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اع�����ادت م��ج��ل��ة ن��اش��ي��ون��ال ان���رس���ت ن��ش��ر ت��ق��ري��ر ل��ه��ا ي��ت��ح��دث عن 
ال������ص������واري������خ ال���ي���م���ن���ي���ة وق�����������درة ال���ي���م���ن���ي���ن ع������ى ص����ن����اع����ة ال�����ص�����واري�����خ 
وتطويرها،وأكدت املجلة أن اليمن ب��ات يصنع صواريخ دقيقة 

ال تمتلكها إيران. 
املجلة اشارت اىل زيف االدعاء السعودي القائل بتزويد ايران 
ل��ل��ي��م��ن ب���ال���ص���واري���خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة.. م���ش���رة إىل أن إي������ران ن��ف��س��ه��ا ال 
تمتلك صورايخ دقيقة كالتي صنعها و طورها الحوثيون أنفسهم 

حد تسميتها.
الدورية العريقة قالت عى لسان الخبر العسكري فابيان هينز 
"ابتداًء من عام 2018 بدأت عدة أنظمة صاروخية يف الظهور يف 
اليمن ، عى الرغم من أنها تشبه إىل حد كبر األنظمة املصممة 

إيرانًيا ، إال أنها ال تمتلك نظرًا إيرانًيا دقيًقا "
الخبر تحدث عن صاروخ قدس اليمني مؤكداً أنه لم ير حتى 

أث����������������ر  أي  لصواريخ القدس اليمنية يف ايران. اآلن 
ال����دوري����ة اىل ال��ت��أك��ي��د أن ال���ص���واري���خ خ��������������������ل��������������������ص��������������������ت 
يف اليمن هي صناعة يمنية.امل������س������ت������خ������دم������ة 

اسبوعية 
سياسية . عامة
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الرئيس املشاط يعزي الشيخ مجاهد حيدر في استشهاد جنله
ب����ع����ث ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ر ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط رئ���ي���س 
امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع���������ى ب����رق����ي����ة ع���������زاء وم�������واس�������اة يف 
استشهاد العميد عدنان مجاهد أحمد بن حيدر بعد 

حياة حافلة بالعطاء والجهاد يف سبيل الله.
وأش����اد ال��رئ��ي��س امل��ش��اط يف ب��رق��ي��ة ال��ع��زاء ال��ت��ي بعثها 
إىل وال�������د ال���ش���ه���ي���د ال���ش���ي���خ م���ج���اه���د ب����ن ح����ي����در وأوالده 
وإىل الشيخ فيصل ب��ن ح��ي��در محافظ ال��ج��وف وكافة 
آل حيدر بمديرية سفيان، بمناقب الشهيد وأدواره 

البطولية يف مختلف الجبهات.
وأشار إىل أن الشهيد ابن حيدر كان من السباقن إىل 
ميادين الجهاد، مقدما نموذجاً راقياً يف االستبسال 
والتضحية .. مؤكدا أن رحيله مثل خسارة عى مديرية 
سفيان خاصة ومحافظة عمران والوطن بصورة عامة.
وع�������رب ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط ع�����ن خ����ال����ص ال������ع������زاء وع���م���ي���ق 
املواساة لوالد الشهيد وأسرته وكافة آل حيدر وأعيان 
وم���ش���اي���خ ب���ن���ي س���ف���ي���ان.. س����ائ����ًا ال���ل���ه ال���ع���ي ال���ق���دي���ر أن 
ي���ت���غ���م���ده ب�����واس�����ع رح����م����ت����ه وع����ظ����ي����م م���غ���ف���رت���ه وي��س��ك��ن��ه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. ” 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ناشيونال انترست : 

اليمن يصنع صواريخ
 دقيقة  ال متتلكها ايران 

ك��������ث��������ف ت��������ح��������ال��������ف ال������������ع������������دوان 
م���ن ش���ن غ���ارات���ه ال��ج��وي��ة عى 
عدد من األحياء السكنية يف 
م����ح����اف����ظ����ات ش�����ب�����وة وص����ع����دة 
وال������ح������دي������دة وص������ن������ع������اء.. ه����ذه 
الجرائم البشعة راح ضحيتها 
ع���دد م���ن األب���ري���اء ج��ل��ه��م من 
األطفال والنساء.. وتأيت هذه 
الغارات بعد الهزائم النكراء 
التي تلقاها تحالف العدوان 
وم��رت��زق��ت��ه يف جبهات القتال 
ع��������ى أي�������������دي أب��������ط��������ال ال����ج����ي����ش 

واللجان الشعبية. 

لبنان ..  إرادة املقاومة
 ورفض التدخل

اللواء الركن د. علي محسن  مثىن يكتب عن :

كوادرنا الطبية..
ريادة ومتيز وعطاء

) الطبيب اإلنسان محمد عبدالله 
الضبياني أمنوذجًا(

تنظيم القاعدة يعرتف بمشاركته يف 11 جبهة 

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الزراعي 
األول بجامعة صعدة لـ»26 سبتمرب  «

ص 07

حتالف العدوان السعودي 
مول القاعدة باملال والسالح 
منذ مطلع العام 2015م 

جرائم مستمرة للعدوان في شبوة وصعدة واحلديدة وصنعاء

رئيس الوزراء يـــرأس اجتماعــًا للجنة التحضـــــيرية للمؤمتــــــر االقتصـــــــادي 

أك�����د رئ���ي���س ال����������وزراء، ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ص��ال��ح 
ب��ن حبتور، أهمية تركيز املؤتمر االق��ت��ص��ادي املقبل 
عى موضوع االستثمار ومتطّلبات النهوض بدوره 

ال�����ح�����ي�����وي، ال����������ذي ي����م����ث����ل ع������ام������ًا أس�����اس�����ي�����اً يف خ���دم���ة 
االقتصاد والتنمية الشاملة.

ج������اء ذل������ك ل������دى ت��������رؤس رئ����ي����س ال������������وزراء اج���ت���م���اع���اً 

للجنة التحضرية الرئيسية ملؤتمر االقتصاد، املقرر 
ان���ع���ق���اده خ����ال ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة، ب��م��ش��ارك��ة مختلف 

الجهات الحكومية املعنية وذات العاقة..

اليمن يصنع صواريخ
 دقيقة  ال متتلكها ايران 

تفاصيل  ص 02

علق العميد عبدالله بن عامر عىل االهتمام اإلسرائييل 
بمتغريات املشهد اليمني خالل األشهر األخرية مشرياً اىل 
أن اليمن بموقعه الجغرايف ودوره التاريخي له حضور يف 
االسرتاتيجيات الصهيونية وأن هذا االهتمام توسع خالل 

السنوات األخرية مع توجه الشعب اليمني نحو تحقيق 
الحرية واالستقالل.

وأكد عامر يف لقاء عقد بدائرة التوجيه املعنوي أن العدو 
اإلسرائييل ال يريد لليمن أن يكون حراً مستقاًل وأن وضع 

اليمن الخاضع للوصاية األجنبية والهيمنة هو الوضع الذي 
كان يتيح للكيان اإلسرائييل تنفيذ اجندته يف املنطقة ويف 

اليمن عىل وجه التحديد. 

     التحركات االمريكية – اإلرسائيلية تهدف 
إىل إعاقة عملية التحرير واالستقالل 

 ابتعاد الدولة اليمنية عن حقيقة موقعها الجغرايف السيما يف الجزر والسواحل هدف إرسائيلي تحقق خالل العقود املاضية 

حقائق ُغيبت عن الشعب من ضمنها العدوان اإلسرائيلي على اليمن 

»26سبتمرب« - تقرير

تفاصيل  ص 03

نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد عبداهلل بن عامر يكشف أسباب القلق الصهيوين من تطورات املوقف يف اليمن

 ص 04

سيقف املؤمتر
 على أحدث التجارب 

والطرق والوسائل 
والتقنيات احلديثة

 ص 10

ص 04



غ��دا ح��ض��رم��وت تتخلص م��ن ال��وص��اي��ة وم��ن التبعية.. غدا 
حضرموت لن تكون اال جزءا اصيال من اليمن..

وستعود هذه املحافظة بكل طواعية اىل صنعاء اىل اليمن 
ولن يذهب هدرا الشعار الحضرمي الذي ظل يرتدد "بغينا 
ال�����ح�����ويث.. م����ا ب��غ��ي��ن��ا ال���ت���ح���ال���ف"ك���ل ه�����ذه ال���س���ن���وات وال��ت��ع��ب��ئ��ة 
ال��خ��اط��ئ��ة ت��ع��م��ل ل��ي��ل ن���ه���ار ل���م ت��س��ت��ط��ع ان ت��ن��ي ح��ض��رم��وت 
هويتها اليمنية وال ف��ق��دت ت��وازن��ه��ا الحضرمي االص��ي��ل اذ ما 
زال������ت ه�����ذه االرض ال��ط��ي��ب��ة امل���ب���ارك���ة ت����زاح����م االي�������ام ل��ت��ص��ل اىل 
ت��الح��م ق���وي واص��ي��ل ب��ص��ن��ع��اء ح��ي��ث م���ازال���ت م��ن ح��ض��رم��وت 
ب��دءا م��ن املكال ووص���وال اىل سيئون وت��ري��م والشحر تحتضن 
الحضور اليماين ولم يتمكن النفس االنفصايل من التغلغل 
يف مفاصلها فحضرموت طاردة لكل عناصر التيار التجزيئي 
والتفتيتي وترتقي كثريا من التيار املناطقي وال��يء االجمل 
يف حضرموت يف لحظات االحرتاق االجنبي مازال علم اليمن 
ه���و م���ن ي���زي���ن رب���اه���ا وج��ب��ال��ه��ا وم��دن��ه��ا وب���ح���اره���ا رغ����م ال��ع��دي��د 

من املحاوالت البائسة لفرض املناطقية او تسويقها او حتى 
القبول بمناقشاتها..

ول���ق���د اث���ب���ت ال���ح���ض���ارم ال��ي��م��ن��ي��ون ان���ه���م اك����ر م���ن امل���ح���اوالت 
ال���ب���ائ���س���ة وامل����ت����ك����ررة "ل���ل���ت���ط���وي���ع" ل���ل���ق���ب���ول ب����ال����دخ����الء االع�������راب 
ح���ت���ى وان ج��������اؤوا ع����ى س���ن���ام االم���������وال وامل����������وارد االج���ن���ب���ي���ة الن 
الحضرمي يف اص��ل��ه ه��و م��ول��د ف��رص اع��م��ال وم��ش��اري��ع م��درة 
ل������الرب������اح وم���������درة ل���الن���ت���اج���ي���ة وارض ح����ض����رم����وت م���ن���ب���ع ال���خ���ري 
وارضها خازنة للموارد وال تحتاج اىل من ينضح لها بموارد 
ق����ذرة م���ن ام�����وال م��دن��س��ة وم���ن م�����وارد م��ش��ب��وه��ة ال ت��ص��در اال 
من مؤسسات استخبارية اجنبية من ابوظبي ومن الرياض 
وم��ن تل ابيب وم��ن الطاغوت االك��ر لندن راعية االستعمار 

القديم والجديد؟!
من حضرموت يايت الخر املستقبيل حول االنهيارات املرتقبة 
لجحافل االحتالل الجديد من علوج االعراب االجالف الذين 
ت��ح��ول��وا اىل م��خ��ال��ب ق���ط ل��ع��واص��م ن��ف��وذ دول���ي���ة يف ح��س��اب��ات 

ال�������������والءات ال����غ����رب����ي����ة ل����ص����ور ج�����دي�����دة م�����ن ال���ه���ي���م���ن���ة وال����س����ط����وة 
االعرابية بالوكالة عن لندن وتل ابيب وواشنطن والول مرة 
تفلت حضرموت من براثن االرتهان للريطانيني ووكالئهم 
ام������ارات ال��ش��ر وامل���خ���اب���رات ول����م ي��ع��د ب��م��ق��دور ض��اب��ط االرت���ب���اط 
االم�����ارايت ال���ذي ي��ت��ح��رك يف ح��ض��رم��وت ويف امل��ه��رة ح��ت��ى شبوة 

وينطلق اىل الضابط االمارايت االعى يف عدن!!
مع ان السعوديني يبدون بعض التذمر وبعض االحتفاظ 
م������ن ه��������ذا ال�����������دور االم���������������ارايت امل�����ش�����ب�����وه وامل�����ت�����ع�����دد ال���������������والءات م��ن 
واشنطن اىل لندن اىل تل ابيب يف اطار البحث عن النفوذ من 
الباطن يف سعي واضح ليك يلعب محمد بن زايد دور رجل 

الجزيرة العربية االكرث نفوذا واالكرث تأثريا واالكرث عمالة؟!
ل��ك��ن ح��ض��رم��وت اك����ر م���ن ه�����ؤالء وس��ت��ث��ب��ت االي������ام ال��ق��ادم��ة 
ان����ه����ا ال����رق����م االه�������م وال�����رق�����م ال���ص���ع���ب وان����ه����ا س������وف ت���ب���ع���رث ك��ل 
ح���س���اب���ات االع��������راب وت���ن���ه���ي ك����ل اس���ت���ح���واذ وك�����ل ه��ي��م��ن��ة وك���ل 

نفوذ استعماري. 
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أك�������د رئ����ي����س ال��������������وزراء، ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����دال����ع����زي����ز ص����ال����ح ب��ن 
ح����ب����ت����ور، أه����م����ي����ة ت����رك����ي����ز امل����ؤت����م����ر االق�����ت�����ص�����ادي امل����ق����ب����ل ع��ى 
موضوع االستثمار ومتطّلبات النهوض بدوره الحيوي، 
ال���ذي يمثل ع��ام��اًل أس��اس��ي��اً يف خ��دم��ة االق��ت��ص��اد والتنمية 

الشاملة.
ج���اء ذل���ك ل���دى ت����رؤس رئ��ي��س ال������وزراء اج��ت��م��اع��اً للجنة 
ال��ت��ح��ض��ريي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة مل��ؤت��م��ر االق���ت���ص���اد، امل���ق���رر ان��ع��ق��اده 
خ�����������الل ال���������ف���������رتة امل������ق������ب������ل������ة، ب������م������ش������ارك������ة م�����خ�����ت�����ل�����ف ال�����ج�����ه�����ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة وذات ال��ع��الق��ة، وم��ؤس��س��ات القطاع 

الخاص واملجتمع املدين، وأكاديميني متخصصني.
وأش����ار إىل أن امل��ؤت��م��ر س��ُي��خ��ص��ص ل��ل��وق��وف أم���ام قضايا 
االس��ت��ث��م��ار وال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة يف م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت، 
وعرضها ودراستها ومناقشتها .. داعياً القطاع الخاص إىل 
تأكيد حضوره الفاعل يف مختلف الخطوات التحضريية 
ل��ه��ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة، بالتنسيق م��ع ال��ج��ان��ب ال��ح��ك��وم��ي، بما 
ُيسهم يف إنجاحه وتحقيق غاياته الوطنية، واالستثمارية 

املرجّوة يف خدمة االقتصاد الوطني.
ولفت إىل حرص قيادة الدولة عى تعزيز املناخ اإليجابي 
لنشاط القطاع ال��خ��اص، وتحفيز وتشجيع املستثمرين 
ع���ى زي�����ادة ح��ج��م ن��ش��اط��ه��م، وال���ت���وّس���ع يف اس��ت��ث��م��ارات��ه��م 

خالل الفرتة املقبلة.
ورّك���������ز االج����ت����م����اع ن���ق���اش���ات���ه ع�����ى االس����ت����ث����م����ار وم��ت��ط��ل��ب��ات 

ال��ن��ه��وض ب��ه ودوره امل��ح��وري يف خ��دم��ة االق��ت��ص��اد وتنمية 
امل��ج��ت��م��ع، واآلل���ي���ات الكفيلة ب��إق��ام��ة ش��راك��ة حقيقية مع 
القطاع الخاص تلِبّي طموحات الجميع يف بيئة استثمارية 
��ع��ة إلق��ام��ة م��ش��اري��ع م��ش��رتك��ة أو أح��ادي��ة  ��زة وم��ش��ِجّ م��ح��ِفّ
ذات طابع اسرتاتيجي تعزز من عوامل استقرار االقتصاد 
الوطني، وتحد من فاتورة االسترياد الخارجي، وتخدم 
توّجه قيادة الدولة يف السري بخطوات عملية عى طريق 
االك�����ت�����ف�����اء ال����������ذايت يف ظ�����ل اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات ال����ب����ش����ري����ة وامل�����ادي�����ة 

املتنوعة التي يزخر بها اليمن.
وتم التأكيد عى أهمية الرتكيز عى الفرص االستثمارية 
الواعدة يف مختلف القطاعات، ومنها القطاع الخدمي، 
واملناطق الصناعية، ومتطلبات النهوض بها، وتحقيق 
أه����داف����ه����ا امل����رس����وم����ة يف خ����دم����ة ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ص���ن���اع���ي���ة، م��ع 
ت���ح���دي���د امل����ع����ّوق����ات واإلش����ك����ال����ي����ات ال���ت���ي ي���واج���ه���ه���ا ال��ق��ط��اع 
االس��ت��ث��م��اري، وامل��ع��ال��ج��ات امل��ب��ن��ي��ة وف���ق���اً ألس���س منهجية 

علمية ملختلف تلك اإلشكاليات واملعّوقات.

وأشار االجتماع إىل أهمية تعزيز الدور الحيوي لإلعالم 
ال����وط����ن����ي يف ت����ع����زي����ز ال����ث����ق����ة ب����ال����ق����ط����اع ال������خ������اص، وت���س���ل���ي���ط 
الضوء، وبصورة جاذبة، عى فرص االستثمار يف البالد، 
وال����ح����واف����ز ال��ح��ك��وم��ي��ة ل���ق���ط���اع االس���ت���ث���م���ار وامل��س��ت��ث��م��ري��ن، 
وض������������رورة م������راع������اة االط����������الع ع�����ى ت�����ج�����ارب ال����������دول األخ�������رى 
إقليمياً وعربياً ودولياً، فيما يتصل بالنهوض باالستثمار 
واالس�����ت�����غ�����الل األم�����ث�����ل ل���ل���ف���رص االس����ت����ث����م����اري����ة يف م��خ��ت��ل��ف 

القطاعات املتاحة.

  ال وصاية على حضرموت؟!  حضرموت هي قلب اليمن وعمقه االستراتيجي

ب:
كت

ر العسكري
حر

حضرموت.. موطن اخلير واملتغيرات امل

هل تشهد حضرموت متغيرات غير محسوبة؟!

رئيس الوزراء يـــرأس اجتماعــًا للجنة التحضـــــيرية للمؤمتــــــر االقتصـــــــادي 

قرار جمهوري بتعيني 
الدكتور إسماعيل الوزير 

نائبًا لوزير العدل

ص��������در ام��������س ال�������ق�������رار ال����ج����م����ه����وري 
رقم )85( لسنة 2021م بتعيني 
الدكتور إسماعيل إبراهيم محمد 

أحمد الوزير نائباً لوزير العدل.

اس��ت��ع��رض مجلس ال���ن���واب يف جلسته 
أم��س برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى 
ع����يل ال�����راع�����ي ت����ق����ري����راً م�����وج�����زاً ع����ن أع���م���ال���ه 
خ�����الل ال����ف����رتة األوىل م����ن ال���������دورة ال��ث��ان��ي��ة 
ل��دور االنعقاد السنوي ال���16.. واستمع 
ن����واب ال��ش��ع��ب إىل ت��ق��ري��ر ت��ك��م��ي��يل للجنة 
اإلع�������������������الم وال�������ث�������ق�������اف�������ة وال�������س�������ي�������اح�������ة ب�����ش�����أن 
م������ش������روع ق������ان������ون امل����خ����ط����وط����ات ..  وأرج�������أ 
م����ن����اق����ش����ت����ه إىل ج����ل����س����ة م����ق����ب����ل����ة ب����ح����ض����ور 

الجانب الحكومي املختص.
كما استمع النواب من عضو املجلس 
ن���ج���ي���ب أح����م����د ال������ورق������ي إىل اس���ت���ف���س���ارات���ه 
املوّجهة لوزير األشغال العامة والطرق 
امل����ت����ض����ّم����ن����ة ظ�����ه�����ور ش������رك������ات وم����ؤس����س����ات 
ع���������ق���������اري���������ة ت����������ق����������وم ب��������ب��������ن��������اء وإن��������������ش��������������اء امل������������دن 
وال�����ع�����م�����ارات واألب������������راج ال���س���ك���ن���ي���ة ل���غ���رض 
ال����ب����ي����ع ل����ل����م����واط����ن����ني يف أم������ان������ة ال���ع���اص���م���ة 

وغريها من املحافظات.
وتساءل الورقي عن مدى قانونية عمل 
الشركات واملؤسسات واملعايري والشروط 
ال��ت��ي ي��ج��ب ت��وّف��ره��ا ف��ي��ه��ا وه���ل ي��ت��م إل���زام 
ه��ذه الشركات وامل��ؤس��س��ات بمواصفات 
وش����روط فنية وه��ن��دس��ي��ة معّينة إلن��ش��اء 
املشاريع السكنية وآلية الرقابة من ِقبل 
ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة واإلج������راءات العملية 
ل���ض���م���ان ح���ق���وق وأم���������وال امل����واط����ن����ني ال��ت��ي 
دف��ع��وه��ا ل��ه��ذه ال���ش���رك���ات وامل���ؤس���س���ات.. 
وك�����������������ان امل�������ج�������ل�������س ق����������د اس�������ت�������ه�������ل م�����ح�����ض�����ره 
السابق وأّق���ره وسيواصل عقد جلسات 
أع�����م�����ال�����ه ي��������وم غ��������ٍد االث������ن������ني ب���م���ش���ي���ئ���ة ال���ل���ه 

تعاىل.
ح���ض���ر ال���ج���ل���س���ة وزي�������ر ال�����دول�����ة ل���ش���ؤون 
مجلي ال��ن��واب وال��ش��ورى الدكتور عيل 

عبدالله أبو حليقة.

مجلس النواب يستعرض تقريرًا موجزًا عن أعماله خالل الفترة األولى

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ال��خ��دم��ات ال��دك��ت��ور حسني مقبويل مصفوفة خطة ال��ت��دخ��ل ال��ط��ارئ ملعالجة 
األوض��������اع يف امل���ن���اط���ق امل���ت���ض���ررة "ك���ي���ل���و16 ال����ج����اح ال��ت��ح��ي��ت��ا وال����دري����ه����م����ي" ج����راء 

العدوان.
واس����ت����ع����رض االج����ت����م����اع ال�������ذي ض�����م وزراء األش�����غ�����ال امل����ه����ن����دس غ����ال����ب م��ط��ل��ق 
والصحة الدكتور ط��ه املتوكل وامل��ي��اه والبيئة املهندس عبد الرقيب الشرماين 
والنقل عامر املراين وأمني عام املجلس األعى للشؤون اإلنسانية عبد املحسن 
ط����اووس وم��ح��اف��ظ ال��ح��دي��دة محمد ع��ي��اش قحيم ون��ائ��ب وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء عبد 
الغني املداين الوضع القائم يف املناطق املتضررة وأبرز االحتياجات والتدخالت 
ال����ت����ي ت��ت��ض��م��ن��ه��ا امل���ص���ف���وف���ة ع�����ى ث����الث����ة م�����س�����ارات "خ����دم����ي����ة اق����ت����ص����ادي����ة ت��ن��م��وي��ة 

وتكافلية إغاثية".
ويف االجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية األولية الدكتور 
محمد املنصور ووكالء املحافظة أحمد البشري وعبد الجبار أحمد محمد وعيل 
الكباري وعضو لجنة إعادة االنتشار اللواء محمد القادري أكد مقبويل أهمية 

تلبية االحتياجات الضرورية لسكان املناطق املتضررة التي شهدت نزوح اآلالف 
جراء تعرضها للقصف والتدمري طال املشاريع الخدمية والتنموية من خالل 

مصفوفة طارئة تضمن إصالح ما تم تدمريه.
وأق����ر االج��ت��م��اع ال��ت��دخ��ل يف إط����ار ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي م���ن خ���الل اإلس������راع يف 

توفري40 ألف سلة غذائية نقدية للمواطنني يف مختلف املناطق املتضررة.
وأك���د امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ى م��ا ج���اء يف ال��خ��ط��ة ب��ش��أن ط��م��أن��ة امل��واط��ن��ني بعودتهم 
إىل مساكنهم التي نزحوا منها وإنزال قوافل إرشادية ثقافية واجتماعية إىل 
املناطق امل��ت��ض��ررة وت��وف��ري ال��وق��ود املناسب م��ن م���ادة ال��دي��زل لتشغيل مشاريع 

املياه بصورة عاجلة.
وأوىص املجتمعون بإقامة مخيمات طبية عاجلة وعيادات متنقلة وتوزيع 

األدوية الالزمة من وزارة الصحة العامة والسكان.
ك���م���ا أق������ر االج����ت����م����اع ال����ت����دخ����ل ال�����ط�����ارئ يف ال����ج����ان����ب ال����خ����دم����ي وف����ق����اً مل����ا ج������اء يف 
مصفوفة خطة الطوارئ بإزالة الحواجز واألتربة من الطرق يف مداخل وشوارع 
مدينة ال��ح��دي��دة وترميم م��داخ��ل املدينة وكيلو 16 إض��اف��ة إىل رف��ع املخلفات 

الصلبة من مدينة التحيتا وإقامة ثالثة مطابخ خريية يف التحيتا الجاح الطائف 
والنخيلة لتوزيع الطعام عى الفقراء.

وشدد االجتماع عى ضرورة ايالء الجانب الخدمي أولوية باإلسراع يف صيانة 
خطوط نقل املياه يف املناطق املتضررة بالتنسيق مع املعنيني وكذا صيانة شبكة 
ال��ك��ه��رب��اء ب��م��ن��ط��ق��ة ك��ي��ل��و ٧ وم����ا ج���اوره���ا وخ���ط���وط وأل���ي���اف االت����ص����االت وت��أث��ي��ث 
وتشغيل امل��دارس التي تم نهبها من قبل مرتزقة العدوان يف مناطق التحيتا 

والطائف والنخيلة وكيلو 16.
ك���م���ا أق�����ر امل���ج���ت���م���ع���ون م����ا ت��ض��م��ن��ت��ه امل���ص���ف���وف���ة يف ال���ج���ان���ب االق����ت����ص����ادي ح���ول 
م���ع���ال���ج���ة وض������ع ال���ت���ع���ام���ل ب���ال���ع���م���ل���ة ال���رس���م���ي���ة وإل�����غ�����اء امل���������زورة ح���س���ب ال��خ��ط��ة 

املعتمدة من اللجنة االقتصادية العليا.
حضر االجتماع مدير ع��ام وح��دة ط��وارئ املياه واإلص��ح��اح البيئي ع��ادل بادر 
وم��دي��ر ف��رع املجلس األع���ى ل��ل��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة ج��اب��ر ال��رازح��ي وم����دراء عموم 
املياه واالتصاالت واألشغال والنظافة وعدد من املسؤولني يف املحافظة واملكاتب 

التنفيذية.

اجتماع برئاسة مقبولي يناقش احتياجات املناطق املتضررة في احلديدة

ب����ح����ث وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة امل���ه���ن���دس 
ه������ش������ام ش���������رف ع�����ب�����دال�����ل�����ه أم���������س م���ع 
م�����ن�����س�����ق األم��������������م امل�������ت�������ح�������دة ل�����ل�����ش�����ؤون 
اإلنسانية ل��دى اليمن ول��ي��ام ديفيد 
ج��������ري��������س��������يل ب��������ع��������ض ج�����������وان�����������ب خ����ط����ة 

العمل للعام 2022م.
وتطّرق اللقاء إىل مجمل أنشطة 
منّظمات وبرامج ووكاالت ومكاتب 
األم��������م امل����ت����ح����دة ال����ع����ام����ل����ة يف ال���ي���م���ن 
ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ع�������رض م�����وج�����ز ح����ول 
زي�����������ارات م���ن���س���ق األم��������م امل����ت����ح����دة إىل 
م���������������������أرب وع���������������������دن خ�����������������الل األس���������اب���������ي���������ع 

املاضية.
واس���������ت���������ع���������رض ال��������ل��������ق��������اء ال�������ج�������وان�������ب 
املتصلة بحل بعض اإلشكاالت التي 
ت��واج��ه بعض العاملني يف املنظمة 
ال�������دول�������ي�������ة خ����������الل ت����ن����ف����ي����ذ ب����رام����ج����ه����م 

وتحركاتهم.
ويف ال���ل���ق���اء وع�����د وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ب��ال��ت��واص��ل وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ج��ه��ات 
امل��������خ��������ت��������ص��������ة وال����������س����������ل����������ط����������ات امل������ح������ل������ي������ة 
للخروج بالحلول املناسبة وتذليل 
الصعوبات التي م��ن شأنها إنجاح 
أن����ش����ط����ة وب�������رام�������ج م����ن����ظ����م����ات األم������م 

املتحدة واملنظمات الدولية.

وأك�������������������د ض�����������������������رورة ال������������ب������������دء ب�������ات�������خ�������اذ 
خ���ط���وات إن��س��ان��ي��ة ع��اج��ل��ة مل��س��اع��دة 
ال�����ن�����ازح�����ني يف ال�����ع�����دي�����د م������ن امل���ن���اط���ق 
خ�����اص�����ة م������ع ح�����ل�����ول ف����ص����ل ال����ش����ت����اء 

وزيادة أعداد النازحني.
واع����ت����ر ال�����وزي�����ر ش�����رف إع��������ادة ف��ت��ح 
مطار صنعاء الدويل أمام الرحالت 
ال�������ت�������ج�������اري�������ة امل��������دن��������ّي��������ة وع��������������دم ع����رق����ل����ة 
دخ���ول السفن املحّملة باملشتقات 
ال���ن���ف���ط���ي���ة واس�����ت�����م�����رار دخ���������ول ال����غ����از 
امل��ن��زيل إىل ميناء ال��ح��دي��دة خطوات 
أس����������اس����������ي����������ة وض�����������������روري�����������������ة س������ُت������س������ه������ل 
ل�����أم�����م امل�����ت�����ح�����دة وك������اف������ة م���ن���ظ���م���ات���ه���ا 
تقديم ال��دع��م وامل��س��اع��دات وتنفيذ 
خ��ط��ط��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
امل���ع���ان���اة اإلن��س��ان��ي��ة وامل��ع��ي��ش��ي��ة ال��ت��ي 
يكابدها أبناء اليمن بسبب استمرار 

العدوان والحصار.
م����������ن ج�������ان�������ب�������ه أك�������������د م������ن������س������ق األم����������م 
امل����ت����ح����دة ل����ل����ش����ؤون اإلن����س����ان����ي����ة ل���دى 
اليمن أن الوضع اإلنساين يف اليمن 
يمثل أولوية عى رأس أجندة عمل 
امل��ن��ظ��م��ات وب����رام����ج ووك�������االت األم���م 
امل������ت������ح������دة يف ال������ي������م������ن ل������ل������ع������ام امل����ق����ب����ل 

2022م.

وزير اخلارجية يلتقي منسق األمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية لدى اليمن

ٌدش�������ن أم������س ب���ص���ن���ع���اء امل��������زاد ال���وط���ن���ي األول ل���ل���ن ال��ي��م��ن��ي 
ب��رع��اي��ة ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة وال��س��م��ك��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا وب��ال��ش��راك��ة مع 

وزارة الزراعة والري واتحاد جمعيات منتجي الن.
وخ��الل تدشني املرحلة التنفيذية من امل��زاد الوطني األول 
للن اليمني من قبل مؤسسة املخا أكد مسئول وحدة الن 
يف اللجنة الزراعية والسمكية العليا محمد القاسمي أهمية 
املزاد يف تشجيع مجتمعات الن عى االهتمام باإلنتاج ورفع 

الجودة بالشكل الذي يليق بسمعة املوطن األول للن.
ولفت إىل أن املزاد يسعى إىل توسيع نطاق التسويق للن 
اليمني وفتح فرص وأس��واق جديدة وإب��راز قصص النجاح 
والكفاح ملجتمعات الن اليمني عى املستوى املحيل والعاملي.
وأش��ار القاسمي إىل أهمية املساهمة يف تحسني املستوى 
امل���ع���ي���ي مل���ج���ت���م���ع���ات ال������ن يف ال���ي���م���ن ب���ب���ي���ع م��ن��ت��ج��ات��ه��م ذات 

الجودة العالية بأسعار منافسة.
وبني أن املزاد الوطني األول للن اليمني يهدف إىل توحيد 
كل الجهود واملبادرات الوطنية لتنمية قطاع الن يف اليمن 
وت����س����وي����ق����ه وال�������رتوي�������ج ل�����ه ب����أس����ع����ار ع�����ادل�����ة وم����ن����اف����س����ة أس�����وة 

باألنواع العاملية الفاخرة.
وتطرق مسئول وح��دة ال��ن إىل دور امل��زاد يف املساهمة يف 
ت���ع���زي���ز االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي ع����ر إي����ج����اد أس�������واق ج����دي����دة ت��ق��در 
ج������ودة ال�����ن ال��ي��م��ن��ي وال����ج����ه����ود امل����ب����ذول����ة إلن���ت���اج���ه ف���ض���ال ع��ن 

تحسني الصورة الذهنية محليا وعاملياً .
واعتر أن املزاد الوطني للن اليمني فرصة حقيقية ملزارعي 

ومصدري الن اليمني لبناء عالقة مثمرة بني موطن القهوة 
األص�������يل " ال����ي����م����ن" وع����ش����اق ال����ق����ه����وة ال���ي���م���ن���ي���ة ذات ال����ج����ودة 
العالية والتي تلبي رغبة املستهلك العاملي بأسعار مناسبة 
كما أن املزاد أحد الوسائل التي تساعد عى استعادة مكانة 

وسمعة الن اليمني األصيل.
ودع�����ا ال��ق��اس��م��ي امل���ص���دري���ن وامل��ن��ت��ج��ني إىل اس���ت���غ���الل امل����زاد 

يف ال��وص��ول إىل أس��واق جديدة للن ال��ذي يعد أه��م السلع 
امل��رغ��وب��ة ع��امل��ي��ا وت��ح��ظ��ى ب��ق��ب��ول واس����ع م���ن ق��ب��ل املستهلكني 

واملتذوقني.
من جانبه أشار املدير التنفيذي ملؤسسة املخا لتنمية الن 
ال��ي��م��ن��ي م��خ��ت��ار ال��خ��ن��ش��يل يف ك��م��ل��ت��ه ال���ت���ي أل���ق���اه���ا ع���ر دائ����رة 
تلفزيونية إىل ان املزاد الوطني األول للن اليمني يعد أحد 

ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي ت��س��اع��د ع���ى ن��ق��ل م��ك��ان��ة ال���ن إىل م��س��ت��وي��ات 
تليق به يف األسواق العاملية وأن يكون منتجاً منافساً.

ولفت إىل أن مؤسسة املخا تسعى إىل تمكني املنتج املحيل 
م��ن ال��ن يف املنافسة يف ال��س��وق الخارجي ولكنه يحتاج إىل 

رعاية واهتمام أكرث من قبل املزارعني اليمنيني.
وأش������ار ال��خ��ن��ش��يل إىل ض������رورة االه���ت���م���ام ب���ه���ذه امل��ن��ت��ج ك��ون��ه 
ي��ح��م��ل ال���ه���وي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة وس���ف���ري ال���ي���م���ن إىل ال���ع���ال���م أج���م���ع.. 
منوهاً بما يتمتع به الن اليمني من مزايا تميزه عن نظرائه 

من منتجات الدول األخرى.
وأش��اد بتنظيم امل��زاد األول للن اليمني كونه يمثل جسر 
تواصل بني املزارع والجهات املسئولة واملعنية للوقوف عى 

الصعوبات التي تواجه زراعة وانتاجية هذا املحصول.
وأكد أهمية املزاد الذي يهدف إىل إيجاد سوق مركزي للن 
والرتويج ألنواعه املختلفة وتعزيز النمو االقتصادي.. مشددا 
عى ض��رورة التفكري يف التمكني االقتصادي من خ��الل هذا 

املنتج االسرتاتيجي واالكتفاء الذايت.
وح��ث امل��زارع��ني ع��ى م��زي��د م��ن االه��ت��م��ام ب��زراع��ة وإنتاجية 
ال����ن م���ن خ����الل االل����ت����زام ب�����اإلرش�����ادات وامل���م���ارس���ات ال��زراع��ي��ة 
ال��س��ل��ي��م��ة ال��ت��ي ت��س��اع��ده يف ال���وص���ول اىل م��ن��ت��ج ط��ب��ي��ع��ي ذي 
ج����ودة ون��ك��ه��ة رائ��ع��ة تمكنه م��ن امل��ن��اف��س��ة يف ال��س��وق املحيل 

والخارجي.
وخالل املزاد تم تقديم عرضا لنماذج من قصص وتجارب 
ال�����ن�����ج�����اح ل������ع������دد م�������ن امل���������زارع���������ني وال�����ع�����ام�����ل�����ني يف ت�������ج�������ارة ال�����ن 

واملشتغلني يف هذا املجال وجدوى تجارة الن وأهميتها يف 
رفد االقتصاد.

امل���خ���ت���ص يف ال����ب����ح����وث ال����زراع����ي����ة ال����دك����ت����ور أم������ني ال��ح��ك��ي��م��ي 
ورئ�����ي�����س م�����رك�����ز ال�������ن ل���ل���ب���ح���وث وال���������دراس���������ات ال����ت����اب����ع ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ح��وث واإلرش�����اد ال���زراع���ي امل��ه��ن��دس أح��م��د املعلم 
أشارا بدورهما إىل أن التجارب الناجحة لم تأت إال بالدراسة 

والبحث العلمي املوجه للتطوير .
ونوها بأهمية املزاد يف كسر االحتكار للن وتعزيز سمعته 
وق���درت���ه ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ع���ى امل��س��ت��وى امل���ح���يل وال���خ���ارج���ي ل��دع��م 
االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي وت��ش��ج��ي��ع امل����زارع����ني ل��ل��ت��وس��ي��ع يف زراع���ت���ه 

وانتاجيته.
فيما أشار رئيس اتحاد منتجي الن الدكتور سعد املري إىل 
أن محصول الن من املحاصيل النقدية الرئيسة يف اليمن 
والتي تعتر مصدر دخل كبري لعدد من األسر يف الكثري من 

املناطق الريفية.
ودع����������ا امل����������ري إىل ت����ك����ات����ف ج�����ه�����ود ال����ج����م����ي����ع وال����ت����ن����س����ي����ق ب��ني 
املزارعني واملصدرين للن بما يخدم توجهات التنمية خاصة 
يف ظ��ل ال���ث���ورة ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ت��ؤس��س مل��رح��ل��ة ج��دي��دة تتسم 

بالخري والعطاء.
وأث�����ري�����ت ف���ع���ال���ي���ة امل��������زاد ب����م����داخ����الت م��س��ت��ف��ي��ض��ة دع�����ت إىل 
ال��ع��م��ل ع��ى ت��ط��وي��ر إن��ت��اج��ي��ة ال���ن وال��ح��د م��ن ال��ت��ه��ري��ب للن 
الخارجي ال��ذي يشكل أح��د املعوقات أم��ام زراع��ة وانتاجية 

الن اليمني األصيل.

تدشني املرحلة التنفيذية للمزاد الوطني األول للنب اليمني



وأض���اف ع��ام��ر أن ال��ك��ي��ان اإلس��رائ��ي��ي ي��رى اىل 
وج��ود دول��ة يمنية تستجيب لحقائق التاريخ 
والجغرافيا ضمن هويتها الشاملة بأنه يشكل 
خ���ط���راً ك���ب���راً ع���ى هيمنته ع���ى م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب 
البحر األحمر ويشكل تهديداً عليه ولهذا فإن 
التحركات اإلسرائيلية خ��ال العقود املاضية 
أدت اىل اب������ع������اد ال����ي����م����ن ع������ن ح���ق���ي���ق���ة م���وق���ع���ه 
الجغرايف ووجود سلطات تتغاىض عى حقيقة 
التهديدات اإلسرائيلية لليمن لدرجة أن هناك 
اعتداءات إسرائيلية عى اليمن لم يكشف عن 
تفاصيلها وأن هذه االعتداءات كانت مقدمة 
ل���ت���غ���ي���رات ك����ب����رة ع����ى ص���ع���ي���د ص���ن���اع���ة س��ل��ط��ة 
تركت الكيان اإلسرائيي ينتهك األجواء اليمنية 
وامل��ي��اه اإلقليمية وي��م��ارس ن��ش��اط��ه العسكري 

والتجسيس دون أي تصد. 
وبحسب عامر ف��إن الكيان اإلسرائيي وسع 
م����ن ن���ش���اط���ه يف ال���ي���م���ن خ�����ال ال���ع���ق���ود امل��اض��ي��ة 
ل���ي���ش���م���ل ك����ام����ل امل����س����اح����ة ال���ج���غ���راف���ي���ة ب���ع���د ان 
ك��ان يركز عى الساحل الغربي وال��ج��زر وباب 
امل���ن���دب ض��م��ن اس��رات��ي��ج��ي��ة خ���ط ال���دف���اع ال��ث��اين 

بعد حرب 1973م. 
وت����ح����دث ع���ام���ر ان ال���ك���ي���ان اإلس����رائ����ي����ي وص���ل 
اىل م��رح��ل��ة ك��ان��ت ف��ي��ه السلطة خ���ال العقود 
املاضية تصمت عى االنتهاكات وال تجرؤ حتى 
ع��ى اإلع���ان عنها للشعب ففي ال��وق��ت ال��ذي 
ك�����ان ف���ي���ه ال���ي���م���ن ي���ت���ع���رض ل��ل��ت��ه��دي��د واالع����ت����داء 

ك��������ان��������ت ال������س������ل������ط������ة ت������ج������اه������ر ب������دع������م������ه������ا ل���ل���ق���ض���ي���ة 
الفلسطينية وكان األوىل بها الدفاع عن اليمن 
يف وج��ه االن��ت��ه��اك��ات امل��ت��ك��ررة غ��ر أن��ه��ا تعاملت 
م��ع ه��ذا امل��ل��ف بطريقة ت��ؤك��د م��ا ج��اء يف بعض 
ال�����وث�����ائ�����ق ال�����ت�����ي ت���ك���ش���ف ال�����ت�����واص�����ل ال�����س�����ري ب��ن 
ص��ن��ع��اء وت����ل أب���ي���ب وص������واًل اىل زي������ارة م��س��ؤول 
إسرائيي اىل صنعاء يف 2004م قبل أن تتكرر 

الزيارة بعد ذلك بعامن. 
ع�������ام�������ر ت�������ط�������رق اىل ال�������ت�������دخ�������ل اإلس���������رائ���������ي���������ي يف 
ال���ي���م���ن ب����أن����ه ي�����ات ض���م���ن ال��ه��ي��م��ن��ة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 
ع��ى ال����دول ال��ع��رب��ي��ة خ��اص��ة امل��ط��ل��ة ع��ى البحر 
األح�����م�����ر ف�����ا ي���م���ك���ن ل����ل����ع����دو اإلس�����رائ�����ي�����ي ف����رض 
س���ي���ط���رت���ه ال���ك���ام���ل���ة ع����ى ج����ن����وب ال���ب���ح���ر األح���م���ر 

دون ان يضمن ذلك بوجود سلطة يف صنعاء 
ت����ع����م����ل ع�������ى ت������أم������ن م�����ص�����ال�����ح�����ه أو ع�������ى األق�������ل 
ت���غ���ض ال����ط����رف ع���م���ا ي����ج����ري ن���اه���ي���ك ع����ن اب���ع���اد 
ال����دول����ة ع���ن ال���ج���زر وال���س���واح���ل وه����و م���ا ح��دث 
م��ن خ��ال تحويل ال��س��واح��ل وامل��ي��اه اإلقليمية 
اىل ق���ط���اع���ات ي��ت��ق��اس��م��ه��ا ال���ن���اف���ذون م���ن خ��ال 
عمليات التهريب الواسعة وك��ان هذا الوضع 
م��رض��ي��اً ل��ل��ك��ي��ان اإلس���رائ���ي���ي ف��ه��و ي��ض��م��ن اب��ع��اد 
ال���دول���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ع���ن ف���رض س��ي��ادت��ه��ا ع���ى تلك 
املناطق لتصبح تلك املناطق خاضعة لعصابات 

التهريب املرتبطة بقادة السلطة. 
وع�������ن ال�����وض�����ع ال�����ح�����ايل أك�������د ع����ام����ر أن ال���ك���ي���ان 
اإلس���رائ���ي���ي ي���راق���ب ت����ط����ورات امل���وق���ف يف ال��ي��م��ن 
فهو منزعج مما آلت اليه التطورات فاملتغرات 
ال���ح���ال���ي���ة ت���ؤك���د أن ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي أق������رب اىل 
ت��ح��ق��ي��ق االن����ت����ص����ار وان�����ت�����زاع اس���ت���ق���ال���ه وح���ري���ت���ه 
وه�����ذا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ك��ي��ان اإلس���رائ���ي���ي خ��ط��ر كبر 
النه يريد أن يبقى اليمن تحت سيطرت ادواته 
ول��ه��ذا ال يمكن فصل التحرك اإلس��رائ��ي��ي عن 
التحركات االمريكية القائمة حالياً عى تثبيت 
الخارطة عند التطورات الحالية حتى ال تتفاجأ 
ب��ان��ه��ي��ار ادوات����ه����ا ول���ه���ذا ه���ن���اك ت���ح���رك م���ن اج��ل 
إع������اق������ة ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ح����ري����ر واالس������ت������ق������ال وإع���������ادة 

ترتيب الخارطة فقد يكون ذلك من وجهة نظر 
األم���ري���ي واإلس���رائ���ي���ي م��ق��دم��ة مل��رح��ل��ة ج��دي��دة 

من التآمر عى الشعب اليمني. 
واخ�����ت�����ت�����م ع������ام������ر ح�����دي�����ث�����ه ب����ال����ت����أك����ي����د ان ه����ن����اك 
م��ع��ل��وم��ات م��ه��م��ة س��ي��ت��م ال��ك��ش��ف ع��ن��ه��ا خ��ال 
الفرة املقبلة بشأن الدور اإلسرائيي وأن هذه 
التحركات ُغيبت عن الشعب اليمني رغم أنها 
كانت مقدمة ملا حدث بعدها من أحداث أدت 

اىل تحقيق األهداف اإلسرائيلية. 
م���������ش���������راً اىل أن م���������ن ي�������ق�������رأ ح������ق������ائ������ق ال������ت������اري������خ 

والجغرافيا سيجد أن اليمن تعرض للعدوان 
اإلس���������رائ���������ي���������ي يف امل���������������ايض وي�������ت�������ع�������رض ل���������ه ال������ي������وم 
وان م����ن ك�����ان ي��ش��ك��ك يف ه�����ذا ألس����ب����اب ت��ت��ع��ل��ق 
ب��ال��خ��ص��وم��ة ال��س��ي��اس��ي��ة اص���ب���ح ال���ي���وم ي��ت��ح��دث 
عن الدور اإلسرائيي وإن كان ُيقدم هذا الدور 
يف مناطق جغرافية معينة دون أن يتحدث عن 
ال��ص��ورة الكاملة للعدوان اإلسرائيي ال��ذي ال 
يمكن فصله عن الدورين السعودي واالمارايت 
وجميع هذه األدوار تدور وتعمل ضمن إدارة 
أم��ري��ك��ي��ة مل���ا ي���ج���ري م���ن ع������دوان وت���آم���ر وح��ص��ار 

وغ��ره فا يمكن الحديث عن ال��دور األمريي 
دون اإلسرائيي والعكس. 

