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الرئيس املشاط يؤكد أهمية  وزارة الثقافة في تصحيح املفاهيم

www.arab-j.net
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مختل عقليا وخطط 
لقتل امللك عبدالله 

بخامت روسي

بناء الدولة احلديثة 
والتفاعل  مع املستويات 

احلضارية املعاصرة

وجئتك من سبأ بنبِإ  يقني

أكد فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعىل، أهمية دور وزارة الثقافة يف نشر الوعي 
وتصحيح املفاهيم وإبراز ما لدى اليمن من ثروة علمية 

وتاريخية.
وشدد الرئيس املشاط خالل لقاءه اليوم وزير الثقافة 
عبدالله الكبيس، عىل ضــرورة تفعيل دور املسرح ملا له 
من أهمية يف زيادة الوعي، وإبراز مظاهر الصمود اليمني 
عرب التاريخ وفضح جرائم العدوان األمرييك السعودي.
ولــفــت إىل أهــمــيــة تــجــاوز الــعــراقــيــل الــتــي كــانــت تضعها 
األنظمة السابقة للحد مــن دور وزارة الثقافة، يف نشر 
الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة ضـــمـــن ســـيـــاق الــــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة عــىل 

اليمن.
وأشاد الرئيس املشاط بالدراما اليمنية التي تم إنتاجها 
مؤخراً وأبرزت شموخ وعزة الشعب اليمني وما يحمله 

من قيم وأخالق يف عاداته وتقاليده األصيلة.
وكان اللقاء ناقش سري العمل بوزارة الثقافة وهيئاتها 
ومؤسساتها، وأهم احتياجاتها لتجاوز التحديات التي 
فـــرضـــهـــا الــــــعــــــدوان وســـعـــيـــه لـــطـــمـــس مـــعـــالـــم الـــحـــضـــارات 

اليمنية املتعاقبة والهوية اإليمانية للشعب اليمني.

لبنــــــــــــــــان..
في مواجهة 

التدخالت السعودية

سعد الجابري ضابط استخبارات سعودي

تفاصيل  ص 04

تفاصيل  ص 05

وزيــر  الدفـــــــــاع:

لم يعد أمام العدوان غير 
شجاعة االعتراف بالهزمية 

  الخيارات االسرتاتيجية اليت وضعها السيد 
القائد لشعبنا وقّواته املسلحة تضّمنت فرض كامل 

السيادة الوطنية الحّرة املستقّلة على اليمن

  أكــد وزيـــر الــدفــاع الــلــواء الــركــن محمد نــاصــر العاطفي 
أن السيادة الوطنية غري قابلة للنقاش وأن الجيش واللجان 
الشعبية مستمرون يف املعركة الوطنية لتحرير كل شرب دنسه 
العدوان ومرتزقته  يف بقية املناطق  التي الزالوا فيها .. موضحا 
بأن ما عىل العدوان اال االعرتاف بالهزيمة والرحيل بماء الوجه 
.. واشار اىل أن تحرير محافظة مارب هي مسألة وقت ال أكرث 
وتطرق اىل عدد من القضايا واملواضيع الهامة يف شمال الوطن 

وجــــــنــــــوبــــــه وشــــــــرقــــــــه وغــــــــربــــــــه يف 
ظـــــــل أطـــــــمـــــــاع الــــــــغــــــــزاة الـــــجـــــدد 
يف الـــــتـــــمـــــدد والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــىل 
ثروات ومقدرات البالد تحت 
مـــــــــــــــربرات واهــــــــيــــــــة .. وألهـــــمـــــيـــــة 
الــــــــحــــــــوار الــــــتــــــي أجـــــــرتـــــــه جـــــريـــــدة 
"األخبار اللبنانية" .. صحيفة  
"26" تعيد نشر نص الحوار 

  استعادة مارب

 مسألة وقت وستسمعون 
يف القريب العاجل بإذن 

اهلل أخبارًا ترّس شعبنا وكّل 
أحرار األمة

بعد   أن  بات تحريرها  وشياًك  

مشاورات لتسليم مدينة مارب وجتنيبها املعارك
خاص – "26 سبتمرب" 

تحت مظلة االنسانية تحاول دول تحالف العدوان االستكبار العاملي امريكا واسرائيل ومن تحالف 
معهم التعتيم عىل هزائمهم يف مارب من خالل السعي ايل تجميد املواجهات التي باتت االقرب من 
تحرير مدينة مارب كما عمدت ايضا للتغطية عىل فشلها وهزائمها املهولة اىل تحويل االنظار نحو لبنان 
من خالل افتعال ازمة طرد السفري اللبناين واستدعاء سفريها وايقاف االسترياد من لبنان بسب تعبري 
الوزير قرداحي عن موقفه اتجاه الحرب عىل اليمن وهو ما يكشف سياسة القمع وتكميم االفواه التي 
يستخدمها النظام السعودي عىل معارضيه يف الداخل السعودي وعىل األنظمة التي ظلت لسنوات 

طويلة تتبع إمالءات نظام ال سعود. 
فاستخدام النظام السعودي ألساليب الرتهيب لألنظمة عرب الضغوط السياسية واالقتصادية لتكون 
ظاًل لنظامها املجرم ومعرباً عن زيف اعالمها وسياستها القذرة غري مجد خاصة يف ظل رفض احرار االمة 
لسياسة التجويع والذل مما جعلهم يرفعون اليوم اصواتهم يف وجه الطغيان واالجرام السعودي 
واالستكبار العاملي فوزير االعالم اللبناين جورج  قرداحي كواحد من احرار االمة الذين عربوا عن مواقفهم 
الحرة اتجاه انظمة االستبداد والظلم واالجرام السعودي واالمارايت بحق الشعوب الحرة ومنها الشعب 
اليمني الذي يقرتب اليوم من تحقيق االنتصار الذي ابهر العالم بعملياته العسكرية ما دفع عدد من 

االنظمة والقيادات تتحدث بكل فخر عن ايمانه وعزيمته وانتصاراته املتتالية .

اســتــبــعــد وزيــــر اإلعـــــالم الــلــبــنــاين جــــورج قـــرداحـــي اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه يف الــحــكــومــة، 
عىل خلفية تصريحاته املناهضة للحرب التي يشنها التحالف األمرييك السعودي عىل 

اليمن، والتي أثارت سخط الرياض ودول الخليج املشاركة معها.
حـــيـــث قـــــال قــــرداحــــي يف حـــديـــث أجـــــــراه مــــع وســــائــــل إعــــــالم مــحــلــيــة، إن اســتــقــالــتــه مــن 
الــحــكــومــة غـــري واردة، وذلـــــك عــقــب الـــتـــوتـــر الـــدبـــلـــومـــايس الـــــذي نــشــب بـــن لــبــنــان ودول 

الخليج.
وأكد وزير إعالم لنان بتصريحه مواقفه السابقة، التي أوضح فيها عدم نيته االعتذار 

من السعودية، بعد وصفه حربها عىل اليمن بـ"العبثية".

قرداحي .. لن يعتذر ولن يستقيل

تفاصيل  ص 03 تفاصيل  ص 04
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أك��������د ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ر ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط رئ���ي���س 
املجلس السيايس األعىل أهمية دور وزارة الثقافة يف 
نشر ال��وع��ي وتصحيح املفاهيم وإب����راز م��ا ل��دى اليمن 

من ثروة علمية وتاريخية.
وش����������دد ال�����رئ�����ي�����س امل������ش������اط خ��������ال ل����ق����ائ����ه أم��������س وزي������ر 
ال���ث���ق���اف���ة ع���ب���دال���ل���ه ال���ك���ب���ي ع����ىل ض��������رورة ت��ف��ع��ي��ل دور 
املسرح ملا له من أهمية يف زيادة الوعي وإبراز مظاهر 
الصمود اليمني عرب التاريخ وفضح جرائم العدوان 

األمرييك السعودي.
ولفت إىل أهمية تجاوز العراقيل التي كانت تضعها 
األنظمة السابقة للحد من دور وزارة الثقافة يف نشر 

الثقافة الوطنية ضمن سياق الحرب عىل اليمن.
وأش�������اد ال���رئ���ي���س امل����ش����اط ب����ال����درام����ا ال��ي��م��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��م 
إنتاجها مؤخراً وأبرزت شموخ وعزة الشعب اليمني 
وم�������ا ي���ح���م���ل���ه م�����ن ق����ي����م وأخ����������اق يف ع������ادات������ه وت���ق���ال���ي���ده 

األصيلة.
وك���������ان ال����ل����ق����اء ن�����اق�����ش س�����ر ال����ع����م����ل ب������������وزارة ال���ث���ق���اف���ة 
وه���ي���ئ���ات���ه���ا وم����ؤس����س����ات����ه����ا وأه��������م اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا ل���ت���ج���اوز 
ال���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي ف���رض���ه���ا ال�����ع�����دوان وس���ع���ي���ه ل��ط��م��س 
معالم الحضارات اليمنية املتعاقبة والهوية اإليمانية 

للشعب اليمني.

 وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب 
رسالة لألمني العام لألمم املتحدة 

أنطونيو غويرتيش بشأن مستجدات 
األحداث وتطوراتها يف اليمن.

فيما ييل نص الرسالة:
ن���س���ت���ه���ل رس���ال���ت���ن���ا إل���ي���ك���م ب����ع����رض آخ������ر م���س���ت���ج���دات 
وت���ط���ورات األح�����داث ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا ال��ي��م��ن وال��ظ��روف 
اإلن����س����ان����ي����ة ال���ص���ع���ب���ة ال����ت����ي ي���م���ر ب���ه���ا ب���س���ب���ب اس���ت���م���رار 
ال���ح���رب ال��ع��ب��ث��ي��ة ال���ت���ي ت��ش��ن��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة واإلم�������ارات 
ض���د أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م��ن��ذ س��ب��ع س���ن���وات وع��ىل 

مرأى ومسمع منكم ومن املجتمع الدويل.
ون�����ع�����رب ل����ك����م ن����ح����ن ه���ي���ئ���ة رئ�����اس�����ة م���ج���ل���س ال����ن����واب 
يف ال��ج��م��ه��وري��ة اليمنية ع��ن استيائنا ال��ب��ال��غ ل��خ��ذالن 
امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل وع������ىل رأس�������ه األم�������م امل����ت����ح����دة وك���اف���ة 
امل���ؤس���س���ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ألم�����ال وت��ط��ل��ع��ات 
ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي ت������ج������اه وق���������ف األع��������م��������ال اإلج�����رام�����ي�����ة 
والحرب العبثية التي تمارسها دول تحالف العدوان 
ال������س������ع������ودي اإلم����������������ارايت ب����ح����ق ال����ي����م����ن����ي����ني ب����م����ا يف ذل����ك 

استمرار الحصار الظالم.
إن��ن��ا ن��دع��وك��م ب��اس��م اإلن��س��ان��ي��ة إىل م��راج��ع��ة األم���ور 
ت���ج���اه ال��ص��م��ت امل��ط��ب��ق وت��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة اإلن��س��ان��ي��ة 
واألخ��اق��ي��ة امللقاة ع��ىل عاتقكم تجاه معاناة شعب 
ب��أك��م��ل��ه ول��ع��ل��ك��م ع���ىل اط�����اع ع���ىل ال��ت��ن��م��ر ال��س��ع��ودي 
اإلم�������������ارايت وم����ح����اوالت����ه����م����ا ح����ج����ب ال����ح����ق����ائ����ق وت���ك���م���ي���م 
األف��������واه ل���ع���زل ال���ي���م���ن ع����ن م��ح��ي��ط��ه ال���ع���رب���ي وال������دويل 
ب�����ه�����دف ارت������ك������اب امل������زي������د م������ن امل������ج������ازر وج������رائ������م ال����ح����رب 
وب�����م�����ع�����زل ع������ن ال�����ع�����ال�����م اس�����ت�����ه�����ت�����ارا ب����م����ن����ظ����وم����ة ال���ق���ي���م 
األخ���اق���ي���ة واإلن���س���ان���ي���ة ول���س���ان ال����ح����ال" ان����ه م���ن أم��ن 

العقوبة أساء األدب".
ليس فقط جورج قرداحي هو من قال إن الحرب 
يف اليمن عبثية وقد سبق لكم يف األمم املتحدة وأن 

أكدتم بأن حرب اليمن عبثية ويجب أن ال تستمر.
وال����ك����ث����ر م�����ن دول ال����ع����ال����م ب����م����ا ف���ي���ه���ا أم����ري����ك����ا ال���ت���ي 
صرحت بإيقاف بيع األسلحة للسعودية واإلمارات 

ل��ق��ت��ل��ه��ا أط���ف���ال وأب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وأك�����دت عىل 
أهمية العمل إليقاف الحرب كونها وصلت إىل قناعة 
ب��أن ال��ح��رب عبثية وأن ال��ح��ل يف اليمن س��ي��ايس وأن��ه 

يكفي تجويع وحصار للشعب اليمني.
إنه ومن منطلق مسؤوليتنا كممثلني للشعب اليمني 
نناشد فيكم الضمر اإلن��س��اين وكافة القيم اإلنسانية 
واألخاقية وندعوكم إىل القيام بواجباتكم من خال 
س��رع��ة العمل ع��ىل إي��ق��اف الصلف والتنمر السعودي 
اإلمارايت ضد اليمن ولبنان وعدم التدخل يف شؤونهما 

الداخلية وترك الشعوب الحرة تقرر مصرها.
ويكفي لبنان ما تعرض له من قبل السعودية خال 
هذه الفرتة بما يف ذلك احتجاز رئيس ال��وزراء األسبق 

واستمرار فرض الوصاية عىل قراره السيادي.
وه���ن���ا ن���ذك���ر ق����ي����ادة ال���س���ع���ودي���ة واإلم����������ارات وأدوات����ه����م 
ب��ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س األم���ري���يك ال��س��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب 
املثرة ومنها قوله" للملك سلمان- نحن نحميك- ربما 
ال تتمكن من البقاء ألسبوعني بدوننا وعليك أن تدفع 
وأنها تتدخل يف اليمن املجاور طمعا يف نفطه وثرواته 

وقوله أيضاً "إن السعودية بمثابة بقرة حلوب لباده".
ف���ل���م���اذا ب���ل���ع���وا أل��س��ن��ت��ه��م أم������ام ت���ص���ري���ح���ات "ت����رام����ب" 
وت���ك���ش���ف ك����ل ق��ب��ح��ه��م وق����ام����ت ال���دن���ي���ا ول������م ت���ق���ع���د إزاء 
تصريحات وزير اإلعام اللبناين جورج قرداحي والتي 
ع�����ربرّ ف��ي��ه��ا ق���ب���ل ت���ول���ي���ه م��ن��ص��ب��ه ال���ح���ك���وم���ي ع����ن رأي������ه وم���ا 
يؤمن ب��ه ك��ث��رون يف ه��ذا العالم بشأن ال��ع��دوان ال��ذي 
ت������ق������وده ال����س����ع����ودي����ة واإلم����������������ارات ع������ىل ال����ي����م����ن وإن���������ه ض��د 
الحرب العدوانية عىل اليمن وقال "شعب يدافع عن 
نفسه هل يعتدون عىل أح��د؟.. يف نظري هذه الحرب 

اليمنية عبثية".
ليعلن النظام السعودي وبعض دول الخليج سحب 
س���ف���رائ���ه���م م����ن ب������روت وط������رد ال���س���ف���راء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م��ن 

عواصم بلدانهم ووقف االستراد من لبنان.
إن���ن���ا ن��ط��ال��ب��ك��م وامل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��س��رع��ة ال��ع��م��ل عىل 
وقف الحرب وإنها الحصار املفروض عىل بادنا وفتح 
املوائن واملطارات اليمنية أمام املسافرين والعائدين بما 
يف ذلك مطار صنعاء وموائن مدينة الحديدة وبشكل 

مستمر.

كما نطالب بمنع احتجاز السفن املحملة بالوقود 
والغذاء والدواء وعدم التعرض لها يف املستقبل.

إن��ن��ا يف ه��ي��ئ��ة رئ��اس��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب ن��ح��ي��ي امل��وق��ف 
الشجاع والحر لوزير اإلعام اللبناين جورج قرداحي 
م�����ن ال�����ح�����رب ع�����ىل ال���ي���م���ن ال����ت����ي ي���ع���ت���ربه���ا ح�����رب�����اً ع��ب��ث��ي��ة 
ويجب أن تتوقرّف كما نحيي ك��ل امل��واق��ف الشجاعة 

للكتاب واملسؤولني والربملانيني األحرار أينما كانوا.
ون����ع����ت����رب أن م������ا أدىل ب������ه ق�������رداح�������ي م������ن ت���ص���ري���ح���ات 
���ت���ه ت����ج����اه م����ا ي���ت���ع���رض ل����ه ال��ش��ع��ب  ن���اب���ع���ة م����ن إن���س���ان���يرّ
اليمني املظلوم وال تمثل أي إساءة ألحد ولم تيء 
للسعودية واإلمارات كما يروج له تحالف العدوان 

السعودي اإلمارايت وأدواته.
كما نعربرّ عن تضامننا الكامل رئيس وهيئة رئاسة 
وأع������ض������اء م���ج���ل���س ال������ن������واب يف ال����ج����م����ه����وري����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
وكافة أبناء الشعب اليمني مع وزير اإلعام اللبناين 
مل���ا ي��ت��ع��رض ل���ه م���ن م���م���ارس���ات وم���ض���اي���ق���ات م���ن ِق��ب��ل 

األبواق اإلعامية املرتهنة للمال السعودي.

اشاد بالدراما اليمنية التي مت إنتاجها مؤخرًا وأبرزت شموخ وعزة الشعب اليمني:

الرئيس املشاط يؤكد ضرورة تفعيل دور املسرح ملا له
 من أهمية في زيادة الوعي وإبراز مظاهر الصمود اليمني

م���ا ب��ع��د م�����ارب ل��ي��س ك��م��ا ق���ب���ل���ه.. ه����ذه ح��ق��ي��ق��ة م���ؤك���دة ول���ذل���ك ال��ك��ل 
يستميت ليك تكون له الكلمة االوىل يف مارب مع ان عناصر االرهاب 
وت��اب��ع��ي��ه��م وم����ن ي��دع��م��ه��م ق���د ف���ق���دوا م��ع��ظ��م ت���واج���ده���م ال��ع��س��ك��ري.. 
وت����اك����د ان ال���س���ي���ط���رة ع����ىل م������ارب اص���ب���ح ق�����اب ق���وس���ني او ادىن ل���ق���وات 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية ول��م يعد للعناصر االره��اب��ي��ة وغ��ره��م اي 

حضور يذكر وكل ما يقولون به مجرد تأخر السقوط فقط؟!
وط���وال االش��ه��ر امل��اض��ي��ة ول��ن��دن ت��ب��ذل ق��ص��ارى جهدها م��ن اج��ل تبقى 
م��ارب يف محل مراوجة ما بني الثبات وبني السقوط واالنهيار الن لها 
حسابات ع��دي��دة يف الجنوب تحرص ع��ىل انجازها ملصلحتها ب���دءاً من 
ال��رغ��ب��ة االك���ي���دة ل��ل��ت��واج��د يف ع���دن ووص����وال اىل امل���ه���رة.. وك���ان ك��ل املها 
ان ي��ظ��ل ال���ج���رح ال���ن���ازف يف م����ارب دون ح���ل ودون اي ت��ق��دم الي ط��رف 
ولذلك عملت بريطانيا عىل فرض املبعوث االممي الربيطاين الجنسية 
واالنتماء جريفيث الذي عمل من اجل خدمة االجندة الربيطانية اكرث 
من خدمة القضايا االنسانية ولم يدخر جهداً من اجل تظل الجروح 
اليمنية نازفة ال تلتئم حتى تستكمل بريطانيا حسابات السيطرة الخفية 
ولذلك متوقعا ان يشهد العالم مزيداً من تداعيات التدخل العسكري 

ال��ربي��ط��اين يف ال��غ��ي��ض��ة بمحافظة امل��ه��رة وك����ان ق��د س��ب��ق ت��واج��د ال��ق��وات 
ال��خ��اص��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت���واج���د ال��س��ف��ر ال��ربي��ط��اين يف م��ط��ار ال��غ��ي��ض��ة وك���ذا 
تكرار زياراته اىل عدن.. وتصريحات الحكومية الربيطانية حول اليمن 

والرغبة الربيطانية يف تهدئة امللف اليمني وايجاد حلول مناسبة له..
ولكن تبقى "مارب" هي املعيار الربيطاين التي حرصت عليه بريطانيا 
وسعت بكل جهدها اىل فرض اجندة عىل مجلس االمن واىل تحديد 
اولويات للتعامل مع االحداث يف اليمن وفق ما محدده اهدافها التي 

لم تعد تخفى عىل احد..
ول����ك����ن ل���ل���ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال���ي���ة ح���س���اب���ات���ه���ا ف���ال���ت���ق���دم ال���ع���س���ك���ري امل���ت���وات���ر 
واملتصاعد لقوة الجيش واللجان الشعبية قد احدثت ارباكا واضحا 
يف الحسابات الربيطانية التي تسعى اىل فرض واق��ع تريده بريطانيا 
يف جنوب اليمن لذلك تلح االدارة الربيطانية وامل��خ��اب��رات الربيطانية 
عىل ترسيخ مسمى "الجنوب العربي".. وهو املسمى القديم الجديد 

الذي افشله اليمنيون يف خمسينات وستينات القرن العشرين الذي 
طوى سنواته ومىض ودخل العرب االلفية الجديدة..

ولكن لتعود الحسابات الربيطانية تحت ذات املسمى وذات الهوية 
الشوهاء ونزع الهوية اليمنية عن جنوب اليمن.. ولذا فان القاء الثقل 
ال���ربي���ط���اين وب���اش���ك���ال ع���دي���دة س�����واء ع���رب ال���ض���غ���وط االم��ري��ك��ي��ة وت���خ���ادم 
االجندة االمريكية واالجندة الربيطانية او التخادم الصهيوين الربيطاين 
او من خال خدمة الوكيل الذي ابدع فيه املدعو محمد بن زايد ووصل 
حد التماهي بني اجندته الشخصية واالجندة الربيطانية.. الن بريطانيا 
تشعر ان انكماشاتها السابقة قد جرت فصوله الرئيسية يف عدن عندما 
اندحرت من عدن يف العام 1967م وواصلت انكماشها حتى فقدت 
كل سطوتها االستعمارية السابقة وربما تبحث عن عودتها اىل يشء 
م��ن ن��ف��وذه��ا وهيمنتها امل��ف��ق��ودة م��ن ع���دن وم���ن ج��ن��وب ال��ي��م��ن وتحت 
مسمى حرصت عليه يف ما مىض اال وهو مسمى "الجنوب العربي"..

وم�������ن م���������ارب وه�������ي ع�����ىل وش�������ك ال����ت����ح����ري����ر وم�������ن ش�����ب�����وة وه�������ي ت���ت���ه���اوى 
م���دي���ري���ات���ه���ا ام������ام ت���ق���دم���ات م��ه��م��ة يف م���ي���ادي���ن ال���ق���ت���ال ل����رج����ال ال���ق���وات 
امل���س���ل���ح���ة وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ب��������دأت االح����������ام امل����ري����ض����ة وال����ط����م����وح����ات 
االستعمارية االستحواذية لربيطانيا تذهب اىل االنزواء اذ كلما تقدمت 
ق����وات امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس االع����ىل ص���وب ج��ن��وب ال��ي��م��ن وك��ل��م��ا وج���دت 

قبوال جنوبياً..
وهنا شعرت لندن ان التهاوي الثاين والسقوط املدوي ينتظر احام 
ق���ي���ام ال���ج���ن���وب ال���ع���رب���ي م����رة اخ�����رى ب��ع��د ان ت���ه���اوى يف امل�����ايض ال��ق��ري��ب 
واب���دت عليه بريطانيا ح��زم��ا ك��ام��ا وال��ي��وم تستميت يف اب��ق��اء املسمى 

ولو يف اطار حسابات اقل الخسائر املمكنة!!
والرهان اليوم بني لندن وبني صنعاء بني مشروعني املشروع الوطني 
ال���ي���م���ن���ي ب���ه���وي���ة ي���م���ن���ي���ة واس�����ع�����ة وب������ني ه����وي����ة م��ص��ط��ن��ع��ة ت����دي����ن ب����ال����والء 

البوظبي ومن ورائها لندن.

  أحداث قادمة قد تغير املعادلة وتضيع أحالم بريطانيا  البريطانيون لهم حساباتهم في مارب وجنوب اليمن

ب:
كت

ر العسكري
حر

من مارب سيأتي النبأ اليقني امل

محاوالت بائسة لتأخير السقوط!!

أك�������د ع����ض����و م���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�������ىل، 
م�����ح�����م�����د ص�������ال�������ح ال�����ن�����ع�����ي�����م�����ي، ع��������ىل أه����م����ي����ة 
االع���������ت���������م���������اد ع�����������ىل ال��������ب��������ح��������وث وال��������������دراس��������������ات 
ال���ع���ل���م���ي���ة ع����ن����د وض��������ع ال�������ربام�������ج وال����خ����ط����ط 
البيئية الهادفة إىل إظهار أمانة العاصمة 
ب���ال���ش���ك���ل ال����ائ����ق ب���ه���ا ك���ع���اص���م���ة ح���ض���اري���ة 

ذات تاريخ عريق.
ج��اء ذل��ك يف كلمته يف اف��ت��ت��اح جلسات 
العمل الخاصة بتطوير األفكار والحلول 
ل��ج��ع��ل ص��ن��ع��اء م��دي��ن��ة خ��ض��راء وم��ث��م��رة،  
التي تنظمها -عىل مدى يومني- مختربات 
التطوير يف ال��رؤي��ة الوطنية بالتعاون مع 
املكتب التنفيذي ل��ل��رؤي��ة الوطنية وأم��ان��ة 
العاصمة، حاثا عىل ضرورة زيادة الغطاء 
ال���ن���ب���ايت يف أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ذات ال��ك��ث��اف��ة 

السكانية.
وش��������������دد ال�����ن�����ع�����ي�����م�����ي ع���������ىل ت�����ف�����ع�����ي�����ل وس���������نرّ 
ال���ق���وان���ني وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ح��م��اي��ة 
البيئة،  والعمل عىل رفع مستوى الوعي  
ب����أه����م����ي����ة امل����س����اه����م����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف زي��������ادة 
انتشار الغطاء النبايت، يف عموم مديريات 

أمانة العاصمة .
وأش�����������������ار إىل ض�����������������رورة ت�����ن�����س�����ي�����ق ال�����ج�����ه�����ود 
الرسمية واأله��ل��ي��ة واألخ���ذ بمبدأ التنمية 
البيئية امل��س��ت��دام��ة، وتطبيقها ع��ن��د وض��ع 
ال����خ����ط����ط ل���ل���م���ش���اري���ع ال���ب���ي���ئ���ي���ة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  
وف��������ق��������ا ل�������ل�������رؤي�������ة ال������وط������ن������ي������ة ل������ب������ن������اء ال��������دول��������ة 

الحديثة.
وتطررّق  النعيمي إىل التجارب الناجحة 
لبعض الدول العربية واإلقليمية، املشابه 
وض��ع��ه��ا االق��ت��ص��ادي ل��ب��ادن��ا، يف تحسني 
مظهر عواصمها،  وزيادة الغطاء النبايت 

فيها.
وع����ررّج ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع���ىل النعيمي 
إىل املوقف الشجاع لوزير اإلعام اللبناين، 
اإلع�����ام�����ي ال�����ب�����ارز ج�������ورج ق�����رداح�����ي، ال����ذي 
وص�����������ف ال�����������ع�����������دوان ع��������ىل ال������ي������م������ن ب�����ال�����ح�����رب 

العبثية، وأكد عىل أحقية الشعب اليمني 
يف الدفاع عن نفسه.

واستنكر ردة الفعل السعودية وبعض 
ال�������دول ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ت���ج���اه ل���ب���ن���ان وال��ش��ع��ب 
اللبناين الشقيق، التي تدل عىل اإلفاس 
ال������ك������ب������ر ل��������ق��������ي��������ادات ت������ل������ك ال��������������������دول، وع���������دم 

قدرتهم عىل مواجهة الحقيقة.
ويف االفتتاح، ال��ذي حضره نائب رئيس 
ال������������وزراء ل�����ش�����ؤون ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة رئ���ي���س 
املكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد، 
أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، 
ف��ه��د ال��ع��زي، ع��ىل أه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف الجهود 
املجتمعية والرسمية لتحسني مظهر أمانة 

العاصمة، وانتشار الغطاء النبايت فيها.
وشدد  العزي عىل أهمية حماية وصيانة 
ال���غ���ط���اء ال���ن���ب���ايت، وال���ع���م���ل ع����ىل ال��ت��ث��ق��ي��ف 
والتعليم البيئي، وتفعيل ووضع اللوائح 
القانونية مما يجعل ذلك التزاماً قانونيا 
عىل الجميع.. حاثا الجهات املعنية  عىل 

اتخاذ التدابر املناسبة للوفاء بذلك.   
م أمني العاصمة، حمود عباد،  فيما قدرّ
عرضا عن الوضع البيئ ألمانة العاصمة 
قات التي تواجهها األمانة   واملشاكل واملعورّ
لتحسني مظهر العاصمة، والسبل املثىل 

لتجاوزها.
وأشار إىل أهمية  تكاتف الجهود لحماية 
وتنمية ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ايت  ألم��ان��ة العاصمة 
ومتنفساتها، ومنع الرعي الجائر، وقطع 
األشجار، والتحطيب العشوايئ لألشجار  
امل���ن���ت���ش���رة يف ع����م����وم م�����دي�����ري�����ات، وش��������وارع 

العاصمة ومنتزهاتها ومتنفساتها.
وتناقش جلسات العمل، التي يشارك 
ف����ي����ه����ا ٤٠ م�������ن م����م����ث����يل ال������ج������ه������ات امل���ع���ن���ي���ة 
والخرباء الوطنيني، مراحل تطوير االفكار 
وأس�����ال�����ي�����ب ال�����ح�����ص�����ول ع����ل����ي����ه����ا، وم�����ج�����االت 
املشاركة فيها،  والشراكات املعرفية من 

خال املصادر املعرفية املحلية والدولية.

النعيمي يؤكد على حتسني مظهر أمانة 
العاصمة وفق دراسات علمية

هيئة رئاسة مجلس النواب توجه رسالة لألمني العام لألمم املتحدة

بعث فخامة املشر ال��رك��ن مهدي امل��ش��اط رئيس املجلس السيايس األع���ىل، برقية تهنئة إىل رئيس الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد املجيد تبون، بمناسبة ذكرى ثورة األول من نوفمرب جاء فيها:

بسرور بالغ أبعث لفخامتكم اجمل التهاين بمناسبة ذك��رى ث��ورة األول من نوفمرب ضد االستعمار الفرني، 
مقرونة بأمنيايت لفخامتكم بدوام الصحة والسعادة وعىل الشعب الجزائري بمزيد من األمن واالزدهار والتقدم.

ونحن نثمن كل املواقف السياسية والثورية املعربة عن العروبة واإلسام والقضايا الكربى لألمة اإلسامية، نعتز 
ملا بني الشعب اليمني والشعب الجزائري من تاريخ وإخاء ووشائج وقربى عربية وإسامية، ونقف إىل جانبكم 

يف مواجهة املؤامرات التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وندين اإلساءات التي تعرض لها الشعب الجزائري حكومة وقيادة وشعباً من الحكومة االستعمارية الفرنسية.

ونشيد بمواقف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وشعباً إىل جانب الشعب اليمني، 
ال سيما أن بلدينا يتعرضان لنفس املؤامرات من القوى الظامية واالستعمارية والرجعية.. سائًا املوىل عز وجل 

يف هذه املناسبة أن تكونوا بموفور الصحة ودوام العافية وللشعب الجزائري الشقيق التقدم واالزدهار.

الرئيس املشاط يهنئ الرئيس اجلزائري 
بذكرى ثورة األول من نوفمبر

ن���اق���ش وزي�����ر امل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��رق��ي��ب ال���ش���رم���اين م���ع امل��دي��ر 
القطري ملنظمة زوا الدولية جرهارد بارتيش سبل تعزيز التعاون بني 
ال����وزارة واملنظمة يف تنفيذ م��ش��اري��ع امل��ي��اه وال��ص��رف الصحي واإلص��ح��اح 

البيئي.
وتطرق اللقاء الذي ضم املنسق الوطني لكتلة املياه واإلصحاح البيئي 
املهندس توفيق الهروش ومدير عام وحدة الطوارئ عادل بادر ومدير 
الربامج يف املنظمة عمار األسعد إىل مشاريع املنظمة الجاري تنفيذها 
ورف��ع مستوى التنسيق لتقييم االحتياجات بما يحقق أه��داف ال��وزارة 

وفق خطة العام 2٠22م.
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ل��ق��اء إىل ال��ج��وان��ب املتصلة بتوجيه ال��ت��م��وي��ات يف تنفيذ 
م���ش���اري���ع ذات ج�������دوى ي����ك����ون ل���ه���ا األث�������ر امل���ل���م���وس ع����ىل امل���س���ت���وى ال��ب��ع��ي��د 
وتسهم يف تحسني وتوسيع خدمات املياه واإلصحاح البيئي يف املناطق 

الريفية.
ويف اللقاء أكد وزير املياه والبيئة الحرص عىل التنسيق مع املنظمات 
ال����دول����ي����ة وال����ج����ه����ات امل����ان����ح����ة ل���ت���ن���ف���ي���ذ م����ش����اري����ع امل�����ي�����اه وال������ص������رف ال��ص��ح��ي 

واإلصحاح البيئي بما فيها منظمة زوا.
وأش������ار إىل دور وزارة امل���ي���اه اإلش�������رايف وال���رق���اب���ي ع���ىل أع���م���ال امل��ن��ظ��م��ات 

العاملة يف قطاعات املياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي .. مؤكداً أن 
الوزارة تعتزم إنشاء مركز معلومات خال العام املقبل لربط املحافظات 
ب��امل��رك��ز ب��م��ا يضمن ت��ع��زي��ز ال��رق��اب��ة واإلش�����راف ع��ىل تنفيذ امل��ش��اري��ع املائية 

وتدفق البيانات وتوثيق املؤشرات ورفع التقارير يف هذا الجانب.
وت���ط���رق إىل ت���وج���ه وزارة امل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة ل��ت��ح��وي��ل ال���ت���م���وي���ات يف تنفيذ 
مشاريع مستدامة بداًل عن املشاريع اآلنية .. الفتاً إىل ضرورة وجود آلية 
مشرتكة لتقييم االحتياج الفعيل ونوعية التدخات واختيار األولويات 
وتنفيذ مشاريع مستدامة تخفف من معاناة املواطنني يف ظل استمرار 

العدوان والحصار.
وع��رب ال��وزي��ر ال��ش��رم��اين ع��ن األم���ل يف زي���ادة دع��م منظمة زوا وتوسيع 
برامجها اإلنسانية يف مجال امل��ي��اه وال��ص��رف الصحي تلبية لاحتياج .. 
مبدياً استعداد الوزارة تقديم التسهيات الازمة وتعزيز الشراكة بما 

يؤدي إىل النجاح يف تنفيذ مشاريع مستدامة.
من جانبه أكد املدير القطري ملنظمة زوا الدولية الحرص عىل التعاون 
م����ع وزارة امل����ي����اه وال���ب���ي���ئ���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ امل����ش����اري����ع امل���س���ت���دام���ة يف م����ج����ال امل���ي���اه 

والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.
ولفت إىل دور املنظمة ومهامها وأعمالها يف املجاالت اإلنسانية خاصة 

األم�������ن ال�����غ�����ذايئ وس����ب����ل امل���ع���ي���ش���ة وامل�����ي�����اه وال�����ص�����رف ال���ص���ح���ي واإلص����ح����اح 
البيئي.. مبيناً أن املنظمة سرتكز يف مشاريعها خال الفرتة املقبلة عىل 
املياه والصرف الصحي بصورة طارئة لتنتقل تدريجياً إىل تنفيذ مشاريع 

مستدامة تخفف من معاناة اليمنيني يف ظل األوضاع الراهنة.
واستعرض بارتيش الصعوبات التي تواجه املنظمة يف تنفيذ التدخات 
وامل����ش����اري����ع رغ������م ال���ت���زام���ه���ا ب���ال���ش���ف���اف���ي���ة وم����ع����اي����ر ال���ع���م���ل اإلن�����س�����اين وف���ق 
ال���ق���وان���ني ال��وط��ن��ي��ة .. م���ؤك���داً االه���ت���م���ام ب��م��ع��رف��ة االح���ت���ي���اج ع���ىل م��س��ت��وى 

املحافظات واملديريات واملناطق لتوجيه التمويات والتدخات.
وكان املنسق الوطني لكتلة املياه واإلصحاح البيئي ومدير عام وحدة 
ال�����ط�����وارئ اس���ت���ع���رض���ا م���ه���ام ال��ك��ت��ل��ة وال�����وح�����دة وأن��ش��ط��ت��ه��م��ا يف ال��ت��ن��س��ي��ق 
م��ع املنظمات لدعم ب��رام��ج وأنشطة وم��ش��اري��ع امل��ي��اه واإلص��ح��اح البيئي 

والصرف الصحي وتوجيه التدخات يف هذا الجانب.
وأعربا عن األمل يف اضطاع املنظمات الدولية والجهات املانحة بدورها 
اإلنساين يف دعم مشاريع املياه والصرف الصحي خاصة يف ظل استمرار 
احتجاز دول ال��ع��دوان لسفن املشتقات النفطية ومنع دخولها لتلبية 

احتياج الشعب اليمني.
حضر اللقاء مسئول العاقات باملنظمة أمني عليان.

