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جدد التأكيد لكل القوى يف الداخل واخلارج السعي إىل حتقيق انتقال سلمي للسلطة :

تحركات مشبوهة لعناصر القاعدة وحزب اإلصالح على مقربة 
من بعض المعسكرات التابعة للجيش في محافظة مأرب
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طائرة أمريكية بال طيار تقصف منطقة حريب حمافظة مأرب وتقتل ثالثة أشخاص

ملتقى الطالب الجامعي يحيي الذكرى األولى إلستشهاد الدكتور أحمد شرف الدين
 الرئيس السوري بشار األسد :

 الكيان اإلسرائيلي يقدم الدعم للجماعات املسلحة يف سوريا

سخط شعبي من إنتهاك الطائرات األمريكية بال طيار للسيادة اليمنية

- على اجلميع أن ال يقلق من اجتاه املسار الثوري
- جيشنا الوطين اثبت فعال وطنيته وحبه لبلده وشعبه وأنه سيكون 

إىل جانب شعبه مهما كانت التطورات ومهما كانت األحداث

السيد عبدامللك : أدعو كل األحرار والشرفاء
إىل اجتماع واسع وتارخيي ملراجعة الوضع الداخلي 

واخلروج مبقررات هامة واستثنائية وتارخيية

الدور الكبري للجان الثورية يف جتفيف منابع الفساد

لتبقى مقاييسنا قرآنية سياسية ـ ثقافية ـ شاملة           

ختوفات غربية وإقليمية 
وردود افعال غامضة 

خبصوص تطورات الوضع 
يف الشارع اليمين
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اللجان الثورية تنفي قيامها بإيقاف صرف مرتبات املوظفني لشهر يناير احلالــي

األجهزة األمنية تضبط مخسة 
متهمني جبرمية اغتيال رئيس 

حمكمة بين احلارث وجنله 

اللجان الشعبية واجليش يطاردون فلول التكفرييني 
من مناطق عدة حماذية حملافظيت شبوة ومأرب 

اأعلن مدير عام �رشطة اأمانة العا�صمة العميد عبد الرزاق امل�ؤيد، عن 
متكن اأجهزة الأمن من �صبط خم�صة متهمني بجرمية اغتيال رئي�س 
حمكمة بني احلارث القا�صي احمد العن�صي وجنله اأن�ر واإ�صابة 
خم�صة من اأفراد ال�رشطة الق�صائية والتي حدثت يف الـ 18 من يناير 

اجلاري.
واكد مدير �رشطة امانة العا�صمة اأن اأجهزة الأمن �صبطت خم�صة 
متهمني مع الطقم و�صالح اجلرمية، مبينا اأنه وجه ادارة اأمن بني 
احلارث باإر�صال اأوليات الق�صية مع املتهمني اىل النيابة اجلزائية 

املتخ�ص�صة الي�م.
وكان النائب العام قد كلف رئي�س ووكيل النيابة املتخ�ص�صة يف 
اأمانة العا�صمة بت�يل التحقيق يف ال�اقعة واحالة الق�صية اىل املحكمة 

البتدائية اجلزائية املتخ�ص�صة باأمانة العا�صمة.
هذا وقد طالب جمل�س اإدارة نادي ق�صاة اليمن اجلهات المنية 
هذه  خلفية  على  العدالة  وجــه  مــن  الفارين  جميع  �صبط  ب�رشعة 
الق�صية مب�جب اوامر القب�س القهرية ال�صادرة عن النيابة، داعيا 
تعليق  يف  بال�صتمرار  الق�صاة  لنادي  العم�مية  اجلمعية  اع�صاء 
و�ص�ل  عن  بخطاب  لهم  النادي  ا�صعار  حتي  املحاكمات  جل�صات 
الأوليات مع املتهمني يف الق�صية اىل النيابة املخت�صة ليتقرر رفع 

تعليق العمل بعد ذلك.

اأفــراد  مع  بالتعاون  ال�صعبية  اللجان  متكنت 
اجلي�س التابع لل�اء 135 م�صاه من طرد عنا�رش 
تنظيم ما ي�صمى القاعدة من العديد من املناطق 
واملع�صكرات التي متركزت  فيها �رشق منطقة 

قيفة حمافظة البي�صاء 
وبح�صب م�صادر ميدانية فاإن اللجان ال�صعبية 
التكفريية  العنا�رش  من طرد  واجلي�س متكن�ا 
من دار النجد واملتار ومنطقة ال احمد و�ص�ل 
اىل جبل الروق واجلبال املطلة على منطقة يكلى 

العنا�رش  تلك  فيها  تتمركز  التي  وم�صرييف 
من  الــعــ�ــرشات  �ــصــقــ�ط   بعد  ال�صتخباراتية 
فرت  فيما  وجريح،  قتيل  بني  القاعدة  مقاتلي 

العنا�رش الخرى نح� مارب و�صب�ة. 
امل�صادر اكدت ان اللجان ال�صعبية عازمة على 
دك العنا�رش التكفريية يف داخل معاقلهم، فيما 
تبقى من مناطق البي�صاء، و�ص�ًل اىل املناطق 
اجتاه  من  ومـــاأرب  �صب�ة  ملحافظتي  املــحــاددة 

ال�رشق.

اأم�س  يــ�م  الــذي عقدته  الإجــتــمــاع  اقــر 
الثالثاء اإدارة م�صنع عمران خف�س �صعر 
ريــال   1500 اىل  الــ�احــد  ال�صمنت  كي�س 

بدل عن ال�صعر ال�صابق 1570 ريال .
عام  مدير  تقرير  الإجتماع  وا�صتعر�س 
اأن  او�ــصــح  الـــذي  املقدمي  خــالــد  امل�صنع 
العام املا�صي 965  انتاجية امل�صنع بلغت 
مبا  مقارنة  ال�صمنت،  مــادة  من  طن  األــف 
بلغت  والتي  ــعــام2013م  ال يف  عليه  كانت 
األــف  بــاإنــخــفــا�ــس 38  ــان  اأطــن مــلــيــ�ن و3 
طن... وارجع التقرير اأ�صباب الإنخفا�س 
يف  املحافظة  �صهدتها  التي  الحـــداث  اإىل 
يف  ا�صعار  ارتفاع  جانب  اىل  العام2014م 

ال�ق�د، وكذا الزمة التي ت�صهدها البالد 
ب�صكل عام.

امل�صنع  ادارة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ــصــار 
للتخفيف  متكاملة  منظ�مة  ليجاد  ت�صعى 
ي�صتهلكها  الــتــي  الــ�قــ�د  اإ�ــصــتــخــدام  مــن 
 ، ــديــزل واملــــازوت  ال امل�صنع مــن مــادتــي 
القل  بالفحم  تعمل  مبنظ�مة  واإ�صتبدالها 
كلفة مما �صينعك�س على خف�س ال�صعر ملادة 

ال�صمنت.
واأكد مدير عام امل�صنع اأن انه مت اتخاذ 
عدد من التدابري والجراءات �صمن خطة 
للعام احلايل2015م بهدف زيادة  امل�صنع 
النتاج وحتقيق ن�صبة الزيادة املرج�ة يف 

�صايف الرباح واجل�انب الإرادية الخرى 
وبالتايل  احلك�مة  وح�صة  ال�رشائب  من 
الآمـــال  يلبي  مبــا  امل�صنع  مبيعات  رفـــع 

والطم�حات املن�ص�دة.
رفد  يف  بامل�صنع  املــنــاط  بــالــدور  من�ها 
اهم  من  باعتبارها  بامل�ارد  الدولة  خزينة 
لتعزيز  ال�صا�صية  واملــرتــكــزات  امل�صادر 
التنمية  و�صبل  ال�طني  القت�صاد  وتق�ية 
ال�صاملة وامل�صتدامة.. لفتا اإىل ما يق�م به 
امل�صنع من م�صاهمة يف البناء القت�صادي 
يتم  مــا  مــن خــالل  للبلد  الكلي والجــمــايل 
تـــ�ريـــده مــن مــبــالــغ تــ�ــصــل اىل مــلــيــارات 

الريالت �صن�يا.

تقرير :عرفات الحاشدي 
لقد حققت اللجان الث�رية اجنازات 
قيا�صية يف حني عجز  فــرة  يف  عظيمة 
الكثري من املت�صدقني عن حتقيق الع�رش 
منها ط�ال عق�د المر الذي اثار حنق 
ت�رشرت  ومــن  البالد  على  املتاأمرين 
الث�رية  اللجان  قيام  بعد  م�صاحلهم 
بدئ�ا  لذلك  اف�صادهم  منابع  بتجفيف 
اب�اقهم  و�صخروا  �صدها  التحرك  يف 

العالمية لت�ص�ييها ..
بــعــ�ــس اجنــــازات  لــكــم  اورد  ــا  وهــن

اللجان الث�رية يف مكافحة الف�صاد 
خالل اول ا�صب�ع من يناير 2015م

من  اأكـــر  عــن  الك�صف  يف  �صاهمت 
130 األف وظيفة وهمية يف م�ؤ�ص�صات 
العامة  امليزانية  تكبد  كانت  الــدولــة، 

مليارات الريالت.
يقارب  مــا  عــن  الك�صف  يف  �صاهمت 
الفرقة  قــ�ام  ا�صم وهمي يف  األــف   19
الأوىل مدرع، كانت وزارة الدفاع تدفع 
مرتباتهم، وتت�صكل الفرقة من 32 األف 

فرد، 19 األف منها ا�صماء وهمية.
اعتمادات  جميع  اإيقاف  يف  �صاهمت 
املمن�حة  املجانية  النفطية  امل�صتقات 

كان  والــتــي  والــنــافــذيــن،  للم�ص�ؤولني 
معظمها ُيباع يف ال�ص�ق ال�ص�داء.

المــ�ال  »نيابة  اإ�ــصــدار  يف  �صاهمت 
العامة« مذكرة تق�صي بتجميد اأر�صدة 
وال�صيخ  الأحــمــر  علي حم�صن  الــلــ�اء 
حميد الأحمر ومنع حت�يلها اإىل خارج 

اليمن.
�صاهمت يف �صبط مبلغ 84 مليار ريال 
خالل حماولة �صحبها من قبل جهات 
معينة، وكان املبلغ يف ح�صاب خا�س يف 
كاك بنك، وه� عبارة عن جزء من قيمة 
النفطية  امل�صتقات  من  العينية  املنحة 
التي قدمتها ال�صع�دية لليمن والتي مت 
بيعها يف ال�ص�ق. ومت اإيقاف احل�صاب 
وت�ريد املبلغ اإىل خزينة البنك املركزي.

اأر�صدة كبرية يف  اإيقاف  �صاهمت يف 
البنك املركزي اليمني، حم�ص�بة على 
نافذين وم�ص�ؤولني فا�صدين يف الدولة.

�صاهمت يف الك�صف عن مبلغ ُيقارب 
9 مليارات ريال تخ�س وزارة ال�صحة، 
كُعهد مل يتم اإخالئها حتى الي�م. كما 
المـــ�ال  »نــيــابــة  اإ�ــصــدار  يف  �صاهمت 
ال�صحة  وزيـــر  منع  مــذكــرة  الــعــامــة« 
الــ�ــصــابــق مـــن الــ�ــصــفــر خــــارج الــبــالد 
واإحالته اإىل التحقيق على ذمة ق�صايا 

ف�صاد مبليارات الريالت.
مليار  اإيـــقـــاف �ـــرشف  �ــصــاهــمــت يف 
النفط  ُت�رشف من �رشكة  كانت  ريــال 
ملجم�عة �رشكات هائل �صعيد كعم�لة 

مبيعات.

�صاهمت يف الك�صف عن عدد من ق�صايا 
الف�صاد واملخالفات القان�نية اجل�صيمة 
واملــقــدرة  النفطية  �ــصــافــر  �ــرشكــة  يف 
يف  �صاهمت  كما  ــريــالت،  ال مبليارات 
اإيقاف  مذكرة  الأمـــ�ال  نيابة  اإ�ــصــدار 
من  ومنعهما  ونــائــبــه،  مــديــرهــا  بحق 
 %40 ت�فر  مبفردها  »�صافر  ال�صفر. 
من م�ازنة الدولة، وللقارئ اأن يتخيل 

حجم مبالغ الف�صاد فيها«.
�ــصــاهــمــت يف حتـــريـــك دعـــــ�ى لــدى 
الــعــامــة يف ق�صية  ــــــ�ال  الأم حمــكــمــة 
�صباأف�ن  ل�رشكة  ال�رشيبي  التهرب 
حركت  كــمــا  ريــــال.  مــلــيــار  مببلغ 10 
ريال  مليارات   9 مبلغ  اأخــرى  دعــ�ى 
والتي  الق�صية  بنف�س  ال�رشكة  �صد 
كان قد مت جتميدها منذ 2010. ويبلغ 
اإجمايل مبلغ التهرب ال�رشيبي ل�رشكة 

�صباأف�ن 37 مليار ريال.
الأمــ�ال  »نيابة  اإ�ــصــدار  يف  �صاهمت 
رئي�س  بحق  ا�صتدعاء  مذكرة  العامة« 
والكربيت  التبغ  �رشكة  اإدارة  جمل�س 
ف�صاد  ق�صايا  خلفية  على  الــ�ــصــابــق، 
مبليارات  الــعــام  ــال  امل على  وا�صتيالء 

الريالت.

نفت اللجان الث�رية يف بيان لها الإ�صاعات التي يروج 
قيامها  بخ�ص��س  الإخـــ�ان  اإعــالم  مطابخ  لها 

احلايل  يناير  �صهر  مرتبات  �رشف  باإيقاف 
مل�ظفي الدولة 

واأكدت اللجان الث�رية يف بيان لها اأنها 
�صتقف اإىل جانب امل�ظفني العاملني يف 
قطاع الدولة مبختلف جهاتها وان ل 
عالقة للجان الث�رية باإيقاف املرتبات 

اجلهات  للـــزام  جاهدة  ت�صعى  واإنــهــا 
م�عدها  يف  املــرتــبــات  بــ�ــرشف  املعنية 

املحدد دون تاأخري خا�صة وان تلك املبالغ 
مت�فرة لدى اخلزينة العامة.

امل�ظفني  الإخــ�ة  الث�رية  اللجان  �صكرت  كما  
الذين التزم�ا بالدوام وعك�ص�ا �ص�رة وطنية رائعة ت�ؤكد 

حر�صهم على ال�طن.
من  امل�ظفني  بالإخ�ة  الث�رية  اللجنة  واأهابة 
التي  ال�صائعات  عدم ال�ق�ع يف فخ تلك 
تريد خلق حالة ا�صطراب و�صخط عام 
التي  الف�صاد  ومكافحة  الت�صحيح  �صد 
تراكمت خالل ع�رشات ال�صنني لت�صب 

يف �صالح العابثني والفا�صدين
كــمــا اأكـــــدت الــلــجــنــة اأن مــثــل هــذه 
التحركات امل�صب�هة يف مثل هذه الأيام 
لي�س اإل نتيجة م�ؤامرات بع�س الأيادي 
هذه  يف  م�صاحلها  فقدت  التي  الأمريكية 
املرحلة ومن هنا ندع� جميع م�اطني ال�صعب 
التي  التمزقية  امل�صاريع  هذه  ملثل  لليقظة  اليمني  

تدمر ال�طن .

اأكدت ال�صلطات املحلية مبحافظات عدن وحلج واأبني وال�صالع 
عن مت�صكها بال�حدة اليمنية ووحدة و�صالمة اأرا�صي اجلمه�رية 
عدن  حمافظ�  عقده  اجتماع  عن  �صادر  بيان  وبح�صب  اليمنية 
وحلج واأبني وال�صالع فان الجتماع �صدد على �رشورة التم�صك 
ب�حدة  ومت�صكه  اليمن  يف  ال�طني  احلــ�ار  م�ؤمتر  مبخرجات 

اليمن .
واأعلن�ا اأن اجتماعهم ينطلق من احلر�س ال�صديد  على ا�صتتباب 
الأو�صاع الأمنية واحلفاظ على ا�صتقرار احلالة املعي�صية مل�اطني 

حمافظات القليم .

وياأتي هذا امل�قف بعد بيان اأ�صدره م�صاء اأم�س ما ي�صمى التيار 
ال�طني بحزب امل�ؤمتر )جناح هادي( يدع� هادي الراجع عن 

ال�صتقالة التي قدمها ملجل�س الن�اب م�صاء اخلمي�س .
املرحلة  مقت�صيات  ان  يــرى  التيار  قــيــادة  اأن  البيان  وقـــال 
النتقالية والظروف التي مير فيها ال�طن تتطلب بقاء الرئي�س 
املرحلة  ا�صتحقاقات  تنفيذ  ل�صتكمال  احلكم  �صدة  على  هــادي 

النتقالية والتح�صري لنتخابات رئا�صية وبرملانية.
يحلم�ن  مــن  وراء  الجنــــرار  عــدم  اىل  الــربملــان  البيان  ودعـــا 

بال�صلطة والروة باأ�صاليب غري دمي�قراطية حد تعبريه

سلطة عدن وحلج وأبني والضالع تؤكد متسكها بوحدة اليمن وسالمة أراضيه 

دور اللجان الثورية يف جتفيف منابع الفساد

مصنع أمسنت عمران يقر خفض سعر كيس اإلمسنت إىل 1500 ريال
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تقرير / صدام القدمي 
بالرغم من اأن ث�رة ال�صعب اليمني يف الـ 21 
من �صبتمرب جاءت لت�صحيح انحرافات ما 
بعد م�ؤمتر احل�ار ال�طني بدرجة اأ�صا�صية 
عبثت  التي  والنف�ذ  الق�ى  مراكز  ــة  ولإزال
بحا�رش اليمن وم�صتقبلة ولإيقاف �صيا�صات 
اليمني  ال�صعب  كاهل  اأثقلت  التي  اجُلـــرع 
واإ�صقاط حك�مة التقا�صم واملحا�ص�صة التي 
املزيد  �ص�ى  اليمني  لل�صعب  �صيئاً  ُتقدم  مل 
الإنــحــرافــات  اأن  اإل  املتتالية  الأزمـــات  مــن 
بنف�س  وال�رشاكة  ال�صلم  اتفاق  بعد  عــادت 
العقلية املا�صية حيث مت حرف م�صار العملية 
ال�صيا�صية ب�ص�رة خطرية مما �صبب ذلك يف 

ان�صداد الأفق ال�صيا�صي ..
ال�صيا�صية  العملية  م�صار  حــرف  تــُعــّمــد 
يف  ال�صيا�صية  الق�ى  كل  بني  عليها  املتفق 
اتفاق ال�صلم وال�رشاكة ك�صفته الت�صجيالت 
مكتبة  ومدير  هــادي  الرئي�س  بني  الهاتفية 
اأحمد ع��س بن مبارك حيث اأظهرت مدى 
ــراد  ــف واإن اليمن  بها  ُيحكم  الــتــي  العقلية 
مكتبة  ومــديــر  هـــادي  الــرئــيــ�ــس  �صخ�صية 
باليمن  واملــحــ�ريــة  امل�صريية  بــالــقــرارات 

واليمنيني .
اعر�صت  كثرية  واإنــحــرافــات  جتـــاوزات 

ما  ح�صب  والــ�ــرشاكــة  ال�صلم  اتــفــاق  طريق 
ذكر اأحد اأع�صاء املجل�س ال�صيا�صي لأن�صار 
اهلل حيث مت فر�س بع�س البن�د يف م�ص�دة 
ال�صلم  ــاق  ــف لإت خمــالــف  ب�صكٍل  الــد�ــصــتــ�ر 
يف  خمتلة  اآلــيــات  لفر�س  �صعياً  والــ�ــرشاكــة 
الهيئة ال�طنية للرقابة على تنفيذ خمرجات 
احلــ�ار ال�طني مُتكن من مترير الد�صت�ر 
وال�صخ�صيات  الق�ى  بع�س  رغبة  ح�صب 

املرتهنة للخارج .
الإ�ــــــرشار عــلــى عـــدم حتــقــيــق الــ�ــرشاكــة 
الكثري  متثيل  رف�س  اإىل  بالإ�صافة  العادلة 
لالإنتخابات  العليا  اللجنة  يف  املك�نات  من 
اإعــداد ال�صجل الإنتخابي اجلديد  والبدء يف 
مبا مُيهد لالإ�صتفتاء على الد�صت�ر واملماطلة 
يف ت�صكيل جلنة رقابة على تنفيذ اتفاق ال�صلم 
�رشيحة  وخمالفات  جتـــاوزات  وال�رشاكة 
ووا�صحة تعّمدت اجلهات الر�صمية اإرتكابها 
امل�رشوعة  املطالب  من  للتهرب  حماولة  يف 

والعادلة والتي تع�د لكل اليمنيني .
اجلي�س  فــريــق  خمــرجــات  يخ�س  وفيما 
والأمــن التي تف�صي اإىل اإعــادة هيكلة وبناء 
واإ�صالح  والع�صكرية  الأمنية  امل�ؤ�ص�صتني 
الإختاللت فيها فقد ماطلت ال�صلطة يف تنفيذ 

البند الـ 12 من اتفاق ال�صلم وال�رشاكة الذي 
عمل  فريق  " ُتنفذ خمرجات   : على   ين�س 
اجلي�س والأمــن يف م�ؤمتر احلــ�ار ال�طني 
ب�صكل �صارم �صمن فرة زمنية متفق عليها، 

مبراقبة ومتابعة من الهيئة ال�طنية".
خ�ص��صًا  الأمــنــي  بامللحق  يتعلق  وفيما 
مــا يتعلق بــالــ��ــصــع يف مــــاأرب فــقــد واجــه 
اأنـــه مت دعــم  بــل  تنفيذه  كــبــرية يف  ممــانــعــة 
يف  التكفريية  العنا�رش  وحت�صيد  ومتــ�يــل 
وتقدمي  الأخــــرى  الأمــاكــن  وبع�س  مـــاأرب 
الغطاء الإعالمي وال�صيا�صي لها  يف حماولة 
ل�صتعمالها كاأداة لت�صفية ح�صابات �صيا�صية 
ت�صمى  مــا  مــ�اجــهــة  عــبء  ال�صلطة  تــاركــه 
غ�س  عــن  عــ��ــصــًا  املجتمع  على  بــالــقــاعــدة 
الطرف عن جرائمها والت�اط�ؤ يف كثري من 

الأحيان معها .
فقد  القت�صادي  بال�صاأن  يتعلق  وفيما 
دون  امليزانية  اعتماد  اإىل  ال�صلطة  عمدت 
مت  التي  القت�صادية  اللجنة  اىل  الــرجــ�ع 
ومت  ت��صياتها  اإىل  وال�صتماع  ت�صكيلها 
جتاهل اأعمالها يف خمالفة وا�صحة و�رشيحة 
انه مل  اإىل  اإ�صافة  وال�رشاكة  ال�صلم  لتفاق 
على مدى  املالية  يتم �رشف خم�ص�صاتهم 

�صهرين بهدف م�صايقة اأع�صاء اللجنة .
الــكــم الــهــائــل مــن الـــتـــجـــاوزات الــتــي مت 
اأفــق  انــ�ــصــداد  يف  ت�صببت  بع�صها  اإيــ�ــصــاح 
العملية ال�صيا�صية مما دعا م�صت�صار رئي�س 
اجلمه�رية اأ/ �صالح ال�صماد اإىل الت�قف 
عن جه�د اإقناع ال�صلطة لال�صتجابة بتنفيذ 
هذه  وت�صحيح  والــ�ــرشاكــة  ال�صلم  اتــفــاق 
الــكــرة  لتنتقل  واخلـــروقـــات  الــتــجــاوزات 
حيث  وال�صعبية  الث�رية  اللجان  ملعب  اإىل 

واإف�صال  النــحــرافــات  لت�صحيح  حتــركــت 
امل�صاريع اخلارجية التي كان ُيراد متريرها 
قامت  حيث  ال�صيا�صية  الق�ى  ت�افق  دون 
بت�قيف مدير مكتب الرئا�صة اأحمد ع��س 
باملزيد  مت�عده  اأوىل  كخط�ة  مــبــارك  بــن 
التجاهل  ا�صتمرار  حــال  يف  اخلــطــ�ات  مــن 
اتفاق  بتنفيذ  املُطالبة  ال�صعبية  للمطالب 

ال�صلم وال�رشاكة .
ويف ظل ان�صياع الرئا�صة وجل�ءها للخارج 
اإ�رشارًا على مترير م�رشوع تق�صيم الأقاليم 
تعاملت امل�ؤ�ص�صة الرئا�صية ممثلة بالرئي�س 
هادي مع الأحــداث ب�ص�رة �صلبية وعملت 
على ت�صعيده حيث حاولت اإثــارة املناطقية 
وا�صتهدفت ما مي�س معي�صة امل�اطنني حيث 
مت اإغــالق حمطات الغاز يف بلحاف ومــاأرب 