وأض������������اف ع�����ام�����ر أن ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي م��ع��ن��ي 
اليوم بمعرفة الكثر من االحداث واملعلومات 
وال�������ت�������ح�������رك�������ات ال�������ت�������ي غ�����ي�����ب�����ت ع������ن������ه ف������م������ن خ������ال 
معرفتها واالطاع عليها سيصل اىل األسباب 
ال����ح����ق����ي����ق����ي����ة مل��������ا ي�������ج�������ري ال��������ي��������وم وس�������ي�������ع�������رف م���ن 
يعمل عى اعاقة معركته املصرية فالشعب 
ه������و ص�����اح�����ب امل����ص����ل����ح����ة ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة يف ال���ح���ري���ة 

واالستقال. 

التطورات يف الساحل الغربي استدعت 
الكثري من التحليالت والقراءات السيما يف 
وسائل اإلعالم حيث اتجهت تلك الوسائل 

اىل محاولة إسقاط أجندة الجهات التي 
تتبعها تلك الوسائل عىل ما جرى فيما تجاهلت 

وسائل إعالمية عدة حقائق الواقع العسكري الذي 
كان يف محافظة الحديدة وعىل رأس تلك الحقائق 
أن قوى العدوان واملرتزقة لم تكن تسيطر إال عىل 

أقل من %20 من محافظة الحديدة وتحديداً 
الشريط الساحيل املمتد من أقىص حدود املحافظة 
جنوباً حتى جنوب مدينة الحديدة مع التقدم نحو 

شرق املدينة وتحديداً كيلو 16. 

املوقف العسكري للمرتزقة 
ظ���ل امل���وق���ف ال��ع��س��ك��ري ل��ل��م��رت��زق��ة ع���ى ط����ول ال��ش��ري��ط 
الساحي ج��ن��وب مدينة ال��ح��دي��دة ضعيفاً للغاية حيث 
خ�������اض�������ت ق������وات������ن������ا ح�����������رب اس�������ت�������ن�������زاف ون��������ف��������ذت امل��������ئ��������ات م���ن 
العمليات التي أدت اىل وق��وع خسائر كبرة يف صفوف 
امل���رت���زق���ة وك������ادت ت���ه���دد ق���وات���ه���م امل��ت��ق��دم��ة ج���ن���وب وش���رق 

املدينة. 
وق��������د ن����ج����ح����ت ق�����وات�����ن�����ا أك��������ر م������ن م��������رة يف ق����ط����ع خ���ط���وط 
إم�������دادات ال���ع���دو يف ال���ف���ازة ويف م��ن��اط��ق أخ����رى ف��ل��م يكن 
يفصل املجاهدين عن الساحل اال عدة كيلومرات وهي 
ال��ت��ي س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان خ���ال ت��ق��دم��ه نحو 
مدينة الحديدة فقد استفاد تحالف العدوان من هيمنته 
الجوية والبحرية واستخدام املروحيات يف قصف قواتنا 
عى الشريط الساحي وتحديداً الطريق االسفلتي املوازي 
للساحل مباشرة األمر الذي دفع قواتنا اىل الراجع قليًا 

مستفيدة من املزارع والغطاء النبايت قبل أن تحول تلك 
املناطق اىل مناطق حرب استنزاف ضد قطعان املرتزقة. 

املوقف يف كيلو 16 
ح������اول������ت ق���������وات امل�����رت�����زق�����ة ع����ن����د ت���ق���دم���ه���ا ب����ات����ج����اه م���دي���ن���ة 
الحديدة االلتفاف عى املدينة ومحاصرتها من الجهات 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وال���ش���رق���ي���ة وال��ش��م��ال��ي��ة غ���ر ان���ه���ا ت��وق��ف��ت عند 
ال��ج��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة وق��ط��ع��ت ب��ذل��ك خ���ط ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي��يس 

بن باجل ومدينة الحديدة. 
وجاءت محاولة االلتفاف والتطويق بعد فشل اقتحام 
املدينة من جهتها الجنوبية حيث اندلعت معارك عنيفة 
يف م��ط��ار ال��ح��دي��دة ومحيطه وت��ك��ب��دت ال��ق��وات املهاجمة 

امل�����ئ�����ات م�����ن ال����ق����ت����ى وامل�����ص�����اب�����ن وك�����ذل�����ك ت����دم����ر امل�����درع�����ات 
واآلليات. 

االتفاق 
جاء إتفاق السويد نهاية 2018م ليؤكد حقيقة عدم 
تمكن العدوان من احتال املدينة رغم التخطيط لذلك 
منذ مطلع العام 2017م فقد نجحت قواتنا يف إفشال 
محاوالت عدوانية لانزال يف الحديدة وكذلك افشلت 
بعون الله تدخل قوى دولية اىل جانب تحالف العدوان 

وهي العمليات التي لم ُيعلن عنها حتى اللحظة. 
ل��ق��د ج����اء االت���ف���اق ل��ي��ؤك��د ان ق��وات��ن��ا ك���ان���ت م��س��ت��ع��دة ملا 
هو أسوأ والتعامل مع أية حماقات كان سيقدم عليها 
ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان إض�����اف�����ة اىل وج�������ود ع����ام����ل ح���س���م آخ���ر 

وذلك بدخول ساح الردع يف املعركة وإن كان يف مسرح 
عمليات قتالية أوسع إال أنه دفع دول تحالف العدوان 
خاصة تلك التي كانت تقدم نفسها عى انها تقف خلف 
معركة الساحل والحديدة اىل التوقف عن تصعيدها. 

معارك وخروقات 
ال يدرك الكثر حقيقة معركة الساحل الغربي فالكثر 
م��ن ال��ت��ح��رك��ات والعمليات العسكرية ل��م ُيكشف عنها 
ل��إع��ام وال���رأي ال��ع��ام منها الكيفية ال��ت��ي توقفت عليها 
املعارك قبل االتفاق وكذلك معارك أخرى شهدتها نقاط 
التماس فمع استمرار خروقات العدو كان البد لقواتنا 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة ض��م��ن م��رح��ل��ة اس��ت��ن��زاف��ي��ة 

امتدت من شرق مدينة الحديدة حتى جنوب املحافظة 
ففي مراحل معينة كانت قواتنا تقطع خطوط اإلمداد 
ل���ق���وات ال���ع���دو الي����ام االم����ر ال����ذي ي��ج��ر ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
عى استخدام البحر اليصال االم��دادات اىل مرتزقته يف 

الخطوط األمامية. 
ك����ان آخ����ر م���ا ن��ف��ذت��ه ق��وات��ن��ا ع��م��ل��ي��ة ع��س��ك��ري��ة ن��وع��ي��ة لم 
ُيعلن عنها ام��ت��دت يف جغرافيتها ش��رق وج��ن��وب مدينة 
ال��ح��دي��دة واج���رت جحافل امل��رت��زق��ة اىل ال��ف��رار وتكبيدها 
خسائر فادحة اثر الهجوم عى مواقعها االمامية بشكل 
مفاجئ وبوقت واحد والتقدم اليها قبل ان تعود قواتنا 

اىل مواقعها السابقة. 

االنسحاب واسبابه
قد يكون هناك أسباب فرضتها املتغرات عى الساحة 
ال����وط����ن����ي����ة ب����رم����ت����ه����ا غ������ر أن األس�������ب�������اب امل����ش����ج����ع����ة ل��ع��م��ل��ي��ة 
االن�����س�����ح�����اب ه������و ط���ب���ي���ع���ة امل������وق������ف ال����ع����س����ك����ري ل���ل���م���رت���زق���ة 
ج��ن��وب ال��ح��دي��دة فبحسب خ���راء عسكرين ف��إن قواتنا 
كانت ق��ادرة عى استعادة املناطق املحتلة عى الشريط 
الساحي السيما يف حال عدم تدخل الطران او وجود 
س������اح ف����ع����ال ي��������ؤدي اىل ت���ح���ي���ي���د امل�����روح�����ي�����ات وال����ط����ائ����رات 

الحربية وهو ما كانت تعمل عليه قواتنا. 
إن أس���ب���اب االن���س���ح���اب ك���ان���ت ح���اض���رة م��ن��ذ ع����دة أش��ه��ر 
بل وأكر من ذلك غر أن متغرات املشهد اليمني هو ما 
دفع من يقف خلف قادة املرتزقة يف الساحل اىل محاولة 
إع������ادة ت��رت��ي��ب ال���خ���ارط���ة ع��ّل��ه��ا ت��ض��م��ن ل��ه��م ع����دم االن��ه��ي��ار 
ال����ك����ام����ل ون���ق���ص���د ه���ن���ا ب���ال���ت���ح���دي���د األم�����ري�����ي ال�������ذي ي��ش��ع��ر 
أن��ه ق��اب ق��وس��ن أو أدىن م��ن هزيمة ثانية ستجره عى 
االن��س��ح��اب م��ن ال��ي��م��ن ك��م��ا ف��ع��ل يف أف��غ��ان��س��ت��ان بمعنى 
أوضح أن أدوات واشنطن يف اليمن عى مشارف هزيمة 
كرى فالشعب اليمني يتجه يف مسرته الجهادية نحو 

الحرية واالستقال. 

علق العميد عبدالله بن عامر عىل االهتمام اإلسرائييل بمتغريات 
املشهد اليمني خالل األشهر األخرية مشرياً اىل أن اليمن بموقعه 

الجغرايف ودوره التاريخي له حضور يف االسرتاتيجيات الصهيونية 
وأن هذا االهتمام توسع خالل السنوات األخرية مع توجه الشعب 

اليمني نحو تحقيق الحرية واالستقالل.
وأكد عامر يف لقاء عقد بدائرة التوجيه املعنوي أن العدو اإلسرائييل 

ال يريد لليمن أن يكون حراً مستقاًل وأن وضع اليمن الخاضع 
للوصاية األجنبية والهيمنة هو الوضع الذي كان يتيح للكيان 

اإلسرائييل تنفيذ اجندته يف املنطقة ويف اليمن عىل وجه التحديد. 

نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد عبدالله بن عامر يكشف أسباب القلق الصهيوني من تطورات املوقف في اليمن

 ابتعاد الدولة اليمنية عن حقيقة موقعها اجلغرافي السيما في اجلزر والسواحل هدف إسرائيلي حتقق خالل العقود املاضية 
     التحركات االمريكية – اإلسرائيلية تهدف 

إلى إعاقة عملية التحرير واالستقالل 

حقائق ُغيبت عن الشعب من ضمنها العدوان اإلسرائيلي على اليمن 

 استقالل اليمن ُمزعج للكيان اإلسرائيلي

حترير املناطق احملتلة في محافظة احلديدة 

قراءة في املوقف العسكري قبل وبعد التحرير 

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

صمود شعبنا اليمين 
وتضحيات أبطال الجيش 

واللجان الشعبية أفشل 
مخطط إعادة رسم خرائط 

نفوذ صهيوين أمريكي 
بريطاين فرنيس للمنطقة 

ال����������وض����������ع امل�������رض�������ي 
ل����������إس����������رائ����������ي����������ل����������ي - 
االم���ري���ك���ي أن ي��ب��ق��ى 
ال��ي��م��ن حت���ت وص��اي��ة 
ي���ك���ون  وأن  أدوات����������ه 
ه��ن��اك ُح�����راس ُج���دد 

لباب املندب

»26سبتمرب« - تقرير

 ان��ت��ه��اك��ات ال��ط��ي��ران اإلس��رائ��ي��ل��ي ل��م ت��ت��وق��ف وال��س��ل��ط��ة أخ��ف��ت ذل���ك على 
الشعب حتى ال يهتز موقفها املعلن من القضية الفلسطينية 

 هناك حتركات وأحداث ُغيبت عن الشعب وحان وقت كشفها 
 ال��ي��م��ن��ي��ون م��ع��ن��ي��ون ال���ي���وم مب��ع��رف��ة ت��ل��ك احل��ق��ائ��ق ف��ال��ش��ع��ب ه���و ص��اح��ب 

املصلحة احلقيقية في احلرية واالستقالل  

»26سبتمرب« - عبدالله محمد



  حترك عسكري بحري للمحتل االمريكي والصهيوني واالماراتي والسعودي في البحر االحمر معركة مارب تعري زيف االدوات وتكشف حقيقة العدوان 

 يظل االقوى هو من يمتلك السيطرة عىل االرض والتاريخ والحضارة وتظل الغلبة دائماً ملن هم يف الخنادق وليس ملن هم يف الفنادق، 
او من يحتمي اليوم بمجلس االمن ال يمكنه بتلك االساليب أن يتمكن من تحقيق اهدافه ومخططاته الن احرار اليمن قد شقوا طريق صناعة 

مستقبلهم املبني عىل اسس صحيحة بعيداً عن االهواء والنزوات والرغبات والذي يبدأ برفض التبعية والهيمنة أيا كانت اقليمية او عاملية النهم 
تمكنوا اليوم من اعادة بناء جسور االرتباط  الديني والحضاري والتاريخي لليمن االسرتاتيجي من خالل تصحيح املسار بالعودة اىل الطريق 

الصحيح الذي ال يحبذها النظام السعودي ودول االستكبار العاملي كون تلك الجسور تتقاطع مع تحقيق مصالحهم وإزالة معالم وحواجز تم 
اصطناعها إلعاقة تقدم وتطور األمة العربية واإلسالمية نحو تحقيق السالم الشامل . تفاصيل هامة يف سياق التقرير التايل : 

خاص 26 سبتمرب 

السيد نصر الله : االنتصارات في اليمن صنعها قادة مينيون وعقول مينية ومعجزات مينية ونصر إلهي لليمن

مهنة الطبابة " الطب " من أرفع املهن اإلنسانية وأجلها، التي يجب أال ُيراِقُب الطبيب 
عند ممارستها أحداً غري الله، كونها مهنة تقود الطبيب إىل طريقني ال ثالث لهما، 

إما أن ترفعه إىل الجنة أو تهوي به إىل النار والعياذ بالله . 
وملهنة الطبابة أصول وأبجديات وأخالقيات البد أن يعلمها ويستشعرها ويعيشها 
ك��ل طبيب أي���اً ك��ان تخصصه، إض��اف��ة إىل امل��واص��ف��ات وال��ص��ف��ات ال��خ��اص��ة ال��ت��ي يجب 

أن يتصف بها.
وق��ب��ل أن ي��ك��ون الطبيب طبيباً ال ب��د أن ي��ك��ون إن��س��ان��اً ينظر إىل مهنته ورس��ال��ت��ه نظرة 
ق���داس���ة وي��ت��ع��ام��ل م���ع م���رض���اه ت��ع��ام��اًل إن��س��ان��ي��اً ب��ع��ي��داً ع���ن األط���م���اع وامل���ك���اس���ب امل���ادي���ة 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��ف��ان��ي��ة، ألن اإلن���س���ان امل���ري���ض ع��ن��دم��ا ي��ق��ص��د ط��ب��ي��ب��اً ل��غ��رض ال���ت���داوي من 
م���رض م��ع��ني، ي��ق��ص��ده ح��ام��اًل ب��ني جنبيه أم���ل م��س��اع��دت��ه ع��ىل ال��ش��ف��اء ب��ع��د ال��ل��ه من 

مرضه وما ألّم به.
ولذلك يجب عىل الطبيب أن يكون قدوة يف تفانيه وإخالصه لعمله ويف تعامله مع 
مريضه وأن يراقب الله وحده عند ممارسته لهذه املهنة والنعمة العظيمة والجليلة 
التي َمّن الله بها عليه، ويّسر له سبحانه من أسرار املعرفة والعلم ما جعله قادراً عىل 
التعرف والتأمل يف أعظم إبداعات خلقه املتمثلة يف خلق اإلنسان وجعله سبحانه 
يف معيته ومن خاصته القادرين عىل تشريح مكونات وأعضاء ذلك الجسم البشري 
ومعرفة وظيفة كل عضو وما يمكن أن يصيبه من األمراض والعلل ومداواتها بإذن 
وتوفيق وه��داي��ة منه تعاىل صاحب اإلع��ج��از واإلب��ه��ار الحقيقي يف خلق ذل��ك الكائن 
ِلُق  ��ُه ٱْلَخٰ البشري بكل ما ينطوي عليه من أس��رار علمه األك��رب سبحانه وتعاىل " ٱل��َلّ
َن ِفٓى أَْحَسِن َتْقِويٍم" والقائل  ُر" والقائل سبحانه : " َلَقْد َخَلْقَنا ٱإْلِنَسٰ ٱْلَباِرُئ ٱمْلَُصِوّ

سبحانه :  " َوِفٓى أَنُفِسُكْم أََفاَل ُتْبِصُروَن" 
 إذن يجب عىل الطبيب أوال أن يستشعر نعمة خلقه وما أنعم الله به من معارف 
وعلوم الطبابة، والبد أن يكون إنساناً قبل أن يكون طبيباً، هادئاً يف تفكريه وتصرفاته 
أثناء تشخيصه وتقديره لحالة وموقف مريضه، ُملهماً يف شخصيته ملن حوله من 
املساعدين وطاقم التمريض، كذلك البد وأن يتصف بالهدوء يف تفكريه وتصرفاته 

أث����������ن����������اء ت��������ق��������دي��������ره مل��������وق��������ف م�������ري�������ض�������ِه، 
ح���������اس���������م���������اً يف ق��������������������������راره، م���������ب���������دع���������اً يف 
رؤي��ت��ه وخطته العالجية ملريضه، 
موضوعياً يف تقدير وتحديد زمن 
ووس��ائ��ل وإمكانيات تنفيذ خطته 

العالجية .
 ك����ل ت���ل���ك ال���ص���ف���ات ن���ج���ده���ا ج��ل��ي��ة 
وواض��������ح��������ة يف ش����خ����ص����ي����ة ال���ط���ب���ي���ب 
اإلن������س������ان ال���ع���م���ي���د دك�����ت�����ور )م��ح��م��د 
ع������ب������دال������ل������ه ال������ض������ب������ي������اين( اس������ت������ش������اري 
وع����م����الق ج����راح����ة ال����ع����ظ����ام، ال����ذي 
أشهد له بتلك الصفات أنا وغريي 
ال�����ك�����ث�����ري ول���������ن ي����خ����ت����ل����ف م����ع����ن����ا ح�����ول 
حقيقة تلك الصفات شخص آخر 
عندما يتعامل مع شخصية ذلك 
الطبيب اإلنسان، بكل ما تتميز به 
تلك الشخصية الطبية اإلنسانية 

من صفات طبيعية حقيقية فطرية 
تتجسد بشكل عفوي وتلقايئ يف كل تصرفاته و أقواله وأفعاله، َتشعُر بتلك الصفات 
ال���ح���م���ي���دة م����ن أول ل���ق���اء ب�����ه، وت������رى ق���ي���م وأخ�������الق ال���ط���ي���ب���ة، وال����رح����م����ة، واإلن���س���ان���ي���ة، 
وال��ش��ه��ام��ة، وال��رج��ول��ة، يف م��الم��ح وج��ه��ه وم��ن خ��الل تلك االب��ت��س��ام��ة، والبشاشة، 

والثقة بالله ، وزرع األمل، ومشاعر السعادة يف نفوس املرىض ونفوس أسرهم.
ويف املقابل رغ��م تلك الطيبة والشهامة وال��ص��ف��ات اإلنسانية ت��ج��ده شخصاً حاسماً 

يف قراراته وتصرفاته.
 وإذا ظهر تغيرياً طارئاً يف وضع وحالة املريض، أو الحالة املرضية التي بني يديه، قد 
تتبدل الصورة لديه يف أغلب التصرفات، السيما إذا كان الزم أن يتخذ قراراً حاسماً 
للتدخل اإلسعايف والجراحي السريع، وعندما تسأله عن سر ذاك االنتقال السريع 
والتغري املفاجئ من وضع البساطة إىل وضع الحزم يف تصرفاته، يحاول جاهداً أن 
يوضح ويكشف لك أن ذلك التغري املفاجئ يف تصرفاته أمر البد منه وسر من أسرار 
مهنة الطبابة وسرعان ما تتضح لك حقيقة أن ذلك الحزم أدبية من أدبيات شخصية 
ذلك الطبيب اإلنسان، غري أنه حزم ال يغلب عىل صفات ومشاعر الطيبة والرحمة 

واإلنسانية التي يتميز بها قلبه الكبري . 
إىل ج��ان��ب ذل��ك كله يمتلك األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور )محمد الضبياين( ثقافة عالية وق��درة 
ت��م��ك��ن��ه م���ن ق�����راءة أح�����داث ال��ح��ال��ة امل��رض��ي��ة ال��ت��ي ب���ني ي��دي��ه وت��ح��ل��ي��ل��ه��ا وي��ج��ع��ل��ك محباً 
لالستماع إليه عند شرحه وتوضيحه لتلك التفاصيل الدقيقة التي ال يعترب ملزماً 
فنياً بتفسريها للمريض وامل��م��ارض، كونها تفاصيل تخص الطبيب وليس املريض، 
لكنها الشخصية اإلنسانية والحرص عىل زرع األمل والثقة يف نفسية املريض، وكذا 
الحرص عىل تحديد الهدف الجراحي الذي يفيض بفضل الله إىل الشفاء من خالل 

أقصر الطرق وأيسرها.
عندما يتحدث الدكتور )محمد عبدالله الضبياين( عن الحالة املرضية التي يتعامل 
معها جراحياً تجد عمقاً يف الفكر، وفهما لطبيعة املريض واملمارض "مرافق املريض"  
ع���ىل ح���ٍد س�����واء، وق���د ت��ج��د م��ن��ه ت��ح��ل��ي��اًل اس��ت��ش��راف��ي��اً ل��ل��ت��اري��خ امل��س��ت��ق��ب��ي ل��ت��ل��ك ال��ح��ال��ة 
املرضية، وال ينىس أن ي��ردد يف كالمه أن الشفاء والعافية بيد الله سبحانه وتعاىل 
وم��ا ه��و س��وى سبب سخر ال��ل��ه ال��ش��ف��اء ع��ىل ي��دي��ه، لكنه ي��ح��رص ج��اه��داً ع��ىل أهمية 
إيصال الوعي الصحي للمريض وألسرته، وكيف يجعلهم يسهمون يف تحقيق ذلك 
التعايف ، بل وحماية تلك الحالة املرضية من خطر املضاعفات املستقبلية أو إفساد 

خططه العالجية .
يف ال��ع��ام 2014م وبالتحديد ي��وم 4 مايو كانت أول محطة تعرف يل بذلك الطبيب 
املاهر واملبدع )محمد الضبياين(، حيث كان له دور وفضل بعد الله مع عدد من أمهر 
وأك��ف��أ أط��ب��اء دائ����رة ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة وامل��س��ت��ش��ف��ى ال��ع��س��ك��ري بصنعاء، 
أم���ث���ال ال���ل���واء.أ.د.م���ح���م���د امل���خ���اليف م��دي��ر ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ي��وم��ه��ا وع��ال��م 
املخ واألع��ص��اب، واللواء عي محسن الغشم- رحمه الله- أبو الضعفاء واملساكني 
وواسطة من ال واسطة له يف املستشفى العسكري، والربوفيسور  عبدالكريم الزبيدي 
ع��ال��م وخ��ب��ري األش��ع��ة، و أ.د خ��ال��د يحيى ب��اك��ر .م��دي��ر املستشفى ال��ع��س��ك��ري، و .أ.د . 
ص���ادق ال��ج��ربي ن��ائ��ب امل��دي��ر ذل���ك ال��ط��ب��ي��ب ال���خ���دوم وامل��ت��واض��ع رع���اه ال��ل��ه، وال��دك��ات��رة 
الكبار أمثال فكري سالم - رعاه الله -، ومشتاق أحمد، والدكتورة الرائعة واملاهرة 
بسومة.. وعدد كثري ال يأتيني ذكرهم.. كان لهم الدور الفاعل يف إنقاذي ومعالجتي 
ومن كان معي عىل منت تلك املروحية ويف ذلك الحادث املشؤوم.. عندما سقطت بنا .. 
أو )أُسقطنا( ال ندري، بتلك الطائرة املروحية العسكرية يف مديرية ذي ناعم محافظة 
البيضاء أنا ومجموعة من الضباط واملقاتلني من القوات الخاصة اليمنية، وذلك عند 
تنفيذ بعض امل��ه��ام ض��د الجماعات اإلره��اب��ي��ة وال��خ��ارج��ة ع��ن النظام وال��ق��ان��ون، التي 
استحلت دماء وأعراض وممتلكات اليمنيني بحجج واهية وذرائع ناقصة، ما أنزل 
الله بها من سلطان، ووقتها كنت ككثري من الضباط والجنود معجباً بطريقة ذلك 
الطبيب اإلنسان )الضبياين( يف املعالجة وحديثه املنضبط الذي يعتمد عىل التحليل 
العلمي السليم واملنهجية يف ال��ف��ك��ر ال��ص��ح��ي ال���راق���ي، وك���ان وق��ت��ه��ا يستند دوم����اً إىل 

األدلة والرباهني الطبية العلمية.
م����ن����ذ ذل�������ك ال������ع������ام وح�����ت�����ى وق����ت����ن����ا ال������ح������ايل وب����ال����ت����ح����دي����د ع����ن����دم����ا ال���ت���ق���ي���ت ب������ه ي�������وم األح������د 
2021/10/17م وذل��ك بسبب تعريض ل��ح��ادث م��ريض ج��راح��ي ع��ارض واُس��ع��ف��ت عىل 
إثره إىل إحدى املستشفيات، وجدت ذلك الطبيب االنسان محمد البيضاين لم يتغري 
بل ازداد نضوجاً وتواضعاً وعلماً وخربة ورفعة وتمكني، وجدته وقد أضحى يمتلك 
م��ن ال��ق��درات واإلم��ك��ان��ي��ات وال��خ��ربات الطبية الرتاكمية ال��راق��ي��ة، م��ا يجعلني وغ��ريي 

نقف إحرتاماً وإجالاًل وتقديراً له .
وأث���ن���اء م���ريض ورق�����ودي يف إح����دى مستشفيات ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء، َش���ُرْف���ُت ب���أن ك��ان 
ال����دك����ت����ور م���ح���م���د ال���ض���ب���ي���اين ه�����و امل�����ش�����رف امل����ب����اش����ر ع�����ىل ع�����الج�����ي، م�����ع ال����دك����ت����ور ال���ق���دي���ر 
واملتمكن وج���راح األوع��ي��ة ال��دم��وي��ة الدقيقة عبدالفتاح ال��ت��ام، رع���اه ال��ل��ه وزاده علماً 
وحلماً وتواضعاً كما هو حاله الذي عرفته، ومساعده الخلوق الدكتور رامي، لكنني 
خالل تلك األيام املرضية كنت سعيد الحظ بالقرب من ذلك الرجل الطبيب )محمد 
الضبياين (، حيث كان يمدين باملعلومات عن حالتي الصحية أواًل بأول طوال الوقت، 
وك��ان سبباً - بعد ال��ل��ه- يف تماثي للشفاء السريع رغ��م ك��رب ج��راح��ي وس��وء حالتي، 
وبفضل دعمه املعنوي قبل دعمه الطبي فقد َم��ّن الله عليا بالشفاء العاجل ولله 

الحمد والشكر واملنة. 
ذلك هو الدكتور محمد عبدالله الضبياين الذي يحمل سجاًل علمياً طبياً عالياً وخربات 
جراحية عديدة ومتنوعة، منها الجراحات العادية ومنها الحاالت الحرجة ... كل 
ذلك يكشف لنا اليوم بوضوح أننا أمام إمكانيات وقدرات وثروة طبية يمنية عربية  
استثنائية، فهو منذ أن  بدأ عمله يف الطبابة يف  الخدمات الطبية العسكرية وكذلك 
يف امل����ش����ايف األخ�������رى م���ن���ذ  ت���خ���رج���ه ح���ت���ى وص�����ل إىل ذل�����ك ال���ن���ض���وج وال����خ����ربة ال��رتاك��م��ي��ة 
)املميزة(، استطاع أن يكون ذلك الطبيب الجدير باالهتمام من كل املسؤولني وكل 
من تعامل معه أو تشافى عىل يديه، كل تلك الخربة التي ميزت دكتورنا الفاضل 
)الضبياين( لم يتقلدها إال ألن��ه يمتلك كفاءة خاصة وم��ؤه��الت تجعله ج��دي��راً بها، 
وثقافة طبية وتجربة وممارسة ال ح��دود لها، مكنته م��ن أداء مهامه بثقة مطلقة 
وكفاءة عالية ونجاح ويقني ال مثيل له، وبذلك يف نظري وكثرياً من الناس سيظل 
الدكتور ) محمد عبدالله الضبياين(  رمزاً طبياً ملهماً  لكثري ممن رزقهم الله الشفاء 

عىل يديه، ذلك الطبيب اإلنسان، والرثوة الوطنية الطبية الغالية الثمن.
 فجزاه الله عني وعن كل شخص كتب الله له الشفاء عىل يديه كل الجزاء، وبورك 

فيه وزاد الرجال واألطباء من أمثاله.
 كل التحية والتقدير واالح��رتام ملعاليك أيها األسطورة الجراحية اليمنية ...) حفظ 

الله اليمن وأهلها، وكل كوادرها املؤهلة واملخلصة ( ... )والله من وراء القصد (.

 لم يعد خافيا مشاركة تنظيم القاعدة يف 
القتال يف صفوف العدوان ومرتزقته يف اكرث من 

جبهة بدعم وتمويل قيادة النظام السعودي وقد 
سبق ان كشفت املصادر الرسمية يف القوات املسلحة 

ووزارة الداخلية باألدلة والوثائق مشاركة القاعدة 
وداعش والنصرة يف القتال صف املعتدين يف جبهتي 

البيضاء ومارب .. اىل جانب اعرتاف زعيم تنظيم 
القاعدة يف القتال ضد الجيش واللجان الشعبية 

يف 11 جبهة اشار الكاتب االمرييك سيمث يف مقالة 
له عىل موقع "National Interest" اىل ان قيادة 
تحالف العدوان السعودي قد مولت عناصر تنظيم 

القاعدة منذ مطلع العام 2015م .. تفاصيل هامة يف 
سياق التقرير التايل:- 

26 سبتمرب – خاص 
اىل ذل��ك نشرت مؤسسة املالحم، ال��ذراع الدعائية لتنظيم 
القاعدة اإلرهابي يف اليمن، لقاًء مرئًيا مع زعيم التنظيم أبو 
املقداد الكندي "خالد باطريف"، ح��اول فيه مغازلة القبائل 
ال���ي���م���ن���ي���ة وت����ق����دي����م ال����ق����اع����دة ك����ع����دو رئ����ي����ي ل��ل��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي 

واللجان الشعبية.
وقال باطريف يف لقاء أجرته معه "املالحم"، "حول األحداث 
وامل�����س�����ت�����ج�����دات ال�����ج�����اري�����ة ع������ىل أرض ال��������واق��������ع"، إن م��س��ل��ح��ي 
التنظيم شاركوا يف قتال أنصار الله يف 11جبهة، وأكد قائال 

التنظيم ألنصار الله ظاهر وال يمكن أن ينكره أحد.
وت���اب���ع ب���اط���ريف أن "دور ال��ق��اع��دة ظ��اه��ر ال ي��ن��ك��ره أح����د، لكنه 
يعتمد طريقة خاصة وهي، حرب العصابات، كما كان له 

دور يف بعض الجبهات سابقا"،
وك����ش����ف ن����ائ����ب وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة ال���ي���م���ن���ي، ال�����ل�����واء ع���ب���د امل��ج��ي��د 
املرتىض، يف آذار/ مارس من العام الحايل، عن وجود أجهزة 
وم��ع��دات يملكها تنظيم "ال��ق��اع��دة" تظهر ارت��ب��اط��ه بأجهزة 

م��خ��اب��رات أجنبية، وأن "ع��ن��اص��ر ال��ق��اع��دة تقاتل ال��ي��وم علًنا 
إىل جانب القوات األجنبية والغزاة يف مأرب".

وا  ولفت ال��ل��واء مرتىض إىل أن األمريكيني والربيطانيني ع��ربّ
ع����ن ان���زع���اج���ه���م ب���ع���د ت���م���ك���ن ال���ج���ي���ش واألم��������ن ال���ي���م���ن���ي���ني م��ن 
القضاء عىل وجود تنظيم "القاعدة" يف محافظة البيضاء، 
مشرًيا إىل أن "هذا يفسر الضجيج الذي نسمعه من جانبهم 

يف مأرب اليوم".
وكان متحدث القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى سريع 
ق��د أك���د أن���ه وخ����الل ع��م��ل��ي��ات ت��ح��ري��ر م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء، تم 
ال��ك��ش��ف ع���ن أك����رب م��ع��س��ك��رات "ل����داع����ش" و"ال����ق����اع����دة" عىل 
م��س��ت��وى ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة"، الف���ت���اً إىل "ع��ن��اص��ر التنظيمني 
ك���ان���وا ي��ع��ت��م��دون ع���ىل ت��ل��ك امل��ن��اط��ق يف إي�����واء ع��ن��اص��ر أج��ن��ب��ي��ة 
م��ن��ه��ا س���ع���ودي���ة وغ���رب���ي���ة". وأك�����د أن "امل���ن���اط���ق امل����ح����ررة مثلت 
نقطة انطالق لداعش والقاعدة لتنفيذ عمليات تستهدف 

األمن والسكينة العامة".
وأعلن سريع وجود أدلة تثبت التنسيق بني عناصر داعش 
وال��ق��اع��دة وع��ن��اص��ر آخ��ري��ن يف دول���ة عربية وأج��ن��ب��ي��ة، وأش��ار 
إىل أن "عملية البيضاء تؤكد حجم االرتباط الفعي بني تلك 

الجماعات التكفريية وبني قوى العدوان عىل اليمن".
وك��ان��ت األم��م املتحدة ق��د أص���درت الخميس امل���ايض، تقريراً 

أع���ل���ن���ت ف���ي���ه ب������أن زع����ي����م ال����ق����اع����دة يف ال���ي���م���ن وج�����زي�����رة ال���ع���رب 
خالد باطريف تم اعتقاله يف تشرين األول/ أكتوبر املايض، يف 
مدينة الغيضة بمحافظة املهرة. وأشار التقرير حينها إىل أن 

العملية أدت أيضاً إىل مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.
وال��ج��دي��ر ذك���ره أن ب��اط��ريف أص��ب��ح زع��ي��م "ال��ق��اع��دة يف ج��زي��رة 
العرب" أوائل عام 0202 بعد مقتل سلفه، قاسم الريمي، 

يف غارٍة جوّية أمريكية يف اليمن.

امريكا تتضرر من دعمها البن سلمان 
قال الكاتب األمرييك ويل سميث أن الدعم األمرييك للحرب عىل 
اليمن يعكس تنامي املخاطر الناتج عن الدعم املطلق للسعودية 
يف عهد ويل العهد محمد بن سلمان، واصًفا الحرب عىل اليمن 

بغري املنتجة واملضرة باملصالح األمريكية.
واشار الكاتب األمرييك ويل سميث يف مقالة ُنشرت عىل موقع 
"tseretnI lanoitaN" اىل أن ال��دع��م األم����رييك ل��ل��ح��رب عىل 
اليمن يعكس تنامي املخاطر الناتج عن الدعم املطلق للسعودية 
يف عهد ويل العهد محمد بن سلمان، واصًفا الحرب عىل اليمن 

بغري املنتجة واملضرة باملصالح األمريكية.
واعترب الكاتب أن "العالقة الخاصة" مع النظام السعودي لم 

ت��ع��د م��ع��ادل��ة منطقية خ��الًف��ا مل��ا ك���ان ال��وض��ع عليه خ���الل حقبة 
الحرب الباردة، حيث كانت واشنطن تعتمد بشكل كبري عىل 

النفط السعودي.  
سميث لفت اىل أن بايدن من جهته لم يغري كثرًيا يف العالقة 
مع الرياض رغم تعهداته يف هذا السياق، معتربًا أن نهج بايدن 
حيال السعودية ال يختلف ك��ث��رًيا ع��ن النهج ال��ذي تبناه سلفه 
دون�����ال�����د ت������رام������ب.. وأوض��������ح ال���ك���ات���ب وزارة ال���خ���ارج���ي���ة األم���ريك���ي���ة 
وافقت عىل صفقة بيع سالح للسعودية بقيمة ٠٥٦ مليون 
دوالر، م���ت���ح���ّدًث���ا ع����ن أن إدارة ب����اي����دن واص����ل����ت ت���ق���دي���م خ���دم���ات 
الصيانة للطائرات الحربية السعودية ودعم املساعي السعودية 

لالستفادة من الحصار كورقة تفاوض.
وحّذر الكاتب من أن تقديم الدعم املطلق للسعودية بينما تتبنى 
األخرية سلوًكا مزعزًعا لالستقرار أكرث فأكرث سيقوض املصالح 
األم���ريك���ي���ة ب��ش��ك��ل م���ل���م���وس، وأض�������اف أن ال���س���ي���اس���ة ال��خ��ارج��ي��ة 

السعودية أصبحت تضر باملصالح األمريكية.
وت��اب��ع ال��ك��ات��ب أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة زودت ال��س��ع��ودي��ة بالسالح 
وامل����������س����������اع����������دات ال�����ل�����وج�����س�����ت�����ي�����ة وك���������ذل���������ك ال���������دع���������م االس�������ت�������خ�������ب�������ارايت 
وال���دب���ل���وم���ايس م��ن��ذ ب����دء ال���ح���رب ع���ىل ال��ي��م��ن ع����ام ٥١٠٢. كما 
أشار إىل أن "العناصر املتطرفة" استفادت من الفوىض الناتجة 
عن الحرب ومن الدعم السعودي للجماعات التابعة لتنظيم 
ال����ق����اع����دة يف ال����ي����م����ن. . ووف��������ق ال����ك����ات����ب، ع�����ىل ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
أن ت���دف���ع ب��ات��ج��اه ح���ل ت���ف���اويض ل��ل��ح��رب وال������ذي ي��ح��س��ن ال��وض��ع 
اإلنساين ويساهم يف ترسيخ االستقرار عىل األمد الطويل، بداًل 
م��ن م��س��اع��دة ال��س��ع��ودي��ة ع��ىل االن��ت��ص��ار يف ح���رب "خ���اس���رة" وال 

عالقة لها بأمن الواليات املتحدة.
ودعا يف هذا السياق إدارة بايدن إىل وقف الدعم بشكل فوري 
للقوات الجوية السعودية وتعليق كل مبيعات السالح للرياض 
والتلويح بسحب املزيد من القوات من املنطقة من أجل الضغط 

عىل السعوديني يك ينهوا الحرب عىل اليمن.
وبناء عليه، شدد الكاتب عىل ضرورة أن تنهي الواليات املتحدة 
"معاملتها الخاصة" مع السعوديني، وأن توجه رسالة واضحة 
مفادها أن القوات األمريكية ليست ملزمة بدعم سياسة ابن 

سلمان الخارجية "املتهورة

تتكالب اليوم دول االستكبار العاملي عىل بلدنا بعد إن دفعت بأدواتها يف املنطقة 
واملتمثلة بالنظام ال��س��ع��ودي واالم����ارايت واذن��اب��ه��م��ا م��ن امل��رت��زق��ة وال��ع��م��الء لتحقيق 
اهدافها واعادة رسم الخارطة باملنطقة لتقسيم املقسم وتجزئة املجزأ ليكون اكرث 
ضعفا وت��ش��رذم��اً ويسهل سيطرتهم عليه لنهب ث��روات��ه والتحكم يف اه��م منافذه 
البحرية وال��ربي��ة وه��و م��ا تكشفه ال��ي��وم التحركات االخ���رية ألم���راء وم��ل��وك التطبيع 
مع الكيان الصهيوين واالدارة االمريكية لحقيقة العدوان بقيادة النظام السعودي 

عىل بلدنا ومن يقف خلفه .

مناورة مشرتكة للمحتلني 
امل��ن��اورة املشرتكة للمحتل ال��س��ع��ودي واالم����ارايت وشركائهم الصهاينة واالم��ري��ك��ان 
يف البحر االحمر تكشف معركة احرار اليمن مع عدوهم الحقيقي املتمرتس خلف 
ادواته يف املنطقة والذي كشف عن وجهه الحقيقي يف مشاركته الفعلية يف العدوان 
عىل اليمن وليدرك الجميع ومن لم يزل يف نفسه مرض أن معركتنا هي مع العدو 
الصهيوين واالم��ري��يك وأن م��ن ي��زج بهم اىل ارض امل��ع��رك��ة م��ن امل��غ��رر بهم وامل��رت��زق��ة 
ليسوا س��وى وق��ود لحرب كونية عىل اليمن لحماية مصالح تلك االنظمة املحتلة 
وأن الخاسر فيها ه��و م��ن يقف دون وع��ي م��ع م��ن يحتل ارض��ه ويستبيح سيادتها 

وينهب ثرواتها مقابل الفتات مما اكل عليه املحتل وشرب .

املواقع االسرتاتيجية 
بيان الدول دائمة العضوية  بشأن مدينة مأرب والذي دعا اىل التهدئة، ومساندة 
االج������رام ال���س���ع���ودي ف��ي��م��ا ي��رت��ك��ب��ه م���ن ج���رائ���م ب��ح��ق امل��دن��ي��ني ب��ش��ك��ل ي���وم���ي، ي��ت��زام��ن 
م��ع ت��ح��رك ع��س��ك��ري ب��ح��ري للمحتل االم���ري���يك وال��ص��ه��ي��وين واالم������ارايت وال��س��ع��ودي 
يف البحر االح��م��ر،  وه��و م��ا ي��ؤك��د حقيقة امل��ش��روع الصهيوين واالم��ري��يك يف املنطقة 
وال������ذي ي��س��ت��ه��دف ال��س��ي��ط��رة ع���ىل اه����م امل����واق����ع االس��رتات��ي��ج��ي��ة ع���امل���ي���اً يف ب���ل���دن���ا، االم���ر 
ال��ذي يرفضه اح���رار اليمن جمًلة وتفصيال، الن اع���داء ال��وط��ن ال��ي��وم يراهنون عىل 
املواقف والقرارات االممية التي باتت تغرد خارج االطر املعمول بها دولياً وال تتفق 
مع القوانني واالع���راف الدولية واالنسانية وال تحرتم ارادة الشعوب يف استعادة 

سيادتها واستقاللها . 

نصر إلهي 
وك����ان األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال���ل���ه، ق���د اش����ار يف وق���ت س��اب��ق 
اىل أّن “االن�����ت�����ص�����ارات يف ال���ي���م���ن ص��ن��ع��ه��ا ق�������ادة ي���م���ن���ي���ون وع����ق����ول ي��م��ن��ي��ة وم���ع���ج���زات 
يمنية ونصر إلهي لليمن” وأضاف أن السعودية “ال تصدق أن اليمنيني يصنعون 
ال���ط���ائ���رات امل���س���رية وال���ص���واري���خ ال��ب��ال��س��ت��ي��ة رغ����م أن ه����ذا ه���و ال����واق����ع”، يف إش�����ارة إىل 
حجم العمليات العسكرية املوجعة التي توجهها القوة الصاروخية والطريان املسري 
لتحالف العدوان، وخاطب النظام السعودي ال��ذي يشن حربا عىل اليمن قائاًل: 
“إذا كنتم ت��ري��دون وق��ف الحرب فالطريق الوحيد لذلك هو أن تقبلوا بوقف النار 
ورف��ع ال��ح��ص��ار”، مضيفاً ” ال أمريكا وال مجلس األم��ن وال افتعال األزم���ات يمكن 

أن ي��غ��ري ش��ي��ئ��ا أو ي���ب���دل ح���رف���ا م��م��ا ي��ك��ت��ب يف ال��ي��م��ن ال����ي����وم” وق�����ال ن��ص��ر ال���ل���ه “ق��ب��ل��ن��ا 
بالعقوبات السعودية بحقنا منذ سنوات بسبب موقفنا من الحرب عىل اليمن”، 
م��ش��رياً إىل أّن “امل��س��أل��ة السعودية ه��ي يف اليمن وت��ح��دي��داً يف م���أرب ونتائج الحرب 
التي فشلت بشكل كامل”، مشددا عىل أن “األمريكيني أنفسهم أكدوا أّن سقوط 
مأرب هي هزيمة مدوية للسعودية التي تدرك ذلك” وذكر أن السعودية طلبت 
من اإليرانيني خالل مفاوضاتهم التوسط يف اليمن لكن اإليرانيني قالوا إن املسألة 

تتعلق باليمنيني.
وت��أك��ي��داً مل��ا يعانيه ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي م��ن ه��زائ��م وف��ش��ل وان��ه��ي��ار ألدوات����ه ومرتزقته 
يف مختلف الجبهات كشف محافظ ذمار محمد البخيتي، واملتحدث باسم لجنة 
املصالحة الوطنية، بان العمليات العسكرية يف الداخل  والخارج ستستمر حتى 
"ت��ح��ري��ر ك��ل ش��رب "يف ال��ي��م��ن وك��س��ر ال��ح��ص��ار ال���ربي وال��ب��ح��ري وال���ج���وي، م��ش��رياً  إىل 
أن البلد ال تراهن عىل صحوة ضمري العالم يف اشارة إىل املواقف الدولية الداعمة 
ل��ل��ح��رب  وان���م���ا ع���ىل "ال���ل���ه وق���وت���ن���ا". ..وش������دد ال��ب��خ��ي��ت��ي ع���ىل ض�����رورة أن ت��ح��رتم دول 
ال��ع��ال��م ارادة  ال��ي��م��ن��ي��ني يف اس���ت���ع���ادة س���ي���ادة واس���ت���ق���الل ب��ل��ده��م إم����ا س��ل��م��ا او ح��رب��ا 
وارف��ق البخيتي  ص��ورة من بيان لسفراء ال��دول دائمة العضوية يف مجلس األمن 
اعقب خالل اجتماع مع السفري السعودي  محمد ال جابر،  دعوا فيه إىل تهدئة 
يف م���أرب وادان����وا فيه م��ا وصفها بالهجمات ع��ىل ال��س��ع��ودي��ة وس��ط تجاهل امل��ج��ازر 
اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان باليمن  يف مؤشر جديد عىل دعمها للنظام 

السعودي املحتل .