وزير املياه والبيئة يناقش مجاالت التعاون مع منظمة زوا
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١-التحـرر مـن االسـتبداد واالسـتعمار 
ومخلفاتهمـا وإقامـة حكـم جمهـوري 
عـادل  وازالة الفـوارق واالمتيـازات بني 

الطبقات
٢- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصاديـًا  الشـعب  مسـتوى  رفـع   -٣

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
٤- انشـاء مجتمـع ديمقراطـي تعـاوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
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صمود شعبنا اليمين 
وتضحيات أبطال الجيش 

واللجان الشعبية أفشل 
مخطط إعادة رسم خرائط 

نفوذ صهيوين أمريكي 
بريطاين فرنيس للمنطقة 
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 �£�� �«��¡��� ª�¶£�� í�°�� �¶� �� ������� Â��¢�� ��Ú��
 ���Á�������� �������� ���� ���� �������¢��¦ Û����������� ����� � ���������������� �������Ú�������
 �� ������ ��������«��¯���� ¤�����¦ � �����¾���¦������ Ð���������� ²� À���������������� ���������¦ ª���������
 �������� ������¯�����¦ � Ð��������� ×�����¢��� ������������ ����� ª�������������� µ����¢���������  ����	���§����
 �� � ��Ø�¥Õ�� ������� �¯� ��Ù� ¿�� "����¹�� ����� Ð���" ���� �
 �������� ¤�¦ ��������� ���� ����� ª������� ��¾¦��� Ð�������� � ���Ú��� ����
 ¤�¦ ���� Ä�¯¦� �����á�� ��¢�¦ ������ ������� � » �� ��
 Â��� ��� ��¦��� � ê�	��� Ð�¡��¦ �� ������ ���¢�� ��������
 �� ���
¦ ��ý�� ���«¯�� ��� ��Ê �� �� �Á � �������� ½��¢��
 ª��� ���� �� �¯� ®£ Ð�¡�� �����¢¦ � � ���« �� � ��¾¦��� �«�
 ������¦ ´��� �¥�� ��¡Õ�� ¤�¥� ê§���� ���� �������� ��§� �
 Â¢� ��¦������� �����»� ¥�	�¦ � ��	�� ê�� �� ��� �� ��Ú��
 �� ó�� ª���  ���¢�� �������� ���� ��� ���¢�� Â����� � À�����
 ��« §�� ��¯��� Ã�¯�� ��¡�È� ���°��� ���� ��§� � ��Ø����
 �«� �� ��� ��±� ¦ ª��� ��������� ���� �� �¯� �� � �� ��

. ��� �� �� ����� Ð«��� ���� ��� �� ê��¢¦ ��§����

 …dO³�  «—UON½«
 Ã�¯�� ����� Û������ ������ Ð� üÈ� ª������ Å��� ð��¢��
 ������ ��§���� ����	��Á � �¨��«��� �������������� ¬��� ������ ���¢¦ Ä���¯��¦�
 ª��������� ����¢������������� ���������������� ��������£������� ��������«�������©� �����¯��������� ª����������� ß¶���������Á��
 ð�¦ ���� ��£�±� ��¦°� �Á�	�� ����©� ������ ð���¦ ²� ���£�
 �� ����  ��¦������ ��¦��� ����� ������ �������© ß¶��� ��©��
 ¬Õ
�� ½��� �� �¥	� �� � � ¨«� ��§� ����� Â���� ����� ��·�
 � §�� ���¦ �� ��¢���� ¸�� ���¦ � ����� ��������� �¥��

. ½��¢�� ¬��� ª�����
 ���¦ Â��¢¦ �� ��« §�� ��¯��� Ã�¯�� ��¡�� ���¦ ¤�� ²�
 ¾������� ����¢���� �����������������¯����� ������������«������ ������ ¨���«���� ������§��� ��������°������� ¿�������� ,�����������»

. ����� �¨«� �Ø��� ��¾¦��� ��§���� �«�¦ ¬� �Ú��¢��
 ��¡�� ��« §�� ��¯��� Ã�¯�� ���� �� ���«� ����� ´���
 ���È� ����� �� �«����� ���¯�� ²� � ����� �É�¯�� ��¡�� ®£
 ���� ��§���� �¨¡� ������� �¹�� �É�¯�� ��¡�� ù��� �� �¢±��
 Ã�����¯���� ���������� �� �������������� ´����������±� ��È������� �������������� ���������» ß¶��������Á��
 �����¡¦ ´���� ��È� ����� Ä�¯¦�� Ð����� �����¦ �Á��¦ ��¯���
 ×��¦ ���£ � �¡� ��������� ´	§� ¤���� ²� ���» µ¶��· ���� �������
 �����£ ������ ������� ����� �� �� ����¦�  �� �Á � ������
 ¨«��� ������ � � , ��È� ������ "��£�§�"�� ×��¦ �� ����� ������
 �����¯�� ����«�� � ¦ ª��� ���¯�� ��« §�� ��¯��� Ã�¯�� ���¢¦
 ®£ ���¢�� ´±�£ �������� ¤�¦ �� ������ ´��±� ��È� �����
 � �������� �� ������ ���É� ,��È� ����� � ��¦������ ��� �����
 ����� ¤�� �¶£ÿ� ´«��� ����«��� ��«���� ���°�� ���� �� �Á
 ����¦ ð��� ���� �� ��� À����� À����£ À��¢� ÄÖ�£� �� ��
 Ä��� �¥�� ���� ���� �� ������� ��¯��� Ã�¯�� �¶��� �������
 � �¾ �� À�� � ������ ����� � ��»����� ��Ê �Ø�� ���� ���
 ����� ������ ß¶Á�� �¾� ������ À� ��¯¦ ����§� ð��� �È�
 ( °������¦ ) ���� ®��£ ����������¦ � �¾�� ���� ������ ð���� ���� ��«��¯¦ ��È����
 �������§���� �¾���¢����� ��������� �����¯���¦ ���������� ��������� ß¶������Á�� � ������� " :
 �Á�� ����� ������ ������ ª������ ����¦ ������ ��¢� �¹�¹�
 " : ����� Ð��¦ " ��È� ���Ú �� �� ×�«¦ �� �� ��� À������� ��
 ���� ���� ��� ð��� �� �����É ®£ ������ ��Õ�� �� �»�� ª���
 ���� ¨���© ������£ - í��Ø����������� ����������¢��� ������� ��� � -Ü����������� ��������� �È�����

." ý�� � ���	Á ��¢
¦

 ‰«u�« V¹dNðË  U�UNð«
 �� ���� ����� ®£ �
«��� ��« §�� ��¯��� Ã�¯�� ����� Ð�
 ��°�� Ð� ������ ���� ��¾¦��� ������ ���� ����¾¦ ���» µ¶·
 Û��� ���Ê ���� �� ¦ �Á�� ����� ´	§� ¿�� ���¢��� ��¢��
 ���� Û��� ��Ê�� ×��� ��� �� �����«¦ �¨¡� �����¦� �£ ����
 ������ ��	�� ®£ ¾�¾£ �� ¨ÕÁ ������ �Î�� ��Ø� ~���� ��¢�

. ¤�É��� �����¢�� ��� ��¦ �Ú��¢�� � Û������
 Û��� ��Ê�� ×��� �� ��É�«� ����¦� �» ¾�¾£ �� �� ²� ������ ¨§¦
 ×��¦ �� � ����� ������ ��§��� ����� ������ ~���� ��¢� ����
 �¥�� �� � Â������ À�·�¢��� ������ �� ��È� �  "��£�§�� "��
 � ��� ~���� �� ��» ã�¢�� ���� ���¦ ����£ ��� �� ������
 ¸��� �Á��� ½�¡� ó��� �������� ª��� ¾�¾£ �� “ ê¦��� “ �� ��á��
 ��Ø�� ×��� �� ����� ��	¦ �¡«� ���¦� �Õ�Á � ��� Û�±��� �¥��
  ~���� ��¢� À� �¦����  ����� �� ��Ê �� ����³� �¥�� ������³� �Î��
 �Ú��¢��� ¤�É��� ���¢��� ������ ��°�� Ð� �Á�� ¾�¾£ �� ¨ÕÁ
 �§	�� ���Ö� �����¦�� ¤�¦ �� Ö� ¦ ���� ��§� �ý��� ���Õ��

.�� ��� �Ø�¾���
 ù�¡� ����Ç � ���£������������ ��������������� �����¶������� Ð������¦ Ð��� ®��£
 � "�¾���������� ¤�����«���� "����� ×��������� ���������� �������� ������ ß¶�����Á�� �������� Û�������
 � ����¯Î��� �¦ ����� ²� ��Ø�¾� �� ����³� ���� ��� ¤�«�� �� ��È�
 ���� �� À �� ��È� ÷��¢�� ×��� ��� ��»�¦ ®£ ���� ���Î��
 ����È� ���¢� �¨«� �¶��� | �� ²� ����� ��É� ���� �� ��¡��
 ���Ú������¢��� Ä����¯���¦����� �������������£ ���������� ��������������¦ ��������������� ����������© ¤�����«���� �����
 �����¡¦ ��« §�� ��¯��� Ã�¯�� ���� ������� � � ����
�
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 5ŽËb�LK� …dOš√ …uŽœ
 Ð��� ×�¢� ��� �� �¢���� ������ ���� ª����� µ�¢��� ���
 ������«�� ��§���� ������¯����������� Ã�������¯����� ����������� ß�����¯�����  ª���	���¢���Á Ê�����¯������ � �������� ������
 ���È� �Ú��¢� � ���� �«» ���¯�� ª������ ���� ®£ ��¡����
 ù��� ��á� �� �“����� Ð���” ����£ �� ����¹�� ������ ¥�	�¦ �¶�
 ���� ��§���� ���� �»���¦ ª��� ��È� ����� ��£����� ù�¡��� ��
 �Ú��¢� �Ø�«�� ¨«��� ������ ��· �� Ð��� ����� ��� �� ê��¢¦

 ������������ ����¾��¦����� ������ � ¨��«������� ��������������� ���� �� ß���¯��� � �������
 �£ ���� ê����� ²� ��È� ����� � À£���� �£� ���� ��¶� ��
 ����¦ ���� ª������� ��� ������� �Á�	�� �¶Õ��� �������� �������£³�
 �È��� ��������� ����������� � À��������������� ���������� ´���������� ��� � ������Î�����¡��� �¶���������
 ������± ������¦���������������� À�����È����¦ �������������È��¦ ®����£ ������ ������ ���¢���������� ��������������

.������� ������ �¶� ��¦���á�� ��¦�«»�
 Ð���� ½����� �«¯�  ��« §�� ����¯������� Ã�����¯���� ������� �����Á Ð����
 ����� À� ��Á�	�� ���«¯�� ��¶��� ��Ç � � �¥���� ª¯�¦�°���
 º������� ß������Á ���� ���¦ ª������� Â�����«���� ����«��» ������������� �Ã����� �� ����«��»
 ��« §�� ��¯��� Ã�¯�� ��¡�� ���� í�	�� �¡�� ×�� ��È� ���
 ���� ���������» µ¶�����· ������ ��������������� ®����£ ���������� ������§��� ���������
��«��� ��������������� ������
 � ������ ������ ���± ������Ê � ����§¢� ��¾¦��� ��§���� � ¯�
 ���������� ´�������  ������������ ���� �����	���� � �¶����������� ¸����� ������������ ��������
 �û������ ´��«������� �´������ ���� "������£���§���� "����� ×��¦ ���� �����£
 ��£�� |\ �� ý�³ ������ � � ���« §�� ��¯��� Ã�¯�� �����

. ������ ����� Ð���� ��� ��¡��� ��È� ����� ª���»

 ‰“UMLK�  U�U×²�«Ë  ôUI²Ž«
 í����� � ��È� �Ú��¢� ��� ê��§�� ���£ Æ�§�� ��� �«��» ��
 �� �����£ ����������£���� ����» ������� ����� ½¾��¦����� �� "������������" �������� ®��£ ����¢����
 ¼±� ������ � ��È� �Ø�«� ����� �� ����� �Ê��� ��¢��� Æ��§��
 �� � ��������§���� �����
����� �����¥����� À���������Ú������� ]��������¦ ������� ����� ����¯��� ��
 ����� �� �� º���á� ��¢�� ����� ¥�� ������ � ���Ê��� ���¾� ���
 ²� ��¦������ ���Ø��£ ´��� ���� ��È��� ����� � ������� ß¶���Á��
 �����£�  ��������������� � �����¡�������«����� �������� ´��������� ���������� ó������������� ²� ����������
����
 ����� ê��§�� �¥��� ����¯���� Ü�� ���� �����	�������� ²� �Ø�«��� ���������
 ���É �� �  �Ú��¢�� ó��� �� ������� �»���� �� ��È� �Ú��¢�
 ����� �����	������� ����������� ����¥���� ����¾��¦����� �������� ���� û��� � �����������£ ��
 ���� �»�� �Ú��¢�� ����� �� À����� � ��¦ ������ �Ê��� î̂���
 ��� À	Ù��� ����� �«��� ����¢Á³ �� �� ���� ��«·� ÂØ�·
 êÙ�� �� ����� ��� �� ��È� À����� À	Ù��� �� _��� ê��§��
 �� �� êÙ�� �� ¨�Õ¦ ��� �� ��� ���� ¸�£� �� ���£ ´«¹� ����
 �¦ �� ����� �������� ¨�¡¦ � � Â«� �� �� ��� ���§� ´«·
 ����� Ð� �� ���� ���¢�� Ð�«¡¦ �¦ �����£� � À	Ù��� �� �����
 � �����������¢��¦ ��� ��� ��È������ ����������� ��������� ���������� ����� ������ ������������� ���Ø���«�������
 ������ Æ��§�� �� ��£ Ð� �� � �¢� ����±� ���� �� ������¦
  ���»��� �� ��«��¯¦ ������ ������ ½�	¦� ²� ��Á��� ®£ ��È� �
 �Ú��¢�� ��������� �� :ê������§���� ����� ������������� ª£��� ´�§� ����� �
 ���Ú��¢� ������� ���¢�� ���������� �� ��
	���� ���������
 � ��������������� ����� ��������� ����������� �� ����������� �����¯��������� Ã�����¯���� �������Á ���«���
 ���¦ ������� � ß¶���������Á�� �¾����¢����� �������
�����£� ������� ������� ��������£ ������� ������¾����¦������� ������	����Á
 �Ê���¯������ � ����� ���¡�� ´��¢��¦ ����������� ¬��Õ��
���� ����������� �����Ë�����É

. ��È� �Ú��¢� ����� �� `Ò@

 WýUL� l{Ë w�
 � ������ ���� �ª��	������ ���� ���Á���� ��¢� ��������� ���������� Û��������� �����Ê ������
 ����¯������� Ã�����¯���� ��������� �� �û��������� ������ ������³� �����������¢��Á ����¢���������¦
 �ª	�� �� ��É� �Ú��¢�� ��Á�£ ���È� ����� ¬�¢� ²� ´�Á
 ���� �“�É��� Ð± � �� ?�¡� �«É ´¢«Á�” ��È� ����� �� ²�
 Ã�¯�� �«� �� �����¢¦ �¦ �� ��È� �Ú��¢� ������� �Ú � �� ²�

. ��« §�� ��¯���

 w2√ ·«d²Ž«
 ��¢���«£ �������� �á§�� Â���¦ ����� ��¯� ��Ø� �����
 ��	�� ����� � ��¢��� ��å� �������� ��Î§�� Â��� � Ü�¡��
 �� À£�«�� � � ���È� �Ú��¢�� ���« �� ������ ���Ê �� à���»
 Â��� Ð������� ¿��  ������¦������� ��� À����������� Û����±� ®��£ Û¶���¶��� ����¢¦
 ��¨����� �����¾���¦������ ������§������������  ������«�����¦�� ����� ���¯��� ®���£ ���������������� �á���§�����
 �� �� ��±� ¦ �� �������� ����� Â¢� ��§� �Ø��» �� ��� ��
 �� �������� ���Ú��� �� ��� ������ ���� �� ��� �«�� ���� �
 ����� Û���� ª�¶£�� �����
¦ �¶� �� ´��� �� � � ��¾¦��� �«�
 ���� ������«�� ��§���� �����¯��������� Ã�������¯����� ������¡������ ���������¦ ������������� ���������¢���� ������ ������
 Â¢� �������� �Ø��» �� �����¦ ´��� �� ê§� ��§� �����¢¦
 Û�� ���� ������������ ���¯��� ���� �����§�� ���� î��� ��¦ ���� À�����������
 ×�§� ���������� ����±��� ��¦ �������§������������� ���Á���� �������� ����¯��� � ������§��� �����

. ��¥ ��� Û����

  ÎUJOýË U¼d¹d%  UÐ Ê« bFÐ
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 »—U� WM¹b� w� Õö¥ù«Ë ÍœU¼  «œUO�

تقارير



 ���������������� ������� �������������� ��������� ����������������� ��������
 ��	��������������� � ��������� ���������
 ��	������� �	����������� ���������� �������� ��� �� �� ������������������ ���������������
 �� ���� �	����� ����� � ���������� ���������� ������ ��� ������
 �
����� ����� ������ � �������� � ����� ������ ������ ��
 ���	�¡ ��� ¢�£�¤�� ������ �������� ¥����� ¦� ��§¨��
 ������������ ��������������������©� ª������������������������������� �	����������������������� �������������������� «������������ �¬®�¡
 �������������� ª¯���������£��������� ������������ ������������©� ª¥���°����������������� �����������
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 ������� ì�����§������ ��������Ç���� � �������������� Ä������������� �í© ¹��������
 � ������������������ ��������Ç���� �ç�������
� ª�����������§������ ��������� °�������������
 «����������» Í��°� «������������������» Í��° ¹����� ����»��������� �µ������
 «���� ����������Ã �� ½��������Î������ «¹������������������» Í��Á����������
 ������ «���� Û���� ~�� ���� µ��¤ç��� Ä�ë �§���
 ¥�í °���������� Â�� «���� ~¶�� Â��� ����� Í��°
 -�����Ç������� �»��� ²�Æ���� ���������Ã�� ����� ª¦��������
 �� Â��� ò�§������ �í����� -���§������� «���� ����Ã ��
 ��µ���¤�» ����� �������������� �Î�»�� ¥�µ���� Þ�© �����	�
 ¥���� µ¤ç �� ��Î�� �� «Ý��� Â�����ç� «�³�
 |��� �� �§���� ����Ç��� ���§� � ���£���� ����È�
 Ä�Ë� ��� �Ã���� ���§� �� ½ÇÎ�� ¥�§�±
 ¥������ ����§�� ��Á�È�� ��Ó��� ��Ë�Ó ������
 �� ��Î�� Å����� Â���� ¢����� ¹��� �������

.���í ��Î�� ¢�����
 �� ���í Û���� � ������� �§��� �� Û�����
 �� «�� ������� «�£�� Ø������ ���� ����Á����������� ����������±È�
 ����� � ����� �µ������ �������í ����� ������������ «����
 ��� ��§�� � «�������� �Á������» �Ì���� �����Ç�������
 �£��� ��Ã� ��� ���  ̈���� ����  ̈Í���© ��
 �§��� «�� ����Ã� ����£��� ���� � ������
 �� °�����������Ã ������ç���������� � ´�������������������
	 ����������������� �������� ����������������
 ������ �� ���� �� ,������ ���� Í��° Â����
 ����� ��¶ �� ������ �µÎ�� ¥������� ���§��

. ������ � ������
 �� ² � �§� ì����� ¦Ò�
 ..����� �� Ý�	�����
 ��� ��� ������� Ä�£� �� �§��� «�� ����Ã
 ���� ���£�� ���£� ��� ���³� �� ��§� ��Ó
 ������� ���� �� �� Ý�Ì�� Ý���Ò� Ý��� ¦Ò�
 ������§������������� � �������������������������� ���������� �������������¤�Æ������������� ������� ��������������� ���
 ��������������� ��������������� Â���Ë���§��� �����������	 ²�� ������������������ Ä����������

 ������¨������§������� ���§��§�������� ��������������� ��� ��� ê��������������� �
 �������������¶����� � ¥���������������� ¹������������� ê��������������������� ������
������� ��������
 ����Æ�� ������ �����£���¤ ²�� � �������������ç���� ª����������±��������
 Â���� Ä������� ��� ��� :²������ ���� ���Ò���������� 	�������������
 �©� ������§������������ç������ Ä�����§������������� �î����������� Â�����
������¶������ Ä���������������
 ������������������� ������������������ ¹������ ¾����������� ª���������� ����� ¥ç����������
 ���§���� ������ Ù��� ��� ���������� ª�����Ò�������������� ���£���������� ������
 ����� �� � �� ���¨�� ����� :ì�§�� Ý����
 ¾� Ù�����
 ª���������¨ �� ¦������ � ����� : Ý���������� Ï�����������
 ����� ������ ì�����§������ ½��������� ������������� ¾��������§��� ����ç���������
 ���³�� ..²��� ������� ������Ã� ����� ..����
 ��������������� �������� ������ Ù��� ��� -����������Ã� ���������� �������
 -ù������
 ��»¤� ���§���Æ���� ������ ����� º������± ó��� ���� �������
 ½�����
 � ������������� æ�����
 ´���������Ó� -¾���������í «�������� �	�����������
 ������ Â��� ���Ë� � -ê������� ����� ���¤��
 �� ����³� ����� ������ ¹��� ������ ������
 ��� Ø���� ����Ë� ¿© «Ì� ·�� ´�£� ����
 ������� ��£��� ´µ�§� ¹��¤� ��Ë� ¹�� ������
 �� ²�� ������ ·§�� �� ¹����������� Ú��§���� �£�Ò ������
 ���� ����������Ò³� �������³� ��� � ������� Ê��¶���� ��
 �������� á�Ò� ¹��¤È� ����� �� ���Î�±� �
 ��
 ¹��� ����¤È� ����	È� ���� ì� �� Ú§���
 Ä��± ¾�µ� á � ¹����� ����� �� ����Î�±�
 �������������� ������Ó �������������������¤È� �����������Ë������ ������������������������������ �
 ·��������§�������� ¹������������� �í������������������ ¥����������
���������������� �������� ���������������Ó�
 ���Ã� ����� ¹�������������� ������������³� ������������¨� �����£��������� ¦����

.×»¶��
 ����� ��������������� ½����Ç��������� ������ 	������������������ �µ����������� ²�����������¤ �������������
 �� 	���Ç���������� �������� ��� ����µ����� �� ��� �� ¿© ���§�����Ì�
 ����� ���© ������ ������ ������ ��� ���³�
 �� Ä�	�Ì ¹��� ¥���� ��� ¥������ Ø�����
 «�� �� �â � ���³� �� ��� Â�� Â����� �
 Ø�� ���� ¹��§������� Â����������� �� Â��
�������� ��� ��� Â����������
 ¿© �	����������� ª��������� �� «���������� ��§�� �� �����
 ������³�� ¹������� ���§� ¹���ç��
 ������� ������Ì
 Ý��Î�±�� Ý���Ì ����� Ý���� �© ��� � Â��Ó� ��°
 ����� �� ���� ��	� ���� ½»�� ��	 Ý������
 ç£¶��� ��»�� «��� ����� �� Â��� ��Ç ���
 ���Ó �������������� ������ ������������� �� Ý������������ «���Ë��� Â������������������
 ���§������Ó����� ¿© Ä���� ¹������� ���§����� ª����������
 ������ ê������ ½ � �� ���� ���� ����Ç���
 ���� ����� �µ��� �â � ���� �� Ä���
 �� ���� Â�§��� �â � �����³� �� ����
 (���������� ��£��� Í�������) «����° ������ ���� \Ê����

 ¥������� ~�� Ù��� ÄÇ��§� Ù�
 �§�� ���
 �������»������� ������������������� ²���������������������� ����������������������³� Ñ��������Ò��������� ����������
 ������§������� ������Ç�� ������� ,������������� �������È� ����� ��������������
 �������������ë� ������������µ������ ������������� °�������������� 	����������� � �������������������
 ¹��Î�� á�§��� ������� ��� ����� � �� Â�� ��
 �� ������
 � ������ «� � �µ�� á�§�� ¾�í ��
 ��Á���� � ��� ��� ����������ë� ¾���������� ���� «��������
 Ý� �£� ¹§� � ������� « �� ���� ��� «�������
 ������������ ������Ç�� ������� Ø�������������� �������»�������� ����� ���������
 �� �ç��§������ � ��� �� ��§�� �� ���� ������ ��Ç�
 ¥����� �� �ç§��� ������� ������� «�����
 ² ��� ¾�µ� ª¥������� ��Ì»¤� ���Ò��
 ������ ¦� Ý����� Ê��Ç� ����
 ������ �������
 ���ç��� ���� �§���� Ý� �£� ¹§� � ��������
 ���� ����� «����
 ������ ½���Ã������� ������£��§���� �µ������ �������� ª���������
 ��	 «����������������� ]���� ���§����� ¥���� ��������� ¥���������§�������� ���	©
 ����������������� �	����������������� ������������������������ ����������������� Û���È�
 Ï��� Ñ���� �Ó��Ì �� ����� ·�� ��������
 ������ ¥����� � °��È� ������ � �� ~���

.��	� ��
 ��	� �� ������ º��� �� �� ��� ²�Î�±���
 �������������� �� ��������§���¨� �������� ����������� ����������������Ã �������������Ò
 �� ������� ������ ������������ ����	������� � ���� ������� � ½��Ó����
 «�� ��� ���� ²�Î�±�� ����� ½Ã��� Ñ����
 ����Ç��� ������� ¹����� �����Ã� ¿© í��§�� ��
 ����� Â������� ¹������� ¹���� ������������������� ����������������Ã��
 �© ¾����í «������ ¦�£��� ������ ������������ Â���������� �����
 Ñ���������� ²������� �������������������� ¢������������������������ ¹�������������
 ����� Ý�������������������������� �û������������������������ 	�����������������������È� º��������������Ò�� ������������Ç����������

.����Á�� ¥�������� ¥���Á��
 ��� ���� ¦��Ç��� ������������°�������©� ��������������� ������������  ̈«���������
 Â�	Ã�� ª	Ã� ��Ç� ���� ��§¨�� ��������
 ��������������������������������� Â�������������������������� ²������������¤ ����������� Þ�© ������ ����������������� �
 Ø������������������ 	����������������� � ���������������������§��������� Â���������������������
 ���Ç� Ñ���� �� �§���� �� ��� ²�Î�±���
 ¾�í «��� ª������� °��� �����Ë�� ������ ���
 ����� Â�����������������© «���� Â���� Â�������� é �����������
 ��������������� ������������������ ������¶���� ����������� ����������������ë����� Â���������������������¨
 �µ�� Â������ �� ²�Î�±��� ¾�í� ª������
 �� �� Ý���� �� Ý���Ë� Ý����� �� �� �� ÊÖ�
 Ý���£� æ
È� � ��� ���������� �������� ¦�����

.«� ���� ¿©
 ����������� � ���������
È� «����������������� ��������§���¨����� ��������Ç��� ���������
 ����
 ��� ��� ���¨�� ������ ���§��	���� �µ������ ����Ë��§���� � �������
 ��¶������ ¥���±�� ���Ì�� ��� Ý������� Ý����
 ����Ë������������� � ²������� ��������������� �������������������© ��	 ²�������������� ¹���������������
 Í������������ ¥	������������� ¥�����������������±³� �È ������§��������������� ����������§����¨������
 Ä��������
 �������������� ���������������� ���� ����������� Íí������������� � �����������������
 � �� ��� ����� � �£��� ���� ���� Ä��°���
 �������������� ������������ ������������ ¿� ²���� ����������� Ø�������������
 � � � � ������ �������� Â��� ���� ������±����� Â���� ��
 �� ����Ã «���� ������Ã��� ���� ��� ·§���
 ÂÓ�§�� ·�� ������� ������Ã�� ���������������� ��£�
 ��§¨�� ��Ç ��� Ø������ ������� �»��� ¦�
 ¹��������� � «������ ¾��������������������� � �� ��������������� � Ä������������
 ¿© ���í �µ��� ª�	����� �����Ã �� �������
 ���»�� ¥������������� Â���Ó� ��»���� ¥��������
 Â���¤ � ������� ������ Â����� ������� ������� �µ������ ��
 �� ��������� � ����������� 	������� ������°� ������§��»�� Â�������
 �� ½��������� ¹��� ������� ��������� ������������������ �� ¾��������í ª ´�������� �������������
 ¾���� ¦�������� Ú�¶�� ���� Ý��	����� Ý�������� ¾���
 ¹�� ¥�������������� ����� ���
 ��� ���� Ý������� Ý������������

 . ê������ �£§� ��°���� ¥��� ��
 Â��Ë��§���� ¾������������ ������ ¹����������������� ¦����������������� «�������� ���� ����
 ¹��� ¥���Ó��������� Ü��� �������� ��������� õ��§��� Þè«����¤��
 ¥������� �Î� �§Ë�� ¾�µ� ªæ
� ������ ¹����
 ¦����� ������
���� ¹������� ¥���Ó��������� ������ ·������ Á§������
 � Ý����������������� �� Ý�����������£����� ��������� ¾������í «����������� ¹��������������
 «��� ~������������� ´�������� ��������
 Ï�������������� Ù������������ �����û�������
 Ý���� �� �µ�� ���³�� Ý����¤�� Ý����� Ý�������
 ���� � ���� � �¤ã� ¦� «������ � Ý����¤�
 ¹������������¤È� ��������������������� ¹������������������� ����������������� ����������� �������������
 Â�� ������»��¶���� � ��������������� Ù�����Á������� «��������Ç����������
 ²������������� �����¶������� ������������ ��� �������������±©� , ��������� ��� �
 ��
 ����� ������� �§�� � ¯	���� Â�� ������
 ��§���� ������������� ´°����� ���� ������������� �§�� �
 �� ����������� ��� �� ����� �§� ��Ç ���
 �����Ã���� �� í© ª��Ó ¿© ²Ì�� ����� ���
 Â�� ^���� ¹��¤�� ¹��� «Ì�� �� �§� Ù �
 ���© «Ì� �µ�� ������� �µ� «�� ê������ ���
 ������������������� ~���������� �� ����������������� � �����Ì������������ ����������������³�
 Â�Ë§�� ���§ �µ�� ¾Ð��� �� �Ì�¤� �������
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 á��Ò �
� "²���Ã ���" ����Ì ���Ã�� �µ�� ��� ��� ��
 �� ���� �	���� ����� Å� �� �� ������� ��� ¥����¶��
 ��ç� ��� ¥�í �¤��� ��� "Ù¨��� �� �Ý�� � «�¶�" � �����
 ª ���� ��� ¾��� ª Ä��� ¾�í � ������ Â
�� «�  �� ���

.´���� ���� «���
 ÷���È� ��Á����� �� ���� � �� ��� ��� �� � �� ½���
 ¬®�? �� � �	���� �� �� �µ�� ª ������� ��� ²�� ª
 ������ ��� �� �Ý�µ�� · �� ��© ª ��§
 � ·�§�� � Â� ��
 � ¹����� ��±���¤ ²��������Ã ¹��������»���� «����� ��� ��������� ª ¬®�> �������� �
 �	�� � ��� �� ª²�§£�� .���� �� � �	���� ���»§ ��

.��� � ��§
 ¿© ��Ã�� ��

 �µ� ����© ì© ¹��� Ï ���± ���� � ��	 =®���� ������������� ²�����
 � ª��§
 � �	�� ���� �� �� ��� � �� ��� �" �� ��
 �� ²ç� ���§�� ª"������� ¿© ���µ� � ª���»§ �� ¿© ½�µ�
 ´���� ª ���Ì�� «Ã��� ��£� � �" �� «�� ��© ²�� ª½����

." ���� �� ì�� �� Ä���
 ²���Ó� ¥����� �� ���� Ä���� � Ù���� Â� ����� �� �
 ���������� ���������������� ¹����������� ¿�È� ������������ ������������ �© ¹������� ���±����¤ ¹�����������»�����
 �§� ������ ����� �� ��È� �� � ��	 =® ���� Ý�§�� �������
 �	���� ������� � Ä��� ¹��� ¹� ±�¤ «�� ����Æ� ���

.��
�� �
 ���������� �������������� ª �����������Î����»������ ����������������¨ �����§���������� �������� �������������� ����������

 ��������������� ������������������ � ������������§��������� ���������������� ~������� ����� Â����� �����µ����������� ª
 ������������ ������ ���� ¦������� Û���£��� ���� �������© ���Ë��§�� é ���������� ���	����������

.	���� ¿© �	��� �� ������� ���Ã³
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 ��������������� ����������������� ¬����������� �̄ ������¤�������Ì�����¢ ��������� ������� ��������	�����»����������
 �������������� ������È����� °���Ú�������� �̄ Õ�������� �������� ·�������������� ������������������� �������������������
 ���	��»���� æ������������ 
��� ������� �������¥�� ..����§�������� ��§�� ��� ���
 � ��� �̄ ��� ��� £������� ¸�§��� ��¤�¤� º�§Ú ����� ����

..����¤�� û��ü�

WLOšË rN²9Uš ¡öLF�«
 º� �� ������� ������ ï�� Á� �¶¢ :ºÅÚ��� ¨����� ¸���
 ¿��� � � º§�¼�� ���¯�¢ ñ§��� � �¶¢ æ������ 
�� ú���
 �� ��� ����¹������ ���������Å����� �������¹��¤������� ���������� �̄ �����������¹��¾� ������������

..�¯È� ����� � ���
 ������� ·���¢ � ¤� � ·������ �����¾� �¡¡�¾ ����� ºÅ¹��
 ³�§� �§� � ���� �̄ ��¢����� ·�Ã	�� �̄� º¢�»�� ���¤���
 £������ £��Ú� ��������¢ ����Ë���� ������ ¸«� ��� ¸« ��� É�������¡�
 £������������ ¿���������������	 ..������Î�����������¤�������� ¸������������� �̄� ����������������� ���������¼� ������� £�����������	��������

..£�¤Å��
 ��	��� Á� � �È� �� �� °�� ¡ ��� �� �¤Å�� ��Ú� ��¢ � 	
 ������ ���� ���������� ������	 �������������Í� É��������� ����� ¡� ��������Ú� ¬���������� �����

..�¤Å� ���� ¿���

Ê«ËbFK� W�œU©  UÐd{
 �º¢�»�� �������¤����� ¨�Ì�§�� � ���¹¤�� ·��� �� ���� ����
 ³���� � �������� ����¼� ����� �Ë�� ý���§���¡� É���¡��
 ·��ð�� ..£������ ��Ï¼�Å� ��������¥ ����� ������� ���������� ·�����
 £�����¾ �¢�¥� À�� �̄ ����¼� ·�§×� �� ¥� � ���� �ú¶¢ ¬��
 ����� � � ·��������������� ������ À¹�¤� ¡� À������ ¡ º������� £�� ����
 £��¾) :±��� ²��§� ����� ������ ..·�§���� ����� £��

..èê -Ø�¹�� (ï�� £�����	 £�¢�¢ ���« ���	
 ·��������� ²��� �� ��� ����� ÿ��� �̄ ���¯�	 :ºÅÚ��� ¸���
 �¥��� ������� � �������� �¹��� ��¥ ï� �� ¿Å�� ���
 ÕÅ¤� � ��� Â��� � £�§�¼ £� ��Ë�� "ù���"� "¬������"
 ��§�Ë �̄� ������ ·������ }Å�� |���¾� �À�� ��� Ö����� ¨��

..������ �Ú��� ¨��¢� À¢

…œu©d� rNðU¬d%
 ï�Î��� ¬������ �̄ � ����������������¥� ����������Î������¢ ·������ �����¼� ¸������
 ������ ���������¾� ������¢���� ¸�� ²������� :�����	������ �������� ¸����� ��������� ������� ������������
 Ë�Å��� ��Î� �̄ {�¼¶�� ����� Á� ¿���� ½¥ ±� �¤� ������
 ���¼ � ���������������������������� ������������������������� �������������� �������������¼�

..�Ú���
 ��� ��� ����� ¸����� ¬�Ç�� £�¤�� Á� ������� �Í� £��

..��®Æ� ���� ï�Î�¤� ��������÷� ���� �̄ ·��

 ��§��� ������������� ù���������� ��� ¨���	�������� ¨��������	��� ����������¼� ���¹���
 ��§��� ..����¹� � ���� ..��������� � ��� ..��¥�¯�¢ £�� ���§����
 �����������������¢ ¬�������¥������ ý������������ �������� Ö�����¤���� �̄ ï��������¤��� Á����� £����������������������

..��������
 ������¹�������� ���������������� �����Å��������� ï��������� ���������§������� �̄ ·������������������� ��������
 :����	����� ������� ¸���� ¬������ �̄ �Ã	�� �������� ��¤��Å��� ����Î�
���
 ¬���Î�����¤���� º���� ������������ ����� ���Ú� �¶���¢ ���	������¹�� ·������������������� º����
 Á��� ��������Î��� �̄ �����������������������÷� �������������� �̄� ��������»�������� ñ���Å��������� ¸��������� Á�����
 � �������������� �� £������ ·���������� ���¹���� ..���������� ������¢� ���� ������ ������§����
 ..¬���� �� � ���¼� �� ������� �� ��� �� ��¡�	 ..��� Î�

..���� � ï���� �� ø »�� ��
 �������¢�� � ø��� ��������� Ö��������� ������������� ¿��������¢ �������������¼�� ����	������¶���	
 ����� º��� �����¶ �̄ ������ �»�¤� ���� ������	 ..������
 ��Å��Î�� ·������ ������ ¸��÷ ¬��� �̄ °Ú�� �̄ � ���Ú�� �̄

..Ò�Å� ��� £� �¹� ..������ �Ú��� ¨��¢� À¢
 ���� �� �£��� �� æ������ :��	��� ���� ¸�� ���¢�� ���� �
 ��« ��� Ø���� ��� £� ���¹¤�� ·��� ��� ..��Ú�� �� ��

..������� ������ ø�� � ��� ��� °Ú�� �̄ �� �����
 �¢ ��Å��� �� £������Ú �� ������� ��� �� ������ £����
 ����� ���� ��¥�� Á� �� ���� ��¢�¥� �����¥¾� �¬�� ������
 ..À����������� �̄� ����������� �̄� ¨��� ������ ú�����¼�� ��� ��������� ������� û���� ����
 ���	¾ ¿��§��×�� �¬®������ ���Å�� ôÅ�� ����¢ ������� ������������	
 ��Æ ®���¼������ � ñ��§��������� Ò���§���¥�� �º�������������� º�� ����������� ÿ�����¤�����÷�

..¨� �Ã�� ����� � � ¨����� ������� �������� ����ÎÆ�
 �������������� ���� ��������� ��¾ :º���Å���Ú��������� ¨��������������� ��������� �������������� ������������ �
 ����� �� ������� ����ÎÆ� �Å�¥� ���� � � �������
 ..� ¥���� ·���¢���Ì����� ..®��§��¹���� ���¼����� ��� Á��� �¹��	 ������

.!!¬�¤���� ����� �Å�� ¡ ������ ..À�� �̄ ¸�Î¢�� ����¼� �

∫W¾OC�  ULK¬
 �����¢ À�È �̄ ��� ���� �� ..���� ��\¢ Ù·« .. Ù·« ÿ� ��� �����
 ��« Á�� ���� À�� É����� ����� ��� �¼��� ����	 ���È �̄
 Á� Ù����¢� Ù���� 
�� ��¹	 ·�� � �§� � ��¤��� ¬����
 �Ò����� � ��� �� �÷�¢ ¡¾ ����� � �¹� ¡� ..������� ��È§�
 (À�����È�� �̄ ������� ������������� ���������� ����������) :��������������� ��������������� ±������ �̄ É������¥�

..éí :�����
 ¸����� ..�������������� £������������������ £�����������È����� �������Ë������� ������������ �����������È���� �̄ ¨¡È���������
 £���� ¸���� ������� £× ���� ��¢� ����� ��Ë�� �¾) :£��	 ����
 (������ £��� º��� �����¢ ����¢�� ������ ¡� ��	��� ¡� �¹�� �̄

..êì :¿��	
 �������� ¬��������� ±� ������������ ..]��������� �̄� ������Ë����� �����¹������� £���������¾�
 ���� �§�¢ �� ����� ..��Å»��¡�� ��Ë��� ·�¢����� ·���Î��¢

.!!..���� ��\¢ ·« .. Ù·« ���� ���� ..����Å� ¡� ��� ¼

 � ¸�Î¢�� ����¼�� ù���� ·��� Ò���� �� � ¿��¢ ������ ï���� ����� �� �� ±� ®�� ���¹¤��� ������ �̄ ��¡���� ·���È �̄ ��
 ·�¢�� � ������� �^� �� ������ ������ �� ������ �̄ ·��� ��� ·��§��� � ���� �  ̄�¢��¯�	 ..���� ���¢ ����� �̄� ��§��� ������

..� �����¢ ª���¡�� ������ ï�� ���� �� ®��� ��� � ������� ������ �¶¢ ��È� � ¥��� ��¼�
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 ��� ������������������������� �Ë���������Å���������������� ��������������� �̄ �����������
 �Ú�� ¢ ����Î�� �������� ¬����� ��»���
 ·�Å��� ������������������ ���¢������������ �����»������
 ������Ã�����	������������  ̄������������������������������ ·������������������»������������������ �������������������������
 °����� ��»��� ����� ·����� ¢ ª����
 ����¢������� êì ����������� ��¢ ������� �̄� ���������� �̄�

.�Ã	�� �̄ ¨��¢� � �¢����
 �������������¤��� ������������� Ö������������������������	¡� ������������������������	 ��
 ����� �§� ��¤�	
�� ����� ��� �����
 ¿���	�������������� ª�������������� ����Ã���	�������� �� ������������
 ����� ������������ ¸�� ���§��� ���� ����� ¢
 ·������������������������������������¡� ¿��������������������� º��������������������� ��������Ã�������	���������������� �̄
 �®����� ,¬������»������� ������������ �̄ ����� ��� �����Ã������
 �� ���¢ �Ã�� ª�������� �Ã	�� �� ±¾
 ¬����� ����¢ ���  ¬��������� ¬�������� ������
 ¬����� `���� ����� ��¢ Õ� �̄ �§� ��¤��
 º��� �	�� � Á��� ���¤�� ø�� �̄

.���� �¼¡� ¬�����
 ������������� �̄ ��������������� ½��������������� Ò�������������� ������§������������¼ ��������
 ��È������ �����»������ ���� ��������������� �Ë�����Å����������
 �� @���§������ ��� ����� , ����������Ì���� � ���������������
 ����¢ ª����� � ��� Á� ����� Ø����
 ��� �̄ �������� �¢�����  �������� ���¢
 � ������ ·���������� ���§��� ï���� Á����� �����������
 ¬�Ç����������������� ¨��������¤������������������ ¸�����������Å����������Ú�� �������������������������������
 ���È , ������� ��§�� ®��� ���������
 ����� ¸�¥� Á� ò��� ��� �̄ ¬���� �¶¢

 �������� �������� �̄ Ò��������������������� ������	������� ±¾ �����������������������
 ����� º������� ª�������� ���Ã��	������ ����������Ù� Á�����
.����� ·�Å�� � �	��� ½����� ���

 ¬����������������� �  À���������������������������� �̄ �� ±¾ ��������������������
 ��¤��� �¼��¢ ���Ú�� ����¤�¾ £�� �

.¨���¢�� Ö���� Á� |�Å���
 Ü��� æ������������� ·���� �������� ·��������� ����§��������¼ �����
 ��È��� ½�¹ ��� ���� ��§Ì� À¤�
 Á� ���¹������ ���������	 ���� ��������� ���������� �����¼¡�
 �  ¬����Å������¡�� ��������Î���� ��������������� ������ ����
 ·���� ª�� � ��¢��� �̄ �����
 Á� ÿ��������� �̄ ������������ � ������������§��Î���� �������Ã���
 ����¹¤�� ·� ����� ·����� �̄ ï��¤

 £��	 ��� ��¢ ��� �������� �̄ Ò���������� Ø����������� �����
.À������

 �������¤�� ����� ������ Ö������������	¡� ����Å���� ����Ì����
 ���� ������������������������� ������������������Ú�������� �������������������������� ø���������������
 ø�������� �̄ ����������� û���������� ������§��� �����»������
 � �������������������������¤��������÷� ��È������������������������� ¬���÷ Á������������������
 � ������� ¬���¾ ���� , Ø���� �����
 Ü� , ��»��� � ����� �Ë�Å���� ��� �̄
 ��������������� É����	 ª��������� , ®��»������� ��� �����
 � �� ����������� ���§��� , ª�������� ���Ã��	������ �
 ï����� ������������������� �������������� °���¤�������� , Ò������¼��
 , �������»�������� ����� ��������������� �Ë�������Å������������� ����������� �̄

.������� � � � ��

 Íd³'« Â«eŠ b�Uš bONA�«

 ������������������� ������������������������������ : £��������������������������¡�
 �
���

����� : ������� £�¡�
 ����� �  ��� : �Ã	�� �̄

 ���
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  ��������� ���������������� ����¢ ¿���� ����������������
 �������¶������ ����������§������������������ ¬����������������
 � ·���������� ���������������������������� �̄� À������� ���������������������� �̄
 ����Ú�������� ���¢ ��������������������������� ¸��������������
 �¢����� ·�Å��� ����»�����
 ·�������������������������������������Æ� ������������������������������������������������������������������������������

.������
 º������������������� ¬����������������������������������������� ¿�������������	���������������
 �Ë�����������Å������������������� ����������������������� �̄ ������������ �����Ã������
 ���������������»���������������� ����������������� ��������������������������������������������������
 ��¢��� ¬���� � �������¢
 ½�¹� £������ ������¢������

 ï��� Á���� Ø��¤�������������� ��� ��Ã����� ���� £������¢ ���Ã��	������¯���¢ ������¢�����
 ·����� � À�¼� �§�� ��¤� ?ë ���¶� ���� �¤ �
 ��»��� �Ú�� ¢ ������� ¸�� � �¶§�¤� ø§�� ���� �̄

.�������� �¢������
 Ü��� �����Ã����	����������¯�����¢ ������������¢�������� ½�������¹��� ������������� ���������� ��������������������¡� ��
 ���������������� � ������������������������ �̄ ����������������� ������� °�������§���Î���� ���������� ������ �½���������Î�����������

 ������������������� ����������������� Ø��������������¹������
 ú�������� �̄ ·����§��������Ú� �����Î����
 ��»��� �Ú�� ¢ Ø������
 ������������������������������������������������ ������������¢���������������������������������������

.������ ·�Å���
 ����¤ ö���� � �	
 ���������Î����������������  ��������������������������¢���������������  ¬����
 �ç���� ���� ��� ����� £���������������
 ��� ������ ������������� ·������Î�����
 º���������� {��������
������ ÿ����������� �̄
 �� �� ±¾ ������	¡ .. ���� ����� �̄
 � £����¢ À���� �̄ ����

.�§��� �̄ ½������� É�Î�� °	� �������
 ������»������� ������ ����������������� ����������� ��������	 ����������� ½����������� ��������� �������������¢
 �������� ������� ¸���¾ �� �� �º����� ���� ¬������¢

.·�ÏÅ�� �¹� ñ¤§ �¹�¢
 �Ã	��¯�¢ ��¢��� ½�¹ ¢ {��
�� °¤� �����¡� �Ì�

.º¼����� ��§� ����¯�¢ ��¢��� ���� Ø����� � �



مل�����اذا ك���ل ه����ذه ال��ح��م��ل��ة ال���ظ���امل���ة وامل���س���ع���ورة ع���ى االن���س���ان 
وامل�����واط�����ن ال���ع���رب���ي ال���ل���ب���ن���اين ج������ورج ق�����رداح�����ي.. ه����و ل����م ي��ق��ل 
غ�����ر ال���ح���ق���ي���ق���ة.. ه����ن����اك ش���ع���ب م���ظ���ل���وم ت���ش���ن ع���ل���ي���ه ح���رب 
ظ��امل��ة م��ن��ذ أك����ر م���ن 7س���ن���وات وص��ف��ه��ا ب��ال��ح��رب ال��ع��ب��ث��ي��ة.. 
نعم انها حرب عبثية وال هدف لها اال تدمر اليمن انساناً 
وح����ض����ارة.. ب���س ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ن���ع���رف ون������درك ج��ي��دا 
هذا.. لها ابعادها السياسية ليس الهدف جورج او كالمه 
الذي ما يزعل.. هم يضربون يف الشعب اليمني بمختلف 
أنواع األسلحة واملحرمة دوليا عى مدى 7سنوات ونحن 

صامدون وصابرون.
استهدفوا كل يش ولم يبقوا أي يشء.. املدارس املساجد 
املستشفيات املعاقني الصيدليات الطرق الجسور املطارات 
آب���ار امل��ي��اه امل��ن��ازل ال��ح��ي��وان��ات ح��ت��ى )ال��خ��ي��ول + ال��ك��الب( لم 
ت��س��ل��م م���ن ش���ره���م.. ل���و أح��ص��ي��ن��ا امل���ج���ازر ال����ذي ارت��ك��ب��ه��ا ه��ذا 
العدوان وضحاياها من املدنيني الذين ال ذنب لهم الذي 
قضوا اما يف استهداف منازلهم او الذين قضوا يف استهداف 
األس���������واق ال��ش��ع��ب��ي��ة ص�������االت االع���������راس او يف س���ي���ارات���ه���م او 
منازلهم مئات اآلالف من الشهداء األبرياء واملصابني بينهم 
نساء وأطفال قرى ومدن بكاملها دمرت وقتل فيها منم 
قتل م��ن ال��رج��ال واألط��ف��ال وال��ن��س��اء واملسنني وق��ى عى 

مظاهر الحياة فيها جراء األسلحة الفتاكة واملحرمة 
والله العظيم انهم ما بقى لهم جهد يشتوا ينهونا ليش 

ألننا يمنيون وهذه عقدة لديهم )يمني( بتجننهم ..
ان��ا زع���الن م��ن ال��ذي��ن ال ي��ع��ون وال يفهمون وال يتكلمون 
الحقيقة او م��ج��رد التلميح ..ال��س��ع��ودي��ة ف��زع��ت واف��زع��ه��ا 
كالم قرداحي ألنه متابع ورجل مشهور اعالميا لديه كثر 
من املتابعني وكمسوؤل يف بلد عربي كوزير لألعالم قال 
مالم يجرؤ عى قوله كثر من ال��وزراء يف دول عربية ملاذا 
النهم يجاملون السعودية ويخافون عى مصالحهم عى 
ح��س��اب م��ظ��ل��وم��ي��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ى ال����ذي ه���و يف األس���اس  
ال��س��ب��اق وم���ن���ذ آالف وم���ئ���ات ال��س��ن��ني ب���ال���وق���وف م���ع ق��ض��اي��ا 

امته العربية واالسالمية بل يف املقدمة .
السعودية اليهما لبنان وال شعبها وال اليمن وال شعب 

اليمن  
يعني مجرد كالم قاله قرداحي  الرجل لم يحمل بندقية 
وال اي س����الح ق����ال ه����ذا ال���ك���الم وه����و ق��اع��د ع���ى ال���ك���ريس يف 

مقابلة عادية يف غرفة مغلقة
فكيف مل��ا يستهدفهم ق��رداح��ي وم���ن ل��ب��ن��ان بباليستي او 

مسرة كيف سيعملون!!!!
 هو لم يذهب مثل مذيع الحدث اىل م��ارب او شبوة او 
اي منطقة يمنية ليصرخ نحن هنااااااااااااااا اين انتم " ويف 
االخ����ر ل���م ن��ع��رف اي���ن ذه���ب ه���ذا امل���ذي���ع ص��رن��ا ن��ن��ادي��ه نحن 
اين انت اآلن يا محمد العربي اين انت نحن هناااااااااااااا.
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ومن أهم هذه االتفاقيات والوعود- اتفاقية )سايكس - بيكو( 
ال��ت��ي تمت يف 16/ أي���ار/ م��ن ع��ام 1916م ب��ني فرنسا وبريطانيا 
وروسيا، واستبعاد إيطاليا وكذلك اتفاقية )حسني- مكماهون( 
ن��س��ب��ة إىل ال���ش���ري���ف ح���س���ني )ش����ري����ف م���ك���ة آن���������ذاك(، وال���س���ره���ري 
م����ك����م����اه����ون م����م����ث����ل ب����ري����ط����ان����ي����ا يف امل������ف������اوض������ات وال������ت������ي ع�����رف�����ت ه����ذه 
امل����ف����اوض����ات )ب����م����راس����الت ح���س���ني- م���ك���م���اه���ون(، وال����ت����ي ن���ت���ج ع��ن��ه��ا 
اعرتاف بريطانيا بمطالب العرب يف االستقالل وتأييدهم بإعالن 
ثورتهم عى اإلمرباطورية العثمانية، وم��ن االتفاقيات والوعود 
الربيطانية )وع��د بلفور( ال��ذي يندرج ضمن االتفاقيات والوعود 
ال��ت��ي قطعتها ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ى نفسها يف م��س��اع��دة ال��ق��وم��ي��ات التي 

بحاجة إىل تقرير املصر.
ووع���د ب��ل��ف��ور ال���ذي ع���رف ب��ه��ذه التسمية نسبة إىل )ال���ل���ورد آرث��ر 
جيمس بلفور( وزير الخارجية الربيطانية آنذاك يف حكومة ديفيد 
لويد جورج.. وجاء الوعد بشكل رسالة موجهة من ممثل اللورد 
آرثر جيمس بلفور وزير الخارجية الربيطاين إىل اللورد روتشيلد، 

أحد زعماء الحركة الصهيونية يقول فيها:
عزيزي اللورد روتشيلد:

يسرين جداً أن أنقل لكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجاللة 
تصريح العطف األيت عى أماين اليهودية الصهيونية الذي عرض 

عى الوزارة فأقرته.
إن حكومة جاللته تنظر بعني االرت��ي��اح إىل إن��ش��اء وط��ن قومي 
يف ف���ل���س���ط���ني ل���ل���ش���ع���ب ال������ي������ه������ودي، وس�����ت�����ب�����ذل أح�����س�����ن م���س���اع���ي���ه���ا 
لتسهيل بلوغ هذه الغاية، وليكن معلوماً بجالء أنه لن يعمل 
شيئاً من شأنه أن يجحف بالحقوق املدنية والدينية التي تتمتع 
بها الطوائف غر اليهودية املوجودة يف فلسطني، أو الحقوق التي 
يتمتع بها اليهود يف أي بلد آخر واملركز السيايس الذي هم فيه.. 
وسأكون ممتناً إذا عرضتم هذا التصريح عى االتحاد الصهيوين 
ليطلع عليه "املخلص/ آرثر جيمس بلفور". النص نقاًل عن كتاب 
)ال���ع���الق���ات ال��دول��ي��ة يف ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن ل��ل��دك��ت��ور ري����اض الصمد 

صفحة 83(.
وب�����ص�����دور وع������د ب���ل���ف���ور وب���ح���س���ب ال���ص���ح���اف���ة ال���ع���امل���ي���ة وامل��ح��ل��ل��ني 
السياسيني يكون الغرب وليس بريطانيا وحدها قد حقق الخطوة 
األوىل عى طريق إقامة كيان لليهود عى أرض فلسطني استجابة 
مع رغبات الحركة الصهيونية العاملية التي بذلت جهوداً كبرة 

بعد ص���دور وع��د بلفور ل��دى ال���دول الحليفة م��ن أج��ل الحصول 
عى موافقتها عى هذا الوعد )التصريح( حيث نجحت الحركة 
ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة يف م���س���اع���ي���ه���ا ب����م����واف����ق����ة األم��������م امل����ت����ح����دة ع�����ى دخ�����ول 
إسرائيل كعضوة يف األمم املتحدة، والجمعية العامة التي قضت 
يف العام 1947م بقرار تقسيم فلسطني لتحقيق حلم الصهاينة 
يف العام 1948م، إضافة إىل موافقة إيطاليا وفرنسا والواليات 
املتحدة األمريكية يف العام 1918م، وكانت األخرة قد وافقت 
ع���ى ن���ص ال���وع���د م���ن ح��ي��ث امل���ح���ت���وى وال���ف���ك���رة، ول����م ي��ك��ن أع���رتاف���اً 
نهائياً، يف ما تشر املعلومات أن أمريكا ممثلة برئيسها الرئيس 
ولسون قد وافقت رسمياً ومعلناً بالوعد يف العام 1919م إىل 

جانب اعرتاف اليابان يف نفس العام.
الجدير بالذكر أن الصهاينة ومن خالل مؤتمرهم األول الذي 
ع��ق��د يف م��دي��ن��ة ب����ازل يف س��وي��س��را ع����ام 1879م وال�����ذي ن��ت��ج عنه 
ال��ق��ي��ام ب��إن��ش��اء وط����ن ل��ل��ش��ع��ب ال���ي���ه���ودي يف ف��ل��س��ط��ني اس��ت��ط��اع��وا 
ومن خالل املفاوضات التي أستمرت ثالث سنوات إقناع بريطانيا 
بقدرتهم عى تحقيق أهداف بريطانيا والحفاظ عى مصالحها يف 
فلسطني وهذا ما عملت عليه بريطانيا بإصدارها وعد بلفور الذي 

يقيض إىل تحقيق حلم اليهود بإقامة دولة لهم يف فلسطني.
ت���ن���اق���ض ع���ج���ي���ب يف س���ي���اس���ة ب���ري���ط���ان���ي���ا ت����ج����اه ح�����ق ال����ش����ع����وب يف 
االس���ت���ق���الل ح����ني أط���ل���ق���ت وع����وده����ا خ�����الل ال����ح����رب ال���ع���امل���ي���ة االوىل 
بمساعدة ال��ش��ع��وب املغلوبة ع��ى أم��ره��ا يف تقرير امل��ص��ر،! فأين 
بريطانيا من السالم ال��ع��ادل وال��دائ��م وه��ي تعتمد دبلوماسيتها 
املعلنة يف إع��ط��اء م��ن )ال يملك ش��ي��ئ��اً- اس��ت��ح��ق��اق ال��غ��ر( .. ووع��د 
بلفور حني يعطي الحق للصهاينة يف إنشاء وطن لهم يف فلسطني 
ال يختلف كثراً عن اتفاقيات )حسني- مكماهون(، و)سايكس- 
بيكو(، فاتفاقية ما يسمى بمراسالت )حسني- مكماهون( لم تتم- 
وبحسب ال��دك��ت��ور ال��ص��م��د- إال بعد أن ضمنت بريطانيا لنفسها 

ال��ك��ث��ر م��ن االم��ت��ي��ازات اإلداري�����ة يف ب��ع��ض ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وتقديم 
امل��ش��ورة وامل��س��اع��دة والتأسيس والتدخل غ��ر املباشر يف الشؤون 
العربية وغر ذلك من األمور التي احتجزتها لنفسها وهي توقع 
مع العرب االتفاقية، ومن ضمن ذلك حماية بريطانيا لألماكن 
امل���ق���دس���ة ح��س��ب زع��م��ه��ا ض���د االع�����ت�����داءات ال���خ���ارج���ي���ة.. وب��ال��ن��س��ب��ة 
الت��ف��اق��ي��ة )س���اي���ك���س- ب��ي��ك��و( س��اي��ك��س ن��س��ب��ة إىل م�����ارك س��اي��ك��س- 
ال��خ��ب��ر ال��ع��س��ك��ري م��م��ث��اًل ل��ف��رن��س��ا، وب��ي��ك��و نسبة إىل ال��دب��ل��وم��ايس 
ج�����ورج ب��ي��ك��و م��م��ث��اًل ل��ربي��ط��ان��ي��ا وال���ت���ي ت��م��ت ب���ني ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن��س��ا 
وروس������ي������ا، ح���ي���ث ن���ت���ج ع����ن امل����ف����اوض����ات ال���ث���الث���ي���ة ت���وق���ي���ع االت���ف���اق���ي���ة 

)سايكس- بيكو( والتي تضمنت هذه االتفاقية األمور التالية:
1- إعطاء الشاطئ السوري ولبنان إىل فرنسا.

2- إعطاء البصرة وضواحيها إىل بريطانيا.
3- إن���ش���اء دول����ة ع��رب��ي��ة ش��ب��ه م��س��ت��ق��ل��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال���واق���ع���ة بني 
هاتني املنطقتني عى أن يخضع نصفها الغربي للنفوذ الفرنيس 

ونصفها الشرقي لربيطانيا.
4- تدويل فلسطني.

5- إخ����ض����اع امل���ض���اي���ق ال���رتك���ي���ة واس���ت���ن���ب���ول وأرم���ي���ن���ي���ه إىل ال��ح��ك��م 
الرويس .. )العالقات الدولية يف القرن العشرين د/ رياض الصمد 
ص����������82(.. وال���ح���دي���ث ع����ن اس���ت���ب���ع���اد إي���ط���ال���ي���ا ي���ع���ود إىل ع�����دم رغ��ب��ة 
بريطانيا وفرنسا إدخال إيطاليا يف العملية! والحاصل ورغم سرية 
هذه االتفاقية أن إيطاليا علمت باألمر وطالبت حكومتي بريطانيا 
وفرنسا بحصتها، وتحت الضغط اإليطايل اعرتفتا ووافقتا اقتطاع 

إيطاليا أجزاء واسعة من األرايض الرتكية.
وعودة عى بدء – وعد بلفور وذكرى الوعد املشؤوم، نجد أن 
من يتساءل عن ع��دم رغبة بريطانيا يف ف��رتة الحرب )أي ما قبل 
ص����دور ال���ق���رار( إع����الن ت��أي��ي��ده��ا إلن���ش���اء وط���ن ل��ل��ي��ه��ود يف فلسطني 
رغ���م إل��ح��اح الصهاينة ع��ى ال��ح��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة؟ ول��إج��اب��ة عى 

ه������ذا ال����ت����س����اؤل وب���ح���س���ب امل���ف���ك���ري���ن وال����ب����اح����ث����ني )أن ب���ري���ط���ان���ي���ا ل��م 
تكن يف ظ��ل ال��ح��رب راغ��ب��ة يف مساعدة اليهود رغ��م دع��م )ديفيد 
ل��وي��د ج���ورج( رئ��ي��س ال����وزراء ال��ربي��ط��اين- األس��ب��ق- آن����ذاك، ملطالب 
الصهاينة ومطلب صديقه امل��ق��رب ال��دك��ت��ور حاييم واي��زم��ان أحد 
الصهاينة الكبار ومن خدم بريطانيا إبان الحرب العاملية األوىل يف 
تطوير إنتاج الذخائر، والتي تكمن مطالبة للحكومة الربيطانية 
أن تفعل شيئاً يف سبيل وطن قومي لليهود بفلسطني، وهو ما 
ج��ع��ل ال��ح��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف أواخ����ر ال��ع��ام 1917م م��ن تغير 
موقفها تجاه الصهاينة وتحقيق مطالبهم يف إنشاء وطن قومي 
لهم بفلسطني، وخالصة هذا التغير وبحسب د/ رياض الصمد 

)العالقات الدولية ص�85، يعود إىل عوامل كثرة من أهمها: 
أواًل:- موقف الصهاينة أنفسهم وهو ما أشرت إليه آنفاً بشأن 
ال����دك����ت����ور واي�����زم�����ان إذ أن�����ه يف خ�����الل ال����س����ن����وات األوىل م����ن ال���ح���رب 
ال��ع��امل��ي��ة األوىل ك����ان ق���د ت��م��ك��ن وأي����زم����ان����ي����ؤازرة ال��ص��ه��ي��وين األورب�����ي 
سكولوف، والثاين تشيلوف اللذين عمال بجانب وايزمان العمل 
ع�����ى ك����س����ب ع����ط����ف ع�������دد م�����ن ال���ش���خ���ص���ي���ات ال����ق����ي����ادي����ة ال�������ب�������ارزة يف 

الحكومة الربيطانية يف تحقيق مطالبهم يف فلسطني.
ث��ان��ي��ا:- هناك م��ن املفكرين م��ن ي��رى ب��إن ال��ث��ورة ال��روس��ي��ة لعبت 
دوراً ب�������������ارزاً يف دف��������ع ب����ري����ط����ان����ي����ا إىل ت����أي����ي����د م����ط����ل����ب ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة يف 
فلسطني، وذلك يعود إىل أن الحلفاء كانوا يرغبون بشكل ملح 
استمرار روسيا يف الحرب الستعمال نفوذ اليهود من أجل اإلبقاء 

عى روسيا يف الحرب .
ث��ال��ث��ُا:- دخ��ول ال��والي��ات املتحدة األمريكية ال��ح��رب، حيث ترى 
فئة كبرة م��ن املفكرين ب��دخ��ول أمريكا ال��ح��رب سبباً م��ن أسباب 
)وع���د ب��ل��ف��ور( وي��ع��زون ذل��ك إىل رغ��ب��ة بريطانيا يف م��ك��اف��أة اليهود 
عى استعمال نفوذهم املايل والسيايس يف حرب أمريكا إىل جانب 

الحلفاء.

