
كرس الحصار األوىل ..  التأهب والقدرة على الرد :

  يف إطار التجسيد القوي 
ل���ل���م���ق���درة ال���ق���ت���ال���ي���ة ال���ع���ال���ي���ة ال��ت��ي 
وص�������ل�������ت إل������ي������ه������ا ق�������وات�������ن�������ا امل����س����ل����ح����ة 
الباسلة وم��ا تمتلكه م��ن أسلحة 
ردع اسرتاتيجية قادرة عىل ضرب 
ودك أي هدف عسكري أينما كان 
موقعه الجغرايف يف مملكة الشر 
وال���������ع���������دوان ال�����س�����ع�����ودي�����ة ودوي�����ل�����ة 
اإلم�����������ارات، وك������ذا ام����ت����اك ال���ق���درة 
ال���ك���ام���ل���ة وال���ع���ال���ي���ة ع����ىل م��واج��ه��ة 
ك��������اف��������ة ال������ع������م������ل������ي������ات ال����ت����ص����ع����ي����دي����ة 

لقوى العدوان..
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قواتنا املسلحة  تدك عمق  العدو   ومنشآ ته النفطية

 جهات أمريكية رسمية ومسؤولة رصدت وتابعت عملية 
قتل 8000 رجل وصبي من مسلمي البوسنة

  لم متارس أمريكا الضغط على كيان العدو الصهيوني الذي 
يرتكب أبشع اجلرائم واالنتهاكات حلقوق الفلسطينيني

  دأبت امريكا واعتاد العالم ايضا أن يسمع كل عام ما تصدره الخارجية 
األمريكية يف تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق االنسان يف مختلف انحاء 

املعمورة, بينما هي اول من تمارس الجرائم البشعة ضد االنسانية بقتل مئات 
تفاصيل ص 3اآلالف من األبرياء.. هكذا ظلت امريكا تمارس التضليل والخداع.. تفاصيل ص 4

سقوٌط مدٍو  ملرشد اإلخوان
 األعظم  في أحضان "هرتسوغ"

حقوق اإلنسان.. ذرائع أمريكية للهيمنة والطغيانحقوق اإلنسان.. ذرائع أمريكية للهيمنة والطغيان

ال����ت����ق����ى 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�������������ىل  رئ������ي������س ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ل�������������أرايض وامل�����س�����اح�����ة 

والتخطيط العمراين هاشم الشامي.
وج���������رى خ�������ال ال�����ل�����ق�����اء م����ن����اق����ش����ة س������ر ال����ع����م����ل ب���ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
ل��أرايض وم��ا قطعته من خطوات يف مجال التخطيط العمراين 

والصعوبات التي تواجهها، وخطتها للعام الجاري.
وخ�������ال ال���ل���ق���اء وج������ه ال���رئ���ي���س امل�����ش�����اط، ه���ي���ئ���ة األرايض ب��س��رع��ة 
اس������ت������ك������م������ال ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط ال������ح������ض������ري يف ك��������ل امل������ح������اف������ظ������ات ل�����ت�����ج�����اوز 
اإلش���ك���ال���ي���ات ال���ت���ي ح��ص��ل��ت خ����ال ال���ف���رتات امل��اض��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ال��ب��ن��اء 

العشوايئ.
وأك��د ع��ىل أهمية الرتكيز ع��ىل تهيئة أرايض لاستثمار ال��زراع��ي 
وال���ص���ن���اع���ي وال���س���ي���اح���ي ب���م���ا ي���س���ه���م يف دع������م االق����ت����ص����اد ال���وط���ن���ي 
وتحقيق االك��ت��ف��اء ال���ذايت وت��وف��ر ف��رص ال��ع��م��ل.. وش���دد الرئيس 
امل��ش��اط، عىل أهمية توثيق أرايض ال��دول��ة وامل��واط��ن��ن، والتعاون 

مع هيئة األوقاف يف توثيق أرايض وممتلكات األوقاف.
ووجه بتحديث لوائح الهيئة العامة لأرايض بما يحقق املصلحة 

العامة للوطن واملواطن.
إىل ذلك التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
ال����س����ي����ايس األع��������ىل ، أم������ن ع������ام امل���ج���ل���س األع��������ىل إلدارة وت��ن��س��ي��ق 

الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل إبراهيم الحميل.

التقي أمني عام مجلس الشؤون اإلنسانية ورئيس هيئة األرايض واملساحة 

الرئيس املشاط يوجه باستكمال التخطيط احلضري في مختلف احملافظات
  ضرورة االهتمام بإيصال املساعدات الغذائية للمستحقني لها واستعادة اخلدمات العامة والتركيز على املشاريع املستدامة

تفاصيل ص 2

خالل اللقاء باللجنة املركزية حلملة "إعصار اليمن"

رئيس الوزراء:  » إعصار اليمن« سيجتث 
العدوان ومشاريعه التدميرية 

ال������ت������ق������ى رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س ال���������������������وزراء ال������دك������ت������ور 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور اللجنة امل��رك��زي��ة 
لحملة "إعصار اليمن"، حيث جرى الوقوف 
عىل سر الحملة بعد أسبوعن من تدشينها.

واطلع اللقاء عىل الخطوات املنجزة يف إطار 
تنفيذ الربنامج الزمني الخاص بالفعالية عىل 
مستوى الجهات املركزية والسلطة املحلية يف 
أمانة العاصمة واملحافظات، وحجم التفاعل 
ال����رس����م����ي وال���ش���ع���ب���ي م�����ع ال���ح���م���ل���ة وأه����داف����ه����ا 

الوطنية واالجتماعية والثقافية والدينية.
وأوض����������ح ال�����دك�����ت�����ور رئ����ي����س ال�������������وزراء أن أداء 
ال���ل���ج���ن���ة امل�����رك�����زي�����ة ل���ح���م���ل���ة "إع������ص������ار ال����ي����م����ن"، 
واللجان الفرعية يسر وفقاً للخطة والربنامج 
ال��زم��ن��ي امل��ع��ت��م��د.. منوها باستشعار الجميع 
ألهمية التكليف وشرف املهمة والعمل بروح 
املسؤولية الوطنية، وال��ح��رص عىل الحضور 
وامل�����ش�����ارك�����ة يف م���خ���ت���ل���ف ال���ف���ع���ال���ي���ات وإي����ص����ال 

تفاصيل ص 2الرسالة إىل أبعد نطاق.



اس������ت������ن������ك������ر ع������ض������و امل�������ج�������ل�������س  ال�������س�������ي�������ايس األع������������������ى، س����ل����ط����ان  
ال�����س�����ام�����ع�����ي، ت������م������ادي ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان يف اح�����ت�����ج�����از س��ف��ن 

الوقود، ومنعها من الدخول إىل ميناء الحديدة.
وأك��د السامعي، يف ن��دوة توعوية  بعنوان "سد الفجوة 
املعرفية لتحسني رعاية الكى" نظمتها يف صنعاء "مؤسسة 
ال��ي��م��ن ال��ت��ن��م��وي��ة ل��زراع��ة ال��ك��ى وال��ف��ش��ل ال��ك��ل��وي" بمناسبة 
"اليوم العاملي للكى"  بالتعاون مع جامعة الرازي، أكد أن 
تلك اإلجراءات التعسفية تفاقم من معاناة أبناء الشعب 
اليمني وبخاصة املصابني ب��أم��راض مزمنة، ومنهم مرىض 
ال��ك��ى، ك��ون حياتهم ترتكز ع��ى اس��ت��م��رار الغسيل الكلوي 

بشكل دوري.
وط��ال��ب األم��م املتحدة واملجتمع ال���دويل بالتدخل بشكل 
إيجابي وقوي إلدخال سفن املشتقات النفطية، وحّملهما 
م��س��ؤول��ي��ة ح���دوث ال��ك��ارث��ة اإلن��س��ان��ي��ة ال��وش��ي��ك��ة، والناجمة 
ع��ن ت��وق��ف أج��ه��زة ال��غ��س��ي��ل ال��ك��ل��وي، نتيجة ن��ف��اد م��خ��زون 
ال���������وق���������ود، وك�����������ذا م�����ن�����ع األدوي����������������ة األخ��������������رى ال������خ������اص������ة ب����م����رىض 

األمراض املزمنة.

وتطرق عضو السيايس األعى إىل آثار العدوان األمرييك - 
السعودي - اإلمارايت من  استخدام القنابل املحرمة دوليا 
والغازات عى اليمن، ما أدى إىل ارتفاع نسبة مرىض الفشل 
ال��ك��ل��وي وال���س���رط���ان.. م��ش��راً إىل أه��م��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة الصحية، 
ودورها يف تعزيز وعي مرىض الكى بإمكانية العيش بصحة 
ج����ي����دة  م����ن خ������ال ات����ب����اع ن���ص���ائ���ح األط������ب������اء، واالل������ت������زام ب��أخ��ذ 

الجرعات والعاجات املحددة.  
ف���ي���م���ا ت������ط������ّرق رئ�����ي�����س ج����ام����ع����ة ال���������������رازي، م���ح���م���د ال����ه����ج����ام، 
ورئ��ي��س مؤسسة "أن��س��ام اليمن" التنموية ل��زارع��ي الكى،  

إىل األسباب املؤدية لهذه األمراض وطرق الوقاية.
 واستعرضا اآلثار البيئية والصحية املسببة النتشار أمراض 
ال��ك��ى، وكيفية ال��ع��ي��ش بصحة ج��ي��دة م��ع ه���ذه األم����راض، 
والخدمات املقّدمة للمرىض، والصعوبات التي تواجههم 

وحاجتهم إىل مزيد من الدعم واملساعدة.
تخلل الفعالية فاشات تحاىك األسباب والوقاية، وكذا 
املعاناة التى تواجه املرىض. كما تم تكريم عدد من املميزين 
الذين كان لهم دور فّعال يف تخفيف األعباء عى املواطنني.

التقى رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ب��ن حبتور اللجنة امل��رك��زي��ة لحملة "إع��ص��ار ال��ي��م��ن"، حيث 
جرى الوقوف عى سر الحملة بعد أسبوعني من تدشينها.
واط������ل������ع ال�����ل�����ق�����اء ع������ى ال�����خ�����ط�����وات امل�����ن�����ج�����زة يف إط���������ار ت��ن��ف��ي��ذ 
الربنامج الزمني الخاص بالفعالية عى مستوى الجهات 
املركزية والسلطة املحلية يف أمانة العاصمة واملحافظات، 
وحجم التفاعل الرسمي والشعبي مع الحملة وأهدافها 

الوطنية واالجتماعية والثقافية والدينية.
وأوض���ح الدكتور رئيس ال���وزراء أن أداء اللجنة املركزية 
ل��ح��م��ل��ة "إع�����ص�����ار ال����ي����م����ن"، وال����ل����ج����ان ال���ف���رع���ي���ة ي���س���ر وف���ق���اً 
ل��ل��خ��ط��ة وال����ربن����ام����ج ال����زم����ن����ي امل���ع���ت���م���د.. م���ن���وه���ا ب��اس��ت��ش��ع��ار 
ال���ج���م���ي���ع أله���م���ي���ة ال��ت��ك��ل��ي��ف وش������رف امل���ه���م���ة وال���ع���م���ل ب����روح 
املسئولية الوطنية، وال��ح��رص عى الحضور واملشاركة يف 

مختلف الفعاليات وإيصال الرسالة إىل أبعد نطاق.
وأش�������ار إىل أن ال���ت���ض���ام���ن يف أداء ه�����ذه امل��س��ئ��ول��ي��ة ش��ام��ل 
ل��ج��م��ي��ع ال����ق����ي����ادات يف ك����ل م���ك���ان ت���ح���ض���ره  ول���ي���س ف���ق���ط يف 
امل��ك��ات��ب أو ال���ل���ق���اءات ال��ش��خ��ص��ي��ة أو يف أي ف��ع��ال��ي��ة.. وق���ال 
رئ����ي����س ال�����������وزراء " إن ت����وج����ه ق����ائ����د ال�����ث�����ورة ورئ����ي����س امل��ج��ل��س 
السيايس األع��ى هو تفعيل املؤسسات يف كافة الجوانب 
ويف املقدمة ما يتصل بمواجهة العدوان وعنجهية الدول 

املشاركة فيه منذ اليوم األول للعدوان عى اليمن".
وأضاف " يكفي من صمدوا يف وطنهم شرف الدفاع عنه 
وعن عاصمته صنعاء وكرامة اليمن وأهله، وأن التاريخ 
سيتحدث عنهم بأنهم وقفوا يف لحظة تاريخية ضد هذا 
ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه وع��م��ائ��ه وم���ع أش���رف ال���رج���ال وأط��ه��ر 
الدماء واألرواح حتى ال تدنس صنعاء وبقية املدن اليمنية 
الحرة " .. مؤكدا ان التاريخ لن ينىس مواقف األحرار، كما 

لن يهمل من خانوا الوطن.
وذكر الدكتور بن حبتور أن العدو ينفذ برنامجاً كلف به 
من قبل املشروع األمرييك الصهيوين الغربي، أما العماء 
وامل������رت������زق������ة ف����ه����م أدوات األدوات ب����م����ا ف���ي���ه���م ال���س���ي���اس���ي���ون 
وامل�������ن�������ظ�������رون ال�������ذي�������ن ي������ش������ارك������ون يف ال���������ع���������دوان ع�������ى وط���ن���ه���م 
وسقطوا سقوطا مريعا يف وحل الخيانة والعمالة.. مؤكداً 
أن الشعب اليمني وه��و يستعد إلح��ي��اء ال��ذك��رى السابعة 
للصمود ومقاومة العدوان والحصار، يأيت إعصار اليمن 
ال����ذي س��ي��ج��ت��ث ه���ذا ال���ع���دوان وم��ش��اري��ع��ه ال��ت��دم��ري��ة بحق 

الوطن يف السنة الثامنة.
وم������ى ق����ائ����ا "ن����ح����ن ن����أم����ل ال�����س�����ام ون���ت���ط���ل���ع إل����ي����ه ون���ري���د 
ال�����ح�����ل�����ول ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة، ب�������ل ون�����ب�����ح�����ث ع����ن����ه����ا أك���������ر م�������ن ب���ق���ي���ة 
األط�������������راف، ألن����ن����ا ن����ع����رف م����ع����ان����اة ال�����ن�����اس يف ال�����ق�����رى وامل�������دن 
واألح��ي��اء، ونعيش يف أوس��اط��ه��م".. وأردف " نريد ساماً 
م�����ش�����رف�����اً ول������ي������س س�������ام�������اً ي����ت����ي����ح ل����ل����م����ع����ت����دي����ن إه�������ان�������ة ال�����وط�����ن 

والشعب اليمني متى ما أرادوا".
وأوضح رئيس الوزراء أن من يعيشون يف فنادق الرياض 
واسطنبول والقاهرة وأبو ظبي ودبي، ال يهمهم استمرار 
العدوان وال يبحثون عن السام وال يكرتثون ملعاناة الناس 
ألن�����ه�����م ي����ع����ي����ش����ون يف ت�������رف ع������ى ح�����س�����اب ال������وط������ن وم����ع����ان����اة 

الشعب اليمني .
 ويف االج����ت����م����اع ال������ذي ح���ض���ره ع�����دد م����ن أع����ض����اء م��ج��ل��ي 
ال��ن��واب وال��ش��ورى ووزراء وق��ي��ادات ووك���اء األم��ان��ة، أش��ار 
أمني العاصمة حمود عباد إىل أهمية اللقاء كونه متعلقاً 
ب���ق���ض���اي���ا م���رت���ب���ط���ة ب���م���ص���ر ال��ي��م��ن��ي��ني وال�����دف�����اع ع����ن ال���ع���رض 

واألرض يف مواجهة العدوان والحصار.
وأك�����د أن أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة م��ض��ت ق���دم���ا يف ت��ن��ف��ي��ذ حملة 
"إع��ص��ار ال��ي��م��ن" م��ن خ���ال ك��ل أج��ه��زت��ه��ا وم��ك��ون��ات��ه��ا تحت 
إدارة واح��������دة، ويف إط������ار ع���م���ل م���ت���واص���ل ش���م���ل امل���دي���ري���ات 
واألحياء والحارات عرب العديد من االنشطة والفعاليات 
امل���س���ان���دة إلن���ج���اح ال��ح��م��ل��ة وت��ح��ق��ي��ق أه����داف����ه����ا.. م���ش���راً إىل 
أن أمانة العاصمة ستكون سندا لرفد الجبهات بقوافل 
ال�����رج�����ال وامل���������ال، وامل���س���اه���م���ة ال���ف���اع���ل���ة يف ال����ب����ذل وال���ع���ط���اء 
وت�����ع�����زي�����ز ع������وام������ل ال�����ص�����م�����ود يف م�����واج�����ه�����ة ح�����ص�����ار ال������ع������دوان 

وتحقيق االنتصارات.
وأك��د ع��ب��اد، أن حملة "إع��ص��ار اليمن" تتطلب استنفارا 
رس����م����ي����ا وش���ع���ب���ي���ا ل���ل���ت���ح���ش���ي���د إىل ال�����ج�����ب�����ه�����ات.. الف�����ت�����ا إىل أن 
الشعب اليمني استطاع ان يقف يف وجه العدوان بصمود 

وثبات وسيميض يف هذا الطريق حتى تحقيق النصر.
من جانبه أوض��ح رئيس اللجنة املركزية للحملة بأمانة 
العاصمة وك��ي��ل أول األم��ان��ة خ��ال��د امل����داين، أن ال��ل��ق��اء يأيت 
لتقييم األداء يف املرحلة األوىل من الحملة، وهي مرحلة 
التنشيط والتحفيز والتحشيد ومناقشة آلية عمل املرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة ال���خ���اص���ة ب��ال��ت��ح��رك ال���ف���ع���ي.. الف���ت���اً إىل أن امل��رح��ل��ة 
األوىل شهدت تفاعا كبرا يف أمانة العاصمة.. مؤكداً أن 
حملة "إعصار اليمن" والتحرك فيها من أولويات العمل 
يف املرحلة الراهنة، والتي تحتم تضافر الجهود من أجل 

مواجهة العدوان والدفاع عن سيادة واستقال الوطن.
ب����دوره أش���اد ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة فهد 
العزي، بجهود قيادة أمانة العاصمة ومكوناتها يف تنفيذ 
املرحلة األوىل م��ن الحملة.. مبيناً أن ق��ي��ادة ال��دول��ة تعول 
عى أمانة العاصمة الكثر يف التحشيد للحملة من خال 
النزول امليداين إىل األحياء والحارات خال األسبوع الجاري 

لتحقيق األهداف املرجوة.
وق��ال ال��ع��زي "يجب أن تكون أم��ان��ة العاصمة أنموذجا 
ل����ب����ق����ي����ة امل������ح������اف������ظ������ات، وي�����ت�����وج�����ب ع����ل����ي����ه����ا م����ض����اع����ف����ة ج����ه����ود 
ال��ت��ح��ش��ي��د ل��رف��د ال��ج��ب��ه��ات ب���ال���رج���ال وامل�����ال وق���واف���ل ال��ب��ذل 

والعطاء، يف هذه املرحلة".
فيما اعترب رئيس مجلس التاحم القبي الشيخ ضيف 
الله رسام، هذه الحملة فرصة للشعب اليمني للتحشيد 
والتداعي اىل جبهات الشرف ومساندة إخوانهم األبطال 

يف الذود عن الوطن ودحر العدوان ومرتزقته.
وأك��������د ع�����ى ال���������دور ال���ك���ب���ر وامل����س����ؤول����ي����ة امل����ل����ق����اة ع�����ى ع���ات���ق 
أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال���ح���م���ل���ة، ب��ال��ن��ظ��ر إىل أه��م��ي��ت��ه��ا 
االسرتاتيجية والسكانية.. الفتاً إىل أهمية النزول امليداين 
إىل األحياء وال��ح��ارات للتحشيد واستنهاض دور املجتمع 

يف مواجهة العدوان ومؤامراته.

02محليات

التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط 
رئ�������ي�������س امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع���������������ى  رئ����ي����س 
الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط 

العمراين هاشم الشامي.
وج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء مناقشة س��ر العمل 
ب���ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل���������ألرايض وم������ا ق���ط���ع���ت���ه م��ن 
خ��������ط��������وات يف م�������ج�������ال ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط ال������ع������م������راين 
والصعوبات التي توجهها، وخطتها للعام 

الجاري.
وخ�������������ال ال�������ل�������ق�������اء وج�����������ه ال�������رئ�������ي�������س امل�������ش�������اط، 
ه��ي��ئ��ة األرايض ب��س��رع��ة اس��ت��ك��م��ال ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال����������ح����������ض����������ري يف ك�������������ل امل����������ح����������اف����������ظ����������ات ل�������ت�������ج�������اوز 
اإلش�����ك�����ال�����ي�����ات ال�����ت�����ي ح���ص���ل���ت خ�������ال ال�����ف�����رتات 

املاضية نتيجة البناء العشوايئ.
وأكد عى أهمية الرتكيز عى تهيئة أرايض 
لاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بما 
ي��س��ه��م يف دع���م االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وتحقيق 

االكتفاء الذايت وتوفر فرص العمل.
وشدد الرئيس املشاط، عى أهمية توثيق 
أرايض الدولة واملواطنني، والتعاون مع هيئة 
األوقاف يف توثيق أرايض وممتلكات األوقاف.

ووج������������ه ب����ت����ح����دي����ث ل�������وائ�������ح ال����ه����ي����ئ����ة ال����ع����ام����ة 
ل��ألرايض بما يحقق املصلحة العامة للوطن 

واملواطن.

إىل ذلك التقى فخامة املشر الركن مهدي 
امل����ش����اط رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�������ى ، 
أم�������ني ع�������ام امل����ج����ل����س األع��������ى إلدارة وت��ن��س��ي��ق 
الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل إبراهيم 

الحمي.
ج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��ض��ره م��س��ؤول 
ال�������ربام�������ج ب���م���ك���ت���ب األم���������م امل�����ت�����ح�����دة ل���خ���دم���ات 
املشاريع "اليونبس" الدكتور خلدون سالم، 
م���ن���اق���ش���ة اآلث��������ار ال���ك���ارث���ي���ة ل���ل���ح���ص���ار األم���ري���يك 

املفروض عى الشعب اليمني.
ويف ال�����ل�����ق�����اء، أك�������د ال�����رئ�����ي�����س امل�������ش�������اط، ع��ى 
ض���������������������رورة االه���������ت���������م���������ام ب��������إي��������ص��������ال امل��������س��������اع��������دات 
ال����غ����ذائ����ي����ة ل��ل��م��س��ت��ح��ق��ني ل�����ه�����ا.. م�����ش�����دداً ع��ى 
االهتمام بتنفيذ املشاريع يف مجاالت الصحة 
واملياه والطرق واستعادة الخدمات العامة، 
وال���رتك���ي���ز ع���ى امل���ش���اري���ع ال���ت���ي ت���ّوف���ر ال��خ��دم��ة 
للشعب اليمني بشكل مستدام، وال تجعل 

منه رهينة للمساعدات لفرتات طويلة.
كما أكد الرئيس املشاط، أن األمم املتحدة 
م����ع����ن����ي����ة وف��������ق��������اً ل�����ل�����ق�����وان�����ني ال�������دول�������ي�������ة وات�������ف�������اق 
س���ت���وك���ه���ول���م ب������إل������زام دول ال������ع������دوان ب���ال���رف���ع 
ال������ك������ام������ل ل�����ل�����ح�����ص�����ار، وم������ن������ع ال������ق������ي������ود ال����ظ����امل����ة 
وال�����ق�����رص�����ن�����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة غ������ر ال����ق����ان����ون����ي����ة ع��ى 

الواردات من الغذاء والدواء والوقود.

التقي أمني عام مجلس الشؤون اإلنسانية ورئيس هيئة األراضي واملساحة 

الرئيس املشاط يوجه باستكمال التخطيط احلضري في مختلف احملافظات

في ندوة توعوية  بعنوان "سد الفجوة املعرفية لتحسني رعاية الكلى" 

السامعي: إجراءات العدوان التعسفية باحتجاز سفن النفط فاقمت 
من معاناة الشعب اليمني وخاصة املصابني بأمراض مزمنة

خالل اللقاء باللجنة املركزية حلملة "إعصار اليمن"

رئيس الوزراء:  » إعصار اليمن« سيجتث 
العدوان ومشاريعه التدميرية 

  ضرورة االهتمام بإيصال املساعدات الغذائية للمستحقني لها واستعادة اخلدمات العامة والتركيز على املشاريع املستدامة
  تهيئة  أراضي لالستثمار 
ال������������زراع������������ي وال�����ص�����ن�����اع�����ي 
وال��س��ي��اح��ي مب��ا يسهم في 

دعم االقتصاد الوطني
 األمم امل���ت���ح���دة م��ع��ن��ي��ة 
وف�����ق�����ًا ل���ل���ق���وان���ني ال���دول���ي���ة 
واتفاق ستوكهولم بإلزام 
ب����ال����رف����ع  ال���������ع���������دوان  دول 

الكامل للحصار

  يكفي من صمدوا في وطنهم شرف الدفاع عنه 
والتاريخ لن ينسى مواقف األحرار

أحال الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة إىل نيابة األموال 
العامة قضية اختاس مبلغ أربعة مايني و 103 آالف 

ريال تسبب بها عشرة أشخاص .
وأوض������������ح ت����ق����ري����ر أع������م������ال وأن�����ش�����ط�����ة ال�����ج�����ه�����از خ��������ال ش��ه��ر 
ديسمرب 2021م، الصادر عن مركز اإلعام الرقابي،  أن 
واقعة االختاس تمثلت يف تحصيل مبالغ يف فرع الوحدة 
التنفيذية للضريبة العامة عى مبيعات القات بمحافظة 

ريمة ولم يتم توريدها لحساب املصلحة.
ك��م��ا أح�����ال ق��ض��ي��ة اخ���ت���اس م��ب��ل��غ ث���اث���ة م���اي���ني و 633 
ألف ريال تم تحصيلها من إيرادات مستشفى الثايا العام 
بمحافظة ري��م��ة ول��م يتم ت��وري��ده��ا إىل ح��س��اب املستشفى 

تسبب بها ثمانية أشخاص.
وت��م��ت إح��ال��ة تقرير الجهاز ب��ش��أن القضية رق��م )172( 
لسنة 2018 م ج.ج بشأن واقعة اإلدالء ببيانات ووقائع 
غر صحيحة يف محررات رسمية بفرع مكتب هيئة األرايض 
بالحديدة وعدد املسؤولني عن االختاس سبعة أشخاص.

وتمت إحالة تقرير واقعة اختاس مبلغ 249 ألف ريال 
من إيرادات ضريبة مبيعات القات يف سوق مارية بمديرية 
ذمار تسبب بها عشرة أشخاص، وتقرير اختاس 290 
أل��ف ري���ال م��ن إي����رادات ضريبة مبيعات ال��ق��ات بمحافظة 

ذمار تسبب بها شخص واحد.
واستعرض التقرير أب��رز االختاالت )املاحظات(، التي 
تم الوقوف عليها أثناء تنفيذ الجهاز مهامه القانونية يف 

عدد من مؤسسات الدولة.
وأشار تقرير مراجعة حسابات صندوق تشجيع اإلنتاج 
ال��زراع��ي والسميك للنصف األول م��ن ع��ام 2020م، إىل 
ق����ي����ام ال����ص����ن����دوق ب���ت���م���وي���ل م����ش����اري����ع ل�����م ت���خ���ض���ع ل���ل���دراس���ة 
الكافية اقتصاديا وفنيا وماليا بحيث تعطي تلك الدراسات 
م���ؤش���رات واض���ح���ة وم���ؤك���دة ل��ض��م��ان ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك امل��ش��اري��ع 
ونجاحها يف تحقيق أه��داف��ه��ا، األم���ر ال���ذي أدى إىل فشل 

عدد كبر من املشاريع التي تم تمويلها من الصندوق .
 ولفت إىل إخفاق إدارات الصندوق املتعاقبة يف اسرتداد 
ج���زء ك��ب��ر م��ن ال���ق���روض وال��س��ل��ف ال��ت��ي ت��م منحها لتنفيذ 
م���ش���اري���ع زراع�����ي�����ة خ�����ال ال����س����ن����وات ال���س���اب���ق���ة ح���ي���ث ت���ج���اوز 
رص��ي��ده��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع����ام 2019م م��ب��ل��غ 8.4 م��ل��ي��ارات 

ريال.
وأظهر تقرير مراجعة حسابات وأنشطة مكتب جمارك 
ورقابة ذمار للفرتة )يوليو 2020 - يونيو 2021م(، قيام 
الجمرك بإجراءات إعادة تقييم البضائع وفرض وتحصيل 
رسوم جمركية "وإيرادات أخرى" عليها بدون االستناد إىل 

ق��وان��ني أو ق���رارات ص���ادرة م��ن الجهات املختصة، وص��رف 
م��ب��ال��غ ك���ب���رة م���ن اإلي���������رادات امل���ت���اح���ة ل��ل��ج��م��رك م���ن األج����ور 
اإلضافية والغرامات ورسوم الخدمات دون االستناد إىل 

معاير وأسس تنظم عمليات الصرف.
ف���ي���م���ا أش���������ار ت����ق����ري����ر م�����راج�����ع�����ة ح�����س�����اب�����ات اإلدارة ال���ع���ام���ة 
ل��ل��ص��ح��ة ال���ح���ي���وان���ي���ة وال���ح���ج���ر ال���ب���ي���ط���ري ل���ع���ام 2020م، 
إىل عدم قيام اإلدارة بالعديد من املهام األساسية املناطة 
ب��ه��ا ح��ي��ث ت��ب��ني وج����ود ن��ق��ص ك��ب��ر يف ال��ل��وائ��ح واإلج�����راءات 
املنظمة للخدمات البيطرية ومكافحة األوبئة وتداول وبيع 
األدوية واللقاحات البيطرية، وضعف اإلجراءات املتعلقة 
بحماية ال���روة الحيوانية م��ن انتقال األوب��ئ��ة واألم���راض، 
وم����ن ذل����ك ع����دم إخ���ض���اع ال���ح���ي���وان���ات ال��ح��ي��ة امل���س���ت���وردة يف 
امل����ن����اف����ذ ال���ج���م���رك���ي���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة إلج�������������راءات ال����ح����ج����ر ال���ص���ح���ي 
البيطري والتأكد من سامة تلك الحيوانات وخلوها من 

األمراض واألوبئة.
وأفاد تقرير مراجعة وتقييم األنظمة التأمينية يف الهيئة 
العامة للتأمينات وامل��ع��اش��ات، بعدم وج��ود رب��ط آيل بني 
امل���ن���ظ���وم���ة اآلل����ي����ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة وال����ج����ه����ات ذات ال���ع���اق���ة "وزارة 
الخدمة امل��دن��ي��ة، مصلحة األح���وال امل��دن��ي��ة، وزارة املالية، 
الربيد، صناديق التقاعد األخرى"، وعدم وجود سياسات 
م��ع��ت��م��دة خ��اص��ة ب��أم��ن امل��ع��ل��وم��ات ت��ح��دد ط��ب��ي��ع��ة امل��خ��اط��ر 

وآليات تفاديها واألطراف املعنية بتنفيذها.
وحسب تقرير مراجعة حسابات الهيئة العامة للطران 
امل�����دين واألرص��������اد ل��ل��ن��ص��ف األول م���ن ع����ام 2020م، فقد 
ت�������وس�������ع�������ت ال������ه������ي������ئ������ة يف ال�������ن�������ف�������ق�������ات ال���������ج���������اري���������ة ب������ش������ك������ل ك����ب����ر 
وب���������إج���������راءات م���خ���ال���ف���ة ألح������ك������ام ال������ق������ان������ون، ودون م�����راع�����اة 
ل���ل���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت��م��ر ب��ه��ا ال����ب����اد، ح��ي��ث ق��ام��ت 
خ���ال ع���ام 2019م ب��اع��ت��م��اد ص���رف ح��اف��ز ش��ه��ري جديد 
ل����ج����م����ي����ع م����وظ����ف����ي����ه����ا ب�������اإلض�������اف�������ة إىل ال������ح������اف������ز امل����ع����ت����م����د م���ن 
ال�����س�����ن�����وات ال����س����اب����ق����ة، ودون رب�������ط ذل�������ك ب���ت���ح���س���ني األداء 

وتوسع النشاط وزيادة املوارد.
كما قامت بصرف مبالغ كبرة مقابل تنقات وبدل سفر 
دون االستناد إىل أسس وضوابط سليمة لتنظيم عملية 

الصرف بما يخدم مصلحة العمل.  
ف���ي���م���ا أظ�����ه�����ر ت����ق����ري����ر م����راج����ع����ة ح����س����اب����ات ش�����رك�����ة ت��ي��ل��ي��م��ن 
لاتصاالت الدولية للنصف األول من عام 2020م، عدم 
فعالية اإلجراءات التي تقوم بها الشركة للحد من ظاهرة 
تهريب املكاملات الدولية بالرغم من إنفاق مبالغ كبرة عى 
ه��ذا ال��ج��ان��ب، وض��ع��ف ال��رق��اب��ة ع��ى بيئة أنظمة البيانات 

اإللكرتونية املرتبطة باإليرادات والعقود والنظام املايل.

وب�������نّي ت���ق���ري���ر ت���ق���ي���ي���م أداء م���ص���ل���ح���ة ال����ض����رائ����ب يف م���ج���ال 
م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي خ���ال ال���ف���رتة م���ن 2018 إىل 
ي��ون��ي��و 2020م، وج���ود ف��ج��وة ك��ب��رة ب��ني ن��ت��ائ��ج التدقيق 
الضريبي بني املستويات التنفيذية واملستويات اإلشرافية، 
وارتفاع مقدار التخفيض يف الضرائب التي تم ربطها عى 
املكلفني من واقع إجراءات التحاسب واللجان املختصة، 
دون ق������ي������ام اإلدارة ال�����ض�����ري�����ب�����ي�����ة ب��������دراس��������ة أس�������ب�������اب ارت������ف������اع 

التخفيضات واتخاذ اإلجراءات الازمة ملعالجتها.
ول��������ف��������ت إىل ع������������دم ق��������ي��������ام امل������ص������ل������ح������ة ب��������رص��������د ال������ت������ع������ام������ات 
وامل��ع��ل��وم��ات الحقيقية ع��ن أن��ش��ط��ة املكلفني م��م��ا أدى إىل 
بقاء شريحة كبرة من املكلفني واألوعية الضريبية خارج 
ن���ط���اق س��ي��ط��رة ال���ج���ه���از ال��ض��ري��ب��ي وت���وس���ع ظ���اه���رة ال��ت��ه��رب 

واإلخال بمبدأ العدالة الضريبية.
وأوضح تقرير تقييم أداء املخترب املركزي البيطري التابع 
ل����وزارة ال��زراع��ة وال���ري خ��ال ال��ف��رتة م��ن 2018 إىل يونيو 
2020م، ع�������دم ت����وف����ر ال�����ع�����دد ال�����ك�����ايف م�����ن ال������ك������ادر ال���ف���ن���ي 
املتخصص مقارنة بعدد املعامل التابعة للمخترب، األمر 
ال��ذي ي��ؤدي إىل قصور وع��دم دقة نتائج الفحص املخربي 

والتأخر يف إصدار تقارير الفحص.  
ولفت إىل وجود قصور يف أداء معامل املخترب البيطري 
للمهام التي تقع ضمن اختصاصها ويف إطار مسؤولياتها 
حيث أن ما يقارب من 19% فقط من املعامل تنجز املهام 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ه��ا ب��ال��ش��ك��ل امل��ط��ل��وب، ون��س��ب��ة 25% ت��ن��ج��ز ج���زءاً 
بسيطاً م��ن مهامها، بينما نسبة 56% ال تنجز أي مهام 

منذ عدة سنوات.
وأش��������ار ت���ق���ري���ر ت��ق��ي��ي��م ك����ف����اءة أداء م��س��ت��ش��ف��ى ال��س��ب��ع��ني 
لألمومة والطفولة يف تقديم الخدمات الطبية والصحية 
خال عام 2020م، إىل وجود العديد من األجهزة الطبية 
التالفة واملتقادمة غر مستفاد منها يف تقديم الخدمات 
الطبية وغياب برامج الصيانة الدورية لألجهزة وقلة عدد 
الكادر التمرييض واالعتماد بشكل كبر عى املتدربني من 
طاب البورد لتغطية العجز يف الكادر، مما يسبب تدين 

تقديم الخدمات الطبية للمرىض. 
وت��ض��ّم��ن��ت ت��ق��اري��ر ال��ج��ه��از امل���رك���زي ل��ل��رق��اب��ة وامل��ح��اس��ب��ة 
م�����اح�����ظ�����ات م�����ه�����ّم�����ة وت������وص������ي������ات ب����م����ع����ال����ج����ة االخ�������ت�������االت 
وجوانب القصور، وبما يمّكن تلك الجهات من تحسني 
أدائ����ه����ا وت��ن��ف��ي��ذ م��ه��ام��ه��ا ب���أع���ى ق����در م��م��ك��ن م���ن ال��ك��ف��اءة 
والفعالية، وت��م إرس��ال تلك التقارير إىل الجهات التي 
تمت مراجعتها، ونسخ صور منها إىل السلطات العليا 

والجهات اإلشرافية.