مفتعلة اأزمة يف امل�صتقات النفطية .
اإىل  احلــد  و�صل  فقد  ذلــك  اإىل  وبالإ�صافة 
عقد اجتماع ب�زارة الدفاع لإقرار انت�صار 
ع�صكري واأمني يف اأمانة العا�صمة وحمافظة 
لــزج اجلي�س والأمــن يف  �صنعاء يف حماولة 
وا�صحة  خمالفة  يف  ال�صيا�صي  ــ�ــرشاع  ال
التي  ال�طني  احلــ�ار  ملخرجات  و�رشيحة 
جُترم زج اجلي�س يف ال�رشاعات ال�صيا�صية .
وعــلــى اإثـــر هــذه الأحــــداث اأفـــاد ع�ص� يف 
املجل�س  بــاأن  ال�صيا�صي  اهلل  اأن�صار  جمل�س 
ت�ا�صل مع الرئا�صة لإقناعهم باأن ل حاجة 
لزج اجلي�س والأمــن يف ال�رشاع ال�صيا�صي 
ك�ن ذلك خمالف ملخرجات احل�ار ال�طني 

اإل اأن الرئا�صة اأبدت الإ�رشار على ذلك .
ت�ا�صل  ال�صيا�صي  املجل�س  باأن  واأ�صاف 
لعدم  والأمــنــيــة  الع�صكرية  الــقــيــادات  مــع 
اأن تزج  ال�صتجابة لأّي دعــ�ات من �صاأنها 

املــ�اطــنــني  مــ�اجــهــة  يف  والأمـــــن  باجلي�س 
اتفاق  بتنفيذ  واللــتــزام  ال�صعبية  واللجان 
ال�صلم وال�رشاكة فيما ا�صتجاب معظم قادة 
الرئا�صية  احلرا�صة  األ�ية  عــدا  ما  اجلي�س 
ذلك  وبــــداأت  النت�صار  على  اأ�ـــرشت  الــتــي 
يناير  مــن   17 الـــ  لي�م  الباكر  ال�صباح  يف 
على  بــالعــتــداء  بــا�ــرشت  حــيــث  م   2015
اللجان ال�صعبية يف ج�لة امل�صباحي ما اأدى 
وّلد  ما  عــدد منهم وهــ�  ل�صت�صهاد وجــرع 
ردة فعل من جانب اللجان ال�صعبية متكنت 
احلماية  األــ�يــة  على  ال�صيطرة  خاللها  من 
ل�قف  جلنة  ت�صكيل  يتم  اأن  قبل  الرئا�صية 
اإطالق النار واإيقاف حماولت نهب اأ�صلحة 

األ�ية احلماية الرئا�صية .
اخلطاأ  اأ�صت�عب  اأن  وبعد  هادي  الرئي�س 
الذي وقع فيه ت�ا�صل مع م�صت�صاريه ويف 
مقدمتهم اأ / �صالح ال�صماد مطالبًا وقف 
جلنة  ت�صكيل  على  عمل  حيث  النار  اإطــالق 
برئا�صة ال�صماد وبع�ص�ية وزيري الدفاع 
والداخلية وقائد الق�ات اخلا�صة والأ�صتاذ 
مهدي امل�صاط وال�صيخ دغ�صان على اأن تبداأ 
ثم  ومن  النار  اإطــالق  ب�قف  اأوىل  كخط�ة 

معاجلة كافة اأ�صباب وخلفيات الأحداث .
ل�ل  لتحدث  كــانــت  مــا  م�ؤ�صفة  اأحـــــداُث 
اإ�رشار بع�س اجلهات الداخلية واخلارجية 
اأجنبية  ومــ�ؤامــرات  م�صاريع  مترير  على 
اتفاق  عن  بعيدًا  ال�صيقة  مل�صاحلها  تنفيذًا 
الــ�ــصــلــم والـــ�ـــرشاكـــة وخمـــرجـــات احلـــ�ار 
ال�طني ما دعا باللجان الث�رية وال�صعبية 
اتفاق  تنفيذ  م�صار  انــحــرافــات  لت�صحيح 
الدولة  بناء  اإىل  و�ص�ًل  وال�رشاكة  ال�صلم 

اليمنية العادلة وامل�صتقلة .

من  اليمنية  لل�صيادة  الأخـــرية  الإنتهاك  تكن  مل 
قبل طائرات الإ�صتطالع الأمريكية وحتلقها باأكر 
من �صت  طائرات يف �صماء العا�صمة �صنعاء باأول 
اإنتهاك لالأج�اء اليمنية فاليمن يعي�س ومنذ بداية 
احلادي  اأحــداث  بعد  من  وحتديدا  الثالثة  الألفية 
الق�صف  عمليات  وقـــع  على  �صبتمرب  مــن  ع�رش 
الــذي  بال�صكل  الأمـــريـــكـــي   ــبــحــري  وال اجلــــ�ي 
حيث  اليمنية  املحافظات  خمتلف  رمبا  ا�صتهدف 
بها  قامت  التي  الع�صكرية  العمليات  عــدد  يقدر 
غاية  واإىل  منذ 2002  اليمن  يف  الأمريكية  الق�ات 
2013 ما بني 134 و234 عملية ت�صمل الق�صف 
بــالــطــائــرات والــدرونــز واإطــــالق الــ�ــصــ�اريــخ من 

البارجات احلربية مما ت�صبب يف مقتل ح�ايل 200 
م�اطن ميني تقريبا 

الع�صكرية  للعمليات  الــتــربيــرات  كانت  ومهما 
الأمريكية فاإن العدد الكبري من ال�صحايا املدنيني 
يعد جرمية بحق الإن�صانية ول معنى هنا لتربيرات 
الإدارة الأمريكية وادعائها اأن الظروف واحلرب 
على ما ي�صمى القاعدة ي�صمح لها باإنتهاك ال�صيادة 
الــذيــن ثبت مــن خالل  الأبــريــاء  وقتل الألف مــن 
الت�ا�صل  مع اأ�رشهم واأقاربهم اأن اأغلبهم اأنا�س 
ب�صطاء ل عالقة لهم بالإرهاب ول ما ي�صمى القاعد 
على  مينيني  م�صئ�لني  ت�رشيحات  مــن  وبالرغم 
الأ�صبق �صالح وخلفه هادي من  الرئي�س  راأ�صهم 

اأن التدخل الأمريكي ياأتي يف �صياق التعاون الأمني 
والع�صكري بني اليمن والق�ات الأمريكية ملكافحة 
القاعدة   قــيــادات  ومالحقة  بــالإرهــاب  ا�صم�ه  مــا 
منها  املحافظات  من  للعديد  اأمريكا  اأن �رشب  اإل 
جانب  اإىل  وحلــج  وذمـــار  والبي�صاء  ح�رشم�ت 
�صب�ة واأبني و�صنعاء و �صعدة، خلفت �صبه اإجماع 
ميني على رف�س تلك ال�رشبات العدوانية بل اإنها 
 11 لث�رة  املحركة  الرئي�صية  الأ�صباب  من  كانت 
حليفة  الأحــمــر  األـــ  �صلطة  �صد  فرباير 2011  من 
اليمن  �ــرشب  على  معهم  واملت�اطئة  الأمريكيني 

واإنتهاك �صيادته 
اإ�صقاط  يف  ثــ�رة فرباير  من جنــاح  الرغم  وعلى 

نظام �صالح اإل اأن ال�صلطة التي انبثقت من ث�رة 
2011م مل تلب مطالب ال�صعب يف ما يتعلق مبنع 
اليمني بل عادت من  ال�صاأن  التدخل الأمريكي يف 
على  حربه  يف  الأمريكي  امل�قف  اإىل  لتنظم  جديد 
اأنه  الذي يرى فيه مراقب�ن  بالإرهاب  ي�صمى  ما 
اليمني وكل يرف�س ال��صاية  ال�صعب  حرب على 
اأمامه  اليمني  ال�صعب  يجد  مل  وبالتايل  الأمريكية 
اإل  ثــ�رة 11 فرباير  الألتفاف على  بعد  من خيار 
م�ا�صلة الث�رة واخلروج اإىل امليادين وال�صاحات 
اأ�صتمرت لأكر من ثالث �صن�ات  يف ث�رة �صعبية 
تكللت بالنجاح يف احلادي والع�رشين من �صبتمرب 

لعام 2014م 

جتاوزات وإحنرافات ما بعد إتفاق السلم والشراكة .. التداعيات واألسباب !!

سخط شعيب من إنتهاك الطائرات األمريكية بال طيار للسيادة اليمنية
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مؤثــرات جعلت قوى يف الداخل ترفض الدخول 
يف شراكة حقيقية 

إىل أين يا أنظمة اخلليج

الدين احل�ثي املك�نات  القائد/عبدامللك بدر  ال�صيد   كثريا ما دعا 
ال�صيا�صية بالبلد اإىل ال�رشاكة احلقيقية يف اإدارة �صئ�ن البلد ولكن تلك 
املك�نات مل تتعاط اإيجابا مع دع�اته املخل�صة واجلادة وكانت بع�س 
تلك املك�نات وبالأخ�س حزب الإ�صالح واإىل الآن ت�رش على التعامل 
اجلن�بي  احلـــراك  وخا�صة  احلــرة  والــقــ�ى  اهلل  اأن�صار  مك�ن  مــع 
بالعقلية التاآمرية واملكر واخلداع وحروبهم ل تهداأ باأ�صكالها املختلفة 
فحمالتهم الإعالمية والت�ص�يهية �صد اأن�صار اهلل م�صتمرة وب�صكل اأكرب 
من اأي وقت م�صى ومن جهة اأخرى يعمل�ن على تعطيل اأجهزة الدولة 
الف�صل  اأن هذا  للنا�س  ال�صعب وي�ص�روا  اخلدمية واأي عمل ل�صالح 
يتحمله اأن�صار اهلل اإمعانا يف الت�ص�يه ومن جهة اأجنحتهم الع�صكرية 
ت�صتمر وباإيعاز من تلك الق�ى يف قلقلة الأمن باحلروب والتفجريات 

والإغتيالت ...
اإن ما يدفع تلك الق�ى اإىل عدم التعاطي اإيجابًا مع م�صاألة ال�رشاكة 

احلقيقية اأ�صباب متعددة منها: 
تلعبه بع�س  الــذي  ال�صلبي  الــدور  1ـ  م�ؤثرات خارجية وتتمثل يف 
الق�ى الدولية الإ�صتعمارية والإقليمية وبالتحديد اأمريكا وال�صع�دية 
حيث ت�صتخدمان نف�ذهما على تلك الق�ى الداخلية العميلة يف اليمن 
الإ�صتعمارية  اأجندتهما  يخدم  الذي  وبال�صكل  الق�ى  تلك  فتحركان 

والتي ل تن�صجم مع م�صلحة ال�صعب اليمني ..
اأن  حيث  مغل�طة  ثقافية  مــ�روثــات  على  تنبني  مــ�ؤثــرات  هناك  2ـ 
بع�س الق�ى )الإ�صالح وال�هابية( بنت اأيدي�ل�جيتها على كراهية 
من يخالفها املعتقد فانطلق�ا يثقف�ن اأتباعهم بثقافة الكراهية لأتباع 
اأهل البيت )ع( )ال�صيعة( حيث �ص�روهم بامل�رشكني وعباد القب�ر 
واأنهم ميار�ص�ن املتعة واأنهم جم��س وولوؤهم لإيران واأنهم يق�م�ن 
ال�رشاكة  اإ�صتحالة  ــرون  ي ثقافتهم  منطلق  ومــن  الــقــراآن  بتحريف 
احلقيقية مع مك�ن اأن�صار اهلل وحل حمل ال�رشاكة ال�رشاع واحلروب 
وال�صعب  الأتباع  خــداع  يف  اإمعاناً  دينيا  وبعدًا  طابعًا  اأتخذت  والتي 

والذي يزج به الإ�صالح وال�هابية يف احلروب الداخلية ..
3ـ واأي�صا هناك اآخرون ينظرون ملك�ن اأن�صار اهلل من منطلق النظرة 

الدولية ال�صتعالئية حيث يرون اأن هذا املك�ن النا�صئ اأتى من مناطق 
متخلفة )حد نظرتهم(ول ميلك�ن الت�ص�ر والروؤية ال�صحيحة لإدارة 
اإدارة حديثة وهذه النظرة تتبخر وتت�ارى حني برزت ك�ادر  البلد 
واجلامعي�ن  اجلامعي�ن  الأ�صاتذة  وفيها  اهلل  لأن�صار  تنتمي  م�ؤهلة 

والُكْتاب وال�صحفي�ن ..
4ـ هناك م�ؤثرات اأخرى ، فبع�س الق�ى وبفرة املحا�ص�صة وفقا 
متلك  واأي�صا  ال�ظائف  معظم  على  ا�صت�لت  قد  اخلليجية  للمبادرة 
ملفا مت�صخمًا يف جمال الإزدواج ال�ظيفي ومن هنا ل يريدون لأحد 
اأن ي�صاركهم يف اإدارة وت�صيري تلك امل�ؤ�ص�صات التي اعتربوها ملكًا لهم 
وراأوا اأن ال�رشاكة احلقيقية خطر عليهم ولذا يرف�ص�ن ال�رشاكة كما 

يفعل الإ�صالحي�ن ..
هي  احلقيقية  ال�رشاكة  مبداأ  ملحاربة  يدفعهم  ما  اأن  اخلال�صة   -5
امل�صتعمر  الأجنبي  تخدم  خارجية  م�صالح  على  مرتكزة  اأ�صباب 

وم�صالح �صخ�صية ولي�س من بينها م�صلحة البلد ..
واإن ا�صتمرارهم واإ�رشارهم على رف�س الآخر وتهمي�صه واق�صاءه 
ف�صلها  ال�اقع  اأثبت  �صيا�صة  هي  معه  امل�صتمر  الت�صارع  وتف�صيل 
مهما كرروها ونتائجها مدمرة لليمن ب�صكل عام ولتلك الق�ى التي 
امل�صتعمر  منها  ي�صتفيد  وفقط  خا�س  ب�صكل  ال�صيا�صة  هذه  متار�س 
تتك�صف ول�صرب  فاإن احلقائق  ال�قت  الــدويل والإقليمي ومع مرور 
ال�صعب حدود اإذ ان لن ير�صى باأن ت�صتمر معاناته ويدفع ثمن خيانات 
تلك الق�ى وهي ت�صتلم اأثمان نتائج �صيا�صتها من اخلارج وال�صعب 
ويف  جذورها  من  الق�ى  تلك  باقتالع  �صيق�م  فال�صعب  الثمن  يدفع 
تلك احلالة فاإن تلك الق�ى لن يفيدها اإنتاج �صيا�صة اأخرى اإذ �صتك�ن 
قد فقدت ثقة ال�صعب وثقة ق�اعدها و�صينطلق ال�صعب للث�رة عليها 
واأن  لها وخ�ص��صا  مدمرا  الأمر  و�صيك�ن  وحما�صبتها ومعاقبتها 
ال�قائع واملتغريات الداخلية واخلارجية �ص�اء الدولية اأو الإقليمية 
تتجه يف اإجتاه يغاير ما ر�صمت عليه تلك الق�ى �صيا�صاتها وم�صاحلها 

واأهدافها .

اليمني  الــ�ــصــعــب  مـــر  املــحــلــي  الــ�ــصــاأن  يف 
 ، احلديث  تاريخه  يف  مف�صليتني  مبرحلتني 
الوىل داخلية والتي عرب عنها ال�صيد القائد يف 
احد خطاباته اثناء الت�صعيد الث�ري بق�له 
“ ال�صعب اليمني يف هذه املرحلة اما ان يك�ن 
او ل يك�ن » وتربز اهمية هذه املق�لة كلما مر 
ال�قت وانك�صف الف�صاد والعبث باملال العام 

ال�صيد  عنها  عرب  والتي  خارجية  والثانية 
ح�ل  يناير  يف 20  الخــري  خطابه  يف  القائد 
اثناء  يحدث  مــا  بــان  اخلارجية  املــ�ؤامــرات 
من  وخـــطـــ�رة  تكلفة  اقـــل  ال�صعب  حتـــرك 
والتي  اخلارجية  املــ�ؤامــرات  على  ال�صك�ت 

و�صلت اىل ذروتها يف هذه الفرة 
على  وافــق  التي  الرئا�صة  لبيان  وبالن�صبة 
النقاط الربع ل ينبغي الهتمام به بطريقة 
مبالغة فيها لنها مل تاتي ب�صئ جديد �ص�ى 
وال�رشاكة  ال�صلم  اتــفــاق  اىل  المـــ�ر  اعـــادة 
النــخــداع  عــدم  على  الركيز  ينبغي  ولــذلــك 
للتطبيق  املت�ا�صل  ال�صعبي  وال�صغط  بــه 
العملي على ار�س ال�اقع لكامل اتفاق ال�صلم 

وال�رشاكة ال�طني 
ويف قراءة للم�اقف الدولية بعد خطاب قائد 
الث�رة ال�صعبية ال�صيد عبدامللك احل�ثي جند 
الول  م�اقف  ثالثة  عن  تخرج  ل  م�اقفها 
م�اقف الــدول التي فهمت ر�صائل اخلطاب 

ودر�صت جيدا ال�اقع املتغري وحترك ان�صار 
اهلل �صيا�صيا وميدانيا فكان م�اقفها ر�ص�خا 
لرادة ال�صعب اليمني وعلى راأ�صها بريطانيا 
امل�ؤامرة  يف  امل�صاركة  الوربية  الدول  وبقية 

�صد اليمن لتفتيته 
بناء على  املــ�اقــف  اتــت  الــثــاين فقد  بينما 
لل�اقع  كثب  عن  ومتابعة  �صحيحة  قـــراءة 
ومــتــغــرياتــه ل �ــصــيــمــا املـــ�قـــف املــ�ــرشي 
اليجابي الذي مل ت�ؤثر فيه الزيارة املفاجئة 
الحــداث  اثناء  للريا�س  ال�صي�صي  للرئي�س 
بــدا خارجا عن  الخـــرية يف �صنعاء والـــذي 
ارداتها يف امللف اليمني وه� ما يعترب م�قفا 
�صترتب عليه كثري من التداعيات يف العالقات 

بني ال�صع�دية وم�رش 
ال�ق�ف  يــ�ؤكــد  ببيان  رو�صيا  انــفــراد  امــا 
فه�  ــ�ــرشاكــة  وال ال�صلم  اتــفــاق  جــانــب  اىل 
بــدايــة الــطــريــق خلـــروج رو�ــصــيــا عــن املظلة 
المريكية يف امللف اليمني التي كانت تتبعه 
ـــارات املــتــكــررة  ـــزي اىل وقـــت قــريــب قــبــل ال
لل�ف�د الرو�صية اىل �صنعاء ولقاءها بان�صار 
اهلل واجلانب الر�صمي وه� ما اكدته يف مقال 
على  تبقى  ان  لرو�صيا  ميكن  ل  بانه  �صابق 
ت�افق مع امريكا يف امللف اليمني وخالفها 

الكبري فى بقية امللفات العاملية 
وتبقى فرن�صا مذه�لة للتغيريات ال�رشيعة 

واجلذرية الكبرية احلادثة يف ال�صاأن اليمني 
يف  اجلــديــدة  القدمية  خطتها  اف�صلت  والتي 
مع  للتمكن  ــالرهــاب  ل عــنــ�ان  اليمن  جعل 
فمع  فيه  م�ؤامراتها  تنفيذ  من  ــدول  ال بقية 
امل�اقف الخرية للدول تبقى فرن�صا وحيدة 
اليمن  التي كانت تريد تنفيذه يف  يف م�قفها 
وه� ما �صيجعلها تعيد ح�صاباتها مبا ي�ؤدي 
عن�ان  حتت  املزع�مة  م�ؤامرتها  الغاء  اىل 

الرهاب 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  مــ�قــف  يبقى 
باإ�رشاره على  ال�رشب  ودوله مغردا خارج 
ا�صتقباله  وعـــدم  اليمني  ال�صعب  م�اجهة 
الــر�ــصــائــل اليــجــابــيــة والــ�ا�ــصــحــة خلطاب 
ال�صيد القائد ويبدوا ان المريكي والوربي 
قد ورط اخلليجي مب�قفه هذا بينما هم ذهب�ا 
اىل م�قف مغاير عربوا فيه عن عجزهم امام 

ارادة ال�صعب اليمني 
يبقى  التعاون  جمل�س  دول  ا�ـــرشار  ومــع 
وقد  املطاف  بكم  �صينتهي  ايــن  اىل  ال�ص�ؤال 
ال�صعبية  لــالإرادة  وجدمت حلفاءكم ر�صخ�ا 

وعربوا عن عجزهم يف م�اقفهم الخريه ؟
الــقــاعــدة  مـــ�ؤامـــرة  ان  ــقــ�ل  ال ون�صتطيع 
من  متثله  مبا  �صقطت  قد  لليمن  والتق�صيم 

م�ؤامرة امريكية غربية على اليمن

الكل ي�صتكي من الف�صاد ، والث�رة ال�صعبية قامت نتيجة للف�صاد 
امل�صت�رشي يف مفا�صل الدولة ، واتفاق ال�صلم وال�رشاكة ت�صمن 
يف احد بن�ده جتفيف منابع الف�صاد ، فقد ت�صمن ن�س البند رقم 
اقت�صادية  جلنة  اجلديدة  احلك�مة  ت�صكل  اأن  التفاق  من   )3(
ت�صم خرباء م�ؤهلني واقت�صاديني من خمتلف املك�نات ال�صيا�صية 
والــ�زارات املعنية يف احلك�مة ، وت�صع اللجنة برناجماً �صاماًل 
ومف�صاًل ووا�صحًا ومزمنًا لالإ�صالح القت�صادي الهدف ال�صا�س 
 ، القطاعات  جميع  يف  الف�صاد  منابع  جتفيف  ه�  الربنامج  من 
وحتدد   ، الإنفاق  وتر�صيد  العامة  امل�ازنة  اختاللت  ومعاجلة 
اللجنة الختاللت الناجتة عن الف�صاد امل�صت�رشي و�ص�ء التدبري، 
 « احلا�صل  التدبري  و�ص�ء  »الخــتــاللت  من  اأن  املعل�م  ومــن 
ال�صخا�س  لبع�س  مبقا�صات  الـــ�زارات  بع�س  ا�صتحداث  ه� 
البطالة  النافذة كن�ع من تغطية  الق�ى  املح�ص�بني على بع�س 
مهام  لها  ت�جد  ل  الـــ�زارات  تلك  اأن  احلقيقة  ، ويف  ال�صيا�صية 
واعمال حقيقية وامنا ت�صكل ن�عاً من البطالة املقنعة وعبئًا اثقل 

كاهل الدولة
واذا ارادت اللجنة اأن حتقق �صيء ملم��س على اأر�س ال�اقع 
احلك�مية  النفقات  وتر�صيد  الف�صاد  منابع  جتفيف  على  ي�صاعد 
تق�م  التي  والعمال  املهام  تقييم  ه�  مهامها  اول�يات  من  فاأن 
بها كل وزارة من وزارات احلك�مة ومن ثم اإعادة النظر يف ذلك 
وتقلي�س عدد ال�زارات ودجمها ببع�س �صعيًا نح� تر�صيد النفاق 
الهندرة  خــالل  من  وذلــك  املتاحة.  للم�ارد  المثل  وال�صتغالل 
)اعــادة الهند�صة( التي تعني اعــادة ت�صميم نظم العمل واعادة 
هند�صة ادارة العمال ب�صفة جذرية من اجل حتقيق حت�صينات 
واجل�دة  التكلفة  مثل  احلا�صم  الأداء  معايري  يف  فائقة  ج�هرية 

واخلدمة وال�رشعة والإتقان .
فكما ه� معل�م اأن الت�صكيلة احلك�مية الخرية ت�صمنت )34( 
وزير ، منهم )4( وزراء دولة ، منهم ووزيرًا للدولة ل�صئ�ن تنفيذ 
خمرجات احل�ار ، ول يخفى على اأحد ان كل وزارة مر�ص�د لها 
يف م�ازنة الدولة خم�ص�صات ونفقات واعتمادات مالية وبدلت 
ووكــالء  ونائبة  الــ�زيــر  من  ابــتــداء  فيها  العليا  للقيادات  مالية 
الــ�زارة ومــدراء العم�م ... الخ ، وهذا ي�صكل ن�عًا من الهدر 
يف  ف�صادًا  ذلك  لي�صبح  املتاحة  للم�ارد  المثل  ال�صتغالل  وعدم 
�صل �صحة امل�ارد املت�فرة ووج�د عجز يف امل�ازنة العامة للدولة.