رابعاً:- رغبة بريطانيا يف قطع الطريق عى الدول الوسطى يف 
مساعيها الستمالة الصهيونية .. فمن خالل رأي فئة من املفكرين 
من يرون أن تحديد 2/ نوفمرب / من العام 1917م وعد إلصدار 
وع��د بلفور ك��ان ال��ه��دف منه قطع ال��ط��ري��ق ع��ى م��ح��اوالت ال��دول 
الوسطى الرامية إىل جذب الحركة الصهيونية العاملية إىل جانبها.
خامساً:- رغبة بريطانيا يف ضم فلسطني إىل منطقة نفوذها، 
فمع تطور الحرب العاملية األوىل أخذت فلسطني تزداد أهمية يف 
مخططات بريطانيا فهي عندما قبلت بتدويل فلسطني بموجب 
بنود اتفاقية )س��اي��ك��س– بيكو( ل��م تكن تعني لها أك��ر م��ن مركز 
ديني، تتجمع فيه األماكن املقدسة ولكنها عندما ب��دأت ترى يف 
فلسطني م��رك��زا إس��رتات��ي��ج��ي��اً ض���روري���اً ل��ح��م��اي��ة م��رك��زه��ا يف مصر، 
أخ�����ذت ت��غ��ر م��وق��ف��ه��ا م���ن ق��ض��ي��ة ال���ت���دوي���ل، ورغ���ب���ة م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا 
يف وق���اي���ة م��واص��الت��ه��ا ع���رب ق���ن���اة ال��س��وي��س م���ن ك���ل خ���ط���ر، أخ���ذت 
تفكر بإلحاق فلسطني بمنطقة نفوذها، يف ما وجدت يف مطلب 
الصهاينة يف فلسطني حجة مقنعة يف الرتاجع عن قبولها بتدويل 

فلسطني .
س����ادس����اً:- دواف�����ع دي��ن��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة: ل��ع��ب��ت ال��ع��وام��ل اإلن��س��ان��ي��ة 
والدينية يف وع��د بلفور دوراً م��س��اع��داً يف إي��ج��اد ال��ظ��روف املالئمة 
وت��ق��ب��ل ال������رأي ال���ع���ام ال���ع���امل���ي ل���ه���ذا ال���ت���ص���ري���ح، ف��ق��د أض�����اف عطف 
امل����س����ي����ح����ي����ني يف ت�����ك�����وي�����ن ال���������وج���������دان ال�����ت�����اري�����خ�����ي ل����ب����ع����ض ال�����ط�����وائ�����ف 

املسيحية.
ه��ذه بعض العوامل وليس كلها – كما يراها الدكتور / رياض 
ال��ص��م��د يف ك��ت��اب��ه )ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة ص������85( وال���ت���ي أس��ه��م��ت يف 

إصدار وعد بلفور.
وب��ذل��ك وك��م��ا أسلفت يف ب��داي��ة امل��ق��ال أن وع��د بلفور ك��ان وع��داً 

غربياً وليس بريطانيا فحسب .
الرد العربي تجاه وعد بلفور:

لم يسكت العرب إزاء هذا الوعد املشؤوم حيث اختلفت ردود 
األف���ع���ال ال��ع��رب��ي��ة، ت��ج��اه ه���ذا ال��ت��ص��ري��ح ب��ني ال��س��خ��ط واالس��ت��ن��ك��ار 
وال�����غ�����ض�����ب م������ا ي����ع����ن����ي ع��������دم اس�����ت�����س�����الم ال������ع������رب ل������وع������ود ب���ري���ط���ان���ي���ا 
وقراراتها االستعمارية، حيث تفرض بريطانيا نفسها عى األرض 
الفلسطينية بتوجيه من الحركة الصهيونية والجماعات املتعصبة 
املوالية لها، يف ما شعرت بريطانيا بحالة الغضب العربي الذي 
ق���وب���ل ب��ه��ا )وع�����د ب���ل���ف���ور( وس����رع����ان م���ا ع��م��ل��ت ع���ى ام���ت���ص���اص ه��ذا 
الغضب وتهدئة الشارع العربي بإرسال رسالة إىل الشريف حسني 
ب��واس��ط��ة ال��ك��ول��ون��ي��ل ب��اس��ت تضمنت ت��أك��ي��د ال��ح��ك��وم��ة الربيطانية 
أن���ه���ا ل����ن ت��س��م��ح ب���االس���ت���ي���ط���ان ال���ي���ه���ودي يف ف��ل��س��ط��ني إال ب���ق���در م��ا 
ي��ت��ف��ق م����ع م��ص��ل��ح��ة ال���س���ك���ان ال����ع����رب م����ن ال��ن��اح��ي��ت��ني االق���ت���ص���ادي���ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة، وغ�����ر ذل�����ك م����ن االل����ت����زام����ات غ����ر امل��ق��ن��ع��ة وال����ت����ي ل��م 
تشفع للحكومة الربيطانية مربرات استيطان اليهود عى األرايض 
الفلسطينية وحتى ما بعد )الوعد( وما نتج من آثار سلبية يف حق 
الفلسطينيني، حيث تجاهل )ال��وع��د( سكان فلسطني أصحاب 
األرض م������ن آالف ال�����س�����ن�����ني، وع����������دم االع�������������رتاف ب����ال����ح����ق����وق امل����دن����ي����ة 
وال���دي���ن���ي���ة، إض���اف���ة إىل ت��ج��اه��ل ح���ق���وق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالقتصادية .. والحاصل أن الشعب الفلسطيني لم يكن بعيداً 
ع��ن األح���داث وال��رؤي��ا الواضحة أله���داف االستعمار والصهيونية 
وم��ا يحيق بفلسطني من أخطار وم��ؤام��رات فقد خ��اض الشعب 
الفلسطيني الكثر من الثورات البطولية خالل الفرتة )1918م 
– 1929( ومنها ث���ورة العشرين وث���ورة ال���رباق وث���ورة ي��اف��ا وث��ورة 
ال��ق��س��ام يف ال��ع��ام 1935م ال��ت��ي استشهد فيها ال��ق��س��ام وتوقف 
الجهاد برهة واستأنف يف ما بعد، وقد شكلت ثورات غضب عربت 
بشكل قوي عن الغضب الشعبي العارم من املشروع الصهيوين, 
غر أنها وجهت غضبها ضد اليهود وحاولت تجنب الربيطانيني 
لعل وعىس يعدلون عن وعد بلفور، تى ذلك الثورة الفلسطينية 
الكربى تفجرت يف 15/ أب��ري��ل/ 1936م والتي دخلت املقاومة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف م���واج���ه���ة ع��ن��ي��ف��ة م����ع امل���ح���ت���ل ال���ي���ه���ودي وال����داع����م 
ال���ربي���ط���اين وك���ان���ت م���ن أه����م وأع���ظ���م ال����ث����ورات يف ت���اري���خ فلسطني 

الحديث واملعاصر.

خالد االشموري

محمد العمييس

وفاء الكبيس

  وعد بلفور هو ذلك الوعد الذي 
أصدرته الحكومة الربيطانية بإنشاء وطن 
قومي لليهود يف فلسطني وذلك يف الثاين 
من نوفمرب عام 1917م والذي يعترب أحد 

الوعود التي قطعتها أو التزمت بها 
بريطانيا يف الحرب العاملية األوىل لبعض 

الدول التي بحاجة إىل مساعدة لالستقالل 
والتحرر، ومن جانب آخر وبحسب 

الساسة لكسب الحرب وللحصول عى 
حلفاء جدد، حيث عملت بريطانيا جاهدة 
وبشتى الطرق والوسائل عى توقيع بعض 

االتفاقيات.

مىت نفهم!

بلفور.. الوعد املشؤوم

قرداحي عنوان للشرف

يف زمن رَُخَص فيه اإلنسان فقتلوه وسفكوا دمه بثمن بخس، وزمن 
رَُخ��������َص ف���ي���ه ال����ك����الم ف���ك���ذب���وا وط���م���س���وا ك����ل ال���ح���ق���ائ���ق وق���ل���ب���وا ك����ل امل���ب���ادئ 
وامل����ف����اه����ي����م ف���ج���ع���ل���وه���ا ت���ح���م���ل م���ع���ن���ى آخ��������ر، ف����ال����ك����ذب أص����ب����ح م���ج���ام���ل���ة، 
والنفاق ولبس األقنعة شطارة، والتلون وتغير املواقف واملبادئ ثقافة، 
والسكوت عى الظلم مساملة وحكمة، ولكن وحدها كلمة الحق بقيت 
ع��زي��زة ش��ام��خ��ة وغ��ال��ي��ة ال��ث��م��ن، ال ي��ج��رؤ ع��ى ق��ول��ه��ا أح���د، ألن الكثرين 
يخشون أن يدفعوا ثمنها ويستحون منها حتى وإن ملعت يف تفكرهم 
ألنها ستظهر مدى جبنهم وضعفهم وحقارتهم وارتزاقهم، فوحدهم 
الشجعان األحرار من ظلوا يتفوهون بكلمة الحق وال يخافون لومة الئم، 
ألنهم يدركون ب��أن ما ش��رف الرجل س��وى كلمة، فالكلمة ن��ور و قذيفة 
رَبّانية يف وجه الباطل، وفعال كانت كلمة الحق التي قالها وزير اإلعالم 
اللبناين جورج قرداحي قذيفة وصاروخ باليستي عى النظام السعودي 
املتسلط املتعجرف فقهرته تلك الكلمات الحرة ودمرت وحطمت غروره 
وكربيائه، وازهقت كل باطله قال تعاىل:}َبْل َنْقِذُف ِباْلَحِقّ َعَى اْلَباِطِل 

ا َتِصُفوَن{. َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌقۚ  َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمَمّ
هذا الكرب والغرور والعنجهية ليس بالجديد ألنها عادة كل الناقصني 
م���ن ط��واغ��ي��ت األرض، يف ك���ل زم����ان وم���ك���ان ف��ق��د ك���ان ف���رع���ون م���ن أش��ه��ر 
املتكربين، ول��م ي��زده م��ا رأى م��ن اآلي���ات وال��ع��رب إاّل ت��ك��رباً وع��ن��اداً وتعذيباً 
لبني إسرائيل، حتى خسر وانهزم وبقي عربة لكل ظالم متجرب، نفس 
حال نظام آل سعود املتكرب الذي يعيش يف كل شؤونه ضرباً من ضروب 
ُمكابرة "اإلنهزام"، فهو ال يريد أن يعرتف بهزيمته، خاصة فيما يحدث 
اليوم يف مأرب من تكبدهم للخسائر املادية واملعنوية الفادحة من قتل 
وأس����ر ع���ش���رات اآلالف م���ن ج��ن��وده��م امل��رت��زق��ة واغ��ت��ن��ام ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية السلحتهم، وهروب كل قيادات الصف األول من مآرب وتطهر 
كل امل��دي��رات فلم يتبَق منها إال املدينة فقط، كل ه��ذا جعل من النظام 
السعودي املتغطرس املتكرب يرفض كل تلك الهزائم خاصة أنها عى يد 
أنصار الله "الحوثيني" كما يسمونهم، فليست التصريحات التي أدىل 
بها جورج قرداحي قبل تعيينه يف املنصب الوزاري إال بمثابة القشة التي 
كسرت ظهر البعر، فكسرت ذاك الكرب املتغطرس لبعران السعودية 
وعرتهم أمام العالم بأنهم مجرد معتدين منهزمني، هذا النظام الذي 
ال يريد االعرتاف بأنه مهزوم ومأزوم يف اليمن، وبأنه معتدي عى شعب 
اإليمان والحكمة ويرتكب فيه أبشع املجازر الوحشية التي ُيندى لها جبني 
اإلن��س��ان��ي��ة، ه��م ي���ري���دون ال��ت��ه��رب وال��ت��ن��ص��ل م��ن أي م��س��ؤول��ي��ات إنسانية 
ملخلفات ال��ع��دوان م��ن إع���ادة إع��م��ار م��ا دم���روه وج��رب ل��ألض��رار الجسيمة 
التي ارتكبوها يف اليمن أرضاً وإنساناً وكل التعويضات التي قد تواجههم 
من تبعات إنتهاء هذا العدوان الوحيش، فهم دائما يرددون عرب ماكينة 
إعالمهم :" نحن لم نقتل أحداً، ولم نرتكب أي جرائم، ولن نقوم بإعادة 

إي إعمار"، هم ماكرون يمكرون ويمكرالله والله خر املاكرون. 
ج���������ورج ق�������رداح�������ي اط�����م�����ن أي�������ه ال�����ح�����ر ال�����ش�����ج�����اع ال�����ش�����ري�����ف ف���ك���ل���ن���ا ج������ورج 
ق����رداح����ي، ن��ح��ن م��ع��ك م��ت��ض��ام��ن��ون ك���ل ال��ت��ض��ام��ن وم����ع ل��ب��ن��ان ال��ح��ب��ي��ب��ة، 
الت���خ���ى ب����ع����ران ال���خ���ل���ي���ج وإن ك����ش����روا ب���أن���ي���اب م���ث���ل���وم���ة ث��ل��م��ت يف ال��ي��م��ن 
وتكسرت، فاليمن بلدك الثاين، أنت لم تقل إال الحقيقة فالتخشاهم، 
وت��أك��د أن��ك لست هدفهم فهدفهم م��ن ك��ل ه��ذا التصعيد غ��ر امل���ربر هو 
ت��أزي��م ال��وض��ع يف ل��ب��ن��ان واس��ت��ه��داف��ه��ا بحجة واه��ي��ة، ف��الت��ن��ىس ك��ي��ف ك��ان 
ترامب يمسح بكرامتهم البالط ويهينهم ويذلهم ولم يرفعوا رؤوسهم 
ول�������م ي����ن����ب����س����وا ول����وب����ب����ن����ت ال�����ش�����ف�����ة، ب������ل ع������ى ال����ع����ك����س ك������ان������وا ي�����ق�����ول�����ون ه��ي 

تصريحات محب!
وأق�����ول ل��ك��ل ال��ع��ال��م س��ت��ب��ق��ى ال��ي��م��ن ع��ص��ي��ة ع���ى ال��ك��س��ر ول���ن ت��رك��ع ول��و 
أجتمعت أمامنا ليست أمريكا وإسرائيل وادواتهم الخاليجة ومن دار 
يف فلكهم بحسب، بل لو اجتمعوا كل اإلنس والجن، فلن تسقط راية 
ال��ح��ق وال��ح��ري��ة ال��ت��ي ن��ت��ش��ب��ُث ب��ه��ا يف أي��دي��ن��ا، وس��ت��ب��ق��ى ال��ي��م��ن م��ق��ربة كل 
ال��غ��زاة وأرض ك��ل الشرفاء األح���رار، فمن رك��ب يف سفينة اليمن فذلك 
شرٌف له، ومن ركب يف سفينة عدونا فذلك عاٌر عليه وحده، ولن يضرنا 

ذلك شيئاً أبداً ألننا ماضون للتحرير بكم أو بدونكم.

تعلن محكمة ونيابة االموال العامة  بان على/ 
عبدالرحمن صالح زيد العوادي 

الحضور الى محكمة االموال العامة م 
الحديدة خالل شهر من تاريخ االعالن لسماع 

اقواله في الدعوى الجزائية المرفوعة 
ضده من نيابة االموال العامة في القضية 

رقم 54 لسنة 2018م غ.ج  واقعة عدم 
تقديم االقرار الضريبي وفي حالة عدم 
حضوره ستسير المحكمة في النظر في 
القضية والفصل فيها  وفقا للمادة 285 

ومابعدها اجراءات جزائية.

اعالن
تعلن محكمة ونيابة االموال العامة  بأن على/ 

احمد صالح محمد العييس
الحضور الى محكمة االموال العامة م 

الحديدة خالل شهر من تاريخ االعالن لسماع 
اقواله في الدعوى الجزائية المرفوعة 

ضده من نيابة االموال العامة في القضية 
رقم 55 لسنة 2018م غ.ج  واقعة عدم 
تقديم االقرار الضريبي وفي حالة عدم 
حضوره ستسير المحكمة في النظر في 
القضية والفصل فيها  وفقا للمادة 285 

ومابعدها اجراءات جزائية.

اعالن



تاريخ اليمن الحديث.. 
بول دريش جامعة اكسفورد

ك������������ان������������ت "س������������ل������������ة ال��������خ��������ب��������ز" 
ال���ي���م���ن���ي���ة ه������ي امل���ن���ط���ق���ة 
ال�����ج�����ب�����ل�����ي�����ة ح�������������ول ت���ع���ز 

م���������ع  وج�����������������ب�����������������ل�����������������ة  وإب 
امل����ن����ط����ق����ة األق����������ل خ���ص���وب���ة 

يف ال���ح���ج���ري���ة وه������ي ال��ي��م��ن 
ال�������������س�������������ف�������������ى، ي���������ب���������ل���������غ م��������ع��������دل 

ه�����ط�����ول األم�������ط�������ار ب�����ال�����ق�����رب م��ن 
إب ح������وايل 1000 م��ل��م س��ن��وًي��ا، 

الجبال متدرجة والقدرة اإلنتاجية 
ل�������م ي�����ك�����ن ه����ن����اك هائلة والرثوة الزراعية يف املنطقة إن 

يشء آخ�����ر ت��ج��ع��ل م����ن ه�����ذه امل��ن��ط��ق��ة ه����ي ال���ي���م���ن ال��ح��ق��ي��ق��ي، 
املنطقة الواقعة غ��رب صنعاء كانت تزدهر فيها زراع��ة النب 
وك��ان سكان املناطق الشمالية يسمون هذه املنطقة باليمن 
ويقصدون اليمن السفى وربما اشتقت من اليمني او عى 
يمني شبه الجزيرة العربية.. وإىل الجنوب يقع ميناء عدن 
عني اليمن كما كان ُيطلق عليه أحياًنا والذي من املحتمل أن 
يربط جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بالتجارة املحيطية، 
املجموعة ال��ت��ي س���وف تسيطر ع��ى امل��ي��ن��اء واملنطقة ال��زراع��ي��ة 
سيكون لديها مقومات لقاعدة ضريبية صلبة عى الرغم من 
أنه لم يستغل أي شخص منذ الساللة الرسولية يف القرن 
ال��راب��ع عشر ه��ذه اإلمكانية بجعل اليمن السفيل مسيطرة 
ع����ى ب��ق��ي��ة م��ن��اط��ق ال��ي��م��ن االخ��������رى، يف ال���ش���م���ال ت��ق��ع ال��ي��م��ن 
العلوي وهي بيئيا اكرث فقرا من اليمن السفى وتضم صنعاء 
وعى مسافة منها حوايل سبعة ايام سريا عى االقدام تقع 
ص���ع���دة ك���ان���ت امل����رك����ز األص������يل ل���أئ���م���ة ال���زي���دي���ني ي��ت��ع��ل��ق ج���زء 
كبري من التاريخ اليمني باملحور الشمايل الجنوبي عى طول 
العمود الفقري الجبيل من هناك إىل املنطقة الزراعية بالقرب 
م����ن ت���ع���ز يف م�������رات ع����دي����دة ك������ان ال���ش���م���ال���ي���ون ي����غ����زون ال��ي��م��ن 
السفى ويف اغلب االحيان كانو يرتحلون نحو الجنوب بسبب 
القحط وقلة االمطار يف صعدة متوسط هطول األمطار يف 
صعدة هو ربع ذلك بالقرب من إب وتم اندماجهم ببساطة 
يف ال��ي��م��ن ال��س��ف��يل وم����ع ذل����ك ل���م ي��ت��ح��رك ال���ن���اس يف االت��ج��اه 
املعاكس..  لم تكن العالقة بني قطبي املرتفعات متناظرة ، 
وكان بني كبار مالك األرايض يف اليمن السفيل يف السنوات 
التاليه عائالت من أقىص الشمال إىل الشرق من السلسلة 
الجبلية يقع وادي الجوف ومأرب وهو موقع مدينة عظيمة 
ق��ب��ل اإلس�����الم ول��ك��ن ب��ح��ل��ول ع����ام 1900 ل���م ت��ك��ن ه��ن��اك ق��رى 
يف منطقة ال��ب��دو ال��رح��ل، اإلم����ام يحيى ف���رض سيطرته عى 
م����أرب يف ع���ام 1909م ع��ى منطقة ش���رق م����أرب ال��ت��ي تعرف 
بوادي حضرموت الهضبة التي يمر عربها الوادي قاحلة لكن 
ال��وادي نفسه يسمح بالزراعة املكثفة وخاصة حضرموت.. 
يرتبط التاريخ ارتباًطا وثيًقا بالهند وجنوب شرق آسيا وزير 
خارجية إندونيسيا لسنوات عديدة عيل العطاس جاء من 
عائلة حضرمية قديمة تعود هذه الروابط إىل القرن الخامس 
ع��ش��ر وم����ع ذل����ك ف��ق��د ارت���ف���ع ع����دد ال��ح��ض��ارم��ة يف ج����زر الهند 
الشرقية الهولندية ثم أيًضا يف سنغافورة، بشكل كبري يف 
القرن التاسع عشر وجعلوا أجزاء من هذه املنطقة غنية يف 
حني كانت املجموعات األخرى موجودة يف أماكن أخرى يف 
جزر الهند او العالم العربي أو شرق إفريقيا أو الهند ربما كان 
رب��ع السكان )جميعهم تقريًبا من ال��ذك��ور( يف خ��ارج اليمن 
ب���دون تحويالت املهاجرين ل��م تكن ال���دول يف املنطقة ق��ادرة 
عى البقاء ، ولكن مع هذه التحويالت كانت بعض العائالت 
ثرية وفًقا للمعايري األوروب��ي��ة.. كانت املناطق األق��ل إنتاجية 
يف حضرموت موقًعا لنظام قبيل ق��وي ام��ا املناطق املحيطة 
بصنعاء وش��م��ااًل فقد سيطر عليها أئ��م��ة زي��دي��ه ل��ق��رون كان 
جوهر الزيدية أن الحكم الشرعي ينزل من ساللة النبي من 
نسل ابنته فاطمة وصهره عيل بن أبي طالب وعادة ما ُيطلق 
عى أحفاد النبي صى الله عليه وسلم السادة او الشرفاء، 
بدأ مشروعهم يف األج��زاء الشمالية من اليمن يف عام 896 
حول مدينة صعدة من قبل اإلمام األول الهادي ويف بعض 
األح��ي��ان حكموا مناطق شاسعة ، وك���ان األئ��م��ة رج���ال علم 
ورجال سيف باإلضافة إىل االصالح كان القاسمي يف القرن 
ال���س���اب���ع ع���ش���ر ق����د س��ي��ط��ر ل����ف����رة وج����ي����زة ع����ى م��ع��ظ��م ال��ي��م��ن 
)حتى حضرموت لعدة سنوات(، وبعض األئمة السابقني 
كانو أقل حماسا لتاسيس دولة كانوا رجال علم فقط كان 
ال���س���ادة مهمني يف ال��ج��ن��وب أي��ًض��ا ،ال سيما يف ح��ض��رم��وت. 
هناك ت��م تأسيس وج���ود الزيدية ع��ام 952 م��ن قبل مهاجر 
من العراق يدعى احمد عيىس لكن املشروع الذي بدأه كان 
مختلًفا تماًما عن ذلك يف أقىص الشمال عى عكس املذهب 
ال���زي���دي ك����ان امل���ذه���ب ال��ش��اف��ع��ي ل���م ي��ك��ن ي��م��ل��ك اي ق����وة ول��م 
ي���ك���ن ل����ه اي ط���م���وح ل���ل���وص���ول اىل ال���س���ل���ط���ة. ال���ي���م���ن ال��س��ف��يل 
)تعز وإب والحجرية( كان أيًضا شافعي حتى القبائل التي 
انتقلت م��ن ش��م��ال ال��ي��م��ن اص��ب��ح��ت شافعية ب��م��رور ال��وق��ت 
وقبل الهجرات من شمال اليمن كان عدد الشافعية محدود 
ج����دا م���ع ذل����ك ك���ان���ت ت���أث���ري ال���زي���دي���ة م���وج���ود يف ه����ذه امل��ن��اط��ق 
وك���ان يتمحور ح���ول ال��وس��اط��ات القبيلة واالم���اك���ن املقدسة 
والقضاء عى طول ساحل البحر األحمر، يوجد سهل يسمى 
تهامة وه���و ه��ام��ي للسياسة اليمنية ول��ي��س ل��ه دور يذكر 
يف م��راح��ل ت��اري��خ اليمن السياسية ول��ك��ن ك��ل م��ن زار تهامة 
من املستشرقني اعجبو جدا باخالق سكان هذه املنطقة وما 
يميزهم هو الصدق وال��ك��رم سكان تهامة شافعيني وكانت 
إحدى مدنهم زبيد وال تزال حتى أوائل القرن العشرين مركًزا 
للتعليم ال��دي��ن��ي ك��ان��ت م��ش��ه��ورة أي��ًض��ا بنسيجها واصباغها 
باللون النييل كانت تهامة م��زده��رة تماًما وفًقا ملعايري ذلك 
الوقت مع عدد سكان ربما 8000  نسمة عى الرغم من أن 
تجارتها كانت تتجه نحو ميناء الحديدة وبالشك كانوا أقوياء 
ول��م يسيطر عليهم األت���راك أب���ًدا وم��ع ذل��ك لم يكونوا لفرة 
طويلة يشكلون تهديًدا لسكان املرتفعات كما فعل سكان 
املرتفعات بهم تطل الجبال الغربية وهي التي تسكنها قبائل 
الزيدية يف الشمال والشافعية يف الجنوب عى تهامة وعى 
طول الجبل املتدرج عى التالل توجد قرى صغرية مبنية من 
الحجر وعادة ما تكون هذه املنازل املحصنة املكونة من ثالثة أو 
أربعة طوابق متشابهة والتي تميز املرتفعات من حوث حتى 
تعز يتم االحتفاظ بالحبوب واملاشية يف الطابق األريض بينما 

اكتظت األسرة بغرف صغرية يف الطوابق العليا.
م����ن ال���ش���م���ال ال���غ���رب���ي إىل ال���ج���ن���وب ال���ش���رق���ي م����ن ص��ع��دة 
ون���ج���ران إىل ح��ض��رم��وت ن��الح��ظ بنية م��ت��ع��ددة ال��ط��واب��ق من 
الطني يوجد عى طول ساحل البحر األحمر مجمع معماري 
ثالث حيث املنازل منخفضة من الطني والشعاب املرجانية أو 
املجمعات املبنية من األحجار واألش��واك تشبه املساكن عى 
س��اح��ل ش���رق إف��ري��ق��ي��ا امل��س��ل��م��ة.. وم���ع ذل����ك، ل���م ي��ك��ن هناك 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��خ��ي��ام يف أي م��ك��ان، ت��ت��داخ��ل ب��ع��ض ال��ق��ب��ائ��ل يف 
الشرق مثل دهم بكيل مع العالم البدوي العربي الشمايل 
وت����زع����م ق���ب���ائ���ل م��ع��ي��ن��ة يف ش���م���ال ال���ج���زي���رة ال���ع���رب���ي���ة أص��ول��ه��ا 
يمنية  لكن اليمن كانت يف األساس بلًدا زراعًيا وكان معظم 
ال��رع��اة تابعني أو مهمشني للقبائل الزراعية الذين هم هم 
أنفسهم غالًبا ما يمتلكون كميات كبرية من املاشية.. تنمو 
أشجار النخيل بكثافة يف وادي حضرموت ويف مواقع قليلة 
أخ���رى ك��ان ال����وادي يتغذى بالفيضان وك��ذل��ك ال��ودي��ان التي 
ك��ان��ت ت��ج��ري ج��ن��وًب��ا إىل ل��ح��ج وش���رًق���ا إىل م�����أرب، وغ���رًب���ا من 
ال����ج����ب����ال إىل س�����اح�����ل ال����ب����ح����ر األح������م������ر، ح����ي����ث ك�������ان امل���ح���ص���ول 
ال��رئ��ي��ي غ��ال��ًب��ا ال��دخ��ن أو ال����ذرة م��ق��اوم��ة للجفاف يجد امل��رء 
أن���ه يف ك��ل م��ك��ان ت��ق��ري��ًب��ا يف ال��ي��م��ن، ب��م��ا يف ذل���ك امل��رت��ف��ع��ات، 
حيث ال يمكن االعتماد عى األمطار يف كل مكان تقريًبا وكان 
الجفاف بمثابة خوف دائم يف املرتفعات يجد املرء أيًضا القمح 
والشعري إىل جانب الكميات الصغرية من الخضار والسمسم 
للزيت والنييل للصباغة وبعض التبغ يف األرايض املنخفضة 
ك��م��ح��ص��ول ن��ق��دي اع��ت��م��د ال��ي��م��ن إىل ح���د ك��ب��ري ع���ى ال��ح��ب��وب 
وك��ان الخبز أو العصيدة هو ما يعيش عليه معظم الناس 
حول الساحل يصطاد الناس يف الجبال كان يفضلون أكل 

لحم الضأن.

عبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )95(
ش��ه��د  ال���ق���رن )19( أح����داث����اً ك��ث��رية زل���زل���ت ك��ي��ان 
" ال��ب��ح��رية " امل��ح��م��ي��ة م���ن ن��اح��ي��ة وح���ول���ت ال��ب��ح��ر 
إىل م���م���ر ل���غ���ري ص���ال���ح س���ك���ان���ه م����ن ن���اح���ي���ة أخ����رى 
ف���ق���د س���ي���ط���رت ق������وى أورب������ي������ة ع�����ى ب���ع���ض أج������زاء 
البحر شمااًل وجنوباً ونجحت تلك القوى يف أن 
تجعله "م���م���راً" خ��اص��اً ل��ت��ج��ارت��ه��ا ول��ي��س لصالح 
أهل البحرية كما كان من قبل فقد شاهد فجر 
ه�����ذا ال����ق����رن م���ج���ئ ال���ح���م���ل���ة ال���ف���رن���س���ي���ة إىل م��ص��ر 
ث�����م خ����رج����ت م���ن���ه���ا ن���ت���ي���ج���ة ت�����ع�����اون ب���ري���ط���ان���ي���ا م��ع 
السلطنة العثمانية )-1798 1801م ( وأسرعت 
بريطانيا عندئذ إىل احتالل جزيرة ميون 1799م 
ملدة قصرية ملست خاللها صعوبة اإلقامة فيها 
وم��ن هنا كانت بداية بحثها الحثيث عن مكان 
م��ن��اس��ب ت��ض��ع ف��ي��ه ق��دم��ي��ه��ا ع��ن��د م���دخ���ل ال��ب��ح��ر 
األح�����م�����ر ال���ج���ن���وب���ي وت���ح���ق���ق م�����ن ورائ���������ه أغ���راض���ه���ا 
امل����ت����ع����ددة م���ث���ل أن ت��ج��ع��ل م���ن���ه م��ح��ط��ة ل��ت��م��وي��ن 
سفنها البخارية بالفحم وأن يكون وكالة دائمة 
ت��ن��ف��ذ م��ن��ه ت��ج��ارت��ه��ا إىل ب��اق��ي أن��ح��ا ال��ج��زي��رة وق��د 
انتهت تلك املساعي إىل احتالل عدن بالقوة يف 
ع���ام 1839م ب��ع��د اخ���ت���الف ق����ادة ال��س��ف��ن امللكية 
وق����ادة س��ف��ن ش��رك��ة ال��ه��ن��د ال��ش��رق��ي��ة الربيطانية 
فيما بينهم حول صالحية كل من الشحر واملكال 

وجزيرة سقطرى لهذه املهمة .
ك���م���ا ش���ه���د ه�����ذا ال����ق����رن أي����ض����اً خ����ط����وات م��ح��م��د 
عيل وايل مصر والجزيرة العربية بناء عى طلب 

ال���س���ل���ط���ان ال���ع���ث���م���اين , ف����رت����ب ع����ى ه������ذا ام����ت����داد 
سيطرته إىل تهامة اليمن يف املدة )-1818 1820( 
ثم سلم ما تحت يده إىل االمام القائم حينذاك 
وعاد محمد عيل بعدها إىل اليمن عند مطاردة 
ق���ائ���د ال���ت���م���رد ال�����ذي ف���رم���ن ال���ح���ج���ازإىل ال��ح��دي��دة 
وبقى فيها يف املدة من -1834 1840م لالستفادة 
من تجارة البحر األحمر وخاصة يف ميناء املخا 
وك��ان��ت السلطنة ق��د كأفئت أب��ن��ه إب��راه��ي��م باشا 
عى اعماله يف الجزيرة بتعيينه والياً عى جدة 
وملحقاتها اإلفريقية – والية الحبش التي كانت 
س����واك����ن وم����ص����وع م����ن أه�����م م���وان���ئ���ه���ا وق�����د أزع����ج 
ب���ري���ط���ان���ي���ا ك����ث����رياُ وج�������ود م���ح���م���د ع����يل يف س���واح���ل 
ال��ب��ح��ر األح���م���ر وس���واح���ل ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وه���ذا 
ماجعلها تستميت يف القضاء عى قوة محمد 
ع����يل يف امل���ن���ط���ق���ة وع�����ى أن ت���ح���ت���ل ع�����دن ب��وس��ي��ل��ة 
وبأخرى سنة 1839م وكان محمد عيل يستميت 
يف اسرضاء بريطانيا وتطمينها بأن وجوده عى 
سواحل البحر األحمر وسواحل الخليج العربي 
اليهدد تجارتها وخطوط مواصالتها ولكن كان 
محور سياستها تجاهه هو أنها تكره وجود قوة 
ف��ت��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وأن������ه م����ن األف����ض����ل ل���ه���ا اإلب���ق���اء 
ع����ى ك���ي���ان ال���ش���ي���خ امل����ري����ض ف��ي��ه��ا أي ) ال��س��ل��ط��ن��ة 
العثمانية ( ويالحظ أن بريطانيا قد بدأت تتخى 
ع����ن س���ي���اس���ة امل���ح���اف���ظ���ة ع����ى ال�����دول�����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
عند عقد مؤتمر ب��رل��ني امل��ع��روف ع��ام 1878م إذ 

ح���ص���ل���ت ع�����ى ق�������رض ال���ت���اب���ع���ة 
للسلطنة ثمناً ملساعدتها لها 
أثناء الحرب الروسية الركية  
) -1876 1877م (وك���������ان ه���ذا 
القرن 19م شاهداً عى ضعف 
ال���س���ل���ط���ة امل����رك����زي����ة يف ص��ن��ع��اء 
وع�����ى ت���ف���ت���ت ال����ب����الد ب����ني ع���دد 
من مراكز القوى املحلية مما 
ج��ع��ل األط�����راف م��وض��ع طمع 
ال����ق����وى ال���خ���ارج���ي���ة وك�������ان ه���ذا 

م����م����ا أغ���������رى م���ح���م���د ع�����يل ال����ب����ق����اء يف ال����ي����م����ن ع����دة 
سنوات وعى أن تسرع بريطانيا إىل احتالل عدن 
ويف تكوين شرنقة حولها بعقد ع��دة اتفاقيات 
حماية مع القوى املحلية بها وانتهزت السلطنة 
العثمانية فرصة الضعف ولجوء بعض القوى 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ي��ه��ا لتمد سيطرتها م��ن ال��ح��ج��از إىل 
تهامة اليمن ثانية يف عام 1849م ثم إىل صنعاء 
يف عام 1872م ومن هنا بدأ التزاحم بينها وبني 
بريطانيا يف تحديد مناطق النفوذ يف اليمن وتم 
التشطري بينهما يف أوائل )1914م ( وطوال هذا 
القرن 19م كان تقريباً  الساحل اإلفريقي للبحر 
األحمر يخضع للسيادة العثمانية إم��ا مباشرة 
أوع��ن طريق والت��ه��ا يف مصر وسبق أن شرنا إىل 
أن السلطنة العثمانية قد كافأت إبراهيم باشا 
ب��والي��ة ج���دة وملحقاتها االف��ري��ق��ي��ات وق���د نجح 

محمد ع��يل يف إق��ن��اع السلطان 
ال�����ع�����ث�����م�����اين ب����������أن ي����ح����ت����ف����ظ ب���ت���ل���ك 
امللحقات بعد وفاة إبنه إبراهيم 
وبعد تسوية لندن عام -1840  
1841م  امل����ع����روف����ة وه������ي ع���ب���ارة 
عن إقليم التاكة شرق السودان 
وم���������ي���������ن���������اءي س����������واك����������ن وم�������ص�������وع 
ل���������ي���������ظ���������ل م��������������ش��������������ارك��������������اً يف ت����������ج����������ارة 
جنوب البحر األحمر وليعوض 
خسارته يف هذا البحر وخاصة 
مينايئ ج��دة وامل��خ��ا وق��د ت��ن��ازل اب��ن��ه ع��ب��اس باشا 
ع���ن إق��ل��ي��م ال��ت��اك��ة وس���واك���ن وم���ص���وع للسلطنة 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ت��ب��ع��اً ل��س��ي��اس��ت��ه االن��ك��م��اش��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ب��م��ا يف ذل����ك داخ�����ل م��ص��ر ن��ف��س��ه��ا أم����ا ال��خ��دي��وي 
اس��م��اع��ي��ل ف��ق��د ج��ع��ل ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ب���م���ايف ذل��ك 
س��������واك��������ن وم��������ص��������وع م�����ط�����ل�����ق�����اً ل�����ل�����ت�����وس�����ع وت�����ك�����وي�����ن 
إمرباطورية إفريقية باسم السلطنة العثمانية 
ح���ت���ى ت����م ع����زل����ه ع������ام 1879م ن����ظ����راً ل����ك����رثة دي���ون���ه 
وموقف الدول الكربى منه وقد تدهورت مصر 
يف ع���ه���د أب����ن����ه ال����خ����دي����وي ت���وف���ي���ق واح����ت����ل����ت م��ص��ر 
من قبل اإلنجليز إلخضاع ثورة عرابي  وحماية 
السلطة الشرعية يف البالد إن ظلت مصر والية 
ع���ث���م���ان���ي���ة إىل ق����ي����ام ال����ح����رب ال���ع���امل���ي���ة األوىل ع���ام 
1914م ودخ��ول السلطنة الحرب ضد الحلفاء 

فأعلنت بريطانيا الحماية عى مصر. 