تضمنت تقاريره مالحظات مهّمة وتوصيات مبعاجلة االختالالت وجوانب القصور
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كم من الدماء الربيئة التي سفكتها أمريكا يف كل العراق وأفغانستان وسوريا 
وال��ي��م��ن وفلسطني وغ��ره��ا م��ن ش��ع��وب ال��ع��ال��م ال��ح��ر يف اط���ار ادع��ائ��ه��ا ال��ك��اذب 
بحرصها عىل حقوق االنسان وضمان حرية التعبر وكم افزعت وجلدت تحت 
ه��ذه املسميات الشعوب املناهضة لها ب��دع��وى حماية ح��ق��وق االن��س��ان وحرية 

التعبر. 
سياط لجلد املخالفني 

وعن سياسة امريكا يف استخدامها لحقوق االنسان كسوط تجلد به املخالفني 
لها يقول الكاتب واملفكر الراحل محمد حسنني هيكل يف كتابه "أزم��ة العرب 
ومستقبلهم" "التقارير األمريكية عن حقوق األنسان تستعمل كما تستعمل 
السياط تجلد املخالفني, أو ترهب املرتددين, وتسوق الجميع أمامها اىل حيث 
يطلب منهم أن ينساقوا وأما املوالون واملتعاونون فان السياط ال تمسهم وإن 

ظلت فرقعة ألسنتها يف الهواء تنبههم وتذكرهم".
هكذا ينتهج األمرييك سياسة تدمر الشعوب بدعوى حقوق االنسان والتي كان 
لها شواهد كثرة ففي البوسنة قامت امريكا برصد وتصفية االالف من األبرياء 
تحت اش���راف القيادة االمريكية ويشر هيكل ايضا "ان��ه وبحسب تقارير عدد 
م��ن مراقبي االم���م املتحدة يف يوغسالفيا السابقة فهي حافلة ب��رواي��ات تحيك 
أن جهات أمريكية رسمية ومسؤولة رص��دت وتابعت عملية قتل 8000رج��ل 
وص��ب��ي م��ن مسلمي البوسنة يف محمية "سربرنتسيا" وسكتت وان��ت��ظ��رت ألن 
تصفية محميات األمم املتحدة كانت مطلوبة لتنقية الخريطة من بقع سكانية 
ال لزوم لها حتى تتهيأ هذه الخريطة لحل أمرييك" ويضيف هيكل "تقول هذه 
التقارير أن الجيش الكروايت سمح له امريكيا باحتالل منطقة "كرايينا" إلزالة 
محمية اخ��رى وأن ذل��ك تم بمشورة عسكرية أمريكية قدمها ال��ج��رال "ك��ارل 

فونو" رئيس أركان الجيش األمرييك السابق".
سجن أبو غريب 

فضائع وجرائم لم يسبق ان اقدم عليها احد من الغزاة واملحتلني ان يقوم الجنود 
االمريكيون بتعذيب السجناء املدنيني الذين زج بهم يف سجن "ابوغريب" يف 
العراق ابان االحتالل له يف العام 2003م.. تقارير وثقت تلك الجرائم البشعة 
التي تعددت ما بني التعذيب بقطع االصابع والصعق الكهربايئ الذي ادى اىل 
وف���اة ك��ث��ر م��ن ال��س��ج��ن��اء اض��اف��ة اىل االع���ت���داءات الجنسية ع��ىل ال��س��ج��ن��اء.. كل 
تلك الجرائم تمت بعلم القيادة األمريكية وتوجيهاتها ويف ذلك الوقت كانت 

ال��ح��ك��وم��ة األم��ري��ك��ي��ة ق��د واف��ق��ت ع��ىل اس��ت��خ��دام أس��ال��ي��ب االس��ت��ج��واب القاسية 
يف أم��اك��ن االحتجاز التابعة ل��ه��ا.. وبحسب م��ا نشره موقع ال�����"bbc" ق��ال نائب 
الرئيس االم��ري��يك آن���ذاك، دي��ك تشيني، بعد هجمات 11 سبتمرب/أيلول إنهم 
]الحكومة[ سُيظهرون "الجانب امل��ظ��ل��م".. وان��خ��رط امل��س��ؤول��ون األمريكيون يف 
ت��ش��ري��ع ق���وان���ني ت��س��م��ح ب��اس��ت��خ��دام أس��ال��ي��ب اس���ت���ج���واب ط���امل���ا ُص��ن��ف��ت ع���ىل أن��ه��ا 
تعذيب، وهي األساليب التي ُطبقت عىل سجناء "أبوغريب" وُضرب السجناء 

حتى املوت.

افغانستان 
قال مبعوث الصني لدى األمم املتحدة، تشني نهاية العام املنصرم إنه "يجب 
أن تتحمل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأسرتاليا ودول أخرى املسؤولية 

عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها جيوشها يف أفغانستان".
ولفت املبعوث الصيني، يف جلسة طارئة ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحدة إىل انتهاكات الجيش األمرييك وحلفائه يف أفغانستان تأيت تحت راية 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

طمس جرائم اسرائيل 
يف حني يواصل العدو االسرائييل انتهاك حقوق االنسان يف فلسطني املحتلة 
تقوم االدارة األمريكية بطمس تلك الجرائم واالنتهاكات املستمرة للفلسطينيني 
ووف��ق "هيومن رايتس ووت��ش" ف��إن امريكا )ل��م تعمل منذ عقود بشكل كاف 
ل��ل��ض��غ��ط ع���ىل إس��رائ��ي��ل إلن���ه���اء ع��ق��ود م���ن ال��ق��م��ع وال��ت��م��ي��ي��ز امل���ؤس���ي واالن��ت��ه��اك 

املنهجي لحقوق الفلسطينيني(.

جرائم بشعة بحق االنسانية 
ج����رائ����م ح�����رب م��ن��س��ي��ة يف ال���ي���م���ن الي��������زال ي��رت��ك��ب��ه��ا ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ال���س���ع���ودي 
األمرييك بحق املدنيني بدعم ومباركة امريكية التي مولت بل وشاركت يف قتل 
آالف املدنيني األبرياء يف املدارس واملستشفيات وصاالت العزاء واألفراح غر آبهة 
بما تسميه حقوق االن��س��ان وال ت��زال أمريكا تمول ال��ري��اض بمختلف األسلحة 
الفتاكة التي تسببت بقتل األبرياء وتدمر األعيان املدنية يف املحافظات الحرة 
إىل جانب ذلك يمارس مرتزقة العدوان وأدواته جرائم بحق االنسانية أيضا يف 

السجون السرية يف املناطق املحتلة حيث يتعرض املعتقلون ألنواع من التعذيب 
املفيض اىل املوت اىل جانب االعتداءات الجنسية التي طالت حتى الرجال, بشكل 
يعكس الوجه القبيح ملرتزقة العدوان ولإلدارة األمريكية التي تدعي انها الراعية 

األوىل لحقوق االنسان يف العالم.
ويف مطلع العام 2017م كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت بيان، بريطانيا 
والواليات املتحدة األمريكية "بتأجيج االنتهاكات الخطرة لحقوق اإلنسان يف 
اليمن"، وذلك من خالل تصدير األسلحة إىل السعودية تبلغ قيمتها مليارات 

الدوالرات إىل اململكة.
وق����ال����ت امل���ن���ظ���م���ة ان "ال������والي������ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة ت��ؤج��ج��ان 
االنتهاكات الخطرة لحقوق اإلنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيني 
م����ن خ�����الل ع��م��ل��ي��ات ن���ق���ل ل��ألس��ل��ح��ة ب���م���ل���ي���ارات ال�����������دوالرات إىل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة، وت��ط��م��س، إىل ح���د ك��ب��ر، ك���ل أث���ر ل��ج��ه��وده��م��ا اإلن��س��ان��ي��ة مل��واج��ه��ة 

األزمة".
احراق مئات املواطنني 

استهداف املدنيني يف الصالة الكربى واحدة من الجرائم البشعة التي يندى لها 
جبني التاريخ واالنسانية وكيف تعامى املجتمع الدويل عن تلك الجريمة البشعة 
وجريمة سنبان وغرها من الجرائم التي تؤكد تعمد تحالف العدوان بقيادة 
السعودية وأمريكا عىل االمعان يف انتهاك حقوق االنسان وقتل األبرياء العزل. 

ال حرية للتعبري 
وم���ن ح��س��ن��ات ال���ح���رب ال��روس��ي��ة االوك���ران���ي���ة ان��ه��ا ك��ش��ف��ت م���ج���ددا وب��ش��ك��ل اك��رب 
التعامل االمرييك العنصري املقيت الذي رمى بحقوق االنسان وحرية التعبر 
وأيضا حقوق الحيوان ع��رض الحائط متناسيا أن��ه دم��ر شعوب ونهب ثرواتها 
تحت ذريعة نشر الحرية والديمقراطية وحماية حقوق االنسان التي ينتهكها 
اليوم ويحرض عىل سياسية الكراهية والعنف عىل مرأى ومسمع من العالم 

اجمع.
فضيحة فيس بوك 

حرية التعبر يقال ان حق من حقوق االنسان التي كفلها القانون الدويل ايضا 
وكم عزفت امريكا عىل هذا الوتر بدعوى حق حرية التعبر لتمارس هي جرائم 
جديدة يف نشر العنف والكراهية وهذا ما قامت به شركة فيس بوك التي تنشر 
وتحرض عىل العنف ضد روسيا بينما تحظر حسابات كثر من الناشطني حول 

العالم اذا كتب حرفا او كلمة ال تحلو ألمريكا..
وي��ق��ول الكاتب عبدالباري عطون يف تغريدة ل��ه ع��ىل ت��وي��رت: "الحمد الله وكل 
الشكر للحرب االوكرانية التي فضحت الفيسبوك.. وما يسمى بحرية التعبر يف 
امريكا اقفلوا ثالثة من حسابايت النني تضامنت مع قضية شعبي االن يحرضون 
عىل االرهاب والعنف ضد روسيا ويفتحون املجال عىل مصراعيه "للربوباغندا" 

والتضليل لن يسكتوننا وسنكتب عىل الحيطان اذا ضاقت علينا .
معاداة القطط الروسية 

وصل الحال بأمريكا والدول الغربية اىل معاداة القطط الروسية يف انتهاك آخر 
ايضا لحقوق الحيوان حيث فرضت عقوبات عىل القطط الروسية عىل خلفية 
العملية العسكرية ال��روس��ي��ة يف أوك��ران��ي��ا وق��ال��ت منظمة "ال��ف��ي��درال��ي��ة العاملية 
للقطط" يف بيان عىل موقعها الرسمي وصفحاتها االجتماعية أن��ه لن يسمح 
ملنتسبي املنظمة اعتبارا من مارس باستراد أي قطط من روسيا لرتبيتها، وفق 

ما نقلت "روسيا اليوم".

جرائم بن سلمان 
تحت غطاء أمرييك ومساندة للنظام السعودي اقدم بن سلمان عىل ارتكاب 
مجزرة جديدة بحق 81شخصا بينهم اثنان من األسرى اليمنيني خالل اعدامهم 
كونهم عربوا عن آرائهم وافكارهم التي ال تشكل خطرا عىل النظام السعودي, 
ولكن طبيعة الفكر املتطرف التي ينتهجه النظام السعودي جعله يقدم عىل 
انتهاك حقوق االنسان التي كما اسلفنا ليست سوى مسمى كاذب يستخدم 
فقط من قبل قوى الهيمنة بغرض تمرير مشاريعها التدمرية وتنفيذ اجندتها 
ب��ح��ق ال��ش��ع��وب ال���ح���رة ال���راف���ض���ة ل��ل��ض��ي��م, وم����ا ج��ري��م��ة ب���ن س��ل��م��ان ب��ح��ق ه���ؤالء 
االب����ري����اء يف ظ���ل ص��م��ت أم��م��ي ع��م��ا ي��ج��ري إال واح�����دة م���ن ال���ج���رائ���م ال��ت��ي ت��رت��ك��ب 

تحت غطاء امرييك مباشر.
هنا يتضح بأن أمريكا هي من تمول وتدعم القتلة واملجرمني الرتكاب الجرائم 
ال��ب��ش��ع��ة وان���ت���ه���اك ح���ق���وق االن����س����ان أله������داف وم��خ��ط��ط��ات ت��س��ع��ى اىل تحقيقها 
وجعلت من حقوق االنسان مجرد كذبة تهدف من ورائها اىل ف��رض الهيمنة 
والوصاية وابتزاز الشعوب الحرة وهناك كثر من الشواهد التي اثبتت مدى 
الجرم الذي يرتكب تحت عناوين حقوق االنسان والحرية والديمقراطية حتى 

داخل الواليات األمريكية نفسها.

ويف ه����ذا ال���س���ي���اق ال��ع��س��ك��ري وال���ح���رب���ي ويف إط�����ار ال�����رد امل����ش����روع من 
جيشنا العظيم عىل تمادي العدوان يف ارتكاب الجرائم الوحشية 
وتضييق الحصار الظالم ع��ىل شعبنا اليمني، ج���اءت عملية كسر 
الحصار األوىل التي نفذتها قواتنا املسلحة مستهدفة عمق أرايض 
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ب��ع��دد م���ن ال���ط���ران امل��س��ر ال��ت��ي دك���ت مصفاة 
وم����ن����ش����آت أرام�������ك�������و، وغ������ره������ا م������ن امل������واق������ع ال����ح����س����اس����ة، يف ع���اص���م���ة 
ال�����ع�����دوان ال���س���ع���ودي ويف ع�����دد م����ن امل���ن���اط���ق األخ�������رى ب��م��م��ل��ك��ة ال��ش��ر 

واإلجرام والدمار.
وه��ذه العملية ه��ي بالتأكيد األس��ل��وب األم��ث��ل يف ال��رد ع��ىل املعتدي 
ال���ج���ب���ان وع����ىل اس���ت���م���رار غ��ط��رس��ت��ه وإج����رام����ه وح����ص����اره ال���ج���ائ���ر ال���ذي 
يفرضه عىل وطننا وأبناء شعبنا.. وهي أيضاً نتيجة منطقية لتمادي 
ذلك التحالف اإلجرامي األرعن وإتباعه أقذر األساليب يف محاولة 
منه إلخضاع شعبنا أو إماتته وقتله بالجوع واملرض وذلك من خالل 
انتهاج سياسة تصعيدية جبانة تتمثل بتضييق الحصار ومنع دخول 

الوقود والغذاء والدواء والتي هي أساسية وضرورية للحياة.
وق�����د ج�����اء ه�����ذا ال������رد ال���ي���م���اين امل����زل����زل وال����ق����وي ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة "ك��س��ر 
ال�����ح�����ص�����ار األوىل" وال������ت������ي أص������اب������ت أه������داف������ه������ا ب�����دق�����ة وك������ب������دت ال����ع����دو 
السعودي خسائر اقتصادية وعسكرية كبرة وفادحة.. وتنفيذ هذه 
العملية ج��اء يف توقيت ه��ام وحساس ل��ردع املعتدي املعتوه جراء 
ت��م��ادي��ه اإلج���رام���ي ب��ح��ق شعبنا األب����ي.. وك��ان��ت العملية ك��م��ا أوض��ح 

متحدث القوات املسلحة كاآليت:
تنفيذ عملية عسكرية نوعية من قبل قواتنا املسلحة وذلك بتسع 
ط����ائ����رات م���س���رة اس���ت���ه���دف���ت م���ن���ش���آت ح���ي���وي���ة وم����واق����ع ح���س���اس���ة يف 
عاصمة العدوان السعودي وعددا من مناطقه األخرى، وسنشر 

إليها هنا بالتفصيل:
- استهداف ِمصفاِة أرامكو بعاصمِة العدِوّ السعودٍي الرياِض بثالِث 

طائراٍت مسرٍة نوع صماد٣.
- اس�����ت�����ه�����داف م����ن����ش����آِت أرام������ك������و يف م���ن���ط���ق���ت���ي ج�����ي�����زان وأب�����ه�����ا وم�����واق�����َع 

حساسٍة أخرى بسِت طائراٍت مسرٍة نوع صماد1.
وقد أشار املتحدث باسم القوات املسلحة العميد يحيى سريع، إىل 
أن ال��ق��واِت املسلحَة ويف إط��ار ال��رِدّ امل��ش��روِع عىل ال��ع��دواِن والحصاِر 
تعاهُد شعَب اإليماِن والصرِب والجهاِد أّنها لن ترتدَد يف الرِد املشروِع 
ع��ىل ال��ح��ص��اِر ال��ظ��ال��ِم وأن��ه��ا يف ح��ال��ِة ت��أه��ٍب ق��ص��وى لتنفيِذ عملياٍت 
عسكريٍة ردا عىل منِع دخوِل املشتقاِت النفطية.. مؤكداً أن قواتنا 
املسلحَة قادرًة عىل تحمِل مسؤولياِتها تجاه الشعِب والبلِد يف هذه 

املرحلِة املهمِة حتى إيقاف العدواِن ورفِع الحصاِر.
وم�����ن خ�����الل ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ن���وع���ي���ة وم�����ا س��ب��ق��ه��ا م��ن 
عمليات إع��ص��ار وت����وازن ردع، ت��ؤك��د ق��وات��ن��ا املسلحة أن عمليات 
الردع والرد املشروع عىل تحالف العدوان ستستمر طاملا استمر 
ال���ع���دوان وال���ح���ص���ار، وس��ت��واج��ه ب��ك��ل ق���وة واق���ت���دار وح����زم وب���أس 

شديد كافة املحاوالت التصعيدية التي يقوم بها تحالف العدوان 
بقيادة أمريكا وأدواتها القذرة يف املنطقة السعودية واإلمارات، 
وال��ت��ي ان��ت��ه��ج��ت خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة س��ي��اس��ي��ة إط��ب��اق ال��ح��ص��ار عىل 
شعبنا اليمني وم��ن��ع دخ���ول سفن املشتقات النفطية إىل ميناء 
الحديدة، يف إطار الحرب االقتصادية لقوى العدوان عىل اليمن 

وشعبه منذ سبع سنوات.. 
وهنا نؤكد أيضاً أن كل املحاوالت التصعيدية واألساليب العدائية 
الجبانة والتي من ضمنها الحصار الجائر والظالم ستفشل فشاًل 
ذري��ع��اً ول���ن تحقق للمعتدي اآلث���م واألرع����ن أي ه���دف م��ن أه��داف��ه 
العدائية الحاقدة عىل وطننا وشعبنا اليمني العظيم.. فكما فشل 
وخ��س��ر وه���زم وك��س��ر يف ح��رب��ه ال��ع��دوان��ي��ة ع��ىل ي��م��ن اإلي��م��ان وأه��ل 
القوة والبأس الشديد ويف كل محاوالته السابقة عىل مدى سبع 
سنوات من العدوان سيفشل كذلك اليوم ويف الغد واملستقبل, بل 
إنه سيالقي مصره املحتوم بهزيمته الساحقة واملاحقة وخسرانه 
املهني.. وهذا ما تثبته وقائع املعركة عىل امتداد مسرح العمليات 
ال��ق��ت��ال��ي��ة م���ن ي��م��ن امل��ج��د واإلب�����اء وص�����واًل إىل ع��م��ق أرايض ال���ع���دوان 
وم��ا يتلقاه املعتدي م��ن ض��رب��ات قاصمة داخ��ل أراض��ي��ه ودك أهم 
م��ن��ش��آت��ه ال���ح���ي���وي���ة وم����ط����ارات����ه وق�����واع�����ده ال���ع���س���ك���ري���ة.. وق�������ادم ال����رد 
وال��������ردع وال����ب����أس ال���ي���م���اين ال ش����ك وال ري�����ب أن�����ه س���ي���ك���ون أش�����د ف��ت��ك��ا 

وأقوى تدمرا.. وليحسب املعتدي لذلك حسابه.

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
من

 الي
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ا
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اسبوعية 
سياسية . عامة

   3 طائرات مسيرة نوع صماد 3 تستهدف مصفاة أرامكو في عاصمة العدوان السعودي الرياض

 التقارير األمريكية عن حقوق اإلنسان سياط تستعمل جللد الرافضني ملشاريع الهيمنة

 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

حقوق اإلنسان.. ذرائع أمريكا للهيمنة والطغيان 
 جهات أمريكية رسمية ومسؤولة رصدت وتابعت عملية 

قتل 8000 رجل وصبي من مسلمي البوسنة
  لم متارس أمريكا الضغط على كيان العدو الصهيوني الذي 

يرتكب أبشع اجلرائم واالنتهاكات حلقوق الفلسطينيني
  دأبت امريكا واعتاد العالم ايضا أن يسمع كل عام ما تصدره الخارجية األمريكية يف تقريرها السنوي عن 

انتهاكات حقوق االنسان يف مختلف انحاء املعمورة, بينما هي اول من تمارس الجرائم البشعة ضد االنسانية 
بقتل مئات االف من األبرياء.. هكذا ظلت امريكا تمارس التضليل والخداع تحت هذه العناوين تحت مسمى 

االنسانية لتمرير مخططاتها ومشاريعها يف التوسع واالحتالل ونهب خرات وثروات الشعوب الحرة املناهضة 
للهيمنة والغطرسة األمريكية.. يف سياق التقرير التايل نستعرض بعض من انتهاكات أمريكا لحقوق االنسان يف 

عدد من دول العالم.. إىل التفاصيل:
تقرير/ ناصر الخذري 

  منظمة العفو الدولية: بريطانيا والواليات 
املتحدة األمريكية قامتا بتأجيج االنتهاكات 

اخلطيرة حلقوق اإلنسان في اليمن

  بغطاء أمريكي ومساندة للنظام 
السعودي أقدم بن سلمان على إعدام 

81 شخصًا بينهم أسرى مينيني

  يف إطار التجسيد القوي للمقدرة 
القتالية العالية التي وصلت إليها قواتنا 

املسلحة الباسلة وما تمتلكه من أسلحة ردع 
اسرتاتيجية قادرة عىل ضرب ودك أي هدف 

عسكري أينما كان موقعه الجغرايف يف مملكة 
الشر والعدوان السعودي ودويلة اإلمارات، 

وكذا امتالك القدرة الكاملة والعالية عىل 
مواجهة كافة العمليات التصعيدية لقوى 

العدوان بتصعيد أقوى وردع تلك القوى 
اآلثمة من خالل تنفيذ عمليات نوعية ومزلزلة 

لعروش وأنظمة املعتدين.

 استهداُف منشآت 
أرامكو في جيزان 

وأبها ومواقَع 
حساسة أخرى

 ب 6 طائرات نوع 
صماد1

  قواتنا املسلحَة قادرة 
على حتمِل مسؤولياِتها 

جتاه الشعب والوطن 
وردع املعتدي وإجباره 
على إنهاء عدوانه ورفع 

حصاره

ردًا على جرائم العدوان وحصاره الظالم ومنعه دخول الوقود والغذاء والدواء

كسر احلصار األولى تدك ارامكو في الرياض وجيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى
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 µ Û ±��������¹���Á ������Á����������� Û¥������������ ������³��¢ É�������¢ 
.����� ����� ��
��¢ Ã�� ÛÉáâãã É����
 ������� ¦������� ���³� ����� ®�����´� Ã�����
 ��������£����� ������¢ ®�������§������������� ����������� �����´����������� ������������¢§���������
 µ ���������� Ë
�����£������������ «���·���¹����� ������������ª �����������  ̈À������Ù
 �¹���� Ö
�¤�� µ ²���£ ���»��� ������� ±��¹Á

.�������
 Í  ́«��	���½��� ¬������ Ó����¤����� ���¹���������� Ä���������� �������
 Â���·�� ä	�¢�� ������� �¯� µ �¢�Á «��
 . À�����¢ ®����¹��� ������� ���¸ Þ�
������¢�� Ë������������
 ����´������ ±�������������
� Í����  ́��������£¾��������� ������������ µ Þ¾������� �����������ª�
 ������¢������������¢� Ó���������������������  ������������������������������ �������¹���������������������� ���������������������¤��������
 ®��� � ����	����¢Ì��������� �������������������� Â������������·����� ���������������
 ®���°��� ���������� ����������������� ��������������� ������������� ®������������»�
 ���¹� ���¢ ©����� ����� ��� �¢�°� �����

. ����¢�Ú¢� �����°¢� ��	
�¤¢
 å���������� ���������ª 
��������  �����¢ ¼ª �
������������ 
����³���� ����¹�����
 Ü�������� ������������������ ��������¹������������� ����������������� ®��������������� ������������
 ���¢������¢� Ó�������  ���¢ ���� Ê������� ¶��	���·��� µ ���	����
 ��  ́�¹¢ ����£ ����� �  ¼ª 
����  º�» ������Á

 ®��������������� Ó���������  ����¢ ²���������� ¦�������� Ù� ®�����¹����
 ������������¤�������� �����������������������¢ ���������¢ ²�����������������������������¢� ����������������������������������������
 µ ²����» ¦��� Ù� ©æ� ������·�� ®�£�����
 �¢� ���	�¢�� ������·�� ��³�����Ù� �������
 ���³�� ������ ����� �¨Ô Ùª Ý��� �������

.®��¢�Ú��� ®���°�� Ç�� �´
 ����� �
���Ï���� �������� ���� å������ ���� ²�������£¾��� "¦������
 µ -������������ ����������������- ç����������� �������������
������ Ç�����������������´
 Ë������������������ �
���������Ï��������� ���������������������������� ���������£������������������ �������������������¨
 �����¢ ®�¢���¢ ���¢ ß���� ���¢ �	�¤����
 Þ�
��������¢�� Ë��������������� ä����	�����¢�� ����¢Ì��������� Ã�����°������
 ®�¢����� ���� �������� ����� ����� ������
 ©������ Ü�¤� Ü��� ²���������´ ���¯����� �¹�  �£Ú�
 ��´�� .." ���§� µ ���������� Ó����� Ê��� ¼ª
 �¢ �	���� ¶����� ¼ª �¹���� «�¤�� ±�¹�  ©£
 ®��������¢�Ú��������� ������������¹��� �̄� Ö������������¸�� ��������������� ������´��������
 ²��������
 � ²������������� �������������� Ó������������� ���������� �������� 
̄����°�����
 À��� É�������� �¹�£��¢ �  ����£Ú��¢ �°	
��� ����è
 ¦§���Ù�� 
���� ©��¯  �¢ �	�·¢ �£��¢ Ùª
 ���¹��������  ́Ð����������� �����¹����¸�������� ��������§������ �̈� «������¯���������� � �
 É�¢  ���³�� �¢�·�� ���·�� �	���� �¹��� ���
.���§� µ �������� ©¨���� �¾¤� Ê����� ���£

���� ��� ���

 ���� ������� ®����¹���� ®�������� ��� Í´
 ������ ¬��
 �
�	�� ����¹� ��� Ö
�¤�� �����
 ����������»� ��������£����� ¼ª ��������������� ������������ ��������������������
 Û ����������������������� ��������������������
  ����������¢������ �������������� ¦���������������������Ù�
 Ö
�¤�� ���� �¯� ���� �
�	��� ��� �� ����� ¦§¨
 Í  ́�¯��¨� ��¹������� ������ ����  ̈���
 ²������ ²��§��ª� ��� «�¤�� ���
ª �´� Æ�����
 ©����� ���� ������·�� �	
�¤¢ �¢�°� ��°�¢
 ��������� Í  ́��	�¸ ��� ��� �� Ë����� �������
 
 ®�
���������¢�� ��������� ������������������ ���������������������� ¦���������� ������´È§�������
 ������ ��������¢�� ������������» µ ��������� ������ ������������ ����	��������������
 ���´��·¢ Í��  ́Ø��������� ¶������ ©��»����¢ ���¢ ������»���¢
 µ ¶��� Ä��¢ ©�³��� ���£  �¹���·�� É�¢ 
 ¬������ ����� ¦§  ̈�¢ ����¹��� �����¢ �����

. ��������
 ®������������¹������ ®������������������� �����¯�����¢ ©������������������ À�����������������
 �� º�» Û�¢§���� ������ Ö
�¤�� µ ��Á�´
 Û�����
  «�  ̧« 
̄ Í  ́�´ÈÙ �¢�³� ������
 ����¢���������� ������������� ¬���	��������� ����������������» À�������³���� �  ���������
 ���¹�� Î����� ��� �̈� ���¹�� ©Ï���� ����¹��

.���¹�� µ ������·�� ¶��·�� Î¢¾�� �	
�¤��
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 ���
 ������ �

 b¹b'« w�Ëb�« Ê“«u²�« W�dŠË UOÝË— 
 ������ , Ý���� ������� �£�» µ ��
�� ������ ����
 É����      

 �¹  ́���� �¢ 
����� µ ���	
����� , ������ Í  ́�
��¹�� ® �� ���� Î·��
 Ý���� É��¹�� ��£ ���� ®�´��·�� �  ��£ , É���� ��	�  ̄µ , å��»Ù�

 �¸
�°�� µ ����  ̄����� Ð��� Ó�� ���§  ̈�¢ ������ �£�» ����
. �������

 ������
  µ ±������� �������� ×������� ��������������� ������¹���� µ �������³�������� º������������� ¦�Ú�����  ����� É����������
 µ ����� Ë������� �����¢�� ¬�����³��¢ µ É  , ����������� ������	���¢  ������������  ́®���������� �������� ����������� �����¢��
 ��� ��	�  ̄¡���� Ø��� ��£ ��� , ����Ï�� ������� Ø��� µ ��·�¹�� ¦����  ��	��´
 ������ ��� É���¢  ���	�� ���� ����� ��	�¯ ����£  ��£ , ������ º��� �£��¢ Ð�°�

.�	�¤��� ����� ����� µ
 À£�� ©� Å���� �¢ �	������ ���£��¢ Ð�  ̈ Í  ́����� Ü�» ��	�¢  ê�³� ��
 ����¢������ ���¢ ©��� ���¢ Ë����·������Ù� «��³�� ¼� ®¾³� ����� ������
��� ���§� ���¢��
 , Õ������������� ©����Ô ������	���¢  ��������� Ë������� Ý������� ����� É������¹���� �  �������� «������� µ ������� �������������
 �
��� Ö�
 ���£ Å���� �	�� ���´� �¹�·�� Î¹��� ���£ ����� ������ ��¤� Ó���

. ������ µ ������� å��»� Í´
 É���� ����» 
��� �̈ É�¢  ¥��� ����� µ Ø���� ����� Ë��� ������ Ý���� É��¹��
 �����Ú��� ������ �  ������� §���´������ ���	������» ����������� ¶�����Á  ��������³���� ���Ï��������� Ö���������¢ �  ���������	� ,
 ����� Ê» �
��·¢ �¢� Ý���� ë½�� �¢ À��  ́���� ¦���� �¢ �Ï��� ���� Í  ́É����
 ������ ����� �Á�  ̈, ������� ����·��Ù� ®�
����� ����� �¢� ®�	��� �
��·¢�
 ¶�Á � , ����³�� �	
���� ®�	����� �¢ ��´���� ���¯� ®�¢��¢ ��� Ë��� , º��Ï��
 ©£ Í  ́ë½��� ¦§½��Ù� Å
��� ���� �ß��� ������� ®�£�¤�� ì�¹� ������¢ ����
 ������� ����� , ������Ù� ������ Ø���»� ��� �¤��� �¢ ���£ �  ����£ ��½Á �����
 À��£���� , ������������ µ ®����´�����·����� ����������� , ±�����½����� 
����·������ �������������� ������������ 
�����·���¢ Í���´
 ���¹� �¢  ��� ���½���� �����Ù�� ë½��� ¦§½��Ù�� ������ ��� Í  ́��¤� �����
 ���¯� �  ́���	� ���� ����� ����  É���� ������ í�  ̈Ç���� , ������� ������
 �����¤��� ���� ©�� À��£ �����£�  Ø�» �¢ Ä���� �¾¤� ��¹�·�� ®�	�·���� ,
 ä� �	���  ́�
��¹�� ��³�Ù� ��� µ �	���  ́Î·�� À£�� ��� ������ ��	�  ̄¼� ��¹�

. ¦����� Ø��¤�� Í  ́��	�¢  ������ ���� ë½�� ������ ����
 ���§  ̈�¢ ����
 ��� �����
����� µ Ö���¢ ����  ¶��¯��������� ��������Á ����� �����¤�� ���	
���£ ������´� �  �������	�
 ×�Á Ç���� , �����½  ̧��
��¢ µ ��	�¢  ®����� �Èª ������ ����� �  ́��� µ ����
 Ë���� ¼� í��	� �������� ����� �½��� �����´���� �����£�  �¢�  �  Ñ��Ù� À����
 ��´�¹�� Ø������� ¦§��  ̈���¢ ±����� Í��  ́���£��¢ ® ���� ����� , ��¹¢ Ä��������� ���� µ
 
���� ��� ���� ������ Å
� �� �¹�·�� ¡���� Ä����� ��� , ������  ������ 
 ®��� î��� �  ©���� ������ �  ���� ¦�� ��� , ����� ®����¢ �¢ ©¢����� Í´
 Ý������ É��¹�� ©�� ���¢ ¦��¹���� Ùª �¯���� ����� ���� ����� �	�·¢ �£����� , ��������


. �����³� �¢ ©¢������ ������ Õ��¤� ¦������ ������
 �¢ ����¢ ���³� �  ¦��»� , ������ ������ É��¹�� Í  ́Â���·�� ������ ���� ���
 ��� ����¹¢ Ã��Ù� ��¤�� µ ����» Ð�°� ���������� �����Ï��� ����·��Ù� ���·¢
 ®���Ú�� Í´ É���� �¨Ú� ���� �¨Ì�� �¢ Ç���È ©Ï¢� ������� ®���Ú�� ¼� Ö���¯�����
 Ý���� �¢�� ¬�³¢ µ ����
 �	���� Ç��¤���� ¶	������ ��	�¢  É��� ��� �������
 ����
 ��´�� É�  ́©���¢ ��� ¦��� ��£ �£�� ±ï��� ±ï��� , ���´�� É��� ¦�����
 �¢��¹�� �������� í
����  ̈������£
������¢ ������	���¢  Ð����  ̈Ö�������¢ ����è  ������������������ ���������Ù� å
ª µ
 ���¹�� µ �����»� , ����  ́�¸��¢ ����¢ �¢ Ø��� �¢ ©��� ������ µ ����£ �������
 À������£ �������� Ø���������� ����¢ ����������� ��������������½���  µ �����������»� ����
������������ ����´����´�� ���������������

. ����� �¢�� Æ���¢� Î���� ��´��¢ ���� ���¹¢ ©�¤� ���¢ ©¢����
 Ù��� å�� Ó��� �����£ ���� �� ���  ̄Ý�� É���� , ���  ̄���� É�¢  É���� ��
 ��¹�� µ� , �	
���� ®�	����� µ�  ��¹�� µ� ®������� µ , ��£ ������ µ ���£
 ��
���� ×��� ���� �Ï��Ï�� ������� Ø��� ¦§  ̈�¢ Ç�È ��£ ±���  ��´��� Ù̄�� �����Ï��
 �Ï��� �� É��� ���� ������� ������� �£�» ���´�� ������� �£�» ¦§  ̈�¢ É  Ê�Ù� µ
 ©Ï¢ ��	�¢  ���� ���¢ Ä��� ���¢� ���	
���£� ��������
� Î·�� ©Ï¢ ������ µ ¦������� ���¢
 ��ê���»� ��	�¢  ��
��� Ë��� ¦§½��Ù� ©�£ ��� Ð�� ���� ¦���� �¢ ����� �����

. �¹¢��� ©��� µ �³���� ��¤� Ó��� ©´��� Ë��» 
�� ��� ���
�Ù� ¦���� �¢

*** 
 Ý��� ��� É��¹�� �  ���	� , ¦��� �¢ ¦��� É��� �  ñ	
���� Ê���»� Ø
�³��� ¦���
 ��£���Ù� �¢��¹�� ���� �¢ À´���� ���Ù� É��¹�� ���� �¢ Ã�� ��£ Õ����� ©�Ô
 À�½�½� ���� ������ ��� �¢��¹�� Õ��� 
���� ������ Ê�  µ ×��� É����� , ���£ �������
 �������� ����ò� ������ ©�¤�� ����� Ð��� À�Á � ������ ��·��Ù� ©Á��¢ µ
 �¢ ��	�¢  ����� �������� ���§� ���¹� Ó�� ����
 �  Ê��� µ ×��	� , ������ µ
 À��£ �����£�  µ ����
��  ©��¤� ���� Ø���� , É�� ®�È �¹¢ Ø�� Ë����� Å¾��� ®�È
 ���Ù� �¢ ���» Ð�°� Î��� À��  ̄��Ï��� Ø
�³���� , «���³��� ����Ù� ����¢
 , ��¹¢ �����»�� �
������  ̈Ùª Ë������ ����� ¬�� �����¢ ®�	���¢ µ ��	�¢ � ������
���
 ®�£�¤�� ���� µ ¶³� Ç���� �´��� Ù̄�� µ��Ï��� Ë��·��Ù� ����� Ò
�� ��£ �¹��
 , ¬°� ��Ï� ������ ×���¸ ¼� À´
�� ���� ������ ��� «���� �¢ �ß��� �������

.
����Ù� ¶��� Ó�°�� ¦§  ̈�¢ ®�
����� Å���� ¶���
 ®��������� ������������ �����£ Ý������������ , Å�������� Í��  ́�ß������� Ã��½������� ®����������¢ Ø���½���� �������
 ���
��� ���Ù� Í  ́ß£Ù� ������ �è�� ��½��� ¦����� �¢ ������� ®�³�¹��� ��¸����
 �Ï��� 
����� ������� ������ 
���� Ö���
� �  ́å��� ®���Ú��� , ����� ��	�¢  Í´�

. ������� ����� µ �����½�� ����� �¢
 �¢���� ©¨��� Ä·� ��£ Èª , Ý��� ��� É��¹�� ������ �¢ ¡����  ��·��Ù�  
��
 �����¢ ���Ì£ ��	�¢ � ���
��� ���Ù� ��¹¢ ������ ����
 í
�  ̈®����» ¼� «���
 Ê�� ó�¹� �  Ç�È �	�� , �¨¾� �¢ 
��� Ùª Ç���� Ù 
�¤¹��£ ��� Ý��� ��� É��¹��

. Ý���� ������� �£�»� �������� ��·�� ®����»
 ����� , Õ��¢ ±�£�� ��§� µ ��Ï��� Ë��� ¦��� Å 
 Ø�Á � ®�£�¤�� Î��� Ö�¨
 Ë���£����� Ç��¹������� �  ®����������¤���� ®��������� ������� , ����������� ������� Ë������� Ø����½����� ����¢ Õ������¢ ±�������
 Ó�°��� ����� ���� 
����Ù�� Ö
���� Ë����� ©����� �´� Í  ́�
���� ���� ¬�� ¡������
 �ß�� �´��� ��Á�¹��� À¹�» � ����
 ����¹Á ���� ����� �� Ç���  Ä���� ���
 ©¨�� �  ������  ����� ���¢ ¬��� ,������	���¢ � ������
�  ���¢ ������������� ���£���»� ����» �������� µ
 , ����¢ ����
 ��� ��� Ù ±��� Ç��� ���
�¢ ��� «������ ����¢ �� ���» ����

 À��» ������� ×�
 ��� , ������ ���� ���
 ���¢� Ó�·�� Ä�£ ����  ́Ó��� ���
 Ç��� , Ç����� ¼� �� ®��  Ý��� ��� É��¹�� �¨�°�� �  ��£, ���  ́®����� Ä����
 Î������ Î����� ���� ���	� ��¢  ¦�  ̧���¢ ¦��� ¼� ������ , ���£ µ ���� ô� �¢

. ����� ����� Ü�»
 Î������ Ø�������� ������� , ��������  ̄�������� ¬����  Ê����� ���� «���������� ���� ������������ É��������
 ������� ¦�¨� Í  ́
��� É���� Ê��� µ ×��� Ö��¤¢ §� , ����� ®������� ©½� µ
 ��
� Ë��·��Ù� 
�·�� ����
 Ë����� , Â�����Ù� Ö��¤�� ����� ���³�� �������� �������
 Å��  Í  ́Ä�� ��� ��»��� �
��  ��� ��� , Ë����� ������ Í  ́
��� Ó�����Ù�
 Ùª �����æ µ ��½Á ®���� �ª� ������ ®��������¢ Ç��� ����  ��£ , Î�¢ µ������è� Ë
������»

. ¦Ì�� ����  ̈µ �·�¹� Ó�� �� 
 ����  ́©��½������� �������� Ç������ ���£������ É�������� ���������� Ä���������� Â������� ������������ Ö����¤����
 ������ µ Ü����� ����� �¹�¢  ����� Ùª ���³� �� ®�¢����Ù� �£�»� , ������ ������
 «���� ��´  �Èª Ùª ���³�� Ý���� É��¹�� ��¹� µ Ø���� �è  Ë  Ò�¹� ���� �� Ç���� ,
 , �¾� Î������ ����� ��¹�» , ����� ����� Ë��� ��¢§�Ù� �¢����� 
�¢ µ ����
 ������ �¢�³�� �¢§�Ù� Ö��¤�� 
�¸  µ Ø��� �  ��Ù ������� ��¢���� ����� Ç���

. ��¯��� �����¢ µ §¢�  ̈��·¹´� �¢�  ́¶�·�
 ��
�èÔ� �����´���� �����£�  µ å��»Ù� Ö
���� , É���� ����� �� ������� Ø��� ����
 Ó�  ̈������� õ�� Ü�», Ø��� ��� ���Á ®�
��  ̈É�¢  Ùª ��´�¹·�� ¦���� Ò�� ��
 Î·�� ���� Ò���¤��� ���� , ����£ �������» É�����Ù� ©������� µ ��¤� ���� Ç�������� , ������������ Ö�����������
 ������� ®�
����� ������ Ø�» ��� , �����	��� ������� ����� ���� �´����� �	
�£�
 ©���� ���� �� �ª� , ������� �¸
�°�� µ É���� ©�¤��  �� Ë��� Ý���� É��¹�� ���³��
 ���� ¦���� ������ Ë��� Ë��¹�� ×§���� , ����� ��³�¢ ����� ����� ����	�³¢ µ
 �������� ����� �
����������� ¶��	���·��� ¦������� ������������ §����������¢ �
��������  ̈�������� ����� Ö�����·����� ������ Ð���°���
 �  Ë��¹�� 
��°�� É�¢  ����³�� �����½¸� ��	�¢  ±�	ß£� , ����
 ���� ������ Ò�¹�

. �¹¢ ö�  �  Î��� Ø��
 ë½��� , ���¢ Ù 
��¹¢ ��� 
����Ù� ¶�¤� ��Á�¢ É����  ¶�Á  Ý��� ��� É��¹��
 �¸��� µ �����¢ ���� ���� Ó�� ¥��� �¢��� µ ��
�¢� �� Ü½  ̧Ë��� ¦§½��Ù��
 �¢ �Ï��� µ 
���¢������ ©���� Ö������� ���¯�����¢ ������ �¤��� ���¢ ©¢���� ����£ ����  ��£ ,
 ��� ���£ µ ���� ô� �� ����� ��� ¦��  ́�� ������ �¤��� �¢ ©¢���	� , ����¸���
 Ó���  ̈��������� «���������� µ �������� ô��� ���¢ ������������� ���£���»� , ����  ́Å���¹���� ������� �������� �����������

. Î����� �������� �������� ����� Ó�¨� ������

 ������ ����� " �������� ¬����� �
�	� µ ��³�³�� ����� ���  À�¤�� ���	�¢��� �¹���·��  
����� ����
Ù�� ������� ¦�·� �¢ ���  ̄©·�
 �����
  «�  ̧« 
̄ ��´�� �����¢ Ö�¹� Ã��	� Ä	��� ��� �̈� ���¹� ±��
 ¦���  Ç��� ������ Û ��� ���¹� ������ ����  ��£��� ��Á���� "

 ��¯  ������ ����� ÷ Î�¹������� ��³� ���������� ®������� �� ²����� ���¤���� ��	��� �����¢� Ã�� Ö��°�� ����¾��� ���·°� ����» Í³���
 Ä	�¤�� Å������ �¹������� �¸���� «�¤��� �·���� ������·�� ���	�¢�� �	
�¤�� ���¹� ®���  �¢ ���  ��� ¬�� ���¾��� Â������ ��� Ç�È � 

-: Ý���� ������ µ ©�Á����� �¢ �	��� .. ��¢§���� ������� Î�¢����
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 ������»�����������  ́×§����Á ±������������� ������� õ��������¢ �����£ 
 ������������ ©��´����������� µ 
��������������Ù� ����������  ü���³���
 ���¢ ������������ �������������� 
�����·����´ª ������������» �����¢ ������������¤������
 ý������ ������¹��¢ ������¤���¹����� Ó����������Ù� Ê����������� �����¾����
 ��� Í´ ������ ®�
�·��Ù� �¹Á µ �¢��

.������� ®���·´� �������
 ø�  ̈¶	�·� µ ü�³� ×§Á ±����� 
���� �
 ���¢ ����������������� ��������������� �����¢ ¼ª "ß����������������áþ"�����
 ������������������ ������¤��������� �������������¢ Í����  ́��������£ ×����³����
 ®�������������� Ä��������°��¢ ����¢ ���������¤���� 
��������¹��������Ù��
 Ç�È� ��� ����¢ ���¢��¢ µ� ����� ����
.×§���� ¦�¯���� ¦���� ������ ®���³�� ��
 ����� 
���·��´ª ���» ��" :������� õ��¢ ¦������
 Ë������ ���·�� Í  ́����� ���è  ��� �����
 ������ ���� ®�
�·��Ù� 
��¢ �	���� Â������
 ©£ ���¢� ����¤�� ��³���� î�³�� ¦��� 
 ������� Î���� ������ �¹���� �¹��� 
����» 
 ����� Ö����� «��¾��� µ ��Ú�� Å�
��� ÿ� 
 ����������������������� ��������½��������������� ü�������������������� ¦����������������������� Â�����������������������

."Î����� �	ß������
 ���� ����� 
���·��´ª ®������ õ���������� ������ �
 ®Ì��¤��¹����� ���	�������������� ®�
���������� ���¢ ������  ́À���£�
 ¥�
  Ê�������´ µ ������������������ ������������������� ����	�������������
 ©�����  ̄����������¢ ÛÞ�
������������������¢��� Ë��������������������� ���������������������
 ×����¹����� ©��	�������� ®���¨���Á Ê��� Ë����������� Ç���È
 �¢ �È���� ������ ¦��� ��³¹��¢� ���³��¢
 ��������� î��������� ���������¤����� Â�������������� Å¾��������� 
����·���´ª
 µ ²����  Þ¾� ���� ���� ����¸� ��¨�
�·��
 ������� 
������ Í  ́Ö��¤�� ����� Ö���� 
�¸ª

 Ó��������������� ���������³����� Ë�������������� �������������� 
�����·�����������
 ����³�� �¤�  Ø���
�� ������ ���´��� Î�����
 �¹��� Ê� �´���� �	�¢��� 
��³��� ��¤»���

.���³��� �¢�·�� ���� ��� �¹����
 
�·�� ��£ ������ ×§Á ±����� ���  ��£
 Ê�����´ µ ����������������� �����¹������������ ������������������ �������������� ¼���
 Â���������� � ~���������·��� Í��  ́²��
 Ë������������ ���������
 ������������ �~
�����·����» ¦§����  ̈����¢ �����¢������ �̄� ����������������
 �¹��� Í  ́Ê����� µ �
���� «������ �´�����
 ~����¹�� ~®���������¤���� ������� ¦����¨� ~���¹������ �¹����
 ²�¹��¢ ..��������������� �����½�� �������� ¦���¨� �¹¢�
 ����������� ��������  ̄Í��  ́���� ©��Ï��¢�� Ø��������� � 

 ®������� ��� ©Ï¢ ���¹� �� ���³�� �
�·»�
 Û����������������� ���������� ��������Á����������� ������������������� ��������´����¹�����
 ..
���·������ ��������£� 
����·���´�� ®���������������� ������Ï�����������
 ���� Ù ������������������ ����¤����� Ä��������� �  ¼ª ²���������Ù
 ��������� Ý�  -Î�����������������– ������� Û����������� ���½��� Ùª

.���¤�� Å¾����
 ¬�³¢� ����������� ����¢�� ��� õ��¢ ©�����»�
 ��������������������� 
������������������������ ��������������Ú�����������¢ Ý����������������� ������������¢��
 ����������¤����»� ��������������������  ̄���������¢ �������������������������� ������������¢� 
��������·�����������������
 Â��������� Ý��������� ��������������� ������������  ̄®���£������������
 �����Ù� ����� ¦�¨� �¹¢� Î����� Ó�������
 ×§�����Á õ������������������� ������������´�� ..������������������������� ���������	
����������������������

 ¼ª �¹���� �¹��� ±���¹���  ©��£� 
�����»�� ��� ±���¹��� 
 ���¢ ��������Ï����� ©���´��������������� ������³������ Ò������������� ��������Á�����¢
 ¬����� �¢�°� ����¸  ���� ����� 
�·´ª ���»
 ��� ��Ï�� ����� Õ�¤�� Ë��¢ �£��� �¤��
 ������ ®�
�·��Ù� �¢ �	��� Ê��� µ Ç�
 ���� µ 
�����������Ù� ²�����£Ú���¢ ..���������� ���¢ ������Ú������
 ���Ô���� ����� ����
 Ë��� �	���� Ø
��� Í´
 ���³�� ����� ������� ��Ï�¢ ������ ��������
 -���� ����-ç��� �����
�� Ç�����  ́�����
 ����� �	��� Ê	�¸ �¹���� �¹��¤� 
����  Ë�����
 �� 
������ �±��£� ����ª� �´�³�� ����
 �·¹��� ¦§���Ù�� �������� �¢������ �����

.Î������
 ������� ��� ����¢ ��������� µ ���¹���  :¦������
 ø§�����������¨ª� ����������������������� ©���������������������� ©������Á��������¹������� �������������������������
 �
��������  ̄��������	����´� ����	����� ���
à����������� �������������¯�� ����³�����
 µ Í����Ï������ ®�����»�����³����¹������ ������¢ ������	�������� Ê�������������� �������������
 �������������� ���������¹���� ����������� ���	�������� ±���¹��� ¦���³��¢
 �	��¹��� �	
�¤�� �¢ ����¹�  ®�¯���»� ������
 Ü�°� �������������� ���������� ý������ ���������� ������¢���°�����
 µ� �����������
���������¢� ����³�������¹�������¢ ����������  ̈Ê������������ ����������������è
 ������� ������ �	����� É����Ù�� �´��� ©æ

..������� ������ �	
�Ï�� �������
 ���³�� Ê	�  ̧�  ́��� �� �¹�  ��£ :Ó����
 ±���������¤������ 
����������»�� ��������� ±�����¹�����  ©����£ ���������£ ����¹�������¢�
 Î�������������������� ���������������¸� Î����������������� �������·������¹�������� Ê������������������� Ü�������������»
 Ê��¸���¹���� ���������£ �����¢ Î���������è}� �����������������¢ Ö����������¯�
 ������¹������
  µ ß�������� ©�������£ �����������¢� �������������������������������� ���������������������

.�������� ������ ��¹����
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 �� ������������������������ ��������� ������������������������� ���������
 ������������� ���������������� 
�������	 �������������������� ����������	�

 ��� / �����
 ������������������������  ���  )  ����������������������������  ����������������������
 ������������������  �������������� ��������� ��������������������������������
 �������������� �� ������������ ���������� ����������
 ���������� ����������������� �������������� ����������� �����������
 ������������������������������ �������������������������� ��������������������� ( �������������������������
 ������������� ���������������� ������������� ��������������
 ���� �� ����� ���� ������
 
������ �� ������� ¡�¢���
 ���������������  �������������������������� £���������������������������¤��
 �����¥������ ¦��������������� §���������¨����������  ��������������������
 ©���������������� ������������������������������ ©��������������������������
 �� ��� ����������������� ��������������� ª��������������������
 ��������������������¨������ �����������������������«� ��������������¬�������
 ������� ���¢�� ����������®��
 �¯..  °�¯� ±���������� ²��������¤ ³
 ��¨��� ª�¨�� ´µ�� ª������
  ) ¶��� ���� ·��� �� �� ¸��
 �¹� ¹� ¹�� ¹� º»�� ¼��� ¹���½ ¹� ¾��� ¿��� ¾��� ¹�¼� ¾��� ¹��� ¾¹� ¾����¹�¹�
 ¾��� ¿���¹� À ¿¶������ Á¹�¼�  ¹���� ½ ¹¢��� ¾���� Á¹¬����Â ¾�� ¿���� ¿���� ¾����¹� Á¹�
 �Ãµ� � ��������  (  Ä����� ¼����� Á ¿� ÁÄ� ¿�������� ¹
 £	 �� Å��� ..��¢�¬�� ²��� ��
 ���	  �� »���,  ª������ Æ ��	
 ����������µ����������� ��������������� Ç���������������������� ª���������������������
 ����Ã����  ����������� ����������� �������������������  �� ���
 
È�� �� ���µ�� �� �����
 ª�¨��� ª������ ���� ³ �����
 ¶������������� ��������� 
�������¬���� �����É����������¬�������
 Ê�ÈË� ¶�� Å������ ¶¤��� ����
 �� ����������������� �� ¶�����	 ��� �� ¶���Ì������
 Í�������È���� Æ�������Ã������� ¶��������������Î�������� »������������
 ������������ �������������������� ������������������������������������ ²���������È�������������������Î�
 ¦�Ì�� ����� ��	�. ¦��� ����Ã�
 �������������� ������������������������ 
������¥���������������� ²��������
 ¶������Ï��� Æ����������� Ð����� ������������������ ³
 ����Ï ��	�� ÑÃ��.. ¶�	��
 ��������� ������Ò������� ³ ����¢�����¬����
 �����¬���� Æ����������Ò� ��������� ��������
 �� ���������� Å������Ï ¶���������������� ¶������Ó
 Æ ��	 ³ ¦������� �������Ã��� Ô�����ÎÌ�������
 ������Î��������� ���������Ë� ����������� ���������������������
 �� ����� �µ�� ) ��	� ����
 � ������	� ������������ ��������������� �� �������������
 ����� ����� Õ� ��	 ( ������
 ¶�Î�¥ ����Ò� Æ����� �����
 
��Ò�� �������� ¶������� �¯.. Í��ÒÖ���
 ����������� �Ì�������� ������������������ 
���Ò������
 ����� ����� ��Ì���� �Î���µ��
 ����� ��	� ����� � ¸µ����
 ×������� Ø������������ ��������� ¶��������������� ���������������� ��
 ³ ����� ¦���� ����� Ì���
 ¦��� ±���� ����Ë�Ù� ��� �µ��
 ��� 
¥���� ���� ���� ��� ���

.. ��Ò� ��Î�� ���
 ������������������ ���������Ò� ���������Ò�� ������� )
 ��Ì���������� Ê����������� ���������� ���������Ì������

 ( ¸µ���� ����� �����
 �� 
� �� ¶��� Ê��� �� ����
 ���Ã�� »���� ��ÎÚ °��� Ð
 
�� ¶�ÎÚ ����� ������ ����
  �� �� ������ �� ¶� 
¨�� ��
 ���µ��� �¨���� ��ÎÚ  Æ�Ã��
 ���� ¶�ÎÚ ���� Ì����� �Ò���
 � ���������	�Ú ������������ ���� �����������
 �������� �������¨��������� ����������� ��������
 Æ����������������� Û��������������������� �� ����������������� ¶�������������������
 � ��������� ������������� Ü����������� Ø�������� �������
 �������	���������... ¶����������� Ð����� ������������������
 �������������  �Ý 
�������������� ³ �����������������������������������
 �������������������� ª��������������������������� ´����������������� ���
 �¨��� � �Ú����� �� ¸µ���
 ¶��� 
��Ò ³ Ì����� ���µ���
 ���¥ � � ¶�� ���� � �� � ��

. ¶� Þ���� �� ¶����� ���
 ��������� ��������� ¶��������������������� ß��������������������� ��������������������	�
 ���������� �������������... Å����¨���������������� �������������
 ±�����È������������ ¶����������  ���������������µ����������� ��������
 �� ���Ã��� �������. ¦�����¢���� ��������������
 ²�����������Ã���� ����������������������� ��������������������� ª���������������������
 ����¬��� ������ ¡Ú�������� ¶������������ ¶��������������

. Ê�µ� �à�

 ������ �������� ������

 ∫ ¢  ¢?� ÊuHI¦
Ë ÊuOÝUOÝ
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 Í����� ×�¨���� ������ ���¨�� �� ����� ���µ�� ¶����� ����� 
«�Î� 
É�� ����
 £��� Ê��¨��� �������� 
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 ³ �������¨���� ���� ������������ ��������� 
��«������Ò 
��É���� ������� ������� 
 ��¬�� ���¢� 
� �� ��� ��Ã £��� ���� 
Ó
 �� Ç������� ��¬�� �� ��Ò��µ��� ���Î��������� ª������������ �����
 ���¤ �� ª������ �Ë� ¶�� Í��� ��¬�� ²� ¡��¨�� �	
 ×�� ��� ²� ��Ã�� ��� ���¬�� ��¨���� ������ Ê����
 ªÌ������� 
���¤� ���� ������������ �������¨���� ������� ×�������� ������¬����
 �Î��� 
��¤� ����� ���������� ����������Ò� Ð�� ã������������ ��������������

 
��� ������ 
������������ Ú������Ë 
����� ����������
.���� ����� °�� ³ Û�

 ¶������������� £���������������������µ�������� ����������������������������Î�
 ³� Ê�����������à������������ �������Î�������¨������������� §������È�������������� : ¶�������������������������

 £���� ��Î��� Û��� ��¢�¬�� �������
 ����������µ����� ��������������� ������������� �������������

 ³ ������������Ã�����	� ���������Î���¨����� �����������
 ������������ ³ ���������È��������� ²����� 
������������������

 �������������« ����������������������� ³ �����������������������È��������������
 ����������� £��������������������Ò�� ����������������������������
 ������������Ó ³ ���������������������� �������	���������
 �����Ï�� ������� ��� ³�

 ���È� ³ ��à���� ����� �������
  �	������ ������ ���� ¦��� ��� ������µ��
 �������� Ð ���� ����� �� ��� �� �
 ¶��� Ð�� ������������ 
������ ��������� ������� �������

 £Ë���� ±��� £��� ����¬�� ����Ã�� ��¬�¤ Ð ��
 ����� ���¨�� ¶��� �� 
È�� ���à��� �� 
¨�Ò� �������

.�Î���� �Î����� �������� ��¬�¤�
 �		�		�		�� �				��				�				�� �					��					�/ ��						�						��� ��			�			�			� ��				�				� �				��				� *

 :  ���� �����
 ¶��¤� ³ �������¨���� ����� ������������ ����������� ����������«� ²����
 ¶����� ����� ������� £����� ��¬�� ��Ú �����������

 ��������������� �������Û������� ����������������� � �����	 ��������¤������ �������������������� �����Î�������������
 �������¨���������� ����� ����������� ¦��������� �� £������������� ������¬���� ±����¢�������Ò��
 ����������� ¦������������ ���������� ������������� 
��������Ò Ð�������� �����Î��������µ����� ���������� Ð����
 £���� ²Ï�� ��Ò��µ�� ª������ ´��� ������� ������� ������
 �����Ò� 
��Ó ³ �����Ò �	 ���� Ð�� 
����� ���¥��� ����ä�����
 ������� ������� �¨��� ¦���� ��� »�� �� ��¨���� �������
 ��Î��µ�� ���� Ð ª��� �Ò��� ������ ����� ´����
 �������� ª����� �������� 
� ³ ���� ¦���� ´�¢�Ò��
 §��¨�� ���Ì�� ²�Ã¬�� ������� �� ���¥��� ������ Ð
 
�� ����� ��� Ð �¢�µ� ´��� £��� �¥��à�� ��������
 ����åµ�� ������ ��Ï����� ª����� �	�Ë� £��	��� �����
 ����� �  �� �«�� Ç�¢�� Ç��� ������ ������Ò�� ����

.Æ����  �Î��
 �		�		��		�� �		�		�		�		�		�� ��			�			�			��� �		�		�		�� ��			�			� �				�� �				�� *

:������  ��� �����
 ª��� ����¬�� ��Ã���� æ�Ã�� ������ £��� ����¨����
 £����� ��¬�� ��� ������ ´����� ¶����� £����� �¥�����
 Å�Ò��� ������� Í���� ´���� ������� � �� »�ç� £�� ���
 Ç��� ³ ��¤��� ����È��� ����� �É�µ« ������� ��Ò��
 ²��¨��� ��Ã� ³ ����� ��¢���� ����Ì���� ������� Í����
 Í������������� ����������¢������� Ç�������������������Ò�� ����������«�������¨������ ª����������������� £�����������������
 Ç�������������Ò�� ������������������� �������É�����¢������ ¶�������� ¦�����¢������  ��������� �������������������
 £����� ��¬�� Ð ������� ���� £��� ����¨���� �è¬���
 �� ±���¢�����Ò�  ������ £������������� 
����������� ����������� ª����� ×����� ���������Ó�

.  
�É��Ò�� ��Î��� ������� ³� ���� éê  �� ë�� ¶¤���
 £����� ��¬�� ¶� °���� �� �� : ¶���� Í��¬�� Í�ÈÎ�
 Û��� �£��¢������� ������� �Ò��Ò ±��������� ²��Î���Ã���� ª������� Ê���� ����
 .������������������ �������� ²���������µ������ ×������������� Ð������ �������������������µ�������� ¦���������� ����������Î�����¤
 ´�¨�� ´�Ì��� ª����� ���� ������� ³� ������� ��������
 ������� ��� ì�� 
� í������� í�µ��� ���¤��� ��� ���
 �� ¡�Ò ������� ��Ò��� Û���� £����� ��¬�� ����� �¤���
 �Ò�� ������ î���� Ð ����Ò�� ��« �� ����� ��� �Î��
 £����� ��¬�� 
¨�� �� �¥��� ������ �è����� ������

 .����µ�� ��� �� ������ Ð ��
 ²�µ� ¶������ ¶���� ï������� ����� ����¢��� �������� ����Î�
 ���� ������������Ò ²�������Ò ����������� ��������� :  �����É������  �����������¨������ ������ ������������Ò
 ¸�Ò� ���¨�� �� ������ ����� ��«�� ��¨���� �������

.����	��� 
� ¸�Ò�� ����¤�� ������� £����� ��¬��
 ����� £����� ��¬�� ��Ú ��¨���� ������� ��¥ �����
 ¶�������������� ��������� ������������������������ ������������������� ��������� ����������¤������� ³ �����������������������
 £����������������� ����������¬������ �� �� �������¨�������������� ��������������������� ������Ë������� ������Î���������������
 ���Ë� ����������Ã���� Í���� ³ ª������� ������¨������� ¦���� ±���¢�����Ò�
 £����� ��¬�� ���� Þ«���� ×��µ�� Ð�� ×���� �ÎÚ���
 ��� ×�¨�� ª��å�� ������ �Ã� Ç�� ������� ��¤��� ³
 §����� ¶¤��� ��Ó £¤����� ×��µ�� Ð��� �������®� 
��
 ������¬���� ������������� 
����� 
�������� �� Ç�����������  ��������� ������������������� Í�����������������
 �� �� ª�Ì¤� ¶����� ������ ¶������� ¶����� ���� £�����
 ����	��� 
� ¸�Ò�� �������å���� 
�� ×�¨� £����� ��¬��

.����� ������� ��� ����µ� � ª�� §����
 �		��		�		�� �			�			���			�			� �			��			�			�� �			�			� ��				�				��   �						¡ ¢					�� £� *
 ¤���� ��¥�� ������ ��  ��� ����� ����� ���� ���

 : ������
 ¶�� ¶����� ��� ������ £�����  ��¬�� ���� ð�¨��
 ³ ��������¯� ¶��� Ê���È��� §��������  ����������� ²¢��� £���  ��������
 ��¤��� ³ ¶����È�� Æ����� ¶����� ÆÛ�� ¶����� ¶��È�
 ����¢Î��� ������Î����� ª����������� ¦����������� ����¨�������� £����������� �������������

.  �����®�� �����µ���
 ���� 
��������������������� �������������� ��Ì��������������� £����������������� ����������¬������ ���������� ��������������
  �������� �� 
������� ����Ã�� ²��¤ ³ ����¢���¯�  ����¬��

. �Î�«̄ � ��¢ ¶��  Í¤  ���Ú ³ £������ ñ� à��� ï���
  ¶����������� Í�������« ���������� ¦���Î��������� £������������� ��������¬����� ������������� ¶����¤�������
 ��¨���� £����� ²��¨���� ��¨���� ������  ��� ª�����
 ���Ã��� ���µ������ òÎ���¨�� ���� �� ó� �� �������  Ð
  ª�������« ��������� ��������������������������� ²����������������� ����������������� ������µ������� ����������¢����������
 ���Î���� ´�����  ������� ×�� Ð ��µ���  ¡������

 ���µ�����
 �����������������������������������������������������������������É���������������������¥�

 ���Ò��� �����������	�  Ê���È��� ª���µ����
 
����������«��  ���������������������  ��������������ç�������������� ¶���������������������

  ó����������������®�� �������������µ������� ¦����������������
  ��Ò��µ�� ª������������ ´�����¢�����Ò��
 ¶¤�  ��  �Ã���  ��� ��  �������
  £���  ������  �������  ×�� �����  ������

 ..òÎ����� �� Ð �	�µ�� �
  ±����� ³ ª���È�� ���È���  
��  ª��� ����

 ����  ������������������Ò ²���������Ò ×���������� Ð������ ©���������������� �������
 ´�����¨����  
����Ó ³ ¦�������������� �����¨���������� Ê����������
 ���������¯�  ©�������������Ã��������  ª����������������������� ��������Ö������� Ì�����������������

 �������������� ��������µ�������®�  ¡������������� ©���������Ã������ ï��������������
 ����� �����  ����������������������� ����������������Ã������� £��������������Ò®� �����������å������

 Ê���� �É��¤ Ð ���µ�� ������� ×��� �	�É��Ï ����
 ����µ�� ����̄ �  Í¨�� �Ì��� ������  ¦��  ������� £���
 ���������������� ����������������¬����� ¡��������������Ò¯�� ���������������¯�� ��Ì������������� ��������������
 ô����������� ������������¢������� �����µ���Ã������  �������������¬�������µ������  �����������������Ã�������
 ��ä� ¡�� ��������  ���������  ��Ãµ���  ������¢�����

. ������Ò
 ������� Ê���� Æ 	 ����  ̄ó���  : 
É�� £�¬�� Í�ÈÎ�
 £������ £����®�� £¤������ Þ«���� ×��µ�� Ð ��������
 �� ������������ 
�¬�� ²Ò���� Ê��������  ª�����É�� �������  ������� ��������
 �	���� ²��Ã�� ���������Î� ����������à����� ����������¬����� ��������������� ���������
 Ê������������ §������������� �������������� Ê��������� ������������� ������	�������������Ò� ���������Ë ������������������
 ����	��������¤� ������������������ �������������� ³ ��������������������� Ê�������������������� �������¨��������������
  ����¨�������� Ê���������� ������������ �����������  ���������¥� ²���� ������������ Ê�������
  £��� �������¯� ��Ò���� Ê���� ������ £����� ��¬�� �Ï

 �������������������  Ê���������������� ��������������� ����������������Òõ
 £����� ��¬�� Ð�� ö��� ���� 
���  ���	�������� ����Ò� �������

. ���¨��
 ��¦� §�� �¨������� ���� ������ ���� ��©�� �� *
 ��� ª���� ����� ���� �� ��«��� ¢�� ������� ������

:¥¦�¡ ������� ���� ���� ������ ¬�����
  ����������� Ð����� £����������������� ������������������� ������� ������������������ ��������������� 
����«������ 
 ���������������� ���������� ������ Þ�������� ������������� £��������� Ç��������¢����� ¸�����Ò�
 ���� Ç������¬������� ö��������������� ��������µ���� ��������� ª������������������ ��������� ��������Ò��������µ�����
  ������������ �������¨������������� ´���������� £������������� ��������������������������� �������������� ���������������� ��������������
 �������� ������ £������� �Î��µ��� ����������� ����¨��� ������
 Ç�¬�� ö����� � 	 ï������  .��Ò��µ�� ª������ ���Ã�Ò�
 ×�� ����� ©��Ò� ª������ ����� Ç��¢���� ����� ��
 �� Å�������µ����� ª����È��� ����������� Ç���������Ò� ������������� �� ������¬����
 �µ�� Ð��� ����������� ������������� Ç����Ò ï������������ ª������� ï� ª����������
 ����� ����������� ������ ³ 
��������� ������� ����� 
������ ������Ì�������� ±����¤����������
 ��µ��� ������������� §����������� Ê�������������� ��������� £���� ��������
 �� ����¥������� ��������µ��� ������� ����� ´���������� ³ �Ý 
���� 
��µ��������
 ¶���ç� £����� ��Î��� ���� ¸�� ´ÎÛ���� Ú���� �� ¡�µ��
 ª������µ���� °������  ���«ç���� ��������������µ����� ´���������� ���������Ò �������Î�
 ¶�Ò 
�� ª��µ� �����µ�� £¢�� ����� ��� ����� ��
 �����¨��������� ���������«� ³ �������������� ´�������������� §�������� Ô�������� Í�������� �����������Ò
 ³ ����� 
� ´�� �������� ���� Ê���� ´�¨� ����
 ��¨��� ��«� ³ ÷� ����� �� �� ����¨��� ��Ú�� ���

ª���µ�� ����� »�µ� ����� ´����
  ¦������ ����������� : ¶���������������� Ç������������ ���������¢���������������� ����������¨���������������� ����������
 Í������������ ³ ��������¨������������� ������¢��������� ±��� �����Ã���������� æ�������Ã�����
 æ�Ã�� ���¢� ´����� .���µ�� ¦���� ³� ����Ã��
 ���������� ×Û� ³ ���� ��Ò�Ò� ª��� ����¬�� ��Ã����
 í�� �ÌË Û�� ¦�µ� £����� 
����� ±�¢�Ò� Í�� �Î��µ���
 
��� �����Ã���������� æ�����Ã���� �� ���¨������� � �����	� .����������������� ���������Òç���
 ��¨� �µ��� ����� ��  ���� ��È� 
��Î� ¦��� ��µ��

 ����������������� �����������������������������������������������
 ������������� ��������  ���������������

 ��������������������� �����������¨���������� ���������µ�������������������
 ¶���� ���������µ���� ���������¥� ������ÎÌ������� Ç������� �
 ����Ì�������� ������ ������ ���¨������� ��� ��������
 ��������������������� Í��������������������� ������Î���������������µ����� ��������	
 ��ÎÌ��� ���	���¨��� ����������� ��������������Î�
 ²���� ����������	� ±���������¬�������� ���������������������� � ����������������
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 ³ ������������������ � ��������������	� ò��������Î���������������������
 ¶��������� ����������������� ���� ���������������
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 ������� ���� ��¤���� ³ ���� ����� ª�� £����� ��¬��
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 ³ óç� ���Ö� ��¤��� ����È�� �� : �É�� £��Ú��� Í�ÈÎ�
 ²��¤ ¶���� ���� ������� ��� ������ ±��¬�� ���� ��¥�
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 É�¦¦�¦¦�¦¦�¦¦� "�¦¦¦¦���¦¦¦¦	�"�¦¦¦¦�¦¦¦¦��¦¦¦¦�� ���¦¦¦¦Ê�¦¦¦¦Ë �¦¦�¦¦�¦¦� ..¡�¦¦¦¦¦��¦¦¦¦¦� �¦¦¦��¦¦¦À¦¦¦�
 �¦¦¦�¦¦¦¥¦¦¦� �¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦� �¦¦¦¦�¦¦¦¦� ¡�¦¦¦¦«¦¦¦¦
¦¦¦¦� �¦¦¦�¦¦¦¥¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦	� ¿�¦¦¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦¦¦���� ¿�¦¦¦¦¦¦¦��¦¦¦¦¦¦¦���

..Ì���� �����	�
 �¦¦¦�� "�¦¦¦¦¥¦¦¦¦À¦¦¦¦��¦¦¦¦	�"� ¹�¦¦¦¦¦¦¦�� �¦¦¦¦¦� �¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦��¦¦¦¦��� ���¾� �¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦�
 �¦¦ ¦¦�¦¦�¦¦�¦¦	� ���¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦	� ��¦¦¦¦¦¦¦� ��¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦� �¦¦¦¦¦� �¦¦¦¦¦¦¦�� ��¦¦¦¦¦��¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦	� ��¦¦¦¦¦	�¦¦¦¦¦�

..������¾� ���	� ��� ���	� �� ����� ��¥�	��
 ��¦¦�¦¦�� ª¦¦¦° Ì¦¦¦¦¦¦���� ��¦¦��¦¦�¦¦ ¦¦	 �¦¦�¦¦Ê�¦¦¥¦¦	� �¦¦¦�½¦¦¦�¦¦¦	� ¿�� �¦¦�¦¦�
 ���� ®���� ´ � ´�� ��� ������� �������� ��������

..���À	� Æ�Ê�	�
 ����� ��� ��¦¦��¦¦�¦¦©¦¦� É�¦¦¦� ¸��� �� ¡��¦¦¦° Ä¦¦ ¦¦	� �¦¦ ¦¦�¦¦��
 ���¦¦¦¦¦��¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦�� �Í¦¦¦¦¦¦¦¦� ¤¦¦¦¦¦	�¦¦¦¦¦	 ..�¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦Ê�¦¦¦¦¦À¦¦¦¦¦�� ´¦¦¦¦ ¦¦¦¦� ��¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦� �¦¦¦¦��¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦�
 ������Á	�� ������	� �������� ����� ������� ��������
 Ã���	�� ���Î�� ����� ��� ¶¿½©	�� ¶¿½���� ¹��� ��
 � ������ ���� ����	� �¥���� ��½�¾� �¥��� � ����
 ��¥	 ���½�¾�� �����	� Æ��À	� »� ��Ï�	� ª° ��	 ���
 ������� ������	� Î���	� Ð�Å	� �¥���	� Ð�Å	� ���²	�
 Ä��	 ¡���� ������ ��� ´�� ®��	��..Ñ� �	�� ����¼	� �
 ..�¦¦�¦¦	�¦¦�¦¦À¦¦	� �¦¦¦¦��¦¦¦¦�¦¦¦¦	�� �¦¦�¦¦¥¦¦�¦¦�¦¦	�� �¦¦¦�¦¦¦���¦¦¦	� ���¦¦¦¦��¦¦¦¦�¦¦¦¦�� ®�¦¦¦¦¦¦��
 ´À�¥� É�¦¦¦¦¦�� ¶�¦¦©¦¦��¦¦° ¡�¦¦�¦¦�¦¦�� ��¦¦��¦¦�¦¦� �¦¦�¦¦À¦¦� É�¦¦¦¦¦��

..��¼�� ��� � ����� ���°�
 ®�¦¦�¦¦	� ´¦¦�¦¦� ��¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦	� �¦¦�¦¦	�¦¦�� �¦¦ ¦¦��¦¦� �¦¦¦�¦¦¦Ò��¦¦¦�� ��¦¦���¦¦�¦¦�¦¦�
 �¦¦� ��¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦��� ��¦¦¦¦¦¦¦¦�� ��¦¦¦¦¦¦¦��¦¦¦¦¦¦¦��� �¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦��¦¦¦¦��� ���¦¦¦¦¦��¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦�� �¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦ ¦¦¦�
 ���¦¦¦¦��¦¦¦¦�¦¦¦¦��� �¦¦¦¦�¦¦¦¦���¦¦¦¦	� ���¦¦¦¦��¦¦¦¦�¦¦¦¦�� ¨¦¦¦¦� ®�¦¦¦�¦¦¦
¦¦¦�� ±��¦¦¦¦�¦¦¦¦	� �¦¦¦�¦¦¦Ò
 �¦¦��� Ó ¼� ��¦¦¥¦¦�� �� ��º�	� �¦¦ ¦¦� �¦¦¦�� ..�¦¦�¦¦�¦¦��¦¦���

..��
��� �����
 §��� Ä¦¦¦�¦¦¦� ´¦¦À¦¦�¦¦¥¦¦� �¦¦¦¦�¦¦¦¦	� ®��¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦	� �¦¦¦¦Å¦¦¦¦	� �¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦�� � �¦¦¦¦
¦¦¦¦��

..������� �������� �������� ����� �� �����
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06 عسكرية

 …b¹b(« w� Ê«ËbF�« Èu�  U�Ëdš ÆÆÆ Ÿu³Ý√ w�
Ê«ËbF�« ÈuI� U�dš ±¥µ

 � ����¦¦¦�¦¦¦	� Ô�¦¦¦� ��¦¦���¦¦� �¦¦�¦¦	 ·��¥�	�� Õ�¦¦¦©¦¦¦��� Õ�¦¦©¦¦µ ��� �� �¦¦��¦¦°  �¦¦ ¦¦¼¦¦�
.���� ÂÖ×  ����
	� ����
�

 � ����¼� ���Ê�Ë ·� 
� ��¥�� �� ������	� �� ��� ��	� ���Å� ��� Øµ���
.Ó�� »� Ù�¼� ��ª�	 ���° Ú���  ¶�� ©¼	�� Ó�� ¿����

 ���¥	� �ª¦¦���¦¦� �¦¦��¦¦� ÂÛÜ� ����� ´��� §��¦¦¦�  ��¦¦À¦¦�  �¦¦¦ �� �¦¦�¦¦�� �¦¦¦Ý��
.�� ����

…b¹b(« w� ÎU�dš ±µ± Ë …bF� w� W¹œuFÝ Ê«dOMÐ vŠdł µË ¡«bNý ¥
 ¶��� � ������ ��ª¥� ¶���� ���� ¶������ ������ ¨¥Ë��� �Ò½Ò ��À���

.����
	�� ¡���� Â×Â Þ���¾� �����	� ß����� �����	� Ô�� �©����
 ·� 
�� ��¥��
� Ã��
��� �¥�º� �����	� Ô�� ������ �� �¥�� ��� Øµ���
 ¡���� ÂÂÂ� ����� ´��� ¡���� ÛÖ� ¶�� ©¼	�� Ó�� ¿���� � ����¼� ���Ê�Ë

.�� ���� ���¥	� �ª����
 ´��� ����à ¨¥Ò� ����� ¶������ ������ ¨¥Ë��� �Ò½Ò ���À��� ���� �¬��

.�����
	� Ä©¥� ������� ���	�� ³�À	� �à ����¥� »� ����� �����
.��� ����
�� ��Ý ������ � �����	� Ì�¼	� ��ª¥� ��¥Ë���  ��� ��¬

 ���¥� »� ¨��°� ¶Ð�� ������ »� ��° Âá �Ý �����	� ��ªË �� ���� �¬¯�
.�¼� ����
� � Ó©� ������� ��� �¥�

 ���¼	� ������� ¨��Å�� ¶â��� ������ ���° Ú��� É����� ��ª�	� �� �� �Ý��
 ���¥�� ®�
	� ������� ��¥© 	� ���¥� »� ¨��° �Ý� ¶Æ�� ����
� � �°���

.É�¼	� ����
�� ´�À	�� �� ������ � ����	�
.���¼� �	�©� Ú�©	�� �Ý���� ����¥� ¨��Å� �����	� ��ªË É������

Ê«ËbF�« ÈuI� ÎU�dš ±µ±
 ����
�� �����	� ������ ��	 ·��¥�	�� Õ�©��� Õ�©µ ��� �� ���° � ¼�

.��µ��� ���� ÛÖ ¦	� �½� ¡����Â×Â ¶����
	�
 ��¥��
� Ã��
��� �����	� ������ ¨� �� �� ��� ��	� ���° � ��� Øµ���

.�� ©¼	�� Ó�� ¿���� � ����¼� ���Ê�Ë ·� 
��
 ���� ÂÂÂ� ����� ´��� ���� ÛÖ �º�� � �Ý ������	� �� �� ���� �Ý��

.�� ���� ���¥	� �ª����

 Ê«ËbF�« ÈuI� ÎU�dš ±ππ
 ����
�� �����	� ������ ��	 ·��¥�	�� Õ�©��� Õ�©µ ��� �� ���° � ¼�

. ¡���� Âãã ¶����
	�
 ������	� ¨� �� �� (�©�) ��¥��	� ¿�©��� �	�¬�	 ��� ��	� ���° � ��� Øµ���

.�� ©¼	�� Ó�� ¿���� � ����¼� ��Ê�Ë Âä ·� 
�
.�� ���� ���¥	� �ª���� ���� Âáå� ����� ´��� ¡���� Öá � �� �Ý��

����
	�� ����� 	 ����� ������� ��� »� ´��� ¸��� ���� ���Ý
 Ô�� ������ � ���� ¶��� »� ´��� ����à ��� ���� �Ë��� ��À���
 ��� ��¦¦° ÂÂ ¦� ��ª¦¦�¦¦	� É������ ¶����
	�� Þ��¦¦¦�¾� �����	� ß¦¦��¦¦��� ����¦¦�¦¦	�

.��µ��� ���� ÛÖ ¦	� �½� ·Ë�¥�
 ��ª�	 ���¦¦° Ã½Ò ��¥�� ¡���� Â×Â �©��� �����	� Ô�� �� �¥�� ��� Ø¦¦µ���
 Ó¦¦�¦¦� ¿��¦¦¦¦¦¦¦�� � �¦¦�¦¦�¦¦�¦¦¼¦¦�� �¦¦¦�¦¦¦��¦¦¦� ���¦¦¦¦Ê�¦¦¦¦Ë ·¦¦�¦¦ ¦¦
¦¦�� �¦¦�¦¦ ¦¦©¦¦¼¦¦	�� Ó¦¦¦�¦¦¦� »¦¦¦¦� Ù¦¦�¦¦¼¦¦�
.�� ���� ���¥	� �ª���� ¡���� ÂÂÛ� ������ ���� ´��� ¡���� Âä� �� ©¼	��

 »� ����� ������ ���� ´��� ��à ����� �Ë��� ���À��� ���� �¬��

 ������� ���	� ���¥� »� ����� ´��� ¨¥Ë��� ���� ��� ���� ¶��Ý ������
.��� ����
�� Ä©¥�

 âÎ� ������ �¦¦� ������ ·Ë�¥� ���¦¦�¦¦� ������ �¦¦���¦¦ ´�� É����� ��¬
.����� ����
���

.���¼� �	�©� �Ý���� »� ���° Ã½Ò �Ý �����	� ��ªË �� �� ���� �Ý��
 ¶����	� �¦¦��¦¦�� � Á��©� ÛÂ �¦¦�¦¦��¦¦� ��¦¦Å¦¦� É�¦¦�¦¦�¦¦�� ����¦¦¦�¦¦¦	� ��ª¦¦¦Ë ��¦¦¦� ��¦¦¦¦���

.¿��¥ ����
�� ��
¥� ������ � ����	� ���¥� »� ¨��° �Ý�
 »� ��¦¦¦¦¦° � ¶Ð�¦¦¦¦¦� �¦¦��¦¦��¦¦� »¦¦¦� ���¦¦¦¦¦¦° Ú¦¦¦¦¦�� �¦¦¦Ý ����¦¦¦¦�¦¦¦¦	� ��ª¦¦¦¦¦Ë �� �¦¦¦�¦¦¦�� �¦¦¦¦¦¬¯�

.�¼� ����
�� ��ª� ������

 Ê«ËbF�« ÈuI� ÎU�dš ±µ±
 ����
�� �����	� ������ ��	 ·��¥�	�� Õ�©��� Õ�©µ ��� �� ���° � ¼�

.¡���� Â×Â ¶����
	�
 Ù�¼� ��ª�	 ���° Ã½Ò ������	� ¨� �� �� ��� ��	� ���° � ��� Øµ���

.�� ©¼	�� Ó�� ¿���� � ����¼�� ����� ���Ê�Ë ·� 
�� ¶�� ©¼	�� Ó�� »�
 ������ �¦¦���¦¦ ´��� �¦¦��¦¦� Âä �¦¦º¦¦�� � �Ý ��¦¦���¦¦�¦¦	� �� �� �¦¦�¦¦�� �¦¦¦¦Ý��

.�� ���� ���¥	� �ª���� ���� ÂÂÛ�
�����
� Ã½Ò »� ��° Âæ� ����
	�� ¡���� Âåå ����� �����	� Ô��

 ¶����
	� §�¦¦�¦¦�� ¡�¦¦��¦¦� Âåå ¶Þ��¦¦¦¦�¾� ���¦¦�¦¦�¦¦	� ß¦¦��¦¦��� ����¦¦�¦¦	� Ô�¦¦� �©���
.�����
� Ã½Ò »� ��° Âæ ��ª�	� �Ý�

 Ó�� � �¦¦ ¦¦�¦¦� �¦¦	��¦¦
¦¦� �¦¦¥¦¦�¦¦º¦¦� ����¦¦¦¦�¦¦¦¦	� Ô�¦¦¦¦� ��¦¦¦���¦¦¦� �� �¦¦¥¦¦�� �¦¦�¦¦� Ø¦¦¦¦¦µ���
 ����¼�� ����� ���Ê�Ë ·� 
�� ¶����¼� ��Ê��� ®�¼�� ��¥��
� Ã��
����

. �� ���� ���¥	� �ª����� ����� ´�� �� ���µ¾��
 ������ »� ��°� Ð�� ������ »� ��° Âá �Ý �����	� ��ªË �� ���� �¬¯�

.�¼� ����
�� ��ª�
 ¨��° �¦¦Ý� ¶��¦¦�¦¦ ����
� � ����	� ������ ��¦¦Å¦¦� ����¦¦�¦¦	� ��ª¦¦Ë É�¦¦�¦¦�¦¦���

.����� ����
�� ����� É�� ������ »�

Ê«ËbF�« ÈuI� ÎU�dš ±∂∂
 ����
�� �����	� ������ ��	 ·��¥�	�� Õ�©��� Õ�©µ ��� �� ���° � ¼�

.¡���� Âåå ¶����
	�
 Ó�� � �¦¦ ¦¦�¦¦� �¦¦	��¦¦
¦¦� ��¦¦¦���¦¦¦�¦¦¦	� ¨¦¦¦� �¦¦¦� �� ��¦¦�¦¦ ¦¦�¦¦�¦¦	� �¦¦��¦¦° � �¦¦�¦¦� Ø¦¦¦¦¦µ���

. ����¼� ��Ê��� ®�¼�� ��¥��
� Ã��
����
.�� ���� ���¥	� �ª�����  ����� ´��� ����¼�� ����� ���Ê�Ë ·� 
� �� �Ý��

��° ÛÂ¦� �����
�� É����� ��ª�	�� ����	� §���� ������ ������
 ��¦¦À¦¦� �¦¦¦��¦¦¦�¦¦¦	� §�¦¦¦¦�¦¦¦¦�� §�¦¦¦¦¦� Þ��¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦�¾� ���¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦	� ß¦¦¦¦¦��¦¦¦¦¦��� ����¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦	� Ô�¦¦¦¦¦� ��¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦��

.���¼� �	�©�� �����
� Ú�� »� ��° ÛÂ ��ª�	� �Ý� ¶����
	�
 Ù�¼� ��ª�	 ��° ��¥�� ¶¡���� Â×á �©��� �����	� Ô�� �� �¥�� ��� Øµ���
 �¦¦�¦¦ ¦¦©¦¦¼¦¦	�� Ó¦¦¦¦�¦¦¦¦�� �Î�¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦	� ¿��¦¦¦¦¦¦¦¦¦�� � �¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦¼¦¦¦�� �¦¦¦�¦¦¦��¦¦¦� ���¦¦¦¦¦Ê�¦¦¦¦¦Ë ·¦¦¦�¦¦¦ ¦¦¦
¦¦¦�� Ó¦¦¦�¦¦¦� »¦¦¦¦¦�

.�����	��
. �� ���� ���¥	� �ª���� ¡���� ÂÂå� ����� ´��� ¡���� Âå ������	� � �Ý�
 »� ���° Ã½Ò� ¶ Ð�� ������ »� ��° ÂÂ �Ý �����	� ��ªË �� ���� �¬¯�

.����� ����
�� ����� ������ »� ¨��°� ¶�¼� ����
�� ��ª� ������
 ������ »� ��°� ¶Æ�� ����
�� ���¼	� ������ »� ��° �Ý ��ª�	� ��� �����

.���¼� �	�©� �Ý���� ���¥� ���° Ã½«� É������ ¶��� ����
�� ��Ý
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 ��¬" ¡�� �� ���¥� �� ��¥��	� ç�
 ��� ����	� �¥ �� 
 ¡�� �����	� ���	� ·�� � ������	� "���� ��
	�
 »¦¦� �¦¦¦	�¦¦¦�¦¦¦	� è�¦¦¦¦�¦¦¦¦
¦¦¦¦	� �½¦¦¦¦¦� �¦¦¦¦� è����¦¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦¦	� è�¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦� »¦¦¦¦�

. è����¥	� è����À�� ��� ���� èÚ¥�� �¥��	� ��À	�
 �¦¦�¦¦�¦¦�¦¦	� �¦¦¦
¦¦¦ ¦¦¦�¦¦¦�� ���¦¦¦�¦¦¦ ¦¦¦	 �¦¦¦�¦¦¦��¦¦¦	� Ã�¦¦¦
¦¦¦�¦¦¦�� Ø¦¦¦¦¦¦¦¦µ���
 �� �� ��¦¦�¦¦� �¦¦
¦¦ ¦¦�¦¦�� ���¦¦¦�¦¦¦	� �� ��¦¦�¦¦� � Ú¦¦��¦¦� ¸¦¦�¦¦
¦¦�
 è��¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦ è� �¦¦¦¦��¦¦¦¦�¦¦¦¦�¦¦¦¦�� ¶�ª¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦� ���¦¦¦¦¦¦Ê�¦¦¦¦¦¦Ë Ú¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦� �¦¦¦��¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦�
 é���Ê�Ë èÃ½«� èÐ���	� é�����	� êè���	� è����� �����
 ����� ����¥� � ����� è�ÏÀ¥�� ¶á��� ±�� é�ª��
 ±�� é�ª�� é���Ê�Ë è��� Ô��� é����� ëÚ����� �����

.Â���
 »� è±��À�� êè��	� �Ë� �� ë�
 ��� è����	� �� �� �Ý��
 è���¼	�� èÁ�	�� è����¾� ë��Ý ç����� è��
	�� è�����	�
 ����� è�	��	� è��
	� »� è±��À�� è��	� � ë���� �	 ��ê��
 »� �� é������ é��� �� è���¥�	 Ô��� é���� è�	�� �

.����¥	� è����À�� è���� èÚ¥�
 »¦¦� ì���¦¦¦¦¦¦¦¦¦� ë�¦¦¦
¦¦¦ ¦¦¦�¦¦¦�� è���¦¦¦¦¦�¦¦¦¦¦	� �� Ú¦¦¦¦��¦¦¦¦� �¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦�¦¦¦	� �¦¦¦¦¦¦¦¬��
 è� ���� ��� � è� ©	�� è��À	� ��¼� ��è���	�£�� è��
�

.è��
	� èÚ�� è�����	� É���� ¸�� è�����
: ���©	� í� î� ����

 ��� � �¦¦� ë¤¦¦ï¦¦	��¦¦� èÄ� � ��� ë�¦¦�¦¦�¦¦�� è�¦¦¦��) :��¦¦�¦¦� ��¦¦�
����	� çÄ 	� §� (��©� ��

 »� �	��	� è��
	� �½� �� è�����	� è����� »� ¡��
. è����¥	� è����À�� ���� èÚ¥�� �è¥©�Ý

 ë�� ��" ¡����� ������ ¡�� �� ç�
 ��� �¥ç���� ����
 è�
¥	� »�� �ª�� ���Ê�Ë Ú��� "���� ��
	� ��¬

:ð��	�
 é�����	� êè���	� è���� � ����� è���� è� çÉ������

 çÉ������ ¶ á��� ±�� é�ª�� é���Ê�Ë èÃ½«� èÐ���	�
 é����� ëÚ����� ����� ����� ����¥� � ����� è�ÏÀ¥�

. Â��� ±�� é�ª�� é���Ê�Ë è��� Ô���
 è�����	� »� è±��À�� êè��	� �Ë� �� ë�
 ��� è����	� ��
 �¦¦�¦¦ê��¦¦� è��¦¦¦�¦¦¦¼¦¦¦	�� èÁ¦¦¦�¦¦¦	�� è��¦¦¦�¦¦¦�¾� ë�¦¦�¦¦Ý ç�¦¦��¦¦�¦¦� è�¦¦¦�¦¦¦
¦¦¦	��
 � �¦¦�¦¦��� è�¦¦	�¦¦�¦¦	� è�¦¦�¦¦
¦¦	� »¦¦� è±��¦¦¦À¦¦¦�� è��¦¦¦¦	� � ë���¦¦¦¦� �¦¦	
 èÚ¥� »� �� é������ é��� �� è���¥�	 Ô��� é���� è�	��

.����¥	� è����À�� è����
 è��
� »� ���� èÄ 	� è���� ì���� ë�
 ��� è����	� ��
 è����� è� ���� ��¦¦� � è� ©	�� è��À	� ��¼� ��è���	�£��
 ��¦¦�¦¦� �¦¦¦� »¦¦¦� çÄ¦¦¦ ¦¦¦	�� è�¦¦�¦¦
¦¦	� èÚ¦¦¦¦¦�� è����¦¦¦¦�¦¦¦¦	� è́ ¦¦¦¦�� ¸¦¦�¦¦�

.���Ý
¡½���� ¡����� ¡��� ç���	� ñ��
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احمد  الفقيه

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  )113(
 وك����ان����ت زوارق خ���ف���ر ال����س����واح����ل ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ن��ه��ض ب��واج��ب��ات��ه��ا 
أيضاً فتقوم برحالت بحرية أمام الساحل اليمني واىل الجزر 
لتفقد الفنارات بها كما سبق اإلشارة  وإما ملطاردة سفن الصيد 
األجنبية التي تدخل املياه اإلقليمية اليمنية وتقوم بالصيد عرب 
ال���ق���اع م��م��ا ي��ؤث��ر ع���ى ال�����روة السمكية وإم����ا ل��ن��ج��دة وم��س��اع��دة 
السفن التجارية التي تجنح إىل إح��دى الجزر لعطل بها وقد 
طلبت إحدى السفن الرومانية السماح لها بالتوقف يف جزيرة 
الزبري إلصالح عطب يف محرك السفينة وذلك يف 14\ 3\ 1993م 
وق�����د واف����ق����ت م��ؤس��س��ة امل�������وائن ال��ي��م��ن��ي��ة يف ال���ح���دي���دة ع����ى ذل��ك 

وسمحت لها بهذا التوقف ..
وق�����د ك��ش��ف��ت ت��ل��ك ال���������زوارق ع����ن وج������ود ه��ج��م��ة ع����ى م��ص��اي��د 
األسماك يف املياه اإلقليمية اليمنية ويف قاع بحرها مما يؤثر عى 
الروة السمكية وأدى إىل شكوى الصيادين اليمنيني وتصدت 
القوات البحرية اليمنية لتلك الهجمة , وتقدمت قيادة تلك 
القوات إىل وزارة الدفاع بقائمة تصف عشرين واقعة متفرقة 
ت��ت��ض��م��ن ض���ب���ط م�����ا م���ج���م���وع���ه س���ت���ني س��ف��ي��ن��ة ص���ي���د أج���ن���ب���ي���ة يف 
امل��ي��اه اإلقليمية اليمنية يف امل���دة م��ن 27\3\ 1987م إىل 1990م 
وبالنظر إىل تلك القائمة وهي مقسمة إىل خانات , يتضح أن 
عدد السفن املخرتقة للمياه اإلقليمية اليمنية يف كل مرة ترتاوح 
بني سفينة إىل ثمان سفن وأن األماكن التي تم اكتشافها فيها 
هي مناطق ميدي وجزيرة صانا , وجزيرة زقر  وجزيرة أبو عيل 
, وجزيرة حنيش , واملخا , واملوشج , والخوخة أما اإلج��راءات 

التي اتخذت ضد تلك السفن فهي أن بعضها  قد الذ بالفرار 
, وأن ال���ب���ع���ض اآلخ�������ر ق����دت����م ال���ق���ب���ض ع��ل��ي��ه واق���ت���ي���د إىل ج���زي���رة 
كمران أو إىل ميناء الكثيب أو اصطحابهم إىل القاعدة البحرية 
بالحديدة واُخذت عليهم تعهدات بعدم تكرار هذا التعدي أو 
فرضت عليهم غرامات , وأكدت تلك القيادات عند نهاية تلك 
القائمة أن لديها كافة الوثائق والتعهدات مع الجهات املختصة 
ب��م��ا يف ذل����ك ال��س��ف��ارة امل��ص��ري��ة ب��ص��ن��ع��اء نتيجة ألن أغ��ل��ب تلك 
التجاوزات كانت من سفن وقوارب مصرية فقد أجتمع رئيس 
أركان القوات البحرية والدفاع الساحيل ومندوب االستخبارات 
العسكرية ومندوب األمن مع ممثل السفارة املصرية بصنعاء 
وقد اتخذت القرارات الالزمة كما أفرج عن القوارب املحتجزة 
م���ع ب��ح��ارت��ه��ا , وأخ������ذت ال��ت��ع��ه��دات ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���ذل���ك وُط���ل���ب من 
السفارة بإبالغ القرارات إىل وزارة الخارجية املصرية.. ومن األمور 
التي تؤكد أيضاً إهتمام اليمن بسواحلها وبما يدور حول جزرها 
هو تكليف اللنش " صنعاء"  بالتوجه إىل ميناء املخا للبحث 
عن السفينة فرنيد وإدخالها إىل امليناء حيث كانت قد رفضت 
ال���دخ���ول إل��ي��ه ويف ح��ال��ة رف��ض��ه��ا إح���ض���ار قبطانها وإرس����ال����ه إىل 
املحكمة التجارية بتعز وقد تأخر اللنش بعض الوقت لسوء 
األحوال البحرية وألن األمر صدر إليه ليالً فلم يستطع القيام 
باملهمة يف حينه وق���د ت��وج��ه ب��ع��د ذل���ك ال��ل��ن��ش إىل امل��خ��ا فوجد 
السفينة قد هربت وخرجت من الغاطس فأسرع حتى وجدها 
يف املمر ال���دويل ق��رب ج��زي��رة حنيش ال��ك��ربى فتم إع��ادت��ه��ا دون 

م��ص��اع��ب ودخ���ل���ت امل��ي��ن��اء يف 11م�������ارس ثم 
أف�����رغ�����ت ح���م���ول���ت���ه���ا يف ي�������وم األث�����ن�����ني 15\3\ 
1993م وق�����دم ال��ت��ق��ري��ر ت��ع��ري��ف��اً بالسفينة 
نفسها وهي من سنت فنست الكاريبية من 
ميناء كنجسنت وأن حمولتها هي أسمنت 
وأن س��ع��ت��ه��ا 16ط���ن���اً وع��م��ره��ا 25س���ن���ة وأن 
طولها 186م مرتا وبنيت يف 1968م , ولم 
تكن هذه الوقعة هي األوىل أو األخرية من 
نوعها فقد صدر األمر إىل لنشني من خفر 
السواحل بالتوجه إىل جزيرة أبو عيل حيث 
ن������زل ب���ه���ا ي���خ���ت ف����رن����ي ي���س���م���ى ت���ي���نت وق���د 

وصل اللنشان إىل هناك وبدأ يف إستجواب النازلني بالجزيرة 
وقد أتضح أنهم قادمون من جيبويت , وأنهم نزلو إىل الجزيرة 
ه��رب��اً م��ن ال��ري��اح وأن��ه��م وج����دوا امل��ك��ان جميالً وأن��ه��م يغوصون 
ويصطادون األسماك بالبنادق تحت املاء كما يلتقطون صور 
لهذه األسماك وأنهم قادمون من جيبويت  ومتجهون إىل  بور 
سودان ثم يعودون اىل جيبويت وأنهم عشرة فرنسيني وإثنان 
م��ن جيبويت , وعند سؤالهم بأنهم يف امل��ي��اه اإلقليمية اليمنية 
وهل حصلوا عى إذن بدخول الجزيرة فاعتذروا وقد أخذت 
جوازاتهم وعاد اللنشان إىل زقر يف إنتظار األوامر , وقد أنتهى 
األمرعند هذا الحد طبىقاً ملا تلقوه من أوامر فعاد البحارة إىل 
هناك وسلموهم ال��ج��وازات وعند وص��ول اللنشني إىل شمال 

زق������ر وج�������دا س��ف��ي��ن��ة ت���رك���ي���ة ب���ه���ا خ���ل���ل يف 
املحرك وانتهت رحلتهما باالتفاق حول 
جزر حنيش الكربى وحنيش الصغرى 
وزق������������ر ورغ������������م ك��������ل ه����������ذه ال������ج������ه������ود ال����ت����ي 
ت��ت��ض��م��ن امل���ح���اف���ظ���ة ع����ى س����ي����ادة ال��ي��م��ن 
ع�������ى ج�������زره�������ا يف ال�����ب�����ح�����ر األح�������م�������ر ورغ�������م 
التالعب الدويل املستمر بتلك السيادة 
يف ظ���ل امل�����ادة )16( م���ن م��ع��اه��دة ل����وزان 
ع���ام1923م  حتى خرجت بريطانيا من 
املنطقة 1967م ورغم املطالبة املستمرة 
بحقها يف تلك الجزر منذ نهاية الحرب 
العاملية األوىل , ومروراً باالتفاق البحري الثاين عام 1989م إال 
أن الجارة الشقيقة قد فاجأت اليمن بل والعالم كله بقيامها 
باحتالل جزيرة حنيش الكربى ثم عروجها إىل جزيرة حنيش 
ال��ص��غ��رى وج��زي��رة س��ي��ول حنيش يف آخ���ر ع���ام 1995م . ونحن 
توسعنا يف التفاصيل ألنها تعترب من حيثيات املهمة التي أستند 
اليها اليمن يف خياره السلمي الستعادة الجزيرة باللجوء إىل 
الحل السلمي وليس إىل الحرب للدفاع عن ذلك الحق فلجأت 
إىل التحكيم ال���دويل لحل تلك القضية بما لديها م��ن شواهد 
وإث����ب����ات����ات ف��ص��ل��ن��ا ه����ا يف ال��ح��ل��ق��ات ال��س��اب��ق��ة وب���ع���ض اإلث���ب���ات���ات 
الدامغة بأحقية اليمن يف تلك ال��ج��زر وغ��ريه��ا وكما س��رى يف 

الحلقات القادمة بإذن املوىل سبحانه وتعاىل . 
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تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد         
ل��ط��امل��ا س��ي��ط��رت ال��ي��م��ن ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن كيفية ت��ع��ري��ف��ه��ا أو 
هيكلها السيايس عى الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة ب����اب امل���ن���دب ن��ق��ط��ة االخ���ت���ن���اق م���ن وإىل ال��ب��ح��ر األح��م��ر  
إنها أق��رب نقطة إىل إفريقيا جنوب الصحراء خاصة جيبويت 
وإث��ي��وب��ي��ا  ال��ت��ي تربطها بهما ع��الق��ة تاريخية ط��وي��ل��ة، كما أنها 
ك��ان��ت أي��ًض��ا طريًقا رئيسًيا لقوافل ال��ت��ج��ارة ال��ربي��ة م��ن املحيط 
الهندي إىل شبه الجزيرة العربية وإىل البحر األبيض املتوسط 
وقد تم االكتشاف األخري ملدينة أوب��ار التجارية القديمة وهي 
مدينة ارم ذات العماد وهناك تفسريات عديدة ل��إش��ارة إىل  
إرم  ال�����ذي ك����ان ل���ه أرك������ان س��ام��ي��ة ح��ي��ث ي�����راه ال��ب��ع��ض ك��م��وق��ع 
ج���غ���رايف إم����ا م��دي��ن��ة أو م��ن��ط��ق��ة  وال���ب���ع���ض اآلخ�����ر ي����رى ع���ى أن��ه 
اسم قبيلة ، أولئك الذين حددوها كمدينة قدموا اقرتاحات 
مختلفة حول أين أو أي مدينة كانت وتم تحديدها مع املنطقة 
التوراتية املعروفة باسم آرام  كما تم تحديدها عى أنها قبيلة  
وربما تكون قبيلة العود مع أعمدة تشري إىل أعمدة الخيمة..  
كانت اليمن موطن ملكة سبأ يف العصر ال��روم��اين والعصور 
الوسطى وكانت مركًزا لتجارة التوابل املربحة وخاصة اللبان 
وامل�����ر ويف ع���ص���ور م���ا ق��ب��ل اإلس������الم  ك���ان���ت امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي تشمل 
ج����م����ه����وري����ة ال����ي����م����ن ال����ح����ال����ي����ة ت���س���م���ى ال����ع����رب����ي����ة ال����س����ع����ي����دة ش��ب��ه 
ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ي��دة أو امل����زده����رة  وك����ان ي��ح��ك��م��ه��ا ع��دد 
م����ن ال�����س�����الالت األص���ل���ي���ة يف ع�����دة م���م���ال���ك م��خ��ت��ل��ف��ة وك������ان أه���م 
ح���دث ث��ق��ايف واج��ت��م��اع��ي وس��ي��ايس يف ت��اري��خ ال��ي��م��ن ه��و مجيء 

اإلس�����������الم ح����������وايل ع��������ام 630 م ح��ي��ث 
اعتنق العديد من الشيوخ وقبائلهم 
اإلس����الم وُح��ك��م��ت ال��ي��م��ن ك��ج��زء من 
ال�����خ�����الف�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة وأص�������ب�������ح ش����م����ال 
ال���ي���م���ن ال���س���اب���ق ت���ح���ت س���ي���ط���رة أئ��م��ة 
م������ن س����������الالت م���خ���ت���ل���ف���ة ك��������ان أه���م���ه���ا 
الزيديون الذين استمرت ساللتهم 

حتى القرن العشرين .
من عام  1958 إىل عام1961 م كان 
شمال اليمن  ضمن إتحاد مع مصر 
وسوريا يسمى الجمهورية العربية 
املتحدة لكنه كان اتحادا كونفيدرالًيا 
ق�������ص�������ري األج�����������������ل وك�����������ان�����������ت ال������ع������اص������م������ة 
ال������ق������اه������رة ، ت�������م دم���������ج ال�����ب�����ل�����دي�����ن ع�����ام  
1958 يف وحدة واحدة تضم الجنوب 

م���ص���ر وامل���ن���ط���ق���ة ال���ش���م���ال���ي���ة س�����وري�����ا وك�������ان ج����م����ال ع���ب���د ال���ن���اص���ر 
ال���رئ���ي���س  ك��خ��ط��وة أول���ي���ة ن��ح��و إن���ش���اء ات���ح���اد ع���رب���ي وق����د أل��غ��ت 
الجمهورية االتحادية الجنسية السورية واملصرية  ووصفت 
سكانها بالعرب وسميت البالد أرض عربية واعتربت الوطن 
العربي كامل املنطقة الواقعة بني الخليج الفاريس وساحل 
امل���ح���ي���ط األط����ل����ي ، ان���ض���م���ت ال���ي���م���ن اىل ال���ج���م���ه���وري���ة واص���ب���ح 
اتحاًدا فدرالًيا فضفاًضا يسمى الواليات املتحدة العربية ويف 