مقتل قيادات كبرية 
وت���ت���واص���ل ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال���داخ���ل وال����خ����ارج غ���ري م��ك��رتث��ة ب��ت��ل��ك ال��ب��ي��ان��ات 
وال��ق��رارات االممية التي يحاول أن يحتمي خلفها النظامان السعودي واالم���ارايت 
للتغطية ع��ىل هزائمهم وفشلهم الكبري ام��ام ق��وة ب��أس رج��ال ال��رج��ال يف مختلف 
ال��ج��ب��ه��ات ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ج��ب��ه��ة االك����رث اه��م��ي��ة يف ت��ح��ري��ر م��ا ت��ب��ق��ى م��ن م��ح��اف��ظ��ة م���ارب، 
ومع تقدم الجيش واللجان الشعبية اتجاه تحرير املدينة تتساقط مواقع املرتزقة 
واحداً تلو اخر وسقوط املئات من املرتزقة بني قتيل ومصاب، وكانت قوات الجيش 
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة  ق��د اس��ت��ه��دف��ت ب���ص���اروخ باليستي م��ع��س��ك��راً ل��ل��م��رت��زق��ة يف جبل 
البلق األوسط جنوب مدينة مأرب ما أدى إىل مقتل وإصابة عدد من املرتزقة بينهم 
قيادات، وقالت مصادر ميدانية أن العملية أدت إىل مقتل وإصابة عدد من قيادات 

ميدانية للمرتزقة 
وأتت هذه العملية إثر عملية أخرى استهدفت عددا من قادة الصف األول يف حزب 
اإلص���الح وتنظيم ال��ق��اع��دة ع��ىل رأس��ه��م ع��وض ب��ن معيي ال���ذي يعد أح��د مؤسي 
تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب إضافة إىل ما يسمى بنائب وكيل محافظة مارب 
وصهر سلطان العرادة املرتزق نصار محمد جياش، إىل جانب املرتزق حمود الفقري 
اركان حرب ما يسمى بجبهة البلق و العميد الركن املرتزق صابر مرجان ركن توجيه 
ما يسمى باللواء 551 مشاه  ومدير ما تسمى بإدارة التخطيط بشرطة مأرب املرتزق 

فيصل حميد وعبدالله الهدية إضافة إىل عدد كبري من الضباط والجنود.

اعرتاف بالهزيمة 
من جهتها أوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمت باتجاه 
م��واق��ع اس��رتات��ي��ج��ي��ة ه��ام��ة، ج��ن��وب وش���رق م��دي��ري��ة ال�����وادي، ب��ع��د ت��ح��ري��ره��ا لنقطة الفلج 
وأش���ارت امل��ص��ادر إىل أن ق��وات الجيش واللجان أصبحت ع��ىل م��ش��ارف األح��ي��اء الجنوبية 
مل��دي��ن��ة م����أرب، ب��ع��د ت��راج��ع وف����رار أع����داد ك��ب��رية م��ن ميليشيات ه���ادي واالص����الح إىل داخ��ل 

املدينة.
واعرتف وزير دفاع هادي، املرتزق محمد املقديش بتحقيق قوات الجيش واللجان الشعبية 
ان��ت��ص��ارات وصفها بالكبرية يف محافظة م���أرب وأرج���ع امل��رت��زق امل��ق��ديش يف ح���وار ع��ىل قناة 
"اليمن اليوم" التابعة لجناح االمارات يف املؤتمر، تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية 

إىل قوة هجماتها واالمكانيات التي وصفها ب� "الهائلة".

رسالة تطمني 
مع تقدم ابطال الجيش واللجان الشعبية يف استكمال تحرير مديريتي الوادي واملدينة، 
وجه نائب وزير الخارجية يف حكومة االنقاذ، رسالة تطمينية لقبيلة عبيدة يف محافظة 
مأرب، أكد فيها أن مصالح أبنائها وممتلكاتهم محفوظة ومصونة، داعياً القبيلة أن ال 
تكون درعاً للفاسدين الذين يعبثون يف الخارج بخريات الوطن وقال نائب وزير الخارجية 
حسني ال��ع��زي، مخاطباً أبناء "عبيدة":  "النضمر لكم إال كل خري وح��ب، صغريكم أخ 
كبري، وكبريكم وال��د وأب، فال تصدقوا فينا من ال خري فيهم من ش��رار الخلق وضعاف 
النفوس ف��إن كل ما يقولونه عن إخوتكم وأبنائكم ك��ذب محض وزور وفجور ال أساس 
له من الصحة" وأض��اف: "وجهتنا معروفة وغريمنا معروف )غ��زاة معتدون عىل بالدنا 
وم��رت��زق��ة ف��اس��دون ب��اع��وا ال��وط��ن ع��ىل الرصيف وإره��اب��ي��ون يتأبطون ال��ش��ر(، وي��ري��دون أن 
ت��ك��ون��وا ال����درع ال���ذي يحميهم وه���م واب��ن��اؤه��م يف ك��ل دول���ة ينعمون وي��ق��ت��ات��ون م��ن دمائنا 
ودمائكم وف��وق ذل��ك ف��اس��دون وع��اج��زون". وت��اب��ع ق��ائ��اًل: "م��ن ه��ادي اىل محسن اىل كل 
م��ن��ت��س��ب��ي��ه��م م���ن رواد ال���ح���ان���ات وده���اق���ن���ة ال��ف��س��اد وم��ت��س��ك��ع��ي ش�����وارع ت��رك��ي��ا ج��م��ي��ع��ه��م ال 
يستحقون أن تضحوا من أجلهم بالشاة من ضان الغنم فما بالكم بخيار الرجال ومسافري 
الشباب من أبناء عبيدة" وختم العزي رسالته بالقول: "اليوم هذه يدنا ممدودة باإلخاء 
والوفاء وبالعفو عن كل ما مىض، ومصالحكم محفوظة وممتلكاتكم مصونة فقابلوا 
اإلخاء باإلخاء وخّلوا بيننا وبني القوم وقابلوا نقول ذلك عن حب وحرص عليكم وعىل 

مصالحكم ألن األمر بعون الله محسوم وهذا يخرجنا من كل لوم والسالم".

عىل ُبعد 4 كيلومرتات
اىل ذلك دارت مواجهاٌت عنيفٌة بني الجيش اليمني واللجان من جهة، وقوات التحالف 

السعودي من جهة أخرى، يف مديرية َحْيس جنوبي مدينة الُحديدة.
ز املعارك عند خط التماس بني مديريتي الجوبة ووادي َعبيدة  وأفاد مراسل امليادين برتُكّ
دت مصادر للميادين أَنّ "طائرات التحالف السعودي استهدفت سلسلة جبال  فيما أَكّ

اإلِعرِيف، آخر جبال مديرية الجوبة باتجاه مديرية مدينة مأرب عاصمة املحافظة".
رت امل����ص����ادر ن��ف��س��ه��ا أَنّ "ق�������وات ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ب���ات���ت ت��ت��م��وض��ع ع����ىل ُب���ع���د 3 إىل 4  وق���������َدّ

كيلومرتاٍت من نقطة الَفَلج األمنية، املدخل الجنوبي لعاصمة محافظة مأرب".

بعد ان أصبح اجليش على بعد 3 - 4 كيلومتراٍت من املدخل اجلنوبي ملدينة مارب 

حتالف العدوان السعودي يستجدي ويتوسل بإيقاف التقدم 

تنظيم القاعدة يعترف مبشاركته في 11 جبهة 

حتالف العدوان السعودي مول القاعدة باملال والسالح منذ مطلع العام 2015م 
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كوادرنا الطبية ..  ريادة ومتيز وعطاء

)الطبيب اإلنسان محمد عبدالله الضبياني أمنوذجًا(
بقلم لواء ركن. د / عيل محسن مثنى

الدكتور/ محمد عبدالله الضبياين
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كانت الرئاسة الجزائرية قد أصدرت بيانا تندد بهذا الهجوم 
واتهمت فيه املغرب، وقالت إن ذلك " لن يمر دون عقاب"  فما 
خلفيات التوتر عىل املناطق املتنازع عليها، وماهي تداعياتها عىل 

أمن واستقرار املنطقة؟!
 تعترب األم��م املتحدة ال��ص��ح��راء الغربية املستعمرة األسبانية 
)ال��س��اب��ق��ة( ه��ي "أح���د األق��ال��ي��م غ��ر املتمتعة بالحكم ال����ذايت" يف 
غياب حل لهذه القضية منذ مغادرة االستعمار األسباين عام 
1975، وهي املستعمرة الوحيدة يف أفريقيا التي بقيت معّلقة 

حتى وقتنا الراهن.
وه����ي يف األع�����م أرايض ص���ح���راوي���ة م��م��ت��دة ع���ىل م��س��اح��ة ت��ف��وق 
266 ألف كم مربع قاحلة، لكنها غنية بالفوسفات ومياهها 

يف املحيط األطليس غنية باألسماك.
منذ رحيل االستعمار األسباين من منطقة الصحراء الغربية  
يف العام 1975، سلمت أسبانيا ه��ذه املنطقة إداري��ا لكل من 
م��وري��ت��ان��ي��ا وامل����غ����رب ل��ك��ن دون أن ت���ك���ون ل��ه��م��ا ال���س���ي���ادة ع��ل��ي��ه��ا، 
وقامت الحكومة املغربية بتنظيم "املسرة الخضراء" بمشاركة 
350 أل��ف م��واط��ن مغربي يرافقهم م��ا ي��ق��رب 20 أل��ف جندي 
ل���دخ���ول ال��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة وم��ح��اول��ة ب��ن��اء وج����ود م��غ��رب��ي ب��ه��ا، 
وض���ّم امل��غ��رب ال��ص��ح��راء الغربية إىل أراض��ي��ه، وه���ذا م��ا أدى إىل 
حقبة جديدة من الصراعات عىل منطقة الصحراء، وخاضت 
ج��ب��ه��ة ال��ب��ول��ي��س��اري��و ك��ف��اح��ا م��س��ل��ح��ا يف ال��ب��داي��ة ض���د االس��ت��ع��م��ار 
األسباين حتى مغادرته، وهذه املرة ضد وجود قوات الدولتني 
امل��غ��رب��ي��ة وامل��وري��ت��ان��ي��ة يف أرايض ال��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة، وان��س��ح��ب��ت 
موريتانيا م��ن املنطقة يف ال��ع��ام 1979 بعد توقيعها ملعاهدة 
س��������ام م������ع ال����ب����ول����ي����س����اري����و امل�����دع�����وم�����ة م������ن ال�����ج�����زائ�����ر ال�����ت�����ي ت���ط���ال���ب  
ب���االس���ت���ق���ال،  ب��ي��ن��م��ا أخ����ذ امل���غ���رب ب��ت��وس��ي��ع ن���ف���وذه يف ال��ص��ح��راء 

ليسيطر عىل نحو 80 باملئة من أرايض اإلقليم.
 لم تجد عملية السام مخرجا إلنهاء الصراع يف املناطق املتنازع 
عليها، فاملغرب يعتربها ضمن املناطق التابعة له، بينما تتمسك 
الجزائر لنفس األسباب، فيما تعترب جبهة البوليساريو الوجود 
امل��غ��رب��ي اح���ت���اال ألراض���ي���ه���ا، ح��ي��ث ت��س��ي��ط��ر ال��ج��ب��ه��ة ع���ىل امل��ن��اط��ق 

الداخلية منها.
ومنذ العام يف 1991 تم  توقيع اتفاق لوقف إطاق النار بني 
املغرب والبوليساريو لوضع حدا ل�16 سنة من الحرب، فأرسلت 
األم����م امل��ت��ح��دة ب��ع��ث��ة لتنظيم االس��ت��ف��ت��اء يف ال��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة، 
وكانت املغرب قد اقرتحت منح جبهة البوليساريو  "حكما ذاتيا 
موسعا" تحت سيادته، ولم تقبل جبهة البوليساريو بذلك رغم 

الهدنة بني الجانبني.
عودة النزاع إىل الواجهة

يف 13 نوفمرب 2020  تم خرق وقف إطاق النار بعد سريانه 
ن��ح��و 30 س��ن��ة ج���اء ذل���ك إث���ر ع��م��ل��ي��ة ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ج��ي��ش امل��غ��رب��ي 
يف منطقة الكركرات العازلة أق��ى جنوب اإلقليم الصحراوي 
إلع�����������ادة ف����ت����ح ال�����ط�����ري�����ق ن����ح����و م����وري����ت����ان����ي����ا ب����ع����د أن أغ����ل����ق����ت����ه ج��ب��ه��ة 
البوليساريو املطالبة باالستقال، وتبع ذلك إعان البوليساريو 
الحرب، وانتهى  التوتر بوقف إطاق النار يف الصحراء الغربية.

 واشنطن تقايض الرباط
يف ن���ه���اي���ة ع�����ام 2020 ح���ص���ل امل����غ����رب ع����ىل اع�������رتاف ب��ال��س��ي��ادة 
امل��غ��رب��ي��ة ع���ىل ال���ص���ح���راء ال��غ��رب��ي��ة م���ن ال��رئ��ي��س األم���ري���ي دون��ال��د 
ت���رام���ب م��ق��اب��ل أن ي��ق��وم امل���غ���رب بتطبيع ع��اق��ات��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 

مع إسرائيل.
ون���ظ���رت ال��ج��زائ��ر إىل ه���ذه ال���ت���ط���ورات ن��ظ��رة س��ل��ب��ي��ة، فقطعت 
ال���ع���اق���ات ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة م����ع امل����غ����رب ن���ه���اي���ة أغ���س���ط���س امل�����ايض، 
متهمة إياها بدعم حركة تقرير املصر يف منطقة القبائل التي 

تعتربها الجزائر منظمة إرهابية.

 توازن القوى غر املستقرة بني الجزائر واملغرب قد تغر بفعل 
ك��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل، الس��ي��م��ا ب��ع��د التطبيع م��ع إس��رائ��ي��ل يف ظل 
غياب الوساطة الخارجية لتهدئة التصعيد، وتداعياته الخطرة 
وت��ط��ور م��ؤش��رات��ه يف االن�����زالق إىل امل��واج��ه��ات املحتملة ط��امل��ا بقي 

التهديد املتبادل.
وي����������رى م����ح����ل����ل����ون وخ������������رباء أن ت���ط���ب���ي���ع ال������ع������اق������ات ب������ني امل����غ����رب 
وإس�����رائ�����ي�����ل وال�����ت�����ع�����اون ال���ع���س���ك���ري ال����ن����ات����ج ع���ن���ه ع����ام����ل رئ����ي����س يف 
التصعيد ال��ح��ايل إىل جانب تصريحات ت��رام��ب بشأن الصحراء 
التي غرت الوضع القديم يف هذه املنطقة، ما زاد غضب الجزائر.
وي����ب����دو أن ال���ت���وت���ر ال���ق���ائ���م ي��ش��ك��ل خ���ط���را ل���ت���ه���دي���د دول ال���ج���وار 
واملنطقة عامة  ففي السابق كان هناك توازن قائم عىل السام، 
ولعبت إثيوبيا ومايل الدور الرئيس يف الوساطة وكانت النتيجة 
االتفاق عىل وقف إطاق النار وتحديد املناطق منزوعة الساح 
من قبل الدول األربع من بينها املغرب والجزائر، واإلشراف عىل 
وق���ف إط���اق ال��ن��ار للجنة ت��ت��أل��ف م��ن ض��ب��اط اث��ي��وب��ي��ني وم��ال��ي��ني، 
وعهد بالبحث عن تسوية للنزاع إىل لجنة تابعة ملنظمة الوحدة 
األفريقية، إال أن سيطرة املغرب الفعلية عىل الصحراء الغربية 
وال����خ����روق����ات امل���غ���رب���ي���ة مل���ح���اول���ة ال���س���ي���ط���رة وال���ن���ف���وذ ع����ىل امل��ن��اط��ق 
العازلة بني الدولتني هي ما جعلت هذه املناطق بؤرة اشتعال 
للصدامات املسلحة بينهما، وخصوصا وأن الجزائر تبحث لها 
عن منفذ للبحر عرب منطقتي )بشار وتندوف(. ومع ذلك تظل 
تطورات األوضاع واإلجراءات بني املغرب والجزائر محل ترقب 
ع��ىل امل��س��ت��وي��ني امل��ح��ي واإلق��ل��ي��م��ي، خ��اص��ة يف ظ��ل ال��ح��دي��ث عن 
إج��راءات تصعيدية أخرى قد تلجأ لها الجزائر فيما إذا استمر 
استفزاز املغرب عىل املناطق املتنازع عليها، ف��إن الرتاكمات قد 

تشعل فتيل املواجهات املحدودة.
ال���ت���ص���ع���ي���د األخ�������ر ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن ي���ع���ت���رب األع�������ىل وت�������رة م���ن���ذ ع���ام 
1994 ب���ع���د إغ������اق ال�����ح�����دود، ث����م أق����دم����ت ال����ج����زائ����ر ع����ىل ق��ط��ع 
العاقات الدبلوماسية يف أغسطس 2021 واستدعاء سفرها 
م���ن امل���غ���رب ب��ع��د ات��ه��ام��ات وج��ه��ت��ه��ا ل��ل��م��غ��رب ب��م��س��ان��دة حركتي 
"املاك و"رشاد" التي تصنفهما الجزائر عىل قوائم اإلرهاب التي 
تقيم قيادتها يف فرنسا. كان الرئيس الجزائري عبداملجيد تبون 
خال لقائه ال��دوري مع الصحافة الجزائرية قال: إن باده لم 
تتلق استجابة من املغرب بخصوص التوضيحات التي طلبتها 
ال���ج���زائ���ر م���ن ال����رب����اط ح����ول م���ا ق����ام ب���ه ال��س��ف��ر امل���غ���رب���ي يف األم���م 
املتحدة عمر ه��ال، وك��ان املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى 
األم����م امل��ت��ح��دة، ع��م��ر ه���ال ق���دم ورق����ة إىل ح��رك��ة ع���دم االن��ح��ي��از 
ي���دع���وه���ا مل���ع���ال���ج���ة م����ا وص���ف���ه ب����� "ت���ص���ف���ي���ة االس���ت���ع���م���ار يف م��ن��ط��ق��ة 
القبائل" يف الجزائر و"تقرير املصر للشعب القبائي"، واصفا 
منطقة القبائل بأنها "خاضعة لاستعمار الجزائري"، ردا عىل 

املواقف الجزائرية بدعم جبهة البوليساريو.
ويف امل��ق��اب��ل ردت ال��ج��زائ��ر يف 24 أغ��س��ط��س ب��ق��ط��ع ال��ع��اق��ات 
الدبلوماسية بني البلدين بعد اتهامات الجزائر للمغرب عىل 

خلفية الحرائق التي طالت مساحات طائلة من أراضيها. 
وبدعوى استمرار املغرب يف االستفزازات حسب وصف العديد 
م���ن ال���ج���زائ���ري���ني، وأن ال���رب���اط س��ت��وق��ع ات��ف��اق��ي��ة دف����اع م��ش��رتك، 
وك���ذل���ك ات��ف��اق��ي��ة إن���ش���اء م��ص��ان��ع ح��رب��ي��ة م���ع إس���رائ���ي���ل، أق��دم��ت 
الجزائر يف 22 سبتمرب  عىل إغاق املجال الجوي أمام الطائرات 

املغربية.
منطق التصعيد

العاقات بني الدولتني تشهد توترا منذ عقود بسبب قضية 
ال���ص���ح���راء، وق����د ت��س��ب��ب��ت يف إغ�����اق ال���ح���دود ال���ربي���ة ب��ي��ن��ه��م��ا منذ 
1994، عندما لجأت الجزائر لذلك،  إال أن املوقف األخر املعلن 
ع��ن��ه م���ن ط����رف ال���ج���زائ���ر ب��خ��ص��وص ق��ط��ع ع��اق��ت��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
باملغرب، كان متوقعا بالنظر إىل منطق التصعيد الذي تم رصده 

من طرف السلطات املغربية.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ت����رى ال���ج���زائ���ر أن وج����ود إس���رائ���ي���ل يف امل���غ���رب بعد 
إعادة العاقات بني البلدين، يمثل استهدافا مباشرا الستقرارها 
وأمنها القومي، واعترب وزير الخارجية الجزائرية خال إعانه 
ق��ط��ع ال���ع���اق���ات م���ع امل����غ����رب، إن امل���غ���رب أص���ب���ح ق���اع���دة خلفية 
الن����ط����اق اع������ت������داءات م��م��ن��ه��ج��ة ض����د ال����ج����زائ����ر، م��ض��ي��ف��ا أن "آخ����ر 
األع����م����ال ال��ع��دائ��ي��ة ت��م��ث��ل يف إط�����اق وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلس���رائ���ي���ي 
خال زيارته للمغرب اتهامات باطلة وتهديدات ضمنية".  وراهن 
املغرب عىل كسب االعرتاف الدويل يف الصحراء الغربية، وهو 
م��ا ل��م يستطع تحقيقه، ف��ا يعطيه  اع���رتاف ال��والي��ات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة يف 10 دي��س��م��رب 2020 ه���ذا ال��ح��ق  ب��س��ي��ادة امل��غ��رب 
عىل الصحراء، والتي أعقبها فتح قنصلية أمريكية بالداخلة، 
وت��اه��ا فتح مجموعة م��ن ال���دول لقنصلياتها بمدينة الداخلة 

جنوب املغرب".

إيقاف تجديد عقد خط الغاز 
ويف املجال االقتصادي أعلن وزي��ر الطاقة الجزائري يف أواخ��ر 
أغ��س��ط��س امل�����ايض أن����ه ل���ن ي��ت��م ت��ج��دي��د ع��ق��د خ���ط ال���غ���از امل��غ��ارب��ي 
- األوروب���������ي ال������ذي ي���م���ر ع����رب امل����غ����رب ب���ع���د ان���ت���ه���ائ���ه يف 31 أك��ت��وب��ر 
2021، وب������داًل م���ن ذل����ك س���ت���وزع ال���ج���زائ���ر ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي إىل 

أسبانيا والربتغال عرب خط أنابيب ميدغاز. 
واعتربا االتحاد األوروبي وأسبانيا عقوبة قطع الغاز لن يضر 
املغرب وحدها، لكن سيضر اقتصاد االتحاد األوروبي وأسبانيا، 
وطالبا إيجاد حل نهايئ لهذه املعضلة، ويمكن التفريق هنا بني 

ثاث مستويات لهذه األزمة: 
األول : ال يمكن التكهن بوقوع موجهات - أي حرب بالوكالة 
- أو ح��ت��ى ح����روب ج��زئ��ي��ة، أو ح����روب اس��ت��ن��زاف، ف��خ��ي��ار ال��ح��رب 
يبدو قرارا صعبا، ذلك أن الجيش املغربي والجيش الجزائري 
ب���ح���س���ب ت����ق����اري����ر ال����ب����ن����ت����اج����ون وح�����ل�����ف ش�����م�����ال األط�����ل�����يس وخ�������رباء 
عسكريني هما من أكرث الجيوش مهنية وحرفية، وتطور تقني، 
فضا عن ميزان القوى املتكافئ بينهما يف القدرات التسليحية، 
ب���اإلض���اف���ة إىل امل��ص��ال��ح ال���دول���ي���ة  امل��ت��ح��ك��م��ة ب��خ��ي��وط ه����ذا ال��ص��راع 

وإيقاعاته.
الثاين : املعركة الكبرة بدأت منذ التسعينات حول أفريقيا، 
بني الواليات املتحدة واليابان والصني واالتحاد األوروبي واآلن 
التحقت بهم تركيا وإيران وأطراف أخرى تتنافس عىل السوق 
األفريقية، واعترب بايدن أفريقيا هي أهم هدف لإلدارة األمريكية 
الجديدة، وما يجري يف الساحل والصحراء ال يهم فقط الجزائر 
واملغرب ولكن يهم مايل والنيجر وتشاد وليبيا وغرها من دول 

الجوار.
الثالث : الصراع املغربي الجزائري له بعد إقليمي وبعد دويل، 
وأن كل األطراف تتنافس عىل احتوائه، فهو بالنسبة للمغرب 
ق���ض���ي���ة اس���رتات���ي���ج���ي���ة م�����ا ت���س���م���ي���ه ق���ض���ي���ة األق����ال����ي����م ال����ص����ح����راوي����ة، 
وبالنسبة للجزائر كذلك لديها مصالح وثوابت، وهناك قضية 
حرب الرمال التي اندلعت عام 1963 وهي عىل عاقة بإقليم 
)ب���ش���ار وت����ن����دوف( يف ال���خ���اف م���ا ب���ني ال���ج���زائ���ر وامل���غ���رب أي ح��ول 
املناطق العازلة  وتريد الجزائر منفذا عىل املحيط االطليس، فضا 
عن رغبة الجزائر تزعم املسار الحايل يف االتحاد األفريقي، إذ ال 
يمكن التنبؤ باألثر طويل امل��دى للقطيعة، لكن ما هو أكيد أن 
التنافس بني املغرب والجزائر سيشتد، وال أحد يعتقد أن حربا 
ك��ب��رة يمكن أن تنشب ب��ني امل��غ��رب وال��ج��زائ��ر، وإذا ح��دث ذلك 
فستكون كارثة عىل املنطقة والعالم، لكن من الناحية الفعلية 
فإن البلدين أمام تحديات كبرة، فهناك ما ال يمكن توقعه أو 
ح��دوث��ه ف��ج��أة، كما أن هناك شظايا تتطاير إذا ل��م يتم احتواء 

تطايرها ستضع  البلدين أمام مواجهات محتملة.

أواخ�������������������ر  يف  واش�����������ن�����������ط�����������ن  واج��������������ه��������������ت  أوال: 
األرب��ع��ي��ن��ي��ات ك��م��ا ت��واج��ه ال��ي��وم بيئة (ج��ي��و/
س���ي���اس���ي���ة( ج����دي����دة وم�����ح�����رة، ت���ن���ط���وي ع��ىل 
ت��������ه��������دي��������دات أم������ن������ي������ة ج�����������دي�����������دة؛ ف������ف������ي ب������داي������ة 
ال���ح���رب ال����ب����اردة ت��م��ث��ل ال��ت��ه��دي��د يف ال��ح��رك��ة 
ال����ش����ي����وع����ي����ة ال����ع����امل����ي����ة ال�����ت�����ي ق������اده������ا االت�����ح�����اد 
السوفيتي املسلح نووًيّا، أما اليوم فيرتكز 
هذا التهديد يف حركة جهادية عاملية تشن 
ه����ج����م����ات إره�����اب�����ي�����ة ض������د ال�������غ�������رب، وت���س���ق���ط 

أعداًدا ضخمة من الضحايا.
ث������ان������ًي������ا: م����ث����ل����م����ا ال�������ح�������ال يف األرب�����ع�����ي�����ن�����ي�����ات؛ 
ش���ه���دن���ا إن����ش����اء ك���ي���ان���ات ب����روق����راط����ي����ة ك��ب��رة 
وجديدة تابعة للحكومة األمريكية، بهدف 

التصدي لهذه التهديدات.
ث���ال���ث���ا :وه��������و  األه�������م يف ه�����ذا امل�����وض�����وع: أن���ه 
يف ب������داي������ات ال�����ح�����رب ال�������ب�������اردة س�������اد اإلدراك 
بأن الواليات املتحدة وحلفاؤها يخوضون 
���ا؛  ف��م��ن ج��ان��ب��ه��م أدرك  ص���راًع���ا أي���دي���ول���وج���ًيّ
ص���ان���ع���و ال���س���ي���اس���ات ج����ي����ًدا أن ه�����ذا ال���ص���راع 
سيجري خوضه عىل مستويات دبلوماسية 
واقتصادية وعسكرية ونفسية، أما اليوم 
- وك����م����ا اع�����رتف�����ت وزارة ال������دف������اع االم���ري���ك���ي���ة 
يف ت��ق��ري��ره��ا ال����راب����ع ال���س���ن���وي - أن ال���والي���ات 
امل���������ت���������ح���������دة  ت��������ق��������ود ح����������رًب����������ا ع����������ىل ال�����ص�����ع�����ي�����دي�����ن 
ال��ع��س��ك��ري وال���ف���ك���ري , ف��ه��ي ت���ق���ود م��ع��رك��ة 
ب����األس����ل����ح����ة وم����ع����رك����ة ب������األف������ك������ار؛ ح����ي����ث ل��ن 
تكون الَغَلَبة عىل الجانب اآلخر إال بتشويه 
األيديولوجيات املتطرفة يف أعني معتنقيها 

ومؤيديها .
وع������ل������ي������ه ت����ت����ط����ل����ب ع����م����ل����ي����ة ن�������ج�������اح س����ي����اس����ة 
االح���������ت���������واء األم������ري������ك������ي������ة - إىل ج������ان������ب ال���������درع 
ال���ع���س���ك���ري ال�������ذي وف�����رت�����ه ال�����ق�����وة األم���ري���ك���ي���ة 
ال�������ن�������ووي�������ة وال�����ت�����ق�����ل�����ي�����دي�����ة - ب�������ن�������اء م�����ؤس�����س�����ات 
ديمقراطية منفتحة  لتحدي الهيمنة عىل 
املجتمع املسلم ، وشكلت العاقة الوثيقة 
بني االسرتاتيجية الكربى للواليات املتحدة 
وج�����ه�����وده�����ا إلن������ش������اء ش����ب����ك����ات ت����������روج ل��ل��ف��ك��ر 
ال���دي���م���ق���راط���ي ال���ح���دي���ث امل��ن��ف��ت��ح وامل��ت��ع��اي��ش  
امل��ك��ون ال��رئ��ي��يس وال��ع��ام��ل األه���م يف النجاح 
ال�����ع�����امل�����ي ال�����������ذي أح��������رزت��������ه س�����ي�����اس�����ة االح�������ت�������واء 
األم�����ري�����ك�����ي�����ة. وب�����ذل�����ك ف����إن����ه����ا ت���م���ث���ل ن����م����وذًج����ا 

لصانعي السياسات يف الوقت الراهن.
وال�������ج�������دي�������ر ب�������ال�������ذك�������ر أن داخ�������������ل ال��������والي��������ات 
املتحدة وأوروبا كان هناك بالفعل حركات 
ف��ك��ري��ة مناهضة للمد االس��ام��ي خ��اص��ة يف 
ة  األوس��اط املتطرفة ، وكانت الحاجة ماَسّ
يف ه��ذا ال��وق��ت لعاملني مهمني؛ أال وهما 
امل����ال وال��ت��ن��ظ��ي��م ال���ازم���ني ل��ت��ح��وي��ل ال��ج��ه��ود 
الفردية إىل حملة واسعة النطاق، وبالتايل 
يتضح أن الواليات املتحدة لم تقم بإنشاء 
ه��������ذه ال����ش����ب����ك����ات م������ن ف������������راغ، ول�����ك�����ن ج������اءت 
ه����������ذه ال�����ش�����ب�����ك�����ات ن����ت����ي����ج����ة ل�����ج�����ه�����ود ح�����رك�����ات 
ف��ك��ري��ة وس��ي��اس��ي��ة ق��ام��ت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
وال����ح����ك����وم����ات األخ��������رى امل����وال����ي����ة ل���ه���ا ب��ت��ب��ن��ي��ه��ا 

وإيوائها بهدوء.
 األك����������رث خ������ط������ورة ه������و م������ا ت���ت���ض���م���ن���ه ت����ق����اري����ر 
م������ؤس������س������ة ران��������������د – وه�����������ي م������ؤس������س������ة ب���ح���ث���ي���ة 
ام�����ري�����ك�����ي�����ة - ف�����ف�����ي ت�����ق�����ري�����ر امل������ؤس������س������ة  األخ�������ر 
- ال����������ذي غ�����ال�����ًب�����ا م������ا ت����ظ����ه����ر آث����������ار ت�����ق�����اري�����ره�����ا يف 
ال�������س�������ي�������اس�������ي�������ة األم���������ري���������ك���������ي���������ة م��������ث��������ل "إش����������ع����������ال 
ال�����ص�����راع ب����ني ال���س���ن���ة وال���ش���ي���ع���ة"  أن�����ه ي��دع��و 
مل��ا يسميه "ضبط اإلس���ام" نفسه - وليس 
"اإلس��ام��ي��ني" ليكون متمشًيا مع "الواقع 
املعاصر". ويدعو للدخول يف بنيته التحتية 
ب��ه��دف ت���ك���رار م���ا ف��ع��ل��ه ال���غ���رب م���ع ال��ت��ج��رب��ة 
ال��ش��ي��وع��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ل���م َي���ُع���د ي��ت��ح��دث عن 
ضبط "اإلساميني" أو التفريق بني مسلم 
معتدل ومسلم راديكايل، ولكن وضعهم 

يف سلة واحدة!.
ف���������ت���������ق���������اري���������ر "ران�����������������������������د" األخ�������������������������رة - ك������ت������ق������ري������ر 
2004م- كانت تشجع اإلدارة االمريكية  
عىل محاربة "اإلساميني املتطرفني" عرب: 
خ�����دم�����ات ع���ل���م���ان���ي���ة )ب�����دي�����ل�����ة(، وي�����دع�����ون اىل 
"اإلس�������ام امل�������دين"، ب��م��ع��ن��ى دع����م ج��م��اع��ات 
امل�����ج�����ت�����م�����ع امل�����س�����ل�����م امل�������������دين ال�������ت�������ي ت��������داف��������ع ع���ن 
"االع�����ت�����دال وال����ح����داث����ة"، وق���ط���ع امل�������وارد عن 
امل����ت����ط����رف����ني، ب���م���ع���ن���ى ال�����ت�����دخ�����ل يف ع��م��ل��ي��ت��ي 
التمويل وشبكة التمويل، بل وتربية كوادر 
مسلمة عسكرية علمانية يف أمريكا تتفق 
مصالحها مع مصالح أمريكا لاستعانة بها 

يف أوقات الحاجة.
ولكن يف تقريرها الذي حمل عنوان   " بناء 
شبكات مسلمة معتدلة "، يبدو أن الهدف 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��غ��ي��ر اإلس��������ام ن���ف���س���ه وامل��س��ل��م��ني 
ككل بعدما ظهر لهم يف التجارب السابقة 
أنه ال فارق بني " معتدل " و" متطرف " وأن 
ال��ج��م��ي��ع ي��ؤم��ن ب��ج��دوى ال��ش��ري��ع��ة يف حياة 
امل��س��ل��م، واألم�����ر ي��ت��ط��ل��ب " ال��ل��ع��ب يف الفكر 

واملعتقد ذاتهما " .
وب��������������دت ال�����������والي�����������ات امل�������ت�������ح�������دة يف ك��������ل ه������ذه 
املساعي كاملؤسسة البحثية؛ حيث قامت 
ب��ت��ق��ي��ي��م ك����ل امل���ش���اري���ع واألف�����ك�����ار ل��ت��ح��دي��د م��ا 
إذا كانت تخدم مصالح الواليات املتحدة، 
وق��ام��ت ب��دع��م��ه��ا م���ادًيّ���ا، ث��م ات��ب��ع��ت توجًها 
ي������ق������وم ع�������ىل ع���������دم ال������ت������دخ������ل، وت�������رك�������ت ه�����ذه 
امل���ن���ظ���م���ات وال���ه���ي���ئ���ات ت���دي���ر ن��ف��س��ه��ا وت��ح��ق��ق 

أه��������داف ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة دون أي ت��دخ��ل 
م�����ب�����اش�����ر م��������ن ال����������والي����������ات امل�������ت�������ح�������دة، وم���ث���ل���م���ا 
ال��ح��ال م��ع أي مؤسسة وض��ع��ت الحكومة 
األم���ري���ك���ي���ة خ���ط���وًط���ا إرش����ادي����ة ب���ش���أن كيفية 
إن��ف��اق األم���وال - إال أن��ه ب��ص��ورة ع��ام��ة أدرك 
امل���س���ئ���ول���ون األم���ري���ك���ي���ون أن�����ه ك��ل��م��ا اب��ت��ع��دت 
امل����س����اف����ة ب�����ني ح���ك���وم���ت���ه���م وب������ني امل���ؤس���س���ات 
التي ترعاها؛  كلما زادت احتماالت نجاح 

أنشطة هذه املنظمات.
ت������ل������ك ه���������ي ال����������ص����������ورة ال�������ت�������ي ع�����ل�����ي�����ه�����ا ال������ح������ال 
العربي اليوم يف عاقته مع النظام العاملي 
الجديد ال��ذي ت��دي��ره أمريكا كقطب متفرد 
وم�����ت�����غ�����ط�����رس يف ح�����ك�����م ال������ع������ال������م وال����ت����ح����ك����م 
بمصره وقد بدأت البوادر تظهر من خال 
ح���رك���ة ت��ش��وي��ه امل��ع��ت��ق��د االس����ام����ي وت��ف��ك��ي��ك 

املنظومات الفكرية.
معركتنا اليوم لم تعد معركة عسكرية 
ف����ح����س����ب ول����ك����ن����ه����ا م�����ع�����رك�����ة ف�����ك�����ري�����ة وع���ل���ي���ن���ا 
م������واج������ه������ت������ه������ا م���������ن خ������������ال ب��������ن��������اء امل������ؤس������س������ات 
الثقافية واع��ادة هيكلتها وتجديد أهدافها 
وتحديثها لتقوم بدورها الحيوي يف سياق 
املعركة الكربى التي تواجه االمة املسلمة .

ل����ق����د ك��������ان ال������ع������رب وم��������ا ب�������رح�������وا  ي���ت���ق���ب���ل���ون 
ال��ق��ض��اي��ا يف ك��ل��ي��ات��ه��ا دون ت��ف��ك��ر أو تحليل 
وتلك معضلة عظيمة جعلت من االسام 
ق�������ال�������ب�������ا ج�����������ام�����������دا غ�����������ر م�������ت�������ح�������رك وال م����ت����ق����ب����ل 
ل��ل��م��س��ت��وي��ات ال��ح��ض��اري��ة ال���ج���دي���دة ف���م���ازال 
العرب يفسرون القرآن بعقل الخازن وابن 
كثر وابن عباس , وينظرون اىل قضاياهم 
االجتماعية والثقافية بعقل الشافعي وابن 
حنبل وابن حزم وغرهم , يتقبلون منهم 

رغم التقدم العلمي .
ن�������ج�������ن ن��������ق��������ول أول�����������ئ�����������ك  ع�������ل�������م�������اء م������ف������ك������رون 
م�������ج�������ت�������ه�������دون ع��������ال��������ج��������وا ق�������ض�������اي�������ا زم�������ن�������ه�������م يف 
عصرهم الذي أصبح مختلفا كل االختاف 
عن عصرنا ولذلك يؤخذ من كامهم ويرد 
وف���������ق م����ق����ت����ض����ي����ات ال�������زم�������ن ال�����������ذي ن�����ح�����ن ف���ي���ه 
, ف���ت���ج���زئ���ة ال����ف����ك����رة وع����رض����ه����ا ع������ىل م���ق���اص���د 
الدين وغاياته هو السبيل االمثل للوصول 
اىل املستوى الحضاري والثقايف الذي يليق 

باإلسام ال غره . 
م�������ا ي�����ج�����ب ال�������وع�������ي ب�������ه أن اإلس�������������ام ح����رك����ة 
ثورية متجددة ومتفاعلة مع قضايا األزمنة 
واألم�����ك�����ن�����ة ول������ذل������ك ن����ج����د ال�����ي�����ه�����ود يف ال����ق����رن 
األول  وال������ث������اين ح������اول������وا ط���ع���ن���ه يف ص��م��ي��م��ه 
وفشلوا من خال زرع قيم ومبادئ نصيه 
وه���������و م�������ا اص�����ط�����ل�����ح ال�����ع�����ل�����م�����اء ع�������ىل ت���س���م���ي���ت���ه 
ب���اإلس���رائ���ي���ل���ي���ات ول�����م ي���ق���ف���وا ع����ن ذل�����ك ال��ح��د 
ف����ال����ف����ك����رة ك�����ان�����ت ت����ت����ج����دد ل����دي����ه����م أم����������ام ك��ل 
ه���زي���م���ة س���ي���اس���ي���ة أو ع���س���ك���ري���ة وع�����رب ح��ق��ب 
التاريخ املختلفة وصوال اىل عصرنا الحديث 
ال���ذي ي��ح��اول��ون فيه ض��رب أي ح��رك��ة تنوير 
وب��ع��ث ت��ح��اول تجديد ال��دي��ن وتحديثه بما 
ي��ت��واف��ق وامل��س��ت��وى ال��ح��ض��اري ال����ذي نعيش 
ح��ت��ى ع���ىل م��س��ت��وى ال���رم���وز ال��ف��ك��ري��ة ال��ذي��ن 
أث������اروا س����ؤاال ح��ض��اري��ا إس��ام��ي��ا ح��دي��ث��ا فقد 
ن�����ال�����ت م������ن ح���ي���ات���ه���م ع������ن ط�����ري�����ق ال���ت���ح���ري���ض 
واالغ�����ت�����ي�����ال ك����ف����رج ف��������ودة وم���ح���م���د ع�����م�����ارة , 
وه�����ي ت���ق���ف ب���ك���ل رب����اط����ة ج�����أش أم������ام ح��رك��ة 
امل��ق��اوم��ة وامل��م��ان��ع��ة أم���ا يف وأده����ا ك��م��ا نجد 
ذل��ك يف حربها ال��ت��ي شنتها ع��ىل ح��زب الله 
يف تموز عام 2006م ويف حصارها إليران 
وه������ي ل�����م ت���ك���ن ب���م���ن���أ ع���م���ا ي����ح����دث يف ال��ي��م��ن 
م���ن���ذ 2004م وص������وال اىل ال���ت���ح���ال���ف ال����ذي 
يشن حربه عىل اليمن , فحركة انصار الله 
تشتغل ع��ىل م��ش��روع ث��ق��ايف ب��اع��ث ومجدد 
- س�������واء ات���ف���ق���ن���ا أو اخ���ت���ل���ف���ن���ا م���ع���ه -  إال أن���ه 
م������ش������روع ث�����ق�����ايف ب��������زغ وأص������ب������ح واق������ع������ا ب���ق���وة 
فكرته وبقدرته عىل الصمود أمام الهجمات 
ال���ك���ون���ي���ة ع��ل��ي��ه ول����ذل����ك ك���ان���ت ال����ح����رب ع��ل��ي��ه 
ت�������ه�������دف اىل ت����ح����ج����ي����م ف�����اع�����ل�����ي�����ت�����ه م��������ن خ������ال 
ال��رك��ون اىل نمطية ال��ص��ورة وتحجيم دوره 
خوف التجدد والبعث ومن خال خاصية 
الثبات التي تمتاز بها العقلية العربية قد 
ي���ن���ج���ح���ون يف غ���اي���ت���ه���م إذا م��ل��ن��ا اىل ال���رك���ون 
اىل ال��ص��ورة وتوقفنا ع��ن التجديد والبعث 

والتحديث والتفاعل .
ف�������اإلس�������ام ح�����رك�����ة ث������وري������ة دائ������م������ة ال���ت���ج���دد 
والب�����د ل���ه م���ن ال��ت��ج��دد وال��ب��ع��ث وال��ت��ح��دي��ث 
وك��س��ر ال��ن��م��ط وال��ن��س��ج ع��ىل امل��ن��وال ح��ت��ى ال 
تنطفئ ج��ذوت��ه ب��ل تظل مشعا ث��وري��ا ينر 

ظلمات العالم والروح .
ف���امل���ع���رك���ة م����ع ال���ن���ظ���ام ال����رأس����م����ايل ل��ي��س��ت 
ع��������س��������ك��������ري��������ة ف�������ح�������س�������ب ب�������������ل ه�������������ي يف االص�������������ل 
معركة فكرية ولذلك فاالستعداد لها من 
الضرورات التي يجب االشتغال بها وعليها 
, وي���م���ك���ن���ن���ا االس����ت����ف����ادة م����ن ت���ج���رب���ة ال����ص����راع 
ال����ف����ك����ري ب������ني ال����رأس����م����ال����ي����ة وال����ش����ي����وع����ي����ة يف 
القرن العشرين فهي قالت الكثر وصنعت 

الكثر من املعرفة .
ف��ك��ل ك��ت��ل��ة يف ت��اري��خ ت��ص��ن��ع ل��ه��ا ع����دوا ول��و 
وهميا أو محتما فحني توارت االشرتاكية 
ل�����م ت����ج����د ال����رأس����م����ال����ي����ة م�����ن ع�������دو ل����ه����ا س����وى 
االس���ام فعملت ع��ىل تشويهه وال��ن��ي��ل من 
رموزه وهي اليوم تخوض صراعها معه يف 

مستويات شتى وبصورة غر متكافئة .

عبدالرحمن مراد 

الرأسمالية
وصراعها مع االسالم 

الفروق  نذكر  أن  تاريخية  مقارنات  نعقد  عندما  املهم  من  بات 
واملتشابهات بني املايض والحاضر، فالصراع باألمس كان بني شرق 
وغرب أي بني أيديولوجيا اشرتاكية وايديولوجيا رأسمالية  وكان لاتحاد 
السوفيتي  مصالح قومية تتعلق بالدولة يقوم بحمايتها , وحدود يقوم 
برتسيمها ,وبناء حكومي واضح، وعىل النقيض نجد اليوم أن الواليات 
املتحدة التي تتفرد بحكم العالم تقف يف مواجهات عناصر غامضة 
ال تتبع دولة بعينها وال تسيطر عىل مناطق محددة، بالرغم من أن 
بعضهم استطاع إقامة ملتجآءات خارج سيطرة الدولة، وهؤالء األفراد 
يرفضون األعراف التي يقوم عليها النظام الدويل كما ال يخضعون 
للسبل التقليدية بصورة عامة؛ باملختصر هناك ثاثة جوانب واسعة 

للمقارنة بني بيئة الحرب الباردة والبيئة الراهنة:

أعادت األزمة بني الجزائر واملغرب ملف الصحراء الغربية إىل الواجهة بعد 
سنوات من القطيعة والجمود ليعود الصراع إىل واجهة األحداث عىل 
املناطق املتنازع عليها يف منطقة الصحراء الغربية بني الدولتني. وازداد 

التوتر يف األيام املاضية بعد أن إتهمت الجزائر املغرب يف األول من نوفمرب 
2021 بقصف شاحنتني جزائريتني، وقتل ثاثة من مواطنيها يف األرايض 

الصحراوية املتنازع عليها يف املنطقة بني والية ورقلة الجزائرية ونواكشوط 
املوريتانية )بني عني بنتي وبر لحلو ( التي تعتربها جبهة البوليساريو 

ضمن األرايض املحررة الخاضعة لجبهة البوليساريو الصحراوية. 