 
شلللخلللصللليلللات هللللللذه اللللحلللللللقلللة سلللتلللة شللللهللللداء وهللللللم عللى 

النحو التايل: 
• الشهيد عيل حسني محمد حسني مهدي تاريخ 

امليالد 1927م.. 
• م���ك���ان امل���ي���اد ق���ري���ة ب��ي��ت م���ه���دي م���خ���اف ع���م���ار ع��زل��ة 
رخ������م������ة م�����دي�����ري�����ة دم���������ت م����ح����اف����ظ����ة إب س�����اب�����ق�����ا م���ح���اف���ظ���ة 
الضالع حالياً- تلقى تعليمه األوىل يف عزلة رخمه شارك 
يف ح���رب ال��س��ب��ع��ني ي��وم��اً م��ن أواخ����ر دي��س��م��رب 1967م اىل 

1968/2/8م.
•  ال���ت���ح���ق ب���ص���ف���وف م��ن��ظ��م��ة امل����ق����اوم����ن ال����ث����وري����ن م��ن��ذ 
ت���أس���ي���س���ه���ا ع��������ام 1969م ث������م ص�����ف�����وف ال����ج����ب����ه����ة ال���وط���ن���ي���ة 

الديمقراطية يف أكتوبر عام 1978م.
•  الشهيد املناضل عيل حسن مهدي كان له دور كبري 
يف النضال يف صفوف منظمة املقاومني الثوريني وبالذات 
خ����الل ال��ن��ص��ف األول م���ن ع��ق��د س��ب��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل���ايض 
إضافة اىل دوره يف حرب السبعني يوماً الذي تم تغييبه 

تماماً من كشف مناضيل حرب السبعني يوماً.. 
• استشهد املناضل عيل حسن مهدي رحمه الله  يف 

أواخر عام 1978م.. 
• الشهيد املناضل ناجي صالح الحدي: تاريخ امليالد 

1948م..
• مكان املياد قرية القدمة مخاف عمار محافظة إب..

• انظم إىل صفوف منظمة املقاومن الثورين اليمنين 
عام 1970م وكان أشجع املقاتلني الشباب يف املنظمة.. 

• استشهد عام 1972م  رحمه الله..  
• الشهيد املناضل: أحمد حسني احمد القوبعي: 

تاريخ امليالد 1945م.
• مكان املياد قرية حرمة مخاف عمار محافظة إب.. 

• أنضم اىل صفوف منظمة املقاومن الثورين أواخر 
عام 1969م.. 

• ع���رف���ُت امل���ن���اض���ل أح���م���د ح��س��ن ال��ق��وب��ع��ي أوائ������ل ع��ام 
1972م وك�����ان آن������ذاك م���ن ق����ي����ادات ال���ص���ف ال���ث���اين يف إط���ار 

املنظمة وكان من أبرز وأشجع املناضلني رحمه الله..
• اس���ت���ش���ه���د أح����م����د ال���ق���وب���ع���ي ع������ام 1976م يف ظ�����روف 

غامضة.. 
• الشهيد املناضل املقدم مسعد قائد النجار..

• اسم الشهرة مسعد سيدم.. 
• تاريخ املياد: 1947م.. 

• مكان املياد قرية بيت سيدم مخاف عمار محافظة 
إب ال��ت��ح��ق يف منظمة امل��ق��اوم��ني ال��ث��وري��ني اليمنيني مُنذ 
ت��أس��ي��س��ه��ا ع����ام 1969م وك�����ان م��ق��ات��ل م��ق��ت��در يف ص��ف��وف 

املنظمة.. 
• التحق بالكلية العسكرية يف جنوب الوطن بتاريخ 
1971/9/1م وذلك ضمن الدفعة األوىل من طلبة الكلية 
العسكرية وق��د ت��خ��رج منها برتبة م���الزم ث��اين وبشهادة 

دبلوم عسكري بامتياز.. 
• ال���ت���ح���ق ب��������دورة ع���ل���وم س���ي���اس���ي���ة ب��م��ع��ه��د ب����اذي����ب ع���ام 
1973م وم������ُن������ذ ذل�������ك ال�����ت�����اري�����خ اىل ي�������وم اس����ت����ش����ه����اده ك����ان 
ضمن قيادات الصف الثاين للمنظمة- - يف عام 1974م 
تم تعيينه قائداً ملعسكر شعب النود يف مديرية الضالع 
محافظة لحج سابقاً محافظة الضالع حالياً  فاىل جانب 
وض����ع����ه ال����ق����ي����ادي آن���������ذاك ك������ان ي����ق����وم ب����ت����دري����س م��ن��ت��س��ب��ي 
املعسكر علوم سياسية إضافة اىل املواد العسكرية مثل 
التكتيك والتدريب الناري والطبوغرافيا وبعد فرة عام 

تفرغ للعمل القيادي يف إطار املنطقة الوسطى..
• امل��ن��اض��ل م��س��ع��د س��ي��دم ك����ان م���ن ال��ض��ب��اط امل��ت��م��ي��زي��ن 

عسكرياً وامللمني سياسياً كما أنه كان من الشخصيات 
االجتماعية املعروفة يف منطقة عمار بشكل خ��اص ويف 

بقية مخاليف املنطقة الوسطى بشكل عام..
• اس��ت��ش��ه��د امل���ن���اض���ل م��س��ع��د س���ي���د م رح���م���ه ال���ل���ه ع���ام 

1977م.. 
• الشهيد املناضل الرائد: زيد الريايش.. 

• تاريخ املياد: عام 1953م تقريباً..
• مكان املياد قرية شريح عزلة شريح مديرية النادرة 

محافظة إب.. 
• ان��ظ��م اىل منظمة امل��ق��اوم��ن ال��ث��وري��ن اليمنين ع��ام 
1972م ب����رت����ب����ة م����������الزم ث��������اين وب������ش������ه������ادة دب������ل������وم ع���س���ك���ري 

بامتياز..
• تفرغ للعمل يف منطقة عمار أغلب ف��رات النصف 
ال����ث����اين م����ن ع���ق���د س��ب��ع��ي��ن��ات وأوائ��������ل ع���ق���د ال���ث���م���ان���ي���ات م��ن 
القرن املايض وكان من ابرز الضباط املتميزين واملناضلني 

املقتدرين عسكرياً وسياسياً.. 
• ك����ان ع���ض���وا يف ال��ج��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة م��ُن��ذ 

تأسيسها أواخر عام 1978م..
• ك����ان ع���ض���واً يف ال���ح���زب االش������رايك ال��ي��م��ن��ي م���ن آوائ����ل 

عام 1979م.. 
• اس����ت����ش����ه����د امل�����ن�����اض�����ل زي��������د ال�������ري�������ايش رح�����م�����ه ال�����ل�����ه ع����ام 

1981م.. 
الشهيد املناضل الرائد عبده مانع الصعدي 

• تاريخ املياد : عام 1951م تقريباً.
• مكان املياد قرية شريح عزلة شريح مديرية النادرة 

محافظة إب.  
• ان��ظ��م إىل منظمة امل��ق��اوم��ن ال��ث��وري��ن اليمنين ع��ام 

1971م. 

• تخرج م��ن الكلية العسكرية يف جنوب ال��وط��ن عام 
1974م برتبة مالزم ثاين وبشهادة دبلوم عسكري بدرجة 

امتياز..
• بعد تخرجه عمل يف بعض ال��ف��رات يف املعسكرات 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة يف ج���ن���وب ال���وط���ن وال����ف����رات األخ����رى 

قضاها يف العمل النضايل يف عمار.
• كان عضوا يف الجبهة الوطنية الديمقراطية منُذ شهر 

ديسمرب من عام 1978م..
• كان عضواً يف الحزب االشرايك اليمني مُنذ 6فرباير 
م���ن ع���ام 1979م ش����ارك يف ال���ح���رب ال��ت��ي ش��ن��ت��ه��ا السلطة 
خ��الل عامي 1981م – 1982م وك��ان م��ن ضمن الضباط 

املتميزين فيها.. 
يف أوائ�������ل ع�����ام 1983م ت���ف���رغ ل��ل��ع��م��ل يف ل������واء ال���وح���دة 
التابع للجبهة الوطنية يف جنوب الوطن وقد تبوء عدة 

مناصب عسكرية من بينها أركان كتيبة مشاه.
استشهد املناضل عبده مانع الصعدي رحمه الله يف 

13يناير من عام 1986م.

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل

شخصيات بارزة من عمار
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محطات

جمال القيز

جورج قرداحي
أح�����������������د يف األرض ك�����م�����ا  ي�����������م�����������رغ  ل�������������م 
م�����������رغ ال�����ص�����ح�����ف�����ي واإلع�����������الم�����������ي ووزي�����������ر 
اإلع�����������������الم ال������ل������ب������ن������اين ج��������������ورج ق�������رداح�������ي 
األن���������������ف ال��������س��������ع��������ودي ب�����ك�����ل�����م�����ة واح������������دة 
عاجلة وع��اب��رة.. حتى اهتزت مملكة 
ال���ش���ي���ط���ان م�����ن أرك����ان����ه����ا ج���م���ي���ع���ا.. ب��ل 
أن����ه����ا ح����ش����دت ض�������ده م���ث���ل���م���ا ح���ش���دت 
ال����ج����م����ي����ع ض�������د ال�����ي�����م�����ن وس��������ارع��������ت اىل 
ح��ش��د ال��ج��م��ي��ع ض���د ج����ورج ق��رداح��ي 
وشنت عليه حرباً إعالمية شعواء.. 
وم����������������ن أج����������������ل ك�������ل�������م�������ة واح�����������������������دة ع��������اب��������رة 
س�������ح�������ب�������ت س���������ف���������ريه���������ا وأج�������������������������ربت دول 

م�����ج�����ل�����س ال��������ت��������ع��������اون ال�����خ�����ل�����ي�����ج�����ي ع���ى 
س�����ح�����ب س�����ف�����رائ�����ه�����ا م�������ن ل�������ب�������ن�������ان.. وق�����د 
ت����ح����ول م���ج���ل���س ال�����ت�����ع�����اون ال��خ��ل��ي��ج��ي 
هذا اىل ما يشبه "فرقة حسب الله" 
املصرية.. عندما تعزف حسب املوال" 
املطلوب.. فرقة حسب ال��ل��ه.. واعني 
م��ج��ل��س ال����ت����ع����اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ي���ج���اري 
ال������س������ع������ودة وق�����ي�����ادت�����ه�����ا ال�����ط�����ائ�����ش�����ة اىل 
حيث تشاء تسعى إما اىل شراء رضا 
م���ح���م���د ب�����ن س����ل����م����ان، إم������ا اىل ت���ف���ادي 

أذى وضرر هذا املعتوه العجيب؟!..
املهم أن "ال��ري��اض" حولت مشكلة 

ب�����س�����ي�����ط�����ة اس�������م�������ه�������ا ج�����������������ورج ق���������رداح���������ي 
اىل أزم��������ة س���ي���اس���ي���ة ع�����اص�����ف�����ة.. ألن���ه���م 
يعتربون لبنان حديقة خلفية لهم، 
فيما لبنان عظيم بكيانه عايل املكانة 
وإن ك����������ان ي��������راع��������ي ع�����الق�����ت�����ه ب����اش����ق����ائ����ه 
وم������ح������ي������ط������ه ال��������ع��������رب��������ي وي����������ح����������رم ذات����������ه 
وي��������ح��������رم إق������ل������ي������م������ه، ول��������ذل��������ك ت������ط������اول 
ع��ل��ي��ه��م أوب������اش ال���ص���ح���راء وش��ي��اط��ني 

األنس واألعراب..
ل�����ب�����ن�����ان ي�������ا أوب��������������اش ال������ص������ح������اري أك�����رث 
ع���م���ق���اً وأك�������رث ت����اري����خ����اً وأع�����ظ�����م م���وق���ف���اً 
م���������ن���������ك���������م.. ب�������������������ريوت م������������ول������������دة ث�������ق�������اف�������ات 

ورب��ي��ب��ة ح��ض��ارات م��ن حيث أن��ت��م كل 
مؤهالتكم النفط األسود القذر الذي 
ل�����م ت���س���ت���ف���ي���دوا م���ن���ه ول������م ت��س��ت��ث��م��روه 
ب����اي����ج����اب����ي����ة ب������ل ح����ول����ت����م����وه اىل أم��������وال 
وس�����خ�����ة ت����ت����دف����ق اىل أف������خ������اذ ال�����������������"...." 
ق����ب����ح����ك����م ال������ل������ه وق������ب������ح ك�������ل س���ل���وك���ك���م 

وأباطيلكم..
ق������رداح������ي "زاد ش�����م�����وخ�����اً.. وأج�������الن 
ال����ص����ح����اري زادوا ل�����ؤم�����اً وت����ح����ول����وا اىل 

أضحوكة أمام العالم أجمع.. 
س��ل��م��ت ي����ا ج������ورج وب����ورك����ت م��وق��ف��اً 

وإنساناً.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

)6(

)5( قائد الجوية 
اإلماراتية ضيف 

رشف أكرب مناورة 
صهيونية

م���ث���ل���م���ا ك�����ان�����ت "دوي�������ل�������ة اإلم����������������ارات ال����الع����رب����ي����ة" 
������اق������ًة يف إت������ي������ان خ�������طء ال����ت����ط����ب����ي����ع، ف����ق����د ب���ات���ت  س������َبّ
-يف س��ب��ي��ل إش���ب���اع رغ���ب���ة أو ن��ه��م ال��ض��ج��ي��ع ال���ذي 
أعني به "الكيان الصهيوين"- أش��د تهُيًّؤا وأكرث 
اس���ت���ع���داًدا الق����راف أِيّ ُج����رم الأخ���الق���ٍيّ فظيع، 
وغدت أكرث البلدان مسارعة واندفاًعا ملشاركة 
دولة "الكيان الصهيوين" يف تنفيذ كل مشاريعه 
واس��رات��ي��ج��ي��ات��ه ال���ت���ه���وي���دَيّ���ة ال��ق��ائ��م��ة ع���ى أف��ك��ار 
توراتية زائفة والهادفة إىل وأد ما تبقى من حٍقّ 

للشعب العربي الفلسطيني وتضييعه.
ففي ضوء االسراتيجية العسكرية الصهيونية 
االحتاللية االستئصالية التي تقتيض بقاء جيش 
دولة الكيان بمختلف قواه وأسلحته وتشكيالته 
يف حالة جاهزية فنية وقتالية عالية، ويف حالة 
ت��أه��ب دائ���م الق��ت��الع أب��ن��اء ال��ش��ع��ب الفلسطيني 
م���������ن م�����ن�����اب�����ت�����ه�����م وم�������واط�������ن�������ه�������م األص�������ل�������ي�������ة ب������ص������ورة 
ك���ل���ي���ة- ن���ف���ذ س������الح ج����و "ال����ك����ي����ان ال���ص���ه���ي���وين" يف 
الفرة "26 - 28" من أكتوبر امل��ايض يف صحراء 
"ال������ن������ق������ب" ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ال�����ت�����م�����ري�����ن ال����ع����س����ك����ري 
ال�������������دويل ال�����������ذي أط�����ل�����ق�����ت ع����ل����ي����ه ت����س����م����ي����ة "ال����ع����ل����م 
األزرق" ال��ذي ُنفذ بمشاركة كل من "ال��والي��ات 
املتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، 
وإي���ط���ال���ي���ا، وال����ي����ون����ان، وال���ه���ن���د"، ف��ت��س��ب��ب ذل��ك 
التنفيذ امل��ت��ع��دد األط����راف -نتيجة م��ا سبقه من 
ترتيب وتنسيق دقيق- يف تحليق مقاتالت 7 دول 
-معظمها ضالعة يف جريمة توطني الصهاينة 
يف أرض "فلسطني"- يف سماء األرايض العربية 
امل��ح��ت��ل��ة ألول م�����رة م���ن���ذ اإلع�������الن ع����ن ق���ي���ام دول����ة 

"كيان صهيون" عام 1948.
وبالرغم من أن هذا التمرين العسكري يقام 
كل ثاين عام منذ أن تقرر تنفيذه بشكٍل متكرر يف 
عام 2013، فإن مناورة هذا العام 2021 -بالنظر 
إىل تميزها باضطالع 1500 متدرٍب من جنسيات 
متعددة بمهاجمة واس��ت��ه��داف مئات األه��داف 
امل������ف������رض������ة وال������ت������ع������اط������ي م�������ع م������ئ������ات ال�����ت�����ه�����دي�����دات 
املعادية املحتملة ويف ظ��روف الخطوط الجوية 
املعقدة ب����880" طلعة ج��وي��ة بواسطة أك��رث من 
70 ط���ائ���رة م��ق��ات��ل��ة م���ن دول ع�����دة- ُت����َع����ُدّ امل���ن���اورة 
را من  العسكرية الكربى واألكرث ضخامًة وتطُوّ
ج��م��ي��ع م����ا س��ب��ق��ه��ا م����ن م�����ن�����اورات أخ������رى م���ن���ذ أن 

دنست أقدام الصهاينة ثرى أرض اإلسراء.
ولم تُفت سلطات "دويلة اإلمارات" املفرطة يف 
املمارسات والسلوكيات الَعِماِلَيّة فرصُة تشريف 
ه��ذه الفعالية االحتاللية بحضور رسمي تمثل 
بصفِة وشخِص قائد القوات الجوية اإلماراتية 
ال���ل���واء ال���رك���ن "إب���راه���ي���م ن��اص��ر م��ح��م��د ال��ع��ل��وي" 
ال����ذي ع��ك��س -ب���ص���دى ح���ض���وره امل������دوي- م���ا ب��ات 
ي��رب��ط س��ل��ط��ات ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين  ب��ن��ظ��ام ب��الده 
امل��ن��ح��رف ع���ن ال���ص���راط ال���س���وي م���ن ارت���ب���اط ق��وي 
ت���ه وم��ت��ان��ت��ه م���ا ي��رب��ط ب���ني أب���ن���اء امل��ل��ة  ي��ت��ج��اوز ب���ق���َوّ

الواحدة من رباط أخوي.
ون�����ظ�����ًرا مل�����ا ي���م���ث���ل���ه ح����ض����ور امل����س����ئ����ول ال���ع���س���ك���ري 
اإلمارايت من أهمية بالغة لدى سلطات الكيان 
الصهيوين "التورايت" فقد كان لُه باالنتظار عى 
أرض املطار -ي��وم اإلثنني ال���25 من أكتوبر- قائد 
سالح جو العدو اللواء "عميكام نوركني" الذي 
استقبله -بحسب ما تناقلته الكثري من وسائل 
اإلع���������الم ال����ت����ي غ���ط���ت زي������ارت������ه م�����ن ع������دة ج����وان����ب- 
ب����رح����ي����ب واح������ت������ف������اٍء م�����ب�����ال�����ٍغ ف���ي���ه���م���ا ب�����ال�����رغ�����م م��ن 
اق����ت����ص����ار ح����ض����وره ع����ى ص���ف���ة "ع����ض����و م����راق����ب"، 
وهي مبالغٌة تؤكد أنه قد ُعد -عى سبيل عرفان 
س��ل��ط��ات ال��ك��ي��ان ب��م��ا ت��ت��ل��ق��اه م���ن ن��ظ��ام اإلم�����ارات 
من دعم مايل متجدد- ضيف شرف الفعالية يف 
محاولة من املضيفني الصهاينة إلغرائه وإغراء 
نظرائه بالحضور -أعضاًء مشاركني- يف نظريتها 
املستقبلية التي من املقرر لها أن تقام بعد عامني 

بالتمام.
ويف س����ي����اق م�����ا ح���ظ���ي ب�����ه امل�����دع�����و "ع�����ل�����وي" م��ن 
استقبال رسمي قال اللواء الصهيوين "نوركني" 
-بحسب ق��ن��اة "روس��ي��ا ال���ي���وم"-: )أش��ك��رك قائد 
سالح الجو اإلمارايت عى استعدادك للوصول 
إىل إسرائيل، فهذا يوم تاريخي ومهم للتعاون 

بني سالحي الجو اإلسرائييل واإلمارايت(.
وإمعانًا من املسئولني الصهاينة يف استدراج 
ال���ض���ي���ف امل�����ح�����دود ال������دراي������ة ون����ظ����ام ب�������الده ال����زائ����غ 
ع��ن ُس��ب��ل ال��ه��داي��ة إىل االن��غ��م��اس أك��رث ف��أك��رث يف 
مستنقع الغواية،  فقد اعترب رئيس العمليات 
يف س������الح ال����ج����و ال���ص���ه���ي���وين امل����دع����و "أم�������ري الزار" 
-بحسب م��ا ُنشر يف "ال��ع��ني اإلخ��ب��اري��ة"- )زي���ارَة 
ق�������ائ�������د ال���������ق���������وات ال������ج������وي������ة اإلم���������ارات���������ي���������ة "إب������راه������ي������م 

العلوي" مهمة للغاية(.
ويف م�����س�����ع�����ى م��������ن امل�����س�����ئ�����ول�����ني ال�����ص�����ه�����اي�����ن�����ة إىل 
ة ال���ت���وت���ر ب����ني "دوي�����ل�����ة اإلم�����������ارات" ال��ت��ي  رف�����ع ح��������َدّ
ُت�����دار ب��ط��ي��ش وس��ف��ه أوالد "زاي�����د ب���ن س��ل��ط��ان آل 
نهيان" وبني أقوى من يحيط بها من الجريان، 
زعم محللون عسكريون إسرائيليون -بحسب 
م����ا ن���ش���ر يف م����وق����ع "ال����ج����زي����رة ن��������ت"-: )إن زي������ارة 
"العلوي" ومشاركته يف مناوراٍت فعالٍة لسالح 
الجو اإلسرائييل تحمل يف طياتها رسالة واضحة 
ل�"إيران" مفادها "أن مناورات إسرائيلية إماراتية 
يف ال��خ��ل��ي��ج -وع������ى م���رم���ى ح���ج���ر م����ن إي��������ران- ل��ن 

ا من اآلن". تكون بعيدة جًدّ
بل لقد حمل سلطات العدو جهدها الحثيث 
واملثابر يف توسيع مساحات وأطر ودوائر التوتر 
ع����ى اإلي�����ع�����از ل���ب���ع���ض م����ا ت���ت���ب���ن���اه م����ن م����ص����ادر أن 
ت��ت��وق��ع -وف����ق م���ا أورده م��وق��ع ال��ج��زي��رة ن���ت" يف 
سياق ذلك الخرب- )مشاركة "اإلم���ارات" ودول 
أخرى بشكل فعال يف مناورات "العلم األزرق" 
بعد عامني، ال سيما أنها تحايك سيناريوهات 

تتعلق بشن هجمات عى "إيران"(.

وفيما يتعلق بتطورات ومستجدات الصراع الدامي 
ال�����ذي ت��ش��ه��ده ال��ي��م��ن ح���ال���ي���اً يف ظ���ل اس���ت���م���رار ال���ع���دوان 
وال���ح���رب ال��ت��ي ت��ش��ن��ه��ا دول ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ع���ى ه��ذا 
ال����ب����ل����د ال����ع����رب����ي م����ن����ذ م�����ا ي�����ق�����ارب س����ب����ع س�����ن�����وات , ت��ش��ه��د 
ب���ع���ض ال���ج���ب���ه���ات ت���ص���ع���ي���داً خ����ط����رياً وُم����ت����س����ارع����اً , ح��ي��ث 
تدور معارك عنيفة هنا وهناك , ويظل العنف والعنف 

املُضاد هو سيد املوقف.
وم���ا إن ت��ح��ت��دم امل���ع���ارك ال��ع��ن��ي��ف��ة وت��ت��ج��دد ب��ني ق��وات 
ص����ن����ع����اء وال�������ق�������وات ال����ت����اب����ع����ة ل���ح���ك���وم���ة ه��������ادي ال��ع��م��ي��ل��ة 
عى جبهة م��أرب تحديداً , وُيحقق فيها ابناء الجيش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة وح����ل����ف����ائ����ه����م����ا ت������ق������دم������اً م�����ل�����ح�����وظ�����اً , 
واخ�����������راق�����������ات الُي������س������ت������ه������ان ب�����ه�����ا ح�����ت�����ى ُت��������س��������ارع واش����ن����ط����ن 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا وش���رك���ائ���ه���ا يف ج��ري��م��ة ال���ح���رب ال��ح��ال��ي��ة عى 
اليمن , إىل التدخل والدعوة إىل املفاوضات بني أطراف 
ال����ص����راع , وال��ح��ي��ل��ول��ة دون س���ق���وط م�����أرب ب���أي���دي أب��ن��اء 
الجيش واللجان الشعبية لحسابات ترتبط باألجندة 

واملصالح اإلقليمية والدولية املخدومة يف املنطقة .
وهذا ماحدا بالواليات املتحدة األمريكية خالل األيام 
القليلة املاضية , السيما مع تقدم الجيش واللجان نحو 
م���أرب , إىل تصعيد لهجتها ض��د صنعاء بسبب تقدم 

قواتها نحو املدينة الغنية بالنفط .
وق�����������د ص������ع������د امل�������ب�������ع�������وث األم����������ري����������ي اىل ال������ي������م������ن ” ت���ي���م 
ل���ي���ن���درك���ي���ن���ج ” ق����ب����ل أي���������ام م������ن ل���ه���ج���ت���ه ال����ه����ج����وم����ي����ة ض��د 
صنعاء , ع��ى خلفية اس��ت��م��رار قواتها يف الهجوم نحو 

مركز محافظة مأرب النفطية .
وكما هو ُمالحظ , بات املبعوث األمريي ليندركينج 
يصدر تصريحات شبه يومية يتهم فيها قوات صنعاء 
ب���اع���اق���ة ال���س���الم وي���ح���ذر م���ن ت�����ردي االوض�������اع االن��س��ان��ي��ة 

جراء استمرار هجماتهم يف مأرب .
ي������أيت ذل������ك يف ح����ني ت����ب����دي واش����ن����ط����ن ول����ن����دن م���خ���اوف 
ك���ب���رية م���ن س���ق���وط م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب ب��ي��د ق�����وات ص��ن��ع��اء 
, وتحاوالن ممارسة الضغوط لفرض أي تسوية ُتبقي 

مأرب خارج سيطرة صنعاء , غري ان 
األخ��رية ترفض أي مقرحات حول 
ذل���ك , م��ع��ززة ه���ذا ال��رف��ض بكشف 
امل����������رام����������ي االم�������ري�������ك�������ي�������ة وال������ربي������ط������ان������ي������ة 
م����ن ذل�����ك , ل��ت��ق��س��ي��م ال���ي���م���ن واب���ق���اء 
عوامل الصراع والحروب يف اليمن 

لسنوات قادمة .
" وك���ان���ت ال��ب��ح��ري��ة االم��ري��ك��ي��ة قد 
اعلنت ارس���ال ك��اس��ح��ات ال��غ��ام اىل 
ال����ب����ح����ر االح������م������ر ل���ت���ن���ظ���م اىل ق����وات����ه����ا 
البحرية هناك , وذلك بعد حديث 
بيان مجلس األمن وبشكل ملفت 
ع�����ن ت�����زاي�����د ال���ه���ج���م���ات ع�����ى ال��س��ف��ن 
التجارية قبالة اليمن , يف وقت لم 
يتم تسجيل أي حوادث بهذا الشأن 

, يف م��ؤش��ر ع��ى م��ح��اول��ة ج��دي��دة للضغط ع��ى صنعاء 
تحت ذريعة حماية املالحة الدولية " .

وب���ح���س���ب م����راق����ب����ني ل����ت����ط����ورات األوض����������اع امل����ي����دان����ي����ة يف 
ال�����ي�����م�����ن خ������اص������ة يف ج����ب����ه����ة م������������أرب , ف����������إن ال����ت����ص����ري����ح����ات 
األمريكية والربيطانية األخ���رية ب��ش��أن اليمن تنسجم , 
م���ع ب���ي���ان م��ج��ل��س االم�����ن االخ�����ري ال�����ذي ع���رب ه���و االخ�����ر يف 
فحواه عن القلق واملخاوف من سقوط مأرب بيد قوات 

صنعاء.
وبالتزامن مع التصعيد امليداين الذي تشهده جبهة 
مأرب الواقعة شرقي البالد حالياً , وتوايل ردود األفعال 
اإلقليمية والدولية من هنا وهناك حيال ذلك , وانرباء 
واش��ن��ط��ن وح��ل��ف��ائ��ه��ا وأذن��اب��ه��ا ب��ال��ت��ه��وي��ل وال��ت��ح��ذي��ر من 
خ���ط���ورة األوض������اع وال��ت��ب��ايك ب��إس��م اإلن��س��ان��ي��ة وال��ح��رص 
ع������ى ال����ي����م����ن وال����ي����م����ن����ي����ني ن���ت���ي���ج���ة ت���������ردي األوض������������اع ج������راء 
تصاعد حدة القتال بني من يمثلون اليمن ومن يتبعون 
الرياض وحلفائها يف مأرب بوجه خاص , ُيؤكد " معهد 
واش���ن���ط���ن ل������دول ال���خ���ل���ي���ج ال����ع����رب����ي" يف أح������دث ت���ق���اري���ره 

ال���خ���اص���ة ب���ال���ص���راع يف ال��ي��م��ن , أن���ُه 
لم يُعد بإمكان أمريكا وقف تقدم 

الجيش واللجان نحو مأرب .
وب������ح������س������ب م�����ات�����ض�����م�����ن�����ه ال�����ت�����ق�����ري�����ر 
ال�����������������������ذي ُن������������ش������������ر ق���������ب���������ل أي�����������������������ام " ف���������إن 
ال�����������ق�����������ب�����������ائ�����������ل يف م��������������������������أرب أص�������ب�������ح�������ت 
أق���������رب إىل ال����ت����ح����ال����ف م������ع ص���ن���ع���اء 
والقبول بصفقة ومبادرة صنعاء 
امل��ع��روض��ة ع��ى القبائل يف الوقت 
ال�����ذي ت���ع���اين ف��ي��ه ق�����وات ال��ش��رع��ي��ة 
امل������دع������وم������ة م������ن ال�������خ�������ارج وامل�����وال�����ي�����ة 
ل���ل���ت���ح���ال���ف ال���ع���س���ك���ري ال���س���ع���ودي 
من ضعف يف قدراتها العسكرية 
وف������������رار م���ق���ات���ل���ي���ه���ا ب����س����ب����ب ان����ق����ط����اع 
مرتباتهم منذ عدة أشهر والفساد 

املستشري يف سلطة الشرعية وقيادة قواتها " .
وأشار تقرير " معهد واشنطن" إىل أن السعودية التي 
ُتعد الداعم الرئيس لحكومة هادي تريد الخروج من 
الحرب يف مأرب خصوصاً بعد تكبدها خسائر كبرية مع 
تزايد احتماالت نفاذ ما لديها من ذخائر وصواريخ جو 
أرض موجهة تمكنها من استمرار تنفيذ غ��ارات جوية 

للحد من تقدم قوات صنعاء نحو مدينة مأرب .
وه���ذا م��ا يتوقعه امل��ع��ه��د األم��ري��ي امل��ذك��ور يف تقريره 
املُشار إليه , خاصة مع تقليص الواليات املتحدة لدعمها 
العسكري للسعودية يف حربها عى اليمن ومن ذلك 
عرقلة بعض صفقات األسلحة والذخائر خاصة تلك 

املوجهة والدقيقة.
ه���ذا وق���د ت��ع��م��د ال��ت��ق��ري��ر األم���ري���ي ال��خ��اص ب��ت��ط��ورات 
ال�����������وض�����������ع امل�������������ي�������������داين يف ال�������ي�������م�������ن , ت�������ج�������اه�������ل ت������ص������ري������ح������ات 
ق����ي����ادات ح��ك��وم��ة ص��ن��ع��اء وق���ادت���ه���ا ال��ع��س��ك��ري��ني ب��ش��أن 
اسراتيجيتهم العسكرية والتي يؤكدون فيها باستمرار 
اع��ت��زام��ه��م ت��ح��ري��ر ك��اف��ة األرايض اليمنية م��ن أي وج��ود 

ع���س���ك���ري أج���ن���ب���ي، م����ا ي���ع���ن���ي أن ال���س���ي���ط���رة ع����ى م��دي��ن��ة 
م���أرب ال��ت��ي ب��ات��ت ق��اب ق��وس��ني أو أدىن ل��ن ت��ك��ون نهاية 
امل��ط��اف وأن ال��ق��وات ستواصل تقدمها وتحالفاتها مع 
قبائل جنوب اليمن التي لم تعد ترغب يف بقاء مناطقها 

خاضعة لالحتالل السعودي واإلمارايت.
ورغم هذه الحقائق واملعطيات املُسلم بها عى ضوء 
تطورات الوضع امليداين بمأرب لصالح صنعاء , إال أن 
املعهد األم��ري��ي يف تقريره ح��اول ع��ى مايبدو الرويج 
ملزاعم أن سيطرة قوات صنعاء عى مدينة مأرب ومن 
ث��م ح��ق��ول ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف ه���ذه امل��ح��اف��ظ��ة سيمكنهم 
م���ن إن���ش���اء دول�����ة م��س��ت��ق��ل��ة وأن ذل����ك س��ي��ه��دد أي آم���ال 
للمجتمع الدويل بإنهاء الحرب يف اليمن بالتزامن مع 

الحفاظ عى بقاء البالد موحدة جغرافياً.
ومثل هذا الزعم واألطروحات السياسية األمريكية 
والغربية التي ُتظهر حرصاً كاذباً عى إنهاء الحرب يف 
اليمن وتحقيق ال��س��الم والحفاظ ع��ى سالمة ووح��دة 
أرايض ال��ب��الد التي مزقتها ال��ح��رب , ل��م تُعد خافية وال 
مجهولة , حتى بالنسبة للناس العاديني , وهي تندرج 
ض��م��ن ال���دع���اي���ات وال���ح���رب ال��ن��ف��س��ي��ة ال��ت��ي ُت���م���ارس عى 
اليمن م��ن قبل تحالف دول ال��ع��دوان , ل��ت��ربر استمرار 

التدخل يف الشأن اليمني بأكرث من شكل وصورة .
وم���ا ت��روج��ه واش��ن��ط��ن وم���ن ي�����دورون يف فلكها بشأن 
إن����ه����اء ال����ح����رب يف ال���ي���م���ن وت���ب���ن���ي م������ب������ادرات س��ل��م��ي��ة ي��ت��م 
طرحها ك��ل ف��رة وأخ���رى , يعترب ضمن حيل كثرية لم 
ولن تنطيل عى الشرفاء واألحرار من أبناء اليمن الذين 
أخ���ت���اروا م��واج��ه��ة ال���ع���دوان وال��ت��ص��دي ل��دول��ه وتحالفه 
والثبات عى أسمى املبادئ وأشرف املواقف التي التغيب 
ال��ي��م��ن ال��ح��رة , املستقلة ع��ن��ه��ا ب���أي ح���ال م��ن األح�����وال , 
وهو خيار التراجع عنه وال تنازل عنه حتى لو كان فيه 

الفناء واملوت الذي المناص منه وال مفر !.