املتاأمل يف الت�صكيلة احلك�مية احلالية واحلك�مات ال�صابقة يجد 
الــ�زارات  ان هناك ت�صارب وازدواجية يف مهام واعمال بع�س 
المر الذي يجعل من املهم جدا اجراء هندرة للحك�مة فال يخفى 

على احد انه ي�جد يف احلك�مة على �صبيل املثال ل احل�رش: 
وزارة اخلارجية وي�جد اأي�صا وزارة ل�صئ�ن املغربني ، وميكن 
اأن يك�ن �صئ�ن املغربني قطاع يف ال�زارة ولي�س وزارة باأكملها 

اذا ما نظرنا اىل طبيعة ون�ع وحجم املهام والعمال.
وزارة العدل ، وي�جد اأي�صا وزارة لل�صئ�ن القان�نية ، وميكن 
دجمهما يف وزارة واحدة ت�صمى وزارة العدل وال�صئ�ن القان�نية 

لت�صابه املهام والعمال اىل حد كبري.
وزارة  اأي�صا  وي�جد   ، العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  وزارة 
للتعليم الفني والتدريب املهني ، وميكن دجمهما يف وزارة واحدة 
ل�صيما   ، العلمي  والبحث  والعايل  الفني  التعليم  وزارة  ت�صمى 
مع  للتدري�س  وكليات  معاهد  على  حتت�ي  الــ�زارتــني  كال  وان 
فارق ب�صيط ه� اأن وزارة للتعليم العايل والبحث العلمي تت�صمن 

اجلامعات .
وزارة للثقافة وي�جد اأي�صا وزارة لل�صياحة ، وميكن دجمهما يف 

وزارة واحدة ت�صمى وزارة الثقافة وال�صياحة.
ي�جد باحلك�مة وزارة حق�ق الن�صان ، وميكن اأن حت�ل اىل 
هيئة م�صتقلة حتى متار�س مهامها على اكمل وجه دول وج�د 
تدخل حك�مي ، وهذا ما �رشح به وزير حق�ق الن�صان يف حك�مة 

بحاج. 
كما ي�جد م�ؤ�ص�صات وهيئات مت�صابهة اىل حد كبري يف املهام 
والخت�صا�صات والتي منها اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة 
وهيئة مكافحة الف�صاد ، ي�جد اأي�صًا اجهزة امنية وبالأ�صح قمعية 
مت�صابهة اىل حد كبري يف املهام والخت�صا�صات وهي جهاز المن 
ال�صيا�صي وجهاز المن الق�مي ولكل منهاما ميزانية مه�لة طبعًا 

ت�صتنزف م�ازنة الدولة.
يتم من خــالل ك�صف ق�صايا  الف�صاد ل  فــان مكافحة  واخــريًا 
حتديد  اىل  ذلــك  يتعدى  بل   ، فقط  الفا�صدين  وحما�صبة  الف�صاد 
حدوث  اىل  تــ�ؤدي  التي  التدبري  و�ص�ء  الخــتــاللت  وت�صخي�س 
ف�صاد مايل يف نهب املال العام ، اأو الهدر يف امل�ارد وعدم ال�صتغالل 

المثل لها يف �صل �صحة تلك امل�ارد.

هندرة احلكومة
 أحمد يحيى الديلمي
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اليمن .. معركة الرهان األخرية

الناعمون واإلصالح بصمت 

تداعيات ال�صاحة اليمنية مل ترك اخليار للمحللني و ال�صيا�صيني 
و �صناع القرار بالتمعن اجلاد يف درا�صة ال��صع و فر�صة لإلتقاط 
و  املتتالية  الدرامية  الت�قعات  �صل�صلة  ن�صج  �رشعة  و  الأنفا�س 
اإتفاقية  على  النقالب  عالية،  ب�ترية  اليمني  للم�صهد  املت�صارعة 
الرئي�س  با�صتقالة  الذي ت�ج م�ؤخرًا  ال�طنية  ال�رشاكة  و  ال�صلم 
مع  للث�رة  امل�صادة  الق�ى  بع�س  تبنته  بحاح  حك�مة  و  هــادي 
اإنفراط عقد ال�صتقالت و التم��صعات يف امل�صهد العام ، بداأ احليز 
و الف�صاء العام للدولة ياأخذ منحًا اآخر و اأ�صبح اأقرب ما يك�ن 
اىل �صاحة معركة حقيقية اإ�صتخدمت فيها جميع مق�مات الن�رش 
من قبل جميع الأطراف الث�رية و ال�صيا�صية، و مع وج�د الفراغ 
اليمني  اجل�صد  كــان  الرئا�صة  ملن�صب  الد�صت�ري  و  ال�صيا�صي 
يتحرك دون راأ�س و يرنح يف مكانة اأتت ال�رشعية الث�رية لت�صد 
الفراغ و ت�صري عجلة الأحداث ل�صاحلها و تق�ده يف مرحلة خذلن 

و ت�اط�ؤ عام.
جاءت اإ�صتقالة الرئي�س هادي و ما تالها من اأحداث طبيعية و 
التلقائي  الت�صادم  اإرتـــدادات ث�رة 21 �صبتمرب و  مت�قعة بفعل 
الذاتي الذي جاء �رشيعًا و مت�قعًا، و متناغمًا مع حدة الت�صعيدات 
الأخرية و تعك�س اأحداث الأر�س، كان ل بد للخيارات ال�صراتيجة 
البديلة اأن تاأخذ حيزها و ت�صد الفراغ و تدير حم�ر الدولة بكل 
اقتدار، لذا كانت ال�رشعية الث�رية �صامدة و مت�اجدة و جاهزة 
 ، ال�صيا�صية  الدولة  ت�صكيل  يتم  حتى   ’’ م�ؤقتًا   ’’ الفراغ  ل�صد 
عنف  كم�جات  ال�صائد  املظهر  بدا  ال�صارع  من  ق�تها  ت�صتمد  و 
م�صادة من قبل تيارات اأخرى تبحث عن ط�ق الفر�صة الخرية 
لتتمر�س خلفة و ت�صتمد هي الأخرى ق�تها من اخلارج و اجل�ار 
اإنــزلق ال��صع و القرار  اخلليجي ال�صع�دي الذي بدا قلقًا من 
كدمي�قراطية  ال�صعب  اىل  عملية  و  ديناميكية  بطريقة  ال�صيا�صي 
جتعل  خمتلفة  ب�ص�رة  اخلارجية  العالقات  �صهر  تعيد  وليدة 

م�صلحة ال�صعب هي العليا.
اليمن و  الــدويل على وحــدة  بدا ذلك وا�صحاً يف �صبه الإجماع 
�صالمة اأرا�صية و و�صع اإتفاقية ال�صلم و ال�رشاكة ال�طنية كخطة 
اإجتماع  يف  الــرد اخلليجي  جــاء  بينما  الطـــراف،  طريق ملختلف 
و  لالأ�صف  مــدعــاة  اجلــ�يــة  الريا�س  قــاعــدة  يف  اخلارجية  وزراء 
و  انقالبًا  يجري  ما  اأن  اعترب  و  الـــدويل،  امل�قف  من  التناق�س 
القائم،  الث�ري  اأن�صار اهلل مناق�صا بذلك اخليار  متــردًا من قبل 
دللة ك�ن اأن يتم الجتماع الطارئ يف قاعدة حربية يليه مبا�رشة 
ت�رشيحات قائد �صالح اجل� ال�صع�دي بعزم ال�صع�دية التدخل 
ع�صكريًا يف ماأرب اإن دخلت اللجان ال�صعبية ملحاربة الإرهاب و ما 

�صبقها من ت�رشيحات �صع�دية عن اأن ماأرب خط اأحمر، مع اللقاء 
الذي جمع م�ؤخرًا ال�صينات�ر ج�ن ماكني رئي�س اللجنة الع�صكرية 
بالك�نغر�س الأمريكي مع رئي�س ال�صتخبارات ال�صع�دية و وزير 
احلر�س ال�طني ي��صح اىل اي مدى بدا اجل�ار منزعجًا جدًا من 
حرية تقرير امل�صري و اخلروج من العباءة ال�صع�دية، و بدا الأمر 
باأن النية للحرب مبيتة و جاهزة، و مل تلق ر�صالة ال�صلم و الت�صامح 

و اخلطاب التطميني لل�صيد عبدامللك احل�ثي اآذانًا �صاغية.
امللك  وفـــاة  اآخــرهــا  اململكة  يف  ــالأحــداث  ل املفاجئ  التط�ر  مــع 
العيار  من  اأمنية  و  �صيا�صية  تغيريات  من  اأعقبه  ما  و  ال�صع�دي 
الثقيل يف مراكز �صنع القرار ب�صدا�صية نظيفة م�جهة اىل مرمى 
مع  ال�صديرية  للع�صبة  امل�صاد  اجلناح  حتت  من  الب�صاط  �صحب 

التغيريات التي اأمعن امللك الراحل يف اإنتهاجها ، جاءت القرارات
»ديفيد  ال�صهري  الــربيــطــاين  الــكــاتــب  و�صفها  كما  كــاإنــقــالب 
هري�صت«، اإن اإنقالبا حدث داخل الق�رش امللكي ال�صع�دي خالل 
ال�صاعات الأخــرية يف حياة العاهل ال�صع�دي اأطــاح مبن و�صفه 
رئي�س  الت�يجري  خالد  بالق�رش  اخلارجية  املــ�ؤامــرات  بـ«رجل 
الدي�ان امللكي«حيث اأطيح بفكرة دخ�ل الأمري متعب جنل امللك 
الراحل عبد اهلل اإىل �صلم اخلالفة، جاء بتعيني الأمــري حممد بن 
نايف وليًا ل�يل العهد و مع تعيني الأمري حممد بن �صلمان ابن 
الع�صكرية و الأمنية  اأ�صف اىل ذلك اخللفية  الدفاع  امللك وزارة 
التي يتمتع بها امللك ت��صح اأن �صيا�صة اململكة القادمة �صتك�ن 
�صيا�صة ع�صكرية اأمنية بامتياز، �صتلقي بظاللها على املنطقة ككل 

و اليمن خ�ص��صا.
ب�تقة  مــن  خــروجــه  و  اليمني  ال�صعبي  احلـــراك  تنامي  مــع 
 ’’ ــك تــداعــيــات احـــداث  ال��صاية الــدولــيــة كــلــيــًا، اأ�ــصــف اىل ذل
ت�صاريل اإيبدو’’ على امل�صهد العام وح�رش اإ�صم اليمن يف العملية 
الإرهــــاب جــاء مــع حتــرك حاملة  الـــدويل ملحاربة  التحالف  مــع 
الطائرات ’’ ت�صارل ديغ�ل ’’ الفرن�صية برفقة الب�ارج احلربية 
اأن  اليمنية و خليج عدن، ي��صح  المريكية اىل قبالة ال�ص�احل 
�صيا�صة ال�صغط اخلارجي املمنهج بق�ة لتغيري جمريات الحداث 
الداخلية تت�صاعد ب�ترية عالية ، و ت�لد الإنفجار الث�ري تلقائيًا ، 
اإل اأن الجماع الدويل ممثاًل مبجل�س الأمن يف خيار ال�صلم و تنفيذ 
التفاقيات مطروحا و ا�صتبعد ك�ن اليمن دولة ارهابية فا�صلة 
يعزل القرار الفرن�صي الأمريكي ن�عًا ما، ليتمح�ر حلف ثالثي 
العالقات  حتكمة  و   ، امل�صلحة  تق�ده  فرن�صي  اأمريكي  خليجي 
القت�صادية و ال�رشكات النفطية العاملة لتلك الدول ، و لذا كانت 
حمافظة ماأرب بي�صة القبان يف التحالفات و الت�ازنات القائمة و 

منها تدار �صيا�صة يل الذراع لخ�صاع اليمن للخارج بالتزامن مع 
اأحداث دار الرئا�صة و ا�صتقالة هادي كانت ورقة �صغط بالتزامن 
مع ايقاف �رشكات النفط و �صخة من بع�س املحافظات اجلن�بية، 
كانت الر�صالة وا�صحة جدا انها حرب اإقت�صادية ومعركة ك�رش 
العظم ل�صتالب ال�صيادة و ال�صيا�صة و الروة معا، اأ�صف اليها 
حتريك ورقة الرهاب يف ماأرب ع�صية ال�صتقالة و التهديد بها، و 
حترك بع�س الق�ى ال�صيا�صية للتبل�ر و التخندق خلف الأقلمة و 
يف ي�م واحد بل يف �صاعات معدودة ي��صح اأن هناك �صيا�صة تاآمريه 
خارجية مكتملة الركان تدار باأيد داخلية ت�صتهدف اليمن و تهدد 

وحدته و اإ�صتقراره.
ال�طن  متزيق  ه�  البع�س  عليه  يع�ل  الــذي  احلقيقي  الرهان 
ل�رشعنة التدخل ع�صكريًا، و ما يتم حتى اللحظة ه� تطبيق ذات 
) ال�صراتيجية الأمنية ( املعلنة على قناة امل�صرية عن ال�ثائق 
و اخلطط املدرو�صة لزعزعة ال�طن و تهديد اإ�صتقرارة و اإثارة 
جاء  حينما  و  الأقلمة،  فر�س  و  الطائفية  و  املناطقية  النعرات 
املعادلت  ليقلب  للغاية  مفاجئا  احل�ثي  عبدامللك  ال�صيد  خطاب 
ال�صيا�صية للخارج مع الت�قع باعالن جمل�س ع�صكري و انقالب 
على ال�رشعية جاء ليثبت الرئي�س هادي و دعامة الرئا�صة و يحدث 
اإرباك فعلي لق�ى التاآمر التي جلاأت اىل النتحار و امل�صي قدمًا 

اىل املخطط املك�ص�ف طلباً للنجاة.
وعليه مما �صبق و ما نحن بحاجة الية ك��صع اإ�صراتيجية اأمنية 
طارئة و م�صادة اأوًل ب�صد الفراغ ال�صيا�صي و ثانيًا بتاأمني املياة 
الإقليمية ل ) خما�صية الن�رش( اأرخبيل حني�س و �صقطرى و جزر 
كمران و مي�ن البحرية كخطة دفاعية وقائية �صد اأي اإعتداء قد 
يطال ال�طن و التدخل فيه اأو يفر�صة الأمر ال�اقع ، و ملا حتتله 
امل�انئ و اليمن من م�اقع ا�صراتيجية هامة، يفر�س هذة الروؤية 

كاأول�ية ملزمة يف اإ�صراتيجة الن�رش و خيارالبقاء.
و معهذا كله ياأبى التاأريخ اإل اأن يربط م�صري اليمن و اململكة 
مب�صري م�صرك واحد فالتزامن مع وفاة امللك ال�صع�دي و خل� 
من�صب الرئا�صة اليمني ، ينبئ اأننا اأمام مرحلة جديدة قد يلعب 
تاأريخية و جذرية على مدى عق�د  تبادل الأدوار فيها تغيريات 

قادمة.
و بذا تك�ن املعركة الأخرية بعد خطاب الإنذار الأخري لل�صيد 
عبدامللك احل�ثي ت�صع اأوزارها و حتقق الن�رش الث�ري لر�صم 
ليكتب  ال�صبابية  املرحلة  من  اخلــروج  و  القادمة  املرحلة  معامل 
و  التقدم  و  التحرر  اأفـــق  يف  النــطــالق  و  النجاة  بعدها  لليمن 

الإزدهار.

الناعم�ن جدا دعاة التغيري ال�ص�يف الناعم والإ�صالح العذري ال�صامت بالق�ة الذاتية للفكرة 
من غري اإزعاج ول �صخب هل يدرك�ن ان مرمي املقد�صة وحدها حملت دون ان يدن�صها ب�رش 
ومن دون ان تفقد عذريتها وبتدخل مبا�رش من ال�صماء وما عدى هذه احلادثة على امتداد تاريخ 
الجتماع الإن�صاين كل عملية حمل تاأتي نتيجة لعملية تفقد ح�اء عذريتها وكل عملية ولدة 

ي�صاحبها الآم و�رشاخ وم�اجع .
التغري عملية هدم اول وبناء ثانيا واإمكان التغيري و ال�صالح من غري هدم ول اأي خدو�س 

تخد�س �صم� الفكرة كاإمكان حمل من غري فقدان للعذرية . 
لكل فعل ردة فعل وكل عملية تغيري تقابل مبقاومة للتغيري حقيقة �ص��صي�ل�جية او اجتماعية 
غري قابلة للف والدوران ،وكل الفكار ال�صامية من غري ت�فر الظروف الذاتية وامل��ص�عية 
واحلامل الجتماعي القادر على املبادرة وودفع اكالف الفعل الن�صايل الباهظة مكت�ب ان تبقى 
فكرة تتعفن يف اأدمغة اأ�صحابها ل اأمل ان ترى الن�ر حتى ل� اأمهلناها ماليني ال�صنني ال�ص�ئية.
.رمبا ت�صتطيع الفكرة ال�صامية اأن تنت�رش بقدرتها الذاتية اإما يف عامل مثايل غري عاملنا وبكائن 
الإن�صاين  الجتماع  �ــرشوط  تغيري  الأول  �رشطان  لها  ت�فر  حــال  يف  او  الآدمــي  الكائن  غري 
ال�رشاعي والثاين ا�صتبدال �صيك�ل�جية الكائن الآدمي ب�صيك�ل�جية مالئكية خال�صة ،يف هاتني 

احلالتني ميكن ت�ص�ر عملية التغيري من غري اإزعاج ومبنتهى الأدب . 
�صكبنا بحر من املداد مدعما باق�ى احلجج العقلية والنقلية التقليدية واحلداثية اليمينية 
ال�صالح  والفا�صدين ب�رشورة  امل�صتبدين  اقناع  كلها يف  ف�صلت  النهاية  لكنها يف  والي�صارية 

والتغيري .
كان �صهال على ان�صار اهلل والق�ى الث�رية امل�صاركة يف ث�رة 21�صبتمرب ان يتخاطب�ا مع 
“بليز بليز بليز” قرار اجلرعة مرف��س ملا فيها من  الكمربادور الطفيلي احلاكم بكل ادب 
عدوان �صافر على معي�صة الفقراء واغلب فئات ال�صعب اليمني ل� افر�صنا انهم �صريدون بكل 
ادب “ا�صف�ن مل نكن نعرف ذلك« او بالت�جه للقطط ال�صمان “بليزبليز بليز”كف�ا عن الف�صاد 
ونهب املال العام ل� كنا نت�قع ان ردهم �صيك�ن “على الرحب وال�صعة ول مليم ف�صاد بعد 

الي�م«.
امر �صهل الي�س كذلك ؟لكنه جمرد هذيان �ص�يف ل عالقة له بال�اقع

خط�ات  وخط�ا  الث�ري  الن�صال  طريق  اخــتــاروا  الخــرى  الث�رية  والق�ى  اهلل  ان�صار 
متقدمة ومزعجة جدا للربج�ازية الطفيلية وافلح�ا يف ت�جيه خظات م�جعة للمنظ�مة الف�صاد 

واملتعملقة ولي�س اأمامهم اإل ان ي�ا�صل�ا امل�ص�ار املرهق وامللكلف الذي بداوه لن الراجع 
يف منت�صف الطريق يعنى الق�صاء على املنجز الذي حتقق وفات�رته �صتك�ن م�صاعفة وبالغة 
الإرهاق،حت�صل عرات واأخطاء بع�س ال�صلبيات اأمر طبيعي فالعامل�ن وحدهم الذين ينجح�ن 

ويتعرون اما العاطل�ن القابع�ن على قارعة الطريق فال ينجح�ن ول يف�صل�ن . 
كــمــربادور  مــن  الف�صاد  ل�صبكة  املك�نة  الــقــ�ى  تنزعج  ان  الطبيعي  وال�صيء  املت�قع  مــن 
وبروقراطية ادارية ونخب �صيا�صية وع�صكرية وي�صع�ن جهدهم ملقاومة التغيري بدافع اخل�ف 
على م�صاحلها ،ال�صيء الغريب واملريب حقا ذلك النزعاج الذي يبديه ف�صيل كبري من الق�ى 
املدنية والطبقة ال��صطى خا�صة املثقفني والكتاب الذي يفر�س انهم اداة التغيري و ان يك�ن 

م�قفهم م�صاندا ملكافحة الف�صاد.
ل اق�صد لدانة النقد امل��ص�عي والبناء امل�جه لن�صار اهلل وعمل اللجان الث�رية وال�صعبية 
كاداة ت�ص�يبية مل�صارات عملها ،لكن املريب ان الق�صية اخذت منحا اخر وحت�لت حلملة ت�ص�يه 
منظمة تت�صيد العرات وتعمل على جمهرتها وت�صخيمها والته�يل من �صانها وخرجت عن 
حدود املعق�ل والطبيعي وحتل�ت لن�ع من الإرهاب الإعالمي ويعمى عن معاينة ح�صنة واحدة 

يف كل اعمال هذه الق�ى التي يراها خطيئة وج�دية من حيث املبدا مهما كان �صل�كها .
احلقيقة املرة التي يجب ان نق�لها ان هذه الطبقات وخا�صة املثقفني والكتاب جرى تدمريها 
، فال��صع القت�صادي  للنظام  لتك�ن �صندا اجتماعيا  التغيرية وتدجينها  وتعطيل وظائفها 
املثقفة  والنخب  الفئات  لهذه  احلــر  الت�صكل  تعطل  اىل  اديــا  ال�صيا�صي  وال�صتبداد  ال�صعب 
الذهنية  معظمها  علي  وت�صيطر  الطفيلية  بالربج�ازية  ال�صلة  وثيقة  اأ�صبحت  والإعالمية 
الت�صاومية ولن ق�ة العمل لهذه الفئات ق�ة ذهنية فانه مع زيادة تده�ر اأو�صاعها القت�صادية 

ت�صطر لخ�صاع ق�تها الذهنية لق�اعد العر�س والطلب. 
وحتى ل يقال اين اأجتنى عليهم او اأتعامل معهم كفئة واحدة متجان�صة اورد ما قاله عامل 
الجتماع العربي حليم بركات عن الطبقة ال��صطى يف املجتمعات العربية وعالقة املثقف بال�صلطة 
يق�ل بركات يف كتابة املجتمع العربي املعا�رش املثقف العربي املعا�رش ا�صبح اكر عر�صة 
لهيمنة ال�صلطة ومنذ الن�صف الثاين من القرن املن�رش عالقة الكاتب بال�صلطة عالقة و�صاية 
�صاملة الكاتب فيها م�جه )بفتح اجليم(ل م�جه )بك�رش اجليم( وتغلب عليهم الزدواجية بني 
ما يعتقدونه وما يق�ل�نه ويف ظل مثل هذه ال��صاية ح�صب بركات يكر املفكرون والكتاب 

املتطفل�ن واملزيف�ن والفكر الت�ص�يغي الهزيل 

قب�ل  بــفــكــرة  الت�صليم  الــ�ــصــعــب  مــن 
خالل  مــن  رف�صها  اأو  هـــادي  ا�صتقالة 
جمل�س الن�اب الفاقد لل�رشعية و مبربر 
ي�جد  ل  الـــذي  الد�صت�ر  ايل  الحــتــكــام 
اأهانه كهادي نف�صه الذي مل ي�صتند  اأحد 
ي�مًا ل ايل �رشعية املجل�س ول الد�صت�ر 
ف�ق  املبادرة  اأن  بكل و�ص�ح  قالها  فقد 

الد�صت�ر.....
الث�رة  اأ�صقطتها  قد  املبادرة  اأن  ومبا 
ــيــ�م هــي ال�رشعية  ال فــالــثــ�رة وحــدهــا 
القب�ل  اأو  بها  التفريط  عــدم  يجب  التي 
الزمن  عليها  عفى  قد  اأخــري  ب�رشعيات 
ايل جانبها ، ول فائدة من نق�س ال�ص�كة 

بال�ص�كة ...
مع عدم �رشعيته فليعقد جمل�س الن�اب 
ا�صتقالة  ب�صاأن  يــراه  ما  وليقرر  جل�صته 
هـــــادي ومــــع اأنـــهـــا الـــيـــ�م مـــن تتحمل 
الث�رية  )اللجنة  التاريخية  امل�صئ�لية 
الث�رة  اإجنـــازات  ( دون غريها يف حفظ 
الدولة  وبــنــاء  ال�صتقالل  نح�  وامل�صي 
النهاية  يف  الف�صل  وكلمة  العادلة  املدنية 
لل�صعب الذي ل �ص�ت يعل� ف�ق �ص�ته 

ول ارادة �صتقهر اأرادته.
بع�س حمائم ال�صالم يكتب�ن عن ح�صار 
الرئي�س واأهانة م�قع الرئي�س وكاأننا يف 
الأقــدار علينا برئي�س  اليمن فعاًل جادت 
ان  هــ�  لكرامتنا  الــيــ�م  النــتــ�ــصــار  اأن 
يعرف العامل اأننا مل ولن نعرف برئي�س 
ـــاهلل عليكم  ب مــبــادرتــهــم ولــلــمــعــر�ــصــني 