توفيق سالم 

األزمة المغربية - الجزائرية  وتداعياتها الخطيرة !

محطات

جمال القيز

ارايض القوات املسلحة بعيدة عن الرتاخي
ال���������ذب���������اب االل�����������ك�����������رتوين امل�������ع�������ادي 
والحاقد واملرتبط بحسابات غر 
وط���ن���ي���ة ال ي�������رتدد ل���ح���ظ���ة يف ش��ن 
ه��ج��م��ات��ه امل���ش���ب���وه���ة ض����د م���راف���ق 
وم��������ؤس��������س��������ات ت�������دي�������ره�������ا ال�������ق�������وات 
امل�����س�����ل�����ح�����ة يف م�������ح�������اول�������ة ب���غ���ي���ض���ة 
ل�������������ض�������������رب امل�����������ع�����������ن�����������وي�����������ات والث�������������������������ارة 

مشكات ال حدود لها..
وه����ذه ه���ي ل���ب االش��ك��ال��ي��ة مما 
ي����ح����ت����م ان ي����ح����ت����ش����د اه����������ل ال����ح����ق 
واه������������ل ال��������واج��������ب واه������������ل االع���������ام 
امللتزم يف التصدي لهذه الحرب 
االع�����ام�����ي�����ة ال����ش����رس����ة وال����ح����اق����دة 
وامل���غ���رض���ة ول����ذل����ك ع���ن���دم���ا ن��ت��اب��ع 
تلك الحملة االعامية املغرضة 
وامل������ش������ب������وه������ة ض��������د ل�����ج�����ن�����ة ارايض 
وع���������������ق���������������ارات ال��������������ق��������������وات امل�����س�����ل�����ح�����ة 
ن������ت������أك������د ان ه������������ذه ال������ل������ج������ن������ة ت���س���ر 
ح������������س������������ب ال����������������ق����������������وان����������������ني وح���������س���������ب 
االع���������������راف االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة امل����ل����ت����زم����ة 
وان ن������ش������اط������ات������ه������ا ب���������������دأت ت���ح���ق���ق 

نجاحات ملموسة للحفاظ عىل 
اماك القوات املسلحة والسعي 
المتاك ادارتها بدال من ضياعها 
او ت���س���رب���ه���ا اىل ال���ن���اه���ب���ني ال���ذي���ن 
يريدون ان يغطوا عىل اخطائهم 
السابقة.. ويحرصون عىل اث��ارة 

ال��������ل��������غ��������ط وال��������������ف��������������وىض وال�������ت�������ت�������وي�������ه  
وي���ك���ف���ي م���ص���داق���ي���ة ل��ج��ن��ة ارايض 
وع����ق����ارات ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ان��ه��ا 
ق���د اع��ل��ن��ت ع���رب م���ص���در م��س��ؤول 
استعداد اللجنة للنزول امليداين 
وال��ل��ق��اء بحصن ع��ط��ان للتفاهم 
م�������ع�������ه�������م واالت���������������ف���������������اق ع������������ىل وض��������ع 
م���ع���ال���ج���ات م���ن���اس���ب���ة واج����������راءات 
م�������ن�������اس�������ب�������ة ن�������ح�������ف�������ظ ح����������ق����������وق ك����ل 

طرف..
ولذلك من االنسب ان يفوض 
اه��������������ايل ع�������ط�������ان ع�������ق�������ال ح������ارات������ه������م 
او م������ن ي�������ري�������دون ه������م ت���ح���وي���ل���ه���م 
ل��ل��ج��ل��وس م����ع ال��ل��ج��ن��ة وت������دارس 

املعالجات املائمة..
ول������ذا ف�����ان اي�����ة اث�������ارة ح�����ول ه���ذه 
ت������خ������دم  ال�������ق�������ض�������ي�������ة او غ����������ره����������ا ال 
القضية بل تسهم يف تعقيدها.. 
الن ال��������ل��������ج��������ن��������ة ه���������دف���������ه���������ا خ�������دم�������ة 
املواطن والحفاظ عىل حقوقهم 

وعدم املساس بها..

حصل الباحث النقيب احمد بكيل احمد املرهبي عىل درجة املاجستر يف 
ال��ع��ل��وم األم��ن��ي��ة وال��ش��رط��وي��ة م��ن أك��ادي��م��ي��ة ال��ش��رط��ة ع��ىل بحثه امل��ق��دم تحت 
عنوان )القرار الشرطي ومعوقات اتخاذه وسبل معالجته( وتمت مناقشته 
م���ن ق��ب��ل ال��ع��م��ي��د د. ع��ب��دال��ل��ه ص���ال���ح ه�����ران وال��ع��م��ي��د ق���ائ���د ب���ن ق���ائ���د م��س��اع��د 

مناقشا ورئيسا.
وتركز البحث عىل العديد من النقاط الهامة من أهمها حفظ النظام واألمن 
ال��ع��ام وك��ذل��ك ح��م��اي��ة األرواح واألم�����وال يف إط���ار ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح املنظمة 

لذلك.

املاجستري بامتياز للباحث املرهيب
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تقارير

املنظمة الصهيونية العاملية )عربية: ....( )هاهستدروت هاتسيوين 
ه���اع���ومل���ي���ت( ه����ي إط�������ار ت��ن��ظ��ي��م��ي ي���ض���م ك����ل ال���ي���ه���ود ال����ذي����ن ي��ق��ب��ل��ون 
ب���ربن���ام���ج "ب���������ازل" ن����ش����أت امل���ن���ظ���م���ة ع�����ام 1897م ب����اس����م "امل��ن��ظ��م��ة 
ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة" يف م����ؤت����م����ر ب��������ازل ب����س����وي����س����را وه�����دف�����ت إلق�����ام�����ة وط����ن 
ق��وم��ي ل��ل��ي��ه��ود، وك����ان م��ن م��ؤس��ي ه���ذه امل��ن��ظ��م��ة ث���ي���ودور ه��رت��زل 

الذي ساهم وبشكل كبري يف الرتويج لفكرة العودة لفلسطني..
وقد نتج عن انعقاد مؤتمر "ب��ازل" أمران اثنان: األول هو إقرار 
ب��رن��ام��ج "ب������ازل" وه����و ب��رن��ام��ج ي���ه���دف إلن���ش���اء وط����ن ق���وم���ي ل��ل��ي��ه��ود 
يضمنه القانون العام، والثاين: هو تأسيس املنظمة الصهيونية 

العاملية وقد عرفت يف بداياتها باملنظمة الصهيونية..
أن�������ش�������أت امل����ن����ظ����م����ة م�����ؤس�����س�����ات م�����ال�����ي�����ة ل������دع������م وت�����م�����وي�����ل امل������ش������روع 
الصهيوين ك��ان منها صندوق االئتمان اليهودي لالستعمار وهو 
ب��ن��ك ص��ه��ي��وين ت���أس���س ع����ام 1899م ث���م يف ع����ام 1901م أن��ئ 
الصندوق القومي اليهودي "كريين كايميت" والذي يهتم بتوفري 
األم�������وال ال����الزم����ة ل���ش���راء األرايض يف ف��ل��س��ط��ني، ب��ل��غ ع����دد أع��ض��اء 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ع����ام 1939م أك����ر م���ن م��ل��ي��ون ع���ض���و، وق��د 
ك�����ان م���رك���ز امل��ن��ظ��م��ة ه����و ف��ي��ي��ن��ا يف ال���ب���داي���ة ث����م ك���ول���ون���ي���ا ث���م���ربل���ني ث��م 
لندن وأخرياً استقر يف القدس عام 1936م، ثم تسمية املنظمة 

باسمها الحايل "املنظمة الصهيونية العاملية، عام 1960م"..
أجهزة املنظمة

املؤمتر الصهيوني
وهو الهيئة العليا للمنظمة وق��رارات��ه هي التي ترسم الخطوط 
ال��ع��ري��ض��ة ل��س��ي��اس��ات امل��ن��ظ��م��ة، وي��ن��ت��خ��ب أع��ض��اء امل��ؤت��م��ر م��ن قبل 
األع���ض���اء يف امل��ن��ظ��م��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، ي��ع��ق��د امل��ؤت��م��ر ك���ل 4 س���ن���وات.. 
وينتخب املؤتمر رئيس املنظمة واملجلس العام واللجنة التنفيذية..

املجلس العام
هو الحلقة الوسيطة بني املؤتمر الصهيوين واللجنة التنفيذية، 
مهمة املجلس هو مراقبة قرارات املؤتمر الصهيوين، يعقد املجلس 
كل عام، وقد ينوب املجلس عن املؤتمر يف حال تعذر انعقاده..

اللجنة التنفيذية
تعترب بمثابة ال��ق��ي��ادة للمنظمة، وتنتخب م��ن املجلس ال��ع��ام، 
وتتوىل اللجنة متابعة النشاط اليومي للمنظمة وتنفيذ ق��رارات 

املؤتمر واملجلس العام.

محمد احمد الوريش

ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة م���ؤام���رات 
وجرائم إنسانية )3-1(
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استطالع /عبده  سيف الرعيني  

:» عدد من أعضاء مجلس الشورى يتحدثون ل�»

معركة الدفاع الوطني مستمرة حتى نيل احلرية واالستقالل
ترى هل وصل العدوان الرببري الغاشم إىل قناعه اليوم بانه مهزوم ال محالة  وانه لم يتبق له سوى شجاعه اإلعرتاف 

بالهزيمة فحسب كما حصل يف محافظه الحديده مؤخرا وإنسحابه بماء الوجه فقط؟وهل أدرك الشعب اليمني شماله 
وجنوبه وشرقه وغربه ماهيةاالطماع اإلحتاللية للعدوان ؟ثم هل أصبح اليوم شعبنا هو املسئوول األول عن قضيه 

األمة العربية واإلسالمية املركزية القضية الفلسطينية وأنه يخوض اليوم معركته املقدسة نيابة عن األمتني العربية 
واألسالمية؟ثم هل عمليه ربيع النصر2 وانسحاب االحتالل من الحديدة قد مثلتا بداية النهاية وإىل األبد للوجود اإلحتاليل  

يف كل ربوع الوطن اليمني؟ ثم هل إنتصاراتنا املبينة اليوم عىل العدوان ستشكل منعطفاً تاريخياً جديداً يف حياة الشعب 
اليمني وكل شعوب املنطقة املتطلعة لإلنعتاق والتحرر من أغالل الهيمنة واالستكبار العاملي؟ثم هل صحيح بان فوبيا نظام 

آل سعود هو عودة استنهاض االمة يف إحياء روح الجهاد يف نفوس أبناء األمة األسالمية جمعاء وفضح اإلفتاء الظالمي 
للحملة الوهابية ؟

ولإلجابة عىل كل تساؤالتنا سالفة الذكر صحيفة26سبتمرب استضافت عدد من أعضاء مجلس الشورى فإىل حصيلة 
اللقاء

بداية قال الشيخ املجاهد العميد: احمد محمد 
الحاج الشرعبي عضو مجلس الشورى:

 الري������ب ب�����أن ع��م��ل��ي��ة "رب����ي����ع ال���ن���ص���ر 2" يف م��ح��اف��ظ��ة م����أرب 
يمثل ال��ي��وم اح��د اه��م محطات االن��ت��ص��ارات العظيمة التي 
تجدد مسار عظمة الشعب اليمني شعب اإليمان والحكمة 
واإلرادة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ص��ل��ب��ة امل��ن��ط��ل��ق��ة م���ن اح��ق��ي��ة ال��ش��ع��ب 
اليمني يف الدفاع عن مقدساته كونه معتدى عليه من قبل 
قوى الهيمنة واالستكبار العاملي عرب ادواتها وعمالئها من 
انظمة االنبطاح كنظامي آل سعود وزاي��د ومرتزقتهم من 
اليمنيني ال��ذي��ن دينهم ووطنهم بثمن بخس مقابل صرة 

األموال السعودي واإلمارايت املدنس.
واض������اف اح���م���د ال���ش���رع���ب���ي:الب���د م���ن م���ن ال��ت��أك��ي��د ه��ن��ا عىل 
حقيقة مفادها ب��أن السبب الرئيي للعدوان ع��ىل اليمن 
منذ 7سنوات والحصار الخانق هو األطماع االحتاللية كون 
اليمن يمتلك موقعا اسرتاتيجي جفرايف هام اضافة اىل ما 
ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن م�����وروث ح���ض���اري وق��ي��م��ي وت���اري���خ���ي وث����روات 
ط��ب��ي��ع��ي��ة ه���ائ���ل���ة وب����ال����ت����ايل الغ����راب����ه ب�����أن ي��س��ت��م��ي��ت ش��ع��ب��ن��ا يف 
ال��دف��اع ع��ن نفسه وان ي��خ��وض معركته امل��ق��دس��ة للحفاظ 
ع���ىل ه����ذه امل���ق���وم���ات وع����ىل ه��وي��ت��ه اإلي��م��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة وان 

يرفع شعاره "نحن اليمنيون ننتصر او نموت"
ول������ي������س ه���������ذا ف����ح����س����ب ب�������ل أن ش����ع����ب����ن����ا ال����ي����م����ن����ي ال�����ي�����وم 
ي��ع��ت��رب ن��ف��س��ه امل����س����ؤول األول ع���ن ق��ض��ي��ة األم�����ة ال��ع��رب��ي��ة 
واإلسالمية املركزية "القضية الفلسطينية" وان معركته 
املقدسة التي يخوضها اليوم ضد العدوان الغاشم نيابة 
ع����ن األم����ت����ني ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة ق���اط���ب���ة ك�����ون ش��ع��ب��ن��ا 
اليمني يحمل روح القرآن كشعب ايماين وقيادة ربانية 

ومنهج قرآين.. 
وأشار اىل ان شعبنا يحمل مهاما ثقاال عىل كاهله ليس 
عىل مستوى الساحة الوطنية فحسب بل الساحة العربية 
واإلسالمية جمعاء وان انتصاره املبني اليوم عىل العدوان 
سيشكل منعطفاً تاريخياً جديداً يف حياة الشعب اليمني 
وكل شعوب املنطقة املتطلعة لإلنعتاق والتحرر من اغالل 
ال��ه��ي��م��ن��ة واالس���ت���ك���ب���ار ال���ع���امل���ي وال���ع���ب���ور اآلم�����ن اىل مستقبل 
ال��ح��ري��ة واالس���ت���ق���الل ال��ك��ام��ل م���ن ك���ل ال���وص���اي���ات والتبعية 

املقيتة والقوى الظالمية واالستعمارية 
وكشف الشيخ الشرعبي يف سياق حديثه للصحيفة 
بان احد اهم املخاوف  التي يعاين منها نظام ال سعود 
وت���س���ب���ب ل����ه ارق������ا دائ����م����ا ه����و ع������ودة اس���ت���ن���ه���اض  ال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي وق���ي���ادت���ه الح���ي���اء روح ال���ج���ه���اد يف ن���ف���وس االم���ة 
االس����الم����ي����ة ج���م���ع���اء وف���ض���ح اإلف����ت����اء ال���ظ���الم���ي ل��ل��ح��م��ل��ة 
الوهابية الفاسدة التي عملت عىل االساءة اىل اإلسالم 

ذاته.

م���ن ج��ه��ت��ه ال��ش��ي��خ اح���م���د م���رش���د دح�����ان ال���زب���ري 
عضو مجلس الشورى عضو الهيئة العليا ملجلس 

التالحم القبيل قال:
 إن االن��ت��ص��ارات امل��ت��الح��ق��ة ال��ت��ي يحققها ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية يف كل جبهات العزة والشرف قد راهنت اليوم بما 
ال يدع مجال للشك مستوى التأييد اإللهي لصاحب الحق 
واملعتدى عليه وان عملية ربيع النصر2 يف محافظة مأرب 
تأيت اليوم تتويجاً لحصاد 7سنوات من الصمود واألسطوري 
ل��ش��ع��ب��ن��ا وق���وات���ه امل��س��ل��ح��ة ول��ج��ان��ه ال��ش��ع��ب��ي��ة ك��م��ا ت��ث��ب��ت ه��ذه 
االن�����ت�����ص�����ارات امل���ب���ي���ن���ة ع����ىل ال������ع������دوان ال�����ربب�����ري ال����غ����اش����م ال���ي���وم 
امل��وروث االيماين العقدي والحضاري واالنساين والتاريخي 
ال��ذي يتمتع ب��ه االن��س��ان اليمني كما تؤكد ه��ذه االن��ت��ص��ارات 
العظيمة م��ج��دداً ع��ىل اهلية ه��ذا الشعب الجبار يف الدفاع 

عن نفسه وتحقيق طموحاته.

وأض������اف اح���م���د ال���زب���ريي:ن���ع���م الري�����ب ان امل��ت��ت��ت��ب��ع امل��ن��ص��ف 
مل���ج���ري���ات األح���������داث ن��ت��ي��ج��ة ه�����ذا ال�����ع�����دوان ع����ىل ال���ي���م���ن الب���د 
وان ي��ج��د ب����أن ال��ي��م��ن��ي��ني ق���د ح��ق��ق��وا م���ا ي��ش��ب��ه امل���ع���ج���زات يف 
هذه املواجهات غري املتكافئة مع العدوان س��واًء كان ذلك 
عىل صعيد عملية التصنيع الحربي والطريان املسري الذي 
اوجد توازن الردع او من خالل الصمود األسطوري لشعبنا 
اليمني العظيم ملواجهة اعتى عدواناً واحدث اسلحة إال ان 
ارادته كانت األقوى والتزال هي اليوم معيار انتصار الحق 
عىل الباطل وهي الراجحة اىل ان يتحقق النصر املبني عىل 
العدوان وتطهري كل شرب من تراب الوطن الغايل من دنس 
االحتالل والغزو يف يف شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه.

وأش��������ار ع���ض���و م��ج��ل��س ال�����ش�����ورى اح���م���د ال�����زب�����ريي اىل اه��م��ي��ة 
تحقيق اعىل مستوى من عملية االصطفاف الوطني الشامل 
حول قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية بصنعاء حتى 
تحقيق النصر املبني عىل العدوان الرببري الغاشم والعبور 
اآلم����ن ب��ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي اىل ب��ر األم����ان واىل مستقبل ال��دول��ة 
اليمنية الحديثة وفق الرؤية الوطنية التي تمثل اليوم قارب 

النجاة لكل ابناء شعبنا اليمني شماله وجنوبه.
ونوه الزبريي اىل ان الجميع اليوم مطالب بإعالء مصحلة 

ال���وط���ن ال��ع��ل��ي��ا ف����وق ك���ل امل���ص���ال���ح ال��ش��خ��ص��ي��ة وال����رتف����ع ف��وق 
كل الخالفات والتباينات السياسية والعمل ب��روح الفريق 
ال����واح����د وال���ل���ح���اق ب���رك���ب ث������ورة 21 س��ب��ت��م��رب 2014م ل��ن��ي��ل 
شرف املشاركة يف صناعة الفعل الوطني التاريخي وتحقيق 
االنتصار العظيم عىل ابشع عدوان همجي عرفته البشرية 
هذا العدوان الكوين الذي استهدف شعبنا اليمني وجودياً.
من ناحيته القايض: عيل يحيى عبداملغني امني 

عام مجلس الشورى قال:
 نبارك لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية والشعب 
ال����ي����م����ن����ي االن�������ت�������ص�������ارات ال����ع����ظ����ي����م����ة ال�����ت�����ي ي����ج����رتح����ه����ا ال���ج���ي���ش 
واللجان الشعبية وخاصة عملية ربيع النصر واستكمال 
ت���ح���ري���ر م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة واس����ت����ع����ادة ك���اف���ة امل���ن���اط���ق ب��ع��د 
ان�����س�����ح�����اب امل�����رت�����زق�����ة وق�����������وات االح�������ت�������الل م���ن���ه���ا وان ك������ل ه����ذه 
االنتصارات اليوم تؤكد مجدداً بأن شعبنا اليمني وقواته 
املسلحة ولجانه الشعبية مصمم عىل تحرير كل شرب من 
ت������راب ال����وط����ن يف ش���م���ال���ه وج���ن���وب���ه وان������ه ال م���ك���ان يف األرض 

اليمنية للغزاة واملحتلني.
واض���������������������اف ام��������������ني ع��������������ام م������ج������ل������س ال������������ش������������ورى ال�����������ق�����������ايض ع����ي 
ع�����ب�����دامل�����غ�����ن�����ي:ن�����ح�����ن ن������دع������و إخ������وان������ن������ا يف م����ح����اف����ظ����ة م������������أرب يف 
امل��دي��ري��ت��ني املتبقيتني  ت��ح��ت س��ي��ط��رة امل��ج��ام��ي��ع املسلحة من 
مرتزقة ال��ع��دوان اىل اخ��ذ العربة من ما ج��رى يف املديريات 
امل�����ح�����ررة ون����ق����ول ل���ه���م ك���ف���ى ع���ي���ث ك���ف���ى ارت����������زاق ك���ف���ى ت��دم��ري 
ل����ل����وط����ن ول��������ن ي���ب���ق���ى ام�����ام�����ك�����م س��������وى االن�����ض�����م�����ام واالل�����ت�����ح�����ام 
بشعبكم ووطنكم فالعدوان واالرت���زاق مهما طال ومهما 
كرت املغريات لن يدوم وسيعود عليهم باللعنة والخزي 

والعار جيل بعد جيل.
واش���ار اىل ان امل��خ��دوع��ني املنضمني اىل ص��ف��وف ال��ع��دوان 
وخصوصاً يف مأرب بأن يستغلوا فرصة ما تبقى من سريان 
العفو العام املقدم من القيادة الثورية والسياسية وعليهم 
ان يعتربوا من مصري العمالء واملرتزقة يف كافة الحروب و 
األوط��ان فلن يدوم عليهم إال وطنهم ولن يبقى معهم إال 
ابناء شعبهم لذلك عليهم أال ينجروا فالعدوان مهزوم ال 
محالة وعليهم ان يحفظوا ماء وجوههم والعودة اىل صف 

الوطن فالوطن يتسع للجميع.
وم���ى ع���ي ع��ب��دامل��غ��ن��ي يف ح��دي��ث��ه للصحيفة اىل ال��ق��ول: 
نعم إن العدوان اليوم لم يبق له سوى خيار واحد للخروج 
من اليمن بماء وجهه إال وهو شجاعة االع��رتاف بالهزيمة 
فحسب والنصر اليوم اصبح لليمن ولليمنيني وهذا اصح 
امراً يجمع عليه كل اهل األرض ولم يبق ملحمد بن سلمان 
وبن زايد إال ان يعلنوا ذلك رسمياً اما الواقع فهو يتحدث 
بأن هزيمة العدوان عسكرية قد تمت ألن األرض اليمنية 
كما هو معروف ستبقى وعىل الدوام مقربة الغزاة وشعبنا 
اليمني بفطرته مقاوماً للغزاة واملحتلني وال يقبل الضيم 

ويرفض العيش تحت نري اإلحتالل والغزو وسيبقى كذلك 
حتى يرث الله األرض ومن عليها..

 وال��������ت��������ق��������ت ال������ص������ح������ي������ف������ة ب��������ال��������دك��������ت��������ور ن������ب������ي������ل س�������الم 
الحمادي عضو مجلس الشورى والذي قال:

 إن م��ع��رك��ة ت��ح��ري��ر م��ح��اف��ظ��ة م����أرب م��ص��ريي��ة وال يختلف 
اثنان بأنها جزء من معركة تحرير وطني شامل وان عملية 
ربيع النصر 2 يف محافظتي مأرب وشبوة قد اوصلت قوى 
العدوان اىل مرحلة اليأس واصابتهم باإلحباط وبالفشل 
اىل درج��ة ان��ه لم يتبق ام��ام ال��ع��دوان س��وى اإلع��الن رسمياً 
بالهزيمة ال��ن��ك��راء يف اليمن واالن��س��ح��اب م��ن ك��اف��ة األرايض 
ال���ي���م���ن���ي���ة ب����م����اء ال�����وج�����ه ف���ح���س���ب وأض���������اف ال����ح����م����ادي ف��ه��اه��و 
الشعب اليمني يربهن للعالم مجدداً بأنه شعب ذو ارادة 
فوالذية يستحيل كسره حتى ولو اجتمعت عليه كل قوى 

الهيمنة واالستكبار وانه شعب يملك رصيداً حضارياً عمره 
ع���ش���رة آالف ع����ام وان م����وروث����ه اإلي����م����اين ال���ع���ق���دي وال��ق��ي��م��ي 
االن�����س�����اين ال���ع���ظ���ي���م ه�����و س�����ر ق����وت����ه ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ك���ش���ع���ب ح���ي���اً 
اثبت خ��الل السبع السنوات املاضية بصموده األس��ط��وري 
الذي ابهر العالم بأن النصر عىل العدوان حليفه وأنه لن 
يقبل س��وى بتحقيق النصر املبني عىل اعتى ع��دوان بربري 
غاشم وان نتائج عملية ربيع النصر 2 اليوم يف م��أرب هي 
خري شاهد حياً عىل تصميم وإرادة شعبنا وقواته املسلحة 
ول��ج��ان��ه الشعبية يف امل���ي ق��دم��اً ح��ت��ى ت��ح��ري��ر ك��ل ش��رب من 
ت���راب ال��وط��ن يف ش��م��ال اليمن وج��ن��وب��ه وش��رق��ه وغ��رب��ه وان 
اليمنيني بفطرتهم يفضلون املوت عىل رغد الحياة تحت نري 
الغزاة واملحتلني وان استكمال تحرير محافظة مأرب اليوم 
يعني ب���أن اب��ن��اء شعبنا اليمني العظيم يعلنون للمأل ب��أن 
ساعة الصفر لتحرير األرض وال��ع��رض ق��د دق��ت وال ع��ودة 

لعقارب الساعة اىل الوراء ابداً.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���ل���واء ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه 
ال���ك���ب���ي ع���ض���و م���ج���ل���س ال������ش������ورى رئ����ي����س ال��ل��ج��ن��ة 

الدستورية والقانونية والقضائية يف املجلس: 
يف الحقيقة ان املتتبع اليوم ملجريات األحداث يف الساحة 

ال�����وط�����ن�����ي�����ة وخ������ص������وص������اً ف����ي����م����ا ي����ت����ع����ل����ق ب�����ال�����ت�����ص�����دي ل�����ل�����ع�����دوان 
وعملية ربيع النصر 2 يف محافظتي مأرب وشبوة وعوده 
كافة مناطق الحديدة اىل حضن الدولة الوطنية بصنعاء 
م��ؤخ��راً ك��ل ذل��ك يمثل محطات م��ن االن��ت��ص��ارات العظيمة 
تحدد مسار عظمة الشعب اليمني شعب اإليمان والحكمة 
واإلرادة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ص��ل��ب��ة املنطلقة م��ن اح��ق��ي��ة ال��ي��م��ن يف 
ال�����دف�����اع ع����ن ن��ف��س��ه��ا ك���ون���ه���ا م���ع���ت���دى ع��ل��ي��ه��ا وه����ن����ا ن���ج���د ب���أن 
األط��������م��������اع يف ال�����ي�����م�����ن م�������ن ال�������ج�������ار ل����ل����ي����م����ن وم���������ن ق�����ب�����ل ال�����ق�����وى 
الدولية األخرى يأيت بسبب موقعها االسرتاتيجي وملوروثها 

الحضاري والقيمي والتاريخي ولرواتها.
وأضاف الدكتور الكبي: فال غرابة ان يكون هذا الشعب 
ان ي��خ��وض معركته امل��ق��دس��ة للحفاظ ع��ىل ه���ذه امل��ق��وم��ات 
وع��ىل هويته االيمانية والوطنية كما ان��ه مسؤول بالدفاع 
ع���ن ق��ض��ي��ة االم�����ة ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة "ق��ض��ي��ة ف��ل��س��ط��ني"  
باعتبارها القضية املركزية ومسؤول اي شعبنا اليمني وعن 
عملية استنهاض األم��ة يف مقدراتها وعقيدتها اإلسالمية 
ذات املنبع الصايف كونه يحمل روح القرآن, متشعب ايماين 
وق��ي��ادة رب��ان��ي��ة ومنهج ق���رآين حتماً سيكون ل��ه م��ه��ام ليس 
ع���ىل م��س��ت��وى ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ح��س��ب ب���ل ع���ىل مستوى 

الساحة العربية واإلسالمية جمعاء..
وأشار اىل ان االحتفاالت بمناسبة املولد النبوي يف اليمن 
مؤخراً إال بيعة متجددة لهذا الرسول األعظم وللقيادة 
ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��س��ائ��رة يف ه���ذا ال��ف��ل��ك ك���ون اح��ف��اد 
األن��ص��ار نصروا ه��ذا النهج كما سبق اج��داده��م وآباءهم 
ع��ن��د ن��ص��رت��ه��م ل���رس���ول ال��ل��ه يف رس��ال��ت��ه ويف م��ه��ده��ا وه���ذا 
بالتأكيد عامل من عوامل التخوف من حملة الوهابية 
ال��ت��ك��ف��ريي��ة واإلف���ت���اء ال��ظ��الم��ي زاده����م ح��ق��داً وت��خ��وف��اً عىل 
هذا الشعب االيماين لكن نعرف جيداً ايمان ابناء شعبنا 
شعب اإليمان والحكمة يف انهم لن يحيلوا عن تحقيق 
ط���م���وح���ات���ه���م امل����ش����روع����ة ب����ال����دف����اع ع����ن ال����وط����ن وع�����ن ام��ت��ه 
واستقراره وسيادته وما هذه االنتصارات إال تأييد رباين 
لصاحب الحق املعتدى عليه هذا من جانب ومن جانب 
آخ�����ر ان امل��������وروث االي����م����اين ال���ع���ق���دي وال����ح����ض����اري ال��ق��ي��م��ي 
االن����س����اين ي���ؤك���د ع����ىل اه���ل���ي���ة ه�����ذا ال���ش���ع���ب يف ال����دف����اع ع��ن 

نفسه وتحقيق طموحاته.
ون��وه الدكتور محمد عبدالله الكبي اىل ان املتطلع اىل 
األح���داث نتيجة ال��ع��دوان ع��ىل اليمن يجد ان اليمنيني قد 
ح��ق��ق��وا ال����يء ال��ك��ث��ري يف ه����ذه امل���واج���ه���ات س�����واًء ك����ان ذل��ك 
يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ص��ن��ي��ع ال���ح���رب���ي وال�����ط�����ريان امل���س���ري ال������ذي اوج����د 
م����ي����زان ال��������ردع او م����ن خ������الل ال����ص����م����ود األس������ط������وري ل��ش��ع��ب��ن��ا 
مل��واج��ه��ة اع��ت��ى ع����دوان واح����دث اس��ل��ح��ة إال ان ارادت�����ه كانت 
هي االقوى والتزال هي الراجحة اىل ان يتحقق النصر املبني 

عىل العدوان الرببري الغاشم إن شاء الله.

 ع��م��ل��ي��ة رب���ي���ع ال��ن��ص��ر 2 
في مارب بداية النهاية 
ل��ل��وج��ود اإلح��ت��ال��ي في 

اليمن

 ن�����دع�����و ك�����ل م�����ن ت��ب��ق��ى 
ف����ي ص����ف����وف ال����ع����دوان 
ال���������ع���������ودة إل�����������ى ح���ض���ن 

الوطن 

م��ع اش��ت��ع��ال ال��ح��رب األه��ل��ي��ة اللبنانية ع���ام 1975م 
عادت الواليات املتحدة األمريكية بعد ربع قرن للتدخل 
م��رة ثانية يف ال��ش��ؤون الداخلية للبنان وذل��ك يف أواخ��ر 
ع����ام 1982م وك�����ان ل��ل��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ه����ذه امل�����رة دور 
كبري يف التدخل عىل عكس عام 1958م حيث لم يكن 
ل��ه س��وى ت��أث��ري م��ح��دود ع��ىل صناعة ال��ق��رار يف واشنطن 

بالتدخل األمرييك األول يف لبنان. 
ففي ابريل 1982م كانت مصر قد تسلمت سيناء 
بالكامل واتخذ الكيان الصهيوين قرارا بالهجوم عىل 
ل��ب��ن��ان وك����ان ل���ه دواف�����ع ن��ف��س��ي��ة م��ن��ه��ا إزال�����ة ال���رواس���ب 
املريرة الناجمة عن الهزيمة يف حرب اكتوبر 1973م 
وال���ت���ي ج����دد م���ن آالم���ه���ا م���ع االن���س���ح���اب ال���ك���ام���ل من 
األرايض املصرية يف ربيع 1982م  وايضا كان للكيان 
دافع آخر وهو تصفية منظمة التحرير الفلسطينية 
التي كانت تتخذ من لبنان مقرا لها اما اهم اهداف 
ال��ك��ي��ان م���ن اج��ت��ي��اح ل��ب��ن��ان ف��ك��ان ال��ض��غ��ط ع���ىل لبنان 
إلب����������رام ات����ف����اق����ي����ة س�������الم م����ع����ه ب�����ق�����وة ال�����س�����الح وإق�����ام�����ة 
ح���ك���وم���ة ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا األق���ل���ي���ة امل����ارون����ي����ة امل��ت��ع��ص��ب��ة 

وتطيع الكيان الصهيوين . 
ج����اء ال���ض���وء األخ���ض���ر م���ن ام��ري��ك��ا ع���ن ط��ري��ق ال��ج��رال 
ال��ك��س��ن��در ه��ي��ج وزي���ر خ��ارج��ي��ة أم��ري��ك��ا للكيان الصهيوين 
للبدء يف عملية غ��زو لبنان خاصة بعد أن ق��ام ش��ارون 
وزير الدفاع الصهيوين بإخطار هيج بنفاذ صربهم تجاه 
األوض��اع يف لبنان وأنهم س��وف يتدخلوا بقوة لتصفية 

منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان.
ويف 6 يونيو 1982م بدأ االجتياح الصهيوين لجنوب 
ل����ب����ن����ان وب�����������دأت األع�������م�������ال ال����ع����س����ك����ري����ة ب����ت����وج����ي����ه ض����رب����ات 
ج���وي���ة ض���د م��ع��س��ك��رات م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
يف ج���ن���وب ل��ب��ن��ان ث���م ات���س���ع ال��ق��ص��ف ل��ي��ش��م��ل ال��ع��اص��م��ة 
بريوت وبحرب خاطفة عجلت بتوجيه هجوم بري ضار 
بقوات كبرية صوب جنوب لبنان وكان التربير الرسمي 
ال���ذي أعلنه ال��ك��ي��ان ب��ش��أن ال��ح��رب ال��ت��ي شنها ه��و عزمه 
عىل القضاء عىل منظمة التحرير الفلسطينية املتمركزة 
يف الجنوب اللبناين والذين يشكلون خطرا داهما عىل 
حدوده الشمالية بل وعىل مصاح الكيان يف كل مكان 

يف العالم.
وخ�������الل أي�������ام ك������ان ال���ج���ي���ش ال���ص���ه���ي���وين ع�����ىل م���ش���ارف 
ب��������ريوت م����دع����وم����ا ب���ت���أي���ي���د ام�����ري�����يك ك����ام����ل ع�����ىل امل���س���ت���وى 
ال��رس��م��ي واإلع���الم���ي ويف ال��وق��ت ذات���ه ول��ل��خ��داع اعلنت 
أم����ري����ك����ا ت����ق����دي����م ض����م����ان����ات ل���ح���م���اي���ة امل����دن����ي����ني ال�����ع�����زل يف 
ب�����ريوت ب��واس��ط��ة ق�����وات ال����ط����وارئ ال���دول���ي���ة ول���ك���ن م���ا أن 
انسحب مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 
م��ت��وج��ه��ني إىل ت��ون��س ح��ت��ى ان��س��ح��ب��ت ال���ق���وات ال��دول��ي��ة 
األمريكية ث��م الفرنسية وااليطالية وانفتح ال��ب��اب عىل 
م���ص���رع���ي���ه واق����ت����ح����م ال����ج����ي����ش ال����ص����ه����ي����وين ب��������ريوت وق�����ام 
بمجازر وحشية ضد املدنيني العزل واشهر تلك املذابح 
يف 18 سبتمرب 1982م وه��ي مذبحة صابرا وشاتيال 
ض����د امل���خ���ي���م���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ح���ي���ث اس���ت���ش���ه���د يف ه���ذه 

املذبحة عشرات من األطفال والنساء والشيوخ املسنني 
وب��ع��د اح���ت���الل ب����ريوت ق��ام��ت ام��ري��ك��ا وال��ك��ي��ان بتشكيل 

حكومة لبنانية جديدة مواليه لهم. 

 التدخل الثاني
ك����������ان م��������ن ال���������واض���������ح يف ال�������س�������ن�������وات األوىل م��������ن ح���ق���ب���ة 
الثمانينات من القرن امل��ايض أن دع��م ال��والي��ات املتحدة 
املستمر للكيان ال��ص��ه��ي��وين ق��د ش��ك��ل ص��ع��وب��ة ب��ال��غ��ة يف 
إقناع الكثريين بأن القوات األمريكية موجودة يف لبنان 
للعب دور ال��وس��ي��ط ال���ذي ي��ت��دخ��ل للحفاظ ع��ىل األم��ن 

وعىل الرعايا األمريكان. 
وم���ع اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س ال��ل��ب��ن��اين ب��ش��ري ال��ج��م��ي��ل انتخب 
شقيقة أم��ني الجميل رئيسا للبالد وتحولت لبنان إىل 
ساحة من الفوىض والصراع وهنا عادت القوات البحرية 
األم�����ري�����ك�����ي�����ة إىل ال�����ت�����دخ�����ل م������ن ج�����دي�����د ب������دع������وى م����س����ان����دة 
الرئيس اللبناين الجديد حيث حشدت الواليات املتحدة 
طائراتها وسفنها ام��ام السواحل اللبنانية وشرعت يف 
ق���ص���ف وس�����ط ل���ب���ن���ان وم�����ع م��ط��ل��ع ع�����ام 1983م ح����اول 
ال����رئ����ي����س ال���ل���ب���ن���اين ام������ني ال���ج���م���ي���ل ان ي���ب���ت���ع���د ن���س���ب���ي���ا ع��ن 
ام���ري���ك���ا وال����ك����ي����ان وان ي���س���رتج���ع ع����الق����ات ل���ب���ن���ان ب���ال���دول 
العربية ويف نفس الوقت حرصه ان يظل تحت مظلة 
ال��ح��م��اي��ة األم��ري��ك��ي��ة ول���ف���رض ت��واج��ده��ا وض��ع��ت ام��ري��ك��ا 
ودي���ع ح���داد يف منصب مستشار األم���ن القومي للبنان 
وكان حداد يعمل من قبل يف البنك الدويل وكان يعرف 
باسم األمرييك بسبب صالته الوثيقة بالواليات املتحدة 

األمريكية . 

 البركان اللبناني
كانت لبنان بالنسبة لألمريكان منذ أن وطأة اقدامهم 
للمرة الثانية فيه أشبه بربكان ثائر يقذف حممه عليهم 
ففي 18 ابريل 1983م اندفعت شاحنة صوب مبني 
السفارة األمريكية يف بريوت وانفجرت الشاحنة ليتهدم 
املبني بالكامل املكون من سبعة طوابق واسفر االنفجار 
ع���ن م��ص��رع 63 ش��خ��ص��ا م���ن ب��ي��ن��ه��م 17 ام��ري��ك��ي��ا وع��ىل 
راس����ه����م رئ���ي���س م��ح��ط��ة امل����خ����اب����رات األم���ري���ك���ي���ة يف ب����ريوت 
ون����ائ����ب����ه وس����ت����ة ض����ب����اط م����خ����اب����رات ب����اإلض����اف����ة إىل روب������رت 
أميس املستشار غري الرسمي لوزير الخارجية األمرييك 
جورج شولتز يف منطقة الشرق األوسط وهو يف الوقت 
ذات��ه كبري محلي منطقة الشرق األوس��ط يف املخابرات 
األمريكية وكانت أصابع االتهام تشري إىل سوريا وإيران . 
ويف صباح 23 أكتوبر1983م حدث تفجري يف مقر 
م���ش���اة ال���ب���ح���ري���ة األم���ري���ك���ي���ة ب���واس���ط���ة ش���اح���ن���ة م��ل��غ��وم��ة 
وتسبب االنفجار عن مقتل 241 جندي امرييك وكانت 
هذه أكرب كارثة عسكرية تحل بأمريكا منذ حرب فيتنام 
وعىل ضوء ذلك انعقدت االجتماعات يف البيت األبيض 
ووافق ريجان عىل توجيه ضربة جوية انتقامية يف سهل 
البقاع واوكلت املهمة للجيش الكيان الصهيوين حيث 
قام بقصف عدد من املنشآت بما فيها أحد املستشفيات. 
ويف 16 م��������ارس 1984م ت�����م اخ����ت����ط����اف وي����ل����ي����ام ب���اك���ي 
ال�����رئ�����ي�����س ال�����ج�����دي�����د مل����ح����ط����ة امل�������خ�������اب�������رات امل������رك������زي������ة يف ب�������ريوت 
وامل���س���ؤول األول ع��ن ن��ش��اط امل��خ��اب��رات يف ال��ش��رق األوس���ط 
ب��اك��م��ل��ه وك������ان ذل�����ك االخ���ت���ط���اف م����دع����اة ل���ل���ع���ار وال��ف��ض��ي��ح��ة 
السياسية فليس من األلوف أن يختطف رئيس املخابرات 

امل���س���ؤول أص���ال ع��ن ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل واخ��ت��ط��اف األع�����داء !. ثم 
توالت العمليات العسكرية ضد القوات األمريكية يف لبنان 
م��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ة 20 س��ب��ت��م��رب 1984م ب��ت��ف��ج��ري م��ب��ن��ى ملحق 
ال����س����ف����ارة األم����ري����ك����ي����ة يف ب�������ريوت ال���ش���رق���ي���ة ح���ي���ث ل���ق���ي 24 
ش��خ��ص��ا م��ص��رع��ه��م م��ن بينهم ج��ن��دي��ان ام��ري��ك��ي��ان وأص��ي��ب 

تسعون آخرون من بينهم السفري االمرييك آنذاك. 

عملية اغتيال 
وأم������������ام ت����ل����ك ال����ع����م����ل����ي����ات ق�����ام�����ت امل������خ������اب������رات األم����ري����ك����ي����ة 
وص��م��م��ت ع��ىل االن��ت��ق��ام بعملية ان��ت��ق��ام��ي��ة ب��ال��رد باغتيال 
الشيخ محمد حسني فضل الله وكان ويليام كيزي مدير 
املخابرات قد حدد جائزة مقدارها ثالثة ماليني دوالر ثمنا 
ملقتل الشيخ فضل الله .  ويف 8 مارس 1985م أشرفت 
املخابرات األمريكية عىل تنفيذ عملية اغتيال الشيخ فضل 
الله فتم وضع قنبلة خارج مسجد كان يؤدي فيه الشيخ 
الصالة ولكن العملية فشلت بقتله مما تسبب باستشهاد 
ث���م���ان���ني ش��خ��ص��ا وج������رح م���ائ���ت���ني آخ�������رون ورغ������م ذل�����ك ك���ان 
التدخل الثاين األمرييك يف لبنان اشبه بمستنقع وقعت 

فيه وعاد لذاكرتها مآسيها بحرب فيتنام.

مؤشرات التدخل الثالث 
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية أن اجتماعات قائد 
الجيش جوزيف ع��ون يف ال���وزارة شملت وكيلة ال��وزارة 
ل����ش����ؤون ال����ح����د م����ن ال���ت���س���ل���ح واألم��������ن ال��������دويل ب�����وين دن��ي��ز 
جنكينز وأن االجتماعات مع ع��ون رّك��زت عىل شراكتنا 
طويلة األمد مع الجيش اللبناين وأن القوات املسلحة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ت��س��ت��م��ر يف ل���ع���ب دور ح����اس����م يف ال�����دف�����اع ع��ن 
س��ي��ادة لبنان وت��أم��ني ح���دوده وال��ح��ف��اظ ع��ىل االس��ت��ق��رار 
فماذا يقصد بأن شراكة أمريكا طويلة األمد مع الجيش 
اللبناين هل الشراكة تشري نحو امل��ايض بالتدخل األول 

والثاين أم تشري نحو املستقبل بتدخل ثالث؟.
ف�����خ�����الل ال�������ص�������راع ال�����ع�����رب�����ي - ال����ص����ه����ي����وين م����ن����ذ اع��������رتاف 
أم������ري������ك������ا ب�����ال�����ك�����ي�����ان ال�����ص�����ه�����ي�����وين ب�����ع�����د اع������������الن دول�������ت�������ه ع�����ام 
1948م بإحدى عشر دقيقة ليدل أن أمن الكيان هو 
من اولويات أمريكا واثبتت بذلك مجمل حروب الكيان 
الصهيوين م��ع ال��ع��رب ب��دا ب��ع��دوان 1967 م والجسر 
الجوي اللوجستي خالل حرب اكتوبر 1973م فأمريكا 
س��ي��اس��ي��ا وع���س���ك���ري���ا وام���ن���ي���ا  واق���ت���ص���ادي���ا واع���الم���ي���ا ت��ق��ف 
بخندق الكيان كلما تعرض للخطر فتدخلها األول يف 
لبنان بذريعة طلب الرئيس اللبناين والحقيقة كان ضد 
الخطر الشيوعي -  الناصري . والتدخل الثاين بذريعة 
حماية الرئيس الجديد للبنان لكن الهدف كان تهديد 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل���ش���م���ال ح������دود ال��ك��ي��ان 
فهل نشهد تدخل أمرييك ثالثا يف لبنان وتحت أي مربر 
وذريعة كون الوقائع واالحداث والوضع الداخي للبنان 
ح��ال��ي��ا ت��ت��ش��اب��ه م���ع اوض������اع ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات خ����الل ال��ت��دخ��ل 
الثاين بل ان الخطر أكرب هذه املرة عىل الكيان الصهيوين 

من حدوده الشمالية ؟!.