....... يتبع .......

خالد الصرابي

يف مشهد روح���اين تقشعر ل��ه االب��دان 
ب����ك����ل م�����ع�����اين وت����ف����اص����ي����ل ال�����س�����ع�����ادة ك��م��ا 
ج��س��د ه���ذا امل��ش��ه��د امل��ض��ام��ني الحقيقية 
ل����ج����م����ال����ي����ات ال�����ن�����ص�����رل�����إس�����الم وه�����������ذا أم�����ر 
يعد من بديهيات الكون والحياة وقدرة 
الخالق عز وجل غاية حتمية ان ينتصر 

اإلسالم يف كل جزء من هذه األرض ..
اليوم لدينا دولة ) غامبيا( وهي دولة 
ليست ضمن االتحاد األوربي لكنها من 
ض����م����ن أوروب������������ا ت����ق����وم يف ل���ي���ل���ة وض���ح���اه���ا 
ب����ت����ق����دي����م إن������ج������از ي����ع����د ت�����اري�����خ�����ي يف ح���ي���اة 
أوروب�������������ا ح����ي����ث اع����ت����ن����ق����ت اإلس�����������الم ش���ع���ب���اً 
وحكومة ورئيساً ربما كان هذا الحدث 

ال��ه��ام م��ف��اج��أة للعالم ب��أس��ره لكنه كان 
القنبلة التي دوت يف أرجاء العالم عامة 
ويف ام������ري������ك������ا وإس�������رائ�������ي�������ل ب����ش����ك����ل خ�����اص 
ف��ع��ن��دم��ا أع���ل���ن ال���رئ���ي���س ال��غ��ام��ب��ي وع��ى 
م�����رأى وم��س��م��ع م���ن ال���ع���ال���م ع���ن دخ���ول 
ك�����اف�����ة س�����ك�����ان دول������ت������ه االس�����������الم م�����رددي�����ن 
ال������ش������ه������ادة ه�������ي ال����ص����ف����ع����ة ال������ق������وي������ة ال����ت����ي 
تلقتها كاًل من أمريكا وإسرائيل وركضة 
ق�����������دم ل�������������دول ال�������ت�������ع�������ري اإلس����������الم����������ي ال����ت����ي 
ت��ب��اه��ت ب��ت��ط��ب��ي��ع��ه��ا م���ع إس���رائ���ي���ل معلنه 
ب������ذل������ك ارت����������داده����������ا ع�������ن اإلس�������������الم وه���������و يف 
حقيقة األمر نجاة لها من تهمة اإلسالم 
ف���خ���روج���ه���ا أخ����الق����ي����اً وت����ن����ايف يف س��ل��وك��ه��ا 

م��ع ق��ي��م وم���ب���ادئ ال��دي��ن االس���الم���ي ك��ان 
دائماً  ما يضعها يف العديد من املواقف 

املحرجة ؟
ولهذا فإن غامبيا هكذا تقول لهم طاملا 
ت��ج��ردت��م م��ن اإلس����الم ف��دع��وه يل فنحن 
يف غ���ام���ب���ي���ا ن��������درك ج�����ي�����داُ م��������اذا ي���ع���ن���ي ل��ن��ا 
الدخول واعتناق االسالم , ونعرف تماماً 
م���ا ه���و ال���ف���رق ب���ني ك��اف��ة امل���ب���ادئ امل��ب��ت��ك��رة 
بشرياً , وقيم ومبادئ دين اإلسالم فإذا 
كانت اإلمارات والبحرين وقد قاموا بعد 
شعورهم  املخزي بعدم أهمية اإلسالم 
بالنسبة لهم مقابل تفضيلهم للتطبيع 
مع الكيان اإلسرائييل فأنهم أنفسهم 

من كان يعيث فسادا وال زالوا يف أرض 
اإلس���الم إذ ل��م يعد ب��ال��يء الغريب ما 
وص��ل��ت إل��ي��ه البحرين وك��ذل��ك اإلم���ارات 
م�����ن ان����ح����ط����اط أخ�����الق�����ي ب���ش���ك���ل���ه امل����ت����درج 

حكومة وشعباً؟
ك����م����ا ي����ع����د اع�����ت�����ن�����اق ج����م����ه����وري����ة غ���ام���ب���ي���ا 
ل�������إس�������الم ب����م����ث����اب����ة إع�������������ادة ت�������������وازن ال���ك���ف���ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����ت����ي الب������د أن ت����رج����ح مل���ي���زان 
اإلسالم وهو العدل االلهي والوعد الذي 

لن تشوبه شائبة ..
وم�����������ن ي�������������دري ل������ع������ل األي����������������ام وال������س������ن������ون 
ال�����ق�����ادم�����ة م���ل���ي���ئ���ة ب����امل����ف����اج����آت وت���ت���س���اق���ط 

أصنام ومعابد هبل واحد تلو األخر ..

اليمن.. لعبة الدم واملوت إىل أين؟!.. )102(

غامبيا تعتنق االسالم

صالح املقداد 

بوح الرياع



تقارير

ب���ع���د أن ام����ت����أت أف����ئ����دة ال��ي��م��ان��ي��ن ث���ق���ة ب��ال��ل��ه 
وي��ق��ي��ن��ا ب��ه��دي��ه، وارت�����وت م��ن م��ع��ن خ��ر ال��ري��ة 
م��ح��م��د ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع�����ى آل�����ه وس���ل���م ح��ب��اً 
وارت������ب������اط������اً واق��������ت��������داًء ب����س����رت����ه يف ذك���������رى م����ول����ده 
العطرة ؛ أزهرت يمن اإليمان حكمًة وَمَنَعًة، 
وأث�����م�����رت ص�����م�����وداً وب�����أس�����اً، ف���أي���ن���ع رب����ي����ُع ال��ن��ص��ر 
اليماين انتصارات عظيمة جناها أبطال قواتنا 
املسلحة يف محافظتي ش��ب��وة وم���أرب - بفضل 

من الله وتأييده - خالل األيام املاضية.. 
وال������ي������وم  ي���م���ّت���د ال���رب���ي���ع ال����ي����م����اين، ع�������زًة ون����ص����راً 
،ويفتُح ذراعيه ُمحتضناً كافة األرايض اليمنية 
مديرية تلو أخرى، ومحافظة بعد محافظة؛ 
لُيطهرها من دنس الغزاة واملعتدين، ويكسوها 
أماناً وأمناً واستقراراً و حريًة، عانقها أبناُء تلك 
املناطق ع��ى أرض ال��واق��ع، وعاشها ويعيشها 
يف هذه اللحظات أبناء وقبائل مديرية الُجوبة 
وجبل مراد بمحافظة مأرب، بعد أن تكاتفت 
أرواحهم األبية وتعاضدت مع أبطال الجيش 
واللجان الشعبية؛ ملواجهة جحافل العدوان 
األم�����ري�����ي ال����س����ع����ودي ال����ص����ه����ي����وام����ارايت، وط����رد 

قواه اإلجرامية من أرض الوطن.  
  إذاً ع����ادت ال��ج��وب��ة ح���رة ت��ن��ب��ض ب���أس���اً، وع��اد 
ج��ب��ل م���راد يتنفس ش��م��وخ��اً وع����زاً م���رة أخ���رى، 
وبعد نيٍف ستتنفس مدينُة مأرب الصعداء، 
وت��ع��ان��ق أح��ض��ان ال��وط��ن ال���ذي ح���اول ال��ع��دوان 
أن ي���ف���ص���ل���ه���ا ع�����ن�����ه.. وأىن ل�����ه أن ي���ف���ص���ل ال���ي���م���ن 
وُيقّسمها وُي��ج��ّزئ��ه��ا ؛ وه��ي ج��س��ٌد واح���ٌد أرض��اً 

وإنساناً.. 
وم����������ا ح����������دث يف ال��������ج��������وف وال������ب������ي������ض������اء وش�����ب�����وة 
وم������������أرب وغ������ره������ا م������ن م����ح����اف����ظ����ات وم�����دي�����ري�����ات 
يمن اإلي��م��ان والحكمة لخر دل��ي��ٍل ع��ى وح��دة 
ال��ي��م��ن��ي��ن، ول��ُح��م��ة ق��ب��ائ��ل��ه��م ال��وف��ي��ة وال��ع��ري��ق��ة 
ُ������ت������ج������ذرة يف ُت����������راب ال����س����ع����ي����دة ،  ويف م���دي���ن���ة  وامل
مأرب ستثبت القبائل أيضاً حكمتها وانتمائها 
ال����ح����ق����ي����ق����ي ل����ل����ي����م����ن وال����ي����م����ن����ي����ن وح�����رص�����ه�����ا ع���ى 
دح��ر ق��وٰى ال��ع��دوان وأذن��اب��ه اإلجرامية املحتلة 
ال��ت��ي ع��اث��ت يف ال��ب��الد ف��س��ادا.. وستلحق بركب 
ال�����ش�����رف�����اء واألب��������ط��������ال، وت�����ح�����ذو ح���������ذو  ال���ق���ب���ائ���ل 
اليمنية األصيلة التي لفظت املرتزقة والعناصر 
اإلره������اب������ي������ة ال�����ت�����ي ُي������س������ّره������ا ال��������ع��������دوان األم�����ري�����ي 
ال��س��ع��ودي ال��ص��ه��ي��وام��ارايت اإلج���رام���ي، وُي��ق��دم 
لها الدعم اللوجستي واإلسناد الجوي يف كل 
ت���ح���رك���ات���ه���ا ال���ق���ب���ي���ح���ة ال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف اإلن����س����ان 

اليمني بالدرجة األوىل ..
فنحن نراهن عى حكمة وحنكة أبناء قبائل 
م���دي���ن���ة م������أرب ال����ت����اري����خ، ال����ذي����ن س��ي��ن��ظ��م��ون إىل 
صفوف إخوانهم من أبناء قبيلة مأرب وباقي 
الُقُبل اليمنية؛ لدحر الغزاة وأدوات العدوان 
القذرة التي باعت نفسها للشيطان األكر بثمن 
ب����خ����س، وَف����������ّرت إىل امل���ن���ف���ى ل��ت��ع��ي��ش يف ف���ن���ادق 
ال��������ري��������اض واس������ط������ن������ب������ول وغ��������ره��������ا، ت�������ارك�������ة أب�����ن�����اء 
ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي - وخ����اص����ة أخ���وان���ن���ا م����ن أب���ن���اء 
ج��ن��وب ال��وط��ن - ي��ع��ان��ون األم���ري���ن م��ن سادتها 
وسياساتها الخاضعة لدول العدوان الباغي .. 
ك���م���ا أن ع����ى امل���خ���دوع���ن يف م���دي���ن���ة م������أرب أن 
ي��س��ت��غ��ل��وا ال���ف���رص���ة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ل��ه��م م��ت��ح��دث 
القوات املسلحة العميد يحيى سريع يف بيانه 
األخر الذي أعلن فيه استكمال املرحلة الثانية 
من عملية ربيع النصر بنجاح، وأن يعودوا إىل 
رشدهم ووعيهم وجلدهم اليمني، خصوصاً 
وأن دخ���ول م���أرب م��ن قبل قبائل م���أرب األبية 
وق���������وات ص���ن���ع���اء ل�����م ي����ُع����د س������وى م���س���أل���ة وق���ت 

فقط ..  
وليعلموا أن العدوان  أصبح عى شفا ُجرٍف 
ه��اٍر ، وع��ى حافة السقوط النهايئ واالن��دح��ار 
من أرض الحكمة واإليمان .. ففي الوقت الذي 
نرى فيه ربيع النصر عنوانا للعزة واالستقالل 
وال�������ك�������رام�������ة ، ي����ن����ظ����ر إل������ي������ه ال����������ع����������دوان وامل������رت������زق������ة 
وال�������ع�������م�������الء خ�������ري�������ف خ����������وف ح�����ص�����د ج���ح���اف���ل���ه���م 
وك������س������ر غ��������روره��������م وغ�����ط�����رس�����ت�����ه�����م، ف����ت����س����اق����ط����وا 
ك����أع����ج����از ن����خ����ل خ������اوي������ة، وُم�������زق�������وا ك�����ل م����م����زق، 
وباتوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة بعد أن 
لقنهم رجال الرجال من أبناء الجيش واللجان 
الشعبية أقىس ال��دروس البليغة، التي يجب 
أن يفهموها وي��درك��وه��ا ج��ي��دا، أو ستبتلعهم 
رم����ال وب��ح��ار وج��ب��ال أرض ال��س��ع��ي��دة امل��ع��روف��ة 

بمقرة الغزاة ..  
والشهم األبي الحكيم من حافظ عى نفسه 
ووط��ن��ه ط��اه��راً نقياً م��ح��رراً م��ن دن��س ال��ع��دوان 

وقاذوراته..  " وما النصر إال من عند الله "  

 بسام عبدالله النجار 

النصٌر اليماني
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مبشاركة فاعلة من اجلهات والشركات املختصة ..

انعقاد مؤمتر السالمة املعلوماتية الثالث بصنعاء
ال���������ت���������رب: ت�����ع�����زي�����ز ال�����ت�����وع�����ي�����ة ب�����خ�����ط�����ر ح����������رب امل������ع������ل������وم������ات ع�����ل�����ى أم����������ن ال���������������دول وال�����ش�����ع�����وب

برعاية املجلس السيايس األعى نظمت نقابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
اليمنية، يف صنعاء برعاية شركة تهامة للتكنولوجيا، مؤتمر السالمة املعلوماتية 

الثالث يف اليمن تحت شعار " تعزيز الوعي املجتمعي بأمن املعلومات".
ويف افتتاح املؤتمر أكد مستشار رئيس الجمهورية الرفسور عبدالعزيز الرتب، 
بأهمية انعقاد املؤتمر الثالث للسالمة املعلوماتية، وأهدافه التي تصب يف تعزيز 

التوعية بخطر حرب املعلومات عى أمن الدول والشعوب. 
وأشاد باألنشطة التي تنفذها نقابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بهدف 
إي����ج����اد وع�����ي ج��م��ع��ي ي����واك����ب ال����ت����ط����ورات ال���ك���ب���رة ال���ت���ي وص���ل���ت إل���ي���ه���ا ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��ع��ل��وم��ات، وس��ب��ل ت��ح��ص��ن امل��ج��ت��م��ع م���ن خ��ط��ر ال���ح���روب اإلل��ك��رتون��ي��ة خ��ص��وص��اً 
وبالدنا تواجه عدواناً غاشماً يستخدم فيه كافة وسائل واألسلحة بما يف ذلك 

الحرب االلكرتونية. 
م��ن جانبه أش��ار مدير ع��ام ات��ح��اد ال��غ��رف التجارية والصناعية األس��ت��اذ محمد 
ق��ف��ل��ة، إىل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي ت���واج���ه ق���ط���اع األع���م���ال يف ب���الدن���ا، وض�����رورة 
االستفادة من مخرجات املؤتمر وتعزيز الشراكة بن النقابة والقطاع الخاص 

لتبني العديد من الرامج. 
ب��������دوره أش������ار رئ���ي���س امل���ؤت���م���ر رئ���ي���س ن���ق���اب���ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات واالت�����ص�����االت 

املهندس محمد الريايش إىل أهمية تعزيز الوعي املجتمعي بأمن املعلومات.
 وتحدث مدير عام شركة تهامة عن أهمية ودور أمن املعلومات، يف حن قدم 
املهندس عامر هزاع نبذة عن تأسيس الفريق الوطني للسالمة املعلوماتية.. فيما 
تطرق الدكتور عبداملاجد الخليدي نائب عميد كلية الحاسوب جامعة صنعاء 

إىل موضوع األمن السراين يف الفضاء املعلومايت..
وق�����د اس����ت����ع����رض  ال����دك����ت����ور ي���ح���ي���ى ال����س����م����اوي رئ����ي����س ق���س���م ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات يف 
جامعة عمران سيمنار معامل التحقيق الجنايئ الرقمي ودوره يف تعزيز األمن 

يف املجتمع .
ه��ذا وش���ارك يف مؤتمر ال��س��الم��ة املعلوماتية ال��ث��ال��ث ع��دد م��ن ك��ب��ار شخصيات 
الدولة وأعضاء من مجلس النواب والشورى ومدير العالقات الدولية باالتحاد 
العام لنقابات عمال اليمن ورئيس جمعية اإلنرتنت فرع اليمن وعدد من رؤساء 
الجامعات ون��واب��ه��م و ع��م��داء كليات ال��ح��اس��وب وتكنولوجيا املعلومات و عدد 
من املهندسن والدكاترة واألكاديمين وممثيل ومستشاري ال��وزارات واملعاهد 

العلمية واملتخصصن يف هذا املجال.

تنفيذ آالف الفعاليات والندوات واللقاءات في ذكرى املولد النبوي
مدير اإلعالم والعالقات بوزارة اإلرشاد:

املهندس الرياشي:

بالدنا تواجه حربًا إلكترونية شرسة تستدعي تعزيز 
الوعي املجتمعي مبخاطرها

خاص/ عبدالحميد عبدالله 

 أوضح مدير عام اإلع��الم والعالقات ب��وزارة اإلرش��اد وش��ؤون الحج 
والعمرة األستاذ مجاهد راجح انه وضمن الفعاليات الخاصة باملولد 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ل��ه��ذا ال��ع��ام 1443 ه��ج��ري، ق��ام��ت ال������وزارة بتنفيذ 
ال����ع����دي����د م�����ن األن����ش����ط����ة وال�����ل�����ق�����اءات وال�����ق�����واف�����ل اإلرش�������ادي�������ة وال������ن������دوات 

والزيارات امليدانية. 
وأش���ار راج��ح إىل القوافل اإلرش��ادي��ة التي ضمت ع��دد م��ن الخطباء 
واملرشدين واملرشدات الدينيات، قاموا بتنفيذ أكرث من 4 آالف نشاط 
يف عموم املساجد استهدفت نحو ) 110619( يف حن تم استهداف 
)69215( من خالل املجالس املجتمعية، ويف  املدارس والجامعات 
ن���ف���ذ ال���خ���ط���ب���اء وامل�����رش�����دي�����ن     1651 ن���ش���اط���اً اس���ت���ه���دف  196901 

طالب وطالبة. 
وأك��������د م����دي����ر ع�������ام اإلع����������الم أن  م���ت���اب���ع���ة ت���ن���ف���ي���ذ األن����ش����ط����ة اإلرش������ادي������ة 
التوعوية التحشيدية ملناسبة ذك��رى مولد سيد األن��ام عليه وعى آله 
الصالة والسالم ، بدأت من 28 صفر إىل يوم املناسبة.. الفتاً إىل أن 

األنشطة املركزية عى مستوى ال��وزارة تمثلت يف اللقاء املوسع ملدراء 
ع��م��وم اإلرش������اد  وق���ي���ادة ال�������وزارة، وال��ف��ع��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ال��ت��ي أق��ي��م��ت يف 
األكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه، إىل جانب فعالية بمركز 

التدريب والتأهيل. 
وف���ي���م���ا ي���خ���ص األم���س���ي���ات وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا وزارة اإلرش������اد 
احتفاًء باملولد النبوي الشريف، أشار مجاهد راجح إىل تنفيذ 2366 
أمسية، فيما بلغ عدد الفعاليات أكرث من 2100 فعالية، باإلضافة 
إىل ت��ن��ف��ي��ذ 5295 ن������دوة و9٧85 م���ح���اض���رة م��ج��ت��م��ع��ي��ة و15160 

خاطرة ومحاضرة مسجدية. 
وأض�������اف راج������ح أن�����ه وض���م���ن ال���ت���ف���اع���ل م����ع ذك������رى امل����ول����د ال���ن���ب���وي ع��ى 
صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم، تم تنفيذ العديد من اللقاءات 
والزيارات والوقفات املجتمعية، حيث بلغت األنشطة املنفذة يف جانب 
اللقاءات والزيارات 228٧ نشاطاً و1٧54 وقفة، إىل جانب توزيع 
23453 كتاباَ خاص باملناسبة، وإصدار 146446 تعميماً ومنشوراً 
وخطب جمع، و155254 ملصقاً، وع��دد 4٧10 من الصوتيات 

الثابتة واملتحركة.

خاص/ عبدالحميد الحجازي 

أك��د املهندس محمد ال��ري��ايش رئ��ي��س نقابة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أن بالدنا 
تواجه اليوم حرباً إلكرتونية شرسة من قبل 
دول ال���ع���دوان ال��ت��ي س��خ��رت إم��ك��ان��ات م��ادي��ة 

كبرة إلدارة هذا النوع من الحروب. 
وأش���������ار امل����ه����ن����دس ال������ري������ايش  إىل أن ال���ح���رب 
اإلل����ك����رتون����ي����ة ال����ت����ي ت���س���ت���خ���دم ف���ي���ه���ا " ال���ه���اك���ر" 
نوع من حروب العصر، وهي شبيهة بالحرب 
ال��ب��ال��س��ت��ي��ة وامل���واج���ه���ة ال���ت���ي ي��خ��وض��ه��ا شعبنا 

ضد دول العدوان يف مختلف الجبهات.
وأوض���������ح أن امل����ؤت����م����ر ال����س����الم����ة امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة 
ال��ث��ال��ث، ج��اء لتعزيز ال��وع��ي ل��دى كافة أبناء 
امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي خ���ص���وص���اً ش��ري��ح��ة ال��ش��ب��اب 
األك�����رث اس���ت���خ���دام���اً ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ل��ت��وع��ي��ت��ه��م 
بمخاطر اإلره���اب اإلل��ك��رتوين وال��ه��ك��رات التي 

تستخدم ملهاجمتنا من قبل دول العدوان. 
وقال الريايش:  ستعمل مخرجات املؤتمر 
ع��ى تعزيز التوعية يف أوس���اط املجتمع حتى 

ي����ت����م����ك����ن����وا م��������ن م������واج������ه������ة أس������ال������ي������ب ال�������ح�������روب 
اإللكرتونية بكل اقتدار.

وأضاف: ومن أهم املحاور التي تم عرضها 
يف امل������ؤت������م������ر، ن������������دوات وورش ع����م����ل م���ك���ث���ف���ة، 
وب�����ع�����ض ال������رام������ج ال�����ت�����ي س���ي���ت���م ت���ق���دي���م���ه���ا م��ن 
قبل نقابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للمتخصصن يف الجوانب االلكرتونية.
وأه���اب رئ��ي��س نقابة تكنولوجيا املعلومات 
واالت�����������ص�����������االت ب�����أه�����م�����ي�����ة ال�������ش�������راك�������ة اإلع�����الم�����ي�����ة 
وتفاعل وسائل اإلع��الم مع موضوع الحرب 
االلكرتونية، وفضح أساليب دول ال��ع��دوان 
التي تحاول  إخفاء الحقائق وتهكر القنوات 
وامل�����واق�����ع ال���ت���ي ت��ن��ق��ل م���ع���ان���اة ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 
ل�����ش�����ع�����وب ال��������ع��������ال��������م.. م������ع������ت������راً اإلع���������������الم ال��������ذي 
ي��ع��د ج��ب��ه��ة م���ن ج��ب��ه��ات امل���واج���ه���ة، ال��ش��ري��ك 
وامل�����س�����ان�����د ال������ق������وى ل���ل���ن���ق���اب���ة يف ك������ل أن���ش���ط���ت���ه���ا 

وفعالياتها وبرامجها التوعوية.

موقف قرداحي النبيل .. 
موقف كل عربي أصيل

محمد موىس املعافى 

ب������م������ررات زائ�����ف�����ة و ح����ج����ج ب����اط����ل����ة وع����ن����اوي����ن 
ك������اذب������ة أع�����ل�����ن م����اي����س����م����ى ب����ال����ت����ح����ال����ف ال����ع����رب����ي 
عدوانه عى الجمهورية اليمنية التي تتمتع 
بالسيادة الكاملة والكيان املستقل، تحركوا 
يف ح�����رب�����ه�����م ه���������ذه يف ك�������ل امل��������ج��������االت ع����س����ك����ري����اً 
واق��ت��ص��ادي��اً و إع���الم���ي���اً، واس��ت��خ��دم��وا يف ه��ذه 
ال���������ح���������رب ك���������ل أن�����������������واع األس�������ل�������ح�������ة ب������م������ا يف ذل������ك 
األسلحة املحرمة دولياً، وارتكبوا من املجازر 
وال���ج���رائ���م م���ا ي��س��م��ى ت��وح��ش��اً وال ُي��ق��ب��ل دي��ن��ي��اً 

وقانونياً وإنسانياً.
فقتلوا يف األعراس نساءنا، واستهدفوا يف 
امل��دارس أبناءنا وبناتنا، وقصفوا مؤسساتنا 
وج�����ام�����ع�����ات�����ن�����ا، ول��������م ت����س����ل����م م������ن ه��������ذه ال����ح����رب 
اللعينة حتى املستشفيات ، ولم تستنَث حتى 

الجسور والطرقات. 
فقتلوا ما يقارب األلف يف عزاء الرويشان، 
وت���ت���ب���ع���وا األط�����ف�����ال وق���ص���ف���وه���م يف ض���ح���ي���ان، 
ارتكبوا جرائم ترفضها كل األعراف واألديان.

ق����ص����ف����وا ب����ط����ائ����رات����ه����م ح����ت����ى ال�����س�����ج�����ن�����اء.. ل��م 
ي���ت���ورع���وا ع����ن اس���ت���ه���داف دار امل���ك���ف���وف���ن،  ب��ل 

قصفوا أسراهم وهم لهم تابعن. 
األق��������������������������������������������������������������������������������������������������الم اس��������������������ت��������������������أج��������������������روا 

امل��������أج��������ورة 

واش�����������رتوا ك�����ل األص�����������وات امل�����س�����ؤول�����ة.. وع���م���ل���وا 
ع�����ى ف����رك����ة ال���ح���ق���ي���ق���ة ص�����وت�����اً وص���������ورة وأم������ام 
ذل����ك ان��ق��س��م ال��ع��ال��م إىل ث����الث ف���ئ���ات، ال��ف��ئ��ة 
األوىل ض��م��ت م��ن ك���ان م���ؤي���داً ل��ه��ذه ال��ح��رب،  
ممن ب��اع موقفه بمبلغ م��ن امل���ال، أو لريض 
أس���ي���اده األن�����ذال ، وض��م��ت ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ال���ت���زم ال��ص��م��ت وال���ح���ي���اد ول����م ي��س��م��ح لنفسه 

بالصدع بالحق يف وجه الظاملن األوغاد. 
أم�����ا ال���ف���ئ���ة ال���ث���ال���ث���ة ف���ه���ي م����ن وق���ف���ت م��وق��ف 
األنبياء واملرسلن، وسارت عى ما سار عليه 
ال��ص��دي��ق��ون وال���ص���ال���ح���ون، ف��ص��دع��ت ب��ال��ح��ق 
يف وج��������ه امل����س����ت����ك����ري����ن، وأس�����ت�����ن�����ك�����رت ال����ح����رب 
ع���ى ال��ي��م��ن��ي��ن، ورف���ض���ت ال���س���ك���وت ع���ن ه��ذا 
الحصار والعدوان، إرضاء ألصحاب السمو 
والسلطان.. وعن مواقفهم لم تثنهم األموال 
، ول��م يسكتوا وه��م ي��رون ضحايا اليمن من 

النساء واألطفال.
وس��م��ع��ن��ا يف األي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة م��وق��ف 
قامة إعالمية ، موقف قرداحي وزير اإلعالم 
يف ال�����ح�����ك�����وم�����ة ال�����ل�����ب�����ن�����ان�����ي�����ة، رف����������ض اإلع�������الم�������ي 
املشهور جورج قرداحي، إال أن يكون يف صف 
ال��ض��ح��ي��ة ، وأع����ل����ن م���وق���ف���ه م����ن ه�����ذه ال���ح���رب 
ووص���ف���ه���ا ب���ال���ح���رب ال��ع��ب��ث��ي��ة، وب���ك���ل ش��ج��اع��ة 
اعرتف لأنصار بحق الرد عى كل االعتداءات 

السعودية.
وإن ك��ان موقف ق��رداح��ي ل��م يعط قضيتنا 
ق����دره����ا ، إال أن�����ه م���وق���ف ن��ب��ي��ل ي��س��ت��ح��ق ع��ل��ي��ه 
ال���ش���ك���ر وال����ع����رف����ان ، ف���ق���د ن���ط���ق يف ال���وق���ت 
ال����ذي ك����ان م��وق��ف اآلخ���ري���ن ه���و ال��س��ك��وت 
والخذالن ، فخالص الشكر والتقدير من 
شعب الحكمة واإليمان إىل وزير إعالم 

لبنان عى موقفه الشجاع.
ون��دع��و اإلع��الم��ي��ن يف ك��ل ال��ع��ال��م إىل 
ت����ح����دي����د م����وق����ف����ه����م ت�����ج�����اه ه��������ذه ال����ح����رب 
ال��ع��ب��ث��ي��ة وال���ج���ائ���رة وال���ظ���امل���ة ال���ت���ي تشن 
عى اليمن ، حددوا مواقفكم ليخلدها 
ال�����ت�����اري�����خ ق����ب����ل أن ت����رف����ع األق����������الم وت���ج���ف 
ال�����ص�����ح�����ف وي�����ن�����ه�����زم ال�����ب�����غ�����ي واالس�����ت�����ك�����ب�����ار 
وي�����ن�����ت�����ص�����ر ال������ي������م������ن وح�����ي�����ن�����ه�����ا س���ي���ل���ع���ن���ك���م 
ال���ت���اري���خ ألن���ك���م ل���م ت���ت���خ���ذوا م��وق��ف��ا إزاء 
ه�����ذه ال����ح����رب ال��ع��ب��ث��ي��ة ض����د األب�����ري�����اء يف 

اليمن.

املرأة اليمنية.. عطاء ومشاركة فاعلة 
جميلة جربان محمد السمان

جبلت امل���رأة اليمنية ع��ى العطاء الالمتناهي، ت��ش��ارك جنباً إىل جنب مع 
أخيها ال��رج��ل، إيمانها العميق وهويتها اإلي��م��ان��ي��ة نبع عميق ي���روي األب��ن��اء 
واألحفاد بزالل روحي ال ينضب، فيه من اليقن ما يكفل سعادتهم ويثبتهم 

عى الحق يف مواجهة الباطل والطغيان.
وهنا تكمن أصالة شعبنا اليمني وقوة بأسه يف مواجهة املحتلن والغزاة 
والطامعن، والقرآن سجل لشعب السعيدة منذ القدم تلك القوة والبأس 
الشديد، كذلك التاريخ روى لنا مشاهد بطولية من مقاومة اليمنين للغزاة، 
الغزو الحبيش والفاريس والعثماين والرتغايل والريطاين.. وهاهو شعبنا 
األصيل اليوم ينتصر لحريته وعزته وكرامته، ويقف طوداً شامخاً ملواجهة 
العدوان السعودي اإلمارايت الصهيو أمريي، بكل صر وصمود ملا يقارب من 
سبع سنوات يذهل هذا الشعب بأحراره ورجاله األوفياء العالم، انتصارات 
كبرة يف جبهات الحدود وجبهة الساحل الغربي، وجبهات مارب وشبوة 
وت���ع���ز وال���ض���ال���ع وال��ب��ي��ض��اء وال���ج���وف وح���ج���ة، وغ���ره���ا م���ن ج��ب��ه��ات امل��واج��ه��ة 

العسكرية التي تزيد عن 50 جبهة.
وي���ق���اب���ل ت���ل���ك االن����ت����ص����ارات ن���ج���اح���ات ك���ب���رة يف ج���ب���ه���ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ص��ح��ة 
واالق���ت���ص���اد، ت��ت��وج��ه��ا ن��ج��اح��ات أم��ن��ي��ة م��ث��ل��ت ال���وج���ه امل���ش���رق ل�����إرادة اليمنية 
واالستقرار والطمأنينة التي تتمتع بها املحافظات واملناطق التي يتواجد فيها 

جيشنا ولجاننا الشعبية.
كل ذلك تحقق بفضل الله تعاىل واعتمادنا وتوكلنا عليه وحده، وبفضل 

القيادة الثورية امللهمة واملتمثلة يف القائد السيد العلم املجاهد / عبدامللك 
بن بدر الدين الحويث، ال��ذي يقود دفة السفينة بحكمة وحنكة، وب��ادراك 
وبصرة لكل مجريات األحداث وعواقبها.. وهذا كان له األثر األكر يف تنامي 
الوعي املجتمعي وارت��ب��اط الشعب بقيادته التي أرادت له العزة والكرامة، 
فالجميع يعمل بروح إيمانية لرفد الجبهات باملال والرجال، ملؤازرة جيشنا 
ولجاننا الشعبية والقوة الصاروخية والطران املسر، يف الحشد للفعاليات 
وال��وق��ف��ات وامل���س���رات، يف إح��ي��اء امل��ن��اس��ب��ات وال��ت��ي ك���ان آخ��ره��ا أح��ي��اء ذك��رى 

املولد النبوي الشريف.
فقد رأينا كيف امتأت الساحات يف أمانة العاصمة واملحافظات بالرجال 
وال�����ن�����س�����اء وال�����ش�����ب�����اب وال������ش������اب������ات، ح����ت����ى األط������ف������ال ك�������ان ل����ه����م ت�����واج�����د يف ت��ل��ك 

الساحات.
ول��ع��ل ال��ح��ض��ور امللفت ل��ل��م��رأة اليمنية يف ه��ذه املناسبة الدينية الجليلة، 
ينبئ عن وعي وارتباط وإرادة حقيقية للمرأة يف أن تكون من أوائل املنظمن 
للفعالية حشداً وحضوراً ومشاركة وتفاعاًل منقطع النظر.. فهذه هي املرأة 
اليمنية ع��ن��وان ال��ع��ط��اء واإلي���م���ان، ه��ي م��ن ت��دف��ع برجالها وأب��ن��ائ��ه��ا لجبهات 
ال��ق��ت��ال، وه���ي م���ن ت��رب��ي ال��ص��غ��ار ع���ى ق��ي��م ال��ت��ض��ح��ي��ة وال��ش��ج��اع��ة وال���ف���داء، 
وهي من تتسلح بالشجاعة وتزرع اإلباء يف النفوس حن تستقبل الشهداء 
من أبنائها بزغاريد الفرح، وهي من تسابق الرجال لإنفاق يف سبيل الله..