اأجيب�ين ..
هل من ي�صف الطائرات المريكية التي 

تقتل �صعبه باأنها اأعج�بة )رئي�س(؟
ــ�ى  ــق ـــني ال ــفــتــنــه ب ـــــزرع ال ـــن ي هـــل م

ال�صيا�صية اليمنية )رئي�س( ؟
�صعبه  على  باخلارج  ي�صتق�ي  من  هل 

)رئي�س(؟
تبعًا  ويق�صمها  الــبــالد  ميــزق  مــن  هــل 

ملخططات اخلارج )رئي�س( ؟
بطريقته  املــجــلــ�ــس  �ــصــيــديــر  ـــراعـــي  ال
املعه�دة ي�م غد ولن يقبل ا�صتقالة هادي 

لأنه خايف ل يطعم من حق العر�صي
هـــادي  مــكــاملــة  ف�صيحة  بــعــد  تــخــيــلــ�ا 
امل�صرية  قناة  ن�رشتها  التي  مبارك  وبن 
الــذي  ال�صتخفاف  مــدى  ك�صفت  والــتــي 
تق�صيم  م��ص�ع  مــع  التعامل  بــه  جــرى 
بدر  عبدامللك  ال�صيد  كلمة  وبعد  الأقاليم 
الدين احل�ثي وما قدمه عن اأن التحرك 
اليمن  تق�صيم  مــ�ــرشوع  يــ�اجــه  ــيــ�م  ال
الق�ى  لبع�س  اأجــزائــه  بع�س  وت�صليم 
على  اللتفاف  اأي�صًا  وي�اجه  اخلارجية 
ووثيقة   ، والــ�ــرشاكــة  الــ�ــصــلــم  اتــفــاقــيــة 
احل�ار ال�طني ول ي�صتهدف اأي مك�ن 
....................الـــخ ياأتي من يتحدث 
ــة ،  ــدول عــن و�ــصــايــة اأنــ�ــصــار اهلل على ال
وعن �صق�ط �صنعاء وعن حما�رشة بيت 
الــذي  الــديــكــ�ري  الرئي�س  وعـــن  هـــادي 
�صنندم عليه ،هذا الهب�ط يف التعامل مع 
ال�اقع والأحداث والق�صايا امل�صريية ل 
اأجد له و�صف له ابلغ من ق�ل اهلل ) اإِنَّ 
مُّ اْلُبْكُم الَِّذيناَ لاَ  ِ ال�صُّ ابِّ ِعْنداَ اهللَّ واَ َّ الدَّ �رشاَ
ُهْم  عاَ أاَ�ْصماَ ا لاَ رْيً ُ ِفيِهْم خاَ ِلماَ اهللَّ لاَْ� عاَ ْعِقلُ�ناَ  واَ ياَ

) ُهْم ُمْعِر�ُص�ناَ لَّْ�ا واَ ُهْم لاَتاَ�اَ عاَ لاَْ� اأاَ�ْصماَ واَ

اســتقالة 
هادي

 عبداهلل حسن الوشلي

مقاالت وتحليالت
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اأع�ذ باهلل من ال�صيطان الرجيم ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل امللك احلق 
املبني واأ�صهد اأن �صيدنا حممد عبده ور�ص�له خامت النبيني 
�صل�ات اهلل و�صالمه عليه وعلى اآله الطاهرين ور�صي اهلل 
عن �صحبه املنتجبني اأيها الأخ�ة والأخ�ات اأبناء �صعبنا 
ورحمته  عليكم  ال�صالم  امل�صتمعني  كــل  العظيم  الينمي 
بعد اخلطاب  ما  الأخــرية  التط�رات  اهلل وبركاته يف ظل 
ال�صابق وما بعد الحداث الخرية يف ظل هذه التط�رات 
التي ما من �صك ان العامل بكله يرقبها باهتمام كبري �صلبا 
او ايجابا علي ح�صب م�اقف الق�ى وما من �صك يف ان 
هذه التط�رات لها اهميتها الكبرية يف حا�رش وم�صتقبل 
بلدنا راينا من املهم ان نتحدث يف هذه الليلة اول بالتحدث 
عن طبيعة ال�قت الراهن وما فيها ثانيا لن�ؤكد علي بع�س 
امل�اقف وثالثا لن�جه دع�ة مهمة يف اخر الكلمة بداية من 
املهم ان نت�جه بكل التقدير والجالل والتبجيل والحرام 
اىل �صعبنا اليمني العظيم واىل جي�صنا ال�طني الذي اثبت 
فعال وطنيته وحبه لبلده و�صعبه  واثبت انه �صيك�ن اىل 
جانب �صعبه مهما كانت التط�رات ومهما كانت الحداث 
ومهما كانت املتغريات اذ هي وظيفته ودوره وم�صئ�ليته 
الت�جه  وواجبه وبالتايل فاننا ن�صيد بهذا امل�قف وهذا 
كما   ، العظيم  اليمني  جلي�صنا  اليجابي  اللــتــزام  وهــذا 
نثمن عاليا ما عليه �صعبنا  اليمني من ح�س ث�ري ومتا�صك 
واهتمام بق�صاياه ، اهتمام ب�صانه وام�ره ، عناية بر�صم 
ومن   ، لــه  وامل�صلحة  لــه  اخلــري  فيه  مــا  وفــق  م�صتقبله 
املهم جدا ان نتحدث يف هذا امل�صاء ح�ل طبيعة ال��صع 
الراهن ، اخلط�ة التي اقدمت عليها اللجان ال�صعبية يف 
الت�صدى للم�ؤامرة التي كانت تهدف اىل مترير م�ص�دة 
الد�صت�ر بكل ما �صابها من زيادات واختاللت وا�صافات 

ال�طني  احلـــ�ار  وثيقة  تخالف 
وتــنــتــقــ�ــس مـــن وثــيــقــة احلــــ�ار 
ال�صلم  اتفاق  وتخالف  ال�طني 
وال�رشاكة ، ا�صافة اىل امل�ؤامرة 
هذا  جتزئة  اىل  الهادفة  الكبرية 
البلد وبعرة هذا الكيان اليمني 
الكبري اىل “ك�نت�نات« واجزاء 
مبعرة مفرقة متنازعة مت�صارعة 
، ومن ثم التمهيد لقتطاعها من 
هنا وهناك ، اخلط�ة التي قامت 
به اللجان ال�صعبية كانت خط�ة 
البلد من اجل هذا  من اجل هذا 
الــ�ــصــعــب مــن اجـــل كــرامــتــه من 
اجــل وحدته  من  م�صتقبله  اجــل 
من اجل حريته وكان لبد منها 
لن كــل املــحــاولت الــتــي تعتمد 
احلـــــ�ار الــ�ــصــيــا�ــصــي والــنــقــا�ــس 
خلق  عــلــي  والــعــمــل  ال�صيا�صي 
ـــزام  ـــت القــــنــــاع بــــ�ــــرشورة الل
اللتزام بالتفاقات لأننا مل جنهد 
خــارج  فر�صيات  نفر�س  ان  يف 

نطاق التفاقات امل�قعة لكن مل ي�صتجب كان�ا مل ي�صتجب 
لكل تلك اجله�د ول لكل تلك امل�صاعى وكان الت�جه ه� يف 
فر�س امر واقع يذهب بالبلد يف م�صتقبله وامنه وا�صتقراره 
يف مهب اخلطر وعلي حافة الهاوية فكانت تلك اخلط�ة 
بها  يراد  كان  ت�صدت خلط�ة  انها  اىل  ا�صافة  �رشورية 
العمل علي ال�صيطرة علي ال��صع ومن ثم التمهيد للقيام 
بخط�ات كثرية علي امل�صت�ى ال�صيا�صية وعلي م�صت�ى 
نامل من اجلميع ان  ، هذه اخلط�ة كنا  املقررات  بع�س 
يتفهمها لأنه مل يرتب عليها اأي ب�ادر �صلبية ، اول كانت 
املطالب التي حددت بعد تلك اخلط�ة هي  اربع نقاط كلها 
نقاط مهمة ا�صا�صية منطقية �صليمة ، مل نتجه ومل يتجه 
�صعبنا اليمني العظيم اىل  ابتزاز لق�ى معينة او حماولة 

ت�صفية احل�صابات مع قــ�ى اخــرى، ل كــان هناك اربع 
نقاط كلها منطقية وكلها ترتبط بطبيعة ما قد مت التفاق 
عليه واللتزام به من الق�ى ال�صيا�صية البارزة جميعا ، 
فكان يفر�س ان تلقي هذه اخلط�ة مبطالبها وما رمت 
اليه و�صعت لتحقيقه ان تلقي باحلد الأدنى تفهم ، تفهم 
من اجلميع وتفاعل ايجابي ولكن كانت اخلط�ة الغريبة 
، غريبة من يعني يف مقابل ما ح�صل يف مقابل ما ط�لب 
ال�صاذة غري  ، كانت اخلط�ة  اليه  به يف مقابل ما �صعينا 
ال�صلمية هي اخلط�ة التي متثلت با�صتقاله الرئي�س وكذلك 
تقدمي احلك�مة ل�صتقالتها ، ونحن ندرك ولرمبا اجلميع 
يدرك او الكر يدرك انها كانت خط�ة تهدف اىل مناورة 
يعني كانت خط�ة علي جادة الهدف منها مناورة من اجل 
البتزاز من اجل العمل علي فر�س تلك  اللتفافات التي 
ي�صع�ن لفر�صها يف ال�اقع ولكن رب �صارة نافعة ومبا 
انهم قدم�ا تلك اخلط�ة ب�ص�ء نية فع�صاها ان �صاء اهلل 
تك�ن خريا لهذا البلد ، بعد هذه اخلط�ة غري امل�فقة ميكن 
ان ن�صميها ، خط�ة  غري م�فقة ولكن ع�صى ع�اقبها اإن 
�صاء اهلل خريا ، بعد تلك اخلط�ة اقبلت الق�ى ال�صيا�صية 
وهذا  لل�صلطة  �صلمي  انتقال  حتقيق  بهدف  الت�صاور  اىل 
م�قف حكيم وم�قف �صحيح وه� امل�قف املفر�س باأي 
ق�ة �صيا�صية او مك�ن �صيا�صي يهمه وطنه ، يهمه امن 
وا�صتقرار بلده و�صعبه ، هذا الت�جه ه� الت�جه املفر�س 
من اجلميع امل�صاورات حلد الأن ل تزال م�صتمرة ونت�جه 
يف هذا  املقام اىل الق�ى ال�صيا�صية ان تك�ن يف هذا الظرف 
بحجم امل�صئ�لية ويف م�صت�ى التحدي  البلد ، مير مبرحلة 
مهمة ومرحلة ح�صا�صة ولكنها متثل فر�صة حقيقة ، نحن 
اكدنا لكل الق�ى يف الداخل واخلارج اننا ن�صعى اىل حتقيق 
ومرجعيته  ال�رشاكة  قاعدة  علي  لل�صلطة  �صلمي  انتقال 
تك�ن وثيقة احل�ار ال�طني واتفاق 
لي�س  وبــالــتــايل  والــ�ــرشاكــة  ال�صلم 
هناك يف امل�صار الث�ري ال�صعبي ما 
يربر لأي طرف داخلي اأو خارج ان 
م�صاد  باجتاه  يتحرك  ان  او  يقلق 
و�صلبي مل�اجهة هذا امل�صار ال�صعبي 
ال�صعبي  الث�ري  امل�صار   ، الث�ري 
ي�صري يف الجتاه ال�صحيح وال�صليم  
وامل�صئ�ل واملنطقي وامل�فق ، ل ه� 
ه�  ل  مك�ن  اأي  اق�صى  اىل  يتجه 
يتجه اىل فر�صيات تلغي م�صامني 
اتفاق ال�صلم وال�رشاكة وم�صامني 
وثيقة احل�ار ال�طني ، ي�ؤكد دائما 
دائما  يــ�ؤكــد   ، ال�رشاكة  مــبــداأ  علي 
مبا  الداخلي  ال��صع  ا�صالح  علي 
فيه اخلري لكل ابناء �صعبنا  اليمني 
مع  الــعــالقــة  اىل  يت�جه   ، العظيم 
اخلارج علي نح� م�صئ�ل ومنطقي 
ومعق�ل ل ه� يت�جه ت�جها عدائي 
يف ح�صابات عدائية مع دولة هنا او 
العربي  حميطه  كــل  يف  هناك  ــة  دول
وال�صالمي  ،  ول ه�  لدية ت�جه نح� خلق من حالة من 
امل�صاكل وال�رشاعات والنزاعات على امل�صت�ى الدويل مع 
جمل�س المن اأو المم املتحدة اأو املجتمع الدويل ، امل�صار 
ي�صري بالدرجة الويل لتحقيق ما فيه م�صلحة هذا ال�صعب 
مهم  ال�صيء  هذا   ، والعادلة  واملحقة  امل�رشوعة  ومطالبه 
بع�س  هناك  املقابل  يف   ، �صحيح  و�صيء  ايجابي  و�صيء 
ا�صتفزازية  خط�ات  الق�ى  بع�س  جانب  من  اخلط�ات 
واي�صا خط�ات لتاأزمي ال��صع خط�ات لإثارة الف��صى 
احــرامــنــا  مــع  مــنــاطــق اجلــنــ�ب  بع�س  هـــذا يف  يح�صل 
وتقديرنا واعزازنا وحمبتنا لكل اإخ�تنا اجلن�بيني ولكن 
هناك ق�ى تلعب هي ل تريد اخلري لإخ�تنا يف اجلن�ب ول 
لبقية اأبناء ال�صعب اليمني كذلك هناك خط�ات ت�صاعدية 

لتاأزمي ال��صع يف مارب الهدف منها خلط الأوراق واثارة 
الرئي�س  امل�صار  عن  اجلميع  باإنظار  والت�جه  الف��صى 
واملهم الذي ه� مهم يف هذا الظرف بالتحديد نح� اأزمات 
وم�صاكل جديدة مبعني بع�س الق�ى التي اعتادة يف كل 
ما م�صي على اأن تفتعل الزمات وان تفتح دائما جبهات 
ا�صا�صية  ك��صيلة  والنزاعات  ال�رشاعات  وتثري  احلــرب 
لديها وا�صل�ب رئي�س تعتمد عليه مل�اجهة اأي ا�صتحقاق 
ل�صالح �صعبنا اليمني العظيم هي ت�صتغل بنف�س الطريقة 

تهرب من ا�صتحقاق ث�ري و�صعبي 
و�صيا�صي وت�افقي تهرب اىل اإثارة 
وال�رشاعات  والنزاعات  امل�صاكل 
وتعقيد  جــديــدة  مــ�ــصــاكــل  وتــبــنــي 
ال��صع وهذا ت�رشف غري م�ص�ؤول 

ول حكيم ول مربر ول مربر .
ــار الــثــ�ري  ــص ــ� لـــ� نـــاأتـــي اىل امل
دائــمــا جتاه  يــدفــع  الـــذي  ال�صعبي 
الـــتـــ�افـــق جتــــاه الـــ�ـــرشاكـــة جتــاه 
جتاه  ال�طني  احلـــ�ار  خمــرجــات 
طرف  اأي  وال�رشاكة  ال�صلم  اتفاق 
اأي طرف �صيخرج من   ، �صيخ�رش 
�صيعترب  طرف  اأي  ال�صيا�صة  حلبة 
نف�صه م�صتهدف ومق�صي ومبعد ؟ 

ل احد . 
من  مـــكـــ�ن  اأي  اىل  ــا  ــن ــي ات اذا 
كلها  البارزة  ال�صيا�صية  املك�نات 
وكلها  ال�رشاكة  مبداء  من  �صتفيد 
اليمني  �صعبنا  كـــل  بـــل  ت�صتفيد 
املقررات  تلك  من  ي�صتفيد  العظيم 

والمني  والقت�صادي  ال�صيا�صي  امل�صت�ى  على  املتن�عة 
فقط  تك�ن هي وحدها  ان  تريد  التي  الق�ى  بع�س  لكن 
ومن  تهيمن  ومــن  ومــن حتكم  ت�صتبد  ومــن  ت�صتاأثر  من 
تتحكم بالقرار ال�صيا�صي وتدخل يف م�صالح م�صركة مع 
اخلــارج بال�صكل الذي ي�رش بالبلد ولي�س بال�صكل الذي 
يراعي م�صلحة البلد ، هي تعترب نف�صها مت�رشرة حتى 
البع�س  لأن  ال�صتقرار  ال�رشاكة مت�رشرة حتى من  من 
فائدة  امل�صاكل  واثـــارت  الف��صى  يف  يــرون  دائما  كان�ا 
لهم وم�صلحة لهم وو�صيلة لالبتزاز يف الداخل واخلارج 
وهذا �صيء معروف يف البلد ان بع�س الق�ى كلما ا�رشف 
ال��صع على ان يت�جه نح� ا�صتقرار ترى يف ال�صتقرار 
خطر عليها ، هي بطبيعة م�صاريعها بطبيعة نف�ذها ترى 

الف��صى والنزاعات  يف ال�صتقرار خطر عليها وترى يف 
وال�رشاعات وامل�صاكل م�صلحة لها لأنها ت�صتفيد منها من 
هنا او هناك مال او دعم �صيا�صي او دعم باي �صكل م من 
ال�صكال يف الداخل واخلارج فلذلك نحن نق�ل اننا نامل 
من كل الق�ى ان تك�ن متفهمة طاملا وال�صعب ينادي بهذا 
مب�صامني  ال�طني  احلــ�ار  مب�صامني  ينادي  بال�رشاكة 
اتفاق ال�صلم وال�رشاكة فليتف�صل اجلميع لنت�جه جميعا 
هذا  التعاون  اىل  والت�صارع  والتنازع  الت�صادم  من  بدل 
الذي يليق بنا جميعا يف هذا البلد 
يت�افق  ـــذي  ال هـــذا  نــتــعــاون  ان 
قيمنا  مــع  مبادئنا  مــع  ديننا  مــع 
مع اخالقنا مع ت�جيهات اهلل يف 
كتابه القران العظيم ) وتعاون�ا 
تعاون�ا  ول  والتق�ى  الــرب  على 

على الثم والعدوان (.
�رش  اأي  �ــصــ�ء  اأي  �ــصــري  اأي   
مينعنا عن ان نت�جه هذا الت�جه 
من  الــبــعــ�ــس  يتخل�س  ل  ملــــاذا 
ت�ؤثر  الــتــي  وانانياتهم  عقدهم 
عليهم يف ان يتقبل�ا هكذا ت�جه 
ــتــعــاون قــائــم على  قــائــم عــلــى ال
الت�صالح قائم على الت�صامح قائم 
على وحــدة  قــائــم  الــتــاأخــي  على 
الكلمة ، هذا بلدنا جميعا ويت�صع 
جميعا  لــنــا  ويت�صع  جميعا  لــنــا 
وم�صرينا واحد نحن يف النهاية 
بع�صه  يتاثر  مــرابــط  واقـــع  يف 
على  كــذلــك  وتــداعــيــاتــه  ببع�س 
اجلــمــيــع فــبــالــتــايل الفــ�ــصــل لــنــا جميعا لــكــل املــكــ�نــات 
ال�صيا�صية والجتماعية الف�صل لنا جميعا ان نت�جه هذا 
الت�جه وان نلتف ح�ل هذه اخلط�ات الث�رية وال�صعبية 
بــدون  اجلميع  مل�صلحة  اليمني  ال�صعب  لكل  هــي  التي 
ل�صالح  هي  ل�صتحقاقات  احلفظ  اىل  وتهدف  ا�صتثناء 
اجلميع بدون ا�صتثناء ملاذا ل نت�جه جميعا هذا الت�جه 
ون�صعى جميعا هذا امل�صعى الذي فيه اخلري لنا وح�صن 
العاقبة يف الدنيا والخرة لنا جميعا ، اذا اتينا اىل قراءات 
بع�س امل�اقف التي ت�صعى لت�صعيد ال��صع يف مارب او 
ا�صتهداف  او  اجلن�ب  مناطق  بع�س  يف  م�صاكل  اثــارة 
على  العمل  او  متفرقة  مناطق  يف  اجلي�س  مع�صكرات 
ال�رشار بالقت�صاد ال�طني كلها ت�رشفات غري م�ص�ؤولية 

السيد عبدامللك : أدعو كل األحرار والشرفاء إىل اجتماع واسع وتارخيي 
جيشنا الوطين اثبت فعال وطنيته وحبه لبلده وشعبه وأنه سيكون 

جدد يف خطابه التأكيد لكل القوى يف الداخل واخلارج السعي إىل حتقيق انتقال سلمي للسلطة علي قاعدة الشراكة ومـــــ    ـــــرجعيته تكون وثيقة احلوار الوطين واتفاق السلم والشراكة

ــتقالة لرئيس كانت خطوة علي جادة اهلدف منها مناورة من أجل  - إس
ــعون  ــل علي فرض تلك  االلتفاتات اليت يس ــزاز من أجل العم اإلبت
ــم قدموا تلك  ــارة نافعة ومبا أنه ــع ولكن رب ض ــا يف الواق لفرضه

اخلطوة بسوء نية فعساها إن شاء اهلل تكون خريا هلذا البلد

ــاك أي طرف يف الداخل أو يف اخلارج يتصور  - اذا كان هن
ان بإمكانه من خالل اثارت فوضى هنا أو هناك أو من خالل 
ــاكل ان حيول دون جناح شعبنا اليمين  خلق املزيد من املش

العظيم يف الوصول اىل أهدافه املشروعة فهو واهم

- هناك بعض اخلطوات من 
جانب بعض القوى خطوات 
استفزازية وأيضا خطوات 

لتأزيم الوضع خطوات إلثارة 
الفوضى حيصل هذا يف بعض 

مناطق اجلنوب مع احرتامنا 
وتقديرنا واعزازنا وحمبتنا 

لكل إخوتنا اجلنوبيني

- إذا اتينا اىل أي مكون من 
املكونات السياسية البارزة 

كلها ستفيد من مبدا الشراكة 
وكلها تستفيد بل كل شعبنا 

اليمين العظيم يستفيد 
من تلك املقررات املتنوعة 

على املستوى السياسي 
واإلقتصادي واإلمين
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على اأي ا�صا�س تعتمد من اأي منطلق تنطلق ماذا ميكن اأن 
حتقيق  دون  احليل�لة  منها  الــهــدف  هــل  عليها  ينبني 
ال�صعب  مل�صلحة  بكله  البلد  مل�صلحة  هي  التي  الهــداف 
باأجمعه اذا كان هناك اأي طرف من الق�ى ال�صيا�صية يف 
الداخل او الق�ى اخلارجة يت�ص�ر ان باإمكانه من خالل 
اثارت ف��صى هنا او هناك او من خالل خلق املزيد من 
يف  العظيم  اليمني  �صعبنا  جناح  دون  يح�ل  ان  امل�صاكل 
ال��ص�ل اىل اهدافه امل�رشوعة املحقة العادلة التي فيها 

على  م�رشه  فيها  ولي�س  له  خري 
�صعبنا  واهــم لن  فه�  الخــريــن 
الــيــ�م  يــتــحــرك  العظيم  اليمني 
حترك حتمي وم�صريي  ل ميكن 
باي حال من الح�ال ان يتغا�صى 
لأي طرف ليدفع به نح� النهيار 
ولأنه ل �رشورة ا�صال لذلك اأي 
ــحــرك  ــت طـــــرف يــــ�اجــــه هـــــذا ال
الــ�ــصــعــبــي املــنــ�ــصــف واملــ�ــصــئــ�ل 
يثري  ان  ــــحــــاول  وي والـــــ�اعـــــي 
الف��صى يف م�اجهة هذا التحرك 
ان  بــه  املفر�س  هــ�  املخطئ  هــ� 
عن  يتخلى  ان  ح�صاباته  يراجع 
ا�صل�به الف��ص�ي ال اخالقي و 
الال ان�صاين وامل�صيء لأنه ل يليق 
بــاأي طرف ينطلق يف م�قف غري 
ول  عـــــادل  ول  حمـــق  ول  مــــربر 
من�صف كل العناوين التي يحاول 
البع�س ان يغلف بها وان يغطي 
بها حتركه الف��ص�ي هي عناوين 
لها  م�صم�ن  ول  لها  قــاعــدة  ل 

