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تسلم  نسخة من مدونة السلوك الوظيفي..

رئيس مجلس النواب:  الوظيفة العامة مسؤولية 
كبيرة تقع على عاتق جميع موظفي الدولة

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س مجلس ال���ن���واب األخ يحيى ع��ي ال���راع���ي، ون��ائ��ب��اه ع��ب��د ال��س��ام ه��ش��ول، 
وع���ب���د ال��رح��م��ن ال��ج��م��اع��ي أم�����س، أم����ن س���ر امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع�����ى ال���دك���ت���ور ي��اس��ر 
ال���ح���وري، ووزي����ري ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ت��أم��ي��ن��ات سليم امل��غ��ل��س، وال���ش���ؤون القانونية 

الدكتور إسماعيل املحاقري.
ويف اللقاء تسلم رئيس مجلس النواب من الحوري واملغلس واملحاقري، نسخة من 

مدونة السلوك الوظيفي.

ُش��ي��ع ب��م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة أم����س، ج��ث��م��ان 
ال�����ف�����ق�����ي�����د أح�������م�������د ع������ب������دامل������ل������ك ع�����ب�����دال�����ك�����ري�����م 
ال��ح��ويث ووال���دت���ه واب��ن��ت��ه، ال��ذي��ن واف��اه��م 
األج�����������������ل إث��������������ر ح�����������������ادث م��������������������روري يف ط�����ري�����ق 

صنعاء- صعدة.
وتقدم املشيعن عضو املجلس السيايس 
األع�����������������ى م������ح������م������د ع����������ي ال������������ح������������ويث، ووزي��������������ر 

ال���داخ���ل���ي���ة ال�����ل�����واء ع���ب���د ال���ك���ري���م ال����ح����ويث، 
وم���ح���اف���ظ ص���ع���دة م��ح��م��د ج���اب���ر ع����وض، 
ورئ��������ي��������س ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال����وط����ن����ي����ة 
ال����ل����واء ال����رك����ن ي��ح��ي��ى ع���ب���دال���ل���ه ال����رزام����ي، 
ورئيس الهيئة العامة لألوقاف العامة 
ع��ب��دامل��ج��ي��د ال���ح���ويث، ووك�����اء امل��ح��اف��ظ��ة، 

وعدد من العلماء واملشايخ.

وأك����������د ع����ض����و امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع������ى 
ووزي����������ر ال�����داخ�����ل�����ي�����ة، أن ال���ف���ق���ي���د ك�������ان م��ن 
الشباب املخلصن للوطن.. سائلن املوىل 
القدير أن يتغمد الفقيد ووالدته وابنته 
ب���واس���ع ال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة وي��ل��ه��م أهلهم 

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

تزكية  الدرة  
ورسام نائبني لرئيس 

مجلس الشورى
ع���ق���د م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى أم�����س األح�������د ، ج��ل��س��ة 
استثنائية برئاسة رئيس املجلس محمد حسن 

العيدروس.
وُك���������رس���������ت ال�����ج�����ل�����س�����ة ب�����ح�����ض�����ور م�������س�������ؤول ق����ط����اع 
النواب والشورى فضل أبو طالب الختيار نائبن 
لرئيس مجلس الشورى إىل جانب النائب عبده 
محمد الجندي، حيث تم تزكية محمد حسن 

عبدالله الدرة، وضيف الله يحيى رسام.
وت����أيت ه���ذه ال��خ��ط��وة يف إط����ار ت��وج��ه��ات املجلس 
السيايس األعى لتفعيل السلطات التشريعية 
والتنفيذية ومؤسسات الدولة، وتعزيز العمل 
امل��ؤس��ي يف ه��ذه املرحلة االستثنائية التي يمر 

بها الوطن.
وأش�������ار رئ���ي���س امل���ج���ل���س إىل أن ه�����ذه ال��ج��ل��س��ة 
تأيت استجابة لدعوة رئيس املجلس السيايس 
األع���������ى امل�����ش�����ر ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط ب��ع��ق��د 
جلسة استثنائية لتوسعة قوام هيئة رئاسة 
املجلس بما ينسجم مع مهامه واختصاصاته 
ال��������دس��������ت��������وري��������ة وي�����������واك�����������ب أن������ش������ط������ت������ه وم������ه������ام������ه 

الوطنية.
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ع�����ى م����ع����اق ص��������راع ت���ول���ي���ف���ة أدوات وم���ك���ون���ات  
وم���ل���ي���ش���ي���ات االرت������������زاق ذات ال����ث����ق����اف����ات امل��ت��ب��اي��ن��ة 
واملصالح املتعارضة تتأرجح عدن الجريحة الباحثة 
ع���ن ك��رام��ت��ه��ا وع��زت��ه��ا امل��س��ل��وب��ة وح��ري��ت��ه��ا امل���ه���اج���رة.. كل 
معطيات واق���ع امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ع��رف��ت بثغر اليمن الباسم 
ذات ي����وم، وك���ل ث����واين ودق���ائ���ق لحظتها ال��ت��اري��خ��ي��ة باتت 
ت��ؤك��د ح��ق��ي��ق��ة واح�����دة ه���ي ح��ق��ي��ق��ة م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا امل��ف��ت��وح عى 
امل��زي��د م��ن م��ع��ارك االرت�����زاق ال��دام��ي��ة وم���ا س��ي��رت��ب عليها من 
احتماالت مجهولة وجراحات وتقرحات إنسانية وسياسية 
واق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ن���ازف���ة، ول���م ي��ع��د يف ع���دن ال���ي���وم من 
يؤمن بفكرة الوطن ، سوى تلك الجماهر املتكسرة كعيدان 
القصب ، التي أنهكتها الصنوف واألش��ك��ال املتنوعة للمعاناة 
وال���ت���ع���ب، وخ���ل���ف أق��ن��ع��ة م���رت���زق���ة ورع����اي����ا وأت����ب����اع أن��ظ��م��ة ال��غ��زو 
واالحتال الجديد، تكاد تختفي وتتاىش مامح الربيق الذهبي 
التاريخي للمدينة وثقافة وفكر أبنائها الوطني وسيادة واستقال 
الوطن.. ويف ظلمة كواليس املتاجرة الغامضة بمامحها الجميلة 
وسيادتها واستقالها وحرية وأمن واستقرار أبنائها ترقب املدينة 
لحظة اندالع معركة جديدة دامية بن أدوات العمالة واالرتزاق 
أب��ط��ال��ه��ا ال��ع��م��ي��ان ط����ارق وال��زب��ي��دي وم��س��رح��ه��ا واق����ع م��ف��ت��وح ل��ربوز 
امل���زي���د م���ن األح�������داث وال���وق���ائ���ع امل���ؤمل���ة وال����ج����راح����ات ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ن��ازف��ة 
واملعاناة املدمرة  لحياة اآلالف من البسطاء واألبرياء.. التفاصيل يف 

السياق التايل:

عـــــــــدن..
ما قبل انفجار معركة 

االرتزاق الدامية مّيون.. اختطاف اجلغرافيا وانتهاك السيادة
بتواطؤ املرتزقة.. أبوظبي تبسط على اجلزيرة

بسبب موقعها الجغرايف االسراتيجي الهام عى مدخل 
م��ض��ي��ق ب���اب امل���ن���دب، ك��ان��ت ج��زي��رة م��ي��ون ع��رض��ة ل��ألط��م��اع 
ال����خ����ارج����ي����ة، وت����ع����رض����ت ل����اح����ت����ال ع�������دة م��������رات ع�����ى م����دى 
ال����ق����رون امل����اض����ي����ة.. ك���م���ا ك�����ان م����ن ض���م���ن أه�����م وأب�������رز دواف�����ع 
وأه����������������داف ال���������ع���������دوان ع�������ى ب�������ادن�������ا ال������������ذي ب���������دأ يف 26م������������ارس 
2015م والذي ما يزال مستمراً إىل اليوم، هو احتال هذه 
الجزيرة والسيطرة عليها وبالتايل التحكم بحركة املاحة 
البحرية والتجارة العاملية التي تمر عرب مضيق باب املندب 
واستغال هذا املضيق البحري اليمني الهام وهذه الجزيرة 

اليمنية ذات املوقع االسراتيجي لخدمة مصالح وأجندات 
قوى الهيمنة واالستكبار العاملي وعى رأسها أمريكا وكيان 
العدو الصهيوين وال��ذي��ن هم من ضمن تحالف العدوان 
ع�����ى ب�����ادن�����ا ب�����ل ع�����ى رأس��������ه وم������ا م���م���ل���ك���ة ال����ش����ر ال���س���ع���ودي���ة 
ودوي��������ل��������ة اإلم�����������������ارات إال أدوات ل����ه����م����ا ل���ت���ن���ف���ي���ذ أج����ن����دات����ه����م����ا 
االح���ت���ال���ي���ة وم���خ���ط���ط���ات���ه���م���ا يف ت���وس���ع���ة ال����ن����ف����وذ وال��ه��ي��م��ن��ة 
وغ���ره���ا م���ن األه�������داف األخ������رى وال���ع���دي���دة ال���ت���ي ت��س��ع��ى إىل 

تحقيقها قوى الطغيان والهيمنة واالستكبار العاملي.
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صدر يوم أمس قرار رئيس املجلس السيايس األعى رقم )35( لسنة 
1444ه������ ب��اع��ت��م��اد وإص�����دار وث��ي��ق��ة امل���دون���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��س��ل��وك الوظيفي 

وأخاقيات العمل يف وحدات الخدمة العامة.
اشتمل القرار عى سبع مواد كما يي:

م����ادة )1( تعتمد وت��ص��در وث��ي��ق��ة امل���دون���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��س��ل��وك الوظيفي 
وأخاقيات العمل يف وح��دات الخدمة العامة املرفقة بهذا القرار, 

ويعمل بها يف كافة وحدات الخدمة العامة.
م������ادة )2( ت���ع���د وزارة ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة وال���ت���أم���ي���ن���ات ن����م����اذج ال��ت��ق��ي��ي��م 
ملستوى تطبيق أحكام املدونة ويصدر بتلك النماذج قرار من الوزير.

مادة )3( تلتزم كافة وحدات الخدمة العامة ب��إدراج املدونة ضمن 
خططها للعام 1444ه� وتخضع للتقييم ضمن تقييم الخطة العامة 

للدولة.
م���ادة )4( ي��ل��ت��زم ك��اف��ة م��س��ؤويل وم��وظ��ف��ي وح����دات ال��خ��دم��ة العامة 

باالطاع واإلملام بأحكام املدونة والتوقيع عليها وااللتزام بأحكامها 
عند ممارستهم ألعمالهم وقيامهم بواجباتهم الوظيفية.

مادة )5( لوحدات الخدمة العامة التي تقتيض طبيعة عملها وفقاً 
للقوانن املنظمة ملهامها أن تصدر ملحقاً خاصاً للمدونة بالتنسيق 
مع وزارة الخدمة املدنية والتأمينات وفقاً للضوابط املُحددة لذلك 
وب���م���ا ال ي��ت��ع��ارض م���ع أح���ك���ام امل���دون���ة ال����ص����ادرة ب���ه���ذا ال���ق���رار وأح���ك���ام 

القوانن النافذة.
مادة )6( عى األجهزة الرقابية املختصة ومسؤويل وحدات الخدمة 
العامة الرقابة واملتابعة ملستوى االمتثال والعمل باملدونة وإيقاع 
ال���ج���زاءات ال��ت��أدي��ب��ي��ة ت��ج��اه م��ن ي��خ��ال��ف ال��ع��م��ل ب��ه��ا ووف���ق���اً للقوانن 

واللوائح النافذة.
م����ادة )7( ُي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال���ق���رار م���ن ت���اري���خ ص�����دوره وُي��ن��ش��ر م���ع امل��دون��ة 

املرفقة به يف الجريدة الرسمية.

احلقيقة املجردة تؤكد شموليته وتكامله

الدور األمريكي في العدوان على اليمن

وع�������د ب����ل����ف����ور.. 
تآمر دولي على 

احلق العربي !

720مهرجان الُعرس اجلماعي الثالث لعدد                                  عريسًا  وعروسًا في ذمار  ..
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االحتيال.. 
عبر نافذة الهدنة

مشايخ ووجاهات اجتماعية يؤكدون لـ »  

مضاعفة اجلهود 
لوضع حد للثأر
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ال��ت��ق��ى رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب األخ ي��ح��ي��ى عيل 
ال������راع������ي، ون����ائ����ب����اه ع���ب���د ال����س����ام ه����ش����ول، وع��ب��د 
ال���رح���م���ن ال���ج���م���اع���ي أم������س، أم�����ن س����ر امل��ج��ل��س 
ال������س������ي������ايس األع�������������ى ال�������دك�������ت�������ور ي�������اس�������ر ال��������ح��������وري، 
ووزي������������ري ال����خ����دم����ة امل����دن����ي����ة وال����ت����أم����ي����ن����ات س��ل��ي��م 
املغلس، والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل 

املحاقري.
ويف ال���ل���ق���اء ت��س��ل��م رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�����ن�����واب م��ن 
ال��������ح��������وري وامل������غ������ل������س وامل��������ح��������اق��������ري، ن����س����خ����ة م���ن 

مدونة السلوك الوظيفي.
وأك����د ال����راع����ي، أن ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة م��س��ؤول��ي��ة 
ك�����ب�����رة ت����ق����ع ع������ى ع�����ات�����ق امل�����س�����ؤول�����ن وامل����وظ����ف����ن 
ك����ل ب��ح��س��ب امل����ه����ام امل���ن���وط���ة ب����ه يف ح���م���اي���ة امل����ال 
ال�������ع�������ام، وم����ك����اف����ح����ة ال�����ف�����س�����اد، وال�����ح�����ف�����اظ ع��ى 
م��م��ت��ل��ك��ات وأم������وال ال����دول����ة، وت��ق��دي��م ال��ن��م��وذج 
األم������������ث������������ل ل�������ل�������ع�������اق�������ة ب������������ن امل������������وظ������������ف وامل������������س������������ؤول 
وامل��واط��ن، ووس��ائ��ل اإلع���ام وم��ح��وره��ا امل��واط��ن 
واملصلحة العامة وفقا للوائح واألطر القانونية 

والدستورية املحددة لذلك.

ولفت إىل أهمية تحديث ال��ق��وان��ن بما يواكب 
م���ت���ط���ل���ب���ات امل���رح���ل���ة ال����راه����ن����ة م����ع م�����راع�����اة ال��ب��ع��د 
امل����س����ت����ق����ب����يل ألي ت������ح������دي������ث.. ح������اث������ا ع�������ى ض���������رورة 
ال�����ت�����ح�����يل ب���������اإلخ���������اص وت�����ج�����س�����ي�����د ق�����ي�����م وم������ب������ادئ 

السلوك الوظيفي وأخاقيات العمل.
وتطرق رئيس مجلس النواب إىل أهمية تضافر 
ال���ج���ه���ود ال��رس��م��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���رف���ع م��س��ت��وى 
ال����وع����ي ب����ض����رورة ت���رس���ي���خ ال���ق���ي���م أث����ن����اء م��م��ارس��ة 
وأداء الوظيفة العامة.. مشراً إىل األهمية التي 
تمثلها م���دون���ة ال��س��ل��وك ال��وظ��ي��ف��ي وأخ��اق��ي��ات 

العمل يف وحدات الخدمة العامة.
ويف اللقاء الذي حضره عضوا مجلس النواب، 
أح��م��د ال��ن��وي��رة، وم��خ��ت��ار أب��و راس، وأم���ن عام 
م����ج����ل����س ال��������ن��������واب ال������دك������ت������ور رش�����������اد ال�������رص�������اص، 
واألم���ن ال��ع��ام امل��س��اع��د عبد ال��رح��م��ن املنصور، 
أشار أمن سر املجلس السيايس األعى ووزيرا 
ال����خ����دم����ة امل����دن����ي����ة وال�������ش�������ؤون ال����ق����ان����ون����ي����ة إىل أن 
مدونة السلوك الوظيفي وأخاقيات العمل يف 
وحدات الخدمة العامة، تأيت ضمن مسارات 

البناء اإلداري السليم ملؤسسات الدولة.
وأك������دوا ع���ى أه��م��ي��ة امل���دون���ة ل���ارت���ق���اء بمستوى 
أداء امل����������س����������ؤول وامل������������وظ������������ف، وت����������ج����������اوز م����ك����ام����ن 
ال����ض����ع����ف وال������ق������ص������ور وص������������واًل ل���ت���ح���س���ن ج������ودة 
ال��ع��م��ل م��ن خ���ال االل���ت���زام ب��ال��ض��واب��ط وامل��ع��اي��ر 

واألحكام واملبادئ التي تضمنتها املدونة.
ولفتوا إىل أهمية التقييم الذي سرافق مرحلة 
م��ا بعد تدشن امل��دون��ة م��ن قبل وزارة الخدمة 
امل��دن��ي��ة ع��ى ك��اف��ة م��وظ��ف��ي م��ؤس��س��ات وم��راف��ق 
ال��دول��ة ملعرفة م��دى تطبيقهم ل��ه��ا.. الفتن إىل 
م��ا سيمثله التقييم م��ن تحديد ألداء املسؤول 

واملوظف.
وق������دم������وا ش������رح������اً م������وج������زا ع������ن م������دون������ة ال���س���ل���وك 
الوظيفي ومجموعة امل��ب��ادئ والقيم واألح��ك��ام 
واالل������ت������زام������ات ال����ت����ي ت����ب����ن ط���ب���ي���ع���ة ال����ع����اق����ة ب��ن 
املوظف ومسؤوله، وبن املسؤول وموظفيه، 
وم��������������ن ج�������ه�������ة أخ�����������������رى ال��������ع��������اق��������ة ب�����������ن امل������وظ������ف������ن 
واملواطنن كعاقة تكامل يف أرقى صور األداء 

الوظيفي.

ناقش رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور، أمس مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية 
الوطنية محمود الجنيد، آخر الخطوات التنفيذية للرؤية 

الوطنية عى مستوى الجهات املركزية واملحليات.
ورك������ز ال���ل���ق���اء ال������ذي ش������ارك ف���ي���ه وزي�������را ال����ش����ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الدكتور إسماعيل املحاقري والخدمة املدنية والتأمينات 
س����ل����ي����م م����غ����ل����س، وأم����������ن س������ر امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع������ى 
ال����دك����ت����ور ي����اس����ر ال������ح������وري، ع�����ى امل����وج����ه����ات ال����ت����ي ت��ض��م��ن��ه��ا 
خ��ط��اب ق��ائ��د ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث، 
للحكومة واألجهزة التنفيذية املركزية واملحلية، وضرورة 
ت��ض��م��ي��ن��ه��ا يف ب����ن����ود ال�����رؤي�����ة ت���م���ه���ي���دا ل��ع��ك��س��ه��ا يف ال��خ��ط��ط 
السنوية ملؤسسات الدولة املركزية واملحلية للعام الجاري 

واألعوام املقبلة.
وت����ط����رق ال����ل����ق����اء، إىل خ���ط���ة وزارة ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة ل��ل��ع��ام 
الهجري الحايل وأب��رز أولوياتها سيما املتصلة بموجهات 
قائد الثورة، عاوة عى طبيعة املهمة املحورية للوزارة يف 
متابعة النشاط الوظيفي لألجهزة الحكومية واملحليات، 
ووضع األسس واللوائح املنظمة ألنشطة العمل اإلداري 
وم��ن��ه��ا م��ت��اب��ع��ة ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ك��م��ال إع�����داد م���دون���ة ال��س��ل��وك 
الوظيفي وأخاقيات العمل يف وح��دات الخدمة العامة 
خ����اص����ة ال����ج����ه����ات ال����ت����ي ل����م ت���ن���ج���ز ه������ذه امل���ه���م���ة وف����ق����ا ل���ق���رار 
مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومتابعة عملية تطبيقها.
وت�������م ال����ت����أك����ي����د ع�����ى أه����م����ي����ة ه�������ذه امل������دون������ة ال����ت����ي ت�������أيت ض��م��ن 
أول�����وي�����ات ال���ع���م���ل اإلداري وت���ع���زي���ز ال���س���ل���وك اإلي���ج���اب���ي يف 
أداء املهام والواجبات الوظيفية، بما ينسجم وتوجيهات 
قائد الثورة بشأن تفعيل عمل الجهات التنفيذية املركزية 

واملحلية والقرب من املواطنن واالطاع عى احتياجاتهم 
وش��ك��اواه��م وت��س��ه��ي��ل إن��ج��از م��ع��ام��ات��ه��م م��ن ق��ب��ل أج��ه��زة 

الدولة والتفاعل الخاق مع قضاياهم واحتياجاتهم. 
إىل ذل��ك أك��د رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ال��دك��ت��ور عبدالعزيز 
ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور، ح���رص ال��ح��ك��وم��ة ع��ى ت��ع��زي��ز مستوى 
ن����ش����اط����ه����ا م�������ع م����ج����ل����س ال��������ن��������واب ف����ي����م����ا ي����ت����ص����ل ب���م���ن���ظ���وم���ة 
اإلص���اح���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل رئ��ي��س املجلس 
السيايس االعى ضمن مسار الرؤية الوطنية لبناء الدولة 

اليمنية الحديثة.

ج����اء ذل����ك خ����ال ل���ق���اء رئ���ي���س ال��������وزراء أم����س وزي�����ر ال���دول���ة 
ل������ش������ؤون م���ج���ل���ي ال�������ن�������واب وال��������ش��������ورى ال�����دك�����ت�����ور ع������يل أب����و 

حليقة.
ح���ي���ث ت�����م االط���������اع ع�����ى م����ش����اري����ع ال����ق����وان����ن امل����ت����ب����ادل����ة ب��ن 
مجلس النواب والحكومة ومراجعتها من قبل الحكومة 
ب��م��ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج امل��رح��ل��ة يف إط�����ار امل����س����ارات ال���ت���ي ح��دده��ا 
رئيس املجلس السيايس األعى فخامة املشر الركن مهدي 
املشاط، مع وض��ع آلية مناسبة تكفل مراجعتها بصورة 
مشرتكة مع السلطة التشريعية وذلك وفقاً ملا سيخرج 

عن مجلس ال��وزراء من مقررات يف اجتماعه املقبل بهذا 
الخصوص.

وتم التأكيد عى ضرورة مراجعة تلك املشاريع التطويرية 
وف��ق��اً ل��ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات ال��خ��اص��َة بالتشريعات امل��ع��دة من 
ق����ب����ل وزي���������ر ال������دول������ة ل�����ش�����ؤون م���ج���ل���ي ال������ن������واب وال�����ش�����ورى 
ل���ت���س���ه���ي���ل اض�����ط�����اع ك�����ل وزارة ب������دوره������ا ف���ي���م���ا ي����خ����ص ت��ل��ك 
القوانن التي جرى تدوينها بشكل مفصل وواضح لكل 

جهة وتاريخ تداولها.
وتطرق اللقاء إىل مشاريع القوانن بمجلس النواب التي 
تم سحبها من قبل الحكومة ملراجعتها وتحديثها، عاوة 
عى اللوائح التنفيذية للقوانن النافذة التي لم يتم إعداد 
م��ش��اري��ع لوائحها وض����رورة إع��داده��ا م��ن ال��ج��ه��ات املعنية 
بالتنسيق مع وزاريت الشؤون القانونية والخدمة املدنية 
والتأمينات ورفعها إىل مجلس الوزراء للمناقشة واإلقرار 

واستكمال اإلجراءات القانونية إلصدارها.
وبن الدكتور أبو حليقة، أنه سيتم تزويد جميع الوزارات 
بنسخ من قاعدة البيانات الخاصة بقائمة التشريعات، 
إلف��س��اح امل��ج��ال أم��ام��ه��ا لتحديثها بالبيانات اإلض��اف��ي��ة إن 

وجدت.
ويف س�����ي�����اق آخ�������ر ش�������دد رئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال��������������وزراء ال����دك����ت����ور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور، عى ضرورة التزام مختلف 
الجهات املعنية امل��رك��زي��ة واملحلية بقانون البناء والئحته 

التنفيذية.
وأش����ار رئ��ي��س ال�����وزراء خ���ال ل��ق��ائ��ه وزي���ر األش��غ��ال العامة 
وال��ط��رق غ��ال��ب مطلق وأم���ن ع��ام محيل أم��ان��ة العاصمة 
أم�����ن ج���م���ع���ان وم���س���ت���ش���ار أم�����ن ال���ع���اص���م���ة ول����ي����د راص�����ع، 

إىل أه��م��ي��ة االل���ت���زام ب��ال��ق��ان��ون ل��ل��ح��ف��اظ ع��ى س��ام��ة تنفيذ 
امل��خ��ط��ط��ات ال��ع��م��ران��ي��ة وم��واج��ه��ة ال��ب��ن��اء ال��ع��ش��وايئ ال���ذي 
ي��ش��وه ال��ج��ان��ب ال��ج��م��ايل ل��ل��م��دن وي��ف��ت��ق��ر غ��ال��ب��اً للخدمات 

األساسية.
وناقش اللقاء، خطة عمل وزارة األشغال العامة والطرق 
والجهات التابعة لها للعام الهجري الساري وأهم ما تم 
تنفيذه منها خال الربع األول من هذا العام، عاوة عى 
مستوى االنجاز يف خطة العام املايض ملختلف القطاعات 
بما يف ذلك صيانة طرق داخل املدن وما بن املحافظات.

وت��ط��رق ال��ل��ق��اء إىل س��ر عملية ال��ت��خ��ط��ي��ط واإلش������راف عى 
إنشاء املباين بأمانة العاصمة وضرورة استيفائها للمعاير 
واالش�����رتاط�����ات امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل وزارة األش���غ���ال وأم���ان���ة 

العاصمة بناًء عى قانون البناء والئحته التنفيذية.
كما تطرق اللقاء إىل إمكانية تعزيز املتطلبات التي حددها 
القانون وفقاً للوضع الراهن بأمانة العاصمة وبما يحافظ 
عى سامة املخططات العامة من أي تشوهات، وصون 
املظهر الجمايل للعاصمة صنعاء، والتأكيد عى ضرورة 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب����ن وزارة األش����غ����ال وأم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة يف م��ن��ح 

تراخيص البناء ومتابعة االلتزام بها.
وعّرج اللقاء عى قانون املناقصات واملزايدات الحكومية 
والئحته التنفيذية ورؤية وزارة األشغال العامة والطرق 
وم��اح��ظ��ت��ه��ا ب��ش��أن ال��ق��ان��ون والئ��ح��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ت��ي من 
املقرر رفعها من قبل وزير األشغال العامة والطرق غالب 
مطلق، إىل مجلس الوزراء بموجب الصاحيات املخولة 
ل��ل��وزارة، ل��اط��اع عليها م��ن قبل املجلس وات��خ��اذ م��ا ي��راه 

مناسبا بهذا الشأن. 

يف سياِق مساِر الدفاع عن سيادة البلد 
واس�����ت�����ح�����ق�����اق�����ات ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي، ويف 
ال��وق��ت ال��ذي ي��ح��اول فيه ال��ع��دّو ورعاته 
م�������م�������ارس�������ة ض�������غ�������وط وأالع����������ي����������ب مل�����واص�����ل�����ة 
اس����ت����ه����داف ال���ب���ل���د وف�������رض ال����َوص����اي����ة ع��ى 
امل����������م����������رات امل�������ائ�������ي�������ة وال���������س���������واح���������ل، أع����ل����ن����ت 
ص���ن���ع���اء أن����ه����ا ت���ج���ه���ز مل���ؤت���م���ر وط����ن����ي ح���ول 
األم���������������ن ال�������ب�������ح�������ري ك�������خ�������ط�������وٍة ن������ح������و ف������رض 
ال����س����ي����ادة ال���ك���ام���ل���ة ع����ى امل����ي����اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
وتثبيت ال���دور ال��ف��اع��ل لليمن يف حماية 
املمرات املائية يف املنطقة ووقف مساعي 
األع���������������داء ل���ل���ه���ي���م���ن���ة ع����ل����ي����ه����ا واس����ت����غ����ال����ه����ا 

ملصالحهم.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن 
وال������دف������اع ال����ف����ري����ق ج������ال ال�����روي�����ش�����ان: إن 
ص��ن��ع��اء “ت��ع��د مل��ؤت��م��ر وط��ن��ي ح���ول األم��ن 
البحري، لتؤّك�د للعالم من خاله أنها 
األج������������در ب�����أم�����ن ال����ب����ح����ر األح������م������ر وامل������م������رات 

املائية”.
َوأََض���������اَف ال��روي��ش��ان يف ح��دي��ٍث للمسرة 
أن “ص���ن���ع���اء ح���اض���رة ل��ل��ش��راك��ة ال��دول��ي��ة 
يف تأمن ط��رق التجارة واملاحة يف املياه 
الدولية ويف ذات الوقت تمارس السيادة 
ال�����ك�����ام�����ل�����ة ع�������ى إق����ل����ي����م����ه����ا امل�����������ايئ وال������ج������وي 
وال�����ري” ُم���ش���راً إىل أن “ال��ي��م��ن حريصة 
ع���ى أم���ن ال��ب��ح��ر األح���م���ر وامل���م���رات امل��ائ��ي��ة 

وحرية املاحة الدولية”.
وأّك���������د أن “اس���ت���م���رار ال����ع����دوان وال��ح��ص��ار 
يجعل خيارات صنعاء مفتوحة يف هذا 

السياق”.
وكانت صنعاء وجهت خال الفرتة املاضية عدة رسائل أّك�دت من 
خالها عى التوّج�ه نحو فرض السيادة عى املياه اإلقليمية اليمنية 
وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن ان��ت��ه��اك��ات ال���ع���دّو ورع���ات���ه، ك��م��ا أّك�������دت ال��ت��وّج�����ه نحو 
املشاركة الفاعلة يف حماية امل��م��رات املائية يف املنطقة من مؤامرات 

ومساعي األعداء للسيطرة عليها.
وكشفت القوات املسلحة عن أسلحة بحرية اسرتاتيجية أّك�دت أنها 

جاهزة الستخدامها إَذا تطلب الوضع.
وي�������ح�������اول ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان ورع�������ات�������ه م����ن����ذ س������ن������وات ف��������رض وت���ث���ب���ي���ت 
هيمنتهم ع��ى البحر األح��م��ر ومضيق ب��اب امل��ن��دب وامل��ي��اه اإلقليمية 

ال���ي���م���ن���ي���ة ت����ح����ت ذرائ����������ع م����زي����ف����ة، ب���غ���رض 
استخدام هذه املمرات كمناطق نفوذ يف 
س��ي��اق ال��ص��راع��ات ال��ت��ي يشهدها العالم 

واملنطقة.
ويلجأ تحالف العدوان بشكٍل متكّرر إىل 
اّت��ه��ام صنعاء بتهديد امل��اح��ة ال��دول��ي��ة؛ 
ِم��������������ن أج�����������������ِل ت���������وف���������ر غ���������ط���������اء ل������ل������م������زي������د م����ن 

التَحّركات العدوانية يف البحر.
ويف ه���������ذا ال������س������ي������اق، أّك���������������د ع�����ض�����و امل���ك���ت���ب 
ال���س���ي���ايس ألن����ص����ار ال����ل����ه، ع����يل ال���ق���ح���وم، 
أن “م����������ن ي����ش����ك����ل خ��������ط��������ورة ع��������ى امل�����اح�����ة 
الدولية هو التواجد العسكري األمرييك 
وال������ري������ط������اين وال�����ف�����رن�����ي يف ب��������اب امل����ن����دب 
وق���ب���ال���ة ال���س���واح���ل ال��ي��م��ن��ي��ة” ُم����ش����راً إىل 
أن “ه�����ذا ال���ت���واج���د غ���ر امل������ّرر واس��ت��ح��ك��ام 
ال������غ������رب يف ال����س����ي����ط����رة ع������ى ب��������اب امل����ن����دب 
يمثل خطورة ليس عى اليمن فقط بل 

عى املنطقة بأكملها”.
َوأََض�اَف القحوم : أن استحكام املشروع 
األم�����ري�����يك ال���ص���ه���ي���وين ال����غ����رب����ي ع�����ى ب���اب 
امل�����ن�����دب س���ي���ش���ك���ل إق������اق������اً ل����ألم����ن ال�������دويل 
واب�����������ت�����������زازاً ل�������ل�������دول ال������ت������ي ل�����ه�����ا م������وق������ف م���ن 
هيمنة القطب الواحد والهيمنة الغربية 
کالصن وروسيا وإي��ران كما أن سيطرة 
الغرب ستشكل خطورة وتهديداً لألمن 

الدويل واإلقليمي واملاحة الدولية”.
وأّك�د القحوم أن الدولة يف صنعاء كانت 
وال زالت ملتزمة بالقانون الدويل يف حماية 
املاحة الدولية وتبذل الجهود يف حماية 
املمرات املائية، وأن “الخطورة ُك�ّل الخطورة من األمريكان والفرنسين 

والريطانين ودول الغرب ومشاريعهم الخطرة والشيطانية”.
وت��وّج�����ه ه��ذه ال��ت��أك��ي��دات رس��ائ��ل واض��ح��ة ل���دول ال��ع��دوان ورعاتها 
بأن صنعاء ماضية يف خيار فرض السيادة براً وبحراً وجواً، مهما 
كانت الضغوط والحيل املعادية، وهو ما يعني أن استمرار العدّو 
ورع���ات���ه يف م��س��اع��ي ف���رض ال��ه��ي��م��ن��ة ق���د ي����ؤدي إىل اص���ط���دام يفتح 
م����س����ارات ردع اس���رتات���ي���ج���ي���ة واس����ع����ة م����ن ش���أن���ه���ا أن ت���غ���ر امل����وازي����ن 
وتسبب تداعيات إقليمية ودولية، وهو ما كان قائد الثورة السيد 
عبد امللك بدر الدين الحويث، والرئيس مهدي املشاط، قد حّذرا 

منه بشكٍل صريح. 

أك�������د م����دي����ر م���ك���ت���ب رئ����اس����ة 
ال��ج��م��ه��وري��ة أح��م��د ح��ام��د 
أه����م����ي����ة م������دون������ة ال����س����ل����وك 
الوظيفي التي ستنعكس 
إي����������������ج����������������اب����������������اً ع�����������������ى امل������������وظ������������ف 
وامل���������������س���������������ؤول، ف���������ض���������ًا ع����ن 
أن���ه���ا س��ت��ع��م��ل ع���ى إي��ج��اد 
نقلة نوعية يف مؤسسات 
الدولة من خال االلتزام 
ب������������ال������������ض������������واب������������ط وامل�����������ع�����������اي�����������ر 
واألح�������ك�������ام وامل�������ب�������ادئ ال���ت���ي 

وردت يف املدونة.
ج������اء ذل������ك خ������ال ان���ع���ق���اد 
ال����ل����ق����اء اإلع������ام������ي امل����وس����ع 
ملناقشة الخطة اإلعامية 

لتدشن م��دون��ة السلوك الوظيفي وأخاقيات 
العمل يف وحدات الخدمة العامة، نظمته وزارة 

اإلعام تحت شعار "املسؤولية أمانة".
وت����ح����دث ح����ام����د ع����ن م����راح����ل إع��������داد امل�����دون�����ة م��ن 
خال تنفيذ ورش عمل واستغراق وقت وجهد 
ك���ب���ري���ن إلع�����داده�����ا وإخ����راج����ه����ا ب����ه����ذه ال�����ص�����ورة .. 
م�����ع�����ت�����راً م������دون������ة ال�����س�����ل�����وك ال����وظ����ي����ف����ي م������ن أرق������ى 
امل����������دون����������ات الس������ت������ن������اده������ا ع��������ى ال������ه������وي������ة اإلي�����م�����ان�����ي�����ة 
وتعاليم اإلسام والقرآن الكريم والنبي الكريم 
صى الله عليه وآله وسلم ودروس قائد الثورة 
ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث ح����ول عهد 

اإلمام عيل عليه السام ملالك األشرت.
وح�����ث وس����ائ����ل اإلع��������ام ع����ى االض�����ط�����اع ب����دوره����ا 
البارز واملهم يف توعية املوظف واملواطن بمدونة 

السلوك الوظيفي.
ول���ف���ت م���دي���ر م��ك��ت��ب رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة إىل أن��ه 
ب��ع��د ت���دش���ن امل����دون����ة س��ي��ك��ون ه���ن���اك ت��ق��ي��ي��م من 
ق���ب���ل وزارة ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة ع����ى ك���اف���ة م��وظ��ف��ي 
مختلف امل��ؤس��س��ات مل��ع��رف��ة م���دى تطبيقهم لها 
.. مبيناً أن امل��دون��ة س��ت��ك��ون م��ع��ي��اراً لتقييم أداء 

املسؤول واملوظف.
من جانبه تحدث رئيس الهيئة الوطنية العليا 
ملكافحة الفساد ال��ق��ايض مجاهد عبدالله، عن 
أه����م����ي����ة م������دون������ة ال�����س�����ل�����وك ال����وظ����ي����ف����ي يف ح���م���اي���ة 

امل������������ال ال��������ع��������ام وم�����ك�����اف�����ح�����ة ال��������ف��������س��������اد.. وق���������������ال" إن 
امل����دون����ة س��ت��س��ه��م يف ت��غ��ي��ر أداء امل���وظ���ف ل��ي��ق��دم 
خ��دم��ة ويف ذات ال��وق��ت ي��ح��اف��ظ ع��ى ممتلكات 
وأم�������وال ال����دول����ة، إىل ج���ان���ب أن���ه���ا س��ت��ع��م��ل عى 
إيجاد العاقة بن املوظف واملعلومات املتعلقة 
ب��ال��ع��م��ل وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل��ه م���ع م���واق���ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي".
واعتر القايض مجاهد عبدالله، مدونة السلوك 
الوظيفي، بوابة لعدة مشاريع سيتم تنفيذها 
ف��ي��م��ا يتعلق ب��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد واالرت���ق���اء ب���أداء 

مؤسسات الدولة.
واستعرض شرحاً عن مدونة السلوك الوظيفي 
التي تعد مجموعة من املبادئ والقيم واألحكام 
واالل����ت����زام����ات ال���ت���ي ت���وض���ح ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���اق���ة ب��ن 
امل��وظ��ف وم��س��ؤول��ه وب���ن امل���س���ؤول م��ع موظفيه 

وبن املوظفن مع املواطنن.
وأك��د رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن املدونة 
ت��ض��ب��ط ال��ع��اق��ة ب��ش��ك��ل ك��ام��ل ح��ت��ى ي��ت��م تقديم 

الخدمة للمواطن بشكل راق.
فيما أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية 
ال��وط��ن��ي��ة م��ح��م��ود ال��ج��ن��ي��د، أن م���دون���ة ال��س��ل��وك 
ال��وظ��ي��ف��ي ت����أيت يف إط����ار ب��رن��ام��ج ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
لبناء الدولة وضمن عشرة مسارات يتم العمل 
فيها لتصحيح االختاالت يف مؤسسات الدولة.
واع��ت��ر امل��دون��ة األب����رز يف امل���س���ارات ال��ع��ش��رة ألنها 

ت���ض���ب���ط األداء ال���ح���ك���وم���ي 
للموظف وامل��س��ؤول وفق 
معاير واضحة وشفافة.

م����������������ن ج���������ه���������ت���������ه أك���������������������د وزي����������������ر 
اإلع������������������������������������������ام ض��������������ي��������������ف ال�����������ل�����������ه 
م����������دون����������ة  أن  ال�������������ش�������������ام�������������ي، 
ال�����������������س�����������������ل�����������������وك ال�����������وظ�����������ي�����������ف�����������ي 
ت�������ع�������زز م���������ن أداء امل������وظ������ف 
يف م�����خ�����ت�����ل�����ف م������ؤس������س������ات 
ال���دول���ة ب��م��ا ف��ي��ه��ا منتسبو 

املؤسسات اإلعامية.
ه���������ن���������اك  أن  إىل  وأش���������������������������������ار 
اس��ت��م��ارة يف ن��ه��اي��ة امل��دون��ة 
ي�����ق�����وم امل������وظ������ف ب���ال���ت���وق���ي���ع 
ع���ل���ي���ه���ا وي�����ت�����م إدراج�������ه�������ا يف 
ملفه الوظيفي .. الف��ت��اً إىل أن الوظيفة العامة 
تواجه اختاالت مرتاكمة من الفرتات السابقة، 
م����ا ي��ت��ط��ل��ب أن ت���ع���ال���ج امل�����دون�����ة ت���ل���ك االخ����ت����االت 

وتصحيح مسار الوظيفة العامة.
وت���ط���رق ال���وزي���ر ال��ش��ام��ي إىل أن امل���دون���ة م���ن أه��م 
وأب��رز املخرجات التي يمكن امل��ي عليها لضبط 
األداء ال�������س�������ل�������ويك وال�������وظ�������ي�������ف�������ي وال��������ع��������اق��������ة ب���ن 

املسؤول واملوظفن.
أث�������������ري ال������ل������ق������اء ب�����ال�����ن�����ق�����اش امل����س����ت����ف����ي����ض م��������ن ق���ب���ل 
امل��ش��ارك��ن، م���ؤك���داً يف مجمله أه��م��ي��ة التعاطي 
م�����ع م�����دون�����ة ال����س����ل����وك ال���وظ���ي���ف���ي ودع�������م وس���ائ���ل 
اإلع�������ام ل���ه���ا، ب���م���ا ي���ع���زز م����ن ال���ت���وع���ي���ة اإلع���ام���ي���ة 
للمواطن واملوظف من خال الرامج والتقارير 
والنشرات اإلخبارية لتكوين ثقافة عامة حول 
مدونة السلوك الوظيفي ومضامينها بما يعزز 

من تطبيقها وتنفيذها عى الواقع.
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة محمد ح��ي��درة 
ورئ��ي��س ال���دائ���رة اإلع��ام��ي��ة بمكتب ال��رئ��اس��ة زي��د 
ال��غ��ريس ورئ��ي��س دائ���رة السلطة املحلية بمكتب 
ال����رئ����اس����ة ق����اس����م ال�����ح�����ويث، ورؤس����������اء ال���ق���ط���اع���ات 
اإلع����ام����ي����ة ال���رس���م���ي���ة وم���������دراء ال����ق����ن����وات األه���ل���ي���ة 
وع�����������دد م�������ن ال�����ك�����ت�����اب وال�����ن�����اش�����ط�����ن واإلع�����ام�����ي�����ن 
وال����ص����ح����ف����ي����ن وم�������راس�������يل ال������ق������ن������وات واإلذاع��������������ات 

والصحف والكتاب والناشطن.