لبنان .. إرادة املقاومة ورفض التدخل
عندما وجه أحد الصحفيني سؤاال إىل الرئيس األمرييك رونالد ريجان عن جدوى استمرار وحدة من مشاة البحرية األمريكية التي تضم 1200 جندي يف 
بريوت جاء رد ريجان: )ألنني اعتقد ان ذلك يتسم بأهمية حيوية ألمن الواليات املتحدة والعالم الغربي( فهل كان أمن امريكا او العالم الغربي سوف 
يتعرض للخطر بسبب صراعات داخلية عىل الحكم يف لبنان ؟! أم أن أمن الكيان الصهيوين هو الذي كان يحتاج إىل حكومة بعينها تتوىل شؤون لبنان 

وتتعاون معه وتعرتف به حتي يأمن من تهديد الجبهة الشمالية. 

عيل الشراعي



 

األزمة السودانية على 
مفرتق الطرق!!

امل���ت���اب���ع ل��ل��م��ش��ه��د ال���س���ي���ايس ال������س������وداين وم���س���ت���ج���دات���ه 
م��ن��ذ ع���ق���ود خ��ل��ت ي��ج��د أن ال����س����ودان ي��ع��ي��ش يف دوام����ة 
االن�����ق�����اب�����ات ال���ع���س���ك���ري���ة امل�����ت�����ك�����ررة وك�������ل ه�������ذه امل����ف����ارق����ات 
امل��ت��داخ��ل��ة، وال��س��ي��ن��اري��وه��ات املتشابكة ت��ص��ب يف بوتقة 
الصراع السيايس عىل السلطة بني العسكر واملدنيني..

وه��������ذا م�����ا ان���ع���ك���س س���ل���ب���اً ع�����ىل األوض�����������اع االق���ت���ص���ادي���ة 
وال����ح����ي����ات����ي����ة وامل���ع���ي���ش���ي���ة ل����ح����ي����اة ال������ن������اس، ب�����ل واألوض����������اع 

السياسية واألمنية..
السودان ذاك البلد النابض بالثقافات والرتاث املتنوع 
جسر الوجدان والهجرات اليمنية القادمة من جنوب 
الجزيرة العربية تأريخاً وحضارة وتراثاً ومصاهرة شهد 
أع����ظ����م وأع���������رق ال�����ح�����ض�����ارات ع�����ىل ض����ف����اف ن���ي���ل���ه ال��ع��ظ��ي��م 
ش��م��ااًل وج��ن��وب��اً، ش��رق��اً وغ��رب��اً وي���رى بعض الباحثني يف 
شؤون التاريخ القديم أن القبائل اليمنية التي هاجرت 
م�����ن ج����ن����وب ال����ج����زي����رة ال���ع���رب���ي���ة إىل أف���ري���ق���ي���ا ع�����ن ط���ري���ق 
م���ي���ن���اء م���ص���وع اس���ت���ق���رت ع����ىل ض���ف���اف ال���ن���ي���ل وت���ص���اه���روا 
وت��م��ازج��وا م��ع��اً وي��ش��ر ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه الشيبه امل���ؤرخ 
اليمني الكبر: أن هناك نقشاً يشر أن السودان واليمن 
معاً خضعا لحكم حبيش يف فرتة من الزمان ويشر إىل 
أن���ه م��ن��ذ زم���ن ب��ع��ي��د ه���اج���رت ق��ب��ائ��ل ح��م��ري��ة م���ن اليمن 

واستقرت عىل ضفاف نهر النيل األزرق يف السودان..
فحضارة السودان جذورها من اليمن تاريخاً وحضارة 
وثقافة وتراثاً، عندما نال السودان استقاله عام 1956م 
م�����ن ال���ح���ك���م ال�����ري�����ط�����اين، ع������اش ح����ي����اة س���ي���اس���ي���ة ح��اف��ل��ة 
ب����األح����داث وامل���س���ت���ج���دات وامل���ت���غ���رات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
واإلق����ل����ي����م����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة ول�������م ي����ح����ظ ب�����األم�����ن واالس�����ت�����ق�����رار 
السيايس، ب��ل عاصر الكثر م��ن االن��ق��اب��ات العسكرية 
والصراعات السياسية بسبب االستحواذ عىل السلطة 
والحكم وه��ذا م��ا أدى إىل ال��رك��ود االق��ت��ص��ادي والثقايف 
واالجتماعي، والصراعات السياسية والفكرية بني أبناء 
ال��ن��ي��ل ال���واح���د ش��م��ااًل وج��ن��وب��اً، وش���رق���اً وغ���رب���اً ف��ال��ص��راع 
ع��ىل ال��س��ل��ط��ة ه��و م��ح��ور األزم����ة ال��س��ودان��ي��ة، واألح����زاب 
السياسية واملكونات الفكرية والوطنية والنخب املثقفة 
ه��ي م��ن تتحمل تبعات ذل��ك وال���ذي يدفع الثمن غالباً 

هو الشعب املغلوب عىل أمره.. 
فاملتأمل اليوم يف أحداث السودان يجد أنها عبارة عن 
سيناريوهات خيوطها بيد قوى خارجية تريد أن تفرض 
سياسة األمر الواقع لرتكيع أنظمة دول املنطقة تحت 
وصاية االرتهان والتبعية والتطبيع مع الكيان الصهيوين 
وه�����ذا م���ا ت��س��ع��ى إل���ي���ه ال���ق���وى ال���ك���رى ب���ق���ي���ادة ال���والي���ات 
امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة وأزالم�����ه�����ا ول���ن���أخ���ذ ال��������دروس وال���ع���ر 
م���م���ا ي������دور م����ن ت��ش��ظ��ي وص�����راع�����ات وت��ق��س��ي��م م��ن��اط��ق��ي، 
وم���ذه���ب���ي، وع���رق���ي وف���ك���ري وع���ق���دي يف دول امل��ن��ط��ق��ة.. 
وخ�����ر دل���ي���ل وب����ره����ان ع����ىل ذل�����ك م����ا ي���ح���دث يف ال����ع����راق، 

ولبنان وسوريا وليبيا 
وال������ي������م������ن وت�������ون�������س يف 

الطريق..
ف������ال������س������ودان ي��ع��ت��ر 
ه���������م���������زة ال����������وص����������ل ب����ني 
ال���������������وط���������������ن ال����������ع����������رب����������ي، 
وق����������������������������������ارة أف����������ري����������ق����������ي����������ا، 
دوراً  وي���������������������ل���������������������ع���������������������ب 
محورياً يف السياسة 
ال���ع���رب���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة 
وال�������������دول�������������ي�������������ة ول���������ذل���������ك 
الب�������د م������ن إدخ������ال������ه يف 
ال�������ل�������ع�������ب�������ة اإلق������ل������ي������م������ي������ة 
وال����������������������دول����������������������ي����������������������ة ح��������ت��������ى 
ي��ت��س��ن��ى ل��ت��ل��ك ال��ق��وى 
ت����������ن����������ف����������ي����������ذ أج����������ن����������دت����������ه����������ا 
ال���������ج���������ي���������وس���������ي���������اس���������ي���������ة، 
وال���ج���ي���واس���رتات���ي���ج���ي���ة 
والجيو اقتصادية يف 

املنطقة..
م����������ن ه�������������ذا امل����ن����ط����ل����ق 
ي�����������������������������رى ال���������������ك���������������ث���������������ر م��������ن 
السياسيني  املحللني 
أن م�����وق�����ع ال������س������ودان 
االس��������������������������رتات��������������������������ي��������������������������ج��������������������������ي 
والجيوسيايس مهيأ 
ف�������اع�������ل  دور  ل�������ل�������ع�������ب 
دول  يف  وم���������ف���������ص���������ي 

امل����ن����ط����ق����ة ب�������ل ه�������و ال�����ط�����ري�����ق األم�������ث�������ل ل����ف����ت����ح األب���������������واب ع���ىل 
م��ص��راع��ي��ه��ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ س���ي���ن���اري���وه���ات وخ���ط���ط اس��ت��ع��م��اري��ة 
ملشاريع مستقبلية يف العالم العربي قاطبة يف ظل هكذا 
مشهد سيايس خانق وض��غ��وط دول��ي��ة وأممية وغليان 
ج��م��اه��ري، وت��ع��ن��ت واس��ت��ب��داد ع��س��ك��ري مستفز .. هل 
ي��ا ت��رى: يف ظ��ل هكذا أح���داث أن يتنازل العسكر أم أن 

القادم هو األسوأ؟!
أخ�������ى م�����ا أخ�����ش�����اه أن ي����ت����ح����ول ال�������س�������ودان إىل أف���غ���ن���ة 
أو ب��ل��ق��ن��ة ج���دي���دة، وه�����ذا ب��س��ب��ب ال��ع��رق��ي��ات وال��ط��وائ��ف 
امل����ت����ع����ددة واألح����������زاب امل���ت���ص���ارع���ة ع����ىل ال��س��ل��ط��ة وه������ذا م��ا 
تسعى إليه القوى الكرى وعىل رأسها الواليات املتحدة 

األمريكية وبريطانيا وفرنسا ودولة الكيان الصهيوين
الكل يريد أن يلعب دوراً جيوسياسياً لتغير بوصلة 
ال����س����ودان ن��ح��و أج���ن���دة وس���ي���ن���اري���وه���ات م���رس���وم���ة ب��دق��ة 
ف���ائ���ق���ة وص�������واًل إىل م���ن���اب���ع ال���ن���ف���ط يف ج���ن���وب ال����س����ودان، 
وال�����ب�����ح�����ر األح������م������ر ق�����ري�����ب�����اً ل�����ه�����ذا وذاك الب��������د ل����ك����ل ال����ق����وى 
الوطنية، واملكونات السياسية والفكرية واأليديولوجية 
وامل��ن��ظ��م��ات امل��دن��ي��ة ال���رج���وع إىل تحكيم ال��ع��ق��ل وامل��ن��ط��ق 
وال���ج���ل���وس إىل ط����اول����ة امل����ف����اوض����ات ق���ب���ل ف������وات األوان، 
وت�����ف�����وي�����ت ال�����ف�����رص�����ة ع������ىل ال�����ع�����م�����اء وامل������رت������زق������ة، وال�����ق�����وى 

الخارجية التي تسعى إىل تقسيم السودان..
ف��اب��د م���ن ت��وح��ي��د ال��ص��ف ال���وط���ن���ي، وال����خ����روج ب��رؤي��ة 
توافقية تريض جميع األطراف، والدعوة إىل انتخابات 
ع����اج����ل����ة ح��������رة ون�����زي�����ه�����ة وص������ن������ادي������ق االق��������������رتاع ه������ي امل���ح���ك 
الحقيقي وال��ف��ي��ص��ل، ول��ي��س رص���اص ال��ب��ن��ادق لتفويت 

الفرصة عىل أعداء السودان أياً كانوا عرباً أم عجماً!!

• كلمات مضيئة: 
ع�����ىل ك�����اف�����ة ال�����ق�����وى ال���س���ي���اس���ي���ة وال����وط����ن����ي����ة وال���ف���ك���ري���ة 
والحزبية يف السودان أن يدركوا آثار انفصال الجنوب 
ع�����ن ال�����ش�����م�����ال، ه����ن����اك س����ي����ن����اري����وه����ات خ����ارج����ي����ة خ���ط���رة 
تشكل خطراً عىل النسيج االجتماعي، إضافة إىل اآلثار 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع���ن ذل����ك وه���ن���اك نخب 
وتحالفات مع دوائر أفريقية وغربية، وربما صهيونية 
ق��د ت��ه��دد ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، وال��ه��وي��ة ال��س��ودان��ي��ة وه��ذا 
م���ا ت��س��ع��ى إل���ي���ه دوي���ل���ة ال���ك���ي���ان اإلس���رائ���ي���ي ح��ت��ى يصبح 
ج��ن��وب ال��س��ودان خصماً وع���دواً ل���دوداً ألم��ن واستقرار 
ش��م��ال ال���س���ودان ب���ل امل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا .. وه����ذا م���ا ت��ه��دف 
إليه كذلك القوى اإلقليمية والدولية رسم خارطة شرق 
أوس���ط���ي���ة ج����دي����دة يف امل��ن��ط��ق��ة أف���ي���ق���وا ي����ا أه�����ل ال����س����ودان 
الشقيق من سباتكم العميق، السودان لم ولن يكون 
إال بتحقيق وح��دت��ه الوطنية الكاملة وامل��س��ت��دام��ة دون 
ت��ح��ق��ي��ق ان�����دم�����اج ش���ام���ل وك����ام����ل ب����ني ش���ع���ب ال���ش���م���ال، 
وشعب الجنوب سيظل السودان مقصوص الجناح، 
ال يستطيع ال���ط���ران ن��ح��و األم�����ام، وه���ذا م��ا ت��ه��دف إليه 
ال����ق����وى االس���ت���ع���م���اري���ة ال����ك����رى ب���ق���ي���ادة ال���ش���ي���ط���ان األك����ر 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة األم���ري���ك���ي���ة وأزالم������ه������ا، رس������م خ���ارط���ة 

جديدة للمنطقة من الفرات إىل النيل!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )97(
كما ذكرنا سابقاً وقد يطول الحديث عن املحاوالت التي 
بذلتها بريطانيا وعن االعرتاضات التي واجهتها حتى تم لها 
احتال عدن بالقوة )1839م ( بحجة نهب السفينة الهندية 
التي ترفع العلم الريطاين عند ما جنحت عىل ساحل لحج 
لكن يهمنا هنا اإلشارة لحادثة صغرة ذات داللة هامة وهي 
أن قائد سفن الشركة قد نقل القوة التي كان قد أنزلها يف 
جزيرة ميون عام 1799م كما ذكرنا إىل ساحل عدن بسرعة 
ل���ع���دم م���ائ���م���ة ال����ج����زي����رة ل���ل���ح���ي���اة ف��ي��ه��ا وذل������ك دون ت��رت��ي��ب��ات 
مسبقة مع السلطات املحلية    أو مع مجلس إدارة الشركة 
يف بومبي ثم نقلها ثانية إىل بومبي استعدادا ال رسال قوة 
أك��ر إىل ال��س��وي��س وذل���ك بعد وق���وع م��ش��ادة يف امل��دي��ن��ة قتل 
فيها جندي بريطاين وقد أستحسن مجلس اإلدارة تصرف 
قائد السفن عند نقل الجنود من ميون إىل عدن إلنقاذهم 
من املرض الذي بدأ يفتك ببعضهم وذلك رغم اعرتاض قائد 
السفن امللكية يف البحر األحمر عىل هذه التصرفات ويهمنا 
هنا إهتمام بريطانيا بجزيرة ك��م��ران منذ ذل��ك ال��وق��ت املبكر 
وذل�����ك ع���ىل ي���د ق���اي���د ال��س��ف��ن امل��ل��ك��ي��ة ن��ف��س��ه ف��ق��د رأى يف ع��ام 
)1801م( أنها مناسبة لإلحتماء بها شتاء وإقامة مستشفى 
ع����س����ك����ري ك�����ذل�����ك وأن���������ه ي���م���ك���ن ال�����ح�����ص�����ول ع������ىل االح����ت����ي����اج����ات 
ال����ت����م����وي����ن����ي����ة مل������ن ي����ق����ي����م ب����ه����ا م������ن م����ي����ن����اء ال����ل����ح����ي����ة ل�����ذل�����ك س������ارع 
ب��ال��ح��ص��ول ع��ىل ت��ص��ري��ح م��ع غ��ره��ا م��ن امل��واق��ع م��ن امل��س��ؤول 
ال����ع����ث����م����اين يف م���ي���ن���ا ال����س����وي����س ف���س���م���ح ل�����ه يف إط���������ار ال����ت����ع����اون 
املشرتك ضد الفرنسيني يف مصر .. ويبدو أن اكتشاف أهمية 
جزيرة كمران قد أغرى بريطانيا أي الشركة عىل أن تمتلك 
هذه الجزيرة أو عىل أال تقع  يف أيدي معادية لها عىل األقل 
فقد أشاعت حكومة "بومبي " يف عام )1805م ( أن حاكم 

اللحية الشريف حمود قد باع جزيرة كمران للسيد محمد 
عقيل السقاف ليك يقيم فيها الفرنسيون مؤسسة تجارية 
وق��د أس���رع القنصل ال��ري��ط��اين كما أسلفنا ملقابلة الشريف 
وللتحري عن صحة هذه املعلومات كما أهتم بزيارة الجزيرة 
بعد املقابلة ووصفها أنها أفضل ما رأى يف البحر األحمر بعد 
ع��دن وأن��ه��ا أن��س��ب م��ك��ان إلق��ام��ة مستوطنة بريطانية عليها 
. وق��د ك��ال��ت ال��ش��رك��ة االت��ه��ام��ات ف��وق رأس السيد السقاف 
فاتهمته بأنه أستوىل عىل سفينة أمريكية ونهب مافيها ثم 
أح��رق��ه��ا وق��ت��ل ق��ائ��ده��ا وم��ع��ه أح��د ال��رع��اي��ا اإلنجليز وأتهمته 
أي��ض��اً بأنه يقيم تحصينات يف الجزيرة لصالح الفرنسيني . 
والحقيقة أن السقاف بريئ من كل هذه التهم وخاصة تهم 
القرصنة ضد السفينة األمريكية بالقرب من ميناء املخا فقد 
غادر السقاف امليناء إىل باب املندب قبل ذيوع قصة السفينة 
بعدة أيام كما ذكر أهايل املخا أنفسهم الذين لم يشاهدوا 
أي���ة آث����ار ل��ه��ذه ال��ق��ص��ة ال��ت��ي ل��م ي��ع��رف��ه��ا م���ص���دراً م��ع��ي��ن��اً . وق��د 
أسرع عندئذ طرادان من قبل الشركة ولحقتهما عدة سفن 
ح��رب��ي��ة ملكية ب��ع��د ذل���ك وات��ج��ه��ت جميعها إىل أب���ي عريش 
للضغط ع��ىل الشريف حمود بفسخ الصفقة م��ع السقاف 
وإع�������ادة أم����وال����ه وع�����دم ال���س���م���اح ب��ب��ن��اء م��س��ت��وط��ن��ة ب��ال��ج��زي��رة 
فرنسية أوللسقاف وه��دد مندوب الشركة بأنه إذا لم يقم 
ال���ش���ري���ف ب��ت��ن��ف��ي��ذ م����ا ط���ل���ب���ه  م���ن���ه ف�����إن ال���ح���ك���وم���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 
مضطرة إىل االستياء عىل الجزيرة واالحتفاظ بها وياحظ 
أن الشريف قد أع��رتف باستامه أم��وااًل من السقاف ولكنه 
ل��م ي��ؤك��د أن األخ����ر ق��د أش����رتى ال��ج��زي��رة ل��ص��ال��ح الفرنسيني 
, ويف ن��ف��س ال���وق���ت ال�����ذي ش��ع��ر ف��ي��ه ال���س���ق���اف ب����أن ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ت��اح��ق��ه ل��ل��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه وع����ىل س��ف��ن��ه ق����ام ال���س���ق���اف وك�����ان قد 

أس����ت����ق����ر يف ب�����ل�����دة ظ�����ف�����ار ب�������إرس�������ال خ���ط���اب 
إىل ح���اك���م ب��وم��ب��ي ي���ؤك���د ف��ي��ه ب����راءت����ه من 
أن���ه أش����رتى ال��ج��زي��رة ل��ص��ال��ح ال��ف��رن��س��ي��ني 
وم��ن ب��اق��ي التهم وأن���ه مستعد أن يضع 
نفسه تحت حماية بريطانيا غر أن هذا 
ال��خ��ط��اب ل��م ي��ن��ق��ذه م��ن م��ص��ره امل��ح��ت��وم 
ال������������ذي ق��������ررت��������ه ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا ل��������ه ف�����ق�����د أُ ل���ق���ي 
القبض عليه ونقل إىل سجن بومبي بعد 
أن ك��ان منافساً قوياً للشركة بني الهند 

والسواحل العربية الجنوبية .
ويبدو أن بريطانيا قد أصابت أكرثمن 

ه��دف ب��إط��اق ه��ذه التهم وه��ي العمالة لفرنسا والقرصنة 
ضد سفينة أمريكية . فقد قضت الشركة عىل منافس عربي 
ك���ب���ر ي��م��ت��ل��ك ع�����دة س���ف���ن ل��ن��ق��ل ال����ج����ارة إىل امل�������وائن ال��ج��ن��وب��ي��ة 
للجزيرة العربية وذلك يف وقت كانت قد أعدت مع حاكم 
ع��دن م��ع��اه��دة ت��ج��اري��ة )1802م ( , وب���دأت ال��رتك��ي��ز فيه عىل 
أن تتخذ ع��دن م��ق��راً عسكرياً واق��ت��ص��ادي��اً عند م��دخ��ل البحر 
األحمر . وحققت بريطانيا كذلك إبعاد فرنسا عن الجزيرة 
, وأي����ض����اً أي����ة ق����وى م��ح��ل��ي��ة ت���ري���د أن ت��س��ت��ث��م��ر إم���ك���ان���ي���ات ه��ذه 
الجزيرة ملصالحها التجارية .. وهكذا كانت بريطانيا وشركتها 
تنجح يف تلفيق التهم ملن تريد لتغطية أهدافها ومصالحها 
االستعمارية واالستغالية واالحتكاريةالخاصة بهذه الطرق 
ال�����ق�����ذرة ك���م���ا ك���ان���ت ت���رف���ع ش�����ع�����ارات ب����راق����ة م���خ���ت���ارة ع���ن���د ك��ل 
مناسبة مثل محاربة القرصنة كما فعلت مع السقاف حتى 
ت��رر موقفها أم��ام السلطنة العثمانية وغ��ره��ا .. ويف نفس 
الوقت لم تتعجل بريطانيا السيطرة عىل جزيرة كمران حتى 

ال ت��ث��ر ث��ائ��رة ف��رن��س��ا ك��م��ا ع��ر ساستها 
حينذاك وإن ظلت موضع اهتمامهم 

باستمرار كما سرنى.
وم�����ن ن���اح���ي���ة ث���ال���ث���ة وأخ�������رة ن�����رى أن 
ب���ري���ط���ان���ي���ا ت��ع��م��ل ع����ىل االس����ت����ف����ادة م��ن 
ن�����ق�����اط ال����ض����ع����ف يف ال������ب������اد ال�����ت�����ي ت���ري���د 
أن ت��ق��ف��ز إل��ي��ه��ا ل��ت��خ��ض��ع��ه��ا لسيطرتها 
ويتضح عند الرجوع إىل تاريخ اليمن 
عند أوائ��ل  القرن )19م ( أن السلطة 
امل���������رك���������زي���������ة يف ص�������ن�������ع�������اء ق�����������د ب�����������������دأت يف 
ال���ض���ع���ف م���م���ا ج���ع���ل األط����������راف ت��ج��ن��ح 
إىل ت���ك���وي���ن ك���ي���ان���ات خ����اص����ة ب���ع���ي���دة ع���ن���ه���ا وي���ن���ط���ب���ق ه�����ذا ع��ىل 
موقف كل من الشريف حمود )أبو مسمار( يف أبي عريش , 
والسلطان العبديل يف عدن إذ كان كل منهما يعمل لحسابه 
الخاص بعد أن تراخت السلطة املركزية يف أرض سيطرتها 
عليهما ف��ق��د تسلم ال��ش��ري��ف ح��م��ود مبلغاً م��ن امل���ال وكمية 
م���ن األس���ل���ح���ة م���ن ال���س���ق���اف أي ت���ص���رف ف��ي��م��ا الي��م��ل��ك س���واء 
باإليجار أو التمليك ليستعني بهما أمام عدوه ) أبي نقطة ( 
املسيطرعىل جبال عسر بعد أن فقد األمل يف نجدة اإلمامة 
يف صنعاء ل��ه باعتباره عاملها يف أب��ي ع��ري��ش, وك��ذل��ك عقد 
ال��ع��ب��ديل م��ع��اه��دة ت��ج��اري��ة )1802م ( م��ع بريطانيا ليستفيد 
من وراء إنعاش التجارة يف عدن إذ وعدته بريطانيا بأن من 
السهل عىل شركتها أن تأمر سفنها بتجارة الهند إىل عدن 
ول���ي���س إىل امل���خ���ا وذل�����ك ل��ت��دع��ي��م س��ي��ط��رت��ه يف ل��ح��ج ول��ي��ح��م��ي 
موقفه أمام سلطة صنعاء املركزية الضعيفة . يتبع العدد 

القادم إنشاء الله 

 
يف الرابع من نوفمر عام 1978م أقدمت أدوات السلطة 
السابقة يف منطقة عمار عىل إحراق الشهيدة قبول أحمد 
ع��ي ال����ورد واب��ن��ت��ه��ا ال��ش��ه��ي��دة ص��ال��ح��ة محمد ق��ائ��د الطلول 

وابنها الطفل الشهيد عبده محمد قائد الطلول .. 
وت���ل���ك ال��ج��ري��م��ة ك��م��ا وص��ف��ت��ه��ا يف ك���ت���اب���ات س��اب��ق��ة ه���ي أك��ر 
ج���ري���م���ة وق����ع����ت يف ال����ت����اري����خ ال����ي����م����ن����ي.. يف ال�����راب�����ع م�����ن ن��وف��م��ر 
الجاري مرت الذكرى  ال�43 عىل تلك الجريمة لتذكرنا مجدداً 
أنها جريمة بشعة تقشعر لها األبدان  وأنها جريمة ال تسقط 
بالتقادم وتذكرنا أن مرتكبي الجريمة بأحراق الشهيدة قبول 
وأب��ن��ت��ه��ا ص��ال��ح��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ح��ام��ل ب��ش��ه��ره��ا ال��ث��ام��ن وال��ط��ف��ل 
ع���ب���ده ال������ذي ك�����ان ع���م���ره خ���م���س س����ن����وات ق����د اع����ت����دوا ع����ىل ح��ق 
الله  فا يجوز لبشر إحراق غره  إن صراخ الشهيدة وأبناءها 
وهم وسط نار هائلة كفيًا بأيقاظ أصحاب الضمائر امليتة من 
مرتكبي الجريمة فذاك الصراخ يعد بمثابة منبه يحثنا عىل 
انتزاع حقها الكامل وتقديم الجناة إىل العدالة لتقول كلمتها.

مؤتمر صحفي يف وزارة حقوق االنسان 
ي���وم ال��س��ب��ت ب��ت��اري��خ 6م���ن ن��وف��م��ر 2021م ع��ق��دت أس���رة آل 
الورد من كل محافظات الجمهورية ومنظمات املجتمع املدين 
ومجموعة من املحامني والناشطني الحقوقيني واإلعاميني 
امل���ت���ض���ام���ن���ي���ني م�����ع أس�������رة آل ال���������ورد م����ؤت����م����راً ص���ح���ف���ي���اً يف ص���ال���ة 
مبنى وزارة حقوق االنسان طالب الحاضرون خاله إنصاف 
الشهيدة قبول الورد وأبناءها .. حضر جلسة املؤتمر اإلخوة : 
األستاذ عي تيسر وكيل وزارة حقوق اإلنسان واللواء صالح 

أحمد عي الورد عميد أسرة آل الورد شقيق الشهيدة قبول 
ون��ائ��ف ح��ي��دان ع��ض��و مجلس ال��ش��ورى ع��ض��ر اللجنة امل��رك��زي��ة 
ل��ل��ح��زب االش�������رتايك ال��ي��م��ن��ي وال���دك���ت���ور ف��ض��ل ال���ص���ي���ادي عضو 
اللجنة املركزية للحزب سكرتر أول منظمة الحزب يف أمانة 
العاصمة وعدد من وجهاء أسرة آل الورد واملتضامنني معهم 

يف أمانة العاصمة واملحافظات األخرى.
وقائع املؤتمر الصحفي 

ب������دأ امل����ؤت����م����ر ب�����آي�����ات م�����ن ال�����ذك�����ر ال���ح���ك���ي���م .. ث�����م ق������ام ال��ع��م��ي��د 
ي��اس��ني ضيف ال��ل��ه ال���ورد ب��ش��رح وق��ائ��ع الجريمة ال��ت��ي وقعت 
قبل 43عاماً وبشاعة إرتكابها .. ثم ألقيت الكلمات يف املؤتمر 
يف نفس اليوم ثم نشر تغطية كاملة للمؤتمر يف القناة األوىل 
اليمن وبقية القنوات والوسائل اإلعامية ومنصات التواصل 
االجتماعي وهنا أكتفى باإلشارة اليها حسب مايتطلبه سياق 

املوضوع كموضوع بحثي . 
الكلمات التي ألقيت يف املؤتمر الصحفي هي :-

كلمة منظمات املجتمع امل��دين ألقاها األخ /  فكري شائف 
وكلمة وزارة حقوق اإلنسان ألقاها األستاذ / عي تيسر وكيل 
ال����������وزارة وك���ل���م���ة أس������رة آل ال�������ورد أل���ق���اه���ا ال����دك����ت����ور /ع�����ي ال�����ورد 
وج��م��ي��ع ال��ك��ل��م��ات أك����دت ب��ش��اع��ة ال��ج��ري��م��ة وإدان���ت���ه���ا وط��ال��ب��وا 
ب��ت��ق��دي��م ال���ج���ن���اة إىل امل��ح��اك��م��ة .. ك��م��ا اس��ت��م��ع ال���ح���اض���رون إىل 
ش������ه������ادة األخ����������ت رف����ي����ق����ة ال������ص������ي������ادي ح��������ول االخ�������ف�������اء ال����ق����س����ري 
لشقيقها عي محسن أحمد فاضل الصيادي حيث قالت أن 
عي أخوها غ��ادر من القرية إىل مدينة ال��ن��ادرة وهناك سمع 

عن جريمة حرق النساء يف قرية شريح وأدانها واصفاً إياها 
ب�البشعة ثم أعتقلوه واقتادوه إىل شريح يف 5نوفمر 1978م 

ومنُذ ذلك التاريخ إىل اليوم ال ُيعرف عن مصره يشء.
ويف خ�����ت�����ام امل�����ؤت�����م�����ر س��������أل م������ن������دوب ق�����ن�����اة ال�����ه�����وي�����ة ع������ن ع����دد 
ال��ض��ح��اي��ا يف امل��ن��ط��ق��ة م��ن غ��ر ال��ش��ه��ي��دة ق��ب��ول ال����ورد وأوالده����ا 
ف����أج����اب ع����ىل س����ؤال����ه األخ ي���اس���ني ال��������ورد ق����ائ����ًا ي���وج���د ال��ع��دي��د 
م����ن ال����ش����ه����داء م����ن امل����واط����ن����ني األب�����ري�����اء ال���غ���ر م���ح���ارب���ني م��ن��ه��م 
عبدالاه العيوي وعي محمد الفرزعي وصالح الريايش وعي 
الجحيش وغرهم وعبده عي الزبري وأحمد صالح مجمل 
وعبداللطيف الفاردي وعبدالله العصري ومنصور العصري 
وغ��ره��م .. وك���ان األس��ت��اذ ي��اس��ني يف ح��دي��ث��ه ال��س��اب��ق يف نفس 
ه���ذا امل��ؤت��م��ر ق���د أش����ار إىل امل���ق���ال ال����ذي ك��ت��ب��ه لصحيفة ال��ث��وري 
ب��ت��اري��خ 2013/5/13م ح���ول ال��ع��دال��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة وق���د س��ب��ق يل 
واستعراضه يف أع��داد سابقة كما أش��ار إىل كشف بالضحايا 
ُنشر يف صحيفة الثوري بتاريخ 2004/12/16م  وذاك الكشف 
أط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه أي���ض���اَ وي���ح���ت���وي ع���ىل 293 اس����م م��ع��ظ��م��ه��م من 

محافظتي إب وتعز والوصابني م/ذمار.
جديد املؤتمر 

املؤتمر موضوع املقال لم يكن األول فقد سبق ذلك وقفتان 
اح���ت���ج���اج���ي���ان أم������ام وزارة ح���ق���وق اإلن����س����ان يف ش���ه���ري ن��وف��م��ر 
ودي���س���م���ر م���ن ال���ع���ام 2020م وت�����وج ذل����ك ب��ع��ق��د م��ؤت��م��ر يف 5 
دي���س���م���ر 2020م  وم�����ن ت���وص���ي���ات���ه اع���ت���ب���ار 5 دي���س���م���ر م����ن ك��ل 
ع��ام يوماً وطنياً إلنصاف ضحايا السلطات السابقة وطالب 

املؤتمر السابق تقديم ملف الشهيدة قبول للنائب العام وأن 
تشكل وزارة حقوق اإلنسان لجنة للنزول إىل عمار وما جاورها 
لتقيص الحقائق والجديد يف هذا املؤتمر األخر املنعقد بتاريخ 
6ن��وف��م��ر 2021م أن ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ق���د زارت امل��ن��ط��ق��ة وم��ن 
ضمن ما اكتشفته االخفاء القسري لعي محسن الصيادي 
وال��خ��ط��وة ال��ث��ان��ي��ة ال��ه��ام��ة أن ال������وزارة ق���د ق��دم��ت م��ل��ف قضية 
الشهيدة ق��ب��ول ال���ورد إىل ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام وق��د ات��ض��ح جلياً من 
خ���ال ك���ام األخ األس��ت��اذ ع��ي تيسر وك��ي��ل ال�����وزارة يف املؤتمر 
األخ������ر ) ق����د أش��ب��ع��ن��ا ه�����ذا امل���ؤت���م���ر ك�����ام إع���ام���ي���اً ي��ت��ب��ق��ى األه����م 
م��ح��اك��م��ة ال��ج��ن��اة ون���أم���ل م���ن األخ ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام س���رع���ة ال��ب��ت 

بمحاكمة الجناة .
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تاريخ اليمن الحديث:  بول دريش جامعة أكسفورد
 م�����ن وج�����ه�����ة ن����ظ����ر اإلم����������ام ب����ع����د ع�������ام 1900 ب�����وق�����ت ق����ص����ر ل��م 
يكن هناك اي ح��دود جغرافية او طبيعة ممكن ان تقف ضد 
طموحاته يف التوسع و تاريخًيا كان األئمة الزيديون يسيطرون 
عىل كل اليمن ويف بعض األحيان أبعد من ذلك لتشمل بقاع 
من الجزيرة العربية أيضا لكن الطموحات واآلمال التي كانت 
ل���دى األئ��م��ة ال��زي��دي��ة يف إق��ام��ة إم����ارة إس��ام��ي��ة ح���وايل ع���ام 900 
بعد املياد ظلت باقية وراسخة خصوصا يف لقب  أمر املؤمنني 
, العثمانيون ب��دوره��م ل��م يتنازلوا رسمًيا ع��ن حقهم يف حكم 
ال���ع���ال���م اإلس����ام����ي أث����ن����اء س���ي���ط���رة ال����دول����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ع����ىل ش��ب��ه 
الجزيرة العربية  بما يف ذلك اليمن وهو جزًءا حيوًيا باعتباره  
مهد اإلسام .. لم يكن هدف الريطانيون يف عدن عالياً إىل هذا 
الحد لقد أرادوا قاعدة إسرتاتيجية فقط ثم تحولت إىل محطة 
ف��ح��م ث���م م��ي��ن��اء م����زده����ًرا ث���م يف ن��ه��اي��ة ع��ص��ره��م يف ال��س��ت��ي��ن��ي��ات 
أص����ب����ح ق�����اع�����دة إس����رتات����ي����ج����ي����ة م�������رة أخ��������رى ك����ان����ت ف�������رتة والي���ت���ه���م 
ط���وال ال��وق��ت محفوفة ب��امل��ت��اع��ب ب��ش��أن م��ن ي��ق��رر ال��س��ي��اس��ة يف 
النظام الريطاين. لكنهم واجهوا أيًضا الجغرافيا القاسية بعد 
فوات األوان أدراك الريطانيني أن لم يكن هناك سوى خيارين 
صالحني األول أن ت��ك��ون امل��ن��اط��ق النائية بأكملها ق��د خضعت 
لاحتال الصريح والضوابط اإلمراطورية والثاين عزل عدن 
عنها وجعلها منيعة وترك املناطق النائية للسلطة العثمانية 
واليمنية مع تدخل خاص من قبل الريطانيني عر أجهزتهم 
ال��خ��اص��ة ال��خ��ي��ار ال��ث��اين ك���ان ص��ع��ب التطبيق ع���دن ك��ان��ت اشبه 
بالحصن ال��ص��خ��ري ليس فيها م��ص��در للمياه وال ت��وج��د زراع��ة 
يف مدينة عدن لذلك كان من الضروري اإلعتماد عىل املناطق 
األخرى من أجل البقاء لذلك اختار الريطانيون عدن ملوطىء 
قدم صغر نسبيا من أجل الوصول لباقي اليمن واالستفادة 
من الرثوات الطبيعية ولتكون نقطة وصل بني كل أجزاء اليمن 
عىل ه��ذا األس��اس أج��رى الكابنت هينز محادثات يف ثاثينيات 
ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر م��ع س��ل��ط��ان ل��ح��ج وه���ي ب��ل��دة ت��ق��ع شمال 
عدن كانت املدينة هي الحوطة أي املكان املحمي هذه املحادثات 
أجريت قبل احتال الريطانني مليناء عدن كان السلطان يمتلك 
امليناء تضمنت املفاوضات التي جرت قبل استياء الريطانيني 

ع���ىل ع���دن ط��ل��ب ع��ب��د ال��ل��ه س��ل��ط��ان ل��ح��ج أس��ل��ح��ة ل��ل��ق��ض��اء عىل 
منافسيه وساطني وقبائل الفضي كان اقرتاح سلطان لحج 
الحًقا هو أن الرواتب التي دفعوها للقبائل البعيدة يجب أن 
يدفعها الريطانيون اآلن ل��ه وه��و سيتكفل بكل يشء بعدها 
ل���ت���اك���ي���د غ��ل��ب��ت��ه وأه���م���ي���ت���ه أم�������ام ب���ق���ي���ة ال���ق���ب���ائ���ل واف�������ق ه���اي���ن���ز ع��ىل 
ط��ل��ب��ات س��ل��ط��ان ل��ح��ج ع���ن ط��ي��ب خ��اط��ر ح��ت��ى إن س��ل��ط��ان لحج 
طلب من الريطانيني مساعدته للسيطرة عىل تعز والحجرية 
التي أصبحت فيما بعد مركز تجارة النب للريطانيني واالتراك 
واعتماد  لحج كثراً عىل التجارة وكانت الوسيط لتجارة النب 
فقررت ان تكون هي املالكة لهذه التجارة بدل ان تبقى كوسيط 
ولتعزيز خطته حصل عىل قرض ضخم من محسن العولقي 
وال��ع��ول��ق��ي��ون ه���م ق��ب��ي��ل��ة يف ش���رق وش���م���ال ع���دن وك����ان محسن 
ن��ف��س��ه آن�������ذاك ج����م����دار )ض����اب����ط( م����ع ن���ظ���ام ح���ي���در أب������اد يف ال��ه��ن��د 
امل����ذك����رة ال���ري���ط���ان���ي���ة إىل ال��ع��ث��م��ان��ي��ني يف ع�����ام 1873 ال���ت���ي ت��دع��ي 
أن ت���س���ع  ق���ب���ائ���ل  ت��ح��ت ام�����رة س��ل��ط��ان ل��ح��ج وه����و م����دى ق��وت��ه��م 
يف امل��ن��ط��ق��ة ل���ك���ن ذك�����ر ال���ه���ن���د ي���ش���ر إىل أي م�����دى ك�����ان ل��آخ��ري��ن 
داخ�����ل ه����ذا امل���ج���ال ص��ات��ه��م ال���خ���اص���ة. ول����م ي��ت��م ت��ع��ي��ني أي من 
هذه الدوائر عىل أنها دوائر متحدة املركز أو لها صلة ببعضها 

البعض.. يف عام 1840 تآمر املندوب الريطاين املقيم 
يف عدن الكابنت ستافورد هاينز ضد الشريف 
حسني شريف أبو العريش الذي كان يسيطر 
عىل اغلب تهامة وساحل البحر األحمر أبو 

ال��ع��ري��ش ك���ان���ت ت��م��ت��د ع���ىل ط����ول س���اح���ر ال��ب��ح��ر 
االح���م���ر وال���ت���ي ت��س��م��ى يف ي��وم��ن��ا ه����ذا ال��س��ع��ودي��ة 

ات��ف��ق ه��اي��ن��ز م���ع اإلم�����ام ع���ىل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ت��ه��ام��ة 
وتعز والحجرية بشكل كامل وبعدها سيطر اإلمام 

عىل اليمن السفىل مع قبائل ذو محمد وذو حسني 
م��ن جبل ب���ارات وه��ي منطقة تقع ع��ىل خ��ط ع��رض أبو 

العرش تقريًبا ولكنها داخلية بالقرب من الصحراء كانت 
قبائل اليافعي يف متناول اليد وكذلك والجنوب من الخط 

األنجلو-تريك وغالبا ما تم استخدامهم كمرتزقة ضد ذو محمد 
وذو حسني لقد انتشروا يف االتجاه اآلخر أيًضا من الغرب إىل 

ال���ش���رق يف ح���ض���رم���وت ب��ي��ن��م��ا ه���اج���ر ت���ج���ار وع��ل��م��اء 
حضرموت أنفسهم م��ن ال��ش��رق إىل ال��غ��رب اىل 
م���دن م��ث��ل ت��ع��ز واب ح��ي��ث ل���م ت��ك��ن ه��ن��ال��ك اي 
حدود او حواجز طبيعية ومع ذلك ، كانت 
هناك أشكال مختلفة من التاريخ عىل ارض 
اليمن وص��راع��ات كبرة حدثت يف امل��ايض 
وخريطة اليمن حوايل عام 1900 تظهر 
األث������ر ال�����واض�����ح ل���اض���ط���راب���ات ال��س��اب��ق��ة 
ع����������ىل س������ب������ي������ل امل����������ث����������ال ت��������ع��������ود ال�������ع�������ائ�������ات 
املشيخية الكرى يف اليمن العلوي )العائات 
ال��ق��ي��ادي��ة ل��ل��ق��ب��ائ��ل ال���ك���رى امل��س��م��اة ح���اش���د وب��ك��ي��ل( إىل 
أوائل فرتة القاسمي حوايل عام 1700 بعد ذلك سيطر األئمة 
عىل معظم اليمن وكانت قواتهم من رجال القبائل وباملقابل 

ح��ص��ل ال��ش��ي��وخ ع��ىل أرايض اك���ر م��ن أراض��ي��ه��م امل��ت��ن��اث��رة و تلك 
األرض غر القبلية ما زالوا يمتلكونها لحد اآلن مع انهيار دولة 
القاسمي قاتلت القبائل الشمالية مع املتنافسني عىل السلطة 
لكن العائات القيادية للقبائل لم تطالب بالسلطة بأسمائها 
ويف هذا الصدد كان الجنوب مختلًفا فقد انفصلت الدولتان 
أو ال���والي���ات ال��ص��غ��رة يف ال��ج��ن��وب ع��ن ح��ك��م ال��ق��اس��م��ي بقيادة 
عبد الله سلطان لحج عام 1728 وظلت هكذا منذ ذلك الحني 
وكذلك صاتهم بقبائل معينة اليافعي عىل سبيل املثال كان 
لديه الرغبة يف القضاء ع��ىل األئ��م��ة وأصبحت هنالك عاقات 
ن���س���ب وزواج ب����ني س���اط���ني ي���اف���ع م����ع ع���ب���د ال���ل���ه س���ل���ط���ان ل��ح��ج 
وادعوا أنهم ينحدرون من حكام متعلمني يف القرن السادس 
عشر وكان أمراء الضالع يملكون دليًا موثًقا عىل أهميتهم من 
نفس الفرتة من الزمن كانت هناك عائات عريقة يف الشمال 
أيًضا وال يزال نسل شرف الدين الذي سبق القاسمي يف حكم 
ال��ي��م��ن ُي��ل��ق��ب��ون ب "أم�������راء" ك��وك��ب��ان وال���ت���ي ت��ق��ع ش���م���ال وغ���رب 
صنعاء قليًا لكن لم يطالب أي شخص آخر يف شمال اليمن 
بإقامة دول��ة وال أح��د يف اليمن السفىل وه��ي املنطقة املحيطة 
بإب وتعز كانت هناك عائات كبرة معينة كانت تسيطر عىل 
م��ن��اط��ق واس��ع��ة ك��م��ا ال ي���زال معظم ال��ن��اس ، ول��ك��ن ال��دول��ة يف 
عاملهم كانت قاسمية زيدية وكثر من الناس كرهوا ذاكرتها: يف 
إب عىل سبيل املثال الفقيه سعيد الذي أعدم عىل أنه زنديق يف 
الواقع هو شخصية مشهورة يف التاريخ الشفوي املحي لذلك 
لم يكن هناك حديث جيد عن الدولة الحديثة يف اليمن السفىل 
باستثناء تلك الخاصة بالعثمانيني  وبداًل من ذلك   كانت هناك 
طرق صوفية ومقابر للقديسني كان ابن علوان بالقرب من تعز 
عىل سبيل املثال مبجًا يف أماكن بعيدة  جنوب الخط األنجلو-
تريك  وكان أتباعه معروفني يف كل مكان بطبولهم وعصيهم 
الحديدية   لم يكن هنالك ما يعرف بالدولة الحديثة يف اليمن 
ولم يعرف الناس ذلك باستثناء ما يعرف بالدولة العثمانية 
بداًل من ذلك مات أحمد بن علوان يف 1267 ويعتقد الكثرون 
ان����ه ك����ان ح���اك���م دول�����ة يف ذل����ك ال���وق���ت ول���ي���س م���ج���رد شخصية 

صوفية مقدرة من الجميع ..
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مكرس( بزرع 

)جسٍم ُمتفجر(
ك�����ان�����ت م����دي����ن����ة "ع�����������دن" -ع�������ىل م������ر ال�����زم�����ن- 
ال����ث����غ����ر ال�����ب�����اس�����م ل����ع����م����وم "ال������ي������م������ن"، إىل أن 
وق���ع���ت ت��ح��ت س��ي��ط��رة وع���ب���ث رم����ز ال��ع��م��ال��ة 
املتمثل بنظامي السعودية واإلمارات اللذين 
ح�����ش�����را أن���ف���ي���ه���م���ا يف ال������ش������أن ال����ي����م����ن����ي ب���ه���دف 
��د وب��س��ب��ق اإلص�����رار  ال���وص���ول -ب��ش��ك��ٍل م��ت��ع��َمّ
د- بأبناء الشعب الذي أرىس واحدة  والرتُصّ
م��ن أع��رق ال��ح��ض��ارات إىل حالة م��ن التناحر 

والشتات.
فمنذ أن تمكن ذان��ك النظامان الوالغان 
يف دم����اء ال��ن��س��اء وال��ش��ي��وخ واألط���ف���ال -ع��ىل 
سبيل املثال- من شراء ضمائر بعض النخب 
ال��س��ي��اس��ي��ة يف ج���ن���وب ي��م��ن��ن��ا ال��ح��ب��ي��ب ب��امل��ال 
وهما يسعيان لتأليب السفهاء السادرين 
يف ال�����غ�����ي وال������ض������ال امل�����ه�����رول�����ني وراء س������راب 
االنفصال ضَدّ كِلّ املتواجدين يف "ثغر اليمن 
الباسم" من إخوانهم اليمنيني املحسوبني 
عىل محافظات الشمال، فانطلقوا انطاقة 
امل��ن��ف��ل��ت��ني م���ن ال�����"ع����ق����ال" امل���ص���اب���ني ب��ال��خ��ب��ال 
ل�����ن�����ه�����ب م����م����ت����ل����ك����ات����ه����م ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ة وإح�������������راق 
م���ح���ات���ه���م ال����ت����ج����اري����ة وال����خ����دم����ي����ة ب���أس���ال���ي���ب 
همجية وغ��ر آدمية وترحيل ُجلهم قسرَيّا 
دون منحهم الحَدّ األدىن من املهلة الزمنية 
لرتتيب شؤونهم وتقايض ديونهم، وإزهاق 
أرواح من لم تساعدهم حظوظهم العاثرة 
ع������ىل امل���������غ���������ادرة، ول�����ي�����س ه��������ذا ف����ح����س����ب، ب��ل 
ل����ق����د ات����س����ع����ت م����س����اح����ة ال����ج����ري����م����ة -ب���س���ب���ب 
ه�����ذا ال���ت���أل���ي���ب ال�����ح�����اِضّ ع����ىل س���ف���ك ال����دم����اء- 
ل��ت��ط��ال ب��ال��ق��ت��ل -ب���ا اس��ت��ث��ن��اء- ك���ل ذي عقل 
راش�����د م���ن ال���دع���اة وأئ���م���ة وخ��ط��ب��اء امل��س��اج��د 
ال���ذي���ن ي��دي��ن��ون ال��ت��ع��ام��ل م���ع أب���ن���اء ال��ش��م��ال 
ب�������ذل�������ك امل�������س�������ت�������وى م���������ن ال�����غ�����ل�����ظ�����ة وي���������ذك���������رون 
-ص����ب����اح م����س����اء- ب���ق���ول ال���ح���ب���ي���ب امل��ص��ط��ف��ى: 
"ك����ل امل��س��ل��م ع���ىل امل��س��ل��م ح�����رام دم����ه وم��ال��ه 

وعرضه".