تحية لكل نساء اليمن الصامدات الصابرات املؤمنات، تحية للزهراء عليها 
السالم كانت وستظل لهن قدوة.. وتحية ألبطال الجيش واللجان الشعبية 
ال��ذي��ن يسطرون مالحم االنتصار يف ك��ل الجبهات، وتحية لشعبنا اليمني 

شعب اإليمان والحكمة.
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وزير  نائب  برئاسة  بصنعاء  امس  عقد  اجتماع  ناقش 
الهاشمي خطط وأنشطة  الصناعة والتجارة محمد احمد 
قطاع خدمات األعمال بالوزارة والجهود املبذولة لالرتقاء 
بالخدمات املقدمة للجمهور من الشركات والتجار والقطاع 

الخاص واملستثمرين ورواد األعمال.
حرص  والتجارة  الصناعة  وزير  نائب  أكد  االجتماع  ويف 
قيادة الوزارة عىل تطوير العمل يف قطاع خدمات االعمال 
ومعالجة االشكاليات والصعوبات واوجه القصور باعتباره 

أكرث القطاعات  احتكاكا بالجمهور .
وشدد عىل أهمية وضع الخطط لرفع وترية االداء وتجاوز 

اوجه االختالالت واملعوقات. 
وتطرق إىل دور وزارة الصناعة والتجارة يف تنفيذ الرؤية 
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة واملهام الكبرية امللقاة 
عىل عاتق كوادر الوزارة يف قطاعاتها املختلفة ومكاتبها بأمانة 

العاصمة  واملحافظات .
ولفت الهاشمي اىل ان قيادة الوزارة تتعامل باهتمام كبري 
التي تصل من القطاع الخاص وعازمة عىل  مع الشكاوى 
املثاليني  املوظفني  الوظيفي ملكافأة  تفعيل مدونة السلوك 
عدم  مؤكدا  العمل..  يف  واملتهاونني  املقصرين  ومعاقبة 
السماح باي اختالالت يف هذا القطاع  والتعامل مع الشكاوى 

بكل حزم وفق اللوائح و االجراءات القانونية.
وحث الهاشمي املوظفني يف القطاع عىل االرتقاء بمستوى 
للقطاع  الخدمات  يقدم  بما  العمل  آليات  وتطوير  االداء 
عن  إيجابية  صورة  ويعكس  وشفافية  يسر  بكل  الخاص 
الوزارة .. واشاد نائب وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي 
تبذل من قبل مسؤويل وموظفي القطاع لرفع كفاءة بيئة 

األعمال  .
األعمال  خدمات  لقطاع  الوزارة  وكيل  استعرض  فيما 
محمد يحيى عبدالكريم سري العمل يف القطاع ومستوى 
إنجاز األعمال املنوطة بمختلف االدارات وتسهيل معامالت 
املواطنني يف مجاالت السجالت التجارية واألسماء التجارية 
والعالمات التجارية والوكاالت والشركات وخدمات امللكية 

الفكرية وغريها.
التسهيالت وتبسيط  وأكد أن القطاع يعمل عىل تقديم 
من  واملستفيدين  الوزارة  مع  املتعاملني  لكافة  اإلجراءات 

خدماتها .

مناقشة خطط وأنشطة 
قطاع خدمات األعمال 

بوزارة الصناعة والتجارة 
ترى ما هي ماهية الصراع الحقيقي بكلياته ال بتفاصيله بين الشعب اليمني وبين دول العدوان؟.. 

وهل الصراع بيننا و بين نظام آل سعود ومنذ اكثر من ثمانين عاماً ماضية وحتى اليوم هو صراع سياسي ام ديني 
وحضاري ام اقتصادي واجتماعي؟.. ثم هل هزيمة العدوان النكراء اليوم ستضع حدًا نهائياً  الذى نظام آل سعود ألكثر 
من 90عاماً ؟!.. ثم ماذا عن معركة "ربيع النصر وأخواتها" وتداعياتها على المستوى العربي واالقليمي والدولي ونتائجها 

التي شكلت صفعة القرن على وجه قادة صفقة القرن ومشروع الشرق االوسط الجديد ؟
ثم لماذا تتعامل كل األمة اإلسالمية بمختلف مذاهبها مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم  بالتعظيم الذي 
يستحقه باستثناء الوهابين وحدهم من يتعاملون مع رسول الله بالتقليل من شأنه ويعتبرون االحتفال بمولده صلى الله عليه 
وسلم بدعة ؟.. وما نوع وطبيعة الجرائم الكبرى لنظام آل سعود والوهابيين بحق رسول الله الهادفة الى محو وهدم وازالة 
اثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟.. ولالجابة على كل تلك التساؤالت المذكورة سلفاً صحيفة 26سبتمبر استضافت  

الشيخ المجاهد إبراهيم مطهر العليي.. فإلى حصيلة ما قاله:
حوار: عبده سيف الرعيني

بداية قال  الشيخ العليي :بالنسبة لحقيقة الصراع القائم بني نظام 
آل سعود والشعب اليمني هو صراع تاريخي ليس من 2015م وانما 
منذ 90 عاًما ماضية عندما سيطر ال سعود عىل نجد والحجاز  ومنذ 
تلك اللحظة اضمر ال سعود  الشر وضغائن الحقد عىل شعبنا اليمني 
وتوارثوا ذلك  جيل بعد جيل وزاد هذا الحقد التاريخي عىل اليمنيني 
بعد املزاوجة غري املشروعة بني السلطة الدينية الوهابية وسلطة نظام 
آل سعود وخصوصاً بعد تلك الفتاوى التكفريية التي اطلقتها ابواق 

الوهابية ضد الشعب اليمني.
بيننا  القائم  الصراع  اهم كليات  أن من   : العليي  الشيخ  واضاف 
واالنظمة العربية املنبطحة والعميلة كنظام آل سعود وآل زايد اليوم 
هي القضية الفلسطينية والتي تعترب املقياس الذي يتضح من خالله 
اصحاب الحق واصحاب الباطل وباعتبار القدس اوىل القبلتني وثالث 
الحرمني الشريفني والشعب الفلسطيني شعب مظلوم مستضعف 
تخىل عنه العرب واملسلمون منذ 1948م عندما خرج االنتداب الربيطاين 
من فلسطني وأحل محله اليهود الذين كانت نسبتهم حينها %5 فقط  
اليهودية  العصابات  استلمت  إجمايل سكان فلسطني وبالتايل  من 
اإلجرامية كل مقدرات الوطن الفلسطيني تنفيذاً إلتفاق وعد بلفور يف 
العام 1917م وبالتايل فإن الشعب اليمني يعترب القضية الفلسطينية 
أحد أهم الثوابت القومية العربية واإلسالمية وعليه فإن شعبنا اليمني 
بموقفه هذا املبديئ أصبح محسوباً عىل تيار املقاومة واملمانعة وضد 

التطبيع مع العدو الصهيوين.
وأكد  ابراهيم العليي : أن هذا الصراع العربي الصهيوين يمثل أحد 
أهم القضايا  الكربى من قضايا الصراع الحاصل بيننا ودول العدوان 
ذات األنظمة العميلة للعدو الصهيوين كذلك أيضاً وباملثل فإن نظام آل 
سعود ينظر إىل اليمن بأنه حديقته الخلفية وينبغي أن يخضع اليمن 
لوصايته وتبعيته السياسية وليك تستمر وصاية النظام السعودي عىل 
اليمن ظل نظام سعود وخالل 9 عقود يحيك كل املؤامرات املؤدية 
إىل إشعال فتيل الحروب األهلية الداخلية حتى يبقى الشعب اليمني 
ضعيفاً.. وأوضح الشيخ العليي : وفعالً وخالل أكرث من ثمانية عقود 
ماضية بقية األنظمة املتعاقبة يف اليمن ترزح تحت الوصاية السعودية 
بشكل مباشر وغري مباشر حيث أن نظام آل سعود كان يمنع األنظمة 
قبل  املتعاقبة  الحكومات  تعيني وزراء  اليمن حتى من  السابقة يف 
الرجوع إليه وأيضا كان ال يمكن أن يتم تشكيل الحكومات يف اليمن 
إال بإذن من السفري السعودي بصنعاء وكانت السفارة السعودية 
هي الحاكم الفعيل يف اليمن حتى أن أغلب مسئويل الدولة اليمنية 
كانوا يتسلمون مرتباتهم من السعودية وهذا فيه خيانة وطنية عظمى  
للوطن ولم يقتصر األمر عىل مسؤويل الدولة فحسب وإنما كان هناك 
معظم مشايخ القبائل يف معظم املحافظات اليمنية تصرف لهم مرتبات 
من السعودية وقد استطاع نظام آل سعود شراء الو الءات نظري هذه 

األموال املدنسة التي تقدمها لهؤالء ضعفاء النفوس وخالصة نقول 
أن القرار السيايس يف اليمن قبل ثورة 21 سبتمرب 2014م كان مصادًرا 
تماماً هذا من جانب ومن جانب آخر فإن نظام آل سعود يدرك جيداً ان 
الشعب اليمني ال يمكن أن يدين بالوالء ملحمد بن عبدالوهاب وال للفكر 
الوهابي بل يدين لله ولرسوله رغم محاولة نظام آل سعود زرع مثل 
هذا الفكر املتطرف يف اليمن لكنه فشل يف ذلك حيث أن الفكر الوهابي 
حاول التغلغل من خالل املعاهد العلمية يف فرتة الثمانينات من القرن 
املايض وبشكل كبري وملفت لألنظار وأيضا من خالل إنشاء العديد 
من املساجد واملدارس والكليات يف مختلف املحافظات عله يرزع فيها 
نبتته الخبيثة واملتمثلة بالفكر الوهابي املتطرف الذي من خالله استطاع 
السيطرة عىل معظم الجزيرة العربية لكنه أي النظام السعودي لم 
يستطع أن يسيطر عىل اليمن وظل الفكر الوهابي محصوراً يف جماعات 
صغرية يف املجتمع اليمني تم شراؤها وشراء والءاتها للمذهب الوهابي 
املتعصب باملال السعودي املدنس وليس عن قناعة دينية بهذا املذهب.
بمحاربة  السعودي  والنظام  الوهابي  الفكر  قائالً: واستمر  وتابع 
رسول الله بكل ما اوتوا من قوة بما يف ذلك التشنيع والتبديع لكل 
من يعظم رسول الله او يحتفل به واعتباره مبتدعاً مجرماً مشركا حتى 
وصلت بهم الجرأة ملنع االحتفال برسول الله حتى لو أدى ذلك إىل قتل 
املحتفلني جميعاً كما حصل يف:عام 2016م 23شهيداً و48جريحاً جراء 
استهداف احياء املولد النبوي يف محافظة اب اليمنية املركز الثقايف..عام 
2017م اصابة ومقتل 14شخصاً يف ام ردمان يف السودان ليلة اختتام 
املولد النبوي الشريف..عام 2018م 50قتيالً و80جريحاً يف العاصمة 
الشريف وغريها من  النبوي  باملولد  االحتفال  اثناء  االفغانية كابول 

االحداث يف بعض البلدان االسالمية..
لذا فقد اصبحت االحتفاالت باملولد النبوي ركيكة وضعيفة وهزيلة ال 
ترقى برقي اعظم واطهر انسان يف الوجود حتى من الله علينا يف اليمن 
باملسرية القرآنية ومؤسسها الشهيد القائد- سالم الله عليه- وبقائد 
املسرية القرانية املباركة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله- 
الذي اعاد لالمة هيبتها وللنبي قدسيته وجاللة قدره وسخر كل طاقاته 
وجعل كل همه كيف يحيا يف نفوس املسلمني تعظيم وتقديس محمد 
اعظم من حبنا وتقديسنا ألنفسنا وابنائنا واوالدنا والناس اجمعني 

مصداقا للحديث الشريف: "ال يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من 
نفسه وولده ووالده والناس اجمعني" صدق رسول الله صىل الله 

عليه وعىل آله وسلم..
وأشار  العليي اىل أن نظام آل سعود يستخدم الدين لخدمة أهدافه 
الوهابي  البائس ضالته يف املذهب  النظام  السياسية وقد وجد هذا 
التكفريي والذي من خالله ومن خالل علماء هذا املذهب غري الرباين 
الذين يصدرون له الفتاوى الدينية التي تخدم مصالح هذا النظام وتديم 
بقاءه يف السلطة كحكم جائر ينكل بكل معارضيه ويعترب مخالفيه يف 
الرأي وفق أدبيات املذهب الوهابي مارقني يستحقون املوت شنقاً وقتالً 
بطرق وحشية كما حصل للصحفي خاشقجي يف القنصلية السعودية 
بإسطنبول وإذ ا كانت كل هذه الوحشية والتنكيل بمعاريض هذا النظام 
الرجعي املتخلف يف الداخل فتصور وحشية هذا النظام الغابي يف حق 
من يعتربهم أعداءه يف الخارج وما يرتكبه اليوم نظام آل سعود يف 
اليمن من مجازر وحشية يف الحرب التي يشنها عىل اليمن منذ 7 سنوات 
قد كشفت هذه االفعال اإلجرامية أن نظام آل سعود العدواين هو نظام 
نازي هواليك الطبيعة والفعل وأن هذا النظام اليعري أي أهمية للقواعد 
االخالقية والقوانني الدولية يف حربه هذه الوحشية العبثية عىل اليمن .  
الفتاً اىل أن الحرب العدوانية عىل اليمن هي حرب كونية تستهدف 
الشعب اليمني وجودياً كون معظم دول العالم تشرتك فيها بدعم 
مباشر وغري مباشر من خالل الصمت غري املربر آزاء جرائم العدوان 
الوحشية يف حق الشعب اليمني منذ 7 سنوات ناهيك عن الحصار 
بأكمله  الجماعية لشعب  االبادة  بأكرب جرائم  الذي يصنف  الخانق 
دون ان يحرك ذلك الضمري امليت للمجتمع الدويل وكأننا نعيش حياة 
أهل الغاب تماماً وأن ناموس االنسانية جمعاء اليوم  عىل املحك ويف 
إختبار صعب أمام مظلومية الشعب اليمني املكلوم وأن إنسانية انسان 
القرن الواحد والعشرين يف ميزان العدالة تعاين من مخاض عسري 
فإما وأن ترجح كفة القيم االخالقية االنسانية املحتوية ملظلومية اليمن 
االنسانية أو ال سمح الله ترجح كفه امليزان االخرى لصالح املال املدنس 
السعودي اإلمارايت الذي يحاول اليوم جاهداً مسخ إنسانية االنسان 
أمريكية  الصهيوإمربالية  املاسونية  لألهداف  املدنسة خدمه  بأمواله 

شيطانية تجعل من املعروف منكراً ومن املنكر معروفاً 

وأكد  الشيخ العليي يف سياق حديثه للصحيفة بأن اليمنيني اليوم 
واالسالمية  العربية  االمتني  عن  مقدسة  دفاعية  حرباً  يخوضون 
وللحفاظ عىل مكاسب األمتني من الثوابت الدينية والقومية وعىل 
ضد  املقدسه  معركته  يف  يقف  اليوم  اليمن   فأن  العاملي  الصعيد 
تيار املسخ الحضاري اإلنساين واملتمثل بقوى العدوان ومن ورائهم 
مخططات مشروعي النازية واملاسونية الجديدة بقيادة  امريكا واذيالها  
تريد  التي  الشيطانية  القيادات  من  وغريهم  العرب  الصهاينة  من 
سلخ قيم السالم والعدل واملساواة واملحبة من إنسان القرن الواحد 

والعشرين 
املسلحة  لشعبنا وقواته  األسطوري  الصمود  بأن  العليي  وأعترب  
ولجانه الشعبية خالل أكرث من 400 2 يوم قد أفشل مشروع الشرق 
االوسط الجديد وأفشل صفقة القرن حيث أن ثورة 21 سبتمرب 2014 م 
الشعبية قد كانت بمثابة السيف البتار الذي قطع يد الوصاية والتبعية 
من املعصم واىل االبد وأن العدوان عىل اليمن حاول من خالل هذه 
العربي  االنبطاح  صف  واىل  الطاعة  بيت  اىل  اليمن  عادة  إ  الحرب 
الحرب  بتحالف  أي دول ماتسمى  أنهم  إال  املخزي جداً  واالسالمي 
عىل اليمن قد فشلت فشالً ذريعاً يف ذلك وعىل العكس من ذلك 
فأن دول العدوان اليوم قد منيت بالهزيمة عىل الصعيدين السيايس 
والعسكري واالخالقي  حيث أنهم اليوم هم من يحاولون دخول بيت 
الطاعة اليمني وأن يقبل اليمن عودة العالقة معهم اليوم بفضل الله 
وبفضل ثبات الجيش واللجان الشعبية ومن ورائهم الشعب اليمني 
كله أستطاع الجيش اليمني أن يحقق األعجاز واالنجاز التاريخي وأن 
يجرتح أروع االنتصارات عىل العدوان يف كافة جبهات املواجهة وقد وفق 
الله الجندي اليمني املقاتل الحايف أن يصنع املعجزات وهذا يدل داللة 
قاطعة أننا عىل الحق ماضون وبفضل الله منتصرون  وان عمليات 

ربيع النصر واخواتها خري شاهد عىل ذلك.
ومىض  العليي اىل القول : بعد أن كشفت كل أهداف العدوان 
الرببري الغاشم بأنها جميعاً أهداف إحتاللية وتدمريية لليمن أرضاً 
وانساناً دون إستثناء أحد فأنه الحجة وال مربر إلدعاء الحياد يف الداخل 
ألن الحق أصبح جلًيّا بني لكل ذي عقل وبصرية وأن املحايدين اليوم  هم 
أقرب للخيانة الوطنية العظمى وأبعد ما يكونون عن كل قيم الوالء 
الوطني  وهؤالء املحايدون هم مجرد منحازين ملصالحهم الشخصية 
والدنيوية الفانية عىل حساب املصلحة الوطنية العليا وسوف يفوتهم 
الوطني  االصطفاف  خارج  أنفسهم  وسيجدون  الجهاد  شرف  نيل 
الشامل وسيخسرن الدنيا واالخرة معاً وهم أي املحايدون مسؤولون 
أمام الله عن موقفهم هذا غريالوطني  وهل سيجدون عذرا ياترى أمام 
الله مثل ماهم عليه حالياً نعم لن يجدوا عذراً أمام بارئهم يف االخرة 
حيث أن إدعاءهم أنهم حتى اآلن لم يعرفوا اين الحق واين الباطل 

هو عذر أقبح من الذنب. 

صراعنا مع الباطل الذي يمثله نظام آل سعود صراع تاريخي �
بدأ منذ 90عاما

اليمنيون اليوم يخوضون حربا دفاعية مقدسة نيابة عن �
األمتين العربية واإلسالمية

عمليات ربيع النصر واخواتها مثلت صفعة 
القرن على  وجه قرن الشيطان

الشيخ المجاهد  إبراهيم مطهر العليي لـ »                                                                       « 

يعمل االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية على تمثيل القطاعين الخاص والمختلط الصناعي و التجاري 
في المحافل المحلية والخارجية والتعبير عن القضايا ذات العالقة و بحث السبل الكفيلة بتخفيف العوائق 
والحد ومن الصعاب التي تقف في طريق تنمية االفتصاد وتحسين بيئة العمل وخلق فرص أكثر مالءمة 
لنمائه وازدهاره.. وتعمل قيادة االتحاد على استعادة الدور المنوط  به والذي تأثرت أنشطته وفعالياته سلباً 
جراء الظروف االستثنائية التي تمر بها البلد.. من خالل تطوير استراتيجيات العمل وتفعيل آليات األداء بما يضمن نتائج 

فعالة على االقتصاد الوطني برمته.
في هذه الزاوية التقينا االستاذ أبوبكر سالم باعبيد  نائب رئيس  االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية للقطاع التجاري 

ناقشناه حول عدد من القضايا التي تخص االتحاد.. فإلى الحصيلة:
حوار: محمد النظاري

عودة االجتماعات الدورية لالتحاد.. إىل أي مدى 
ستحفز أنشطة االتحاد وأعماله?

يمر االتحاد العام للغرف التجارية بمرحلة استثنائية 
أثرت عىل أءائه سلباً بسبب الحرب كغريه من القطاعات 
العامة والخاصة التي تعرثت أنشطتها وأغلقت بعضها 
أبوابها لعدم قدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها.. وعودة االتحاد 
للقيام بالدور املنوط به كان ضرورة ملحة  تفرضها املرحلة 
الراهنة بغية استعادة االقتصاد الوطني لقوته ووقوفه عىل 
أقدامه من جديد.. و عودة االجتماعات الدورية ستتيح 
لقيادة االتحاد االطالع عىل املستجدات ومناقشة الخطط 
وجداول األعمال وتحديث االسرتاتيجيات وتحليل العوائق 
والعقبات و البحث عن حلول عملية لها أوالً بأول.. وهذه 

خطوة هامة يف االتجاه الصحيح.

االعالم شريك أسايس
ماهي أبرز أولوياتم خالل املرحلة القادمة?

من أبرز أولوياتنا خالل املرحلة الراهنة هي تعزيز الشراكة 
مع العديد من الوسائل لتعزيز أهمية دور االتحاد بالنسبة 
يخص  فيما  والخاص  العام  القطاعني  يف  املعنيني  لكل 
واالطالع  االتحاد  بها  يقوم  التي  الفعاليات  و  األنشطة 
عليها من قبل التجار والقطاع الخاص والغرف و تسليط 
الضوء عىل جهوده وإنجازاته املستمرة عىل الصعيدين 
الثقة  بإعادة  سيساهم  الذي  األمر  والخارجي..  املحيل 
الفعالة  للشراكة  أسايس  كشرط  االتحاد  وبني  بينهم 
والتكامل املنشود.. ويف الوقت ذاته فاالنتشار اإلعالمي 
سيساهم يف إيصال صوت االتحاد للجهات املعنية داخل 
بشقيه  الوطني  االقتصاد  مصلحة  فيه  ملا  البلد  وخارج 
الخاص واملختلط..  ومن هنا تنبع أهمية تفعيل قنوات 
االتصال الخاصة باالتحاد مع الغرف التجارية الصناعية 

باملحافظات والقطاع الخاص والحكومة.

تطوير األداء
ماهي أهم خططكم ومشاريعكم لتطوير األداء وتحسني 

بيىة العمل?
تعمل قيادة االتحاد جاهدة  عىل تطوير أداء االتحاد  عىل 
مختلف األصعدة و قد قمنا مؤخراً بتطوير اسرتاتيجية 
التواصل واإلعالم وكذلك تحديث بيانات القطاع التجاري 
والصناعي..  وفعلياً تم البدء بتنفيذ االسرتاتيجية الجديدة 
التي ستعمل عىل تفعيل قنوات االتصال الخاصة باالتحاد 
والقطاع  باملحافظات  الصناعية  التجارية  الغرف  مع 
الخاص والحكومة.. مثمنني دعم منظمة العمل الدولية 
لالسرتاتيجية.. و يعد تطبيق االسرتاتيجية الجديدة عىل 
ماجاء  تنفيذ  سيتم  االتحاد حيث  قيادة  أولويات  رأس 

من  املستمرة  املتابعة  خالل  من  منظم  وبشكل  تباعاً 
قيادة االتحاد حتى يتم االنتهاء منها خالل املدة املحددة.. 
وسنعمل خالل املرحلة القادمة عىل تطوير برامج العمل 
بما يضمن تجاوز  العقبات و تحقيق األهداف والطموحات  

وتغيري واقع االقتصاد وتحسني بيئته.

بناء جسر الثقة
برأيكم ما هي أفضل اآلليات لتعزيز التكامل والشراكة 

بني االتحاد و الغرف?
بناء جسور  العمل عىل  و  النظر  تقارب وجهات  يعد 
الثقة من أهم خطوات التواصل البناء والتكامل الخالق.. 
فالشراكة الحقيقية والتشبيك الدائم بني االتحاد والغرف 
شرط أسايس والغرف لتحقيق األهداف املرجوة و خدمة 
املصالح املشرتكة.. فاالتحاد يف املقام األول موجود من أجل 

خدمة الغرف يف مختلف املحافظات.
تنمية االقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص هو من 
أهم أهداف إنشاء االتحاد.. كيف تقيمون دور االتحاد يف 

هذا الشأن?
يتطور االقتصاد الوطني باالعتماد عىل القطاعني العام 
والخاص واملختلط  فهذه قطاعات تكمل بعضهما البعص 
وأي خلل يعتور  إحداهاسيفيض بالنهاية لآلخر باعتبارها 
أوجه لنفس العملة.. ودور االتحاد وهو خلق الثقة بني 
القطاعني العام الخاص واملختلط وتوجيه نشاطاتها ملا فيه 
مصلحة االقتصاد الوطني وتنميته وازدهاره.. لذا يعمل 
االتحاد جاهداً من أجل ضمان بيئة عمل صحية يزدهر يف 
ظلها االقتصاد ويتحسن واقع الحياة بالنسبة للمواطن 

يف جميع أرجاء البالد
خلق موارد

يعد تعزيز املوارد من أهم العوامل التي تساهم يف تطوير 
أداء املؤسسات.. ماهي خططكم يف هذا الجانب?

أهم  من  خلقها  عىل  والعمل  املوارد  وجود  بالتأكيد 
موارد  وبدون  مؤسسة  أي  نشاط  الستمرار  املرتكزات 
سيكون الفشل حتمياً..  لذا ستعمل قيادة االتحاد خالل 
املرحلة الراهنة واملقبلة عىل استبعاث املوارد و ديمومتها 
من خالل استغالل إمكانياتنا والتشيبك مع الجهات ذات 

العالقة.
تداخل 

اختصاصات  من  تعد  التي  األنشطة  من  عدد  هناك 
االتحاد العام للغرف التجارية والتي يمكن أن تحقق موارد 
كإقامة  واستمرارها..  أنشطته  فاعلية  يف  تساعد  مالية 

املعارض التجارية مثالً.. ما السبب برأيك?
التي  األنشطة  لكل  االتحاد  استغالل  جداً  املهم  من 
التي  تخلق موارد تساهم يف فعاليته وتحقيق األهداف 
أنئش ألجلها.. واالستفادة من أي نشاط أو فعالية تندرج 
يف سياق اختصاصاته.. و ذلك حسب خطة عمل معدة 
جيداً ويتم تنفيذها باهتمام ومتابعة قيادة كفؤة ونشيطة 
تداخل  لكن  األمثل..  االستغالل  استغاللها  يتم  حتى 

االختصاصات وغياب الوعي يحول دون ذلك.
تحييد االقتصاد

عىل  حفاظاً  االقتصاد  لتحييد  متكررة  دعوات  هناك 
استمرار الحياة ولو يف حدها األدىن وهي ضرورة يف الوقت 

الراهن.. أين يقف االتحاد من هذا األمر?
الستمرارها  جوهري  وشرط  الحياة  عصب  االقتصاد 
وبطبيعة الحال يقف االتحاد العام للغرف التجارية مع 
الدعوات املتكررة لتحييد االقتصاد الوطني وخلق املناخ 
املناسب الستمرار أنشطته وفعاليات وحركتة الديناميكية 
يف ظل ضمان حرية الحركة التجارية حتى يكون اقتصاداً 

قوياً يفيض لدولة آمنة ونظام مستقر.
كلمة أخرية

يف األخري.. رسالة تودن قولها عرب هذا اللقاء?
والتماسك  التكاتف  والغرف  االتحاد  لقيادة  رسالتي 
وعدم اتاحة الفرصة للمغرضني للفرقة والشقاق وتحقيق 
األهداف املغرضة فهما جزءان لوجه واحد.. و ندعو  القطاع 
أمامه  الفرصة  وإتاحة  االتحاد  عىل  لالعتماد  الخاص 
للتعبري عنه فهو خري من يمثله ويناقش قضاياه ويدافع 
عنها  وهو البوتقة التي تستوعب طموحاته وتعرب عنها.. 
فقوة االقتصاد الوطني من قوة االتحاد.. داعياً املوىل عز 

وجل أن يعود يمننا هانئاً مستقراً يتمع برثواته وخرياته.

نعمـل جاهدين مـن أجـل تطويـر اسـترتيجيات العمل في 
االتحاد بما يسهم في تطور االقتصاد الوطني

نائب رئيس االتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية للقطاع التجاري لـ »                                                                            « 



أم�������ري�������ك�������ا.. ال������ط������اغ������وت األك������������ر.. 
إم��������������������راط��������������������وري��������������������ة ال���������������ش���������������ر وم������������رك������������ز 
امل����خ����اب����رات ال���ع���امل���ي���ة ال����ت����ي ح��س��ب 
ما تقول عن نفسها.. إمراطورية 
ت����ح����ي ان������ف������اس ال������ب������ش������ر.. وال����ت����ي 
ت�������ط�������ل�������ع ع������������ى ك������������ل ص����������غ����������رة وك��������ل 
ك�������ب�������رة.. ع����اق����ات����ه����ا م������ع م��ح��ي��ط��ه��ا 
عاقة هيمنة وسيطرة وعاقات 
ف��������ي��������ه��������ا م��������������ن ال�����������ت�����������آم�����������ر م��������������ا ف��������ي��������ه��������ا.. 
وف������ي������ه������ا م���������ن ال������س������ع������ي امل������ت������واص������ل 
ل����اس����ت����ح����واذ ع�����ى ال�������ق�������رارات ك��م��ا 
ان�����ه�����ا امل����س����ت����ح����وذة ع�����ى ال������ق������رارات 
األمنية واملخابراتية وهنا يف هذه 
ال��ح��ل��ق��ة ن���واص���ل ق������راءة األح�����داث 
وت��������ح��������ل��������ي��������ل ال��������ش��������خ��������ص��������ي��������ات ال�������ت�������ي 
اس���ت���ه���دف���ت���ه���ا امل����خ����اب����رات امل���رك���زي���ة 

األمريكية..

وبالطبع الزعيم الكوبي الشهري 
ف���ي���دل ك���اس���رو ن����ال ن��ص��ي��ب األس���د 
م�����ن االه����ت����م����ام األم������ري������ي ووص���ل���ت���ه 
م��������س��������اح��������ة ك���������ب���������رية م�����������ن امل�������������ؤام�������������رات 
األم������������ري������������ك������������ي������������ة.. وب�����������ع�����������د أن ب�������������دأت 
امل�����خ�����اب�����رات األم����ري����ك����ي����ة ت���ت���ق���رب م��ن 
عشيقة كاسرو "ماريا" ومحاولة 

تهريبها اىل أمريكا..
كانت العالقة بني أمريكا وكوبا 
ق����د وص���ل���ت ح����د ال���ت���أزي���م ال���ك���ام���ل، 
وس��������اد ل������دى امل�����خ�����اب�����رات األم���ري���ك���ي���ة 
ي������خ������ط������ط  اع�������������ت�������������ق�������������اد أن ك����������������اس����������������رو 
ل��ع��م��ل��ي��ات ش����دي����دة ال����خ����ط����ورة ض��د 
أم��������ري��������ك��������ا والس��������ي��������م��������ا أن ح��������ال��������ة م����ن 
ال������ض������ب������اب������ي������ة واالع������������ت������������ام س������������اد ال�����ج�����و 
امل����������خ����������اب����������رايت األم������������ري������������ي يف ك��������وب��������ا.. 
وف������ق������دت ت����ل����ك امل������خ������اب������رات ق����درت����ه����ا 
عىل النفاذ اىل الدوائر القريبة من 

الزعيم الكوبي فيدل كاسرو..
وك���������ان���������ت "م������������اري������������ا" وف�����������ران�����������ك ق���د 
غ������������������������������ادروا ك�����������وب�����������ا اىل ن������������ي������������وي������������ورك.. 
وأص��������ب��������ح ب����ق����ي����ة ال������ع������م������الء ي����ع����ان����ون 
أش�������د امل�����ع�����ان�����اة، وال ي���ت���م���ك���ن���ون م��ن 

ال������������ت������������ح������������رك، واس������������ت������������ح������������ال ع�����ل�����ي�����ه�����م 
ب����ن����اء ع�����الق�����ات خ����اص����ة م�����ع ال�����دوائ�����ر 
امل���ق���رب���ة م����ن ك����اس����رو ل���ل���وص���ول اىل 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ال�����س�����ري�����ة وه������ن������ا س�������ارع 
ال����������ض����������اب����������ط امل������������خ������������اب������������رايت األم����������ري����������ي 
"ف���������ران���������ك" يف م�����ي�����ام�����ي اىل ال����ت����وج����ه 
ب�����إع�����ادة إرس���������ال "م������اري������ا" يف م��ه��م��ة 
خ�����اص�����ة اىل "ه�����اف�����ان�����ا" م���ه���م���ا ك��ل��ف 
األم�����ر.. يف س��ع��ي م��خ��اب��رايت متهور 
ل��ل��ح��ص��ول ع���ىل ح��ق��ائ��ق م��ه��م��ة من 
م��ق��ر ك��اس��رو وت��ح��ت��اج إل��ي��ه��ا ق��ي��ادة 
امل��خ��اب��رات ل��ذل��ك وج���رى ب��ح��ث كل 
ال������رت������ي������ب������ات ب�������ني "م����������اري����������ا" ع���ش���ي���ق���ة 
ك�������اس�������رو وب���������ني ض������اب������ط امل�����خ�����اب�����رات 
األم��ري��ي ف��ران��ك وت��دارس��ا معاً كل 
االح��ت��م��االت وق���ام ف��ران��ك بتحضري 
ج�����������واز س�����ف�����ر م�����������زور واش�������������رى مل�����اري�����ا 
م��������الب��������س س���������ي���������اح���������ة.. وت�������������م اخ������ت������ي������ار 
ل��ح��ظ��ة غ���ي���اب ك����اس����رو ع����ن ه��اف��ان��ا 
ل������ي ت�����دخ�����ل م������اري������ا ه������اف������ان������ا.. وك������ان 
ق�����د أع����ل����ن ع�����ن ت����ح����رك ك�����اس�����رو اىل 
س����ب����ي����ن����اغ����ا زاب����������ات����������ا".. ع����ن����ده����ا رك���ب���ت 
م���������اري���������ا أول ط���������ائ���������رة م�����ت�����وج�����ه�����ة اىل 

ه������اف������ان������ا وه����������ي ت����ح����م����ل ج������������واز س���ف���ر 
م����زور، وح��رص��ت م��اري��ا ع��ىل تغيري 
ت�����س�����ري�����ح�����ة ش������ع������ره������ا، وغ������������ريت م���ن 
لون بشرتها اىل السمار من خالل 
امل����س����اح����ي����ق وامل�������راه�������م ال����خ����اص����ة م��ن 
م������خ������ت������رات امل�������خ�������اب�������رات األم�����ري�����ك�����ي�����ة 
ووض���������������ع���������������ت م������������س������������دس������������اً م���������ح���������ش���������واً 
ب���ال���رص���اص وب������زة ع��س��ك��ري��ة ت��ح��م��ل 
رت����ب����ة م�������الزم أول س���ب���ق أن م��ن��ح��ه��ا 
أياها ك��اس��رو.. ول��دى وصولها اىل 
م�����ط�����ار ه�����اف�����ان�����ا م��������رت ب����س����ه����ول����ة م��ن 
ال���ج���م���ارك ال���ك���وب���ي���ة ح���ت���ى أن���ه���م ل��م 
ي����ف����ت����ح����وا ح���ق���ي���ب���ت���ه���ا وت�����ح�����رك�����ت م��ن 
املطار لتقيم يف فندق متواضع من 
ال����درج����ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن م���رك���ز امل��دي��ن��ة 

كان فرانك قد اعطاها عنوانه..
وب���س���رع���ة غ����ريت م���اري���ا م��الب��س��ه��ا 
وارت��������دت ال������زي ال���ع���س���ك���ري ال��ك��وب��ي 
وأخ�������ف�������ت وج�����ه�����ه�����ا خ�����ل�����ف ن����ظ����ارت����ني 
كبريتني واتجهت سرعة اىل فندق 
هيلتون ال���ذي ك���ان ك��اس��رو م���ازال 

يستخدمه مكتباً له..
ك���ان���ت ق���اع���دة ال��ف��ن��دق ك��ع��ادت��ه��ا 
م���زدح���م���ة ب���ال���ن���اس ف���دخ���ل���ت م���اري���ا 
بخطوات ثابتة متحاشية البوابني 
ال������ذي������ن ك������ان������وا ي����ع����رف����ون����ه����ا وس��������ارت 
األم������������������ور ع���������ىل م���������ا ي������������������رام، ف����دخ����ل����ت 
ال����������ج����������ن����������اح 24 وف��������ت��������ح��������ت ال�������ج�������ن�������اح 
ب����امل����ف����ت����اح ال���������ذي ك�����ان�����ت ت���ح���ت���ف���ظ ب��ه 
ووجدت الوثائق املطلوبة وغادرت 
ف�����ن�����دق ه����ي����ل����ت����ون اىل ف�����ن�����دق�����ه�����ا.. ث��م 
غ����������������ادرت اىل م�������ط�������ار ه�������اف�������ان�������ا وم����ن����ه 

انتقلت بالطائرة اىل ميامي..
وب���������ع���������د االط���������������������الع ع�����������ىل ال�������وث�������ائ�������ق 
أب����ل����غ����ه����ا ف�������ران�������ك أن ت�����ل�����ك ال�����وث�����ائ�����ق 
م����ه����م����ة ج����������������داً.. وأن�������ه�������ا ق�������د ك���ش���ف���ت 
خ�����������رائ�����������ط ل��������ل��������ق��������واع��������د وال����������ص����������وراي����������خ 

السوفيتية يف كوبا..
واستطاعت املخابرات األمريكية 
أن ت�����ك�����ت�����ش�����ف م���������واق���������ع ال�������ص�������واري�������خ 

السوفيتية يف كوبا..