تسلم  نسخة من مدونة السلوك الوظيفي
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َه نحو فرض السيادة الكاملة على املياه اإلقليمية وحماية املالحة الدولية  توُجّ

الفريق الرويشان: صنعاء حاضرة للشراكة في 
تأمني طرق التجارة واملالحة في املياه الدولية

   القحوم: من يشكل خطورة على املالحة الدولية هو التواجد العسكري 
األمريكي والبريطاني والفرنسي في باب املندب وقبالة السواحل اليمنية

في اللقاء اإلعالمي ملناقشة اخلطة اإلعالمية لتدشني مدونة السلوك الوظيفي

حامد: املدونة معيار لتقييم أداء املسؤول
 واملوظف وااللتزام بالضوابط واملعايير

 القاضي مجاهد: مدونة السلوك بوابة ملشاريع 
سيتم تنفيذها لالرتقاء بأداء املؤسسات 

 اجلنيد: املدونة ضمن عشرة مسارات اعتمدتها 
الرؤية الوطنية لتصحيح االختالالت

شدد على ضرورة التزام كافة اجلهات بقانون البناء والئحته التنفيذية..

رئيس الوزراء يناقش مع اجلنيد آخر اخلطوات التنفيذية للرؤية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي

   القوات املسلحة تكشف 
عن أسلحة بحرية إستراتيجية 

وتؤكد أنها جاهزة 
الستخدامها إَذا تطلب الوضع



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

الطبقات
2- بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة 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 مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 
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عدن..
عىل معالق صراع توليفة أدوات ومكونات ومليشيات االرتزاق ذات الثقافات املتباينة واملصالح املتعارضة تتأرجح عدن الجريحة الباحثة عن كرامتها 
وعزتها املسلوبة وحريتها املهاجرة.. كل معطيات واقع املدينة التي عرفت بثغر اليمن الباسم ذات يوم، وكل ثواين ودقائق لحظتها التاريخية باتت 

تؤكد حقيقة واحدة هي حقيقة مستقبلها املفتوح عىل املزيد من معارك االرتزاق الدامية وما سيرتتب عليها من احتماالت مجهولة وجراحات وتقرحات 
إنسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية نازفة، ولم يعد يف عدن اليوم من يؤمن بفكرة الوطن، سوى تلك الجماهري املتكسرة كعيدان القصب، التي 

أنهكتها انماط مشوهة من املعاناة والتعب، فخلف أقنعة مرتزقة ورعايا وأتباع أنظمة الغزو واالحتالل الجديد، تكاد تختفي وتتالىش مالمح الربيق 
الذهبي التاريخي للمدينة وثقافة وفكر أبنائها الوطني وسيادة واستقالل الوطن.. ويف ظلمة كواليس املتاجرة الغامضة بمالمحها الجميلة وسيادتها 

واستقاللها وحرية وأمن واستقرار أبنائها ترتقب املدينة لحظة اندالع معركة جديدة دامية بني أدوات العمالة واالرتزاق أبطالها العميالن طارق 
والزبيدي ومسرحها واقع مفتوح لتدافع أحداث ووقائع مؤملة وجراحات عميقة نازفة ومعاناة مدمرة لحياة اآلالف من البسطاء واألبرياء.. التفاصيل 

املؤملة لهذه املعاناة يشتمل عليها هذا التقرير:

مــــســــار تــــآمــــر جــــديــــد يـــــحـــــاول جـــــر مـــديـــنـــة عــــــدن إىل 
مــــســــتــــنــــقــــع صـــــــــــــراع درامــــــــاتــــــــيــــــــي حـــــلـــــقـــــاتـــــه الـــــدمـــــويـــــة 
وفـــــصـــــولـــــه املــــــأســــــاويــــــة مــــتــــواصــــلــــة وتــــــنــــــذر بــــــصــــــورة ال 
تتوقف من املآيس، تحدد معالم تطوره واتجاهاته 
أنظمة الــعــدوان واالحــتــالل اإلمــــارايت السعودي، 
وتـــــصـــــنـــــع أحـــــــــداثـــــــــه ووقـــــــائـــــــعـــــــه قــــــيــــــاداتــــــهــــــا الـــعـــمـــيـــلـــة 
واملـــرتـــزقـــة، ولــأســف الــشــديــد يف ظــل صــمــت دويل 
مـــن  وســـــخـــــريـــــة  رىض  وربما ابتسامات   ، مــــــريــــــب 
املــنــظــمــات واملـــجـــالـــس الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــي الـــدفـــاع 

عن حقوق اإلنسان وتطبيق القوانني اإلنسانية.
ووفق سيناريو أمريي بريطاين سعودي إمارايت 
بدأت مليشيات العميل طارق من جهة ومليشيات 
العميل عيدروس من جهة أخرى ترتيبات خوض 
معركة جديدة يف مدينة عدن التي يهيمن عليها 
حاليا انتقايل اإلمارات وشهدت سابقا العديد من 
جـــــــوالت الـــــصـــــراع الـــســـيـــايس والعسكري الدموي 
بني مليشياته ومليشيات االرتزاق األخرى املوالية 

للعدوان.
تصاعدت املخاوف يف مدينة عدن، املعقل األبرز 
ملـــــا يـــســـمـــى بـــاملـــجـــلـــس االنــــتــــقــــايل املــــــدعــــــوم إمــــاراتــــيــــا، 
بـــــعـــــد أن قــــــــــرر تـــــحـــــالـــــف الــــــــــعــــــــــدوان حـــــســـــم مــــعــــركــــة 
عـــدن عــســكــريــا وأصــــدر نــظــام االحـــتـــالل الــســعــودي 
تــوجــيــهــاتــه ملـــا يــســمــى قــــوات الــعــمــالــقــة الــتــي تعمل 
تــــحــــت قـــــيـــــادة املــــــرتــــــزق طــــــــارق يف الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 

بحسم معركة عدن.
وذكــرت مصادر أن التوجيه السعودي جاء مع 
تنامي رفض الفصائل الجنوبية ضغوطا للخروج 
مــن املدينة مقابل مكافآت مالية تصل إىل 150 

ألف ريال لكل مقاتل.
ويف حــــني حـــــذر نـــاشـــطـــون مــــن تــــداعــــيــــات ســيــطــرة 
قـــــــــوات املــــــرتــــــزق طـــــــــارق عـــــىل املــــديــــنــــة لـــــــوح رئـــــيـــــس مــا 
يــــســــمــــى مــــجــــلــــس املـــــــقـــــــاومـــــــة الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة أبــــــــــو هــــمــــام 
اليافعي بإعالن الحرب عىل القوات السعودية، 
يف ذات الحني رفعت فصائل أخرى حالة التأهب 
ملــواجــهــة الــواقــع الــجــديــد الـــذي تــحــاول السعودية 
فرضه بالقوة ورفضت قرار تسليم العمالقة ملف 
عدن ضمن ترتيبات تسليم املرتزق طارق الذي عزز 

مــــؤخــــرا قــــواتــــه إىل مــعــســكــر رأس عــــبــــاس يف عـــدن 
ويتوقع أن يتوىل مهام تأمني املدينة وتحديدا أهم 

املنشآت الحيوية فيها.
وذكرت مصادر أن املخطط السعودي الذي يتم 
تنفيذه بدعم وإسناد من رئيس ما يسمى مجلس 
القيادة الرئايس العميل رشاد العليمي يرمي إىل 
استبعاد االنتقايل من مدينة عدن وبسط سيطرته 

عليها.
وكـــــــان نــــظــــام الــــــعــــــدوان واالحــــــتــــــالل الــــســــعــــودي ، 
قــــد أمـــهـــل مــــا يــســمــى بــاملــجــلــس االنـــتـــقـــايل لــتــســلــيــم 
مـــواقـــع قـــواتـــه يف مــطــار عـــدن الـــــدويل لــقــوة مــوالــيــة 
له، مطالبا تشكيالت االنتقايل املتمركزة يف املطار 
إخالء مواقعها وتسليمها لقوة أمنية دربها النظام 

السعودي عىل أراضيه خالل العامني املاضيني.
ويف املقابل رد القيادي يف االنتقايل أبــو همام يف 
تــدويــنــة لـــه عـــىل تـــويـــرت، مــتــوعــدا بــإســقــاط مجلس 
الــــــقــــــيــــــادة الـــــــــــذي شــــكــــلــــه الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــعــــــودي قــــائــــال 
"مجلس القيادة سيتفكك قريبا والشرعية شرعية 
املجلس االنتقايل فقط". وتابع: "الوحدة اليمنية 
انتهت والشرعية انتهت بمجلس قيادي سيتفكك 

قريبا ويبقى املجلس االنتقايل" حد تعبريه.
تــهــديــدات الــقــيــادي يف االنــتــقــايل جـــاءت بالتزامن 
مع انتشار مسلحي ما يسمى "املقاومة الجنوبية" 
يف مــديــريــات خـــور مــكــســر والــربيــقــة وصــــرية واملــعــال 
واملنصورة، بلباس مدين رفضا للقرار السعودي، 

وردا عــىل مــنــع الـــريـــاض عــــودة رئــيــس االنــتــقــايل 
املــــــــرتــــــــزق عــــــــيــــــــدروس الـــــــزبـــــــيـــــــدي، واســـــتـــــقـــــدامـــــهـــــا 
تـــــــعـــــــزيـــــــزات مــــــــن قـــــــــــــوات املـــــــــرتـــــــــزق طـــــــــــــارق صــــالــــح 
لــلــســيــطــرة عــــىل قـــصـــر مــعــاشــيــق واالنــــتــــشــــار يف 

مناطق بعدن.
ورغــــــــم انــــتــــشــــار مـــســـلـــحـــني تـــابـــعـــني لـــقـــائـــد مــا 
يسمى "املقاومة الجنوبية" بلباس مدين يف 
محيط املطار والشوارع الرئيسة يف مديرية 
خور مكسر، بالتزامن مع انتشار مماثل يف 
مــحــيــط قــصــر مــعــاشــيــق الــــرئــــايس ومـــديـــرات 

املعال والتواهي، وسط توتر كبري.
تـــــصـــــاعـــــدت حـــــــــدة الـــــــتـــــــوتـــــــرات بـــني 
قــــوى تــحــالــف الــــعــــدوان ومــرتــزقــة 
املــــــــــجــــــــــلــــــــــس االنـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــايل، يف ظـــــل 
تــــــحــــــركــــــات جـــــــديـــــــة إلقــــــصــــــائــــــه مـــن 
عـــــقـــــر داره، وتـــــمـــــكـــــني خــــصــــومــــه 
الــــــــــفــــــــــصــــــــــائــــــــــل  الــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــديــــــــــــني يف 

اإلمـــــــــــاراتـــــــــــيـــــــــــة، ولــــــــــــم تــــــجــــــد تـــــحـــــركـــــات 
االنـــــتـــــقـــــايل الـــعـــســـكـــريـــة نـــفـــعـــا وأفــــــــادت 

مصادر مطلعة أن قوات نظام االحتالل السعودي 
بدأت إسقاط املواقع الحيوية الخاضعة لسيطرة 

فصائل االنتقايل يف مدينة عدن.
وقالت املصادر إن قوات سعودية اقتحمت مطار 
عدن الدويل السبت، وانتشرت يف املدرج الرئييس 

وجميع مداخل ومخارج املطار.

وأوضــــــــــحــــــــــت 
املــــــصــــــادر أن الــــــقــــــوات طـــــــــردت مـــجـــامـــيـــع 

املجلس االنتقايل املسؤولة عن تأمني املطار.
وتـــســـعـــى الـــســـعـــوديـــة لــلــســيــطــرة عــــىل أهـــــم مــنــفــذ 
حــيــوي يف مــديــنــة عـــدن، تــمــهــيــداً لتسليمه لــقــوات 
املـــــرتـــــزق طـــــــارق صــــالــــح عـــــىل غـــــــرار قـــصـــر مـــعـــاشـــيـــق، 

حــــيــــث ســـحـــبـــت فـــصـــائـــل 
االنــــتــــقــــايل فــــــور وصـــولـــهـــا 
الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــر، ودفــــــــــــــــعــــــــــــــــت 
بمجاميع محسوبة عىل 
قائد الفصائل اإلماراتية يف 
الــســاحــل الــغــربــي، كبديلة 

عنها.
يف املـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــدأ نــــــــــظــــــــــام 
االحــتــالل اإلمــــارايت ، األحــد، 
تــحــركــات مــكــثــفــة يف مــحــاولــة 
لتضييق رقعة الخالفات بني 
فصائل االرتــزاق املوالية له ما 
يــــعــــكــــس مـــــخـــــاوفـــــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

من خسارة قاعدته هناك..
نــــــــظــــــــام  الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاق دفـــــــــــــــــــع  ويف 
االحــــــــتــــــــالل اإلمــــــــــــــــــارايت بـــــقـــــيـــــادات 
يف االنـــتـــقـــايل وطـــــارق صالح إىل 
صـــــــــــــــــــدارة املـــــــشـــــــهـــــــد لــــــــلــــــــدفــــــــاع عــــن 
عــــن  تـــــــتـــــــحـــــــدث  التقارير التي 
صــــــراعــــــات بـــــني الـــــطـــــرفـــــني.. كــمــا 
خـــــــصـــــــص مـــــــســـــــاحـــــــة واســــــــــعــــــــــة يف 
وســــائــــل إعــــالمــــه وأخــــــــرى مــمــولــة 
مـــنـــه لــلــتــشــكــيــك يف األهداف من 

وراء ما وصفه بالشائعات. 
وتــــــــأيت الــــتــــحــــركــــات اإلمـــــاراتـــــيـــــة يف 
وقــــــــــــــت يـــــــــقـــــــــرتب فـــــــيـــــــه الــــــخــــــصــــــمــــــان 
اللدودان من املواجهة العسكرية 
يف ظل التوترات املتصاعدة سواء 
فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــاحــــــتــــــالل الـــــنـــــظـــــام 
اإلمــــــــــــارايت لــــجــــزيــــرة مــــيــــون أو دفع 
الــنــظــام الـــســـعـــودي بـــاملـــرتـــزق طـــارق 

لتويل مهام الحماية يف عدن.
ويــــحــــاول نـــظـــام االحــــتــــالل االمـــــــارايت 
إعــــادة ضــبــط الــعــالقــة بــني أتباعه عرب دفـــع الــقــوى 
املعتدلة يف الوقت الذي تقرع فيه قيادات االرتزاق 
املتطرفة يف الجانبني طبول اندالع معركة االرتزاق 

الدامية يف مدينة عدن .

ما قبل انفجار معركة 
االرتزاق الدامية

 ف��ق��ر وح����رم����ان وف���وض���ى مم��ن��ه��ج��ة وخ���دم���ات 
منهارة وسقوط في دوامة الدم

 أص��اب��ع ال��ري��اض وأب��وظ��ب��ي تعبث ف��ي النسيج 
االجتماعي بالوالءات و االنتماءات املشبوهة

- خاص 

بسبب موقعها الجغرايف 
االسرتاتيجي الهام عىل 

مدخل مضيق باب املندب، 
كانت جزيرة ميون عرضة 

لأطماع الخارجية، وتعرضت 
لالحتالل عدة مرات عىل مدى 

القرون املاضية.. كما كان 
من ضمن أهم وأبرز دوافع 

وأهداف العدوان عىل بالدنا الذي بدأ يف 26مارس 
2015م والذي ما يزال مستمراً إىل اليوم، هو احتالل 

هذه الجزيرة والسيطرة عليها وبالتايل التحكم بحركة 
املالحة البحرية والتجارة العاملية التي تمر عرب مضيق 

باب املندب واستغالل هذا املضيق البحري اليمني الهام 
وهذه الجزيرة اليمنية ذات املوقع االسرتاتيجي لخدمة 

مصالح وأجندات قوى الهيمنة واالستكبار العاملي وعىل 
رأسها أمريكا وكيان العدو الصهيوين والذين هم من 

ضمن تحالف العدوان عىل بالدنا بل عىل رأسه وما 
مملكة الشر السعودية ودويلة اإلمارات إال أدوات لهما 

لتنفيذ أجنداتهما االحتاللية ومخططاتهما يف توسعة 
النفوذ والهيمنة وغريها من األهداف األخرى والعديدة 

التي تسعى إىل تحقيقها قوى الطغيان والهيمنة 
واالستكبار العاملي.

تثبيت وجودها االحتاللي
ويف إطار تنفيذ مخططات قوى الشر واالستكبار العاملي أمريكا والكيان 
الــصــهــيــوين، وأجــنــداتــهــمــا يف الــســيــطــرة عـــىل الــبــحــر األحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 
املــنــدب وخــلــيــج عـــدن وبــحــر الـــعـــرب، وتــثــبــيــت وجـــودهـــا االحـــتـــاليل يف هــذه 
املــنــاطــق االســرتاتــيــجــيــة والــهــامــة، تــكــرس حــالــيــاً دويــلــة االحــتــالل اإلمــــارايت 
مـــؤامـــرتـــهـــا لــلــســيــطــرة الـــكـــامـــلـــة عــــىل جــــزيــــرة مــــيــــون االســــرتاتــــيــــجــــيــــة.. حــيــث 
صعدت هذه الدويلة االحتاللية من تحركاتها الرامية لتثبيت وجودها 
وإحكام سيطرتها عىل جزيرة ميون ومضيق بــاب املندب االسرتاتيجي، 

وذلك عرب اإلعالن عن مشروع إنشاء مدينة سكنية يف الجزيرة.
وتــســعــى دويــلــة االحــتــالل اإلمـــــارايت مــن خـــالل هـــذه الــخــطــوة، إىل سلخ 
جــــزيــــرة مـــيـــون مــــن مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز، وإحـــــــــداث تــغــيــري يف ديـــمـــغـــرافـــيـــة هـــذه 
الجزيرة من خالل ضمها إىل محافظة عدن املحتلة، تمهيدا لالستيالء 
عــلــيــهــا والــتــحــكــم يف أهــــم طــــرق املـــالحـــة الــبــحــريــة.. وتــصــر دويـــلـــة االحــتــالل 
اإلمارات عىل االستحواذ الكامل عىل جزيرة ميون االسرتاتيجية يف باب 
املندب، بعَد قيامها خالل العام املايض وبمعية كيان االحتالل الصهيوين 

بإنشاء قاعدة جوية واستخباراتية.

تغيير دميغرافية اجلزيرة
ويف مطلع األســبــوع املنصرم، كــان املــرتــِزق حامد مللس -محافظ عدن- 
املعنَينّ من قبل تحالف العدوان واالحتالل، قد أعلن عن توقيع اتفاقية 
مع دويلة االحتالل اإلمارات إلنشاء مدينة سكنية يف جزيرة ميون التابعة 

إدارياً ملحافظة تعز.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن املرتزق املدعو مللس وقع اتفاقية إنشاء 
املــديــنــة الــتــي تــشــمــل 140 وحــــدة ســكــنــيــة، بــتــمــويــل مـــن دويـــلـــة االحــتــالل 

اإلمارات.
وأفادت املصادر أن هدف دويلة اإلمارات من بناء املشروع السكني هو 
إحــداث تغيري ديمغرايف يف جزيرة ميون، خاصة بعد أن هجرت قواتها 
االحــتــاللــيــة ســكــان الــجــزيــرة قــســريــاً، النــشــاء قــاعــدتــهــا العسكرية عليها، 
حــيــث يــتــوقــع أن تــنــقــل ســكــانــاً إمـــاراتـــيـــني وتــوطــنــهــم بــالــجــزيــرة يف مــحــاولــة 

الدعاء ملكيتها لها الحقا.
وعىل صعيد متصل، علق قيادي يف صنعاء، عىل محاوالت اإلمارات 
طــمــس هــويــة الــجــزر اليمنية وإحـــــداث تغيري يف تركيبتها الــديــمــغــرافــيــة، 
وآخرها جزيرة ميون يف باب املندب.. مؤكداً رصد قوات الجيش واللجان 

الشعبية كافة تحركات القوات األجنبية قبالة السواحل اليمنية.. وقال 
عــضــو املــكــتــب الــســيــايس يف حــركــة )أنــصــار الــلــه(، عــي الــقــحــوم يف تدوينة 
عــىل )تـــويـــرت(: "نـــراقـــب عــن كــثــب الــســلــوك الـــعـــدواين األمـــريـــي الصهيوين 
الــربيــطــاين املــســتــمــر قــبــالــة الــســواحــل الــيــمــنــيــة يف جـــزيـــرة مــيــون وســقــطــرى 
مـــن بــنــاء الــقــواعــد الــعــســكــريــة وتـــدفـــق الـــقـــوات األجــنــبــيــة الــغــازيــة وتهجري 
املواطنني وطمس الهوية والتغيري الديمغرايف ونهب الرثوات واالستمرار 

يف العدوان والحصار واملؤامرات املهولة 
عىل اليمن".

جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــد اإلعـــــــــــالن عــــــن تـــوقـــيـــع 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــة بـــــــــني املــــــــــرتــــــــــزق ملــــــلــــــس ودويــــــــلــــــــة 
االحتالل االمارايت، لبناء مدينة سكنية 
يف جــــزيــــرة مــــيــــون الــــهــــدف مـــنـــهـــا طــمــس 
الهوية اليمنية للجزيرة وإحداث تغيري 
يف ديـــمـــغـــرافـــيـــتـــهـــا مــــن خــــــالل اســـتـــقـــدام 
سكان جدد ويتوقع أن يكونوا اماراتيني، وتوطينهم فيها، خاصة بعد 

تهجريها السكان األصليني للجزيرة.
وتعد ميون “بريم” أهم الجزر اليمنية إلطاللها عىل مضيق باب املندب 
وهــي الجزيرة الثانية التي تسيطُر عليها اإلمـــارات عقب إحكام قبضتها 

عىل كامل أرخبيل سقطرى.
إال أن كــل الــقــوى االســتــعــمــاريــة القديمة رحــلــت عــن هــذه الــجــزيــرة كما 
رحلت مطرودة من غريها من من مناطق اليمن بفعل نضال أبناء اليمن 
األحــرار ورفضهم ومقارعتهم للمحتلني، وكانت أرض اليمن وما زالت 
وستظل مقربة للغزاة الطامعني، وعىل املحتلني الجدد أن يفهموا ذلك 

جيداً.
انتهاك جسيم

وعىل صعيد متصل أدان مصدر مسؤول يف السلطة املحلية بمحافظة 
تعز ما يقوم به تحالف العدوان األمريي السعودي اإلمارايت يف جزيرة 

ميون اليمنية من استحداثات وأعمال إجرامية.
أوضح املصدر أن تحالف العدوان يقوم بتهجري سكان الجزيرة وإحالل 
مــســتــوطــنــني جــــدد بــــدال عــنــهــم وبـــنـــاء قـــواعـــد عــســكــريــة ووحـــــــدات سكنية 
إلحداث تغيري ديموغرايف يف الجزيرة ومحاولة سلخها عن الهوية والقيم 

الثقافية والتاريخية التي تربطها بمحافظة تعز.
وأكد املصدر أن ما يقوم به املحتل يمثل تدخاًل سافراً وانتهاكا جسيماً 
للسيادة اليمنية وجريمة مشهودة عىل مــرأى ومسمع املجتمع الدويل 
وانتهاكاً صريحاً مليثاق األمم املتحدة والجامعة العربية والدستور اليمني.

واستنكر استمرار تحالف العدوان يف سياسته العدائية وعدم رغبته يف 
تحقيق السالم وإيقاف العدوان ورفع الحصار وإنهاء االحتالل وهو ما 
يكشف عن نواياه الخبيثة وزيف ما يدعيه يف بياناته وتصريحاته برغبته 

يف تمديد الهدنة.
وحـــــــذر املـــــصـــــدر تـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان مـــــن عـــــواقـــــب االســـــتـــــمـــــرار يف تـــصـــرفـــاتـــه 
العدوانية ومــمــارســة حماقاته التي سيدفع ثمنها عــاجــاًل كــون الشعب 
اليمني وقيادته لن تتهاون مع مثل هكذا تصرف وستحرر كل شرب من 

أرض الوطن.
وطالب األمم املتحدة وهيئاتها بإدانة واضحة لتلك األعمال العدائية 
والعمل الجاد عىل إيقاف العدوان ورفع الحصار وانهاء االحتالل كونه 

عدواناً عىل دولة حرة مستقلة ذات سيادة.

بتواطؤ املرتزقة ..  أبوظبي تبسط على اجلزيرة

ميون.. اختطاف اجلغرافيا وانتهاك السيادة

أدواتها ال تبالي باملآسي املتوقعة..

تغيير الدميوغرافية وتوطني 
الدخالء الصهاينة

ت����وق����ي����ع ات����ف����اق����ي����ة م���ش���ب���وه���ة 
لتغيير دميوغرافية ميون

- خاص 



04 تقارير

 اكد مشايخ ووجهاء القبائل اليمنية ثورة 21 سبتمرب ومن 
اهم اهدافها تقويه وحده الصف االجتماعي تجسيدا ملبدأ األخوة 
والوحدة يف قوله تعاىل)واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا 

وكونوا عباد الله اخوانا(..
)والتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (وتجسيدا لهذه املوجهات 
الربانية حرصت قياده الثورة ممثلة يف سماحه السيد القائد العلم 
عبدامللك بدرالدين الحويث يف إنهاء قضايا الثأر يف املجتمع اليمني 
س���واء ث����ارات اس���ر او فيما ب��ن ال��ق��ب��ائ��ل اليمنية بمختلف ال��وس��ائ��ل 
وال������ط������رق س��������واء ع�����رب ال����ق����ض����اء او ع�����رب االس����������اف واالع�������������راف ال��ق��ب��ل��ي��ة 

السائدة يف اليمن.. 
م����ؤك����دي����ن ب����ان����ه و ب���ف���ض���ل ال����ل����ه س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل وب���ف���ض���ل ح��ك��م��ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة والسياسية ال��ت��ي تنبهت مبكرا،لخطورة ال��ث��ارات 
القبلية، والقتل بن ابناء القبيلة اليمنية الواحدة، فبدأ مجلس 
التاحم القبيل بإعادة احياء االساف واالعراف واملواثيق واملراقيم 
القبلية القديمة، وحل الثارات القبلية   تنفيذا لتوجيهات القيادة، 
والحمدلله تم حل مئات  القضايا و التي كان لها عقود من الزمان 
وخلفت العشرات من القتىل والجرحى من ابناء القبائل، وانهاء 

الصراعات والقتال بن القبائل. 
وألهمية ه��ذه القضايا ال��ث��ارات فقد اج��رت صحيفة 26 سبتمرب 

استطاعا صحفيا وحرجت بالحصيلة التالية.. فاىل الحصيلة: 

استطالع: صالح السهمي  

ب����داي����ة ت����ح����دث ال���ش���ي���خ ن����اج����ي م���ح���م���د ال����س����ام����ي. رئ����ي����س م��ج��ل��س 
التاحم القبيل بأمانة العاصمة صنعاء حول حل قضايا الثارات 

حيث قال:  
<< ك��ان��ت االوض����اع يف ال��ب��اد ق��د وص��ل��ت إىل ح��ال��ة سيئة ج��دا، 
ف��ك��ان��ت ال����ث����ارات وال���ق���ت���ل، وال���ق���ط���اع���ات ال��ق��ب��ي��ل��ة م��ن��ت��ش��رة بشكل 
ف���ض���ي���ع، وك���ل���ه���ا ب����دع����م وت���س���ه���ي���ل م�����ن ق���ب���ل ال���س���ل���ط���ة ال���س���اب���ق���ة، 
وال����ت����ي ك���ان���ت ت���دع���م اط�������راف ال����ص����راع ال���ق���ب���يل،ح���ي���ث ك���ان���ت ت��ق��وم 
ب��ت��ق��دي��م امل�����ال وال����س����اح ل��ل��ق��ب��ائ��ل ل��اق��ت��ت��ال ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، وك��ان��ت 
ه�������ذه ال�������ث�������ارات ب���ت���وج���ي���ه���ات خ�����ارج�����ي�����ة، ب�����ه�����دف اق���������اق ال���س���ك���ن���ي���ة، 
وتشويه القبيلة اليمنية والتي كانت توصف بانها سبب التخلف 
وال��ج��ه��ل وه���ي ال��س��ب��ب يف س���وء االوض�����اع االق��ت��ص��ادي��ة، ك��ل ه��ذا 

ك����ان ه���و وه����و ال���وض���ع ال���س���ائ���د  ال�����ذي ك���ان���ت ت��ع��ي��ش��ه ال��ي��م��ن قبل 
ث���ورة 21 سبتمرب 2014م، ه��ذا اإلرث الكبري ال���ذي خلفته السلطة 
الحاكمة للباد سابقا، ك��ان يعول عليه - مع بداية - العدوان 
السعوصهيوامرييك عىل اليمن يف 26مارس2015م - تحريك هذه 
ال��ورق��ة يف املجتمع اليمني، لتكون هي القاصمة التي ستقصم 
ظهر الصمود والثبات امام تحالف العدوان، ولكن بفضل الله 
سبحانه وتعاىل وبفضل حكمة القيادة الثورية والسياسية التي 
تنبهت مبكرا، لخطورة الثارات القبلية، والقتل بني ابناء القبيلة 
اليمنية الواحدة، فبدأ مجلس التاحم القبيل الشعبي بإعادة 
اح��ي��اء االس���اف واالع����راف وامل��واث��ي��ق وامل��راق��ي��م القبلية القديمة، 
وح��ل ال��ث��ارات القبلية   تنفيًذا لتوجيهات ال��ق��ي��ادة، والحمدلله 
تم حل مئات  القضايا و التي كان لها عقود من الزمان وخلفت 
ال�����ع�����ش�����رات م������ن ال����ق����ت����ىل وال�����ج�����رح�����ى م������ن اب������ن������اء ال����ق����ب����ائ����ل، وان�����ه�����اء 
الصراعات والقتال بني القبائل،  وهذا   افشل مخطط تحالف 
العدوان يف اقاق السكنية وزعزعة االمن واالستقرار، وتصدع 
الجبهة الداخلية، فكان وع��ي ابناء الشعب اليمني كبري جدا، 
حيث تجاوب مع دعوات القيادة العان الصلح العام والتفرغ 
مل���واج���ه���ة ال����ع����دو ال��ح��ق��ي��ق��ي وه�����و ال����ع����دو ال���خ���ارج���ي ال������ذي ي��س��ع��ى 
للنيل من اليمن بشكل عام، وكان للرجال الخريين  من املشايخ 
وال��وج��اه��ات الوطنية والشخصيات االج��ت��م��اع��ي��ة   دوراً ك��ب��رياً يف 
انهاء قضايا الثار وحل املشاكل القبلية، وتوحيد الصف الوطني 

ملواجهة العدو الخارجي. 
فالقبيلة اليمنية هي صمام أم��ان اليمن وهي الصخرة الصماء 
التي ستتحطم امامها كل املؤامرات واملخططات الخارجية..عاشت 
اليمن حرة مستقلة موحدة وال نامت اعني الجبناء والعماء.. 

ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ائ���د ال���ع���ل���م وض���ع���ت ع�����ىل  ال����ج����روح إلن����ه����اء ق��ض��اي��ا 
الثارات

اما الشيخ: صادق أحمد مطهر العليي فقد اشاد بحكمة قائد 
الثورة واصراره بأنهاء قضايا الثارات قائا: 

<< لله درك م��ن قائد عظيم  أص���رارك ع��ىل حلحلة قضايا الثأر 
ب��ني ك��اف��ة امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي ع��ك��س��ت ت��ف��اع��ل امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي بتلك 

التوجيهات ومدى تنفيذها..
ل��ل��ه درك م���ن ق���ي���ادة ح��ك��ي��م��ة اف��ش��ل��ت م��خ��ط��ط��ات االع�������داء بحل 
تلك االشكاليات العالقة منذ القدم واملرتاكمة يف اروقة النيابات 

واملحاكم وتفاعل املجتمع بتلك التوجيهات واالسراع يف تنفيذها 
ل���ح���ل ك����اف����ة ق���ض���اي���ا ال����ث����أر وال���ق���ت���ل "ك����ج����زء اس�������ايس ل���ي���س���ود االخ�����اء 

والتسامح واالعفاء  وااليثار  يف كافة املجتمع اليمني".
وما ناحظه من نجاح فاق التوقعات لحل هذه الظاهرة السيئة  
حيث  تم حل قضايا عديدة مثل القتل والثأر عىل مستوى كافة 
القبائل اليمنية انما يدل عىل الوعي والبصرية  لتوحيد الصفوف 
وان����ه����اء ه����ذه ال���ظ���اه���رة م���ن اص��ل��ه��ا وال���ت���وج���ه ن��ح��و ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��دال��ة 

السرتجاع الحقوق واالنصاف. 
الشكر لله تعاىل، ثم للقائد العلم يحفظه الله كما هو الشكر 

للقيادة السياسية  وقيادة مجلس التاحم القبيل. 
ممثلة بالشيخ املجاهد ضيف الله رسام ونوابه واعضاء مجلسه 
وك�������ذا ال���ش���ي���خ امل���ج���اه���د/ن���اج���ي ال���س���ام���ي رئ����ي����س م���ج���ل���س ال���ت���اح���م 
باألمانة الذين ب��دوره��م بذلوا الجهد لتقريب وجهة النظر إب��داء 
الحلول  واملتابعة والتنسيق لحلحلة القضايا العالقة واملتعرثة 
ح���ت���ى ان���ت���ه���ائ���ه���ا ب���ال���ص���ل���ح ال����ن����ه����ايئ """وه������������ذا م������اال ي�����ري�����ده ال�����ع�����دوان 
وي��غ��ي��ظ��ه اك����رث ع��ن��دم��ا ت��ل��ت��ح��م ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة وي���س���ود ال��ت��س��ام��ح 
""س����ي����درك ال����ع����دوان ان ال م��ج��ال ل���ه وم��خ��ط��ط��ات��ه  ال��ف��اش��ل��ة ام���ام 
صمود اليمنيني وثباتهم من اج��ل قضيتهم  ومبادئهم الوطنية 
ع�����ىل وط����ن����ه����م ال����ج����ري����ح وت���م���س���ك���ه���م  ب����االس����ت����ق����ال ال�����ت�����ام ل����ق����راره����م 
السيادي وتحرير كافة االرض اليمنية  والحرية والنصر  العيش 

بسام..

تفاعل املجتمع اليمني ايجابي ج���داً  يف تنفيذ توجيهات القائد 
ال��ع��ل��م وه�����ذا ي����دل ع���ىل ص��ح��ة ال���ح���دي���ث )اإلي����م����ان ي���م���ان وال��ح��ك��م��ة 

يمانيه(..
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج بإذن الله لألسرى 

عاش اليمن حراً ابيا مستقًا وال نامت اعني الجبناء..
من جانبه اكد الشيخ قايد الذنابه نمران رئيس التاحم الشعبي 
القبيل بمحافظه مارب ان من اهم اهداف ثورة 21من سبتمرب إنهاء 

قضايا الثارات يف املجتمع اليمني بقوله:
<< أت���������ت ث�����������ورة 21 س����ب����ت����م����رب وم���������ن اه���������م اه������داف������ه������ا ت�����ق�����وي�����ة وح�������دة 
الصف االجتماعي تجسيدا ملبدأ األخ���وة وال��وح��دة يف قوله تعاىل 
)واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا وكونوا عباد الله اخوانا(..

)وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( وتجسيدا لهذه املوجهات 
ال��رب��ان��ي��ة ح���رص���ت ق���ي���ادة ال���ث���ورة م��م��ث��ل��ة يف س��م��اح��ة ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د 
العلم عبدامللك بدرالدين الحويث يف إنهاء قضايا الثأر يف املجتمع 
ال��ي��م��ن��ي س����واء ث�����ارات اس����ر او ف��ي��م��ا ب���ني ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة بمختلف 
ال���وس���ائ���ل وال����ط����رق س�����واء ع���رب ال���ق���ض���اء او ع���رب االس������اف واالع������راف 

القبلية السائدة يف اليمن.. 
وتاحظ انه منذ انطاق الثورة اىل هذه اللحظة والجهد مستمر 
كل يوم وقد تم معالجة مئات القضايا معالجة جذرية وبعضها 
ق���د م���رت ع��ل��ي��ه��ا ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن وه���ي ق��ائ��م��ه وي��ت��م ت��غ��ذي��ت��ه��ا من 
قبل االعداء وبأياد يمنية خائنة وبفضل التوجه الجاد والصادق 

من قبل القيادة تم القضاء عليها وتعمل القيادة بشكل مستمر 
وملحوظ عىل التصدي الحازم الي قضية ثار او قتل جديدة قبل 
ان تصعب معالجتها لقطع الطريق امام االعداء لتغذيتها بهدف 

تمزيق النسيج االجتماعي ووحدة الصف. 
لقد كان للعدوان عىل اليمن الدافع القوي يف اوساط الشعب 
ال���ي���م���ن���ي الن����ه����ا ال�����ث�����ارات ب����ني ال��ي��م��ن��ي��ني وت���وح���ي���د ال���ج���ب���ه���ة ال���داخ���ل���ي���ة 
وت��ح��ص��ي��ن��ه��ا م����ن االخ��������رتاق ب���ه���دف اض���ع���اف���ه���ا وت��س��ه��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق م��ا 

يطمح له عدوانهم االرعن املهزوم بفضل الله.. 
ويف س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق إن��ه��ا ه���ذه ال��ق��ض��اي��ا ن��ج��د ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود بني 
اج��ه��زه ال���دول���ة وال��ق��ب��ائ��ل اليمنية م��ش��اي��خ وش��خ��ص��ي��ات اجتماعيه 
وافراد دون كلل او ملل والصرب حتى تثمر تلك الجهود بالنجاح 
العظيم ان ال��دول��ة يف ه���ذا امل��وض��وع تعتمد ع��ىل ه���ذا ال����دور ال��ذي 
تقوم به مكونات القبيلة اليمنية وتساند وتدعم الجهود بشكل 
واض���ح وق���وي ل��ذل��ك ال يمر ي��وم م��ن االي���ام دون خ��رب ان��ه��اء قضايا 

ثأر يف كل املحافظات الحرة دون استثناء.. 
وب����ه����ذا ال����ح����رص وب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة ت��خ��ي��ل م���ع���ي اه�����م ث���م���اره���ا ف��ق��د 
عصمت دماء كثرية كانت سوف تسفك يف حال استمرت قضايا 

الثأر وكم من انفس اعتقت من املوت..
اضف اىل ذلك اعادة املحبة واالخاء وتمتني الروابط االجتماعية 
وال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي ووح������دة ال���ص���ف وت��ق��وي��ة ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
وغريها الكثري من فوائد انهاء الثارات ويف املقال ناحظ من اول 
ي�����وم ل���ل���ع���دوان ان�����ه ي���ح���دث وي����غ����ذي ت���ل���ك ال����ص����راع����ات ب����ني ال��ق��ب��ائ��ل 
الخاضعني لسيطرته ونفوذه بل وابعد من ذلك حيث يصنعها 
بني األسر واملجتمعات الصغرية حتى تلك التي لم تكن قبل تحمل 
ال��س��اح.. وخ��ري دل��ي��ل ع��ىل ذل��ك م��ا ي��ح��دث يف محافظه م���ارب من 
ق��ض��اي��ا ث���أر ق��دي��م��ة ت��خ��دم��ه وق��ض��اي��ا م��س��ت��ح��دث��ه ب��رع��اي��ة ودع����م من 
ق��ي��ادات املرتزقة ونجده يهدئ مؤقتا بعض قضايا الثأر القديمة 
ألن اش��ت��ع��ال��ه��ا ال ي��خ��دم��ه، ل��ك��ن��ه يف ن��ف��س ال���وق���ت ل���ن ي��ت��خ��ذ ق����راراً 
ل��ح��ل��ه��ا ف��ه��ي خ���ط رج��ع��ه ي��س��ت��خ��دم��ه ع��ن��د ال��ح��اج��ة ف��ش��ت��ان م���ا بني 

ثقافة املسرية القرآنية وثقافة فرق تسد.. 
أخرياً: نسأل الله ان يحفظ السيد القائد العلم وينصره ويحفظ 
شعبنا العظيم وينصر ويحفظ املجاهدين يف ك��ل الجبهات وان 
يرحم الشهداء يشفي الجرحى ويفك اسر االسرى واملفقودين.. 

والله من وراء..

املسألة اليهودية
منذ ان سيطر كرومويل 1599- 1658م عىل السلطة يف بريطانيا واستتب له األمر 
أخ��ذ اليهود مواقفهم االيجابية منها فقدم جميله ال��ذي ال ينىس لليهود حيث 
فكر يف اقامة وطن قومي لهم ولكن يف افريقيا الجنوبية وأطلق عليه اسم املسألة 
اليهودية حيث سمع ألول مرة بهذا الحديث يف 1652م يقول كرومويل ) أن الرب 
اخ��ت��ار بريطانية بديا ع��ن اسرائيل لتقوم بتحقيق ال��وع��ود التي وع��ده��ا لليهود ( 
وقد سمح لليهود يف عهده بالعودة إىل انجلرتا الستخدامهم يف غزواته او كرجال 
استخبارات بفضل عاقاتهم املمتدة عرب اوروبا ليزودوه باملعلومات السرية عن 
االنظمة امللكية ض��ده وبعد موته نبش الشعب الربيطاين عن جثته وجثت كبار 

أعوانه وعلقوا عىل املشانق تشفيا وانتقاما .
ويف عهد نابليون املاسوين  و حليف الصهيونية والذي قام بحملته عىل مصر ثم 
عىل فلسطني وفى نبته املبيته خلق دولة يهودية بناء عىل طلب محافل باريس 
املاسونية وقد قال يف خطاب له لبعض اليهود يف فلسطني يف اثناء غزوة لفلسطني 
يف 4 اب��ري��ل 1798م يحثهم فيه ع��ىل االل��ت��ح��اق بقواته ووع��ده��م بإقامة دول���ة لهم 
عىل أرض مقابل ذلك قائا لهم : ) يا ورثاء فلسطني الشرعيني إن األمة الكبرية 
تدعوكم السرتجاع ما اخذ منكم فأسرعوا ... لقد آن األوان للمطالبة الستعادة 
حقوقكم املدنية ... للمطالبة ب��أن يعاد لكم الوجود السيايس ألمتكم وب��ا شك 
إىل األب����د ( ل��ق��د ك���ان ن��اب��ل��ي��ون أول م���ن اج��ت��ذب��ت��ه ف��ك��رة اس��ت��ع��م��ار ف��ل��س��ط��ني ع���ىل يد 
الصهيونية لتحقيق احامه بتأسيس امرباطورية له يف باد الشرق لكنه تحطم هو 
وجنوده عىل أسوار عكا الصامدة وعاد مقهورا وقد تبددت كل أحامه وطموحاته 

يف الشرق .