اإلمعان يف تقتيل "أبناء السبيل"
وب��ع��د اس��ت��ك��م��ال ت��رح��ال أب��ن��اء املحافظات 
ال�����ش�����م�����ال�����ي�����ة إىل ال������ش������م������ال ج������������راء ت���ع���رض���ه���م 
ل��ل��رته��ي��ب ع���ىل أوس�����ع م���ج���ال، ان��ث��ن��ى أول��ئ��ك 
األوب��اش -بسبب استمرار تعرضهم لوقت 
ط����وي����ل ل�����ج�����َرٍع ت���أل���ي���ب���ي���ة م�����ن ال����ع����ي����ار ال���ث���ق���ي���ل- 
ض ب��االح��ت��ج��از غ���ر ال���ق���ان���وين وال��ن��ه��ب  ل���ل���ع���رُتّ
وال��ت��ع��ذي��ب وال��ق��ت��ل وال��ت��ج��ري��م ب����دون قرينة 
أو دليل للمسافرين ال��ذي��ن ه��م -ش��رًع��ا ويف 
ض��������وء ن�����ص�����وص م����ح����ك����م ال�����ت�����ن�����زي�����ل- يف ح��ك��م 
���ِب���ْي���ل(، ف��ل��م ي��ك��ن ي���م���ِض ش��ه��ر من  )اب������ِن ال���َسّ
ش��ه��ور األع����وام ال��س��ت��ة امل��اض��ي��ة دون اعتقال 
م�����س�����اف�����ر م�������ن أب�������ن�������اء امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال���ش���م���ال���ي���ة 
ون��ه��ب��ه وت��ع��ذي��ب��ه ب��ع��د تلطيخه بتهمة ليس 
لها أص��ل، بيد أن بعض املسافرين تعرض 
ل����ل����ق����ت����ل، وم���������ن أف������ظ������ع ح�����������االت ال�����ق�����ت�����ل ال����ت����ي 
ح����ص����ل����ت م�����ن�����ذ وق����������ت ق������ري������ب ح������ال������ة ال�����ش�����اب 
"ع�������ب�������دامل�������ل�������ك ال������س������ن������ب������اين ال���������������ذي ق���������ى ت���ح���ت 

التعذيب.

والدة "رشا" املتعسرة بـ"عبوة 
متفجرة"

وم������������ن امل���������اح���������ظ أن ن������ظ������ام������ي ال������س������ع������ودي������ة 
واإلم�������������ارات م���ن���ذ أن ب�������دأا ب����خ����وض ح��رب��ي��ه��م��ا 
الظاهرة واملسترتة وهما يحوضانها بطريقة 
قذرة غر متحلني بأٍيّ من أخاق املحاربني 
امل�������ت�������ع�������ارف ع����ل����ي����ه����ا م��������ن غ�������اب�������ر األزم������������������ان وغ������ر 
متقيدين بالحِدّ األدىن من مضامني القانون 
ال�����دويل اإلن���س���اين ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ال��ح��ف��اظ عىل 
ح���ي���اة امل���دن���ي���ني ب��ش��ك��ل ع����ام وت���خ���ت���ُصّ ب��م��زي��ٍد 
من االهتمام كوادر األعام السلميي املهام 
ويف م����ق����دم����ت����ه����م ك������������وادر اإلع������������ام ال������ذي������ن ل��م 
يظفروا -طيلة ال�7 األعوام- بأِيّ احرتام، فقد 
تعرض مئات بل آالف اإلعاميني اليمنيني 
لشتى صنوف اإليذاء بدًءا بحاالت االعتقال 
وانتهاًء بحوادث االغتيال التي كانت آخرها 
وأب���ش���ع���ه���ا ع����ىل اإلط��������اق وأج�����دره�����ا ب����اإلدان����ة 
ة ال�����ص�����ح�����ف�����ي�����ة "رش��������ا  ب�������أش�������د ال��������ع��������ب��������ارات ِح������������������َدّ
ع��ب��دال��ل��ه ال����ح����رازي" ال���ت���ي اغ��ِت��ْي��ل��ت ب��ال��ت��زام��ن 

مع معاناتها آالم تعسر الوالدة.
ف�����ق�����د ت����ن����اق����ل����ت ك�����ث�����ر م�������ن وس�������ائ�������ل اإلع���������ام 
ووك������������االت األن������ب������اء ن����ب����أ م���ق���ت���ل "رش����������ا" ب���ص���َي���ٍغ 
لفظيٍة تبعث عىل البكاء من هول ما ارُتكب 
يف ح���������ِقّ ح������ام������ٍل وج������ن������نٍي ع������ال������ٍق يف األح�����ش�����اء 
م�����ن ج���ري���م���ة ش���ن���ع���اء وب������ن������رٍة م���ل���ؤه���ا ال���ت���ق���زز 
واالزدراء ن����خ����ت����زل ُج������������َلّ ت����ل����ك األن�������ب�������اء ال���ت���ي 
ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ال���ط���اب���ع االن���ف���ع���ايل يف م���ا ي��ي: 
)ُق���ت���ل���ت ص���ح���اف���ي���ة ي��م��ن��ي��ة ح����ام����ل يف ش��ه��ره��ا 
ال�������ت�������اس�������ع يف ح��������������ِيّ "خ��������������ور م������ك������س������ر" ب����م����دي����ن����ة 
"عدن" جنوب "اليمن" مساء الثاثاء املايض 
امل���واف���ق 9 ن��وف��م��ر ال���ج���اري وه���ي يف طريقها 
إىل املستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها 
الذي أصيب بجروح بليغة، عندما انفجرت 
ع����ب����وة ن���اس���ف���ة ب���س���ي���ارت���ه���م���ا، ح���س���ب م����ا أف����اد 
م��س��ؤول أم��ن��ي وح��س��ب إف���ادة ال���زوج املثقل 

بالجراح. 
وق���������ال امل������س������ؤول������ون األم������ن������ي������ون: "إّن ع���ب���وة 
ناسفة ُزرع��ت يف سيارة الصحايف "محمود 
العتمي" انفجرت عندما كان ينقل زوجته 
"رش���������������ا ال��������������ح��������������رازي" إىل امل�����س�����ت�����ش�����ف�����ى ل���ت���ض���ع 

جنينها"(.
وم������ن ال������ض������رورة ب���م���ك���ان -يف ض������وء ح���ادث���ة 
االغ������ت������ي������ال ون�����ت�����ائ�����ج�����ه�����ا- أن أش���������ر -وب������ث������ق������ٍة ال 
ُي����خ����ال����ج����ه����ا ش���������ٌكّ وال ي����ع����رتي����ه����ا ن�����ق�����ص�����ان- إىل 
أَنّ ال��ص��ح��ف��ي��ة ال��ش��ه��ي��دة "رش������ا" ال���ت���ي ف���ازت 
ب����ال����ش����ه����ادة وه������ي م���وش���ك���ة ع�����ىل ال�����������والدة ق��د 
����ا اس���ت���ه���ِدف  اس���ت���ه���ُدف���ت ب���االغ���ت���ي���ال أك������رث م����َمّ
زوجها، وليس أدّل عىل هذا الطرح املنطقي 
من أَنّ عناصر االغتيال ذات الضمائر امليتة 
والقلوب املتحجرة قد تعمدت -غ��ر آسفٍة 
ملا ستؤول املستهدفة مع جنينها إليه- زرع 
ال��ع��ب��وة الناسفة تحت املقعد األي��م��ن ال��ذي 

كانوا عىل يقني تام من جلوسها عليه.
ف���أي���ة ق���ل���وب ت��س��ك��ن ص������دور ه������ؤالء ال��ب��ش��ر 
ال�������ذي�������ن ح�������رص�������وا ع�������ىل اس�����ت�����ب�����اق ت�����ول�����ي�����د امل���������رأة 
الحامل التي كانت يف حالة والدٍة متعسرة 
ع واألنني مع  بنسف بدنها املستغرق بالتوُجّ
ٍة  ما كان يف أحشائها من جنني بواسطة عبَوّ

متفجرة؟!

وت�����أك�����ي�����داً ع�����ىل م�����ا ت����ن����اول����ن����اه يف م�����ق�����االت س���اب���ق���ة ,  وم������ا س��ب��ق 
اإلشارة إليه من قبل , غر مرة بأن الحرب عىل اليمن بالنسبة 
للمعتدين عىل هذا البلد العربي , ُمرراتها ودوافعها وأسبابها 
الرئيسة إقتصادية صرفة , وال يمكن أن تخرج تلك العدوانية 
عن هذا اإلطار والتصنيف والتوصيف ألكرث من سبب وإعتبار 
ودافع , وهذا ما حدا بأحد الباحثني األمريكيني , إىل تسليط 
الضوء عىل ذلك الجانب املُغفل من الحرب الحالية عىل اليمن 
التي تشنها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وبدعم 

وإسناد أمرييك ال محدود لها.
وق����د رك����ز. ه����ذا ال��ب��اح��ث األم���ري���يك يف م��ق��ال ل���ه أف�����رده ل��ذل��ك 
الجانب الخفي من الحرب الحالية عىل اليمن والذي وصفه 
بالجانب املغفل من الحرب والدافع السعودي األسايس من 
ورائها .. وتوضيحاً لذلك الجانب الذي يبدو غامضاً وُملتبساً 
بالنسبة للكثرين , فيما يتعلق ب��ه��ذا ال��ش��أن واألم���ر الحيوي 
ال����ه����ام وال���خ���ط���ر ج������داً , اس���ت���ع���رض ال���ب���اح���ث امل���خ���ت���ص ب���ش���ؤون 
اليمن يف معهد وينستون األمرييك " آشر أوركابي" يف مقاله 
الذي نشر عىل موقع مجلة فورين افرز الشهرة , قبل فرتة 
وجيزة ال تتعدى أيام ما وصفه بالحرب األخرى التي تخوضها 
ال���س���ع���ودي���ة يف ال���ي���م���ن م���ن���ذ ع����ق����ود، يف إش�������ارة م���ن���ه إىل ال���ح���رب 
االقتصادية.. وقال الباحث األمرييك أوركابي :"  إن السعودية 
تشن الحرب عىل االقتصاد اليمني منذ أكرث من ثاثة عقود " .. 
وبني أوركابي أنه منذ إنشاء الدولة السعودية الحديثة خال 
ثاثينيات القرن املايض ، خيش امللوك املتعاقبون عىل الحكم 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ه��دي��د ال�����ذي ق���د ي��ش��ك��ل��ه ال��ي��م��ن امل���وح���د وامل���زده���ر 
وال����دي����م����ق����راط����ي ع�����ىل ح���ك���م���ه���م ، خ�����اص�����ة ب����ع����د ت����وح����ي����د ش���م���ال 
وج��ن��وب اليمن يف ع��ام 1990م.. وأش���ار ال��ب��اح��ث األم��ري��يك إىل 
أن م��ل��وك السعودية عملوا ع��ىل إث���ارة االن��ق��س��ام��ات الداخلية 
وإض�������ع�������اف االق������ت������ص������اد ال����ي����م����ن����ي ، ال س����ي����م����ا م������ن خ��������ال س��ح��ب 
تصاريح العمال اليمنيني وإل��غ��اء امل��س��اع��دات الخارجية التي 

ت���ع���ت���م���د ع���ل���ي���ه���ا ال��������ب��������اد.. ول�����ف�����ت إىل أن ت����اري����خ 
ال����ح����رب ال���س���ع���ودي���ة ع����ىل ال���ي���م���ن ت����اري����خ ط��وي��ل 
ومتشابك حيث وصلت مخاوف السعوديني 
م����ن ال����ن����م����وذج ال������ذي ي��م��ك��ن أن ت���ض���رب���ه ال��ي��م��ن 
للمنطقة إىل ذروتها مع توحيد الباد يف عام 

1990 م .
وق����������ال :" ك�����ان�����ت ال�����س�����ع�����ودي�����ة ق����ل����ق����ه م������ن أن 
ت����ص����ب����ح ج�����ارت�����ه�����ا ال����ج����ن����وب����ي����ة م������������اذاً ل���ج���م���اع���ات 
امل����ع����ارض����ة. ول����ذل����ك ، س���ع���ى ال���س���ع���ودي���ون إىل 
إض����ع����اف ال�����دول�����ة ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ول����ي����دة م����ن خ���ال 
إع����اق����ت����ه����ا إق����ت����ص����ادي����اً "..  وأض����������اف أورك�������اب�������ي :" 
ل��ق��د اس��ت��غ��ل��ت ال��س��ع��ودي��ة  ت��ص��وي��ت ال��ي��م��ن يف 
مجلس األمن عام 1990 ضد الغزو األمرييك 
ل�������ل�������ع�������راق ح������ي������ث أل�������غ�������ت ،ال�������س�������ع�������ودي�������ة ودول 
مجاورة الوضع الخاص املمنوح للعمال من 
املغرتبني اليمنيني ، وطردت فعلًيا 880 ألف 

ع��ام��ل ي��م��ن��ي , ع���ىل ال���رغ���م م���ن أن ال���ط���رد ك���ان ب��م��ث��اب��ة رد فعل 
ع��ىل م��وق��ف ال��ي��م��ن امل��ؤي��د ل��ص��دام ح��س��ني ح��ني غ���زا ال��ك��وي��ت ، 
إال أنه كان أيًضا تتويًجا لانتقال السعودي التدريجي بعيًدا 
عن القوى العاملة اليمنية " .. وأكد أن السعودية ظلت تكرر 
باستمرار سياستها مع العمال اليمنيني كما عززت االنقسام 

يف اليمن وشنت حربا ملنع ظهور اليمن كمنافس إقليمي.
وذك���ر أن السعودية ستظل ت��ط��ارده��ا ع��دة م��خ��اوف تطغى 
عليها وت��ؤث��ر ع��ىل سياستها املنتهجة تجاه اليمن , م��ن أبرزها 
ال���ش���ع���ور ب���ال���خ���وف م����ن أن ت��ت��ه��ي��أ ف���رص���ة ل��ل��ي��م��ن ل��ي��ص��ب��ح دول����ة 
متقدمة وقوية إقتصادياً وسياسياً السيما ولديه اإلمكانيات 
املتاحة لذلك , ويكون له دوره اإلقليمي والدويل املؤثر , الذي 
قد تجد اململكة نفسها بعده عىل الهامش وتصبح أقل شأناً 
من اليمن يف كل يشء .. ومثل ه��ذا الطرح األمرييك الجريئ 

والشفاف , يأيت ُمنسجماً وُمتسقاً 
ُه��ن��ا م��ع م��ا تضمنته ت��ق��اري��ر أممية 
واس�����ت�����خ�����ب�����اري�����ة ع�����امل�����ي�����ة ُم����ت����ط����اب����ق����ة , 
وت�����ص�����ري�����ح�����ات م�����س�����ؤول�����ني غ���رب���ي���ني 
ع���������������ىل أع�������������������ىل امل�����������س�����������ت�����������وي�����������ات ب��������ش��������أن 
ال������ت������آم������ر وال�������ت�������دخ�������ات ال����س����ع����ودي����ة 
امل���������ت���������ك���������ررة وامل��������س��������ت��������م��������رة يف ش����������ؤون 
ال���ي���م���ن ..  وب���ح���س���ب ت���ل���ك امل����ص����ادر 
, ف�����������إن ال�������س�������ع�������ودي�������ة ت������ق������ف يف ك���ل 
األح������������������وال ح������ج������ر ع�����������رثة ل���ل���ح���ي���ل���ول���ة 
دون استخراج اليمن واستغاله 
لرثواته النفطية واملعدنية , وتمنع 
ت��������ف��������رغ أب��������ن��������ائ��������ه وت���������ج���������رده���������م ل�����ب�����ن�����اء 
وط�����ن�����ه�����م وال�������ن�������ه�������وض ب��������ه يف ك����اف����ة 
املجاالت والنجاح يف بناء إقتصاد 

وطني قوي.
وأشارت إىل مساعي السعودية الحثيثة منذ قيامها وحتى 
اليوم  , للعمل عىل اختاق املشاكل واإلضطرابات والقاقل 
يف اليمن , إىل جانب إصرارها يف ذات الوقت عىل التدخل يف 
شؤونه وفرض الوصاية عليه , وكأن السعودية تريده أن يبقى 
بلداً فقراً , ضعيفاً , ُمفككاً , تسودُه الفوىض واإلضطرابات , 

ويفتقد إىل األمن واالستقرار .
وت��ع��م��ل ال��س��ع��ودي��ة م��ا تعمله ب��ال��ي��م��ن م��ن منطلق إدراك��ه��ا 
أن ه����ذا ال��ب��ل��د ال���ع���رب���ي ي��م��ت��ل��ك ال��ك��ث��ر م���ن ال�������رثوات وامل���ؤه���ات 
واإلمكانيات التي تجعله يف حالة استغالها من أغنى بلدان 
ال����ع����ال����م وأك������رثه������ا ن�����م�����اًء وازده���������������ارا  , وه��������ذا م�����ا ي���ج���ع���ل���ه���ا ت��ش��ع��ر 
ب��ال��خ��ط��ر وت��ع��م��د للحيلولة بينه وب���ني تحقيق ذل���ك م��ن خ��ال 
اخ��ت��اق املشاكل فيه وال��ت��آم��ر عليه ب��ني ف��رتة وأخ���رى إلحباطه 
وإلهائه وإشغاله وإقاقه باملشاكل التي تختلقها وتشجعها 

.. ع����ىل أن���ن���ا ل����و ع���دن���ا إىل م����ا ت���ض���م���ن���ُه ت����اري����خ م��م��ل��ك��ة آل س��ع��ود 
ال��ح��دي��ث وامل��ع��اص��ر , م��ن��ذ م��رح��ل��ة ال��ت��أس��ي��س وال��ن��ش��أة ع���ىل يد 
امل���ل���ك ع���ب���د ال���ع���زي���ز آل س���ع���ود يف ث��اث��ي��ن��ي��ات ال����ق����رن ال��ع��ش��ري��ن 
امل��ي��ادي , ل��وج��دن��ا ت��اري��خ ه��ذه ال��دول��ة ال��ت��ي أنشئت وق��ام��ت يف 
أرض ال��ح��ج��از ون��ج��د ب��م��س��اع��دة ورع��اي��ة غ��رب��ي��ة , ت��اري��خ��اً ح��اف��ًا 
ب���ال���دس���ائ���س وامل�������ؤام�������رات ع����ىل ال���ي���م���ن وع������ىل ال���ق���ض���اي���ا ال��ع��رب��ي��ة 
واإلسامية بأساليب وأشكال مختلفة , وال تزال هذه الدولة 
ت���ق���وم ب����دوره����ا ال�����ذي رس���م���ه ل��ه��ا االس��ت��ع��م��ار ال���غ���رب���ي يف ال��ت��آم��ر 
ع���ىل اآلخ���ري���ن م���ن ال������دول ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 
اليمن , وتنتهج سياسة تخدم املصالح الغربية والصهيونية 
يف املنطقة وتنفق األم��وال الطائلة من عائدات النفط ملنع أي 
مشروع تقدمي ونهضوي عربي يف املنطقة والتكفل بمحاربته 
حتى اإلج��ه��از عليه .. وم��ا تقوم به حالياً يف اليمن ويف سوريا 
ولبنان والعراق وليبيا وغرها من رعاية لإلضطرابات يف هذه 
البلدان ج��زء م��ن املخطط وال���دور ال��ذي كلفت بالقيام ب��ه من 
قبل أس��ي��اده��ا يف ال��غ��رب .. ول��ن يقر ململكة " ق��رن الشيطان " 
هذه قرار , أو تهدأ أو تكل حتى تحقق غاياتها وأهدافها التي 
رسمت لها ومنها ما ذكرناه أنفاً , وهو ما يتطلب من الدول 
املستهدفة بتأمراتها من التعاون والتآزر لكبح جماحها ووقفها 
عند حدها وإف��ش��ال كل مخططاتها ومشاريعها ذات الصلة 

وعدم السماح لها بأن تنجح يف ذلك .
ولعل اليمن وما حدث للمملكة فيه من فشل وتورط كبر 
مثل يؤكد أن اململكة أضعف من أن تستمر وتواصل السعي 
ل��غ��اي��ات��ه��ا امل��ش��ب��وه��ة يف إق�����اق امل��ن��ط��ق��ة وإغ���راق���ه���ا ب��امل��ش��اك��ل إىل 
أبعد مدى , واليمن كان وسيظل درساً قاسياً يجدر باألغبياء 
السعوديني أن يستوعبوه جيداً ويفهمونه رغماً عن أنوفهم 
, وسواء فهموا , أم لم يفهموا هم الخاسرين أواًل وأخراً , وال 

يحيق املكر اليسء إال بأهله , والعاقبة للمتقني !. ..
.... يتبع
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صالح املقداد 

بوح الرياع

خالد الصرابي

ه������ي ل����ف����ت����ة ك����ري����م����ة وب�����ه�����ا ال����ك����ث����ر م������ن امل������ف������ردات 
اإلن���������س���������ان���������ي���������ة ص���������������وب ه���������������ذه ال��������ف��������ئ��������ة ال����������ت����������ي ت������ع������رف 
ب)املهمشني( وتمنحهم دفعة بروحهم املعنوية 
تجاه اإلح��س��اس القاصر بالحياة هكذا توجهت 
ق��ي��ادت��ن��ا ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة ون��ح��ن يف األس����اس 
مسلمني علمنا ديننا اإلسامي الكثر من القيم 
واألخاق الحميدة وترعرعنا عىل عدم السخرية 
م����ن أي ق�����وم م��ه��م��ا ك�����ان ح���ال���ه وب��ي��ئ��ت��ه ل���ك���ن ع���دد 
ك��ب��ر م���ن ع��ن��اص��ر ه����ذه ال��ف��ئ��ة الب����د ان ي��س��ت��وع��ب��وا 
ق���ي���م���ة وأه����م����ي����ة ت���ل���ك امل����ك����ان����ة ال����ت����ي ي���ض���ع���ه���م ف��ي��ه��ا 
مجتمعنا ال��ي��م��ن ه���ذا امل��ج��ت��م��ع امل��ح��اف��ظ وامل��ل��ت��زم 
بتعاليم ال��دي��ن اإلس��ام��ي وأن عليهم أن يرتقوا 
بانفسهم ليساعدوا املجتمع ال��ذي يحتويهم ال 

ان يعتقد احدهم بأنه الضال عن الصف البشري 
وأن��ه خلق منبوذا ليس عليه ان يسلك الطريق 
السليم يف الحياة مثله مثل بقية البشر هذا هو 
املعتقد السائد يف نفسية الغالبية من أصحاب 
ال���ب���ش���رة ال����س����م����راء وه�����و ب����ا ش����ك م����ن أخ���ط���اءه���م 
الفكرية الذي البد وان يتحرروا منها. . قبل أيام 
م�����ررت ب���أح���د أس�����واق م��ن��ط��ق��ة س���ع���وان ف��اح��ظ��ت 
تواجدهم بشكل كبر ومكثقف املشهد اعتيادي 
ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة يل ول��ك��ل م���واط���ن ي��م��ن��ي فهناك 
أي بسعوان يقطنون املدينة التي منحت لهم، 
وه�����ذا يشء ج��م��ي��ل ول����ه ق��اب��ل��ي��ة م��ج��ت��م��ع��ي، لكن 
أشياء غريبة ال يجب أن تحدث فذلك التكتل قد 
أف��رزه��م بشكل عصبي ينتج عنه وبشكل يومي 

ح�����رك�����ة اس�����ت�����ف�����زازي�����ة وف�����وض�����وي�����ة ت�����ص�����در م������ن ق��ب��ل 
م��ج��م��وع��ة م��ن��ه��م ق���راءت���ه���ا ك��ع��ن��اوي��ن ع���ىل م��ام��ح 
ال��ك��ث��ر م��ن ال��ب��اع��ة وع���ىل وج���ه ال��خ��ص��وص بائعي 
ال��ق��ات وه���ذا غ��ر متقبل وغ��ر الئ��ق وس��ط البيئة 
اليمنية وال شك سيحدث الكثر من الصدامات. 
ياعزيزي الحفيد قبل ان تعرف بأنك تعيش يف 
ك��ن��ف دول����ة ذات ن��ظ��ام وق���ان���ون ع��ل��ي��ك ان ت��ع��رف 
ك����ي����م����ن����ي ب����������ان اب�������ن�������اء م����ج����ت����م����ع����ك م����ه����م����ا ب�����ل�����غ ب���ه���م 
ح����د ال���ت���س���اه���ل وال���ت���ع���اط���ف الي���ت���ق���ب���ل���ون ع��ن��ج��ه��ي��ة 
املجاميع وليك تعيش بأمان وسام هناك خطوط 
معيشية واضحة ويسرة عليك أن تسلكها وأن 
ت���رغ���م ن��ف��س��ك ع���ىل امل����ي ع���ر م��م��رات��ه��ا ال��س��ل��ي��م��ة 
وأن��ت ت��درك بأننا مجتمع كريم وع��ف��وي ون��درك 

ج������ي������دا ب������أن������ه ل�������م ي����س����ب����ق وأن ح���������دث أي ن���������وع م���ن 
ال���ت���ح���رش م����ن ق���ب���ل ف�����رد او م���ج���م���وع���ة ض����د اب���ن���اء 
ه��������ذة ال����ش����ري����ح����ة ك����م����ا ي�����ح�����دث يف دول ال�����غ�����رب، 
فا تكن أنت من يبحث بيديه عن هذه التفرقة 
العنصرية عندما يحصل شجار بني صبي ابيض 
وص���ب���ي اس���م���ر ف����ض ال���ش���ج���ار وت���ع���ام���ل ب��ع��ق��ان��ي��ة 
مسؤولة كمواطن يمني. ال ان تعترها نقصان يف 
الذات وتشفي غليلك وكأن هذا الصبي نصراين، 
هذا ما لن يتقبله احد فحني تكون تقي ستعرف 
أن ال��ن��ه��ج اإلس��ام��ي ال ي��ف��رق ب��ني اح���د ب��ال��ل��ون أو 
ب���ال���ع���رق وال���ف���ص���ائ���ل وإن���م���ا ب��ال��ت��ق��وى وع��ل��ي��ك��م أن 
ت��ك��ون��وا بالفعل اح��ف��اد ب���ال ريض ال��ل��ه ع��ن��ه ذل��ك 

القلب االبيض..

احفاد بالل..
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اعالن قضائي
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية

 انه ووفقًا لنص املادة 28 إجراءات جزائية عسكرية فإن على املتهمني الواردة أسماؤهم ادناه وعددهم 34 متهمًا بتهمة اخليانة وتسهيل دخول العدو الى إقليم اجلمهورية 
اليمنية وامداده باملقاتلني وانتحال الصفات ووقائع أخرى تضمنتها صحيفة االتهام احلضور الى احملكمة خالل اجللسة القادمة مالم فسيتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة 

وستقوم احملكمة بالتنصيب عن املتهمني والسير في إجراءات محاكمتهم وفقًا للقانون وهم:-

اعالن بقرار احلجز التحفظي
تعلن النيابة العسكرية

 انه وبناًء على قرار محكمة املنطقة العسكرية املركزية بايقاع احلجز التحفظي على جميع ممتلكات واموال املتهمني داخل أراضي اجلمهورية اليمنية وخارجها 
وعددهم 56 متهمًا والواردة أسماؤهم ادناه ممن التحقوا بصفوف العدوان السعودي األمريكي وتسهيل دخول القوات املعادية الى إقليم اجلمهورية اليمنية 

وانتحال الصفات وغيرها من التهم املنسوبة اليهم في قرار االتهام وهم:-

اإلسمالرقم
لواء ركن – عبدربه احمد منصور القشيبي1
لواء -أحمد صالح يحيي أبو حامت2
عميد ركن - عبدالله عبدامللك عبدالله اليمني3
عميد - منصور محمد ناجي أبو اصبع4
عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل 5
عميد ركن - خالد حسني علي السميني6
عميد ركن - محمد علي أحمد العمري7
عميد ركن-محسن محمد مبارك احلرملي8
عميد ركن-محمد أحمد صالح احلاضري9

عميد ركن -موفق محمد عبدالله منصر10
عميد -أحمد حميد محسن مرح11

عميد - جمال غالب أحمد الشميري12
عميد -خالد عبدالله علي النسي13
عميد -صادق عبدالله املخالفي14
عميد- صالح أحمد لقصم احلارثي15
عميد -محمد هادي ضبعة العملسي16
عميد - ياسر حسن علي العابد17
عميد - يحيي علي سعيد حنشل18
عميد - طه شمسان أحمد املعمري19
عميد - محسن محمد حسني الداعري20
عميد - محمد سالم عبدالله اخلوالني21
عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي22
عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي23

عميد - عبدالله عبدالرحيم غيالن24
عميد - علي سالم بن عوض احلارثي25
عميد - محمد حربان مانع الوادعي26
عميد - محمد عبدالله محمد  وهان27
عقيد - محمد عزي الدروبي28
عقيد -  نبيل محمود مفتاح إسكندر29
عقيد - حسن فتيني فضل30
عقيد - محمد سلمان مجاهد31
عقيد - مجاهد قائد حزام الغليسي32
عقيد - مساعد عزام احلارثي33
رائد – احمد صالح علي الرحبي34

اإلسمالرقم
اللواء - الظاهري احمد ناصر الشدادي1 
اللواء-  رويس عبدالله علي مجور2 
اللواء - عبدالله علي عليوه3 
اللواء-  احمد محمد عبدالله الولي4 
اللواء-  محمد علي محسن مقصع5 
اللواء- راشد ناصر علي اجلند6 
اللواء -علي حسن االحمدي7
اللواء  -عبده حسني الترب8
العميد-  امني عبدالله الوائلي - مصادرة9

العميد - علي محسن قاسم عقيل10
العميد - صالح احمد مسعد املقدشي11
العميد-  جازم صالح احمد احلدي12
العميد - عبداحلميد السوسوه13
العميد - محمد علي ناجي ابو حلوم14

العميد -عبدالعزيز قائد الشميري15
العميد- حسني زيد علي خيران16
العميد- عبدالرب قاسم أحمد الشدادي17
العميد- صالح عامر علي معوضه18
العميد- احمد حسني حسني مبهيط19
العميد- علي محمد ناصر احلاوري20
العميد- فايد علي الشاطر21
العميد- سلطان علي مبخوت العرادة22
العميد- علي محمد علي القوسي23
العقيد- احمد ناجي فراص الطلوع24
العقيد- عاصم صالح عامر معوضه25
العقيد- حسني مسعد احمد احلليسي26
العقيد -عبده احمد عبده النزيلي27
العقيد- احمد علي ناصر املرهبي28
العقيد-محمد ناجي علي العابد29

العقيد- محمد صالح عامر معوضه30
العقيد- محمد محمد صالح االحمر31
العقيد- محمد عبدالله الفقيه32
العقيد- خالد صالح االقرع33
العقيد- عبدالرحمن الصعر34
العقيد  -صالح محمد الطميره35
العقيد- محسن راجح يحيى ابو حلوم36
املقدم-  فواز محمد حزام الضبري37
املقدم-  صدام ناجي الظليمي38
املقدم-  عامر صالح عامر معوضه39
املقدم- علي عبدالله احسن الفار40
الرائد-  ناصر عبدالرب قاسم الشدادي41
الرائد-  محفوظ صالح حسني املرهبي42
الرائد- خالد صالح عامر معوضه43
النقيب - عقبه صالح عامر معوضه44

النقيب - علي صالح عامر معوضه45
النقيب-  قتيبه صالح عامر معوضه46
النقيب-  ياسر عبدربه منصور هادي47
املالزم- محمد مجاهد غشيم48
املالزم عبداالله حسني املقدشي49
املالزم-  احمد محمد علي املقدشي50
املالزم -  اكرم عبداحلميد السوسوة51
املالزم-  طارق حسني حسني خيران52
املالزم-  هشام محمد علي املقدشي53
املالزم-  محمد محمد علي املقدشي54
املالزم-  وليد محمد مصلح عيضه55
العميد - سيف عبدالرب قاسم الشدادي56

قيس النقيبالمرصد اإلعالمي

لن يرعبنا قصف اجلبناءاحلديدة يعني الساحل
ت����ك����رار ال���ج���رائ���م وال�����دم�����ار يف ت���ج���دد غ�������ارات ط����ائ����رات ال����ع����دوان 
الهستريية عىل صنعاء وصعدة ومناطق بالحديدة وم��أرب 
والبيضاء هدفها دموي بسقوط مزيد من القتىل والجرحى 
امل����دن����ي����ن األب������ري������اء وت�����وس�����ع رق����ع����ة ال�����دم�����ار ب���ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 
واملصالح العامة وممتلكات املواطنن, وهو األمر الذي 
ش��اه��دن��اه يف ال��ي��م��ن وال��ع��ال��م ع��ن ه���ذه ال��ح��رب العبثية 

الظاملة ضد اليمن وأهله.
تصرفات العدوان اآلثمة تلك تدل وتؤشر عىل تكبده 
وم��رت��زق��ت��ه ال��خ��س��ائ��ر ال���ف���ادح���ة وم������رارة ال���ه���زائ���م وال��ت��ق��ه��ق��ر 

املتالحق حيثما وجدوا وال مفر لهم من ذلك.
ول��������ن ي���م���ح���و ذل��������ك ع���م���ل���ه���م ال����ه����م����ج����ي خ����زي����ه����م وأوج�����اع�����ه�����م 
ب���األخ���ص وق���د ع��م��ل��وا ع��ل��م ال��ي��ق��ن أن ب��واس��ل��ن��ا ال��ش��ج��ع��ان من 
أبطال الجيش واللجان والشعبية مستمرون يف التنكيل بهم 
ووكالئهم داخل حدودنا وخارجها وألن عزمنا وعزيمتنا ال ولن 

تقهر حتى الفوز بالنصر املبن بإذن الله تعاىل.

ت�����������ل�����������ك ن���������ق���������ط���������ة ت��������ح��������ول 
وت��������������������������ق��������������������������دم ل�����������ص�����������ال�����������ح�����������ن�����������ا 
ب����ال����ت����أك����ي����د, س������������واًء أك����ان����ت 
ب�����������������دون�����������������ه,  أو  ب����������ت����������ن����������س����������ي����������ق 
ف�����������س�����������ي�����������ط�����������رة أب�������������ط�������������ال�������������ن�������������ا يف 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
عىل مواقع ومناطق تقهقر 
م��������ن��������ه��������ا م�����������رت�����������زق�����������ة ال��������������ع��������������دوان 
وآلياته م��ن محيط الحديدة 
ج�����������ن�����������وب�����������اً ح���������ي���������ث ت��������������م إح���������ك���������ام 
ال����ق����ب����ض����ة ع����ل����ي����ه����ا إض�������اف�������ة ً إىل 
أن ذل��������������ك أث���������م���������ر أن ت�����������م ف����ت����ح 
ط������������ري������������ق ال�������������ح�������������دي�������������دة ص�������ن�������ع�������اء 

اإلسرتاتيجي.
وإذا كان بيان قوى العدوان 
امل�����دع�����وم�����ة إم������ارات������ي������اً أوع���������ز م��ا 
أس��������م��������اه "اإلن��������س��������ح��������اب" أن�����ه 
ي��������أيت ض����م����ن ت���ن���ف���ي���ذ إت����ف����اق 
ال����س����وي����د.. ف���ل���م���اذا ت��أخ��ر 
ه���������ذا ال����ت����ن����ف����ي����ذ وب�����ه�����ذه 
ال������������ص������������ورة ب����������ال����������ذات؟ 
ومل������������������اذا أع��������ق��������ب ه������ذا 
ال�������ت�������ق�������ه�������ق�������ر غ����������������ارات 
ج���������وي���������ة ل�������ط�������ائ�������رات 
ال�������������������������ع�������������������������دوان ع�������ىل 
ال����������ت����������ح����������ي����������ت����������ا غ�������������رب 
الحديدة وسقوط 
ق�������������ت�������������ىل وج�������������رح�������������ى 

ودمار؟
ث����م مل�������اذا ت���ذم���رت 
ب�������������������ع�������������������ث�������������������ة األم����������������������������������م 
امل������ت������ح������دة ال�����خ�����اص�����ة 
بالحديدة وأظهرت 
حنقها لعدم علمها 
امل��������س��������ب��������ق ب��������م��������ا س����م����ي 
"إن������������������س������������������ح������������������اب" ك������م������ا 

طرح؟؟

الوباء.. جزاء 
االفساد في االرض

ال��ص��ن العظمى نصحت ال��س��ك��ان بالتزود 
ب��امل��ؤن وال��غ��ذاء للفرتة املقبلة تحسباً إلغ��الق 
ت���ام مل��واج��ه��ة م��وج��ة وب����اء خ��ط��رية ق���ادم���ة أك��ر 

فتكاً.
أك��دت ه��ذه امل��زاع��م وزارة الصحة الفرنسية 
بكشفها عن وجود متحور جديد ال يتشابه مع 
أي م��ت��ح��ور ك���ورون���ا س��اب��ق , ف��ي��م��ا أت��ف��ق��ت عشر 
دول أع���ض���اء يف اإلت���ح���اد األوروب�������ي ع���ىل إط���الق 
تحذير جدي وخطري من نذر تفيش وضع وبايئ 
"مقلق للغاية" قد يعيد شبح اإلغالق الشامل 

مرًة أخرى إىل أوروبا.
أفال يعترب أولئك من أن يكون هذا الوباء عقاباً 
الهياً عليهم جزاء جرائمهم وحربهم وعدائهم 
ل�����إس�����الم وامل���س���ل���م���ن , ف���امل���ع���ج���زة أن ال����ف����ريوس 
ج���رده���م م���ن س��الح��ه��م امل��ت��ط��ور وال����ن����ووي وح��ت��ى 
من تقدمهم العلمي والتقني والطبي ووضعهم 

يف خانة العاجزين املتحسرين.. 

اإلنتقالي أداة احملتل
الصحفية أي��ض��ًا وطفليهما أحدهما " م��ح��م��ود ال��ع��ت��م��ي" وم��ق��ت��ل زوج��ت��ه م��ف��خ��خ��ة أل��ص��ق��ت ب��س��ي��ارة الصحفي آخ�������ره�������ا ال�����ج�����ري�����م�����ة ال����ب����ش����ع����ة ب���ت���ف���ج���ري حسب إف���ادة امل��رك��ز األورومتوسطي املحتلة حتى اآلن منذ العام 2005م 200حالة تصفية جسدية يف عدن 

الصحفي ليس عدوًا وإنما هو شاهد فخالف قاتلهم نظرة ال��ن��اس ع��ن أن أن������اس أب����ري����اء ق���ت���ل���وا ب���ه���ذه ال��وح��ش��ي��ة درج�����ات اإلن��س��ان��ي��ة وال���رح���م���ة يف حق اإلجرام ومن قام به املتجرد من أدىن ش��ع��ب��ي��ًا ودول����ي����ًا واس����ع����ن, أدي�����ن ه��ذا الق������������ت ه������������ذه ال������ج������ري������م������ة اس������ت������ن������ك������ارًا ال يزال جنينًا.
ال���ه���ي���ئ���ة ال����وط����ن����ي����ة ل�����إع�����الم ال���ج���ن���وب���ي ت�������ح�������دث " ال�����ي�����اف�����ع�����ي " ن�������ائ�������ب رئ����ي����س وم������ن ع�����ىل ق����ن����اة ع������دن اإلن���ف���ص���ال���ي���ة ملا يرى.

بدوافع الفساد واإلفساد يف األرض وي�����ل�����ط�����خ�����ون أي������دي������ه������م ب�����دم�����ائ�����ه�����م ه���ي التصفيات التي ينفذونها يف األبرياء ال���ح���ر وأب���ن���ائ���ه ك���ك���ل, الش����ك ب����أن ه��ذه اإلن��ف��ص��ال��ي��ن ال���ح���اق���دي���ن ع���ىل ال��ي��م��ن وه�������������������������������������������ذا واح�������������������������������������������د م��������������������������ن ع������������ص������������اب������������ة ضد أبناء الجنوب وأرض الجنوب؟!وق����ن����وات ي���ب���ث���ون ال���س���م���وم وي��ع��م��ل��ون ب���ق���ول���ه: ن���ع���م ه���ن���ا يف ع�����دن إع��الم��ي��ن عن هذه الحادثة وكأنه يربر الجريمة 

عرب القتل والتهجري شعارهم الحاقد وهم منذ سنوات رافعون ومطبقون ج��رائ��م��ه��ا ع���ىل ه����ذا األس������اس ك��ي��ف ال ت����ت����ع����ام����ل ب����امل����ن����اط����ق����ي����ة امل����ق����ي����ت����ة ل���ت���ن���ف���ذ ل���ه وب���إش���راف���ه ك��م��ا أن ق��ت��ل��ة اإلن��ت��ق��ايل ك���م���ا ي��ش��ت��ه��ي��ه م��ح��ت��ل��ه��م ال��خ��اض��ع��ن 
اآلخ������������ري������������ن زورًا وب��������ه��������ت��������ان��������ًا وال������ح������ج������ة ف����������ل����������م����������اذا ي�������������رم�������������ون ب�����������اإلت�����������ه�����������ام ع�����ىل "عدن للعدنين"؟!

الدامغة قائمة عليهم؟!