ع������ام1961  ان��س��ح��ب��ت س��وري��ا م��ن االت��ح��اد 
ب��ع��د ان���ق���الب ع��س��ك��ري وس���رع���ان م���ا تبعه 

اليمن وبذلك أنتهى االتحاد .
 أس����ت����م����رت م���ص���ر يف اس����ت����خ����دام اإلس�����م 
ح����ت����ى ع�������ام 1971 وق�������د اع�����ت�����رب االت������ح������اد يف 
ال������ب������داي������ة ك����خ����ط����وة أوىل يف ن����ه����ض����ة األم������ة 
العربية وبعد أقل من أربع سنوات تمزق 
االتحاد واتهم كل طرف اآلخر باالنحراف 

ع��������������������������������ام��������������������������������ي وع�����������������دم اإلخ�����������������������الص  وب�������ني 
 1961- وب������ي������ن������م������ا 1958   

اإلم���������ام ك�����������������������������������ان 

أح�������������م�������������د ع����������������ض����������������ًوا يف 
ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ع��رب��ي��ة 

امل���������������ت���������������ح���������������دة م�������������������ع م�������ص�������ر 
وس�������وري�������ا وال�����ي�����م�����ن ق��ل��ص 

ن��اص��ر دع��م��ه للمجموعات 
املسلحة املناهضة لإمام يف 

ال����ق����اه����رة ب���ع���د ت���ف���ك���ك االت����ح����اد 

وخ����ي����ب����ة أم��������ل ن�����اص�����ر م������ع أح�����م�����د س����م����ح ل����ه����م ن�����اص�����ر ب���ال���ت���ح���ض���ري 
الن��ق��الب سبتمرب ع���ام1962 م��ن األرايض املصرية وت��م دعمهم 
م��ادي��ا وع��س��ك��ري��ا وم��خ��اب��رات��ي��ا وع��م��ل ف��رع��ي االت���ح���اد ال��ي��م��ن��ي يف 
ال��ق��اه��رة وع����دن م���ع ع��ن��اص��ر م��ن��ش��ق��ة م���ن األوس�����اط العسكرية 
والسياسية املحلية للتحضري لالنقالب يف اليمن  وكان العنصر 
األك����ر وض���وًح���ا ل��ل��ت��ع��اون  ع���ى األق����ل م���ع ال��ب��ي��ض��اين م���ن خ��الل 

اإلعالم املصري.
 يف 12 مايو  1962 أذاع عبد الرحمن عبد ربه املرادي البيضاين 
كلمة ت��ط��ال��ب ب��ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة يف 
اليمن بعنوان مخطط للجمهورية اليمنية  ويف شهري يوليو 
وأغسطس ألقى سلسلة محاضرات يف إذاعة القاهرة بعنوان 
أس�����رار ال��ي��م��ن ون���ش���رت  امل��ج��ل��ة امل��ص��ري��ة ال��ش��ه��رية روز ال��ي��وس��ف 
س��ل��س��ل��ة امل����ق����االت امل��ن��اه��ض��ة ل���إم���ام ال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا ال��ب��ي��ض��اين ويف 
الشهر السابق للثورة استغل البيضاين وغريه اإلعالم املصري 

من اجل املشروع الناصري يف اليمن .
بالنسبة ألولئك الذين تساءلوا عن مدى تورط عبد الناصر 
يف ت��دب��ري االن���ق���الب يف ال��ي��م��ن رب��م��ا ي��ك��ون م���ن ال����ض����روري إع����ادة 
النظر يف هذا املنطق والجواب ان التدخل املصري يف االنقالب 
اليمني ج��زًءا واح��ًدا فقط من تدخل دويل أوس��ع يف جنوب 
الجزيرة العربية بدأ يف الخمسينيات وتدخلت دول كثرية 

فيها. يتبع
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 احمد القردعي

كلك نظر

بشكل زاوية حادة.. إن عبارة سيدي حسن بمعنى ما فيش 
فائدة أو لم نجن شيئا أو لم نحصل عى يشء وغريها من 
امل��ف��ردات املشابهة.. وجميعها نسبت إىل سيدي حسن بن 
قصيع السخيمي ويتم تداولها إىل اليوم.. واليشء باليشء 
ُي����ذك����ر- ب���ض���م ال����ي����اء- ح��ص��ل��ت ق���ب���ل 200 ع�����ام ت���ق���ري���ب���اً ح��ك��اي��ة 
س��ي��دي ح��س��ن ال��ت��ه��ام��ي يف م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة وه����ي أص��غ��ر 

من حكاية سيدي حسن قصيع هذا ملخصها:
ي���ق���ال إن أح�����د ال���ص���ي���ادي���ن ال���ب���س���ط���اء اس���م���ه ع���م���ر ال��ف��ت��ي��ن��ي 
ك���ان يف ك��ل ي���وم جمعة م��ن ك��ل أس��ب��وع ي���زور س��ي��دي حسن 
التهامي ويهديه كميات ال بأس بها من األسماك الطازجة 
وك����ان ح��س��ن ي��ح��ث��ه ع���ى زي�����ادة ال��ك��م��ي��ة وي���ق���ول ل���ه: ي���ا فتيني 
ل����و ت���ح���ص���ل ل����ك م��ش��ك��ل��ة ص����غ����رية أو ك����ب����رية س����أك����ون أن������ا أول 
م����ن ي���س���اع���دك وه����ك����ذا اس��ت��م��ر ال����ح����ال ع�����دة س����ن����وات ال��ص��ي��اد 
ال��ف��ت��ي��ن��ي ي������زور س���ي���دي ح���س���ن ال���ت���ه���ام���ي ك����ل ج��م��ع��ة وي��ه��دي��ه 
كميات كبرية من األسماك والسيد حسن يصرف للفتيني 
وع���ود املساعدة املستقبلية.. ويف ذات صباح جمعة وأثناء 
انشغال الصياد بتجهيز شبكة الصيد اح��رتق بيته املصنوع 
من الخشب وتوفيت زوجته من جراء الحريق الذي التهم 
ك��ل محتويات امل��ن��زل امل��ت��واض��ع.. ف��ذه��ب الفتيني إىل السيد 
حسن شاكياً بعبارات مختصرة قائالً: "سيدي حسن أمزيارة 

أتن وأمبيت حرق وامرة ماتن".
م��الح��ظ��ة: إن��ه��ا ك��ارث��ة وق��ع��ت للفتيني امل��س��ك��ني ق��ب��ل 200 
س����ن����ة ب���ي���ت���ه اح���������رتق وزوج������ت������ه م������ات������ت.. وم�������ع األس���������ف أن ت��ل��ك 
الحالة وأكر نعايشها ونشاهدها يف واقعنا اليمني الراهن 
منذ سبعة أعوام من جراء العدوان الخارجي.. إننا نعايش 

هناك أشخاص يمنيون قدماء عاشوا قبل مئات السنني 
اشتهروا بإطالق الوعود لآلخرين من حولهم لكنهم لم يفوا 
بوعودهم.. لذلك فقد كانت أسماؤهم ومازالت مضرب مثل 
للكذب وستظل متداولة جياًل بعد جيل ألنها ليست وهمية 
ب��ل واق��ع��ي��ة حسب ال���رواي���ات الشفهية ال��ت��ي أورده����ا يف هذه 

املادة وألخصها عى النحو التايل:
• أواًل سيدي حسن: أسمه العشاري: حسن بن قصيع بن 
عبدالله بن حسني بن عوسج بن خذعر بن ناصر بن مبخوت 
ب��ن عايض السخيمي- اعتقد أن لقبه السخيمي  نسبة إىل 
عشرية بني سخيم وهو االسم القديم لعشرية بن حشيش 
حكاية سيدي حسن قبل 600عام : كان من صغار املسؤولني 

يف إطار اإلدارة البسيطة أيام الدولة الزيدية-****-
• كييان يحيذ ويييزهييو بلقب"سيدي"- بكسر الييسيين- ومن 
ي���ن���ادي���ه ب��اس��م��ه امل����ج����رد م����ن ال���ع���ام���ة ك�����ان ي��ن��ه��ره وي����ق����ول :"أن�����ا 

سيدك".
• كييييان سيييييدي حييسيين بييين قييصيييييع الييسييخيييييمييي يييوعييد اليينيياس 
بتحقيق مطالبهم أو إيصالها إىل املسؤولني لحلها حينذاك 
ويدق صدره ملحدثيه ويقول بما معناه:موضوعك محلول.. 
طلبي ملبي.. اعترب من اآلن مشكلتك محلولة: و..و.. لكن لم 
يكن يفي بوعوده الكثرية.. ومنذ ذلك التاريخ أطلق العامة يف 
املحافظات الشمالية من اليمن اسم" سيدي حسن" كعبارة 

تهكمية وتعني: ما فيش فائدة.. الخ.
إذا س��أل��ت ص��دي��ق أو م���ع���روف م���ا ع���ن م���ا ح��ص��ل ع��ل��ي��ه من 
ج����ه����وده ال���ذات���ي���ة أو م��ع��ام��ل��ت��ه امل���ش���روع���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ال�������خ..؟؟ 
ف��إذا لم ينل شيًئا يرد عليك "سيدي حسن" مع رفعة اليد 

ونشاهد بشكل يومي او شبه يومي حاالت الدمار والحرائق 
واملوت.. الله يلعن العدوان ويلعن مؤيديه..

ع������ودة إىل امل�����وض�����وع: ذاك ال��ف��ت��ي��ن��ي امل���ك���ل���وم أق������ام م��راس��ي��م 
ال���دف���ن وال���ع���زاء ل��زوج��ت��ه ول���م ي��ك��ل��ف س��ي��دي ح��س��ن التهامي 
نفسه بالحضور أثناء الدفن أو ال��ع��زاء.. بعد كم ي��وم قالوا 
زم��������الء ال���ف���ت���ي���ن���ي: اذه��������ب إىل س����ي����دك ح���س���ن رب����م����ا ي���س���اع���دك 
ف����ذه����ب إل�����ي�����ه.. وق������ف أم����ام����ه وال����ح����ي����اء ب����ائ����ن ع����ى وج����ه����ه ق���ال 
ب���ص���وت خ���ف���ي���ض: ي����ا س���ي���دي ح���س���ن أن�����ت ق���ل���ت يل م����ن س��اب��ق 
أنك ستساعدين قاطعه قد ساعدتك أجاب باستغراب متى 
وكيف؟ قال ترحمت عليها الله يرحم زوجتك قال الفتيني: 
هذه املساعدة بس؟ رد عليه والزائد عندكم عاد الفتيني إىل 
أصحابه مكسور الخاطر.. سألوه هااه خري؟ رد عليهم رافعاً 
صوته ويده بشكل زاوية حادة: سيدي حسن سيدي حسن.. 

كررها 3مرات.
الخالصة: هذه هي حكاية سيدي حسن بفرعيه السخيمي 
وال��ت��ه��ام��ي وه���ي م���ن ال����رواي����ات الشفهية امل���ت���داول���ة ج��ي��اًل بعد 
ج��ي��ل وم���ع���روف ع���ن ال����رواي����ات ال��ش��ف��ه��ي��ة يف ب��ع��ض ال��ح��االت 
مبالغ فيها أحياناً أو يعرتيها القصور أحياناً أخ���رى لكن يف 
كال الحالتني تحافظ عى الفكرة املطروقة.. ومع ذلك هناك 
ف��ري��ق م���ن ال���ن���اس ح����اول ت��ج��ي��ريه��ا أو تنسيبها إىل ف��ري��ق آخ��ر 

وذلك ألهداف خبيثة يف نفوسهم.
يتبع العدد القادم

الهوامش:
• قييييصيييييييييع: ميييييين اليييييسيييييحيييييايل الييييييييزواحييييييييف حييييجييييمييييه أصيييييغييييير ميين 

الوحري وأكرب من اللزقة وهو من الزواحف املكروهة.

• عوسج: من األشجار الطحلبية القصرية الشوكية ذات 
ورق م��ح��دود ول��ون��ه بني يميل إىل ال��ل��ون األخ��ض��ر.. احتطابه 

متعب وفائدته الحطبية ضعيفة.
*** خ����ذع����ر: م����ن األش����ج����ار ال���ق���ص���رية ل����ه ع�����دة ف����وائ����د طبية 
إضافة إىل ذلك يستخرج منه لبان الخذعر املفيد للثة.. وهو 
غ��ري م����ورق ل��ون��ه أخ��ض��ر يميل إىل ال��ل��ون ال���زي���ت���وين.. احتطابه 

سهل وفائدته الحطبية جيدة جداً.
**** الدولة الزيدية: سميت بهذا االسم نسبة إىل اإلمام 
زي��د ب��ن ع��يل ب��ن الحسني ب��ن ع��يل ريض الله عنهم.. وال��دول��ة 
ال��زي��دي��ة ه���ي األط�����ول ع���م���راً ع���ى اإلط�����الق ب���ني ال�����دول اليمنية 
القديمة تأسست الدولة الزيدية عام 862م وشاخت وانتهت 

عام 1962م.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

 

يف حقب التاريخ ويف متغرياته العديدة ن��رى تناقضات ج��ادة،  
وت���ظ���ه���ر أي�����ض�����اً ع���ج���ائ���ب م����ث����رية ون����ح����ن يف ال���ي���م���ن ق�����د أص���اب���ت���ن���ا ل��ع��ن��ة 
ال���ج���غ���راف���ي���ة.. وب��ج��ان��ب��ه��ا أص���اب���ت���ن���ا ل��ع��ن��ة ال���ت���اري���خ وت����ح����دي����داً يف تلك 
"األس��م��اء" التي أصبحت مثار نقد، ومثار سخرية.. وتحولت إىل 
كوارث سياسية حقيقية يف املسار العام والخاص.. مثالً ما نراه من 
املسمى "تارك عفاش" الذي تحول بقدرة قادر وبأموال قذرة من بن 
زايد إىل "امري حرب" بامتياز وإىل مقاول فتنة وال يخفى عى أحد 
تأثرياته السلبية ومصائبه التي ال تحىص خاصة هو وأخوه املدعو 
"عمار" هو مخرب بامتياز وعايل الجودة.. رجل ارتبط ومازال مرتبط 
باملخابرات املركزية األمريكية، وباملوساد الصهيوين.. ينفذ ما يمى 
عليه وال ي���رتدد أب����داً ع��ن القيام ب��أق��ذر األع��م��ال م��ن اغ��ت��ي��االت ومن 
قتل ومن نسف وتفخيخ وتدمري وصناعة أزمات.. من حيث أخوه 
املسمى"تارك عفاش" ف��أرادت أيادي العبث والشر والتوجيه عن 
بعد أن تحوله إىل رمز سيايس إىل حني الحاجة إليه، فقد تحول 

إىل رئيس ما يسمى املكتب السيايس للمقاومة، فأية مقاومة وأية 
أباطيل هذه التي تأتمر بأمر بن زايد وتنفذ أجندة عدائية إماراتية 
صهيونية وهي مغمضة العينني.. املهم" الصرفة" والفلوس امللوثة 
التي يشرتون بها الضمائر امليتة.. مثل هؤالء مرتزقة تحت الدفع 
وتحت التكليف وتحت األمر األجنبي مثل هؤالء يتموضعون كيفما 
يشاء املخرج، وينبطحون متى شاء املوجه اإلمارايت.. ثم يأيت ويقول 
لنا أن��ه س��ي��ايس وأن���ه مكتب س��ي��ايس.. وه��م أش��ب��ه بمكتب تشغيل 
شغاالت منازل يف دول الخليج.. واملؤلم جداً واملثري للسخرية أن 
لديه جهاز إعالمي كبري.. وكالة أنباء ومواقع الكرتونية وقنوات.. 
ون��ي ه��ذا ال��دع��ي أن��ه ه��رب بفستان وش��رش��ف ام���رأة وع��رب ام���رأة.. 
لم يصمد وهو يمتلك الدبابات واألطقم والرشاشات وترك عمه 
الصريع ملصريه املحتوم.. ولم يظهر إال يف "مأرب" حتى مأرب رفضته 

ونبذته.. فتوىل هارباً إىل شبوه التي نبذته هي األخ��رى، حتى قام 
بن زايد بإعادة إنتاجه وإعادة تدويره مثلما يجري تدوير النفايات 
وسلمته مناطق يف الساحل الغربي كحارس ذليل يأتمر فينفذ، 
ويزجر فيختفي ويتوارى عن األنظار.. هذه هي حالة" تارك عفاش" 
وال ح����ول وال ق����وة إال ب��ال��ل��ه.. ث���م ي����أيت ل��ي��ق��ول ل��ن��ا أن����ه رم����ز س��ي��ايس.. 
هو ليس أك��ر من مقاول فتنة وكومبارس ثقيل وم��ن��زوع الريش 
واملخالب واألسنان يتم التسلية به واالتكاء عليه.. ثم ما يلبث املخرج 
من أن يتخلص منه ويذهب يف غياهب النسيان.. ه��ذا إن لم يتم 
تصنيفه تحت أي ع��ذر أو مسمى وم��ا يحز يف النفس أن ن��رى من 
هذا املسمى تارك عفاش انه ينفخ عضالته ويدعي ما ليس فيه وأنه 
سوف يحرر صنعاء.. ممن من أبنائها.. يف البدء عليك أن تتحرر من 
عبودية بن زايد، وأن تتحرر من عبادة الدرهم اإلمارايت ثم تحدث 
وتقصر ب��ال��ك��الم سحقاً ل��أدع��ي��اء.. ك��م ي��ث��ريون ال��غ��ب��ار واألت���رب���ة وال 

يلوثون إال أنفسهم!!

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

وع������ى خ��ل��ف��ي��ة ت�����ط�����ورات األوض����������اع يف ال���ي���م���ن ع����ى ال��ص��ع��ي��دي��ن 
ال��ع��س��ك��ري وال���س���ي���ايس يف ظ���ل اس���ت���م���رار دول ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
يف حربها ع��ى اليمن التي أوش��ك��ت ع��ى دخ���ول عامها الثامن , 
ي��ت��أك��د للجميع ويف مقدمتهم امل��راق��ب��ني واملُ��ح��ل��ل��ني السياسيني 
م���دى ح��ج��م ال���ورط���ة ال��س��ع��ودي��ة يف ال��ي��م��ن وت��ع��اظ��م ش���أن امل���أزق 
الذي وقعت فيه الرياض وحلفائها يف العدوان وازدياد الكلفة 

والخسارة يف حرب عبثية كهذه .
وهذا ما أكده الكاتب واملحلل السيايس  اللبناين غالب قنديل 
يف أحدث مقال تحلييل ُنشر قبل أيام بعنوان )العقوبات واملأزق 
ال��س��ع��ودي األم���ري���ي يف ال��ي��م��ن ( , يف إش�����ارة م��ن��ه اىل العقوبات 
األممية التي تم فرضها ُمؤخراً ضد جماعة أنصار الله وحكومة 
صنعاء بقرار صادر عن مجلس األمن الدويل مقدم من أمريكا 

وحلفائها يف العدوان عى اليمن .
يقول قنديل يف مقاله :" ليس أدل عى مأزق حلف العدوان 
يف اليمن من التصميم األمريي الدافع الستصدار قرار مجلس 
األم��ن ال��دويل ال��ذي قىض بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، 
وه���و يشني مستصدريه وم��س��ان��دي��ه، كما يعكس م����أزق حلف 
العدوان وعجزه أمام هذه القوة الوطنية التحررية وديناميتها 
التي قلبت املعادالت ووضعت الحدث اليمني يف صدارة االهتمام 
الدويل واإلقليمي " .. وبحسب الكاتب واملحلل السيايس اللبناين 
غالب قنديل , فإن " حركة أنصار الله تنتمي إىل معسكر املقاومة 

والتحرر يف مشروعها ومنهجها الفكري 
والنضايل ويف خطابها السيايس اإلعالمي 
ال���ن���اض���ج وامل����س����ؤول ال�����ذي ت��ش��ري ت��ف��اع��الت��ه 
الشعبية والسياسية اليمنية إىل تغلغل 

يف عمق املجتمع " .
ول����ف����ت إىل أن م�����ا ت���م���ث���ل���ه ه�������ذه ال���ح���رك���ة 
ق��د ح��رك استقطاباً وطنياً واس��ع��اً وع��اب��راً 
للطيف اليمني، بعيداً كليا عن الجهوية 

والعصبيات القبلية والعائلية .
وحول العقوبات الدولية التي فرضت 
م����ؤخ����راً ع����ى ال���ح���رك���ة , وت��ص��ن��ي��ف ج��م��اع��ة 
أنصار الله كمنظمة إرهابية يقول قنديل 
:" ب����ق����در م����ا ي���س���ت���دع���ي ال���غ���ض���ب وال��ن��ق��م��ة 
النفري األمريي السعودي، يدعو لأسف 
املوقف ال���رويس ال��ذي نفرتض دائما قربه 
إىل األط�����راف ال��ت��ح��رري��ة املناهضة للهيمنة 

وال�������ع�������دوان ب����ن����اء ع����ى م�������رياث س����ي����ايس ع����ري����ق يف رف������ض ال��ت��س��ل��ط 
االستعماري والتنمر العدايئ ضد حركات التحرر .

وطالب قنديل الحكومات واألح����زاب التحررية والوطنية يف 
املنطقة ب��أن تبادر إىل النقاش مع األص��دق��اء ال���روس ح��ول هذه 
امل���س���أل���ة م����ن م���وق���ع ال���ص���داق���ة وال����ش����راك����ة.. وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��أث��ري 

وجدوى تلك العقوبات الدولية املفروضة 
عى أنصار الله وحكومة صنعاء , يوضح 
قنديل هذه النقطة قائاًل : "  األرج��ح أن 
ال��ع��ق��وب��ات ل��ن ت��رت��ب ن��ت��ائ��ج ك��ب��رية، وه��ي 
ل����ن ت���ت���ع���دى األث�������ر امل���ع���ن���وي يف ان��ع��ك��اس��ه��ا 
عى التوازن اليمني، لكن ذلك ال يعفي 
أحدا يف معسكر التحرر الوطني يف البالد 
العربية من اتخاذ موقف واضح وحازم 
بدعم ومؤازرة أنصار الله الذين يمثلون 
ط���ل���ي���ع���ة م����ق����ات����ل����ة ت���ن���ت���م���ي إىل ال���ف���س���ط���اط 
ال���������ت���������ح���������رري يف م�������ع�������رك�������ة م������ح������ت������دم������ة ع���ى 
مساحة املنطقة ويف ساحاتها وميادينها 
امل������ت������ش������اب������ك������ة امل���������رتاب���������ط���������ة م������ه������م������ا ب�����اع�����دت�����ه�����ا 
امل��س��اف��ات " .. وأس��ت��ط��رد ي��ق��ول :" برهن 
ال���ح���دث ال��ي��م��ن��ي ع���ى ان��ه��ي��ار التصنيفات 
والتأويالت القديمة البالية , حيث باتت 
ص���ن���ع���اء م���رك���ز اس���ت���ق���ط���اب س���ي���ايس وإع����الم����ي ل���اله���ت���م���ام ال��ع��امل��ي 

والعربي بعدما اعتربت طرفّية وهامشية لعقود".
وأشار إىل أن التكالب االستعماري ضد حركة أنصار الله يؤكد 
تلك الحقيقة يقينا . وق��ال الكاتب اللبناين غالب قنديل :" إن 
مسار التطورات امليدانية املعاكس لرغبات واشنطن يفسر الحنق 

والعصاب السيايس الذي تجى بالعقوبات العاجلة التي طالت 
الحركة حسب الطلب، وهو يبشر بخشية متضخمة من نصر 
يمني محتوم يعد بأصداء وتجليات قادمة يف البيئة اإلقليمية 
الدولية، فتم استباق النصر املرتقب بخطوات أقرب إىل ترقيع 
الهيبة املعنوية املتهتكة ال��ت��ي زع��زع��ه��ا أح����رار اليمن بإنجازاتهم 

وانتصاراتهم وتصميمهم " .
وب��ني أن ال��خ��ي��ارات وال��ف��رص ك��ب��رية ملقاومة ال��ت��داب��ري العدائية 
وإح���ب���اط ال��ه��ج��م��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ض���د ال��ي��م��ن، ب�����دءاً من 
عزيمة القتال والتصدي الصارم للمعتدين، وصوال إىل إيجاد 
املسارات املمكنة للتغلب عى الحصار وعقد الشراكات املفيدة 
وامل���ج���دي���ة ال��ت��ي ت��ح��ق��ق ال��ت��غ��ي��ري امل��ن��ش��ود يف ال��ب��ي��ئ��ة االس��رتات��ي��ج��ي��ة 

وتشق طريق التحوالت .
ولم يفته اإلشارة إىل جملة من الرتاكمات التي من شأنها , كما 
قال : " أن تمهد النتصار إرادة التحرر. يف اليمن وتأكد أن الوحش 
االستعماري ب��ات ن��م��راً م��ن ورق كما ق��ال زعيم ال��ث��ورة الصينية 
»م��او تي ت��ون��غ«،. وخلص الكاتب اللبناين إىل القول :" نحن 
يف أتم اليقني أن اليمن سيكون صرحا مشعا للتقدم والتحرر 
كما كانت الصني يف محيطها القريب والبعيد بعد انتصارها " 

....... يتبع .........
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عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

عودة اليهود على 
صهوات آل نهيان 

وآل سعود )2-1(
ُم�����ذ ه����اج����ر ال�����رس�����ول األك��������رم -ص�����ى ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 
وع������ى آل������ه وص���ح���ب���ه وس�����ل�����م- إىل امل����دي����ن����ة ن��اص��ب��ه 
ال�����ي�����ه�����ود ال��������ع��������داء، وص�������������اروا ي�����ك�����ي�����دون ل��������ُه ص���ب���اح 
مساء، ويشككون يف سماوية رسالته، ويألبون 
ال���ك���ف���ار وامل���ش���رك���ني مل��ق��ات��ل��ت��ه، وي����ت����آم����رون م��ع��ه��م 
ضده وضد صحابته من داخل أسوار مدينته، 
يف مسعى منهم إلطفاء نور اإلسالم واستئصال 
ش���أف���ت���ه ق���ب���ل أن ت����ق����وى ش���وك���ت���ه ف���ي���ع���م -ب���س���ن���اء 
أن����واره- أرج���اء امل��ع��م��ورة، ف��ض��اًل ع��ن محاوالتهم 
امل�����ت�����ك�����ررة ق����ت����ل����ه وال�����ق�����ض�����اء ع����ل����ي����ه، س����������واء ب����إل����ق����اء 
ص�����خ�����رة ع�����ى رأس���������ه م�����ن ش�����رف�����ة أح�������د ح���ص���ون���ه���م 
أو ب���إط���ع���ام���ه ل���ح���ًم���ا م���س���م���وًم���ا، ب���ال���رغ���م م����ن أن���ه 
-عليه أفضل الصالة وأتُمّ التسليم- كان يؤمن 
بفكرة التعايش معهم تارًكا لهم حرية ممارسة 
طقوسهم الدينية وتحقيق االستفادة القصوى 
من ِمهنِهم الزراعية والصناعية والتجارية بكل 
حرية، مقابل دفع جزية محدودة للغاية نظري 

ما يوفره لهم املسلمون من حماية.

مشروعية تطهري جزيرة العرب منهم
مل���������ا ي������ئ������س امل�����ص�����ط�����ف�����ى -ع������ل������ي������ه أف��������ض��������ل ال������ص������الة 
وال���س���الم- م��ن إم��ك��ان��ي��ة ال��ع��ي��ش معهم يف وط��ن 
م���ش���رتك ب����س����الم، ع����ى اع���ت���ب���ار أن ال����غ����در س��ج��ي��ة 
ُجبلوا عليها وع��رف��وا بها ب��ني األن���ام، أم��ر -صى 
ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وس������ل������م- ب���ق���ت���ل م������ن ث���ب���ت���ت خ���ي���ان���ت���ه���م 
وإجالء من لم تسفك دماؤهم إىل أماكن عديدة 
وبعيدة تحول دون تنفيذ ما كانوا يستهدفون 
به املجتمع اإلسالمي املدين الصغري من مشاريع 

التدمري.
وإن آخ��ُر ما تكَلّم به -ص��ى الله عليه وسلم- 
م���ن ك��ل��م ق���ول���ه: »أخ����رج����وا ي���ه���وَد أه����ل ال��ح��ج��از، 
وي������ه������ود ن������ج������ران م������ن ج������زي������رة ال�������ع�������رب، واع����ل����م����وا 
أن ش������رار ال����ن����اس ال����ذي����ن ات�����خ�����ذوا ق���ب���ور أن��ب��ي��ائ��ه��م 
م����س����اج����د« رواه أح����م����د وص���ح���ح���ه اب������ن ع���ب���د ال���رب 
ومحققو املسند واأللباين، وقوله -عليه الصالة 
وال�������س�������الم- م�����ن ح����دي����ث اب�������ن ع����ب����اس -ريض ال����ّل����ه 
عنهما-: »ل��ي��س ع��ى م��ؤم��ن ج��زي��ة، وال تجتمع 
يف جزيرة العرب قبلتان، ويف رواية دينان« رواه 

البخاري.
وب�����������ذا ظ�����ل�����ت ج�������زي�������رة ال�������ع�������رب ال������ت������ي ت�����ض�����م ب���ني 
ظهرانيها ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني تتمتع بالطهارة 

من دنسهم عى مدى مئات السنني.

معاودة الدخول عرب آل نهيان وآل سلول
ال ش������ك أَنّ ت����وج����ي����ه����ات رس����������ول ال�����ل�����ه ب�����إخ�����راج 
ال����ي����ه����ود م�����ن ج�����زي�����رة ال�����ع�����رب ق�����د ن����ف����ذت إىل ح�����ٍدّ 
ك�����ب�����ري، إذ ل������م ي�����ب�����َق م����ن����ه����م س��������وى ع��������دد م����ح����دود 
يف ي���م���ن اإلي�����م�����ان ي����م����ارس����ون ح���ي���ات���ه���م يف م��ن��ت��ه��ى 
اإلذع��������ان، ف���ب���اإلض���اف���ة إىل أن���ه���م ك���ان���وا )ُي�����عُۡط�����واْ 
��ِغ��ُروَن(، ك��ان يطلق  ٱلِۡج��زَۡي��َة َع��ن َي��ٍد َوُه��مۡ َصٰ
ع��ل��ي��ه��م وص���ف "ال���ذم���ي���ني" ب��ك��ل م���ا ي��ح��م��ل��ه ذل��ك 
الوصف من داللة عى الضعف الذي يجعلهم 

بحاجة ماسة إىل استدرار عطف املسلمني.
وع����ى م����دى ق�����رون ل���م ي��ف��ك��ر ال���ي���ه���ود ب��ال��ع��ودة 
إىل "جزيرة العرب" والتعامل مع أهلها بندية 
إال ع���ق���ب ق���ي���ام "دول�������ة ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين" ب��ع��د 
ق���ي���ام "م��م��ل��ك��ة آل س����ع����ود" وق���ب���ل ع�����دة س���ن���وات 
م��ن اإلع���الن ع��ن ق��ي��ام "دوي��ل��ة اإلم����ارات" برعاية 
ب��ري��ط��ان��ي��ة وب��ح��رص غ��رب��ي ع��ى ال��ت��م��ك��ني ألس��ريت 
"آل س������ع������ود وآل ن������ه������ي������ان" ال�����ل�����ت�����ني ال ي���س���ت���ب���ع���د 

انحدارهما من أصول يهودية.
وإذا ك������ان������ت ت������ان������ك األس����������رت����������ان ق�������د اس����ت����ط����اع����ت����ا 
-ط���ي���ل���ة ال���ن���ص���ف األخ�������ري أو ال���ع���ق���ود األخ��������رية م��ن 
القرن العشرين- ذَرّ الرماد يف العيون وإخفاء 
دوره��م��ا ال��داع��م ل�"يهود صهيون"، فقد أطَلّت 
األلفية الثالثة بالكثري من القرائن التي تعكس 
سلوكهما التصهينٍيّ الشائن، إذ لم ينقِض من 
هذه األلفية أكر من عشر سنوات حتى تواترت 
التسريبات عن تبادل نظامي "آل سعود" و"آل 
ن����ه����ي����ان" م�����ع "دول���������ة ال����ك����ي����ان" ال�������زي�������ارات ال���س���ري���ة 
بهدف تنسيق املواقف األمنية التي أسفرت عن 

اغتيال الكثري من رموز املقاومة الفلسطينية.

دور إماريت مشهود يف إعادة اليهود
ب����ال����رغ����م م������ن أن س�����ري�����ة ال���ت���ن���س���ي���ق ب������ني "دول�������ة 
ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����وين" و"ن������ظ������ام اإلم��������������ارات" ك���ان���ت 
أج������������دى يف إس��������������داء م�������ا ي�����ح�����ت�����اج�����ه "ال�������ك�������ي�������ان" م���ن 
خ�����دم�����ات، ف���ق���د اق����ت����ىض ت���وق���ي���ع ات����ف����اق ال��ت��ط��ب��ي��ع 
-ل���ي ال ي��ن��زل ع��ى اإلم���ارات���ي���ني م��ف��اج��أة م��ح��زن��ة- 
أن ُيمهد ل��ه ببعض امل��واق��ف املعلنة املتمثلة بما 

هو آت من الزيارات:
1 - زي��ارة "مريي-ريغيف" وزي��رة الرياضة: 
فقد أشار موقع 'النهار" إىل أن "مريي-ريغيف" 
وزي��رة رياضة الكيان الصهيوين وصلت يف ال���28 
م��������ن أك������ت������وب������ر 2018 ع��������ى رأس وف����������د رف�������ي�������ع إىل 
"أب�����وظ�����ب�����ي"، وج�����ال�����ت م�����ع وف�����ده�����ا امل�����راف�����ق ك���اف���ة 

مرافق مسجد الشيخ زايد.
2 - زيارة "أيوب قرا" وزير االتصاالت: ووفق 
امل�����ص�����در ال����س����اب����ق ف����ق����د وص�������ل "أي����������وب ق��������را" وزي�����ر 
اتصاالت دولة الكيان عى رأس وفد فني يف ال�29 
من الشهر ذاته إىل "دبي" لزيارة االتحاد الدويل 

لالتصاالت، وهو هيئة تابعة لأمم املتحدة.
3 - زيارة "بنيامني نتنياهو" رئيس الوزراء: 
ف������ق������د ج������������اء يف ت������ق������ري������ر ت�����وث�����ي�����ق�����ي ن��������ش��������ره ي������������وم 30 
أغ���س���ط���س 2020 م����وق����ع "ت���اي���م���ز أف إس���رائ���ي���ل" 
-ن��������ق��������ال ع���������ن ص�����ح�����ي�����ف�����ة "ي��������دي��������ع��������وت أح�����������رون�����������وت" 
ال����ع����ربي����ة- أن رئ����ي����س ال�����������وزراء ال���ص���ه���ي���وين آن������ذاك 
"ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و" ت��وج��ه إىل اإلم�����ارات العربية 
املتحدة منتصف عام 2018 لعقد اجتماع سري 
م������ع ويل ع����ه����د إم�����������ارة أب�����وظ�����ب�����ي ال�����ح�����اك�����م ال���ف���ع���يل 
ل����دول����ة اإلم����������ارات "م���ح���م���د ب����ن زاي�������د آل ن���ه���ي���ان"، 
وع��ق��د االج��ت��م��اع بحضور رئ��ي��س امل��وس��اد "ي��ويس 

كوهني" الذي رتب للزيارة.
4 - زي������������������������ارة "ي��������������وف��������������ال روت������������������������م" م����������دي����������ر ع��������ام 
ال�����خ�����ارج�����ي�����ة: ف����ق����د ن����ق����ل م�����وق�����ع "ال�����ج�����زي�����رة ن����ت" 
ت����وك����ي����د وزارة ال����خ����ارج����ي����ة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة أن وف�������ًدا 
���ا ب���رئ���اس���ة امل����دي����ر ال����ع����ام ل����ل����وزارة  ���ا إس���رائ���ي���ل���ًيّ رس���م���ًيّ
"يوفال روتم" وصل سًرّا يوم 11 ديسمرب 2019 
���ا ب���ش���أن م��ش��ارك��ة  إىل دب�����ي، ووق�����ع ات���ف���اًق���ا رس���م���ًيّ

"الكيان" يف معرض "إكسبو 2020".

يتبع يف العدد القادم.