كلب حراسة 
فاألطماع الربيطانية االستعمارية يف املنطقة هي من ساعدت الصهاينة يف اقامه 
ك��ي��ان��ه��م يف ف��ل��س��ط��ني ف���وج���وده���م م���ره���ون ب��امل��ص��ال��ح امل���ت���ب���ادل���ة ب��ي��ن��ه��م وب����ني اوروب�����ا 
التي يجب عليها ان تكفل وجودهم وبقاءهم ودورهم يف املنطقة كاب حراسة 
للمصالح االوروبية واالمريكية ليس إال وكما قال صحفي صهيوين حجاي أيشد 
) ان اس��رائ��ي��ل ك��ل��ب ح���راس���ة ح���اد االس���ن���ان م���رب���وط بسلسلة ط��رف��ه��ا ب��ي��د ال���والي���ات 
املتحدة تطلقه متى تشاء وع��ىل من تشاء( . وق��د ظهرت ب��وادر التأييد الربيطاين 
لقيام كيان صهيوين يف املنطقة منذ عام 1850م وخاصة بعد فتح قناة السويس 
للحفاظ عىل الطريق الواصل اىل الهند بني الشرق والغرب . وقد أعلن ذلك ماكس 
ن��ورداو زعيم صهيوين وممن شاركوا بمؤتمر بال بسويسرا مع هرتزل بقوله : ) 
ن��ح��ن ن��ع��رف م���ا ت��ري��دون��ه م��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ق��ف ح���راس���ا ل��ك��م ع���ىل ق��ن��اة ال��س��وي��س وان 
ن��ص��ون تحركاتكم اىل الهند ع��رب ال��ش��رق األدىن ون��ح��ن ع��ىل اس��ت��ع��داد لتنفيذ هذا 

الواجب الحربي الصعب (
ال يشء ب������دون م���ق���اب���ل ه���ك���ذا ت���ك���ون س���ي���اس���ة امل���ص���ال���ح ف���ه���ي ال ت���ق���وم ع����ىل امل���ب���ادئ 
والعقائد يقول تشرشل يف مجلس العموم الربيطاين عام 1937م ) ان بريطانيا 
ضمنت وع��د بلفور مقابل ال��خ��دم��ات ال��ت��ي قدمها ال��ي��ه��ود لربيطانيا وحليفاتها ( 
ويقول يف مذاكراته :) إذا اتيح لنا يف حياتنا وهو ما سيقع حتما ان نشهد مولد 
دول��ة يهودية ال يف فلسطني وح��ده��ا ب��ل ع��ىل ضفتي نهر االردن معا تقوم تحت 
حماية التاج الربيطاين ... فإننا سنشهد وقوع حادث يتفق تمام االتفاق مع املصالح 
الحيوية لإلمرباطورية الربيطانية ( . اما الوزير الربيطاين ايحوي فيقول يف مذكراته 

: ) ان اقامة شعب يهودي ناجح يف فلسطني هو كسب ثمني لضمان الدفاع عن 
قناة السويس من الشمال وإلداء  دور محطة الطرق الجوية املقبلة مع الشرق ( 
. وحتى يضمن هرتزل تحقيق اهدافه وطموحاته فهو يحدد الدور الذي سيلعبه 
الكيان الصهيوين يف خدمة مصالح الدول االستعمارية يف كتابه )الدولة اليهودية 
( قبل اكرث من خمسني سنة عىل قيامه فهو يقول : ) نحن نبني من اجل اوروبا 
مخفرا أماميا يف فلسطني ... وعلينا ان نبقى عىل اتصال بأوروبا كافة والتي يجب 
عليها ان تكفل وجودنا ( . ويشري هرتزل ان هذا الكيان الذي سيقوم يف فلسطني 
سيشكل جدارا فاصا بني العرب يف آسيا وأشقائهم العرب يف افريقيا وسيمزق 

اركان الوطن العربي (
الوعد املشؤوم 

ت��ح��رك األم����ل ال��ك��ب��ري ل���دى زع��م��اء ال��ص��ه��اي��ن��ة ب��إح��ي��اء ال��ق��وم��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة واع��ت��ربوا 
ان ذلك من حقهم وعليهم بذل كل الجهود للحصول عىل هذه األماين  . وكان 
الدور االهم يف خلق الدولة اليهودية لتيودور هرتزل وهو صحفي نمساوي ويعد 
شخصية ه��ام��ة يف ت��اري��خ ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ووض����ع ك��ت��اب��ه االول ع��ن ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة )دول���ة 
يهوذا( شرح فيه هدفها األسايس ويف 29 اغسطس 1897م عقد أول مؤتمر صهيوين 
يف ب����ازل ب��س��وي��س��را ح��ض��ره ن��ح��و 200 م���ن���دوب ي���ه���ودي م���ن ال����ذي اس��ت��ط��اع اق��ن��اع��ه��م 
ومللمتهم من اليهود املتحمسني وقد حدد يف برنامجه السيايس كيفيه حل املسألة 
اليهودية واقامة الدولة لهم  . ومما قاله يف ذلك املؤتمر : ) إن غاية الصهيونية 
هي خلق وطن للشعب اليهودي يف فلسطني يضمنه القانون ال��دويل( ولم يشر 
يف كتابه )الدولة اليهودية ( والذي عده الصهاينة كتابا مقدسا لهم فيما بعد اىل 
الديانة اليهودية بل كانت غايته قومية وليست روحية إذ قال فيه : )إنه سيكون 
يف دولته متسع للملحدين وألح��رار الفكر وع��ىل الحاخاميني ان يعظوا بالفكرة 
القومية ( . وحاول هرتزل عرب وسطاء اقناع الباب العايل والسلطان عبدالحميد 
يف طلب منح اليهود بعض االرايض يف فلسطني بغية انشاء مستوطنة مستقلة 
م��ق��اب��ل ان ت��ت��وىل ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ش���ؤون امل��ال��ي��ة ل���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة . ف��ك��ان رد 
السلطان العثماين بالرفض بقوله : ) انصحوا هرتزل بأن بحجم عن ابه خطوة 
يف هذا املوضوع ألين ال استطيع ان افرط بقدم مربعة من االرض انها ليست مليك 

وإنما ملك املسلمني الذين قاتلوا من اجلها وهي معجونة بدمائهم ... (
ويف بداية الحرب العاملية األوىل )1914- 1918م ( انحاز اليهود اىل املانيا ضد روسيا 
القيصرية طمعا بأنها ستمنحهم ارض فلسطني وطنا لكنهم اخفقوا يف تخطيطهم 

ثم انحازوا اىل بريطانيا فحصلوا عىل وعد بلفور الذي اعطى لتأمني اطماع بريطانيا 
يف الشرق وتنفيذ مصالحها هناك.

لقد تعهدت بريطانية منذ البداية بإحياء اسرائيل وانشاء وطن قومي لليهود 
ف��م��ن��ذ 1907م ع��م��ل��ت ب��ري��ط��ان��ي��ة وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ج��ن��ب��ا اىل ج��ن��ب ل��ل��ق��ض��اء عىل 
ع���روب���ة ف��ل��س��ط��ني وإق���ام���ة ك��ي��ان ص��ه��ي��وين ف����وق ارض���ه���ا ف��ق��د ق��ام��ت ب���إع���ادة ت��وط��ني 
اليهود يف فلسطني تحت االن��ت��داب ال��ربي��ط��اين، لقد عملت بريطانيا يف اتجاهني 
فهي من جهة حالت دون قيام اتحاد بني الباد العربية وحافظت عىل وضعها 
املجزأ بوضع العراقيل يف وجه أيه محاولة ترمي اىل تحقيق الوحدة بينهما وذلك 
ب��إل��غ��اء ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ف��ص��ح��ى وب��س��ن ت��ش��ري��ع��ات ع��ش��ائ��ري��ة وط��ائ��ف��ي��ة يف ال��ب��اد 
العربية التي خضعت لسيطرتها واحتالها ليبقى املجتمع العربي يف حالة من 
التفكك والتخلف والتناحر واالنقسام، ومن جهة اخرى قامت بريطانية بالتنسيق 
مع الصهيونية العاملية للعمل عىل تأسيس كيان اسرائييل يف فلسطني فأقامت 
ذل����ك ال��ح��اج��ز ال��ب��ش��ري م���ن ال��ع��ن��اص��ر ال��غ��رب��ي��ة ع���ىل ش��ك��ل ق����وة ع��س��ك��ري��ة متقدمة 
تكون صديقة لاستعمار وعدوة لسكان املنطقة فقامت حسب زعمهم بتحقيق 

الوعود وعدها الرب لليهود..
وك���ان اك���رث املتحمسني )آرث����ر ب��ل��ف��ور( وزي���ر خ��ارج��ي��ة بريطانيا ال���ذي ص���رح يف اث��ن��اء 
مناقشة مسألة االن��ت��داب ع��ىل فلسطني )ب���أن الصهيونية س���واء أك��ان��ت ع��ادل��ة ام 
ال ح��س��ن��ة أم س��ي��ئ��ة ف��ه��ي م��ت��ج��ذرة يف ت��ق��ال��ي��د ق��دي��م��ة يف اح��ت��ي��اج��ات ال���ي���وم ال��راه��ن 
ويف املستقبل ولها اهمية اكرب من رغبات ومعتقدات 700 ألف عربي يقطنون هذا 
البلد العريق( فكان وع��ده املشؤوم يف 2 نوفمرب 1917م بتأسيس دول��ة لليهود يف 
فلسطني ف��ق��د ج���اء وع����ده ال����ذي ي��ق��وم ع��ىل ال���خ���داع وال��ت��ض��ل��ي��ل بهيئة خ��ط��اب اىل 
ال��ل��ورد )ل��ي��ون��ي��ل روت��ش��ل��د( ي��ق��ول ف��ي��ه: )إن ح��ك��وم��ة امل��ل��ك لتنظر ب��ع��ني ال��ع��ط��ف إىل 
ان���ش���اء وط����ن ق���وم���ي ل��ل��ش��ع��ب ال���ي���ه���ودي يف ف��ل��س��ط��ني ول���س���وف ت���ب���ذل ك���ل ال��ج��ه��ود 
لتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطني وستبذل جهودها لتسهيل 
تحقيق ه��ذه ال��غ��اي��ة. وق��د اح��ت��وت ال��رس��ال��ة ع��ىل مفهومني أس��اس��ي��ني األول تأييد 
إنجلرتا إلقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني والثاين تعاون إنجلرتا مع اليهود 
لتحقيق هذا الهدف. ومما قاله وايزمان- الرجل الثاين بعد هرتزل- ويف خطاب 
له يف لندن يف 21 سبتمرب 1919م- )إن الدولة اليهودية سوف تأيت ولكنها لن تأيت 
بوساطة الوعود والتصريحات السياسية بل بعرق الشعب اليهودي ودمه  اما 
وعد بلفور فهو املفتاح الذهبي الذي يفتح ابواب فلسطني ويعطيكم فرصة لبذل 

كل جهودكم فيها(. وبعد مرور شهرين عىل هذا الوعد يف 7 ديسمرب1917م من 
العام ذاته استولت قوات الحلفاء عىل بيت املقدس وسلم ورئيس البلدية العربي 

مفاتيح املدينة ويف 9 ديسمرب دخل الجرنال الربيطاين اللنبى املدينة املقدسة..

تآمر دويل 
التصق العرب بأرض فلسطني منذ اقدم العصور ولم يفقدوا خالها هويتهم 
الوطنية والقومية اىل ان عاد اليهود عىل أسنة الرماح الربيطانية منذ عام 1917م 
ليسلبوا االرض وي��زوروا التاريخ ويعيثوا يف االرض فسادا.. يقول امل��ؤرخ الرويس 
)ل��وت��س��يك( يف ك��ت��اب��ه )ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة(: )ان ال��ت��اري��خ ليشهد ع��ىل أن خطط 
توطني اليهود يف فلسطني وتحويلها اىل بلد يهودي قد خطتها لها ليس اليهود 
إطاقا بل ايديولوجية الرأسمالية من الفرنجة واالنجليز واالملان املعادين للسامية 
ل��درج��ة ك��ب��رية وال���ذي���ن ل��ه��م مصلحة يف ال��س��ي��ط��رة ع��ىل ه���ذا ال��ب��ل��د وج��ع��ل��ه محمية 
لهم...( وحينما سأل مناحيم بيغن احد زعماء العصابات الصهيونية وهو يحاضر 
يف املحافل الصهيونية ملاذا ترفض إسرائيل االعرتاف بوجود الفلسطينيني؟ قال: 
)ما إن تجيزوا فكرة فلسطني للفلسطينيني حتى ال يعود لكم حق يف العيش هنا 
ففى تلك الحالة تكونون انتم غ��زاة محتلني تعيشون ف��وق ارض مسروقة ف��إذا 

كانت هذه فلسطني فانتم قد طردتم شعبا واخذتم ارضا(..
 ومن بني من رفضوا فكرة سيطرة سياسة يهودية عىل فلسطني الدكتور يهودا 
ماغنز وقال يف خطاب له يف الجامعة العربية )ان الصهيونية تحاول ان تخضع 
ال��ش��ع��ب ال��ي��ه��ودي ك��ل��ه ت��ح��ت ن��ف��وذه��ا ب��ال��ق��وة وال���ع���ن���ف...( وق�����ال: )ك��ن��ا ن��ع��ت��ق��د ان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة س��ت��ع��م��ل ع���ىل ت��خ��ف��ي��ف ال��ح��م��ل��ة ض���د ال��س��ام��ي��ة يف ال��ع��ال��م ول��ك��ن��ن��ا رأي��ن��ا 
العكس تماما فقد ازداد اعداؤها( وكثريون هم الذين عرفوا اخطار الصهيونية 
عىل العالم بأسره وليس عىل فلسطني فحسب فمنهم من رفضها ومنهم من 
فرضها لتأمني مصالحه يف املنطقة وخططوا لتوطني اليهود يف فلسطني لخدمة 
ذوي امل��ص��ال��ح االس��ت��ع��م��اري��ة وال��رأس��م��ال��ي��ة  . ف��ج��اءت إس��رائ��ي��ل م��ول��ودا غ��ري شرعي 
للتآمر ال��دويل عىل الحق العربي لكن احام )الشعب املختار( اكرب من فلسطني 
يقول ناحوم غولدمان )لم يخرت اليهود فلسطني ملعناها التورايت بالنسبة اليهم 
وال ألن مياه البحر امليت تعطى سنويا بفضل التبخر مليارات الدوالرات من املعادن 
واشباه املعادن وليس ايضا ألن مخزون أرض فلسطني من البرتول يعادل اضعاف 
ما هو مخزون باألمريكيتني مجتمعتني بل ألن فلسطني هي ملتقي طرق اوروبا 
وآسيا وافريقيا والن فلسطني تشكل بالواقع نقطة االرتكاز الحقيقية لكل قوى 

العالم وألنها املركز االسرتاتيجي والعسكري للسيطرة عىل العالم(..

دور ابن سعود
م����ا ب����ني ع�����ام 1882- 1948م ك���ان���ت ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ج��م��ي��ع��ا يف أض���ع���ف ع��ص��وره��ا 
واكرثها انحطاطا وتمزقا وانهزاما فالجميع إما محتل او تحت االنتداب او تحت 
الوصاية او يرأسه ملك او امري ضعيف او عميل وكان أخطر ما اتصف به العرب 
ط��وال تلك ال��ف��رتة ه��و الغفلة وان��ع��دام ال��وع��ي وال��ت��وق��ع مل��ا يتم تخطيطه وتنفيذه 
ع��ىل أرض فلسطني وب��ال��ت��ايل افتقد ال��ع��رب للموقف ال��واح��د واق��ت��ص��رت املواجهة 
عىل الفلسطينيني األضعف من ان يواجهوا إصرار العالم الغربي عىل اغتصاب 

فلسطني ومنحها لليهود إلقامة الوطن القومي لهم تحت قوة املال والساح.
فقيام الكيان الصهيوين جريمة مسرحها كان أرض فلسطني ووقف عىل ذلك 
امل���س���رح ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول واألس�����ر وال��ش��خ��ص��ي��ات وم���ن ب���ني ه���ذه األس����ر أس����رة آل 
سعود التي ساهمت يف قيام إسرائيل، وإن كان دورها قد بدا غري مباشر إال أنه 
انتهى من حالة السرية إىل حالة العانية، وتضمنت املرحلة السرية قيام اسرة 
آل سعود بدور األداة يف يد بريطانيا للقضاء عىل الثورة العربية وجيوش الشريف 
حسني وقد انتقلت األسرة من مرحلة السرية إىل مرحلة العانية وذلك بتحويل 
منابر األم��اك��ن املقدسة إىل إذاع���ة للدعوة إىل بريطانيا وت��ربي��ر ت��واج��د جيوشها يف 
الباد اإلسامية، باإلضافة إىل إجهاض أي محاولة للقضاء عىل إسرائيل والتي 
بدأت مراحل الشروع يف زراعتها منذ أواخر القرن التاسع عشر داخل أروقة القصر 
املليك بربيطانيا، وجاء املؤتمر اإلسامي األول الذي عقد يف عام 1926م تحت شعار 
تخليص ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي م��ن االس��ت��ع��م��ار ه��و أول اخ��ت��ب��ار مل��وق��ف ع��ب��د ال��ع��زي��ز آل 
سعود م��ن قضية فلسطني وق��د ب��دأ املؤتمر بالخطبة االفتتاحية وال��ت��ي فضحت 
حقيقة عبد العزيز آل سعود والتي قال فيه: )إنكم أحرار اليوم يف مؤتمركم هذا 
وراء ما يفيدكم به دينكم ومن التزام حكامه إال بئش واحد وهو عدم الخوض يف 
السياسة الدولية وما بني الشعوب وحكوماتها من خاف فإن هذا من املصالح 

الوضعية الخاصة بتلك الشعوب(..
فمع مرور األيام حول ابن سعود األماكن املقدسة إىل إذاعة للدعوة إىل بريطانيا 
وعندما أيقن أهل فلسطني أن عدوهم الحقيقي هو اإلنجليز وثاروا عليهم ثورتهم 
امل��ش��ه��ورة يف ع���ام 1936م، وب����دأت بريطانيا تعيد حساباتها وف��ك��رت يف التخلص 
من مساندة اليهود وتركهم يواجهون مصري املوت نتيجة الضغوط التي هددت 
مستعمراتها يف الهند وأفريقيا. تدخل عبد العزيز آل سعود ليلعب أخطر دور يف 
التاريخ الحديث وخداع أهل فلسطني من فوق منرب الحرمني، ووجه نداء باعتباره 
بابا لإلسام وكان فحواه )أن أهل فلسطني عليهم أن يصدقوه أنه يف حالة إيقاف 
ثورتهم سوف يساعده ذلك عىل إلزام بريطانيا بالتخيل عن اليهود وطردهم من 
األرايض العربية( وقد تعهد بتنفيذ كافة املطالب الفلسطينية ومنها طرد اليهود، 
وعندما استجاب الفلسطينيون للنداء ك��ان رد الفعل الربيطاين أنها ل��م تطلب 
من أحد التدخل وأن آل سعود تدخلوا طواعية ولم ينته ال��دور السعودي عند 
ه��ذا ال��ح��د، فعندما قامت ال��ح��رب العاملية الثانية وك��ان هتلر ع��ىل األب���واب حول 
آل س��ع��ود األرايض ال��ح��ج��ازي��ة إىل محطات تموين ل��ق��وات الحلفاء ب��اإلض��اف��ة إىل 
إقامة قواعد عسكرية للقوات، وعندما انتهت الحرب وتخلت بريطانيا عن دور 
الحاكم األوحد للعالم  حول آل سعود قبلتهم إىل ناحية أمريكا ليلعبوا نفس 

الدور حتى إعان قيام دولة اليهود عام 1948م.

 بدأ اليهود منذ ظهور الفكرة الصهيونية يف القرن 
ال����ت����اس����ع ع���ش���ر امل�����ي�����ادي ي����ف����ك����رون ج����دي����ا يف ال���ب���ح���ث ع��ن 
وج���وده���م ب��إح��ي��اء ال��ق��وم��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة وج���م���ع ال��ش��ت��ات  
ومللمة األتباع يف بقعة من األرض فأنشئت الجمعيات 
ال��ي��ه��ودي��ة وأس��س��ت امل��ن��ظ��م��ات الصهيونية وب���رز ال��ق��ادة 
وامل��ف��ك��رون الصهاينة ال��ذي��ن ط��رح��وا اف��ك��اره��م وآراءه���م 
للخاص من الشتات وتجمع االتباع وانتشرت املحافل 
املاسونية يف اوروبا وبرز املتشددون معهم الذين ركزوا 

جهودهم عىل فلسطني. 
ف���ك���م���ا ه����و م���ع���ل���وم ف������إن ف��ل��س��ط��ني ق����د اغ���ت���ص���ب���ت ب��ق��وة 
ال��س��اح وم���ن ق��ب��ل دول���ة ك���ربي إرض����اء ورض��وخ��ا ألقلية 
م�����ش�����ت�����ت�����ة ال أرض وال وط�����������ن ل������ه������ا وخ���������دم���������ة ل����ل����م����ص����ال����ح 
الصهيونية وقد تم إخضاعها تحت سلطانها وانتدابها 
ب��م��خ��ت��ل��ف ال���وس���ائ���ل غ���ري امل���ش���روع���ة وامل���خ���ال���ف���ة ل��ل��ق��ان��ون 
ال������������دويل م������ن إره������������اب وت�������روي�������ع ل����ل����س����ك����ان وق�����ت�����ل وت����دم����ري 

ومصادرة لألرايض وبصورة غري قانونية .

عيل الشراعي

وعد بلفور.. تآمر دولي على احلق العربي !

مشايخ ووجاهات اجتماعية يؤكدون لـ »                                                          «:

مضاعفة اجلهود لوضع حد للثأر
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 عملت بريطانيا والصهيونية العاملية جنبا الى جنب للقضاء على عروبة فلسطني
 تشرشل : )بريطانيا ضمنت وعد بلفور مقابل اخلدمات التي قدمها اليهود لبريطانيا وحليفاتها (

 أيشد : )اسرائيل كلب حراسة حاد االسنان مربوط بسلسلة طرفها بيد 
الواليات املتحدة تطلقه متى تشاء وعلى من تشاء(  

  التحرك إليقاف ظاهرة الثأرات عزز من متاسك النسيج االجتماعي  القيادة احلكيمة تسعى بكل جدية لتنزع فتيل الثأرات 



  وضع مهرجان العرس الجماعي الثالث التي 
تنظمه الهيئة العامة للزكاة يف محافظة ذمار حدا 
مل����ع����ان����اة 720 ع����ري����س����ا وع�������روس�������ا، وزرع ال����س����ع����ادة 
والفرح يف قلوبهم وأهاليهم وسط حضور شعبي 

ورسمي واسع.
خ��������ال ال�����س�����ن�����وات امل�����اض�����ي�����ة م������ن ال������ح������رب وال����ح����ص����ار 
ع��ى ال��ي��م��ن، ب���رزت م��ش��اري��ع هيئة ال��زك��اة ل��أع��راس 
الجماعية كضرورة ملحة لها أبعاد دينية وأخاقية 
واج���ت���م���اع���ي���ة ع�����دي�����دة، ج���س���دت ال���ق���ي���م ال���ح���م���ي���دة يف 
تحقيق الرتابط والتآلف بتيسري ال��زواج ودوره��ا يف 

بناء األسر عى املودة والرحمة.
ص����ح����ي����ف����ة "26س�������ب�������ت�������م�������ر" ش��������ارك��������ت ال�������ع�������رس�������ان يف 
محافظة ذمار أفراحهم، ورصدت أهمية األعراس 
ال���ج���م���اع���ي���ة ال����ت����ي الم����س����ت االح����ت����ي����اج����ات ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 

لفئات مصارف الزكاة.

الش����ك ب����أن ال��ح��دي��ث ع���ن ال���ل���واء األخ���ض���ر ي��خ��ت��ل��ف عن 
غريه باختالف جمال الطبيعة وصفاء الروح فكل زائر 
ل���ه س��ي��ب��ق��ى م���ش���دوًه���ا ب��ج��م��ال��ه خ����ال م���ن ه���م���وم ال��ح��ي��اة 
السفر اللواء الذي تشتم منه عبق التاريخ الذي تنبجس 
منها الحكايات وال��رواي��ات وامل��واق��ف العظيمة وينابيع 
االب����������داع ك���م���ا ت��ت��ف��ج��ر ي���ن���اب���ي���ع امل����ي����اه ال���ص���اف���ي���ة م����ن ج��ب��ال��ه 
الشاهقة التي تنساب  نحو  مدرجاته وأوديته املشهورة   

صحيح بان عالقتنا باللواء اللواء األخضر  ال تتوقف 
عند جمال الطبيعة  الساحرة التي هي كاملرآة تعكس 
شموخ وشرف املواقف العظيمة ألبنائه السيما العلماء  
الذي  يكتيس بيانهم الذي صدر بتاريخ ....  الخالد  نظرة 

ثاقبة وبوح شفاف 

هذا البيان كان له السبق يف الرؤية املستقبلية وتحمل 
املسؤولية يف توقيت صعب ولحظة زمنية حرجة حيث 
ك�����ان  ال���ل���واء االخ���ض���ر ق�����اب  ق���وس���ن أو أدىن م���ن ف��وىض 
ال���ج���م���اع���ات امل���س���ل���ح���ة وال����س����ق����وط يف م��س��ت��ن��ق��ع ال����ث����ارات 
وص�������ور ال���ت���ق���ط���ع���ات وال�����ح�����زن ال����س����رم����دي ك���م���ا ح���ص���ل يف 
محافظة تعز الحاملة الذي الزال املوت  يقتات عىل اشالء 

النساء واالطفال املقطعة بسبب العدوان ومرتزقته .

 لتبقى مدينة اش��ب��اح  يرتصدها ال��خ��وف وال��رع��ب من 
كل مكان  ليس يف حاضرها عالمة ضوء ولهذا سيبقى 
ال��ب��ي��ان ال��ع��ل��م��ايئ  خ��ط��وة حكيمة ال ي��ف��ارق��ه  ال��ش��ك��ر لله 
والتأمالت العميقة للرعاية االلهية التي صوبت الرؤية 
العلمائية باكتشاف حقيقة العدوان واالمساك بزمام 

اللحظة التاريخية كما أسلفنا 

وم���������ا دم������ن������ا يف م������ع������رض ال�����ح�����دي�����ث ع�������ن ب������ي������ان ال����ع����ل����م����اء 

ومواقفهم العظيمة  التي عصمت املحافظة من دائرة 
الصراعات ببيانهم العظيم والذي بالتأكيد وراءه كبار 
علماء املحافظة من امثال الشيخ املرحوم مفتي اللواء 
االخضر عبده عبد الله الحميدي والشيخ محمد املهدي 
وغريهم ممن يطول ذكرهم فالعلماء يرون ببصريتهم 
م����ا ال ي�������راه اآلخ���������رون وه����ن����ا ن���ت���وج���ه ال���ي���ه���م ب����ال����س����ؤال ه��ل 
سنشهد الكثري من املبادرات والندوات العلمائية السيما 
ونحن نعيش مرحلة استثنائية يف تاريخ شعبنا ووطننا،  
كل يشء مهدد بالزوال والسقوط واالنحالل األخالقي 
ح��ي��ث وص��ل��ت األم����ة اىل ح��اف��ة ال��ه��اوي��ة يف أش���د م��راح��ل 
ال���ت���اري���خ ض��ع��ف��ا وان����ك����س����ارا وح������رية ب���س���ب���ب  داء ال���خ���الف 
واالختالف فنور الهداية الذي انزل عىل قلب الرسول و 
الحبيب املصطفى صىل الله عليه وآله وصحبه االخيار 
كفيل بعالجها وإخراجها من ظلمات الجهل والتشرذم 

واالختالف إىل آفاق من التطور وهداية البشرية  . 

فكلما أمسك العلماء بزمام املبادرات الذاتية تحققت 
الكثري من االنجازات واملكاسب التي  تالمس هموم االمة 

أخرياً :

س���ي���ب���ق���ى ال�����ل�����واء االخ�����ض�����ر ب���ج���م���ال���ه وم�����واق�����ف ع��ل��م��ائ��ه 
وأب����ن����ائ����ه أص������ل ال���ح���ك���اي���ة ال����ق����ادم����ة م����ن أع����م����اق ال���ت���اري���خ 
املنصهرة مع الهوية االيمانية  والكيان الوطني الواحد . 

استطالع05

وفاء الكبيس 

وعرب محافظ املحافظة، محمد ناصر البخيتي، عن 
شكر قيادة املحافظة للهيئة العامة للزكاة إلحيائها 

هذا الركن وصرف الزكاة يف مصارفها الشرعية.
وق��ال "أصبحنا اليوم نلمس أث��ر ال��زك��اة يف الواقع، 
وإح�������ي�������اء ه��������ذه ال����ف����ري����ض����ة م����ه����م ج����������دا، وخ�����ص�����وص�����ا أن 
امل����س����ت����ف����ي����د األول ه�������و امل��������������زيك، وإي��������ت��������اء ال��������زك��������اة ت����زك����ي����ة 
ل���ل���ن���ف���س وامل����������ال، وق������د أه���م���ل���ت ه������ذه ال���ف���ري���ض���ة خ���الل 
م���رح���ل���ة س����اب����ق����ة، أم������ا ال�����ي�����وم ف���ق���د أص���ب���ح���ت م���ش���اري���ع 
الزكاة تعم أرجاء املحافظات الحرة التي تنعم باألمن 

واالستقرار".
وأضاف أن املناطق املحتلة تعيش انفالت أمني وكل 
الذين استدعوا العدوان اليوم محتجزين يف عواصم 
دول ت���ح���ال���ف ال�������ع�������دوان، م����ش����ريا إىل ت�����زام�����ن ال���ع���رس 
الجماعي الثالث مع بشائر النصر، واهتمام القيادة 

باملحتاجن والشباب.
وأكد البخيتي أن أعداد العرسان ستكون أكرث خالل 
ال����س����ن����وات ال�����ق�����ادم�����ة، م����ع����ربا ع�����ن م���ب���ارك���ت���ه ل���ل���ع���رس���ان 
بمناسبة إكمال نصف دينهم بهذا الزفاف الجماعي.

فرحة شعب 
فيما أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة، عيل أحمد 
ال��س��ق��اف، أن الشعب اليمني يف إح��ي��ائ��ه ل��ه��ذا الركن 

استطاع تعزيز التكافل االجتماعي.
وقال: لقد نجحت الهيئة يف رسم البسمة يف وجوه 

أكرث من عشرة اآلف عريس وعروس".
وب���ن أن ت��ح��ص��ن ع��ش��رات اآلالف م��ن ال��ش��ب��اب ي��أيت 
ب��ف��ض��ل ال��ل��ه وت��ض��ح��ي��ات ال��ش��ه��داء وث������ورة21 سبتمرب 
التي رسمت هذه اللوحة الجمالية، مبيًنا أن الشعب 
اليمني ه��و ال��وح��ي��د ال���ذي خ��رج م��ن ب��ن ال��رك��ام يفرح 
بعرس هذه االعداد من الشباب، فيما يرسم مرتزقة 
ال��������ع��������دوان يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات امل����ح����ت����ل����ة ال����ق����ت����ل وال����ت����ش����ري����د 

واالغتياالت.
وقال "نريد أن نوصل رسالتنا للعدوان الذي اغتاظ 
م���ن ه���ذا ال���ع���رس"، م��ع��ربا ع���ن م��ب��ارك��ة رئ���اس���ة الهيئة 
ل����ل����ع����رس����ان وال�����ش�����ك�����ر مل���ك���ت���ب ه���ي���ئ���ة ال�������زك�������اة ب������ذم������ار ع��ىل 

التنظيم املميز للمهرجان.

آلية للمستحقني
م��ن ج��ه��ت��ه أف����اد م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��زك��اة 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة، اب�����راه�����ي�����م امل�����ت�����وك�����ل، أن ال�������������720 ع���ري���س���ا 
وع�����روس�����ا امل���ح���ت���ف���ى ب���زف���اف���ه���م م����ن ال���ف���ئ���ات ال����ت����ي ت��م��ث��ل 
م��������ص��������ارف ال����������زك����������اة، م��������ن ف��������ق��������راء وم������س������اك������ن وج�����رح�����ى 
ومعاقن ومن ذوي االحتياجات الخاصة من الصم 
وال���ب���ك���م وف�����اق�����دي ال���ب���ص���ر وامل���ع���س���ري���ن م���م���ن ت����ج����اوزت 

أعمارهم 25 عاما.
وأوض������������������������ح أن اخ����������ت����������ي����������ار ال�����������ع�����������رس�����������ان ت������������م وف����������������ق آل������ي������ة 
للمستحقن ل��ي ي��ك��م��ل��وا ن��ص��ف دي��ن��ه��م وتحصينهم 
م���ن ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة ال���ت���ي ي���ق���وده���ا ط���واغ���ي���ت ال��ع��ص��ر 
أم��ري��ك��ا واس���رائ���ي���ل، م��س��ت��ع��رض��ا م��ش��اري��ع ال��ه��ي��ئ��ة التي 

شملت مجاالت متنوعة.
ولفت املتوكل إىل أن أكرث من 119 ألفا و481 من 
أب��ن��اء املحافظة اس��ت��ف��ادوا م��ن م��ش��اري��ع الهيئة بكلفة 
ملياري و428 مليون ريال، إضافة إىل 15 ألف قدح 

من الحبوب.
م���ش���ي���دا ب��م��س��اه��م��ة ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���زك���اة ب���ت���زوي���ج 
ال���ع���ازب���ن االش�����د ف���ق���را واألك������رب س��ن��ا ال���ذي���ن ت���ق���دم بهم 
العمر ول��م يستطيعوا ع��ىل اع��ف��اف أنفسهم ب��ال��زواج 
.. م����ب����ي����ن����ا أن األه������م������ي������ة م��������ن إق��������ام��������ة م��������ش��������روع ال�����ع�����رس 
ال���ج���م���اع���ي ه����و ت����زوي����ج امل���ع���س���ري���ن ال������ذي ي���دخ���ل ض��م��ن 
مصارف الزكاة ويحظى برعاية كريمة من قيادة الثورة 
ورئ����اس����ة ال��ج��م��ه��وري��ة وي���ق���اب���ل ب��ال��س��ع��ادة ال���ك���ب���رية من 
قبل األحرار والشرفاء يف البلد بقدر ما يدخل الغيظ 
واألىس إىل قلوب املجرمن الذين يسعون إىل ارتكاب 
أبشع الجرائم وصنع أفظع املآيس محاولة منهم إىل 
قتل السعادة يف أعماق قلوبنا ومحو االبتسامة من 

عىل شفاهنا .
ودع���ا م��دي��ر ع���ام الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��زك��اة يف محافظة 
ذم���ار جميع أب��ن��اء الشعب اليمني ع��دم االل��ت��ف��ات إىل 

إرج���������������اف ال������ع������م������الء وض����ج����ي����ج 
األع�����������������������������������داء ح��������������������ول م���������ش���������اري���������ع 
ال����������������زف����������������اف ال���������ج���������م���������اع���������ي ف�����ه�����م 
ي����ن����زع����ج����ون ل���ت���ح���ص���ن أب���ن���ائ���ن���ا 
ب�����ال�����زواج ألن����ن����ا ب����ه����ذا امل����ش����روع 
املبارك نبطل مفاعيل الحرب 
الناعمة التي ال تقل خطورة 
ع����������ن ح��������روب��������ه��������م ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 
واالق�����������������ت�����������������ص�����������������ادي�����������������ة ون���������ح���������م���������ي 
م������ج������ت������م������ع������ات������ن������ا م�������������ن ع���������وام���������ل 

االنحراف والسقوط.
م�����ث�����م�����ن�����ا دور امل���������زك���������ن ال������ذي������ن 

ف��ض��ل م���ب���ادرت���ه���م اىل دف����ع ال����زك����اة اس��ت��ط��اع��ت ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���زك���اة ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���ع اإلن���س���ان���ي���ة وال���خ���ريي���ة 
مستهدفة مختلف ال��ف��ئ��ات.. الف��ت��ا اىل امل��ش��اري��ع التي 
تعتزم الهيئة تنفيذها قريبا والتي تستهدف الغارمن 
وامل��ع��س��ري��ن اىل ج��ان��ب امل��ش��اري��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة يف مختلف 

مصارف الزكاة.

عى هامش الفعالية 
وعى هامش فعالية العرس الجماعي الثالث، 
ال�����ت�����ق�����ت "26س�������ب�������ت�������م�������ر" ع�������������ددا م��������ن ال����ش����خ����ص����ي����ات 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رس��ان ل��ل��ح��دي��ث ع��ن أه��م��ي��ة األع���راس 

الجماعية، وخرجت بالحصيلة:-

انتصارات اجتماعية
وكيل محافظة ذمار الشيخ عباس العمدي، أشاد 
باالنتصار الذي حققته الهيئة العامة للزكاة باعتباره 
م�����وازي�����ا ل����الن����ت����ص����ارات ال���ع���س���ك���ري���ة ال�������ذي ح���ق���ق���ه رج����ال 
ال�����رج�����ال يف ج���ب���ه���ات ال����ع����زة وال����ك����رام����ة وذل�������ك ان���ت���ص���ارا 
الكمال دين 720عريسا وعروسا من مختلف شرائح 

املجتمع من املعاقن ومن ذوي الدخل املحدود.
أض����اف ال��ع��م��دي ان���ه بحكمة وب��ف��ض��ل ه���ذا ال���ق���رار يف 
جعل الزكاة يف مصارفها من قبل القيادة السياسية 
ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحويث 

حفظه الله. 
املاذ اآلمن

وي����ق����ول م���دي���ر ف�����رع ه��ي��ئ��ة ال����زك����اة يف م���دي���ري���ة وص����اب 
السافل االستاذ الفاضل، عيل أحمد مقبل العلوي، 
إن مشاريع هيئة ال��زك��اة اتسعت وشملت مصارفها 
ال��ث��م��ان��ي��ة وح��ق��ق��ت ن���ج���اح���ات ك���ب���رية ب��ت��وف��ي��ق م���ن ال��ل��ه 

س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل وب��ج��ه��ود رئ���اس���ة ال��ه��ي��ئ��ة رغ����م ال��ف��رتة 
ال��زم��ن��ي��ة ال��ق��ص��رية م��ن��ذ أن ت��م تأسيسها يف ال��ك��ث��ري من 
املشاريع االقتصادية، واملساعدات النقدية، وكفالة 
االيتام وغريها من املشاريع التي أسهمت يف تخفيف 

املعاناة عن األسر الفقرية".
وأض����اف أن م��ن أب���رز األه�����داف االس��رتات��ي��ج��ي��ة للهيئة 
ال��ت��ي ب����رزت وب���ق���وة يف إح���ي���اء ف��ري��ض��ة ال���زك���اة وتحقيق 
التكافل االجتماعي للحد من الفقر بن أبناء املجتمع، 
وال����غ����ارم����ن ب���اإلض���اف���ة إىل ت���وس���ع���ة امل���ش���اري���ع ل��ت��ش��م��ل 
املساعدات الطبية الطارئة يف مختلف املجاالت بينهم 
مرىض الغسيل الكلوي والتالسيميا وإقامة املخيمات 

الطبية يف معظم مديريات املحافظات اليمنية.

رسالة للمجتمع 
وأكد العلوي، أن األهمية من إقامة وتنظيم الهيئة 
ل��أع��راس الجماعية تحصن ال��ش��ب��اب غ��ري املقتدرين 
ع��ىل ال���زواج م��ن الفقراء واألي��ت��ام وذوي االحتياجات 
الخاصة، بقدر ما هي رسالة ألبناء املجتمع ملواجهة 
ظ��اه��رة ارت��ف��اع امل��ه��ور ال��ت��ي تسببت يف ع���زوف الشباب 
ع������ن ال���������������زواج، ل���ت���ص���ب���ح ال����ه����ي����ئ����ة امل����������الذ اآلم����������ن ل���ل���ف���ق���راء 
واملساكن واأليتام ولتكوين حياة أسرية متماسكة، 
ج������������راء ال�������وض�������ع امل�����ع�����ي�����ي االس������ت������ث������ن������ايئ ال������������ذي ي���ع���ي���ش���ه 
الشباب واتساع البطالة جراء الحرب والحصار عىل 
بالدنا منذ ثماين سنوات، وانقطاع املرتبات منذ نهاية 

العام 2016م.
وأف��������اد أن األع���������راس ال���ج���م���اع���ي���ة ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ه��ي��ئ��ة 
ال������زك������اة ت������أيت ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات ق����ائ����د ال������ث������ورة ال��س��ي��د 
ع��ب��دامل��ل��ك ال����ح����ويث، ال�����ذي اع���ط���ى ال����زك����اة وم��ش��اري��ع��ه��ا 

أهمية لتحقيق الفاعلية يف أهدافها االجتماعية.