مطبات وحفر التطبيع
ت��ص��دع إس���رائ���ي���ي/ ق��ل��ق إس��رائ��ي��ي م���ن ت��ن��ام��ي ت��ي��ار م��ن��اه��ض ل��إح��ت��الل 

داخل الكونغرس.
ت����ص����دع إس����رائ����ي����ي/ إع�������الم ع��������ربي.. أزم�������ة ت����ص����دع خ����ط����رية داخ�������ل ج��ه��از 
املوساد بعد إتهام رئيس املوساد الجديد بالتخلص من قيادات عملت 

إىل جوار رئيس املوساد السابق
مطب جزائري/ وزير الخارجية الجزائري يعلن رفض بالده الجازم 

للتطبيع مع اإلحتالل الصهيوين.
ح���ف���رة ل��ربي��ط��ان��ي��ا/ ص��ح��ي��ف��ة ال����غ����اردي����ان.. م��ح��اك��م��ة ال���ربي���ط���اين ف���راس 
ال����ج����ي����ويس ب���س���ب���ب إرت������دائ������ه ق���م���ص���ان���ا ت���ش���ري إىل دع����م����ه ح���رك���ت���ي ال���ج���ه���اد 

االسالمي وحماس.
تصدع إسرائيي/ وزير إسرائيي نخوض حرب ال�5G من أجل ضمان 

األمن القومي.
تصدع إسرائيي/ تأهب إسرائيي خشية إندالع هبة شعبية جديدة 

بالداخل املحتل.
ت��ص��دع إس��رائ��ي��ي/ ن��ق��اش��ات إس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ت��ط��وي��ق األزم����ة م��ع واشنطن 

بسبب رفضها توسع اإلستيطان.
مطب اوروبي/ 13دولة اوروبية تدعو اسرائيل التخي عن بناء ثالثة 

االف وحدة استطيانية جديدة يف الضفة.
حفرة للسودان/ وفد من املوساد االسرائيي تواجد يف 

الخرطوم بعد االنقالب.
ح���ف���رة ل�����الم�����ارات/ راب���ط���ة م���ق���اوم���ة ال��ت��ط��ب��ي��ع ت��س��ت��ن��ك��ر ال��ت��واج��د 
االمني االسرائيي الدائم يف دبي وتصفه باحتالل من نوع جديد
ت���ص���دع اس����رائ����ي����ي/ اس���رائ���ي���ل ت���س���رع يف ت��ه��ج��ري خ��م��س��ة 
االف يهودي من اثيوبيا وجدال حول الشكوك يف صحة 

اصولهم اليهودية.
ت�����ص�����دع اس������رائ������ي������ي/ ق����������وات االح�������ت�������الل ت���ع���ت���ق���ل م��س��ن��ة 

فلسطينية بالضفة بتهمة ان بحوزتها سكيناً.
تصدع اسرائيي/ هجوم سايرب جديد يستهدف ثالث 

شركات اسرائيلية وتسريب بيانات.
مطب دويل/ حملة دولية لدعم االسرى املصرين يف 

السجون االسرائيلية.
مطب فلسطيني/ سكان حي الشيخ جراح يرفضون 

التسوية مع االحتالل.
حفرة لالمارات/ هبوط طائرتن احدهما للموساد 

واخرى امريكية يف ابوظبي.
ح���ف���رة ل��ل��س��ع��ودي��ة/ ش���رك���ة م���ج���وه���رات اس��رائ��ي��ل��ي��ة 

تشارك يف موسم مهرجان الرياض بالسعودية.
ت���ص���دع اس���رائ���ي���ي/ ال���ذئ���ب االزرق اداة اس��رائ��ي��ل��ي��ة 

للتجسس عىل الفلسطينين ومالحقتهم.
تصدع اسرائيي/ االستيطان االسرائيي مستمر 

يف الحفريات تحت اساسات البلدة القديمة.
تصدع اسرائيي/ قناعة اسرائيلية سنكون وحدنا 

عندما نواجه ايران.
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رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الزراعي األول بجامعة صعدة لـ»                                                                «

سيقف المؤتمر على أحدث التجارب والطرق والوسائل والتقنيات 
الحديثة المعتمدة على البحث العلمي في الجوانب الزراعية   

املــؤتــمــر يف  لـــلـــمـــشـــاركـــة  قـــبـــولـــهـــا  ــــم  ت ـــًا  ـــث ـــدي ح ــًا  ــي ــم ــل ع ـــا   ـــث ـــح ب  )40(  
ما هي أهداف مؤتمر جامعة صعدة العلمي الزراعي األول؟ 

املؤتمر العلمي الزراعي لجامعة صعدة وضع عددا من األهداف التي يسعى من 
خاللها إىل وضع واقع التنمية الزراعّية املستدامة يف اليمن وطموحاتها املستقبلية 
تييحييت مجهر اليييدراسييية والييبييحييث واالسييتييعييراض وامليينيياقييشيية، بييمييا يييخييدم الييعييامييليين يف 
املييييجييييال اليييييزراعيييييّي وييييحيييقيييق زييييييييادة اإلنييييتيييياج واسييييتييييداميييية الييتيينييمييييية، ويييييعييييزز اليييتيييعييياون بيين 
الباحثن يف الجامعات ومؤّسسات البحث العلمّي واملزارعن والجمعيات الزراعية. 
ومن أبرز أهداف املؤتمر: الوقوف عىل أحدث التجارب والطرق والوسائل والتقنيات 
الييحييديييثيية اليييتيييي مييين شييأنييهييا أن تييييييؤّدي إىل تيينييمييييية قيييطييياع الييييزراعيييية واإلنييييتيييياج الييييزراعييييي يف 
اليمن، ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الزراعة واملزارعن، والحلول 
املمكنة ملعالجتها، أو التخفيف من آثارها، واستعراض واقع النشاط الزراعي يف 
محافظة صعدة وسبل تطويره نظراً لألهمّية الكبرية التي يحتلها النشاط الزراعي 
يف املحافظة، ثم الوصول إىل توصيات مفيدة لتطبيق نتائج البحث العلمي الزراعي 
التي تحمل قيمة إنتاجية تطبيقية، وضمان استمرارية العمل البحثي للمساهمة 
يف الجانب الزراعي والحيواين يف بالدنا، باإلضافة إىل تشجيع مشاركة الباحثن 

ومراكز البحوث الزراعّية يف تنفيذ األبحاث املشرتكة. 

كم عدد األبحاث التي تم قبولها يف املؤتمر؟ 
البحوث التي تم قبولها للمشاركة يف املؤتمر تصل إىل )40( بحثا، وهو عدد كبري، 
ومناسب جدا بالنسبة ملؤتمر تخصيص، يتناول مجاال واحدا محددا من مجاالت 

البحث العلمي، وهو املجال الزراعي، بقضاياه وهمومه املختلفة. 

هل هناك أبحاث من خارج اليمن ستقدم يف املؤتمر؟ 
نعم، هناك دراسة واحدة من الهند. 

ماذا عن مشاركة باحثني من املحافظات الجنوبية املحتلة هل هناك 
مشاركة منها؟ 

لألسف، ال توجد مشاركات من هناك، وكنا سنسعد كثريا لو وصلتنا مساهمات 
ميييين اليييهيييييييئيييات األكيييادييييمييييييية واليييعيييليييمييييييية يف جييينيييوب الييييوطيييين. وليييعيييل الييينييياحييييييية اإلعيييالنييييييية 
والدعائية للمؤتمر لم تكن بالقدر الكايف، هييذا إىل جانب ضعف االتصال عامة، 

وخصوصا مع املناطق واملحافظات الواقعة تحت سلطة االحتالل. 

كان من املفرتض عقد املؤتمر يف نهاية أكتوبر املايض ما هي األسباب 
التي دعت لتأخري املؤتمر إىل شهر نوفمرب؟ 

صييييييحيييييييييييييح، وكييييييينيييييييا نيييييييأميييييييل ذلييييييييييييييييك.. واليييييييتيييييييحيييييييضيييييييريات إلقيييييييياميييييييية امليييييييؤتيييييييمييييييير كيييييييانيييييييت قيييييائيييييمييييية، 
واالسيييتيييعيييدادات تييجييري عيييىل قيييدم وسييييياق، إىل جييانييب الييتييفيياعييل واألصييييييداء الييواسييعيية 
الييتييي أخييذ املييؤتييميير يكتسبها كلما اقيييرتب مييوعييد إقييامييتييه. لكن طيييرأت بعض الييظييروف 
وامليييسيييتيييجيييدات اليييتيييي أدت بييينيييا إىل تيييأجيييييييل انيييعيييقييياده يف مييييوعييييده اليييسيييابيييق. بيييييييد أن هيييذا 
"الييتييأجيييييل" لييم يييذهييب سيييدى، وبييال فييائييدة، بييل جعلناه فييرصيية لنا لتلقي املييزيييد من 
املشاركات البحثية، وال سيما أننا يف األيام األخرية تلك عانينا من ضغوط يف هذا 
االتجاه نتيجة التفاعل واألصداء التي حققها املؤتمر، وكانت هنالك رغبة حقيقية 
لييدى بعض الجهات األكاديمية والعلمية للحضور واملييشيياركيية. وقييد استفدنا من 
ذلك يف إضافة عدد من املشاركات واملساهمات العلمية القيمة إىل أعمال املؤتمر. 

ما هي الفعاليات واألنشطة املصاحبة للمؤتمر؟ 
هناك العديد من الفعاليات واألنشطة التي ستصاحب وقائع املؤتمر، تتمثل يف 
معارض للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها محافظة صعدة، ونماذج استعراضية 
من الفلكلور الشعبي والتقاليد الزراعية يف املحافظة، إىل جانب بوسرتات متنوعة 
ألبحاث ودراسات ميدانية لباحثن وخريجن وطلبة كليات زراعة وعلوم متدربن 
وغري ذلك من األنشطة والفعاليات التي تربز اإلبداعات واألفكار اإليجابية ألبناء 

املحافظة يف مختلف الجوانب. 

كونكم رئيس اللجنة العلمّية للمؤتمر حول ماذا كانت أكرث البحوث 
التي قدمت؟ 

املوضوع الذي تدور حوله األوراق العلمية املقدمة للمؤتمر هو: "التنمية الزراعية 
امليييسيييتيييدامييية، اليييواقيييع واليييطيييميييوحيييات املييسييتييقييبييلييييية"، تييحييت شيييعيييار: نييحييو تيينييمييييية زراعييييييية 
مييسييتييداميية تييحييقييق األميييين اليييغيييذايئ واالكيييتيييفييياء اليييييييذايت.. ويييتييم تييينييياول هييييذا امليييوضيييوع يف 
أربعة مييحيياور، هييي: محور اإلنييتيياج النبايت والييحيييييواين، ومحور االقتصاد واإلرشيياد 
الييزراعييي، ومييحييور األرض واملييييياه والبيئة، ثييم أخييريا محور التعليم الييزراعييي. وهييذه 
املحاور كلها عىل درجة كبرية من األهمية.. وكلها أيضا نالت نصيبها من الدراسة 

والبحث، وإن بدرجات متفاوتة. غري أن البحوث التي تناولت موضوعات وقضايا 
تتصل باإلنتاج النبايت والحيواين، وهو املحور األول، كانت كثرية، أكرث من أي محور 
آخر، حيث تم قبول أكرث من خمس عشرة ورقة بحثية تدخل ضمن هذا املحور. 

من هي الجهات الداعمة للمؤتمر؟ 
امليييؤتيييمييير ييينييعييقييد بيييرعيييايييية وإشيييييييراف مييين مييكييتييب رئييياسييية اليييجيييميييهيييوريييية، وكيييذليييك قيييييادة 
الييسييلييطيية املييحييلييييية بيييامليييحيييافيييظييية، وعيييييىل رأسييييهييييا الييييلييييواء مييحييمييد جيييابييير عييييييوض، مييحييافييظ 

محافظة صعدة. 

م��ن خ���ال التسمية م��ؤت��م��ر ج��ام��ع��ة ص��ع��دة العلمي ال���زراع���ي األول 
هل سينعقد املؤتمر كّل عام بحيث يكون املؤتمر الثاين العام القادم؟ 
تسمية املؤتمر بي "مؤتمر جامعة صعدة العلمي الزراعي األول" جاءت من كونه 
"املييؤتييميير الييعييلييمييي األول" اليييذي تقيمه الييجييامييعيية.. وهيييو يييتيينيياول هيييذا الييعييام مييوضييوع 
الزراعة وقضاياها وإشكاالتها. وال تعني هذه التسمية أن املؤتمر سيعقد سنويا، 
وإنييمييا، كما ذكيييرت لييك، هييو املييؤتييميير العلمي األول للجامعة، بشكل عيييام.. ولهذا 
وصف بي "األول". وإذا ما قييررت الجامعة بعد ميض ستة شهور من اآلن، أو بعد 
سنة، أو بعد سنتن أو أكرث من ذلك أو أقييل، أن تقيم مؤتمرا علميا آخيير، سواء 
يف مييجييال الييييزراعيييية، أو يف أي مييجييال تييقييره وتيييحيييدده الييهيييييئييات اإلدارييييييية واألكيياديييمييييية 
بالجامعة، سيكون هو مؤتمر الجامعة العلمي الثاين، وهكذا. لكن الزراعة تلقى 
اهييتييمييامييا كيييبيييريا وعيينيياييية خييياصييية مييين قييبييل قيييييييادة الييجييامييعيية، وال شيييك أن هييييذا املييؤتييميير 

سيمثل بداية قوية وانطالقة مبشرة لعقد املزيد من املؤتمرات يف هذا املجال. 

ه��ل ه��ن��اك تنسيق بينكم وب���ني ال��ل��ج��ن��ة ال��زراع��ي��ة وال��س��م��ك��ي��ة العليا 
ووزارة الزراعة والري؟ 

نييعييم، أعييتييقييد ذليييك. والييلييجيينيية اإلشييرافييييية بييرئيياسيية مييعييايل رئيييييس الييجييامييعيية األسييتيياذ 

الدكتور عبد الرحيم الحمران عىل تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية ذات 
العالقة بموضوع املؤتمر.. وأيضا لجنة العالقات العامة باملؤتمر، وهييي تضم يف 
عضويتها مييسييؤوليين ميين عييدد ميين اليييييوزارات والييقييطيياعييات بييالييدوليية، وخييصييوصييا من 

وزارة الزراعة والري ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

م����اذا س��ي��ك��ون م��ص��ري ال��ب��ح��وث ال��ت��ي س��ت��ق��دم يف امل��ؤت��م��ر؟ ه��ل لديكم 
خطة لطباعتها وكذلك تنفيذها وترجمتها عىل أرض الواقع أم أنها 

ستبقى "حرب عىل ورق"؟ 
معظم هذه البحوث التي ستقدم خالل أيام املؤتمر قد مرت بالتحكيم العلمي، 
ونحن نقوم اآلن، باإلعداد إلعالن اعتماد إصدار مجلة الجامعة، وهي مجلة علمية 
مييحييكييميية، تييصييدر بيياسييم "مييجييليية جييامييعيية صيييعيييدة" الييعييلييمييييية املييحييكييميية.. وفييييور انييتييهيياء 
أعمال املؤتمر سنقوم باستكمال مراجعة البحوث املقدمة يف املؤتمر وتدقيقها، 

ثم نشرها، يف عدد خاص من املجلة، سيكون هو عددها األول. 

ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم خال فرتة اإلعداد والتحضري 
للمؤتمر؟ 

واجييهيينييا الييكييثييري ميين الييصييعييوبييات والييتييحييديييات، وهيييي صييعييوبييات وتييحييديييات مييألييوفيية 
ومتوقعة، ويمكن أن تواجه أي جهة أكاديمية أو مؤسسة علمية، تعقد ألول مرة 
"مؤتمرها العلمي".. هذا هو املؤتمر العلمي األول للجامعة، كما تعلم , وهناك 
أشياء وأمور أعددناها من الصفر. وحن شرعنا يف جمع وإعداد مواد كتاب املؤتمر، 
كانت هناك موضوعات كالتعريف بالجامعة وكلياتها، عىل سبيل املثال ال الحصر، 
بذلنا جهدا كبريا جدا واستغرقنا وقتا طويال يف التنقيب عنها وجمعها وتكوينها. 
ويف مييؤتييمييراتيينييا العلمية الييقييادميية سييتييكييون لييدييينييا دائييييرة عييالقييات أوسيييع مييع الجهات 
العلمية واألكاديمية، وإمكانية أكرب عىل تحقيق التواصل واالتصال معها، سواء 

عىل الصعيد املحيل أو العربي أو الدويل. 

ما هي توقعاتكم لنجاح أعمال املؤتمر؟ 
الييتييوقييعييات ميييبيييشيييرة، بيييييإذن اليييليييه تييييعيييياىل.. ونيييأميييل أن يييحييقييق امليييؤتيييمييير الييينيييجييياح الييبيياهيير 
واملييأمييول.. وأن تكون ملخرجاته التأثري املطلوب عىل مختلف األصعدة، وأن يجني 
القطاع الزراعي من البحوث واملشاركات التي ستقدم خالل أيام املؤتمر ثمرة علمية 
وافرة.. تنعكس بشكل إيجابي عىل تحسن األداء وتجويد العمل واإلنتاج يف هذا 

القطاع.. 

ــر مــعــارض  ــم ــؤت ــع امل ــائ ســتــصــاحــب وق
بها  تشتهر  ــي  ال الــزراعــيــة  للمنتجات 

محافظة صعدة 

تجرى التحضريات النعقاد املؤتمر العلمي الزراعي األول لجامعة صعدة والذي سيشارك فيه عدد من الباحثن 
واملختصن يف املجال الزراعي واملزمع انعقاده خالل الشهر الجاري  .. هذا املؤتمر العلمي سيمثل اهمية كبرية 

بما تضمنه من االبحاث العلمية والزراعية التي وصل عددها اىل 40 بحثا .. وحول املؤتمر أوضح رئيس اللجنة 
التحضريية للمؤتمر الدكتور محمد يحيى الدريب أن املؤتمر  سينعقد تحت شعار: نحو تنمية زراعية مستدامة 
تحقق األمن الغذايئ واالكتفاء الذايت..  موضحا بانه سيناول هذا املوضوع يف أربعة محاور، هي: محور اإلنتاج 
النبايت والحيواين، ومحور االقتصاد واإلرشاد الزراعي، ومحور األرض واملياه والبيئة، ثم أخريا محور التعليم 

الزراعي وألهمية هذا املؤتمر العلمي الزراعي األول التي تقيمه جامعة صعدة .. التقت صحيفة 26 سبتمرب رئيس 
اللجنة العلمية للمؤتمر وأجرت معه الحوار التايل :

حاوره / محمد صالح حاتم 

)االستحمار 
األمريكي(

وألن الييييييييواجييييييييب يف هيييييييييذه الييييييظييييييروف 
اليييخييياصييية مييين الييييعييييدوان عيييىل شعبنا 
العظيم سنضطر للحديث بوضوح 
واليييبيييدء بيينييهيياييية امليييقيييال قييبييل أولييييه من 
خييييييييييييالل اليييييييييتيييييييييسييييييييياؤل- ملييييييييييييييياذا تيييسيييتيييحيييمييير 
أمييييييريييييييكييييييا يف تيييييصيييييرفييييياتيييييهيييييا الييييسييييييييياسييييييييية 

وتوجهاتها الدولية.

أليييييم ييييكييين اليييرئيييييييس بييييايييييدن قييييد وعيييد 
الييييشييييعييييب األميييييييرييييييييي بيييييإنيييييهييييياء ميييليييفيييات 
كثرية يف املنطقة ومنها العدوان عىل 
اليمن الشك أن الكثري من املتعلمن 
والدكاترة واملنظرين يشعرون انهم 
ليييييم وليييييين يييييكييييونييييوا خييياطيييئييين يف حيييركييية 
حييييييياتيييهيييم اليييسييييييياسييييييية واالقييييتييييصييييادييييية 
وغيييييريهيييييا وال يييييييدركييييييون أن هيييييييذا غيييبييياء 
مييفييرط يييتييفيياجييؤوا يييومييا أنييهييم مييازالييوا 
قييييييصييييييريي املييييييعييييييرفيييييية واغييييييبييييييييييييياء ليييييدرجيييييه 

كبرية..

االمييييييريييييييكييييييييييييية واليييييييييييذي  هيييييييييييذه االدارة 
اطيييليييقيييت عيييييىل نيييفيييسيييهيييا كيييليييمييية ) إدارة 
( يييبييدو أنييهييا ال تييرقييى ملييسييتييوى االدارة 
كيييييف تيييقيييوم حييكييوميية بييياييييدن بسحق 
مصالح الواليات املتحدة األمريكية 
بييبييطء وعيييىل نيييار هييادئيية كييمييا يييقييولييون 
اليييييييييييييييييييييييييس ميييييييييييييين الييييييييعييييييييجيييييييييييييييييب اسيييييييييتيييييييييميييييييييرار 
واشيينييطيين وقيييييادتييهييا بييدعييم الييعييدوان 
عىل اليمن املسالم العظيم وقيادة 
اليييييحيييييرب غيييييري امليييييبييييياشيييييرة رغيييييييم ميييعيييرفييية 
امليييخيييابيييرات االميييرييييكييييييية بييكييل تييفيياصيييييل 
ييييييخيييييضيييييع  اليييييييييييييييييييييميييييييييين ال  وأن  املييييييييييييييوقييييييييييييييف 
اسرتاتيجيا ألية دولة ال عقائديا وال 

عسكريا...

لييييقييييد صييينيييعييينيييا بيييفيييضيييل الييييلييييه انييفييسيينييا 
عييسييكييريييا وثييقييافيييييا وليييم يصنعنا أحييد 
وتيييييييعيييييييرف امليييييييخيييييييابيييييييرات ايييييييضييييييا أن ثيييييييورة 
اليييييييمييين اليييبيييييييضييياء 21سيييبيييتيييميييرب اصييييدق 
ثورة عربية تعتمد السلم والسالم.

لييييييييذلييييييييك نييييييييقييييييييول إن عييييييييييىل الييييييييييواليييييييييييات 
املتحدة األمريكية أن تنتهز الفرصة 
لييلييتييخيياطييب ميييع رجيييييال دولييييية هييييم- يف 
الييحييقيييييقيية- مييين سيييييييقيييودون الييجييزيييرة 
العربية رغما عن أنوف املستكربين..

وهييييييييييييييييييذا ميييييييييييا يييييييلييييييمييييييسييييييه ذوو اليييييييخيييييييربة 
وامليييييييعيييييييرفييييييية يف اقييييييييطييييييييار الييييييعييييييالييييييم ومييييين 
لديهم عقول سليمة وتجرد صادق.

إن االسيييييييتيييييييحيييييييميييييييار األمييييييييييريييييييييييي اليييييييييذي 
تيييقيييوده الييخييزانيية الييخييليييييجييييية سيييييؤدى 
إىل تيييغيييييييري يف اليييينييييظييييام اليييييييييدويل حييتييمييا 
األرض  امليييييييييسيييييييييتيييييييييكيييييييييربون يف  سيييييييييييييفييييييقييييييد 

صوابهم.

لييييييييييذلييييييييييك نييييييييشيييييييياهييييييييد يف كيييييييييييل املييييييييييراحييييييييييل 
واليييييتيييييحيييييليييييييييييالت وامليييييييييواقيييييييييف تيييينيييياقييييضييييات 
عيييييجيييييييييييبييييية تيييييثيييييبيييييت بييييييمييييييا ال يييييييييييييدع ميييييجييييياال 
ليييييييليييييييشيييييييك أن املييييييييييرتييييييييييزقيييييييييية عيييييييييييييييدة أليييييييييييييييوان 
وتابعون لربامج إبليس الشيطانية 
وبيييجيييميييييييع اشييييكييييالييييهييييا وانيييييييييه تييييييم تييهييكييري 
عيييقيييول امليييرتيييزقييية فيييأصيييبيييحيييوا ييينييعييقييون 
بتحليالت عسكرية تناقض بعضها 
سييييواء يف ميييا يييخييص االنييسييحييابييات يف 
الييسيياحييل الييغييربييي أو يف أي تقدمات 

يف امليدان..

مييييييييييا اليييييييييييييييييذي ييييييييييجيييييييييرى ملييييييييييييييييياذا ييييييتييييينييييياقيييييض 
قيييييييييييييادات امليييييرتيييييزقييييية يف حيييدييييثيييهيييم عييىل 
مستوى كافة املحاور بحيث يناقض 
كييل منهم اآلخيييير؟! أليييييس هييذا دليل 
عيييييىل تييبييعيييييتييهييم ليييليييشيييييييطيييان وليييليييحيييزب 
وليييليييميييذهيييب وابييييتييييعييييادهييييم عيييين الييييييوالء 
لله ولرسوله ولهذا الوطن الحبيب.. 

لقد باعوا أنفسهم بخسا..

وبالعودة اىل عنوان املقال لم يعد 
اميييام االدارة األمييريييكييييية والربيطانية 
من وقت فالنخبة يف البلدين الشك 
سينهضون من سباتهم وتخديرهم 
ويعرفون حجم الكارثة التي ترتكبها 
األحزاب الحاكمة يف بلدانهم.. فهل 

سرنى املجلس الربيطاين.

وعييينييياصييير ميييين الييييحييييزب املييييعييييارض يف 
الواليات املتحدة األمريكية واقفن 
يف وجه األستحمار األمريي ومنعه 
من االستمرار يف ارتكاب جرائمه ضد 
اإلنسانية يف اليمن وتجويع وحصار 

الشعب اليمنى العظيم.

)وله الكربياء يف السموات واألرض 
وهو العزيز الحكيم(.

رسية
طر 

خوا

العميد/ عبدالسام السياين

أجمل باقات الوردوالفل 

والياسمني نهديها للزميل 

املقدم/ عيل محمد مبارك

املدير الفني 

لصحيفتي)26سبتمرب واليمن( 

وذلك بمناسبة

 تخرج  ابنته 

من جامعة صنعاء

 كلية طب األسنان
 وبتقدير امتياز

فألف ألف مربوك.

املهنئون:
جميع الزماء بدائرة

 التوجيه املعنوي
وصحيفتي)26سبتمرب واليمن(

وكافة األهل واألصدقاء



حجة:"26سبتمرب"الشريف خالد 

ن�����ظ�����م�����ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال������ع������ام������ة ل�����ل�����زك�����اة 
ال�����ل�����ق�����اء امل������وس������ع ل����ل����ع����ام����ل����ن ب��م��ك��ت��ب 
محافظة حجة وف��روع��ه باملديريات 
وب�������ح�������ض�������ور ق��������ي��������ادة ال�����ه�����ي�����ئ�����ة وق�������ي�������ادة 
السلطة املحلية باملحافظة وم���دراء 

عموم املديريات.
 ويف ال������ل������ق������اء رح���������ب ال��������ل��������واء ه�����ال 
ع������ب������ده ال�������ص�������ويف م�����ح�����اف�����ظ م���ح���اف���ظ���ة 
ح������������ج������������ة-رئ������������ي������������س امل�����������ج�����������ل�����������س امل��������ح��������ي 

بالحاضرين وهنأهم باالنتصارات 
امل�����ت�����اح�����ق�����ة يف ش������ب������وة وال����ب����ي����ض����اء 
وم���������������������أرب وال����������س����������اح����������ل ال�������غ�������رب�������ي، 
ون����ق����ل ل���ل���ح���اض���ري���ن ت���ح���ي���ات ق��ائ��د 
ال���������ث���������ورة وال�������ق�������ي�������ادة ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة.. 
م�������ؤك�������داً اه����م����ي����ة ت�����دش�����ن ال����ل����ج����ان 
املجتمعية وتعزيز دوره���ا املنوط 
يف هذه املرحلة املفصلية والهامة 
، ب��م��ا ي���ع���زز م���ن ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود 
وت�����ص�����ح�����ي�����ح االخ����������ت����������االت وم����س����ح 

خارطة الخدمات بشكل عام.
 من جانبه اشاد العميد نايف 

اب���وخ���رف���ش���ه م���دي���ر ش���رط���ة م��ح��اف��ظ��ة 
ح��ج��ة- ب����دور ق���ي���ادة امل��ح��اف��ظ��ة ودور 
رجال القبائل واملجتمع وكل االحرار 
يف ال��������دف��������اع ع�������ن ال�������وط�������ن وم�����واج�����ه�����ة 
ال������������������ع������������������دوان.. وق������������������ال : ك������ل������ن������ا ل������ج������ان 
م���ج���ت���م���ع���ي���ة ل����ت����ق����دي����م ال������ع������ون ألب����ن����اء 

شعبنا اليمني العظيم.
وب�������ن ان دول ت����ح����ال����ف ال������ع������دوان 
ل������ي������س ل������دي������ه������ا م��������ش��������روع س�����������وى ق���ت���ل 
ال����ي����م����ن����ي����ن واح��������ت��������ال امل������ن������اف������ذ ون����ه����ب 
ال�������خ�������رات ال����ي����م����ن����ي����ة.. ح������اث������اً ال���ج���م���ي���ع 
ع������ى م����ض����اع����ف����ة ال�����ج�����ه�����ود ل��ت��ص��ح��ي��ح 
اي�����������ة اخ����������ت����������االت يف اع��������م��������ال ال�����ل�����ج�����ان 

املجتمعية . 
فيما اوضحت كلمة العلماء 
التي القاها القايض عبداملجيد 
ش���رف ال��دي��ن ان ال��ع��دو ي��درك  
دور ال�������ل�������ج�������ان امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة يف 
ت�������ق�������وي�������ة ال�������������رواب�������������ط وال������ت������وع������ي������ة 
وتحصينهم وتعزيز تماسكهم 
ورف�������������������������������ع ال�����������ي�����������ق�����������ظ�����������ة إلف�������������ش�������������ال 
مخططات ال���ع���دوان.. م��ؤك��داً 
ع�����������ى اه��������م��������ي��������ة ال�������������زك�������������اة ك������رك������ن 
م����ن ارك��������ان االس��������ام ال��خ��م��س��ة 
ودور م���ص���ارف���ه���ا االي����ج����اب����ي يف 

املجتمعات. 
ب����������دوره ش�������دد وك�����ي�����ل ال���ه���ي���ئ���ة 
ال�������ع�������ام�������ة ل�������ل�������زك�������اة االخ اح�����م�����د 
ال�������������������س�������������������ق�������������������اف ع������������������������ى ض��������������������������������رورة 
ت���ص���ح���ي���ح االخ�������ت�������االت وص�������واًل 

اىل إي����ج����اد ق����اع����دة ب���ي���ان���ات ص��ح��ي��ح��ة 
وسليمة لضمان وص���ول ال��زك��اة اىل 

مستحقيها
ه���������ذا وع���������ى ه������ام������ش ال�����ل�����ق�����اء اش�������ار 
االخ ع��ي ي��ح��ي ال��ش��ريف – م��دي��ر ف��رع 
الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��زك��اة بافلح اليمن 
واح���د امل��ش��ارك��ن ال��ب��ارزي��ن يف اللقاء 
يف تصريح خاص ل���"26 سبتمرب" ان 
مثل هذا اللقاء للقيادات املجتمعية 
يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة ح������ج������ة ي�������وج�������ه رس������ال������ة 
ل��ل��ع��دو ُت����ذك����ره ب����أن امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي 

ج��اه��ز وم��ت��ك��ات��ف وم��س��ت��ع��د مل��واج��ه��ة 
ال��ع��دو، كما ُت��ذك��ر ق��ي��ادات املجتمع 
ب�����واج�����ب�����ه�����م ت�������ج�������اه ع�������ام�������ة ال�����ش�����ع�����ب.. 
م��ؤك��داً ان ف��رع الهيئة بأفلح اليمن 
ال ي�������أل�������وا ج�������ه�������داً يف ت����ص����ح����ي����ح م����س����ار 
األخطاء والبيانات يف الوضع القائم 
ألع�����م�����ال ال������زك������اة وال����ت����ع����اط����ي ب��ش��ك��ل 

قانوين مع مجمل االختاالت . 
م��ن جانبه اش��اد السيد ع��ي يحى 
ح��س��ن امل�����روي - امل���ش���رف االج��ت��م��اع��ي 
ال�������ع�������ام مل������دي������ري������ة ال�������ش�������غ�������ادرة ب���ن���ت���ائ���ج 
اللقاء ومخرجاته الكفيلة يف تعزيز 
م���ه���ام ال���ل���ج���ان امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودوره������م 
االنساين يف ايصال الزكاة ملستحقيها 

وب���م���ا م����ن ش�����أن ذل�����ك ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن 
ح���������ال���������ة ال��������ف��������ق��������ر وال����������ح����������اج����������ة وال���������ع���������وز 

املجتمعي.
ويف ذات ال������س������ي������اق أك����������د امل����ج����اه����د 
الشيخ احمد عي حسن العرجي 
– م�������دي�������ر ع����������ام م������دي������ري������ة ب�����ك�����ي�����ل امل��������ر- 
رئ����ي����س امل����ج����ل����س امل����ح����ي ع�����ى اه���م���ي���ة 
دور العقال واملشائخ والشخصيات 
االجتماعية يف التحرك يف هذا املسار 
واالهتمام بتقوية الوشائج بن افراد 
امل��ج��ت��م��ع وم��س��ان��دت��ه��م ب��م��ا ي��ج��ب يف 
ه����ذه ال����ظ����روف ال��ع��ص��ي��ب��ة وب��م��اي��ع��زز 
ق������وة ال���ي���م���ن وان������ت������ص������اره.. م����ش����را اىل 
دور مصارف الزكاة وماصنعته من 
نقلة نوعية يف اوساط املجتمع ملس 
اث���ره الجميع وج��ع��ل��ه ُي����درُك ال��ف��ارق 

بن نظام االمس واليوم.
واعترب املجاهد ابوالنعيم الشعبي 
- امل����ش����رف االج���ت���م���اع���ي ال����ع����ام ألف��ل��ح 
ال������ي������م������ن ش������ي������خ م������ش������اي������خ ال�����ش�����ع�����اب�����ي�����ة 
ان ه�������ذا ال����ل����ق����اء وام�����ث�����ال�����ه ل���ل���ق���ي���ادات 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة -ال������ت������ي ح�����رص�����ت ال���ه���ي���ئ���ة 
العامة للزكاة عى انعقاده يف اطار 
خططها وبرامجها وتنميتها وتعزيز 
ادائ����������ه����������ا وت�����ط�����ب�����ي�����ق امل����������ص����������ارف ال����ح����ق����ة 
ل����ل����زك����اة واي����ص����ال����ه����ا اىل م��س��ت��ح��ق��ي��ه��ا 
- م�����س�����اه�����م�����ة ح����ق����ي����ق����ي����ة يف ال����ت����ن����م����ي����ة 
االج����ت����م����اع����ي����ة وال����ب����ش����ري����ة وذل���������ك ب��م��ا 
ي�����رك�����ه اداء ال�������زك�������اة واخ������راج������ه������ا اىل 
مصارفها من اثر عى واقع املجتمع. 
ولفت ابوالنعيم اىل ان مسؤولية 
ال���������زك���������اة وت�����ص�����ح�����ي�����ح ق��������اع��������دة ب����ي����ان����ات 
م������س������ت������ح������ق������ي������ه������ا ل�������ي�������س�������ت ع�������������ى ع�������ات�������ق 
الهيئة فحسب وانما هي مسؤولية 
ج�����م�����اع�����ي�����ة ب������اع������ت������ب������ار اخ������������������راج ال��������زك��������اة 
رك���ن م��ن ارك����ان االس����ام ؛ وتحقيق 

مصارفها امانة يف اعناق الجميع.

س��ر أب��ن��اء ق��ب��ائ��ل محافظة ري��م��ة ق��اف��ل��ة ن��ق��دي��ة وعينية 
دعماً واسناداً لرجال الرجال من أبناء الجيش واللجان 

الشعبية املرابطني يف جبهات العزة والكرامة.  
وخ������ال ت��س��ي��ر ال���ق���اف���ل���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا م����س����ؤول أن���ص���ار 
الله بمحافظة ريمة زيد العزام وعضو مجلس الشوري 
ح��س��ن م��ح��م��د ط���ه ووك������اء امل��ح��اف��ظ��ة وم�������دراء امل���دي���ري���ات 
وجمع من املواطنني.. أكد املشاركون أن القافلة تعكس 
م���������دى وع���������ي ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي يف م������واج������ه������ة ال���������ع���������دوان.. 
مشرين إىل أن ه��ذا البذل والعطاء من أبناء محافظة 
ريمة لرفد جبهات العزة والكرامة باملال والعتاد والرجال 
سيستمر رغ��م ال��ظ��روف القاسية التي فرضها ال��ع��دوان 

وحربه االقتصادية عيل بادنا.
وب��ارك املشاركون االنتصارات العظيمة التي يحققها 
رج��������������ال ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف ج�����ب�����ه�����ة م��������أرب  

والساحل والغربي ويف بقية الجبهات.
"26س������ب������ت������م������رب" ال�����ت�����ق�����ت ع��������������دداً م�������ن ال�������ق�������ي�������ادات امل���ح���ل���ي���ة 
والتنفيذية واملجتمعية بمحافظة ريمة، ونقلت آراءهم 
وت���ف���اع���ل���ه���م م����ع رف�����د ال���ج���ب���ه���ات ب����امل����ال وال������رج������ال، وح���ال���ة 
ال��ت��اح��م ال��ش��ع��ب��ي ال��ت��ي ع����ززت ث��ب��ات وص���م���ود ال��ج��ب��ه��ات 

وتحقيق االنتصارات املتتالية:-

لقاءات: خالد الجماعي

** ك��ان��ت ال��ب��داي��ة م���ع وك��ي��ل أول م��ح��اف��ظ��ة ري��م��ة الشيخ 
محمد بالغيث الحيدري الذي حيا كل من أسهم يف تجهيز 
ورفد الجبهات.. منوهاً بمواقف قبائل مديريات محافظة 
ري��م��ة ودوره����م يف التحشيد والتعبئة وت��ع��زي��ز االن��ت��ص��ارات 

ضد قوى الغزو واالحتال.
واعترب الوكيل الحيدري القافلة خطوة أساسية يف تعزيز 
ال���ص���م���ود مل���واج���ه���ة ال�����ع�����دوان وت���ج���دي���د ال��ت��م��س��ك واالرت����ب����اط 
بالهوية اإليمانية والنفر نحو الجبهات ذوداً عن حياض 
ال�����وط�����ن.. م����ش����راً إىل أن ال���ص���م���ود وال���ث���ب���ات واس����ت����م����رار رف���د 
م���ي���ادي���ن ال����دف����اع ع���ن ال���وط���ن ب��ك��ل غ����ال ون��ف��ي��س ع���ى م��دى 
س���ت س���ن���وات، أث���م���ر ان���ت���ص���ارات وإن����ج����ازات وم��ك��اس��ب رغ��م 

التحديات الراهنة

**ب�������دوره اع���ت���رب م���دي���ر ع����ام م���دي���ري���ة ال��ج��ب��ن ب����در ال���زاي���دي 
ال���ق���اف���ل���ة أق�����ل م����ا ي��م��ك��ن ل���ت���ع���زي���ز ص���م���ود ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة امل���داف���ع���ن ع���ن ع����زة وك����رام����ة واس���ت���ق���ال ال��ي��م��ن.. 
م���ش���راً إىل أن م��ع��رك��ة ال���ي���وم م���ع ال����ع����دوان  م��ع��رك��ة ان��ت��زاع 
السيادة الوطنية وخروج اليمن من حالة االرتهان والتبعية 
.. م�����ؤك�����داً ض��������رورة ب�����ذل ق����ص����ارى ال���ج���ه���ود ل�����رص ال���ص���ف���وف 
وتعزيز ورف��د الجبهات باملال وال��رج��ال والعتاد دفاعاً عن 

الوطن وأمنه واستقراره.

** م�����ن ج����ان����ب����ه أوض���������ح م���دي���ر 

عام مديرية كسمة الشيخ حيدر حسن الجبوب أن القافلة 
ليست األوىل ولن تكون األخ��رة وأن أبناء وقبائل مديرية 
كسمة مستعدون لبذل أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه 

واستقراره.
واعترب الشيخ الجبوب تقديم القافلة أقل واج��ب نظر 
ت��ض��ح��ي��ات أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��واج��ه��ة 
العدوان .. مؤكدا أن رفد الجبهات باملال والغذاء والرجال 
ك��ف��ي��ل ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ص���ر وط������رد ق�����وى ال����غ����زو واالح�����ت�����ال م��ن 

املحافظات املحتلة.

** وت���������ح���������دث األخ ال������ع������ق������ي������د ي�����ح�����ي�����ى ح������س������ن ال�����ح�����م�����ام�����ي 
م��دي��ر ع���ام م��دي��ري��ة ب���اد ال��ط��ع��ام ق���ائ���ًا:  ال��ي��وم يسي�����ر أبن�����اء 
محافظ�����ة ريم�����ة قافل�����ة " ربي�����ع النص�����ر " النقدي�����ة والعين�����ية 
املراب�����طن يف  الشع�����بية  ال�����جيش والل�����جان  دع�����ماً ألبط�����ال 
الجب�����هات، وه��ذه ال�����قافلة ت��أيت تكري�����ماً لانتص�����ارات التي 
حق�����قها ويحق�����قها أبط�����ال الجي�����ش واللجان الش�����عبية يف 
مخ�����تلف الجب�����هات.. داعياً  إىل مواصل�����ة ال�����صمود والث�����بات 
يف م���واج���ه���ة ال�����ع�����دوان وت��ع�����������������زي��ز ج�����������������ه��ود ال��ت��ح�����������������ش��ي��د ل��رف�����������������د 
الج�����بهات باملقاتلي����������ن وق��واف��ل الدع�����م والع�����طاء  ملواصل�����ة 

تحري�����ر م�����أرب وكاف�����ة األرض�����ي اليمن�����ية.
وأض������اف: ن���ؤك���د ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ث���وري���ة م��م��ث��ل��ة ب��ال��ق��ائ��د ال��س��ي��د 
املجاهد/عبدامللك بدرالدين الحويث -رضوان الله عليه- أن 
قافلة ربيع النصر التي قدمناها تعترب أقل واج��ب يقدمه 

أب����ن����اء م���ح���اف���ظ���ة ري����م����ة ع����ام����ة وأب�����ن�����اء م����دي����ري����ة ب������اد ال���ط���ع���ام 
خاصة للمجاهدين األبطال يف جبهات العزة والكرامة .

** من جانبه تحدث األخ العقيد منصور الحكمي مدير 
ع���ام م��دي��ري��ة ال��س��ل��ف��ي��ة رئ��ي��س امل��ج��ل��س امل��ح��ي ق���ائ���ا: ال��ي��وم 
محافظة ريمة تسر قافلة ربيع النصر إىل رج��ال الرجال 
م��ن أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة، وه���ي ت��ت��زام��ن مع  
االن����ت����ص����ارات ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا ب��ف��ض��ل ل��ل��ه ال��ج��ي��ش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��خ��ت��ل��ف ال���ج���ب���ه���ات وخ����اص����ة ج��ب��ه��ة 
م����������أرب وال������ت������ي وص�����ل�����ت ح������د ت���ض���ي���ي���ق ال�����خ�����ن�����اق ع������ى امل����رت����زق����ة 
وأذيال التحالف أحذية أمريكا وإسرائيل من عربان الخليج 
ال���س���ع���ودي���ة واإلم�����������ارات.. م��ض��ي��ف��اً: ن��س��ر ال���ق���واف���ل ون��ع��اه��د 
اس���ر األس����رى وال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى وامل��ف��ق��ودي��ن ب��أن��ن��ا نقف 
إىل جانبهم، فآباؤهم وإخوانهم  استشعروا مسؤوليتهم 

أمام الله ووطنهم وقاموا بواجبهم.

** وقال األخ العقيد إبراهيم الشريف مدير عام مديرية 
م��زه��ر رئ��ي��س املجلس امل��ح��ي: إن أب��ن��اء ري��م��ة مستمرون يف 
رف���د ج��ب��ه��ات ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ي���س���رون ق��اف��ل��ة رب��ي��ع النصر 
وذلك كما عهدتهم القيادة السياسية منذ بداية العدوان 
ويف ظ��ل حصار وع���دوان مستمر مل��دة سبعه أع���وام، وه��ذا 
ي���دل ع���ى ص��م��ود ووع����ي أب���ن���اء ري��م��ه وم��س��ان��دت��ه��م وتلمس 
احتياج إخوانهم من أبناء الجيش واللجان الشعبية الذين 

يسطرون أروع املاحم البطولية 

** ب���دوره ثمن األخ محمد نايف غوبر م��س��ؤول الوحدة 

امل���ال���ي���ة ب��امل��ك��ت��ب اإلش�������رايف ص���م���ود أب���ن���اء م���دي���ري���ات م��ح��اف��ظ��ة 
ريمة وكافة  وقبائلها ودورهم البارز يف التحشيد ومواجهة 
العدوان عى مدى ست سنوات.. داعياً كافة قبائل ريمة 
إىل مواصلة الصمود والتحشيد للجبهات حتى تحرير كل 

شرب من أرض الوطن.. 

** من جانبه تحدث األخ املجاهد عبدامللك حسن جحاف 
املشرف العام ملديرية الجبن قائا: هاهي اليوم محافظة 
ريمه تواصل مشوار العطاء والبذل يف سبيل الله بتسير 
القوافل إىل جبهات العزة والكرامة دعماً ألبطال الجيش 
واللجان الشعبية، وهذه القافلة وما سبقتها من قوافل 
من محافظة ريمة تعترب رسالة تعبريه إىل رجال الرجال 
يف ميادين الشرف والبطولة بأننا معهم واىل جانبهم حتى 
ت��ح��ري��ر ك���ل ش���رب م���ن وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل ودح����ر ك���ل م��ح��ت��ل وغ���اٍز 
ومرتزق بأذن الله وسنستمر برفد جبهاتنا بأذن الله بكل 

غاٍل ونفيس دعما لكم ايها الرجال يف كل الجبهات.

** فيما  تحدث املجاهد هاين عي االعسري مشرف بني 
الضبيبي بالقول: نحمد الله سبحانه وتعاىل عى توفيقنا 
نحن أبناء محافظة ريمه لجمع قافلة ربيع النصر الكربى.. 
مؤكداً أن القافلة ليست إال قليل القليل أمام التضحيات 
وامل����اح����م ال���ك���ب���رة ال���ت���ي ي��س��ط��ره��ا أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ج���ب���ه���ات ال����ق����ت����ال، وال����ت����ي أل���ح���ق���ت ب����ال����ع����دوان 
ال���س���ع���ودي األم����ري����ي وع���م���ائ���ه ه����زائ����م م����دوي����ة يف م��خ��ت��ل��ف 

الجبهات.

** وق�����ال األخ امل��ج��اه��د ع��ب��دامل��ل��ك ح��س��ن ج���ح���اف امل��ش��رف 
العام ملديرية الجبن إن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
وب��ف��ض��ل م���ن ال��ل��ه ي��ص��ن��ع��ون امل��ع��ج��زات رغ���م ال���ف���ارق الكبر 
وال��ه��ائ��ل يف ال��ت��س��ل��ي��ح وال��ع��ت��اد ل��م ي��ك��ن ل��ه يف امل��ع��ادل��ة وزن 
او وج������ود م�������ادام ال���ل���ه م����وج����ود ف���ك���ل يشء ال ق��ي��م��ة ل����ه م��ن 
دون الله ومن الله تعاىل.. مؤكداً أن أبناء ريمة سيظلون 
صامدين يف وجه العدوان السعودي األمريي حتى النصر  
ال�������ذي ب������دا واض�����ح�����اً ي����ل����وح يف األف�������ق ب���ف���ض���ل دم�������اء ش��ه��دائ��ن��ا 
وأس���ران���ا وج��رح��ان��ا ال��ذي��ن س��ط��روا أع��ظ��م امل��اح��م البطولية 
ضد قوى العدوان والتي سيخلدها التاريخ بأحرف من نور.

** نائب مدير إدارة الربية وثقايف وإعامي املربع الشرقي 
يف م����دي����ري����ة م����زه����ر ق��������ال: ه������ذه ال���ق���اف���ل���ة إىل ج���ب���ه���ات ال���ع���زة 

والكرامة دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية.
 وأض������اف : ال��ش��ك��ر م���وص���ول ألب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة ري���م���ه فهم 
ال����س����ب����اق����ون يف ال�����ج�����ود وال�����ع�����ط�����اء ع�����ن ط����ي����ب ن�����ف�����س، وه�����ذا 
واج���ب ك��ل م��ؤم��ن ع���رف م��ق��دار امل��س��ؤول��ي��ة وأه��م��ي��ة املرحلة 
التي أصبحت يف مواجهة هذا العدوان الرببري التكفري 
ال����ذي ت���ق���وده ق����وى ال��ك��ف��ر وال���ط���اغ���وت وع����ى رأس���ه���ا أم��ري��ك��ا 
وإسرائيل وعماؤهم وإذنابهم من آل سعود وال نهيان 

ومرتزقة العدوان.  