الهدف منها فقط ه� التزييف ، ل مربر لها اأبدا اأن ت�اجه 
على  بالف��صى  التحرك  هــذا  الــنــداء  هــذا  امل�صعى  هــذا 
على  وكذلك  ال�صيا�صي  امل�صت�ى  على  الأمني  امل�صت�ى 
يتحرك  قد  البع�س  اأن  ذلك  معنى  القت�صادي  امل�صت�ى 
اإثــارة  يائ�س هدفه بحد ذاتــه ه�  حتى ولــ� رمبــا يك�ن 
اإىل  ال��ص�ل  واإن مل يكن م�ؤمال  ذاتها مبعنى  الف��صى 
حتقيق اأهدافه اأو حتقيق نتائج معينة لكن البع�س يرى يف 
اإثارة الف��صى نف�صها هدفا لأنه يرى يف ذلك عرقلة حت�ل 
دون ا�صتتباب الأمن وال�صتقرار و�صالح ال��صع القائم 
الذي يجب اأن نفكر به جميعا كيمنيني من كل الق�ى ومن 
كل املناطق يف مثل هذا الظرف املهم ه� اأول ما ي�رشفنا 
اأمام اهلل يف ظل م�صئ�ليتنا اأمام اهلل �صبحانه وتعاىل لأننا 

م�صئ�ل�ن اأمام اهلل م�صئ�ل�ن عن اأنف�صنا عن اأبناءنا عن 
�صعبنا بكله م�صئ�ل�ن عن م�صتقبل بلد عن كرامة �صعب 
وعن م�صري اأمه وبالتايل اأن نتعاطى من منطلق ال�صع�ر 
اأمــام  اأجيالنا  اأمــام  التاريخ  واأمــام  اهلل  اأمــام  بامل�صئ�لية 
اأنف�صنا ثانيا اأن نفكر مب�صلحة هذا البلد م�صلحة هذا البلد 
يف الت�افق م�صلحة هذا البلد يف �رشعة النتقال ال�صلمي 
احل�ار  وثيقة  ومبرجعية  ال�رشاكة  قاعدة  على  لل�صلطة 
ال�طني واتفاقية ال�صلم وال�رشاكة ولتنفيذ النقاط الأربع 
�صابقة  كلمة  يف  عليها  اأكدنا  التي 
هذه هي امل�صلحة وهذا ه� امل�قف 
الإنــ�ــصــاين املــ�ــصــئــ�ل والأخــالقــي 
اإذا  والــذي فيه الفائدة لنا جميعا 
كانت هناك بع�س الق�ى تريد اأن 
تعتمد على التاأزمي لل��صع وخلق 
كت�جه  ذلــك  يف  وتتحرك  امل�صاكل 
ت�رش عليه فهي تتحمل امل�صئ�لية 
امل�صئ�لة  تبعات م�اقفها غري  عن 
لأنــــه يف نــهــايــة املــطــاف لــن يقف 
مكت�ف  العظيم  اليمني  �صعبنا 
الف��ص�يني  الأيــدي متفرجا على 
ول  مبنطقية  يــفــكــرون  ل  ــن  ــذي ال
بعقالنية ول مب�صئ�لية ل مبنطق 
ول  الأخـــــالق  مبنطق  ول  ــديــن  ال
مبنطق امل�صلحة ال�طنية يف نهاية 
اليمني  �صعبنا  يقف  لــن  املــطــاف 
�صعبنا  يقبل  لــن  اأيــ�ــصــا  متفرجا 
اليمني باأي حال من الأحــ�ال من 
اأي طرف يف الداخل اأو اأي طرف 
يف اخلارج اأن يذهب بال��صع نح� 
اأي ظرف يف  النهيار يف  بال��صع نح�  الذهاب  النهيار 
حلظة خط�ة حمقاء من اأي طرف �صيرتب عليها م�قف 
كبري جدا ل�صعبنا اليمني وكل اخلط�ات كل الإجــراءات 
ال�رشورية مل�اجهة هكذا حالة هي متاحة ولن يردد عنها 
�صعبنا اليمني العظيم بجي�صه وم�اطنيه الكل �صيتعاون 
لأن كال معني  امل�اطنني  �صائر  ال�صعبية  اللجان  اجلي�س 
امل�صاألة ولن  اأهمية  يدرك  الكل  الكل م�صئ�ل  الكل معني 
باأمنه  يــفــرط  ــن  ل العظيم  اليمني  �صعبنا  ــــدا  اأب يــفــرط 
دعاة  اأو  م�صاغبني  اأو  ف��ص�يني  اأجــل  من  وا�صتقراره 
للذهاب بال��صع نح� النهيار ولل�صعي نح� متزيق هذا 
وجتزئته  وبعرته  الجتماعي  ن�صيجه  ومتــزيــق  البلد 
وتفريقه نحن الي�م نت�قع من كل من ي�صعر بامل�صئ�لية 

وال�صمري  بامل�صئ�لية  الإح�صا�س  يحمل  مــن  كــل  ومــن 
وال�طنية اأن يتحرك يف هذا الظرف م�صجعا داعم م�ؤكدا يف 
�صلمي �رشيع  انتقال  نح�  الدفع  الإيجابي  الجتــاه  هذا 
العملية  ل�صتمرار  ال�صيا�صي  ال��صع  وترتيب  لل�صلطة 
اجنــاز  بغية  وال�صحيح  ال�صليم  الجتـــاه  يف  ال�صيا�صية 
اأي�صا  وللخارج  بكلها  النتقالية  للمرحلة  ال�صتحقاقات 
نت�جه لن�ؤكد اأن �صعبنا اليمني العظيم ه� �صعب له قيم له 
اأخالق له مبادئ وه� �صعب ح�صاري له ح�صارة ممتدة 
على مدى التاريخ �صعب ل قلق منه اإل اأن ي�صتهدف حينما 
تاأتي اأي ق�ة خارجية لت�صتهدف هذا البلد ولتتاآمر على 
هذا البلد هي حينها تتحمل م�صئ�لية ما تفعل اأما يف حال 
التعامل الإيجابي الذي يليق باجلميع والذي ه� مل�صلحة 
اجلميع لأنني يف هذا املقام اأوؤكد اأن التاآمر على هذا البلد 
والدفع به نح� النهيار اأو الف��صى �صيك�ن له مردود 
�صلبي على املنطقة بكلها وبالتايل لي�س يف م�صلحة اجلميع 
البلد نح�  الدفع بهذا  الــداخــل ول يف اخلــارج من  ل يف 
الف��صى هذه م�صاألة خطرة جدا ولها  اأو نح�  النهيار 
تداعياتها ال�صلبية والكبرية يف الداخل واخلارج امل�قف 
البلد يف ظرف  واأ�صقاء هذا  اأ�صدقائي  ال�صحيح من كل 
كهذا اأن يدعم�ا اخلط�ات الإيجابية كما كنا قد �صمعنا 
�صلمي  انتقال  اإىل  دعــت  اأو  رحبت  التي  امل�اقف  بع�س 
لل�صلطة هذا ه� امل�قف ال�صحيح من كل اأ�صدقاء واأ�صقاء 
على  ي�صجع�ا  اأن  الت�افق  على  ي�صجع�ا  اأن  البلد  هــذا 
�رشعة  على  ي�صجع�ا  اأن  لل�صلطة  �صلمي  انتقال  �رشعة 
ترتيب ال��صع الداخلي اأن ل ي�زع�ا اإىل امل�الني لهم يف 
الداخل اأن �صاغب�ا هنا اأو اأثريوا م�صكلة هناك ل لي�س ذلك 
من احلكمة يف �صيء احلكمة يف اأن تت�صافر جه�د اجلميع 
يف الجتاه ال�صحيح املفيد للجميع والذي عاقبته ونتائجه 

الداخل  يف  اجلميع  مل�صلحة  اإيجابية 
اأن ن�ؤكد عليه،  اخلــارج هذا ما نريد 
اليمني  ل�صعبنا  اأقــ�ل  اأن  اأريــد  ثانيا 
تتحرك حترك م�رشوع  اأنت  العظيم 
و�صليم  ومنطقيا و�صحيح  وم�صئ�ل 
اأي  تداعيات  اأي  وبالتايل  و�رشوريا 
اأو  قـــ�ى  اأي  مـــن  �صلبية  مـــ�اقـــف 
اأطراف ل تتفهم هذا التحرك ال�اعي 
باإيجابية  يتعاطى  والــذي  وامل�صئ�ل 
جتاه اجلميع يف الداخل ويف اخلارج 
اإذا ا�صتهدفت مع كل ذلك ل تقلق اأنت 
كل  لــديــك  قـــ�ي  �صعب  عظيم  �صعب 
الق�ي  املــ�قــف  ومــقــ�مــات  عنا�رش 
لديك القدرة لديك باعتمادك على اهلل 
على  وبــاعــتــمــادك  وتــعــاىل  �صبحانه 
كل  تــ�ــصــقــط  اأن  اإمـــكـــانـــيـــة  نــفــ�ــصــك 
لديك  كــان حجمها  املــ�ؤامــرات مهما 
مــ�ؤامــرات  كــل  ت�صقط  اأن  اإمــكــانــيــة 
الف��صى وكل م�ؤامرات العرقلة وكل 
الداخلي  لل��صع  التاأزمي  مــ�ؤامــرات 
العظيم  اليمني  ل�صعبنا  ميكن  اإنـــه 

تفاهمت معه الق�ى اأو تاآمرت عليه باإمكانه ال��ص�ل اإىل 
اأهدافه طاملا ه� مت�كل على اهلل ومعتمد على اهلل وم�ؤمن 
بعدالة ق�صيته و�رشورته وحتمية حتركه واأهمية م�قفه 
هنا ل قلق احلالت التي ن�صمع عنها من البع�س، البع�س 
يعمل�ن  ماأزومة  نف��س  الدائمة  الأزمــة  من  حالة  لديهم 
دائما على اإرباك ال��صع على امل�صت�ى الإعالمي اأو على 
هذه  هناك  حتــرك  اأو  هنا  حتركهم  يف  الــ�اقــع  امل�صت�ى 
احلالت من املاأزومني وال�صعفاء والعاجزين والبائ�صني 
واليائ�صني واملحطمني هي ل تعك�س اإرادة �صعبنا اليمني 
العظيم احلر الذي يعي ما ه� فيه ويعي اأهمية ما ه� فيه 
ويتحرك بكل م�صئ�لية اإن �صعبنا اليمني العظيم بجي�صه 
وجلانه ال�صعبية وكل اأفراد �صعبه رجال ون�صاء ه� �صعب 

الالزم  امل�قف  يتخذ  باأن  الالزمة  املق�مات  عظيم ميتلك 
ليحمي نف�صه وليقرر م�صتقبلة وليحدد م�صريه هذا �صيئا 
وا�صح واأت�جه بنداء اأخ�ي وطني اإىل كل املناطق التي 
يعمل البع�س على اإثارة الف��صى فيها يف اجلن�ب لأق�ل 
لإخ�تنا اجلن�بيني نحن لكم واأنتم ل�صعبكم بقية �صعبكم 
ه� عمقكم الإ�صراجي ه� �صندكم ه� �صيك�ن معكم دائما 
لتنال�ا حق�قكم ولت�صتعيدوا كرامتكم وعزتكم ولتك�ن�ا 
اأنتم لهذا ال�صعب تاج راأ�صه وو�صام �رشفه اأق�ل لإخ�تنا 
اأن تك�ن�ا م�صتفيدين من  اإىل جانبكم يف  مــاأرب نحن  يف 
الروة النفطية باحلد الذي يعالج ما اأنتم عليه من الب�ؤ�س 
واحلرمان وما حرمتم فيه يف ال�صابق فيما م�صى نحن اإىل 
جانبكم يف اأن يك�ن لكم دور اإيجابي واإ�صهام كبري على 
م�صت�ى بلدكم بكله ل اأن يحاول البع�س اأن يح�رشكم يف 
دائرة �صيقة اأو يتاآمر عليكم اأو يدخلكم يف م�صاكل كبرية 
هم  الــذيــن  كــل  ت�صدق�ا  ل  كذلك  تعز  يف  لإخ�تنا  اأقـــ�ل 
ماأزومني مناطقيا اأنتم لكم ح�ص�ركم الكبرية يف هذا البلد 
بكله وينبغي اأن يك�ن لكم هذا الدور املهم على م�صت�ى 
بلدكم كل بلدكم اأق�ل لبقية �صعبنا اليمني العظيم يجب اأن 
و�صهامتنا  ووطنيتنا  وقيمنا  باأخالقنا  نرفع  اأن  نتعاىل 
ووعينا وكرامتنا على كل تلك النعرات الطائفية واملناطقية 
واملذهبية والق�مية اأن ندرك اأننا �صعب واحد له دين واحد 
واأهمية  وكرامتنا  ومنعتنا  ق�تنا  واأن  واحــد  م�صري  له 
جه�دنا  بت�صافر  هي  امل�صتقبل  ويف  احلا�رش  يف  ــا  دورن
بت�حدنا بتاآخينا بتعاوننا بتكاتفنا ولي�صت يف تفرقنا ول يف 
تبعرنا ول يف مناطقيتنا وانعزالنا ل كل ذلك اإمنا يرتب 
عليه ال�رشر بهذا البلد والب�ؤ�س لكل على حدى واملعاناة 
لكل على حدى اأي�صا وبالتايل ينبغي اأن ن�ا�صل امل�ص�ار 
واأن ل نقلق اأبدا ويف هذا ال�صياق هناك م�صاورات م�صتمرة 
مع الق�ى ال�صيا�صية وبرعاية 
النجاح  لها  ناأمل  نحن  اأممية 
الــدور  اأبــدا عن  ولكنه ل غنى 
ال�صعبي لذلك يجب اأن ي�صتمر 
الزخم ال�صعبي الذي يعرب عن 
هــذا  اإرادة  وقـــــ�ة  عــنــفــ�ان 
ال�صعب  هـــذا  وعــــزة  الــ�ــصــعــب 
ووعــي هذا ال�صعب وقــ�ة هذا 
ال�صعب  هذا  و�صالبة  ال�صعب 
وحتمل هذا ال�صعب مل�صئ�ليته 
اإرادتـــه يف م�اجهة كل  وقــ�ة 
التحديات وكل الأخطار وتعرب 
و�ــصــداد  ور�ــصــده  عــن حكمته 
راأيــه وتدلل فعال على ما قاله 
عليه  اهلل  �ــصــلــ�ات  ــر�ــصــ�ل  ال
وعلى اآله عن هذا ال�صعب وعن 
هـــــذا الـــبـــلـــد الإميـــــــــان ميـــان 
واحلــكــمــة ميــانــيــه يف ظــل هــذا 
الدور ال�صعبي الرئي�صي املهم 
الذي يع�ل عليه للخروج بالبلد 
من اأي ماأزق من اأي ظرف اإىل 
بــر الأمـــان اأوجـــه دعــ�تــي اإىل كــل اأحـــرار و�ــرشفــاء هذا 
ال�صعب من كل اأطيافه من العلماء والقبائل وال�جاهات 
اإىل  ال�صعب  هذا  اأطياف  وكل  والأكادمييني  الجتماعية 
�صنعاء  يف  وا�صتثنائي  وتاريخي  وكبري  وا�صع  اجتماع 
املراجعة  هــذا الجــتــمــاع هــ�  مــن  الــهــدف  لي�م اجلمعة 
والأمــنــي  ال�صيا�صي  امل�صت�ى  على  الــداخــلــي  لل��صع 
واأوؤكد  وتاريخية  وا�صتثنائية  واخلــروج مبقررات هامة 
ل�صعبنا اليمني العظيم اأنه طاملا اأنت �صعب تدرك م�صئ�ليتك 
وتعي م�صئ�ليتك وتق�م مب�صئ�ليتك وتتحرك معتمدا على 
اهلل فلك ح�صن العاقبة ولك الظفر ولك الن�رش والعاقبة 

للمتقني وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

ملراجعة الوضع الداخلي واخلروج مبقررات هامة واستثنائية وتارخيية
إىل جـانب شعبه مهمـا كانت التطـورات ومهمــا كانت االحـــداثجيشنا الوطين اثبت فعال وطنيته وحبه لبلده وشعبه وأنه سيكون 

جدد يف خطابه التأكيد لكل القوى يف الداخل واخلارج السعي إىل حتقيق انتقال سلمي للسلطة علي قاعدة الشراكة ومـــــ    ـــــرجعيته تكون وثيقة احلوار الوطين واتفاق السلم والشراكة

- ليس يف مصلحة 
اجلميع ال يف 

الداخل وال يف 
اخلارج من الدفع 

بهذا البلد حنو 
االنهيار أو حنو 

الفوضى

- أوجه دعوتي إىل كل أحرار 
وشرفاء هذا الشعب من كل 

أطيافه من العلماء والقبائل 
والوجاهات االجتماعية 

واألكادمييني وكل أطياف 
هذا الشعب إىل اجتماع واسع 

وكبري وتارخيي واستثنائي 
يف صنعاء ليوم اجلمعة
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خمــاوف  عــن  الإ�رشائيلية  ب��صت  جــريوزالــيــم  ك�صفت  �صحيفة 
اإ�رشائيلية من �صيطرة اأن�صار اهلل احل�ثيني على البحر الأحمر وقالت 
الأحمر،  البحر  على  احل�ثيني  �صيطرة  من  الهدف  بــاأن  ال�صحيفة 
ه� التحكم واإ�رشار اإ�رشائيل واأن ا�صتيالء اجلماعة على اليمن دق 
جر�س اخلطر لي�س على ال�صع�دية فح�صب بل واإ�رشائيل«.واأ�صارت 
ال�صحيفة، اإىل اأنه اإذا كان احل�ثي�ن قادرين على ب�صط �صيطرتهم 
على البلد اجلن�بي ل�صبه اجلزيرة العربية، والذي يقع على البحر 
الأحمر اأحد املنافذ اجلن�بية الإ�رشائيلية واملت�صل مبيناء “اإيالت”، 
البحرية  املالحة  وحركة  اإ�رشائيل  على  خطرًا  ي�صكل�ن  قد  فاإنهم 

الأخرى.
واريــريــا،  والــ�ــصــ�دان،  ومــ�ــرش،  والأردن،  ال�صع�دية،  اأن  كما 
اأ�صبح  اإذا  يتاأثروا  اأن  وجيب�تي، ح�صب و�صف ال�صحيفة ميكنهم 
اليمن مركزًا للح�ثيني املدع�مني من قبل اإيران. واأن على هذه الدول 
التعاون مع اإ�رشائيل مل�اجهة مثل هذا ال�صيناري� والذي مل يطبق على 

الأر�س بعد.
وحتت عن�ان “عدو عدوي ه� �صديقي«، ن�رش مركز اأبحاث الأمن 
الق�مي، التابع جلامعة تل اأبيب، درا�صة جديدة عن العالقات ال�رشية 
بني اإ�رشائيل وال�صع�دية، جاء فيها، اأنه على الرغم من عدم وج�د 
امل�صركة  امل�صالح  اأن  اإل  الدولتني،  بني  عادية  دبل�ما�صية  عالقات 
بينهما، منع اإيران من ال��ص�ل اإىل القنبلة الن�وية، ومنع احل�ثيني 
يف اليمن الزحف اإىل اإ�رشائيل عن طريق البحر الأحمر، اأدت يف الآونة 

الأخرية اإىل تقارب كبري بني الريا�س وتل اأبيب.
ورغم اأن ال�صع�دية ت�صرط التقدم يف املفاو�صات بني الإ�رشائيليني 
والفل�صطينيني لتح�صني عالقاتها مع الدولة العربية، فاإن هناك فرقًا 
التامة  القطيعة  كاملة وبني  دبل�ما�صية  �صا�صعًا بني وج�د عالقات 
بني الدولتني، الأمر الذي مينحهما الفر�صة للعمل �ص�يًة بعيدًا عن 

الأنظار.
مبادرة  اإىل  حت�لت  التي  ال�صع�دية،  املبادرة  اأن  الدرا�صة  وترى 
اأحــداث  بعد  اململكة  �ص�رة  حت�صني  الأ�صا�صي  هدفها  كــان  عربية، 
الأمريكية  املــحــاولت  جميع  ال�صع�دية  ورف�صت   ،2001 �صبتمرب 
للتقرب من اإ�رشائيل، كما فعلت يف حينه كل من قطر و�صلطنة عمان، 
كما اأعلنت اململكة يف منا�صبات عدة اأنها لن تق�م باأي خط�ة اإيجابية 
نح� اإ�رشائيل بعد املبادرة العربية. قال نائب وزير الأمن الإ�رشائيلي 
الدرا�صات  مركز  الي�م  يراأ�س  الذي  �صنيه”،  د.”اإفراييم  الأ�صبق، 
الإ�صراتيجية يف كلية ناتانيا، ال�اقعة اإىل ال�صمال من تل اأبيب: اإن 
احل�ثيني ي�صيطرون على م�صيق باب املندب، واإن ذلك ي�صكل خطرًا 

ا�صراتيجيًا على اإ�رشائيل.
ي��صع�ن  اهلل(  )اأن�صار  احل�ثيني  اأن  �صنيه  اإفراييم  قال  بــدوره 
وامليلي�صيات  ال�صلطة  جي�س  هزم�ا  اأن  بعد  اليمن،  يف  �صيطرتهم 
القاعدة، وال�صيطرة الأكرب للح�ثيني كانت على مدينة امليناء اليمني 
احلديدة، وعلى �صاطئها، على ال�صاحل اجلن�بي الغربي لل�صع�دية 
الغربي  »ال�صاطئ  اإن  قائاًل:  )راأ�ــس عي�صى( وتابع  النفطي  وامليناء 
لليمن قريب اأي�صاً من ال�صاطئ الغربي للمملكة العربية ال�صع�دية 

ومن مرافقه ال�صراتيجية«.
اخلطر  بهذا  مبالية  غري  تبقى  اأن  ميكنها  ل  اإ�رشائيل  اأن  وراأى 
اجلديد على املمر البحري الذي يربطها باآ�صيا واإفريقيا. وت�صاءل: ما 
الذي يجب فعله من ناحية اإ�رشائيل جتاه هذا التط�ر؟، ورد بالق�ل: 
وج�د  رغم  حتى  ال�صع�دية  مع  التن�صيق  اإىل  احلاجة  ازدادت  اأوًل 

قن�ات �رشية بهذا اخل�ص��س.
مع ذلك، اأ�صار اإىل اأن هناك اأمرًا واحًدا تتمكن الإدارة الأمريكية 
حتديدًا القيام به، فمقابل اليمن من الناحية الأخرى للم�صيق تقع 
اريريا، ويف العقد الأخري اتبعت ال�ليات املتحدة �صيا�صة تت�صمن 

اإ�صعاف اليمن واريريا.
وقال: اإنه يتحتم علينا عدم ن�صيان اأنه يف اريريا ل ي�جد م�طئ 
قدم لالإ�صالم املتطرف، واأن التعاي�س الديني م�ج�د وم�صتقر فيها، 

من  اجلديدة  واليمن  جن�بها،  من  الدامية  ال�ص�دان  تك�ن  وعندما 
�رشقها، ت�صتطيع اأن تلعب اريريا دوًرا اإيجابيًا يف البحر الأحمر، 

على حد تعبريه.
ال�صراتيجية ال�صهي�نية لل�صيطرة على البحر الأحمر

البحر  على  لل�صيطرة  ال�صهي�نية  “ال�صراتيجية  كتاب  ك�صف 
الأحمر” والذي األفه، الأ�صتاذ حلمي عبد الكرمي الزعبي، وال�صادر 
عام 1990 )الطبعة الأوىل( يف�رش الكثري من الأحداث وال�رشاعات 
اجلارية على ال�صاحة العربية والإقليمية والدولية، واأنها لي�صت وليدة 
اأحداث اآنية، بل ت�ؤكد وتثبت نظرية امل�ؤامرة التي ي�صتنكرها البع�س، 
بل وي�صخرون منها، واأن خي�طها قد ُبِدئ يف غزلها ون�صجها منذ 

ع�رشات ال�صنني.
ويك�صف الكتاب وقائع وجذور الفكر ال�صراتيجي لل�صيطرة على 
البحر الأحمر التي تت�اكب مع طرح فكرة امل�رشوع ال�صهي�ين منذ 
القرن التا�صع ع�رش وبالتحديد عام 1840 عندما طرح “باملر�صت�ن« 
رئي�س وزراء بريطانيا، اآنذاك، فكرة اإن�صاء دولة يه�دية يف فل�صطني. 
واجلدير بالذكر اأن “باملر�صت�ن” ه� من نفذ املخطط ال�صتعماري 
الهادف اإىل تدمري اأول دولة عربية متحدة تتحقق يف امل�رشق العربي 
�صمت م�رش و�ص�ريا يف عهد حممد علي، فاأر�صل الأ�صط�ل الربيطاين 
عن  التنازل  على  با�صا  اإبراهيم  حلمل  ال�ص�رية  ال�ص�اطئ  ملهاجمة 
�ص�رية و�رشب ال�حدة. ومنذ ذلك ال�قت اأخذ “باملر�صت�ن” يروج 

ب�صكل ن�صيط وحمم�م لفكرة الدولة اليه�دية العازلة يف فل�صطني.
وكانت اأهم برامج تلك الدولة ر�صم حدودها لتمتد اإىل منطقة النقب 

باأكملها ومتكني اإ�رشائيل من ال��ص�ل للبحر الأحمر لي�صكل احلاجز 
اجلغرايف والب�رشى لكي يف�صل عرب الأردن و�ص�ريا ولبنان والعراق 
عن عرب م�رش وحرمان الدول العربية من ركائز ق�تها بتفكيك نقط 

الت�صال ال�صراتيجية داخل ال�طن العربي.
اإن هيمنة اإ�رشائيل على البحر الأحمر تعني ت��صيع دائرة املخاطر 
والتهديد لتمتد من م�رش والأردن اإىل ال�صع�دية واليمن، بل وحتى 
العالقات  اإىل  وبالنظر  الإفــريــقــى..  الــقــرن  اإىل  و�ــصــ�ًل  الــ�ــصــ�دان 
الإثي�بية/الإ�رشائيلية، جند اأن اأذرع الإخطب�ط ال�صهي�ين حتاول 

ال��ص�ل اإىل منابع النيل �رشيان احلياة لكل من م�رش وال�ص�دان.
وعلى هذا النح�، ظلت الأو�صاط ال�صهي�نية تردد الدعاءات باأن 
اإ�رشائيل  عمدت  ولهذا  تاريخية  �صلة  الأحمر  بالبحر  اليه�د  �صلة 
اإىل تط�ير عالقتها باإريريا خالل الأع�ام املا�صية وذلك بعد جه�د 
مكثفة بذلتها الدوائر ال�صيا�صية الإ�رشائيلية لتتح�ل بذلك اإريريا، 
من وجهة النظر الإ�رشائيلية، من دولة �صديقة اإىل حليف ا�صراتيجي 

مهم يف القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
لكن احلقائق تظل كما هي والتاريخ يثبت اأن البحر الأحمر ومنافذه 
ال�صمالية خليج العقبة، واجلن�بية باب املندب، كانت منذ غابر الأزمان 
بحرًا عربيًا، والعرب ي�رشف�ن عليه بحكم م�قع بالدهم على �ص�احل 
البحر الأحمر وخليج العقبة واملدخل اجلن�بي دون منازع، واعترب 
قناة  �صق  مت  حتى  اأجنبية،  �صفن  اأيــة  عبابه  متخر  مل  داخلياً  بحرًا 

ال�ص�ي�س يف عام 1869.
خ�صائ�س البحر الأحمر 

- ميتد ط�له من باب املندب اإىل مدخل خليج ال�ص�ي�س اإىل 1830 
مياًل

يبلغ  وال�ص�ي�س  العقبة  خليج   + الأحمر  البحر  �ص�احل  ط�ل   -
3069 مياًل

وباملحيط  ال�ص�ي�س،  قناة  طريق  عن  الأبي�س  بالبحر  يت�صل   -
الهندي عن طريق باب املندب الذي ل يتجاوز ات�صاعه 22 كم.