مواجهة الفقر 
وب��������ن ال�����ع�����ل�����وي أن ع��������دد امل����س����ت����ف����ي����دي����ن م������ن م����ش����روع 
"رح��م��اء بينهم" يف وص���اب ال��س��اف��ل أك���رث م��ن خمسة 
آالف م��س��ت��ف��ي��د ب��م��ب��ل��غ ي���ت���ج���اوز 100م���ل���ي���ون ري�����ال تم 
ص����رف����ه����ا ع�����ن ط����ري����ق ه���ي���ئ���ة ال������ربي������د، وم����ب����ل����غ 8 م���ل���ي���ون 
ري������ال، ل���ع���دد 10 م��س��ت��ف��ي��دي��ن يف ال���ع���رس ال��ج��م��اع��ي 
ال�����ث�����ال�����ث، إىل ج����ان����ب امل�����س�����اع�����دات اإلن����س����ان����ي����ة ال����ط����ارئ����ة 
س��واء العالجية وال���زواج ويف سبيل الله، لعدد 21 
مستفيدا ت���ج���اوزت جميعها مبلغ 4 م��الي��ن و660 
أل������ف������ا و500ري�����������������������ال، ب������اإلض������اف������ة إىل ح������اف������ز امل����وظ����ف����ن 
والنفقات التشغيلية للفرع وغريها من املهام امليدانية 

التي تتجاوز املليون ريال شهريا.
وأش�������ار إىل أن ال����زك����اة أص���ب���ح���ت ح����اض����رة ب��م��ف��ه��وم��ه��ا 
الديني واألخالقي يف مواجهة الفقر لتحقيق التنمية 
االق�������ت�������ص�������ادي�������ة، ب�����ع�����د أن ت��������م اف�������راغ�������ه�������ا م��������ن م����ح����ت����واه����ا 
وم��ع��ن��اه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ي خ����الل ال���ع���ق���ود امل���اض���ي���ة وت��غ��ي��ي��ب 
مصطلح الزكاة وإحالل مصطلح الواجبات بدال عنها.
واخ��ت��ت��م م��دي��ر ف��رع ال��زك��اة ب��وص��اب ال��س��اف��ل بالقول 
"ال يسعنا إال أن نرفع خالص الشكر والتقدير لقيادة 
ال��ه��ي��ئ��ة ممثلة برئيسها ال��ش��ي��خ ش��م��س��ان م��ح��س��ن أب��و 
ن����ش����ط����ان ع�����ىل م�����ا ي����ب����ذل����ه م�����ن ج�����ه�����ود يف ص�������ون ال�����زك�����اة 
وتحصيلها كركن من أركان اإلسالم، وتطوير العمل 
امل�����ؤس�����يس ل���ل���ه���ي���ئ���ة، ب����اإلض����اف����ة إىل م����دي����ر ف������رع ال��ه��ي��ئ��ة 
باملحافظة السيد املجاهد إبراهيم املتوكل، الذي كرس 
جهده للمتابعة يف إنجاح العمل، وفقا ملا أراده الله.

تحصني الشباب 
وعرب مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للزكاة 
بذمار القايض عيل العنهمي بالفخر واالعتزاز بتنظيم 
العرس الجماعي الثالث ل�720 عريسا وعروس من 
أب��ن��اء محافظة ذم���ار مل��ن يستحق م��ن م��ص��ارف ال��زك��اة 
ال���ث���م���ان���ي���ة.. م��ب��ي��ن��ا اس���ت���م���رار ال��ه��ي��ئ��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���ع 

اإلنسانية والخريية.
ول���ف���ت إىل أه���م���ي���ة ت��ي��س��ري ت��ك��ال��ي��ف ال��������زواج ل��ت��ح��ص��ن 
الشباب ومواجهة الحرب الناعمة التي تستهدفهم.

مشروع العفاف 
ف��ي��م��ا أش�����ار رئ���ي���س ق��س��م ال���ع���الق���ات ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل����ل����زك����اة ب�����ذم�����ار األس������ت������اذ ع�����يل م���ح���م���د ال����ريي����م����ي إىل م��ا 
ي���م���ث���ل���ه م�����ه�����رج�����ان ال������ع������رس ال����ج����م����اع����ي ال�����ث�����ال�����ث ألب����ن����اء 
ذم����ار م���ن أه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��ت��ح��ص��ن أب��ن��ائ��ن��ا ب����ال����زواج من 
شريحة الفقراء واملحتاجن والذي يأيت ضمن مشروع 
العفاف وضمن قائمة أولويات الهيئة العامة للزكاة 
يف امل���ص���ارف ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة 
ملواجهة الحرب الناعمة التي يحاول األعداء أن يغزوا 

الشباب وأبناء املجتمع.

فرحة ال توصف 
العريس عبدالكريم صالح حسن الفالحي من أبناء 
مديرية مغرب عنس ال��ذي عرب عن فرحته وشعوره 
العميق بانضمامه مع زمالئه لالحتفاء بهذا العرس 
الجماعي الكبري الذي تنظمه الهيئة العامة للزكاة يف 
محافظة ذمار بتوجيه مباشر من قائد الثورة السيد 
عبدامللك بن بدر الدين الحويث حفظه الله كما أشكر 
الهيئة العامة للزكاة وكل القائمن عىل هذا العرس 

الجماعي ملساعديت لكمال نصف ديني . 

نشر الفضيلة 
فيما أكد العريس محمد عيل حمزة من أبناء مديرية 
وصاب السافل أن هذه اللفتة الكريمة من قائد الثورة 
ال��س��ي��د ال��ع��ل��م ع��ب��دامل��ل��ك ب���ن ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث ال���ذي 
وجه بتفعيل دور الهيئة العامة للزكاة بتزويج أبناء 
الفقراء واملساكن ساهمت يف نشر الفضيلة والعفاف 
يف أوساط الشباب والشابات ملواجهة الحرب الناعمة 

والظواهر السلبية يف املجتمع.

تحصني الشباب 
يف ح�����ن اع�����ت�����رب ال����ع����ري����س ع�����يل م���ح���م���د ي���ح���ي���ى راج�����ح 
م���ن أب���ن���اء م��دي��ري��ة ج��ب��ل ال���ش���رق أن م��ه��رج��ان ال��ع��رس 
ال��ج��م��اع��ي ال��ث��ال��ث ال���ذي ت��ن��ف��ذه الهيئة ال��ع��ام��ة للزكاة 
يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة ذم���������������ار ب������ت������وج������ي������ه������ات ال��������ق��������ي��������ادة ال������ث������وري������ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة س����اه����م يف ت���ح���ص���ن األل�������ف ال����ش����ب����اب م��ن 
الفقراء واملحتاجن والذين تجاوز عليهم العمر ولم 

يستطيعوا عفة انفسهم.

حلم حيايت
وق��ال العريس عبدالله محمد أحمد زي��د من أبناء 
م��دي��ري��ة ان��س يف ه��ذا ال��ي��وم الجميل ال���ذي استطعت 
وان�������ا وزم��������اليئ ال����ع����رس����ان ت��ح��ق��ي��ق ح���ل���م ح���ي���ات���ن���ا أت���ق���دم 
بالشكر الجزيل لقائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر 
الدين الحويث وكذلك الشكر لكل القائمن عىل هذا 
املهرجان الوطني الكبري ممثلة بالهيئة العامة للزكاة 

بذمار.
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إعالن قضائي

محكمة املنطقة العسكرية املركزية توالي محاكمة60 من قيادات اخلونة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية ل�محاكمة 60 من الخونة الفارين من وجه العدالة واملتهمن بوقائع االنضمام 

وتسهيل دخول العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى.
ويف الجلسة تم استعراض ادلة االتهام وردود املحامن املنصبن عن املتهمن.

وأقرت املحكمة تكليف النيابة العسكرية بتنفيذ قرارات املحكمة السابقة والخاصة بإعالن النشر عن املتهمن .
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:

اللواء عبدالعزيز قائد احمد  الشمريي 1

العميد ركن عيل حاتم احمد اليعييس2

العميد ركن هالل غالب عبدالله القامص3

العميد ركن  احمد راجح عيل ابو اصبع 4

العميد فارس يحيي احمد الربادي 5

العميد لؤي عوض محمد الزاميك 6

العميد مهران محمد سعيد القباطي7

العميد عدنان زريق القمييش8

العميد اكرم طه عيل االديمي9

العميد خالد ناصر يسلم العلوي 10

العميد عبدالرحمن عيل محمد الشراحي 11

العميد جاد عبد الباقي حسني الدقيمي  12

العميد هادي محمد غفينة  الجعيدي 13

العميد فيصل ناصر حسني مختار 14

العميد عيل احمد عبده الحميدي 15

العميد عبدامللك محمد عبدالله الزهريي 16

العميد عبده قائد محمد الشعوري 17

العميد عبدالله عمر عيل الهيج 18

العميد حمود مسعد عيل الخرام 19

العميد صالح احمد صالح الربعي 20

العميد صادق يحيي ناصر نديش21

العميد محمد احمد عبدربه الحلييس 22

العميد فؤاد احمد الوصابي 23

العميد مسعود صالح صالح عطشان  24

العميد نبيل حسني مقبل خميس 25

العميد حميد محمد ابو هدرة 26

العميد احمد صالح محمد بهلول 27

العميد عبدالله محمد الرثيا العزاين 28

العميد محمود محمد  عبدالله جراد 29

العميد عبدامللك عيل املحمدي 30

العميد فيصل محمد عبدالله الجويف 31

العميد محمد احمد محمد املعالم32

العميد محمد محمد عبده الحشيربي33

العميد معمر يحيى  مرشد  اليشيعي 34

العميد عبدالحكيم محمد شمسان دوكم 35

العميد حسن عيل عيل الفهد 36

العميد ماجد خادم  عيل سليمان شجون 37

العميد احمد قائد عيل الشومي 38

العميد عبدالكريم عيل عوبل السدعي 39

العميد نبيل صالح غالب املقرمي 40

العميد عبد العزيز احمد منصور الحيدري 41

العميد مطيع عبده احمد الدميني 42

العميد احمد عيل حسن الربيهي 43

العميد احمد محمد ناصر سمنان 44

العميد عارف محمد احمد العرماين 45

العميد عبدالرحمن مجاهد اللوم  الوادعي 46

العميد ياسر عبدالله احمد املعربي 47

العميد يحيي محمد عيل صالح السدرة 48

العميد عبدالله محمد ناجي الفرجي49

العميد محمد بن عيل الباهيل50

العميد اديب محمد الشهاب51

العميد صالح بن عيل الروسا 52

العميد ناصر حسني عبدربه العوايض 53

العقيد   زايد عيل دوكر عبدالرحمن الحداد  54

العقيد حسني بكيل حزام قاسم الطمرية   55

العقيد عبدالقوي عبدالله سالم الحميقاين 56

العقيد عدنان احمد احمد العيزري 57

العقيد عيدروس ناجي  محسن الدميني58

العقيد محمد زين الله سالم التيباس59

العقيد محمد محمد جابر60

وقفة ..مع اللواء االخضر 
وصفاء الروح 

املوساد
 في املنطقة؟!

الهالوين.. اخلطر القادم على مجتمعاتنا العربية 

محمد عيل الذيفاين   

ع��ي��د ال���ه���ال���وي���ن أو ع��ي��د ال��ش��ي��ط��ان أو ع��ي��د األم�������وات أو 
عيد األرواح أو عيد الرعب سمه ما شئت هو عيد ليس 
لنا نحن املسلمن، يحتفل ب��ه ع��ب��دة الشيطان بتاريخ 
31 م���ن أك��ت��وب��ر م���ن ك���ل ع����ام ، ف��ه��م ق����وم ات���خ���ذوا من 
إبليس ) لعنه الله ( م��ع��ب��وداً ، ونصب�وه إل��ًه��ا يتقربون 
إليه ب��أن��واع ال��ق��رب ، واخ��رتع��وا لهم طقوًسا وض��الالت 
س���م���وه���ا ع�����ب�����ادات ي���ط���ل���ب���ون ب���ه���ا رض��������اه، وق�����د ك����رث ع��ب��دة 
ال��ش��ي��ط��ان يف ال��ع��ال��م ن���راه���م يف ي����وم االح���ت���ف���ال ي���رت���دون 
أزي����������اء غ����ري����ب����ة ل����ل����س����اح����رات واألش�������ب�������اح وم�����ص�����ايص دم�����اء 
وأقنعة مخيفة ، لهم طقوس وع��ب��ادات لذلك اليوم 
امل����س����م����ى" ه�����ال�����وي�����ن" ف����ه����ي م�����اب�����ن أم������ري������ن: إم�������ا ط���ق���وس 
جنسية مفرطة وإما طقوس دموية يخرج فيها هؤالء 
ع��ب��دة ال��ش��ي��ط��ان ع��ن اآلدم���ي���ة ول��ع��ل أدن���اه���ا ش���رب ال��دم 
اآلدم��ي من أعضاء مجروحة وأع��اله��ا تقديم القرابن 
البشرية خاصة األطفال بعد تعذيبهم ثم ذبحهم تقربًا 
إلب��ل��ي��س -ع��ل��ي��ه��م ج��م��ي��ع��ا ل��ع��ائ��ن ال���ل���ه، ه���ذه ال��ط��ق��وس 
ب�����������دأت ت����ن����ت����ش����ر يف ال�������������دول ال�����ع�����رب�����ي�����ة وإن ك���������ان ال���ب���ع���ض 
يشاركهم يف االحتفال عن جهل من غري قصد ويتشبه 
بهم ويلبس مثلهم مع أن هذه البدع واملظاهر دخيلة 
ع��ىل مجتمعاتنا ال��ع��رب��ي��ة الي��ق��وم ب��ه��ا   إال منتمي لهم 

أو صغري عقل.

ت��ع��ت��رب م���ش���ارك���ة امل���س���ل���م���ن يف م���ث���ل ه�����ذه االح���ت���ف���االت 
م��ظ��ه��ًرا م��ن م��ظ��اه��ر ض��ع��ف اإلي���م���ان وق���د ح��ذرن��ا رس��ول 
ال�����ل�����ه-ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس�����ل�����م-م�����ن ال���ت���ش���ب���ه ب��غ��ري 
املسلمن يف امور االعتقاد بقوله:)من تشبه بقوم فهو 
م��ن��ه��م(، والش�����ك أن االح���ت���ف���ال ب��ال��ه��ال��وي��ن م���ح���رم، وال 
يجوز، ألنه يدخل يف مواالة الكفار املحرمة، قال تعاىل 
َرٰىٓ أَوِلَيآَء  ﴿َيٰٓأَُيَّها ٱَلِّذيَن َءاَمُنواْ اَل َتَتِّخُذواْ ٱلَيُهوَد َوٱلَنَّصٰ
نُكم َف��إَِنّ��ُه ِمنُهم  َبعُضُهم أَوِل��َي��آُء َبعض َوَم��ن  َيَتَوَلُّهم ِمّ
ِلِمَن﴾ ، وال شك أن التشبه  إَِنّ ٱلَلَّه اَل َيهِدي ٱلَقوَم ٱلَظّٰ
ب��ه��م م���ن أع��ظ��م ص����ور امل�������واالة، وذل����ك ألن ال��ت��ش��ب��ه بهم 

يف الظاهر يورث مودتهم ومواالتهم يف الباطن، فكل 
آيات النهي عن مواالة الكفار، تكون نهًيا عن التشبه.

هذه الطقوس الغريبة والرموز التي تثري اإلشمئزاز لم 
تكن السعودية بالد الحرمن بمنأي عنها وه��ذا ليس 
بالغريب خاصة وأن من يحكمها) آل سعود(هم يهود 
من آل مردوخاي عبيد للماسونية والدليل ما فعلوه 
يف اليمن لثمان س��ن��وات م��ن قتل وت��دم��ري وك���أن اليمن 
محفل ماسوين يتقربوا بدمائنا للشيطان ، كذلك ما 
شاهدناه يف شوارعهم من مناظر تدمي قلب اإلنسان 
املؤمن من تنكيس للفطرة ومخالفة لتعاليم اإلسالم، 
وكيف أن علماؤهم علماء السوء حرموا االحتفال بيوم 
عوه يف حن أنهم صمتوا بل يكاد أنهم  املولد النبوي وبَدّ
ب����ارك����وا االح���ت���ف���ال ب���ال���ه���ال���وي���ن ألن ُج�������َلّ ه��م��ه��م ه����و امل����ال 
فباعوا الدين باملال فتاهوا يف عتمة الخرافة والضالل 
للفكر الوهابي املقيت فنهوا عن املعروف وأمروا باملنكر.

 معقول أينتكس ال��ع��رب وي����ردوا ع��ىل اعقابهم بعد 
أن ه���داه���م ال��ل��ه وب��ع��د أن ح��ط��م رس����ول ال��ل��ه ص���ىل ال��ل��ه 
عليه وسلم األصنام التي كانت تحيط بالكعبة املشرفة 
وحطم معها كل األساطري والخرافات والضالالت التي 
كانت سائدة آنذاك ورسخ يف أذهاننا بأنه:"جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوًقا"، أجهل بعد علم 

وكفر بعد إسالم؟!

من الضروري أن نستوعب خطورة املوضوع ونراقب 
اب��ن��اءن��ا، ون��ح��ذره��م م��ن ال��ه��ال��وي��ن ألن��ه س��الح املاسونية 
األسود القادم لشباب املسلمن ، فعلينا أن نوجههم 
ب�����أن ي��ت��م��س��ك��وا ب��ت��ع��ال��ي��م ال����دي����ن اإلس����الم����ي وأن ي��ق��ت��دوا 
ب����ق����دوات����ن����ا م�����ن آل ال����ب����ي����ت  ال�����ط�����اه�����رة، مل����واج����ه����ة ال����ح����رب 
الناعمة التي تحاول استهداف شبابنا وبناتنا وحرفهم 
ع��ن هويتهم اإلي��م��ان��ي��ة ك��م��ا ق���ال ال��رس��ول األع��ظ��م عنا: 

)اإليمان يمان والحكمة يمانية ( .

يف كل بلدان العالم تنشأ الدولة 
ثم تنشأ أجهزتها األمنية واملخابراتية 
إال يف ح���ال���ة ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين فهو 
استثناء لوحده.. فهذا الكيان املسخ 
أن���ش���ئ���ت أج����ه����زة م���خ���اب���رات���ي���ة ق���ب���ل أن 

تنشأ دولته؟!
ف����������امل����������وس����������اد أو ج���������ه���������از امل���������خ���������اب���������رات 
ال�������ص�������ه�������ي�������وين س�������ب�������ق إن�����������ش�����������اء ال������ك������ي������ان 
الصهيوين.. بل إن هذا الجهاز ارتبط 
ب����خ����دم����ات م����خ����اب����رات����ي����ة م�����ع ال��ج��م��ي��ع 
ح���ت���ى ض����د أب����ن����اء ج���ل���دت���ه وي���ك���ف���ي أن 
ن���ش���ري إىل ان "امل����ح����رق����ة" ان ص��دق��ت 
أن ه����ن����اك م���ح���رق���ة ف���ق���د ت����واط����أ ف��ي��ه��ا 
ص���ه���اي���ن���ة م�����ع ه���ت���ل���ر إلح����������راق ال���ي���ه���ود 
وال��ص��ه��اي��ن��ة ال��ب��س��ط��اء ال��ذي��ن دف��ع��وا 

إىل فخ هتلر وإىل املحرقة؟!
ال�����������ي�����������وم.. امل����������وس����������اد ي�����ع�����ب�����ث ك���ي���ف���م���ا 
ي�������ش�������اء يف دول ع���������دي���������دة خ�������اص�������ة يف 
ت�����ل�����ك ال�������ب�������ل�������دان ال������ت������ي ت������������دور يف ف���ل���ك 
الصهيونية فان ارتباط املوساد بهم 
ارت�������ب�������اط دق�����ي�����ق وه������ن������اك ت������خ������ادم ب��ن 
هؤالء املطبعن وبن خرباء املوساد 

الصهاينة..
امل����وس����اد ال����ي����وم ي��ع��ب��ث ك����ل ال��ع��ب��ث 
ب��������م��������ا ت��������ح��������ت س�������ي�������ط�������رت�������ه م������������ن ب��������ل��������دان 
وي�������ت�������ح�������ك�������م ب����������م����������ق����������درات وب������م������ف������ات������ي������ح 
عديدة من العالقات املشبوهة التي 
ي��س��ي��ط��رون م��ن خ��الل��ه��ا ع��ىل العديد 
من األسماء والعديد من القيادات 

يف املنطقة العربية..
ولهذا فإن هذا العبث االستخباري 
والنشاط األمني واالخرتاقات األمنية 
ال�������ت�������ي ط�������ال�������ت م�����ف�����اص�����ل ع��������دي��������دة م���ن 
املنطقة العربية..  ويف اليمن يلعب 
امل���������وس���������اد ب������ك������ل أري������ح������ي������ة يف ه���ي���ك���ل���ي���ة 
امل���ل���ي���ش���ي���ات ويف ال���ح���ي���ط االج���ت���م���اع���ي 
السيايس يف املحافظات املحتلة التي 

تقع تحت سيطرة طحنون املتصيهن 
وأخ���������ي���������ه امل���������دع���������و م�����ح�����م�����د ب���������ن زاي���������������د.. 
ويحرك كل أوراقه يف كل اتجاه يريد 
وهو يعلم العديد من األس��رار التي 
تحفل بها تلك امل��ك��ون��ات السياسية 

العسكرية واملليشيات املشبوهة..
وت�����������������رتدد م������ع������ل������وم������ات ان س�����ج�����ون�����اً 
س��������ري��������ة ي��������ش��������رف ع�����ل�����ي�����ه�����ا ض��������ب��������اط م����ن 
املوساد الذي يبحثون عن معلومات 
خ���اص���ة ت��ص��ب يف م��ص��ل��ح��ة ت���ل اب��ي��ب 
ال���ت���ي إم�����ا ت��ب��ي��ع��ه��ا أو ت���ت���ب���ادل ب���ه���ا م��ع 

اجهزة مخابرات دولية اخرى..
ل�����ذل�����ك ال������ي������وم أم���������ام ه��������ذا ال���ت���ح���دي 
االس�����ت�����خ�����ب�����اراي االوىل أن ي����ت����م رص����د 
عناصر عديدة تكاد تفصح بصالتها 
م���������ع أج���������ه���������زة امل����������وس����������اد يف ع�����الق�����ات�����ه�����ا 
ويف أع����م����ال����ه����ا ويف ت����ع����ام����الت����ه����ا.. الن 
ال���ص���م���ت ع����ن ب���ع���ض ه������ذه ال��ع��ن��اص��ر 
س���وف يتسبب يف ح���دوث خ��روق��ات 
واخالالت عديدة يف هيكلية املجتمع 

ويف مفاصل النظام والدولة..
ي��ب��ق��ى م���ن امل��ه��م ان ت���س���ارع أج��ه��زة 
امل��������خ��������اب��������رات إىل ال�����������دراس�����������ة امل����ع����م����ق����ة 
لهذه التحديات االمنية بما يضمن 
فاعلية قوية الجهزة التتبع والرتصد 
للعناصر التي يمكن ان يستقطبها 
امل���������������������وس���������������������اد واج���������������������ه���������������������زة امل��������������خ��������������اب��������������رات 

الصهيونية..
الن ه�����������ذا ال�����ت�����ت�����ب�����ع س�����������وف ي���ك���ش���ف 
ال��ع��دي��د م��ن االم����ور امل��ب��ه��م��ة وت��وض��ح 
ان امل�����وس�����اد ي���ض���ع ع���ي���ن���ه ع�����ىل ال��ي��م��ن 
وع���ىل م��ك��ون��ات��ه ال��ع��دي��دة مجتمعية 
وث�����ق�����اف�����ي�����ة وس�����ي�����اس�����ي�����ة وغ�������ريه�������ا وم�����ن 
امل�������ه�������م أن ي������ت������م ال�����ت�����ع�����ق�����ي�����ب وال�������رص�������د 
للعديد من التفاصيل لحماية األمن 

القومي لليمن واملنطقة.

العميد/ أنور املاوري

استطاع : فهد عبدالعزيز

 ثورة  ضد  ارتفاع املهور
   البخيتي : أعداد العرسان 720مهرجان الُعرس اجلماعي الثالث لعدد                                  عريسًا  وعروسًا في ذمار  ..

ستكون أكثر خالل السنوات القادمة
  السقاف : الشعب اليمني خرج من 

بني الركام ليفرح بهؤالء الشباب
  العمدي : قرارحكيم من  قائد 
الثورة جعل الزكاة في مصارفها 

  العلوي : هيئة الزكاة املالذ
 اآلمن للفقراء حاضرة مبفهومها 

الديني واالجتماعي 

   املتوكل :  أكثر من مليارين  
و428 ريااًل تكلفة مشاريع الهيئة 

العامة للزكاة بذمار  
    اختيار العرسان مت وفق

 آلية للمستحقني لتحصينهم 
من احلرب الناعمة

   العنهمي : استمرار الهيئة
 العامة للزكاة في تنفيذ املشاريع 

االنسانية واخليرية 
 اليرميي : مشروع العفاف من 

أولويات الهيئة العامة للزكاة

 ثورة  ضد  ارتفاع املهور
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54 خرقًا باحلديدة
س��ج��ّل��ت غ��رف��ة عمليات ض��ب��اط االرت���ب���اط والتنسيق 
ل���رص���د خ����روق����ات ال����ع����دوان ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة 54 

خرقاً.
وأوض�����������ح م�����ص�����در يف غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات أن م������ن ب��ن 
خ�������روق�������ات ق��������وى ال���������ع���������دوان، ث�����م�����اين غ�����������ارات ل���ل���ط���ران 
التجسيس عىل حيس، واستحداث تحصينات قتالية 

يف الجبلية.
وأش������ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات ت��ض��م��ن��ت تحليق 
ط������ائ������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف أج����������واء ح�����ي�����س، و11 خ����رق����اً 
ب�����ق�����ص�����ف م�������دف�������ع�������ي، و39 خ��������رق��������اً ب����������األع����������رة ال������ن������اري������ة 

املختلفة.

69 خرقًا باحلديدة
س��ج��ّل��ت غ��رف��ة عمليات ض��ب��اط االرت���ب���اط والتنسيق 
ل���رص���د خ����روق����ات ال����ع����دوان ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة 69 

خرقاً.
وأوض�����������ح م�����ص�����در يف غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات أن م������ن ب��ن 
خ�������روق�������ات ق�������وى ال��������ع��������دوان، اس�����ت�����ح�����داث ت���ح���ص���ي���ن���ات 
قتالية يف حيس، وثماين غارات للطران التجسيس 

عىل الجبلية.
وأش������������ار امل������ص������در إىل أن ال�������خ�������روق ت���ض���م���ن���ت ت��ح��ل��ي��ق 
ث�����م�����ان ط�������ائ�������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف أج�����������واء ح�����ي�����س، و17 
خ��رق��ا بقصف م��دف��ع��ي، و43 خ��رق��ا ب��األع��رة النارية 

املختلفة.

101 خرق في احلديدة
س��ج��ّل��ت غ��رف��ة عمليات ض��ب��اط االرت���ب���اط والتنسيق 
لرصد خروقات العدوان يف محافظة الحديدة 101 

خرق.
وأوض�������ح م���ص���در يف غ���رف���ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن م����ن ب��ن 
خ���������روق���������ات ق����������وى ال����������ع����������دوان اس�������ت�������ح�������داث ت���ح���ص���ي���ن���ات 
قتالية يف الجبلية وحيس، وانفجار لغم يف طفلن 

بالدريهمي ومحاولة تسلل يف حيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروق تضّمنت أيضا تحليق 
14 ط����ائ����رة ت��ج��س��س��ي��ة يف أج��������واء ح���ي���س وال���ج���ب���ل���ي���ة، 
و33 خ�����رق�����اً ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي و50 خ����رق����ا ب����األع����رة 

النارية املختلفة.

67 خرقًا في احلديدة
س��ج��ّل��ت غ��رف��ة عمليات ض��ب��اط االرت���ب���اط والتنسيق 
لرصد خروقات ال��ع��دوان يف محافظة الحديدة 67 

خرقاً.
وأوض�������ح م���ص���در يف غ���رف���ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن م����ن ب��ن 
خ����������روق����������ات ق�����������وى ال�����������ع�����������دوان ت����ح����ل����ي����ق ث�����������اث ط�������ائ�������رات 
تجسسية يف أج��واء الجبلية واستحداث تحصينات 

قتالية يف الجبلية ومقبنة.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ق���وى ال���ع���دوان ارت��ك��ب��ت ث��اث��ة 
خ�������روق�������ات ب���ق���ص���ف م�����دف�����ع�����ي، و53 خ������رق������اً ب�����األع�����رة 

النارية املختلفة.

52 خرقًا في احلديدة
س��ج��ّل��ت غ��رف��ة عمليات ض��ب��اط االرت���ب���اط والتنسيق 
لرصد خروقات ال��ع��دوان يف محافظة الحديدة 52 

خرقاً.
وأوض�������ح م���ص���در يف غ���رف���ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن م����ن ب��ن 
خروقات قوى العدوان، غارتن للطران التجسيس 
عىل الجبلية وحيس، واستحداث تحصينات قتالية 

يف الجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا تحليق 
ثاث طائرات تجسسية يف أج��واء الجبلية وحيس، 
وثاثة خروقات بقصف مدفعي و31 خرقا باألعرة 

النارية املختلفة.

51 خرقًا في احلديدة
س��ج��ّل��ت غ��رف��ة عمليات ض��ب��اط االرت���ب���اط والتنسيق 
لرصد خروقات ال��ع��دوان يف محافظة الحديدة 51 

خرقاً.
وأوض�������ح م���ص���در يف غ���رف���ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن م����ن ب��ن 
خ�������روق�������ات ق��������وى ال���������ع���������دوان، ث�����م�����اين غ�����������ارات ل���ل���ط���ران 

التجسيس عىل الجبلية وحيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروق تضمنت أيضا تحليق 
10 ط����ائ����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف أج�������واء ال��ج��ب��ل��ي��ة وح��ي��س 
وتسعة خروق بقصف مدفعي، و24 خرقا باألعرة 

النارية املختلفة.
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ف���أم���ري���ك���ا ه����ي ال�����راع�����ي وال����ق����ائ����م ع����ىل ال����ع����دوان 
م��ن توفر ال��س��اح وال��دع��م العسكري املتكامل 
إىل ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����رت����ي����ب وإع�����ط�����اء ال���ت���وج���ي���ه���ات 
العمانية ، فالعدوان أمرييك بامتياز وأمريكا 
امل��س��ت��ف��ي��د األول م��ن��ه أم����ا ال��س��ع��ودي��ة واإلم������ارات 
وب�����اق�����ي ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة امل���ن���خ���رط���ة ف���واق���ع���ه���ا ال 
يتعدى  )األدوات والقفازات( التي تستخدمها 
اإلدارة األم�����ري�����ك�����ي�����ة ل���ت���ن���ف���ي���ذ امل�����ه�����م�����ات ال����ح����رب����ي����ة 
وامل��������ي��������دان��������ي��������ة ال��������ت��������ي ت���������م ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط ل������ه������ا م���س���ب���ق���ا 
وال����ت����ي ت��ت��م��ح��ور ح�����ول ت��ث��ب��ي��ت وح���م���اي���ة األج���ن���دة 

االستعمارية األمريكية باليمن.
 ول���يك ت��ك��ون ال���ص���ورة أوض����ح, أم��ري��ك��ا تدخلت 
بمعظم ثقل ترسانتها العسكرية وقد دفعت 
ب��م��خ��ت��ل��ف أش����ك����ال ال����دع����م ألدوات�����ه�����ا ال��س��ع��ودي��ة 
واإلم��������������ارات ب���ش���ك���ل ع������ايل امل����س����ت����وى "ب������اح������دود" 
فعىل مستوى الجو وفرت مجموعات ضخمة 
م���ن امل���ق���ات���ات وط����ائ����رات ش��ح��ن ال���وق���ود ال��ج��وي 
وأسطول كامل من طائرات دون طيار املتنوعة 
إض����������اف����������ة إىل ق�������م�������ري�������ن ص������ن������اع������ي������ن وق��������ط��������ع غ�����ي�����ار 
ال���ط���ائ���رات - وت���رس���ان���ة ض��خ��م��ة مل��ئ��ات اآلالف من 
ال�����ص�����واري�����خ وال����ق����ن����اب����ل ال���ه���ج���وم���ي���ة وم���ن���ظ���وم���ات 
ال������دف������اع ال�����ج�����وي ب���ت���ف���اص���ي���ل���ه���ا إض�����اف�����ة إىل م���ئ���ات 
الضباط والطيارين األمريكين الذين يتواجدون 
اليوم يف عدد من القواعد الجوية يف السعودية 
واإلم������������ارات وال��������ذي ت��ت��ل��خ��ص م��ه��م��ت��ه��م يف إدارة 

كافة العمليات الحربية و الجوية.

أم��������������ا ع�����������ىل م�������س�������ت�������وى ال�����������دع�����������م ال���������ب���������ح���������ري  فقد 
ت����������وزع����������ت يف  توفر م�������ج�������م�������وع�������ات م����������ن ال�����ق�����ط�����ع 
البحرية  الزوارق والبارجات واملدمرات إضافة 
إىل امل������ش������ارك������ة امل������ب������اش������رة ل����أس����اط����ي����ل األم����ري����ك����ي����ة 
امل��ن��ت��ش��رة يف م��ي��اه ال��ب��ح��ر األح���م���ر وال��ع��رب��ي ال���ذي 
ك��ان يف مقدمتها األسطول الخامس األمرييك 
ال����������������ذي ش����������������ارك ب��������ق��������وة م����������ع ع�������������دد م����������ن ح�������ام�������ات 
ال�����ط�����ائ�����رات خ�������ال ال���ع���م���ل���ي���ات ال����ج����وي����ة وأط�����ب�����اق 

الحصار البحري الخانق عىل اليمن. 
ع�������ىل م�����س�����ت�����وى ال���������ر ق������دم������ت أم������ري������ك������ا ل����ل����ق����وات 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة واإلم��������ارات��������ي��������ة ك�������ل أن�������������واع األس����ل����ح����ة 

واآلل�����ي�����ات ال��ع��س��ك��ري��ة م����ن ال���ع���رب���ات وال���دب���اب���ات 
الحديثة إىل مختلف أسلحة االشتباك املتعدد 
التكتييك الثقيل واملتوسط واألسلحة الهجومية 

من ارتال املدفعية والصاروخية .
القيادة : هناك مئات املستشارين وج��راالت 
ال����ح����رب األم���ري���ك���ي���ن ال�������ذي أوك�������ل إل���ي���ه���م م��ه��م��ة 
اإلش������������راف ووض���������ع ال����خ����ط����ط ال���ع���م���ل���ي���ات���ي���ة ال����ري����ة 
للمعارك باإلطار العام وتوجيه األوامر للقوات 
ال��س��ع��ودي��ة واإلم���ارات���ي���ة وم��رت��زق��ت��ه��ا ع��ىل االرض 
فكل الرتوكوالت التي يتم تنفيذها عملياتيا يف 
ارض املعركة معدة مسبقا وتأيت وفق توجيهات 

أمريكية بحتة وصارمة.
بالتايل فالحديث عن حجم الدعم والتدخل 
األم��������ري��������يك يف ال���������ع���������دوان ف�����ه�����و ي�����ت�����ع�����دى م���ف���ه���وم 
امل���������ش���������ارك���������ة ال��������ت��������ي  تتوقف ع�������ن�������د س�������ق�������ف ت�����وف�����ر 
ال����س����اح وال�����دع�����م ال���ل���وج���س���ت���ي ف��ح��ق��ي��ق��ت��ه ت��ث��ب��ت 
ان���������������ه ش���������ام���������ل وم��������ت��������ك��������ام��������ل ح��������ت��������ى ع�����������ىل م�����س�����ت�����وى 
الجانب االستخبارايت واألم��ن��ي  فأمريكا القائد 
والراعي للعدوان وما عداها تفاصيل وأدوات 
رخ����ي����ص����ة يف ي�����ده�����ا ك����م����ا أن�����ه�����ا امل���س���ت���ف���ي���د م������ن ك��ل 
م��������ا ي����ج����ن����ي����ه ه����������ذا ال����������ع����������دوان ال�������������ذي ل��������م ي����������أت  إال 
ت��ل��ب��ي��ت��ه الس��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا االس���ت���ع���م���اري���ة وح��م��اي��ة 
مشاريعها وأجنداتها يف اليمن وكذلك املنطقة 
،،فقد  أرادت أمريكا  من خال شن العدوان 
إىل إف���ق���اد ال��ي��م��ن ك���ل ع��ن��اص��ر ال���ق���وة وال��ن��ه��وض 
الحضاري واالقتصادي وتحييد مشروع التحرر 
واالس�������ت�������ق�������ال  ومن ج�����ه�����ة ت����ن����ف����ي����ذ م���خ���ط���ط���ات���ه���ا 
ل����ت����ح����وي����ل ال�����ي�����م�����ن ق�������اع�������دة أم�����ري�����ك�����ي�����ة إس����رائ����ي����ل����ي����ة 
م���ت���ق���دم���ة ل���ت���ث���ب���ي���ت ق���ب���ض���ة أم����ري����ك����ا ع�����ىل امل��ن��ط��ق��ة 
وم����واج����ه����ة ت����ه����دي����دات خ���ص���وم���ه���ا ال����ك����ب����ار روس���ي���ا 
ال��ص��ن وإي����ران وغ��ره��ا ك��ذل��ك االس��ت��ف��ادة املالية 
م��ن مبيعاتها ال��س��اح ل��ل��س��ع��ودي��ة واإلم������ارات و 
الذي مكنها من حلب مئات املليارات الدوالرات 

من النظام السعودي واإلمارايت.

احلقيقة املجردة تؤكد شموليته وتكامله

الدور األمريكي في العدوان على اليمن.. التدخل العسكري املباشر
واقع الدور األمرييك وحجمه وأبعاده يف مضمار العدوان عىل اليمن ، يتجاوز 
كل مستويات املشاركة الذي يحاول البعض تحديدها أو تقييمها الذي يتوقف 

فقط عند مستوى توفر الدعم واإلسناد اللوجستي للسعودية واإلمارات، 
فالحقيقة املجردة للدور األمرييك تؤكد شموليته وتكامله من كل االتجاهات 
يف الحرب فأمريكا عملًيا ال تلعب دوًرا محدًدا بل هي من تقود العدوان عىل 

اليمن جواً وبراً وبحراً الذي أعلن رسمًيا من داخل غرف العمليات الحربية 
بالبنتاغون " 

هدفت القيادة والسيطرة 
البري  ودعمها  األمريكية 
وال������ب������ح������ري واجل������������وي إل����ى 
ح�����م�����اي�����ة م����ش����اري����ع����ه����ا ف���ي 

املنطقة
أمريكا أرادت إفقاد اليمن 
ع��ن��اص��ر ال���ق���وة وال��ن��ه��وض 

احلضاري واالقتصادي

زين العابدين عثمان 

اخ��ت��ت��م��ت ال�����دورة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ال���� 32 
لعدد 54 من املخدوعن العائدين 
إىل ال��ص��ف ال��وط��ن��ي، نظمتها ق��ي��ادة 

املنطقة العسكرية الخامسة.
ويف االخ��ت��ت��ام ال���ذي ح��ض��ره نائب 
رئ�����ي�����س امل������رك������ز ال�����وط�����ن�����ي ل���ل���ع���ائ���دي���ن 
ال���ع���ق���ي���د ع���ب���دال���غ���ن���ي امل����������روين, أش�����ار 
م���������س���������ؤول ال�������ع�������ائ�������دي�������ن يف امل����ن����ط����ق����ة 
ال������ع������س������ك������ري������ة ال�������خ�������ام�������س�������ة ال����ع����ق����ي����د 
ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ع�������ري�������ج، إىل أن ق�������رار 
ال���ع���ف���و ال����ع����ام م���ث���ل ف����رص����ًة ل���ع���ودة 
ك����ل م����ن ان���خ���دع���وا ووق����ع����وا يف ف��خ 

العدوان.
وأش��������اد ب���ال���ج���ه���ود ال����ت����ي ب����ذل����ت م��ن 
ق���ي���ادة م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة يف إن��ش��اء 
صندوق خاص لدعم أسر املفقودين 
وال�������������ع�������������ائ�������������دي�������������ن وأس�������������������������ر ال���������ص���������ي���������ادي���������ن 
املختطفن لدى العدوان، بالتعاون 

م��������������ع ال��������ه��������ي��������ئ��������ة ال�����������ع�����������ام�����������ة ل������ل������م������ص������ائ������د 
السمكية.

ودع����ا ال��ع��ق��ي��د ع��ري��ج امل��ش��ارك��ن يف 
ال�����������دورة إىل ال�����ت�����واص�����ل م�����ع زم���ائ���ه���م 
ال��ذي��ن ال ي��زال��ون يف ص��ف ال��ع��دوان، 
ل�����ح�����ث�����ه�����م ع����������ىل ال������������ع������������ودة إىل ح����ض����ن 
ال��وط��ن واالس��ت��ف��ادة م��ن ق���رار العفو 

العام.
تخلل ال��ح��ف��ل ك��ل��م��ت��ان ت��ط��رق��ت��ا إىل 
أس����ال����ي����ب ال������ع������دوان يف ال���ت���غ���ري���ر ع��ىل 
ب��ع��ض ال��ش��ب��اب وج��ره��م إىل م��ح��ارق 

املوت.
وأش����ارت����ا إىل أن ق����رار ال��ع��ف��و ال��ع��ام 
م��������ث��������ل ف�����������رص�����������ًة ل�����������ع�����������ودة ال��������ك��������ث��������ر م����ن 
املخدوعن إىل صف الوطن بعد أن 
ات��ض��ح��ت ل��دي��ه��م ح��ق��ائ��ق ال���ع���دوان، 
وم���������ا ي�����م�����ارس�����ه م�������ن ت�����غ�����ري�����ر وت���ض���ل���ي���ل 

إعامي.

