن��ا  منها  ع��ان��ت  ال��ت��ي  ال�شحية 
.. اهلل  لطف  بعد  حياتها  وان��ق��اذ  امل��وؤمل��ة  معاناتها  من  والدتنا  اإن��ق��اذ  �شر  الو�شلي 
ان  وامل�شكلة  الدقيقة  الأم��ع��اء  وال��ت��واء  املعدة  يف  فتك  من  والدتنا  عانت   وق��د  
اهلل  وعناية  بف�شل  ولكن  اخ��رى  �شحية  م�شاكل  من  عانت  كما  �شنة..   ٩٥ عمرها 
جنحت  امل�شت�شفى  يف  الطبي  ال��ك��ادر  ومتابعة  اهتمام  وبف�شل  وتعالى  �شبحانه 
العامل جنح  فيما   جدا  كبرية   خماطرها  كانت  والتي  املعقدة  اجلراحية  العملية 

 للدكتورة اأماين يحيى الو�شلي

اأ. د. اأحـمـد عبـدربـه عتيق
ومعه فريق الأطباء من القيام مبهمتهم الطبية بنجاح كبري  ..وال�شكر مو�شول 
ل ا.د. عبدالكرمي حجر واي�شا ا.د. �شادق اجلربي - م�شالك . واإدارة امل�شت�شفى 
اأخ�شائي  والتقدير.د.نور  بال�شكر  نتوجه  كما  امل�شباحي  حدة  الملاين  اليمني 
عمليات  فني  ال�شرماين  ب�شري  و  تخدير  ا�شت�شاري  العب�شي  .د.فهيم  و  جراحة 
.ومن�شور الروزمي فني تخدير.و�شكري احل�شامي افاقه.ود.مليا �شاريه اأخ�شائي 
تخدير ود.ا�شماء هران طبيب الأق�شام وم�شرف ق�شم العمليات  وانور ال�شرعبي..

وللجميع ال�شكر والتقدير وهلل احلمد وال�شكر والثناء على عنايته ولطفه 

والـدتنا الغـاليـة

اأ�شتاذ اجلراحة العامة واملناظري