اإىل 379 جزيرة  - تنت�رش فيه جمم�عة كبرية من اجلــزر ت�صل 
�صغرية.

- يف مدخله اجلن�بي 23 جزيرة تخ�صع لل�صيطرة الإثي�بية اأهمها 
جزر: حالب – حليب – دهلك – فاطمة.. وقد ا�صتطاعت اإ�رشائيل 
حت�يل بع�صها اإىل ق�اعد ع�صكرية مل�اجهة ال�صيطرة العربية على 

مدخل باب املندب.
“برمي” التي  - واأي�صًا ت�جد بع�س اجلزر العربية مثل جزيرة 
تقع عند م�صيق باب املندب ويف�صلها عن الأرا�صي اليمنية 3 اأميال، 
وهي ت�صطر املجرى املائي اإىل قناتني، واحدة �رشقية عر�صها ميالن 
وعمقها اأقل من مائة قدم، والأخرى غربية عر�صها 9 اأميال وعمقها 
1000 قدم، وهى التي جترى فيها املالحة، وبذلك تتحكم يف املدخل 

اجلن�بي للبحر الأحمر وتخ�صع جلمه�رية اليمن.
- جزر “حني�س” اليمنية، عند املدخل اجلن�بي للبحر قبالة باب 
اأهمية ا�صراتيجية لتحكمها يف الدخ�ل واخلــروج من  املندب ولها 
واإىل البحر الأحمر، ويف حرب اأكت�بر مت ا�صتغاللها لفر�س ح�صار 

ا�صراتيجي على العدو ال�صهي�ين.
ولهذا فاإن خط�رة املخطط الإ�رشائيلي يتمثل يف حتقيق التعاون 
ال�صراتيجي مع ال�ليات املتحدة، فاإن تكثيف ال�ج�د الأمريكي يف 
املناطق املجاورة للبحر الأحمر من اأجل تاأمني املالحة الدولية التي 
تهمها وتهم دول اأوروبا الغربية، يحقق امل�صالح الإ�رشائيلية يف اأن 

ل تنفرد الدول العربية بالهيمنة عليه.
كما اأنه يعد من اأهم الطرق املالحية العاملية مل�قعه عند نقطة التقاء 
ثالث قارات: اأوروبا من ال�صمال، واآ�صيا من ال�رشق، واإفريقيا من 
الق�ى  وحاولت  ال�ص�ي�س،  قناة  حفر  بعد  اأهميته  وزادت  الغرب. 
ال�صتعمارية ال�صيطرة عليه، فاحتدم التناف�س بني بريطانيا وفرن�صا، 
و�صيطرت بريطانيا على “عدن” للتحكم يف املدخل اجلن�بي للبحر، 
اإثي�بيا.  على  ف�صيطرت  اإيطاليا  وتبعتها  ال�ص�ي�س،  قناة  على  ثم 
�رشقي  مــن  بريطانيا  ان�صحاب  بعد  التناف�س  حـــدة  وتــ�ــصــاعــدت 
الحتاد  وتبعها  رئي�س،  كمناف�س  املتحدة  ال�ليات  فدخلت  القناة، 
ال�ص�فييتي، وزادت اأهميته بفعل مرور ناقالت النفط من م�صادره 
يف اخلليج العربي مرورًا ببحر العرب وخليج عدن ثم البحر الأحمر 

وقناة ال�ص�ي�س و�ص�ًل اإىل مراكز ال�صناعات الغربية يف اأوروبا.
وكذلك تزداد اأهميته ال�صراتيجية من الناحية الع�صكرية، فازداد 
�صبكة  عليه عرب  نف�ذ  م�اقع  الكربى لحتالل  الق�ى  التناف�س بني 

عالقات مع الدول املطلة عليه.
اإىل  اأزمــة و�ص�ل احل�ثيني  بحل  املــبــادرات اخلا�صة  تعددت  لقد 
منطقة باب املندب وتهديد اأمن دول البحر الأحمر، وهذا ما تخ�صاه 

اإ�رشائيل على نف�صها.
ا�صتخبارات اإ�رشائيل: اأربعة مع�صكرات تتحكم باملنطقة

التقرير  الجتماعي،  الت�ا�صل  ومــ�اقــع  اإعـــالم  و�صائل  ن�رشت 
الأخري ال�صادر عن دائرة الأبحاث يف �صعبة ال�صتخبارات الع�صكرية 
الإ�رشائيلية “اأمان”، وه� التقرير الذي مت طرحه اأمام هيئة الأركان 

العامة اأخريًا.
وك�صف املحرر الع�صكري ل�صحيفة »يديع�ت اأحرون�ت” األك�س 
في�صمان، يف تقرير له ا�صتعر�س من خالله مقتطفات من التقرير اأن 
الأو�صط الي�م ل ي�جد به دولة عظمى باإمكانها اأن جتري  “ال�رشق 

ت�ازنات وتعاونًا دوليًا من اأجل اإحداث تهدئة اإقليمية«.

ترجمة :عبده يعقوب
على  ال�ص�ء  م�ؤخرا  لها  تقرير  يف  الأمريكية  )التامي(  جملة  �صلطت 
من  اثنني  �صق�ط  بعد  املتحدة  الكربى  لل�ليات  بامل�صكلة  و�صفته  ما 

حلفاءها يف �صبه اجلزيرة العربية يف غ�ص�ن اأقل من ي�مني.
امللك  “وفاة  الأول وه�  ال�صق�ط  للحديث عن  املجلة   وتطرق تقرير 
عبداهلل” ملك ال�صع�دية ه� احلليف الق�ي ل�ا�صنطن يف املنطقة حيث 
ترك وراءه خلفاء ياأمل املحلل�ن الأمريكي�ن اأن ي�صمن خلفاوؤه ا�صتمرار 
العالقات امل�صتقرة بني البلدين واأن ت�صتمر اأي�صا �صيطرة اململكة على 

�صبه اجلزيرة العربية.
اليمن  “وفاة” حك�مة  ال�صحيفة  الثاين وه� بح�صب  ال�صق�ط   اأما 
احلليفة ل�ا�صنطن ورئي�صها عبدربه هادي من�ص�ر الذي قدم ا�صتقالته 

ليرك بذلك دولة فا�صلة يزداد بها نف�ذ املتمردين احل�ثيني املدع�مني 
من اإيران وفرع ق�ي وخطري من تنظيم القاعدة وه� تنظيم القاعدة يف 

�صبه اجلزيرة العربية.
 ويتابع التقرير “اأما خليفة عبداهلل وه� امللك �صلمان، فه� متخ�ص�س 
الأمن  مبجال  التعاون  يف  تاريخ  وله  الأمريكية  ال�صع�دية  ال�صئ�ن  يف 
الق�مي وجمعه للتربعات للمجاهدين الأفغان خالل حربهم �صد الحتاد 
من  ريديل  برو�س  بح�صب  املا�صي”  القرن  ثمانينيات  يف  ال�ص�فيتي 
معهد بروكينجز، م�صيفا اأن اأحد اأبناء �صلمان قاد املهمة الأوىل للق�ات 
اجل�ية امللكية ال�صع�دية �صد اأهداف تنظيم الدولة الإ�صالمية يف �ص�ريا 

العام املا�صي.
اإثــارة للقلق لدى وا�صنطن ه�  اأن الأمــر الأكــر  اإىل  وي�صري التقرير 

ومكافحة  ال�صتخبارات  عمليات  يهدد  فه�  اليمن  يف  ال�صلطة  فــراغ 
الإرهاب الأمريكية �صد اأحد اأفرع القاعدة التي ل تزال ت�صع ال�ليات 
املتحدة هدفا اأمامها، فالقاعدة يف �صبه اجلزيرة العربية لديها اأحد اأمهر 
م�صنعي القنابل وه� الهارب ال�صع�دي اإبراهيم الع�صريي، الذي يعتقد 
لإ�صقاط  املحاولت  من  العديد  وراء  يقف  اأنه  الأمريكي�ن  امل�صئ�ل�ن 

طائرات الركاب الغربية.
وي�صيف التقرير اأن احل�ثيني بات�ا ي�صكل�ن تهديدا خطريا ل�ا�صنطن 
بعد اإ�صقاطهم لهادي املدع�م من ال�ليات املتحدة ويق�ل ويتلي برونر 
اأحد م�ص�ؤويل ال�صتخبارات املركزية الأمريكية ال�صابقني عن هادي “كنا 
ندعم رجال كان م�اليا لأمريكا، لكن مل يحظ بدعم كبري كما كنا نت�قع 

داخل بالده”.

ختوف إسرائيلي من سيطرة أنصار اهلل على البحر األمحر 

صحيفة "التايم" األمريكية احلوثيون يشكلون خطرا على 
واشنطن بعد استقالة حكومة صنعاء 
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الرئيس السوري بشار األسد : الكيان اإلسرائيلي يقدم الدعم للجماعات املسلحة يف سوريا 

الرئيس اإليراني يؤكد أن مشاكل املنطقة تعود إىل إحتالل إسرائيل لفلسطني 

اكد الرئي�س ال�ص�ري ب�صار الأ�صد اإن الكيان ال�رشائيلي 
يقدم الدعم للجماعات امل�صلحة يف �ص�ريا، معتربا اأن �صالح 
بتنظيم  اخلا�صة  اجلــ�يــة  الــقــ�ة  ي�صكل  الإ�رشائيلي  اجلــ� 

القاعدة. 
ويف مقابلة �صحفية مع جملة "ف�رن اأفريز" الأمريكية تن�رش 
رد على �ص�ؤال ح�ل الدور الفعلي الذي يلعبه كيان الحتالل 
الدعم  يقدم�ن  "اإنهم  الأ�ــصــد  قــال  املنطقة،  يف  ال�رشائيلي 

للجماعات امل�صلحة يف �ص�ريا. هذا وا�صح متامًا".
ولفت الأ�صد، اىل اأن الحتالل يق�م بالعتداء على �ص�ريا 

كلما حقق اجلي�س ال�ص�ري تقدماً على الأر�س من اأجل التاأثري 
ال�رشائيلية  الطائرات  اأن  اىل  م�صريًا  اجلي�س،  فعالية  على 

ت�صكل غطاء ج�يًا للم�صلحني.
واأ�صاف: "بع�س ال�ص�ريني ي�صخر ويق�ل�ن: كيف ُيقال اإن 
القاعدة ل متتلك ق�ى ج�ية؟ يف ال�اقع لديهم ق�ى ج�ية هي 

الق�ات اجل�ية الإ�رشائيلية".
ال�صن�ات  خالل  حتققت  التي  الجنـــازات  اهم  اأن  واعترب 
املا�صية هي اأن ال�صعب ال�ص�ري رف�س الإرهابيني، واعرب 

عن دعمه للحك�مة واجلي�س.

وتابع قائال: اإن "اجلي�س ال�ص�ري جنح يف اأغلب العمليات 
الع�صكرية على الرغم من عدم متكنه من الت�اجد يف جميع 
اأحرز تقدما يف  اأن" اجلي�س  اإىل  ال�ص�رية"، م�صريا  املناطق 
العامني املا�صيني يف املعار�س التي خا�صها على الرغم من 

التكلفة الباهظة للحرب والدمار الذي ت�صببت به".
واو�صح الرئي�س الأ�صد، اأن الربح ال�حيد من احلرب ه� 
"طرد ال�صعب ال�ص�ري لالإرهابيني ووق�فهم يف �صف م�حد 

مع احلك�مة ال�ص�رية، ودعمهم للجي�س ال�ص�ري".

قال الرئي�س اليراين ح�صن روحاين ان 
م�صاكل املنطقة تع�د جذورها اإىل احتالل 
يدين  الــعــاملــي  الــعــام  ــــراأي  وال فل�صطني 

انتهاكات الكيان ال�صهي�ين الغا�صب. 
وا�صاف الرئي�س روحاين لدى ت�صلمه 
ال�صفري  اعــتــمــاد  اوراق  الثـــنـــني  ـــ�م  ي
م�صري  ان  طهران  لدى  اجلديد  الردين 
الق�صى  وامل�صجد  الفل�صطيني  ال�صعب 
بانه  للم�صلمني،  الأوىل  القبلة  باعتباره 
يت�صم بالأهمية جلميع العامل ال�صالمي، 
وان الحتالل التدريجي للقد�س وتهجري 
الفل�صطينيني من بالدهم يحز يف نف��س 
امل�صلمني ب�صتى العامل ومن غري املقب�ل 

ان تبقى القد�س بيد املحتلني.
لالأرا�صي  الردن  جمــاورة  اىل  وا�صار 
املحتلة والعراق و�ص�ريا وكذلك مع�صلة 
بع�س  يف  ال�صتقرار  وانــعــدام  الرهـــاب 

دول املنطقة 
وقال: ان اإيران تتطلع اإىل اإر�صاء الأمن 
وال�صتقرار يف ال�رشق الأو�صط وت�ص�ية 
الق�صية الفل�صطينية بغية ع�دة امل�رشدين 

الفل�صطينيني اإىل وطنهم.
ان  اىل  اليــــــــراين  الـــرئـــيـــ�ـــس  ــــــ�ه  ون
تتطلع  ايــران  يف  ال�صالمية  اجلمه�رية 
اىل عــالقــات وديـــة واخــ�يــة مــع الردن 
والثقافية  القــتــ�ــصــاديــة  ال�صعد  عــلــى 

اجلــانــبــني  بــامــكــان  وان  والــ�ــصــيــا�ــصــيــة 
الق�صايا  حــ�ل  بينهما  فيما  الت�صاور 

القليمية والدولية.
من جانبه ابلغ ال�صفري الردين اجلديد 
امللك  حتيات  ابــ�رمــان  �صليمان  اهلل  عبد 
الردين اىل ايــران حك�مة و�صعبا وقال 
فرة  خــالل  جهدي  ق�صارى  �صابذل   :
بني  العالقات  للنه��س مب�صت�ى  عملي 

البلدين.
ايــران لعبا  تعترب  بــالده  ان  وا�صاف 
فاعال على �صعيد املنطقة ولذلك لن يال�ا 
الــثــنــائــي بني  الــتــعــاون  لر�صيخ  جــهــدا 

البلدين.

أوباما : الواليات املتحدة لن تعلق عمليات طائراتها بال طيار بعد سيطرة احلوثيني على مقاليد السلطة يف اليمن 

إنطالق محلة عسكرية لتطهري مدينة الرمادي 
العراقية من عناصر تنظيم داعش

ممثلو املعارضة السورية يبدأون مباحثات حول 
األزمة السورية برعاية روسية يف موسكو

ـــامـــا دفـــاعـــه عن  جـــدد الــرئــيــ�ــس الأمـــريـــكـــي بـــــاراك اأوب
التي  الإرهــــاب  ي�صمى  مــا  ملكافحة  اإدارتــــه  ا�صراتيجية 
ت�صتخدم الطائرات بدون طيار يف ت�جيه �رشبات لأهداف 
تنظيم ما ي�صمى القاعدة باليمن، وقال اإن البديل �صيك�ن 

ن�رش ق�ات اأمريكية وه� اأمر و�صفه باأنه غري ممكن.
»اإنها  ني�دلهي:  يف  �صحفي  م�ؤمتر  يف  اأوباما،  واأ�صاف 
)الطائرات بدون طيار( لي�صت من الرباعة يف �صيء ولي�صت 

ب�صيطة لكنها اأف�صل خيار لدينا«.
واأو�صح اأن ال�ليات املتحدة لن تعلق عملياتها ملكافحة 
من  املدع�مني  �صيطرة احل�ثيني  بعد  اليمن،  يف  الإرهــاب 

اإيران على مقاليد ال�صلطة الأ�صب�ع املا�صي.

واأعلن اأوباما اأن بالده تعمل مع دول اخلليج ب�صاأن اليمن 
�صلميا  ال��صع  حلل  الد�صت�رية  العملية  احــرام  ويجب 
اليمن  يف  الق�ص�ى  الأولــ�يــة  اأن  الــ�قــت  نف�س  يف  مــ�ؤكــدا 

بالن�صبة ل�ا�صنطن هي »التاأكد من �صالمة الأمريكيني«
ال�صي املثري يف الت�رشيح ال�صحفي لأوباما اأنه املح اإىل اأن 
من الأ�صباب التي تدفع بال�ليات املتحدة مل�ا�صلة حربها 
الإرهــاب ه� �صيطرة احل�ثيني املدع�مني  على ما ي�صمى 
من اإيران على مقاليد ال�صلطة مبا يعني اأن اأن�صار اهلل هم 
العدو احلقيقي لبالده ولي�س تنظيم ما ي�صمى القاعدة الذي 
اأعــ�ام  اأربعة  منذ  اهلل  اأن�صار  مع  مفت�حة  حرب  يخ��س 

تقريبا 

اأفادت م�صادر اعالمية يف بغداد 
ع�صكرية  عملية  بانطالق  الثــنــني 
كبرية لتطهري مدينة الرمادي غرب 
م�صلحي  جي�ب  كافة  من  العراق 
الإ�صالمية"  "الدولة  تــنــظــيــم 

املنت�رشين يف اأطراف املدينة.
اأن العملية تق�م بها  واأو�صحت 
العراقي وال�رشطة  ق�ات اجلي�س 
الحتادية واحل�صد ال�صعبي واأبناء 
الع�صائر، م�صريا اإىل اأن اأول جناح 
كــان من خــالل حترير  العملية  يف 

منطقة الب�غامن �رشق الرمادي.
واأ�صافت اأن عنا�رش من الفرقة 
الــذهــبــيــة الــتــابــعــة لــقــ�ات الأمـــن 
متكنت من �صد هج�م نفذه م�صلح� 
حي  مناطق  من  منطلقني  التنظيم 

ال�رشطة وحي الأندل�س.
من جانبه قال قائد �رشطة الأنبار 
اإن  الفهداوي  كاظم  الركن  الل�اء 
عنا�رش   7 قتلت  الأمنية  الــقــ�ات 
منطقة  مداهمة  اأثناء  التنظيم  من 

الب�غامن.

الق�ات  اأن  الفهداوي،  واأ�صاف 
على  �صامال  فر�صت حظر  الأمنية 
الــرمــادي حتى  مدينة  يف  التج�ال 

اإ�صعار اأخر.
العراقي  اجلي�ِس  قــ�اُت  وكانت 
واحلـــ�ـــصـــِد الــ�ــصــعــبــي وفــ�ــصــائــُل 
املقاومِة قد متكنت يف وقت �صابق 
على  كــامــٍل  ب�صكٍل  ال�صيطرِة  مــن 
حمــافــظــِة ديــــاىل الـــ�اقـــعـــِة �ـــرشِق 

البالد.
واأفــــــادْت مــ�ــصــادر اإعــالمــيــة اأن 
عمليٍة  اإثــراَ  اأتــى  املحافظِة  حتريراَ 

ـــاٍم  اأي ثــالثــةاَ  ا�ــصــتــمــرْت  ع�صكريٍة 
مدفعٌي  تخللاَها ق�صٌف  مت�ا�صلة، 
مع  عنيفٌة  وا�صتباكاٌت  متهيدي، 
م�صلحي تنظيم "داع�س"، ل �صيما 
التي  اجلبل  من�ص�ريِة  مناطِق  يف 
التنظيِم يف  معاقِل  اآخــراَ  دُّ  ُتعاَ كانْت 

املحافظة.
فرقاَ  اأن  اإىل  امل�صادر  واأ�ــصــارْت 
النا�صفةاَ  العب�اِت  تفكُك  الهند�صِة 
واللـــغـــاماَ املــزروعــة يف الــطــرقــاِت 
وداخــــِل املـــنـــازل، متــهــيــدًا لــعــ�دِة 

ال�صكاِن اىل املنطقة.