تغطية:نبيل السياغي

ب����ه����دف ت���ع���زي���ز ق���������درات 25 ن����اش����راً 
ون���������اش���������رًة إلي�������ص�������ال رس�������ائ�������ل ال����ت����وع����ي����ة 
إىل امل�������ن�������اط�������ق امل�����س�����ت�����ه�����دف�����ة وامل�������ت�������أث�������رة 
بمخلفات الحرب والغارات الجوية 
ن��ظ��م امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
األلغام بالتنسيق مع املجلس األعىل 
إلدارة الشؤون اإلنسانية والسلطة 
املحلية بمحافظة ال��ج��وف، وبدعم 
من منظمة اليونيسف بصنعاء عىل 
م���������دى خ����م����س����ة أي�����������ام دورة ت����دري����ب����ي����ة 
للتوعية بمخاطر األل��غ��ام والقنابل 
ال������ع������ن������ق������ودي������ة وم������خ������ل������ف������ات ال�������ح�������روب 
والغارات الجوية لفرق التوعية من 
م��دي��ري��ات ال���زاه���ر, وال���ح���زم, وامل��ت��ون, 
وامل�����������ص�����������ل�����������وب, وال���������غ���������ي���������ل ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة 
ال���������ج���������وف امل��������ت��������أث��������رة ب��������ه��������ذه امل�����خ�����ل�����ف�����ات 

الخطرة.
ويف ح������ف������ل اخ�������ت�������ت�������ام ال��������������������دورة أك������د 
ن���ائ���ب م���دي���ر امل����رك����ز ل����ش����ؤون ال��ت��وع��ي��ة 
والضحايا، محمد العبديل أن اليمن 
ت��ع��رض ل��ل��ق��ص��ف م���ن ق��ب��ل ال���ع���دوان 
بالطران والقنابل العنقودية وكانت 
ال���ج���وف م���ن امل��ح��اف��ظ��ات األك����ر ت��أث��راً 

ب�����ت�����ل�����ك امل������خ������ل������ف������ات الس������ي������م������ا ال����ق����ن����اب����ل 
ال���ع���ن���ق���ودي���ة، ال���ت���ي أس����ف����رت وت��س��ف��ر 
ع���ن س���ق���وط ض��ح��اي��ا م��دن��ي��ن بشكل 

يومي.
وأش����������������ار إىل أن امل��������رك��������ز ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
يسعى إىل التقليل من الضحايا من 
خال نشر التوعية املجتمعية وأيضا 
من خال تطهر املناطق من األلغام 
وال�����ق�����ن�����اب�����ل ال�����ع�����ن�����ق�����ودي�����ة وم����خ����ل����ف����ات 

الحرب باإلمكانيات املتاحة.
م����������ن ج�������ان�������ب�������ه أش����������������اد م��������دي��������ر م����ك����ت����ب 
ال���������ش���������ؤون االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ب����امل����ح����اف����ظ����ة 
فيصل العكة  بدور املركز التنفيذي 
يف ال������ح������د م�������ن ال�����ض�����ح�����اي�����ا س������������واء م���ن 
خ���������ال أن�����ش�����ط�����ة ال�����ت�����وع�����ي�����ة أو ت���ط���ه���ر 

املناطق امللوثة.
ف����ي����م����ا أش����������ار م����ن����س����ق ف��������رع امل���ج���ل���س 
األع����������ىل إلدارة ال�������ش�������ؤون اإلن����س����ان����ي����ة 
يف امل����ح����اف����ظ����ة، ن�����اص�����ر أب��������و ال�����������زور إىل 
ح������رص امل���ج���ل���س ع����ىل م���س���ان���دة ف���رق 
التوعية وتسهيل مهامها اإلنسانية 

يف املديريات املتأثرة.. 
م������������ؤك������������دا ع������������ىل أه��������م��������ي��������ة دور ف��������رق 
ال����ت����وع����ي����ة يف ت���ج���ن���ي���ب امل�����واط�����ن�����ن م��ن 

مخاطر مخلفات العدوان.

اختتام دورة تأهيلية لـ 54 من 
العائدين إلى الصف الوطني

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم دورة 
تدريبية لناشري التوعية مبحافظة اجلوف

استقبال عدٍد من األسرى احملررين  في إب واحلديدة واألمانة

اس���ت���ق���ب���ل���ت م���ح���اف���ظ���ة إب، األس����ري����ن 
امل���ح���رري���ن م����وىس ح��م��ود ع���ي ال��ح��اج��ب��ي 
من أبناء مديرية حزم العدين وعرفات 
محمد أمن الغرباين من أبناء مديرية 

املخادر .
وخ������ال االس���ت���ق���ب���ال ن�����وه وزي������ر ال���ع���دل 
ال�������ق�������ايض ن����ب����ي����ل ن������اص������ر ال��������ع��������زاين ب�����ع�����ودة 
األس����������ري����������ن ال������ح������اج������ب������ي وال���������غ���������رب���������اين م���ن 
أبطال الجيش الذين قّدموا التضحيات 
يف التنكيل بقوى العدوان واملرتزقة يف 

مختلف الجبهات.
وأك�����د أن م��ع��ن��وي��ات األس����ري����ن امل��ف��رج 
عنهم من سجون العدوان ومرتزقته، 

تبعث ع��ىل الشموخ وال��ع��زم ع��ىل مواصلة الصمود يف 
مواجهة قوى الغزو واالحتال.

وأش����������ار وزي��������ر ال�����ع�����دل إىل أن م����ل����ف األس����������رى ُي����ع����د م��ن 
امللفات الهامة التي تحظى باهتمام كبر من قائد الثورة 

السيد عبدامللك بدر الدين الحويث .
وح������ث امل���ن���ظ���م���ات ال���ح���ق���وق���ي���ة، االض�����ط�����اع ب�����دوره�����ا يف 
الضغط عىل قوى العدوان لإلفراج عن كافة األسرى، 
انطاقاً من مبادرة قائد الثورة باعتبار هذا امللف إنسانياً.
من جانبه ثمن محافظ إب عبدالواحد صاح موقف 
األس�����رى ال���ذي���ن ت��ح��م��ل��وا ش��ت��ى أن�����واع امل��ع��ان��اة يف س��ج��ون 
ال���������ع���������دوان .. م�����ش�����ي�����داً ب����ت����ض����ح����ي����ات����ه����م واس����ت����ب����س����ال����ه����م يف 

مواجهة العدوان وأدواته لانتصار للوطن .
وأشار إىل ان ملثل هؤالء الرجال وإخوانهم من أبطال 
الجيش وأسر الشهداء والجرحى ترفع الهامات وتقدم 

تحايا الصمود والثبات والشموخ لهذا البلد.
فيما أشار رئيس محكمة استئناف املحافظة القايض 
محمد الشهاب إىل أن محافظة إب ك��ان لها وألبنائها 

شرف التضحية والفداء من أجل الوطن .. متمنيا عودة 
كل األسرى إىل أهاليهم ساملن وقد رفعوا راية الحرية 

يف سماء الوطن.
ب������دوره������م������ا ع�������ر األس��������ري��������ن امل������ح������رري������ن ع�������ن س����ع����ادت����ه����م 
وت��ق��دي��ره��م ل��ه��ذا االس��ت��ق��ب��ال ال��ح��اف��ل .. مشرين إىل أن 
س���ج���ون ال�����ع�����دوان وم���ع���ام���ل���ت���ه ال��س��ي��ئ��ة أك������دت إي��م��ان��ه��م 
الراسخ بأنهم عىل طريق الحق وأن أعداءهم من قوى 

العدوان ومرتزقتهم ماضون عىل طريق الباطل .
حضر االستقبال وكيل املحافظة قاسم املساوى وعدد 

من رؤساء الشعب واملحاكم ووكاء النيابات.
ك��م��ا أُس��ت��ق��ب��ل��ت م��دي��ري��ة ب���اج���ل ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة، 
األسرين املحررين من سجون قوى العدوان واملرتزقة، 

نبيل عائش محمد تربي، ومحمود محمد مهديل.
وخ��ال االستقبال، أش��اد مدير املديرية، عبد املنعم 
ال��رف��اع��ي، بتضحيات وث��ب��ات أب��ط��ال الجيش يف مواقع 
امل��واج��ه��ات دف��اع��ا ع��ن االرض وال���ع���رض.. م��ث��م��ن��اً بسالة 

وصمود األسرى يف سجون قوى العدوان.

ون�������������ّوه ب������ح������رص ال������ق������ي������ادة ال���س���ي���اس���ي���ة 
واهتمامها بمتابعة ملف تحرير جميع 
األس�������������رى، وال�����ب�����ح�����ث ع������ن امل����ف����ق����ودي����ن، 
واالهتمام بالجرحى، وتلمس أحوال 

أسر الشهداء.
ويف االس���������ت���������ق���������ب���������ال، ب��������ح��������ض��������ور أم��������ن 
م��ح��ي امل��دي��ري��ة م��ح��م��د م��ع��اف��ا وممثل 
امل����ج����ل����س امل�����ح�����ي يف امل����ح����اف����ظ����ة م��ح��م��د 
شاع، ثمن األسران املحرران )الربي 
وامل����ه����ديل( اه��ت��م��ام ق���ائ���د ال���ث���ورة ول��ج��ن��ة 
األسرى بمتابعة قضايا جميع األسرى 

والسعي املتواصل لتحريرهم.
وأكدا العزم عىل العودة إىل مواقع 
امل��واج��ه��ات ح��ت��ى ت��ح��ري��ر أرض ال��وط��ن م��ن دن���س ال��غ��زاة 

املحتلن.
ح��ض��ر االس��ت��ق��ب��ال أع���ض���اء ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة، وم��دي��رو 
امل���ك���ات���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، وم�����ن�����دوب األس��������رى يف امل���ح���اف���ظ���ة، 

عبد الرحمن باشا.
ويف ذات السياق استقبل أبناء مديرية معن بأمانة 
ال��ع��اص��م��ة، األس����ر امل���ح���رر ع��ص��ام ع��ب��دال��ل��ه امل���خ���ايف من 

أبناء حي الدائري.
وخ���������ال االس�����ت�����ق�����ب�����ال، أش���������اد وك�����ي�����ل أم������ان������ة ال���ع���اص���م���ة 
امل�����س�����اع�����د س������ام������ي ش���������رف ال��������دي��������ن، ب�����ص�����م�����ود وت����ض����ح����ي����ات 

األسرى دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقراره.
وأش�����ار إىل أن ث��م��رة ه���ذه ال��ت��ض��ح��ي��ات ت��ت��ج��ىل يف واق���ع 
اليمنين باالنتصارات واإلنجازات عىل كل املستويات.. 
مؤكداً استمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال واملال.

بدوره ثمن األسر املحرر، اهتمام قائد الثورة واللجنة 
الوطنية لشؤون األسرى، بمتابعة ملف األسرى ورعاية 

أسرهم.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُشيع بصنعاء جثامن كوكبة من 
ش�����ه�����داء ال�����وط�����ن وال������ق������وات امل��س��ل��ح��ة 
ال���������ذي���������ن اس�������ت�������ش�������ه�������دوا وه������������م ي������������ؤدون 
واج�������ب�������ه�������م يف م������ع������رك������ة ال�����������دف�����������اع ع���ن 

الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء 
النقيب عبدالواسع ناجي سويدان، 
امل�������������ازم أول ح�����س�����ن ع�����م�����ر ج������ع������دان، 
امل����ازم أول ص��غ��ر ح��م��ود امل��ع��ط��ري، 
امل��������������������ازم أول رف��������ي��������ق أح��������م��������د ظ�������اف�������ر، 
امل��ازم ث��اين عبدالقدير ناشر الريدي 
وامل������س������اع������د ي�����ع�����ق�����وب أح������م������د ال���ج���ب���ي 

واملساعد زياد محمد العقبي.
ك����م����ا ت������م ت���ش���ي���ي���ع ال����ف����ق����ي����د امل����س����اع����د 

يحيى محمد حسن السعدي.
وخ���������������ال م���������راس���������م ال�����ت�����ش�����ي�����ي�����ع ال�����ت�����ي 
ش���������ارك���������ت ف�����ي�����ه�����ا ق����������ي����������ادات ع����س����ك����ري����ة 
وأم���ن���ي���ة وأه�������ايل وأق���������ارب ال���ش���ه���داء، 
أك����د امل��ش��ي��ع��ون اس���ت���م���رار ال���س���ر عىل 
ن����ه����ج ودرب ال�����ش�����ه�����داء يف ال���ت���ص���دي 

لتحالف العدوان.
ج����رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��ش��ه��داء 
ال���ذي���ن ت��وش��ح��ت ج��ث��ام��ي��ن��ه��م بالعلم 
ال���ج���م���ه���وري ب���ع���د ال����ص����اة ع��ل��ي��ه��م يف 
ج���ام���ع ال���ش���ع���ب ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة، 
ل���ي���ت���م م����وارات����ه����ا ال�������رى ك����ل ش���ه���ي���د يف 

مسقط رأسه.
كما ُشيع بصنعاء جثمانا شهيدي 
ال�����وط�����ن وال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة ال��ع��ق��ي��د 
ص���������دام ع����ب����دال����ل����ه راوع وامل������������ازم ث����اين 
خالد وليد املولد، اللذين استشهدا 
وهما يؤديان واجبهما يف الدفاع عن 

السيادة الوطنية.
وخ����������ال م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ال���ت���ي 
ش������ارك������ت ف����ي����ه����ا ق�������ي�������ادات ع���س���ك���ري���ة 
وأمنية وأهايل وأقارب الشهيدين، 
أش����اد امل��ش��ي��ع��ون ب����دور للشهيدين 
وزم������ائ������ه������م������ا م��������ن أب��������ط��������ال ال����ج����ي����ش 
ومواقفهم الوطنية واستبسالهم 
وه�������������م ي���������داف���������ع���������ون ع����������ن ال����������وط����������ن يف 
ع��������دد م������ن ال����ج����ب����ه����ات ض������د ت���ح���ال���ف 

العدوان.

ج�����رت م����راس����م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ج��ث��م��اين 
ال��ش��ه��ي��دي��ن ال���ل���ذي���ن ت��وش��ح��ا ب��ال��ع��ل��م 
ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���اة عليهما يف 
ج���ام���ع ال���ش���ع���ب ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة، 
ل��ي��ت��م م��ورات��ه��م��ا ال����رى ك���ل ش��ه��ي��د يف 

مسقط رأسه.
إىل ذلك ُشيعت بصنعاء جثامن 
خمسة من شهداء الوطن والقوات 
امل����س����ل����ح����ة ال������ذي������ن اس�����ت�����ش�����ه�����دوا وه����م 
ي������ؤدون واج���ب���ه���م يف م��ع��رك��ة ال���دف���اع 

عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء 
املقدم عبدالكريم حسن السراجي، 
امل�������������ازم أول م����ح����م����د م����ع����ي����ض ح���ف���ظ 
ال����ل����ه م���ع���ي���ض، امل��������ازم أول ع��ب��دال��ل��ه 
محسن حاتم، املازم ثاين مراد رائد 

العمييس وامل����ازم ث���اين ع��ب��ده صالح 
سراج.

وخ���������������ال م���������راس���������م ال�����ت�����ش�����ي�����ي�����ع ال�����ت�����ي 
ش�����ارك�����ت ق������ي������ادات ع���س���ك���ري���ة وأم���ن���ي���ة 
وأه��������������������ايل وأق�����������������������ارب ال����������ش����������ه����������داء، ع����ر 
امل������ش������ي������ع������ون ع���������ن ال������ف������خ������ر واالع�����������ت�����������زاز 
باملواقف الوطنية واألدوار البطولية 
ال�������������ت�������������ي س����������ط����������ره����������ا ال��������������ش��������������ه��������������داء وه����������م 
ي��������ت��������ص��������دون ل������ت������ح������ال������ف ال��������������ع��������������دوان يف 

مختلف الجبهات.
ج����رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��ش��ه��داء 
ال���ذي���ن ت��وش��ح��ت ج��ث��ام��ي��ن��ه��م بالعلم 
ال���ج���م���ه���وري ب���ع���د ال����ص����اة ع��ل��ي��ه��م يف 
ج��ام��ع ال��ش��ه��داء ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، 
ل���ي���ت���م م����وارات����ه����ا ال�������رى ك����ل ش���ه���ي���د يف 

مسقط رأسه.
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إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

في الذكرى الـ 44 حملرقة نساء وأطفال آل الورد »هولوكست اليمن«..

ناشطون وسياسيون: احملرقة جرمية ال تسقط بالتقادم وال ميكن إغالق ملفها إال بالعدالة الناجزة
أسرة آل الورد: نناشد القيادة الثورية والسياسية بسرعة فتح ملف اجلرمية وكشف احلقيقة كاملة 
 املشاركون: أهمية إحياء الذكرى السنوية وتخليد الضحايا في الذاكرة الوطنية

أوضح عدد من الناشطني والحقوقيني والشخصيات 
السياسية واالجتماعية أن جريمة إحراق نساء وأطفال 
آل ال������ورد ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا أت���ب���اع ال���ن���ظ���ام ال���س���اب���ق يف ال��ع��ام 
1978م يف ق����ري����ة ش����ري����ح ب���م���دي���ري���ة ال������ن������ادرة م��ح��اف��ظ��ة 
إب، جريمة قتل ال تسقط بالتقادم، وال يمكن إغالق 
م��ل��ف��ه��ا إال ب��ال��ع��دال��ة ال���ن���اج���زة، وت��ق��دي��م ع��ص��اب��ة اإلج����رام 

للمحاكمة.
ويف الفعالية التي نظمتها أسرة آل الورد أمس بصنعاء 
تحت عنوان" هولوكست اليمن" برعاية من وزارة حقوق 
اإلن�����س�����ان، وب���م���ش���ارك���ة ش��خ��ص��ي��ات ح��ق��وق��ي��ة وإن���س���ان���ي���ة.. 
ناشد أه��ايل ضحايا املحرقة القيادة الثورية والسياسية 
لتوجيه الجهات املعنية بسرعة فتح ملف قضية إحراق 
ن�����س�����اء وأط�������ف�������ال آل ال�������������ورد، وك�����ش�����ف ال���ح���ق���ي���ق���ة ك���ام���ل���ة، 
وت���ق���دي���م ال���ج���ن���اة امل���ع���روف���ني ب����االس����م  ل���ل���ع���دال���ة، وك���ذل���ك 
الكشف عن مصري املختطفني واملخفني قسراً، وتحقيق 
جرب الضر لألسر املستهدفة والتعويض املناسب ملا لحق 

بهم من الظلم والغنب طيلة األربعة العقود املاضية. 
وط���ال���ب���ت أس�����رة آل ال������ورد يف ب���ي���ان ص�����ادر ع���ن ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ب����ض����رورة اع���ت���م���اد ت���ق���ري���ر ال��ل��ج��ن��ة ال��ح��ق��وق��ي��ة ال���ت���ي ُك��ل��ف��ت 
ب���ق���رار م���ن ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال وزي����ر ح��ق��وق اإلن���س���ان األس��ت��اذ 
عيل الديلمي، بالنزول يف ابريل من العام 2021م إىل 
ق��ري��ة ش��ري��ح بمديرية ال��ن��ادرة، لتقيص الحقائق وتوثيق 
أق���وال أب��ن��اء املنطقة ممن ش��ه��دوا تلك امل��ح��رق��ة، وإرف���اق 

تقرير اللجنة ضمن ملف وحيثيات القضية.
وأك����د ال��ب��ي��ان ب��أن��ه ل���م ي��ع��د ه��ن��اك أي���ة ش��ك��وك يف ض��ل��وع 
النظام السعودي من خالل دعمه لنظام الهالك عفاش، 
يف جريمة محرقة قبول الورد وأطفالها، وكذلك جرائم 
التصفية والقتل واإلخ��ف��اء والتهجري ال��ق��س��ري، وغريها 
من الجرائم التي طالت األحرار من آل الورد والوطنيني 
من مختلف مناطق ومحافظات اليمن.. مطالبني بضم 
تلك الجرائم إىل ملف العدوان السعودي الصهيوأمرييك 
ع��ى يمننا ال��ح��ب��ي��ب،  وال��ح��ص��ار وامل���ج���ازر وال��ج��رائ��م التي 
ارت����ك����ب����ه����ا ط���ي���ل���ة 8 س������ن������وات ب����ح����ق ش���ع���ب���ن���ا ال�����ح�����ر ال���ص���ام���د 
ال��ص��اب��ر، وه���ي ج���رائ���م س��ت��ق��دم إن ش���اء ال��ل��ه إىل امل��ح��اك��م 

الدولية. 
وح�����ي�����ا ال�����ب�����ي�����ان وزارة ح�����ق�����وق اإلن�������س�������ان وك��������ل امل���ن���ظ���م���ات 
ال��ح��ق��وق��ي��ة واإلن���س���ان���ي���ة وال���ن���اش���ط���ني وال���ن���اش���ط���ات، وك��ل 

من يشارك ويقف مع  املطالبة بتحقيق العادلة الناجزة 
يف ه��ذه املظلومية اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي ستظل وص��م��ة ع��ار يف 

جبني مرتكبيها.
ك��م��ا أك���د امل��ش��ارك��ون يف ف��ع��ال��ي��ة ال���ذك���رى ال���� 44 ملحرقة 
ن���س���اء وأط����ف����ال ب��ي��ت ال�������ورد، أه��م��ي��ة االس���ت���م���رار يف إح��ي��اء 
الذكرى السنوية للمحرقة ، تخليداً لذكرى الضحايا يف 
ال��ذاك��رة الوطنية وم��ا تعرضوا له جريمة إرهابية بشعة 

من قبل عصابات النظام السابق. 
يف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ح��ض��ره��ا م��س��ت��ش��ار ال��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور 
عبدالعزيز الرتب، ومحافظ حضرموت لقمان باراس، 
وشخصيات حقوقية، أكدت مستشارة مكتب الرئاسة 
لشؤون امل��رأة الدكتورة نجيبة مطهر، أن الجريمة التي 
ارت��ك��ب��ه��ا ال��ن��ظ��ام األس���ب���ق ب��ح��ق ن���س���اء وأط���ف���ال آل ال�����ورد، 
ت�����دخ�����ل ض����م����ن ال�����ج�����رائ�����م ض�����د اإلن����س����ان����ي����ة ال�����ت�����ي ال ت��س��ق��ط 

بالتقادم أو التغايض عنها.
وأش����������ارت إىل أن ه������ذه ال���ج���ري���م���ة ت�����م ت��غ��ي��ي��ب��ه��ا م�����ن ق��ب��ل 
ال������ن������ظ������ام األس��������ب��������ق ب������ال������رغ������م م��������ن أن������ه������ا م��������ن أك����������رب ال�����ج�����رائ�����م 
وأكرثها بشاعة والتي راح ضحيتها الشهيدة قبول الورد 

وأطفالها.
وط����ال����ب����ت ن���ج���ي���ب���ة م���ط���ه���ر ب����إن����ص����اف ض����ح����اي����ا أس���������رة ب��ي��ت 
الورد، وتحقيق العدالة ضد من ارتكب وشارك وساهم 
يف هذه الجريمة، انتصاراً للمظلومني، وكشف القضية 

للرأي العام.
من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق اإلنسان عيل تيسري، 
أن ال���ج���ري���م���ة امل���رت���ك���ب���ة ب���ح���ق آل ال��������ورد م����ن ال����ج����رائ����م ض��د 
اإلن����س����ان����ي����ة.. م����ش����ريا إىل أن ال������������وزارة م���ع���ن���ي���ة ب������اإلج������راءات 
ال����ق����ان����ون����ي����ة ال������الزم������ة ل���ك���ش���ف ال���ح���ق���ي���ق���ة وت����ق����دي����م م��رت��ك��ب��ي 

الجريمة للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

ولفت إىل أن الجريمة التي ارتكبت بحق آل الورد تدينها 
ك��ل ال��ش��رائ��ع وال��ق��وان��ني الوضعية واألع����راف اإلنسانية، 
كما أنها من الجرائم املركبة التي ال ينبغي السكوت أو 

التغايض عنها.
ودع����������ا إىل ت����ح����ري����ك ه��������ذه ال����ق����ض����ي����ة وإن�������ص�������اف ال���ض���ح���اي���ا 
وت����ع����وي����ض ك�����ل م�����ن ت����ض����رر م�����ن أس��������رة آل ال����������ورد وت��خ��ل��ي��د 

أسماء الشهداء.
فيما أكد وكيل وزارة اإلرشاد الشيخ صالح الخوالين، 
وعضو املكتب السيايس ألنصار الله عيل القحوم، بشاعة 
ال��ج��ري��م��ة ال���ت���ي ت���م ف��ي��ه��ا إح������راق ن���س���اء وأط����ف����ال آل ال����ورد 
ب�������دون أي ذن�������ب، يف ان����ت����ه����اك س����اف����ر ل���ل���ق���وان���ني واألع���������راف 

واألسالف اليمنية.
وأوض��ح��ا أن النظام البائد ارتكب العديد من الجرائم 
ب��ح��ق أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م��ن خ���الل إش��ع��ال ال��ح��روب 
والفنت ودفع أبناء اليمن لالقتتال فيما بينهم، وتغذية 
ال���ص���راع���ات ل��س��ف��ك امل���زي���د م���ن ال����دم����اء.. م���ؤك���دي���ن وق���وف 
ال���ج���م���ي���ع إىل ج�����ان�����ب أس���������رة آل ال����������ورد ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ع����دال����ة 

واستعادة الحقوق.
بدورهما أشار اللواء صالح الورد، وياسني الورد، إىل 
أهمية إحياء الذكرى ال� 44 ملحرقة آل الورد .. مؤكدين أن 
الحماية التي حظي بها الرأس املدبر للجريمة وأعوانه من 

قبل نظام عفاش، حالت دون إنصاف آل الورد.
وشددا عى ضرورة امليض يف تحقيق العدالة واالنتصار 
ملظلومية آل الورد .. مثمنني دور رئيس املجلس السيايس 
األعى الذي وجه األجهزة املعنية بالتحرك الجاد ملتابعة 
س��ري ال��ق��ض��ي��ة، وك���ذا ج��ه��ود ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال وزي���ر حقوق 

اإلنسان يف هذا الجانب.
ي����ذك����ر أن ع���ص���اب���ات اإلج���������رام ال����ت����ي ك����ان����ت ت���اب���ع���ة ل��ن��ظ��ام 
عفاش- حينها – قامت يف 4 نوفمرب من العام 1978م 
بارتكاب القتل حرقاً أو ما سميت ب� " هوَلكست اليمن" 
بحق أربع ضحايا من النساء واألطفال، وهم  الشهيدة 
قبول احمد عيل الورد 46 عاماً، الشهيدة صالحة بنت 
محمد قائد الطلول 22 عاماً، وطفلها الذي كانت حاماًل 
ب���ه يف ال��ش��ه��ر ال���ث���ام���ن، ح��ي��ث ل���م ي��ش��ف��ع ل���ه خ���روج���ه من 
بطن أمه إىل خارج النريان امللتهبة ليعيده املجرمون للنار 
لتلتهمه، والشهيد الطفل عبده محمد قائد الطلول ذو 

الخمس سنوات. 

بقلوٍب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي واملواساة 
 لقائد الثورة السيد العلم 

عبدامللك بدر الدين احلوثي 
ولوزير الداخلية

 اللواء عبدالكرمي بدر الدين احلوثي  وكافة آل احلوثي
 في وفاة املغفور لهم بإذن الله تعالى

 الفقيد أحمد عبدامللك عبدالكرمي احلوثي
 ووالدته وابنته

 الذين وافاهم األجل إثر حادث مروري في طريق صنعاء- صعدة
نسأل الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته

  و يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ..
 " إنا لله وإنا إليه راجعون "

األسيف :
اللواء الركن / عبدالله يحيى احلاكم 

رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع 

 اليوم محافظة رمية حتتفي بزفاف 180 عريسا 
وعروسًا برعاية الهيئة العامة للزكاة

النهاري:

ريمه / عىل يوسف الشرعبى

ت����ح����ت����ف����ي م����ح����اف����ظ����ة ري����م����ة 
ال�����������������ي�����������������وم االث�����������������ن�����������������ني ب������������زف������������اف 

180 ع��ري��س��ا 
وع���������روس���������اً م���ن 
أبناء الشهداء 
واألس���������������������������������������������������������������رى 
امل�����������������������ح�����������������������رري�����������������������ن 
وال�����������������ج�����������������رح�����������������ى 
وال���������������������ف���������������������ق���������������������راء 
وأح������ف������اد ب���الل 
ت��������ح��������ت ش������ع������ار 
م����ع����اً ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�������������������ت�������������������ك�������������������اف�������������������ل 
االج����������ت����������م����������اع����������ي 

ومواجهة الحرب الناعمة”.
وأوض�����������ح م�����دي�����ر ع��������ام ف����رع 
ال�������ه�������ي�������ئ�������ة ال���������ع���������ام���������ة ل�������ل�������زك�������اة 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع��������يل ال������ن������ه������اري 
ان ريمة تحتفي يومنا هذا 
االثنني بهذا العرس البهيج 
وال��ذي يعترب حدثا تاريخيا 

للمرة الثالثة باملحافظة.
واع����ت����رب ال����ن����ه����اري م���ش���روع 
العرس الجماعي تجسيدا 
مل�����ب�����دأ ال����ت����ك����اف����ل االج���ت���م���اع���ي 
يف ظ��������������ل ت������������ع������������دد أس��������ال��������ي��������ب 
ال�������ح�������رب ال�����ن�����اع�����م�����ة ورس������ال������ة 
ل��������������دول ال�����������ع�����������دوان ب����ص����م����ود 
وت�����ك�����اف�����ل ال�����ش�����ع�����ب ال���ي���م���ن���ي 
وق�����درت�����ه ع����ى م���واج���ه���ة ك��ل 

التحديات.
وأك����د م��دي��ر ال���زك���اة بريمة 
أن م������ش������اري������ع ال���������زك���������اة ال����ت����ي 
تلمسها الفئات الفقرية يف 
امل��ج��ت��م��ع ب��م��ا ف��ي��ه��ا م��ش��روع 
الزواج الجماعي تعد ثمرة 
ل���ت���وج���ي���ه���ات واه����ت����م����ام ق��ائ��د 
ال��������ث��������ورة، ال����س����ي����د ع���ب���دامل���ل���ك 

الحويث واملجلس السيايس 
األعى يف تحصني الشباب.. 
منوها بجهود ودور قيادة 
ال�������ه�������ي�������ئ�������ة ال���������ع���������ام���������ة ل�������ل�������زك�������اة 
ت��������ن��������ف��������ي��������ذ  يف 
امل���������ش���������اري���������ع، 
التي تخفف 
م�����ن م���ع���ان���اة 
ال�������������������ف�������������������ق�������������������راء 

واملساكني.
وح�������������������������������������������������������ّث  
ال������������������ن������������������ه������������������اري 
رج������������ال امل�������ال 
واألع����������������م����������������ال 
وامل��������ك��������ل��������ف��������ني 
ب���ال���زك���اة عى 
املبادرة بدفع ما عليهم من 
زك�������������وات واالل����������ت����������زام ال����دي����ن����ي 
ت����ج����اه ه������ذه ال���ف���ري���ض���ة ال���ت���ي 
ي���������ع���������ود أث����������ره����������ا ب������م������ث������ل ه�������ذه 
امل�����������ش�����������اري�����������ع، ال���������ت���������ي ت����خ����ف����ف 
م������������ن ال��������ف��������ق��������ر وال�����������ح�����������رم�����������ان، 
وم�������س�������اع�������دة ال������ش������ب������اب ع���ى 

الزواج.
كما أكد مدير مكتب هيئة 
ال���زك���اة يف امل��ح��اف��ظ��ة ان����ه تم 
تكثيف الجهود يف إبراز هذا 
ال������ح������دث االج����ت����م����اع����ي امل���ه���م 
ال���������������ذي ت�����س�����ع�����ى م���������ن خ�����الل�����ه 
ه��������ي��������ئ��������ة ال����������������زك����������������اة ل�����ت�����ح�����ص�����ني 
ال���ش���ب���اب وإدخ���������ال ال���ف���رح���ة 

يف نفوسهم
ودع���������������������ا ال�����������ن�����������ه�����������اري اب���������ن���������اء 
محافظة ريمة اىل املشاركة 
الفاعلة والحضور املشرف 
يف امل���������ه���������رج���������ان ال������ف������رائ������ح������ي 
للعرس الجماعي الثالث 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة ص������ب������اح ي���وم���ن���ا 
ه����������������ذا االث������������ن������������ني يف م������دي������ن������ة 

الجبني .



احمد  الفقيه

ممالُك وإماراُت الكيان املهزومة

 

عبدالسالم التويتي

ومضات متناثرةبوح الرياع

يف وداع الضابط املثايل 
العميد الحقويق 

)عبده أحمد الجمايل(
لم أجدين -منذ انخراطي يف مجال اإلعالم 
ق���ب���ل ع���ق���دي���ن وب���ض���ع���ة أع���������وام- ع�����اج�����ًزا ب��ش��ك��ل 
��ا يعتصر قلبي م��ن أح���زاٍن  ت��ام ع��ن التعبري ع��َمّ
وآالم ق���ب���ل ف��ج��ي��ع��ت��ي ب��ن��ب��أ رح���ي���ل أخ�����ي ال���غ���ايل 
وق����دويت يف معظم أع��م��ايل ال��ض��اب��ط واإلداري 
واملحامي املثايل العقيد الحقوقي »عبده أحمد 

الجمايل«.

فما أزال -من وقٍت إىل آخر- أستحضر كيف 
تَمّ ضمي -شأين شأن املئات غريي- قبل أربعة 
عقود بل أكرث -وأنا حينذاك يف منتصف العقد 
الثاين من عمري- إىل قافلة التجنيد اإلجباري 
»القسري«، فقد كان شعوري وأنا أُساق إىل 
معسكري -ن��ظ��ًرا لصغر سني وش���دة ذع��ري- 
أشبه بشعور محكوٍم يساق إىل غيهب سجٍن 

انفرادٍيّ أشد ضيًقا وظالًما من القرِب.

ف���ق���د ع��وم��ل��ن��ا -ح������ال وص���ول���ن���ا- م����ن ق���ب���ل م��ن 
ك���ل���ف���وا ب��اس��ت��ق��ب��ال��ن��ا وت���دري���ب���ن���ا -ن��ت��ي��ج��ة ان��ت��م��ائ��ن��ا 
إىل امل��ن��اط��ق ال��وس��ط��ى املصنفة م��ن وج��ه��ة نظٍر 
حكوميٍة سنحانية حاضنًة للجبهة الوطنية- 
اء، فظَنّ أكرثُنا -بالنظر إىل  معاملَة أعداٍء ألَدّ
ما كنا نتعرض له من سوء معاملة وكرثة ما 
كان يوجه لنا من عباراِت وأساليب الرتهيب- 
أن����ن����ا يف م���ع���ت���ق���ل، ول������ن ت���ل���ب���ث أْن ت���ط���ب���ق ع��ل��ي��ن��ا 
فيه -بعد وق��ت قريب- برامج التعذيب التي 
ت���ط���ب���ق -ب�������ن ال�����ح�����ن وال������ح������ن- ع�����ى ال���س���ج���ن���اء 
السياسين، وأننا سنقيض بقية سنِيّ عمرنا 

- خلف أسوار ذلك املعتقل. -كرث أو قَلّ

ع خطابه الوطني بالعبق اإلنساين تضُوّ

لكننا فوجئنا ضحى ذاِت خميس -بعد أن 
ُج��م��ع��ن��ا يف ت��ش��ك��ي��الت س���راي���ا ث���م أُق���ع���دن���ا أم���ام 
منصة إلقاء املحاضرات- بوقوف ضابٍط برتبة 
م�����الزم ث����اين ت��ت��س��م ه��ي��ئ��ت��ه -ب���ال���رغ���م م��ح��دودي��ة 
سنه وصغر رتبته- بسيماِء التواضع والوقار، 
ف��أل��ق��ى ف��ي��ن��ا م��ح��اض��رة ت��وع��وي��ة ت��وج��ي��ه��ي��ة ذات 
م��ح��ت��وًى ت���رب���وي روح����ي ف��ع��ال ب��ع��ث��ت -ب��ن��ربت��ه��ا 
اإلن����س����ان����ي����ة ال����ح����ان����ي����ة- يف ن���ف���وس���ن���ا اآلم�����������ال م��ن 
ج��دي��د، ومنحتنا -بمضامينها املفعمة بحب 
»يمن الحكمة واإليمان«- بما كنا قد افتقدناه 

من الشعور باألمان.

وح�������ن ف�������رغ ذل�������ك ال����ض����ب����اط م�����ن إل�����ق�����اء ت��ل��ك 
املحاضرة ذاِت املضمون القيم بأسلوِب إلقاٍء 
شِيّق، تبن يل أن ذلك املحاضر الذي استعدُت 
-ب����ف����ض����ل ح�����ض�����وره ال��������ذي ل�����م ي����ك����ن ي���خ���ط���ر ع��ى 
ب������ايل- م����ا ك�����ان ق����د ت�����الىش م����ن أح����الم����ي وآم�����ايل 
ه��و رك���ن ت��وج��ي��ه ال��ل��واء ال��ث��ام��ن ص��اع��ق��ة امل���الزم 

»عبده أحمد الجمايل«.

جهده العظيم يف تعميم التعليم

ال������ح������ق������ي������ق������ة أن م������������ا ك��������ن��������ا ن������ع������ي������ش������ه -م�����ع�����ش�����ر 
امل�����ج�����ن�����دي�����ن- م������ن واق����������ع م����������زري ق������د ت����غ����ري -ب���ع���د 
ذل�����ك ال��خ��م��ي��س األغ��������ّر- ب��ش��ك��ل ج�������ذري، ف���أن 
ة لحساب تلك الوحدة  أكرث مجندي تلك امل��دَّ
ك���ان���وا م���ا ي����زال����ون يف س���ن ال�����دراس�����ة، ف��ق��د رأى 
ذل����������ك ال������ض������اب������ط امل��������ث��������ايل أن ال�����ع�����م�����ل م��������ن أج�����ل 
ضمان حقهم يف مواصلة التعليم من صميم 
تخصصه، فسعى -بادَئ ذي بدء- لدى قيادة 
ال��ل��واء إلق��ن��اع��ه��ا ب��ض��رورة م��ن��ح ه���ؤالء ال��ط��الب 
فرصة مواصلة تعليمهم، وتوفري ما يتطلبه 
نجاح العملية التعليمية من أسباب، وبعد 
أن حظَي بموافقة قيادة اللواء شرع بجهده 
وجهد العدد املحدود من أفراده -وباالعتماد 
ع������ى اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات امل�������ح�������دودة ال�����ت�����ي وف����رت����ه����ا ل��ه 
ال��������ق��������ي��������ادة- ب������ت������وف������ري ال�������وس�������ائ�������ل ال���������الزم���������ة ل���ف���ت���ح 
ف�����ص�����ول دراس�������ي�������ة داخ����������ل امل����ع����س����ك����ر ل���ل���ص���ف���وف 
الدراسية الدنيا وبتكليف امللتحقن يف اللواء 
ألداء الخدمة اإللزامية من خريجي الثانوية 
العامة بتدريس امللتحقن بتلك الصفوف بعد 
التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم لتوفري ما 
تحتاجه تلك العملية التعليمية الداخلية التي 
كان هو أهم أربابها وأحد طالبها من مناهج، 
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ب���ذل ذل���ك ال��ج��ه��د امل��ض��ن��ي ب��ذل 
جهًدا إضافًيّا نوعًيّا لتذليل الصعوبات أمام 
م������ن ل������م ت����ع����د ال�����ف�����ص�����ول ال������دراس������ي������ة ال����داخ����ل����ي����ة 
تتناسب مع مستوياتهم التعليمية لاللتحاق 
بأقرب م��دارس التعليم العام، وق��د ك��ان -يف 
ذات ال���ح���ن- خ���ري م��ع��ن ل��ل��ع��دد امل���ح���دود من 

الطالب الجامعين.

وعند ما توزعت كتائب اللواء عى عدد من 
األنحاء ضاعف املالزم املثايل »عبده الجمايل« 
جهوده لتتواكب أعماله -كما لو كان شخصه 
ه��ي��ئ��َة ت��وج��ي��ٍه م��ت��ك��ام��ل��ة- م���ع م���ا ي��ت��ط��ل��ب��ه تعقد 
وت�����ض�����خ�����م ح�����ج�����م امل�����ه�����م�����ة م�������ن م������ث������اب������رٍة وش�����ح�����ٍذ 
للهمة، فكان يتجشم من العناء الالمحدود 
م����������ا ي�����م�����ك�����ن�����ه م����������ن ت���������وف���������ري امل������������درس������������ن وامل�������ن�������اه�������ج 
الدراسية للجنود املرابطن يف أقايص الحدود.

وع����ن����د م����ا أُق��������َي ذل������ك ال����رج����ل ال���ع���ظ���ي���م م��ن 
م��ن��ص��ب��ه ذي امل���ه���ام ال��ح��ي��وي��ة امل��ت��ع��ددة -ن��ت��ي��ج��َة 
وش���اي���ٍة ح���اق���دة- ك���ان ق��د ت��خ��رج م��ئ��اٌت -ورب��م��ا 
آالالٌف- م��ن منتسبي ال��ل��واء -يف ت��ل��ك األث��ن��اء- 
م�������ن ال�����ج�����ام�����ع�����ة، ب�����ال�����ت�����زام�����ن م�������ع ت������خ������ُرّج������ه ه�����َو 
-ب������ت������ف������وق- م������ن »ك����ل����ي����ة ال����ش����ري����ع����ة وال������ق������ان������ون« 

بجامعة صنعاء.

ول��م يلبث ذل��ك ال��رج��ل ال��ف��ذ ال���ذي ك��ان وما 
ي��زال آالّف ال��رج��ال يدينون ل��ه -بعد ال��ل��ه- بما 
ت���ح���ق���ق ل���ه���م م����ن ن����ج����اح أن ان���ط���ل���ق ل��ل��ع��م��ل يف 
سلك املحاماة بنفٍس مطمئنٍة وضمري مرتاح، 
فأثبتت الوقائع الكثرية أن جهده يف التعاطي 
م���ع أع��ق��د ال��ق��ض��اي��ا وأدق امل��س��ائ��ل ك����ان يسخر 
إلحقاق الحق وإبطال الباطل ولنصرة املظلوم 

ابتغاَء مرضاِة الحِيّ القيوم.