* يف العدد القادم كاسرو يكتشف عودة 
ماريا ويرسل العتقالها اىل نيويورك.

مجتمع11

مع قيام الثورة العراقية ضد امللكية اليت كانت إنذارا باحتماالت سقوط األردن ذات 
املوقع االسرتاتيجي فسقوطها تهديد ألمن الكيان الصهيوين وسقوط السعودية 

 ترصيح شمعون بمثابة القنبلة اليت القيت على الشارع اللبناين فأثارت 
املواقف واشتدت املعارضة من األحزاب ويف الصحف 

أحداث اقليمية 
ط��ل��ب اي���زن���ه���اور ف���ور ت��ل��ق��ي��ه ن��ب��أ ال���ث���ورة ال��ع��راق��ي��ة ان 
ي��ن��ع��ق��د م��ج��ل��س األم����ن ال��ق��وم��ي يف م��ك��ت��ب��ه يف ال��ح��ال 
ويف ذل����ك االج���ت���م���اع ت���م اس���ت���ع���راض اوض������اع ال���ق���وات 
االم���ري���ك���ي���ة ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال���ش���رق االوس������ط ل��ت��ج��ه��ي��زه��ا 
فورا تحسبا لبدء التدخل األمريي بشكل عسكري 
مباشر . منهيا االجتماع بقوله : ) إن الوقت أمامنا 
بالدقائق والساعات وليس باأليام واألسابيع( قام 
بتكليف مجموعة عمل لتقديم له تقريرا مستعجال 
ع���ن ال��ت��ح��رك امل��ح��ت��م��ل وت��داع��ي��ات��ه ف��ف��ي ن���ص ال��ت��ق��ري��ر 
جاء يف احد فقراته ) ناقشت املجموعة اآلثار املحتلة 
ل��ت��دخ��ل ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ع��س��ك��ري��ا يف امل��ن��ط��ق��ة فقد 
اه�����ت�����م�����ت ال�����ل�����ج�����ن�����ة ب�����ص�����ف�����ة خ�������اص�������ة ب�����ط�����ل�����ب ش����م����ع����ون 
للتدخل يف لبنان باعتبار طلباً رسمياً يعطي أساسا 
قانونيا للتدخل كما أن التدخل يف لبنان يمكن أن 
يتم بدون مقاومة وهو ما يرجح ان يكون لبنان هو 
االت����ج����اه األول ألي ع���م���ل ع���س���ك���ري ( . ف���م���ا ب����ني ل��ي��ل��ة 
وضحاها صارت لبنان مهددة بالشيوعية وبالفتنة 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وب��ال��ت��دخ��ل ال���ن���اص���ري ب��ش��ؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة 
ك��ل ت��ل��ك م����ررات واه��ي��ة شرعنتها ام��ري��ك��ا لعدوانها 

العسكري األول عىل لبنان منتصف 1958م .
وه���ك���ذا م���ع ت���س���ارع األح�����داث اإلق��ل��ي��م��ي��ة ك��ال��وح��دة 
ب����ني م���ص���ر وس�����وري�����ا وم�����ن ث����م ق����ي����ام ال�����ث�����ورة ال���ع���راق���ي���ة 
يف 14 ي���ول���ي���و 1958م ض����د امل��ل��ك��ي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت إن������ذارا 
ب�������اح�������ت�������م�������االت س���������ق���������وط  األردن ذات امل������وق������ع  ج���������������ادا 
االس�����رات�����ي�����ج�����ي وص����اح����ب����ة أط���������ول ح���������دود م������ع ال���ك���ي���ان 
الصهيوين فسقوطها تهديد ألمن الكيان الصهيوين 
كذلك سيقود إىل سقوط السعودية املصدر األهم 
للحصول عىل البرول يف الشرق االوسط بل وربما 
قيام انظمة جمهورية عىل ساحل الخليج العربي 
ب�����دال م����ن اإلم����������ارات وامل���ش���ي���خ���ات امل���ت���ف���رق���ة ع����ىل ط���ول 

الشاطئ ..
ف����ف����ي 15 ي����ول����ي����و 1958 م أص�������ر ال����رئ����ي����س األم����ري����ي  

أي��زن��ه��اور أوام�����ره ب��ال��ت��دخ��ل ال��ع��س��ك��ري يف ل��ب��ن��ان بعد 
أن ش��رع له مستشاروه القانونيون ب��أن يصف ذلك 
ال��غ��زو للبنان بعملية تمركز حتى ال ي��ئ للموقف 
األم���ري���ي ام����ام ال�����رأي ال���ع���ام وال���ت���ي ال ت��وح��ى ب��ال��غ��زو 
او االع�������ت�������داء . ويف ال�����ي�����وم ال�����ت�����ايل م�����ن ال�������ع�������دوان ع��ىل 
ل���ب���ن���ان ك���ت���ب���ت ص��ح��ي��ف��ة "ال����ن����ي����وي����ورك ت���اي���م���ز" : ) ل��ق��د 
بررنا تدخلنا يف لبنان بأنه استجابة لنداء شمعون 
ول���ح���م���اي���ة ال����رع����اي����ا األم���ري���ك���ي���ني ... ه������ذا م����ن ال��ن��اح��ي��ة 
النظرية لكن يف الواقع فعلنا ذل��ك ملحاصرة الثورة 
العراقية داخل حدود العراق ومنعها من االنتشار(.

العدوان األمرييك
ج��اء ال��ع��دوان األم��ري��ي للبنان ب��دون موافقة من 
األم����م امل��ت��ح��دة أو ت��ص��ري��ح م��ن��ه��ا ب����دأت ت��ل��ك العملية 
االمريكية بمشاركة سبعني سفينة ومئات الطائرات 
وت������������م إم������������������داد ال������ح������ك������وم������ة امل��������ف��������روض��������ة ع���������ىل ال����ش����ع����ب 
وامل��ف��روض��ة م��ن��ه ب��األس��ل��ح��ة األم��ري��ك��ي��ة . وب��ح��ل��ول 25 
يوليو وصل عدد القوات األمريكية عىل أرض لبنان 
إىل أك����ر م���ن ع���ش���رة آالف ج���ن���دي وارت���ف���ع ال���ع���دد إىل 
14 أل�������ف ج�����ن�����دي يف 13 اغ����س����ط����س 1958م وه�������و م��ا 
كان يفوق آنذاك تعداد الجيش والشرطة يف لبنان 
م��ج��ت��م��ع��ني . وب���������دأت ال�����ط�����ائ�����رات األم����ري����ك����ي����ة ت��ق��ص��ف 
ش��م��ال ل��ب��ن��ان ب��ال��ق��ن��اب��ل م��م��ا اس��ت��دع��ى ق��ائ��د ال��ج��ي��ش 
اللبناين اللواء فؤاد شهاب ملقابلة مبعوث الرئيس 
األم��ري��ي ال��دب��ل��وم��ايس روب����رت م���رييف بمقر ال��س��ف��ارة 
األم���ري���ك���ي���ة يف ب������ريوت ي����ح����ذره ف��ي��ه��ا م����ن ان ال��ش��ع��ب 
ال�����ل�����ب�����ن�����اين م�����س�����ت�����اء وم�����ص�����م�����م ع�������ىل ض�������������رورة اس����ت����ق����ال����ة 
رئيس الدولة شمعون ومغادرة القوات األمريكية 
من لبنان عىل الفور وإال فإن اللواء شهاب لن يكون 
مسؤوال عن العواقب خاصة وأن بعض ضباطه قد 

يتمردون ويبدأون يف مهاجمة القوات األمريكية.
وخالل استماع مرييف إىل تحذيرات اللواء شهاب 
ق������ام م�����ن م���ق���ع���ده يف ه��������دوء واص����ط����ح����ب م���ع���ه ف�����ؤاد 

ش����ه����اب إىل ن�����اف�����ذة ن����ه����اي����ة امل����ك����ت����ب امل����ط����ل ع�����ىل ال���ب���ح���ر 
امل����ت����وس����ط ث�����م أش���������ار ب���إص���ب���ع���ه إىل ح����ام����ل����ة ال����ط����ائ����رات 
ساراتوجا الرابضة امام ساحل بريوت وقال يف برود 
: ) إن أيا من الطائرات املوجودة عىل سطح ساراتوجا 
ي���م���ك���ن ت���ح���م���ي���ل���ه���ا ب����أس����ل����ح����ة ن������ووي������ة وان������ه������ا ق������د ت��م��ح��و 
بريوت وضواحيها من عىل األرض يف دقيقة واحدة 
... وأن الحكومة األمريكية قد أرسلته خصيصا إىل 
ل��ب��ن��ان ح��ت��ى ي��ت��أك��د م���ن ع����دم وج����ود ض�����رورة ل��ل��ق��وات 
األمريكية ألن تستعمل مثل تلك األسلحة( . فأدرك 
قائد الجيش اللبناين اللواء شهاب أن مشكلة لبنان 
املتمثلة ب��إق��ال��ة رئ��ي��س ال���دول���ة  ل��م ي��ع��د ه��ي األس���اس 
ل���ت���واج���د ال�����ق�����وات األم����ري����ك����ي����ة  ب���س���ب���ب ط���ل���ب ال���رئ���ي���س 
للتدخل األم��ري��ي ف��وط��ن��ه ادخ���ل يف م��ي��دان ال��ص��راع 
ال����دويل ب��ني االت��ح��اد السوفيتي وام��ري��ك��ا . ف��ك��ان ه��ذا 
التدخل األمريي األول يف لبنان لتعود بعد ربع قرن 
للتدخل مرة ثانية يف الشؤون الداخلية للبنان  آواخر 
عام 1982م وإن كانت تكلفتها باهظة بهذا التدخل 

والتي ذكرها بمأساتها بفيتنام .

اوضاع لبنان 
توىل كميل شمعون عام 1952 م رئاسة جمهورية 
ل��ب��ن��ان وك��ان��ت ل��ه ع��الق��ات خ��اص��ة ب��ال��والي��ات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة وب��ال��غ��رب ع��ام��ة م��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ه . ويف نهاية 
عام 1956م ظهر ذلك بوضوح اثناء العدوان الثاليث 
ع��ىل مصر فقد ك��ان لبنان ه��و البلد العربي الوحيد 
الذي رفض قطع العالقات مع بريطانيا وفرنسا وقد 
الق����ى ذل����ك م���ع���ارض���ة ش���دي���دة م���ن م��ع��ظ��م ال��ط��وائ��ف 

اللبنانية آنذاك .
ويف ابريل 1957م منحت امريكا 10 ماليني دوالر 
م���ع���ون���ة اق����ت����ص����ادي����ة خ����اص����ة ل���ل���ب���ن���ان م���ق���اب���ل ان���ض���م���ام 
ل���ب���ن���ان يف ال���ك���ف���اح ض����د ال���ش���ي���وع���ي���ة ال����دول����ي����ة امل��ت��م��ث��ل��ة 
ب��االت��ح��اد ال��س��وف��ي��ت��ي . وم���ع ق��ي��ام ال���وح���دة يف مطلع 
عام 1958م بني مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية 

العربية املتحدة تزايدت اهمية البلدان املجاورة لها 
بالنسبة ألمريكا . فالنفوذ السوفيتي كان موجودا 
يف سوريا قبل الوحدة واملصريون عىل عالقات طيبة 
مع الروس . لذا جاء الحرص عىل كل من مملكتي 
ال���ع���ر اق واألردن وال��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ���وف���ا من 

انجرافهم خلف التيار الناصري او الشيوعي .
ويف م����ذك����رات اي����زن����ه����اور ح��ي��ن��م��ا ارس������ل ل����ه ال��رئ��ي��س 
ال��ل��ب��ن��اين ش��م��ع��ون ب���ض���رورة ال��ت��دخ��ل األم���ري���ي اعتر 
اي��������زن��������ه��������اور ان ش�����م�����ع�����ون ه��������و م��������ن ت����س����ب����ب يف ت����ف����اق����م 
األوض����������اع ب������إص������راره ع�����ىل م���خ���ال���ف���ة ال����دس����ت����ور . ورغ�����م 
ذلك ويف 21 مايو 1958 م  اعلن كميل شمعون يف 
ت��ص��ري��ح م��ف��اج��ئ ان���ه ل��ن ي��رش��ح نفسه ل��ف��ره رئاسية 
ث����ان����ي����ة وت������زام������ن ت���ص���ري���ح���ه ه�������ذا م������ع ش�����ك�����وى ق���دم���ت���ه���ا 
ال���ح���ك���وم���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة إىل األم�������م امل����ت����ح����دة ت���ت���ه���م ف��ي��ه��ا 
رسميا الجمهورية العربية املتحدة بإرسال متسللني 
وأسلحة عر ال��ح��دود بغرض التدخل غري املشروع 
يف ش�����ؤون ل��ب��ن��ان .. م��م��ا اس���ت���دع���ى األم�����م امل���ت���ح���دة ان 
تكلف داج همرشولد السكرتري العام لألمم املتحدة 
بتشكيل قوة مراقبة للنظر يف شكوى لبنان عىل أرض 
الواقع فارسل فريق املراقبة إىل منطقة الحدود بني 
ل���ب���ن���ان وس����وري����ا ل���ي���ق���وم ب���ال���ت���ح���ري وت���ق���دي���م ت���ق���ري���ر إىل 
همرشولد ليقوم بعرضه ع��ىل مجلس األم���ن . ويف 
18 يونيو 1958م التقي همرشولد يف بريوت بفريق 
امل��راق��ب��ة وأس���ف���رت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي أج���راه���ا ال��ف��ري��ق 
واطلع عليه همرشولد عن عدم وج��ود دليل واحد 
يدين الجمهورية العربية املتحدة وفور اإلعالن عن 
نتيجة التحقيقات اواخر يونيو 1958م بدأت حملة 
صحفية ام��ري��ك��ي��ة تهاجمه وتتهمه ب��ال��ت��خ��اذل . ويف 
ف���ج���ر 14 ي���ول���ي���و ق����ام����ت ال�����ث�����ورة يف ال�����ع�����راق واط����اح����ت 
ب���امل���ل���ك���ي���ة واع����ل����ن����ت ال���ج���م���ه���وري���ة ع���ن���د ذل������ك اخ��ت��ل��ط��ت 
األوراق ولم يعد ممكنا ان تتفرج امريكا عىل الشرق 
األوس�����������ط وه�������و ي����ت����س����رب ب�����ل�����دا ب����ع����د اآلخ���������ر م������ن ت��ح��ت 

سيطرتها أو سيطرة حلفائها .

 )SDGs( فرص التنمية المستدامة
في اليمن وفق التحرك العالمي  17-16

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

املجتمع يحقق أعى درجات االستقرار برتسيخ السام والعدالة يف اوساطه، وتتسارع عجلة التنمية 
والنهضة يف جميع مكونات املجتمع بتعزيز العدالة املجتمعية.

ال���ه���دف ال����س����ادس ع��ش��ر م���ن أه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
لأُلمم املتحدة هو السالم والعدل واملؤسسات القوية.

»تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع من 
أجل تحقيق التنمية املستدامة، وتوفري إمكانية الوصول 
إىل ال���ع���دال���ة ل��ل��ج��م��ي��ع وب���ن���اء م��ؤس��س��ات ف��ع��ال��ة وخ��اض��ع��ة 

للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات.«
وال������ه������دف 16 م�����ن أه����������داف ال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة م���ك���رس 
لتعزيز املجتمعات السلمية وال��ش��ام��ل��ة م��ن أج��ل تحقيق 
التنمية املستدامة، وتوفري إمكانية ال��وص��ول إىل العدالة 
للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة عىل 

جميع املستويات. 
إن ال�������ح�������د م��������ن ال�������ج�������رائ�������م ال����ع����ن����ي����ف����ة واالت����������ج����������ار ب����ال����ج����ن����س 
والسخرة وإساءة معاملة األطفال أهداف عاملية واضحة. 
ويقيم املجتمع الدويل السالم والعدالة ويدعو إىل إقامة 
نظم قضائية أقوى من شأنها إنفاذ القوانني والعمل عىل 

إقامة مجتمع أكر سلًما وعداًل.
  وبحلول عام 2017، يمكن لألمم املتحدة أن تبلغ عن 
ال��ت��ق��دم امل��ح��رز يف الكشف ع��ن ضحايا االت��ج��ار. وك���ان عدد 
ال��ن��س��اء وال��ف��ت��ي��ات أك��ر م��ن ع��دد ال��رج��ال وال��ف��ت��ي��ان، ولكن 

نسبة النساء والفتيات انخفضت ببطء. 
ويف ع�����ام 2004، ك�����ان 84 يف امل����ائ����ة م����ن ال���ض���ح���اي���ا م��ن 
اإلن���������اث، وب���ح���ل���ول ع�����ام 2014 ان���خ���ف���ض ه�����ذا ال����ع����دد إىل 
71 يف املائة. وانخفضت أعداد االستغالل الجنيس إال أن 

العمل القسري ازداد. 
وي��ت��م��ث��ل أح����د األه������داف يف رؤي�����ة ن��ه��اي��ة االت���ج���ار ب��ال��ج��ن��س 
والسخرة وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم. 
ومع ذلك، فإن االعتماد عىل مؤشر »الجرائم املبلغ عنها« 

يجعل الرصد وتحقيق هذا الهدف صعًبا.

حقائق وأرقام
وم���������ن ب�������ني امل������ؤس������س������ات األك�����������ر ت�������أث�������را ب�����ال�����ف�����س�����اد ال���س���ل���ط���ة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وال����ش����رط����ة، ك���ل���ف ال���ف���س���اد وال�����رش�����وة وال���س���رق���ة 
وال��ت��ه��رب الضريبي ح���وايل 1.26 تريليون دوالر أمريي 
للبلدان النامية يف السنة؛ يمكن استخدام هذا املبلغ من 
امل�����ال ل���رف���ع أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ع��ي��ش��ون ع���ىل أق����ل م���ن 1.25 
دوالر ي���وم���ي���ا ف������وق 1.25 دوالر مل������دة س�����ت س�����ن�����وات ع��ىل 

األقل.

ب��ل��غ م��ع��دل األط���ف���ال ال���ذي���ن ي���رك���ون امل������دارس االب��ت��دائ��ي��ة 
يف ال�������ب�������ل�������دان امل�������ت�������ض�������ررة م��������ن ال���������ن���������زاع 50 يف امل��������ائ��������ة يف ع�����ام 
2011، وه����و م���ا ي��م��ث��ل 28.5 م��ل��ي��ون ط��ف��ل، م��م��ا يبني 
أث��ر املجتمعات غ��ري املستقرة ع��ىل أح��د األه���داف الرئيسية 

لخطة التنمية ملا بعد عام 2015: التعليم.
إن س���ي���ادة ال���ق���ان���ون وال��ت��ن��م��ي��ة ل��ه��ا ع���الق���ة م��ت��ب��ادل��ة ك��ب��رية 
وت�����ع�����زز ب���ع���ض���ه���ا ب���ع���ض���ا، م���م���ا ي���ج���ع���ل���ه���ا أس����اس����ي����ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

املستدامة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

مقاصد الهدف 16
الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل 

به من معدالت الوفيات يف كل مكان
إن������ه������اء إس�����������اءة امل����ع����ام����ل����ة واالس������ت������غ������الل واالت�������ج�������ار ب���ال���ب���ش���ر 

وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم.
تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني وال��دويل 

وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة.
ال���ح���د ب���ق���در ك��ب��ري م���ن ال��ت��دف��ق��ات غ���ري امل���ش���روع���ة ل���ألم���وال 
واألس��ل��ح��ة، وتعزيز اس���رداد األص���ول املسروقة وإعادتها 
وم��ك��اف��ح��ة جميع أش��ك��ال ال��ج��ري��م��ة امل��ن��ظ��م��ة، ب��ح��ل��ول ع��ام 

2030م .
ال�������ح�������د ب��������درج��������ة ك�������ب�������رية م��������ن ال������ف������س������اد وال����������رش����������وة ب���ج���م���ي���ع 
أشكالهما، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة 

للمساءلة عىل جميع املستويات.
ضمان اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات 
وشامل للجميع وتشاريك وتمثييل عىل جميع املستويات.
ت��وس��ي��ع وت��ع��زي��ز م��ش��ارك��ة ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة يف مؤسسات 

الحوكمة العاملية.
ت�����وف�����ري ه�����وي�����ة ق����ان����ون����ي����ة ل���ل���ج���م���ي���ع، ب����م����ا يف ذل�������ك ت��س��ج��ي��ل 

املواليد، بحلول عام 2030 .
كفالة وصول الجمهور إىل املعلومات وحماية الحريات 
األساسية، وفًقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية.
ت������ع������زي������ز امل�������ؤس�������س�������ات ال������وط������ن������ي������ة ذات ال������ص������ل������ة، ب�����وس�����ائ�����ل 
م��ن��ه��ا ال��ت��ع��اون ال�����دويل، س��ع��ًي��ا ل��ب��ن��اء ال���ق���درات ع���ىل جميع 
امل���س���ت���وي���ات، وال س��ي��م��ا يف ال����ب����ل����دان ال���ن���ام���ي���ة، مل���ن���ع ال��ع��ن��ف 

ومكافحة اإلرهاب والجريمة
ت���ع���زي���ز ال����ق����وان����ني وال����س����ي����اس����ات غ�����ري ال���ت���م���ي���ي���زي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 

التنمية املستدامة.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف 16– السالم والعدالة والمؤسسات القوية

< يعلن األخ عبدالله محمد ع��يل عقيل عن 
ب���ي���ان ج���م���ريك رق����م 97269 ف��ع��ىل م���ن وج���ده 
ايصاله اىل اق��رب قسم شرطة او االتصال عىل 

الرقم 770838778 وله جزيل الشكر.
< ي��ع��ل��ن االخ/ ع���يل ع���يل ص��ال��ح ال��ض��ب��ي��ب��ي عن 
ف��ق��دان ج��واز سفر, فعىل م��ن وج��ده��ا االتصال 
ع����ىل ال����رق����م )77801455( أو ت��س��ل��ي��م��ه إىل 

أقرب قسم شرطة,, وله جزيل الشكر.
< ي���ع���ل���ن األخ أح����م����د س���ع���ي���د م���ح���م���د ف����رح����ان 

ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ت��ه ال��ش��خ��ص��ي��ة)دف��ر( ص����ادرة 
من أمانة العاصمة..فعىل من يجدها إيصالها 
ل��ج��ه��ة االخ���ت���ص���اص أو أق�����رب م���رك���ز ش���رط���ة ول��ه 

جزيل الشكر.
< ي�������ع�������ل�������ن األخ ث�����������اب�����������ت م�������ح�������م�������د ع�������������يل ش���������رف 
اإلم����������ام ع�����ن ف�����ق�����دان ب����ط����اق����ة ش���خ���ص���ي���ة وع���ائ���ل���ي���ة 
وع�������س�������ك�������ري�������ة ف�������ع�������ىل م����������ن ي������ج������ده������م������ا إي�����ص�����ال�����ه�����م�����ا 
إىل اق�������������������رب ق��������س��������م ش����������رط����������ة أو االت��������������ص��������������ال ع����ىل 

الرقم)777024727(.
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لبنان ... هل تسير على خط زلزال املاضي ؟!

ملف الثمانينات عن حرب املخابرات

تهانينا آل العماري
أجمل التهاين والتريكات محملة بأريج الفل والياسمني 

نهديها للشابني الخلوقني الغاليني/

مبارك و أحمد
محمد مسعد العماري

.. بمناسبة زفافهما امليمون
ودخولهما القفص الذهبي..فألف مروك

وبالرفاء والبنني.
املهنئون: 

 اعمامكما  العقيد/ عبدالحكيم العماري
 ناصر العماري- عبدالواحدالعماري - منصور العماري

.. وكذلك هي من اخوانك:
  اكرم ومروان ومسعدمحمد العماري

عامر العماري.
ومن االصدقاء :  اكرم االشول - انورالسياغي

 طه االشول - وبقيه االهل و االحباب

حسب الدستور اللبناين كانت شهر سبتمر 1958م  هي آخر اعوام حكم الرئيس اللبناين كميل شمعون إذ تنتهي فرة الست سنوات التي كان يسمح بها الدستور وهي غري قابلة للتجديد . ويف حديث صحفي اجراه 
شمعون مع إحدى صحف فرنسا حيث اكد : ) إنني ال أريد تجديد مدة رئاستي لكنني إذا لم أتأكد من وجود رئيس من بعدي قادر عىل تحمل مسئولية املخاطر الجديدة بلبنان فسوف أستجيب لنداء الواجب والوطن( 
. فكان هذا التصريح بمثابة القنبلة التي  القيت عىل الشارع اللبناين فأثارت املواقف واشتدت املعارضة من األحزاب ويف الصحف حتي أمر شمعون باعتقال أعنف وأشهر املعارضني لتعديل الدستور واعتقل الصحفي 
نسيب املتني فاندلعت املظاهرات احتجاجا عىل اعتقاله حتى اف��رج عنه وبعد ثالثة أي��ام من اإلف��راج تم اغتياله يف 8 مايو 1958م . فوصلت األح��داث إىل درج��ة الغليان واتحدت معظم الطوائف عىل مطلب أن يستقيل 
كميل شمعون وتتألف حكومة وطنية مؤقتة حتي يحني موعد االنتخابات بعد ثالثة اشهر رفض شمعون االستجابة ملطالب املعارضة وقام بحشد انصاره ملواجهة األزمة وصارت البالد عىل وشك اندالع حرب أهلية ولم 

يكتف بذلك ففي 11 مايو ارسل شمعون رسالة إىل الرئيس األمريي ايزنهاور يحثه فيها عىل إنزال قوات امريكية إىل بريوت لحفظ األمن فيها

عيل الشراعي

قراءة وتحليل:

 عميد أنور املاوري*

تكشف  "مـــاريـــا" 
الصواريخ  مواقع 

الروسية يف كوبا

كـــــاســـــرتو يـــأمـــر 
يف  ــا  ــاري م باعتقال 

نيويورك

كتاب للصحفي سعيد الجزائري:

تعازينا ال القلييس
نتقدم بخالص العزاء وعميق املواساة 

للوالد العزيز/ محمد احمد امني القلييس 
 وكذلك هي لالخ/ أحمد محمد القلييس 

ولكافة أفراد أسرة وآل القلييس

 وذلك بوفاة ابنهم     عبدالغني
..سائلني الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

وعظيم مغفرته ويسكنه  فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 
الصر والسلوان.."إنا لله وإنآ إليه راجعون".

االسيفون:
 الدكتور/عبدالقادر الشامي - رئيس املؤسسة

الدكتور عبدالجليل الشامي-  االستاذ زكريا الشامي
املقدم/عيل محمد مبارك - االستاذ محمد عبدالله 

صالح وكافة الزماء باملؤسسة

تعازينا مقبل نصر
بأسف بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة 

الحاج / مقبل نصر خالد
 وبهذا املصاب الجلل ال يسعنا

 اال ان نتقدم بأصدق العزاء واملواساة لكافة اوالده 
يف األكروف شرعب السالم

االسيفون:
العقيد / احمد سيف عيل الحاج واوالده جابر 

وعمر وابراهيم ومحمد
الشيخ عبدالواحد سيف عيل الحاج

الشيخ عبدالوهاب الوردي

تعازينا آل القطابري
األخ أسامة عبدالرقيب وكافة أخوانه وأقاربه .. نتقدم لكم بأحر التعازي وصادق املواساة

 يف وفاة والدكم  القايض العالمة      عبدالرقيب عبدالرحيم القطابري ، الذي قىض 

معظم حياته يف خدمة الوطن يف املجال القضايئ والصلح بني أبناء املجتمع وقد ختم موقفه بتوفيق الله 
يف القيام بواجبه يف التصدي واملواجهة للعدوان الغاشم عىل بلدنا ويمثل رحيله خسارة عىل شعبنا يف ظل 
هذه الظروف وإذ نشاطركم الحزن ويعز علينا رحيله، نسأل الله العيل القدير أن يتغمده بواسع الرحمة 

والغفران، وأن يلهمكم وكافة أفراد اسرتكم الكريمة الصر والسلوان.. )إَِنّا ِلّلِه َوإَِنّ�ا إَِلْيِه َراِجعوَن(

األسيف:  اللواء/ عبداللطيف حمود املهدي
رئيس غرفة العمليات املشرتكة للمنطقتني العسكريتني الرابعة والسابعة

 قائد املنطقة العسكرية الرابعة

فقدان

تعازينا آل عمر
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

 نتقدم بأحر التعازي القلبية
 إىل األخوة:

 جميل ومحمد وفايز 
وذي يزن ويحيى وفارس

 وكافة آل عمر
وذلك بوفاة املغفور له

 - بإذن الله تعاىل- والدهم

 العقيد/  محمد حسن عمر
سائلني الله العيل القدير أن يتغمده

 بواسع الرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصر والسلوان..
 )إَِنّا ِلّلِه َوإَِنّ�ا إَِلْيِه َراِجعوَن(.

االسيفون: 
العقيد/ احمد محسن زيد الخالدي

 املقدم/ ناصر محمد الخذري- الدكتور/ محمد مقبل

تهانينا آل غبان
أجمل التهاين وأرق وأطيب التريكات 

القلبية نهديها للشاب الخلوق/

 محمد عبد السام غبان
بمناسبة زفافه امليمون 
ودخوله القفص الذهبي

متمنني له حياة زوجية سعيدة 
وبالرفاء والبنني.

املهنئون:
 العقيد الركن/ خالد حسني 

االشموري واخوانه 

تهانينا
نهنئ ونبارك لألخ 

احمد عبدالله عيل بريه
 بمناسبة ارتزاقه املولودة البكر التي أسماها

"تالني" .. جعلها الله من مواليد السعادة وقر بها 
عني والديها.. وانتبها نباتاً حسناً.. وألف مروك.

املهنئون: 
إخوانك أمني وعبدالله ورضوان ورياض عيل 

عبدالله بريه- وانسابه: محمد وعبدالله ويوسف 
العزي محمد بريه

ومن عمه عيل محمد يحيى بريه وأوالده خالد 
وفؤاد ويحيى وزيد عيل محمد بريه.

ومن نسبه: عيل عيل بريه وأوالده رمزي، وأرشد، 
وعبدالله عيل بريه.

تهانينا للعزام
أجمل التهاين وأطيب 

التريكات محملة بأريج 
الفل وعطر الورود وفل 

الياسمني نهديها 
للنقيب عيل أحمد العزام

 بمناسبة التخرج وحصوله 
عىل درجة البكالوريوس، 

فألف ألف مروك..
املهنئون:

 النقيب/ سعيد الجبوبي، النقيب/ عيل 
السعيدي، املازم أول/ محمد عكة، املساعد 

أول/ أنور املخايف، املساعد/ حافظ فتح، املساعد/ 
محمد العبايس، وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل املرفدي
أجمل التهاين وأرق وأطيب 

التريكات القلبية نهديها 
للشاب الخلوق 

عبدالله احمد 
املرفدي

 بمناسبة دخوله القفص 
الذهبي.. متمنني له حياة 

زوجية سعيدة.. 
فألف ألف مروك.

املهنئون: عسكر عيل قحطان الشعيبي
 خالد احمد محمد املرفدي- محمد احمد محمد 

املرفدي- إبراهيم احمد محمد املرفدي
 وكافة آل املرفدي
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الوطــــــن يتسـع لـكل ابنائـه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: (176)
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