املعار�صة  ممثل�  بــداأ 
م�صاوراتهم  ال�ص�رية 
يــنــايــر/  26 الثـــنـــني 
الـــثـــاين �صمن  كـــانـــ�ن 
ح�ل  م��صك�  منتدى 
الأزمة ال�ص�رية على اأن 
ين�صم وفد احلك�مة اإىل 

اللقاء الأربعاء املقبل. 
مــ�قــع رو�صيا  وافـــاد 
ــيــ�م ان نــائــب وزيــر  ال
ــرو�ــصــي  اخلـــارجـــيـــة ال
بــ�غــدانــ�ف  ميخائيل 
ثــالثــني  نــحــ�  اإن  قــــال 

�صخ�صية من املعار�صة ال�ص�رية و�صلت اإىل م��صك� 
للم�صاركة يف الت�صاور، م�صريا اإىل اأن هناك اإمكانية 
�صريغي  الــرو�ــصــي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  يجتمع  لأن 

لفروف مبمثلي املعار�صة واحلك�مة ال�ص�رية.
وت�صعى م��صك� اإىل اإجراء م�صاورات غري ر�صمية 
ال�صهر  نهاية  واملعار�صة  ال�ص�رية  احلك�مة  بني 

اجلاري.
ت�صمية  اجتماعات م��صك�  على  واأطلقت رو�صيا 
"منتدى" لك�نها لي�صت "ح�ارًا" اأو "مفاو�صات" 

ول جدول اأعمال مطروحا على الطرفني لبحثه بل 
ه� لقاء ت�صاوري ميهد حل�ار قد يجري لحقا يف 
م��صك� اأو يف دم�صق، وفق ما يتفق عليه املجتمع�ن، 
وخا�صة اأن رو�صيا حري�صة على اأن يك�ن اللقاء من 
اأي تدخل خارجي، وينتج عنه فقط ما يتفق  دون 

عليه املجتمع�ن.
واأعرب وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي لفروف 
م�ؤخرا عن اأمله يف اأن ي�صاعد لقاء م��صك� مبع�ث 
اإىل �ص�ريا �صتافان دي مي�صت�را يف  الأمم املتحدة 

تنظيم م�ؤمتر جديد للتفاو�س ح�ل اإنهاء الأزمة
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الكيان  خــارجــيــة  وزارة  احتفلت 
اإىل عــدد  بــالإ�ــصــافــة  ــي،  ــل ــي الإ�ــرشائ
مــن رجـــال الــديــن الــيــهــ�د ب��ص�ل 
"خمط�طة" الت�راة العراقية اإىل تل 
اأبيب، حيث من املقرر اأن ت�صتخدم هذه 
املخط�طة لل�صالة الي�مية يف القد�س، 
 بح�صب �صحيفة "ا�رشائيل تاميز« .
وكانت وزارة اخلارجية الإ�رشائيلية 
 22( اخلمي�س  امــ�ــس  اأول  اأعــلــنــت، 
و�ص�ل  عن   ،)2015 الثاين  كان�ن 
اىل  العراقية  ــ�راة  ــت ال »خمــطــ�طــة« 
عليها  عـــرت  ان  بــعــد  »اإ�ـــرشائـــيـــل« 
الـــقـــ�ات المــريكــيــة يف بـــغـــداد عــام 

ترميمها  مت  ــــه  اأن وبــيــنــت   ،2003
و�صت�صتخدم  اأ�ــصــهــر  �صبعة  بــفــرة 
الـــقـــد�ـــس. الـــيـــ�مـــيـــة يف   لـــلـــ�ـــصـــالة 
يبلغ  الـــتـــي  املـــخـــطـــ�طـــة،  ومتـــتـــاز 
ــاأنــهــا  ب عــــــام،  نـــحـــ� 200  عـــمـــرهـــا 
ع�صري  مــن  م�صن�ع  بحرب  مكت�بة 
ـــرمـــان املـــركـــز، كــمــا هـــي الــعــادة  ال
�ــصــمــال  يف  الـــكـــتـــابـــة  يف  الـــقـــدميـــة 
الأيــل. جلد  على  ومكت�بة   الــعــراق، 
ــــــار  ــ�ــصــيــاحــة والآث ـــــر ال وكـــــان وزي
الــعــراقــي، عـــادل �ــرش�ــصــاب، اأكـــد، يف 
19 من ال�صهر اجلاري، اأن الأر�صيف 
اإىل  يع�د  اأن  يفر�س  كــان  اليه�دي 

العراق منذ عام 2005 ومت اإخراجه 
تــراث  ال�صيانة، وهــ�  عــنــ�ان  حتــت 
من  اجله�د  م�ا�صلة  �صيتم  عراقي 

اأجل ا�صرجاعه.
ي�صار اإىل اأن وزارة الثقافة العراقية 
اأعلنت يف )13 اأيار 2010(، عن اتفاق 
الــعــراق والــ�ليــات املتحدة،  مت بني 
اليه�د  اأر�صيف  با�صتعادة  يق�صي 
الــعــراقــيــني ومــاليــني الــ�ثــائــق التي 
بغداد  من  الأمــريكــي  اجلي�س  نهبها 
عقب اجتياح العراق عام 2003، من 
بينها الأر�صيف اخلا�س بحزب البعث 

املنحل. 

اختربت وكالة الف�صاء الهندية بنجاح  اأق�ى مركباتها لإطالق 
 الأقمار ال�صناعية، التي ميكنها نقل حم�لت ثقيلة اإىل الف�صاء.
وتاأمل الهند من خالل ذلك يف الف�ز بن�صيب اأكرب من �صناعة 
دولر. مليار   300 بـ  حجمها  يقدر  التي  العاملية،   الف�صاء 
واختربت منظمة اأبحاث الف�صاء الهندية )ISRO( اأي�صا 
عمل وحدة غري ماأه�لة على منت مركبة الإطالق، الأمر الذي 
 ميكن اأن يعطي ال�كالة ميزة اإ�صافية يف جمال البعثات املاأه�لة.
ال�صناعية  الأقمار  اإطــالق  مركبة  فــاإن  ت�صغيلها،  بدء  ومع 
GSLV Mark III �صتك�ن قادرة على و�صع القمار 
ال�صناعية التي ي�صل وزنها اإىل ح�ايل 4 اطنان يف مداراتها 
الهند احلالية. قــدرة  يعادل �صعف  ما  اأي  الأر�ـــس،   حــ�ل 
 GSLV ـــــرشوع  ـــــ� م مــــديــــر  »�ــــصــــ�مــــنــــاث«  وقـــــــــال 
وهي  جــدا،  ق�ية  الطـــالق  مركبة  “اإن   :Mark III
�ــصــتــغــري مــ�ــصــرينــا يف جمــــال و�ـــصـــع خمــتــلــف القـــمـــار 

 ال�ــصــطــنــاعــيــة الــفــ�ــصــائــيــة يف مـــــــدارات التـــ�ـــصـــالت«.
هذا ويريد رئي�س ال�زراء »ناريندرا م�دي« تط�ير برنامج 
الف�صاء الهندي البالغ من العمر 50 عاما، ولذلك فقد زادت 
احلك�مة مت�يل اأبحاث الف�صاء بن�صبة 50%، حيث و�صلت 
املايل. العام  هذا  دولر  مليار   1 من  يقرب  ما  اإىل   امليزانية 
الهند خط�ة  GSLV �صياأخذ  وقال اخلــرباء ان اختبار 
اإىل جذب املزيد من ال�رشكات الأجنبية، الأمر الذي  اأقرب 
من �صاأنه اأن ي�صاعد القت�صاد الهندي، ثالث اأكرب اقت�صاد 
 يف اآ�صيا، يف اأن يربز كالعب ق�ى يف �صباق الف�صاء العاملي.
هذا وكانت اأنه املركبة الهندية IMOM قد دخلت مدار 
ك�كب املريخ، مما يجعل الهند الدولة الآ�صي�ية الأوىل، التي 
ت�صل اإىل املريخ يف اأول حماولة لها، وقد لقت املهمة اإ�صادة 
عاملية مليزانيتها ال�صغرية التي بلغت ح�ايل 74 ملي�ن دولر 

فقط.

الإن�صان  لدى  املناعة  اإ�صعاف جهاز  يف  يت�صبب  قار�صا مما  الــربد  يك�ن  ال�صتاء،  خالل 
وبالتايل فاإنه ميكن حت�صني وظيفة اخلاليا املناعية امل�ص�ؤولة عن قتل اجلراثيم اأو التي حتفز 
اإفراز الأج�صام امل�صادة داخل اجل�صم، من خالل ممار�صة متارين ق�ة التحمل املنا�صبة، 
مثل امل�صي اأو الرك�س. وتنخف�س قابلية الإ�صابة بالعدوى يف ظل حت�صن وظيفة هذه اخلاليا 
كما اأّن اختيار املالب�س املنا�صبة يجنب الإ�صابة بالعدوى ويجب هنا مراعاة تدفئة الراأ�س 
واليدين. وي�صتح�صن حماولة التنف�س عرب الأنف يف ظل درجات احلرارة املنخف�صة حلماية 
جت�يف الفم وجمرى احللق من اله�اء البارد كما ينبغي التعر�س لل�صم�س باأكرب قدر؛ اإذ اأن 

اأ�صعة ال�صم�س ت�صاعد يف اإفراز فيتامني »d” وتق�ية جهاز املناعة يف اجل�صم. 
وت�صاعد التغذية ال�صليمة يف تقليل قابلية الإ�صابة بالعدوى، وينبغي اإعطاء الأول�ية لتناول 
فاكهة وخ�رشوات امل��صم كالربتقال والتفاح والكمرى والكرنب. وحتت�ي هذه الأطعمة 

على فيتامينات ومعادن مفيدة لل�صحة ومقّ�ية للمناعة
وعند ظه�ر اأعرا�س اأمرا�س الربد مثل الزكام ووجع املفا�صل والظهر ين�صح الأطباء 
الدافئ  الليم�ن  ع�صري  خا�صة  وب�صفة  ال�صاخنة  الطبيعية  امل�رشوبات  لتناول  باملبادرة 

وم�رشوب القرفة والزجنبيل والدار ال�صيني والربد ق��س .
اأما بالن�صبة لالأطفال في�صتح�صن عن اإ�صابتهم باأمرا�س نزلت الربد اأن يقدم لهم ع�صري 
الب�صل  �رشائح  مطب�خ  من  مك�ن  مزيج  ا�صتخدام  وميكن   . بال�صكر  حتلية  بعد  اجلــزر 

املمزوجة بع�صل النحل .
بعد  النحل  اإليه ع�صل  امل�صاف  ال�ص�فان واخلزامي والكام�ميل والتلي�  واأي�صا مغلي 

ت�صفيته كعالج فعال لنزلت الربد والق�صاء علي ال�صعال لالأطفال . 

طريقة محاية اجلسم  
من برد الشتاء القارس

إســرائيل حتتفــل بوصــول "خمطوطة" 

التوراة العراقية إىل تل أبيب

وكالة الفضاء اهلندية ختترب أقوى مركباتها 

إلطالق األقمار الصناعية 

ــبــيــنــا  ــــا جاَ ــــي ــــدن ــــ� عــــلــــى ال ــــُم ــــ�ــــصْ ــــا ياَ ــــناَ ــــُب ــــْع �ــــصاَ
اأر�ــــــــسٍ  ــــِه يف كـــــــلِّ  بــــا�ــــصــــِم اأ�ــــــــصــــــــادوا  ــــــــْن  ماَ
فـــــــ�نـــــــا  َّ �ـــــــرشاَ الـــــــتـــــــالقـــــــي  مــــــــيــــــــاديــــــــِن  يف 
اإِْرٌث ــــــعــــــزَّ  ال اأنَّ  ــــــتــــــاريــــــخاَ  ال ــــــ�ا  ــــــُم ــــــلَّ عاَ
ـــــــــعـــــــــ�ا الـــــــهـــــــامـــــــاِت اأبـــــــــطـــــــــاًل كــــــراًمــــــا فاَ راَ
ـــهـــ�ى ي الـــــنـــــ�ـــــرشاَ  اأنَّ  لـــــلـــــكـــــ�ِن  اأثـــــبـــــتـــــ�ا 
ــــــعــــــزِّ يــــهــــمــــي كــــــــلُّ فـــ�ـــصـــٍل   مــــــن �ـــــصـــــبـــــاِب ال
ـــــــلِّ الــــــرزايــــــا  ـــــــــْن ك ـــــــاُة املــــــجــــــِد ِم ـــــــماَ ـــــــــْم ُح ُه
بـــــالـــــتـــــفـــــاين �ـــــصـــــطـــــروا اأ�ـــــصـــــمـــــى املـــــعـــــاين
ــــــــــــُر �ــصــعــبــي يـــــا �ــــصــــبــــاباَ الـــــعـــــزِّ اأنـــــتـــــم ُذْخ
ـــــا ا قـــــ�يًّ فــــا�ــــصــــنــــعــــ�ا مــــ�ــــصــــتــــقــــبــــاًل ُحـــــــــــــرًّ
املـــــعـــــايل  درِب  يف  ــــــفــــــر�ــــــصــــــاُن  ال ــــــــُم  ــــــــت اأن
ـــــتـــــقـــــديـــــراَ فـــــــخـــــــًرا واعـــــــــتـــــــــزاًزا نـــــــرفـــــــُع ال
�ـــــــــرشوٍر بـــــــــــالدي يف  تـــــ�ـــــصـــــدو  بــــــهــــــْم  ـــــــــــْن  ماَ
ولـــــــهـــــــْم اأزكـــــــــــــى الـــــتـــــحـــــايـــــا ِمـــــــــــْن قـــــلـــــ�ٍب

ـــا ـــن ـــ�ـــصـــادقـــي ـــني ال ـــ�ـــص ـــخـــل بــــالــــ�ــــصــــبــــاِب امل
ـــــا ُه ُدنــــــيــــــا وِديـــــن  وا�ـــــصـــــتـــــعـــــادوا جمـــــــــــداَ
ـــــا بـــــالـــــرجـــــاِل الـــ�ـــصـــامـــديـــنـــا ـــــْرن ـــــخاَ ـــــتاَ  واْف
ــــــــــــــــماَ احلـــــا�ـــــصـــــديـــــنـــــا لـــــلـــــيـــــمـــــانـــــيـــــنياَ رْغ
ـــا ـــن ـــي ـــت عـــــنـــــدمـــــا �ــــــصــــــانــــــ�ا ِحــــــمــــــانــــــا ثـــاب
ـــا ـــن ـــاحتـــي ـــف  ميــــــــناَ الإميــــــــــــــــاِن اأر�ــــــــــــــساَ ال
لـــلـــمـــ�ـــصـــتـــ�ـــصـــعـــفـــيـــنـــا  الــــــــعــــــــدُل   ويـــــــــــــــدوُم 
ــــــهــــــدى لـــلـــ�ـــصـــالـــكـــيـــنـــا   ُهــــــــــْم قــــــنــــــاديــــــُل ال
ــــــــــــــــــالاَ فـــيـــنـــا بـــــالـــــتـــــاآخـــــي حـــــقـــــقـــــ�ا الآم
ــــــ�ــــــرًشا مــبــيــنــا ــــــ�فــــــا ن ــــي ال ــــــكــــــْم جنــــن وب
كــــــــي تــــــكــــــ�نــــــ�ا قــــــــــــــــدوًة لـــلـــغـــالـــبـــيـــنـــا
ـــــايل �ــــصــــابــــقــــيــــنــــا  ـــــع ـــــم ـــــل فـــــلـــــتـــــكـــــ�نـــــ�ا ل
لـــــلـــــ�ـــــصـــــبـــــاِب املـــــــبـــــــدعـــــــنياَ الــــبــــارعــــيــــنــــا
وبـــــــهـــــــْم تــــ�ــــصــــتــــقــــبــــُل الــــــــفــــــــ�زاَ الـــثـــمـــيـــنـــا
ـــــــ�دِّ لـــلـــمـــ�ـــصـــتـــبـــ�ـــرشيـــنـــا ــــــــْت بـــــــال ــــــــماَ ــــــــِع اأُْف

شباب العز
كلمات ضيف اهلل الدريب

حميد رزق
ثالث �صن�ات دمرو فيها الأقت�صاد ونهب� البلد ون�رشو الأرهاب 
الأداري  اجلهاز  وحطم�  الأمــن  اأجــهــزت  ودمــرو  اجلي�س  وفكك� 
وجعل� ال�ظيفه العامه فيد وبث� الفرقه والفنت الطائفيه واملناطقيه 

ويف الأخري جاأو لي�رشعن� تق�صيم البلد !!
والي�م يخرج� ال�صقاه حقهم يتظاهرو للمطالبه بع�دتهم !!!

يحيى قاسم ابو عواضة
اأنها �ص�ف تتخلى عن م�اجهة  اأمريكية ق�لها  اآخر نكتة 
الإرهاب يف اليمن وكاأنها قد خا�صت ع�رشات املعارك �صد ما 

ي�صمى الإرهاب يف اليمن !
اإذا كانت اأمريكا تريد اأن تقدم اخلري لليمن واليمنيني فعليها 
اأن تتخلى عن �صنع ودعم الإرهاب يف اليمن لأنه ل�ل اأمريكا 

واأذيالها ملا كان هناك قاعدة ول اإرهاب يف املنطقة بكلها .
ومع ذلك نحن واثق�ن باأن اأمريكا اأم الإرهاب واأب الإرهاب 

ولن تقدم للعامل اإل الإرهاب فكل اإناء مبا فيه ين�صح .
باأدواتها  ت�اجهنا  فهي  م�صتمرة  اأمريكا  مــع  واملعركة 
ن�اجهها  ونحن  املتط�رة  واإمكانياتها  والقذرة  الرخي�صة 
بق�ة اهلل وعزته وغلبته وهزميتها حتمية باإذن اهلل والعاقبة 

للمتقني.

صدام القدمي
جال�س  حم�صن  عــلــي 
عبداهلل  حــق  الــقــرب  عند 
ـــز ..  ـــزي ـــع ـــدال بـــــن عـــب
ي�صتي يقلد اجلمل حق 

�صاحب اب فيسبوكيات
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قد ير�سى بع�س النا�س لنف�سه حالة معينة فال يرى 
نف�سه حمتاجا اأن ي�سمع من هنا اأو من هنا، ويظن باأن 
ما هو عليه فيه الكفاية وانتهى الأمر! لكن وجدنا كم 
من هذا النوع! اأعداداً كبرية ل ت�ستطيع اأن تزهق ول 
جانباً من الباطل يف واقع احلياة، ويف اأو�ساط الأمة! 
اإذا كنت طالب علم فال تر�سى لنف�سك باأن تكتفي باأن 
تنتهي من الكتاب الفالين واملجلدات الفالنية، والفن 
الفالين وانتهى املو�سوع، وكاأنك اإمنا تبحث عن ما 
ي�سح اأن يقال لك به عامل اأو عالمة! حاول اأن تطلب 
دائماً، واأن ت�سعى دائماً بوا�سطة اهلل �سبحانه وتعاىل 

اأن تطلب منه اأن يبلغ باإميانك اأكمل الإميان.
تاأتي املتغريات، وتاأتي الأحداث، وياأتي ال�سالل، 
�سحيته  �ستكون  الذي  بال�سكل  والتلبي�س  واخلداع 
بع�س  الكاملني،  باأولئك  حتى  ياأخذ  اأن  يكاد  اأن��ت، 
و�سائل  وبع�س  الأح����داث،  وبع�س  امل��ت��غ��ريات، 
الكبار،  اأن تخدع  تكاد  واأ�ساليب اخلداع  الت�سليل، 
اأكمل  باإمياننا  ))وبلغ  دائما  يدعون  الذين  اأولئك 

الإميان((.
خطورة هذه على العرب اأكرث من غريها فعال؛ لأن 
ا�ِس{)اآل  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ اهلل قال فيهم: }ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
عمران: من الآية110( لتهدوا النا�س فاإذا ما تخاذلتم 
اأوزار  يف  �سركاء  فاإنكم  املهمة  بهذه  تقوموا  اأن  عن 
يبلغ  اأن  باإمكانه  كان  الذي  من  النا�س.  كل  النا�س، 
هذا الدين؟ الذي كتابه عربي ول�سانه عربي واأعالمه 
ما  فراأينا  تخاذلوا  لكنهم  اأنف�سهم  العرب  اإل  عرب؟ 
راأينا. من اأين ياأتي التخاذل؟ من �سعف الإميان، من 

�سعف الإميان.

 حري بنا ونحن نقراأ القران الكرمي ونتدبر الآيات 
املتعلقة مب��ص�ع عالقة الرجل باملراآة اأن نعرف باأن 
اهلل خلقهما من نف�س واحدة وجعل الرجل �صكنا للمراأة 
ال�صتخالف يف  للرجل مهمتهم جميعا  �صكنا  واملــراأة 
ًة{ األي�س اهلل قال  ِليفاَ اِعٌل يِف اْلأاَْر�ِس خاَ الأر�س }اإيِنِّ جاَ
هذه  يف  م�صئ�ليتهم  دورهـــم،  الكرمي  الــقــراآن  يف  هكذا 
الأر�س واحدة، مهمتهم واحدة، ولهذا جاء يف القراآن 
ا النَّا�ُس{، بدون تفريق  هاَ اأاَيُّ ا  اخلطاب بلفظ نا�س: }ياَ
بني الرجل واملراأة حتى اأنه ل ميكن لأحد اأن يت�ص�ر 
اأن يعي�س الرجل يف ظل و�صعية �صحيحة  باأنه ميكن 
اإل وتك�ن املراأة كمثله، ول ميكن لرجل اأن يعي�س يف 
و�صعية م�صتقلة عن املراأة كما ل ميكن ملراأة اأن تعي�س 
يف و�صعية م�صتقلة عن الرجل يف م�صرية احلياة على 
واحــد،  كيان  واحـــدة، وكلهم  كلها م�صرية  الإطـــالق، 
تختلف فقط الأدوار يف اإطار النه��س بهذه امل�صئ�لية 
التي هي ملقاة على بني اآدم ب�صكل عام، تختلف الأدوار 
لي�س فقط فيما بني الرجل واملراأة بل فيما بني الرجال 
اأنف�صهم وفيما بني الن�صاء اأنف�صهن ولهذا يجب علينا 
اليه�د  التاريخني  اأعدائنا  اأن نقفل على  كاأمة واحــدة 
ال�ل�ج  يحاول�ن  الأبـــ�اب  اأهــم  من  بــاب  والن�صارى 
منه للتفريق بني الرجل واملراأة باعتبار اأن املراأة جن�س 
مغاير جلن�س الرجل ليثريوا بذلك حفيظة املــراأة على 
الرجل واأنها مه�ص�مة احلرية واحلق�ق فيما يتعلق 
الي�م  اليه�د  ــــة  الإداري والأعــمــال  العامة  بال�ظيفة 
يطرق�ن على هذا الباب ليح�ص�ص�ا املراأة  باأنها تفقد 
الكثري من حق�قها وهذه غلطة كبرية يجب اأن نقاومها، 
هذه ل ت�صمى  اأ�صال حق�قا، هذه ت�صمى: م�صئ�ليات، 
وامل�صئ�لية عادة يجب على الرجل واملــراأة جميعا اأن 
يعمل�ا من اأجل اأن تك�ن امل�صئ�ليات يف امل�ؤهلني لها، 

لي�صت امل�صئ�لية عبارة عن حق فيقال: الرجل له حق 
كذا، اأما املــراأة فلي�س لها حق ثم يقال للمراأة وعندما 
الأ�صا�صي هي  الهدف  فاإن  يركزون على هذا اجلانب 
اإ�صباع رغبتهم يف التفريق بني النا�س من خالل تقدمي 
واإعطاء  والعدل  الق�صط  اإقامة  همهم  وكــاأن  اأنف�صهم 
املراأة حق�قها واملطل�ب من وراء �صعاراتهم الزائفة 
وتعقيدها  الرجل  على  املـــراأة  اإثـــارة حفيظة  ه�  هــذه 
واأن تك�ن قريبة من التاأثر بهم؛ لأنها تراهم وكاأنهم 
مهتم�ن بق�صيتها. هذا ه� الهدف احلقيقي لهم واإل 
كان املفر�س بهم اأن يتجه�ا اإل الرجل بدل عن املراأة 
لكن  امل�صكينة  املـــراأة  حق�ق  لتاأدية  عليه  لي�صغط�ا 
املــراأة  اإل  يتجه�ن  يدع�ن  ما  كل  يف  كاذب�ن  ولأنهم 
ليثريوا �صغينتها وليفرق�ا كما اأخربنا اهلل عنهم بني 
املرء وزوجــه ثم اإن كل احلق�ق التي يدع�نها �ص�اء 
حق�ق املراأة حق�ق ال�صعب حق�ق النا�س حق التعبري 
جميعها ينتهك�نا الي�ص�ا هم من اأنتهك حق�ق ال�صعب 
امل  الإن�صان  راعية حق�ق  نف�صها  اأمريكا  الفل�صطيني 
تنتهك حق�ق الهن�د احلمر �صعب باأكمله اأبادته وعلى 
قب�ر اأبنائه اأقامت امرباط�ريتها امل�صماة الي�م باأمريكا 
العظماء انتهكت حق�ق �صع�ب ال�رشق والغرب وقتلت 
مئات املاليني يف اأمريكا الالتينية واليابان واأفغان�صتان 
لتطرق  تاأتي  ثم  بلد دخلته واحتلته  والعراق ويف كل 
واأننا  علينا  لهن حق�ق  بــاأن  ن�صائنا وحت�ص�صهم  باب 
نه�صم حق�ق املــراأة حتى ت�ؤثر على ع�اطف الن�صاء 
يف بلداننا وت�صتميلهم بتلك ال�صعارات الزائفة وبالتايل 
تك�ن الن�صاء يف طليعة املرحبني بدخ�ل الأمريكيني لأي 
بلد يريدون اأن يحتل�ه وينهب�ا ثرواته ويدو�ص�ا على 

كرامة اأبنائه 

من ال�صياء الهامة يف دين اهلل ان 
دائما  ي�صدنا  وتــعــاىل  �صبحانه  اهلل 
فيه زكاء  ما  اإىل  فيه هدايتنا  ما  اإىل 
ولهذا  ورفعتها  و�صم�ها  انف�صنا 
ت�رشيعات  من  ت�رشيع  كل  اأن  جند 
وجميعها  بينها  فيما  مرابطة  اهلل 
يهتم بجانب زكاء النف�س �ص�اء فيما 
بني  فيما  املــعــامــالت  مبجال  يتعلق 
النا�س من ق�صايا نكاح وطالق وبيع 
و�رشاء اأو ما يتعلق باملجال التعبدي 
من �صالة و�ص�م وحج وما ف�قهما 
من اإنفاق وجهاد وعمل لإعالء كلمة 
اهلل ون�رشة دينه ولهذا جند القراآن 
الهداية  م��ص�ع  لنا  يقدم  الكرمي 
وكل  م�صت�ى  اأرقـــى  على  والــزكــاء 
واحـــدة من اآيــاتــه لها الأثـــر الكبري 
يف هذا امل��ص�ع وكل اآية يف مكانها 
عندما تنظر  اإىل ما قبلها وما بعدها، 
الــذي  عـــام،  ب�صكل  املــ��ــصــ�ع  واإىل 
اأهميتها  لها  تــرى  جــاءت يف �صياقه 
ب�صكل كبري. هذا الأ�صل�ب القراآين 
الت�رشيعات  فيه  قــدم  الــذي  املتميز 
جنده مل يقدمها مبعزل عن م�صاعر 
الإن�صان عن الأ�صل�ب الذي يالم�س 
تلك  يتقبل  حتى  الإنــ�ــصــان  نف�صية 
اأنــ�اعــهــا،  مبختلف  الــتــ�ــرشيــعــات 
بامل�اريث  يتعلق  فيما  مثال  جنــده 
ح�صلت  قــد  تكن  مل  نقلة  لنا   يقدم 