وه��ا ه��و يرحل ع��ن دنيانا الفانية إىل رح��اب 
��������ٍة َع������اِل������َي������ٍة ُق�����ُط�����وُف�����َه�����ا َداِن����������َي����������ٌة( ت������ارًك������ا أخ���ل���د  )َج��������َنّ
الذكريات التي ستظل تعكس خلوَد مواقفه 

اإلنسانية.

فسالم عليه يوم هَلّ وليًدا ويوم رحَل فقيًدا 
ويوم يبعُث -يف زمرِة خري األنام- سعيًدا، و)إَِنّا 

ِلَلِّه َوإَِنّا إَِلْيِه َراِجُعْوَن(.

وقفات تأملية 
مع النور املبني

جاء يف التاريخ أن النبي سليمان- عليه 
ال��س��الم- خ��رج ي��وم��اً يف موكبه الحاشد 
تحفه جميع الكائنات والخالئق من جن 
وإن�������س ووح���������وش وط�������ري، وري�������ح ت��ح��م��ل 
بساطه ترتقي به صعوداً وهبوطاًحتى 
ب��ل��غ م��ن��زل��ًة عظيمًة ل��م يبلغها اح���د من 
البشر.. فالتواضع اعظم وافضل النعم 
ال��ت��ي وه��ب��ه��ا ال��ل��ه ل��ع��ب��اده امل��ت��ق��ن فكلما 
زاد ال��ب��ع��د ت��واض��ع��اً وخ��ش��وع��اً وع��ب��ودي��ًة 

لله ازداد قرباً ورفعة عند الله..
فلنقد ب��ه��دي رس��ول��ن��ا ص��ى ال��ل��ه عليه 
وآل��������������ه وس�������ل�������م ق��������������واًل وع���������م���������اًل وت���������ق���������ري���������راً.. 
ف���م���ا زاد ال����ل����ه ع����ب����داً ب���ع���ف���و، اال ع�������زاً وم���ا 
ت��واض��ع اح��د لله اال رف��ع��ه الله..فيكفي 
أن ن����أخ����ذ ال�����������دروس وال�����ع�����رب م�����ن رس�����ول 
ال�������ل�������ه، ك���������ان ش������دي������د ال������ت������واض������ع م�������ع ع���ل���و 
ق�������دره ورف����ع����ة م���ن���زل���ت���ه وس����م����و م��ك��ان��ت��ه، 
وع����راق����ة أُروم����ت����ه،ه����ن����اك ق�����وم م����ن ع��ب��اد 
ال�����ل�����ه اص����ط����ف����اه����م ال�����ل�����ه ل����خ����دم����ة ال����ن����اس 
ف������أح������س������ن ج������������زاءه������������م، وع������������ال ق��������دره��������م، 
وأكرم مثواهم، وامتأت صدورهم حباً 
ومودًة للناس فزادهم الله من فضله، 
وال�����ل�����ه ي��������رزق م�����ن ي����ش����اء ب���غ���ري ح����س����اب.. 
ل����ذا أي ع��م��ل ب�����دون ت���ق���وى ع��م��ل ن��اق��ص 
وقاصر ألن التقوى صالح القلوب، إذا 
ص���ل���ح ال���ق���ل���ب ص��ل��ح��ت ك����ل االع����م����ال أي����اً 

كانت ظاهرًة أم باطنة،
ف����أح����ذروا ال���ف���ن وال���ش���ائ���ع���ات وال��ق��ي��ل 
وال������ق������ال، وس�������وء ال����ظ����ن ف���إن���ه���ا م��ض��ي��ع��ة 
ل��ل��وق��ت،ف��ال��ع��م��ر ق��ص��ري وق���ط���ار ال��ح��ي��اة 
م��ه��م��ا ط����ال ق��ص��ري ف���ال داع��ي��ل��ل��ت��س��وي��ف، 
وض����������ي����������اع ال�������ع�������م�������ر يف ال�������ق�������ي�������ل وال����������ق����������ال، 
واالن���ش���غ���ال ب��س��ف��اس��ف األم������ور، ول��ن��ك��ن 
ق�����������������دوًة ل����س����ل����ف����ن����ا ال�������ص�������ال�������ح يف االع�������م�������ال 
الصالحة حتى نكون خري أم��ًة أخرجت 
للناس، ولن يصلح شأن هذه االمة اال 
ب���م���ا ص���ل���ح ب����ه أول����ه����ا ول�����م ول�����ن ن���ص���ل اىل 
منزلة السمواألخالقي واإليماين إال إذا 
ت���م���س���ك���ن���ا ب����ه����ذاال����ق����رآن وت����أدب����ن����ا ب�����آداب�����ه، 

وان�����������ت�����������ه�����������ج�����������ن�����������ا 
ن��������������������������ه��������������������������ج��������������������������ه، 
وس������������������ل������������������ك������������������ن������������������ا 
م�����س�����ل�����ك�����ه�����م�����ن 
ب  ا د أ
ال�������������������ت�������������������واض�������������������ع 
ال���������������ت���������������ي ح������ث������ن������ا 
عليها رسولنا 
الكريم- صى 
ال����������������ل����������������ه ع�������ل�������ي�������ه 
وآل�������ه وس���ل���م- 
ال�������������������ت�������������������واض�������������������ع 
س���������������������������������������������������م���������������������������������������������������ة 
امل����������������������ؤم����������������������ن����������������������ن 
األت������������������ق������������������ي������������������اء، 
حتى ال يبغى 
أح���������������������������������������������د ع������������ى 
وال  أح�������������������������������������������د، 
ي���������ف���������خ���������ر أح�����������د 
ع�����������������ى أح�����������������دال 
ب�������ح�������س�������ب وال 
ب�����������ن�����������س�����������ب وال 

أص���ل وال ف���ص���ل.. ف��ك��ل��ن��ا آلدم وآدم من 
تراب..

ف��اع��ل��م��وا أن م����ازاد ع��ب��داً بعفو إال ع��زاً 
وم���������ا ت�������واض�������ع أح���������د ل�����ل�����ه اال رف������ع������ه ال����ل����ه 
وليكن لنا يف رس���ول ال��ل��ه أس���وة حسنة 
ال داع�����ي ل��ل��ع��ص��ب��وي��ة وال���ت���ف���اخ���ر، فكلنا 
خ����ل����ق����ن����ا م��������ن ت������������راب واح������������د وف������ي������ه ي����ك����ون 
امل���������رق���������دوامل���������ص���������ري.. ف�������ال�������ن�������اس ي�����ت�����ف�����اوت�����ون 
يف م������ش������ارب������ه������م وأخ��������الق��������ه��������م وه�����������م ع���ى 
أص����������ن����������اف ث����������الث����������ة: ص�������ن�������ف ق������ل������ي������ل ال�����خ�����ري 
ك���ث���ري ال����ش����ر، وص����ن����ف ي���ف���ع���ل���ون ال���خ���ري، 
ول��ك��ن��ه��م ي��ن��ت��ظ��رون ال���ج���زاء وص��ن��ف من 
ال���ن���اس ي��س��م��ون ب��أخ��الق��ه��م وأع��م��ال��ه��م 
ال��������ص��������ال��������ح��������ة م���������ت���������ج���������اوزي���������ن ال������������ع������������دل اىل 
ال��ف��ض��ل ال ي��ظ��ل��م��ون اح������داً م���ن ال��ب��ش��ر، 
وه��������ؤالء ص����ف����وة ال���ص���ف���وة وه�����م ق���ل���ي���ل.. 
وال ي�����ب�����خ�����س�����ون ال��������ن��������اس أش�������ي�������اءه�������م وال 
يقابلون األذى بأذى مثله بل يرتفعون 
عن صغائر األمور، وهم قلة.. مصداقاً 
ل����ق����ول����ه ع������ز وج��������ل )وق�����ل�����ي�����ل م������ن ع����ب����ادي 

الشكور(.
ه�������ن�������اك ف������ئ������ة م��������ن ال������ب������ش������ر ج������ب������ل������وا ع���ى 
ال��ج��ف��وة وال��ق��س��وة وال��غ��ل��ظ��ة واإلس�����راع 
اىل ال���������ش���������ر ول���������ك���������ن أص�����������ح�����������اب ال������ق������ل������وب 
العامرة باإليمان يربون بأنفسهم عى 
الطهر والسمو والعفو والصفح وهذه 
من شيم املصلحن العظماء..اإلنسان 
ال��ق��وي حقاً ه��و ال��ذي ينظر إىل هفوات 
اآلخ������ري������ن ف���ي���ت���غ���اىض ع���ن���ه���ا وي�����رتف�����ع ع��ن 
س��ف��اس��ف��ه��ا وك����ل إن�����اء ب��م��ا ف��ي��ه ي��ن��ض��ح.. 

)ولنئ صربتم لهو خري للصابرين(..
إح�����رص�����وا ع����ى اح���ت���م���ال األذى وك���ف���وا 
االع��������ت��������داء وق������اب������ل������وا ال����س����ي����ئ����ة ب���ال���ح���س���ن���ة 
تكونوا من خيار عباد الله الصالحن.. 
واعلموا أن املكاره واملشقات والصعاب 
ت���������وص���������ل امل�����������ؤم�����������ن ال������������ص������������ادق إىل ال������خ������ري 
ال���ع���اج���ل وال��ت��م��ك��ن وال���ع���ل���و ب���ن خ��ريي 
الدين والدنيا مصداقاً لقوله عز وجل 
"إن��ه م��ن يتق ويصرب ف��إن الله ال يضيع 

أجر املحسنن" يوسف )90(.
ل���ذا ع��ل��ي��ن��ا أن ن����درك أن ح��س��ن الخلق 
ش��������رف ع����ظ����ي����م وم�����ف�����خ�����رة ج���ل���ي���ل���ة ت���ف���وق 
ش�����رف ال���ن���س���ب وال���ح���س���ب وف���خ���ر اآلب�����اء 
واألج���������داد، ي���ق���ول امل��ص��ط��ف��ى ص���ى ال��ل��ه 
ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس�����ل�����م: "ك��������رم امل��������رء دي����ن����ه، 
وم���������روءت���������ه ع�����ق�����ل�����ه، وح�����س�����ب�����ه خ�����ل�����ق�����ه".. 
ف������ب������س������ط ال����������وج����������ه وح��������س��������ن ال�������خ�������ل�������ق م����ن 
صفات املؤمن الصادق وصدق رسولنا 
الكريم القائل: "أن��ا زعيم يف الجنة ملن 

ُحسن ُخلقه".

محطات

جمال القيز

ت��ش��ّت��ت ال��ج��م��ع )ال����ع����رب����ّي( ع��ن��د ف��ل��س��ط��ن ورّص 
ال���������ّص���������ف���������وف م�����������وح�����������داً وم�������ع�������ل�������ن�������اً ح��������ال��������ة االس������ت������ن������ف������ار 
ال����ق����ص����وى يف دم����ش����ق وب������غ������داد وص����ن����ع����اء وامل����ن����ام����ة 
وب���ريوت وط��ه��ران. م��اك��ان ي��رب��ط تلك األن��ظ��م��ة من 
عالقاٍت سرّيٍة مع كيان العدّو الّصهيويّن املؤّقت 
خ���رج ل��ل��ع��ل��ن وت���ع���ّدى م��رح��ل��ة ال��ّت��ط��ب��ي��ع ع���ى ك��اّف��ة 
امل�����س�����ت�����وي�����ات ال�����ّس�����ي�����اس�����ّي�����ة وال�����ع�����س�����ك�����رّي�����ة واألم������ن������ّي������ة 
واالقتصادّية والّثقافّية وبذلك تحّولت الكيانات 
الخليجّية املتبنّية لصفقة القرن إىل )مستوطنات( 
ت���دي���ره���ا ت����ل أب���ي���ب وت����ح����ّول ح��ك��ام��ه��ا إىل م��ف��ّوض��ن 
لالحتالل يحكمون شعوبهم والّشواهد عى ذلك 
ت��ك��اد ال تنتهي ب����دءاً م��ّم��ا س��ّم��ي )ب��ال��ّرب��ي��ع ال��ع��رب��ي( 
الذي لم يكن سوى خريفاً عربّياً تتلّخص أهدافه 

بما ييل:
1 - اس���ت���ه���داف ال������ّدول ال��ع��رب��ّي��ة امل��م��ان��ع��ة امل��ت��ب��ن��ّي��ة 

للقضّية الفلسطينّية ويف مقّدمتها سوريا.  
 2 - ضرب عناصر القّوة يف تلك الّدول وتقويضها 

وإبعادها عن قضية فلسطن.
 3 - خ������ل������ق األزم���������������������ات ال�������ّس�������ي�������اس�������ّي�������ة وال���������ّن���������زاع���������ات 
ال��ع��س��ك��رّي��ة وت��ع��م��ي��ق ال��خ��الف��ات ب���ن أب���ن���اء ال��وط��ن 

الواحد.
4_ الّسيطرة والّتحّكم بتلك الّدول ونهب ثرواتها 
وف����������رض ال�����ع�����ق�����وب�����ات وال�������ح�������ص�������ارات وش����������ّل ال�����ق�����درة 

اإلنتاجّية وخلق أزماٍت اقتصادّيٍة
5_ ت�����ق�����دي�����م ال�����ح�����ل�����ول م�������ن خ���������الل ط���������رح )ص���ف���ق���ة 
القرن( والّتطبيع مع كيان العدّو وتقديمه كحٍلّ 

سحرٍيّ لخالص األمة من أزماتها.
أس��ق��ط��ت امل����ؤام����رة وت���ح���ّول )ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي( إىل 
ربيٍع مقاوٍم أجهضها عى أعتاب دمشق وصنعاء 
وبريوت وبغداد ال بل أنتج محوراً مقاوماً استطاع 
ت���ح���ط���ي���م م���خ���ّط���ط���ات���ه���م وام������ت������الك امل�������ب�������ادرة وف�����رض 
امل�������ع�������ادالت وإل������ح������اق ال�����ه�����زائ�����م امل�����رتاك�����م�����ة ب����امل����ش����روع 
األم����ري����ي ال���ّص���ه���ي���وين وح��ل��ف��ائ��ه م���ن خ����الل ص��م��ود 
سوريا ولبنان والعراق يف املرحلة األوىل واالنتقال 
إىل م���رح���ل���ة امل���واج���ه���ة امل���ب���اش���رة م����ع األم����ري����ي ب��ع��د 
هزيمة مشروعه الّداعيش. تى ذلك انتصار اليمن 
ال�����ذي ت���ج���ّى ب��ال��ص��م��ود األس����ط����وري ل��ش��ع��ب��ه األب���ي 

وإل����ح����اق ال���ه���زي���م���ة ب���أع���ت���ى ت���ح���ال���ٍف دويٍلّ وت��ه��ش��ي��م 
ص��ورة الّنخب من قوى الّتحالف العدواين ونقل 
املعركة إىل العمقن الّسعودي واإلمارايت وخابت 
آم��ال ال��غ��زاة وال��ّن��ازي��ن ال��ج��دد م��ن خ��الل إن��ج��از ما 

ييل: 
  1 - ف��ش��ل واش��ن��ط��ن وت����ل أب���ي���ب وأدوات���ه���م���ا من 
أن��ظ��م��ٍة مطّبعٍة وع��ص��اب��اٍت إره��اب��ّي��ٍة يف تحقيق أّي 
ه����دٍف م���ن أه��داف��ه��م ال��ع��دوان��ّي��ة يف ل��ب��ن��ان وس��وري��ا 

والعراق واليمن.
2 - عجز الّتحالف الّشيطاين األمريي الّصهيوين 
وحلفائه عن الحّد من تطوير الّصناعات العسكرّية 
والقدرات القتالّية لقوى محور املقاومة املدعومة 
م��ن إي���ران ال سّيما امل��ش��روع ال��ّن��ووي اإلي����رايّن ال��ذي 
استمّر بالّرغم من اغتيال بعض العلماء الّنووين 
اإليرانّين و تصنيع الّطائرات املسرّية والّصواريخ 

البالستّية والّدقيقة يف فلسطن ولبنان واليمن.
 3 - فشل ال��ح��رب االق��ت��ص��ادّي��ة فشاًل ذري��ع��اً من 
خالل فرض العقوبات والحصار االقتصادّي عى 

إيران واليمن وسوريا والعراق
 4 - تحميل طهران مسؤولّية ك��ّل الهزائم التي 

لحقت باملشروع األمريي اإلسرائييّل يف املنطقة 
وف��ق��اً لتلك املعطيات ب��دأ م��ح��ور ال��ّش��ّر األم��ري��ي 
اإلس���رائ���ي���يل ال����ّس����ع����ودّي اإلم���������ارايّت ال��ع��م��ل م���ج���ّدداً 
ع��ى ت��وح��ي��د ج��ه��وده م��ن خ���الل ال��ع��م��ل ع��ى تربيد 
ب����ع����ض ال����ج����ب����ه����ات وع����������دم اس������ت������ن������زاف ق�������درات�������ه ع��ى 
ج����ب����ه����اٍت م����ت����ع����ّددٍة يف ظ������ّل ت���ص���اع���د وت�������رية ال���ح���رب 
الّروسّية األمريكّية فكان ال بّد له من إيجاد )ربيٍع 
( يستهدف الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية  إي��رايٍنّ
ب�����س�����ي�����ن�����اري�����وه�����اٍت م���س���ت���ن���س���خ���ٍة م������ن س����ي����ن����اري����وه����ات 
)ال������ّرب������ي������ع ال������ع������رب������ّي( ت������دي������ره وح���������دة إدارة ال�����ّت�����ع�����اون 
ال��������������������دويل، ال�������ّت�������اب�������ع�������ة ل�������الس�������ت�������خ�������ب�������ارات ال�����ع�����س�����ك�����رّي�����ة 
)اإلسرائيلّية( بإشراف ضّباٍط من جهازي )املوساد( 
و)أم���������������ان( ت�����ض�����ّم خ�����ّري�����ج�����ن س����اب����ق����ن م������ن وح����������داٍت 
اس��ت��خ��ب��ارات��ّي��ٍة ي���رتأس���ون ال���ف���روع يف ال��ب��ح��ري��ن وأب���و 
ظ��ب��ي وال���ري���اض وأرب���ي���ل ال��ت��ي خ��ّف��ف )امل���وس���اد( من 
ت�������واج�������ده ف���ي���ه���ا ب����ع����د اس�����ت�����ه�����داف ال������ح������رس ال������ّث������وري 
اإليرايّن ألحد مراكزه فيها يف آذار املايض لينتقل إىل 

العاصمة البحرينّية املنامة متخذاً مقّراً له داخل 
ق��اع��دة األس��ط��ول الخامس األم��ري��ّي. وم��ن مهام 
)امل���وس���اد( يف ال��ب��ح��ري��ن ال��رّتك��ي��ز ض���ّد ال��ي��م��ن وإي����ران 
وال��ع��راق مع إعطاء األول��ّي��ة يف االستهداف إلي��ران 

وفقاً ملا ييل: 
 1 - إن�����ش�����اء غ����رف����ة ع����م����ل����ّي����اٍت م����ش����رتك����ة أم���ري���ك���ّي���ة 
إس���رائ���ي���ل���ّي���ة س����ع����ودّي����ة إم����ارات����ّي����ة ب���ح���ري���ن���ّي���ة م��ه��ّم��ت��ه��ا 
اس��ت��ق��ط��اب ال��ع��ن��اص��ر اإلي���ران���ّي���ة ال��ق��ادم��ة ل���إم���ارات 
م������ن ال������ذي������ن ش�����ّك�����ل�����وا ن����������واة امل�����ج�����م�����وع�����ات اإلره������اب������ّي������ة 

والّتخريبّية.
 2 - ال������رّتك������ي������ز ع������ى ت���ج���ن���ي���د ال����ع����ن����اص����ر اإلره������اب������ّي������ة 
يف م���ن���اط���ق األك���������راد وال����ب����ل����وش يف إي��������ران وت���دري���ب���ه���ا 

وتجهيزها بما يلزم
3  - ج����م����ع امل�����ع�����ل�����وم�����ات وال�����ت�����ج�����ّس�����س وال����ّت����ن����ّص����ت 
وت���ح���دي���د األه���������داف وال���ع���م���ل ع����ى ت���أج���ي���ج ال���ف���ن و 

زعزعة األمن واالستقرار يف إيران. 
  4 - ت���دري���ب امل���ج���ّن���دي���ن امل���رت���زق���ن يف إي������ران أم��ن��ّي��اً 
وعسكرّياً وتسليحهم وتمويل ودع��م املؤّسسات 
اإلع�����الم�����ّي�����ة وب����ع����ض امل������واق������ع وال����ّص����ف����ح����ات إلظ����ه����ار 

صورة إيران ضعيفة
5 - إدارة ع��م��ل��ّي��ات ال��ّت��خ��ري��ب واإلره�����اب يف إي���ران 
وت���م���وي���ل���ه���ا واإلش������������راف ع���ل���ي���ه���ا م���ه���م���ا ك������ان ح��ج��م��ه��ا 

ونوعها.

ك���ّل م��ا ورد أع����اله ل��م ي��ك��ن اس��ت��ن��ت��اج��اً وال تحلياًل 
إّن�����م�����ا ح���ق���ي���ق���ة ب���ن���ي���ت ع�����ى م����ع����ل����وم����اٍت وم���ع���ط���ي���اٍت 
أّك��ده��ا إع��الم ال��ع��دّو م���ّراٍت ع��دي��دًة منها م��ا كشف 
ع��ن��ه ال��خ��ب��ري ال��ع��س��ك��رّي ال��ّص��ه��ي��وين أم����ري ب��وخ��ب��وط 
يف م���وق���ع واله م���ش���رياً إىل  ال���ع���الق���ات اإلس��رائ��ي��ل��ّي��ة 
ال���ّس���رّي���ة يف ال��ج��ان��ب��ن االس���ت���خ���ب���ارّي وال���ع���س���ك���رّي، 
م���ن خ���الل إج�����راء م��ق��اب��الٍت م���ع ع���دد م���ن ال��ّض��ب��اط 
يف ق��س��م ال��ع��م��ل��ّي��ات ال��خ��اّص��ة ال��ت��اب��ع الس��ت��خ��ب��ارات 
جيش العدّو االسرائييّل ووفقاً ملا نشرته صحيفة 
ت������اي������م������ز أوف إس�������رائ�������ي�������ل ع��������ى ل�������س�������ان وك�������ي�������ل وزارة 
الخارجّية البحرينّية للّشؤون الّسياسّية عبد الله 
بن أحمد آل خليفة خالل مؤتمر ميونيخ لأمن يف 
نقاش مع وزير الحرب يف كيان العدو بيني غانتس 
معلناً عن وجود تعاوٍن استخبارايٍتّ بن البحرين 
وإس��رائ��ي��ل، امل��وس��اد يف ال��ب��ح��ري��ن ويف امل��ن��ط��ق��ة. أّم��ا 
ال��ح��ق��ي��ق��ة ال���ّدام���غ���ة واألك������رث ت��ج��ل��ّي��اً ووض����وح����اً عى 
إدان��������ة ال���ّت���ح���ال���ف ال���ّش���ي���ط���اين األم�����ري�����ّي اإلس����رائ����ي����يّل 
ف���ه���ي م���ج���م���وع���ة ت���ف���اص���ي���ل االع�������رتاف�������ات ال����ت����ي أدىل 
ب���ه���ا ب���ع���ض اإلره�����اب�����ّي�����ن وامل����خ����ّرب����ن ال����ذي����ن ش����ارك����وا 
ب��ع��م��ل��ّي��ات ال��ّت��ه��ري��ب يف إي�����ران ال���ذي���ن ت����ّم توقيفهم 
عى أيدي الحرس الّثوري اإليراين واعرتفوا بدور 
جهاز )املوساد( يف البحرين وغرفة عملّيات محور 

الّشر املشرتكة يف تأجيج األوضاع يف إيران.
وأخ��������������رياً ث�����ّم�����ة ح���ق���ي���ق���ة ت�����اري�����خ�����ّي�����ة دام������غ������ة خ���ّط���ت 
وق����ائ����ع����ه����ا يف م�����ي�����ادي�����ن امل������واج������ه������ات م������ن ال����ي����م����ن إىل 
فلسطن تلك الحقيقة صاغت هزائم محور الّشر 
املرتاكمة  فتحالف ال��ع��دوان األم��ري��ّي الّسعودي 
ال������ذي ه���ّش���م���ت ص����ورت����ه يف ال���ي���م���ن ب���س���واع���د رج����ال 
ال����ل����ه وال�����ك�����ي�����ان ال����ّص����ه����ي����وين ال��������ذي أذّل����������ت ن���خ���ب���ت���ه يف 
ل��ب��ن��ان ع���ى أي�����دي امل���ق���اوم���ن وي��ع��ج��ز ع���ن م��واج��ه��ة 
أب���ط���ال غ�����ّزة وال���ّض���ف���ة س��ي��س��ح��ق ه���و وم���ؤام���رت���ه يف 
إي�����ران وس��ت��ت��ه��اوى ك��ي��ان��ات ال��ّت��ط��ب��ي��ع ال��خ��ل��ي��ج��ّي��ة يف 
معركة اجتثاث الغّدة الّسرطانّية املتمّثلة بالكيان 
الّصهيوين وبعزم لن يثنيهم عن إخراج الّشيطان 
األك��رب األمريي من دولنا أفقّياً أو عامودّياً مهما 

كانت الّتضحيات.
#كاتب واعالمي لبناين

ال����ه����دن����ة يف م����ف����ه����وم ال�������ع�������دوان وط����غ����ات����ه وأزالم���������ه 
وأذي���ال���ه ه���ي م��رح��ل��ة ل���رد ن��ف��س وف���رص���ة للتحشيد 
وااللتفاف واملناورات املكشوفة لفرض واقع حال.. 
وال�����ه�����دن�����ة س�����ع�����وا إل����ي����ه����ا ألن خ����س����ائ����ره����م ك�����ان�����ت ق��د 
تفاقمت إىل حد ال يحتمل, والن االنهيارات املعنوية 

قد بلغت مستويات غري اعتيادية.. 
وأصبح عى ال��ع��دوان ومتحالفيه أن يلجأوا إىل 
ف��خ ال��ه��دن��ة وإىل ال���ه���روب م��ن م��رح��ل��ة االن��ك��س��ارات 
امل��ت��وال��ي��ة ال���ت���ي أص���ي���ب���وا ب��ه��ا ج�����راء ال���ض���رب���ات ال��ق��وي��ة 
واملزلزلة لالبطال املجاهدين وللمواقف العسكرية 
ال���ح���اس���م���ة ال����ت����ي اص�����اب�����ت امل���ل���ي���ش���ي���ات االرت�����زاق�����ي�����ة يف 
مقتل وحولتها إىل ركام وإىل كومه من االنهيارات..

وعندما قبلت القيادة الثورية والقيادة السياسية 
وال��ع��س��ك��ري��ة يف ص��ن��ع��اء ب��م��ق��رتح ال���ه���دن���ة ان��ط��ل��ق��ت 
م��ن واق���ع ت��ق��دي��ر أوض����اع ال��ش��ع��ب وح��اج��ة املجتمع 

اليمني إىل يشء من األمل, وإىل يشء من االستقرار 
ب��ع��د أن اس��ت��ف��ح��ل امل��ع��ت��دون وان��س��اق��وا إىل التدمري 
امل����م����ن����ه����ج, وإىل ات�����ب�����اع أس����ال����ي����ب ح�����ص�����ار خ�����ان�����ق وإىل 
تطويق ك��ل جهد وك��ل نشاط اقتصادي أو تجاري 
وتصعيب الحياة املعيشية واالقتصادية للشعب 

وكل فئاته االجتماعية..
وم���ع ذل���ك ف��ق��د قبلت اإلدارة ال��وط��ن��ي��ة ان يجنح 
ال��ش��ع��ب وق�����واه ال��ف��اع��ل��ة مل��ط��ال��ب ال��ه��دن��ة وتحملت 
القوات املسلحة واملجاهدون كل الخروقات وكل 
االعمال الطائشة وتمكنت هذه اإلرادة الخرية من 
ت���ف���وي���ت ال����ف����رص����ة ع����ى ك����ل األب����اط����ي����ل واالح����ت����ي����االت 
ووضعت حداً للتآمرات الحاقدة التي كانت تحاول 
أن تتسلل م��ن ت��ح��ت ط��اول��ة ال��ت��ف��اه��م��ات وال��ت��واف��ق 
ع��ى ال��ه��دن��ة وع���ى ال��س��الم وع���ى إرس����اء االس��ت��ق��رار 

املتكامل يف كل اليمن.

وال����������ي����������وم.. ه������ن������اك اس�����ت�����م�����ات�����ه م�������ن ال���������ع���������دوان وم�����ن 
االم��ري��ك��ان ال��ط��غ��اة امل��س��ت��ك��ربي��ن ل��ف��رض ح����االت من 
"ال�����ت�����ه�����دي�����ن" وم��������ن ال�����ت�����الع�����ب ب���م���ع���ط���ي���ات ال�����ه�����دن�����ة.. 
وتمادوا يف تفننهم يف االمتناع املكشوف من صرف 
مرتبات موظفي الدولة عسكرين وامنين ومدنين 
ولهذا فإن القيادة السياسية والعسكرية قد تنبهت 
آلالعيب الطغاة البغاة واتباع الشياطن من قوى 
استمالتها أمريكا وارتمت طوعاً يف أحضان صهاينة 
القرن ويف دهاليز االنجليز القذرة.. ولهذا فإن أي 
عمل واي نشاط يسعى إىل السالم واىل االستقرار 
يجد كل نشاط تخريبي وتقف امامه كل املعوقات 

املتعمدة.. 
وغ������داً س��ن��ف��رض ال���س���الم امل���ش���رف ون�����دع مسلسل 
الهدن املتواترة التي يسرب من خاللها كل سموم 

الساسة واللعب عى الدقون.

االحتيال.. عرب نافذة الهدنة

ع��ش��ت  م��ه��م��ا   
منه..  البد  فالرحيل 
قليل  ال��دن��ي��ا  م��ت��اع 
زائل، فعما قليل أنت 
راح��ل وق��ادُم اىل دار 

آخر

                 التواضع نعمة 
إال  ينالها  ال  ُعظمى 
ع��ظ��ي��م..  ح���ظ  ذو 
ُط����وىب مل���ن ت��واض��ع 

دون علو وال فساد

47(تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
ك��������ان��������ت ن�����ت�����ي�����ج�����ة ال����������ح����������وار ع���ى 
امل�����س�����ت�����وي�����ات ال����ع����ل����ي����ا ه������و ال����وع����د 
ب�����ال�����ع�����م�����ل ب�����م�����ي�����ث�����اق وط���������ن���������ي  ت���م 
اس�������ت�������خ�������دام ه����������ذه ال�������ع�������ب�������ارة م���ن 
ق�������ب�������ل أول����������ئ����������ك ال����������ذي����������ن أط��������اح��������وا 
ب�����������اإلم�����������ام ي�����ح�����ي�����ى ع������������ام 1948م 
وج���ب���ه���ة ال���ت���ح���ري���ر ال���وط���ن���ي ع���ام 
1965م وبالفعل كانت الخطة 
ت��س��ت��ن��د ع���ى ال��ع��م��ل ع���ى ن��ط��اق 
أك���رب و ك���ان م���ن امل���ق���رر ال��ت��وص��ل 
إىل امليثاق بالتشاور ع��ى نطاق 
واس�������ع م����ن خ������الل ع���ق���د امل���ؤت���م���ر 
الشعبي العام مرة أخرى و هو 
عبارة شبه معيارية استخدمها 

الحضارمة يف الستينيات وكان الحمدي يستخدمها 
يف عصره. 

املسودة األوىل للوثيقة ظهرت إىل النور يف  فرباير 
1980م وكانت  هذه الوثيقة تتألف من العموميات 
وال ي����وج����د ت���خ���ص���ي���ص أو ن����ق����اط م�����ح�����ددة واس���ت���م���رت 
ع��م��ل��ي��ة ال��ن��ق��اش إىل م���ا ب��ع��د ع��ق��د ال��ه��دن��ة يف ش��م��ال 
العاصمة وكذلك يف الجنوب ومع ذلك  تم االتفاق 
م��������ع ش�������ي�������وخ م�����ث�����ل ع�������ب�������ده ح�����ب�����ي�����ش م��������ن ب�����ن�����ي س����ف����ي����ان 
وأب����و ن��ش��ط��ان م���ن أرح����ب م���ن أج���ل دع���م ال��رئ��ي��س يف 
صنعاء يف ذلك الوقت لم تكن فرص عيل عبد الله 
ص��ال��ح يف ال��ب��ق��اء ك��رئ��ي��س ع��ن��دم��ا ت���وىل م��ن��ص��ب��ه ألول 
م����رة م��رت��ف��ع��ة خ��ص��وص��ا م���ع وج�����ود ق��ب��ائ��ل م��ع��ارض��ة 
ل����ه ج���ن���وب وش����م����ال ال���ع���اص���م���ة ول�����م ي���ك���ن ُي��ع��ت��ق��د أن 
ف����رص����ه يف ال����ب����ق����اء ك���رئ���ي���س ع����ال����ي����ة, ل���ك���ن ق�����درت�����ه ع��ى 
تكوين ص��داق��ات م��ع األع����داء ال��ج��دد أث���ارت إعجاب 

مجموعة واسعة من اليمنين 
امل�����زي�����د م���ن���ه���م م�����ع م��������رور ال����وق����ت 
و ب���ن���اًء ع���ى ال���س���الم ال���ج���دي���د يف 
ال����ي����م����ن ال����س����ف����يل ان����ع����ق����د امل���ؤت���م���ر 
ال����ش����ع����ب����ي ال�������ع�������ام يف أغ���س���ط���س 
م����������ن����������دوب   700 م���������������ع  1982م 
منتخب و300 مرشح من قبل 

ال���رئ���ي���س ث��ب��ت أن��ه��ا 
مؤسسة 

دائ����������������م����������������ة م����������������ن أج�����������ل 
دعم الرئيس وضمان 

اس������ت������م������راره يف ال���ح���ك���م, 
ت��������م إن��������ش��������اء م��������راك��������ز ق�����وى 

وأج�������ه�������زة س�����ري�����ة م������ن أج����ل 
ال��������ح��������ف��������اظ ع�����������ى م�����ك�����ت�����س�����ب�����ات 

امل���������ي���������ث���������اق ال����������وط����������ن����������ي  وُع����������ق����������دت 
امل��������������ث��������������ق��������������ف��������������ن ن�����������������������دوات اس��������ت��������وع��������ب��������ت ط��������اق��������ات 

وُع��ق��دت ال���ق���راءات اإلج��ب��اري��ة يف امل��ك��ات��ب الحكومية 
كطقوس للدولة خالل الثمانينيات..

كل هذه اإلج��راءات املشددة جعلت من الصعب 
انتقاد امليثاق ويذكر امليثاق ضمنيا ما نصه )لم تكن 
ثورة 26 سبتمرب 1962م ثورة ضد حكومة تعسفية 
وفاسدة أو استعمار مستورد بل كانت ثورة بشرية 
ضد ركود الحياة عى أرايض اليمن  هذه الثورة نقلت 

الشعب اليمني كله من العصور املظلمة إىل حياة 
ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن  وأك���دت ت��ح��رره ال��ف��ك��ري م��ن عالم 
الظالم والخداع السيايس إىل عالم من نور وحقيقة 
متغري كل الحياة نحو األفضل( واحتوى النص عى 
الكثري من االقتباسات الكتابية التي يمكن أن يختلف 
معها قلياًل والعديد من املقاطع التي يكون معناها 
الدقيق غري محدد و ال يمكن ألي شخص االعرتاض 

أو مناقشة هذه الفقرات املذكورة.. 
 ك�����ان ال���ق���س���م ال����خ����اص ب����������اإلدارة واض�����ًح�����ا م����ع ذل���ك 
وك������ان������ت ال�����خ�����ط�����وة األوىل امل�����ن�����ش�����ودة ه������ي ب�����ن�����اء دول������ة 
مركزية مستنرية وقوية وديمقراطية وهذا ظاهريا 
ف��ق��ط وال���غ���رض األس����ايس ب��ن��اء دول���ة بوليسية ذات 
ات��ج��اه ورأي واح����د ب����دون م��ع��ارض��ة وج����اء تحقيق 
م����ب����دأ امل�����ش�����ارك�����ة ع�����ى امل����س����ت����وى امل����ح����يل يف امل���رت���ب���ة 
الثانية وقد هيمن عى الثمانينيات يف الشمال 
تقاطع هذه الرغبة يف التمركز مع التغيريات 

يف اقتصاد العالم.
بعد ارتفاع أسعار النفط يف عامي 1973م 
و1974م س���ي���ط���رت دول م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون 
االق����ت����ص����ادي وال��ت��ن��م��ي��ة أم���ري���ك���ا ال��ش��م��ال��ي��ة وال���ي���اب���ان 
وأوروب���������ا ال���غ���رب���ي���ة ع����ى إع�������ادة ت����دوي����ر إي���������رادات أوب����ك 
ح���ي���ث ان���ت���ق���ل امل�����ي�����زان ال����ت����ج����اري ألوب������ك م����ن 67 م��ل��ي��ار 
دوالر إىل عجز ق���دره 2 مليار دوالر يف أرب���ع سنوات  
وال�����ي�����م�����ن ج��������زء ه�����ام�����يش م������ن ه��������ذا االن�����ه�����ي�����ار وش���ك���ل���ت 
ش��اح��ن��ات البيك أب ت��وي��وت��ا ودات��س��ون ال��ت��ي اش��رتاه��ا 
اليمنيون بأموال حصلوا عليها مقابل تصدير النفط 
أح�������د م����ظ����اه����ر ال�����ظ�����اه�����رة ال����ع����امل����ي����ة, م����ح����ط����ات ال���ط���اق���ة 
وأنظمة الصرف الصحي وشبكات الهاتف التي بنتها 
شركات أجنبية يف اليمن خالل السبعينيات كانت 

ج�����زء م����ن إع�������ادة ت����دوي����ر ال���ن���ف���ط ب��ن��ف��س ال����ق����در ك��ان��ت 
أسعار النفط مرتفعة يف بداية الثمانينيات وبسبب 
هذا جزئًيا  دخلت دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية يف ركود كان له تأثريه عى اليمن واستقرت 
ال���ت���ح���وي���الت م����ن ال�������دول ال��ن��ف��ط��ي��ة ن��ف��س��ه��ا وش���ه���دت 
الحكومة التي تعتمد عى القروض والضرائب غري 
املباشرة نقص شديد يف العمالت األجنبية والودائع 
وكانت لدى الدولة يف الشمال التزامات لم تتنازل 
عنها ويقدر ما يقرب من 6 مليارات ريال تم إنفاقها 
م����ن ق���ب���ل ال���ح���ك���وم���ة يف ع�����ام 1983م ذه�����ب أك�����رث م��ن 
نصفهم إىل الجيش والشرطة وهذا أمر شائع جداً 
يف حكومات دول العالم الثالث التي تحاول تثبيت 
وج���وده���ا ب��دع��م م��ن ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة  ع��ى ال��رغ��م 
م��ن أن ال��ك��ث��ريي��ن م��ن ع��ن��اص��ر ال��ج��ي��ش م��م��ن حصلوا 
عى رواتب نادًرا ما كانوا فعال يعملون يف الجيش. 
 يف خمر ع��ى سبيل امل��ث��ال حصل أح��د األشخاص 
ممن لديه معارف يف الحكومة عى رات��ب من لواء 
املشاة القديم الذي تعود جذوره إىل الحرب األهلية 
وراتب أخر من الحرس الجمهوري وثالث من إدارة 
ال��ش��ؤون القبلية بينما ك��ان يعمل ط��وال ال��وق��ت يف 
ب��ق��ال��ة يف ن��ي��وي��ورك ول���م ي��ك��ن يسكن يف ال��ي��م��ن وك��ان 
ال���ف���س���اد اإلداري وامل�������ايل ي��ن��خ��ر أج����ه����زة ال����دول����ة وك����ان 

الكثري يحصلون عى ما ال يستحقون. 
ل��ق��د وس��ع��ت امل��ص��ال��ح��ة م��ع ق���وات ال��دف��اع الوطني 
هذه األمور جنوب صنعاء وكذلك يف شمالها وكان 
أسلوب الرئيس دائًما يشجع عى الوالء من خالل 
امل��ح��س��وب��ي��ة يف ال���وظ���ائ���ف واألج������ور وي���ف���رتض امل�����رء أن 
جوانب اإلنفاق استمرت يف االرتفاع يف املجاالت التي 

تضمن الوالء للرئيس.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا
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شوقي عواضة #

قبول الورد شاهدة وشهيدة

 احمد القردعي

كلك نظر

"26سبتمرب" نشرها يف عددها 2188 بتاريخ 
2021/1/11م ق�����ال ال���ع���م ص���ال���ح أي�����ض�����اً: " ل��م 
ي������ح������دث أن اج����ت����م����ع����ت م�������ع ن������اج������ي ال���ض���ل���ي���م���ي 
مرتكب الجريمة وأنفي نفياً قاطعاً أين أعفيته 

من دم الشهيدة قبول وإبنتها وإبنها"..
هذا ما قاله املناضل صالح الورد حول أو عن 
م��وض��وع اج��ت��م��اع��ه ب��امل��دع��و ن��اج��ي ال��ض��ل��ي��م��ي.. 
وإج������م������ااًل ن���ح���ن ال ن���ح���ف���ل ب����ك����الم م����ن ي���ح���اول���وا 
ال��ت��ه��وي��ن أو ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ح��ج��م ال��ج��ري��م��ة من 
الخصوم أو الرفاق الدنق املنافقن.. فقد شهد 
ك���ت���اب ع��امل��ي��ن ع���ن أو ح����ول ب��ش��اع��ة ال��ج��ري��م��ة 
امل���رت���ك���ب���ة ب���ح���ق أن����ف����س ب���ري���ئ���ة وه�������ذه ف����ق����رة م��ن 
ك�����ت�����اب ال�����ك�����ات�����ب ال�����ربي�����ط�����اين ب��������ول دري�����������ش: م��ن 
ك���ت���اب���ه ت�����اري�����خ ال���ي���م���ن ال����ح����دي����ث ت���رج���م���ة ك��ات��ب��ة 

يحيى السني:
"ال ي�������زال امل�������وت ال���ب���ش���ع ل���ق���ب���ول ال���������ورد وه���ي 
امرأة يمنية حامل أحرقها الجنود حتى املوت 
بسبب دعمها لليسار يف ع��ام 1978م وكانت 
هذه واحدة من الجرائم البشعة التي اقرتفها 

النظام يف اليمن..
ح���ت���ى يف ال�����ذاك�����رة يف ال���ي���م���ن ال���س���ف���ى وأث���ن���اء 

ف���ك���رة امل������ادة ال��س��اب��ق��ة ل��ل��ع��دد امل�����ايض ه��دف��ه��ا 
ال�������ت�������ذك�������ري ب���������م���������رور 44 ع���������ام���������اً ع���������ى اس�����ت�����ش�����ه�����اد 
ط����ي����ب����ة ال�������ذك�������ر ق������ب������ول ب�����ن�����ت اح������م������د ع�������ى ال���������ورد 
وأوالده�����������ا.. وال���ت���ذك���ري أي����ض����اً أن���ه���ا أك�����رب وأب���ش���ع 
جريمة يف التاريخ اليمني.. والتذكري مجدداً 
أن امل��س��ؤول��ن ع���ن ارت���ك���اب ت��ل��ك ال��ج��ري��م��ة هي 
سلطة عام 1978م وأذيالها وأتباعها من أبناء 
عزلة شريح الذين ارتكبوا جريمة إحراق أربع 
أنفس بريئة بتاريخ 4 نوفمرب من عام 1978م..
ويف ن��ه��اي��ة امل������ادة ط��ال��ب��ن��ا ال���ش���رف���اء أن ي��ق��ف��وا 
م���ع���ن���ا ب����ال����ك����ل����م����ة، ه�������ذا ك������ل م������ا يف ف�����ك�����رة امل�������ادة 
السابقة.. لكن ردود األفعال من قبل معظم 
م���ش���اي���خ ووج����ه����اء ع���زل���ة ش���ري���ح وع����زل����ة رخ��م��ة 
كانت سلبية: الذي قال "قد من ترابهم طن" 
وال����������ذي ق�������ال م�����ا ف����ي����ش داع��������ي ن���ن���ع���ث امل��������ايض.. 
وال���ذي ق��ال ال��وح��دة تجب م��ا قبلها وع��ب��ارات 
أخرى تحاول تغطية عن الشمس بمنخل.. 
وك������ل������ه������ا ال ت�����خ�����ل�����و ع��������ن ال������س������م������اح������ة وال������ت������الع������ب 
ب���األل���ف���اظ أح���ي���ان���اً أو ال���ن���ف���اق ل��ص��ال��ح ال��رج��ع��ي��ة 

أحياناً أخرى..
كما تكررت كثرياً أن صالح الورد قد اجتمع 
مع ناجي الضليمي وقد تنازل وأعفى عن من 
أح����رق ال��ن��س��اء وال���ط���ف���ل.. ل��ك��ن يف ال���واق���ع ه��ذا 
ال���ك���الم غ���ري ص��ح��ي��ح وق����د ق����ال امل��ن��اض��ل ال���ل���واء 
ص����ال����ح اح����م����د ال���������ورد يف رس����ال����ت����ه ال����ت����ي ن��ش��ره��ا 
يف ص��ف��ح��ت��ه يف ال���ف���ي���س���ب���وك وأع���������ادة ص��ح��ي��ف��ة 

امل���ع���ارك ب���ن ال��ق��ب��ائ��ل يف ال��ش��م��ال وال���ش���رق عى 
ال���رغ���م م���ن أن���ه���ا أن��ت��ج��ت ص�����ورة س��ط��ح��ي��ة ل��ع��دم 
االستقرار وشهدت مشاكل كثرية لكنها لم تكن 
ع���ى ه���ذا ال��ن��ح��و م���ن ال��ب��ش��اع��ة وال��ق��ت��ل واإله���ان���ة 
للنساء واألطفال وتدمري منازل وإحراق الناس 
مع أطفالهم أحياء كانت هذه املرحلة يف اليمن 

تتسم بالوحشية الشديدة لم تشهدها اليمن 
يف تاريخها القديم أو الحديث"..