محطات

جمال القيز

ما وصلت اليه الحرب يف أوكرانيا هو ما لم يكن 
احد قد تخيله وهذا يف الحقيقة قد كشف كميات 
الحقد والكراهية بني امريكا وروسيا ، لكن املقنع 
هنا هو إمكانية الرئيس ال��رويس فالديمري بوتن يف 
خ��ل��ق ق���وة ت����وازن ع��امل��ي��ة ف��م��ن غ��ري امل��ع��ق��ول أن تبقى 
عدوة العالم بأسره أمريكا مسيطرة عى كل يش .
ف����م����ا ن����ع����رف����ه ب������ل ون������ج������زم ال������ق������ول ف����ي����ه أن ال����ل����وب����ي 
االسرائييل هو من يدير أمريكا وبهذا نستطيع القول 

أن اس���رائ���ي���ل ه����ي م����ن ي���ق���ف خ���ل���ف ت���دم���ري ال��ش��ع��وب 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ك��ن أظ���ه���رت ال���ح���رب ال��روس��ي��ة األوك��ران��ي��ة 
م���دى ض��ع��ف وج���ن أالم��ري��ك��ان ون��ح��ن ن��خ��ى كثريا 
أن ي���ك���ون���وا ب����ال����ذل اك�����رب م���م���ا ن���ت���ص���وره ول���ك���ن ح��دث��ت 
بلبلة إع��الم��ي��ة وع��ن��اص��ر م��وال��ي��ة جعلت م��ن أمريكا 

ذات شأن وهي أوهن من خيط العنكبوت
بعد هذه الحرب سيكون هناك قوة عاملية رادعة 
للهيمنة األمريكية بل وساحقة هي روسيا العظمى 

وال��ك��ف��ة األك���ر ترجيحا وب��ه��ذا س��ي��ك��ون ب��وت��ني ق���ادرا 
ع��ى أخ��ذ ال��ث��أر ال���رويس ال���ذي أوش���ك يف ف��رتة زمنية 
عى اإلنهيار بمؤامرة أمريكية اسرائيلية بريطانية 
، ق���د ي��س��ت��غ��رب ال��ك��ث��ري مل����اذا س��ي��ك��ون م��وق��ف روس��ي��ا 
ال�������ق�������ادم ت�����ج�����اه ال�����ع�����ال�����م وال�������ش�������رق األوس�����������ط ت���ح���دي���دا 
إي����ج����اب����ي����ا ف�����ب�����دون إع���������الن أي ت����ح����ال����ف م�����ع روس�����ي�����ا إال 
أن��ه��ا ستقيض ع��ى ال��ي��د الشمطاء يف آس��ي��ا وإفريقيا 

والوطن العربي ..

لغتنا العربية يف خطر..!!
ال������ل������غ������ة ال������ع������رب������ي������ة ه�����وي�����ت�����ن�����ا وح�������ض�������ارت�������ن�������ا وت������راث������ن������ا 
وم������ن ي����ف����رط ب���ه���وي���ت���ه ي����ع����رض ل��ل��م��س��خ وال���ت���ش���وي���ه 
وال����ت����ش����وي����ش.. ف����االم����ة ب������دون ل���غ���ة ق���وي���ة ه����ي ام���ة 
ضعيفة وب���ال ه��وي��ة وه��ن��اك ك��وك��ب��ة م��ن الباحثني 
امل�����س�����ت�����ش�����رق�����ني ي������ح������اول������ون ات�������ه�������ام ال�����ل�����غ�����ة ال����ع����رب����ي����ة 
ب��ال��ت��ط��رف وال���غ���ل���و الرت���ب���اط���ه���ا ب���ال���ق���ران واالس�������الم.. 

ويطلقون عليها "باالسالموفيبا"..
م����ع ان االس��������الم دي�����ن امل���ح���ب���ة وال�����س�����الم وال����وئ����ام 
ب������ل ه������و ال������دي������ن ال���������ذي ي�����دع�����و إىل ح���������وار ال����ث����ق����اف����ات 
وال���ح���ض���ارات وال���دي���ان���ات وال��ت��ع��اي��ش م��ع��ا يف حب 
وس����������������الم.. ون��������������زول ال��������ق��������ران ال������ك������ري������م ب����ل����غ����ة ع���رب���ي���ة 
ف����ص����ي����ح����ة ف�����ي�����ه ت�����أي�����ي�����د وت������ق������دي������س ل����ع����ظ����م����ة ال����ل����غ����ة 
العربية- كما ج��اء يف ق��ول��ه ع��ز وج���ل: )ان���ا انزلناه 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون(.. سورة يوسف- )2(..
ف���ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ت���م���ت���ل���ك ت���رك���ي���ب���ا دالل�����ي�����ا ب��دي��ع��ا 
وف��ري��دا نحويا وحرفيا وصوتيا وبالغيا ال يجارى 

وال يبارى مع اللغات االخرى..
وه��ي س��م��ات وخ��ص��ائ��ص لغوية مختصرة عى 
ارقى واسمى انواع التفلسف والتفكري واالبداع..

ف���ال���ع���رب���ي���ة ع����ن����د ش���ع���وب���ه���ا وأه����ل����ه����ا ه�����ي ال���ل���س���ان 
ول��ي��س��ت ال���ع���رق أو امل���ذه���ب أو ال��ق��ب��ي��ل��ة.. ك��م��ا ج��اء 
يف ال��ح��دي��ث ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف- ق���ال ع��ل��ي��ه ال��ص��الة 
وال������س������الم وال���������ه: "ي������ا أي����ه����ا ال�����ن�����اس أن ال��������رب واح�����د 
واألب واح������د ول���ي���س���ت ال���ع���رب���ي���ة ب���أح���دك���م م����ن أب 
وال أم وإنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو 

عربي"..
ف���ال���ل���غ���ة ق����ب����ل ان ت�����ك�����ون أداة ت������واص������ل وت���ف���اه���م 
وتخاطب ب��ني البشر واملجتمعات ه��ي أداة لبناء 
وص���ي���اغ���ة وت��ن��م��ي��ة وت���ط���ور ال���ه���وي���ات وت���رس���ي���خ قيم 

ومبادئ االنتماء الوطني..
هي ليست حروفا وكلمات يرمز بها عن االفكار 
وامل����ش����اع����ر واالح����س����اس����ي����س واالش������ي������اء م����ن ح��ول��ن��ن��ا 
وان��م��ا ق��وال��ب "ه��وي��ات��ي��ة- ف��ك��ري��ة" ل��ت��وص��ي��ل ونقل 
ت���ب���ادل ال��ث��ق��اف��ات وال���ح���ض���ارات واالف���ك���ار وامل��ش��اع��ر 
يف شكل رموز لفظية يف دالالت ومعان بما يلبي 

احتياجات ومقاصد االخرين..
ن����ح����ن ال������ي������وم ن����ع����ي����ش ث����������ورة االت��������ص��������االت يف اوج 
وه��ج��ه��ا.. وه��ن��اك مصطلحات وت��س��م��ي��ات علمية 
حديثة تطفو كل يوم عى السطح فالبد ملجامعنا 
ال����ل����غ����وي����ة يف ع�����واص�����م ال����������دول ال����ع����رب����ي����ة ان ت����راع����ي 
وت�����واك�����ب ت���ل���ك امل���ص���ط���ل���ح���ات ال���ح���دي���ث���ة واالس�����م�����اء 
العلمية والتكنولوجية بما يتناسب مع الرتكيبة 

ال��ل��غ��وي��ة وبنيتها 
ال�����دالل�����ي�����ة ل��ل��غ��ت��ن��ا 

العربية االم..
ه�������ن�������اك ه���ج���م���ة 
ش�������������������������������رس�������������������������������ة م�������������ن 
ج�������ه�������ات داخ�����ل�����ي�����ة 
وخ����������ارج����������ي����������ة ع����ى 
ل�����غ�����ت�����ن�����ا ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
خ�������������اص�������������ة ال����������ذي����������ن 
درس���������������������وا يف ب�������الد 
أو  االف��������������������������������������رن��������������������������������������ج 
العرب املهاجرين 
ال����������������ذي����������������ن ت��������������أث��������������روا 
ب��ث��ق��اف��ة وح��ض��ارة 

تلك الدول..
ان  ك����������������������������������������م����������������������������������������ا 
ه���������ن���������اك ش�������رك�������ات 
وم������ح������ااًل ت���ج���اري���ة 
ومطاعم وغريها 
تستخدم اسماء 
اعجمية واجنبية 
مل�����������������ن�����������������ت�����������������ج�����������������ات�����������������ه�����������������ا 

واصنافا للدعاية والرتويج وعى رأسها شركات 
االت����������ص����������االت وغ��������ريه��������ا م��������ن امل�������ؤس�������س�������ات ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
وال���ص���ن���اع���ي���ة ال�����ك�����ربى ف����اق����ح����ام ت���ل���ك االس�����م�����اء غ��ري 
ال��ع��رب��ي��ة يف ت���روي���ج االع����الن����ات وال���دع���اي���ات يشكل 
خ���ط���ورة ك���ب���رية ع���ى ل��غ��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة وت���ه���دي���دا عى 

قواعدها وهويتها..
لذا نطالب جهات االختصاص بوضع القوانني 
والتشريعات الالزمة للحد من تلك الظاهرة غري 

الحضارية يف مجتمعاتنا..
ل���ذا علينا ان ن��ل��زم ج��م��ي��ع امل��ت��ح��دث��ني الرسميني 
يف ش���ت���ى امل���ح���اف���ل ال���ع���رب���ي���ة واالق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
ب����اس����ت����خ����دام ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���ف���ص���ي���ح���ة وخ���اص���ة 
يف امل������������دارس وال�����ج�����ام�����ع�����ات وال����ك����ل����ي����ات امل���خ���ت���ل���ف���ة.. 
اذا ك���ان���ت ال���ص���ني ت���ل���زم ك���اف���ة ال��ص��ي��ن��ي��ني يف ان��ح��اء 
ال��ص��ني امل��رتام��ي��ة االط����راف بجعل ال��ل��غ��ة الرسمية 
ه��ي "ال��ل��غ��ة ال��خ��ان��ي��ة" ب��ال��رغ��م م��ن ك���رة اللهجات 

الصينية يف املدن وقراها..
الن "ال�������ل�������غ�������ة ال�������خ�������ان�������ي�������ة" ه���������ي ل������غ������ة اه������������ل ب���ك���ني 
ال���ع���اص���م���ة.. ام����ا ك����ان االح������رى ب��ن��ا ان ن��ع��ت��ز بلغتنا 
العربية لغة القرآن ولغة اهل الجنة.. ومن يتخى 
عن لغته العربية كأنه تجرد عن هويته وعروبته 

وعقيدته وارومته..
ل����������������ذا ن����������دع����������و امل�������خ�������ت�������ص�������ني وامل��������ه��������ت��������م��������ني وج��������ه��������ات 
االخ�����ت�����ص�����اص واالك������ادي������م������ي������ني ل�����ل�����دف�����اع ع������ن ال���ل���غ���ة 
ال���ع���رب���ي���ة ع����رب وس����ائ����ط وت���ق���ن���ي���ات االع��������الم ال���رق���م���ي 
والتكنولوجي فمقطع مميز ومبدع يف "اليوتيوب" 
ي���م���ك���ن ان ي���ح���ق���ق ان�����ج�����ازات ك����ب����رية ون���ت���ائ���ج م��ث��م��رة 
م���ا ل���م ت��ح��ق��ق��ه ع���ش���رات امل���ق���االت أو ال����دراس����ات أو 
املحاضرات السيما يف ظل ضعف السلوك القرايئ 
واالماليئ ناهيك عن النحوي والصرف لدى جيل 

اليوم..
ولنأخذ الدروس والعرب من االخرين:

ذات يوم قال الرئيس الفرني الراحل "شارل 
ديجول": "لقد صنعت لنا اللغة الفرنسية ما لم 
تصنعه الجيوش".. الن ارتقاء اللغة واالعتزاز بها 
هو اعتزاز بالهوية والوطنية.. واالرض واالنسان.. 
ون������ح������ن- ال�������ع�������رب- وم�������ن اب������ن������اء ج����ل����دت����ن����ا م������ن ي��ت��ه��م 
ل��غ��ت��ن��ا ال���ع���رب���ي���ة ب���ال���ج���م���ود وال���ت���خ���ل���ف وب���ان���ه���ا ل��غ��ة 
غ����ري ح����ض����اري����ة.. وق�����د ي���ؤي���د ب���ك���ل اس�����ف ه�����ذا ال�����رأي 
اكاديميون ومختصون من ابنائنا درس��وا وتلقوا 
علومهم يف بالد االفرنج.. وهنا تكمن الكارثة..!!

وه��ن��اك دع����وات علمية ل��رق��م��ن��ة ال��ل��غ��ة العربية 
م������ن ج�����ه�����ات وم�������راك�������ز م���خ���ت���ص���ة ل������الرت������ق������اء ب���ال���ل���غ���ة 
العربية التمام مشروع البصمة الصوتية العربية 
وه����������ذا امل�������ش�������روع س����ي����ق����دم خ������دم������ات رق����م����ي����ة راق����ي����ة 
وح��ض��اري��ة ت��ض��اه��ي م��ا ب���دأت ب��ه االم���م االخ����رى يف 

مجال الهندسة اللسانية..
وه����ن����ا ن����ق����ول ل���ل���م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة يف ال������دول 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة: "دع��������ون��������ا ن����ت����ع����ل����م ال�����ع�����رب�����ي�����ة م�������ن ج����دي����د 

وطرائق حديثة مواكبة لروح العصر"..

كلمات مضيئة:
ع������ل������ي������ن������ا ان ن�������ت�������ح�������اىش ل�������غ�������ة ال���������ن���������ت وال��������ت��������واص��������ل 
االجتماعي الفجة ونتصدى لتلك ال��ظ��واه��ر التي 

قد تيء إىل لغتنا العربية كانتصار اخالقي..
لذا البد من تطوير وتحديث مناهجنا الدراسية 
يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وادخ�����ال ب��رام��ج ت��رب��وي��ة ه��ادف��ة 
يف مدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا وانديتنا الثقافية 
للتأهيل واالرت��ق��اء بلغتنا العربية وشبابنا بمده 
باالتجاهات واملهارات املبدعة ليكونوا قادرين عى 
م��واك��ب��ة م��س��ت��ج��دات ال��ع��ص��ر ال���ح���دي���ث.. وتفعيل 
ادوات االتصال الحديثة واالرتقاء باللغة العربية 

وفنونها املختلفة عرب الفضاء االفرتايض..!

ـــورة  ــش ث ــي ــع ــن ن ــح  ن
ـــاالت واملــعــلــومــات  ـــص االت
الهائلة  الرقمية  والتقنية 
املصطلحات  تزايد  ظل  يف 
األجنبية وآثارها على لغتنا 

العربية
 املــنــظــومــة الــربــويــة 
إىل  تـــحـــتـــاج  الـــعـــربـــيـــة 
مناهجها  يف  نظرة  إعـــادة 
تسهم  ال  ألنها  الدراسية 
يف غرس االعتزاز اللغوي يف 

نفوس وعقول أبنائنا

التابع الذليل

ما بعد الحرب



رشكات الّنفط يف اليمن 
.. الثقب األسود 

قد ال َيخفى عىل الكثري ما َيتم تداُولُه مؤخراً من أخبار 
عن ُقرب اسِتئناف العمل والَتّصدير يف ُمنشأة بلحاف التي 
َتستحِوذ عليها شركة توتال الفرنسية، وعن ُمباحثات 
السفري  بأعمال  والقائمة  األمرييك  املبعوث  أجراها 
الفنادق  حكومة  يف  مسؤولني  مع  اليمن  يف  األمرييك 
لبحث إعادة تصدير الغاز الطبيعي املسال بعد انخفاض 
املعروض العاملي من مادة الغاز وارتفاع أسعاِره بَِشكل 
كبري نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بني روسيا وأوكرانيا 
وحاجتهم لكميات تعوض النقص الحاد فيه، ولْسُت 
بحاجة لإلسهاب عن َفساد شركة توتال، وكيف أَْمَعنت 
مع بعض ُشركاِئها يف نْهب َثروات الّشعب اليمني من 
َفساد  ُوجود  واِضحة عىل  داللة  َيُدل  ما  وبرتول،  غاز 
َكبري وَخلل يف أداء املُختّصني عن صياغة اإلتفاقيات يف 
الُحكومات الّسابقة التي لم يكن َهم لبعض َمسؤوليها 
د  إال بِمقدار ما َيُصب يف ِجيوبهم من ُعموالت، وُهنا أُؤِكّ
َتستفيد  َشركات  بتواجد  املَبدأ  إشكال من حيُث  أن ال 
الَبلد من تجاربها وخرباتها الفنّية، وَتستفيد هَي َشريطة 
ُدول  بقّية  يف  ُمتعارف عليه  ما هو  ذلك  يتجاوز  أن ال 
مع  وَتَتعامل  ُشعوبها  َتحرتم  التي  العالم  وحكومات 
َثرواتها التي تعود ملكّيتها لهم عىل أنها ُحقوق ُمقّدسة 
أُؤِتمنت عليها، وليس َكمرياث خاص لبعض الفاِسدين 
َيَتصّرفون به كما َيشاؤون عىل َنْحو ما َتم الّتعاقد مع 

ِتلك الّشركات!! 
استبشر الَيمنّيون خرياً عندما استقبلوا وألول َمرة أنباء 
ُتفيد عن اكتشاف الّنفط يف بلدهم، وعن ُقدوم َشركات 
إستثمارية للَتّنقيب واستخراج النفط، الغالبية الُعظمى 
اعتربت أّنها َسَتكون ُنقطة تحُوّل َكبرية يف صالح الّشعب 
والَبَلد بشكل عام، وبداية َستنقل اليمن إىل عاَلم الّرفاهية 
إال َحسرة  َتِزدُهم  لْم  األيام والّسنني  أَنّ  َبْيَد  والَرّخاء، 
وُجرعات اقتصادية مع كل َخرب يصل إىل َمساِمعهم عن 
ُقدوم شركة نفطّية!! لم َيلَبث اليمنّيون َرَدحاً من الّزمن 
أُعِلَن عن  النفط حتى  من بعد اإلعالن عن استكشاف 
ُقرِب ُنضوبِه، وما بني اإلعالن األول والثاين تواَلت عليهم 
وُفرضت  ُجنوين،  بشكل  األسعار  وارتفعت  الَخيبات، 
الفساد  وانتَشَر  النفطية،  املُشتّقات  عىل  تباعاً  الُجرع 
الفاِسدة  األقلّية  أَوضاع  أزدهرت  بينما  بَشكل ُمرعب، 
ركاء األجانب  بشكل فاحش، كان ذلك عندما َمنَح الُشّ
املَخزون  احتياطات  لتقييم  الحصري  الَحق  أَنُفَسهم 
الّنفطي والغازي يف قطاع ١٨ مأرب النفطي ِمّما َترّتب 
ركاء بُبنود  عىل تلك التقييمات الكاِذبة تالُعب أولئك الُشّ
مواد إتفاقية تطوير الغاز GDA، واتفاقية إمداد الغاز 
FDA، واتفاقية َخدمات منشآت املنبع وملَحقهاB، وقد 
كان هدفهم من تزوير تلك الَتّقييمات للمْخزون الِنّفطي 
والغازي هو محاولة إثبات أن قطاع ١٨ مأرب النفطي 
لم يعد نفطياً، وأنه أصَبَح قطاعاً غازياً، وبالّتايل احتالوا 
يف ُبنود مواد اإلتفاقيات عىل حق اليمن الّسيادي بإدارة 
امتياز  بانتهاء  الَيمنّية  الّسيادة  الذي آل إىل  قطاع ١٨ 
راكة لشركة هنت بتاريخ ١٤ نوفمرب للعام ٢٠٠٥م،  الَشّ
وقد كان الَغَرض من ذلك هو اإلنفراد باإلستفادة من َنْهب 

البرتول والغاز اليمني .
لم تكتِف شركة توتال الفرنسية أحد ُشركاء شركة هنت 
األمريكية بسرقة الغاز اليمني وِشراِئِه بأْبَخس األْثمان 
بوب  هرني  مركز  بأْسعار  ِسعره  َرْبط  بعد  لصاِلحها 
َيِتم الّتعامل  األمرييك ذو القيمة املُنخفضة، والذي ال 
وفق أسعاِره إال يف القارة األْمريكية نتيجة تأُثِّرِه بالكوارث 
الّطبيعية كالفيضانات واألعاصري، بعد َرْفض الّشركة 
ربط الّسعر بأسعار النفط العاملية كما هو داِرج بُدول 
الّشرق األوسط، َبل َفرضوا بنوداً يف اإلتفاقية ُتفيد أن 
أي كمّية َتَتسَرّب من الغاز البرتويل )الغاز املنزيل( املَْملوك 
أصالً للّدولة نتيجة َتسريب الّضواغط الغازية لعدم كفاءة 
املُعالجات التي ال َتَتعّدى ُقدرتها ٦٠%، فإّنُه َيحق لهم 

عر العاملي!! اإلستفادة منه مجاناً وبيِعِه بالِسّ
أي أّنهم َيقومون بِسرقة الغاز اليمني عن طريق شراِئِه 
بة،  بأْبخس األثمان، واإلستفادة َمجاناً من الكميات املُتسِرّ
عر العاملي يف وقت  لة( بالِسّ ثَمّ إعادة بيِعِه لُحكومتنا )املبَجّ
َيِصل فيه ِسعر األسطوانة إىل أكرث من 20 الف ريال يف 

الّسوق الّسوداء !! 
 *ألْيست هذه َجريمة إنسانية َتستْوجب الُوقوف صفاً 
التي لم  الغاز لشركة توتال  اتفاقّية بيع  واحداً إللغاء 

عب؟!!*   ُيقُرّها مجلس النواب كُممِثّل للَشّ
*ُنحاَصر من غازِنا وبرتوِلنا ُثم يأيت من أقىص األرض من 

كل الفاٍضح!!* َينهُبها بهذا الَشّ
بكاّفة  رقة  الَسّ تلك  ِلَرفض  ر  املرُِبّ ذلك  َيمنُحنا  *أال 

الح؟!* ة الِسّ الَوساِئل املُتاَحة حّتى بقَوّ
هذا ُجزء يسري من ُمخالفات َجسيمة غَضّ القائمون 
ْرف عنها،  عن تلَك الُعقود من مسؤولني فاِسدين الَطّ
وهي قد َتبدو للبعض ُمخالفات بسيطة لكّنها يف حقيقة 
األمر كَبّدت البلد الكثري والكثري من عاِئدات مالّية كانت 
البالد بأمس الحاجة إليها يف وقت كانت َتغرق بُقروض 
خارجية وَدْين عام داخيل ُممثالً بأذون الخزانة، وبفوائد 
ه للَوفاء بالتزامات الُحكومة آنذاك، يف وْقت تم فيه  جَمّ
ركات بَسَبب ُوجود )ال  َتبديد أْموال الَبَلد لصاِلح تلك الَشّ
َمسؤولني( َحملوا عىل عاِتِقهم أمانة لم يكونوا َجديرين 

بَحمِلها.

م/ وليد احمد الحدي 
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النيابة العسكرية تحقق يف قضايا خاصة بانضمام  )30( ضابطا من الخونة للعدوان 
تعلن نيابة استئناف املنطقة العسكرية املركزية انها توايل إجراءات التحقيق يف القضايا الخاصة بانضمام عدد ) 30 ( ثالثني ضابطا إىل 

تحالف العدوان السعودي األمرييك وقيامهم بتسهيل دخول القوات املعادية إىل إقليم الجمهورية اليمنية , وهم :- 

وضعه القانويناالسمموضعه القانويناالسمموضعه القانويناالسمم

فار من وجه العدالة عبده عبدالله أحمد املخاليف21فار من وجه العدالة صالح عامر عيل معوضه 11فار من وجه العدالة حامد يحيى يحيى أحمد الصوميل 1
فار من وجه العدالة محمود محمد عبدالله جراد 22فار من وجه العدالة عبدالكريم أحمد يحيى السنيني 12فار من وجه العدالة أحمد عيل أحمد محمد البعداين 2

فار من وجه العدالة مراد عيل ناصر طريق الكثريي23فار من وجه العدالة نور الدين محمد عيل اليامي 13فار من وجه العدالة عبدالسالم عيل قاسم العلياين 3
فار من وجه العدالة محسن عيل ناصر مرصع 24فار من وجه العدالة أحمد محمد عيل الحداد 14فار من وجه العدالة عايض ناصر أحمد الشايف 4
فار من وجه العدالة محمد محمد املكروب 25فار من وجه العدالة فارس يحيى أحمد الربادي 15فار من وجه العدالة عبدالله سالم سعيد الحيدري 5
فار من وجه العدالة أحمد عبده القطريفي26فار من وجه العدالة ياسر حسني مجيل 16فار من وجه العدالة فؤاد حامد محسن عطيه 6

فار من وجه العدالة أحمد يحيى صالح االشول 27فار من وجه العدالة يحيى بن محمد الحاتمي 17فار من وجه العدالة عيل محمود أحمد عيل يامن 7

فار من وجه العدالة أحمد عبداصلله محمد العابيس28فار من وجه العدالة يحيى صالح أبو حاتم 18فار من وجه العدالة محمد عبدالله محمد محسن العذري8

فار من وجه العدالة توفيق مسعد صالح الحربي 29فار من وجه العدالة فرج ساملني البحسني 19فار من وجه العدالة سالم أحمد محمد الشبواين العبيدي9

فار من وجه العدالة أحمد محمد محمد شمار 30فار من وجه العدالة هالل غالب عبدالله القامص20فار من وجه العدالة أمني أحمد عيل محمد غالب الزكري 10

 موضحا بان عملية الصرف للمرحلة التاسعة ستستمر  
فرتة 26 يوماً يف ما يقارب الفي مركز صرف ثابت إضافة 
اىل مراكز صرف متحركة ويسبق ذلك عملية الصرف 
االيصايل للمنازل لألسر غري القادرة الوصول  اىل مراكز 
بالية  الصرف مثل كبار السن واملعاقني وكل هذا يتم 
موظف   500 من  اكرث  ويتوزع  ومنظمة  دقيقة  عمل 
مديريات  جميع  يف  االجتماعية  الرعاية  صندوق  من 
الجمهورية لتسهيل عملية الصرف صحيفة 26 سبتمرب 
لصندوق  التنفيذي  املدير  الوريث  أمري  االستاذ  التقت 
الرعاية اإلجتماعية واجرت معه حوارا صحفيا تناولت 
التاسعة  املرحلة  تدشني  منها  القضايا  من  عدداً  فيه 

وخرجت بالحصيلة التالية
يف البدء نبارك لكم ثقة القيادة السياسية يف تعيينكم 
مديراً تنفيذياً لصندوق الرعاية االجتماعية ونتمنى لكم 
التوفيق يف مهامكم .... هل بإمكانكم أن تعطينا ملحة 

سريعة عن مهام صندوق الرعاية االجتماعية ؟
اهم  من  االجتماعية  الرعاية  صندوق  يعترب   **
املؤسسات التي تعمل يف مجال الحماية االجتماعية ان 
لم يكن هو املؤسسة الوحيدة التي تعنى بفئة كبرية من 
افراد املجتمع وهم الفقراء حيث يصل عدد املستفيدين 
من الصندوق اىل ما يزيد عىل مليون وخمسمائة الف 
حالة ما يقارب  من ضمنهم عشرة ماليني فرد وهو ما 
يمثل %40 من سكان الجمهورية اليمنية ,ويمتد نشاط 
الصندوق اىل 22 محافظة وما يزيد عىل 260 فرعاً يف 

املديريات وعمل الصندوق خالل الفرتة السابقة خالل 
الحرب والحصار والعدوان  عىل تقديم خدمات متعددة 
مثل تقديم املساعدات املشروطة وغري املشروط باإلضافة 
إىل املشاريع الصغرية واالحالة اىل الخدمات باإلضافة 
التنسيق والتشبيك مع املنظمات املختلفة دولية ومحلية 
لخدمة هذه الشريحة, ويلعب الصندوق حاليا أدواراً 
الفقراء يف ظل  الوضع عن  مهمة تهدف إىل تخفيف  
الحرب والحصار والعدوان حيث تمكن الصندوق من 
التشبيك مع املنظمات الدولية للعمل عىل توفري الدعم 

لتك االسر  الفقرية واملتضررة والتي ال دخل لها .
ما هي املشاريع التي يعمل يف اطارها الصندوق حاليا ؟
من  عدد  يف  الحالية  الفرتة  يف  الصندوق  يعمل   **
املشاريع والتي يعترب مشروع الحواالت النقدية اكربها 
واهمها عىل مستوى اليمن  وال ابالغ ان قلت عىل مستوى 
العالم حيث يعمل املشروع عىل صرف املساعدات النقدية 
ألكرث من مليون وخمسمائة الف مستفيد بمبلغ ربعي 
يصل اىل 34 مليار ريال خصوصا بعد اعتماد زيادة مبالغ 
الثامنة والتاسعة بنسبة  املساعدات يف دورة  الصرف 
زيادة %50 و %55  ولدينا تفاهمات  خالل العام  2022  
سيتم صرف من 3 اىل 4 دورات جديدة بإجمايل 132 ملياراً 
سنويا كما تم الصرف حتى االن ثماين دورات صرف خالل 
العام) 2017 –2020(  ونحن االن بصدد الصرف يف الدورة 
التاسعة بمبلغ 34 مليار ريال ونحن نزف هذا الخرب لكل 

مستفيدي الصندوق يف كل محافظات الجمهورية  .

... كيف ستتم عملية  الشخصية  من وجهة نظركم 
الصرف للمرحلة التاسعة ؟

هناك آلية تم االتفاق عليها  مع الجهة املمولة البنك 
الدويل والجهة املنفذة اليونيسيف حيث سيتم الصرف عرب  
عدد من الشركاء التنفيذيني مثل شركة املتابعة والتقييم 
الكريمي (  والرقابة ووكالء الصرف )بنك االمل وبنك 
وشركة التيسري للتوعية حيث سنبدأ بالقيام بالتوعية 
ومواعيد   الصرف  بمواقع  وتعريفهم  للمستفيدين 
وحقوقهم  لهم  املنصرفة  املساعدات  وحجم  الصرف 
وتعريفهم برقم التظلمات والشكاوي ييل ذلك تدشني 
عملية الصرف وخالل فرتة 26 يوماً يف ما يقارب  2 الفي  
مركز صرف ثابت إضافة اىل مراكز صرف متحركة ويسبق 
ذلك عملية الصرف االيصايل للمنازل لألسر غري القادرة 
الوصول  اىل مراكز الصرف مثل كبار السن واملعاقني 
وكل هذا يتم بآلية عمل دقيقة ومنظمة ويتوزع اكرث من 
500 موظف من صندوق الرعاية االجتماعية يف جميع 

مديريات الجمهورية لتسهيل عملية الصرف .
بتوفر  املانحة  املنظمات  قبل  من  وعود  االن  لدينا 
تمويالت خالل ونسعى اىل استمرار التمويل خالل العام 

2022م .
الصندوق  فيها  يعمل  أخرى  مشاريع  هناك  هل 
خصوصا والوطن يتعرض لحرب اجرامية وحصار جائر ؟
** نعمل حاليا يف  مشروع النموذج املتكامل لتمكني 
االجتماعي واالقتصادي وهو مشروع يستهدف سكان  

العاصمة  امانة  (  يف  املحاوي  العشوائية)  التجمعات 
ومحافظة صنعاء  باإلضافة  اىل  مشروع الكاش بلس 
الذي يستهدف مستفيدي الصندوق بخدمات اضافية 
اضافة للنقد   وهي مشروعات ممولة من اليونسيف 
وتعمل يف اطار محافظتي صنعاء واالمانة وعدن ونخطط 

لتوسيعها يف بقية املحافظات  خالل الفرتة القادمة . 
تطوير مشايع ومهام  يف  املستقبلية  ماهي خططكم 

صندوق الرعاية االجتماعية خالل املرحلة القادمة ؟؟؟
دور  استعادة  اىل  املاضية  الفرتة  خالل  نسعى   **
الصندوق يف مجال الحماية االجتماعية  ونجدها فرصة 
لنوجة الشكر للقيادة السياسية الهتمامها ودعمها الكبري 
الستعادة دور ونشاط الصندوق الهام يف املجتمع وسوف 
انطالقة كبرية  القادمة  الفرتة  الصندوق خالل  يشهد 
تحت قيادة وزير الشؤون االجتماعية رئيس مجلس ادارة 
الصندوق وبالتنسيق مع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق 

الشؤون اإلنسانية ومؤسسة الزكاة .  
كلمة أخرية تود قولها ورسالة تريد إيصالها عرب 26 

سبتمرب؟
الرعاية  بصندوق  العاملني  لكافة  هي  رسالتي   **
االجتماعية بان عليهم االهتمام والرعاية للمستفيدين 
وادعوا املستفيدين بااللتزام بعملية صرف املساعدات 
املخالفات مما يسهل تنفيذ مشروع  االنسانية  وعدم 
صندوق الرعاية االجتماعية لهذه املرحلة والذي نامل 

ان يستعيد صندوق الرعاية دورة يف مختلف املجاالت. 

اكد االستاذ امير الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية بان عدد المستفيدين من 
صندوق الرعاية  االجتماعية في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن يزيد على مليون وخمسمائة 
الف حالة من ضمنهم عشرة ماليين فرد وهو ما يمثل %40 من سكان الجمهورية اليمنية ,ويمتد 
نشاط الصندوق الى 22 محافظة وما يزيد على 260 فرعًا في مديريات محافظات الجمهورية 
اليمنية.. مؤكدا بان مشروع الحواالت النقدية اكبرها واهمها على مستوى اليمن  حيث يعمل المشروع 
بصرف المساعدات النقدية بمبلغ ربعي يصل الى 34 مليار ريال خصوصا بعد اعتماد زيادة مبالغ 
المساعدات في دورة  الصرف الثامنة والتاسعة بنسبة زيادة %50 و %55  ولدينا تفاهمات  خالل 
العام  2022 بانه سيتم صرف من 3 الى 4 دورات جديدة بإجمالي 132 مليارًا سنويا كما تم الصرف 
حتى االن ثماني دورات صرف خالل العام) 2017 –2020(  ونحن االن بصدد الصرف في الدورة التاسعة 

بمبلغ 34 مليار ريال..