كذلك  الإ�ــصــالم  قبل  ماأل�فة  تكن  مل 
فمثال  وطعامنا  ب�رشابنا  يتعلق  ميا 
اخلمر كان �صيئا ماأل�فا عند العرب 
مـــادة متى ما  الإ�ـــصـــالم وفــيــه  قبل 
اأدمن الإن�صان عليها يعترب الإنتقال 
اإىل اأن يركها ق�صية فيها ن�ع من 
ال�صع�بة، ومع هذا ا�صتطاع القراآن 
الكرمي اأن يجعل العرب ي�صل�ن اإىل 
المتناع  مرحلة  اإىل  املرحلة،  هــذه 
الإنفاق  م��ص�ع  كذلك  تناوله  عن 
جند القراآن وجههم بطريقة جميلة 
الإنفاق  عملية  يف  الروي�س  طريقة 
وجهنا بطريقة جميلة هي يف نف�صها 
فــبــداأ  الإنـــفـــاق  عملية  يف  تــرويــ�ــس 
الروي�س فيما يتعلق بجانب معني 
ه�: الأقارب، ال�الدين، والأقربني، 
بالن�صبة  جــدًا  �صعبة  لي�صت  ق�صية 
لأي �صخ�س اأن ينفق على الأقربني 
كــانــت مــعــروفــة عند  اأ�ــصــيــاء  ك�نها 
العرب باعتبارهم اأمة لديهم نف��س 
جيدة فيما يتعلق بالكرم، فيما يتعلق 
بفعل املعروف كان�ا معروفني بهذا، 
املقدمات  هذه  وبالكرم،  بال�صخاء، 
كلها هامة يف جمال تروي�س النف�س 
على  اأن تعطي يف اأن تنفق يف �صبيل 
اهلل،  �صبيل  يف  بــالإنــفــاق  وتهتم  اهلل 
م��ص�ع اخر يف غاية الأهمية وه� 
�صبحانه وتعاىل و�صع  اهلل  اجلهاد  

حمفزات كبرية كي ننطلق يف اجلهاد 
يف �صبيل اهلل فالإن�صان الذي يخاف 
من امل�ت مثال  اهلل �صبحانه وتعاىل 
اأن  ميكن  ما  املحفزات  من  له  جعل 
يح�صنه من اخل�ف جعل من يقتل 
هم  ال�صهداء  اأن  اأي  حيا  �صبيله  يف 
ل ميــ�تــ�ن فــعــاًل، تــراهــا يف الأخــري 
ق�صية ل� يتاأملها الإن�صان حتى واإن 
كان �صعيف نف�س، واإن كان يتخ�ف 
من امل�ت، اإذا اأنت تخاف من امل�ت 
حاول اأن تقتل يف �صبيل اهلل �صهيدًا؛ 
لأنه بالعملية هذه اأنت قهرت امل�ت 
فعاًل، ومل يكن امل�ت بالن�صبة لك اإل 
نقلة قد تك�ن رمبا ث�اين اأو دقائق 
نعيم،  يف  ــة  ــدي اأب حــيــاة  اإىل  وتنتقل 
وفرح، وا�صتب�صار، هذه ق�صية هامة 
اأن كل ما اأمرنا اهلل به، كل ت�رشيعات 
املحيط  يك�ن  قــد  كــره  فيها  مــا  اهلل 
الــــذي نــحــن فــيــه هـــ� الــــذي يجعل 
فيها  فيها،  نتحرك  ونحن  الق�صية 
ن�ع من الكره، لكن هناك يف دين اهلل، 
يف هدي اهلل ما يعطيك دفعة كبرية اإىل 
كلما  كرهًا،  تراها  كلما  تتجاوز  اأن 
تراها �صع�بات واأنت تق�م بالعمل 
الذي اأمرك اهلل اأن تتحرك فيه فقط 
ُه�ا  ْكراَ تاَ اأاَْن  ى  �صاَ عاَ واَ لاَُكْم  اأنتم }ُكْرٌه 

رْيٌ لاَُكْم{ ُه�اَ خاَ ْيئًا واَ �صاَ

ــتــي يــجــب اأن نــذكــرهــا  ــاء املــهــمــة ال ــي ــص مـــن ال�
ونتذكرها ول نغفل عنها اأن اأي اإن�صان مهما حاول اأن 
يك�ن رفيعا يحبه النا�س ويحرم�نه ويتفاعل�ن معه 
وه� معر�س عن هدى اهلل فاإنه �صيبقى و�صيعا منحطا 
ممق�تا منب�ذا ل يحبه النا�س ول يتفاعل�ن مع ما يقدمه 
لهم ولنا اأن نذكر هنا بني اإ�رشائيل عندما اأعر�ص�ا عن 
هدى اهلل وعما اأراده اهلل لهم اأن يك�ن�ا هم �صادة العامل 
نف�صياتهم   اأنحطت  الدنيا  عمارة  يك�ن  اأيديهم  وعلى 
�صيئا ف�صيئا حتى و�صل  الأمر بهم اأن ي�صبح�ا اذلء 
وم�صدر كل �رش يف هذا العامل نف�س الكالم تكرر معنا 
اأخرجت  اأمــة  الأر�ـــس وجعنا خري  اأورثــنــا اهلل خالفة 
للنا�س ومع ذلك ح�صل الإنحراف وال�صالل والعرا�س 
الأ�صفل  اإىل  وتدحرجنا  اأنف�صنا  فانحطت  الهدى  عن 
الكبرية  بــالأمــ�ر  نهتم  نعد  مل  بحيث  احل�صي�س  اإىل 
التي فيها كل معاين العزة وال�صم� والرفعة ف�صا�صنا 
ومقدراتنا  قــراراتــنــا  ويف  فيـــنا  وحتــكــمــ�ا  اأعـــداوؤنـــا 
وخرياتنا وال�صبب يف ذلك كما قلنا الإعرا�س عن هدى 
اهلل الذي يعترب من اأهم ما يحتاج اإليه امل�صلم�ن ومعهم 
احلياة  ج�انب  جميع  يف  اإليه  يحتاج�ن  الب�رشية  كل 
الثقافية منها وال�صيا�صية والقت�صادية والعلمية ويف 
الب�رشية يف عمارة  اإليها  التي حتتاج  جميع اجل�انب 
الكتاب  احلياة اهلل �صبحانه وتعاىل يق�ل ما فرطنا يف 
اأفي�م  الدين  اأن  من �صئ من هنا فال �صحة ملن يق�ل 
ال�صع�ب واأنه ل بد اأن نتخلى عن الدين حتى نلتحق 
بركب احل�صارة والتح�رش ل �صحة لهذا مطلقا لأن 
املتح�رشين  اأولــئــك  اأن  ت�صري  واملعطيات  الــدلئــل  كل 
رغــم ما هم عليه من رقــي وتط�ر ورفــاه وبــذخ عي�س 
ي�صريون نح� الهاوية معر�ص�ن للهالك والزوال علي 
يد من حكى اهلل عنهم باأنهم ي�صع�ن يف الأر�س الف�صاد. 
الب�رشية ت�صيح الي�م من اإحتمال ن�ص�ب حروب رهيبة 
هم  واليه�د  ي�صيح  كله  الــيــ�م  الــعــامل  احلــيــاة   تدمر 
ال�صبب وهم من ي�صع�ن لتاأجيج ال�رشاع وبذر الفتنة 
بني دول ال�رشق والغرب  لتدمر احلياة ومعها تدمر 
الإن�صانية ويبق�ن هم بنزعتهم ال�صتعالئية املبنية على 
اأنهم اأبناء اهلل واأحبائه لهذا فبقدر ما امل�صلمني الي�م 

بحاجة اإىل هدى اهلل بقدر ما اأمريكا ورو�صيا وفرن�صا 
وبريطانيا والغرب وال�رشق بكله بحاجه اإىل هذا الهدى 
الذي اأنزله اهلل للعاملني ليهديهم ويعلمهم كيف يعمرون 
احلياة كما يريد اهلل ل كما يريد اليه�د الذين غ�صب 
الرجيم  اإبلي�س  خلفاء  فاأ�صبح�ا  ولعنهم  اهلل  عليهم 
احلــروب  وي�صعل�ن  الفنت  ومكر  خبث  بكل  يــثــريون 
وي�صع�ن يف الأر�س الف�صاد امل�صلم�ن الي�م كما غريهم 
معني�ن بالدفاع عن ما ت��صلت اإليه الب�رشية من تط�ر 
وح�صارة راقية قبل اأن يجهز عليها اليه�د ويح�ل�ها 
اإىل ما يفرق�ن به بني املرء وزوجه كما فعل�ا ذلك يف عهد 

نبي اهلل �صليمان ودمروا احل�صارة الراقية التي بلغت 
اإىل امل�صت�ى الذي قال اأحد خ�ا�س النبي �صليمان » اأنا 
اأتيك به قبل اأن يرتد اإليك طرفك« دمروها كما دمروا 
غريها لنهم كما قلنا م�صابني مبر�س الإنــاء ولديهم 
عقيدة باأنهم اأبناء اهلل واأحبائه والب�رشية ما خلقت اإل 
اإىل  الع�دة  بحاجة  الي�م  العامل  فــاإن  وعليه  خلدمتهم 
اهلل واإىل كتابه الذي اأنزله للعاملني حتى ل ينزلق�ا اىل 
امل�صتنقع اخلطري الذي يخطط له اليه�د ويريدوا من 
ورائه اأن يحكم�ا لي�صبع�ا غريزتهم العدوانية امل�صبعة 

بحب �صفك الدماء الربية واخلريية يف هذا العامل 

زكاء النفس عالقة الرجل باملرأة 

العامل معين بالتخلص من الوصاية اليهودية
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رئي�س التحرير:
عابد حمزة

بعد ان ف�صلت امريكا وادواتها يف القليم ويف الداخل اليمني يف مترير اخطر وثيقة متزيقية 
لبالدنا وذلك عن طريق م�ص�دة الد�صت�ر وحكاية ال�صتة القاليم التي مت ت�صميتها وتعيني 
املحافظات املندرجة فيها عادوا ملحاولة حتقيق هذا الهدف ولكن بطريقة م�صتعجلة وعن طريق 
حماولة الهروب اىل المام وايجاد حالة فراغ يعتقدوا ان لي�س مبقدور الق�ى الث�رية مل�ؤها 

المر الذي �صتك�ن نهايته الت�صظي والنق�صام .. 
الد�صت�ر  انف�صهم من خالل  بتق�صيم  اليمني�ن  يق�م  ان  فاما  اهدافهم  تت�صح حقيقة  هنا 
وبال�ع�د والماين املخادعة التي �صتتح�ل اىل �رشاب واقاليم متحاربة ومنف�صلة او �صيتم 
التامري  ال�صيناري�  ف�صل  ان  غري   .. البالد  يف  والتخريب  والف��صى  الفراغ  �صالح  ا�صهار 
ال�صابق اي من خالل الد�صت�ر ل يعني انهم �صينجح�ن بال�صاليب اجلديدة التي بدات تف�صح 
عنها قن�ات الت�صليل والفتنة من خالل احلديث عن القاليم وانف�صالها عن �صنعاء وكان هذه 

الحداث �صارت امرا واقعا وخيارًا ل منا�س منه ..
طبعا املخططات اخلارجية دائما ما تاتي حمم�لة على ادوات حملية والذي يتابع اداء بع�س 
الق�ى ال�صيا�صية واملرتبطني بها ومبراكز الق�ى الفارة من �صنعاء يف ال�احد والع�رشين من 
�صبتمرب يدرك ان حتريك ال�صعارات املذهبية واملناطقية يلتقي مع م�رشوع التمزيق بل ه� ابرز 
ادواته غري ان ال�صعب اليمني لن ينخدع جمددا بهذه الق�ى الفا�صلة واملرتهنة التي جربها 
ال�صعب اليمني خالل ال�صن�ات املا�صية كما ان جتارب عددا من البلدان العربية يقلل من فر�س 
جناح قن�ات واب�اق الفتنة يف حتري�س ابناء ال�صعب اليمني �صد بع�صهم برغم ما يتم �صخه 

من ام�ال وامكانات ت�صخر من اجل ايجاد �رشخ يف ج�صد ال�حدة ال�طنية يف بالدنا .
لقد كان التحرك اجلماهريي وقيام اللجان ال�صعبية بايقاف بن مبارك ووقف عملية مترير 
الد�صت�ر والقاليم بطريقة ر�صمية وخطرية بح�صب ال�ثائق والت�صجيالت التي مت العث�ر 
عليها خط�ة تاريخية حت�صب للجان ال�صعبة وث�رة 21 �صبتمرب يف ت�صديها ل�صايك�س بيك�ا 
مينية ل تقل خط�رتها عن وعد بلف�ر بحق الق�صية الفل�صطينة .. ومل تكن ت�جيهات اخلارج 
لعبد ربه من�ص�ر هادي بال�صتقاله �ص�ى ردة فعل اخرية من قبل امريكا وحلفائها يف املنطقة 
بعد ان فقدو ا كل اوراقهم و�صلت قدرتهم على مترير خمططاتههم وخمادعة ال�صعب اليمني 

كما كان�ا عليه خالل ثالثة عق�د ما�صية ...
وعليه فامنا ت�صهده اليمن حاليا من حراك �صعببي وت�صاقط اركان النظام ل يثري املخاوف 
على م�صتقبل البلد بقدر ما يك�صف ان هناك حالة يق�صة وحي�ية وح�ص�ر �صعبي ل ي�صهل معه 
مترير خمططات اخلارج فال قلق من اي تداعيات �صيا�صية ما دام النا�س واجلمه�ر يحمل�ن 
هذا ال�عي الذي �صيتح�ل اىل خط�ات ث�رية تقطع دابر ما تبقى من امل�ؤامرات . وهنا ا�صري 
اىل ماذكره بع�س املراقبني معلقا على ما ي�صميه البع�رشفراغ د�صت�ري وغياب النظام م�ؤكدا 
ان اليمن كانت تعي�س لي�س يف ظل الال نظام وامنا يف ظل دولة معادية ل�صعبها ومتامرة عليه 
.. هي التي كانت تفتعل الزمات �ص�اء املعي�صية من خالل افتعال الزمات يف امل�اد التم�ينية 
اوامل�صتقات النفطية وهي التي كانت ترفع ال�صعار وتقر اجلرع ال�صعرية وهي التي كانت 
تدعم عنا�رش القاعدة ب�ا�صطة اجهزتها املخابراتية لتنفيذ عمليات الغتيال وتفجري ال�صيارات 
املفخخة وهي التي رهنت �صيادة البالد لالمريكان بحجة حماربة القاعدة وعليه فان غياب هذه 
ال�صلطة او ا�صتقالة اركانها و�صق�طهم لرمبا �صيك�ن �صببا مبا�رشا لغياب كل تلك الزمات 

وامل�صاكل ..

 مل يعد من املنطقي اطالقا ال�ق�ف يف جانب احلياد بني الث�رة و 
تاأييدها و بني امل�صاريع المريكية امل�صب�هة التي تظهر على �صكل 
م�اد يف الد�صت�ر و م�اقف حق�قية و اعالمية و �صيا�صية ت�ؤيدها 

و تدافع عنها .
عنه  تدافع  حني  المريكي  امل�رشوع  نعرف  قريب  وقــت  اىل  كنا 
النخب احلاكمة فقط و خا�صة ال�صالح و امل�ؤمتر ايام كان�ا �رشكاء 
يف احلكم .. لكننا الي�م نعرف امل�رشوع المريكي قبل ان يتم متريره 
امل�اقف  ا�صبحت  و   ، �صابقا  يتم  كــان  كما  واقــع  كاأمر  فر�صه  و 
ال�صيا�صيةو احلق�قية املدافعة عنه لي�صت �ص�ى رد فعل على رف�صنا 

له ك�صعب ثائر و �صاحب قرار .
و كنا اىل وقت قريب نق�ل ان القاعدة اداة امريكية ، ول تزال ، 
لكننا الي�م جند ان الدوات المريكية كثرية و متن�عة و متعددة 
ان  يتخيل  كــان  فمن   .. امل�صارب  و  الل�صن  و  اللب�صة  و  الــ�جــ�ه 
ي�صطف ال�صالحي و القاعدة و ال�صراكي و النا�رشي و البعثي 
و احلداثي و العلماين مع احرامي لل�طنيني من الي�صار ، خلف 
خطاب عدواين طائفي مناطقي تفتيتي عن�رشي يحمل يف تفا�صيله 

العنف و التحري�س و الكراهية و الالمبالة بال�طن و ال�طنية .
من الــذي جمع كل هــ�ؤلء خلف خطاب كهذا ؟ و من الــذي جعل 

كالعمى  خلفه  و مي�صي  املتطرف  اليمني  يتبنى خطاب  الي�صاري 
التائه املن�م مغناطي�صيا ، و يرمي كل �صعاراته و ث�ابته و منطلقاته 
و  ال�ــصــالح  و  القاعدة  خلف  مي�صي  و  الر�صيف  على  اهــدافــه  و 

ي�صتظل حتت رايتهم ل يعرف اىل اين يذهب�ن به ؟؟!!
رمبا يق�ل البع�س انها الحقاد و الأهداف امل�صركة ، و انا اق�ل 
له ل� كانت الهــداف امل�صركة ملاذا رف�ص�ا ان مي�ص�ا حتت راية 
الث�رة �صد ال�صالح و علي حم�صن و م�صاريع التمزيق و التفتيت 
اىل ج�ار ان�صار اهلل رغم ان امل�صار وا�صح و التاريخ بينهم و بني 

ان�صار اهلل وا�صح و نظيف ؟!
و  ال�صفارات  ه�  الي�صاري  الداع�صي  ال�صطفاف  هــذا  يف  ال�رش 
داخــل  مــن  ت�جيهاتهم  يتلق�ن  كلهم  هـــ�ؤلء   ، غــري  ل  ــــدولرات  ال
ال�صفارات خا�صة ال�صفارة المريكية و ال�صع�دية والقطرية ، و ل� 

وجهتهم امريكا او ال�صع�دية او قطر لتعديل م�اقفهم لعدل�ها .
ال�طن ينبغي ان يك�ن ه� املعيار يف كل ت�رشفاتنا و حتركاتنا 
و م�اقفنا ، يجب ان نثق جميعا ان ال�طن و ال�صعب هما الباقيان 
و هما من �صينت�رش و يجرب اخلارج على القب�ل مبا ميليانه .. لن 

ينجح�ا و ان وحدوا خطابهم  و م�اقفهم لتمزيق اليمن .. 
و ل نامت اعني املرتزقة و جتار الوطان . 

ق�صفت طائرة اأمريكية بدون طيار ظهر 
منطقة  يف  ال�صيارات  اإحــدى  الأثنني  ي�م 

حريب بيحان التابعة ملحافظة �صب�ة 
الطائرة  فـــاإن  حملية  ملــ�ــصــادر  وطبقا 
ق�صفت ال�صيارة مبديرية حريب مبحافظة 
اأ�صفر عن �صق�ط  ثالثة  مــاأرب مما  مما 

قتلى واإحراق ال�صيارة بالكامل 
يذكر اأن الغارة اجل�ية جاءت بعد ي�م 
واحد من خطاب الرئي�س الأمريكي اأوباما 
الــذي اأكــد اأن بــالده �صت�صتمر يف احلرب 
على ما ي�صمى بالإرهاب عرب طائرات بال 
طيار خ�ص��صا بعد �صيطرة من ا�صماهم 
اجلماعات احل�ثية على مقاليد ال�صلطة يف 

اليمن

لإ�صت�صهاد  الأوىل  الــذكــرى  اجلــامــعــي  الــطــالــب  ملتقى  الــيــ�م  احــيــا 
كلية  يف  با�صمه  �صميت  التي  بالقاعة  الدين  �ــرشف  اأحمد  الربوفي�ص�ر 
ال�رشيعة والقان�ن-جامعة �صنعاء، وقد قدم ال�صتاذ ها�صم جنل ال�صهيد 
الربوفي�ص�ر �رشف الدين كلمة اأ�رشة ال�صهيد برفقة ك�كبة من طالب 

ال�صهيد، ثم قدم ال�صتاذ وزير ال�صامي كلمة طالب ال�صهيد الربوف�ص�ر.
كما  القى اأ�صتاذ القان�ن اجلنائي الأ�صتاذ الدكت�ر ح�صن علي جملي 
كلمة اع�صاء هيئة التدري�س كلية ال�رشيعة والقان�ن م��صحاً خاللها من 
هي الأيادي التي اغتالت ال�صهيد الدكت�ر اأحمد �رشف الدين ومن يقف 

ورائها،

وقد اطربت فرقة ان�صار اهلل احلا�رشين باأن�ص�دة �صنعي�س اأحرارًا، 
وقد تكللت الفعالية مب�صاركة �صعرية لل�صاعر عبدال�صالم املتميز، اأعقبها 
كلمتي م�صاعد مدير عام اأمن اأمانة العا�صمة والدكت�ر عبدالرحمن املختار 
ع�ص� جلنة �صياغة الد�صت�ر والذي كان اأحد طالب ال�صهيد الربوف�ص�ر 

اأ�صاد فيها بدور الدكت�ر اأثناء م�ؤمتر احل�ار ال�طني،
ال�صهيد  بــدور  ا�ــصــادت  التي  الأخـــرى  الكلمات  مــن  العديد  واألقيت 

الرف�ص�ر
كما مت �صكر ملتقى الطالب اجلامعي من قبل الدكاترة والطالب للدور 

الذي يق�م به .

الرئي�س  يناير   27 الثالثاء  الريا�س  اإىل  و�صل 
املقرر  مــن  ر�صمية  زيـــارة  اأوبــامــا يف  الأمــريــكــي 
اأن يــجــري فــيــهــا  مــبــاحــثــات ر�ــصــمــيــة مــع امللك 
ملفات  ت�صمل  العزيز،  عبد  بن  �صلمان  ال�صع�دي 
الأبي�س  البيت  وقــال  وثنائية..   ودولية  اإقليمية 
اإن اجلمه�ريني جيم�س بيكر، وزير اخلارجية يف 
�صك�كروفت،  وبرنت  الأب،  ب��س  جــ�رج  اإدارة 
للرئي�صني جريالد ف�رد  الق�مي  الأمــن  م�صت�صار 
ويــرافــق  ــ�فــد..  ال اإىل  �صين�صمان  الأب  وبــ��ــس 
ي�صم  ع�ص�ا   30 مــن  وفـــد  الأمــريــكــي  الرئي�س 

م�ص�ؤولني وكذلك اأع�صاء عن احلزب اجلمه�ري.
بن  الأمريكي،  الق�مي  الأمــن  م�صت�صار  وكــان 
يعتزم  الأمــريكــي،  الرئي�س  اأن  ك�صف  قد  رودز،  
على  احلــرب  مناق�صة  الريا�س  اإىل  زيارته  خــالل 
العاهل  مع  اليمينة  والأزمـــة  الإرهـــاب  ي�صمى  ما 

ال�صع�دي، امللك �صلمان بن عبد العزيز.
هــذه  عــن  الــقــ�مــي  الأمـــــن  م�صت�صار  وكــ�ــصــف 
املعل�مات قبل ي�م من ت�جه الرئي�س الأمريكي اإىل 
الريا�س لتقدمي واجب العزاء ب�فاة امللك الراحل 

عبداهلل بن عبد العزيز.

ال فراغ يف ظل 
حضور الشعب ...

اليسار والدواعش :
توحيد الموقف لتمزيق اليمن

طائرة أمريكية بال طيار تقصف منطقة حريب حمافظة مأرب وتقتل ثالثة أشخاص

مستشار األمن القومي األمريكي :

مناقشة التطورات يف اليمن من أولويات الرئيس أوباما يف زيارته احلالية للرياض 

ملتقى الطالب اجلامعي حييي الذكرى األوىل 
إلستشهاد الدكتور أمحد شرف الدين

  حميد رزق

  علي احمد جاحز

الناشر:
مؤسسة الشهيد 
زيد علي مصلح

لالإنتاج الإعالمي والفني
اليمن �  �سعدة 
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