املرجع صحيفة "26سبتمرب" العدد: 2282 بتاريخ 
2022/10/31م

قبول الشاهدة والشهيدة 
ق�����ب�����ول ال������������ورد ق����ب����ل أن ت�����ك�����ون ش����ه����ي����دة ك���ان���ت 
ش��������اه��������دة ع��������ى ظ������ل������م ال�����س�����ل�����ط�����ة ألب��������ن��������اء امل�����ن�����اط�����ق 
ال�����وس�����ط�����ى م�������ن ب�������داي�������ة ع���������ام 1970م اىل ت�����اري�����خ 
اس���ت���ش���ه���اده���ا وق������د أوغ�����ل�����ت ال���س���ل���ط���ة وأذي����ال����ه����ا 
ب�����ال�����ظ�����ل�����م وال������ب������ش������اع������ة ع����������ام 1978م م��������ن خ�����الل 
ع����ن����اص����ره����ا ال�����ش�����ري�����رة يف م���ج���ت���م���ع ري����ف����ي ب��س��ي��ط 

يبحث عن الحياة الكريمة..
الله يرحم الوالدة قبول الورد رحمة األبرار.. 
لقد كانت حقاً شاهدة وشهيدة.. نعم شاهدة 
ك��ون��ه��ا ش��اه��دت ظ��ل��م ال��س��ل��ط��ة وأت���ب���اع السلطة 
يف ال���ن���ط���اق ال���ج���غ���رايف مل��ن��ط��ق��ت��ه��ا وش����اه����دة أي��ض��اً 
ع�������ى أح������زان������ه������ا وأح������الم������ه������ا امل�����ج�����ه�����ض�����ة.. وك�����ان�����ت 
وم���ازال���ت وس��ت��ظ��ل ش��ه��ي��دة ك��ون��ه��ا ق��ت��ل��ت ح��رق��اً 

ظلماً وعدواناً..
قال تعاىل: )أال لعنة الله عى الظاملن(.

عن  ال��ورد  صالح  املناضل  ق��ال    
قاطعا  نفيا  أنفي  الضليمي:  ناجي 

أين أعفيته من دم الشهيدة قبول

    أحد الكتاب األجانب أكد على 
بشاعة الجريمة 

    نطالب الرشفاء بالوقوف معنا 
بالكلمة



عدد من منسقي مؤسسة بنيان لـ»                                                «:

شّدد قائُد الثورِة السيد عبدامللك بدرالدين 
الحويث، يف كلمة له خالل تدشني الحكومة 
العمل املشرتك بني أجهزة الدولة ومكونات 
املجتمع عىل أهمّيِة املوسِم الزراعي القادم، 
وأن يحظى باهتماٍم كبرٍي وبعنايٍة من الجانب 

الرسمي والشعبي.
وأكد عىل أهمّية زراعة القمح وعدم االعتماد 
عىل االسترياد من الخارج، مشريا إىل أهمية 
املبادرات املجتمعية، والتعاون بني الجهات 
الرسمية واملجتمع إلنجاز الكثري من املشاريع 

الخدمية والتنموية”.
26 سبتمرب استطلعت آراء عدد من منسقي 
مؤسسة بنيان التنموية يف املنطقة الشمالية 
القائد  السيد  كلمة  أهمية  حول  الغربية 
تنفيذها يف  سيتم  التي  التنموية  والخطط 

ضوء توجيهاته إىل التفاصيل :

البداية مع املهندس سعد خليل منسق محافظة  صعدة 
بمؤسسة بنيان التنموية الذي تحدث قائال:  عىل ضوء ما 
جاء يف كلمة السيد القائد حفظه الله سننطلق بالتنسيق 
مع قيادات السلطة املحلية و اإلشراقية بمحافظه صعدة 
من أجل إعداد خطة متكاملة للتوسع يف زراعة الحبوب 
أولوياتنا وسنعمل عىل  أهم   القمح من  زراعة  وستكون 
زراعة أرايض األوقاف واألرايض الصلبة واستصالحها وحراثتها 
وتوفري البذور بالتعاون مع  الهيئة العامة للزكاة وكذا توزيع 

القروض عىل صغار املزارعني..
وتطرق إىل أهمية تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية 
صعدة  محافظة  مديريات  كافة  يف  األغراض  متعددة 
واالهتمام بجانب التدريب والتأهيل وإقامة دورات تدريبية 

وورش توعية لقيادات السلطة املحلية.
العمل وفق املنهجية 

فيما أشار املهندس عبدالعزيز املصوبع منسق محافظة 
املحويت بمؤسسة بنيان التنموية إىل أهمية كلمة السيد 
القائد خالل تدشني الحكومة العمل املشرتك بني أجهزة 
الدولة ومكونات املجتمع ووفقا لذلك سيتم التحرك والنزول 
امليداين إىل أوساط املجتمع والعمل الجماعي بني السلطة 
املحلية وفريق مؤسسة بنيان التنموية يف مديرية املحويت 
وعىل هذا األساس سيكون هناك الكثري من العمل بدءا من 

عقد دورة فرسان املحليات للسلطة املحلية يف املديريات 
كما أن من األولويات التي سيتم الرتكيز عليها خالل املرحلة 
املقبلة إىل جانب التوسع يف زراعة القمح زراعة البقوليات 

والذرة الشامية .
وأضاف قائال: وضعنا خطة عمل للوحدة التنفيذية لتمويل 
عمل  منهجية  وفق  باملحافظة  الزراعة  ومكتب  املشاريع 
مؤسسة بنيان التنموية التي تقوم عىل هدى الله واملشاركة 
املجتمعية وتشجيع الهجرة العكسية من املدينة إىل الريف.
التعاقدية يف  الزراعة  وختم حديثه بضرورة التوسع يف 
الحبوب والبقوليات بالتعاون مع وحدة تمويل املشاريع 

الزراعية باملحافظة. 
خطة عمل تنموية

املهندس غمدان غبش منسق محافظة حجة بمؤسسة 
بنيان التنموية ركز يف حديثه عىل أهمية استصالح األرايض 
الزراعية التي لم يتم زراعتها من قبل وزراعتها بالحبوب 

وخاصة القمح .
القائد  السيد  وتطرق غبش إىل أهمية ما جاء يف كلمة 
حفظه الله والتي تعد خطة عمل تنموية لنا كمجاهدين 

يف املجال التنموي. 
ويف جانب ضرورة توحيد الجهود والتعاون مع السلطة 
بعقد  بدأنا  الزراعة  ومكاتب  اإلشرافية  واللجان  املحلية 
ثالث دورات فرسان تنمية لتدريب السلطة املحلية واللجان 
اإلشرافية يف ثالث مديريات نموذجية باملحافظة "بني قيس 
وخريان املحرق وأسلم"  وفق منهجية عمل مؤسسة بنيان 
القائمة عىل هدى الله واملشاركة املجتمعية والرتكيز عىل 

األولويات الوطنية "الغذاء والدواء وامللبس".
التعاقدية  الزراعة  شاملة حول  إعداد خطة  إىل  وأشار 
وتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيلها لدورها 

املهم يف هذا الجانب .
روح الفريق الواحد 

من جانب آخر أشار األستاذ حسن هزازي منسق مديريات 
ضرورة  إىل  التنموية  بنيان  مؤسسة  يف  وشرس  املغرب 
االنطالق وفق ما جاء يف كلمة السيد القائد التي ركز فيها 
عىل زراعة الحبوب ونحن يف مؤسسة بنيان يف إطار املنطقة 
ترتكز بشكل  الغربية وضعنا خطط مستقبلية  الشمالية 
أسايس عىل املشاركة املجتمعية والتعاون مع السلطة املحلية 
واملكاتب اإلشرافية والزراعية والجمعيات والرتكيز عىل ما 

يخدم املجتمع. 
وتحدث هزازي عن دور الجمعيات يف الجانب الزراعي من 
خالل تأسيس عدد من الجمعيات يف مديريات املحافظة، 
وتربية النحل كما أننا نعمل عىل نقل تجربة زراعة األرز من 
مديرية املغربة التي أنتجت العام املايض 19 طنا من األرز 
وهناك تنسيق مع هيئة الزكاة لالنطالق  بوترية أسرع يف 

زراعة الحبوب وتوفري البذور .
تدريب السلطات املحلية

التطوع  مسؤول  فطيح  محمد  األستاذ  استهل  فيما 
بمحافظة حجة بمؤسسة بنيان التنموية حديثه بتدشني 
الحكومة العمل املشرتك بني أجهزة الدولة ومكونات املجتمع 
وأولويات تدريب السلطات املحلية وفق مبادئ وسياسات 

ومنهجيات مؤسسة بنيان التنموية التي تعتمد يف عملها عىل 
هدى الله واملشاركة املجتمعية للوصول إىل التنمية املستدامة 
وتحقيق االكتفاء الذايت من خالل التوسع يف زراعة الحبوب 

وخاصة زراعة القمح الذي يعد مصدرا أساسيا لإلنسان.  
املجتمعية  الشراكة  تفعيل  أهمية  إىل  أيضا  وأشار   
املبادرات  املبادرات وإطالق  تنفيذ  املحلية يف  السلطة  مع 
لتنفيذ  املجتمعية والطوعية وتحشيد وتمويل مجتمعي 
دورات فرسان التنمية وكذا والتأكيد  عىل أهمية الجمعيات 

التعاونية الزراعية.
توجه جاد ومسؤول

منسق  الرباعي  عمار  األستاذ  تحدث  أخرى  جهة  من 
مديرية خريان املحرق بمؤسسة بنيان التنمية عن أهمية 

كلمة السيد القائد عبدامللك الحويث حفظه الله والتي جاءت 
يف هذا الوقت الهام والحساس الذي يعيشه العالم بسبب 
الحرب الروسية األوكرانية وأهمية التوجه الجاد من املجتمع 
والحكومة يف الزراعة وخاصة زراعة الحبوب وأهمها القمح.. 
خططنا  وضعنا  التنموية  بنيان  مؤسسة  يف  ونحن 
املستقبلية عىل ضوء ما جاء يف كلمة السيد القائد- حفظه 
الله- وسنبدأ بتدريب السلطة املحلية واملكاتب اإلشرافية 
والزراعية وفق منهجية بنيان التنموية القائمة عىل هدى 

الله واملشاركة املجتمعية وتخفيض فاتورة االسترياد.
توحيد العمل املشرتك 

بنيان  مؤسسة  منسق  الغويدي  ابراهيم  املهندس  أما 
التنموية يف جبل املحويت فقد أشار إىل أن كلمة السيد 
القائد جاءت مواكبة لألحداث واملتغريات وعىل هذا تعدت 
املؤسسة خططها إلدارة الربنامج املتكامل يف جميع املشاريع 
االجتماعية واالقتصادية يف جبل املحويت وفق توجهات 
والجهات  املجتمع  بني  املشرتك  العمل  وتوحيد  القيادة 
الرسمية من أجل النهوض بالجانب التنموي وإحداث نهضة 
تنموية وتحريك عجلة التنمية بما يلبي تطلعات املجتمع 

وبما يخدم الفئة املستضعفة .
كما أن إحداث واقع ملموس يف املجال الزراعي سيتحقق 
من خالل تفعيل مشاريع توسيع زراعة الحبوب والبقوليات 
والقمح والذرة الشامية واستصالح األرايض الزراعية بشكل 
أكرب وخاصة املناطق التي تتوفر فيها املياه وهذا ما نسعى 

إىل تحقيقه يف الفرتة املقبلة .
األولوية للمشاريع االقتصادية

فيما تحدث األستاذ حسن الشافعي منسق مؤسسة بنيان 
التنموية يف مديرية أسلم بالقول : ما جاء يف كلمة السيد 
القائد رؤية واضحة ومنهجية مهمة سنعمل عىل االنطالق 
يف العمل التنموي عىل ضوئها من خالل إطالق املبادرات 
التنموية واملجتمعية يف كافة املجاالت بالتعاون مع السلطة 
سنويل  وأضاف  واإلشرافية،  التنفيذية  واملكاتب  املحلية 
الجمعيات اهتماما كبريا وسنعمل بكل طاقاتنا عىل توسيع 
عملها والتحشيد ألهمية االنتساب إليها ألنها تعد ركيزة 
أساسية للزراعة بشكل عام وزراعة الحبوب والبقوليات 

بشكل خاص.
فرسان  دورات  إىل  أشار  والتأهيل  التدريب  ويف جانب 
اإلشرافية  واملكاتب  املحلية  السلطة  وتدريب  املحليات 
التنموي وفق منهجية  العمل  والجمعيات وإشراكها يف 
مؤسسة بنيان التنموية لتكون شريكا أساسيا يف العمل 

التنموي.
خلق الثقة يف املجتمع

مديرية  منسق  العتمي  إسماعيل  األستاذ  تحدث  كما 
تحقيق  أهمية  عن  التنموية  بنيان  بمؤسسة  سعد  بني 
التنمية املستدامة من خالل االهتمام والرتكيز عىل املشاريع 
وتنفيذ  والبقوليات  الحبوب  زراعة  وخاصة  االقتصادية 
لتأسيس  وسيكون  الله  السيد حفظه  كلمة  يف  ما جاء 
الجمعيات دور مهم يف هذا الجانب والتحشيد لها وتوعية 

املجتمع بأهمية االنتساب إليها 
وأشار إىل ضرورة توعية املجتمع بأهمية اطالق املبادرات 
املجتمعية الطوعية وعدم االتكال واالستهالك واالستجداء 

واالعتماد عىل ما تقدمه  املنظمات األجنبية. 
تدريب فرسان التنمية

األستاذ يحيى الزيلعي منسق مربع الشرفني بمؤسسة 
بنيان التنموية قال: إن األولوية يف املشاريع املستقبلية التي 
سيتم تنفيذها يف مربع الشرفني ستكون الستكمال تدريب 
فرسان التنمية يف كافة املديريات باإلضافة إىل التعاون مع 
التنفيذية واإلشرافية يف إطالق  املحلية واملكاتب  السلطة 

املبادرات املجتمعية الطوعية بما يعود بالنفع للمجتمع 
كما تطرق إىل أهمية تأسيس الجمعيات التي تعد من أهم 
األولويات يف الفرتة املقبلة وتفعيل وتدريب وتقييم عمل 

الجمعيات التي تم تأسيسها.
التحشيد والتوعية  

أما األستاذ يحيى الزبريي منسق مديرية وشحة بمؤسسة 
بنيان التنموية تحدث بالقول : السيد القائد حفظه الله 
تحدث يف كلمته باستشعار املسؤولية تجاه املجتمع وركز 
يف  ونحن  التنموي  الجانب  يخص  فيما  األولويات  عىل 
مؤسسة بنيان يف مديرية وشحة سننطلق وفق ما جاء يف 
املجتمعية  املبادرات  إطالق  الله من خالل  كلمته حفظه 
بالتعاون مع السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية وسيكون 
الرتكيز عىل املبادرات واملشاريع الخدمية التي تعود بالنفع 

للمجتمع.

استطالع: رضوان الشارف

نعمل بشكل مشرتك مع أجهزة الدولة ومكونات املجتمع من أجل تحقيق التنمية املستدامة

االعالف ودورها يف تنمية الرثوة الحيوانية 

 العمل بالتعاون مع املجالس املحلية وفق املنهجية القائمة على هدى اهلل واملشاركة املجتمعية

امللبس(  - الــدواء   - )الغذاء  الوطنية  األولويات  على  عملنا  يف  نركز   
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تلعب األعالف دورا مهما يف نمو الرثوة الحيوانية، ويف 
سلسلة الغذاء، فضال عىل مالها من تأثري عىل تناسل 

وتكاثر الرثوة الحيوانية وصحتها.. 

اليمن  بحوايل %23 من إجمايل قيمة اإلنتاج  تساهم الرثوة الحيوانية يف 
الزراعي، وتعترب مصدر دخل ألغلب االسر اليمنية، ويقدر حجم الرثوة الحيوانية 

يف اليمن بنحو )21713591( رأساً 
وتكمن اهمية الرثوة الحيوانية كونها تمثل بنكا متحركا، وتعتمد عليها االسر 

يف توفري اللحوم ومشتقات االلبان )زبدة -الجنب -الحليب(. 
مصادر االعالف :

اشارت دراسة اعدها املهندس عبدالناصر هويدي مدير عام اإلدارة العامة 
يف  األعالف  وتقييم  )دراسة حصر  عنوان-  تحت   - الحيوانية  الرثوة  لتنمية 

الجمهورية اليمنية ( الوضع )ا لراهن والحلول ( 
1 -  املراعي الطبيعية 

انتاجيتها السنوية  الحيوانية ، وتقدر  الغذايئ للرثوة   والتي تمثل املصدر 
وبحسب معدالت الهطول املطري السنوي املتفاوت بنحو )8. 6 مليون طن( 

الهكتار  ينتج حوايل )277طناً( من املادة الجافة . 
واوضحت الدراسة أن مساحة املراعي الطبيعية الدائمة بالجمهورية اليمنية 

تبلغ  نحو 95. 16 مليون هكتار بنحو )29%(. 
2 - مخلفات الحاصالت الزراعية 

تعترب قصب )احطاب( ذرة السرجم والدخن، وقش القمح والشعري، وقش 
البقوليات الجافة أهم املخلفات الزراعية التي تستغل يف تغذية الحيوان. 

-3 االعالف الخضراء املزروعة : بحسب كتاب االحصاء الزراعي للعام 2020م 
فقد بلغت حجم اإلنتاج منه بحوايل )1789006( طناً ، موزعة عىل اعالف الذرة 

وتبلغ )1452856( طنا، والربسيم )580025( طنا، والحشائش )56124( طنا. 
4 - االعالف املركزة :

واكدت الدراسة أن املشكلة األساسية التي تواجه اختناقات االنتاج يف الرثوة 
الحيوانية يف اليمن هي نقص وعدم اتزان املوارد العلفية وغياب اإلدارة املؤسسية 
والفنية الفاعلة التي يعول عليها يف البحث عن ايجاد الحلول املناسبة بعد 
نحديد أثار وسلبيات املشكالت التي تعاين منها املوارد العلفية وعواقب ذلك 
عىل انتاجية الرثوة الحيوانية وازدياد العجز عن توفري االحتياجات الغذائية من 

الربوتني الحيواين املطلوب للسكان. 
اهمية االعالف

من جانبه عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة ذمار الدكتور عادل 
العنيس اشار أن األعالف تعترب  أحد أهم املدخالت التي تسهم يف تحسني الكفاءة 
اإلنتاجية للحيوانات والدواجن علـى حد سواء ، مشريا أنها تمثل تكاليف التغذية 
أعىل نسبة من التكاليف املتغرية لإلنتاج الحيواين وللنهوض بالرثوة الحيوانية. 
واشار اىل  ضرورة انتهاج  سياسة استثمارية تؤدي إىل تحقيق أهدافها وتحقق 
عائداً مادياً لتسيري األنشطة املختلفة التي تحافظ عىل الرثوة الحيوانية ومن هذه 

املشاريع االستثمارية مشروع انتاج األعالف املختلفة 
واكد عىل اهمية إصدار تشريعات وقواعد لحماية املراعي وضمان استغاللها 
و احياء املراعي املتدهورة وانتاج أعالف بديلة وإقامة بنوك لبذور املراعي املحلية 

وطالب  اإلدارة العامة للرثوة الحيوانية بشراء األعالف من الخارج وتوريدها إىل 
البالد عندما نمر بفرتات الجفاف ومن ثم تبيعه ملربي املاشية بأسعار تناسبه. 

واقع االعالف 
اشار عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة ذمار أن املراعي الطبيعية 
تقلصت بسبب التغريات املناخية املؤثرة  والتي ادت إىل زيادة الجفاف وارتفاع 
درجات الحرارة يف اليمن بشكل قيايس خالل السنوات القليلة املاضية، مؤكدا 
ان العدوان والحصار االقتصادي عىل بالدنا من قبل دول تحالف العدوان ادى 
إىل ارتفاع أسعار األعالف بصورة قياسية وبنسبة تجاوزت %500 مما دفع بعض 
العاملني يف تربية املوايش إىل استخدام الحبوب كعلف ملواشيهم، األمر الذي 

رفع تكاليف االنفاق عىل املوايش.. 
واضاف العنيس أن الهجرة الواسعة من الريف إىل املدينة تسبب يف تدهور 
االرايض الزراعية واملراعي يف هذه املناطق وإفراغها من الرثوة الحيوانية, مشريا 
أن زيادة الحمولة الرعوية والرعي املبكر والجائر وقطع األشجار واقتالعها وعدم 
وجود سياسات شاملة لصيانة وتحسني املراعي تسبب يف سيادة النباتات غري 
املستأنسة وتعرية الرتبة وانتشار التصحر يف رقعة واسعة من مناطق الرعي... 

تطوير املراعي الطبيعية 
اكدت  الدراسة السابقة التي اعدها املهندس عبدالناصر هويدي عىل صرورة 

اتخاذ تدابري لتنمية املوارد الرعوية ومنها :
1 -  دراسات مسح وتصنيف املراعي حسب املناطق البيئية. 

2 -  تحديد مناطق املراعي الطبيعية ومنع إدخالها ضمن النظم الزراعية. 
3 - تطوير وتنظيم طرق الرعي التقليدية باعتماد الدورات الرعوية. 

-4 تحسني املراعي عن طريق إعادة إدخال البيانات الرعوية املستساغة املتالئمة 
مع البيئة. 

5 - تنمية التشجري الحراجي والرعوي ومعالجة مشكلة االحتطاب. 
6 -  وضع سياسة محكمة لتوفري مصادر سقاية الحيوان خالل مواسم الرعي. 
وطالبت الدراسة بتفعيل دور إدارة املراعي يف اإلدارة العامة للغابات واملراعي 
التابعة لقطاع الري واستصالح األرايض أو الحاقها باإلدارة العامة لتنمية الرثوة 

الحيوانية. 
البحوث والدراسات 

التني الشويك :
البنفسجية  الثمار  ذو  الشويك  التني  نبات  )استخدام  دراسة  اجراء  تم 
)opuntia( يف تكوين عالئق مركزة للحيوانات( قام بها شرف سيف العزعزي 
للبحوث  اليمنية  املجلة  يف  نشرها  تم  ناشر  ونجيب  الشامي  وعبدالرقيب 
والدراسات الزراعية العدد 29 يونيو 2014م، ونفذت الدراسة  خالل الفرتة 
)2008/10حتى 2009/1( ، وهدفت إىل تحديد املادة الجافة والقيمة الغذائية 
لنبات التني الشويك ذو الثمار البنفسجية واستخدامه يف تركيب العالئق املركزة. 
واستنتجت الدراسة امكانية إدخال التني الشويك يف تركيب عالئق مركزه مع 
مواد علفية أخرى، واشارت إىل إقبال االغنام عىل تناول عليقة التني الشويك 

كان ممتازا.، وبينت الدراسة انخفاض نسبة الربوتني والفسفور 
الثمار  ذو  الشويك  التني  نبات  يف  الجافة  املادة  نسبة  أن  الدراسة  واكدت 

البنفسجية %16 ونسبة الرطوبة 84% 
وأوصت الدراسة  بإدخال التني الشويك يف تركيب املواد األولية لألعالف املركزة 

وذلك بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية لصناعة االعالف املركزة. 

عمل املزيد من االبحاث والتجارب حول القيمة الغذائية لهذا العلف، ودراسة 
معامل هضمة ومقارنته بأعالف اخرى تقليدية تستخدم يف تغذية الحيوان. 

وهناك دراسة أخرى قام بها الدكتور عابد البيل واحمد عبدالله والهام سلطان 
بعنوان )استبدال قصب الذرة الرفيعة بالتني الشويك )cactus opuntia( يف 
عالئق حمالن األغنام التهامية يف املناطق القاحلة من اليمن( وهدفت الدراسة 
التي نفذت خالل الفرتة من 15 يناير إىل 30 ابريل 2014م إىل إمكانية استخدام 

التني الشويك كمصدر علفي يف تغذية األغنام يف املناطق القاحلة. 
واستنتجت الدراسة اقبال الحمالن عىل تناول التني الشويك بعد معاملته 
حراريا وميكانيكاً، باإلضافة لعدم تسجيل اي فروق معنوية يف معدل النمو 

اليومي. 
واظهرت الدراسة انخفاض يف تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من اللحم من 

الوزن الحي بمعدل )08. %27( للتني الشويك مقارنة بقصب الذرة الرفيعه. 
كما استنتجت الدراسة التي نشرت يف املجلة السورية للبحوث الزراعية مارس 
2019م. امكانية استغالل  التني الشويك يف املناطق القاحلة كمادة علفية متاحة 
ومتوفرة بكميات كثرية لتغذية االغنام بديال  عن قصب الذرة الرفيعة وخصوصا 
خالل فرتات الجفاف وشح االعالف، ومن ناحية اخرى استخدامه كأعالف سيحد 

من اضرار انتشاره يف املناطق الزراعية. 
يذكر أن االعوام  السابقة تم اطالق العديد من التقنيات واألصناف يف مجال 

االعالف ومنها :
علف الفيل - علف الكالتوريا- الدخن االصبعي - حشيشية الرودس -حشيشية 
الليبيد -إستخدام بذور املسكيت يف تغذية الحيوانات - انواع واصناف الربسيم. 

كما تم إجراء العديد من االبحاث يف جانب االعالف واملراعي مثل :
١- تحسني الغطاء والكثافة النباتية ملحمية وعالن. 

٢- تقييم إنتاجية الخالئط العلفية النجيلية البقولية. 
٣- تحسني وإنتاجية الربسيم املحيل بإضافة الفوسفات. 

٤- رفع القيمة الغذائية ملخلفات مابعد الحصاد مجتمعة. 
٥- تحسني طرق حفظ األعالف بصناعة السيالج. 

٦- رفع القيمة الغذائية للتنب بإستخدام الفطر 
٧- رفع القيمة الغذائية لتنب القمح بإستخدام اليوريا 

٨- مخاليط اعالف من الذرة الرفيعة مع اللوبيا والذرة الرفيعة مع الجرين 
جرام 

وغريها من االبحاث التي تم تنفيذها يف الفرتات السابقة.
ويبقى توفري االعالف إحدى اهم التحديات التي تواجها اليمن، نظرا ألهميتها 
يف تنمية الرثوة الحيوانية، وهذا يحتاج إىل تضافر الجهود للحفاظ عىل االعالف 
الطبيعية وحمايتها وتوعية مربيي الرثوة الحيوانية بكيفية الحفاظ عىل االعالف 
وتخزينها ، والطرق تقديمها للموايش بعد تقطيعها بهدف تقليل الفاقد منها، 
والقيام بدراسات وابحاث ميدانية واقعية لتوفري االعالف املركزة ، كما يتطلب 
سن وتشريع  قوانني الخاصة  بحماية وتنمية االعالف، وإعادة احياء االعراف 
واالسالف واملواثيق القديمة ملنع الرعي واالحتطاب الجائر يف الجبال، االستفادة 
انتاج االعالف ، ويجب االستثمار يف صناعة وانتاج  التالفة يف  من االسماك 
االعالف، بهدف توفريها بأسعار رخيصة ملربيي ومالك الرثوة الحيوانية، وهذا 
يحتاج إىل التنسيق بني وزارعة الزراعة والري والهيئة العامة لالستثمار، إليجاد 
فرص استثمارية يف هذا املجال وتقديم مزايا ومنح تشجع رؤوس االموال للتوجه 

نحو االستثمار.

تقرير/  محمد صالح حاتم 
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فعاليات العرس الجماعي الثالث للهيئة العامة للزكاة فعاليات العرس الجماعي الثالث للهيئة العامة للزكاة 

ذلك  للحفاظ عىل  للزكاة  العامة  الهيئة  لذلك عملت  وامتداد 
الزخم فقامت بتدشني العرس الجماعي الثالث لعدد 10044 عريس 
وعروس واحتضنته عاصمة الصمود والتحدي عىل ساحات جامع 
الشعب فحاز عىل االهتمام العظيم ومباركة من قيادة الثورة والقيادة 
السياسية وعامة الشعب اليمني الذي رسم االبتسامة وصنع واقع 

أجمل بتبني هيئة الزكاة لهذه املشاريع العظيمة.
ويف االحتفال، الذي حضره أعضاء املجلس السيايس األعىل محمد 
عيل الحويث ومحمد صالح النعيمي وجابر الوهباين ورئيس مجلس 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ورئيس مجلس القضاء األعىل 
القايض أحمد يحيى املتوكل ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد 
الديار  الثورة، بارك مفتي  حامد وسفر الصويف مدير مكتب قائد 
إكمال  للعرسان  الدين،  شرف  الدين  شمس  العالمة  اليمنية، 
نصف دينهم وفرحتهم بزفافهم يف هذا اليوم البهيج.. وُقّدمت، 
خالل مهرجان العرس الجماعي الذي حضره رئيس الهيئة العامة 
لألوقاف العالمة عبداملجيد الحويث وقيادات مدنية وعسكرية وأمنية، 
قصيدة للشاعر عبدالعزيز الردماين بعنوان "الركن الثالث"، وأوبريت 
إنشادي، وفقرات من الرتاث الشعبي، مصحوبة باألهازيج والزوامل 

الشعبية، لفرقة وزارة الثقافة بمشاركة كوكبة من العرسان.
وعىل هامش الفعالية استطلعت صحيفة "26 
سبتمرب" ونقلت كلمات وانطباعات العديد من 
الشخصيات واملشاركني يف هذه الفعالية الكربى:

مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين شرف الدين فقد ألقى 
كلمة جامعة شاملة قال فيها: 

>> هذا اليوم املبارك، الذي إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل حرص 
الدين  بدر  عبدامللك  السيد  الثورة،  بقائد  ممثلة  الثورية  القيادة 
الحويث، الذي أوىل جّل اهتمامه بالفقراء واملساكني واملحتاجني، 
ودائماً ما يركز عىل هذا الجانب، ألنه يعرف أن الرسول -صىل الله 

عليه وآله وسلم- قال ]َهْل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن إاَِلّ بُِضَعَفاِئُكْم[".
"إن النظر للضعفاء والفقراء واملحتاجني من األولويات، ما ينبغي 
النظر إليه بعني االعتبار، فمن سعى يف قضاء حوائج الناس ورسم 
الفرحة يف وجوههم إنما هو بهذا الفعل الخريي يعّرض نفسه لرحمة 

الله، وهذا ما ينبغي أن نلمسه يف كثري من الدوائر الحكومية".
فقضاء حوائج الناس تيسري لشؤونهم ومعامالتهم، وحرصاً عىل 
مكانتهم وكرامتهم، باعتبار أن الناس عند الله سواء، وإنما فّرق الله 

سبحانه وتعاىل بني األغنياء والفقراء ابتالء للجميع".
وأدعو أهل الحل والعقد والسلطات املحلية واملشايخ والعّقال إىل 

السعي إليجاد مواثيق وعقود للحد من املغاالة يف املهور.
فلقد أثبتت التجربة أن الناس يسعون يف ذلك، وإنهم سيتمكنون 
من الحد من املغاالة يف املهور، كما سيتمكنون من قضاء حوائج 
الناس، سيما واألمة تمر بما يسمى بالحرب الناعمة، التي يستخدم 
العدو فيها كل وسائله من أجل إغواء الناس وحرفهم عن مسارهم 

دينهم وسنة النبي الكريم - صىل الله عليه وآله وسلم".
"إن ديننا يدعونا ملراعاة أمر مهم وهو األخالق والدين، كما قال 
الرسول الكريم صىل الله عليه وآله وسلم "إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض، وفساد كبري"، 
َباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم  وقوله عليه الصالة والسالم ]َيا َمْعَشَر الَشّ
ْج، َفإَِنُّه أََغُضّ ِلْلَبَصِر، َوأَْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع  اْلَباَءَة َفْلَيَتَزَوّ

ْوِم؛ َفإَِنُّه َلُه ِوَجاٌء[". َفَعَلْيِه بِالَصّ
فتحصني الشباب والفتيات، مسألة اجتماعية وإنسانية ينبغي 
النظر إليها بعني االعتبار، كون الزواج هو الطريقة املثىل لبناء األسرة 

واملجتمع املتماسك القائم عىل الطهر والعفاف والعزة والكرامة.
وأطالب الجميع بإيالء املجال االجتماعي االهتمام الواسع، إىل 
الشباب  يقع  أال  عىل  الناس، حرصاً  قضاء حاجة  مسألة  جانب 

والفتيات يف الرذيلة والسري يف الطريق غري السوي.
الشكر والثناء للهيئة العامة للزكاة، وكل من شارك وساهم يف 
دعم هذا املشروع االجتماعي الخريي واإلنساين، الذي سيسهم يف 
تحصني اآلالف من الشباب والفتيات وإكمال نصفهم وإسعادهم 

وإدخال الفرحة إىل قلوب ماليني األسر.
التمكني االقتصادي

هنأ  نشطان  أبو  شمسان  الشيخ  للزكاة،  العامة  الهيئة  رئيس 
العرسان يف هذا اليوم املبارك وقال يف كلمته: 

>> تعّم السعادة والفرحة قلوب عشرات اآلالف من أهايل وأسر 
العرسان، وماليني اليمنيني يف مختلف املناطق والقرى والعزل، التي 
تزف فيها كوكبة من الشباب الذكور واإلناث لتحقيق حلمهم وإكمال 

نصف دينهم".
إن هذا اليوم التاريخي لم يشهد فيه اليمن مثل هذه األعراس 
الله تحقيقه يف ظل ظروف  التي كانت حلماً، وكتب  الجماعية، 
استثنائية يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار، ليزيدنا عزة وقوة 
وشموخاً، ويفيض علينا سعادة وعىل أعداء الشعب اليمني خزياً 

وعاراً".

بهذا  الثالث  للعام  يتكرر  الذي  الجماعي،  العرس  أن مهرجان 
الزخم، لتحصني كوكبة من شباب اليمن برعاية ودعم قائد الثورة، 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، ورئيس وأعضاء املجلس السيايس 

األعىل ورئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ.
واحّث العرسان عىل أن يكونوا عند مستوى املسؤولية لبناء أسرة 
متماسكة منتجة يف املجتمع تخدم الوطن.. وقال: "ندشن اليوم 
انطالق فعاليات العرس الجماعي يف العاصمة صنعاء، وستبدأ 

األعراس الجماعية يف بقية املحافظات ابتداًء من األربعاء املقبل".
فمشروع العرس الجماعي واحدا من 17 مشروعا أطلقتها الهيئة 
تكلفتها عشرة  الشريف، وتجاوزت  النبوي  املولد  بمناسبة ذكرى 

مليارات و350 مليون ريال.
وأثّمن دور رجال املال واألعمال والتجار واملزّكني وامللتزمني بدفع 
زكاة أموالهم، الذي من خالل إخالصهم ودفع ما عليهم من زكوات 
أصبحت الهيئة تطلق عشرات املشاريع وفقاً ملصارف الزكاة الشرعية.