مليون وخمسمائة الف مستفيد من الصندوق

حاوره: صالح السهمي

واالقـــــتـــــصـــــادي ــــي  ــــاع ــــم ــــت االج لـــلـــتـــمـــكـــني  ــــل  ــــام ــــت امل الـــــنـــــمـــــوذج  مــــــــروع  يف   حــــالــــيــــا  ـــل  ـــم ـــع ن

:» االستاذ امري الوريث املدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية  لـ »
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ت��ع��زي��ز ث��ق��ة امل���ؤم���ن ب��ال��ل��ه ع���ن���وان ف���رع���ي ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه 
الكثري من املعاين العظيمة والعميقة ويشري اىل النفس 
امل��ؤم��ن��ة واملطمئنة, النفس ال��ت��ي ام��ت��زج��ت بخالقها وتجد 
يف ف���ض���اءات ال��خ��ال��ق ال��ع��ظ��ي��م م��ت��س��ع��اً م���ن ال��ت��ع��اي��ش مع 
الذات ومع اآلخر وترى يف الخالق السند واملستند واالتكاء 

والتوكل عليه وليس التواكل..
ب��ه��ذه امل���ف���ردات ال��واث��ق��ة ب��ال��خ��ال��ق ال��ع��ظ��ي��م ينطلق كتاب 
"ع��ظ��م��ة امل���وق���ف وج��س��ام��ة امل���س���ؤول���ي���ة" ل��ل��ق��ايض وال��ع��م��ي��د 
وال���ق���ي���ادي ال��ع��س��ك��ري وامل���وج���ه امل��ش��ه��ود ل���ه ح��س��ن حسني 
الرصابي وما أعمق واشد أثرا ما يورده يف ذلك الكتاب عن 

تعزيز وبناء الثقة باملوىل العزيز الحكيم حيث يقول:
"الثقة بالله وبما يمليه عىل املؤمن من قوة ومن تعاليم 
ومن موجبات هي األساس القوي لإليمان باملوىل العزيز 

الحكيم واالمتثال اىل اوامره ونواهيه..
ف����ه����ي ك����م����ا ي�����ؤك�����د ال������ق������ايض ال������رص������اب������ي ال�������ج�������ادة ال���س���ل���ي���م���ة 
وال���ط���ري���ق ال��ق��وي��م ل��ل��ن��ف��وس امل��ؤم��ن��ة امل��ط��م��ئ��ن��ة اىل خ��ال��ق��ه��ا 

العظيم الجبار املقدر لكل يشء يف هذه الحياة..
وهنا ينطلق الكتاب اىل تأكيد قضايا دنيوية ومعاشية 
تمثل ت��ح��دي��اً ل��إلن��س��ان وب��ال��ت��ح��دي��د اىل ال��ق��ن��اع��ات واالف��ك��ار 
وال���ع���ق���ائ���د ال���ت���ي اص��ب��ح��ت ع���ىل ع���ات���ق اإلن����س����ان وت���ج���ره اىل 
اختيار طرائق ضالة واساليب ملتوية غري سوية ومثل هذه 
امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة ت��ك��ون اث��م��ان��ه��ا ب��اه��ظ��ة ع��ىل املجتمعات 

وعىل النخب الثقافية واالجتماعية والسياسية..
ول��ه��ذا ف���ان ت��ح��ذي��رات ال��ك��ت��اب ت��ص��ب يف ال��ط��ري��ق السليم 
وت�����������راع�����������ي ج���������ي���������داً م������ط������ال������ب ودواع���������������������ي ال���������س���������ام امل����ج����ت����م����ع����ي 

واالستقرار النفيس للمجتمع..
وه��������ذه واح���������دة م�����ن ال���ق���ض���اي���ا ال����ج����وه����ري����ة ال����ت����ي اف��������رد ل��ه��ا 
الكتاب مساحة واسعة للحديث حولها ويف قراءة العديد 
من تفاصيلها املبهمة او التي تجد تجاهًا من الناس وترتك 
يف زوايا النسيان لكنها يف الوعي االجتماعي تظل حاضرة 

وتخرج يف تعصبات غري مررة وغري مستحبة..
وم�����ن ف���رع���ي���ة اخ������رى وت���ح���ت ع����ن����وان الف�����ت ي���ش���ري ال��ك��ت��اب 
اىل ان ال��ظ��امل��ني ذاه���ب���ون اىل ال��ض��ي��اع واىل ال��ت��وه��ان وان��ه��م 

يصبحوا أثراً بعد عني..
فالكاتب تحت هذا العنوان يقول:

يقول احد الكتاب عن مصري الظاملني "تأخذين الشفقة 
ع�������ىل ال�������ذي�������ن ي����ج����ه����ل����ون ت����ق����ل����ب����ات ال�������ده�������ر وص�������������روف ال�����زم�����ن 
ويسقطون من حساباتهم كثرياً من العر بل ال يذكرون 

حقيقة ان املناصب ال تدوم ألحد"..
وه��ذه واح��دة من تجليات ه��ذا الكتاب إذ يقدم مقاربة 
مهمة ألولئك الذين لم يتعظوا بغريهم ولم يستوعبوا ان 
الحياة لها متغريات وأحيانا هذه املتغريات تكون عاصفة 
ومدمرة ترتك املغرور ملقى عىل هامش الحياة يجرت ندمه 

ويقتات حسراته..

فالرصابي يقول يف هذا الجانب:
"لقد مررنا بقوم كانوا يجرون األحداث بنواصيها وهم 
ال����ي����وم ح���ري���ص���ون أال ي��ل��ت��ف��ت ال���ي���ه���م اح�����د وال ي����ك����رتث ب��ه��م 

انسان..
ويضيف: كنا نعد ابتساماتهم شيئاً عظيماً وتحتسبها 
فأاًل حسناً ولكنهم كانوا حتى هذه االبتسامات يبخلون 

بها علينا..
ويعود ويستدرك الرصابي من هذا املوقف ويؤكد واقع 
ال����ح����ال اول����ئ����ك ال����ذي����ن ك����ان����وا ي����ج����رون االح���������داث ب��ن��واص��ي��ه��ا 

وذهبت بهم األيام..
"هاهم اليوم بعد ان دارت بهم الدائرة وأثقلت عليهم 
األيام املتغريات يلتمسون طمعاً يف ان يحظون بابتسامات 
م��ن ت��ك��روا عليهم ب��األم��س وت��ج��روا عليهم باستعائهم 

املريض.
ه���ي اذاً اي����ام م��ت��غ��رية وال��ح��ص��ي��ف م���ن ي��ت��ع��ظ ب��غ��ريه وم��ن 

يحتسب ان املتغريات هي سنة الحياة.. 
وم�����ا اج���م���ل ان ي���ت���واض���ع امل������رء وأن ي���ق���رتب م����ن ال��ب��س��ط��اء 

ويحس بمعاناتهم ويشاركهم افراحهم وأتراحهم..
فما أجهل املستكر املتعايل الذي تمأله الغطرسة ويحيط 

به الخياء..
ف��ه��ا ات��ع��ظ��ن��ا ب��م��ا ص���ار ف��ي��م��ن ك���ان���وا ث���م زال�����وا وذه���ب���وا اىل 

غري رجعة.

الزوامل والشعر الشعبي منه والفصيح مثا 
جبهة بحد ذاتها الرتباطها الوثيق بالرتاث اليمني 

والتاريخ العسكري والحربي لليمن يف مواجهة 
الغزاة واملحتلني .. وللشعر والزامل اهمية كبرية 

يف رفع معنويات الشعب والجيش واللجان 
الشعبية معا ,  فما من جبهة وما من محفل إال 
وهو يردد صدى قوايف هؤالء الشعراء املتميزين  
.. وحول ابداعات الشعراء وما أثرى به الساحة 
االدبية من قصائد التقت الصحيفة عدداً منهم 

وأجرت معهم اللقاءات التالية: 

 ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع الشاعر نبيل محمد الحضرمي حيث 
ق����ال : م��م��ا ال ي����دع م���ج���اال ل��ل��ش��ك أن ال��ي��م��ن يف ظ���ل امل��س��رية 
القرآنية قد ضرب أروع مثال يف الصمود والبسالة والتحدي 
ع����ىل م���س���ت���وى ال����ع����ال����م ب���أك���م���ل���ه وس����ج����ل أروع  امل����اح����م ع��ىل 
صفحات التاريخ يف مواجهة آل سعود وآل نهيان وأحافهم 
لتدمري بادنا وتبديد ثرواتنا وإزهاق اآلالف من أرواح الناس 
بما فيهم النساء واألط��ف��ال ،وك��ل ذل��ك ال يزيد املجاهدين 
يف ميادين ال��ع��زة وال��ك��رام��ة إال ق��وة وص��اب��ة ،وسيظل دور 
ال��ج��ه��اد ب�����ارزا يف ك���ل م��ي��ادي��ن ال��ج��ب��ه��ات ل��ل��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان 
ال��غ��اش��م ع��ىل ب��ادن��ا س����واء ب��س��اح ال��ب��ن��دق��ي��ة أو امل��س��ري وك��ل 
أن�������������واع األس������ل������ح������ة ال������ت������ي أم������ك������ن ل�����ل�����ج�����ان ال����ش����ع����ب����ي����ة اب����ت����ك����اره����ا 
واس�����ت�����ح�����داث�����ه�����ا وإط������اق������ه������ا ع�������ىل ص����م����ي����م امل��������واق��������ع يف ال���ع���م���ق 
ال��س��ع��ودي واإلم�������ارايت. وب��ك��ل إع��ص��ار ال��ت��ح��دي يف ال��ض��رب��ات 
الجوية ،وكذلك املواجهة بالكلمة ،ورب كلمة غريت مجرى 

ال���ت���اري���خ .وه�����ذا م���ن أق�����وى امل���واج���ه���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ال��ج��ب��ه��ة 
ال����ث����ق����اف����ي����ة م���م���ث���ل���ة ب�����ات�����ح�����اد ال�����ش�����ع�����راء م������ن خ��������ال ال���ق���ص���ي���دة 
الفصيحة واألن��ش��ودة والقصيدة الشعبية ،وال��زام��ل وغري 
ذل���ك م���ن أل�����وان األدب امل���ع���رة وال���ت���ي ل��ه��ا أث���ره���ا يف م��واج��ه��ة 
العدوان السعودي األمرييك ،حتى يتم التحرر واإلنعتاق 
م���ن ق��ب��ض��ة ال��ص��ه��اي��ن��ة وم����ن دار يف ف��ل��ك��ه��م وي��ت��ح��ق��ق ال��ن��ص��ر 
بإذن الله ويعود املسجد األقىص إىل وطن. املجد واإلنسان 

،والله غالب عىل أمره.
الشاعر ام��ني العقاب تحدث بالقول : مع دخ��ول العام 
ال����ث����ام����ن ي���ق���ف ال����ت����اري����خ أم��������ام ال����ص����م����ود األس������ط������وري ل��ش��ع��ب 
اإليمان والحكمة و تنحني الدنيا إج��ااًل و تتفاخر األي��ام و 
األعوام فما سجله اليمن من بطوالت و ما سطره من ماحم 
رغ��م ض���راوِة ال��ع��دوان و ح��ق��ارة املعتدين ال��ذي��ن استخدموا 
كل الوسائل الحقرية و األساليب الرخيصة التي تدل عىل 
إف��������اس أخ�����اق�����ي ال م���ث���ي���ل ل�����ه و ان����ح����ط����اط إن�����س�����اين و ان����ه����زام 
م��ع��ن��وي ف��ق��د ح����اص����روا ال����غ����ذاء و ال�������دواء و ق��ص��ف��وا ال��ح��ي��اة 
بكل معانيها لم يرتكوا منزاًل وال مدرسة وال مستشفى وال 
ص��ال��ة أع����راس أو م��أت��م اس��ت��ه��دف��وا ك��ل يشء و س��ك��ب��وا حقد 
القرون منذ خير لم يوقفهم وازع ديني وال مانع أخاقي 
وكانوا يظنون انهم بهذا الجنون سوف يرهبون الجميع و 
يحتلون الوطن يف أقل من شهر كما كانوا يحلمون ولكنهم 
ان����ك����س����روا ع����ىل ص����خ����رة ال����ص����م����ود ال���ي���م���ن���ي األس������ط������ورة و ك���ان 
غزوهم الفكري والثقايف قد سبق عدوانهم بسنوات حيث 
اطمأنوا أنهم قد دمروا جبهة الوعي و صار األمر سهًا ولكن 
املفاجأة أنهم وجدوا ما انفقوا عليه املليارات قد ذهب ادراج 
الرياح واصتدموا بجبهِة وعي فوالذية تصدر الشعر هذه 
الجبهة وكان له حضور مذهل فكل شاعر كان كتيبة كاملة 
وصل صوته كالصاعقة فمزق أسماعهم وكانت كل قصيدة 
ص����اروخ����اً ب��ال��س��ت��ي��اً زل�����زل ع�����روش م��م��ل��ك��ة ال����رم����ال رغ����م أن��ه��م 
اش����رتوا اإلع����ام ال��ع��امل��ي وس��خ��روه للتغطية ع��ىل بشاعتهم 

و جرائمهم وحاولوا تزوير الحقائق و قلب املفاهيم لكنهم 
فشلوا فشًا ذريعاً وكما سقطوا إعامياً سقطوا عىل كل 
األصعدة فما كان للباطل ان يهزم الحق مهما كانت قواه 
و م����ا ك�����ان ل��ل��ش��ر أن ي���ط���ف���يء ن�����ور ال���خ���ري م��ه��م��ا ت���ج���ر وط��غ��ى 
ألن الله يأبى إال أن يتم ن��وره ول��و ك��ره ال��ك��اف��رون و ن��ور الله 
كما قال الله )ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إال أن 
يتم ن��وره..( قال بأفواههم يعني عن طريق الغزو الفكري 
وال���ث���ق���ايف ال ب���ال���غ���زو ال��ع��س��ك��ري ل���خ���ط���ورة ال��ج��ب��ه��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ف��ت��ص��دع��ه��ا ت��ص��دع ل��ج��م��ي��ع ال��ج��ب��ه��ات و ل��ه��ذا ك����ان االه��ت��م��ام 
كبرياً بهذه الجبهة من قائد املسرية املباركة السيد املجاهد 

العلم عبدامللك بن بدر الدين الحويث
و كان التحاد الشعراء واملنشدين برئاسة املجاهد الشاعر 
ض����ي����ف ال�����ل�����ه س����ل����م����ان دور ك����ب����ري يف ن����ش����ر ال������وع������ي وال����ت����ص����دي 
للهجمات الثقافية و الشائعات الكاذبة التي كانوا يريدون 
م��ن خالها تفكيك ال��وح��دة الوطنية و زرع ال��ف��ن املذهبية 

والطائفية واملناطقية و غريها .
تحية لكل قلم حر مجاهد يف كل الوطن اليمني املجاهد و 

الصامد و من نصر إىل نصر و إن نصر الله قريب
اما الشاعر ابو العباس مهدي مفلح فقال : كان للشعر 
دور ه����ام يف ج��م��ي��ع م���راح���ل ال����ع����دوان ع���ىل ال��ي��م��ن وملحمة 
ص����م����وده ال���ع���ظ���ي���م���ة ف���ق���د ك������ان ال���ل���س���ان ال���ن���اط���ق وامل����ع����ر ع��ن 
التحدي والشجاعة والثبات والصر والعنفوان كان لسان 
حال الشعب يف صموده وصره ولسان حال جيشه ولجانه 
يف ث��ب��ات��ه وش��ج��اع��ت��ه واق���دام���ه وع��زي��م��ت��ه وخ���وض���ه للصعاب 

واملخاطر واستسهاله للشدائد 
لقد قدم الشعر خال هذه املرحلة الطويلة الكثري والكثري 
فكان ناجحا بنجاح جيشه ولجانه وشعبه وكاسحا للساحة 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة ف��ك��م��ا ان���ت���ص���رت ب��ن��دق��ي��ة امل���ج���اه���د ال��ي��م��ن��ي 
م����ق����اب����ل اع����ت����ى ال����ج����ي����وش ت���س���ل���ح���ا وام����ك����ان����ي����ة ان����ت����ص����ر ال���ش���ع���ر 

الشعبي والفصيح امام ماكنة االعام العدواين واملضلل 

فكان االنتصار الساحق حليفه يف اخراس السنة شعراء 
العدوان

ال��ش��اع��ر اب��و روايس ق��ال : بالنسبة ل��دخ��ول ال��ع��ام الثامن 
ل���ل���ع���دوان ع���ىل ال���ي���م���ن. ط��ب��ع��ا م���س���ار ال���ش���ع���راء ال���ث���وري���ني هو 
م���س���ار م���رت���ب���ط ارت����ب����اط����اً ك���ل���ي���اً ب��م��ن��ه��ج ه�����دى ال���ل���ه وآي����ات����ه ال��ت��ي 
م���ن���ح���ت ه������ذا ال����ج����ان����ب ال�����ق�����وة يف ال���ت���ع���ب���ري وإي�����ص�����ال ال���رس���ال���ة 
ب�����ش�����رح م����ب����س����ط ش����ع����ب����ي ي���ف���ه���م���ه ع�����ام�����ة ال������ن������اس يف ال�����داخ�����ل 
والخارج كما أننا كشعراء مرحله ال يختلف لدينا التزمني 
ف���ال���ع���ام األول او ال���خ���ام���س أو ال���ث���ام���ن .ل���ل���ع���دوان جميعها 
تحت سقف )حتمية الصراع( األزيل مع اليهود والنصارى. 
والحقد األموي املتوارث عىل عرتة رسول الله صىل الله عليه 
وآل��ه..وش��ي��ع��ت��ه��م .)م��ع��ش��ر .االن��ص��ار(..وج��اه��زي��ت��ن��ا كشعراء 
ل���خ���وض ه����ذا ال����ص����راع ه���و م��م��ت��د ب���ام���ت���داد م��ش��روع��ن��ا ال��ك��وين 
.بأرقى مستوى يف أستنباط األفكار ورسم الصور الشعرية 
.وال�������ق�������وايف وال����ب����ح����ور ب���م���ا ي���ل���ي���ق ب���ن���ا أن ن����ك����ون ل����س����ان ال����واق����ع 
املعاش. فلو رجعنا اىل أعوام الصمود السابقة لوجدنا أن 
ال���زام���ل واالن���اش���ي���د  ال��رف��ي��ق ال���دائ���م ل��ل��م��ج��اه��د يف م���رتس���ه يف 

برنامجه يف مرابطته .
ك������ون ال���ق���ص���ائ���د ال ت���خ���ل���و م�����ن ج����ان����ب ال���ح���م���اس���ة وال���ت���ذك���ري 
وال��ح��م��د وال��ش��ك��ر والتسبيح وال��ث��ب��ات وك��اف��ة ب��ن��ود مسريتنا 

اإللهية ومشروعنا القرآين
وأي�����ض�����أ زخ�������م ال�������زوام�������ل ك�������ان امل����س����ان����د ل�����ألع�����ام ال����ح����رب����ي يف 
توثيق املقاطع ومونتاجها بواقع ال يستطيع أحد التشكيك 
ف����ي����ه.. أض����اف����ه إىل إب��������راز م���ج���ه���ود ك����اف����ة امل�����ج�����االت ال���ج���ه���ادي���ة 
.. االج���ت���م���اع���ي وال���ت���ع���ب���وي وال���ث���ق���ايف واألم����ن����ي وال���ع���س���ك���ري..

واألقتصادي .والتنموي والصحي.ألخ. 
وال ننىس أن الشعراء كان لهم ال��دور األب��رز يف التحشيد 
إىل ساحات الكرامه بمخاطبة املجتمع ودعوته للنفري العام 
والنكف كون الزامل يف املجتمع اليمني له ال��دور الكبري يف 

قضايا املجتمع ألنه أصبح لسان حال أغلب القضايا..

إن قرار السيد القائد حفظه الله بإنشاء 
إت��������ح��������اد م����س����ت����ق����ل ي�����ع�����ن�����ى ب�����ال�����ش�����ع�����ر وي����ه����ت����م 
ب���ال���ش���ع���راء ون���ت���اج���ه���م ال���ث���ق���ايف األدب�������ي يعد 
ق��رارا ملهما حكيما وكيف ال يكون كذلك 
ومصدره أحد أعام الهدى املستنريين بنور 
الله وبنهج رسوله صىل الله عليه وعىل آله 
وسلم  وهو با شك كذلك لعدة اعتبارات 

أهمها :-
أوال : إن امل�����ت�����ت�����ب�����ع ل���������ألح���������داث ي������������درك أن 
العدوان الغاشم والحرب الظاملة الجائرة 
ع����ىل ش��ع��ب��ن��ا ال���ي���م���ن���ي ط�������وال س���ب���ع���ة أع������وام 
مضت وق���د دخلنا يف ال��ع��ام ال��ث��ام��ن ...ه���ي 

ح�����رب إع���ام���ي���ة ف���ك���ري���ة يف امل����ق����ام األول أك���ر 
م���ن���ه���ا ع���س���ك���ري���ة ول����ي����س أدل ع�����ىل ذل�������ك م��ن 

دعوة قيادة العدوان حني بدأت ب��وادر هزيمتهم العسكرية يف امليدان لوزراء 
إع���ام ال����دول امل��ش��ارك��ة ب��ال��ع��دوان لعقد إج��ت��م��اع ملناقشة دور إع���ام دول��ه��م يف 
املرحلة القادمة.. ومما ال خاف عليه أن الشعر كان وما زال من أكر وسائل 
اإلعام تأثريا يف املجتمعات العربية بل يكاد يكون الوسيلة اإلعامية الوحيدة 
ال��ت��ي تهيمن ع��ىل بقية وس��ائ��ل اإلع���ام املرئية واملسموعة وامل���ق���روءة والوسيلة 
اإلعامية التي رغم قدمها قادرة عىل محو آثار بقية وسائل اإلعام رغم حداثتها 
وذلك إلحتواء الشعر عىل جل إن لم نقل عىل كل عوامل التأثري إبتداءا بالكلمة 
يف أبهى صورها وهو النظم وكذلك عىل الخيال والعاطفة ومعروف أن املشاعر 
وخصوصا املشاعر الصادقة ال يستطيع أح��د أن يقاومها فهي تنفذ إىل قلب 
املستمع مصطحبة معها رس��ال��ة الشاعر الفكرية أو العقائدية أو السياسية 
وك��ذل��ك الح��ت��واء الشعر ع��ىل البديع والبيان ال��ذي ق��ال عنه سيد الخلق عليه 
وعىل آله أفضل الصاة والسام  إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر 
ومعنى السحر يف اللغة شدة الظهور واألخ��ذ ولذلك يسمي جيد امل��رأة َسَحر 
لشدة أخذ هذه املنطقة  وخطفها للبصر ومن هنا كانت خطورة الشعر واملتمثلة 

يف قدرته عىل التأثري.
وثانيا: أن آخر هذه األمة لن يصلح إال بما صلح عليه أولها واملعروف أن الله 
ع��ز وج���ل وق��ب��ل أن ي��ن��زل ال��ق��رآن ع��ىل ال��ع��رب أهلهم ب����األدب وال��ش��ع��ر والباغة 
حتى خلصهم من رواسب الجاهلية وجمود الوثنية و ارتقى بمستواهم الثقايف 
ونمى أذواق��ه��م ومشاعرهم ومل��ا رفعهم إىل مستوى رفيع  وأصبحوا قادرين 
عىل التعامل مع الكلمة أنزل الله  عليهم القرآن وقد أصبحوا أها لتلقيه  فأثر 
فيهم أيما تأثري وعصف بهم ذلك العصف وأسرهم واستوىل عىل ألبابهم وملك 
قلوبهم وذلك ألن الشعر واألدب يعتمد إعتمادا كليا عىل الخيال الذي يهذب 

العقل والعاطفة التي تشذب القلب..

االستعالء.. مظهر العاجز الجاهل

القناعات متغرية وال ثابت غري اهلل سبحانه وتعاىل
امل�������ج�������ت�������م�������ع�������ي وال�������������������س�������������������ام  ال�����������ت�����������ع�����������اي�����������ش  ث�����������ق�����������اف�����������ة  ن����������ن����������م����������ي  ان  ي�����������ج�����������ب  ك�����������ي�����������ف 

الشعر والزامل.. قذائف مدفعية يف وقعها وصداها على املرتزقة

إتحاد الشعراء واملنشدين  
بني األهمية والدور املنوط به

:» شعراء املسرية لـ  »
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الشاعر كان كتيبة كاملة وصل صوته كالصاعقة فمزق أسماع املرتزقة واالعداء 
الزامل هو املساند للمقاتل اليمين يف الجبهات والدافع املعنوي لكل اليمنيني 

لقاء: االدارة الثقافية

أ/ جميل الكامل



عقد بمحافظة تعز اليوم اجتماعاً موسعاً 
للعلماء واملرشدين ورموز التصوف وممثيل 
أربطة زوايا العلم الصوفية، برئاسة محافظ 
تعز صالح عبدالرحمن بجاش، وبحضور 
العميد أحمد يحي  مدير عام شرطة تعز 
مداعس وعدد من أعضاء مجليس النواب 

والشورى ووكالء املحافظة.
عن  صالح  املحافظ  عرب  االجتماع  ويف 
سعادته بعقد مثل هذه االجتماعات مع 
الذين  صفوة املجتمع من علمائنا االجالء 
الهداية والخري والفالح..  لنا طرق  ينريون 
املجتمع  أبناء  كل  حاجة  إىل  مشرياً 
وإرشادهم  وعظهم  وإىل  العلماء  إىل 
وتوجيهاتهم ، وخاصة ونحن مقبلون عىل 
شهر الخري والربكة، لنسمع منهم كل ما 
الشهر  برامج  ولتكون  بالله  صلتنا  يقوي 
الكريم برامج عملية وجهادية.. منوهاً إىل 

أهمية تكثيف الربامج الرمضانية يف مجالس 
وزوايا العلم وقراءة القران وتوجيه الناس 
يف  والفالح  السعادة  لهم  يحقق  ما  نحو 
ايضاح  وكذا  اآلخرة،  ويف  الدنيا  الحياة 
وحدتنا  من  النيل  يف  االعداء  محاواالت 

وقيمنا واخالقنا.
هو  العلماء  دور  صالح:  املحافظ  وقال 
دور هام وعظيم وله أثره الكبري يف تحصني 
الدينية  بثقافته  شأنه  وعلو  املجتمع 
والقرانية.. متمنياً ان يعمل العلماء أيضاً 
عىل توسيع األنشطة العلمية والدينية يف 
جامع الجند التاريخي ليضم برامج دينية 
علمائنا  قبل  من  ومكثفة  شاملة  وعملية 

األفاضل.
من جانبه استعرض مؤسس رباط الهدار 
والقائم عليه الحبيب طاهر الهدار، العديد 
من املواضيع الهامة يف الجانب الديني وعىل 

والحيايت ألبناء  االجتماعي  الواقع  صعيد 
ان تمسكنا بثوابتنا  محافظة تعز.. مؤكداً 
األفضل  إىل  نتغري  ستجعلنا  واخالقنا 
الله ومع  الصدق مع  التحقق من  بشرط 
انفسنا ومع اآلخرين والوضوح يف مواقفنا 
وتعامالتنا، فال نكذب عىل الله، وان نحرص 
عىل نشر املحبة والسالم والتكافل والتآخي..  
وأشار الحبيب الهدار إىل اننا نعيش عصر 
لنصرة  الله والدعاء  إىل  الدعوة  ذهبي يف 
والوطن  الدين  اعداء  عىل  ووطننا  ديننا 
من الغزاة واملعتدين املجرمني.. منوهاً إىل 
خالصة  وجعلها  النوايا  الصالح  حاجتنا  
برقابة  واالهتمام  ومخافته  الله  لوجه 

اسواقنا ومعاقبة املحتكرين.
السادة  من  عدد  االجتماع  يف  وتحدث 
قيام  اهميه  وأكدوا  واملرشدين  العلماء 
العلماء بزيارات مستمرة للمراكز الصيفية 

القرآن  تعليم  دروس  وتكثيف  القادمة، 
يف املدارس وتصحيح دور املدارس وتتميم 
الشهيد  مقولة  لتجسيد  العلمي،  دورها 

الصماد يد يد تبني ويد تحمي.  
العنصرية واملناطقية  نبذ  مشددين عىل 
وتماسكنا..  بوحدتنا  تضر  التي  الضيقة 
للنفاذ من  مشريين إىل محاوالت االعداء 
خالل هذه األساليب ولكنهم فشلوا فشال 

ذريعا.
هذا  ملثل  يكون  بان  املتحدثني  وطالب 
االجتماع مخرجات وتشكيل هيئة لإلفتاء 
وتوحيد الرؤى، وان يتم توسيع دور العلماء 
قي توضيح العديد من قضايانا االجتماعية 
وتلمس أحوال الناس ومعالجه متطلباتهم.

وتم خالل االجتماع إقرار الربنامج الخاص 
والدورات  الكريم  الشهر  خالل  بالعلماء 

الصيفية واملجالس الرمضانية.
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

تنمية مستدامة هي عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر 
بدون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها.

ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخيل عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك 
امل���س���اواة وال���ع���دل االج��ت��م��اع��ي.. وال ي��م��ك��ن ال��ن��ه��وض ب��امل��ج��ت��م��ع إال ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ال��ت��ي ت��ح��ق��ق االس���ت���ق���رار وال��ت��ط��ور بشكل 
تصاعدي يف جميع املجاالت املهنية بتأهيل املوارد البشرية واستغالل القدرات يف جميع التخصصات العلمية واملهنية والتقنية.

    التنظيم والحوكمة
    القانون والعدالة
    التواصل والنقد

    التمثيل والتفاوض
    األمن والوفاق

    الحوار واملصالحة
    األخالقيات واملساءلة

وهذا يتفق مع تركيز لجنه بروندتالند 
ع������يل ال����ت����ن����م����ي����ة ال�����ت�����ي ت����س����رش����د ب����م����ب����ادئ 

حقوق اإلنسان.

ثقافيا
ت����ق����دم إط�������ار ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة وف���ًق���ا 
ل�������دوائ�������ر االس������ت������دام������ة ال�����ت�����ي ت���س���ت���خ���دم���ه���ا 
األم�������������������م امل����������ت����������ح����������دة. م�����������ن خ���������������الل ال�����ع�����م�����ل 
بركيز مختلف، أش��ار بعض الباحثني 
واملؤسسات إىل أن��ه ينبغي إضافة ُبعد 
رابع إىل أبعاد التنمية املستدامة، حيث 
إن األب��ع��اد الثالثة األساسية لالقتصاد 
وال����ب����ي����ئ����ي واالج�����ت�����م�����اع�����ي ال ت�����ب�����دو ك���اف���ي���ة 
لتعكس تعقيد املجتمع املعاصر. يف هذا 
ال��س��ي��اق، ي��ت��ص��در ج���دول أع��م��ال ال��ق��رن 
21 للثقافة واملكتب التنفيذي للمدن 
 )UCLG( املتحدة والحكومات املحلية
إع����داد ب��ي��ان ال��س��ي��اس��ة "ال��ث��ق��اف��ة: ال��رك��ن 
الرابع للتنمية املستدامة" ، الصادر يف 
17 ن��وف��م��رب 2010 ، يف إط����ار ال��ع��ال��م 
ق������م������ة ال�����������ق�����������ادة امل������ح������ل������ي������ني واإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ني 

 ، UCLG �������امل�����ؤت�����م�����ر ال�����ع�����امل�����ي ال�����ث�����ال�����ث ل -
ال�����ذي ع��ق��د يف م��دي��ن��ة م��ك��س��ي��ك��و. تفتتح 
هذه الوثيقة منظوًرا جديًدا وتشري إىل 
العالقة بني الثقافة والتنمية املستدامة 
من خالل نهج مزدوج: تطوير سياسة 
ث��ق��اف��ي��ة ص��ل��ب��ة وال���دع���وة ب��ال��ب��ع��د ال��ث��ق��ايف 
يف ج����م����ي����ع ال�����س�����ي�����اس�����ات ال������ع������ام������ة. ي���م���ي���ز 
نهج دوائر االستدامة املجاالت األربعة 
ل��������الس��������ت��������دام��������ة االق���������ت���������ص���������ادي���������ة وال�����ب�����ي�����ئ�����ي�����ة 

والسياسية والثقافية.
ك����م����ا دع�����م�����ت م����ن����ظ����م����ات أخ����������رى ف���ك���رة 
املجال الرابع للتنمية املستدامة. شبكة 
ال����ت����م����ي����ز "ال����ت����ن����م����ي����ة امل�����س�����ت�����دام�����ة يف ع���ال���م 

متنوع"
ب�������رع�������اي�������ة االت����������ح����������اد األوروب������������������������ي، ت����دم����ج 
القدرات املتعددة التخصصات وتفسر 
ال�������ت�������ن�������وع ال�������ث�������ق�������ايف ك�����ع�����ن�����ص�����ر أس���������������ايس يف 
اسراتيجية جديدة للتنمية املستدامة. 
تمت اإلش����ارة إىل ال��رك��ن ال��راب��ع لنظرية 
ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة امل�������س�������ت�������دام�������ة م���������ن ق������ب������ل امل������دي������ر 
التنفيذي ملعهد IMI يف اليونسكو فيتو 
دي ب����اري����ف����ي ب���ي���ان���ه ع�����ن ال����ف����ن وال���ح���رك���ة 
امل��ع��م��اري��ة "امل��س��ت��ق��ب��ل ال���ج���دي���د" ، ال���ذي 
استوحى اسمه من تقرير األمم املتحدة 
ل������ع������ام 1987 "م���س���ت���ق���ب���ل���ن���ا امل������ش������رك" 
. ي����ع����رف ن����ه����ج دوائ����������ر االس�����ت�����دام�����ة ال�����ذي 

تستخدمه مروبوليس
)راب����ع����ا( امل���ج���ال ال���ث���ق���ايف ك��م��م��ارس��ات، 

وخ���������ط���������اب���������ات، وت�������ع�������اب�������ري م�����������ادي�����������ه، ت���ع���رب 
ب���م���رور ال���وق���ت ع���ن االس���ت���م���راري���ة وع���دم 

االستمرارية للمعني االجتماعي.

ال���ع���ن���اص���ر ال���ث���ق���اف���ي���ة يف أط������ر ال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة

ويف االون�����������ه االخ������������ريه، ك�������ان ال���ت���ص���م���ي���م 
املتمحور حول اإلنسان والتعاون الثقايف 
م��ن األط���ر الشعبية للتنمية املستدامة 
يف امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ه���م���ش���ةوت���ش���م���ل ه����ذه 
األط����������������ر ح��������������������وارا م������ف������ت������وح������ا ي�������ن�������ط�������وي ع����يل 
امل���ش���ارك���ة وامل���ن���اق���ش���ة وامل���ن���اق���ش���ة، ف��ض��ال 
ع�����ن ال���ت���ق���ي���ي���م ال����ش����ام����ل مل����وق����ع ال���ت���ن���م���ي���ة. 
وخ����������اص����������ه ع�������ن�������د ال�������ع�������م�������ل ع����������يل ال����ت����ن����م����ي����ة 
امل�����س�����ت�����دام�����ة يف امل����ج����ت����م����ع����ات امل���ه���م���ش���ة، 
ف�����ان ال���رك���ي���ز ال���ث���ق���ايف ه����و ع���ام���ل ح��اس��م 
يف ق�������������������رارات امل��������ش��������اري��������ع، ألن�����������ه ي�������ؤث�������ر إىل 
ح���������د ك������ب������ري ع���������يل ج���������وان���������ب م���������ن ح����ي����ات����ه����م 
وت�������ق�������ال�������ي�������ده�������م. ي������س������ت������خ������دم امل������ت������ع������اون������ون 
نظرية الصياغة يف التصميم امل��ش��رك. 
وه�����ذا ي��س��م��ح ل��ه��م ب��ف��ه��م ع��م��ل��ي��ه تفكري 
ب��ع��ض��ه��م ال��ب��ع��ض وف��ه��م��ه��م ل��ل��م��ش��اري��ع 
امل�����������س�����������ت�����������دام�����������ة. وب�����������اس�����������ت�����������خ�����������دام ط������ري������ق������ه 
ال���ت���ص���م���ي���م امل�������ش�������رك، ي�����ج�����ري ال����ن����ظ����ر يف 
االح������ت������ي������اج������ات ال�����ك�����ل�����ي�����ة ل���ل���م���س���ت���ف���ي���دي���ن. 
]ت��ت��خ��ذ ال���ق���رارات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات النهائية 
ف����ي����م����ا ي����ت����ع����ل����ق ب�����ال�����ع�����وام�����ل االج����ت����م����اع����ي����ة 

والثقافية والبيئية.

)4(التنمية المستدامة ودورها في النهوض بالمجتمعات

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

الساملي  احمد  عىل  الشيخ  اكد 
بمحافظة  جبلة  مديرية  ابناء  بان 
إب سيكونون كما عهدهم الجميع 
وطنهم  عن  الدفاع  يف  سباقني 
وشعبهم ودعم الجبهات بالرجال 
النصر ويندحر  واملال حتى يتحقق 
خيار  ال  وقال:  واملحتلني..  الغزاة 
شعبنا  ابناء  من  االحرار  كل  امام 
اليمني سوى االستمرار يف مواجهة 
وتوحيد  الجبهات  ورفد  العدوان 

يحيكها  التي  املؤامرات  لكل  والتصدي  الصف 
العدوان ومرتزقته لشق الصف الوطني وزعزعة 
قوى  للجميع  ونؤكد   ..... واالستقرار  االمن 
فشلوا  كما  سيفشلون  ومرتزقتهم  العدوان 
مسبقا وستشل جميع مخططاتهم ومؤامراتهم 
وتدفن تحت اقدام االحرار من ابناء وطننا ونقول  
للذين  باعوا انفسهم ووطنهم بثمن بخس بأن 

غدا لناضره لقريب.
التحالف  آمال  إن  اىل   الساملي  الشيخ  ولفت 
الهمجي السعودي االمرييك تحطم تحت أقدام 
اليمنيني واصبح  شعبنا اليمني رمزا ونموذجا و 
مثاالً يف العزة والكرامة ولهذا ال يمكن ان يتخاذل 

العزة  جبهات  دعم  عن  يمني  اي 
والبطولة.