السيادة  النتزاع  اليوم  معركتنا 
االرتهان  حالة  من  اليمن  وإخراج 

والتبعية
أقل  للجبهات  ال��ق��واف��ل  تسيري   
أب��ط��ال  تضحيات  ن��ظ��ري  واج���ب 

الجيش واللجان الشعبية 

11
عدد من قيادات السلطة املحلية بمحافظة ريمة لـ"                                    ":

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

االثنني   :   10   ربيع  اآلخر    1443ه�     |   15   نوفمرب     2021م    |    العدد     2234      |   12  صفحة

فقدانات

تعازينا آل الحبابي
نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة لألخ  األستاذ / محمد 

أحمد صالح  والعاقل/ موىس أحمد صالح 
وكافة اخوانهم يف وفاة والدهم املغفور له -بإذن الله تعاىل-

الشيخ/ أحمد صالح ثابت الحبابي
سائلن الله العي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 

جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون

األسيفون: الشيخ محسن حسن عيل - الشيخ عادل محمدحسن 
 الشيخ أحمد عيل محمد - األستاذ محمد عيل محمد - موىس 

محمدحسن- وكافة أفراد أسرة آل الحبابي

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

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

»إحياء الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة«...
تتطلب خطة ناجحة للتنمية املستدامة إقامة شراكات بني الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدين. 

وهـــذه الــشــراكــات الــشــامــلــة الــقــائــمــة عــى املــبــادئ والــقــيــم، والـــرؤيـــة املــشــركــة، واألهـــــداف املــشــركــة الــتــي تــضــع الــنــاس 
والكوكب يف املركز، هي حاجة إىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني واملحيل.

ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة وإعادة توجيه وإطاق 
العنان لقوة تحويل تريليونات الدوالرات من املوارد الخاصة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق أه������������داف ال����ت����ن����م����ي����ة امل������س������ت������دام������ة..  وه������ن������اك ح�����اج�����ة إىل 
اس���ت���ث���م���ارات ط���وي���ل���ة األج�������ل، ب���م���ا يف ذل�����ك االس���ت���ث���م���ار األج��ن��ب��ي 
املباشر، يف القطاعات الحيوية، وال سيما يف البلدان النامية..  
وهي تشمل الطاقة املستدامة والبنية التحتية والنقل، فضا 
ع��ن تكنولوجيات املعلومات واالت��ص��االت. وسيحتاج القطاع 
ال���ع���ام إىل ت��ح��دي��د ات���ج���اه واض������ح. . وي���ج���ب إع������ادة ص��ي��اغ��ة أط��ر 
املراجعة والرصد واللوائح وهياكل الحوافز التي تمكن هذه 
االستثمارات لجذب االستثمارات وتعزيز التنمية املستدامة. 
وينبغي تعزيز آليات الرقابة الوطنية مثل مؤسسات الرقابة 

العليا ومهام الرقابة من جانب الهيئات التشريعية.
حقائق وأرقام

ب��ل��غ��ت امل��س��اع��دة اإلن��م��ائ��ي��ة ال��رس��م��ي��ة 134.8 ب��ل��ي��ون دوالر 
عام 2013، وهو أعى مستوى مسجل لها عى اإلطاق.

ت���دخ���ل ن��س��ب��ة 80 يف امل����ائ����ة م����ن واردات ال�������دول ال���ن���ام���ي���ة إىل 
البلدان املتقدمة النمو بدون جمارك.

ما زال عبء الدين الواقع عى كاهل البلدان النامية مستقرا 
عند حوايل ثاثة يف املائة من عائد الصادرات.

ت��ض��اع��ف تقريبا ع���دد مستعمي شبكة اإلن��رن��ت يف أفريقيا 
خال فرة السنوات األربع املاضية.

30 يف امل������ائ������ة م������ن ش�����ب�����اب ال�����ع�����ال�����م ه������م م������ن م�����وال�����ي�����د ال���ع���ص���ر 
الرقمي، ويستعملون بنشاط شبكة اإلنرنت منذ ما ال يقل 

عن خمس سنوات.
غ��ر أن م��ا ي��زي��د ع��ى أرب��ع��ة ب��اي��ن م��ن البشر ال يستعملون 
شبكة اإلنرنت، ينتمي 90 يف املائة منهم إىل العالم النامي.

مقاصد الهدف 17
الشؤون املالية

تعزيز تعبئة امل���وارد املحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم 
الدويل إىل البلدان النامية، لتحسن القدرات املحلية يف مجال 

تحصيل الضرائب وغرها من اإليرادات.
ق���ي���ام ال����ب����ل����دان امل���ت���ق���دم���ة ال���ن���م���و ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���زام���ات���ه���ا يف م��ج��ال 
املساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيًذا كامًا، بما يف ذلك التزام 
ال��ع��دي��د م��ن ت��ل��ك ال��ب��ل��دان ب��ب��ل��وغ ه���دف تخصيص نسبة 0.7 
يف امل����ائ����ة م����ن دخ���ل���ه���ا ال���ق���وم���ي اإلج����م����ايل ل��ل��م��س��اع��دة اإلن��م��ائ��ي��ة 
الرسمية املقدمة إىل البلدان النامية، وتخصيص نسبة تراوح 
ب���ن 0.15 و 0.20 يف امل���ائ���ة م���ن ال���دخ���ل ال��ق��وم��ي اإلج��م��ايل 
��ع  للمساعدة اإلن��م��ائ��ي��ة ال��رس��م��ي��ة ألق���ل ال��ب��ل��دان ن��م��ًوا؛ وي��ش��َجّ
م��ق��دم��و امل���س���اع���دة اإلن���م���ائ���ي���ة ال��رس��م��ي��ة ع���ى ال��ن��ظ��ر يف إم��ك��ان��ي��ة 
رس�����م ه�����دف ي��ت��م��ث��ل يف ت��خ��ص��ي��ص 0.20 يف امل����ائ����ة ع����ى األق����ل 
م���ن ال��ن��ات��ج ال��ق��وم��ي اإلج���م���ايل ل��ل��م��س��اع��دة اإلن��م��ائ��ي��ة ال��رس��م��ي��ة 

ألقل البلدان نموا.
حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة

 من أجل البلدان النامية
م����س����اع����دة ال����ب����ل����دان ال���ن���ام���ي���ة يف ت���ح���ق���ي���ق ال�����ق�����درة ع�����ى ت��ح��م��ل 
ال�������دي�������ون ع������ى امل���������دى ال�����ط�����وي�����ل م������ن خ�������ال ت���ن���س���ي���ق ال����س����ي����اس����ات 
ال����رام����ي����ة إىل ت���ع���زي���ز ال���ت���م���وي���ل ب����دي����ون وت��خ��ف��ي��ف أع����ب����اء ال���دي���ون 
وإع����������������ادة ه����ي����ك����ل����ت����ه����ا، ح�����س�����ب االق�������ت�������ض�������اء، وم�����ع�����ال�����ج�����ة م���س���أل���ة 
ال���دي���ون ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��ب��ل��دان ال��ف��ق��رة امل��ث��ق��ل��ة ب��ه��ا إلخ��راج��ه��ا من 

حالة املديونية الحرجة.
اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمًوا وتنفيذها.

التكنولوجيا
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون اإلق��ل��ي��م��ي وال�������دويل ب���ن ال���ش���م���ال وال��ج��ن��وب 
وف����ي����م����ا ب�����ن ب�����ل�����دان ال����ج����ن����وب وال�����ت�����ع�����اون ال�����ث�����ايث ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 
بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل 
امل���ع���ارف وف���ق ش����روط م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا، ب��وس��ائ��ل ت��ش��م��ل تحسن 
ال��ت��ن��س��ي��ق ف��ي��م��ا ب��ن اآلل���ي���ات ال��ق��ائ��م��ة، وال س��ي��م��ا ع��ى مستوى 

األمم املتحدة، ومن خال آلية عاملية لتيسر التكنولوجيا
تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئًيا ونقلها وتعميمها 
ون���ش���ره���ا إىل ال����ب����ل����دان ال���ن���ام���ي���ة ب����ش����روط م����وات����ي����ة، ب���م���ا يف ذل���ك 
ال���ش���روط ال��ت��س��اه��ل��ي��ة وال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة، وذل�����ك ع���ى ال��ن��ح��و امل��ت��ف��ق 
عليه التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات 
يف مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان 
ن��م��ًوا بحلول ع��ام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات 

التمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
بناء القدرات

تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية 
تنفيًذا فعااًل ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية 
الرامية إىل تنفيذ جميع أه��داف التنمية املستدامة، بوسائل 
ت���ش���م���ل ال�����ت�����ع�����اون ب�����ن ال����ش����م����ال وال�����ج�����ن�����وب وف����ي����م����ا ب�����ن ب����ل����دان 

الجنوب والتعاون الثايث.
التجارة

تعزيز نظام تجاري متعدد األطراف عاملي وقائم عى القواعد 
وم����ف����ت����وح وغ�������ر ت���م���ي���ي���زي وم����ن����ص����ف يف إط���������ار م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة 
ال��ع��امل��ي��ة، ب���وس���ائ���ل م��ن��ه��ا اخ���ت���ت���ام امل���ف���اوض���ات ال���ج���اري���ة يف إط���ار 

خطة الدوحة اإلنمائية التي وضعتها تلك املنظمة
زي���������ادة ص����������ادرات ال����ب����ل����دان ال���ن���ام���ي���ة زي����������ادًة ك�����ب�����رًة، وال س��ي��م��ا 
ب����غ����رض م���ض���اع���ف���ة ح���ص���ة أق������ل ال����ب����ل����دان ن�����م�����ًوا م�����ن ال������ص������ادرات 
العاملية بحلول عام 2020 تحقيق التنفيذ املناسب التوقيت 
لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمًوا إىل األسواق بدون 
رس������وم ج���م���رك���ي���ة أو ح���ص���ص م����ف����روض����ة، ت���م���اش���ًي���ا م����ع ق������رارات 
منظمة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، ب��وس��ائ��ل منها ك��ف��ال��ة ج��ع��ل ق��واع��د 
املنشأ التفضيلية املنطبقة عى واردات أقل البلدان نمًوا شفافًة 
وبسيطًة، وكفالة مساهمة تلك القواعد يف تيسر الوصول 

إىل األسواق.
املسائل العامة

اتساق السياسات واملؤسسات
تعزيز استقرار االقتصاد الكي عى الصعيد العاملي، بوسائل 

تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها
تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية املستدامة
اح������������رام ال����ح����ي����ز ال�����س�����ي�����اس�����ايت وال������ق������ي������ادة ال�����خ�����اص�����ن ب����ك����ل ب��ل��د 
لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء عى الفقر وتحقيق التنمية 

املستدامة.
شراكات أصحاب املصلحة املتعددين

تعزيز الشراكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة، 
واستكمالها بشراكات بن أصحاب املصلحة املتعددين لجمع 
امل���ع���ارف وال���خ���ربات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وامل������وارد امل��ال��ي��ة وت��ق��اس��م��ه��ا، 
وذل�������ك ب����ه����دف ت��ح��ق��ي��ق أه��������داف ال���ت���ن���م���ي���ة امل���س���ت���دام���ة يف ج��م��ي��ع 

البلدان، وال سيما البلدان النامية
ت���ش���ج���ي���ع وت����ع����زي����ز ال�����ش�����راك�����ات ال����ع����ام����ة وب�������ن ال����ق����ط����اع ال����ع����ام 
وال��������ق��������ط��������اع ال���������خ���������اص وش������������راك������������ات امل�����ج�����ت�����م�����ع امل���������������دين ال�����ف�����ع�����ال�����ة، 
ب������االس������ت������ف������ادة م�������ن ال��������خ��������ربات امل����ك����ت����س����ب����ة م�������ن ال�������ش�������راك�������ات وم�����ن 

اسراتيجياتها لتعبئة املوارد.
البيانات والرصد واملساءلة

ت��ع��زي��ز ت��ق��دي��م ال��دع��م ل��ب��ن��اء ق����درات ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، ب��م��ا يف 
ذل���ك أق���ل ال��ب��ل��دان ن���م���ًوا وال������دول ال��ج��زري��ة ال��ص��غ��رة ال��ن��ام��ي��ة، 
لتحقيق زيادة كبرة يف توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة 
التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، 
وال����س����ن، وال����ع����رق، واالن���ت���م���اء ال���ع���رق���ي، وال����وض����ع ك��م��ه��اج��ر، 
واإلع������اق������ة، وامل�����وق�����ع ال����ج����غ����رايف وغ����ره����ا م����ن ال���خ���ص���ائ���ص ذات 
الصلة يف السياقات الوطنية، بحلول عام 2020 االستفادة 
من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم املحرز يف تحقيق 
ل الناتج املحي اإلج��م��ايل، ودع��م بناء  التنمية املستدامة تكِمّ
القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية، بحلول عام 2030.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الهدف 17– عقد الشراكة لتحقيق األهداف

الصمود والثبات واستمرار رفد اجلبهات أثمر انتصارات عظيمة في مختلف اجلبهات

قبائل املديريات احملررة بشبوة تعلن الصلح العام   والنفير ضد الغزاة 
بيحان _رياض الزواحي 

اس����ت����ج����اب����ة ل������دع������وة ال����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ع���ب���دامل���ل���ك 
بدرالدين الحويث وبرعاية اللواء عوض محمد 
بن فريد العولقي محافظ املحافظة أعلنت 24 
قبيلة من قبائل املديريات املحررة بشبوة توقيع 
ات�����ف�����اق ال���ص���ل���ح ال�����ع�����ام مل������دة ع����ام����ن ت����أك����ي����دا ع��ى 
املصالحة القبلية والوطنية وإنهاء االنقسام و 

التوجه نحو النفر العام ضد الغزاة 
وتشكيل لجنة ملتابعة قضايا الحل والصلح 
وإنهاء كل مظاهر االقتتال بن أبناء القبائل. 

وخ�����ال ال���ل���ق���اء ال�����ذي ح���ض���ره ال��ع��م��ي��د ص��ال��ح 
حاجب مساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة 
ووك�������������اء م����ح����اف����ظ����ة ش������ب������وة ال��������رص��������اص ال����ب����ك����ري 
وأح������م������د ال�����ح�����م�����زة ون������اص������ر ال�����ب�����ح�����ري م�����دي�����ر ع����ام 
مديرية بيحان ألقى اللواء الركن عوض محمد 
ب�����ن ف����ري����د ال���ع���ول���ق���ي م���ح���اف���ظ م���ح���اف���ظ���ة ش���ب���وة 
كلمة بارك خالها توقيع وثيقة الصلح القبي 
ال���ت���ي اع���ت���ربه���ا م���ن أه����م ال���ع���وام���ل ال���ت���ي ت��س��اه��م 
يف ت��وح��ي��د ط���اق���ات امل��ج��ت��م��ع مل���واج���ه���ة ال���ع���دوان 
الغاشم..مشرا إىل االنتهاء من املرحلة األوىل 
لتوقيع هذه الوثيقة واستكمال املرحلة الثانية 
من خال اللجنة املكلفة بمتابعة قضايا الصلح 

وإنهاء الثارات بشكل عام ، الفتاً إىل أن التنمية 
م��رت��ب��ط��ة ب���األم���ن واألم������ن م��رت��ب��ط ب���اإلص���اح بن 
ال���ن���اس وم����ا أن���ج���ز ب���ش���أن وث��ي��ق��ة ال��ص��ل��ح ال��ق��ب��ي 
يمثل انتصاراً لقيم املجتمع اليمني واستجابة 
ل���ل���دع���وة ال���ت���ي أط���ل���ق���ه���ا س���م���اح���ة ال���س���ي���د ال��ق��ائ��د 
عبدامللك بدرالدين الحويث - حفظة الله-  الذي 
وج������ه ب���ال���ص���ل���ح ال�����ع�����ام يف م���خ���ت���ل���ف امل���ح���اف���ظ���ات 

لوقف نزيف الدم و توحيد وحشد كل الطاقات 
للبناء والتنمية ومواجهة الغزاة واملحتلن. 

ك����م����ا اع�����ت�����رب ال�������ل�������واء ال����ع����ول����ق����ي ت����وق����ي����ع وث���ي���ق���ة 
ال����ص����ل����ح يف امل�����دي�����ري�����ات امل������ح������ررة ب����������ادرة إي���ج���اب���ي���ة 
سيتم تعميمها ع��ى بقية م��دي��ري��ات املحافظة 
ب������إذن ال���ل���ه ت���ع���اىل إن���ط���اق���ا م����ن م���دي���ري���ة ب��ي��ح��ان 
التي ستضل نموذجا ملديريات شبوة والوطن 

وم���ف���ت���اح ال���ن���ص���ر ل���ت���ح���ري���ر ب��ق��ي��ة امل����دي����ري����ات ال��ت��ي 
احتلها العدو.. مؤكدا أن قيادة الدولة وقيادة 
امل��ح��اف��ظ��ة س��رع��ى ه����ذا ال��ص��ل��ح وس��ت��ع��م��ل عى 
متابعة عمل اللجنة املكلفة بحل قضايا الثأر 
وتذليل أي صعوبات ت��واج��ه مهامها الوطنية 

النبيلة. 
كما دع��ا العولقي كافة القبائل األخ���رى إىل 
أن ت��ح��ذوا ح���ذوا قبائل امل��دي��ري��ات امل��ح��ررة التي 
وق���ع���ت ال��وث��ي��ق��ة يف ظ���ل امل��رح��ل��ة ال���ت���ي يعيشها 
ال�����������وط�����������ن واس���������ت���������ش���������ع���������ار م��������س��������ؤول��������ي��������ة ال������ن������ه������وض 
ب�����ال�����واج�����ب�����ات ال����وط����ن����ي����ة وأه�����م�����ه�����ا االس������ت������م������رار يف 
معركة تحرير الوطن والتفرغ للبناء والتنمية.

مؤكدا أهمية توعية املجتمع بخطورة ظاهرة 
الثأر وعدم االنجرار إىل صراعات فرعية تشغل 
ال���ي���م���ن���ي���ن ع������ن م���ع���رك���ت���ه���م األس�����اس�����ي�����ة ل���ت���ح���ري���ر 

وطنهم والدفاع عن كرامتهم .
م������ن ج����ان����ب����ه أل�����ق�����ى ال����س����ي����د ح����س����ن ال���س���ع���دي 
ك��ل��م��ة ال��ع��ل��م��اء وامل���ش���اي���خ يف امل���دي���ري���ات امل��ح��ررة 
وأش�����ار ف��ي��ه��ا أن ق��ض��ي��ة  ال���ث���ار م���ن أه����م ال��ق��ض��اي��ا 
التي تتنافى مع روح اإلسام الحنيف ومع قيم 
اإلس������ام ال�����ذي ح����رم ق��ت��ل ال��ن��ف��س إال ب��ال��ح��ق ، 
مباركا توقيع ه��ذه الوثيقة التي وح��دت صف 

األمة يف مواجهة العدوان الغاشم.

وك����������ان األخ ال����ش����ي����خ أح�����م�����د ال�����ص�����ع�����دي ع��ض��و 
مجلس الشورى قد ألقى كلمة يف بداية اللقاء 
بارك فيها لقبائل املديريات املحررة هذه اإلنجاز 
مؤكدا أن تعين قاٍض متخصص يف املديريات 
س��ي��س��اه��م ب��ش��ك��ل ف���اع���ل يف ال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن ه���ذه 

الظاهرة التي تهدد سامة وأمن املجتمع.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��رض وك��ي��ل محافظة 
ذمار رئيس لجنة التوقيع عى الوثيقة عباس 
العمدي ن��ص الوثيقة أم��ام الحضور ، مؤكدا 
ال����ت����زام ك���ل امل���وق���ع���ن ب��ب��ن��ود ال��وث��ي��ق��ة ، ك��م��ا تم 
ق�����������راءة ال����ب����ي����ان ال����خ����ت����ام����ي ع������ن ال����ل����ق����اء م������ن ق��ب��ل 
ال���ش���ي���خ ال�����رص�����اص ال����ب����ك����ري وال���������ذي أك�������دت ف��ي��ه 
ك���اف���ة ال���ق���ب���ائ���ل امل���وق���ع���ة ع����ى ال���وث���ي���ق���ة ال���ت���زام���ه���ا 
ب��ك��اف��ة ب���ن���ود وث��ي��ق��ة ال��ص��ل��ح ال��ق��ب��ي مل����دة ع��ام��ن 
استجابة لدعوة قائد الثورإ  ونظرا ملا تقتضيه 
املصلحة الوطنية من أهمية يف توطيد مبادئ  
الصلح العام والوقوف معا يف معركة الدفاع 
امل��ش��رك ع��ن ال��وط��ن وتوحيد وحشد الطاقات 

من أجل البناء والتنمية للوطن .
حضر اللقاء املوسع لقبائل املديريات الثاث 
امل��ق��دم ض��ي��ف ال��ل��ه ال��خ��ط��ي��ب م��دي��ر أم���ن بيحان 
والعقيد مصطفى الشريف وعدد من املسؤولن 

يف املحافظة.

اللجان املجتمعية مبحافظة حجة تعقد لقاًء موسعًا

رضورة  امل��ش��ارك��ون: 
االخ��ت��االت  تصحيح 
بيانات  قاعدة  إليجاد 
ص��ح��ي��ح��ة وس��ل��ي��م��ة 
الزكاة  وص��ول  تضمن 

اىل مستحقيها

استجابة لدعوة السيد القائد عبدامللك بدرالدين وبرعاية اللواء العولقي محافظ املحافظة:

< يعلن عى يوسف ناجى احمد الشرعبى عن فقدان بطاقة شخصية صادرة من الحديدة فعى من وجدها االتصال عى 
تلفون رقم 777013099 أو ايصالها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

تعلن األخت فتحيه شمسان احمد سعد عن فقد جواز سفر يحمل رقم 0522404٦ صادر من تعز و جواز باسم ايهم 
عبدالله احمد الرضمي يحمل رق��م 0٦824354 وج���واز باسم هتان عبدالله احمد الرضمي يحمل رق��م 07354749 

فعى من وجدهما عليه ايصالهم اىل اقرب قسم شرطة وله الشكر.
< يعلن األخ عسكر خ��ال��د ص��ال��ح يحيى ال��ه��م��ام ع��ن ف��ق��دان بطاقته العسكرية رق��م 114307٦ص������ادرة م��ن وزارة ال��دف��اع 
وبطاقته التعريفية رق��م ٦120832 وال��ص��ادرة م��ن كلية ال��ط��ران فعى م��ن يجدهما ايصالهما إىل جهات االخ��ت��ص��اص أو 

أقرب قسم شرطة
< يعلن مالك عبدالسام عبدالوهاب عبدامللك عن فقدان ملف بداخله شهادة جامعية وسجل أكاديمي طبق األصل وصورة 

بطاقة شخصية وصورة استمارة الثانوية العامة جميعها باسمه فمن وجدها عليه التصال عى الرقم 7778225٦8

شكر وتقدير
نتقدم بخالص الشكر والتقدير 

لألستاذ/ ناصر عبدالله 
عيل القديس، أحد 

الربوين البارزين، وذلك 
عرفاناً منا بالجهود التي 
يبذلها يف العمل الربوي 

والتعليمي، وحرصه 
عى إياء أبناء الشهداء 
واملناضلن والجرحى 

والنازحن جل االهتمام، 
وتمكينهم من مواصلة التعليم يف 
مدارس املدينة الجديدة.. 

فله منا كل الشكر عى التسهيات التي يقدمها 
لكل الطاب امللتحقن، والتي تعد لفتة إنسانية يف 
ظل الظروف الراهنة التي فرضها استمرار العدوان 
والحصار.. متمنن لألستاذ القديرناصر القديس كل 

التوفيق والسداد.
العميد/ عارف العوايض 

أمني عام ملتقى أبناء الشهداء ومناضيل الثورة

تهانينا ابا ابرار
اجمل التهاين والتربيكات نهديها محملة

 بالفل والياسمن للزميل العزيز

 املقدم/ حافظ الربيهي
 وذلك بمناسبة ارتزاقه املولودة الجديدة 

التي اسماها "ابرار" جعلها الله من مواليد 
السعادة وقر بها عن والديها وانبتها نباتا حسناً.. 

الف مربوك.

املهنئون: كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي

تعازينا آل الجالل
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بصادق العزاء

 واملواساة إىل األخوة/ محمد واحمد وصالح عبدالله الجالل

وذلك بوفاة املغفور له - بإذن الله تعاىل- والدهم املناضل

 عبدالله احمد عيل الجالل
احد كوادر التوجيه املعنوي الذي افنى حياته يف خدمة الوطن

 من خال عمله كأمن للمخازن يف املتحف الحربي
سائلن الله العي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة

االسيفون: قيادة ومنتسبو دائرة التوجيه املعنوي

تعازينا ال غنيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم باحر التعازي 
اىل عبدالفتاح وعبدالعالم وصدام وعمار غنيم 

وذلك يف وفاة املغفور لها - بإذن الله تعاىل-

 والدتهم
سألن املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة 

واملغفرة.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
األسيفون : سليم وموفق وحسني عيل القطيبي 

وكافة االهل واالصدقاء

تعازينا آل البوين
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة 

الشيخ/ صالح عيل أحمد البوين وبهذا املصاب الجلل نتقدم 
بخالص العزاء واملواساة ألوالده وهم: معن صالح البوين – مانع 
صالح البوين – محمد صالح البوين – مناع صالح البوين – أدهم 

صالح البوين واخوانه وجميع أهله.. سائلن املوىل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة واملغفرة..إنا لله وإنا إليه راجعون.

املعزون: وهبان النزاري – يحيى يحيى راصع 
 وجميع االصحاب واالنساب 

تعازينا ال  الدبعي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم باحر التعازي

 للدكتور/ سامي سلطان الدبعي..
وذلك بوفاة - املغفور لها بإذن الله تعاىل- زوجته 

تغمد الله الفقيدة بواسع الرحمة واملغفرة..إنا لله وإنا إليه راجعون.

األسيفون:  الدكتور منري الزيدي
 وجميع أطباء وموظفي مركز مختربات العولقي



أبناء اجليش واللجان.. 
أبطال احلرب و السالم

ن���ؤك���د ل���ل���م���رة األل������ف ب�����أن ال��ي��م��ن��ي��ن ق����د ت��ع��ل��م��وا م����ن ال������دروس 
ال��س��اب��ق��ة فيما يتعلق ب��م��خ��ادع��ة ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان وأن امل��ؤم��ن 
ال ي����ل����دغ م����ن ج���ح���ر م����رت����ن  وع���ل���ي���ه ف�����إن م����ا ي����ق����ال وي����ش����اع ح���ول 
وقف إط��اق النار وإنهاء العدوان عىل اليمن ومحاولة األمم 
املتحدة تغيري موقفها لن يتحقق أبدا إال عن طريق ما يسطره  
ال������رج������ال األب������ط������ال م�����ن أب�����ن�����اء ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة م��ن 
ماحم بطولية سيخلدها التاريخ يف أنصع صفحاته السيما 
وهم اليوم يحاصرون مدينة م��أرب من كل االتجاهات والتي 
ت��ع��د ك���أه���م م��ع��ق��ل ل��ل��ع��م��اء وامل���رت���زق���ة و ت��ع��ت��ر أي���ض���ا م���ن أه��م 
امل������وارد ال��ت��ي ي��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان وي��ن��ف��ق��ه��ا ع���ىل من 
ي��ق��ات��ل��ون ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن��ه ل��ح��م��اي��ة األرايض ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي عجز 
جيشها عن ال��دف��اع عنها وليس من خ��ال امل��ش��اورات وإرس��ال 
املبعوثن ال��دول��ي��ن واألم��ري��ك��ي��ن وال��ه��دن امل��زع��وم��ة ال��ت��ي يتخذ 
منها تحالف العدوان ومرتزقته راحة اللتقاط األنفاس خاصة 
ب��ع��دم��ا ح���دث ل��ه��م م���ن ه���زائ���م ق��اس��ي��ة يف ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي ثم 
يعاودون عدوانهم الربري عىل اليمن وشعبه العظيم بوترية 

أشد وهو ما يؤكد استمرارهم يف 
ن���ف���ث س���م���وم���ه���م وح����ق����ده����م ع��ىل 
اليمن وشعبه ولن يتوقفوا أبدا 
من ذات أنفسهم ,ألن هدفهم 
األساس تدمري كل يشء وجعل 
ال�����ي�����م�����ن خ�������راب�������ا ون������ق������ل س����ي����ن����اري����و 
عمموه ع��ىل بعض ال���دول إليه 
ل����ي����ت����ق����ات����ل أب��������ن��������اؤه م�������ع ب���ع���ض���ه���م 
وهم يمولون الحروب الداخلية 
وي��ت��ف��رج��ون ب��دل��ي��ل أن��ه��م ن��ف��ذوا 
ج�������������������������زءاً م�������������ن ه�����������������ذا ال�������س�������ي�������ن�������اري�������و 
امل��رع��ب يف ع��دد م��ن املحافظات 
ال���ج���ن���وب���ي���ة ال����ت����ي ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا 
ت������ح������ال������ف ال������������ع������������دوان وي���������ري���������دون 

أن ي��ن��ق��ل��وا م���ا ح��ق��ق��وه م���ن دم�����ار وخ�����راب يف ب��ع��ض امل��ح��اف��ظ��ات 
الجنوبية إىل املناطق الشمالية بدون استثناء ويمهدون لذلك 
بحملة إعامية شرسة كما يحدث حاليا تزامنا مع تصعيدهم 
يف ع��دد من الجبهات ثم يقومون بالتهويل  وتخويف الناس 
وان ك���ان���ت يف م��ج��م��ل��ه��ا ح��م��ل��ة ت���رس���م ل���ل���واق���ع ال��ي��م��ن��ي ال��ج��دي��د 
وللمستقبل الذي يخططون له صورة قاتمة سوداء ومتشائمة 
م��ن خ��ال اإلي��ح��اء ب��أن ال��وض��ع يف اليمن يف ح��ال��ة غليان وعىل 

حافة االنفجار. 
ك��م��ا ت��ص��ور حملتهم اإلع��ام��ي��ة امل��ف��رك��ة ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي 
واألم���ن���ي ب��أن��ه خ��ط��ري ج���دا الس��ي��م��ا ب��ع��د أن ت��م��ك��ن��وا م���ن م��ح��ارب��ة 
العملة الوطنية وجعلها تنهار أمام الدوالر حيث وصل سعر 
ال����دوالر يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي يسيطرون عليها اىل م��ا ي��ق��ارب 1500 
ريال وانه ينذر بكارثة مستغلن تأخر صرف املرتبات يف الظروف 
االستثنائية التي تمر بها اليمن بسبب العدوان الربري عليه 
وتعاون العماء واملرتزقة معه وذلك لصرف األنظار عن الدور 
الكبري الذي سيلعبه اليمن بعد انتصاره والدفاع عن سيادته 
واس���ت���ق���ال���ه وت���ح���ري���ر ق������راره ال���س���ي���ايس م���ن ال���وص���اي���ة ال��خ��ارج��ي��ة 
العتبارات الحجم السكاين واملوقع الجغرايف والرثوة الواعدة 
ال����ت����ي ي��م��ت��ل��ك��ه��ا ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وامل����م����ن����وع ع���ل���ي���ه اس���ت���خ���راج���ه���ا 
باإلضافة اىل البعد الحضاري والتاريخي واملكانة التي يحتلها 
ال���ي���م���ن ع����ىل ال���ص���ع���ي���دي���ن ال���ع���رب���ي واإلس�����ام�����ي وه�����ي ع����وام����ل يف 
م��ج��م��ل��ه��ا ت��خ��ل��ق االه���ت���م���ام ال�������دويل ب��ال��ي��م��ن وت���ج���ع���ل ه�����ذا ال��ب��ل��د 
ال��ن��اه��ض م��ح��ط أن��ظ��ار ال��ك��ث��ري م��ن ال����دول م��م��ن ت��رغ��ب يف إي��ج��اد 
م���ص���ال���ح م���ش���رك���ة وت�����ب�����ادل امل���ن���اف���ع م���ع���ه ك���ي���م���ن ج����دي����د ي��م��ت��ل��ك 
س��ي��ادة ق����راره ال��س��ي��ايس خ��ص��وص��ا ب��ع��د أن اس��ت��ط��اع أن يحافظ 
ع���ىل وح���دت���ه وي���ع���ززه���ا ب���ث���ورة 21 س��ب��ت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي تعد 
معجزة حقيقية يف جنوب الجزيرة العربية تستحق اإلعجاب 
واالهتمام بها بدل شن الحرب والعدوان عليها وهي الحقيقة 
التي حلت عىل أذهان وعقول وتفكري أعداء اليمن يف الداخل 
وال���خ���ارج ب��م��ث��اب��ة ال��ص��اع��ق��ة ال��ت��ي أت���ت ل��ت��ج��ت��ث ك���ل م��ؤام��رات��ه��م 

الخبيثة وخططهم الفاشلة والدنيئة.
وكلما ضاق الخناق عىل النظام السعودي فيما وراء الحدود 
م����ن ق���ب���ل رج�������ال ال�����رج�����ال م����ن أب����ن����اء ال���ج���ي���ش ال���ي���م���ن���ي وال���ل���ج���ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وت���ع���رض م��دن��ه ل��ل��ض��رب��ات ال��ح��ي��دري��ة ك���أه���داف تصل 
إليها الصواريخ البالستية والطريان املسري كلما صعد النظام 
السعودي من حماته اإلعامية املغرضة واملضللة ضد اليمن 
وش��ع��ب��ه ال��ع��ظ��ي��م ب��ه��دف ق��ل��ب ال��ح��ق��ائ��ق وت��ض��ل��ي��ل ال����رأي ال��ع��ام 
العاملي بل والضحك عىل أبناء شعب نجد والحجاز املغيبن 
ع���ن واق��ع��ه��م ت��م��ام��ا م��س��ت��خ��دم��ا م���ا ي���ري���د م���ن ق���ام���وس ال���ب���ذاءة 
وال��ش��ت��ائ��م واالف��������راءات واألك����اذي����ب ال��ت��ي ال ي��ص��دق��ه��ا ع��ق��ل وال 
يستسيغها منطق ، غري مدرك هذا النظام األرعن أن حمات 
إمراطوريته اإلعامية التي ينفق عليها مليارات الدوالرات لن 
ت��زي��د الشعب اليمني إال ص��م��ودا وص��اب��ة يف مواجهة ع��دوان��ه 
وم��ن تحالف معه ض��د اليمن وإف��ش��ال ك��ل مخططات التآمر 
وال��ع��داوة التاريخية التي اختزنها النظام السعودي منذ أمد 
ب��ع��ي��د ل��رك��ي��ع ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وم���ح���ارب���ة ان��ط��اق��ت��ه ع���ىل درب 

التقدم والنهوض وتحرير قراره السيايس من وصايته .
إن الهجمة اإلعامية الشرسة التي يقودها اإلعام السعودي 
ال�����ي�����وم وم�������ن ت����ح����ال����ف م����ع����ه ت����ؤك����د إس�����ت�����م�����رار ال������ع������داء ال���ت���اري���خ���ي  
امل����ع����روف ال������ذي ي��ك��ن��ه ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي ل��ل��ي��م��ن وش���ع���ب���ه م��ن��ذ 
ت��أس��ي��س دول����ة ب��ن��ي س��ع��ود األوىل يف ال��درع��ي��ة ب��رع��اي��ة وح��م��اي��ة 

بريطانية قبل أكرث من مائتي عام .
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أم���ت���ن���ا ال����ي����وم يف ح���رك���ت���ه���ا ويف ن���ه���ض���ة أح�����راره�����ا واح���ت���ض���ان 
شعوبها هي يف موقع متقدم، تشهد له التغريات الراهنة 
يف ك�����ل ال����ج����ب����ه����ات ب���������دءا م�����ن ف���ل���س���ط���ن ول����ب����ن����ان وال�����ع�����راق 

وسوريا ويف اليمن.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه
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(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

ن����������ددت ال����ل����ج����ن����ة ال���وط���ن���ي���ة 
لشؤون األسرى بإقدم 

م����������رت����������زق����������ة ال�������������ع�������������دوان 
األمرييك- السعودي 
يف ج������ب������ه������ة ال������س������اح������ل 
ال�����غ�����رب�����ي ع�������ىل إع���������دام 
ع�����������ش�����������رة م��������������ن أس��������������رى 

ال�����������ج�����������ي�����������ش وال�����������ل�����������ج�����������ان 
الشعبية رمياً بالرصاص.

ووص��ف��ت اللجنة يف ب��ي��ان ص���ادر عنها هذا 
التصرف بالهمجي والعدواين الذي يتنافى 
مع أبسط الحقوق واألخاق والقيم الّدينية 

واإلنسانية.
وقال البيان: "وإننا إذ ندين هذه الجريمة 
الشنعاء لنؤكد عىل أنها دليل عىل وحشية 
وإجرام هؤالء املرتزقة كما أنها - يف الوقت 
ن��ف��س��ه- ت��م��ث��ل ف��ض��ي��ح��ة م���دّوي���ة ل��داع��م��ي��ه��م 
ومشغيلهم من األمريكين والسعودين 
واإلم�����������ارات�����������ي�����������ن وأن ت���������ك���������رار ه�����������ذه ال������ج������رائ������م 

دل���ي���ل ع����ىل أن���ه���ا م��ن��ه��ج��ي��ة 
دول  ت�������������������ت�������������������خ�������������������ذه�������������������ا 
ال��ت��ح��ال��ف ومرتزقتها 
م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ع����دوان 
ل����������ان����������ت����������ق����������ام م��������������ن ك�����ل 
م����������������������������ن ي�������������������ت�������������������ح�������������������رك يف 
م�����واج�����ه�����ة اح���ت���ال���ه���م 

وإجرامهم".
وحّملت لجنة شؤون 
األس����رى ق��ي��ادة امل��رت��زق��ة يف ال��س��اح��ل الغربي 
وال�������������������دول ال�������داع�������م�������ة ل������ه������ا ك�������ام�������ل امل�����س�����ؤول�����ي�����ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة واألخ�����اق�����ي�����ة إزاء ه������ذه ال���ج���ري���م���ة 

الوحشية.
ودع�������������ا ال�������ب�������ي�������ان امل�������ب�������ع�������وث األم��������م��������ي واألم�����������م 
املتحدة واملنظمات التابعة لها يف اليمن إىل 
إدانة هذه الجريمة والتحّرك الجاد والفاعل 
مل������اح������ق������ة م�����رت�����ك�����ب�����ي�����ه�����ا مل�����ح�����اك�����م�����ت�����ه�����م وات��������خ��������اذ 
اإلج������راءات ال���ازم���ة ل��ح��م��اي��ة ج��م��ي��ع األس���رى 

وحفظ حقوقهم.

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة امس 
ب����رئ����اس����ة أم�������ن ع�������ام امل����ج����ل����س األع���������ىل إلدارة 
وت��ن��س��ي��ق ال����ش����ؤون اإلن���س���ان���ي���ة ع���ب���د امل��ح��س��ن 
ط������������اووس ض������م م����م����ث����ي امل����ن����ظ����م����ات ال����دول����ي����ة 
ال����ع����ام����ل����ة ب����امل����ح����اف����ظ����ة إم����ك����ان����ي����ة ال�����ت�����دخ�����ل يف 
معالجة أوضاع املواطنن باملناطق املتضررة 

يف الحديدة.
وت��������ط��������رق االج�������ت�������م�������اع ب������ح������ض������ور م�������دي�������ر ف������رع 
امل������ج������ل������س ب������امل������ح������اف������ظ������ة ج��������اب��������ر ال������������رازح������������ي إىل 
األوض������اع اإلن��س��ان��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي تعيشها 

امل��ن��اط��ق امل��ت��ض��ررة ج����راء ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار 
وض���������������������رورة ت������ق������دي������م امل���������س���������اع���������دات ال������غ������ذائ������ي������ة 
واإلي���������وائ���������ي���������ة واإلغ��������اث��������ي��������ة ل����ت����خ����ف����ي����ف م�����ع�����ان�����اة 

املواطنن.
ويف االجتماع أكد طاووس أهمية اضطاع 
األم�����م امل���ت���ح���دة ب����دوره����ا اإلن����س����اين م���ن خ��ال 
ال�����ت�����دخ�����ل ال�����س�����ري�����ع وال������ع������اج������ل ل���ل���م���ن���ظ���م���ات 
الدولية العاملة باملحافظة إلغاثة املواطنن 
باملناطق ال��ت��ي ي��ع��اين م��واط��ن��وه��ا م��ن أوض��اع 

إنسانية صعبة جراء العدوان والحصار.

وط������ال������ب امل����ن����ظ����م����ات ب����س����رع����ة ت�����وف�����ري امل��������واد 
الغذائية واإليوائية واإلغاثية املنقذة للحياة 
واملياه الصالحة للشرب .. مؤكدا أن املجلس 
س���ي���ع���م���ل ع�����ىل ت���س���ه���ي���ل اإلج�������������راءات إلن���ج���اح 
أنشطة املنظمات وتذليل الصعوبات أمامها 

خال النزول امليداين لتقييم األوضاع.
ف������ي������م������ا أك�������������د م�����م�����ث�����ل�����و امل�������ن�������ظ�������م�������ات ال�������دول�������ي�������ة 
االس�������ت�������ع�������داد ل����ل����ت����دخ����ل ال��������ط��������ارئ يف امل����ن����اط����ق 
املتضررة بعد النزول امليداين وتقييم وتحديد 

االحتياج الضرورية.

خاص – 26سبتمر
أكد وزير الكهرباء والطاقة األستاذ أحمد 
محمد العليي بأن قياديت الوزارة واملؤسسة 
العامة يف حالة استنفار غري معلن للتنفيذ 
وال������رج������م������ة ال����ع����م����ل����ي����ة ل����ت����وج����ي����ه����ات ال����ق����ي����ادة 
الثورية والسياسية القاضية بإعادة وتطبيع 
ال���ح���ي���اة ل��س��ك��ان امل���ن���اط���ق امل����ح����ررة وخ��ص��وص��ا 
يف م�����ح�����اف�����ظ�����ات م�������������آرب وش��������ب��������وة وال�����ب�����ي�����ض�����اء 
وال���ح���دي���دة وإع������ادة خ���دم���ة ال��ك��ه��رب��اء وإن�����ارة 
قناديل النصر يف كل بيت من بيوت سكان 

املديريات املحررة . 
وأض����اف ال���وزي���ر ال��ع��ل��ي��ي يف ت��ص��ري��ح خ��اص 
ل���"26س��ب��ت��م��ر" ب���أن خلية األزم����ة املشكلة يف 
ال�������وزارة ب��ق��ي��ادت��ه وع��ض��وي��ة رئ���ي���س امل��ؤس��س��ة 
ونائبه ووكاء الوزارة الجميع يعملون عىل 
م����دار ال��س��اع��ة وب�����روح ع��م��ل ال��ف��ري��ق ال��واح��د 

كخلية نحل وخ��ال األي��ام املاضية نتج عن 
ن الوزارة من اعادة التيار  هذه الجهود تمُكّ

الكهربايئ اىل املديريات املحررة يف محافظات 
مأرب والبيضاء وشبوة وأن خلية األزمة يف 
الوزارة أوفدت فريًقا هندسًيّا برئاسة رئيس 
امل�����ؤس�����س�����ة ال�����ع�����ام�����ة إىل امل�����ن�����اط�����ق ال�����ت�����ي ت��م��ت 
اس��ت��ع��ادت��ه��ا يف محافظة ال��ح��دي��دة للغرض 
نفسه وهو إعادة التيار الكهربايئ إىل منازل 

املواطنن هناك .
وج�������������دد وزي�������������ر ال������ك������ه������رب������اء ت������ح������ذي������ره ل����ك����اف����ة 
م���اك امل���ول���دات ال��خ��اص��ة ال���ذي���ن ل���م ي��ل��ت��زم��وا 
ب����ق����رار ال����������وزارة ال����ق����ايض ب��م��ن��ع ت��ك��ل��ف��ة م���اك���ان 
يسمى ب��االش��راك��ات االسبوعية والشهرية 
املضافة عىل فاتورة االستهاك واملغاالة يف 
ت��س��ع��رية اس��ت��ه��اك ال��ط��اق��ة ع���ىل امل���واط���ن يف 
امل���رح���ل���ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال����راه����ن����ة، وأن ال�������وزارة 
بصدد اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق 

املخالفن منهم.

جلنة شؤون األسرى تندد بإعدام مرتزقة 
العدوان عشرة أسرى في الساحل الغربي

مناقشة التدخالت الطارئة في املناطق املتضررة باحلديدة

ضبطت األجهزة األمنية بمحافظة مأرب كمية كبرية من الذخائر واملقذوفات يف أحد املنازل 
بمديرية جبل مراد.

وأوض�����ح م��ص��در أم��ن��ي أن ال���ذخ���ائ���ر واألع������رية ال���ن���اري���ة وال���ق���ذائ���ف ال��ت��ي ت���م ض��ب��ط��ه��ا ك����ان م��رت��زق��ة 
العدوان قد خبأوها يف أحد املنازل بمديرية جبل مراد قبل دحرهم من املديرية.

وأشار إىل أن من ضمن املضبوطات قذائف هاون وصناديق ذخرية الجي ثري وذخرية عيار 50.
وأشاد املصدر بتعاون املواطنن مع األجهزة األمنية يف كشف مخابئ ومخازن األسلحة التي 

أخفاها العدوان يف املديرية وإحباط تهريبها.

ضبط كمية كبيرة من الذخائر واملقذوفات 
أكد تبديد ظالم االحتالل في منازل سكان املناطق احملررة..في مديرية جبل مراد مبأرب

وزير الكهرباء: إعادة التيار الكهربائي
 ألغلب مناطق املديريات احملررة 

جهود تستحق الشكر 

ك������ل ال����ش����ك����ر وال����ت����ق����دي����ر مل�����دي�����ر م��س��ت��ش��ف��ى 
ال��ك��وي��ت ال��ج��ام��ع��ي ال��دك��ت��ور أم���ن الجنيد 
وال���ط���اق���م ال��ط��ب��ي ال��ع��ام��ل��ن يف امل��س��ت��ش��ف��ى 
ع������������ىل ج���������ه���������وده���������م وخ���������دم���������ات���������ه���������م امل�����ض�����ن�����ي�����ة 
االنسانية وتسهيل عاج املساعد عبدالله 
معصار وخدمة كافة املرىض يف املستشفى 
بكل تفان واخ���اص.. تمنياتنا لهم بمزيد 

من التوفيق والنجاح.