كما أن إنشاء هيئة الزكاة وإطالقها لعشرات املشاريع ثمرة من ثورة 
21 سبتمرب.. فادعو إىل استمرار التعاون مع هيئة الزكاة من خالل 
دفع الزكاة يف إطار التعاون والتكافل لتنفيذ املزيد من املشاريع التي 

تصب يف مصلحة الفقراء وتغنيهم عن السؤال.
وذكر أن مشاريع هيئة الزكاة تنّوعت يف مختلف املجاالت لالعتناء 
وملبسهم  ومشربهم  مأكلهم  يف  خاصة  واملساكني،  بالفقراء 
يمثل  الجماعي  العرس  فمشروع  ومسكنهم وصحتهم وغريها.. 
تنّوعت مشاريعها  التي  الزكاة  اهتمامات هيئة  جانباً من جوانب 
الغارمني  الطبية، وإغاثة  العينية والنقدية واملخيمات  الزكاة  بني 
املساعدات  من  وغريها  لهم،  غذائية  سالل  وتقديم  والنازحني، 
العالجية ومراكز األمراض املستعصية والحاالت النفسية، ودعم 
املخابز واملطابخ الخريية واملساهمة يف اإلعمار واالعراس، ومشاريع 

التمكني االقتصادي.
وأعلن عن إطالق الهيئة، خالل األيام املقبلة، مشروع التمكني 
و600  العاصمة  أمانة  يف  الفقراء  الشباب  من  لـ600  االقتصادي 
آخرين يف محافظة الحديدة، إىل جانب مشاريع أخرى كاإلفراج عن 

املعسرين والغارمني، وغريها من املشاريع االجتماعية.
مشاريع الهيئة

-  األستاذ احمد مجيل وكيل قطاع التوعية والتأهيل يف الهيئة 
العامة للزكاة تحدث قائالً:

اإلسالمية  الشرسة والكبرية بني والشعوب  املواجهة  -  يف ظل 

وخصوصاً الشعب اليمني مع دول االستكبار العاملي فدول االستكبار 
تستخدم يف مواجهة هذا الشعب كل الوسائل وكل األساليب من اجل 
اركاعه واخضاعه ومن اجل اذالله، ولتحقيق أهدافهم يستخدمون 
كل الوسائل سواء الحرب العسكرية او االقتصادية وكذلك الحرب 
االجتماعية والثقافية والحرب الناعمة وطبعاً الحرب الناعمة هي 
شاملة فهي تهدف لتغيري فكر االنسان بأكمله واهم نقاط ومحطات 

هذه الحرب هي الحرب األخالقية.
ونحن من خالل هذه املشاريع يف هيئة الزكاة نحاول ان نسهم يف 
مواجهة هذه الحرب ضد شعبنا اليمني وامتنا االسالمية من خالل 
تحصني الشباب وتزويجهم والتخفيف عنهم يف ظل ارتفاع األسعار 
ويف ظل االزمة الخانقة التي يسببها الحصار والعدوان نحاول ان 
نخلق روح التفاعل والتكافل والتضامن واملحبة واإلخاء ويف نفس 
الوقت نحاول ان نحيي هذه الشعرية التي هي من شعائر الله سبحانه 
وتعاىل والله سبحانه وتعاىل يقول: "ومن يعظم شعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب".. ومن خالل هذه املشاريع هي رسالة يف نفس 
الوقت اىل األعداء كرسالة صمود وثبات وعزة وشموخ، نقول لهم 
من خاللها "لن تستطيعوا ان توقفوا عجلة الحياة مهما تكالبتم علينا 
ومهما استخدمتم من وسائل وأساليب ملحاولة اركاع هذا الشعب، 
فالشعب اليمني سيستمر مهما كان االمر يف عجلة حياته فال زالت 

روح الحياة تعود بشكل أكرب وأكرث تتنامى فاليوم عشرة آالف والعام 
املايض سبعة آالف وقبله ثالثة االلف وان شاء الله األعوام القادمة من 

خمسة عشر إىل عشرين وثالثني ألفاً.
فمشاريع الهيئة تتوسع يف كل املجاالت فال تقتصر عىل االعراس 
الجماعية فمشاريع الهيئة يف جميع الجوانب يف مجاالت الكساء 
والغذاء وااليواء وكذلك املشاريع اإلنسانية، ونسأل الله سبحانه 
وتعاىل ان يوفقنا لتحقيق الهدف من إقامة هذا الركن من فريضة 

هذه الشعرية العظيمة.
كذلك ال نغفل عن الدور االعالمي الكبري فأي مشروع حر ويف 
عليه  يشنوا  وان  يضعفوه  ان  األعداء  يحاول  العدوان  مواجهة 
الخدمية والخريية  للزكاة  العامة  الهيئة  حمالت، ومشاريعنا يف 
هي عبارة عن جبهة من الجبهات، فالعدو يغتاظ ويستفز من هذه 
املشاريع، واالخوة االعالميون مشكورون فالكل متفاعل بشكل كبري، 
لكن نقول مزيداً من الوعي مزيداً من التفاعل مزيداً من اليقظة مزيداً 
من االهتمام، لنتجاوز اإلشكاليات وسفاسف األمور ونركز عىل لب 
املوضوع وإبراز املشاريع الحرة التي تنفذها كل املؤسسات يف البلد 

ومن ضمن هذه املشاريع التي تنفذها هيئة الزكاة.
نصائح وتوجيهات

العريس األكرب سناً الحاج/ سعد عيل عبدالله رازح فقد عرب قائالً: 
<< الدموع تغمرين من الفرح والسرور برغم تقدمي يف السن وعدم 
القدرة عىل توفري تكاليف الزواج املالية  فشاء الله أن يكون اكمال 
نصف ديني بمساعدة الهيئة العامة للزكاة هذه املؤسسة التي ملس 
خريها كافة أبناء الشعب اليمني من الفقراء واملعسرين واملحتاجني 
وذوي االحتياجات الخاصة, إنها لفرحة كبرية ان اشارك ابنايئ من 
العرسان وأن اكون واحداً منهم, واشكر قائد الثورة مشاركتنا هذا 
اليوم البهيج ومباركته لنا وكالمه الصادق الذي عهدناه منه ونصائحه 
وتوجيهاته التي ان دلت عىل يشء فعىل حبه الكبري وتواضعه الجم 
واهتمامه بأبناء الشعب بكافة فئاته املختلفة, دعواتنا له بالنصر 

والتمكني ولقيادة الهيئة بالشكر الجزيل ..
اهتمام كبري

العريس نبيل الفران الذي اصبح حديث وسائل االعالم والصورة 
االكرث تداوالً فقد أضاف قائالً:

<<   لقد كنت فاًقداً لألمل بأين سوف أعيش إىل هذه اللحظة 
وأن أشارك هؤالء العرسان فرحتهم فأنا بالنسبة إليهم "جد", فقد 
حظيت برتحيبهم الكبري وكذلك باهتمام من قيادة الهيئة تقديراً 
لظرويف املعيشية التي ملسوها ولم يتأخروا يف ضم اسمي الشارك 
واحظى بالدعم الالزم مالياً ومعنويا  بالصراحة أنا عاجز عن التعبري 
عن شعوري وما يخالجني يف صدري من فرح وسرور وامتنان برغم 
ظروف بالدنا وما يمر به بلدنا من عدوان وحصار إال أنه كان بلداً 
مانحاً فاعالً يف عمل الخري وما هذا العرس الجماعي إال دليل عىل 

هذا الطيب والكرم..
الدين  بدر  عبدامللك  العلم  للسيد  الجزيل  بالشكر  أتقدم  وهنا 
الحويث قائد املسرية القرآنية والذي بفضله وبفضل توجيهاته الكريمة 
استطعنا اتمام نصف ديننا.. وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة 
الجماعي  العرس  إقامة هذا  للزكاة والقائمني عليها عىل  العامة 

وحسن التنظيم والرتتيب له.

التمكني االقتصادي
 العريس أكرم محمد عبده – من ذوي االحتياجات الخاصة فتحدث 

قائالً:
<<  اشعر بالفرح الغامر والسرور ألين يف هذا اليوم استطعت 
اتمام نصف ديني وهنا أتقدم بالشكر لسيدي وقائدي السيد عبدامللك 
بدرالدين الحويث – حفظه الله – الذي بفضل توجيهاته استطعنا 
الزواج وكذلك اتقدم بالشكر للهيئة العامة للزكاة والقائمني عليها 
عىل حسن تنظيم هذا العرس, وبصدق ندعو كافة الجهات الحكومية 
والهيئات يف اليمن ليحذوا نفس التوجه واالهتمام الذي نحظى به من 
قبل الهيئة العامة للزكاة من مشاريع الزواج والدعم املايل والطبي 
والتمكني االقتصادي فللهيئة والعاملني فيها كل الشكر الجزيل 

وجعل الله ذلك يف ميزان حسناتهم.
 العريس املهندس محسن عبدالله قطران - من ذوي االحتياجات 
اعني  فنقلت  البهجة مرسومة عىل محياه  والذي كانت  الخاصة 

الكامريات ذلك بجالء فتحدث بالقول:
التاريخي يف تاريخ  اليوم  النعمة وهذا  الله عىل هذه  << نحمد 
بلد الصمود والتحدي الذي ابا أن ينكسر وظل صامداً يف وجه اعتى 
العواصف وكسر انوف املعتدين, من أجل ان يصنع أفراحاً ويرسم 
ابتسامات عريضة تحيك ألجيالنا القادمة ماذا قدمت وصنعت الهيئة 

العامة للزكاة لنا.. 
أمتنانا وصادق شكرنا وتقديرنا والذي عجزنا عن التعبري عنه كما 
ينبغي  لقائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث – حفظه الله – 
بتفعيل دور هيئة الزكاة وصرف تلك االموال يف مصاريفها الثمانية 
كإقامة االعراس الجماعية لتحصني الشباب ومواجهة الحرب الناعمة 
والتي يعمل عليها العدوان ومرتزقته ليل نهار .. فشكراً جزيالً للجميع 

وكذلك للهيئة العامة للزكاة والقائمني عليها.
فئات مجتمعية

العريس بسام عيشان فقد كانت فرحته غامرة وتحدث قائالً:
<< الفعالية كربى وتعكس الوجه املشرق ملشاريع الهيئة العامة 
للزكاة يف كافة املجاالت املجتمعية ومنها املساعدة واملساهمة الفاعلة 
يف زفاف كوكبة من شباب اليمن ضمت فئات مجتمعية يف غاية 
الحاجة املاسة ملثل هذه املشاريع كالجرحى وذوي واإلعاقة من غفل 
عنهم املجتمع وعن احتياجاتهم الضرورية الكمال نصف دينهم.. 
شكرنا للقائمني عىل هذه الفعالية الكربى والتي لم يشهد لها اليمن 
مثيالً وعلم بها القايص والداين.. وندعو الهيئة للمزيد من املشاريع 
اإلنسانية والتي تسهم بشكل فاعل خدمات ملجتمع راٍق متمسك 

بهوية اإليمانية.
الجالية االثيوبية

العريس فيصل احمد ديريه من أبناء الجالية االثيوبية املقيم يف 
اليمن فقد عرب بقوله: 

<< مشاركتنا يف هذا العرس الجماعي الكبري لم تكن االوىل ولن 
الجالية  ابناء  املشاركون من  فلسنا نحن  الله  بإذن  األخرية  تكون 
االثيوبية يف اليمن فقط فقد شارك كذلك ابناء الجالية الصومالية 
واالرتريية, فنحن يف بلدنا الثاين اليمن حقيقة بدون مجاملة فقد 
حظينا بالتقدير واالحرتام والدعم وما العرس هذا إال ترجمة عملية 
العاملية  نحو  باليمن  للسري  كبرياً  تمتلك مشروعاً  لقيادة  صادقة 

والتقدم والتطور واالزدهار..
تحياتنا وتقديرنا للسيد عبدامللك بدر الدين الحويث قائد اليمن 
السعيد الذي يف ظل قيادته وجدنا الدعم واالحرتام والتقدير لذلك 
نحن يف اتم االستعداد للدفاع عن اليمن ارضا وانسانا جنبا إىل جنب 

مع جنوده املخلصني املدافعني عنه من الغزاة واملحتلني.. 
كما هي لقيادة الهيئة التي لم تألو جهداً يف تقديم التسهيالت 
الالزمة البناء الجالية يف تسجيلهم وتقديم ما يلزم لنشارك ونفرح 

يف هذا العرس الجماعي الثالث..
عناء وصرب  

العريس احمد املرزوقي تحدث قائالً: 
<< بعد صرب وعناء شديد أخري اعيش الفرحة والسرور يف هذه 
املناسبة الكربى والتي افرحت آالف اليمنيني من عرسان واهاليهم 
املحتلة  املحافظات  أبناء  من  اليمنية وخاصة  املحافظات  يف كافة 
املختلفة وكان لهم اهتمام خاص من قبل قيادة الهيئة وكذلك االسرى 

والجرحى وذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن..
لن تفي الكلمات القليلة شكرنا وتقديرنا لقيادة الثورة ممثلة بالسيد 
القائد العلم عبدامللك بن بدر الدين الحويث عىل اهتمامه ومشاركة 
بنصائحه  ذلك  معززاً  واتراحهم  افراحهم  اليمني  الشعب  ابناء 
وتوجيهاته السديدة للجميع.. كما ان قيادة الهيئة العامة للزكاة 
لهم عظيم امتنانا واعتزازنا بهم بهذه املشاريع الناجحة والتي تسهم 
بشكل فاعل يف تطهري املجتمع من الفساد االخالقي وتساعد عىل 
طهر شبابنا وشاباتنا لبناء مجتمع سليم خال مما يحاول العدوان 
اساليب خاطئة وسلوك دخيل عىل  فيه من  ومرتزقته اصطناعه 

الشعب اليمني.. 

يف حدث هو األضخم واألكرب 

  ش��ه��دت عاصمة ال��ع��واص��م اليمنية صنعاء قبل أي���ام ع��روض��ًا عسكرية مهيبة ت��داول��ه��ا اإلع���ام ال��ع��رب��ي ال��ع��امل��ي وأص��ب��ح��ت ح��دي��ث ال��س��اع��ة وخ��ص��ص لها 
عشرات اللقاءات التلفزيونية واملحللون العسكريون للغوص يف رسائل القيادة الثورية والسياسية والعسكرية يف صنعاء وكتب لها أن تضع النقاط عىل 

الحروف ألية حوارات قادمة لسام دائم ومشرف لكافة اليمنيني محافظاً عىل كرامته وعزته وثرواته التي باتت تنهب بدون رقيب أو حسيب.. 

تغطية: محمد الجعفري – محمد الضاعي

18 محافظة مينية حتتفي بزفاف 10044 عريسًا وعروسًا من املعوزين وأبناء الشهداء واملرابطني

   العالمة شمس الدين: حتصني الشباب والفتيات، مسألة اجتماعية 
وإنسانية ينبغي النظر إليها بعني االعتبار

   أبو نشطان: احّث العرسان على أن يكونوا عند مستوى املسؤولية 
لبناء أسرة متماسكة منتجة تخدم الوطن

   االعراس اجلماعيةجاءت  لتحصني الشباب ومواجهة احلرب 
الناعمة التي يعمل عليها العدوان ومرتزقته 

   مجلي: نعمل على حتصني الشباب وتزويجهم والتخفيف عنهم في ظل 
االزمة اخلانقة التي سببها احلصار والعدوان
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تعازينا آل احلشحوش
بقلوب حزينة ومؤمنة بقضاء الله وقدره

 نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة القلبية
 ألسرة الفقيد 

العالمة يحيى احلشحوش
 وألقربائه وطالبه وأبناء األمة العربية واالسالمية ..

وقلوبنا يعتصرها األلم برحيل املغفور له بإذن الله تعالى .. 
ونؤكد أن فقدانه خسارة فادحة للشعب واألمة اإلسالمية 

الذي يعتبر واحدًا من خيرة العلماء األجالء
 الذين كان لهم إسهام فاعل في تعليم العلوم الشرعية 

والوقوف الى جانب احلق ومقارعة الظلم .

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة
 وأن يسكنه فسيح جناته

 وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله وإليه راجعون "

األسيف/

اللواء الركن/ محمد عبدالكرمي الغماري
رئيس هيئة األركان العامة



إذا اْحَتَشدْت مَباهُجنا احتفاال
فلن تلقى لها أبدًا ِمَثاال

تفاقم دهشة الّدنيا انبهارًا
بروعتها التي تسمو اكتماال

قطفنا باسِم خالقنا تعالى
ثمار النصر أعراسا حالال

زفاُف التسعة اآلالف نْفٍس
أثاَر اليوَم في شعرْي الفضوال

ُتبارُك عْرسهْم َنْبُض القوافْي
وقد أضحت بدْهَشتها ثماَلى

فهذا احلْشُد عرساٌن ! فماذا
إذا جاءت أهاليهْم ُسُيْوال ؟!

علْى العرِس اليمانِيّ اجلماعْي
سالُم اللِه موفورًا َجِزيال

لقْد حاَز الّزواُج بكّل ِدْيٍن
مكانتُه التْي ُتْعِلْي وُتْعَلى

زواج الّشاب سهٌم َعْبَر عقد
سُيردي الفتنة احلمراء قتال

ّنا ُأُلْوفًا ِمَن الّشيطان َحَصّ
ِصْينًا َجِميال ِمَن العرسان َتْ

غالء املهر يا آباء ِحْمٌل
على ظهر الشباب غدا ثقيال

غالء املهر باٌب للَخَطايا 
بها يغدو األُب القاسي ذليال

غالء املهر ينخر دون قيِد
مبْجتمعاتنا مرضًا ُعَضاال

غالُء املهِر ُمْشكلٌة َتعالْت
متى نلقى لها يا قوم حال ؟

ومشروُع الّزواج غدا وأضحى
بتصريف الزكاة اليوم َأْوّلى

مشاريُع الّزكاِة لها ُحُضوٌر
َقِوٌيّ َجّسَد القيَم اجِلِزاال

ُنْو ُتّفُف دمعَة األيتام.. َتْ
على الفقراِء إْطعامًا وَماال

تكافلنا انتصاٌر دوَن حرٍب
على أزماتنا َعْرضًا وُطوال

آخي فيا ميَن احملبِة والَتّ
ترّبعِت الّندى ملكا جليال

وَجّسدت الّتكافَل باعتزاٍز
وُنْلَت امُلْبَتغى جياًل َفجيال

بعوِن الله زلزلنا األَعادي
وَصّيرنا حقائَقهْم خياال

ا بالّتصّبِر كَلّ قاٍس َأَلَنّ
جعلنا الّصعب باإلميان سهال

هزمنا الكثرَة الغوّغاء حسمًا
بقّلتنا وطّوعنا احمُلاال

ترانا كّل يوم في صعوٍد
ونحتقُر التراجع والنزوال

وها نحن األمام، ولسنا خلفًا
ونحن اليوم - رغم الغزو - أعلى

بفضل الله ال فضال سواه
ُنصرنا وامتطينا املستحياَل

ميانيون إن عبروا بحرٍب
يهّزون السواحل والتالال

وإن صعدوا اجلبال ترى اندهاشا
جبااًل في الوغى اعتلِت اجلباال

َأَرّق الّناس في الدنيا قلوبًا
وأكرمهْم وألينهم ُعقوال

تّلى نصُرنا امليموُن بْدرا
ميانّيا على الّدنيا أَطاّلَ

أزاَح الظلمَة السوداء عّنا
وبّدَد في سماء الفكر ليال 

لنا هدٌف عظيٌم سوَف نخطْو
إليِه اليوَم فْي ثقٍة ِشماال

إلى األقصى، ُنَحّررُه امتثاال
ألمِر اخلالِق املولى تعالى

أتيُت اليوم محتفال بعرٍس
جماعٍيّ  أقاسمه الدالال

وصنعاٌء عروس النصر فاقت
جميع عواصم الدنيا جماال

وأهديُت البالَد حروَف شعري
ُمتّيمًة.. تطوُف بِه ُخيوال

ِلَتْحرسه بعون الله شعرا
وبعُض الشعر في امليدان أبلى

وُرّب قصيدٍة قيلت بحرٍب
تذيق املعتدين -الّدهَر - ُذاًل

لها وقع الصواريخ ارتطامًا
بأنفسهم .. وتنفجر إنفعاال

وأطلقُت املعانَي بعد شحٍذ
على العدوان واحلمقى نباال

بالَد الُيمن إّني اليوم قيٌس
وأنت القلُب يا صنعاء ليلى

العرس اليماني
شعر املقدم/   فؤاد علي مقبل باشا
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ان��ط��اق��ا م��ن اه��ت��م��ام��ات وزارة ال���دف���اع ورئ���اس���ة ه��ي��ئ��ة األرك�����ان وق��ي��ادة 
دائرة التوجيه املعنوي واملتحف الحربي بصنعاء باملوروث والحضاري 
والعسكري سيتم فتح جناح خاص باملتحف لعرض املقتنيات األثرية 

اململوكة للمواطنني يف املتحف.
وأوضح القائم بأعمال مدير املتحف الحربي العقيد وليد اليوسفي 
أن امل���ت���ح���ف ال���ح���رب���ي س��ي��خ��ص��ص ج���ن���اح���ا يف امل���ت���ح���ف ل���ع���رض امل��ق��ت��ن��ي��ات 
األث��ري��ة والسياسية والتاريخية والحضارية واملخطوطات واللوحات 
الفنية اململوكة للمواطنني كإعارة مؤقتة للعرض لفرتة زمنية وإعادتها 

ألصحابها ليتم عرضها ضمن معروضات 
امل�����ت�����ح�����ف م�������ع ذك���������ر ت����ف����اص����ي����ل����ه����ا ال����ك����ام����ل����ة 
واس��م مالكها.. وأش���ار اليوسفي إىل أن 
هذه املبادرة من املتحف الحربي تأيت يف 
إط��ار االهتمام بعرض املقتنيات األثرية 
الخاصة وإظهار عظمة اإلنسان اليمني 
ع��������ر ال������ع������ص������ور وال����������ف����������رتات أم�������������ام ال�������������زوار 
وسيتم تقديم كافة الضمانات إلعادتها 

ألصحابها وقت الطلب.
ج��������دي��������ر ب��������ال��������ذك��������ر أن امل�������ت�������ح�������ف وخ����������ال 
ال������ف������رتة امل�����اض�����ي�����ة ن����ف����ذ ع���������ددا م������ن أع����م����ال 
ال����ص����ي����ان����ة وال�����رتم�����ي�����م ل�����ع�����دد م������ن ال���ق���ط���ع 

وق����ام ب��ت��ن��ف��ي��ذ ت��ج��ه��ي��زات ف��ن��ي��ة م��ن��ه��ا ع��م��ل م��ن��ظ��وم��ات م��راق��ب��ة وت��ج��دي��د 
وك���ذل���ك ع��م��ل ت��رم��ي��م��ات ل��ل��م��ع��روض��ات ووس���ائ���ل ال���ع���رض ب��وض��ع��ي��ات 
جديدة وعرض قطع ألول مرة تخرج للعرض إىل جانب تغيريات يف 

القاعات والصاالت.
وق������������ال ال�����ع�����ق�����ي�����د ول������ي������د ال�����ي�����وس�����ف�����ي ان����������ه ت�������م ع�����م�����ل ت�����رم�����ي�����م�����ات ال������ازم������ة 
ل��ل��م��خ��ط��وط��ات واآلث�������ار ال���ت���ي ي��م��ت��ل��ك��ه��ا امل��ت��ح��ف ت��م��ت ع���ى أي�����دي ال���ك���ادر 
ال���خ���اص ال�����ذي ي��م��ت��ل��ك��ه امل��ت��ح��ف م���ن ذوي امل����ه����ارات وال����خ����رات ال���ن���ادرة 
امل����ت����خ����ص����ص����ة م����م����ن ت������م اس����ت����ي����ع����اب����ه����م وال������ت������ع������اون م����ع����ه����م م������ن م��خ��ت��ل��ف 

التخصصات األثرية يف اليمن يف هذا املجال.
وأف������اد ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال م���دي���ر امل��ت��ح��ف ع���ن إدخ������ال األن���ظ���م���ة ال��ح��دي��ث��ة 
لحفظ القطع األثرية مخزنياً وعمل دليل اثري يف كل قاعة سواًء كان 
شرحا مكتوبا جوار كل قطعة أو مرشداً متخصصاً وتخصيص أماكن 
مخصصة ل��ع��رض األس��ل��ح��ة ال��ق��دي��م��ة وال��ح��دي��ث��ة وب��ح��س��ب التسلسل 

التاريخي يف عمر اليمن.
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أع��داء اإلس���ام، وع��ى رأسهم أمريكا وإس��رائ��ي��ل، وم��ن يدور 
يف فلكهم، ويتعاون معهم، حاربوا فريضة الزكاة، حاربوها 
عى عقود من الزمن، وحاولوا أن يحرفوها عن مسارها، وأن 

يفقدوا املجتمع قيمتها، وأثرها، ونتائجها.

ماذا يريده  الذين ال يعجبهم العجب .. ?!
 من العيب أن نجد يف أوساطنا من املحسوبني عى الشعب اليمني 
من هم أشد عداوة له من أعدائه الخارجيني سواًء أطل هؤالء من 
بعض وس��ائ��ل اإلع���ام املحلية ووس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي التي 
أصبحت تتخبط فيما تذيعه وتنشره حتى أنها لم تعد تفرق بني 
الحقيقة والخيال وال تعرف ماذا تريد تحديداً؟ أو ظهروا يف دواخل 
ب��ع��ض امل��ث��ق��ف��ني وال��س��ي��اس��ي��ني امل��ت��ح��زب��ني ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون م��ؤه��ات 
علمية ع��ال��ي��ة ول��ك��ن ع��ق��ول��ه��م خ��ال��ي��ة م��ن أي م��ض��م��ون ف��ك��ري حيث 
ال ي���ف���رق���وا ب���ني ال���ص���ح وال���خ���ط���أ وب����ني م���ا ه���و س��ل��ب��ي وم����ا ه���و إي��ج��اب��ي 
ودي��دن��ه��م دائ��م��ا ه��و ال��ن��ق��د مل��ج��رد ال��ن��ق��د، وامل��ص��ي��ب��ة األع��ظ��م أن��ه��م ال 
ي��ؤم��ن��ون ب���يء اس��م��ه ال���وط���ن وال��ش��ع��ب وإن���م���ا ج��ع��ل��وا مصالحهم 
فوق كل يشء حتى ثورة 21 سبتمر الشعبية التي جاءت لتشكل 
القاعدة الواسعة النطاقة اليمن الجديد وتصحيحاً ملسار ثوريت 
)سبتمر وأكتوبر( شككوا فيها وحولوها من ثورة إىل أزمة  وال ندري 
إذا كانت نظرتهم هذه هي نتيجة لبعض االعتقادات الخاطئة التي 
سيطرت عى عقولهم وتهافتهم لسماع الشائعات التي ُتبّث هنا 
وهناك بقصد التقليل من األهمية التي اكتسبتها الثورة الشعبية 
واس��ت��ط��اع��ت أن ت���ق���ول ب���ص���وت م��رت��ف��ع وألول م����رة يف ت���اري���خ ال��ي��م��ن 
ال���ج���م���ه���وري: ال ل��ل��وص��اي��ة ال��خ��ارج��ي��ة ون���ع���م ل��ب��ن��اء ال���دول���ة ال��ح��دي��ث��ة 
القوية بقرارها املستقل وه��و ما دف��ع أع��داء اليمن التاريخيني إىل 
أن يشنوا عليه عدوانا بربريا مايزال قائما للعام الثامن عى التوايل 
أم أن ذلك راجع إىل قصور يف الفهم وعدم إدراكهم لحقائق األمور؟ 
ربما قد تكون لهم أهداف أخرى ملحاربة ما تحقق للشعب اليمني 
م���ن آم�����ال ل��ت��ج��اوز ع���رات���ه وال����وق����وف أم�����ام ت��ط��ل��ع��ات ال���ن���اس ح��ت��ى ال 
ت��ت��ح��ق��ق ع����ى أرض ال����واق����ع ألن���ه���ا ت���ت���ع���ارض أس����اس����اً م����ع م��ص��ال��ح��ه��م 
الخاصة التي انشغلوا بها سابقاً والحقاً عى حساب مصلحة هذا 
ال��وط��ن وال��ش��ع��ب امل��ظ��ل��وم م��ن ح��ك��ام��ه غ��ري م��درك��ني أن ال��دول��ة هي 
دولة الجميع والبلد هو بلد الجميع وهذه امللكية الجماعية تحتم 
علينا أن يكون أمنها مسؤولية جميع ساكنيها يف الوقت الذي نحن 

فيه بحاجة إىل تضافر ك��ل الجهود 
أك���������ر م�������ن أي وق���������ت م�������ى وب����ح����اج����ة 
أي������ض������اً إىل ال����ع����م����ل ال������ج������اد وامل���خ���ل���ص 
ل��زي��ادة اإلن��ت��اج يف م��ج��االت��ه املختلفة 

ال����ت����ي خ����ط����ا ف���ي���ه���ا ال����ع����ال����م خ����ط����وات 
ج���ب���ارة ال س��ي��م��ا يف امل���ي���دان العلمي 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي وال�����ع�����س�����ك�����ري وه����و 
ال����ط����ري����ق ال��������ذي س���ل���ك���ت���ه ال����ك����ف����اءات 
م���������������ن رج�������������������������ال ال������������������ق������������������وات امل�������س�������ل�������ح�������ة 
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ظ���ل ع���دوان 
ج����ائ����ر ل���ي���ح���ق���ق���وا إن�������ج�������ازات أذه����ل����ت 
ال��ع��ال��م تمثلت يف ص��ن��اع��ة وتطوير 
الصواريخ وإنتاج الطائرات املسرية 
ذات امل�����������دي�����������ات ال������ب������ع������ي������دة ل�����ل�����دف�����اع 
ع�����ن ال����ن����ف����س وم�����واج�����ه�����ة ال�����ع�����دوان 
ال����������غ����������اش����������م ع�������������ى ال���������ي���������م���������ن وش������ع������ب������ه 

العظيم وال��ذي تشارك فيه دول ك��رى وواجبنا نحن اليمنيني أن 
نأخذ منه بحظ وافر ونركز عى بناء هذا الوطن العزيز بناًء سليماً 

وقوياً بعيداً عن االنفعاالت والعواطف الكاذبة.
 كذلك نحن بحاجة إىل محاسبة ومراجعة أنفسنا قبل أن نطالب 
بمحاسبة أية جهة كانت فاملسؤولية هي مسؤولية مشرتكة، ولكن 
لن نشعر بذلك إال من خال تقييمنا ملا تحقق لهذا الشعب رغم 
موارده املحدودة التي يذهب معظمها إىل جيوب الفاسدين ورغم 
الصعوبات واملشاكل التي نواجهها بسبب ضعف اإلدارة وفرض 
الحصار الجائر إال أن اليمنيني بفضل ما يمتلكونه من إرادة جبارة 
اس��ت��ط��اع��وا أن ي���ت���ج���اوزوا ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ح��دي��ات وم����ا أك���ره���ا يف ظل 
ال���ع���دوان ال��ج��ائ��ر، وع��ل��ي��ه ال ن��ري��د ل��ك��ل ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة امل��وج��ودة 
عى الساحة اليمنية أن تبقى الهية بشكليات زائلة وتنغمس يف 
مناقشات ال معنى لها، وإذا ما أردنا أن تظل الحرية والديمقراطية 
راف���ع���ة راي���ت���ه���ا ف��ي��ج��ب أن ي��ظ��ل ال����ح����وار وال���ن���ق���اش م��س��ت��م��راً ب���ني كل 
القوى السياسية بما تحمله من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة 
ومعالجة مشاكلنا وقضايانا بعقانية وحكمة بعيداً عن االرتجال 
واإلت���ك���ال���ي���ة وك���ي���ل االت���ه���ام���ات وح���م���ل ال���س���اح ض���د ب��ع��ض��ن��ا ال��ب��ع��ض 
فُيبعدنا ذلك كثرياً عن الخط املرسوم لنا إلخ��راج الشعب اليمني 
م���ن م��ت��اع��ب��ه وم��ش��اك��ل��ه امل��زم��ن��ة وال���ت���ي معظمها ع���ب���ارة ع���ن مشاكل 
مفتعلة أكر منها حقيقية فرضت من الخارج وساعد العماء يف 

الداخل عى خلقها وبثها بني أبناء الشعب اليمني.
 إن الحقيقة ال��ت��ي ال تقبل ال��ج��دل ه��ي أن��ن��ا يف ال��ي��م��ن ق��د وضعنا 
أق���دام���ن���ا ع���ى ب���داي���ة ال���ط���ري���ق ال��ص��ح��ي��ح ب��ع��د ق���ي���ام ث�����ورة 21 سبتمر 
الشعبية بغض النظر ع��ن محاولة االل��ت��ف��اف عليها وع��ى مبادئها 
التي قامت من أجلها بحيث ال تؤيت ثمارها وعى هذا األساس فإن 
الواقع يفرض علينا أن نستمر يف السري ُقدماً إىل نهاية الطريق ال 
أن ن���ح���اول م���ن خ���ال آف����اق ض��ي��ق��ة وت��ص��ف��ي��ة ح��س��اب��ات ق��دي��م��ة  كما 
يحدث ح��ال��ي��اً  االن��ح��راف بأقدامنا ع��ن ه��ذا الطريق الصحيح ال��ذي 
ما كدنا نصدق أننا خطونا فيه خطوات، صحيح أن هناك متاعب 
يعاين منها املواطن اليمني ناتجة با شك عن سوء اإلدارة واستمرار 
العدوان السيما هذه األيام التي تعددت فيها أزماته املتصلة بحياته 
اليومية مثل أزمة املشتقات النفطية وانقطاع املرتبات، لكن ال يعني 
ذل��ك أن الجهات الرسمية تتحملها وح��ده��ا ف��امل��واط��ن ل��ه سلبيات 
س����اع����دت ع����ى ت���ف���اق���م ه������ذه امل����ت����اع����ب وامل����ش����اك����ل وال���ح���ك���وم���ة ال أح���د 
يطالبها بأن تطعم الناس وتسقيهم أو يطالبها بأن تعمل أكر من 
طاقتها أو تحقق للناس املستحيل وإنما املطلوب منها فقط العمل 
عى تطبيق النظام والقانون وخلق مبدأ الثواب والعقاب واالعتماد 
ع���ى ال���ك���ف���اءات يف إدارة األم�����ور وال ن��ش��ك يف ق����درة أي����ة ح��ك��وم��ة إذا 
م��ا حسنت ال��ن��ي��ات وان���ح���ازت إىل ص��ال��ح ال��ش��ع��ب يف تحقيق ذل��ك، 
وإذا ما تحقق هذا املطلب فنحن عى ثقة يف أن كل يشء سيكون 
ع��ى م��ا ُي���رام يف بلدنا ب��ل أن ذل��ك سيوفر عبئا ك��ب��رياً ع��ى الحكومة 
حيث ستتخلص من النقد الجارح الذي يوجه لها وسيخف ضغط 
الشعب عليها وسنفوت ال��ف��رص الكثرية ع��ى أع���داء اليمن الذين 
دائماً ما يصطادوا يف املاء العكر ونمنعهم من استغالها، فعندما 
ن��ل��ق��ي ن���ظ���رة ع����ى ك����ل م����ا ُي���ك���ت���ب م����ن ن���ق���د ج������ارح يف وس����ائ����ل اإلع�����ام 
املختلفة سنجد أن سببه هو غياب النظام والقانون املنظم لحياة 
الناس وكذلك أزمة األخاق التي نعيشها وعندما نستمع لشكاوي 
امل����واط����ن����ني س��������واًء ك�����ان ذل�����ك ح�����ول غ�����اء امل���ع���ي���ش���ة وأزم��������ة امل��ش��ت��ق��ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة أو ت��وف��ري ض����روري����ات ال��ح��ي��اة أو ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ق��ص��ري يف 
معالجة قضاياهم سنجد أيضاً أن السبب هو عدم تطبيق النظام 
والقانون، إذاً فمشكلتنا ليست اقتصادية وال سياسية وإنما هي 
إداري����ة ب��ال��درج��ة األوىل واالف��ت��ق��ار إىل تطبيق ال��ن��ظ��ام ال���ذي ل��و توافر 
ل��ح��ق��ق ال����ت����وازن ب���ني ال��ج��م��ي��ع وأرىض ك���ل ال���ن���اس ح��ي��ث س��ي��ق��ف كل 

ميسء ومخالف عند حده بقوة القانون.

احمد الشريف

عبدالسالم:  

مظاهرات الشعب 
اإليراني رسالة بالغة على 

والئه خلط الثورة

أك������������د ال�������ن�������اط�������ق ال�������رس�������م�������ي ألن���������ص���������ار ال��������ل��������ه م���ح���م���د 
ع���ب���دال���س���ام، أن م���ظ���اه���رات ال��ش��ع��ب اإلي�������راين يف 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي مل��ق��ارع��ة االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي رس��ال��ة 
ب��ال��غ��ة ع���ى والئ����ه امل��ط��ل��ق ل��خ��ط ال���ث���ورة اإلس��ام��ي��ة 
واستعداده العايل للدفاع عن نظامه الجمهوري 

املنبثق عنها.
وأضاف محمد عبدالسام أن األعمال املشبوهة 
ل��ل��ن��ي��ل م���ن أم���ن إي�����ران إن��م��ا ت��م��ث��ل ره���ان���ات خ��اس��رة 

وخائبة ألمريكا و”إسرائيل “واألنظمة العميلة.
وق��������������د ان�������ط�������ل�������ق�������ت يف ط�����������ه�����������ران وم�������خ�������ت�������ل�������ف امل�����������دن 
اإليرانية، يوم الجمعة، مسريات ضخمة إحياء 
ل�“يوم مقارعة االستكبار العاملي”، ذكرى احتال 
وكر التجسس األمرييك بمشاركة طابية واسعة 

وفئات مختلفة من أبناء الشعب.

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(
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ب����ع����ث رئ�����ي�����س ه���ي���ئ���ة األرك���������ان 
ال���ع���ام���ة ال����ل����واء ال���رك���ن محمد 
ع����ب����دال����ك����ري����م ال�����غ�����م�����اري ب���رق���ي���ة 
ع�������������������������زاء وم��������������������واس��������������������اة يف وف���������������اة 
ال����������������ع����������������ام����������������ة ي������������ح������������ي������������ى ح�������س�������ني 
ال������ح������ش������ح������وش ع������ض������و ال����ه����ي����ئ����ة 
االس�����ت�����ش�����اري�����ة ال����ع����ل����ي����ا ل����راب����ط����ة 
ع������ل������م������اء ال������ي������م������ن ال��������������ذي ان����ت����ق����ل 
إىل ج���������وار رب��������ه ع������ن ع����م����ر ن���اه���ز 
75 ع�����ام�����اً وب����ع����د م����س����رية ح���ي���اة 
ح�������اف�������ل�������ة ب������ال������ع������م������ل يف امل�������ج�������ال 

الديني والوطني.
وع��������ر رئ�����ي�����س ه����ي����ئ����ة األرك����������ان 
يف ب������������رق������������ي������������ت������������ه ع��������������������ن ت�����������ع�����������ازي�����������ه 
ال����������ح����������ارة ألب���������ن���������اء ال�����ف�����ق�����ي�����د ع���ي 
وإب�������������������راه�������������������ي�������������������م وع����������ب����������دامل����������ج����������ي����������د 
وح������س������ني وع������ب������دامل������ل������ك وك�����اف�����ة 
آل الحشحوش ب��ه��ذا املصاب 

الجلل .. 
م��������ش��������ي��������داً ب������م������ن������اق������ب ال����ف����ق����ي����د 
رح���������م���������ه ال���������ل���������ه وم��������������ا ب���������ذل���������ه م����ن 
جهود كبرية يف مجال العلوم 
ال������ش������رع������ي������ة وال������ف������ق������ه������ي������ة ح���ي���ث 
تعلم وتتلمذ عى يديه الكثري 
م�����ن ال����ع����ل����م����اء وت��������رك ب���ص���م���ات 

ومآثر خالدة.
وأشار اللواء الغماري إىل أن 
رح���ي���ل ال���ع���ام���ة ال��ح��ش��ح��وش 
م������ث������ل خ���������س���������ارة ك�������ب�������رية ل���ل���ي���م���ن 
واألم���������������ة اإلس�������ام�������ي�������ة .. س�����ائ�����ًا 
املوىل القدير أن يتغمد الفقيد 
ب������واس������ع رح����م����ت����ه وان ي��س��ك��ن��ه 
ف�����س�����ي�����ح ج�����ن�����ات�����ه وي�����ل�����ه�����م أه����ل����ه 
وذوي�������ه وك����اف����ة م��ح��ب��ي��ه ال��ص��ر 
وال�����س�����ل�����وان “إن�������ا ل���ل���ه وإن�������ا إل���ي���ه 

راجعون”.

ق��ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس��ام��ي 
يف فلسطني طارق سلمي إن القدرات اإليرانية 
ال��ع��س��ك��ري��ة ت����ط����وٌر ن����وع����ٌي وم���ه���م يف ال����ص����راع م��ع 
العدو الصهيوين ومع الواليات املتحدة يف ظل 

املشروع الصهيوأمرييك الذي يضرب املنطقة.
وت����ع����ل����ي����ق����ا ع������ى إع����������ان ال�������ق�������وات ال���ج���وف���ض���ائ���ي���ة 
ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل������ح������رس ال��������ث��������ورة االس������ام������ي������ة يف إي���������ران 
نجاحها يف إطاق صاروخ "قائم 100" الحامل 
ل��أق��م��ار ال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ع��ام��ل ب��ال��وق��ود الصلب، 
أك����د س��ل��م��ي يف ت��ص��ري��ح إع���ام���ي أن ه����ذا ال��ت��ط��ور 

يربك ويقلق العدو الصهيوين.
وأض���اف سلمي: ٳن ال��ع��دو الصهيوين يحاول 
م�����ن ح�����ني آلخ�������ر م����ن����ع إي����������ران م�����ن ال������وص������ول ل���ه���ذا 
املستوى، إال أن إيران استطاعت أن تضع بصمة 
م��ه��م��ة يف ه���ذا ال��ت��ط��ور، وت��رس��ل رس��ال��ة إع��ام��ي��ة 
وم��ي��دان��ي��ة ت��ؤك��د أن��ه��ا ق�����ادرة ع���ى ص��ن��اع��ة النصر 

عى العدو الصهيوين الهش والضعيف.
وأشار املتحدث باسم حركة الجهاد اإلسامي 
إىل أن التطور يف القدرات اإليرانية مهم للقضية 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة، ح������ي������ث ي�����م�����ث�����ل ال������س������ن������د وال�������������درع 
الحقيقي للمقاومة الفلسطينية التي تتصدى 
ل��اح��ت��ال م��ن م��س��اف��ة ص��ف��ر، وُت��ف��ش��ل مشاريع 
االح��ت��ال وسياساته.. وتابع قائا: "استطاعت 
امل��ق��اوم��ة الفلسطينية إف��ش��ال س��ي��اس��ات ال��ع��دو 
الصهيوين من خال الدعم اإليراين لها، والذي 
ي���م���ث���ل ح����اض����ن����ة وس�����ن�����دا ل���ل���م���ق���اوم���ة وال���ج���م���اه���ري 

ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة".. ول�����ف�����ت س���ل���م���ي إىل أن ال����ع����دو 
ال��ص��ه��ي��وين ي���ري���د ق��ط��ع ش���ري���ان ال���دع���م اإلي������راين، 
وإن��ه��اء ظ��اه��رة امل��ق��اوم��ة يف الضفة الفلسطينية 
وق����ط����اع غ�������زة، م����ا ي����دف����ع امل����ق����اوم����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
ل������زي������ادة إم���ك���ان���ات���ه���ا ب���م���ا ي����ع����زز م�����ش�����روع امل���ق���اوم���ة 
ويبني عى نتائج املعارك التي حصلت يف األيام 

والسنوات األخرية مع العدو الصهيوين.
وكانت القوات الجوفضائية اإليرانية أوضحت 

يف ب���ي���ان ل���ه���ا أن "ق����ائ����م 100" ي��ع��ت��ر أول ح��ام��ل 
لأقمار الصناعية ثايث املراحل يعمل بالوقود 
ال��������ص��������ل��������ب، وُص����������ن����������ع م����������ن ق�������ب�������ل ع�������ل�������م�������اء ال��������ق��������وات 

الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.
وب����ح����س����ب ال�����ب�����ي�����ان، س���ي���ت���م���ك���ن ص����������اروخ "ق����ائ����م 
100" الحامل لأقمار الصناعية من وضع أقمار 
ص��ن��اع��ي��ة ت���زن 80 كلغم يف م���دار ع��ى ب��ع��د 500 

كيلومرت من سطح األرض.

رحيل العالمة 
احلشحوش مثل 

خسارة كبيرة لليمن 
واألمة اإلسالمية
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