واشار الساملي اىل ان الدفاع عن 
الوطن ورفد الجبهات واجب ديني 
ووطني وعىل جميع النخب الربوية 
واملرشدين  والخطباء  والثقافية 
للقيام بواجبهم امام الله والشعب.

التاريخ ال يرحم وسيندم  وقال: 
من فرط بوطنه وتنازل عن كرامته 
وكل من قدم مصالحة الشخصية 
عندما  ومجتمعه  وشعبة  وطنة  حساب  عىل 
يتحقق النصر املؤزر ويندحر الغزاة من كل شربا 
يف وطننا وان النصر لقريب بأذن الله وصمود 
وكل  الشعبية  واللجان  الجيش  ابطال  وثبات 
احرار وشرفاء شعبنا اليمني. .الفتا اىل ان امال 
وطموح كل االحرار من حملة اعصار اليمن هو 
توجيه الرد املناسب للتحالف السعودي االمرييك 
وطننا  عىل  الظالم  والحصار  العدوان  وكسر 

وشعبنا..
الفاعلة يف  املشاركة  اىل  الجميع  ندعو  ولهذا 
حملة  النجاح  الجبهات  ورفد  الحشد  عملية 

إعصار اليمن واعالن النفري إىل الجبهات.

املرصد  موقع"  حصل 
شرفية  شهادة  عىل  نيوز" 
أتسم  إخباري  كأفضل موقع 
مناصرة  يف  واملهنية  بالحياد 
القضايا الوطنية واالجتماعية 
واالنسانية خالل العام 2021م. 
الفعالية  يف  ذلك  جاء 
التي  والرسمية  الجماهريية 
نظمها فريق الرصد والتوعية 
بحضور  والتقييم،  والتثقيف 
الشيخ سلطان السامعي عضو 
املجلس السيايس األعىل، وعدد 
من املثقفني واملهتمني.. حيث 
لتكريم   الفعالية  خصصت 
ومنشأة  مجتمعاً   21 أفضل 
تنموية يمنية للعام 2021م.. 
تحرير   رئيس  من جانبه عرب  
األستاذ  نيوز(   )املرصد  موقع 

عيل صالح  احمد عن امتنانه 
سيكون  الذي  التكريم   لهذا 
حافزاً لفريق العمل يف املوقع 
لبذل املزيد من الجهود وتحري 
التي  واملصداقية  الشفافية 
تخدم الحقيقة بكل تفاصيلها. 
مثمناً حضور عضو  املجلس 
السيايس األعىل الشيخ سلطان 

السامعي واهتمامه بالفعاليات 
وكذا  والثقافية،  االجتماعية 
التوعية  فريق  لجهود  شكره 
والتقييم  ولفتته التكريمية التي 
اإليجابي يف  األثر  لها  سيكون 
التنافس نحو األفضل خصوصاً 
من  الحرجة  املرحلة  هذه  يف 

تاريخ اليمن.

صرباً آل الحيفي

نتقدم بخالص العزاء

 واملواساة  إىل األخ 

 العميد / محمد يحيى الحيفي
مساعد مدير دائرة االتصاالت

 والنظم العسكرية
وذلك بوفاة-املغفور لها بإذن الله 

تعاىل-     وال���������دته     الفاضلة
سائلني املوىل جل وعال  ان يتغمدها 
بواسع رحمته وان يسكنها فسيح 
جناته ويلهم اهلها وذويها الصرب 

والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون.
املعزون:

كافة العاملني يف دائرة التوجيه 
وصحيفتي 26 سبتمرب واليمن 

نهنئ ونبارك للمهندس/
  عبداإلله يحي الغريس  

بمناسبة زفاف نجليه املهندسني/  

هشام  وحسام.. فألف مربوك.
املهنئون:

 االستاذ/ عيل احمد الحرازي
 اللواء/ عبدالله احمد الحرازي

 اللواء /عبدالكريم محسن االكوع
  العميد الركن/ عيل غالب الحرازي

 الدكتور/ عبدامللك الحرازي
 الشيخ/ عيل محمد غشيم

القايض عبدالجبار محمد الغريس
القايض حميد الحرازي

املقدم  ناصر محمد الخذري  
األستاذ/ محمد عبدالله اسماعيل
 القايض /محمد محسن الغشم

 وكافة آل الحرازي

تهانينا آل الغرسي 

< يعلن األخ صالح عيل يحيى بريق عن فقدان جواز سفر.. 
فعىل من يجده إيصاله إىل أقرب قسم شرطة أو االتصال عىل 

الرقم)772044460(.
< يعلن األخ زهري حسني محسن الهيلمة عن فقدان بطاقته 
الشخصية.. فعىل من يجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة.

فقدانات

مع إشراقة فجر يوم جديد
 رزق األخ شاهر املنتصر

  بمولود بكر أسماه
)غيث(.. جعله الله قرة عني والديه
 وأنبته نباتاً حسناً.. فألف مربوك.

املهنئون: 
احمد شكر - احمد وهيب

غازي املنتصر
 نواف املنتصر

الولد محمد عيل

أجمل التهاين وأطيب 
التربيكات نهديها 
للطالبة عنود ذي 

يزن حسن السبئي 
بمناسبة النجاح 

والتفوق..  كما هي 
للشابني امجد ورهف 

عبدالغني احمد 
مهيوب بمناسبة 

النجاح والتفوق ألف 
ألف مربوك..

املهنئون: الدكتور 
ذيزن حسن سيف 
السبئي-  الدكتور 

محمد حسن سيف 
السبئي- االستاذ 

نشوان حسن سيف 
السبئي- عبدالغني 
احمد مهيوب وكافة 

االهل واالصدقاء

أجمل التهاين والتربيكات لألخوة

 األعزاء آل الحبييش 

عائض  و عبده ومحمد وأحمد 
عيل عبدالعزيز الحبييش 

وذلك بمناسبة زفاف الشاب الخلوق/ 

حاشد طه مصلح الحبييش 
دام الله السرور وبارك الله لهم.. وألف مربوك

املهنئون: كافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي

تهانينا  أبا غيث

تهانينا  آل الحبيشي

تهانينا التفوق

مشايخ التصوف والعلماء خالل لقائهم بمحافظ تعز:

نعيش مرحلة مثمرة بالعطاء الدعوي لله ونصرة الدين والوطن

"املرصد نيوز"  كأفضل موقع  إلتزم الشيخ الساملي :  ال خيار سوى  مواجهة العدوان
باحلياد ومناصرة القضايا الوطنية



انفراجـة قـريبة 
في أزمة الغاز املنزلي 

أك��د ناطق شركة ال��غ��از اليمنية ع��ي معصار أن��ُه خ��ال األي���ام القادمة ستكون 
هناك انفراجة يف أزمة الغاز املنزيل مع بدء توزيع حمولة سفينة الغاز "إنرجي".

موضحا يف بأن تحالف العدوان أفرج عن سفينة الغاز "إنرجي" بعد احتجازها 
ل�3 أشهر".

وأش���ار إىل أن ش��رك��ة ال��غ��از يف ص��اف��ر ق��ام��ت بتخفيض حصة امل��ح��اف��ظ��ات الحرة 
بواقع %40، وفرضت زيادة سعرية هي الثالثة منذ 2019م.

عدد جديد من مجلة أبحاث
صدر املجلد - التاسع العدد األول من 
مجلة أبحاث التي تصدرها كلية الرتبية 
ب���ج���ام���ع���ة ال�����ح�����دي�����دة.. وح��������وى اإلص��������دار 
أح����د ع��ش��ر ب��ح��ث��اً يف ال���ع���ل���وم اإلن��س��ان��ي��ة 
لباحثني وباحثات من جامعات يمنية 

وعربية.
وق��د ت��زام��ن ص���دور ه��ذا ال��ع��دد م��ع تحقيق املجلة إن��ج��ازات متميزة، م��ن أب��رزه��ا 
 ،)Google Scholar( وفهرسة أعدادها يف "OJS" اعتماد نظام املجات املفتوحة
مما يمنح الباحثني الناشرين يف املجلة فرصة كبرية للحصول عىل استشهادات 
واق��ت��ب��اس��ات م��ن أب��ح��اث��ه��م امل��ن��ش��ورة يف امل��ج��ل��ة، ك��م��ا ت��ل��ق��ت امل��ج��ل��ة خ��ط��اب��ا م��ن بنك 
امل���ع���رف���ة امل����ص����ري ي��ف��ي��د ب���اخ���ت���ي���ار م��ج��ل��ة أب����ح����اث إلدراج�����ه�����ا ض���م���ن ال���ك���ش���اف ال��ع��رب��ي 
لاستشهادات املرجعية تمهيداً الستضافتها ع��ر منصة )Clarivate( وشبكة 

.)Web of Science( العلوم

شراكة اإلمامني الوهابيني     
)اجلزء  الثاني(

ت��زام��ن��ا م���ع ت���روي���ج اإلع�����ام ال���س���ع���ودي ل��ي��وم ال��ت��أس��ي��س ط��ل��ب مني 
عدد من املتابعني لكتابايت أن أعيد نشر قصة من أسميا نفسيهما 
باإلمامني محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب وكيف تحالفا 
ليشكا خنجرا مسموما غرس يف ظهر األمتني العربية واإلسامية 
ضمن سياقها التاريخي كما وردت يف ك��ت��اب : ) ت��اري��خ آل س��ع��ود ( 
ال���ذي أل��ف��ه امل��ع��ارض ال��س��ع��ودي ن��اص��ر السعيد وه��و ال��ك��ت��اب املمنوع 

تداوله يف الوطن العربي فيما يي الجزء الثاين :
 يقول ناصر السعيد :

 ج������اء يف ال���ص���ف���ح���ة 97 م����ن ك����ت����اب أص��������دره آل س����ع����ود وآل ال��ش��ي��خ 
بعنوان : تاريخ نجد ونقله عن رسائل محمد بن عبد الوهاب الشيخ 
حسني بن غنام واشرف عىل طباعته عبد العزيز ابن مفتي "ا لديار 
السعودية " محمد بن إبراهيم آل الشيخ  وه��و من سالة الشيخ 
عبد ال��وه��اب. ي��ق��ول الشيخ محمد ب��ن عبد ال��وه��اب : ان عثمان بن 
معمر م��ش��رك ك��اف��ر ، فلما تحقق اه���ل اإلس����ام م��ن ذل���ك ت��ع��اه��دوا 
ع���ىل ق��ت��ل��ه ب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه م���ن ص����اة ال��ج��م��ع��ة ث���م ج����اء م��ح��م��د ب���ن عبد 
الوهاب إىل العيينة فعني عليهم مشاري بن معمر وه��و من أتباع 
الشيخ محمد ب��ن عبد ال��وه��اب ، ه��ك��ذا ق��ال آل س��ع��ود وآل الشيخ 
يف كتابهم .، نقا ع��ن رس��ال��ة كتبها الشيخ محمد ب��ن عبد الوهاب 
نفسه … ويضيف ناصر السعيد مؤلف كتاب: )تاريخ آل سعود( : 
لست أعرف كيف يكون حاكم العيينة مشرك كافر وهو مقتول يف 
مصاه باملسجد ويوم الجمعة !! … ألم تر أن عثمان آل معمر اغتاله 
محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود النه كان يعبد ربا خاف 

رب اليهود .. ال��رب األف��اك السفاك 
م���ح���م���د ب�����ن ع����ب����د ال������وه������اب وش���ري���ك���ه 
محمد بن سعود اليهودي ؟… ويف 

الصفحات 98 و 99 و 100 و 101 
م���ن ن��ف��س ال��ك��ت��اب امل���ذك���ور ي��وض��ح 
محمد بن عبد ال��وه��اب أن جميع 
أهل نجد دون استثناء كفرة تباح 
دم���اؤه���م ون��س��اؤه��م وممتلكاتهم 
وامل��������س��������ل��������م ه����������و م����������ن آم��������������ن ب�����ال�����س�����ن�����ة 
ال���ت���ي ي���س���ري ع��ل��ي��ه��ا م��ح��م��د ب����ن ع��ب��د 
ال���وه���اب وم��ح��م��د ب���ن س��ع��ود لكن 
أهايل العيينة لم يصروا عىل ظلم 
م��ح��م��د ب����ن ع���ب���د ال����وه����اب وم��ح��م��د 
ب���ن س���ع���ود ، ف���ث���اروا ع��ل��ي��ه��م��ا ث���ورة 

رج����ل واح����د ، إال أن ال��ظ��ل��م ال���س���ع���ودي ق���د ان��ت��ص��ر ع���ىل ال��ح��ق ف��دم��ر 
بلدتهم العيينة تدمريا شاما عن آخرها … هدموا الجدران وردموا 
اآلبار وأحرقوا االشجار واعتدوا عىل أعراض النساء ، وبقروا بطون 
الحوامل منهن وقطعوا أيادي االطفال واحرقوهم بالنار ، وسرقوا 

املوايش ، وكل ما يف البيوت وقتلوا كل الرجال . 
ك��ان��ت م��س��اح��ة ب��ل��دة ال��ع��ي��ي��ن��ة ت��ب��ل��غ 40 ك��ي��ل��و م����رتاً غ��اص��ة بالسكان 
م��رتاص��ة امل��س��اك��ن ، إىل ح��د أن ال��ن��س��اء ك��ن يف أي���ام االف����راح واألع��ي��اد 
واملناسبات الشعبية يتبادلن التهاين واألحاديث واألخبار من طيق 
البيوت والنوافذ وما تلبث هذه التهاين واملعلومات واألخبار إال أن 
تعم كافة انحاء البلدة بسرعة ال تتجاوز الساعة نظرا الحتشادها 
ب���ال���س���ك���ان ول���ك���ن امل���رت���زق���ة م����ن ج���ن���د ش���رك���ة )م.م( م��ح��م��د ب����ن س��ع��ود 
اليهودي ومحمد بن عبد الوهاب قرقوزي الذي أكد الكثري يهوديته ، 
قد جعلوا من بلدة العيينة قاعا صفصفا خرابا ترابا  وكانوا يريدون 
بجرمهم الصهيوين هذا ايقاع الرعب يف نفوس سكان بقية البلدان 
االخ������رى .. ل��ي��س��ه��ل اس���ت���ي���اؤه���م ع��ل��ي��ه��ا ، وه���ك���ذا ب��ق��ي��ت ال��ع��ي��ي��ن��ة وال 
زالت خرابا منذ عام 1163 هجرية ّحتى يومنا هذا وهكذا فعلوا بكل 
سكان الجزيرة العربية ، وليس هذا الجرم الصهيوين السعودي هو 
املضحك املبيك فقط ،  وإنما املضحك املبيك أيضاً هو أن محمد بن 
عبد الوهاب ومحمد بن سعود قد كتبا كذبا ال تصدقه ّحتى عقول 
االط��ف��ال وال زال يف كتبهما ال��ص��ف��راء وإسطورتهما ال��ك��اذب��ة ال زال��ت 
يعرفها ابناء شعبنا يف نجد وت��درس أيضاً يف امل��دارس تريراً من آل 
سعود وآل الشيخ إلفناء بلدة العيينة بكاملها ، حينما قال محمد 
بن عبد الوهاب ان الله سبحانه وتعاىل قد صب غضبه عىل العيينة 
وأهلها وإفنائهم تطهريا لذنوبهم وغضبا عىل ما قاله حاكم العيينة 
عثمان بن معمر ، فقد قيل لحاكم العيينة بأن الجراد آت إىل بادنا 
ون��ح��ن نخىش م��ن أن ي��أك��ل ال��ج��راد زراع��ت��ن��ا، ف��أج��اب ح��اك��م العيينة 
ق��ائ��ا س���اخ���را م���ن ال���ج���راد : س��ن��خ��رج ع���ىل ال���ج���راد دج��اج��ن��ا ف��ت��أك��ل��ه ، 
وبهذا غضب الله سبحانه لسخرية الحاكم بالجراد آية من آيات الله 
ال يجوز السخرية منها ، ولهذا أرسل الله الجراد عىل بلدة العيينة 
فأهلكها ع��ن آخ��ره��ا! ه��ك��ذا زع���م آل س��ع��ود وت��ج��ار دي��ن��ه��م يف كتبهم 
الصفراء القذرة ان الجراد هو الذي أكل العيينة مستهرتين بعقول 
القراء والشهود واملستمعني ،  كيف يأكل الجراد الجدران والرجال 
؟! وي���أخ���ذ م���ا ت��ب��ق��ى رق��ي��ق��ا ! وي���ه���دم اآلب������ار وي���ع���ت���دي " ال����ج����راد " عىل 
النساء ويبقر بطون الحوامل منهن! ويأخذ البقية ليفسق بهن  !!… 
اهذه الجرائم تفعلها حشرة الجراد ؟!. الجراد التي تتمنى الغالبية 
العظمى من شعبنا أن ت��راه وتنتظر مواسمه بفارغ الصر لتعيش 
منه وتختزن منه ما أمكن لتقتات طيلة العام بهذا املخزون لعدم 
وج��ود ما تقتات به إال األعشاب ، ثم يصبح الجراد بعد ذل��ك "آية 
يرسلها الله" غضبا من ابن معمر !.. يا لهم من طغاة حكموا شعبنا 
بالخرافات ، ودع��وة للكفر بالله وآياته وبتلك املخلوقات البشرية 
الراضخة لحكم الحيوانات الناطقة .. ونرجو ممن يقرا هذا التاريخ 
اإلجرامي أن يقارن بني جرائم السعودية الوهابية اليهودية وبني ما 
فعله الصهاينة يف دير ياسني وبقية فلسطني ، واملناطق العربية .

إن ما فعله آل سعود يف الجزيرة العربية ألقذر مما فعله ابناء عمهم 
ال��ص��ه��اي��ن��ة يف ف��ل��س��ط��ني ، إال أن ال���ع���ص���اب���ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة يف فلسطني 
ل��م تتمكن م��ن ش���راء س��ك��وت امل��ل��وك وال��رؤس��اء وال��ن��واب وال��ك��ت��اب ولم 
تتمكن م��ن ش���راء وس��ائ��ل اإلع���ام لطمر ت��اري��خ صهاينة فلسطني كما 
تمكن صهاينة الجزيرة العربية ، من شراء الصمت املأجور أوال وأخرياً 
لصحافة وإعام وضمائر الجريان واألشقاء واألشقياء معا ّحتى سارت 
واستشرت الفتنة السعودية الوهابية التي أطلقوا عليها اسم دعوة 

التوحيد لدين الله والله منها براء !.. 
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تتجىل يف هذه املرحلة مواقف متنكرة للحق الواضح البني يف 
ف��ل��س��ط��ني وت��ت��ج��ه ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع وال���ت���ح���ال���ف م���ع ال���ع���دو اإلس���رائ���ي���ي 
يف ح����ني ي��ع��م��ل اإلع�������ام امل����ع����ادي ع����ىل ت���ش���وي���ه ص������ورة ال��ش��ع��ب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وأن م���ج���اه���دي���ه ي��ع��م��ل��ون ل���ص���ال���ح إي�������ران ول��ي��س��وا 

أصحاب قضية.

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(

اعتبرت القرار متنافيًا مع مهام واختصاصات املجلس..

اخلارجية تدين تدخل أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب في الشأن اليمني

 شوقي عواضة  -  كاتب واعامي لبناين

 ش��ه��د ال���ق���رن ال���ح���ادي وال���ع���ش���رون ح���روب���اً وص���راع���اٍت 
دم��������وّي��������ًة م������ت������ع������ّددًة م���ن���ه���ا ح��������رب ال����ك����ون����غ����و ال�����ّث�����ان�����ي�����ة ال���ت���ي 
استمرّت خمس سنوات )1998-2003( والغزو األمرييّك 
ل��ل��ع��راق ع��ام 2003 إض��اف��ًة إىل ن���زاع دارف����ور وال��ح��رب يف 
أف��غ��ان��س��ت��ان وح������روب م���ا ي��س��ّم��ى ب���ال���ّرب���ي���ع ال���ع���رب���ّي ال��ت��ي 
اس��ت��ه��دف��ت م��ع��ظ��م ال�����ّدول ال��ع��رب��ّي��ة يف س���وري���ا وال���ع���راق 
ول��ي��ب��ي��ا وم���ص���ر وغ���ريه���ا م���ن ال������ّدول وص�����واًل إىل ال���ع���دوان 
عىل اليمن والعملّية العسكرّية ال��ّروس��ّي��ة يف أوكرانيا. 
كّل تلك الحروب كانت ُتدار أمريكّياً وبتمويٍل خليجٍيّ 
وب���ال���ّت���ح���دي���د س����ع����ودّي إم��������ارايت. ل���م ت��ن��ت��ج ت��ل��ك ال���ح���روب 
ال����ع����دوان����ّي����ة س������وى ت��ح��ق��ي��ق أه��������داف امل����ص����ال����ح األم���ري���ك���ّي���ة 
االسرائيلّية يف املنطقة ضمن عملّية تدمري عناصر القّوة 
يف األّم���ة يف ظ��ّل ان��ك��ش��اف تلك األن��ظ��م��ة أم���ام الّشعوب 
بعد انتصارات املقاومة يف لبنان عام 2000 و2006 ويف 
فلسطني عام 2008 والحقاً يف معركة سيف القدس. 
لم يكن أمام أنظمة اإلرهاب يف ظّل تلك اإلنجازات إاّل 
إطاق وحش اإلرهاب الّداعيش بدعٍم أمرييٍكّ وأوروبٍيّ 

ضمن مشروع تفتيتي يهدف إىل ما يي:
1 – ضرب عناصر القّوة يف األّمة من خال استهداف 
ال������������ّدول امل����ت����ب����ن����ّي����ة ل���ل���ق���ض���ي���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ّي���ة وال����ع����م����ل ع��ىل 

تشتيت قدراتها وإشغالها بمعارَك داخلّيٍة.
2 – اس���ت���ه���داف ال��ج��ي��وش وت���دم���ري ق��ّوت��ه��ا وخ��ل��ق ش���رٍخ 

بينها وبني شعوبها
3 – تجميل ص���ورة ال��ع��دو االس��رائ��ي��ّي وت��رس��ي��خ ثقافة 
الّسام وطرح العدو اإليرايّن كعدٍوّ بديٍل يهّدد األنظمة 
العربّية ال سّيما أنظمة آل سعود والبحرين واإلمارات.
4 – ت��ح��وي��ل م��س��ار امل��ع��رك��ة م��ن فلسطني إىل ال��ّداخ��ل 
وتأجيج الّصراعات والّنزاعات الّداخلّية إلبقاء األمرييك 

يف املنطقة.
بالّرغم من ض��راوة وشراسة تلك الحروب وأهدافها 
وتوفري ك��ّل اإلمكانّيات العسكرّية واإلع��ام��ّي��ة والّدعم 
امل�����ايل ل��ه��ا إاّل أّن���ه���ا ه���زم���ت ب��ع��د م��واج��ه��ت��ه��ا ب���ش���راس���ٍة من 
قبل قوى محور املقاومة التي باتت تشّكل قّوًة إقليمّيًة 
تغرّي يف املعادالت والتوازنات. لكن أشرس تلك الحروب 
ال��ع��دوان��ّي��ة يف ال��ق��رن ال��ح��ادي وال��ع��ش��ري��ن ع��ىل اإلط���اق 
هو ذل��ك ال��ع��دوان الكويّن عىل اليمن ال��ذي دخ��ل عامه 
الّثامن دون أن يحّقق أّي ه��دٍف من أهدافه املعلنة بل 
كان األكرث إجراماً وقتًا وارتكاباً للمجازر بحّق اليمنيني. 
وبالّرغم من عدم تكافؤ القوى يف الحروب التي شهدها 
هذا القرن ومنها الحرب الّروسّية عىل أوكرانيا ال بّد وأن 

نرى ذلك من خال ما يي:
1 – عدم الّتوازن العسكرّي يف اليمن بني قوى تحالف 
ال���ع���دوان ال��ت��ي ت��ض��ّم ق��راب��ة ث��اث��ني دول���ة ويف مقّدمتهم 
دوٌل ك��رى ك��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ّي��ة وب��ني الحرب 

الّروسية عىل أوكرانيا التي يمتلك فيها طرفا الّنزاع كّل 
مقّومات القّوة والّتوازن.

2 – ت����وف����ري ال���غ���ط���اء ال����ّس����ي����ايس ال���������ّدويل ل����ل����ع����دوان ع��ىل 
ال�����ي�����م�����ن ب������ال������ّت������واط������ؤ ال����������������ّدويل م�����ع�����ه ورف�����������ض ال�������ح�������رب ع���ىل 
اوك�����ران�����ي�����ا، ووق���������وف ال����ّت����ح����ال����ف ال������ع������دواين يف ال���ي���م���ن إىل 

جانبها.
3 –دفاع اليمنيني عن أنفسهم يف ظّل حصار بدأ مع 
ب���داي���ات ال����ع����دوان يف ح���ني أّن أوك���ران���ي���ا ت���واج���ه ال��ع��م��ل��ّي��ة 

وأجواءها مفتوحة دون التعّرض ألّي حصار.
-4 م��واج��ه��ة اليمنيني لتحالٍف دويٍلّ ع����دوايٍنّ متعّدد 
األق��ط��اب تفوق ترسانته العسكرّية الرّتسانة الّروسّية 

الوحيدة يف مواجهة أوكرانيا
ب����غ����ّض ال���ّن���ظ���ر ع����ن ال���ع���م���ل���ّي���ة ال���ع���س���ك���رّي���ة ال�����ّروس�����ّي�����ة يف 
أوك����ران����ي����ا وأح����ق����ّي����ة روس����ي����ا يف ذل�����ك أو ع����دم����ه ك�����ان ال ب���ّد 
م������ن إج������������راء ت����ق����ي����ي����ٍم ل����ب����ط����ول����ة ال�����ّش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي األع��������زل 
وتضحياته وثباته عىل مدى ثمانية سنوات يف مواجهة 
العدوان يف ظّل حصاٍر مطبٍق لم يمنع أبطال الجيش 
وال����ّل����ج����ان ال���ّش���ع���ب���ّي���ة م����ن ت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ات��ه��م ال��ق��ت��ال��ّي��ة 
وال��ّص��اروخ��ّي��ة والّتصنيع ال��ع��س��ك��رّي ال سّيما ال��ّط��ائ��رات 
امل��س��رّية التي غ��رّيت الكثري من قواعد االشتباك. تطويٌر 
س�����ري�����ٌع وم�����ده�����ٌش أذه�������ل ال�����ع�����دو ق���ب���ل ال����ّص����دي����ق وأرىس 
ق����واع����َد ق����وّي����ًة وم��ت��ي��ن��ًة يف امل���واج���ه���ة ت���ق���ول: إّن م���ا أن��ج��زه 

اليمنّيون من تحرير ألغلب املحافظات واملديرّيات التي 
كانت تسيطر عليها قوى العدوان الّسعودي األمرييّك 
اإلم������ارايّت االس���رائ���ي���ّي ه��و إن���ج���اٌز ك��ب��رٌي رغ���م ع���دم ال���ّت���وازن 
ال����ع����ددّي وال��ّت��ق��ن��ّي وال��ع��س��ك��رّي وإّن ت��ط��وي��ر ص��ن��اع��ات��ه��م 
العسكرّية ال��ذي أرع��ب قوى العدوان حّفزه ألن يكون 
ق���������ّوًة ك�����ب�����ريًة وأس�����اس�����ّي�����ًة يف م����ح����ور امل����ق����اوم����ة ب����ات����ت ت���ه���ّدد 
امل��ص��ال��ح األم��ري��ك��ّي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ّي��ة وإّن ن��ق��ل امل��ع��رك��ة من 
داخ����ل ال��ي��م��ن إىل خ���ارج���ه م���ن خ����ال اس���ت���ه���داف م��ص��ايف 
الّنفط واملطارات يف أبو ظبي والّرياض وغريها من دول 
ال�����ع�����دوان ل���ه���و إن����ج����اٌز ن����وع����ٌيّ ب���ام���ت���ي���اٍز. أّم������ا ع����ىل م��س��ت��وى 
العدوان الذي ال زال يجني املزيد من الفشل والّتخّبط 
ع��ىل م��دى س��ن��وات ال��ع��دوان ف��ا يتوّقع إاّل ادأن ترتاكم 
ه��زائ��م��ه وي��ت��ع��اظ��م فشله م��ع اس��ت��م��راره ب��ال��ع��دوان عىل 
اليمن ذلك العدوان الذي لم يجِن من سنوات عدوانه 
ال��ّس��ب��ع��ة إاّل امل���زي���د م���ن اإلج�������رام ال�����ذي س��ب��ق ب���ه أس��اف��ه 
من الّنازيني فاستحق أن ينال جائزة أسياده من نوبل 
ل����إج����رام. أّم�����ا ال��ي��م��ن��ّي��ون ف��ه��م ال���ّث���اب���ت���ون يف ث��غ��وره��م لن 
ي��ت��ه��اون��وا يف ال����ّدف����اع ع���ن وط��ن��ه��م وأرض���ه���م ول����ن يثنيهم 
عن االستبسال يف املعركة حصاٌر وال عقوباٌت أمريكّيٌة 

وال تهديداٌت إسرائيلّيٌة وال الّدعم األوروبي للعدوان.
ول��ن يلقى ال��ع��دوان يف اليمن إاّل البأس اليمني الذي 

يشهد له الّتاريخ.

اليمن: أكادميّية لألبطال في القرن احلادي والعشرين

أدان م����ص����در م����س����ؤول ب���������وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ق�������رار األم����ان����ة 
ال���ع���ام���ة مل��ج��ل��س وزراء ال���داخ���ل���ي���ة ال����ع����رب ب��������إدراج امل���ك���ون 
السيايس الوطني "أنصار الله" ضمن القائمة السوداء 

ملّدبري ومنفّذي وممّويل األعمال اإلرهابية.
واعتر املصدر القرار يتنافى جملة وتفصيًا عن مهام 
مجلس وزراء ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��رب واخ��ت��ص��اص��ات��ه، ويمثل 
يف ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه ت�����دخ�����ًا س������اف������راً يف ال������ش������ؤون ال���داخ���ل���ي���ة 

للجمهورية اليمنية.
وق���������ال امل������ص������در "إن ه��������ذه ال�����خ�����ط�����وة غ������ري امل�����س�����ؤول�����ة ت����أيت 
ل���ل���ت���أك���ي���د ع�����ىل أن ج���ام���ع���ة ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة وامل����ؤس����س����ات 
العاملة تحت مظلتها، بما فيها مجلس وزراء الداخلية 
ال��������ع��������رب، أص������ب������ح ب����م����ث����اب����ة م�����ؤس�����س�����ات ُت�������������دار وُت���������ّوج���������ه م���ن 

ق���ب���ل دول م���ع���روف���ة ت����ح����اول ف�����رض س��ي��ط��رت��ه��ا وت��وج��ه��ه��ا 
واس��ت��غ��ال ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ف��رض أج��ن��دت��ه��ا الخاصة 
من خال تمويلها للجامعة العربية وشراء مسؤوليها، 
والخروج عن األهداف واملبادئ األساسية مليثاق جامعة 

الدول العربية".
وأك���د امل��ص��در أن دول��ت��ي ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي � اإلم���ارايت 
هي من تقف وراء مثل هذه الخطوة بقصد دق مسمار 
آخ���������ر يف ن�����ع�����ش ال�����ج�����ام�����ع�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة إلس�������ك�������ات األص�����������وات 
ال��راف��ض��ة التدخل يف ال��ش��أن اليمني وال��س��وري، وك��ذا ما 
يخص ال���دول ال��راف��ض��ة التطبيع م��ع ال��ك��ي��ان الصهيوين، 
ال���ت���ي وب���ك���ل ق����وة وت��ص��م��ي��م وخ�����ال س��ب��ع س���ن���وات مضت 
أف��ش��ل��ت م��خ��ط��ط ت��غ��ي��ري ال��خ��ارط��ة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي من 

خال إفشال العدوان عىل اليمن.
وجدد املصدر املسؤول دعوة دول األعضاء يف جامعة 
الدول العربية مراجعة مواقفها وعدم الرضوخ لوعود 
وإغ�����راءات أم���وال دول ال��ع��دوان وال��ح��ف��اظ ع��ىل م��ا تبقى 

من التضامن العربي.
وح����ذر يف ال���وق���ت ن��ف��س��ه م���ن اس��ت��م��رار س��ي��ط��رة البعض 
عىل القرار العربي من خال تلك اإلغراءات بالدعم املايل 
وم���ش���اري���ع االس��ت��ث��م��ار امل��رت��ب��ط��ة ب���ش���روط ت��م��س ب��ال��س��ي��ادة 
الوطنية التي تروج لها دول معينة لرامجها وأجنداتها 
امل���ش���ب���وه���ة م����ع ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين واإلدارت������������ني األم���ري���ك���ي���ة 
وال��ري��ط��ان��ي��ة يف ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ب��واش��ن��ط��ن و10 داون��ي��ن��غ 

سرتيت يف لندن.

ي����ش����ك����و س�����ك�����ان ح������������ارات " ال����غ����رة 
واملدرب والحجايل" بحي السنينة 
يف أم�������ان�������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة م�������ن ظ�����اه�����رة 
ط����ف����ح ب������ي������ارات ال�����ص�����رف ال���ص���ح���ي، 
والتي تعد مشكلة بيئية وصحية 
أث�������������������رت يف ان���������ت���������ش���������ار ال���������ع���������دي���������د م����ن 
األمراض واألوبئة بني سكان هذه 
ال����ح����ارات، ك��ال��ك��ل��ورا واالس���ه���االت 

والحميات.
امل����ج����ل����س امل�����ح�����ي مل�����دي�����ري�����ة م��ع��ني 
عىل علم بهذه املشكلة من خال 
ش�����ك�����اوى امل�����واط�����ن�����ني، ال�����ذي�����ن ب�����ادر 
بعضهم ب��اق��رتاح ح��ل��ول لتوصيل 
م��ج��اري ال���ح���ارات بشبكة ال��ص��رف 
الصحي التي تبعد مسافة قصرية 
ال ت���ت���ج���اوز ال��ك��ي��ل��و م�����رت.. ع��ل��م��اً ب��أن 
ال�������������دراس�������������ات ال�������خ�������اص�������ة ب�����م�����ش�����روع 
ال����ص����رف ال���ص���ح���ي ل����ه����ذه ال����ح����ارات 
ك�������������ان ش�������ب�������ه ج��������اه��������ز ل�������������دى امل������ك������ات������ب 

املعنية.
ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة م��ط��روح��ة 
ال�������������ي�������������وم أم����������������������ام أم�����������������ني ال�������ع�������اص�������م�������ة 
واملؤسسة العامة للمياه والصرف 
ال��ص��ح��ي وامل��ج��ل��س امل��ح��ي مل��دي��ري��ة 
م����ع����ني، ب���ان���ت���ظ���ار س����رع����ة ال���ت���ح���رك 

والعمل الجاد لحلها. 

طفح املجاري يهدد سكان حارات في حي السنينة

احلرس الثوري اإليراني 
يستهدف  مراكز 

املوساد الصهيوني
أعلن الحرس الثوري اإليراين، يوم امس ، املسؤولية عن 
الهجوم الصاروخي عىل مركز عمليات التآمر االسرتاتيجي 

يف اربيل بالعراق.
وق���ال ال��ح��رس ال��ث��وري اإلي���راين يف ب��ي��ان إن��ه "ب��ع��د جرائم 
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين واإلع�����ان أن��ه��ا ل��ن ت��م��ر دون رد ت��م ليلة 
أمس استهداف "املركز االسرتاتيجي الصهيوين يف أربيل".

وأوضح أن استهداف مركز عمليات التآمر االسرتاتيجي 
يف ارب��ي��ل ت��م ب��ص��واري��خ دق��ي��ق��ة، م��ح��ذرا ال��ك��ي��ان الصهيوين 
امل���ج���رم م���ن أن ت���ك���رار أي ش���ر س��ي��واج��ه ردود ف��ع��ل ق��اس��ي��ة 
وحاسمة ومدمرة، مشددا عىل أن أمن وسامة الوطن 
خ���ط أح���م���ر ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة اإلي���ران���ي���ة ول����ن ي��س��م��ح ألح��د 

بالتهديد أو التطاول .


